
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 األوىل  :الطبعة

 م 0202 -هـ  4114

 يف النظم الؼرآينالتشؽيل اجلاميل : اسم الؽتاب

   x 01 41املؼاس: 

 042عدد الصػحات:

 د. السيد خرضاسم املؤلف : 

  اسم النارش: دار النابغة لؾنرش والتوزيع

 م00420/0242رقم اإليداع :

 210-211-122-004-2 الرتقيم الدويل :

 حقوق الطبع محفوظة للناشر

 

 

 

 

 

الكتاب أو أى جسء مهه بأى شكل مو األشكال  يرا نشرال جيوز 

أو حفظه أو نصخه فى أى نظام ميكانيكى أو إلكرتونى 

ميكو مو اشرتجاع الكتاب أو ترمجته إىل أى لغة أخرى إال بعد 

 ى خطى مصبق مو الهاشر.ذاحلصول على إ

 دار النابغة للنشر والتوزيع

darelnapegha@yahoo.com 
 

 





 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 
 املقدمة

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، وبعد 

 ما بأنه مجيل ؟ وما مظاهر اجلامل وجتلياته ام الذي جيعلنا نحكم عىل نص  ف

الذي حكْمنا له باجلامل ؟ ماذا حيدث بداخلنا حني نبدأ يف تلّقي  يف النص  

يف  اجلميل   أو استامعا  ؟ وما األثر الذي يرتكه البيان   النص اجلميل قراءة  

 .والنفيس  اجلاملّ ي ؟ أسئلة قد جييب عنها الدرس نفس املتلقّ 

 لبه الفطرة السلليمة وهو مما تتط إن اجلامل قوة زائدة لكامل إيصال املعنى ،

ي لمعنى خربي جمرد صلحي  يف ذاتله ، لكنله يكتسل(  واحد   اهلل ) فاملعنى يف 

مجاال  وجلالال  ويريلا العقلل والعا فلة حلني يوسلا يف سلياه االسلتفهام 

 اإلنكللاري يف قوللله تعللا          (06: النمللل ) ثللم تكللرار هللذا

بله ذروة  تاليلة يف السلورة نفسلها ليبلل   ه يف مخسة مواسا متاالستفهام بنص  

ومن ثمَّ يرسل  الرسلالة امللرادة اجلامل اللغوي الذي يمكن أن حتتمله اللغة ، 

وسنفّصلل بالدعوة إ  توحيد اهلل والتنفا من الرشك به علىل أكملل وجله ، 

 .ذلك بعد  

الفهم املتجدد لللنص القلر ع علن األصلول العاملة  وال ينبغي أن خيرج  

لد النّصلاملتع            ّي لارف عليها لفهم النص القلر ع ملن خلالل اللغلة والتعاس 

ه بعضلا   القر ن  )  ، واإلرث النبلوي مملريَّال  يف السلنة الصلحيحة ( يفّّس بعض 

تعلا   نلا اهلل إْذ أمر    ، وعطاء العقول البرشية التي هي مأمورة بتلدبر القلر ن

 : الالقر ن تدبرا  فق بأبل  بالغ أن نتدبر  

                           

      (28: النساء )وقال             

        (82: حممد ). 
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 واآليتان تبلد ن بجمللة واحلدة                 امفليهو 

ملا نظلام الفاصللة يف  احلّث عىل تدبر القر ن ، ثم تتنلو  الفاصللة لتلتالءم  

 سورهتا ، فسورة النساء فواصلها أكريرها منصوبة منونلة ، وسلورة حمملد 

وتلددي مجللة الفاصللة يف كلل ملن ( ها  -كم -هم ) فواصلها كلها سامئر 

وهذا من صور اإلعجاز البالغلي للقلر ن الكلريم ، ..  اآليتني معنى جديدا  

 دبر القر ن بأن عليها أقفلاال  ففي ختام اآلية األو  تصوير للقلوب التي ال تت

ويف ختام الريانية إظهار حقيقة خالدة عن القر ن هي عدم وجود تنلاق  فيله 

 تنلاق    هولو كان من عنلد غلال لكلان فيلا أو كبا ، ألنه من عند اهلل صغ

 .النقص املستول عىل البرش  حقيقةبواختالف كريا 

 : هلذا جاء احلثُّ رصحيا  عىل هذا التدّبر ، قال تعا 

                            

   وقال( 02: املدمنون)                 

          (82: ص) 

ويف اآليتني كذلك دعوة إ  تدبر الكتاب أي القر ن املنزل من عند اهلل ، 

 . ألن فيه اخلا كله والنفا للبرش يف دينهم ودنياهم 

ب ر وهو مدخرة ال ر يف األصل احليّس والتدبّ  وحلني  يء ،ل مأخوذ من الدُّ

را  ، وقلد ينظر اإلنسان يف عواقب األمور ومآالهتا نظر  تبُّصُّ ي   سمى ذلك تدبُّ

ختلتص يف املواسا األربعة السابقة ، وكلهلا ورد احلثُّ عىل التدبر يف القر ن 

بتدّبر القر ن الكريم ألنه أول ما يستحق التدبر ؛ إْذ هو خطاب اهلل تعلا  إ  

 . العقل البرشي

اع ملن خيلص يف  لبه  كام يف كالم عيّل بلن و الفهم عطاء  ربّ وهذا التدبر أ

لة   ْيف  ح  لا يفن : أيب  الب حني سأله أ بو ج  ْحين إنالَّ م  لْن اْللو 
ء  من ْ  ْ ْم  ك  نْلد 

لْل عن ه 

ال   ت ابن اهلل ؟ ق 
ة  ، ال  : كن م  أ  النَّس  ر  ب  ل ق  احْل بَّة  و  ي ف 

الَّذن ْهام  و  ه  إنالَّ ف  ا أ ْعل م  ْعطنيلهن  م  ي 
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ال   اهلل  ج  ْلت   ر   ، ق 
ةن يف  حن  الصَّ

لن ذن ا يفن ه  م   ، و 
لال  : يفن اْلقْر نن ةن ؟ ق  يف  حن ا يفن الصَّ م  : و 

ْقل    اْلع 
( )

ان   اك  اأْل سن ف ك  افنر  ، و  م  بنك 
ْقت ل  مْسلن أ ْن ال  ي   .( 7623 :روال البخاري)"و 

يف التعبا القر ع الذي هو دراسته هو حتديدا  مظاهر اجلامل  إّن ما أريد  

، ودراسة مظاهر اجلامل أقرب إ  ل عىل رسوله حممد كالم اهلل املنزَّ 

الدراسة األسلوبية التي ت عنى باألساليب ال خصية ، أي الكالم املنسوب 

إ  متكلم بعينه ال مطلق االستعامل اللغوي ، وهو ما ي عرف يف العربية باسم 

يف نظرية دي سوسا اللغوية القائمة عىل متييز  "الكالم  "األسلوب ، وهو

اللغة والكالم ، فاللغة عندل مطلق االستعامل البرشي للغة ، والكالم هو 

 .األسلوب أو احلالة الفردية بام هلا من خصائص ومميزات 

          إن اجلامل يف هذا الوجود هو القاعدة والقب  استريناء ، اجلامل صنا اهلل 

             (3: السجدة )  صنعا  مبارشا  من لدنه

ابتداء  أو تعليام  للبرش ليبدعوا ألنفسهم يف كل مناشط حياهتم صورا  من 

البرش  صنا  يف هذل احلياة اجلامل هتنأ به نفوسهم وحيلو عي هم ، والقب  

كام قال  األرض عليها باإلفساد يف خروجا  عىل فطرة اهلل التي فطر الناس  

  سبحانه                          

               (24:الروم)  وب عدا  عاّم أنزل

 .إليهم من منهاج العمل الصال  لعي هم و خرهتم اهلل 

ق اهلل وبديا صنعه مصاحب لذلك اخلللق ابتلداء ، أملا يف واجلامل يف خل

مرحلة تالية للتأسيس ، فالذي يبني بيتا  يضا  -يف الغالب  -صنا البرش فهو 

ثم يبحث عاّم جيّمل به البنيان ، ويف مراحل الحقة وملا .. القواعد واألسس 

                                                 
ْقل   - 4 ارن : اْلع   د 

ن
ن اء ط وَّن  ا بنفن

ْربن ي  بنل  و  ا اإْلن يه 
ْعط ون  فن ان وا ي  َّنَّ ْم ك 

ي ْت بنهن ألن  م  ة  ، وس  ي  الد 
و  احْل بْل   ه   و 

الن ق   (.862/ 4:ت  الباري البن حجرف) "امْل ْقت ولن بناْلعن
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 ات توسا سمن التصلميم األولّ اجلامليّ تقدم العلوم والفنون صارت أسس 

  . ثم ت ستكمل بعد  

واللغة واحدة من أهم املناشط اإلنسانية ، خلق اهلل اإلنسان ملزودا  الا ، 

مه األسامء والبيان ، وميزل عن غال من كائنات األرض باللغة والعقلل ، فعلّ 

ف أو م أو ختّللوهي ختضا ملا ختضا له كل مناشط الوجود البرشي ملن تقلدّ 

 .. تطور أو انقراض 

نسان عن حقائق حياته بلغته واخلرت  ملن صلور الكتابلة ملا لقد عرّب اإل

ري ظهلرت يف لغتله لحيفظ عليه بع  خمزون تلك اللغة ، وما التقدم الب ل

صور من اجلامل تتجاوز االستخدام املعتاد للتعبا عن احلقائق واملوجلودات 

 قصد منها جمرد تسجيل الوقائا أو إظهار احلقائق جملردة ،إ  صور لغوية ال ي  

فة بصور من اجللامل تعطلي الكلالم قلوة زائلدة وجتعلل لللذوه مغلّ هي بل 

وامل للاعر والعوا للف اإلنسللانية جمللاال  مل للاركة العقللل يف أن للطة الوجللود 

 .البرشي 

وحني انتقلت حياة العرب بنزول القر ن وتأسليس احلضلارة اإلسلالمية 

اللغلة بكلل  إ  أفق جديد كان ال غل ال اغل لعلامء العربية األوائلل حفلظ  

للغة القر ن ولسان العلرب ملن التغلا ،  مستوياهتا من التغا والتبّدل صيانة  

نا كانت أفكار املعيارية أساسا  جلهود كباة يف جمال حفظ اللغة ، ففلي هومن 

 مفردات حقل داللّ  جمال املفردات ظهرت الرسائل اللغوية القصاة لتجما  

.. لق اإلبل وال جر والنبات واملطلر له لألجيال ، مريل رسائل خحمدد وتسجّ 

 .نواة املعاجم العربية فيام بعد وكانت تلك الرسائل 

 كالم العرب عن اللحلن صليانة   ويف جمال النحو كان ال غل األول سبط  

كام حلدث يف  -عت للغة القر ن ، ومن حلقات املساجد وأوراه األوائل جتمّ 

ة ككتاب سليبويه الفريلد يف مباحث تطورت إ  أعامل رائد -جمال املفردات 

العلرب  تاريخ النحو العريب ، وكان البعد املعياري هو األصل حتى ال تفقلد  
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أصول لغتها ، وهكذا ظهرت أعامل األوائل تبحث يف لغة القر ن مريلل جملاز 

، جامعلة بلني النحلو واألسللوب القر ن أليب عبيدة ، ومعاع القر ن للفراء 

 ..واملعاع 

ه علىل االسلتعامل تنّبل مجاليلة   له كانت تنبلّث لفتلات  ويف تضاعيف هذا ك

ة يف الرتكيب اللغوي ، ومن تللك اإلشلارات اجلامليّ اللغوي اخلاص واللفتة 

انبعريت دراسات أوسا وأشمل صارت من بعد مباحث  البالغة العربية التي 

 .نعرفها اليوم 

اسلتظهار امللوروث اللغلوي وقد حرصت  يف إعدادي هلذا الكتاب علىل 

االستفادة من املناهج ، ما ة بخاصة اجلامليّ وجوانبه ، والبالغي العريب بعامة 

احلديرية يف دراسة اللغة مما وسعه املعارصون من كتلب وأبحلاث يف ذللك ، 

 . سواء منها املدلف بالعربية أو املرتجم عن اللغات العاملية 

عللوم  احلديث يستفيد من عللوم كريلاة منهلا اجلاملّ والدرس البالغّي و

ويسلتفيد ملن .. والدالللة واألصلوات رف لاللغة كاملعاجم والنحو والصل

املناهج اللغويلة من مناهج النقد األديب املتجددة بل يتداخل معها ، ويستفيد  

والدراسلات النفسلية  وعللم اللنّص والتداوليلة احلديرية كتحليلل اخلطلاب 

جهلد  جيلب أن " ّل أّن البحث اجلامعيل أبو املكارم /ويرى د.. واالجتامعية 

تصحبه يقظة عقلية تستوعب كافة اجلزئيات دون أن تتول يف شتاهتا ، وينبغي 

أن يتسّل  بالقدرة عىل سْلك هذل اجلزئيات يف إ اراهتا وحماورها بعد حتليلل 

عنارصها ومقوماهتا ، مستعينا  يف ذلك بعلوم البالغة والنقلد األديّب واألدب 

امللدخل إ  دراسلة النحلو :عليل أبلو املكلارم /د)"املقارن والدراسلات األدبيلة 

 .(72:العريبّ 

يرفلد البالغلة ة ناتج التدبُّر لذلك كله ، فهو اجلامليّ والتوصل إ  الصورة 

بروافد متنوعة تريرهيا وجتددها وخترجها ملن عبلاءة اللدرس الرتاثلي اللذي 

إ   لّ اجللامانتهى اا إ  ْء كبا من اجلمود وال كلية ، بلل حلّول اللذوه 

وتقسيامت منطقية ، واالجتال احلديث يف الدرس البالغلي عاملة قواعد جافة 
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واجلامّل خاصة هو االستفادة من معطيات العلوم واملناهج املتنوعلة يف فهلم 

إن أية حماولة لتجديد العلم ال بلدَّ أن تتضلمن مراجعلة عميقلة  "النصوص 

تداخل فيه أو تنازعه موسوعه للعالقة بينه وبني العلوم التي تتقا ا معه أو ت

شبكة كبلاة ( يف حالة البالغة ) و ليات مقاربة ، وهي  ة حتليل  دّ أو تقدم له ع  

 (.4/40: موسوعة أكسفورد للبالغة = موسوعة البالغة )".. من العلوم

إن متذوقي البيان اجلميل يستطيعون إدراك الفواره بلني البيلان اجلميلل 

لعرب  إّبان  البعريلة املحمديلة كلانوا سلادة  البيلان وغال من ألوان البيان ، وا

دع  وسدنته ، و ام 
، أ نَّ سن بَّاس  ة   ا  نن اْبنن ع  لن وء   ش 

ْن أ ْزدن ان  من ك  ة  و  كَّ م  م 
دن لان   ق  ك  ، و 

ي ن   الر 
لن ذن ْن ه 

ْرقني من ول ون   ي  ق  ة  ي  كَّ ْن أ ْهلن م 
اء  من ه  ف  ا  س 

من د:  ، ف س  ْن و ا  إننَّ حم  مَّ ،  ن  جم 

ال   ق  ي ه  : ف 
ل قن ال  ف  ، ق  يَّ ىل  ي د   ع 

يهن ْ فن لَّ اهلل  ي  ع  ل  ل  ج  ا الرَّ ذ  أ ْيت  ه  ْو أ ع  ر  ال   ل  ق  ا : ، ف  ي 

ْل ل ك   ، ف ه  اء  ْن ش  ي م 
ىل  ي دن ي ع 

ْ فن إننَّ اهلل  ي  ، و  ي ن  الر 
لن ذن ْن ه 

د  إنع  أ ْرقني من  ؟  حم  مَّ

ول  اهللن  س  ال  ر  ق  ين ه   إننَّ احْل ْمد  هللن:  ف 
ن ْست عن ل  و  د  لن اهلل  ف لال   ، ن ْحم  ْلدن لْن هي  ، م 

ه   لَّ ل 
ضن له   م  ي  ل 

لادن ْل ف لال  ه 
ْضللن ْن ي  م  ل  ال   ، و  ْحلد  له  إنالَّ اهلل  و  د  أ ْن ال  إنل  أ ْشله  ، و 

ه   يك  ل  ن د  رش  أ نَّ حم  مَّ ه   ا  و  لول  س  ر  ل  و  ْبد  ْعلد   ع  لا ب  لال   .. ، أ مَّ لال  :  ق  ق  َّ :  ف  ليل  لْد ع 
أ عن

ول  اهللن  س   ر 
ْيهن ل  نَّ ع  ه  اد  أ ع  ، ف 

ن
ء ال  د  ك  ه 

تن ام 
لن ات   ك  رَّ ث  م  ال   ث ال  ال  :  ، ق  ق  لْد :  ف  ق  ل 

تنلك   ام 
لن رْيلل  ك  ْعت  من

من  ف ام  س 
ن
اء ر  ع  ْول  ال ُّ ق   و 

ةن ر  ح  ْول  السَّ ق   و 
ن ةن ه  ْول  اْلك  ْعت  ق 

من س 

 
ن
ء ال  د  وس  اْلب ْحرن  ، ه  ل ْغن  ن اع  ْد ب  ق  ل  ال   و  لال  :  ، ق  ق  لىل  :  ف  اينْعلك  ع  ب  ك  أ  لد   ي 

لاتن ه 

ال   ، ق  من ْسال  ه  : اإْلن ع  ب اي   .(8662: ، احلديث  روال مسلم)"احلديث..  ف 

واحل لكم  اجلامّل جيما بني الذوه الفني واإلحساس باجلامل وبني اخللربة 

لتملّرس العمليّل الا كتابلة وبحريلا  ، وال شلكَّ أن العميقة باللغة وأدواهتا وا

          :الناس متفاوتون يف ذللك تفاوتلا  كبلاا  ، قلال ال ليخ حمملد رشليد رسلا 

ْوقن "  الذَّ  و 
ن يَّلةن  اْلف 

ةن ه  ن  اجْلن
ا من ه  م  ْك   ال  حي 

ةن غ  ن  اْلب ال 
ْر نن من ان ةن اْلق  ك  ة  م  ف  ْعرن يَّلةن إنالَّ ف م 

ْن أ وِتن   ظّ م  ظنيام   ا  ح  املْ نرْي لورن  ع   املْ نْظ لومن و 
ن
لاء من اْلب ل غ  لال  ْت لارن ك  ْن خم 

لل   من ْرس  لْن م 
، من
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و    ْسج  م  تَّ  و  ْوق، ح  ذ  ه  و  ة  ل  ل ك  ار  م  ْ  ا  ى ص  ت ايب 
رْيلن كن تنهن بنمن ف  ْلس  ىل  ف ْهمن ف  ان  ع  اْست ع  ، و 

رن  اهن ْبدن اْلق  ت نْين ألن يبن هن  ع  ن اع  الص  ي  ، و  رن ْسك   اْلع 
ل  ن لي   ال 

ْبلنن جن لائنصن الن اخْل ص  ،  ، و 

   ْ خم  لزَّ
ةن لن غ  اسن اْلب ال  أ س  لام  لو  ْبلنن هن   ْغنني اللَّبنيلبن الن م  ، و  ي  ات   رن م  لد  ق   م 

لن لذن ، ه 

هل  ا غ   ة  و  ا املْ ل ك  ت ه  يج 
ن تن  و 

ةن غ  يخن لاْلب ال  لن  التَّلارن
ْلم  ان لا من

ن  اْلعن
ْمكن ة  ي  لا  اي  لي  م 

هن ، و 

 اأْل مَّ لك  
ن  التَّْأثنان يفن

ْر نن من بنيَّةن للان  لنْلق  ر   اْلع 
ل ةن ْن ح  ليم 

من ل، ث مَّ فن لاجن لن  اأْل ع 
ا من ه  ق  ذ 

 .(402/ 4:تفسا املنار )" ا  أ ْيض

إن لغة القر ن كانت أول ما لفت العرب  الذين تلقول أول مرة وهم أهلل 

رض ، وأذعن من أذعن فأسلم مومنا  بلأنَّ  الفصاحة والبيان ، فعارض من عا

البنلاء اجلميلل يف  "هذا الكالم ال يقدر عليه برش وأنه حقا  من عنلد اهلل ، إّن 

ذاته هو إحدى وسائل اإلقنا  التي حيتاجها اإلقنا  املتقن ويتغذى عليها   حدّ 

 ن لطة البنلاء اجلميلل يقلوم باإلقنلا  ، سلواء بلبع  احلقلائق أو بعل  األ

 (.4/238: موسوعة البالغة )"ال يكون اذا املعنى بالغيا  وبالت

ة اجلاملّيلللغة القر ن هو يف حمّصلته متوافلق ملا السلمة  اجلاملّ والدرس 

العامة للنص القر ع ؛ إْذ هيدف إ  الك ف عن ملوا ن اجللامل املتنوعلة يف 

 .بنية النص هادفا  إ  لون خاص من النظر والتفسا والبيان 

 :هي ا الكتاب رئيسة هلذ حماور   أربعة   ة  ثمّ :  الكتابحماور 

 : حمور الفصول التمهيدية عن اجلامل  -1

املفهلوم اإلسلالمي العلام ه جمموعة من الفصول التمهيدية املوجزة عن فيو

 ... ومصادرل وميادين عمله ، ومفهوم اجلامل اللغوي للجامل 

  : حمور املفردات -2

 .فية والكلامت وأثرها يف الرتكيب اللغوي بمعنى البحث يف الصي  الُّص

  : حمور الرتاكيب -3

وهي يف األساس اجلملة بنوعيهلا االسلمية ، عنى بالرتاكيب اللغوية وهو ي  

 ..والفعلية وما يدور يف نطاقهام من وحدات أصغر 
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 :  حمور اإليقاع اللفظي -4

وهذا اآليات ، أي إيقا  ألفاظ القر ن بألوانه املتنوعة وعىل رأسها فواصل 

حظَّه الكايف ملن اللدرس عنلد القلدماء كلام  املحور املمي ز للغة القر ن مل ينْل 

 .سنفّصل يف مواسعه 

لقد نزل القر ن يف عُّص كانت الذائقلة البيانيلة فيله متيلل إ  السلجا يف 

نريرها وخطابتها ، ما ظواهر اإليقا  املتنوعة يف ال عر كذلك ، لكّن إعجلاز 

ه يضاف إليه أنه ثّبلت هلذل الذائقلة اجلاملّيلة يف أسللوبه لتظللَّ القر ن يف لغت

مقبولة أبدا  حتى ما تغا الذائقة البيانية العربيلة بعلد ذللك يف نفورهلا ملن 

السجا يف فرتات تالية ، لتظللَّ ظلاهرة الفواصلل فيله حمتفظلة أبلدا  بجامهللا 

ن من السجا عرفتها اخلاص ، وال خيطر يف بال املتلقي العريّب أن يقارَّنا بألوا

 .لغته يف فرتات متعددة من حياهتا 

ها من بع   متاميز   وال وهذل املحاور غا  منفصل   إال بقدر ما خيلدم بعض 

، لكنهلا سلتكون يف فصلول يتبلا بعضلها بعضلا  يف مريلاع أهداف الدراسة 

رها فيخضلعان لطبيعلة الظلاهرة لأما  ول فصول الدراسة وقصل، الدراسة 

تتفاوت يف ورودها يف القر ن تفاوتلا   هذل الظواهر ومعلوم أن ، الدرس حمل  

  .كباا  

اهتام خاص باجلامل يف اإلسالم بصورة عامة ، واجلامل  وقد كان لهذا ، 

علىل  -بالظواهر اجلامليلة  التي اا اهتامم  بصورة خاصة ، ومن وراِت  اللغوّي 

 : للنرش هيالرتتيب التارخيي ب -تفاوت بينها 

 .م4227 اجلامل يف القر ن الكريم من سامت .4

 .4222 التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية .8

 .م 8666 وصف مجال النبّي  .7

 . م8666 دراسة بالغية - الفواصل القر نية .2

 .م8667التكرار األسلويّب يف اللغة العربية  .2
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 .م8667( التقليدّي واجلامّل ) مستويات التحليل النحوّي  .0

 .م 8663 اللغوي للرتكيب اجلاملّ الفهم  .3

 .م 8648دراسة يف سورة الرمحن  -النحو واإليقلا  والداللة  .2

 .م 8643ة لل عر بني عبد القاهر وجون كوين اجلامليّ القراءة  .2

أعلامل املن لورة واملخطو لة يف بعل  وال أنكر ها هنا أع استفدت من 

عين هلا  كان القلر ن  الكلريم  من دراسات مما نرشته  ، فكريا   ا الكتاببناء هذ م 

 .األول  الذي هتتدي به وتبحث يف لغته املعجزة من جوانبها املتنوعة 

وما أخذته من تلك األعامل أوجزته وأعدت النظر فيله وجعلتله مناسلبا  

 .  ونظام العمل فيه  لكتاباهذا لسياه 

 : لكتابمنهاج العمل يف ا

رة للفصلول واملباحلث تكلون لَّمداخل لغوية موجزة ميسل ت  وسع -4

مللن غللا الكللرام اء القللر كريللا مللنكالتمهيللد هلللا ؛ وذلللك مراعللاة حلللال 

وما يبدو بدهييا  عند داريس العربية قلد يكلون عنلد  ،املتخصصني يف العربية 

غاهم صعبا  أو عسا املنلال ، وبخاصلة ملا الضلعف الظلاهر لكريلا ملن 

لّيلة أسلف إ  ذللك أن املعرفلة اجلاماملعارصين يف معرفة العربية وعلومها ، 

وللن نتوّسلا يف التي ندرسها ال بدَّ أن تكون تالية ملريل هذا املهلاد اللغلوي ، 

لدة ، بلل سلنجعلها بقلدر ملا تكلون ملدخال   مناسلبا  املباحث النظرية املمه 

 .للدرس التطبيقي 

اكتفيت بعد بسط الظاهرة اجلاملّية موسا اللدرس ب لواهد متنوعلة  -8

كن ويمرّيل تضخام  للكتاب الذي قصلدنا من القر ن ؛ ألن االستقصاء غا مم

 .فيه إ  اإلجياز قصدا  

مصادر البحث ومراجعه كرياة ، وقد وسعتها يف البداية يف اهلوامش  -7

ففّضلت إْتبا   االقتباس بذكر مصدرل خمتصللرا  يف فرأيتها تأخذ حيزا  كباا  ، 

يف َّنايلة  املتن ثم ذكرت تفصيل املصلادر واملراجلا يف القائملة اخلاصلة الا
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 الكتاب ، وقُّصت اهلوامش عىل ملا حيتلاج إ  رشأ أو إيضلاأ أو تفسلا ،

هذا موسلو    ولئن ناسب  وهذا املنهج  مّتبا يف كريا من الدراسات احلديرية ، 

ل من ألوان الدرس اللغوي و  . النحوّي كتابنا هنا فلعله ال يناسب  غا 

يحي البخلاري ملن صلحالكتلاب  ايف هلذالنبوية ختريج األحاديث  -2

ومسلم وسنن الرتمذّي والنسائي وأيب داود وابن ماجه برقم احللديث فقلط 

،  7ط "جملللد الكتللب السللتة  "مللن  بعللة دار السللالم الدوليللة بالريللاض 

م ، ويف غا هذل الستة سن ا إليه يف موسعه ، وإذا كلان 8666 -هل 4284

ة الروايلات احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فسنكتفي بذلك عن ذكلر بقيل

وما نوردل من غلا الصلحيحني ، يف املصادر احلديريية األخرى قصدا  لإلجياز 

 كذلك عىل الصحي  منه مما نتأّكد من صحته من املصادر املتخصصلة مقتُّص  

 .يف علم احلديث 

ل ه عملال  هذا ، وإّع ألسأل  اهلل  تعا  النفا  الذا الكتلاب ، وأن جيعل 

 . خالصا  لوجهه الكريم
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 لفصل األولا
 املفهوم العام للجامل يف اإلسالم 

ر علىل اإليلامن واحللب واخللا لإن من سمن تعاليم اإلسالم تربية  الب ل

ومن ثم نجلد ملدخلنا إ  هلذل .. وحتقيق ذلك كله بالعمل الصال  واجلامل 

 ريب القـرآن  املـنمنب  ـر ير يـة  كيف ي  : الدراسة يف اإلجابة عن السدال اآلِت 

  ؟ الية  مج

يف  ر كريلاة متنوعلة ، منهلا مجلال  لالشك أن مظاهر اجلامل يف حياة الب ل

األخاله والسلوك ومجال يف مظاهر اخللق والطبيعة ومجلال فليام تبدعله يلد 

كل ذلك كريا متنلو  ..  اإلنسان من صنعة أو تصوير مرشو  أو أدب أو فنّ 

وبلام أن اإلسلالم  مصاحب حلياة اإلنسان منذ خلقه اهلل علىل هلذل األرض ،

واخلا فإن من موجبات ذلك أن تكون له  جاء هداية للعاملني إ   ريق احلّق 

رؤيته ومعاجلاته اخلاصة يف ميدان اجلامل ، ذلك أن اإلسالم يبني أمة متميلزة 

 : قال تعا  يف عقيدهتا وأخالقها وسلوكها ، وكل ذلك يمّسه اجلامل ويزينه

                       
          (446: ل عمران). 

ــ " وجللّل  عللزّ  إن اهلل  ــب  ال
ِ  ِ ــٌل  ِي لم ـْمجم امم  للرف مللن حللديث روال ) " جم

ه ، وصلفة صلفت   - القلر ن   -ه وكل ما يصدر عنه مجيل ، وكالم   (802:مسلم

أن تكون مجيلة ،  بدَّ  كذلك ال ديمة غا خملوقة ، وصفة اجلميل احلّق القديم ق

ومن هنا بحث  العلامء  عن معامل اجلامل يف القر ن واحلياة ، وكانت لغة القر ن 

 .دي إليهيف القر ن الكريم وفيام هي   اجلاملّ أول  م عني هلذا البحث 

فو النفوس بفطرهتا إ  اجلامل ، إْذ هت عىل حّب  وقد فطر اهلل  تعا  الناس  

كل مجيل ، والبرش يبدعون يف التجميل بمعنال الواسا ومتطلباته عىل كريرهتا 

ويف كل أمور .. و عامهم وتنوعها ، يف مبانيهم وشوارعهم ومالبسهم 

ة التي ت با الفطرة البرشية الطالبة اجلامليّ حياهتم يضيفون إليها اللمسات 

 . للجامل 
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 : نفعية واجلاملية اخلْلق  ب الوظيفة ال

إن القر ن يلبي حاجة  اإلنسانن الفطرية  إ  اجلامل يف كل مناشط حياته ، 

لكنه يقنّنها ويضبطها بموازين احلالل واحلرام لتدخل  بذلك يف منظومة 

عبادة اهلل التي خلق اهلل  اإلنس  واجلنَّ ليقوموا بأمانتها ، واذا تكون كلُّ 

اجلامّل والتطّهري يف احلّسيات واملعنويات مناشط اإلنسان ذات الطابا 

 .داخلة  سمن إ ار العبودية هلل تعا  

ملم  خاص يف املخلوه واملصنو  معا  ، إنله يف الغاللب  اجلاملّ وامللم  

ب يف اجلميل ، وقد ي قصد إليله  يف قصلدا  ملم  إسايف يزيد من القيمة ويرغ 

 .صد األول منها مجاليا  ذاته يف بع  األعامل الفنية ، أي يكون الق

 املتوّشحة  رداء  اجلامل يمكن أن تددي وظائفها 
إن كرياا  من املخلوقاتن

، ولكنه ي قصد  إليه قصدا  لرتبية امللكة  اجلاملّ النفعية بغا ذلك امللم  

،  للبرش ؛ ليكون دافعا  إ  اإليامن بخالق ذلك اجلامل اجلاملّ ة واحلّس اجلامليّ 

البرش باجلامل متجليا  يف اخلرضة والزر  بأنواعه وألوانه  وهكذا يستمتا

ال مس والقمر :  ويف مظاهر الطبيعة من حولنا ، ه املرتاكبوثامرل وحبّ 

والبحار واألَّنار واجلبال والوديان وأنوا  .. والنجوم وصفحة السامء 

 . .والبيان اجلميل بكل صورل .. الطيور واحليوان بألواَّنا وصورها املتعددة 

 ..املبدأ واحد هو اجلامل ، وجتلياته يف الوجود غا منحُّصة 

إّن املواد التي يستفيد منها جسم اإلنسان يف غذائه قد تكون شليئا  واحلدا  

ى امللر  مملن با  حيتوي عىل العنارص الالزمة لغذائه كام حيدث حني ي عط  مركّ 

املغذيلة  ال يستطيعون تنلاول الطعلام حماليلل حتتلوي علىل خالصلة للملواد

 ..للجسم 

ر ملن لاهلل تعا  قادر عىل أن جيعل كلَّ ما حيتاجه الب ل ويف عامل اخللق فإنّ 

ر  الفلا  ملن لغذاء يف صنف أو صنفني من الريامر ، فلامذا خلق اهلل تعا  للب ل

األلوان واألحجام والطعوم والفوائلد الغذائيلة وملن حللوم  الريمرات خمتلفة  

 ريلها ؟ احليوان والطا واألسامك م
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ا  إنه اجلامل صنعة اجلميل الذي حيب اجلامل ويريد خللقه أن يتذوقول حّس 

 فهو  ومعنى ليعرفوا رام فيعبدول وي كرول ،         

   (3: السجدة ) ّعىل خلقه بذلك الصنا اجلميل وامتن       

                             

       .               

                   (03 -00: النحل). 

اهلل  تعا  الناس  أن ينظروا يف مجال خْلقه وما فيه من ألوان وصفات وأمر 

  فقال                            

                     . 

                      

                (82 -83: فا ر). 

لى ن يف ذكر نعم اهلل تعا  والقر ن يقرن  ص  النفعي بني القصد التي ال حت 

 لتكون املحصلة يف صال  اإليامن باهلل  كام قال  اجلاملّ والقصد     

                (2: النحل .) 

كل ذلك .. فركوب هذل الدواّب ونقل األثقال عليها وأكل حلوم بعضها 

 .امل كام يف اآلية وهي مقرونة بالزينة واجل.. جوانب نفعية للبرش 

 : أمور  أربعة  يقتيض  -فيام أحسب  - درس اجلاملو

 .وجود اجلامل يف اليشء املوصوف به  -

 .والتعّرف عليه اإلحساس باجلامل الكامن فيه  -

 .وصف ذلك اجلامل بالدرس والتصنيف املالئم له  -

اإليامن  كيف هيدي ذلك اجلامل  إ : ثّم الدرس األهّم يف هذا كله ، وهو  -

 باهلل تعا  ؟

املميز هو الذي ي  لعر القلار   بوجلودل دون تكّللف أو  اجلاملّ العنُّص و

 .  إحياء بأنه زائد يمكن االستغناء عنه دون مساس باملعنى 
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 :لفظ اجلامل يف اللغة 

اجللامل يف القلر ن واسلا متنلو  ، ملا بلني اجللامل  ملعلاع الداللّ املجال 

اجللامل  : ، وملن ذللك وملا يقلرب ملن معانيله  قّي واجلامل األخال ّي لاحلّس 

واحل ْسللن واإلحسللان والزينللة والزخللرف والتطهللر والوسللوء والغسللل 

رة والينْا واأللوان املختلفة واجلنات والروسلات واللزرو  واللريامر لوالنْض 

والنخل ذات األكلامم والرحيلان واحللدائق ذات البهجلة واألَّنلار والبحلار 

ر  واللذهب والفضلة واألسلاور واليلاقوت ( يف سواد  بياض العيون) واحلو 

وأحسللن احلللديث وأحسللن .. والفطللرة ( رور لالسلل) بللور واملرجللان واحل  

 ..ّب والرمحة واملودة واحل  .. القصص وال عر والبيان 

للجللامل والكللامل ممتللد  كللذلك يف أسللامء اهلل احلسللنى  الللداللّ واملجللال 

  وصفات مجاله                      (426:األعراف ) فلله

الرمحن واللرحيم واهللادي والغفلور واللودود : سبحانه صفات اجلامل مريل 

وله سبحانه صفات اجلالل والكامل ، وهي الصفات الدالة علىل .. والرزاه 

كل ذللك ي لا إ  .. القوة والعزة والغلبة ، فهو العزيز اجلبار املتكرب القّهار 

 .ة يف املفهوم اإلسالمي اجلامليّ مجالية متنوعة ت بنى منها املنظومة مالم  

ظ م اخللق  الداللّ واألصل  للفظ اجلامل يف العربية يدور حول عن

ا واحل ْسن نن  ": قال أمحد بن فارس .. والتجمُّ م  أ ْصال  الالَّ يم  و 
ن املْ يم  و 

: اجْلن

ظ م  اخْل ْلقن 
عن ا  و  مُّ ا جت   مه   د  ْسن  ، و   أ ح  ر  ح  ْول ك   اآْلخ  ل  ق  اأْل وَّ ء  :  ، ف  ْ ، أ مْج ْلت  اليشَّ

 
ن
ء ْ ْل ة  اليشَّ  مج 

لن ذن ه  ال  اهلل تعا  ،و  ق  ْلت ه  ، و  صَّ أ مْج ْلت ه  ح    و       

             (78:الفرقان .. )  اأْل ْصل ر   و  اآْلخ 

ل   ْب ن  اجْل ام  دُّ اْلق  و  سن ه  ت ْيب ة  ،  ، و  ال  اْبن  ق  مج  ال  ، ق  يل  و 
ن
ل  مج  ج  ر  ن  :  و 

ه  من أ ْصل 

ْحمن الْ  ك  ال َّ د  و  و  ه  يلن و 
ابن لاجْل من ذ  هن  ، م  ْجهن ي يفن و  ْرن نن جي  م  اء  الس  اد  أ نَّ م  ر            "ي 

 . (882:( مجل ) املقاييس يف اللغة  )

         ملادة الداللّ وهذا األصل احليّس بفرعيه أقرب إ  أن يكون هو األصل 

ن ، يف العربية فهو جيما بني معنى اجلما والنضارة الناشئة عن الس  ( مجل )  م 
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يل  من شيئني ":قال أبو بكر بن دريد  ا من اجل امل ، رجل  :  اشتقاه مج  إمَّ

َّال  ، أي حسن  مجيلمجيل  بني  اجل امل ، ورجل ح   ان  مج  ، وقلَّ ما يتكلَّمون  سَّ

ابن ، وهو اجل ميل ذ  حم اللم              :، ويف حديث النبي   به ، أو يكون من ال َّ

ملوها وباعوها لعن اهلل  اليهود   " حوم  ف ج  ْت عليهم ال ُّ م  ر  ؛ ح 
 ( )

أي  "

 . (476:االشتقاه)" وهالأذاب

 :  لفظ اجلامل يف القرآن

بلني كلّل  الداللّ تددي معاع اجلامل ، ما الفاره  يف القر ن الكريم ألفاظ  

ملعنى اجلامل ، أما لفظ اجللامل فقلد  الداللّ منها ، لكنها تدخل سمن املجال 

يف ( اجللامل ) ورد يف القر ن بصليغتني ، يف األو  اسلتعمل القلر ن املصلدر 

 (مجيلل )  لبهة موسا واحلد ، ويف الريانيلة اسلتعمل الصلفة امل
( )

يف سلبعة   

 .مواسا 

  قوله تعا  فيأما املصدر ف             

         .           

    (0 - 2:النحل ). 

والنللاس مجيعللا  بخلقلله األنعللام  هلللم وهنللا نجللد امتنللان اهلل عللىل عبللادل 

 -باإلسافة إ  منافعهلا املاديلة  -وتسخاها خلدمتهم ، والناس جيدون فيها 

مللا يللرحيهم بللامتالكهم إياهللا ، وبخاصللة أولئللك الللذين يرّبللون األنعللام 

ها ورواحهللا ، فهللم جيللدون يف غللدوها إ  املراعللي ويعاي للوَّنا يف غللدوّ 

وكلل ذللك ..  والنفس راحة وأمنا  بامتالكها ورواحها منها مجاال  يمأل العني

 .ينبغي أن يدفا صاحبه إ  شكر نعمة ربه الذي أنعم عليه اذل األنعام 

                                                 
مجلت ال حم أمجله : ومجلوها أي أذابوها ، يقال ( 7206)احلديث روال البخاري  - 8

 .ك أي ال حم املذاب الود  : مجال  واجتملته وإذا أذبته ، واجلميل
اسم م تق يدل عىل ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا  عاما  : الصفة امل بهة باسم الفاعل  - 7

ن  الطبا  ، تفيد الصفة امل بهةحممد ح  : مريل ن   "س  س  ثبوت صفة حسن الطبا   "ح 
لصاحبها ودوام ذلك منه غالبا  ، وتصاغ من الفعل الريالثي الالزم املتُّصف ، وهلا 

 .اثنا عرش وزنا منها فعيل كجميل 
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 :فهي ( مجيل ) أما املواسا السبعة التي يرد فيها لفظ 

4-                        

                   (42: يوسف) 

 8-                      

                   (27: يوسف ) 

7-                          

               (22: احلجر) 

2-                             

                   

       (22: األحزاب) 

2-                              

                  (82: األحزاب ) 

0-       .       .      (3-2:املعارج) 

3-                 (46:املزمل) 

السم ( صفة )يف هذل املواسا أنه جاء ( مجيل )وأول ما نالحظ عىل لفظ 

وأنه مجال أخالقي يف املقام األول ، وهذا يوس  بجالء مقام ، سابق عليه 

أبا  -األخاله يف اإلسالم ، ففي اآلية األو  والريانية نجد أن يعقوب 

إنه سيصرب صربا  مجيال  ، وصربل األول : عليهام السالم، يقول لبنيه -يوسف 

قبل أن يعرفوا  -يوسف ، والرياع عىل احتباس يوسف أخال  عىل فقدان

ولصربل اجلميل أعاد اهلل إليه ولديه ، وهاجر إ  مُّص  -حقيقة يوسف 

 .عزيزا  كريام  شاكرا  لربه 

ويف اآلية الريالرية يأمر اهلل تعا  نبيه أن يصف  عن املرشلكني اللذين  ذول ، 

قبل اهلجرة ، ثم ن لسخ ذللك  وأن يصف  الصف  اجلميل ، وكان هذا يف مكة
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الصلف  )ذللك اخلللق  بقتال املرشكني فيام بعد ، ولكن بقي لرسلول اهلل 

حتى وفاته ، وأصل الصف  يف اللغة اإلعراض بصفحة الوجه ، ثم ( اجلميل 

علن   يف صلف  النبلّي ( اجللامل)عمل للتجاوز علن السليئات ، وكلان است  

  .أعدائه سببا  يف إسالم كريا من الناس

ويف اآلية الرابعلة يلأمر اهلل تعلا  الرجلال إذا أرادوا  لاله نسلائهم أن 

أن خيّا أزواجله  يّسحوهن رساحا  مجيال  ، ويف اآلية اخلامسة يأمر رسوله 

حهن بني اهلل ورسوله فيبقنْي  ما رسوله ، وبني اختيار متا  احلياة الدنيا فيّّسل

وقلد  - لبن زيادة النفقلة  وكان ذلك يف موقف خاص حني -رساحا  مجيال  

 .اخرتن اهلل ورسوله والدار اآلخرة عىل متا  الدنيا وزينتها 

يف أمر الطاله من بني كل العالقات  ها هنا خاصة   ولكن ملاذا ذ كر اجلامل  

 ؟ بني الرجال والنساء 

التي يفرته فيها الزوجلان تكلون مليئلة هذل احلال أن النفس يف  ال ريب  

واللنفس .. وال حناء مملا هلو معللوم ملن أملر النلاس  بالبغ  والكراهية

ملن  أفضل  ة  مّ البرشية هلذا حتتاج إ  سابط حيدد حركتها ويضبطها ، وليس ث  

 ! يف القول والفعل بام له من أثر هيّد  النفوس ( اجلامل ) 

، أي أن يكلون  أن يصلرب صلربا  مجليال    ويف اآلية السادسة يدمر النبليُّ 

و به عن امليسء ويصل بله األرحلام، وإن علادال ذوو رمحله ، صربل مجيال  يعف

ر ، وإن كلانوا قللة مضلطهدين يف لويمأل حياة امللدمنني بلاهلل أملال  يف النصل

ملن ناصلبه  اهلجلر اجلميلل لكلّل الصلرب واألرض ، أما يف السابعة فيلدمر ب

، وذلكم الصف  اجلميلل والصلرب اجلميلل واهلجلر العداوة من أجل دعوته 

 .كان له أعظم األثر يف اّتبا  الناس دعوته ولو بعد حني  منه اجلميل 

راأ لإن لفظ اجلامل يف هذل املواسلا جلاء نعتلا  للصلرب والصلف  والسل

وهي موا ن حتتاج إ  اجلامل األخالقلي اللذي خيفلف .. واهلجر  (الطاله)

من وقا األحلداث حتلى تسلتمر العالقلات اإلنسلانية يف صلورة أفضلل ، 

سمة من سامت السلوك القويم الذي ينبغي عىل املسلم أن يلتزم  فاجلامل إذن

 .به ، وصوال  بذلك إ  استحقاه رمحة اهلل تعا  يف الدنيا واآلخرة 
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يف العُّصل احللاق قلد يتفلق ملا ( اجلامل )واستعامل الناس هلذا اللفظ 

ة استعامل القر ن له أو خيتلف ، وقد توصف أشياء كرياة باجلامل ما أَّنا قبيح

أو حمرمة أو مكروهة باملقياس اإلسالمي للجامل ، وذلك كصناعة التامثيل ملا 

ري والفواحش   ...فيه روأ أو تصوير الع 

 : يف القرآن يتوزع  ب أمرين أساسيب ( اجلامل ) وهكذا نجد لفظ 

 :  اجلامل احلسي : األول 

باملعنى املعروف ، بمعنى كل ما يمتا احلواس من السما والبُّص 

  ، قال تعا  اللمس والذوهو           

         .           

    (0 - 2:النحل) . 

 :  اجلامل األخالقي: الثاين 

  ومنلهوهذا أكرير ورودا  يف القر ن كام ذكرنا ،             

               (22: احلجر). 

 اخلالق سبحانه يف الكون واحلياة إبدا   ي ظهرإن درس اجلامل يف اإلسالم 

ة اجلامليّ من خالل املنظور القر ع والنبوي للكون واحلياة ، ويدرس اآلثار 

قر ن والسنة ، ما استمداد مقاييس للحضارة اإلسالمية املستمدة من ال

ة اإلسالمية يف اجلامليّ ، والعمل باملباد   منهام ونبذ ملا خيالفها اجلامل احلّق 

 ابا األصلية الصافية هلذا الدين الواقا اإلسالمي هو يف حقيقته عودة إ  املن

 .ونبذ لكريا من الزيف الذي ران عىل وجه احلياة اإلسالمية املرشه الناصا 

ة نفسها كاحلسن اجلامليّ القر ن ألفاظ أخرى كرياة حتمل السامت  ويف

( اجلميلة)وجمموعة األخاله احلسنة ..  وم تقاته والزينة والزخرف واحلب

وهذا .. التي دعا إليها اإلسالم من الرمحة والتعاون واحلب واملودة والرب 

 . ها ة اإلسالمية املتميزة عن غااجلامليّ كله يعطي األساس للنظرية 
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 : اجلامل يف املفهوم اإلسالمي 
يف اإلسالم خيتلف عن املفهوم الفلسفي الوسعي للجلامل  اجلاملّ املفهوم 

بيلنهام ، ذللك أن عللم  كبلاةنقاط اخلتالف  ة  الذي يعرفه الناس اليوم ، ثمّ 

فر  من فرو  الفلسفة، وأصلب  عللام  مسلتقال   "اجلامل الفلسفي يف حقيقته 

 .(22:فلسفة اجلامل : عبد الفتاأ الديدي/د )" تظّلل ه الفلسفة

إن للفلسفة رؤيتها للحياة والناس ، وهي رؤية عقلية وسعية ال عصمة 

هلا وال خلود ، بل هي يف تبدل دائم يصل إ  حد التناقص والتعارض أحيانا   

أما اإلسالم فله رؤيته ... هذا فضال  عن تدخل األهواء يف حاالت كرياة 

وهي رؤية أساسها الوحي املعصوم ال .. ون واحلياة واآلخرة ال املة للك

العقل الذي قد هيتدي وقد يضل ، وقد يميل ما اهلوى ، إن الفلسفة 

، كرياا  ما خيطئ ، وقليال  ما يصيب ، وهي يف أساسها اجتهاد برشّي الوسعية 

يف املرحلة التي تصيب فيها إنام تصيب بع  جوانب احلقيقة أو وجوهها ، 

 !  حني نلتقي ما  هذل احلقيقة كاملة يف النص املحكم من القر ن والسنة يف 

إن اإلسالم ال يعرف األفكار الفلسفية املجردة البعيدة عن الواقا ، إن 

ال ق النظري العقائدي ، وال ق العميل : كل مبدأ أو فكرة فيه هلا شقان 

 الواحد عقيدة السلوكي الذي تتجىل فيه  ثار تلك املباد  ، فاإليامن باهلل

تتجىل سلوكا  فعليا  يف ممارسة مقتضيات تلك العقيدة يف جمموعة حمددة 

منتظمة من العبادات واملعامالت واألخاله ، وهذا يفّس سبب البدء يف 

الدعوة إ  اهلل بالعقيدة أوال  ألَّنا األساس الذي تنبني عليه كل مسائل 

 . الدين 

ا عن اجلامل أن تكون مستمدة من نريد ملفاهيمنا وتصوراتن نفنحن إذ

أصولنا احلضارية ال من غاها ، وحني نفت  ألنفسنا هذا الباب الواسا ، 

ونتنّسم هواءل النقي الطاهر ، ونتمريل تعاليمه اخلالدة سلوكا  فاعال  يف حركة 

احلياة سنجد أمامنا كنوزا  من اجلامل بكل ألوانه ، ذلك اجلامل الذي يالئم 

سنجد .. ية ، ويربيها يف  ريق اخلا ، ويستنقذها من البا ل الفطرة اإلنسان
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ث مَّ معرفة مجالية سخمة ، علينا أن نرتمجها واقعا  وسلوكا  ، ونقدمها للبرشية 

 .عنوانا  عىل حضارة ذات  ابا خاص 

لقد أعلن اإلسالم منذ يومه األول احلرب عىل الكفر واإلحلاد وكل ما 

كل ذلك الزيف أعلن اإلسالم .. وأخاله  يتفر  عنهام من عقائد وسلوك

احلرب عليه ، وأعطى اإلنسانية  مكانه كلَّ ما يالئم  بيعتها وفطرهتا ، ألنه 

 .من عند اخلالق سبحانه ، وهو أعلم بصنعته وبام يصلحها أو يفسدها 

حول  بيعة اجلامل وماهيتله وهلل  كرياة   إن علم اجلامل يطرأ تساؤالت  

يء اجلميلل أم هلو شلعور لوهل اجلامل كامن يف ال  هو موسوعي أم ذاِت ،

؟ ..وصللفات نخلعهللا نحللن عللىل ذلللك اليشللء فتجعللله يف إدراكنللا مجلليال  

 .تساؤالت كرياة  وأجوبة متعددة 

وليس من أهداف هذل الدراسلة أن ختلوض يف تفصليل ذللك ، بلل هللا 

تدبر هدف عميل تطبيقي يدخل إ  أعامه اللغة القر نية يبحث يف أرسارها وي

صلها ويعرسلها ة ويلخّ اجلاملّيلويسلتخرج اللدقائق ، تراكيبها واللدالالت 

ة ذات اجلاملّيلبأسلوب أقرب إ  اإلجياز بعيدا  عن كريا من تلك التساؤالت 

الطابا الفلسفي ، وما ذلك سوف نستفيد من بع  تلك املفلاهيم النظريلة 

 .ما احتجنا إ  ذلك 

عت عىل تدبر القلر ن والوقلوف علىل وال شك أن أجياال  من العلامء تتاب

أننلا  مجالياته منذ عُّص اخلليل وسيبويه حتى عُّصنا ، وال ريلب  وأرسار لغته 

 .ا يف هذل الدراسة واملنهج املتب   مستفيدون من ذلك كله ما وسعنا اجلهد  

إن اجلامل جمموعة من السامت املميزة لليشء جتعله مجيال  ، منها االنسجام 

الفطلرة السلليمة ، ونحلن نبحلث علن اجللامل الفطلري  والتناسق ومالءمة

الواقعي يف عاملنا سواء يف عامل ال هادة أو يف عامل الغيب املوثلوه بخلربل ، ال 

 .اجلامل النظري املجرد بمعنال الفلسفي والكالمي فقط 

سنجد اجلامل يف اخلْلق الظاهر القريب من اجلنات والزرو  والريامر 

 ..كل ذلك بألوانه البديعة وأحجامه املختلفة .. ل واألَّنار والبحار واجلبا

كال مس يف الكون الواسا األرجاء ويف اخللق البعيد عنا  وسنجد اجلامل
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 قال تعا   ،والقمر والكواكب والنجوم        

                  ( 422: األعراف). 

واجلامل يف اخلْلق أمر  زائد عىل احلاجة النفعية للموجود قصدا  إ  نفا 

املستفيد وإمتاعه بيشء زائد عىل جمرد النفا املادي ، إن كرياا  من املوجودات 

لقت من أجلها  يمكن االستفادة منها ماديا  ويمكن أن تددي وظيفتها التي خ 

وتكوينها ، لكن اخلالق سبحانه الداخل يف بنيتها  اجلاملّ بغا ذلك امللم  

ة قصدا  إ  اإلمتا  الروحي والنفيس للبرش ، اجلامليّ وسا فيها تلك املالم  

 : وهم املستفيد األكرب من تلك املخلوقات كام قال

                       

         (47:اجلاثية ) 

واهلدف األسمى من ذلك كله معرفة اهلل سبحانه واإليامن به والعمل بام 

  .يرسيه

هذا الفهم للجامل اجلاما بني النفا واللذة اجلاملّيلة علرّب عنله أبلو حاملد 

،  ، وذللك لعلني اجللامل مدرك اجلامل عند   كل مجال حمبوب   ":الغزال بقوله 

ّن ، وال تظلنَّ  ، واللذة حمبوبة لذاهتا ال لغاهلا اللذة اجلامل فيه عني   إدراك ألنّ 

، فلإّن قضلاء  تصلور إال ألجلل قضلاء ال لهوةالصور اجلميللة ال ي   أن حبَّ 

، وإدراك نفلس اجللامل  ال هوة لّذة أخرى قد حتّب الصور اجلميللة ألجلهلا

ك واخلرضة واملاء نكر ذل، وكيف ي   لذاته ، فيجوز أن يكون حمبوبا   أيضا لذيذ

سلوى  نال منهلا حلظ  ، أو ي   ، وتدكل اخلرضة املاء رشب  اجلاري حمبوب ال لي  

  ( .2/740:إحياء علوم الدين )" نفس الرؤية

امز اا علن غاهلا نْ ة يف اإلسالم هلا خصائص ومميزات ت  اجلامليّ املنظومة و

ملن و ،ر  احللّق لمن املنظومات الوسعية التلي ال هتتلدي بلالوحي أو ال ل

 :خصائص اجلامل يف املنظور اإلسالمّي 

 .اجلامل يف املنظور اإلسالمي سمة كونية شاملة  -أ

 .اجلامل يف اإلسالم رباّع املصدر  -ب 
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 .اجلامل يف اإلسالم جيما بني الظاهر والبا ن  -ج 

 .اجلامل يف اإلسالم له غايات معلومة  -د 

 :  اجلاملي القرآن يدعو إىل النظر 

للمسلم نجد يف القر ن  يات  اجلاملّ تربية اإلحساس والذوه  من أجل

كرياة تدعونا دعوة رصحية إ  النظر إ  اجلامل يف خلق اهلل ، وصوال  بذلك 

 : إ  اكتامل اإليامن ، ومن ذلك قوله تعا 

                            

                           

                          

                              

 ( .22: األنعام )

إن املراد من النظر هنا االستمتا  ، بمعنى إشبا  اللنفس بلاجلامل ليكلون 

أنلزل امللاء  -سلبحانه  -وكيف أنه  ،حافزا  عىل إدراك أرسار الصنعة اإلهلية 

التي تتكون منهلا اللريامر ( رضن اخل  )فأخرج به النبات وفيه تلك املادة اخلرضاء 

ثلم تللك العلراجني ملن النخلل الدانيلة  وتتحول إ  حّب مجيل مرتاكلب ،

بعضها من بع  ، وتلك اجلنات من األعناب والزيتون والرملان امل لتبه يف 

به يف الطعلم رغلم أن األرض التي يزر  فيها واملاء الذي يرشب ، غا املت ا

ه عىل بع  كام قال سبحانه.. وماءل واحد  تربته واحدة   : ويفّضل اهلل بعض 

                    

                       

                (2:الرعد) 

  هذا كله وبخاصة إ  الريمر ومجالله ونضلجه ثم ي طالب املسلم بالنظر إ

كلام  اجللاملّ وتراكبه ونظامه البديا ، وبذلك ترتبلى لديله ملكلة اإلحسلاس 

 .يريدها اهلل تعا  
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إّن اهلدف األسمى من مجاليات القر ن هو الدعوة إ  اهلل وهدايلة النلاس 

صل خْلقهلم ، إ  الدين احلق ، والناس حيبون اجلامل بام فطرهم اهلل عليه يف أ

ومن ثم تلتقي دعوة اجلامل يف القر ن بمن صلحت فطرهتم وتأّهللت لقبلول 

ذلك اجلامل ، والناتج هو اإليامن باهلل تعا  واإلحسلان يف القلول والعملل ، 

 .ن الذي هو اجلامل بعينه ْس أخذا  من احل  ( حسنات ) وأعامهلم الصاحلة هي 

لوجود ، مجال يف اللفظ يلأتلف كتاب اجلامل األعظم يف هذا اهو القر ن و

ينسجم ويتناغم ملا ( القر ن ) ما مجال املعاع ، واجلامل يف كتاب اهلل املقروء 

حركلة ويوّجله الفسي  ، فالقر ن يفّّس ( الكون ) ر واجلامل يف كتاب اهلل املنظ

الوجود اإلنساع والكوع ويمن  البرش مفاتي  الفهم الصحي  هلذا الوجلود 

واملصا الذي سينتهي إليه وجودهم علىل هلذل األرض ، وبغلا والغاية منه 

ْدي القر ن تبقى أقوال الفالسفة واملفكرين علن الوجلود وغاياتله قوبلا   ه 

 .من الظن والتخمني 

 : القرآن  يغرس  يف املسلم حبَّ اجلامل 

للمسلم بصلور متعلددة ملن خلالل كلامتله  اجلاملّ إن القر ن يريب احلّس 

خالل صورل اجلميلة التي يرسمها للنفس اإلنسلانية ، فيلفلت  و ياته ، ومن

النظر إ  مظاهر اجلامل يف الكون الفسي  ويف األرض التي حييا الناس عليهلا 

بل يف الريامر والزرو  التي منها معاشهم ، إن النفا األساس للريمر هو إ علام 

 :، قال تعا  قبل االنتفا  املادي اجلاملّ البرش ، ولكن القر ن يقدم النظر 

                           

    ( 22: األنعام ) إْذ يأمر بالنظر إ  مجال الريامر وتركيب األعذاه

قبيل  والعناقيد املنّضدة وما فيها من مجال وينْا ونرضة تكسوها وتتزّيا اا

ّلة وأبد  منظر فتمتا العني والنفس   .القطاف مزينة  للناظرين يف أاى ح 

  وقد ذكر اهلل تعا  مجال  خملوقاته ، وأنه تعا  مّجلهلا          

        (3: السجدة )  وجعل اإلنسلان يف قملة ذللك اجللامل    

                   (2: التني) 
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؟ أمل يكن  اجلاملّ يف هذا املستوى  ملاذا جعل اهلل تعا  اإلنسان  : والسدال 

ادرا  عىل أداء مهمته يف عبادة اهلل تعا  وهو يف صورة أدنى مما هو لق اإلنسان  

كان قادرا  عىل ذلك ، لكن اهلل اختار له ذلك اخللق ،  بىل: عليه ؟ اجلواب 

 كون عونا  له عىل أداء مهامه التكليفية اجلميل لي

                          

                   (36: اإلرساء) 

الناس فيام كلفهم اهلل به ، فالتكريم أدعى  كل ذلك لتقوم به احلجة عىل  

 .لالستجابة 

إذن مقصود كقيمة مضلافة إ  اجلانلب النفعلي ، وقلد  اجلاملّ إن اجلانب 

،  اجللاملّ كان ممكنا  أن تددي تلك الريامر وظيفتها النفعيلة دون ذللك امللمل  

والنعليم  لكن اهلل تعا  أكرم البرش اذا اجلامل لرتقية حياهتم ، وذلك اجللامل

أدعى إ  معرفة قدرة اخلالق وحكمته وإ  اإليلامن بله ، وذللك ملا جلاء يف 

  .ختام اآلية رصحيا  

إن البرش يبحريون عن اجلامل بل يصنعونه ألنفسهم وإن تعددت مفاهيمه 

         :ألن هذل فطرهتم التي فطرهم اهلل عليهلا ، قلال جلورج سلانتيانا ؛ وصورل 

اجللذاب جيلذب النظلر كله نالحظ أن جمرد املظهلر ففي اإلنتاج الصناعي  "

وهلذا يضحي الناس بالكريا من الوقت واجلهد لكي حيّسلنوا  ،عىل نحو بال  

مظهر  ما ينتجون مهام كلان رخلص هلذا اإلنتلاج ، كلذلك ال خيتلار النلاس 

بيوهتم أو مالبسهم أو صحبتهم دون أن يأخلذوا يف اعتبلارهم مقلدار تلأثا 

 .(72-73:اإلحساس باجلامل:جورج سانتيانا) "ةاجلامليّ واسهم هذل األشياء يف ح

 : ال البيان ـمج

صفة يذكرها  البيان أول   البيان أخّص صفات اإلنسان ؛ هلذا كانت صفة  

 قه كام قال تعا  له بعد ذكر خلْ  القر ن      .     .    

   .       (2-4:الرمحن ).  
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والعرب أمة البيان ، وإذا كان اهلل تعا  قد جعل معجزات األنبياء من 

احلجة عليهم باملعجزة املادية التي يروَّنا  أقوامهم لتقوم   هجنس ما بر  في

أقوى وأبقى ، وجاءت يف بيان خاص  بأعينهم ، فقد جاءت معجزة حممد 

البيان بذلك فعجزوا ،  أمة   العرب   ى القر ن  ال قبل لبرش بقول مريله ، وحتدّ 

فقد بقيت  وبقيت األخبار  عنها وإْذ قد ذهبت معجزات األنبياء بموهتم

تعا  ببقائه ساملا  من  عىل الزمان ، وتكّفل اهلل   معجزة القر ن خالدة  

 .التحريف والتبديل إ  يوم القيامة 

رفوا عىل مّسأ وكان العرب  أول  مأحبَّ العرب  البيان  اجلميل  ، لقد  ا ع 

بيان رفيا ، وكان ال عر  ذات   متكلمة   التاريخ قبيل البعرية النبوية وإّباَّنا أمة  

ال الذي  مظاهر البيان عندهم ، وهو الفنّ  العرب والعربية األول وأرفا   فنَّ 

عىل ذلك ل نقرأل حتى اليوم ونستمتا به ونعجب هلم كيف صاغول ازن

، وكيف عرّبوا به عن كل للغة والوزن واإليقا  النحو من اجلامل والّدقة يف ا

إنَّ من ال عرن  ":يقول  أمورهم ، وقد بل  من إجادهتم له ما جعل النبيَّ 

 .أي بع  ال عر فيه حكمة ونفا  (0422:روال البخارّي ) "حكمة  

 ، وكانت لألسجا  تلقى من أفوال اخلطباء والكهان فعل السحر يف القوم

لمة ، وكانت قلريش إذا فرغلت ملن ملآرب التجلارة كانت العرب أمة متك

وتأتيهلا وفلود  ..والسعي يف األرض حتّلقت حول الكعبلة تلتكلم وتلتكلم 

ملن هلجلات  هلجلة قلريش اللذروة   العرب فتتخا أمجل ما يف لغاهتا ، لتتبلوأ  

 وكان البيان الرفيا ملن بلني كلّل  ،إذن  هم ال اغل  العرب ، كان الكالم شغل  

، فلام تسنّموا ذروته ، وظنوا أَّنم بلغوا الغاية  هم األعظم  شاغل  ألوان الكالم 

ل ا عىل األمم كل  وْ ب  منه ، وأرْ  لليس عربيلا  ، علدول  نْ األمم ، حتى عّدوا كل م 

أعجميا  ، نسبة  إ  العجامء وهي البهيمة التي ال تنطلق وال تبلني ، مللا بلغلوا 

 تعا  بلالقر ن الكلريم كتلاب الغاية التي ظنوا أن ال غاية وراءها جاءهم اهلل

 !!البيان األكرب ، فكان من شأنه وشأَّنم ما كان 

البيان اجلميل ف بهه بالسحر مللا يفعلل يف النفلوس ،   مدأ النبيُّ قد و

ْبدن اهللويف حديث  ر  ب ع  م  لن  امل ْ ل نن ع 
نن من ال  ج  م  ر 

دن نَّه  ق  ب لالأ  ط   ف خ 
هن لب   رن

جن ، ف ع 
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نام  
ب ي للاَّنن

للول  اهللن النَّللاس  لن س  للال  ر  ق  للْحر ":  ، ف  للن  الب ي للانن ل سن
روال )" ا  إننَّ من

 .(2303:البخارّي 

ونزل القر ن بالعربية مراعيا  حبَّ العرب للبيان اجلميل ، فجاءهم بأمجل 

البيان وأعذبه مما مل يعرف الناس  مريل ه قّط ، وهلذا قال سبحانه يف مدأ القر ن 

 : وبيان حقيقته 

-                          

      (7:يوسف ) 

-                          

                                    

 (87: الزمر)

-                           .

                    (82 -83: الزمر ) 

روة ما عرف البرش من بيان يف تارخيهم ، إن اهلل تعا  بيان القر ن هو ذإّن 

افعلوا : قادر عىل أن جيعل مطلوباته من البرش يف صورة أوامر ونوال  بصيغة 

وال تفعلوا ، ولكنه سبحانه أكرم البرش اذا القر ن منّو   األساليب راقي  

 ىص  ل ما ال حي  ، وفيه من ألوان البيان اجلميوال يمّل البيان ال ي با منه قارئه 

.. وال يزال املتدّبر املتفّكر الباحث فيه يك ف يف كل قراءة وتأمل جديدا  

ته ماليني العقول عرب التاريخ وقام حوله أكرب حقل معريف يف هكذا تلقّ 

 .حقل الدراسات القر نية .. تاريخ البرشية 

إن تنو  أساليب العرض اللغوي يف القر ن مالئم للفطرة البرشية ، 

ع  الناس يزجرل الوعيد والرتهيب ، وبعضهم جيذبه الوعد احلسن فب

والرتغيب ، وأكرير الناس يدثر فيهم احلاالن معا  ، هلذا يكرير يف املقام الواحد 
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يف القر ن ذكر اجلنة والنار والنعيم والعذاب والريواب والعقاب ، مراعاة 

 . لفطرة اهلل التي فطر الناس عليها ، وهو سبحانه أعلم بخلقه

ال ي رتط يف مجال البيان البرشي أن يكون قائله عىل احلق ، فقلد يكلون و

من أهل البا ل كالكفار واملنافقني ، ذلك أن البيان مل كة تتحصل باالجتهاد 

قلد و( كلام يف ال لعر ) والدرس والتدريب وإعامل العقل وشبوب العا فة 

يف شلعر املعلقلات ، ومل  عرفنا شعر اجلاهلية الذي جاء أكريرل مجيال  معرّبا  كلام

يف سللام  أشللعارهم والتمريللل ببعضللها  وأصللحابه غضاسللة   جيللد النبلليُّ 

شعر أحد معارصيه ممن مل يدمن برسلالته ،   وإن ادها ، بل لقد سما النبيُّ 

يد  الريقفّي فسأله   إْذ ركب خلف  النبّي  و  لْل : يوما  الصحايبُّ الرشيد  بن  س  ه 

يَّ  ْعرن أ م 
ْن شن ك  من ع  ء  م  ْ  ْ  

ْلتن ْلت   ة  ْبنن أ يبن الصَّ مْ :  ؟ ق  ال   ن ع  يهْ :  ، ق  ه   ، هن لْدت  أ ْن   ف 

ْيت ال   ا  ب  ق  يهْ :  ف  ْيت ، هن ه  ب  ْدت  ال   ا  ث مَّ أ ْن   ق  يهْ :  ف  لة  ب ْيلت  ،  هن ائ 
ه  من لْدت  تَّلى أ ْن   روال  )"ح 

 (2222: مسلم 
( )

. 

ألن هلام قدرة عىل اإلبالغ  وفصاحة اللسان  والقر ن يمدأ البيان اجلميل

وهلذا  لب موسى عليه السالم من اهلل أن يعينه بأخيه هارون ، كام قال 

 سبحانه                       

     (72: القصص). 

 

 

 

 

                                                 
إْذ عىل الرسالة ؛  أمية بن أيب الصلت بلغته الرسالة  لكنه مل يسلْم ألنه حسد النبيَّ  - 2

، هلذا كان يرجوها لنفسه ، لكنه كان يذكر يف شعرل بع  املواعظ واجلنة والنار 
 .سام  شعرل كام يف احلديث  أحّب النبّي 
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 الفصل الثاين 
 اسات اللغوية ومفهومر يف الدر "اجلامل  "مصطلح 

 :  املصطلح: أوال  
ْسن وزينة ، وحني نقلول  فإننلا نخصلص  "اجللامل اللغلوي  ":اجلامل ح 

بحرينا يف لون واحلد ملن  لنحُّص   " اللغوّي  "املفهوم العام للجامل بالوصف 

ألوان اجلامل هو ميدان اللغة ، فاملراد هنا بحث اجلامل يف استعامل اللغلة ، إن 

غة خيلو كرياا  من سامت اجلامل اللغوي ، املتكلم العلادي االستعامل ال ائا للّ 

ل ، هكلذا اعتلدنا ، لكلن تلرو  أو تأّمل إ  حاجتله دون   غالبا  ما يريد أن ينفذ  

املبد  يتأّنى لكالمه ، إنه ال يريد جمرد نقل الفكرة فحسب ، إنه يريلد التلأثا 

بكلل عنارصهلا ، أن  يف املتلقي ، يريد له أن ي اركه ، أن يتعا ف ما جتربتله

االنلدها  ربام ووالتأّثر ك املتلقي للتعا ف ك امل اعر ما العقل ، أن حيرّ حيرّ 

 ..بام يقول 

ولن يتأّتى للمبد  اللغلوي ذللك بغلا أدوات بيانيلة خاصلة تلدخل يف 

، اللغلة ألفلاظ تلدخل يف تراكيلب حيكمهلا يف العملق  ساحة اجلامل اللغوّي 

عليها ، هلذل القلوانني أشلبه بقواللب ي لرت ك والسط  قوانني لغوية متعارف 

  .للمبد  احلرية الكاملة للتحرك يف أ   رها ، فاجلامل غا منحُّص يف صورة ما

إن اإلبدا  الذي يظهر يف األسلوب سمة شخصلية للمبلد  ، وملن هنلا 

للغة جمتما ملا أو علدة لغلات بأسلاليب  عامة   فإن دراسة اللغة تعني دراسة  

ما أَّنلا فلر  ملن فلرو   -أما دراسة األسلوب .. تعددة الدرس اللغوي امل

ثني  فتعنى بدراسة أسلوب مبد  واحد يف عمل واحد  -علم اللغة عند املحد 

أو عدة أعامل  لبيان السامت األسلوبية املميزة للذلك املبلد  ، ومنهلا صلور  

 .اجلامل يف استعامل اللغة عندل 

الفلسللفة والفنللون ، ومصللطل  اجلللامل متللداول يف جمللاالت متنوعللة ك

وكذلك يف اللغة والنقد األديب والبالغة ، واملراد به يف اللغة والبالغة بحلث 

موا ن اجلامل واحلسن يف النص الفني ذي البالغة اخلاصة ، يقلول اللدكتور 
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وهلذا : "أرسار البالغلة  "يف اجلرجلاّع إحسان عباس عن جهد عبد القاهر 

كتلاب باللغلة العربيلة يف  ربام كان أدهَّ  -ة أي أرسار البالغ  -الكتاب الرياع 

ة ما يلدل علىل ذوه اجلامليّ احلديث عن قوب البيان ، وفيه من التفساات 

 نقدي أصيل ، وربام كان عيب الكتب التي اعتمدت عليه يف البالغة من بعلد  

ة ، وجعلت قواعدل أحكاما  صارمة لليس اجلامليّ دته من تلك املسحة أَّنا جرّ 

تلاريخ  )"الناقد األصيل ، وال قوة التعليل الذوقي أو الفكلري  فيها إحساس

 .(282:النقد األديب عند العرب 

ة املميلزة يف اجلاملّيلاستقى أصول نظراته  الزخمرشّي أن هنا ا وال يغيب عنّ 

 : الزخمرشلّي قال الدكتور شوقي سيف عن ، الك اف من أعامل عبد القاهر 

أن وجلد خلا  بُّ منها وينهل  ، ومل يلبْث فأقبل عىل الدراسات البالغية يع "

عبلد القلاهر يف كتابيله دالئلل اإلعجلاز وأرسار البالغلة ،  له كتاباتن  مورد  

 .(886:البالغة تطور وتاريخ )" فدرسها حتى مترّيلها متريُّال  منقطا  النظا

، وقد وصف كريا من املعارصين نظرية عبد القاهر بصفة اجلامل كلذلك 

بلل غرسلنا بيلان أن ، ر ذللك لولسنا هنا يف جمال حصل، ي أي اجلامل اللغو

يف املجال اللغلوي والبالغلي متلداول بلني املعلارصين  " اجلامل " مصطل 

 ر للللنّص ق املتللدبّ درس لغللوي يتسللم بطللابا التحليللل املتعّملل لوصللف كللّل 

، ومن ذلك عىل سلبيل واجلاملّية ة الدالليّ وأرسارل  النحوّي املستخرج لنظامه 

 :املريال 

عبلد القلاهر  رنا موقلف  ولو تلذكّ  ":الدين إسامعيل  قال الدكتور عزُّ  -4

ة ، ولكن عىل أساس النحويّ اجلرجاع يف حتليل اجلملة ال عىل أساس القاعدة 

احلالة االنفعالية ، وأنه ليست كل مجلة مستقيمة نحويا  جيدة ، بل قلد تكلون 

 نظام األلفلاظ يف كلل اجلمل يرجا إ  تفاسل   مستقيمة نحويا  وقبيحة ، وأنّ 

للو تلذكرنا ذللك لعرفنلا أيَّ نظلرة  ،ذلك النظام الذي يتحكم فيه االنفعال 

التلي انتهلى إليهلا اجلرجلاع يف  مجالية عميقة كان ينظرها الرجل ، والنتلائج  

ة هلي بعينهلا ملا انتهلى إليله النحوّيلدراسته جلاملية العبارة وصلتها باملعاع 

 .(770:يف النقد العريب ةاجلامليّ األسس ) "فندريس
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كلذلك  "اجللامل  "ويستعمل الدكتور مصلطفي اجللويني مصلطل   -8

 : صدد  حديريه عن عبد القاهر ، ومن ذلك 

إنك إذا فرغت من ترتيب املعاع يف  ":يف تعليقه عىل قول عبد القاهر  -أ 

نفسك مل حتتج إ  أن تستأنف فكرا  يف ترتيب األلفاظ ، بل جتدها ترتتب لك 

حكم أَّنا خدم للمعاع وتابعة هلا والحقة اا ، وأن العلم بمواقا املعلاع يف ب

 -وبلذلك حلّول : قلال  "النفس علم بمواقا األلفاظ الدالة عليها يف النطق 

كام هلو احللال عللند ابلن  -ة من حّيز اللفظ اجلامليّ املزّية  -يعني عبد القاهر 

نان   (.848:يف تفسا القر ن الزخمرشّي منهج  )"إ  حّيز املعاع  -سن

يف املنافحة عن  -يعني عبد القاهر  -وبعد إْذ أرسف  ":وقال أيضا   -ب 

ما فال بلدَّ ملن وسلا اليلد  نظريته تلك بنّي أنه لنسا  عىل بينة يف بحث مجالّ 

 .(848: نفسه السابق )"ة لنظم الكلم اجلامليّ عىل اخلصائص 

لْن يفسلإن املبد  حلني يصلوغ إبداعله حيتلاج كل -7 ر ذللك لذلك إ  م 

اإلبدا  للناس ، وهلذا تكرير الدراسات حلول ال لعر واألدب ، ولعلل هلذا 

يذّكرنا بالعالقة احلميمة بني املتنبي وصديقه ابن جني الذي قرأ عليله شلعرل 

ويف هلذا  ،وناق ه يف مسائله ورشحه رشحا  مفصال  ، وكالمها مبد  يف عمله 

النحو ليس موسوعا  حيفل به  ":ناصف الصدد نذكر قول الدكتور مصطفي 

امل تغلون باملري ل اللغوية والذين يرون إقامة احلدود بني الصواب واخلطلأ أو 

يرون الصواب رأيا  واحدا  ، النحو م غلة الفنانني وال لعراء ، وال لعراء أو 

الفنانون هم الذين يفهمون النحو أو هلم اللذين يبلدعون النحلو ، فلالنحو 

اإلبدا  يف النحو كانت غريبة إ  حد ما عىل أذهلان البلاحريني إبدا  ، وقضية 

 .(، جملة فصول 70: قراءة يف دالئل اإلعجاز  -النحو وال عر ) "قبل عبد القاهر 

  اجللاملّ يدخل سمن مناشط الدرس  " النحوّي اإلبدا   "ومصطل   -2

يف  ويستعمله بع  املعارصين للداللة عىل هذا املفهلوم اللذي نريلد جتليتله

يلربط بلني  النحلوّي واإلبلدا   ":هذل الدراسة ، يقول الدكتور حممد محاسة 

النظام الريابت واألداء املتغا ، فهناك نظام أو نملوذج فكلري ال يتحقلق وال 

يظهر للواقا إال عن  ريق االسلتعامل ، وكلل نملوذج يمكلن أن يلددَّى بله 
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جهلا ، وملا هلذا حد نموذ الف  اآلالف من اجلمل التي خيتلف مظهرها ويتّ 

 النموذج العميق والسط  املتغلا  تظل دائام  هناك عالقة تفاعل قوي بني هذا

اجلمللة وإعطائهلا معناهلا  وهذا التفاعل هو الذي يقوم بدور فعال يف تفسا

 .(82:النحو والداللة )" األ ّولّ 

ة امللوجزة يف تفسلال اجلاملّيلكرياا  ملن النكلات  الزخمرشّي وقد بّث  -2

دا  اا مل ينقلها عن سابق له ، لقلد اسلتطا  كلام يقلول اللدكتور شلوقي متفرّ 

أن يقدم يف  الك اف صورة رائعة لتفسا القلر ن ، تعينله يف ذللك  ":سيف 

كام يعينه ذوه أديب مرهف يقيس اجلامل البالغي قياسا  دقيقلا  .. بصاة نافذة 

له قلرين سلابق  وما ي طوى فيه من كامل وجالل ، وهو من هذل الناحية ليس

 .(886-842:البالغة تطور وتاريخ )"وال الحق يف تاريخ التفسا 

وقال الدكتور عبلد العزيلز محلودة يف تعليقله علىل بيلت أوردل عبلد  -0

 :  (يف بيت البحرتّي )القاهر يف الدالئل وأ ال احلديث عن حذف املفعول به 

ادث   ل ح  ن ي من حتام  ْدت  ع  ْم ذ  ك  ْور         و  ْظمن ةن وس  ْزن  إن   اْلع  ز  ام  ح   أيَّ

إن تلك السطور الطويلة مل يكتبها عبد القاهر يف حتليل بيلت ملن  ":قال 

اهلا حلذف كلملة ة التلي أدّ الداللّيلة واجلاملّيلال عر ، بل يف حتليل الوظيفلة 

ْظمن  "واحدة يف البيت وهي املفعول به يف  ْزن  إن   اْلع  ز   .( 703:املرايا املقّعرة)"ح 

 : اللغوي  اجلاملي مفهوم الدرس : ثانيا  

اللغوي إذن يبحث فيام وراء ظاهر الرتاكيلب ، يف املعلاع  اجلاملّ الدرس 

الريواع والريوالث التلي يمكلن أن تن لأ أو تتصلور ملن اإلسلناد أو تركيلب 

الكالم عىل نحو ما ، وميدان عمله النصوص ذات الطابا الفنلي ، أي التلي 

ألدبية من شعر ونرير، النصوص التي أراد هلا مبلدعوها هلا سامت النصوص ا

أن ختا ب العقل والروأ وال عور والوجلدان معلا  ، أي ختا لب اإلنسلان 

بكل حواسه وم اعرل ، ال جمرد خما بة العقلل وحلدل ، هناللك فلاره بلني 

احلقيقللة العلميللة املجللردة يف العلللوم البحتللة كالرياسلليات والكيميللاء 

بأسلاليب انفعاليلة  وبلني احلقيقلة مغّلفلة   -ل امللريال عىل سبي -واحللاسوب 
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ريض حاجلة الفلن واجللامل املتأصلل يف كلل حترك الوجدان ما العقل ، وت ل

 .إنسان بنسبة ما 

حني نتحدث علن اجللامل يف أداء املعنلى فلإنام نعنلي كلل ملا حيتويله إننا 

مها ، املضمون  سواء كان املعنى نفسه ليشء مجيل كوصف اجلنة وأهلها ونعي

يء قبي  يف ذاته كوصف النلار وملا فيهلا ملن قلب  وعلذاب تق لعّر لأو ل 

هلو يف القلر ن األبدان لسامعه ، ذلك أن اهلدف األساس من مجال التصلوير 

البالغ عن اهلل تعا  فيام يريد خللقه من اإليامن واالهتداء إ  اخلا والبعد عن 

 .ه مّ لأكمل وجه وأت عىل تههدفه إيصال رسال وكل مجال لغوّي .. الرش 

والسامت العامة املميزة للبيان اجلميلل متعلددة ، منهلا اإلفلادة ومطابقلة 

ىض احللال ، والوسلوأ بمعنلى أن يكلون يف عمومله مفهوملا  لالكالم ملقتل

للمتلقي ، وأن يكون مبدعه قد تأّنى وتأّنق يف صياغة بيانه من حيلث اختيلار 

.. ملل بلام يقتضليه البيلان اجلميلل األلفاظ املناسلبة ، وبنلاء العبلارات واجل

، وهلذا  أنظملة اإليقلا  يف النريلر وال لعروبناء واحلذف كالتقديم والتأخا 

هلي  ينطوي عىل قيمة مضافة تتجاوز املحتوى لتقلدم إلينلا للذة  " عمل فنّي 

وهي املتعة التي تكمن وراء تكامل ال لكل  ،لذة التعرف املجدد للمضمون 

بط اذا املضمون فتكسبه شكله اجلديد ، وبلذلك وتناسب العنارص التي ترت

قة فنيلة أو لم بطريدّ يصب  املضمون من خالل العمل األديب مضمونا  مجاليا  ق  

مفهلوم اجللامل عنلد : أمحد الصاوي /د)"عة لية ممتلقة مجاللشعرية مدثرة أو بطري

 (.42 -43: عبد القاهر اجلرجاع 

لغة النرير ، إنله يقلدم العا فلة  إن ال عر خروج  أو عدول  عن املألوف يف

األفكلار يف ثلوب  علىل األفكلار ، أو يصلوغواخليلال وال عور واالنفعلال 

ام  جافا  ال روأ فيله ، قلد تكلون فيله فإذا فقد ذلك صار نظْ ، عا في انفعال 

ل حينئذ قوهلا يف صيغة نريرية ، وعلامء  ات يلرون أن اجلاملّيلاألفكار التي ي فضَّ

 م تق  يف جانب  من انتهاك هذا ال عر أو هتكه للمتوقا أو املعنى االنفعال "

املألوف ، فال عر يفقد كرياا  ملن خصائصله إذا حتلول إ  نريلر ؛ وذللك ألن 

بخربة األثر االنفعال الناتج علن  أو يمرَّ  املتلقي لن يستطيا حينئذ أن يعايش  
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أو الرتكيبية التلي  ..ة أو البنائية النحويّ عملية تغيا االجتاهات أو التوجهات 

 . (777:  اجلاملّ التفضيل : شاكر عبد احلميد /د )"يقدمها ال عر

اعر شلاعرا  ال ألنله فّكلر أو وإنام يعد ال ل "فال اعر يتأّثر وينفعل ويعرّب 

جون ) "ولكن ألنه عرّب ، وهو ليس مبد  أفكار وإنام هو مبد  كلامت ،أحّس 

ال يتحدث كام يتحلدث كلل النلاس   " إن ال اعر (22: بناء لغة ال لعر : كوين 

وإن لغته غا عادية ، إن اليشء غا العلادي يف هلذل اللغلة يمنحهلا أسللوبا  

ل "عرية لال  "يسمى ث علن خصائصله يف عللم األسللوب لوهلي ملا ي بح 

 .(82:  نفسه)"ال عري

 :ويف قول البحرتي

ْن قلللد ن رى  ائب  م  ل ْونا ق  يبالللف ام إْن رأ ينا لنفت     ب      ق 

و  امل ثات     له 
ليبا   رء  أ ْبدْت له احلادن يكا  ورأيا  ص 

شن لْزما  و   ع 

د  للتنقَّ  لْدد  لللْي س  ل ق  هيبا         ل  يف خ  ى وب أسا  م  رجَّ امحا  م   س 

خا       إْن جئت ه صارن
يفن ْسترييبالوكالب      فكالسَّ  ْحرن إنن جئت ه م 

وال  ملن الطبيعلة اخلاصلة للرتكيلب يرى عبد القاهر أن اجللامل ناشلئ أ

جْدت  هلا  فإنذا رأيت ها قد راق ْتك وكريرْت عندك ": ، قال اللغوي ال عري ، وو 

ببن واسلتْقصن يف النَّظلر اهتزازا  يف نفسك ْد فانظْر يف السَّ ، فإننلك ت عللم   ، فع 

ر م وأخَّ ر قورة  أْن ليس إالَّ أ نه قدَّ ف ون كَّ ، وأعلاد   ، وحذف  وأسمر   ، وعرَّ

ر ْقتضليها عْللم  النحلو ،  وكرَّ  التلي ي 
جولن  وْجها  من  الو 

ى عىل اجل ملةن ، وتوخَّ

وابه فأصاب يف ذلك كل ه ب  الفضليلة   ، ثم ل ط ف  م وسا  ص 
 ، وأتى مأت ى ي وجن

ه  ي روق ك منها قول 
 
ثلم  "هو املرء أبدت هلا احلادثلات " أفال ت رى أنَّ أول  ْء

ه  ْي سددد  ل تنقَّ  "قول  ْلق  له  " يف خ  بتنكا السددد وإسافة اخل ل قني إنليه ، ثم قول 

ذفلهن املبتلدأ ، ألنَّ املعنلى ال حماللة  :  ه بالفلاء ملا ح  يف ، وعطف  فهلو : فكالسَّ

ل  الكاف يف قولنه  يف ، ثم تكرير  ن  إن  كللَّ واحلد  : كالسَّ وكالبحر ، ثم أْن قلر 

 ملن  الّ ل،  من  التَّ بيهني رش ا  جواب ه فيه
ر ني ل ثم أ ْن أخرج  من كلَّ واحلد 

ج    ما أخر 
، وذلك قولله   حاال  عىل مريالن ن اآلخرن

 ا  هنلاك ومسلترييب ا  صلارخ: من
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بب ه  ملا علددت  ، أو ملا هلو يف  ب ه إن  النَّظمن ليس س 
ْسنا  ت نسن هاهنا ؟ ال ت رى ح 

ْكم ما عددت    .(37:دالئل اإلعجاز) "ح 

:          اجنّي مفهوم احلاجة اجلاملّية يف جمال اللغة بقولله وقد أمجل حازم القر

ال توجلد يف  ها بأشياء  كالم   صَّ ة حاجة العرب إ  حتسني كالمها اخت  ول دّ " 

ألن ؛ فمن ذلك متاثل املقا ا يف األسلجا  والقلوايف  ، غال من ألسن األمم

واعتقلاب  ، جملاري األواخلر وملن ذللك اخلتالف  ،  زائلدة   يف ذلك مناسبة  

م بنهايات الصنف الكريا الرتنُّ  هم حرف  ونيا ت  ،  احلركات عىل أواخر أكريرها

للكللم بجريلان الصلوت يف  ألن يف ذللك حتسلينا  ؛ املواقا يف الكلالم منهلا 

 وألن للنفس يف النقلة من بع  الكلمة املتنوعة املجاري إ  بعل   ،  َّناياهتا

لن اط السما بالنقلة من حال إ   ا  واستجداد شديدة   عىل قانون حمدود راحة  

سلمت رادل يف مجيا املجاري عىل قوانني حمفوظة قلد ق  وهلا يف حسن ا ّ ،  حال

من جهتي التعجيب واالسلتلذاذ  ر  لتأثُّ  قسمة املعاع فيها عىل املجاري أحسن  

فكان تلأثا املجلاري املتنوعلة  ، للقسمة البديعة والوسا املتناسب العجيب

احللروف املصلوتة ملن أعظلم األعلوان علىل حتسلني مواقلا  وما يتبعها من

 فيها العلرب   يف القوايف التي استقصْت  وخصوصا  ،  املسموعات من النفوس

نلات بعل  احلركلات والسلكنات واحللروف استحسن ملن اقرتهيئة ت   كلَّ 

ملن  نلات  اوما تتنو  إليله تللك االقرت،  املتامثلة املصوتة وغا املصوتة ببع 

 .(72: منهاج البلغاء ) " فهذل فضيلة خمتصة بلسان العرب ، بقوب الرتتي

 :مستويات الكالم عند عبد القاهر 

 : قسم عبد القاهر الكالم إ  قسمني 

                  :  هقلال فيل، و الكالم العام غلا املعملول علىل رويلة ومتحليص:  األول

تج واسلعه إ  فكلر واعلم أّن من الكالم ما أنت تعلم إذا تدبرته أن مل حيل" 

ملن عملد  ، سبيل   وروّية حتى انتظم، بل ترى سبيله يف سّم بعضه إ  بع 

د ، وكمن نّض  ، ال يبغي أكرير من أن يمنعها التفّره فخر ها يف سلك إ  آلل  

، ال يريد يف نضلدل ذللك أن جتليء لله منله هيئلة أو  أشياء بعضها عىل بع 

 .(26:دالئل اإلعجاز)" رأي العني، بل ليس إال أن تكون جمموعة يف  صورة
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وذللك ألنله ال فضليلة  ":، قال اجلاملّية الصبغة الفنية  وذالكالم :  الثاين

، وحتلى تكلون قلد  ، وحتى جتد إ  التخّا سبيال   يف األمر مصنعا   حتى ترى

 ، ودقلائق   ر اللطيفلةدرك بلالفك  وإنام نحلن يف أملور ت ل..  استدركت صوابا  

فليام نحلن فيله حّتلى  ، فليس درك صلواب دركلا   الفهميوصل إليها برياقب 

 تركلا   أ، وكذلك ال يكلون تلرك خطل يرشف موسعه ويصعب الوصول إليه

 وفضل روّية وقّوة ذهن وشدة تيّقظ حتى حيتاج يف التحّفظ منه إ  لطف نظر

حتى إذا وازنت بني كالم وكالم دريلت كيلف  ..وهذا باب ينبغي أن تراعيه 

ا لّيزت ملل، وم ، وقابلته بام هو نظا له كّل شكل شكله ، فضممت إ  تصنا

 .(24-26:دالئل اإلعجاز)"مهلي منه يف نظلممّا ه الصنعة منه يف لفظه

نصوص عبد القاهر يف الدالئل كرياة يف جالء هلذا املعنلى ، أي جتلاوز و

لْن  ":ة يف فهم النص وتفسلال ، منلا قولله اجلامليّ املعيارية إ  اإلبداعية و ومن

؛ وذللك  دَّ فيها اإلعلراب  ع  دَّ الوجول  التي ت ظهر اا املزية  أْن ي  ْز إذا ع  ههنا مل جي  

 ، ْستنب ط بلالفْكرن ربن كل هم ، وليس هو مما ي  ك  بني  الع  ْلم باإلنعرابن م رت 
أنَّ العن

هم بأنَّ إعراب  الفاعل الرفلا  أو املفعلولن  ْستعان  عليه بالرويَّة؛ فليس  أحد  وي 

تلاجون فيله الن ، بأعلم  من غلال وال ذاك مملا حي  ، واملضاف إليه اجلرُّ إ  صب 

ةن ذهن  وقوةن خا ر   دَّ
ا  احلاجة  فيه إ  ذلك العلمن   حن لب   ، إنام الذي تق 

بلام ي وجن

ا من  ريقن املجازن   إذا كان إجياا 
ن
  ، كقوللهن تعلا  الفاعلية  لليشء       

                 (40: البقرة)  سلْقتها : ) وكقولن الفرْزده

ان  عل  اليشء  فيه فاعال  عىل تأويل  ي دهُّ ( خروه  يف املسامن ، مما جي  ك 
،  وأشبالن ذلن

، وليس يكلون  هلذا عللام  بلاإلنعراب ، ولكلن بالوْصلفن  ْلط ف  ومن  ريق  ت 

 .(822:دالئل اإلعجاز)"املوجبن لإلنعراب 

له سلامت ومعلامل  كأّي فنّ  ى سقراط أن الكالم ذا الطبيعة األدبية فن  وير

الرجل الصال  الذي يتحلدث  ":ة ، قال اجلامليّ اا سمن الفنون  عدّ ظاهرة ي  

إ  النخبة لن ينطق بام يقول بصورة ع وائية ، ولكلن ال بلدَّ أن يلأِت كالمله 

 ملوادل ويعملل عليهلا متوافقا  ما قصدل ، مريله مريل أي صانا ، فهو ال يتخا

جاتله تما ، وهو أن يكون لكل منتج من من قصد   ع وائيا  ، ولكن من منطلقن 
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اء أو صانا السفن وغلا ذللك شكل مميز ، فانظر إن شئت إ  الرسام أو البنّ 

ر لمن أصحاب احلرف ، وراقب كيف أن كل واحد منهم يستغل كلل عنصل

اآلخلر ، وحتلى ينتهلي إ   بنظام معني ، ويطو  كال  منها حتى ينسلجم ملا

: موسللوعة البالغللة )"الللذي يمريللل شلليئا  يف غايلة االنتظللام والرتتيللب  الكلّل 

4/042- 040.) 

راد مللا هلو بسلببه ، فلليس  - والعلمّي  األديبّ  -كل من األسلوبني  إذْن ي 

اإلنسان عقال  فقط ، وال وجدانا  فقلط ، ولكنله ملزيج ملن هلذا وذاك ، إنله 

لوم منضبطة كاّم  ولغلة كالرياسليات واهلندسلة لتنظليم بجانب حاجته إ  ع

ه روأ العا فة واخليال واجلامل بع  أمور حياته ، حيتاج إ  ال عر لينمي في

وكذلك فنون األدب األخلرى ، الرياسليات ختتلزل األلفلاظ واحلقلائق إ  

 وال عر يذهب وجييء ويكرر وحيذف ويستعا ويتخيل ..رموز ومعادالت 

وال عر يمتا منا  ..ات متتا عقولنا بحقيقة ال جمال فيها للعا فة والرياسي.. 

الوجدان والفداد والعقل ، ويفهمه كل منا بطريقته اخلاصة ، أو يأخذ منه ملا 

 .. أدنى م رتك من اإلحساس به بني املتلقني  ما بقاء حد   ..يريد 

ىل م غلته هذا اللون من النصوص ، وهلو يتكلئ أوال  عل اجلاملّ الدرس 

معطيات النحو ، عىل أنه ينبغي لله أن يتجاوز مرحلة النحو التقليلدي التلي 

 .تن غل غالبا  بمعايا الصواب واخلطأ إ  درجات أعىل من الفهم والتدّبر 

رأ لتستفيد من كل مستويات التحليل اللغوي كام ي ل ةاجلامليّ والدراسة 

دراسة مجالية ترتبط  إن دراسة اخلطاب اللغوي ":الدكتور حممد عبد املطلب 

 -فعلل  -اسلم : بمجموعة من الصعوبات املتمريللة يف مكوناتله األساسلية 

حرف ؛ ألن إدخاهلا يف السياه ال يقليم اعتبلارا  كبلاا  ملردودهلا الوسلعي ، 

وإنام حيتمل كل  رف منها عدة حتوالت تنقله من مستوى إ   خر ، وقلد ال 

ية يف الداّل ، وإنام بأحواله السلياقية يكون التحول منو ا  بالتفاعالت الداخل

 والتعريف والتنكا ، مما هو مطروأ ام والتأخييف احلضور والغياب والتقد

 .(462: قراءة أخرى-البالغة العربية)"باستفاسة يف البحث البالغّي 



 

39 

إن احلياة مليئلة بلألوان اجللامل واإليقلا  ، واألديلب الفنلان هلو اللذي 

احلياة والوجود فيحيلها عمال  فنيا  جيّسد تلك القيم يستجيل موا ن اجلامل يف 

وملن هنلا يوللد الفلن .. مغّلفة  بم اعرل ورؤال للحيلاة والنلاس والوجلود 

أصللحاب املللذهب ، وبأنواعلله وعللىل رأسللها فللن القللول والبيللان اجلميللل 

يلرون أن من لأ اجللامل هلو االتسلاه واالنسلجام يف األللوان " املوسوعي 

واللنّغامت ، سلواء أكلان ذللك االنسلجام  بيعيلا  أم  واألشكال واألساليب

، أي اجلتام  عنلارص  االنسجام هلو الوحلدة ملا الّتعلّدد صناعيا  ، وأساس

 "خمتلفة وائتالفها بحيث تكون وحلدة مرتابطلة األجلزاء متناسلقة العنلارص

 .(467: دراسات يف علم النفس األديب : حامد عبد القادر )

ة أساسية يف األدب ، ولوال ذلك لصار كالما  مريلل ة املدثراجلامليّ إن القيم 

يلة اكالم عامة الناس ممن يكتب بالفصحى ، إَّنا قيملة مميلزة تصلا الا الرو

اللنص ) املعيلار النقلدي األول للألدب  "والقصة وال عر فنونا  مدثرة ، إّن 

طالأ ، وهي رشط تسميته أدبا  باالص ة  اجلامليّ  القيمة  (  أو النص الفنّي  اجلاملّ 

ظواهر من : أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري  )".. ا  فنيا  أو شعرا  احلديث أو نّص 

  (.28: االشتقاه يف لغة العرب ، املجلة العربية 

 ملدى تعبلا امللفلوظ علن أن ينظلر يف اجلاملّ من مهام البحث اللغوي و

 ليخلرج   ظ  مها امللفلوالتلي يقلدّ الرتكيبية واألسلوبية وما هي اآلليات املعنى 

 .املعنى يف أكمل الصور وأمجلها 

علىل صلورة  زل  نلكان يمكن أن تإن األوامر والنواهي واآلداب القر نية 

 : افعل وال تفعل مريل : حيتوي عىل  سجّل 

 . الواحد   اهلل  اعبدن  -

 . والزكاة   أد  الصالة   -

 . رمضان   مْ ص   -

 ..  إليه سبيال   إن استطعت ّج البيت  ح   -

 .وهكذا .. والديك برَّ  -
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لكن ذلك مل يكن ، بل جاء ذلك كله يف أساليب لغوية بديعة متنوعلة ملا 

حتى ما .. والت بيه واملجاز واالستعارة بني اخلرب واإلن اء والقصص واملريل 

ورد من هذل األوامر والنواهي جمردا  ورد يف تركيلب بله معّضلدات سلياقية 

 متنوعة مريل                                      

           (86:األنفال ) فقد سلبقه ذللك النلداء القلر ع بأحلّب

ْين   ..صفة اإليامن .. الصفات إ  املناد 

:          وبني له مقاماته واستعامالته ، قلال عبلد القلاهر لوت بني األساهذا التف

بنيالك"  ْ ل: الم  عىل ق   وحد 
ل  منه إن  الغ رضن بداللةن اللفظن   قب  أنت  ت صن

ْربن عن  ْدت  أن خت  :  ، فقللت   مريال  باخلروجن عىل احلقيقلة " زيد   "وذلك إنذا قص 

، وعلىل هلذا  عملرو  منطلنلق  :  فقلت   " عمرو "، وباالنطالهن عن  خرج  زيد  

ل   ، القياسن  لوقب   خر  أنت  ال تصن  وحلد 
،  منه إن  الغرضن بدالللة اللفلظن

د  لذلك  ة، ث مَّ جت  ه  يف اللغُّ ْقتضيه موسوع  ولكْن يدلُّك  اللفظ  عىل معنال الذي ي 

ض لر  لل  الا إ  الغ 
لدار  هلذا األملر علىل الكنايلة  ، املعنى د اللة  ثانية  ت صن وم 

 . (433:دالئل اإلعجاز) " واالستعارة والتمرييل

الكنايللة  "مللر يف هللذا أوسللا ممللا ذكللر عبللد القللاهر يف وال شللكَّ أن األ

فكل أسلاليب اللغلة ذات الطبيعلة الفنيلة يمكلن أن  "واالستعارة والتمرييل 

 .حتمل هذل الدالالت اإلسافية 

من حياتنا الدنيا تقرب لنا هذا املفهوم اجللامّل   دعنا نذكر ها هنا ت بيهات  

معمول به يف القر ن نفسه كلام  وقب الت بيه باليشء الصغا لليشء الكبا

 .. سنبني بعد ، كرضب املريل بنور امل كاة لنور اهلل تعا  

إنك حني تصنا  عاما  جيدا  انتقيت له أفضل ما ي طهى و هوتله بأفضلل 

فإن ذلك ال يكفي حتى تضعه يف  نية نظيفلة مجيللة تالئمله ، ..  ره الطهي 

مجال التنسيق والرتتيب ، ومعللوم   وحتى جتعل له عىل املائدة منظرا  حسنا  فيه

س يف معاهد السياحة والفندقة ، فهلو ملن أن ذلك العرض هو اليوم مما ي درّ 

اجلامل املكمل لألصل الذي هو الطعام ، وقل مريل ذلك يف ثوب انتقيلت لله 

غا ماهر فأفسلد عليلك املللبس  أفضل أنوا  القام  ، لكنك أعطيته خيا ا  
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فاملادة اخلام يف ذاهتا جيلدة حسلنة لكنهلا .. و سيق أو قُّص أو اتسا  أ بطول  

 .ن يالئمها س  حتتاج إ  إخراج ح  

دراسة األساليب اجلميلة وحتليلهلا وإظهلار ملوا ن إّن : ومن ثمة نقول 

هلي أهلم وبيان الغرض األسمى من هذل اجلاملّيلات اللغويلة .. اجلامل فيها 

لفهم املعنلى األصليل لتنقلل ، فهي تأِت تالية  اجلاملّ أهداف الدرس اللغوي 

 .للمتلقي ألونا  من اجلامل الذي جيعل للنص مذاقا  خاصا  لديه 

والوقوف عىل مجال النصوص ال َّناية له ، فكلل جمتهلد ماللك ألصلول 

الدرس اللغوي والبالغي واجلامّل سيجد ملا التلدبر  فاقلا  ملن اجللامل قلد 

فلاعلْم أنَّ الفلروه  " :قلاهر الا ، هللذا قلال عبلد الهو جيدها غال أو يتفّرد 

 "، وَّناية ال جتد هلا ازديلادا  ب ْعلدها  والوجول  كرياة  ليس  هلا غاية  تقف  عندها

لكن ذلك أيضا  حمكوم بام ال خيرج بالنص علن احللدود  ( 32:دالئل اإلعجاز)

 .ملقبولة إ  أقوال ال يتحّملها ااملستساغة و

ة نفسلها درجلات بعضلها النحوّيلإن علينا أن نعرتف كذلك بأن املعرفة 

فوه بع  ، إذ تبدأ بالقدرة عىل تركيلب األلفلاظ يف مجلل مفهوملة ، ثلم يف 

.. الفصحى نحتاج إ  القدرة علىل سلبط الكلالم وفلق القواعلد املعروفلة 

مرورا  بالعمليات اللغوية املختلفلة التلي حتتلاج إ  قلدر أرقلى ملن املعرفلة 

ذف والتقللديم والتللأخا والتعريللف ة واخلللربات األسلللوبية كاحلللالنحوّيلل

لننتقل بعد ذلك إ  منا ق أكرير رحابة وخربة كتفسا النصلوص .. والتنكا 

ة التلي النحوّيليف سوء معطيات النحو كام هو احللال يف املباحلث والنكلات 

أسهمت يف تفسا النص القر ع وغال من نصوص العربية انتهاء إ  منا ق 

ني يستغل املبد  اإلمكانات الكباة املتنوعة لّلغلة اإلبدا  اللغوي واألديب ح

البحللث  "ة يف الصللياغة األدبيللة الراقيللة ، إن اجلاملّيللواملعرفللة األسلللوبية و

اللغوي بمفهومه الواسا لليس لله حلّد يقلف عنلدل وينتهلي إليله ، واللغلة 

بجوانبها املتعددة أشبه بطبقات األرض ، كلام ك لفت علن  بقلة وحّلللت 

ختلفة ظهرت  بقة أخرى تليهلا مكونلة ملن عنلارص حتتلاج إ  عنارصها امل

 . (2:بناء اجلملة العربية:حممد محاسة عبد اللطيف/د )"البحث والتحليل
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ل مجا األسس العامة للصور املنطقيلة العقليلة  ونالنحويّ  لقد حاول األ و 

لفن القول ، فالصورة املنطقية هي فن التنظيم والتقعيلد للغلة ، وعليله فلإن 

لتقعيلد القواعلد إنلام كانلت لتجريلد األصلول العاملة  نيالنحلويّ  اوالتحم

ى لصلوالضوابط الكلية ، ال حلُّص املوجود فعال  من صور القول التلي ال حت  

لوسا غا املحلدود وغلا النهلائي  جادة   وتنوعا  ، لقد كانت حماوالت   كريرة  

 .بصورة صحيحة تيسا تعلُّم اللغة واستعامهلا ليف صورة املحدود والنهائي 

العلريب ، وقلد بلدأل  النحلوّي هو قمة البحلث  اجلاملّ  النحوّي والبحث 

دالئلل اإلعجلاز وأرسار  "بصورة منتظمة عبد القلاهر اجلرجلاع يف كتابيله 

وهو مل يقصد قط باألول أن يكون كتابا  تعليميلا  يف النحلو ينلاقش  "البالغة 

بكتابه أولئك  -فيام أحسب  -مسائله وي ارك يف جداالته الدائرة ، بل قصد 

ثم أراد هو أن ينتقلل .. الذين تلقوا هذل املعارف األولية عن النحو ودرسول 

ال تقلدمها كتلب النحلو  اللداللّ  النحلوّي ام إ  مرحلة أعىل من اللدرس 

 .التعليمي املعتادة 

 تنطلق أساسا  من تركيبه اللغلوي  ومرحلة التذوه الفني جلامليات النص

 وجول الكالم وتغا الداللة لتغا الرتكيب ولو كان تغاا  يساا  هو فالنظر يف

عند عبد القاهر ، لقد أشار إ  الفروه الدقيقلة  اجلاملّ مناط البحث اللغوي 

بني املعاع جلملة واحدة هلا معنى عام ، ولكن يتقّوى املعنى ببع  إسلافات 

 .كدل ال تغا املعنى العام للجملة ، ولكن تقّويه أو تد

لقد كان عبد القاهر ومن تبعه من البيانيني أكرير اهتامملا  ببيلان كيفيلة أداء 

ني قلد تركلوا النحلويّ الرتكيب اللغوي للمعنى املراد ، ويمكلن القلول بلأن 

للبالغيني جماال  خصبا   كانوا هم أهل ه وأجلدر  بله ، وذلكلم هلو جملال عللم 

إن النحلو  ":لدكتور متام حسان عىل علم النحو ، قال ا س  املعاع ، وهو مدسَّ 

العريب أحوج ما يكون إ  أن يّدعي  لنفسه هلذا القسلم ملن أقسلام البالغلة 

 أن يكلون عللم املعلاع قملة   علاع ، حتلى إنله ليحسلن  سمى عللم املالذي ي  

اللغللة العربيللة معناهللا  )"التعبللا  صللّ   ها إنْ ة ، أو فلسللفت  النحوّيللالدراسللة 

 .(42:مبناها
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 الفصل الثالث
 يف جمال اللغة  اجلاملي مصادر الدرس 

يف تراثنا العريب منلذ أن ظهلرت مالحظلات   للنصوص ممتد   اجلاملّ النظر 

كلام جلاء يف موّشل  ، عىل كالم بعل  شلعراء اجلاهليلة يف لفلظ أو معنلى 

م بسلوه عكلاظ  ":املرزباع  كان النابغة  الذبياع ت رضب  له قّبة  محلراء  ملن أد 

ها  فتأتيه ال عراء   فأول  من أن دل األع ى ميمون  بلن .. فتعرض  عليه أشعار 

 :ثم أن دل حسان  بن ثابت األنصاري .. قيس 

نا يقطْرن  من نجدة دمللا     لنا اجلفنات  الغرُّ يلمْعن  بالّضحى    وأسياف 

 لولْدنا بن
ن
 فأكرْم بنا خلاال  وأكرْم بنا ابن للام   ي حملللّره   وابن   ي العنقاء

،  ، ولكنلك أقلللت  جفانلك وأسليافك أنلت شلاعر  : ل لله النابغلة فقا

ْن ولدك ، ومل تفخْر بم  ْن ولدت   . (02:املوش ) " وفخرت  بم 

صارت نواة  هلذا اللون من حتى وقد مجا نقاد ال عر هذل املالحظات 

اجلما ذلك باللغوية بعد البالغية والنقدية واستقرت الدراسات النقد حتى 

 . والتقعيد

املتتبا ملباحث البالغة العربية جيد بعضا  منها يرجا إ  مباحث النحلو  إن

العريب يف ن أته املبكرة ، قبل أن جين  إ  اجلدال والتقسيم والتفريا ال لكيل  

وقد ال نجد صعوبة  يف تتبلا ن لأة اللدرس البالغلي يف رحلم النحلو ، ثلم 

ت منه علام  قلائام  انفصل عن النحو وانامز بسامت خاصة يف درس البيان جعل

 .شاهدا  عىل ما نقول  النحوّي بذاته ، وما ذلك بقي يف مباحريه ذلك األصل 

ومل يكن قصد اخلليل وسيبويه االقتصلار علىل مسلائل النحلو والضلبط 

اإلعرايب كام  ل إليه النحو من بعلد ، بلل كانلت أعامهللام أقلرب إ  اللدرس 

ملتعلددة ملن األصلوات اللغوي الذي ي مل مسلتويات التحليلل اللغلوي ا

وهللذا فلإن دارس سليبويه سليجد مبلاد  .. والكلامت واجلملل والدالللة 

..  لدراسات يف علم الدالللة والبالغلة وال لعر بلغتله اخلاصلة وقوراتله

 . التأصييل الذي ابتدأل سيبويه النحوّي تتعانق كلها ما الدرس 



 

44 

بني سلطور  ان غل النحاة بضبط القواعد والتصورات الكلية للغة ، ومن

ة الكرياة ظهرت رويدا  رويدا  لفتات مجالية أخلذت تتنلاثر النحويّ الدراسات 

هنا وهنالك يف بطون الكتب ، حتى كّونت فيام بعلد أصلول عللوم البالغلة 

معا  ين أ ما يمكن االصلطالأ والداللة النحو والبالغة علوم العربية ، ومن 

 . "وّي غلالعلم اجلامل  "عليه باسم 

علوم أن النحو كلان أسلبق ن لأة ملن البالغلة ، وأن اإلشلارات ومن امل

رين ونقلاد ال لعر لالبالغية املبكرة كانت ترد عنلد متقلدمي النحلاة واملفسل

سلعت أسلس العللوم العربيلة يف سياه تفساالنصوص واألدب  ، حتلى و 

وانامز بعضها من بع  بأصول وقواعد وحدود ، وال أدلَّ عىل ذلك ملن أن 

 الزخمرشلّي لبالغة عند العرب بال مناز  عبد القاهر اجلرجاع ورائدْي علم ا

ملدخال  لللدرس البالغلي  النحلوّي قد كانا الرائدين يف تأصيل اختاذ املهلاد 

يف دراسلة والدالللة ، فمزجا يف أعامهلام بني مباحث النحلو والبالغلة اجلامّل 

عانيهلا حّتلى األلفاظ  مغلقة  علىل " البيان العريب ، وقد رأى عبد القاهر أن  م 

وأّن األغراض  كامنة  فيها حتى يكون  هلو ، يكون  اإلنعراب  هو الذي يفتحها 

جحانله  حتلى  تبلنيَّ  ن قصلان  كلالم  ور  ج  هلا ، وأنه املعيلار  اللذي ال ي  املستخرن

ا  إليله   "ي عرض  عليه ، واملقياس  الذي ال ي عرف صحي   من سقيم  حّتى ي رج 

 .(72:دالئل اإلعجاز )

إن ن أة البالغة يف كنف النحو جعلتهلا حتلتفظ بوشلائج الصللة معله يف 

مباحث عديدة حتلى بعلد أن أصلبحت عللام  مسلتقال  ، وال تلزال مباحلث 

متنوعة حول األصوات واحلروف واأللفاظ والرتاكيب م لرتكة بيلنهام ، إن 

دايلة ني واللغويني واللرواة كانلت بالنحويّ بداية البالغة والنقد عىل أيدي  "

سليمة ألَّنا اختذت نقطة انطالقها من أساس متني هو الصلوت اللغلوي أو 

احلرف وتدرجت منه إ  الكلمة ثم إ  نظام اجلملة ، ومل تنظر إ  هذا النظام 

.. نظرة  لية مقررة ، بل نظرة ذاتية نفسية مرتبطة باملوقف والقائلل والسلاما 

البالغة العربية من حيلث ومن هنا كان النحاة واللغويون من واسعي أسس 

 .(42: اللغة الفنية : حممد حسن عبد اهلل /د )"ال يتعمدون ذلك 
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العنارص الفنيلة واإليقاعيلة والدراسة اجلاملية ت مل املبنى واملعنى معا  ، ف

مكونلات اللنص ،  يف النص ال تعمل منعزلة بل بالتآلف والتفاعلل ملا كلّل 

علىل  -فدراسلة التوكيلد بلإن  وهلذا تصعب دراستها منعزلة عن النصوص ،

غا ممكن إال من خلالل نصلوص تعملل فيهلا كلام سلنرى يف  -سبيل املريال 

كام أن  بيت واحد ، بل يف القصيدة كلها  موسعه ، وإيقا  القافية لن يظهر يف

دراسة الفاصلة القر نية يف  ية واحدة ال يظهر منه إيقاعها املتناسق واملتناسب 

( الضلحى )   لالحقة ، ففاصلة األللف املقصلورة يفما الفواصل السابقة وا

يظهر مجاهلا حني تدخل يف سياه الدرس والتحليل ما الفواصل الالحقلة يف 

األسامء واألفعال التي ختتفي منها عالمة اإلعلراب بسلبب وجلود األللف ، 

 .عىل ما سنفّصل يف مباحث إيقا  الفواصل 

اللنصَّ ويتلدّبر ظلاهرل ة يعلايش اجلاملّيلوالدرس البالغلي ذو الوجهلة 

ظهلر مجاليلات الللنص ، يبلدأ ملن األصللوات وبا نله ويبحلث يف كلل مللا ي  

واملفردات حتى الرتاكيب واجلمل والنصوص ، ولعله اذا يكون مهلادا  مللا 

صار يعرف حديريا  بعلم لغة النص ونحو النص ، يقول اللدكتور حمملد عبلد 

معاي لة النصلوص  إن البالغة تقوم علىل خلربات مسلتمدة ملن ":املطلب 

لرصد أشكاهلا املتنوعة فيام يتصل باخلروج عىل املواسعة اللغوية يف مباحلث 

البيان من جماز واستعارة وكناية ، وينضاف إليها الت بيه بوصفه أساس البناء 

االستعاري ، كام تتصل البالغة ببناء اجلملة بكلل احتامالهتلا الرتكيبيلة التلي 

ة ، ثلم متتلد إ  اجلاملّيلنيلة بمكونلات تغّلفهلا التنحرف عن النمط املريال إ  

 . (2:قراءة أخرى  -البالغة العربية  )"البديا بوصفه أدوات إسافية حتسينية

القلدرة علىل  "والبالغة معنّية أوال  باإلقنا  ، وهلي يف تعريلف أرسلطو 

موسلوعة )"اكت اف وسائل اإلقنا  املمكنة املتعلقة بأّي موسلو  مهلام كلان 

ليلة يوهذا اإلقنا  له أدواته األساسية والتحسينية أو التجم (4/238:  البالغة

 .املتنوعة ، وهذا موسو  كتابنا 

بالقدرة  ارتبط مفهوم البالغة عند العرب قبل التأصيل املصطلحّي قد و

ئل ابن س   ":عىل اإلبانة وإبالغ املعنى يف أحسن صورة ، قال ابن رشيق 
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اسم ملعان جتري يف وجول عدة كرياة ، فمنها ما : ما البالغة ؟ فقال : املقفا 

يكون يف السكوت ومنها ما يكون يف االستام  ومنها ما يكون يف اإلشارة 

ومنها ما يكون شعرا  ومنها ما يكون سجعا  ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما 

يكون جوابا  ومنها ما يكون يف االحتجاج ومنها ما يكون خطبا  ومنها ما 

ل ، فعامة هذل األبواب الوحي فيها واإلشارة إ  املعنى واإلجياز يكون رسائ

فهذا ابن املقفا جعل من السكوت : هو البالغة ، قال صاحب الكتاب

 .(4/827:العمدة يف حماسن ال عر و دابه ونقدل )"بالغة رغبة يف اإلجياز 

 البيان الوعظّي  بوصفه ذروة   "القول البلي   "وقد ذكر القر ن الكريم 

 :يف معرض احلديث عن املنافقني حمّذرا  للتأثا يف الناس فقال 

                         

            ( 07: النساء.) 

عامل نقاد ال عر وال شك أن نكات البالغة بدأت تظهر أوال  يف أ

واللغويني األوائل كام قال الدكتور شوقي سيف عن معلمي اللغة األوائل 

مل يكونوا يكتفون بالرواية وحدها ؛ فقد  ":ني إَّنم النحويّ من اللغويني و

نوا أشّد العناية برشأ ما يروون ودرسه وتبنيُّ خصائصه التعباية  ع 

استنباط أصول اللغة العربية واألسلوبية ، وحقا  كانت عنايتهم تنصب عىل 

ة ، غا أَّنم ما ذلك كانوا ي عنون بتلقني النحويّ من الوجهتني االشتقاقية و

سالناشئة شيئا  من اخلصائص البيانية ، يأِت ذلك ع   رحهم لا  يف ثنايا شلر 

 .   (82: البالغة تطور وتاريخ )" ةالنحويّ وعرسهم للقواعد اللغوية و

 : رة عند سيبوير اإلشارات البالغية املبك

فهو يذكر ،   كتاب سيبويه نجدل هيتم بالداللة اهتامما  كباا  حني نتصفّ 

وجها  إعرابيا  يف لفظ أو تركيب ثم يذكر وجها   خر ما تغا املعنى املراد من 

بذلك بني املقال واملقام أو سياه الكالم ، وهي  اللفظ أو الرتكيب ليوائم  

يف تعريفات البالغة ، أعني موافقة  أساسية   القاعدة التي صارت من بعد  

 .املقال ملقتىض احلال أو املقام 
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وقد حتدث سيبويه يف مواسا كرياة من كتابه عن أثر املوقف أو احلال 

الذي حيدث فيه الكالم عىل تركيب اجلملة ، والتأثا عىل عنارصها من 

          ابه بلابومن أبواب كت.. حيث احلذف أو اإلسامر أو التعريف والتنكا 

ل إذا علمت  ما جرى من األمر والنهي عىل إسامر الفعل املستعمل إ " ظهار 

 "مستغن عن لفظك بالفعل "عن لفظك بالفعل ، فقوله  أن الرجل مستغن  

 عن إظهار اللفظ الداّل  واملتكلم   يفيد أن ثمة  عنارص سياقية تغني الساما  

مريل يف حالة امل اهدة لوقو  حدث عىل احلدث ، وهذل العنارص السياقية تت

ه ، وذلك أنك رأيت رجال  : وذلك قولك  ":ما ، قال  ْمرا  ، ورأس  زيدا  وع 

له بعمله  بام هو فيه من عمله أن تلفظ   أو ي تم أو يقتل ، فاكتفيت   يرضب  

 . (4/827:كتاب سيبويه) "ك بزيد عمل   زيدا  ، أي أوقاْ : فقلت 

            ضور جييز كذلك حذف الفعل كام يف قوهلموسياه الدعاء بام فيه من احل

وذلك إذا كان يدعو عىل غنم رجل ، وإذا سألتهم ماذا  "اللهمَّ سبعا  وذئبا   "

هم يفّس ما ينوي لُّ لاللهمَّ امجا أو اجعل فيها سبعا  وذئبا  ، وك: يعنون قالوا 

ا عندهم وإنام سهل تفسال عندهم ألن املضمر قد استعمل يف هذا املوس

 . ( 4/822: نفسه ) "بإظهار  

ويفّس السياه أيضا  حذف الفعل واالستغناء عنه باملقام أي بسياه  

حيث يرى القائل رجال  يف هيئة احلاج "مكة  ورب  الكعبة  "الكالم يف قوهلم 

 يريد مكة  : ، فيستغني بتلك الرؤية عن لفظه بالفعل ، والتقدير  قاصدا  مكة  

: يرى الرائي رجال  يسدد سهام  نحو القر اس ، فيقول  ومريل ذلك أن ..

القر اس  واهللن، : وإذا سما وقا السهم يف القر اس قال  ،القر اس  واهللن

    .أي أصاب القر اس

فالسياه هنا ي ا إ  الرؤية والسما ، ومها من عنارص املقام ، ولذا 

ا من ميل العربية ي ستغنى معهام عن ذكر الفعل لعلم املخا ب بذلك ، وهذ

إ  اإلجياز اعتامدا  عىل القرائن السياقية ، وقد علل سيبويه اإلسامر يف هذا 

الفعل هاهنا وأنت ختا ب ألن املخا  ب  وإنام أسمرت   ":املوقا بقوله 

املخرب  لست جتعل له فعال   خر يعمل يف املخرب عنه ، وأنت يف األمر للغائب 
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: نفسه  )"قل له ليرضْب زيدا  : كأنك قلت قد جعلت له فعال   خر يعمل ، 

4/822  ). 

احلدث أو سياه  مء إ  فكرة املقال املناسب للمقاهذا كله ي ا بجال

صلب مباحث البالغة  يف هذا كّله ، وقد صاروتأثا ذلك عىل البنية اللغوية 

 . العربية فيام بعد 

مباحث  أساسية  يفوقد اهتم سيبويه كذلك بمسائل صارت من بعدل 

البالغة ، وبخاصة يف علم املعاع كالتقديم والتأخا ، والتعريف والتنكا ، 

 ... وبالغة االستفهام 

 :اإلشارات البالغية عند أيب عبيدة 

سمن  نكاتا  صارت من بعد  ( جماز القر ن ) كتابه ذكر أبو عبيدة يف 

الصطالحي مباحث البالغة العربية ، ومعلوم أنه مل يقصد باملجاز املعنى ا

 . "معنى الكالم  "البالغي بل املجاز عندل بمعنى 

إ  احلذف  ويف الصفحات األو  من جماز القر ن تلقانا إشارات  

ومن املحتمل من جماز ما  ":واإلسامر ووجول املخا بات ، منها قوله 

  اخت ُّص وفيه مضمر قال              

             (0:ص )  ل فهذا خمتُّص فيه سما جماز         

ل ق  امل أل  منهم  " وتواصوا أن ام وا : ثم اختُّص إ  فعلهم وأسمر فيه  "واْنط 

ر قال لومن جماز ما ح   .. أو تنادوا أن ام وا أو نحو ذلك             ذف وفيه مضم 

                            (28:يوسف )

ن يف العا ، ومن جماز : فهذا حمذوف فيه سما جمازل  وسل أهل القرية ، وم 

ّف عن خربل استغناء  عنه وفيه سما  قال   :  ما ك       

                                  

               ( 37: الزمر ) ّف عن خربل ثم ك 

ومن جماز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له مجا  منه ووقا معنى هذا 

  ميا قالالواحد عىل اجل      (03:غافر)  يف موسا           

 . (2-4/2:جماز القر ن)".. "أ فاال   "
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امل عهذل اإلشارات املبكرة إ  احلذف ووجول املخا بات و رائق االست

 . اللغوي وغاها صارت من بعد سمن مباحث البالغة العربية املتنوعة 

س   : جهد  اجلاحظ املنسِّ
اجلاحظ يرى البالغة يف إيراد النصوص ملن مجيلل البيلان واإلكريلار  كان

منهللا حتللى تنطبللا يف العقللل واللسللان صللورة البيللان اجلميللل ، وبالتقليللد 

واملحاكاة واملتابعة ترتبى امللكة البيانية ، كان اجللاحظ نصوصليا  ملن الطلراز 

ك نكاتله األول يقتنص النصوص ويرّصها رصا  ويتابعها ، وينرير يف مرياع ذلل

علت ملن بعلد اجلاملّيلالبالغية ونظراته البيانيلة و ة امللوجزة ، وهلي التلي مج 

نفت لتبني أسس علوم البالغة العربية ، فعل هذا يف كتايب البيان والتبيني  وص 

 .واحليوان وغامها 

هذا اللون من التعليم مدرسة قديمة معروفة يف تراثنا العريب منذ اجلاهلية 

حتلى يصلا .. راوية  حيفظ شعرل ويرويه ويتملرس بله حني كان لكل شاعر 

الراوية شاعرا  بعد املران العميل والتدريب ، وهو ما نّظر له ابن خلدون بعلد 

وامللكات ال حتصل إال بتكرار األفعلال؛ ألن الفعلل  ":ذلك يف املقدمة فقال 

ا يقا أوال  وتعود منه للذات صفة ثم تتكرر فتكون حاال  ، ومعنلى احللال أَّنل

صفة غا راسخة ثم يزيد التكرار فتكون ملكة ، أي صفة راسلخة، فلاملتكلم 

يسلما كلالم  -حني كانت ملكة اللغة العربية موجلودة فليهم  -من العرب 

أهل جيله وأساليبهم يف خما باهتم وكيفية تعباهم عن مقاصدهم كام يسلما 

رتاكيلب بعلدها الصبي استعامل املفردات يف معانيها فيلقنها أوال ثم يسلما ال

فيلقنها كذلك ثم ال يزال سامعهم لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل ملتكلم 

 "واستعامله يتكرر إ  أن يصا ذلك ملكة وصفة راسخة ويكلون كأحلدهم 

 .(288: املقدمة )

وقد اهتم اجلاحظ بمستويات اللغة من األصلوات إ  الكللامت فاجلملل 

كتابه املوسلوعّي البيلان والتبيلني  واألساليب ، ويظهر ذلك جليا  يف مباحث

رواد  البيان ، واجلاحظ ي علّد بحلّق أحلد  الذي مجا فيه نصوصا  كرياة يف جمال 

 .الدرس البياع العريب 
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وقلال " :ويف جمال اجلامل والتناسق اللفظي واالهتامم باختيار اللفظ قال 

 يط بمعنلاكأن يكون االسم حي:  ؟ قال ما البيان: قلت جلعفر بن حييى:  ثاممة

واللذي  ، ، وال تستعني عليه بالفكرة ، وخترجه عن الرشكة عن مغزاك وجييل

ملن  ، بريئلا   ملن الصلنعة ، بعيلدا   ملن التكللف له منه أن يكون سلليام   ال بدَّ 

 (4/460:البيان والتبيني )" عن التأويل غنيا   ديالتعق

األجلزاء  وأجود ال عر ملا رأيتله ملتالحم   ":ويف جمال جودة ال عر قال 

بك سلبكا  واحلدا  ، فهلو  إفراغا  سهل  املخارج ، فتعلم بذلك أنه قد أ فرغ  وس 

هان   .(4/32:البيان والتبيني) "جيري عىل اللسان كام جيري الد 

ويف ميدان  مراعاة الكالم ملقتىض احلال الذي هو صلب النظرية البالغيلة 

ع ويلوازن بينهلا وبلني ينبغي للمتكلم أن يعلرف أقلدار املعلا ":العربية قال 

أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت ، فيجعل لكل  بقة ملن ذللك كالملا  ، 

ولكل حالة من ذلك مقاما  ، حتى يقسم أقلدار الكلالم علىل أقلدار املعلاع ، 

ويقسم أقدار املعاع عىل أقدار املقامات ، وأقدار املستمعني عىل أقلدار تللك 

 .(  474/ 4)البيان والتبيني )"احلاالت 

 : لعبد القاهر  اجلاملي اجلهد البالغي 

ذكرنا مرارا  بع  جهود عبد القاهر يف جمال الدرس البالغي ذي 

 .مدسيس البالغة العربية  أهمَّ ة ، وأنه يعّد بحق اجلامليّ الطبيعة 

إن عبد القاهر كان يف األصل نحويا  دخل عامل البالغة من الباب الواسا 

اوز النظر املجرد واحلكم املعياري املرتكز عىل الصواب للنحو ، أعني من جت

من البنية البحريية  اجلاملّ ، وقد صار ذلك الناتج   اجلاملّ واخلطأ إ  النظر 

املازجة بني معطيات النحو والبالغة ذروة  ما عرفت العربية يف هذا املجال ، 

امل أخرى يف حني مال أصحاب التاميز والفصل بني النحو والبالغة إ  عو

من اجلدل والتقعيد اجلاف البعيد عن روأ البيان الذي حاول اجلاحظ يف 

ما  -غني البيان والتبيني تأسيسه عىل تكرييف النصوص التي رأى أَّنا ت  

يف بناء السليقة اللغوية وولوج واحلدود عن وسا القواعد  -الصرب واملران 
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والبالغيني االحتامء  يف حني رأى متأخرو النحاة.. عامل اإلبدا  البياع 

والنحو عن بالقواعد واألمريلة املصطنعة اجلافة ، وحني تبتعد البالغة 

 .النصوص اإلبداعية يدخالن إ  متاهة غا مأمونة العواقب 

قال ال يخ حممد رشيد رسا بعد أن الم املقتُّصين من داريس البالغة 

اقدة للذوه البالغي عىل قراءة كتب املتأخرين ومنظوماهتم اجلافة املعقدة الف

ازن  ":قال ..  ْعج  ل  اإْلن
ئن ال  د   و 

ةن غ  ار  اْلب ال  أ  أ رْس  ْقر   ْن ي 
ْوه  ملن ا الذَّ ذ  ى ه  ْرج  إننَّام  ي  و 

ىل    ع 
ةن غ  نين اْلب ال 

انن و  ك  يفن ق 
نن نيال   حي 

انن ت اب انن اللَّذ 
ا اْلكن َّنَّ ام  مه  

إن ، ف  رن اهن ْبدن اْلق  امن ع  إْلنم 
لن

ْجد   ن اننك  ون ج  ْلبنك  و  من يفن ق  ال  رن اْلك  ْن أ ث 
ند  من ا جت  م  ، و  ك 

ين اْلب ي انن  انن ْلم 
ى أ نَّ عن ، ف رت  

دَّ  ْن ال  ب 
ل كن ، و  سُّ

احْلن ور  و  ع  د  هل  ا ال ُّ ْ ه  ا ي  مه   د 
اعن و  أ نَّ ق  ، و  ْلمن النَّْفسن ْن عن ْعب ة  من ش 

رينان من  ةن اْلك  اء  ر 
ْن قن لنك  من ا  ذ  ارن م  ْظه 

اْستن ، و 
لن نرْي ورن م  ي ن و 

من اْلب لن ال  نْظ ومن اْلك  ْن م 

ْن  ْلمن اْلب ي انن من
ىل  عن من ع  ال  ون  يفن اْلك  ْلد  ن ا اْبن  خ  يم 

كن ر  ح  رَّ ام  ق  ، ك 
هن ْهمن ا  ف   م 

هن ب ْعضن

تنهن  م  د  ق   (.402/ 4:تفسا املنار)"م 

والتطبيق ثمرة خصبة  وقد أثمرت جهود عبد القاهر اجلامعة بني النظرية

، وساى القار  يف هذا الكتاب من بعدل  الزخمرشّي يف جمال التطبيق عند 

 .عودا  كرياا  إ  كالم عبد القاهر 

 : للزخمرشي يف الكشاف  اجلاملي اجلهد البالغي 

علامل لغلوي  رّي لالزخم لالك اف تفسا رائد يف جمال البيان والبالغة ، و

نحلوي لله كتلب معروفلة يف النحلو التعليملي  ر ، فهلو مدللفلّكبا ومفس

وهو معجمّي له أساس البالغة والفلائق يف غريلب املعياري أمهها املفّصل ، 

وهو كذلك مفّس لغوي له تفسلا للقلر ن الكلريم جعلل ، احلديث النبوّي 

ة  للنص القر ع ، وهو يف عمله النحويّ منطل قه األساس  فيه املداخل  اللغوية  و

وي متمرس ذواقة للبيان اجلميل ، يبحث عام وراء ظاهر النص التفساي لغ

من الدالالت الكامنة يف الرتكيب ليجيّل للقلار  بعل  مجاليلات الرتكيلب 

د  اللغوي القر ع ، وهو كذلك  غا مسبوه يف كريا من نظراتله الدقيقلة متفر 

وسلنرجا إ  الك لاف كريلاا  يف هلذل  "الك لاف  "التي قدمها يف تفسلال 



 

52 

لكنّا من امليل إ  مذهب املعتزلة ،   الزخمرشّي هذا ما ما يدخذ عىل، لدراسة ا

 .ة اجلامليّ استفدنا من نظراته 

قد ذكر يف مقدمة تفسال أنه أسسه عىل علمي املعاع  الزخمرشّي وإذا كان 

والبيان ، فإنه يعني باملعاع والبيان هنا املفهلوم الواسلا هللام وتلداخلهام ملا 

وأحكامه ، ال تلك القواعلد اجلافلة املحكملة التلي  للت إليهلا  معاع النحو

ْدب املنطق والفلسفة   .. علوم البالغة يف أعامل املتأخرين حتى صارت إ  ج 

ر القر ن التميلز  يف علملي لأن من أهم األدوات ملفس الزخمرشّي لقد رأى 

ا عللم رجل قد بر  يف علمني خمتصني بلالقر ن ومهل ":املعاع والبيان ، فهو 

،  وتعب يف التنقا عنهلا أزمنلة    املعاع وعلم البيان ، ومتهل يف ارتيادمها  ونة  

وبعريته عىل تتبا مظلاَّنام مهلة  يف معرفلة لطلائف حجلة اهلل ، وحلرص علىل 

،  بعد أن يكون  خذا  من سائر العللوم بحلظّ  استيضاأ معجزة رسول اهلل 

 ، كريلا  امل: جامعا  بني أمرين 
طالعلات  ويلل  املراجعلات قلد حتقيق  وحفلظ 

ّد عليه ، فارسا  يف عللم اإلعلراب مقلدما  يف  ّد ور  ا إليه ، ور  رجا زمانا  ورج 

 .(للزخمرشي  الك اف مقدمة )"محلة الكتاب 

ما قدمه عبد القاهر واستوعبه ثم أساف إليه فأبد   الزخمرشّي وقد التقط 

له يف الك اف يمتاز  ة ، وعماجلامليّ يف الك اف يف استخراج لفتات النص 

يف حتليله للرتكيب اللغوي ، وانطلق منه لبحث  النحوّي بأنه اتكأ عىل املهاد 

ة ، والبالغة يف األساس عمل يف اجلامليّ ة والدالليّ السياه ليظهر القيم 

 .النصوص الستجالء أرسارها بأدوات اللغة والنحو من منظور خاص 

عامل ما النص القر ع ومل جين  أنه ت الزخمرشّي إن امليزة الكربى لعمل 

            :إ  املسائل النظرية يف علوم البالغة ، كام يقول الدكتور حممد أبو موسى 

وعلينا أن نذكر أن التطبيقات يف الدرس البالغي ليست أمرا  هينا  ؛ ألَّنا  "

 هي حياته ونامؤل وترتكز فيها قدرة البلي  ومهارته ، فقواعد البالغة وأصوهلا

يمكن أن جتما يف صفحات ، واملهم هو التطبيق والنظر املتريبت يف النص 

البالغة القر نية يف تفسا )"املدروس وحتليل تركيبه وإبراز حماسن صياغته 

   (.73:الزخمرشّي 
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 : ؟ نحو النصي  مبادئم عىل والزخمرشيي القاهر  عبد   نبيرهل 

عه عقول وعقول يف تراثنا العريب غنّي واسا الريراء ، تعاقبت عىل وس

أجيال متتابعة ، وكل النظريات احلديرية يف جمال اللغة والبالغة سنجد هلا 

، ولعّل الذين يقرأون أعامل اللغوي لك الرتاث الغنّي ذعند التدّبر أصوال  يف 

الكبا نعوم ت ومسكي جيدون كرياا  من نقاط االلتقاء بينه وبني سيبويه 

ف والبنية السطحية والبلنية العميقة وبخاصة يف مسائل التقدير واحللذ

 . للكالم

وسا عبد القاهر ومن ويف جمال البالغة والتعامل اجلامّل ما النصوص 

نطالقا  من اجلمل مباد  التعامل ما النص ا -فيام نرى  - الزخمرشّي بعدل 

           ة ، وحني كتب عبد القاهر كتابه القيمالنحويّ غر املكونات صالتي هي أ

مل يقصد به أن يكون كتابا  تعليميا  يف النحو يناقش مسائله   (ئل اإلعجازدال )

بكتابه أولئك الذين  -فيام أحسب  -وي ارك يف جداالته الدائرة ، بل قصد 

ثم يريد هو أن ينتقل ام .. تلقوا هذل املعارف األولوية عن النحو ودرسول 

ها عادة كتب النحو ال تقدم الداللّ  النحوّي إ  مرحلة أعىل من الدرس 

التعليمي املعتادة ، وهذل املرحلة هي مرحلة التذوه الفني جلامليات النص 

منطلقا  من تركيبه اللغوي ، فالنظر يف وجول الكالم وتغا الداللة لتغا 

الرتكيب ولو كان تغاا  يساا  هو مناط البحث اللغوي عند عبد القاهر ، لقد 

املعاع جلملة واحدة هلا معنى عام ، ولكن أشار إ  الفروه الدقيقة بني 

يه أو يتقوى املعنى ببع  إسافات ال تغا املعنى العام للجملة ، ولكن تقوّ 

 .أو جتعل له داللة سياقية خاصة ، كام سنوس  بعد تدكدل 

 : املصطلح واملفهوم : نحـو النصي 

ومها ملن مصلطلحات اللدرس نحو النص فر  من فرو  علم النص ، و

نتاج تفاعل جمموعة من العللوم املتنوعلة ،  "ونحو النص ّي احلديث ، اللغو

، ونتلاج جمموعلة ملن الريقافلات  ، وبعضها اآلخر غا لغلوّي  بعضها لغوّي 

وهو تطوير لبحوث لغوية مكريفة قامت الا ... املختلفة وتالقحها ومتازجها 

نحلو : عفيفلي أمحد / د)".. املدارس اللغوية األوربية واألمريكية لفرتة  ويلة 
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حتقيلق هلدف جديلد  "واهلدف األساس لنحلو اللنص حماوللة  (46: النص 

عللم : سعيد بحلاي /د ) "يتجاوز قواعد إنتاج اجلملة إ  قواعد إنتاج النص 

 . (470: لغة النص 

يتكلون ملن علدة مجلل تطلول أو إْذ  اللنّص ويرى منّظرو هذا االجتال أّن 

تتجلاوز ه يف حاجة إ  نظرة كلية فإنّ  ر حسب حاجة مبدعه إ  التعبا ،لتقص

وحني نأِت إ  هذا اللنص فنأخلذ منله مجللة تكلون موسلا حدود اجلملة ، 

نقطعها عن سياقها وتفاعالهتلا ملا أخواهتلا يف اللنص ،  فنحن لغوّي شاهد 

وليست كل دالالت اجلملة كامنة يف ألفاظها فقط ، إنام للسياه بكلل قرائنله 

 .كل جزء من أجزائه  دالالت عامة تدثر يف معنى

وهو ال ائا يف النحو العلريب  -ة من  سياقاهتا النحويّ إن اقتطا  ال واهد 

ت  للنحاة التعامل احلي ما النصوص الكاملة لتلك ال لواهد بتحليلل مل ي   -

املضمون وتتبا مسارات النحو فيها ، لقد مجعوا أكرب قدر ممكن من القواعلد 

شواهد ، ولكن تبقى بع  املعاع السياقية  وأّصلوا احلاالت التي وجدوا هلا

غا داخلة يف عمل النحاة ألَّنا رهن بتحليل سياقي أكرب من اجلملة أو بيلت 

إن ثمة دالالت يف كل حالة ال يمكن للنحلوي أن يقوهللا  امللا هلو  ،ال عر 

 .يقّعد القواعد العامة التي يريد اا سبط اللغة والنطق 

بغلرض تعلليم القواعلد س هلو التقعيلد األسلا النحوّي وإذا كان عمل 

فال ي طالب بيشء من ذلك ، إنه خارج دائرة عمله املهلتم أوال  األساسية للغة 

، هلذا اللنقص  أن يسلدَّ  النحوّي بالتقعيد ، لكن عىل جانب  خر من الدرس 

 .وهو ما حياوله حديريا  علم  النص ونحول 

يف املجال التطبيقي التنظاي يسدل العمل  النحوّي هذا النقص يف العمل 

ر لة التي حصللها املفسلالنحويّ الذي يتعامل ما النصوص من خالل املعرفة 

، وهو يتعامل ما نصلوص لكلل منهلا سلياقه اخللاص ،  النحوّي أو املحلل 

وحياول بيان الدالالت الكامنة أو الدالالت التابعة أو السلياقية التلي تظهلر 

 .الدقيق للنص  النحوّي من خالل التحليل 
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املتعاملل  النحلوّي نحو اللنص إذن خطلوة تاليلة لنحلو اجلمللة ، أي أن 

ة ثلم النحوّيلتطبيقيا  ما النص ال بد له أن حيّصل القدر الكلايف ملن املعرفلة 

 .يرتقي اذل املعرفة إ  التعامل ما النص 

منلذ  " نحـو الـنص "لقد تدارك النحو احلديث هذا النقص حلني ظهلر 

للتعاملل ملا اللنص ال ملا اجلمللة فقلط ، إن عقود ليدصل منهجلا  لغويلا  

املتعامل ما النص ال شك سيبدأ من مفرداته ومجله ، ولكنه يعالج اجلملة يف 

ة ذات ال اهد املبتور من سياقه إلقامة النحويّ إ ار النص ال يف إ ار القاعدة 

القاعللدة ، الللنص مكللون مللن مجللل ، واجلملللة ت بحللث وسللط أخواهتللا 

ات التعبايلة القائملة يف اجلاملّيلاملميز لللنص و ّي النحوالستخالص النسق 

بنيته وتراكيبه ، ال إلقامة القاعدة  فهي معروفة سلفا  من جمال معريف نحلوي 

 .متقدم 

 النحلوّي وبحث دالئل الرتابط بني داللة اللفظ وسياقه اللغوي وموقعه 

ام وإنل ":من مهام البحث النيص ، يقول الدكتور حممد محلاسة عبد اللطيلف 

الذي يعول عليه يف إبراز السامت األسلوبية الدقيقة للنص األديب هلو ذللك 

الذي حيتوهيا يف إ لار السلياه  النحوّي التفاعل القائم بني املفردات والنظام 

 (.82:  لل عر التحليل النيّص  -اإلبدا  املوازي  )"لي نفسه النّص 

لغوي بمسلتوياته  حياول التوفيق بني متطلبات البحث الوالتحليل النيّص 

وشلكلت اخللواص الرتكيبيلة  ":املتعددة كام يقول الدكتور سلعيد بحلاي 

ي ، بمعنى أن البحلث لة واالتصالية للنصوص صلب البحث النّص الدالليّ و

واملسلتوى  النحلوّي املسلتوى : يتحقق عىل مسلتويات ثالثلة أساسلية هلي 

جييز الفصل بني هلللذل واملستوى التداول باملفهلوم الواسا له ، وال  الداللّ 

 .   (املقدمة: علم لغة النص  )"املستويات  

ة النظريلة النحوّيلنحو النص إذن يتعامل ما النصلوص موظفلا  اخللربة 

املكتسبة  يف التعامل ما النص كامال  ، ونحو القواعلد يدصلل القاعلدة ملن 

دة خالل استقراء ال واهد ، ولكنه يتعامل ما ال واهد بوصفها تابعة للقاعل

تعضدها وتدكد صدقها ، القاعدة يف نحو القواعد هي األصل والنص تلابا 
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هلا ، والنص يف نحو النص هو األصل والقواعد تبا له تفّسل وحتللله وتبلني 

مجالياته ، هلذا فلره أسلاس بلني االجتلاهني فليام نلرى ، ولليس بيلنهام ملن 

ملنهام جملال  بل مها متكامالن لكّل بع   الدارسني ، التعارض ما قد يتومهه 

 .عمله الذي ال يغني عنه اآلخر فيه 

وقد كان التعامل ما النص نحويا  معروفا  يف تراثنا يف إعلراب القلر ن أو 

ال عر أو األحاديث ، لكن بوصف ذلك مجال  متتابعة ، ال ملن منظلور نحلو 

النص باملفهوم احلديث ، ولكن يف إ ار نحو اجلملة ، ومنه كذلك ما يعلرف 

لكلية يف تعلليم النحلو ، فبلدال  ملن أن تلدرس مفلردات املسلائل بالطريقة ا

كل موسو  عىل حدة ، بدال  ... ة متباعدة كالفعل والفاعل واملفعول النحويّ 

من ذلك تدرس من خالل نص تطبيقي يتم إعرابه وبيان ما فيله ملن مسلائل 

رصفية ونحوية ، ويف هذا اإل ار ي ار إ  بع  خواص النص من اللرتابط 

 .تامسك كإحاالت الضامئر واإلشارة واملوصوالت وال

 النحوّي أما نحو النص باملفهوم احلديث فهو اجتال جديد يف الدرس 

التقليدي إ  إ ار  النحوّي يتجاوز إ ار اجلملة الواحدة الذي صب  الدرس 

 ة إ  جمموعة من اجلمل املرتاصة النظرة إ  النص ختتلف عن النظر، وأوسا 

                    ، إنه تتابا متامسك من اجلمل أو الداللّ بالتامسك  ألن النص يتسم

 .(22: مدخل إ  علم النص : زتسيسالف واورزنياك  )"الوحدات النصية  "

وتعد مسألة التامسك النيص وسبل حتقيقه يف اللنص مسلألة جوهريلة يف 

ي لنّصلنحو النص ، وهي التي متيزل عن نحو اجلملة ، ألن صور التامسلك ال

تتعدى حدود اجلمللة الواحلدة إ  ربلط اللنص كلله بعضله بلبع  ، هلذل 

متتللك خاصلية  "الروابط التي حتيل إ  ملذكور سلابق أو الحلق يف اللنص 

جماوزة حدود اجلملة  أي خاصية التنصليص ، وينبغلي أن يوصلف التفريلق 

 بني عنارص اإلحالة إ  مذكور سابق ، وعنارص اإلحالة إ  مذكور الحلق يف

 .  (02: نفسه  )"اللغات املفردة بأنه مهمة من أهم مهام علم النص اللغوي 

وقد عدد علامء النص أنوا  هذل املحيالت إ  السابق أو الالحق ، ومنها 

واألسلامء العاملة ملا .. كرجلل أو املرأة  "أسلامء اجللنس  "األسامء العامة 
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واألسلامء  "ة الصفات وأشلكال البلدل وامل لتقات ومجللة الصلل "التوابا 

والصلي  البديللة .. سامئر اإلشارة أو امللكية  "العامة ما بع  التحديدات 

 ."أنلا أنت هنا ، اآلن ، وأدوات االستفهام وأشبال الظلروف "واإلشارات

أن النص مركب من مجل تقوم بينها حقيقة نظرية نحو النص تنطلق من و

ملا شلواهد  النحلوّي ملل التعا وهي هللذا ال تعلدُّ وترابط ، عالقات تناسق 

جمتزأة ملن سلياقها يف نحلو اجلمللة كافيلا  لبيلان خصلائص اللنص وسلامته 

 .ة الدالليّ الرتكيبية و

دون  "نحو النص  " حول مقوالت "حيوم" كان  إذنلعل عبد القاهر و

 ته املعروفة بنظريةحني صاغ نظري أن يسميه بطبيعة احلال والزمان ، وذلك

ة داخل النص ال اجلملة فقط النحويّ عىل العالقات النظم ، فالنظرية مدسسة 

،  أيضا  كام هو دأب النحو التعليمّي ، ونصوصه يف ذلك كرياة وتطبيقاته 

 : ومنها 

واعلم أنك إذا رجعت  إ  نفسك علمت  علام  ال يعرتسه ال ك  " -4

ها عىل بنى بعض  ها ببع  ، وي   أن ال نظم  يف الكلم وال ترتيب حتى ي عّلق  بعض 

عل هذل بسبب من تلك  ،بع    .   "وجت 

أنك مل جتد ما وجدت من املزية الظاهرة والفضيلة القاهرة ، إال .. " - 8

ألمر يرجا إ  ارتباط هذل الكلم بعضها ببع  ، وأن مل يعرض هلا احلسن 

والرشف إال من حيث القت األو  بالريانية والريالرية بالرابعة ، وهكذا إ  أن 

 ."خرها ، وأن الفضل تناتج ما بينها وحصل من جمموعها تستقرهيا إ   

إن كالم عبد القاهر هنا يف ترابط الكلامت واجلمل يتصل بحبل دقيق 

بنحو النص عند املحدثني ، وأساسه أّن تفسا النص ناتج من جمموعه ال من 

جتزئته إ  مجل ، وقد قدم عبد القاهر يف ذلك أمريلة كرياة ، ونجتز  منها 

إن النظم كام بينا هو توخي معاع  ":ه املوجز لسورة الفاحتة بقوله بتحليل

النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه ، والعمل بقوانينه وأصوله ، وليست 

معاع النحو معاع األلفاظ فيتصور أن يكون هلا تفسا ، ومجلة األمر أن 
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الرمحن . احلمد هلل رب العاملني  "النظم إنام هو أن احلمد من قوله تعا  

مبتدأ وهلل خرب ورب صفة السم اهلل تعا  ومضاف إ  العاملني  "الرحيم 

         والعاملني مضاف إليه ، والرمحن الرحيم صفتان كالرب ، ومالك من قوله 

صفة أيضا  ومضاف إ  يوم ويوم مضاف إ  الدين ،  "مالك يوم الدين  "

قا االسم إذا كان االسم وإياك سما اسم هلل تعا  مما هو سما يقا مو

ثم إن . اهلل  نعبد : منصوبا  ، معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم اهلل مكانه لقلت 

ثم إن  "إياك نستعني  "نعبد هو املقتيض معنى النصب فيه وكذلك حكم 

والُّصاط  "إياك نعبد  "معطوف بالواو عىل مجلة  "إياك نستعني  "مجلة 

بدل من الُّصاط  "رصاط الذين  "مفعول ، واملستقيم صفة للُّصاط ، و

صفة  "غا املغضوب عليهم  "صلة الذين  و "أنعمت عليهم  "املستقيم ، و

 .(822: دالئل اإلعجاز)"معطوف عىل املغضوب عليهم "الضالني "الذين، و

 الذيالرتابط وكريا من حتليل الزخمرشّي للنص القر ع يراعي ذلك 

ملة إ  النص ليكت ف املالم  ، فهو يتجاوز حدود اجلذكرل عبد القاهر 

 .اجلاملّية فيه ، وسنورد من ذلك أمريلة يف الفصول التطبيقية 

 : الرتكيب اللغوي  ب النحاة والبالغيب 

إن النحاة حني نظروا يف الرتاكيب اللغوية كان مههم األول البحث يف 

مكونات اجلملة واكتامل أركاَّنا وصحتها اللغوية ، وال ريب أن ذلك هو 

مهاد كل درس لغوي يأِت بعد ذلك ، والبالغيون حني درسوا الرتاكيب 

           :كانوا يبحريون عن موا ن اجلامل فيها ، تقول الدكتورة عائ ة عبد الرمحن 

وأنت تدرس يف النحو احلكم اإلعرايب للمبتدأ املدخر واخلرب املقدم ، أما  "

حو الذي ال يتدخل يف دواعي التقديم والتأخا فمنفصلة متاما  عن الن

 اعد الصنعة يف املعارف والنكرات اختصاص علم املعاع ، وحيفظ التلميذ قو

            عائ ة /د)" أما رّس العربية يف التعريف والتنكا فال شأن للصنعة به

 .(423: لغتنا واحلياة  : عبد الرمحن

يد البالغيلون إن النحاة ينظرون إ  أصل الداللة املرادة من اجلملة ، ويز

عىل ذلك بع  الدالالت اإلسافية املستفادة من ورود الرتكيب عىل صلورة 
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من التحسني كام يصف عبد القاهر  معينة تقوي املعنى وجتلول بوجول متنوعة

 عللم   "
لك الوسلا  اللذي ي قتضليهن واعلْم أْن ليس  النظ م إنال أن تضلا  كالم 

لْت فلال تزيل   النّحو وتعمل  عىل قوانينهن وأ صولنه وتع نج  ه  التلي َّن  رف  مناهج 

 منها ، وذلك أنَّا ال نعلم  
 
ّل بيشء سمْت لك فال خت  سوم  التي ر  ظ  الرُّ عنها وحتف 

 كلَّ باب  وف روقله ، فينظلر  يف 
ه غا  أْن ينظر  يف وجولن

شيئا  يبتغينه النّاظم  بنظمن

 التي ت راهلا يف قوللك  
 "زيلد  ينطللق   "و  " زيلد  منطللق   "اخلربن إن  الوجولن

زيد   "و "املنطلق  زيد   "و  "زيد  املنطلق   "و  "منطلق زيد   "و  "وينطلق  زيد  

 .(36: دالئل اإلعجاز  )"..زيد  هو منطلق   "و  "هو  املنطلق  

إن الداللة األصلية يف هذل اجلمل واحدة هلي انطلاله زيلد ، أي وقلو  

فية ت ستفاد من وجول اخللرب االسلمية أو االنطاله منه ، ولكن الداللة اإلسا

الفعلية ، وهكذا القلول يف التقلديم والتلأخا علىل سلبيل املريلال ، فلام هيلمُّ 

هو اكتامل األركلان األساسلية للرتكيلب ، ولكنله قلد ي لرتك ملا  النحوّي 

: البالغي يف بحث الداللة اإلسافية من ذلك أو يرتكها له ، قال عبد القلاهر 

 والتَّنكلان والويتُّصف  يف ال "
ل لّتعريلفن ه ويف ّتقلديمن والّتلأخا يف الكلالم ك 

 والتَّكرارن واإلنسامرن واإلنظهار فيضا  كالًّ من ذلك مكان له  ويسلتعمله  
احلذفن

 شليئا  يرجلا  
بيل ، فلست  بواجد  ة وعىل ما ينبغي له ، هذا هو السَّ عىل ال ّصحَّ

إن  اللنَّظم ويلدخل  حتلت  هلذا  صواب ه إنْن كان صوابا  وخطدل إنن كلان  خطلأ  

لا يف حقله  سن ه  وو  االسم إنال وهو معنى من معاع النحون قد أ صيب  به موسع 

ل يف غلان مللا   واسلت عمن
ومل  بخالفن هذل املعاملة فأزيل  علن موسللعهن أو ع 

 .( 36:نفسه )"ينبغي 

م هذل اإلشارات الدالة عند عبد القاهر أّصلها ال ا بي بعد ذلك يف كال

من حيث هي ألفاظ دالة عىل  -لّلغةن العربية  ":، قال  نفيس له يف املوافقات

 : نظران  - معان

 ات مطلقة ، دالة عىل معان مطلقة من جهة كوَّنا ألفاظا  وعبار:  أحدمها

وهذل اجلهة هي التي ت رتك فيها مجيا األلسنة ، .. وهي الداللة األصلية 

وال ختتّص بأمة دون أخرى ، فإذا حصل يف وإليها تنتهي مقاصد املتكلمني ، 
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الوجود فعل لزيد مريال  ، كالقيام ، ثم أراد كل صاحب لسان اإلخبار عن 

 ..زيد بالقيام تأّتى له ما أراد من غا كلفة 

ألفاظا  وعبارات مقيدة دالة عىل  -أي العربية  -من جهة كوَّنا :  الثاين 

لتي خيتص اا لسان العرب يف معان  خادمة وهي الداللة التابعة ، وهي ا

تلك احلكاية وذلك اإلخبار ، فإن كّل خرب يقتيض يف هذل اجلهة أمورا  خادمة 

رب واملخرب  عنه واملخرب  لذلك اإلخبار بح
به ونفس اإلخبار يف احلال  سب املخن

واملساه ونو  األسلوب من حيث الوسوأ واإلخفاء واإلجياز واإل ناب 

 . (03-8/00: أصول الرشيعةاملوافقات يف )"وغا ذلك 

هذا الكالم املوجز الدال يعد أساسا  ملعرفة الفروه بني الداللة األصلية 

العامة للرتكيب والدالالت اإلسافية الناجتة عن وجول التحسني والتزيني 

 . يتعمدها املبد  للتميز وحتقيق إبداعه اخلاصالتي 

يف دراسة القلر ن ، ثم يرشأ ال ا بي كيف يمكن االستفادة من السياه 

فمريل هذل التُّصفات التي خيتلف معنى الكلالم الواحلد بحسلبها  ":فيقول 

ليست هي املقصود األصيل ، ولكنها من مكمالته ومتمامته ، وبطلول البلا  

يف هذا النو  حيسن مساه الكالم إذا مل يكن فيه منكلر ، والذا النلو  الريلاع 

ن ؛ ألنه يلأِت مسلاه القصلة يف اختلفت العبارات وكريا من أقاصيص القر 

 جه  خر  ويف ثالرية عىل وجه ثاللث بع  السور عىل وجه ، ويف بعضها عىل و

وهكذا ما تقرر فيه من اإلخبارات ال بحسلب النلو  األول ، إال إذا سلكت 

 عليه يف بعل  ، وذللك أيضلا  لوجله   ونّص  ،عن بع  التفاصيل يف بع  

ا ذويف هل (8/03: املوافقلات )"سليا  وما كان ربلك ن "اقتضال احلال والوقت 

لن املْل ":يقول الطاهر بن عاشور أيضا   لذن ه  لن  ل و 
ة  من لود  ْقص  ات  م   املْ ْسلت ْتب ع 

اعن ع 

ْر نن  لن  اْلق  ازن  إنْعج 
ولن ج  ْن و 

ي  من
هن لاظ ؛ ، و  لْن أ ْلف  ة  من لر 

افن  و 
ان  ع  ة  م  اد  ف 

ا اْستن يه 
ألن نَّ فن

 (.862/ 2:وير تفسا التحرير والتن )" وجيزة

وقد جعل عبد القاهر مدار البالغة عىل مراعلاة ملا يقتضليه النحلو ملن 

الرتكيب أوال  ثم من دقته يف موافقلة احللال واملقلام ثانيلا  ، ويلخلص  سالمة

يف هلذا اجلانلب  "اللدالئل "الدكتور مصطفي ناصف رأي عبلد القلاهر يف 
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ملن البلاحريني اللذين  إن أمهية النحو الكربى ال تتض  أملام كريلا ":فيقول 

ينظرون إ  النحو وم كالته نظرة قد ي واا االستخفاف ، وملن البلاحريني 

ة عبئا  جيب التخفف منله ، ولكلن قلليال  ملن النحويّ من يرى يف االحتامالت 

 حتامالت اللغوية يف بنية املعنلى الباحريني هم الذين يلتفتون بعناية إ  تأثا اال

دثون عن التوتر الذي يمكن أن ين أ بني صلناعة واملتفلسفون من النحاة يتح

اإلعراب من ناحية ، ورشأ املعنى من ناحية ثانية ، وهذا احللديث يعنلي أن 

جمللة  ،النحلو وال لعر ) "صناعة اإلعراب ذاهتا حمتاجة إ  تعلديل غلا قليلل 

 (.72:فصول ص

 إن النظرة العامة للنّص قلد تعطلي انطباعلا  عاملا  بوجلود اجللامل فيله ،

وبع  الناس يكتفي بذلك ، وبعضهم يغوص يف أعامه النصلوص يبحلث 

:    هذا شأن الباحريني املدققني كام قال عبلد القلاهر .. وحيلل ويقارن ويستنتج 

لَّة وال تنْتهي إن  ثللجن اليقلنين "  حتلى تتجلاوز  حلدَّ  واعلْم أنك ال ت ْ في الغ 

لال   العلمن باليشء جمْمال   ْللم بله مفصَّ
لك إنالّ النظلر  يف  إن  العن ع 

ْقنن ، وحتَّلى ال ي 

ف  منْب عله   ، والتَّغلغل  يف مكامنه زوايال   ْن تت بَّا املاء  حتى عر    ، وحتى تكون كم 

ف  منْبنت له ْصلن ا فيله إن  أْن يْعلرن لود اللذي ي   عن جلوهرن الع 
 وانتهى يف البحثن

روهن ال جرن الذي هو منه رى ع   (.432:دالئل اإلعجاز)".. وجم 

 : ة للغة اجلامليي الدرس البالغي يميل إىل اجلوانب 

كانت يف  -وبخاصة يف علم املعاع  -إن كرياا  من املسائل البالغية 

ة فأنتجت دالالت تلقفها البالغيون وصنفوها النحويّ األصل سمن املسائل 

ومجعوا األشبال والنظائر ، فأنتج ذلك مباحث البالغة العربية من رحم اللغة 

 النحوّي ولكنها اختذت سبيال  خاصا  خيتلف عن ميدان الدرس  ،و والنح

التقليدي ، إْذ كانت البالغة أكرير ميال  إ  البحث عن مجاليات األسلوب 

أكرير من النحو ، لكْن باستعامل بع  معطيات النحو نفسه ، ومن ثم جاء 

عمل عبد القاهر النظري امل فو  ببع  ال واهد يف الدالئل وأرسار 

العميل يف الك اف ذروة  ما يف البالغة العربية  الزخمرشّي الغة ، وتطبيق الب

 .من بحث مجال 
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ينصب عىل دراسة الرتكيلب اللغلوي ملن جهلة املعنلى  النحوّي إن نظر 

واإلعراب واكتامل أركلان اجلمللة ، أي ملن جهلة أصلل املعنلى امللراد ملن 

لكلالم واللدالالت الرتكيب ، ونظر البالغي يتجاوز ذلك إ  دراسة مقلام ا

اإلساقية الناجتة من تركيب الكالم عىل نحو ما ، بحيث للو حلدث تغلا يف 

الرتكيب استتبا تغاا  يف الداللة اإلسافية املستفادة من الرتكيلب ، هلذا ملا 

اعتناء خاص بالسياه ومقام الكالم ومطابقة مقتىض احلال ، وهو ملا جعلل 

و بيعي أن  "من بع  الوجول  لنحو  به ا البالغة تسلك سبيال  خاصا  زايلْت 

البالغيني مل يتوقفوا عند ما بدأ به علامء اللغة ، لقد شاركوهم البدء من اجلزء 

والعناية بالكلمة واجلملة ، ولكنهم جتاوزوهم إ  إبراز أمهية الذوه وصللته 

 (.43: اللغة الفنية : حممد حسن عبد اهلل /د )"باحلواس وال عور

: غة والبالغة معا  منذ ن لأهتام بتلداخل الدراسلتني وقد أحس دارسو الل

رف والنحلو والدالللة لاللغوية والبالغية ، وصارت علوم األصوات والص

 .يف البالغة العربية  -من منظور خاص  -مباحث أساسية 

 :لاحث النحو مدارا  للبالغة ، قلواخلطيب القزويني جيعل من بع  مبا

ىض لى احلال ملا فصلاحته ، ومقتللملقتض وأما بالغة الكالم فهي مطابقته "

احلال خمتلف ، فإن مقاملات الكلالم متفاوتلة ، فمقلام التنكلا يبلاين مقلام 

التعريف ، ومقام اإل اله يباين مقام التقييد ، ومقلام التقلديم يبلاين مقلام 

 (44:اإليضلاأ يف عللوم البالغلة  )"..ومقام الذكر يباين مقام احلذف، التأخا 

فيد من مباحث النحو من منظلور خلاص هلو مطابقلة الكلالم فالبالغة تست

ملقتىض احلال أو بمعنى  خر هتتم البالغة باجلانلب التطبيقلي والسلياقي ملن 

 .جوانب اللغة  

اإلشارات والتنبيهلات يف عللم  "وأشار حممد بن عيل اجلرجاع صاحب

ة وإ  يف بداية حديريه عن البالغة إ  حُّص صور الرتاكيب العربيل "البالغلة 

رف ، لموسوعات العلوم العربية التي هي مفلردات موسلوعها عللم الصل

وهلو موسلو  عللم النحلو ، وكيفيلة  …وتراكيب يتوجب معرفة صحتها 

تطبيق أحوال الرتاكيب العارسة علىل أحلوال املعلاع وهلو موسلو  عللم 
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املعاع ، وباعتبار كون داللتها عىل املعنى املراد وهلو موسلو  عللم البيلان ، 

وباعتبار نسبة بعضلها إ  بعل  لفظلا  أو معنلى بالتحسلني والتقبلي  وهلو 

 .(7-8:اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة)" موسو  علم البديا

ملن كلذلك األقلدمون ملا ر ل املحلدثون ملن داريس البالغلة  رأىوقد 

علىل سلبيل املريلال اللدكتور ملنهم تداخل النحو واللغة ما البالغة ، ونذكر 

لصاوي اجلويني ، فبعد أن ذكر أن ن أة البالغة كانت يف أحضلان مصطفي ا

البحث اللغوي ابتداء من أعلامل اخلليلل وسليبويه، ثلم نضلوجها يف حجلر 

لها يف جملاالت اللغلة  ":قال .. الكالميني واألصوليني  وإذن فالبالغة نلتمس 

الم بالغة العرب يف بيئات اإلس )"والنحو والُّصف والتفسا والكالم واألدب 

 :2-0) . 

ويرى جون كوين أّن النحو يف مراحله املتقدمة يسلهم يف إن لاء اإلبلدا  

القوة ال عرية للنحو قد الحظها من قبل كل  ملن اللغلويني  ":وحتليله ، قال 

ويرى كذلك أن دراسلة اجللامل ال لعري  (862: بناء لغة ال عر ) "وال عراء 

قدم الدرس اللغلوي نفسله ، عملية لغوية حتتاج إ  سبط كالذي حدث يف ت

إن علم اللغة أصب  علام  بدءا  من اليوم الذي توقف فيله علن فلرض  ":قال 

قواعد مسبقة يالحظ عىل أساسها الظواهر ، وعلم اجلامل ال بدَّ لله أن يتخلذ 

  .(82:نفسه) "املوقف ذاته ، ينبغي أن يصف  ال أن حيكم  

كيلف أن مباحريله أساسلها  إن نظرة رسيعة إ  مباحث علم املعلاع ترينلا

فهو يبحث يف أحوال اإلسناد اخلربي وأحوال املسلند إليله وأحلوال  ،النحو 

املسند ، وأحوال متعلقات الفعلل ، والقُّصل واإلن لاء والفصلل والوصلل 

 ...واإلجياز واإل ناب واملساواة 

الت بيه واحلقيقة واملجلاز بأنواعله واالسلتعارة : أما علم البيان فمباحريه 

وهذل املباحث أكرير التصاقا  بعلوم الداللة واملعجلم ، ومباحلث  …نايةوالك

البديا ذات عالقة بتحسني الكالم وتزيينه ، أي أَّنا ترتبط عادة بلالكالم ذي 

تار عىل بصاة وروّ   . ية اختيارا  البالغة العالية الذي يعّد إعدادا   ، وخي 
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والبالغي  النحوّي ويتلّمس ابن األثا مواسا االلتقاء واالفرتاه بني 

إْذ يتحامل عىل النحاة زاعام  أَّنم قد ال  ؛ فيدرك بعضا  وخيطئ يف بع 

تاب ا عليه ،  يتوصلون إ  ما يف الكالم من الفصاحة والبيان ، وهو زعم ال ي 

ينظر يف صحة الرتكيب اللغوي بام فيه صحة اإلسناد  النحوّي واألصل أن 

قد يتجاوز ذلك  -تقدمون منهم وبخاصة امل -وبع  النحاة .. وعالقاته 

                   :ال ابن األثا لإ  دراسة سياه الكالم ومطابقاته كام فعل سيبويه ، ق

يسأل عن أحواهلام يف  النحوّي وموسو  النحو هو األلفاظ واملعاع ، و "

وموسو  علم البيان هو الفصاحة .. الداللة من جهة األوسا  اللغوية 

 النحوّي به يسأل عن أحواهلام اللفظية واملعنوية ، وهو ووالبالغة وصاح

ينظر يف داللة األلفاظ عىل املعنى من جهة الوسا  النحوّي ي رتكان يف أن 

اللغوي وتلك داللة عامة وصاحب علم البيان ينظر يف فضيلة تلك الداللة 

وهي داللة خاصة ، واملراد اا أن يكون عىل هيئة خمصوصة من احلسن ، 

يفهم معنى الكالم  النحوّي أمر وراء النحو واإلعراب ، أال ترى أن وذلك 

املنظوم واملنريور ويعلم مواقا إعرابه ، وما ذلك فإنه ال يعلم ما فيه من 

 .  ( 4/80: املريل السائر  )"الفصاحة والبلالغة ؟ 

واحلقيقة أن ابن األثا يتحدث عن فئة من النحاة ان غلت باملعيارية 

ة وأحكام اإلعراب دون نظر يف السياه ومجال األداء ويّ النحوالعوامل 

: ومتطلبات البيان ، ولذا يقول الدكتور رجاء عيد معلقا  عىل نص ابن األثا

والبالغي ؟ إن الصلة يف أصلها  النحوّي ما الذي دفا إ  ال قاه بني  "

 يتعامالن ما األداء اللغوي ، لقد -والبالغي  النحوّي  -محيمة ، وكالمها 

ون النحويّ حينام غفل  -ون املتأخرونالنحويّ ويتحمل تبعته  -حدث ال قاه 

ة متصلة بالرتكيب اللغوي وقُّصوا مهمتهم عىل النحويّ عن دراسة الظواهر 

 .(43:فلسفة البالغة بني التقنية والتطور )"..البحث يف سبط أواخر الكلامت 

ومعرفة  لره  ":قال أّن علم البالغة علم  كيّل  ، حازم القر اجنّي ويرى 

التناسب يف املسموعات واملفهومات ال يوصل إليها بيشء من علوم اللسلان 

إال بالعلم الكيل يف ذلك وهو علم البالغة الذي تندرج حتت تفاصيل كلياتله 
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، فيعرف حال ما خفيت به  ره االعتبارات من  قوب التناسب والوسا

قهم يف مجيلا ذللك ذلك بحال ما وسحت فيه  لره االعتبلار وتوجلد  لر

: منهلاج البلغلاء)"ترتامى إ  جهة واحدة من اعتامد ما يالئم واجتناب ما ينافر

38). 

ي لا  "اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغلة  "ويف مقدمة حتقيق كتاب 

املحقق اللدكتور عبلد القلادر حسلني إ  عالقلة اللدرس البالغلي بلالنحو 

واجلرجلاع علامل ملن  ":امهللم ، قلال واستعانة البالغيني بأسس النحو يف أع

ولذلك نرال يعلرض .. علامء النحو يستعني به عىل البالغة يف تقرير قواعدها 

ألحكام أئمة النحو التلي هللا عالقلة بلاألرسار البالغيلة فيناق لهم مناق لة 

اإلشللارات : حممللد بللن علليل اجلرجللاع  )"العللارف البصللا النافللذ إ  األغللوار 

  .(من املقدمة( أ)ص :البالغة والتنبيهات يف علم 

            املعاع والبيان والبديا ، وتسلتحوذ مسلألة : وعلوم البالغة العربية ثالثة 

عللىل مسللاحة واسللعة مللن التفكللا البالغللي ، ونعنللي ( التحسللينات ) 

بالتحسينات كل ما يدخله املتكلم ملن أدوات ووسلائل لغويلة يف نصوصله 

البيانيلة ، وتراعلي وة اجلامليّ أكرير إشباعا  حلاجاته ليجعلها أقرب إ  املتلقي و

 .أحوال املخا ب

البالغيلني املتلأخرين يف أرس التصلور التقليلدي لبنلاء  وقد وقلا بعل   

الغني ، ومن  النحوّي اجلملة عند النحاة ، حيث اعتمدوا أساسا  عىل املااث 

هر أخلرى ، ذلك بحريهم لبناء اجلملة ، وما فيها من تقديم أو تلأخا أو مظلا

هذا االجتلال ، كلام يقلول اللدكتور عبلد املحدثني وقد انتقد بع  الدارسني 

واحلق أن احلرص عىل إفادة الكالم ومعنال قد جعل البالغلة  " :القادر القط 

العربية برغم التفاهتا إ  كريلا ملن مقوملات البيلان ، قائملة يف مجلتهلا علىل 

لبنلاء اجلمللة العربيلة ، إذا جتلاوز نحويلا  ثابتلا   "أصلال   "افرتاض أن هناك 

املتكلم أو الكاتب نسقه كان من وراء ذلك مراد خلاص ، وال يكلاد يلتفلت 

البالغيون إ  أن العبارة يمكن أن يكون هلا أكرير ملن نظلام ال يمريلل علدوال  

عن النظام األصيل املفرتض  بل ينبا من  بيعة الفكرة وال لعور وإحسلاس 
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باللغة وألفاظها وإيقاعهلا إحساسلا  خيتللف ملن  املتكلم وال اعر والكاتب

أن تقلوم  -حني يتجاوز األمر  تعليم  النحو  -شخص إ   خر ، فليس رش ا  

اجلملة يف األصل عىل فعل ثم فاعل ثم مفعول بله ، فلإذا تقلدم أحللد هلذل 

النقد العلريب القلديم  )"العنارص أو تأخر كان وراء ذلك بالرضورة فائدة بيانية 

 . (82- 87:جية ، مقال بمجلة فصول واملنه

ة هلي دراسلة اجلامليّ كوين إ  أن الدراسة الناقد الفرنيس جون وقد أشار 

ينبغي أن  ":، قال  اجلاملّ علمية ذات أصول وقواعد حتى ما وجود التذوه 

نفره بني تلّقي ال عر أو استهالكه ، وهو حدث مجال ، وبني حتليلله ، وهلو 

بنلاء لغلة ال لعر  )"بالقصيدة ْء ومعرفتها ْء  خلرحدث علمي ، فالتأثر 

وال شكَّ أن التأثر بالقصيدة ومجالية التلقلي يسلبقان تناوهللا باللدرس  (70:

 .العلمي املنّظم 

نظر إليها عىل أَّنا فن اإلقنا  فقط  بل صار النظر إليها ، والبالغة اليوم  ال ي 

متكاملة ذات  ابا  من منظور أوسا وأشمل بوصفها عملية لغوية اتصالية

مجاّل خاّص ، ال هيدف فقط إ  اإليصال لكن إ  اإلمتا  أو اإليصال 

املصحوب باإلمتا  ، هلذا صارت البالغة املعارصة تستفيد من حقول 

     .معرفية كرياة متنوعة 

 : التداخل  ب مصطلحات النحو والبالغة 

عجلم املصلطلحات البالغيلة وتطورهلا تصلفّ تحني  تور أمحلد لللدك  م 

كريلاا  ملن املصلطلحات البالغيلة سلتجد   -علىل سلبيل املريلال  -  مطلوب

ترضب بجذورها يف النحو العريب ، لكنها انامزت عنه إ  وجهة جديلدة ملن 

 .الدرس جتاوزت النظر الظاهر إ  الرتكيب ومكوناته إ  ما هو وراء ذلك 

لعلريب مملا ومن املصطلحات البالغية التي ترضب بجذورها يف النحلو ا

أداة الت لبيه واالسلتئناف : ذكرل صاحب املعجم يف اجللزأين األول والريلاع 

واالستريناء واالستدراك واالستفهام واإلسناد اخلربي واالشتغال واإلسلامر 

وااللتفات واألمر وإجيلاز احللذف والتأكيلد وتتلابا اإلسلافات والتجريلد 
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التعريلف والتنكلا والرتجي والتعبلا علن املسلتقبل بامللايض والتعجلب و

والتقديم والتأخا والتكرير والتمني وتوكيلد الضلما واحللذف وحلروف 

 .. املعاع واحلُّص 

كل هذل املصطلحات وغاها نبتلت أوال  يف أعلامل النحلاة األوائلل ثلم 

اختذت اجتاها  خاصا  عىل أيدي البالغيني املبكرين من أمريال عبد القاهر حتى 

بذاته ، لكن بقيت يف أكريلر مباحريله مظلاهر متنوعلة  استوت علام  خاصا  قائام  

 . تدل عىل تلك الن أة األو  للبالغة يف رحم النحو العريب 

إن أسس إنتاج النص يف األساس حمكومة بقواعد النحو التي تضمن هللا 

الصحة اللغوية ، لكنها يف العمق ختضا لكريا من اإلجراءات املنتجة لعملية 

( اإلجلراء ) يف مفهوم البالغيني  إال عبلارة علن  - وليس التحويل "الكالم 

الذي ينطلق من أصل افرتايض يمكن تطبيقه عىل كل تركيب منطوه الدف 

إبداعي ، أما القواعد اإلجرائية فهي التي تساعد يف حتويلل األصلل إ  بنيلة 

التنفيذ ، نتيجة ملا ينتاب أ راف الرتاكيب ذاهتا من حتلوالت داخليلة ، أو ملا 

ب الرتكيب كله من هذل التحوالت التي أخذت خطو ا  متعددة ، فهناك ينتا

ملريال   -اخلط األفقي الذي يضم جمموعة من اإلجراءات كالتقديم والتلأخا 

ملريال   -وهناك اخلط الرأيس الذي يضم جمموعة أخرى كالفصل والوصل  -

وهناك اخلط الوسلعي بكلل إجراءاتله التصلورية كلالتعريف والتنكلا ،  -

فري  األدوات من داللتها املعجمية مللئها بدالالت بديلة ، إ  غاهلا ملن وت

اإلجراءات التي حتلُّ يف نقطة بعينها وال تتجاوزها ، وإن امتد أثرها يف البنيلة 

 (.22-27: قراءة أخرى  -البالغة العربية : حممد عبد املطلب / د )"كلها 

ت البالغية التي نرى هلا وأنا أشا هنا إ  أن أكرير املباحث واملصطلحا

 ع من بني أفر  البالغة الريالثة أصوال  نحوية هي أقرب إ  مباحث علم املعا

  وما ذلك فإن مباحث علمي البيان والبديا ليست بمنأى عن أصول النحو

فأصل االستعارة عىل سبيل املريال قائم عىل تغا بدرجة ما يف عالقات 

 : عهود يف اخلطاب يف مريل قوله تعا اإلسناد يف الرتكيب اللغوي ، فامل
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        ( 33: الكهف ) 

إسناد فعل اإلرادة إ  العاقل أو املميز الذي يتصور وقو  اإلرادة منه ، 

إسناد فعل اإلرادة إ  اجلامد حيث ن أت ولكن تغّا عالقات اإلسناد ب

معنى ، قال عبد الرمحن ة يف املتلقي عند تدبرل للاالستعارة حيدث  هزّ 

رادة التي هي للحّي املريد وإسفاؤها عىل  يف هذا نقل   ": يداعلامل صفة اإلن

ث  يف ختّيل  دن ْ اجلدار الذي ال حياة له وال إرادة ؛ ألنَّ صورة اجلدار هذا حت 

م ، وهو يريد أن يسرتي  من قيامه الناظ رن ر إليه أّنه كعجوز من النَّاس ه 

 يا  ويسقط إ  األرض انقضاسا  كانقضاض الطائر راكعا  أو ساجدا  أو مستلق

رادة وصفة انقضاض الطائر البالغة العربية أسسها وعلومها  )"فأعطال صفة اإلن

 .(4/37 : وفنوَّنا

الرتكيب اللغوي أثر النحو الذي  ويف مباحث علم البديا سنجد يف بنية

جيعل كلمة التسجيا أو الفاصلة القر نية يف َّناية اجلملة أو اآلية أو يف القافية 

، فالرتكيب ظاهرل وبا نه حمكوم  الداللّ إلحداث األثر اإليقاعي و.. 

الصورة الصوتية املنطوقة  "بقواعد النحو يف النرير أو ال عر ، حيث إن 

/ د )"بنية أخرى رصفية ونحوية ووزنية معينة يف ال عر حتكمها يف العمق أ

 . (484: اجلملة يف ال عر العريب : حممد محاسة عبد اللطيف 

ذات  -كلام سنفصلل بعلد   -لبلديا يف لغلة القلر ن لواملهمة التحسلينية 

وال جمال لغلبة أحلدمها علىل اآلخلر األول إيقاعي ، والرياع دالل ،  : نيلشق

 .ألن ذلك خيرج بالبديا عن الذوه العريب  يف مجيل الكالم ؛

والرتكيب الظاهر الذي حيدث فيه اجلناس بأنواعه أو التكرار أو غا 

ة واإلبداعية التي حتقق النحويّ ذلك من صور البيان حمكوم كذلك باخلربة 

 .ذلك وفق أصول تركيب األلفاظ العربية 

 : م   ب اخلةرة اللغوية والذو  األديبمعرفة اجلامل جت

ها ونتذوه وقعها الصوِت وننفعلل نحّس يف اللغة كرياة  تراكيب ومجلثمة 

ا ا قد نعجز عن تصوير ذلك بلغتنا ، دليل ذلك أنك لو حذفت أّملاا ، ولكنّ 
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مللا وجلدت ذللك اجللامل  (، والسائل  ال تنهلْر  ال تقهرْ  اليتيم   )والفاء فقلت 

العللامء حلام حلول هلذا كريا ملن و ،ي أنت واجدل يف الرتكيب القر ع الذ

لكن اجلميا أحسوا هذا .. فرشأ وفّصل منهم من وقا عىل بعضه واجلامل ، 

كلان عبلد القلاهر يسلميه بأسلامء وا  ، عاملاجلامل يف استعامل اللغة إحساسا  

 . متعددة كالفخامة واملزية والفضل واملاء والرونق والطالوة 

خرباتنلا وتقبلنلا إننا مجيعلا  نجلد مريلل هلذا بلدرجات متفاوتلة حسلب 

رغلم إحساسلنا  هالتعبا عنل يفواستعدادنا ، ولسنا كذلك عىل درجة واحدة 

باجلامل ، األمر إذن أشبه بالرائحة اجلميلة أو الصورة البديعة نلنعم بجامهللا ، 

وتعجز لغتنا عن نقل كريا من تلذوقنا أو إحساسلنا بجامهللا ، ولكلن بعل  

إن حتليلل  ثلار األدبلاء  ":سليف الناس قد يفعل ،  يقول اللدكتور شلوقي 

وتقويمها ليس عمال  سهال   لكريلرة ملا يلدخلها ملن عنلارص احليلاة والفلن 

املت ابكة ، وألَّنا تتألف من معان وأساليب مجيلة ، وهي ال ختضا خضلوعا  

مطلقللا  لقواعللد العلللم وقوانينلله ، حقللا  ختضللا للطريقللة العلميللة ، ولكللن 

للذوه ونفلاذ البصلاة واإلحسلاس باستمرار تظل فيها جوانب خاسلعة ل

 .(0: العُّص اجلاهيل  )"املرهف 

هذا اجلانب الذوقي قد ال خيضا كام قال للتحليل العلمي اللذي يامرسله 

الدارس ، ألن العلم ملا يصْل بعد  إ  تقنني أو حتليلل للبع  الظلواهر التلي 

إذن نحلن .. نراها أو نلمسها ، ناهيك عام ن عر به أو يضطرب يف الوجدان  

نسللتطيا أن نحلللل اجلمللل وتركيللب الكلللامت ، ولكللن ثمللة أشللياء كريللاة 

وقلد نسلتطيا .. نست عرها وال نستطيا اإلمساك اا أو صلّبها علىل اللوره 

ويف هلذا امليلدان يعملل دارس  اجللامل .. اإلمساك ببعضها فنذكرل ونْسط رل 

 . اللغوّي 

سلمة وَّنائيلة ، العلوم اجلاملية ليست منضبطة بصلورة حا" إّن معطيات 

بل تتسم بقدر كاف من املرونة يسم  بتعدد زوايا الرؤية واختالف وجهات 

النظر ، ومرّد هذل املرونة إ  أّن غاية هذل العلوم يف النهاية حتليل بنية العملل 

اللغوّي حتليال  مجاليا  ، وجيل  أن البحلث متصلل أوثلق االتصلال بلاملدثرات 
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 :عليل أبلو املكلارم /د)" سوابط موسوعية ىله عالذاتية مهام حاولنا العيش في

 .(70:املدخل إ  دراسة النحو العريبّ 

وقد أحس النقاد األول لل عر العريب برضورة اجلما بني الذوه واخلربة 

الك  األمر يف هلذا البلاب خاصلة  ":اللغوية كام قال عبد العزيز اجلرجاع  ومن

بلا، وجتنّلب احلْملل عليله ترك  التكّلف ورفل   التعّملل واالسرتسلال  للط

والعنف به ؛ ولست  أعني اذا كّل  ْبا ، بل املهّذب الذي قد صقله األدب، 

لم  الفصلل بلني اللرديء واجليلد، 
طنلة ، وأ هْلن ْته الّروايلة ، وجل ْتله الفن وشحذ 

  .(87: بني املتنبي وخصومه  ةالوسا  )"وتصّور  أمريلة احلسن والقب  

رون لللذوه ثون رغم تقدم  رائق دواملح الدرس اللغوي والبالغي يقد 

ل كذلك ، يقول الدكتور حممد أبو موسى   -رس اأي الد -وهو  ":الفني قدر 

حني ينظر ليتعرف عىل أسباب احلسن أو االستهجان يكون قلد بلدأ العملل 

ل غله حينئلذ البالغي ويكون قد وسا قدمه عىل  ريق علامء هذا العلم ، وش 

الصي  واخلصوصيات والصور والرموز وكل ملا هو تفقد اللغة واألحوال و

يتصل ببنية ال عر واللغة واألدب ، ثم إنه ال يقا عىل هلذا اللذي وجلب بله 

 .( 7: خصائص الرتاكيب )  "...إال بمعونة الذوه  الفضل  

فهم  ذو  بيعة خاصلة ، ففيله جانلب موسلوعي للنص  اجلاملّ الفهم إن 

          :ّي فردّي كام يقول أمحلد بلدوي وفيه جانب ذوق، يبحث يف النص وأرسارل 

وإننا إذا تدبرنا حقيقة األمر رأينلا أن كلل تعليلل بالغلي هلو تفسلا هللذا  "

الذوه السليم وتعليل عقيل له ، فليس تعليلك جلامل النص بأن فيه إجيازا  أو 

إ نابا  أو حذفا  أو تقديام  سوى تفسا عقليل للذوقك اخللاص اللذي أحلّس 

 (.88: من بالغة القر ن ) " النّص  بجامل

إذن خربة متعمقة متنامية بفن القلول حتتلاج إ  ذوه أديب  اجلاملّ البحث 

وال بدَّ لله قبل هذا كله من خربة عميقة بلالنحو والبالغلة وأسلاليب  ،رفيا 

 اجللاملّ العرب و داام ، إَّنا خربة ال بلدَّ منهلا لالنطلاله إ  علامل التحليلل 

ملن النحلاة والبالغيلني  اجللاملّ ن ان لغلوا بلالنحو للنصوص ، وكلل اللذي

وغاهم تلقوا النحو أوال  علام  مدرسيا  منظام  ذا مستويات متصاعدة كذلك ، 
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، بل إن شئت جّل علامئنا القلدامى بلدأوا  الزخمرشّي فعبد القاهر اجلرجاع و

نوعلة بالنحو ألنه ميزان اللغة ، ثم انطلقوا إ  علوامل أخلرى ملن ثقافتنلا املت

الغنية ، أما الذين اختاروا جمال البيان امتدادا  فقد أبدعوا لنلا ثقافتنلا اللغويلة 

 . اجلاملية 

ويف ميدان اجلامل اللفظي تقابلنا يف كتلب البالغلة والنقلد مصلطلحات 

التلوازن واالعتلدال والتناسلق والنظلام : عامة ذات صبغة مجالية نذكر منها 

لتلوازي واللتالؤم والتلآلف وامل لاكلة والتناسب واالنسلجام والتكلرار وا

وكل ذلك يتجاوز به ... ن السبك وجودة الرصف والرونق والطالوة ْس وح  

ر النص والرتاكيب اللغوية إ  علامل  خلر فسلي  ملن هاللغوي والبالغي ظا

لْر نن " :مجاليات النصوص ، كام قال الطاهر بن عاشور  ين  لنْلق  ن ائنق  املْ ف ّس  ف ط ر 

 ، ث    ث ال 
لن  املْ ْعن لى اأْل ْصليلن

رن من لىل  الظَّلاهن ار  ع  ص 
ْقتن ا االن ي اننلهن  إنمَّ لا  ب  يلبن م 

كن ْ لرتَّ
لن

ا  ليه 
ْقت ضن رن ت   الظَّلاهن

ن
اء ر  لْن و 

ان  من ع  نْب اط  م 
ا اْستن إنمَّ ، و  و  اأْل ْصل  ا ه  ذ  ه   و 

هن احن إنيض  و 

ا االن  يه 
ال  جي  افن امن و   املْ ق 

ة  اللَّْفظن أ ون ل  ال  لي  د 
تنْللك  هن ، و 

لْر نن د  اْلق  ْقصن ال  م  ل  و  ْعام 
 ْستن

اكنيبن  ات  الرتَّ  ْست ْتب ع  ْلمن ، م  ا يفن عن يه 
وثن فن  املْ ْبح 

بنيَّةن ر   اْلع 
ةن ائنصن اللُّغ  ص  ْن خ  ي  من

هن و 

، و  
دنلن دُّ ر  ا  بن أ ْو ت  ارن املْ خ  ىل  إنْنك  لُّ ع   ي د 

ْونن التَّْأكنيدن ك   ك 
ةن غ  ط ابن اْلب ال  ى اخْلن ْحو  ف  ك 

ا  لط ه  ْبس  ي  ل  و 
ائن ب  املْ س 

ْلن ا أ ْن جي  إنمَّ ، و 
ةن يق  ا  احْل قن  م 

ازن  املْ ج 
لن ام 
اْحتن  و 

ةن ار  ش   اإْلن
ةن ل  ال  د  و 

لا، أ ْو لن  ل ْيه  ة  ع  ف  ق  ت و  ة  ف ْهمن املْ ْعن ى م  اد  ي 
نْي  املْ ْعن ى، أ ْو ألن نَّ زن ب  ا و  ْين ه   ب 

ب ة   ن اس 
لتَّْوفنيلقن ملن

يان   التَّرْشن
دن اصن ق  ْن م 

د  من ْقصن لُّق  بنم  ه  ت ع  َّا ل 
ل ومن ممن نْي  ب ْع ن اْلع  ب    و 

ْر عن نْي  املْ ْعن ى اْلق  ب 

ىل  أ َّنَّ    ال  ع 
ن افنيهن نَّه  ي  م  أ  ْزع  ْن ي  نن م 

ط اعن د  م  ر 
، أ ْو لن ْيهن نْبنيه  إنل   ت 

ةن اد  ي  زن
ر  لن و  م  َّا ه 

 اد  اهللنا ممن

ان  سُّ  التَّو 
ْصدن ْل لنق   ب 

ةن ْلك  اآْلي 
ْن تن  .(4/28:التحرير والتنوير ) " من

 : ة للنص اجلامليي االستجا ة 

ال ريب أحد مصادر الفهم  -بأدوات الفهم والتدبر  -إّن تدبر القر ن 

وقد حّث القر ن  الناس  عىل قراءته وتالوته ة فيه ، اجلامليّ وتلّمس اجلوانب 

يتقرب اا  وتدبر ، و الب بتكرار القراءة وجعل من تالوته عبادة  بوعي 

 يفت  أبواب النص ويك ف أرسارل املتدّبرة املسلم إ  ربه ، إن تكرار القراءة 
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فإذا كان املقروء هو النص القر ع فإن األمر خيتلف ؛ حيث تعّد القراءة يف 

 :، قال تعا  ذاهتا عبادة 

                         

                .        (24:النمل-

28 ) 

ْرف  م   ":ويف احلديث  أ  ح  ر  احْلس   ا  ْن ق  ن ة  ، و  س   ح 
ل ه  بنهن ت ابن اهلل ف 

ْن كن رْشن من ن ة  بنع 

 ا ، ال  أ ق ول  
 أ ْمري اهلن    ف  ح  لح

كنْن أ لن ل  م  ح  لْرف  ، و  ال  يم  لْرف  و 
من ْرف  و 

ومن ثم تصب  معاي ة النص عملية متصلة ( 8246:روال الرتمذي)"ْرف  لح  

 .ت صل  وتقّوم السلوك اإلنساع

إن ما ي  با  "، و إن القار  املداوم املتدبر يكت ف اجلديد دائام  يف النص

إدراك القار  وهو يقتحم ختوم النّص ومضايقه هو الرغبة يف استكنال 

ة واستك اف دقائقه ؛ ألن االنفتاأ ينسجم ما مرشوعية اجلامليّ حقائقه 

تعدد القراءات وتباين وجوهها ، والك ف عن بع  منا ق العبارة 

 مادته الداللّية  صوبة النص وثراءاللغوية يعني من بع  الوجول اإلقرار بخ

ولقد أدرك املتقدمون من العلامء جوهر االنفتاأ وماهيته وحقيقة  مبدأن تعدد 

: يف قراءة النص األديب  الداللّ حدود االنفتاأ : عزيز حممد عدمان /د )"املفهومات 

 . (، جملة عامل الفكر  32

فإن وهذا وإن كان يف جمال قراءة النصوص األدبية ذات الطابا اإلبداعي 

 . كرياا  من  لياته تنطبق عىل قراءة النص القر ع املقدس 

وحني نحلل استجابة القار  اللواعي املتلدبر نضلا أيلدينا علىل عمليلة 

ة ملن اجلاملّيلوال بد من حتليل االستجابة  "الفهم الناجتة عن تلك االستجابة 

          حيث العالقة اجلدلية بني النص والقلار  والتفاعلل بيلنهام ، وهلي تسلمى

ألَّنا تريا قوى التخيل واإلدراك للدى القلار  ملا أَّنلا  "استجابة مجالية  "

 .( املقدمة )  7: فعل القراءة : فولفجانج إيّّس  ) "تنبا من النّص 
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ومعلوم أن جزءا  كباا  من عمليلة التصلوير يقلوم بله العقلل بمسلاعدة 

ا  ملن الصلور وحلللوا علن  ريقله كريلا( سلامل القلدماء التخييلل )اخليال 

 . البالغية

وقد حتلدث القلدماء علن اخليلال والتخييلل وأدخللوا مفاهيمله سلمن 

ة يف املجاز واالستعارة يعتمد كريلا اجلامليّ مباحث البالغة العربية ألن الصور 

منها عىل إعامل اخليال يف تصور األشلياء وتصلور العالقلات بينهلا ، ولكلن 

إ  ملكة إبداعية نافعة ، فاخليلال  بع  الناس قد يقرن اخليال بالوهم فييسء

يددي اخليال دورا  حاسام   "اإلجيايب يف احلقيقة ملكة إبداعية حتقق الكريا ، إْذ 

رية ويف األدب ويف العللم ليف معظم جوانب احلياة اإلنسانية يف الفنون البصل

يلامرس اخليلال دورل يف العللم يف .. ويف التفاعالت اإلنسانية العادية أيضلا  

ا  األجهزة واألدوات ويف اقرتاأ النامذج وصياغة الفروض واألفكلار اخرت

 .( 3: اخليال : شاكر عبد احلميد /د )"... وإجراء التجارب 

ويف القر ن سنجد بعضا  من تراكيبه اللغوية وصورل تلرتك جملاال  للعقلل 

لتصور األحلداث وفلق  ليلات إعلامل اخليلال أو التصلور العقليل مللا لليس 

 . احلقيقة أمام احلواس البرشية  موجودا  يف

جاء يف معجم األدباء أن الفضل بن الربيا أرسل إ  أيب عبيدة معمر بلن 

إع كنت إليك م تاقا  ، وقد سألت علن  ":املرينى فأحرضل إ  بغداد وقال له 

                    قال اهلل علز وجلل: ، قال  هاتن : مسألة  ، أفتأذن  ل أن أعرفك إياها ؟ فقلت 

                   (02:الصللافات)  وإنللام يقللا الوعللد

 تعلا  العلرب   م اهلل إنلام كّلل: واإليعاد بام عرف مريله وهذا مل يعرف؟  فقلت 

 :القيس   مراعىل قدر كالمهم ، أما سمعت قول 

عي   يفُّ م ضاجن  أغوالن  ه  كأنيابن نرْ ومسنونة  ز          أيقتل ني واملرْش 

وهم مل يروا الغول قط ، ولكنهم ملا كان أمر الغول هيلوهلم أ وعلدوا بله ، 

فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل ، وعزملت ملن ذللك اليلوم أن 

أسا كتابا  يف القر ن يف مريل هذا وأشباهه وملا حيتلاج إليله ملن علمله ، فللام 
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: جلم األدبلاء مع )"رة عمللت كتلايب اللذي سلميته املجلازلرجعت إ  البص

2/244) . 

يبقى إذن دور التخيل العقيل ألشياء كرياة يف حياتنا مفيلدا  يف تصلورها ، 

 :وهذا مريال واس  عىل ذلك من قوله تعا  

                      

                    ( 83: لقامن ) 

أن تكلون حلرف امتنلا  المتنلا  ، أي  "للو  "يذكر النحاة أن من معاع 

ري  بلأن أسللواا يف بعل  املواسلا لامتنا  اليشء المتنا  غال ، فهذا تص

الذي يربط بني املوجلودات يف العقلل  -التخيل العقيل  -ر قريب من التصوّ 

قق املعنى يف الوجود ، ربام لصعوبته أو اسلتحالته ، أملا الصلعوبة يف دون حت

حتقق املعنى عمليا  فظاهرة يف اآلية املذكورة ، حيث خيرب اهلل عزو وجل عبادل 

لدادا  ملا  عللت ميلال  البحلار من أن مجيا أشجار األرض لو أ عّدت أقالملا  وج 

 !! نفدت كلامت اهلل التي تكتبها تلك األقالم 

 : فهو كريا كذلك كقوله تعا  "لو "مريال املستحيل بعد أما 

                         

 (.43: األنبياء )

إن اخليال اإلجيايب املبد  يساعد اإلنسان علىل تصلور كريلا ملن األشلياء 

إمللام بكنههلا ، وهلو الذا يسلاعد  دون أن تقا عليها حواسله أو يكلون لله

اإلنسللان يف فهللم أفضللل للحيللاة والكللون ، ونحللن نعللرف اليللوم أن أكريللر 

املكت فات العلمية واألجهزة النافعة للبرش كانت يف البداية أفكلارا  داعبلت 

وقصلص اخليلال .. فعملوا عىل حتقيقهلا باجلهلد واملريلابرة .. خميلة أصحااا 

 . له كاتبوها ثم حتقق فيام بعد العلمي فيها الكريا مما ختي
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 الفصل الرا   
 لغة القرآن عنفوائد كلية 

فّضل اهلل  تعا  اإلنسان  عىل كريا ممن خلق تفضيال  ، وأول مظلاهر ذللك 

التفضيل أن جعله نا قا  ذا بيان  ، وقد املتّن اهلل تعلا  علىل اإلنسلان بلذلك 

 :فقال سبحانه

       .          .       .          (2-4:الرمحن) 

فتعليم القر ن والبيان أول نعم اهلل تعا  عىل العبد كلام جلاء يف اآليلات ، 

لقد امتّن اهلل تعا  عىل العباد بتعليمهم البيان ليفصحوا عن أنفسهم ويعربوا 

جلودهم يف هلذل ، ويعرفوا الغرض من خْلقهلم ووعن مكنونات سامئرهم 

  هلم جهازا  للنطق يساعدهم علىل ذللكاهلل تعا  ، وجعل احلياة الدنيا    

            .            ( 2-2: البلد  ) واللسان وال فتان

 .من أعضاء النطق والبيان يف اإلنسان 

رفوا عىل مس  قبيل البعريلة النبويلة  رأ التاريخلولقد كان العرب  أول  ما ع 

العلرب والعربيلة  فنَّ  وإّباَّنا كانوا أمة متكلمة ذات بيان رفيا ، وكان ال عر  

الذي مازلنا نقرأل حتى اليلوم  مظاهر البيان عندهم ، وهو الفنّ  األول وأرفا  

 . بذلك اإلحكام واجلاملونستمتا به ونعجب هلم كيف صاغول 

 ، السلحر يف القلوم والكهان فعل  وكان لألسجا  تلقى من أفوال اخلطباء 

كانت العرب أمة متكلمة ، وكانت قلريش إذا فرغلت ملن ملآرب التجلارة 

وتأتيهلا وفلود  ،والسعي يف األرض حتّلقت حلول الكعبلة تلتكلم وتلتكلم 

العرب فتتخا أمجل ما يف لغاهتا ، لتتبلوأ هلجلة قلريش اللذروة ملن هلجلات 

وكان البيان الرفيا ملن بلني كلل  ،العرب ، كان الكالم شغلهم ال اغل إذن 

ألوان الكالم شاغلهم األعظم ، فلام تسنّموا ذروته ، وظنوا أَّنم بلغوا الغاية 

ملا لليس عربيلا  ، علدول  منه ، وأربوا عىل األمم كل األمم ، حتى عّدوا كللَّ 

أعجميا  ، نسبة  إ  العجامء وهي البهيمة التي ال تنطلق وال تبلني ، مللا بلغلوا 
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تي ظنوا أن ال غاية وراءها جاءهم اهلل تعا  بلالقر ن الكلريم كتلاب الغاية ال

 !!البيان األكرب ، فكان من شأنه وشأَّنم ما كان 

ما بر  فيه قومه من البيان  الكربى من جنس لقد جاءت معجزة حممد 

لكنه بيان خاّص متفّرد ال قنبل  لبرش بقول مريله ، وبعد معارسة خائبة خارسة 

ان لغلت األملة لقوم وعرفوا احلقَّ وصاروا دعاته ، ومن ثّم لسنوات أذعن ا

بكتاب راا تتلول وتتدارسه ، وبدأت أكرب حركلة تلأليف علملي يف التلاريخ 

كله حول القر ن الكريم ، وارتبطت األمة بكتاب راا أشدَّ ما ارتبطلت أملة 

ه   .بكتاب وأعظم 

ق قا بلة ، أعطلال ببيانه العال الرفيا ، وهو أفص  اخلل وجاءهم حممد 

اهلل ذروة البيان فملك القلوب واألسام  ، وصلارت أحاديريله ذوات الكللم 

   ":القليل أرفا بيان بعد بيان القر ن الكريم ، قلال 
ن
لىل  األْنبني لاء لْلت  ع  ف ض 

ت  
لنلمن ،: بنسن ا  اْلك 

امن و  يت  ج 
ل أ ْعطن ن صن م  لو 

ن لائن لَّلْت لن  اْلغ 
أ حن ْعلبن و  ،  ْرت  بنالرُّ

ور   ل ْت لن  األْرض    ه  عن ج  د   ا  و  ْسجن م  م  يبن   ، ا  و 
لتن خ  افَّلة  ، و  ْلت  إن   اخْل ْلقن ك 

أ ْرسن و 

 .( 4403 :روال مسلم)"النَّبنيُّون  

إّن احلديث عن لغة القر ن كريا مت ّعب ، لكنّا نوجز ها هنا فوائلد كليلة 

دة ، ومن ذلك   : عن لغة القر ن اخلاصة املتفر 

 : القرآن كالم اهلل  -1

هو اهلل عز وجل ، وكل كالم إنام هلو ( يف القر ن الكريم ) إن املتكلم هنا 

والقلر ن هلو رسلالة اهلل إ  مجيلا  ..وكالم اهلل تعا  صلفته ، عىل قدر قائله 

خلقه ، هي بلفظها ومعناها حمفوظلة بحفظله إ  يلوم القياملة ، ال سلبيل إ  

 .ت أمم  سابقة بكتب رّاا حتريفها أو تبديلها كام فعل

 لنفوس والعقول منزلة  و ثارا  إن حقيقة أن القر ن كالم اهلل جعلت له يف ا

  خلر   ا  يف إعجاز القر ن وجهل قلت  " :قال اخلّطايب ليست لغال من الكالم ، 

وذللك صلنيعه ، يعرفله إال ال لاذ ملن  حلادهم  ذهب عنه الناس فال يكلاد

وال  فإنك ال تسما كالما  غا القلر ن منظوملا   ،بالقلوب وتأثال يف النفوس 
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ومن ، إذا قر  السما خلص له إ  القلب من اللذة واحلالوة يف حال  منريورا  

تستبرش به النفوس وتنرشأ لله ، الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه 

حتى إذا أخذت حظها منله علادت مرتاعلة قلد عراهلا الوجيلب ، الصدور 

، منه اجللود وتنزعج له القللوب  تق عرّ ، اها اخلوف والفره وتغّ  ، والقلق 

؛ فكلم ملن علدو  حيول بني النفس وبني مضمراهتا وعقائدها الراسخة فيهلا

اكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتلله فسلمعوا من رجال العرب وفتّ  للرسول 

فلم يلبريوا حني وقعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأهيلم ،  يات من القر ن 

وصللارت عللداوهتم ، ويللدخلوا يف دينلله ، وأن يركنللوا إ  مسللاملته ، األول 

 (.36:بيان إعجاز القر ن ) " مواالة وكفرهم إيامنا  

نظمه ومتيلز أسلاليبه رغلم عربيتهلا علن  القر ن ودقة   وقد شغلت بالغة  

ول أول مرة ، وأد  فيها عللامء اللغلة شغلت الناس منذ تلقّ .. أساليب البرش 

والبالغة والتفسا كل  بدلول عرب الزمان ، ويبقى القر ن بعد هذا كله والبيان 

،  يتبلاين وبديا تأليفه ال يتفلاوت وال عجيب نظمهب "نّصا  إهليا  فريدا  خالدا  

وإنام هلو  "يتُّصف فيها وي تمل عليها  يعىل ما يتُّصف إليه من الوجول الت

، ال تفاوت فيله وال  وبديا التأليف والرصف واحد يف حسن النظم عىل حد

وكلذلك قلد ،  املنزلة العليا، وال إسفاف فيله إ  الرتبلة اللدنيا انحطاط عن

تأملنا ما يتُّصف إليه وجول اخلطاب من اآليات الطويللة والقصلاة، فرأينلا 

وكلذلك قلد يتفلاوت كلالم ،  اإلعجاز يف مجيعها عىل حد واحلد ال خيتللف

،  كريلاا   ، وخيتللف اختالفلا   نا  بيّ  وتا  الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفا

خمتللف وال  ونظرنا القر ن فيام يعاد ذكرل ملن القصلة الواحلدة فرأينلال غلا  

، فعلمنلا بلذلك أنله مملا ال  وغاية الرباعة بل هو عىل َّناية البالغة، متفاوت 

 . (36: للباقالع إعجاز القر ن) "يقدر عليه البرش 

وجمملهلا إنجيلاز " :إعجاز القلر ن بقولله وقد أمجل الفاوزابادي وجول 

 باليشوت بيه اليش اللفظ
ن
، واستعارة املعلاعء

ن
  ؛ وتلالؤم احللروف البديعلة ء

لي  اآليلات واملقلا ا يف والكلامت والفواصلل ،  واأل لفلاظ ، وجتلانس الص 

للص واأل حللوالوتعريللف الق للم واأل رسار ص  ك   ، واملبالغللة  يف ، وتضللمني احلن
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، ومتهيللد املصللال   وحسللن بيللان املقاصللد واأل غللراض ، األ مللر والنهللى

 .(02/ 4:بصائر ذوي التمييز )" وعام يكون ، واإلنخبار عام كان واأل سباب

التحدي إنام وقا بنظمه وصحة معانيه وتوال فصاحة " :عطية  وقال ابن  

، وأحلاط  اهلل تعلا  قلد أحلاط بكلل ْء عللام   ألفاظه ، ووجه إعجلازل أن

لفظلة  ، فإذا ترتبت اللفظلة ملن القلر ن عللم بإحا تله أّي  علام   بالكالم كله

، ثم كذلك ملن أول القلر ن إ   تصل  أن تيل األو  وتبني املعنى بعد املعنى

مل  ، ومعلوم قورة أن برشا   ، والبرش معهم اجلهل والنسيان والذهول  خرل

           "لفصلاحةفبهذا جاء نظم القر ن يف الغايلة القصلوى ملن ا،  يكن قط حميطا  

 (4/28:املحرر الوجيز يف تفسا الكتاب العزيز = تفسا ابن عطية ) 

ملن  وذلك بنّي  ، واملتالئم يف الطبقة العليا القر ن  كله  "قال الرماّع و

تأمله ، والفره بينه وبني غال من الكالم يف تالؤم احلروف عىل نحو الفره 

الوسطى ، وبع  الناس أشد إحساسا  بذلك بني املتنافر واملتالئم يف الطبقة 

كام أن بعضهم أشد إحساسا  بتمييز املوزون يف ال عر من ، وفطنة من بع  

با  كاختالفهم يف الصور واختالف الناس يف ذلك من جهة الط، املكسور 

 فكلام كان أعدل  ، ، والسبب يف التالؤم تعديل احلروف يف التأليفواألخاله

وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكرل اخلليل من البعد ال ديد  تالؤما  ، كان أشدَّ 

وإذا ر كان بمنزلة الطفْ  ال ديد   البعد  د أو القرب ال ديد، وذلك أنه إذا بع  

ل ألنه بمنزلة رفا اللسان وردّ ، دكان بمنزلة ميش املقيّ  ال ديد   ب القرب  قر  

، االعتدالوالسهولة من ذلك يف ، وكالمها صعب عىل اللسان، إ  مكانه

 .(22: النكت يف إعجاز القر ن)"واإلبدال   ولذلك وقا يف الكالم اإلدغام  

 :القرآن  لسان عريبي  -2

يف أحد  عرش  موسعا  كلها ختلّص القلر ن ، يف القر ن ( عريّب ) اللفظ  ورد

 :القر ن أو ما هو بمعنال ، فمن األول منها عرشة جاءت نعتا  للفظ 

-                (8: يوسف ) 

 ومن الرياع  -            )73: الرعد) 
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صفت الصفة نفسها بصفة البيان يف   :كام و 

                     

               (النحل :

467 ) 

 :قال تعا   ع لرويف املوسا احلادي 

                        

   ( 22: لتفّص ) 

له  يفن " :قال ابن كريا  ام  إنْحك  ت له  و  غ  ب ال  ت ه  و  لاح  ف ص  لْر ن  و  لا   اْلق  ر  ت ع  ك  مل َّا ذ 

ْعن ال   م   و 
ْفظنهن ون   ل  ك  ْن بنهن املْ رْشن ْدمن ْ ي  ا مل  ذ  ا  ه  م  ن اد   ، و  ْفر  عن  ك 

ْم بنهن ه  ْفر  ىل  أ نَّ ك  بَّه  ع  ، ن 

نُّت   ت ع  ْر ن   .. و  ل  اْلق  ْو أ ْنزن لنك  ل  ذ  ك  نُّلتن و   التَّع 
ْجهن ىل  و  ال وا ع  ق  ، ل  من ج   اْلع 

ةن لُّه  بنل غ  ك 

ن ادن  اْلعن يبن  )   و  لر  ع  لي  و 
من له  أ أ ْعج  ات  لل ْت  ي  لْوال ف ص  لال وا:  أ ْي  ( ل  ق  ل  :  ل  لالَّ أ ْنلزن ه 

ال   صَّ ف  بن  م  ر   اْلع 
ةن ال وا بنل غ  ق  ك  و 

لن وا ذ  ر  أل  ْنك  يبن  :  ، و  لر  ع  ي  و 
من ْيلف  :  ؟ أ ْي  أ ْعج  ك 

له   م  ْفه  يبن  ال  ي  لر  لىل  خم  ا  لب  ع  ي  ع 
من م  أ ْعج  ال  ل  ك  نْزن تفسلا القلر ن العظليم ) "؟ ي 

:2/422 ) 

ل هم وألن القر ن كانت له  ثارل العظيمة يف املتلقني العرب فآمن بله بعض 

 ّا الكفلار أن يغلكان اقرتاأ  .. وترك اآلخرين يف حاة من أمرهم أول األمر 

ذلك الكالم املدّثر ظنا  منهم أنه كالمه ال كلالم رّب العلاملني ، قلال  النبيُّ 

 :تعا  

                                         

                     (11: يونس.) 

القر ن اقتضت أمورا  خاصة بالعرب والبيئة العربيلة بمفرداهتلا  إن عربية

الغنية املتنوعة ، ثم صارت ذللك كلله بعملوم الرسلالة إ   فلاه رحبلة ملن 

ْر ن أنلزل " :قال الكفوّي ..اخللود واالنت ار بانت ار القر ن يف العاملني  اْلق  و 

اد أ نه أنزل  ل ْيس  امل ر  بني ، و  ّ م  يبن ر  ان ع  س 
ان بنلن س 

ا عىل لن سعه  ي  يفن أصل و 
ة هن بلغ 

مل  ب ، و  لر  ْعن ال  عىل أحلد ملن اْلع  ان ال  خيفى م  س 
اد أ نه منزل بنلن ب ، بل امل ر  ر  اْلع 
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لن  م مريلله ، فعجلزهم ع  ل ْيهن ب ا ا ، فيصعب ع  ر  لَّم اْلع  ة  مل يت ك  غ   ل 
ْست ْعمل فنيهن ي 

 (.387:الكليات : ي أبو البقاء الكفو )"مريله ل ْيس  إنالَّ ملعجز

لقد نقل القر ن  العربية  من لغة البداوة إ  عامل  خر من احلضارة واملدنية، 

وظهرت مصطلحات جديدة مأخوذة من ألفاظ العربية ، ثلّم محللت املعلاع 

اجلديدة التي جاء اا القر ن فأرسى دعائم هلذل احلضلارة العظيملة ، ومنهلا 

 ... القصاص سالم والصالة والزكاة والصوم وإلا

إن القر ن بلسان العرب ال ريب ، والعلرب األوائلل الفصلحاء البلغلاء 

الذين تلقول أول مرة عرفوا ذلك وعجزوا علن معارسلته رغلم حتديله هللم 

ورغلم أنله بلغلتهم وألفلاظهم فلإن لله نظلام  بعرش سور ثم بسورة واحدة ، 

ة  الللنَّْظمن  "خاصللا  وبيانللا  خاصللا  يليللق بكونلله كللالم اهلل تعللا  ، إنَّ  ل  ْسللأ  م 

ن ، رب  ى اْلك  ْحد  ن
اأْل ْسل وبن إلن أ ْبص   و  ر  و   ْن ف كَّ

ائنبن ملن ج  ب  اْلع  أ ْعج  لا  ر  لو  ف ه  و  ْ ي  مل  ، و 

لا ب لد    م 
ةن رْير  ىل  ك  ا، ع  ه  قَّ د  ح  لاأأ ح  يه 

وا فن لاد  أ ع  ال   وا و   و 
لد  احن لو  بنلن ْظم  و  لا ه  م  ، و 

إننَّ  ، و 
د  احن ة  أ ْو أ ْكري لر  بنأ ْسل وب  و  ائ 

و  من ْ ل: ام  ه  أ ْرب لا  ع  لة  و  ائ 
لْر ن  من ة  لاْلق  لور  ة  س  ر 

ْبان الطُّو   ن  السَّ
، من ن ُّص 

اْلقن  و 
ة  يفن الطُّولن ت  اون ت ف  ةن ام  نائ  ىل  املْ  ع 

ة  فنيهن ور  يد  السُّ زن ي ت 
تن لن الَّ

ن  رن املْ و  ، إن   السُّ
ن  اآْلي اتن

ت نْين من ائ 
ن ىل  املْ ع  لا و  ، إن   م  للن صَّ لن  املْ ف 

ْسط ى من ، إن   اْلو  ني 
ئن

لا  نْه 
ة  من لور  للُّ س  ك  لا، و  ه  ْوق   ف ام  ف 

 اآْلي اتن
ثن الريَّال  ادن ك   ف اآْلح 

اتن ن  اْلع رش  
وَّن  ا من د 

لتَّْأثنان 
يدن لن ْهمن املْ فن ىل  اْلف  نين ع 

، املْ عن نين لتَّْلحن
تنيلن املْ ْ بنهن لن ْ أ  بنالرتَّ ْقر  ا يفن ت  ه 

فن ىل  اْختنال  ، ع 

ة   لد 
احن  و 

ة  م 
لن ْن ك  لَّف  من ا املْ د  نْه 

، ف من ن ُّص 
اْلقن  و 

 ا يفن الطُّولن
اهتن   ي 

تن او  ف  ت  ، و  لن
اصن و  اْلف 

ةن  ْينن أ ْو بنْضلع  لْطر  لْطر  أ ْو س  لْن س 
لَّلف  من لا املْ د  نْه 

من ، و 
ث  ْن ث لال  من ت نْين و  م 

لن ْن ك  من و 

نْه  
من ، و  ةن أ ْسط ر  لور   السُّ

لا املْ ْخت لنلف  يفن نْه 
من لا، و  ل ه  لن أ ْو ك 

اصن و  ق  يفن أ ْكري رن اْلف 
ا املْ تَّفن

لا  لُّه  اان ة  ك  ت    ، م   النَّْظمن
ابنه  يفن ت    ْا  م  غ  ه  و 

ابن ت    ا م  يه 
ا فن ىل  م  ي  ع 

هن ا، و  نْه 
ةن من د 

احن اْلو 

ه  
 ب ْعضن

ي ةن
الن اعن اْلع  ْزجن املْ ع   م 

 .(4/400:تفسا املنار ) " .. ا بنب ْع   يفن

 : اختيار ألفاظ القرآن مما يعارف علير العرب  -3

بعضهم أنه  من كالم العرب حتى ال يزعم   هاختار القر ن الفاظه وأساليب

 بع  كلامت وهلذا كان ابن عباس يفّّس ال يفهمه وأنه ليس بلساَّنم ، 
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جاء يف كتاب اإلتقان العرب ،  الذي رأى أنه ديوان عر الالقر ن مستعينا  ب

بينا عبد  اهلل بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس   ": للسيو ي

ويمر قم بنا : يسألونه عن تفسا القر ن ، فقال نافا بن األزره لنجدة بن ع 

إنا : إ  هذا الذي جيرت  عىل تفسا القر ن بام ال علم له به ، فقاما إليه فقاال 

ألك عن أشياء من كتاب اهلل فتفّسها لنا وتأتينا بمصادقه من نريد أن نس

كالم العرب، فإن اهلل تعا  إنام أنزل القر ن بلسان عريب مبني ، فقال ابن 

  أخربع عن قول اهلل تعا :  بدا لكام ، فقال نافا امسالع ع: عباس   

          .               

وهل : حلق الرفاه، قال نافا: العنزون: قال ابن عباس( 73 -70 :املعارج )

 : األبرص وهو يقول  أما سمعت عبيد  بن   ،تعرف العرب  ذلك ؟ قال نعم 

رعون إليه حتّ  نربل عن           ى فجاءوا هي   ينا زن يكونوا حول  من

بن عباس يف اجللواب علىل هلذا اللنمط حتلى ويستمر نافا يف السدال وا

 . (4/422:اإلتقان يف علوم القر ن )"  تصل األسئلة إ  مائة وتسعني مسألة

سمن اعرتاسات أكرير أهل مكة عىل القلر ن  هذل األلفاظ العربية مل تكن

وي عن بعضلهم ،  أول   األمر ، فلم ينكروها بل أكربوها وعرفوا قدرها كام ر 

 .، أي عىل مبدأ الرسالة ذاته عىل الدعوة نفسها  لكنه كان اعرتاسا  

إن نقل اللفظ من لغة العرب إ  لغة القلر ن إحيلاء لله وختليلد ، كلام أن 

 : القر ن نفسه إحياء للنفوس ، قال تعا 

                         

                               

   (488: األنعام ). 

وكريا من ألفاظ العربية التي كانت مستعملة وقت نلزول القلر ن مل تعلد 

ا اهلل مستعملة اليوم يف العربية املعارصة ، ما عدا تلك الكلامت التلي اختارهل

لتحمل رسالته إ  الناس فخلدت بخلود الرسالة ، وصلار املعجلم القلر ع 

 .أساسا  للكتابة العربية يف كل جوانبها بعد نزول القر ن 
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معاع ألفاظله ،  الوقوف عىليف اخلطوة األو  من  هل ال بدّ إّن فهم القر ن 

فيهلا ملن تعلدد لتحديد داللتها بدقة ، ذلك أن  بيعة احلياة العربية بام كلان 

كلل ذللك تلرك ظلواهر متعلددة ..و ريقة مجا ألفاظ العربيلة  وهلجّي  يلّ ب  ق  

اسطرب ألجلها املعجم العريب شيئا  ما ، أملا املعجلم القلر ع فهلو حمكلم ، 

تلاج أن  ":ويرتبط بإعجاز القر ن ذاته ، قال الراغلب األصلفهاع  أول ملا حي 

ة ، وملن العللوم اللفظيلة حتقيلق  به من علوم القر ن العللوم  اللفظيل  تغل  ي  

األلفاظ املفردة ، فتحصيل معاع مفردات ألفاظ القر ن يف كونله ملن أوائلل 

املعاون ملن يريد أن يدرك معانيه  كتحصيل اللَّبنن يف كونه من أول املعلاون يف 

بناء ما يريد أن يبنيه ، وليس ذلك نافعا  يف علم القر ن فقط ، بل هلو نلافا يف 

علوم الرش  ، فألفاظ القر ن هي ل لبُّ كلالم العلرب وزبدتله ،  كل علم من

املفلردات )"وعليها اعتامد الفقهاء واحلكامء يف أحكلامهم ،وواسطته وكرائمه 

 .(0: يف غريب القر ن 

وحتصيل معاع املفردات ي عرف من جهلة عللوم العربيلة ، وملا حفظتله 

بلغة القوم ، وكان عللامء  املعاجم وأمهات كتب العربية ، ألن القر ن إنام نزل

العربية القدامى أقرب إ  العربية يف موا نها األصلية وإ  املتحدثني اا ملن 

 .فصحاء األعراب ، وعىل أولئك مجيعا  نعتمد اآلن يف دراساتنا اللغوية 

ني باغي العلم بمراعاته ، وأحلقَّ  ":وقال العالمة  العكربي  إن أ ْو   ما ع 

 معاناته ، ما كان من العلوم أصال  لغلال منهلا ، وحلاكام  ما رصف العناية إ 

عليها وهلا فيام ين أ من االختالف عنها، وذلك هو القر ن املجيلد ، اللذي ال 

يأتيه البا ل من بني يديه وال من خلفه ، تنزيل من حكيم محيد ، وهو املعجز 

حبلل اهلل املتلني ، الباقي عىل األبد ، واملود   أرسار املعلاع التلي ال تنفلد ، و

لف ألفاظله علن  وحجته عىل اخللق أمجعني، فأول مبلدوء بله ملن ذللك تلقُّ

معانيه ممن يعانيه ، وأقوم  ريلق يسللك يف الوقلوف علىل  يحّفاظه ، ثم تلقّ 

معنال ويتوصل به إ  تبني أغراسه ومغزال معرفة إعرابه واشلتقاه مقاصلدل 

 "نقوللة علن األئملة األثبلات من أنحاء خطابه ، والنظر يف وجول القلر ن امل

 . (2:إمالء ما منَّ به الرمحن )
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 :من املعجم إىل السيا  القرآين اللفظ  -4

 ..لغة القر ن املحكمة ذات نظام خاص يف املفردات والرتاكيب واإليقا  

والكلمة يف الرتكيب القر ع ذات ظلالل وإحيلاءات سلياقية ، للذا ال يكفلي 

 املعجم فقلط ، بلل جيلب االحتكلام إ  اللنص لتحديد داللتها االحتكام إ 

وواس  أنله ال سلبيل إ   ":والسياه كام تقول الدكتورة عائ ة عبد الرمحن 

دراسة أي نص يف لغة ما دون فقه أللفاظه يف لغتله ، ثلم يكلون لللنص بعلد 

ذلك أن حيدد لكل لفظ داللتله اخلاصلة ملن شلتى اللدالالت املعجميلة أو 

رد به ، والقول بداللة خاصة للكلمة القر نية ال يعني يضيف إليها ملحظا  ينف

ختطئة سائر الدالالت املعجمية ، كام أن إيريار القر ن لصليغة بعينهلا ال يعنلي 

ختطئة سواها من الصي  يف فصلحى العربيلة ، بلل يعنلي أننلا نقلّدر أن هللذا 

 إن هلذل الصليغة أو الدالللة: القر ن معجمه اخلاص وبيانه املعجز ، فنقلول 

قر نية ، ثم ال ي علرت ض  علينلا بلأن العربيلة تعلرف صليغا  ودالالت أخلرى 

 .(2-3/ 8:التفسا البياع للقر ن الكريم) "للكلمة 

إّن اللفظ يف املعجم ي عطي الداللة العامة ، لكنّه حلني ينتقلل إ  السلياه 

وينتظم يف الرتكيب اللغوّي يكون له شأن  خلر يف ظلالل املعلاع السلياقية ، 

 .سنفصل ذلك بعد  و

حتديلد املعلاع  "إن ودراسة السياه خطوة أساسية للوقوف عىل املعاع ، 

خطرل حيلنام نسلتطيا  من أعظم أسباب اإلجادة يف صناعة الكالم ، فام أجّل 

أن نعرف يف ملحة الكلمة التي يتطلبها التعبا دون غاها أو التي تصور ما يف 

ر من  ائفة من الكلامت أية كلمة كليفام النفس تصويرا  صحيحا  ، ال أن نختا

: علليل اجلللارم)"جللاءت ظللاّنني أن كللل واحللدة منهللا كفيلللة بللأداء املللراد 

 .(، جملة جمما اللغة العربية776:الرتادف

د وخصوصية  -1  :أساليب القرآن مما يعارف علير العرب م  يفري

م نزل القر ن بأبد  ما تعرف اللغة من تراكيب وأساليب ، هو ملن لغلته

، لكنه عامل  خر ملن اجللامل واحلكملة ، فيه يف ألفاظه و ره تركيب الكالم 
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، ومعنلى  حامل لفظ: وإنام يقوم الكالم اذل األشياء الريالثة ": عّ قال الباقال

ملور منله يف ألوإذا تأملت القر ن وجدت هلذل ا،  ، ورباط هلام ناظم قائم به

وال أجلزل  لفلاظ أفصل   ألاملن  ، حتى ال ترى شيئا   غاية الرشف والفضيلة

 وت لاكال   وأشلد تالؤملا   أحسن تأليفا   ، وال ترى نظام   وال أعذب من ألفاظه

 .(83: إعجاز القر ن للباقالع  )" من نظمه

واقتضت املعجزة القر نية اخلالدة بلسان عريب مبني أن يسلتعمل القلر ن 

ن بأسللوب ب وما تعارفوا عليه من  رائق استعامل اللغة ، لكلرأساليب الع

د هو أسلوب القر ن ، فرتكيب اجلملة بنوعيها واخللرب واإلن لاء  خاّص متفر 

ر والتوكيلد واإل نلاب لوأسلاليب القصل.. كاالستفهام والرشلط والنهلي 

وغاها كريلا ، .. واإلجياز واالستريناء والت بيه واملجاز واالستعارة والكناية 

ب والعاملني إ  يلوم اللدين احلجة عىل العر كل ذلك استعمله القر ن ليكمل  

اذا القلر ن العلريّب املبلني ، وسلنرى ملن ذللك شلواهد كافيلة يف مباحلث 

 .الدراسة 

إّن معجزات القر ن كرياة ، لكّن مبدأها يف لغته ، يف لسانه العريّب املبني ، 

ولب احلقيقة أن القر ن معجزة بيانية ، فلنُّّص عىل أن نتصور  اللغة مكمن  "

مصطفى /د)"كنوزا   يف النحو العريبّ  حو ما تصور عبد القاهر أنّ الريراء عىل ن

 ( 463: الصورة األدبية :  ناصف

وما أن القر ن بلسان عريّب مبني فإن له نظلام  خاصلا  خيتللف علن كلالم 

رف وجوهله ، لنظلم القلر ن علىل تصل إنّ  "إذن ته البيانية البرش ، إَّنا معجز

ظام مجيا كالمهم، ومبلاين للملألوف مذاهبه خارج عن املعهود من ن وتباين

رفه علن أسلاليب لبه ويتميز يف تص خيتصُّ  ، وله أسلوب   من ترتيب خطاام

 . (72: للباقالعّ إعجاز القر ن ) " الكالم املعتاد

لغتهم ال ينكروَّنا ، لكنها حني تركبت يف بيان القر ن كانت ظ األف إَّنا

القر ن أنه يف كل شأن يتناوله من اجلديد يف لغة  "اا املعجزة اخلالدة ، إّن 

ها رمحا  باملعنى املراد ، وأمجعها باملواّد وأنس القول يتخا له أرشف   شئون
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مريقال ذرة يف موسعها الذي هو  لل وارد وأقبلها لالمتزاج ، ويضا كلَّ 

 .(32:النبأ العظيم : حممد عبد اهلل دراز /د)" أحّق اا

عا  باقية خالدة إ  يلوم القياملة فإَّنلا إن معجزة القر ن ما أَّنا للناس مجي

واجهت أول  مرة قوما  عربا  ذوي  بائا خاصة ، واجههلم القلر ن بلسلاَّنم 

لة  " :الذي به يفخرون عىل الناس ، قلال الطلاهر بلن عاشلور  ب  أ مَّ لر  إننَّ اْلع 

لامن   اأْل ْفه 
فنْطن لةن  ن و 

ائن لر   اْلق 
ن
اء ك  ىل  ذ  بنل ْت ع  لةن  ج  ام  ع 

لىل  دن ْم  ، ف ع  لائنهن ك  ذ  ْم و  هن
فنْطن لتن

مْ  هن من ال  يب  ك 
الن ْت أ س  يم 

مْ  أ قن لائنهن ل غ  م  ب  لال   ك 
لة  اصَّ بنخ  جي لاز   ، و  لان  اإْلن ك  ك 

لن لنلذ  ، و 

لال   ق  ام  ي  ني  ك 
عن امن امن السَّ ىل  أ ْفه  ني  ع 

ل من  املْ ت ك 
دن ام 
ْعتن ْم الن تنهن غ  ود  ب ال  م  لة  : ع  الَّ لة  د  ،  مل ْح 

ي    ألن ْجلن  التَّْعلرن ة  و  ن اي 
اْلكن يل  و 

التَّْمرين ة  و  ار  ع 
ْستن االن از  و  ْم املْ ج  هن

من ال  ري ر  يفن ك  ك  ك 
لن ذ 

ات   ْسللت ْتب ع  م  اد  و  ْطر 
ْسللتن االن  و 

للةن غ  املْ ب ال   ك 
لن ْعام 

ْسللتن للام    يفن االن التَّس  اك  و   
ْشللرتن االن و 

ي   
التَّْلمن اأْل ْمري ال  و  يبن و 

اكن ا الرتَّ  ي   و 
لْان ،  لتَّْملن لةن يفن غ  يَّ ن  اخْل رب 

ل  اجْل ْمل لةن ْعام 
اْسلتن و 

ةن  يَّ ن  اخْل رب 
 الن ْسب ةن

ةن اد  ارن  إنف  ْنك  يرن أ ون اإْلن امن يفن التَّْقرن ْفه 
ْستن ل  االن ْعام 

اْستن لنك   ، و  ن ْحو  ذ    ، و 

لا يفن ن   اء  م  أ د   و 
لاعن ا  املْ ع 

ل له ت لْوفن ك  ك 
لن ك  ذ  ال  من ة  و  ب لار 

ل ن عن ل من بنأ ْوس  ْفلسن املْ لت ك 

انن  ا بناأْل ْذه  ه  ق  ال 
ل  اْعتن ي ْسه 

ا لن ه  ن أ ْخُّص  إن  ،و  ْحيلو  ْر ن  و  ان  اْلق  ْد ك  من  ا  ْذ ق  لالَّ لن  اْلع 
من

بن  لر  لاء  اْلع  ل غ  ى ب  لدَّ حت    و 
لولنهن س   ر 

لْدهن لىل  صن لة  ع  ل ه   ي  ْع  اد  أ ْن جي  ْد أ ر  ق  ان ه  و  ْبح  س 

نْه  بن 
ة  من ور  ن س  ةن أ ْقُّص  س  ار  ع  ه  ن ْسجم  ج  ن ْظم 

ْد ن سن ق  النغ ا  ف  لا ت ْسلم    بنلهن  ا  ب  لى م  نْت ه  م 

ن  ال
بنيَّة  من ر  ة  اْلع  ْفظاللُّغ  اللَّط ائنفن ل  قن و 

ائن ق  ْعن ا  دَّ م  ة  و  غ  اد  ب ال  ر  ا ي  ي بنأ ْق ىص  م  فن ى بنام  ي 

مْ  ْيهن لن إنل  لف   ، إن   املْ ْرس  لىل  أ ْسلل وب  أ ْبللج  لْر ن  ع  ون  لاء  اْلق  لد  ْعه  لان وا ي  َّلا ك 
د    ممن

ب   أ ْعج   .(4/27:التحرير والتنوير ) " و 

إْذ يراعي العقلول واجلامل ، يبه أحد مظاهر اإلبدا  لوتنو  اخلطاب وأسا

فجاءت يف هلذا تنوعت أساليب التعبا يف القر ن وأحوال النفس اإلنسانية ، 

ملن عنلارص اجللامل " :غة واجلامل كام يقول عبد اللرمحن امليلداّع ذروة البال

والتنّقللل  التنويللا   واحلسللن حسللنا  واللاء  الللذي يزيللد اجلللامل مجللاال   األديبّ 

ة يف الكالم ، إّن التزام األديب لطريقة اجلامليّ والتلوين بني الصور واألشكال 

أو يف معظلم كالمله ممّلا واحدة من اجلامل األديّب يكّررها باستمرار يف كالمه 

ت ب ّلد جتال هذا الللون ملن اجللامل ، فتفقلد ملا  جيعل م اعر سامعيه أو قارئيه ت 
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، ويدّب السلأم إليهلا، وللو أنَّ  كنت حتّس به من استعذاب وحالوة و الوة

أدبه كان كاملن  والسلوى، ألمست م اعرهم أمام التزامله اللوتاة الواحلدة 

 .(4/34:غة العربية البال )"كنفوس بني إرسائيل

إن من صور إعجاز القر ن التلي ال تنتهلي إعجلاز لغتله التلي أ حكملت 

وب ينت بيانا  يناسب كل العصور ، فكل عُّص جيد أهل ه يف القر ن حاجتهم يف 

دون كلذلك إقامة الدين احللق رشائعله ومعامالتله و دابله وأخالقله ، وجيل

وم املكت لفة وبخاصلة يف أصداء ملكت فاهتم العلميلة يف أهلم جملاالت العلل

الكونيات والطبيعيات مما أمجله القر ن ، ثم يأِت اجليلل اللذي يليله فيجلد يف 

 .القر ن مريل  ذلك مما يناسبه 

الكون كتابه املنظور ، والقر ن :  وجّل  عزّ  بني كتايب اهللن تام   ثمة  توافق  

هلل به كام قال كتابه املقروء ، والبحث يف ذلك والوقوف عىل أرسارل مما يأمر ا

                         

 ( .422:األعراف)

يف حروفه  إننا يف مستوى حتليل اخلطاب البرشي نتابا مبد  النّص 

إن احلركة  " ه كله لنتعرف عىل سامت ذلك النّص يف نّص .. وكلامته وتراكيبه 

كرية الداخلية للمبد  ال تتجىّل إال من خالل صياغة لغوية خارجية ، الف

وهذل الصياغة تعتمد املفردات ركيزهتا األو  ، ثم يتم دفعها إ  السياه 

ليَّة ، ثم تندفا من هذا السياه األصغر إ  السياه األكرب لتأخذ  بيعة مج  

للواقا ، ويعمل لت كيل اخلطاب ، فاملبد  يعمل جاهدا  عىل جتسيد رؤيته 

جاهدا  يف الوقت نفسه عىل جتاوز األ ر الصياغية املألوفة حتى ال ينزل 

بخطابه إ  مستوى التعامل احلياِت للغة ، وهنا تأِت احلاجة إ  اقتناص كل 

 " اجلاملّ مظاهر الريراء يف اللغة ، واصطياد ما حتمله من تنو  لتحقيق اهلدف 

 (. 43: قراءة أخرى -لعربية البالغة ا: حممد عبد املطلب /د)

 : القرآن يراعي أحوال املخاطمبب  -6

 اخلللق   فطرة البرش التي فطلر اهلل من معجزات القر ن الظاهرة أنه يراعي 

خطاب العلرب وخطلاب أهلل يراعي املخا بني بالقر ن ،  عليها ، وأحوال  
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ويراعلي تفلاوت .. الكتاب وخطاب الكفار واملرشكني وخطلاب امللدمنني 

          : قال أبلو هلالل العسلكرّي .. لعقول واألفهام والفروه الفردية بني البرش ا

وقد رأينا اهلل تعا  إذا خا لب العلرب واألعلراب أخلرج الكلالم خملرج  "

اإلشارة والوحى ؛ وإذا خا ب بنى إرسائيل أو حكى علنهم جعلل الكلالم 

روحة لمطّوللة م لام جتد قصلة لبنلى إرسائيلل ل القلر ن إال وقلّ .. مبسو ا  

، وتلأّخر معلرفتهم ، وكلالم  ؛ لبعد فهمهلم كلان ومكّررة ل مواسا معادة

الفصحاء إنام هو شوب اإلجياز باإل ناب والفصي  العا  بام دون ذلك ملن 

، وليخرج الساما من شىء إ   بالقصد عىل العا  ؛ ليستدلَّ  القصد املتوّسط

ل ل وجول الكالم إجيازل وإ نابه، شىء فيزداد ن ا ه وتتوّفر رغبته، فيُّصفو

 (.848:  الصناعتني) "حتى استعملوا التكرار ليتوّكد القول للساما 

  ويف مراعاة هذا التفاوت قال تعا          

                                

وهذا التفاوت موجود بني أهل اخلا كذلك ، ومنهم ورثة ( 402:األنعام) 

   القر ن  كام قال سبحانه                 

                         

            (78:فا ر.) 

رية ورّدهلا إ  لإغناء العا فة الب ر احلقائق إ  اإن القر ن هيدف ما إظه

إثلارة  "دف إ  فطرهتا السلوّية التلي فطرهلا اهلل عليهلا أول األملر ، إنله هيل

ل أو ، يف اللنفس فتقبلل  رور  لدث السلوجدان القار  إثارة روحية رفيعلة حت 

بى وترف  ، والقلر ن غنلّي بلذلك ألنله يعتملد ال علىل أفت حتدث فيها األمل  

التفكا وحدل ليقنا ، ولكنه يتكئ عليه وعلىل الوجلدان ليسلتميل ، فهلو يف 

ال يغفلل هلذل الناحيلة ... وعدل ووعيدل وأوامرل ونواهيه وقصصه ووصفه 

 .(73:ن بالغة القر نم:أمحد بدوي) "من نواحي النفس اإلنسانية

القر ن كتاب اجلامل األعظم ، : املنثرات اإليقاعية يف لغة القرآن  -7

مجال املبنى واملعنى معا  ، وما أنه محل أعظم رسالة إ  اخللق مجيعا  فإّن لغتله 
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العربية تراعي أحوال العرب والعربية من حيث وجلود الظلواهر اإليقاعيلة 

 .هذا موسو  كريا املباحث سنفّصله بعد املتعددة يف شعرها ونريرها ، و

مراعاة اإليقلا  ما .. لقد أّدى القر ن أغراسه وأوامرل ونواهيه وقصصه 

والتفّرد بألوان إيقاعية لفظية مميزة ، وإن كلان بعضلها ملن جلنس ملا عرفله 

العرب ، لكن يف نظام جديد معجز ، هلذا فإن سام  القر ن وإسلامعه النلاس  

عىل مّر الزملان اخلالدة ، إنه معجزة اإلسالم ة إ  اهلل من أسس الدعو أساس  

ىل  النَّْظمن الْ با"  ه  ع  ل  ام 
يلبن ْشتن جن  اْلع 

ْزنن اْللو  يلبن و  رن لالنفن ملن لا  غ  اأْل ْسلل وبن املْ خ  و 

ا نعنلهن  ق  م   و 
للنهن اصن ف و   و 

ط النعنلهن  م 
بن يفن لر  من اْلع  ال  ْن ك 

اء  من  تفسلا )"اْست نْب ط ه  اْلب ل غ 

 (4/402:املنار

يناسب فطرة اإلنسان ، إن التناسق الصوِت واالنسجام واإليقا  بصورل 

وهو من أول ما لفت العرب يف مكة من أسلوب القر ن فاحتار كريا منهم يف 

 "توصيفه ، فهو بألفاظهم التي يعلمون ، لكنه عامل  خر من املعاع واملباع 

نظم القر ن هو ذلك النظام أحسته تلك األذن العربية يف  إن أول ْء

احلركة والسكون تقسيام  منوعا  جيدد ن اط  هسمت فيالصوِت البديا الذي ق  

الساما لسامعه ، ووزعت يف تضاعيفه حروف املّد والغنّة توزيعا  بالقسط 

الذي يساعد عىل ترجيا الصوت به وهتادي النف س فيه  نا  بعد  ن ، إ  أن 

حممد عبد اهلل دراز /د)"د عندها راحته العظمىيصل إ  الفاصلة األخرى فيج

 .(22:النبأ العظيم : 

 : القرآن خالدة  خلوده  لغة -8

فهلو كتلاب ، لكلل زملان ومكلان تله مالءمة لغإن من معجزات القر ن 

اخللود ، وبخلودل ختلد لغته التي اا أ نزل ، وكلل أهلل جيلل ملن املسللمني 

ثلم .. وة وتعلليام  وتعللام  وعملال  يتلقونه ويتعاملون بله ومعله حفظلا  وتلال

هم فيجدون فيه كذلك حاجتهم  ن بعد  هكذا حتيا به األمة .. يمضون ويأِت م 

قرنا  جتدد حياهتا به وحتييهلا ، إنله معجلزة اإلسلالم اخلاللدة  عرش   منذ أربعة  

 .الباقية عىل مر الزمان حتى يرث اهلل األرض ومن عليها 
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استنا للقر ن أننا أمام نص حمكم معجز وينبغي أن نستحرض دائام  يف در

سا كل حرف وكل لفظ فيه بنظام دقيق فهو كالم اهلل تعا  وصفته ، وإذا  و 

كنا ال نجد  يف خلق اهلل تفاوتا  أو شذوذا  كام يف خلق اإلنسان يف أحسن 

تقويم وكام أحسن سبحانه كل ْء خلقه ، فهل يمكن أن نجد شيئا  من 

 لك ، يف كالمه وصفته ؟ ذلك فيام هو أكمل من ذ

يريلا الوجلدان والعا فلة واخليلال  رّي لإن القر ن ما إثارته للعقل الب ل

كذلك ، ويصور األحداث والوقائا واألخبار ويّسد احلوار بلغة مجيلة حتيل 

ذلك كله واقعا  ينب  باحلركة كأنام نلرال رأي العلني ، إن اهلل تعلا  يتحلدث 

خلللق ، فاجلوانللب الروحيللة والعا فيللة بكالملله إ  خلقلله وهللو أعلللم بللام 

 .والتخيلية يف لغته تعّضد اجلوانب الفكرية ؛ ألن هذل  بيعة اإلنسان 

ث ك علن إن النص القر ع حييل إ  الوجود بكلل مكوناتله ، فهلو إْذ حيلدّ 

ث ك علن ال لمس والقملر والنجلوم السامء فأنت تراها ليل َّنلار ، و إْذ حيلدّ 

           عن حمسوسات مرئية تراهلا وتتلأثر الا ، ث ك حيدّ  فإنام... والرياأ واألمطار 

ث ك حيلدّ عن إنغاض الرأس وتصعا اخلّد والكتابة باليمني فلإنام ث ك حيدّ و إْذ 

ة ، وإْذ حيدثك عن املالئكة واجلن مما ال تلرال إال  عن حركات جسمية م اهد 

و غيلب علن حمسلوس هلث ك حيلدّ أعني  خاصة كاألنبياء عليهم السالم فهلو 

حتلى يف األملور املعنويلة كاحللّب هلذا رشط علينا اإليامن بالغيب ، .. عنك 

عن برنلامج ث ك حيدّ عن املدمنني الذين هم أشّد حبا  هلل فإنام ث ك حيدّ فإنه حني 

عميل يتضمن جمموعة من العقائلد والعبلادات واألخلاله ال يتحقلق ذللك 

 .احلبُّ هلل بدوَّنا 

القر ع للغة هو املقياس الذي نحتكم إليه ، ما هلذا كله فإّن االستعامل 

االستبصار باستعامل العرب للغة ؛ ألن القر ن إنام أخذ منها أمجل  ما فيها من 

 .ألفاظ وأساليب 

إن كرياا  ملن حقلائق الكلون :  لغة القرآن  ب املطلق واملحدود  -9

ر أو أن ل خارج حدود األرض قد تكون يف ذاهتا أكرب من أن حتتملها لغة الب

اا إليهم بقدر ما حتتمله لغلتهم وعقلوهلم ، تدركها عقوهلم ، لكن القر ن يقرّ 
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وبقدر ما يضمن ديمومة التعبا القر ّع عن تلك احلقائق تعبلاا  عاملا  قلابال  

 .للتفسا وفق معطيات العلم واحلضارة عرب العصور 

نازل القمر إن القر ن خيا ب الناس بام حتتمله لغتهم وعقوهلم ، إن م

ظاهرة يف رأي العني ، ولكن حجم القمر نفسه ثابت ورسعة دورانه حول 

األرض ثابتة ، وقد أثبت العلم احلديث أن نور القمر ليس ذاتيا  بل هو من 

أثر انعكاس أشعة ال مس عليه ، ويف كل يوم من منازل القمر تتغا زاوية 

 منه يف رؤية أهل األرض انعكاس هذل األشعة عىل القمر فيتغا القدر املنا

له ، لقد عرب القر ن عن احلقيقة العلمية بلفظ عام موجز وترك للبرش البحث 

 :، قال تعا  والتفسا 

                     .    

                            

    (26-72: يس). 

إن القر ن خيا بنا بمعهود لغتنا وبام تتحمله عقولنا ألنه تكليلف واجلب 

زل للعمل بموجبه ، ففي جملال الت لبيه علىل سلبيل املريلال ااالتبا  ، وبيان ن

 والتمرييل ، وإن كان ثملة بلون  بيه  ب القر ن احلقائق إ  أفهام الناس بالتيقرّ 

شاسا أحيانا  بني امل به وامل به به ، ألن املراد التوسي  والتقريب واإلفهام ، 

مادحلا  أيب متام حني أن د ال اعر العبايّس حكاية ومن بديا ما روي يف ذلك 

رة أيب يوسلف يعقلوب بلن إسلحاه الكنلدي وهلو لاملعتصم بحض بن  أمحد   

 :  فيلسوف العرب

 إياسن ن  أحنف   من لْ يف حن            حاتم    ةن يف سامح رو  مْ ع   إقدام  
ن
 يف ذكاء

أما املدمنني وول عهد  ابن   هت  ، شبّ  شيئا   ما صنعت  :  ديُّ فقال له الكنْ 

؟  هم؟ وما قدر   هدالء الذين ذكرت   نْ وم  !  املسلمني بصعاليك العرب

 : (4/428:قالعمدة البن رشي) كام يف القثم  فأ ره أبو متام يساا  

 والباسن النّدى ودا  يف مريال  رش         ه ْن دون  ال تنكروا قيب له م  

 رباسن للوالن ال  من امل كاةن ري  للم       ورلن  لقب  األقلَّ لن قدْ  اهلل ف
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مدوأ مقد أبد  أبو متام يف إظهار حقيقة الت بيه الذي قبه للل

 خالد  أزّل باه  عظيم  اهلل تعا  مست هدا  بالقر ن يف هذا الت بيه البديا ، فنور 

ونور امل كاة خملوه وصغا حمسوس بحاسة البُّص ، والعقول البرشية قد .. 

ومن ثّم جاء الت بيه ليقرب  .. اليمكنها اإلحا ة بحقيقة ذلكم النور اخلالد 

 .ذلك املعنى إ  األفهام 

بية ويف عملنا يف هذا الكتاب سنحتاج إ  قب أمريلة وت بيهات تقري

ّن قائل  إننا ن به خالدا  باقيا  هو القر ن وتراكيبه  للتوسي  والبيان ، فال يقول 

 .فقد عرفت  اآلن سبيل  ذلك كله ... وأساليبه بيشء من املخلوقات 
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 الفصل اخلامس
 األلفاظ تخطوات رضورية لتحديد دالال

اس ألّي النّص لغة ذات أصلوات وكللامت وتراكيلب ، وامللدخل األسل

نّص هو لغته ، ثّم يكون ما ذلك مدثرات أخرى عديدة مما حييط بالنّص عند 

وهي ذات أثلر علىل معانيله ، لكلّن ، أي مالبسات النّص ، ظهورل أول مرة 

ف علىل وتراكيبه هي املدخل األول إليه ، ومن ثم يكون الوقلو النّص  ألفاظ  

 .ال بدَّ منه لكل درس لغوّي  معانيها مهادا  

من خالل املعاجم وكتلب العربيلة خطلوة  ديد الداللة العامة للفظ حتإن 

فليام  - يتحقلقأساسية لدراسة املعنى تتبعها دراسة سياه الكلملة  ، وذللك 

 :باتبا  اخلطوات اآلتية  -أحسب 

 :  الدراسة املعجمية: أوال  

اللفظ من خالل املعاجم وكتب العربية املختلفة ، لبيان أصلله  دراسة  أي 

غوي الذي أ خذ اللفظ منه ، وغالبلا  ملا تكلون الدالللة يف مبلدئها دالللة الل

وكريا ملن ألفلاظ القلر ن حلني نتلدبر ية ترتبط بالبيئة التي ن أت فيها ، حّس 

 .أصول معانيها تعود إ  أمور حسية 

ة األصل اللغوي قديمة تنبه هللا اخلليلل بلن أمحلد ، وبنلى عليهلا مسألو

ا مجيا اللغويني من بعدل ، وهي تقوم عىل إرجلا  معجم العني ، وتابعه عليه

مجيا األلفاظ من مادة لغوية واحدة إ  أصل واحد ، ثالثي غالبلا  ، وربلاعي 

نادرا  ، اشتقت منه مجيا األلفاظ التي تتفر  عن تلك املادة ، واعتامد العربيلة 

ر عليهلا ، وإنلام ت لرتك يف ذللك ملا لرباعية ال يقتصلأو عىل أصول ثالثية 

ّرف ليدل عىل السرت أينام تصل "جنن  " األصل اللغويف ، أخواهتا الساميات

األرض ، ( تغطي) يف العربية ، فمنه اجلنّة لتكاثف أشجارها وأوراقها فت ّجن 

ومنه اجلّن الستتارهم عن أعني البرش ، ومنه اجلنني السلتتارل يف بطلن األم ، 
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ج   ومنه اجلنون
من  للة احللرب يسلرت بعل   نّ الستتار فعل العقل ، ومنه املن

 .وهكذا .. قبات األعداء  املقاتل  به أجزاء اجلسم ليتقي  

وقد تطور فهم اللغويني لفكرة األصل اللغوي بمرور الزمن حتلى جلاء    

وأسسله  "املقلاييس يف اللغلة  "م أمحد بن فارس فوسا يف ذلك معجمه القيّ 

إن للغة  ":قال يف املقدمة عىل األصول اللغوية وما يتفر  عنها من دالالت ، 

العرب مقاييس صحيحة وأصوال  تتفر  منها فلرو  ، وقلد أّللف النلاس يف 

جواما اللغة ما أّلفوا ومل يعربلوا يف ْء ملن ذللك علن مقيلاس ملن تللك 

املقاييس وال أصل من تلك األصول ، والذي أومأنلا إليله بلاب ملن العللم 

صلله اللذي يتفلر  منله جليل وله خطر عظيم ، وقد صلّدرنا كلل فصلل بأ

املعاجم العربيلة يف بيلان األصلول الريالثيلة  هذا املعجم أول ويعدّ  "مسائله 

 .وفروعها بلفظ وجيز داّل 

 :  دراسة يطور استعامل اللفظ: ثانيا  

بعد معرفة األصل اللغوي ، نربط بني هذا األصل وبني املعلاع اجلديلدة 

علاع التلي أسلافها اإلسلالم إ  هي امليف حالة القر ن فالتي تفرعت عنه ، و

اللفظ بحيث أصب  اللفظ القر ع حيمل دالالت جديدة متاما  ، تكلاد ت نسلينا 

 .تلك الدالالت القديمة التي كان العريب يعرفها بداهة قبل اإلسالم 

تغاا  هلائال  يف العربيلة  باستعامالته اجلديدة لأللفاظ ولقد أحدث القر ن

الذي أصاب احلياة العربية ذاهتلا يف كلل جوانبهلا ال يقل خطورة عن التطور 

 كانلت العلرب يف جاهليتهلا علىل إرث   ":بمجيء اإلسالم ، قال ابن فارس 

من إرث  بائهم يف لغاهتم و داام ونسائكهم وقرابينهم ، فلام جلاء اهلل تعلا  

قللت ملن باإلسالم حالت أحوال ، ون سخت ديانات ، وأ بطللت أملور ، ون  

علت  من مواسا إ  مواسا أخر ، بزيادات زيدت ورشائلا رش   اللغة ألفاظ

، فكان مما جاء يف اإلسالم ذكر املدمن  اآلخر   األول   ى ت ، فعفّ ورشائط رش  

واملسلم والكافر واملنافق ، وإن العرب إنام عرفت املدمن من األمان واإليامن 
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للوهو التصلديق ، ثلم زادت ال ل دمن ي امللمّ ريعة رشائلط وأوصلافا  الا س 

يء  لباإل اله مدمنا  ، وكذلك اإلسالم واملسلم ، إنام عرفت منه إسالم ال ل

ثم جاء يف الرش  من أوصافه ما جاء ، وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال 

الغطاء والسرت ، فأما املنافق فاسلم جلاء بله اإلسلالم لقلوم أبطنلوا غلا ملا 

 .(32: حبي الصا)".. أظهرول ، وكان األصل من نافقاء الابو 

 : الدراسة السياقية للفظ : ثالثا  

بعد هاتني اخلطوتني تبقى خطوة ثالرية ال تقل عنهام أمهيلة وتطلبلا  للدقلة 

والتدبر هي دراسلة اللفلظ القلر ع دراسلة سلياقية ، أي دراسلته يف سلياقه 

 .القر ع الذي استعمل فيه 

للوصلول إ  والدراسة السياقية تكون يف بع  احلاالت املعني الوحيلد 

ه بني ألفاظ ال تفره بينها املعاجم وال كتلب ة التي تفرّ الدالليّ بع  الظالل 

اللغة والتفسا وتعدها مرتادفة ، وال تقتُّصل فوائلد الدراسلة السلياقية علىل 

 .ذلك ، بل تفيد يف كل عمليات التحليل اللغوي 

حتتلاج كلذلك إ  عللم مناسلبات يف أسللوب القلر ن ودراسة السلياه 

والرتاكيلب يف توجيه دالالت بع  األلفلاظ   كبا األثرزول ، وهو علم الن

يف الربهلان إ  أمهيلة دالللة السلياه يف توسلي   الزركيّش ه ، وقد نبّ القر نية 

إَّنا ترشد إ  تبني املجمل والقطا بعدم احتامل غلا  " :معاع األلفاظ فقال 

للة ، وهلو ملن أعظلم املراد ، وختصيص العام وتقييد املطللق ، وتنلو  الدال

القرائن الدالة عىل ملراد امللتكلم ، فملن أمهلله غللط يف نظلال ، وغلالط يف 

 مناظراتلله ، وانظللر إ  قوللله تعللا                    

يف الربهلان ) "، كيف جتد سياقه يدل عىل أنله اللذليل احلقلا ( 22:الدخان )

 (866/ 8:علوم القر ن 

اللفلظ لدراسة السلياقية إذن خطلوة البلد منهلا للوقلوف علىل دالللة فا

اللفظ القلر ع  ينبغلي أن سواء يف القر ن الكريم أو غال ، وما والرتكيب ، 
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يستحرض الدارس يف ذهنه دائام  أنه أمام نص حمكم معجز ال شبيه لله يف لغلة 

يقلول ، ضلا  أخرى ، وهذا النص يستعمل األلفاظ استعامال  حمكام  معجلزا  أي

يتلأنق أسللوب القلر ن يف اختيلار ألفاظله ، ومللا بلني  "األستاذ أمحد بدوي 

حيث يددي معنلال يف دقلة  الًّ لوه دقيقة يف داللتها يستخدم ك  األلفاظ من فر

فكل لفظة وسعت لتددي نصيبها من املعنى أقوى أداء، وللذلك ال .. فائقة 

ملن ) "..ل إليلك معنلى جديلدا  جتد يف القر ن ترادفا  ، بل كل كلمة فيه حتمل

 .(23: بالغة القر ن 

وقد اهتم عبلد القلاهر يف نظريتله البالغيلة بمقلام الكلملة ومكانتهلا يف 

فلاعلْم أنَّ الفلروه  والوجلول  كريلاة  لليس  هللا غايلة  تقلف  " :السياه ، قال 

اجبة  هللا يف عندها، وَّناية ال جتد هلا ازديادا  ب ْعدها ثم اْعل ْم أْن ليستن املزية  بو

لْن حيلث  هلي علىل اإلن لاله ، ولكلْن تعلرض  بسلببن املعلاع  ها ، ومن سن أْنف 

لها ملن بعل   ،  بن موقلان بعضن س  واألغراضن التي ي وسا  هلا الكالم  ، ثم بح 

 ، تفسلا  هلذا أنَّله لليس  إنذا راق ل
ها ما  بعل  

           ك  التنكلا  يفلواستعاملن بعضن

ل  يف خ  ) من قولنه  " سددد   " ْي س  ل  تنقَّ فللو إْذ ) من قوله  "دهر   "ويف (  دددن ق 

ب  أْن يروق ك  أبدا  ويف كلَّ ْء ، وال إنذا استحسنْت  لفظ  ما ( ن با دهر   فإننه جي 

ر  صاحب  ) مل ي سمَّ فاعل ه يف قوله 
فإننله ينبغلي أ ن ال تلرال  يف مكلان إال ( وأ نكن

بن املوسلا أعطيته مريل استحسانك ههنا ، بل   إالَّ بحس 
ْن فضل  ومزية  ليس  من

مُّ  سبن املعنى الذي ت ريد  والغرض الذي تد   (.32:دالئل اإلعجاز)"وبح 

من أهلم نظريلات دراسلة اللغلة يف   context of situationالسياهونظرية 

أملا يف  وتالميلذل ، "فلاث"القرن العرشين ، ومدسسها يف الغرب اللغوي 

 .أشتات متفرقات عنها يف كتب القدماء  تراثنا العريب فريمة

( فلاث)وقد نبه املحدثون أيضا  إ  أمهية الدرس السياقي ، ومن هدالء 

االهتامم باملقام وسياه احلال قوريا    "حيث جيعل صاحب نظرية السياه ، 

ألن الكلمة ال معنى هلا وال قيملة إذا أ خلذت منعزللة علن هلذا املقلام وذاك 
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الكلمة بوصلفها وحلدة مسلتقلة بلذاهتا قصلدا  إ  معرفلة  السياه ، فاختبار

 .(437: دراسات يف علم اللغة: كامل برش / د) "معناها قب من العبث 

واحلقيقة أن الكلملة منعزللة علن السلياه يكلون هللا معناهلا املعجملي 

حلني  "علني"فحسب  فهي أشبه باملادة اخلام ، كاملعنى الذي يفهم من كلمة 

نلي علادة علني اإلنسلان ، ولكنهلا إذا وسلعت يف سلياقات إذ تع ،إ القها 

 .إلخ ..متعددة محلت كذلك معاع متعددة ، كعني املاء ، واجلاسوس 

     :ة املعنى متريل أسس نظرية السياهثالثة أركان لدراس "فاث"وقد حدد 

وجوب اعتامد كل حتليل لغوي عىل ما يسميه باملقام ، ما مالحظة :  أوال  

اذا املقام من عنارص أو ظروف أو مالبسات وقت الكالم كل ما يتصل 

 :الفعيل ، وهذل العنارص هي 

بامل رتكني يف الكالم واالستام  ما اهتاممهم  الظواهراملتصلة -أ

أعامل والكالم الفعيل نفسه ، : وشخصياهتم ، وهذا يندرج حتته  بأشخاصهم

 .هدالء امل رتكني يف الكالم وسلوكهم 

 .وسوعات املناسبة املتصلة بالكالم واملوقف األشياء وامل -ب

 .أثر الكالم الفعيل نفسه  -ج

وجوب حتديد بيئة الكالم املدروس وصيغته ، فتحديد البيئة يضمن :  ثانيا  

 .لنا عدم اخللط بني لغة وأخرى أو هلجة وأخرى 

الكالم اللغوي عند فاث مكون من أحداث ، وهذل األحداث :  ثالثا  

ة مركبة ، ليس من السهل دراستها وحتليلها دفعة واحدة ، بل اللغوية معقد

جيب ت قيقها والنظر إليها عىل مراحل ، وهو يف ذلك ي به الطيف الذي ال 

تدرك خواصه إال بتحليله إ  ألوانه املختلفة املكونة له ، وحتليل الكالم عىل 

بدون هذا النهج أسهل وأسلم ، حيث تقود كل مرحلة  إ  أخرى يف يّس و

 "إ  أن يصل الدارس إ  نتائجه النهائية بصورة صحيحة دقيقة تعقيد،

 (.432 -438:  دراسات يف علم اللغة: كامل برش /د)
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هذل هي األصول العامة للنظرية التي وسعها فاث كام نقلها عنه  

الدكتور كامل برش ، واحلقيقة أن أصول هذل النظرية موجودة بالفعل يف 

دليل عىل  - يف بع  جوانبه - كام سنوس  بعد ، وهذا تراثنا اللغوي ،

اهتامم العقل العريب بدراسة اجلزئيات أو النلزعة التحليلية ، دون العناية 

وهو أمر  الكافية بوسا األسس ال املة أو النظريات العامة ملوسو  ما،

 .واس  يف الرتاث العريب بعامة 

كريا من امل كالت اللغوية   وهذل النظرية بأصوهلا املذكورة تفيد يف حل 

فهي تساعد يف حتليل الداللة بدقة ، وت رتك ما عنارص أخرى يف املقام 

 .إلظهارها 

بعد أن يذكر أَّنا استعملت  –معنى كلمة السياه  "أوملان"وحيدد 

النظم اللفظي للكلمة وموقعها من  "بأَّنا تعني  –حديريا  يف عدة معان خمتلفة 

هذل العبارة ، إن السياه عىل هذا التفسا ينبغي أن ذلك النظم بأوسا معاع 

بل  –ال الكلامت واجلمل احلقيقية السابقة والالحقة فحسب  –ي مل 

القطعة كلها والكتاب كله ، كام ينبغي أن ي مل بوجه من الوجول كل ما 

ويعرض بعد ذلك أمريلة ملا يساعد  "يتصل بالكلمة من ظروف ومالبسات 

لته من املعاع الغامضة لبع  األلفاظ يف سياقاهتا ، فقد السياه يف حتديد دال

حني توسا يف سياه  "جدار "عرض للمعنى العا في الذي حتمله كلمة 

وهلا حينئذ نغمة عا فية قوية غا متوقعة يف هذا  ، الفصل بني احلبيبني

 ( .08: دور الكلمة يف اللغة : ستيفان أوملان )"السياه اخلاّص 

ن لعربية واملفّسون بالدرس السياقي وأثرل يف بياوقد اهتم علامء ا

دقيقة باللغة  خربةعن  وتركوا لنا يف ذلك إشارات ذكية تنمّ  ، الداللة

وحتليلها ، ويمريل البحث عن أصل الداللة مدخال  مهام  للوصول إ  معنى 

اللفظ ، وأصل الداللة قد يكون معروفا  ، وقد يكون غا معروف ، ومعرفته 

تفسا الغموض الذي قد يكتنف بع  ألفاظ العربية ، ومعرفة  تساعد عىل

أو حلظة ميالد اللفظ ،  "التارخيي "األصل اللغوي تستند أساسا  إ  السياه 
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وقد يمكن أن تكون أسباب  ":  ابن جني هذل القضية بقوله وقد وّس 

أو لعل  "علينا لبعدها يف الزمان عنا ، أال ترى قول سيبويه  ىالتسمية ختف

يعني أن يكون األول شاهد احلال   "األول وصل إليه علم مل يصل إ  اآلخر 

لبعدل  - فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية ، واآلخر

إ  قوهلم  لإلنسان إذا رفا  ىمل يعرف السبب للتسمية ، أال تر - عن احلال

ني معنى الصوت قد رفا عقاته ؟ فلو ذهبت ت تق هذا بأن جيما ب: صوته 

طعت إحدى لبعد عنك وتعّسفت ، وأصله أن رجال  ق   "  ه ر"ومعنى

: رجليه فرفعها ووسعها عىل األخرى ثم رصخ بأرفا صوته ، فقال الناس 

 (.4/03: اخلصائص )"رفا عقاته 

يف فهم املعنى وحتديدل ، وم اهدة  إن السياه بعنارصل املتنوعة أساس  

م ، وتتوالد فيها ألفاظ جديدة ، أو حتمل ألفاظ احلال التي  يقا فيها الكال

حتديد عنارصل وكل ذلك يعني عىل فهم الكالم .. قديمة دالالت جديدة 

فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أيب  ":، يقول ابن جني ةالدالليّ 

إسحق ويونس وعيسى بن عمر واخلليل وسيبويه وأبو احلسن وأبو زيد 

يف الطبقة والوقت من علامء البلدين وجول   نْ وخلف األمحر واألصمعي وم  

العرب فيام تتعا ال من كالمها وتقصد  له من أغراسها أال تستفيد بتلك 

، ، وال تضبطه الرواياتاحلكاياتتدديه  امل اهدة وذلك احلضور ما ال

فتضطر إ  قصود العرب وغوام  ما يف أنفسها حتى لو حلف منهم 

من  رة ال عبارة لكان عند نفسه وعند مجياحالف عىل غرض دلته عليه إشا

: اخلصائص)"متهم الرأي والنحيزة والعقل؟ ، غا  حاله صادقا  فيه حيرض

4/822) . 

ضيف إ  ذلك وجوب النظر إ  األلفاظ التي ي ظن ترادفها من خلالل نو

وهو أن األلفاظ املتعددة لليشء الواحد حلني  "االعتبار السياقي  "ما أسميه 

راد منهيوسا أحده ما املعنى الكيّل العلام اللذي يلدل  - ا يف سياه ما فإنام ي 

سا اللفظ يف ذللك السلياه ، والذا  معنى سياقي باعتبار   - عليه ما ألجله و 

 .يمكن أن نفّس كرياا  مما قالوا برتادفه 
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عىل سبيل املريلال أسلامء القياملة يف القلر ن الكلريم ، إذ يسلتعمل نذكر و

ا  عديدة ، فلفظ القيامة موسو  باعتبار قيام الناس ملن القر ن لذكرها ألفاظ

القبور ، واليوم اآلخر باعتبار مقابلة احلياة الدنيا ، وأنه ال يوم بعلدل لكسلب 

والساعة باعتبلار أن هللا وقتلا  معلوملا  .. األعامل ، إنام هو للريواب والعقاب 

كلل  ت  قريلب ،  :عند اهلل تعا  ، واآلزفة باعتبار قراا ، كام تقلول العلرب 

 وكلللام قلللال تعلللا                              

الكفلار  ةصلاخوب - باعتبار كريرة شدائدها عىل النلاس والطاّمة( 4:األنبياء)

 قدم ما اعتبار شدة األصوات فيهلا يومئذ  ، والصاّخة للمعنى املت - والفجار

قْرعها للناس بأهواهلا ، واحلاقة باعتبار أَّنلا اليلوم الوحيلد والقارعة باعتبار 

وه  إن    ":  الذي ت رد فيه احلقوه كاملة ألصحااا كام قال النبيُّ  نَّ احْل ق  دُّ ت د  ل 

ةن  ي ام 
ْوم  اْلقن ا ي  ه 

  أ ْهلن
ن
ْرن لاء  اْلق 

اةن ن  ال َّ
 من
ن
اء  اجْل ْلح 

اةن اد  لنل َّ ق  تَّى ي  : روال مسللم)" ، ح 

وهكلذا كلل .. والواقعة باعتبار تأكيد حدوثها والتنبيه عىل شدائدها  (0226

لفظ يوسا داال  عىل املعنى العام لليلوم اآلخلر ، واملعنلى السلياقي اخللاص 

 .هذا كله من باب الرتادف  املأخوذ من  داللة اللفظ ، وعليه فال ي عدُّ 

عللم ( اهلل ) للة فلفظ اجلالوقل مريل ذلك يف أسامء اهلل احلسنى وصفاته ، 

عىل الذات اإلهلية للواحد األحد املعبود بحلّق ، أملا أسلامؤل احلسلنى غلال 

كلهلا  ..فكل  منها فيه معنى خلاص كلالرمحن واللرحيم واخللالق والبلار  

 اللفظ كام تلرى  مأخوذ من داللةأسامؤل احلسنى لكن لكل منها معنى خاص 

إليله  الذي ينبغي الركلون   رأي  ص الويتلخّ  ": يقول الدكتور أمحد خمتار عمر

هلو لفلظ  سمى اسام  هلل ، وال يصل  أن يسلمى صلفة  ي   ما يستحق أنْ  أنّ  "يف 

ل ،  د  اجلاللة صفات يف احلقيقة ، وقلد للوحظ يف  أن ما عدا لفظ  واجلاللة وح 

أمحد خمتلار عملر ، /د)"إ القها عىل الذات اإلهلية ما حتمله من دالالت خاصة

 .(0: أسامء اهلل احلسنى 
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 السادس الفصل 

 ( ) كلمة للسيا المناسبة اجلامل يف 
املالئم للسياه ذو أثر كبا يف توسي  املعنى وإيصلاله ،  اللفظإن اختيار 

اسمية أو فعلية كذلك ال يتحدد معناها كامال  إال من خالل السياه  والكلمة

السلياه الذي وردت فيله ، فالكلملة يف املعجلم كامللادة اخللام ، ولكنهلا يف 

ولعل  ،ام قد يأخذ مئات الصور واألشكالكاملنتج النهائي من تلك املادة اخل

من علوم القر ن ، وهو يف  "األشبال والنظائر"ذلك كان دافعا  إ  التأليف يف 

علوم اللغة يسمى امل رتك اللفظي ، وذلك ألن العلامء رأوا الصيغة الُّصفية 

 .ن عديدة حسب السياه تظهر يف معاالواحدة يتعدد استعامهلا ف

الكلملة للن  "تناسق الكالم وتآلف وحداته أحد وجول اجلامل فيه ، إّن و

تكتسب فعاليتهلا ملا مل تكلن متناسلبة ملا السلامت اخلاصلة للمتحلدث أو 

ي أو املناسبة أو الوسيط   (.4/046: موسوعة البالغة )"..املوسو  أو املتلق 

الصي  هلا أصل أصول داللية ، و والكلامت هلاإن اللغة ذات نظام دقيق ، 

لله   ":ببنيتها الُّصفية كام قال الكفوّي خاص وهلا معنى  اشتقاقّي  كلل لفلظ ف 

ا يفهم ملن  و  م  ه  معنى صيغي و  ة تركيبه، و  ادَّ ا يفهم من م  و  م  ه  ّي، و  ون معنى لغ 

ة اْسلم ملن الصلوغ  ليغ   ن الص 
وفه، ألن ر  يئته أ ي حركاته وسكناته وترتيب ح  ه 

ةالَّ   اهْل ْيئ ة ال  يفن املْ ادَّ
ف يفن ُّ ي يدل عىل التَُّّص 

وف  ، ذن لر  ( قب)فاملفهوم من ح 

ل   يب يفن حم 
ة التَّْأدن ل  ل  ْعام 

ابل   اْستن لان  ق  م   الزَّ
ْعل يفن لنك اْلفن ق و  ذ  يئته و  من ه  ، و  ه  ل 

لنلك غا ذ   وتذكال و 
ْيهن ا خيْ  ، املْ ايضن وتوحيد املْسند إنل   لذ 

هلن ت للف كلل معنلى و 

ْيهن  ل  ا يدل ع  ف م   (.222: الكليات: أبو البقاء الكفوي )"باْختال 

مكلن نقلل اخللرب أو احللدث ، أو كيف ي: إّن سدال البالغة األساس هو 

را  بأنسب لفظ يددي ذلك ؟ تصوير أمر  ما لنقله إ  الساما هنا يكلون  مصوَّ

                                                 
نا فيه بيان  - 2 هذا الفصل كالتمهيد والتأسيس ملا بعدل من فصول الدراسة ، وغرس 

ه بكل عنارصل ، الدقة واإلعجاز واجلامل يف اختيار الكلمة املناسبة للجملة والسيا
 .ر ن كله ، وغرسنا هنا التمرييل له فحسب لر عام يف القلوهو أم
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يف اختيلار أنسلب  السبق وتكون الرباعة والفصلاحة ، وهنلا مكملن اجللامل

األلفاظ يف أنسب الرتاكيب اللغوية املعربة عن دقائق ذلك احللدث ، بحيلث 

 .تكون أفضل ما يمكن التعبا به عن ذلك احلدث 

ري بني األدباء وفرسان الكالم فيام يبلدعون ، لهذا يف جمال التسابق الب 

ر ، فهلو لب لولكنَّ للقر ن يف ذلك شأنا   خر ، إنه كالم رب العاملني خالق ال

أعىل وأقوم ، وهو بيلان ذو  بيعلة خاصلة ، بألفلاظ العلرب  التلي يلألفون 

ويعرفون ، لكن يف تراكيب خاصة ال عهد  هلم اا وال قبلل  هللم بلأن يقوللوا 

 .مريلها ، يف ألفاظه ومعانيه وهدايته 

إن اختيار الكلامت وتنضيد اجلمل يف األدب الراقي ليس جملرد زخلرف 

ديب املتمكن وال اعر املتملرس يضلا الكلملة بحسلاب لفظي شكيل ، فاأل

وقد بلل  القلر ن ، دقيق ، ويعيد تذوه مجله ونصوصه قبل إخراجها للناس 

الغاية القصوى يف وسا املفردة القر نية موسعا  تقّر فيه قرارا  يسلتحيل معله 

االستبدال حتى ما توافر املرادفات ، بل جتدها قاّرة يف سلياقها مصلورة أده 

صوير ما سيقت ألجله من املعلاع ، يف تلالؤم راه  لألحلرف  ملن حيلث الت

 ..املخارج وصفات اجلهر واهلمس وال دة واللني والرتقيق والتفخيم 

ل األوليلة لبنلاء النملوذج الفنلي ، لكل فّن وسائله األساسية أو ملوادَّ إّن 

.. فاحلجارة وسيلة النحات واللون وسيلة الرسام والنغامت أساس األحللان 

وكذلك الكلامت يف فنون األدب والقول هي األساس ، وتبقى مهارة الفنان 

قال البلاقالّع ...ومتيزل يف كيفية استعامل موادل األولية واملناسبة بني مكوناته 

ملن  ، وأهلول   ملن السلحر هلو أدهُّ  ": عن اختيار الكلمة يف النص القر ع

أنت حتسلب أن وسلا ، وكيف ال يكون ذلك و ، وأعجب من ال عر البحر

،  أو سجعا   ، إال أن يكون شعرا   حيسن يف كل كالم " الفجر" الصب  موسا 

، وتزّل علن مكلان ال  فإن إحدى اللفظتني قد تنفر يف موسا؛ وليس كذلك 

 (.422: إعجاز القر ن)".. ، بل قد تتمكن فيه تزّل عنه اللفظة األخرى

هلا يف السياه شأنا   خر كلام قلال إّن األلفاظ دوّل عىل معان  بامدهتا ، لكّن 

،  وباجلملة األلفلاظ وسلائط بلني النلا ق والسلاما" :أبو حيان التوحيدّي 
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، واملعلاع  ها أرو  وأجهلري  ْشلفكلام اختلفت مراتبها عىل عادة أهلها كلان و  

فكلام ائتلفت حقائقها علىل شلهادة العقلل كانلت صلورهتا  ، جواهر النفس

،  حقه فإن اللفظ جيزل تارة ويتوسلط تلارة لبحث  ، وإذا وفيت ا أنصا وأار

بحسب املالبسة التي حتصل له من نور النفس وفي  العقل وشلهادة احللق 

؛ وقد يتفق هذا لتعويل اإلنسلان بمزاجله الصلحي  و بيعتله  وبراعة النظم

، وقد يفوته هذا الوجله فيتالفلال بحسلن اإلقتلداء  اجليدة واختيارل املحمود

البيلان علىل  قتلداؤل حافظلا  عليله نسلبة  ا، فيكون  عاع إليهبمن سبق اذل امل

ومدار البيان عىل صلحة التقسليم وختلا  ، شكله املعجب وصورته املع وقة

 يوتلوّخ  ومعرفلة الوصلل والفصلل اللفظ وترتيب اللنظم وتقريلب امللراد

 " ، و للب العفلو كيلف كلان ، وجمانبة العسف واالستكرال الزمان واملكان

 (.422: املقابسات)

ملن متعلدد  اختيار  يف كريا من صور البيان هو الصيغة اللفظ أو اختيار و

كان يمكن أن حيل يف ذلك املوسلا ويلددي املعنلى األصليل ، لكلْن اختيلار 

صيغة بعينها يف ذلك املقام أفاد إفادات زائدة عىل املعنى األصيل ال توجد إال 

اا املعنلى يف صلورة  بوجود تلك الصيغة ما معّضدات سياقية أخرى خيرج

  .مجيلة  بحسب قدرات املتكلم وخربته وجتربته

الكلمة يف املعجم أشبه بالنقود يف املُّصف يعلرف صلاحبها مقلدارها ، و

لكنه حني يسحبها ويُّّصفها يف شئون احلياة يصب  هلا شأن  خر بحسلب ملا 

 .فيه تتُّصف 

هلا ، هلذا ه غا  ها الذي ال يصلل  فيلموقع   كلمة يف القر ن واقعة   إن كلَّ 

، كّل ْء فيه بميزان دقيلق عجيلب ، أحد وجول إعجاز هذا الكتاب اخلالد 

القيملة الفنيلة للمفلردة يف سلياه البالغلة  " والدراسة املتأنية املتدّبرة ت ظهلر

 ّي لالقر نية، واستقالهلا بأمهية كباة يف جمال التأثا الوجداع ، فهو مجال حسل

فردة يف توصيل الصورة الفنية إ  الذهن، وي لمل يبني أثر الكلمة امل بُّصّي 

، وبّث احلركلة واحليويلة يف الصلورة ،  جتسيم املعنويات وت خيص األشياء

، ملن حيلث وقلا  وهو مجال حيس سمعي يبنّي جوانب موسيقية يف املفلردة
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، وما متتعلت بله املفلردة  ، ومالءمتها للمقام حروفها وصفات هذل احلروف

كام أنه مجال نفيس للقلب فيه النصيب األكرب يف تلّقيه ، ،  من مدود وحركات

وهذا اجلامل ين أ من عالقة املفلردة باملوسلو  أي عالقلة اللدال بامللدلول، 

، واتسامها بالغاية القصوى يف التلأثا ملن  وتفردها باملوسو  واستيعااا له

،  ، وإجيازهلا للمعلاع الكريلاة خالل صليغتها وظالهللا اخلاصلة يف القلر ن

ورفعتها يف خما بة اإلنسان، وهكذا نجد أن مجال املفردة القر نيلة تصلويري 

 (.86:مجاليات املفردة القر نية: أمحد ياسوف)"وصوِت وفكري معنوي 

رف لللت بله دراسلات الصلاملعنى العلام للصليغة تكفّ املبنى وإن حتديد 

 صليغة أما املعنى السياقي واختيار صيغة بعينهلا وتفضليلها علىل ،واملعاجم 

اللذي  اجللاملّ فذلك شأن البالغة واللدرس .. أخرى يمكن أن تقوم مقامها 

اهتم البالغيون باملزايا التلي تنبريلق  "يستك ف املعنى وظالله السياقية ، لقد 

لل  حتلليالهتم  عن استريامر تلك الفروه وتوظيفها يف األسللوب الفنلي ، فتأمُّ

املزّيلة يف نظلرهم إال  لألساليب يك ف بوسوأ عن أن الصيغة ال تكتسلب

إذا كانت هناك صيغة أخرى صاحلة ألداء وظيفتها العامة من جهلة وقلارصة 

املعنى يف : حسن  بل /د)"عن أداء ما تدديه يف سياقها اخلاص من جهة أخرى 

 (.882: البالغة العربية 

سبحانه عليها  أفاض اهلل " :عن ألفاظ القر ن  يقول عبد الكريم اخلطيب

، لكنه ما ذللك  ، كام نفخ يف عصا موسى ، ونفخ فيها من روحه هذا الفي   

، كام أبقى عىل عصلا  ها التي يعرفها الناس منهاأبقى عىل تلك الكلامت  بيعت  

  (.8/822: إعجاز القر ن: عبد الكريم اخلطيب)" موسى  بيعتها كذلك

وسوف نختار يف هذا الفصل صورا  ملن ذللك نبلني الا دقلة القلر ن يف 

 .للسياه ، وذلك يف الصي  االسمية والفعلية املناسب ر اللفظ اختيا

 : الصيغ االسمية : أوال  

هذا الذي ذكرنال قواعد عاملة يف كلل اسلتعامالت القلر ن للغلة ، وللذا 

 :  سنرضب أمريلة فقط عىل ذلك ، منها 
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معرفة باأللف والالم ، ولكن يف القر ن مل ترد كلمة رّب  :اهلل والربي  -

يف سياه ( اهلل ) ، والقر ن يستعمل لفظ اجلاللة فقط  رفة باإلسافةوردت مع

للدالللة علىل ( رّب ) بيان اخللق وعظائم األمور والعقيدة ، ويستعمل كلمة 

بام فيها من معلاع العنايلة  إ  الّربوبّيةعبد احتياج اليف مواسا الذات اإلهلية 

نه يلريب عبلادل بالعبلادات رش إ  معونة رام ، فاهلل اخلالق سبحالوحاجة الب

 .. والرشائا ويمدهم بأنوا  النعم من عندل 

أكرير استعامال  يف مواسا الدعاء وهلي مواسلا ( رّب ) ولذلك جتد لفظ 

 :افتقار إ  اهلل وترض  و لب للمعونة والرمحة ، وهو كريا يف القر ن ، ومنه

                       

       .                

                      

            .                  

           .                 

                          

         .                      

             .             

                    ( ل عمران  :

426-422) 

منهلا يف مقلام  سلت  ملرات يف هلذل اآليلات ،  سلبا  ( رّب ) تكرر لفلظ 

( كلم -نلا ) رعني بلفظ الضلما ل  والدعاء مضافة إ  الداعني املتضالترّض 

لتتصلل هلذل العالقلة ( فاستجاب هللم رّالم) بلفظ لتأِت االستجابة كذلك 

وهكلذا يصلور لفلظ والرجلاء ،  العظيمة بني الرّب وعبادل يف مقام املناجلاة

يف مقام احلاجة واالفتقلار الرّب هذل العالقة الطيبة املباركة بني الرّب وعبادل 

 ..إليه 
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 ومريل ذللك                                   .     

                                                

 (2-2:املمتحنة)

ثالث مرات يف مقام التوكل واالفتقلار واحلاجلة إ  ( رّبنا ) تكرر النداء 

يناسلبه النلداء بلفلظ             كلّل ذللك.. الوقاية من فتن الكفار ويف  لب املغفلرة 

 .ضعف بني يدي اهلل تعا  امل عر بالرمحة والقرب وال( رّب ) 

املصدر اسم يدل عىل معنى جملّرد دون إشلعار :  يف استعامل املصادر -

بزمان ، غا مبدوء بميم زائدة وال خمتوم بياء م لددة متللّوة بتلاء مربو لة ، 

ْلم وتعلُّم وتعامل  واستعالم : ومرياله    ..نصلْر وفْهم وعن

ة ، أي غا م تقة ، ومنهلا وهذا املصدر أصل امل تقات ، واملصادر جامد

تدخذ امل تقات ، وهذا النو  هو املراد عند إ اله لفظ املصدر ، ويأِت غلال 

من املصادر مقّيدا  كاملصدر امليملي والصلناعي واللدال علىل امللّرة واهليئلة ، 

واملصادر أنوا  متعددة ، هي مصلادر الفعلل الريالثلي والربلاعي واخللاميس 

إن : املبدوء بمليم زائلدة لغلا املفاعللة كقوللك والسدايس واملصدر امليمي 

صاب ك بريئا  ب لر  حرام  ، م صاب  مصدر ميمي عامل عملل فعلله ، وللذا : م 

نصب بريئا  عىل املفعوليلة ، وهلو خيتللف ملن حيلث الدالللة علن الصليغة 

قاوملت البا لل  : امل ااة له من املصدر األصيل الداللة علىل املفاعللة مريلل 

قاومة ، ون ارصت احللقَّ منلارصة ، فهلذان مصلدران أصلليان داالن علىل م 

  املصدر امليمّي  املفاعلة ، ومن             (74: النبأ  ) ومصلدر

مصدر يدل عىل معنى املصدر األصيل وحلدوث  -ويسمى اسم املرة  -املّرة 

ْعلة  "الفعل مرة واحدة  ويصاغ من الفعل الريالثي عىل وزن  أخلذ : تقول  "ف 

اهلل  الظامل  أخذة  ، وفلرأ الناج   فرحة  ، ومصدر اهليئلة ويلدل علىل املصلدر 

األصيل وهيئة حدوث الفعل معا  ، وال يصاغ إال من الريالثي عىل وزن فنْعللة  

لسة : مريل   .من ية وجن



 

016 

 :شواهد قرآنية 

اختيار مصدر  ما للتعبا يف السياه خيضا حلاجلة املعنلى ملا اجللامل  -4

                تعلا فلي قولله اإلسايف الناشئ من صيغة املصدر يف ذلك املوسا بعينه ، ف

                     (02 : العنكبوت ) 

ومل يأت املصدر امل هور املستعمل كريلاا  يف ( احليوان ) جاء لفظ املصدر 

 بناء احليوان زيادة معنى ليس يف بنلاء ويف ": الزخمرشّي قال ( احلياة ) القر ن 

فمجيئه علىل .. احلياة ، وهي ما يف بناء فعالن من معنى احلركة واالسطراب 

بناء دال عىل معنى احلركة مبالغة يف معنى احلياة ، ولذلك اختات عىل احلياة 

 :وقال الفخر الرازي  (207/ 7: الك اف )"يف هذا املوسا املقتيض للمبالغة 

يْ  " لول  ك  ن ق  ك  ؟ ف  لْدرن ان  ن ام  م  ا  أ نَّ احْل ي و   م 
ةن ر 
ارن اآْلخن ىل  الدَّ ان  ع  ق  احْل ي و 

: ف  أ ْ لن

اد   ر  الللْم   ، و 
 احْل ي لاةن

لْت يفن ْيس  لة  ل  غ  ب ال  لا م  يه 
لنَّ فن

احْل ي اةن ل كن يَّ ك  ر  ح  ْصد  ان  م  احْل ي و 

ي  احْل ي اة  الريَّا
ةن هن ر 

ارن اآْلخن ال  بنالدَّ نَّه  ق  أ  ، ف ك  ي ة 
ة  : نن ي  احْل ي اة  املْ ْعت لرب  

ي ة  هن
 "احْل ي اة  الريَّانن

 (.30/ 82:مفاتي  الغيب  )

، بل ال تقاس للمدمنني وذلك لبيان أن حياة اآلخرة أوسا وأمجل : قلت 

 . اا احلياة الدنيا يف نعيم أو عذاب 

  يف قوله تعا  -8                 

 املوسا السابق ، ويف قوله تعا  ورد اللفظ بكّس السني يف( 446:املدمنون)

               (07: ص)  وورد بضم

 السني يف موسا واحد هو                

      (78: الزخرف). 

بناء املصدر بالت ديد هنا للمبالغة ، وهو بكّس السني لالستهزاء 

ّيا  " :جاء يف هتذيب اللغة والسخرية ، وبضمها للتسخا يف األعامل ،  ْخرن  س 

ة ْخر  ّيا   من السُّ ْخرن   ، و سن
ن
ْر ن كل " ويف الكليات  (3/32) " من اهْل ْزء ا يفن اْلق  م 

اء إنالَّ  ْهز 
ْستن و  االن اد التسخا  (الزخرف )  يفن (  خريا  س  ) من سخر ف ه  فان امل ر 

بالضم والكّس  -الّسخرّي ":الزخمرشّي قال و (222:الكليات) "واالستخدام
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مصدر سخر كالسخر ، إال أن يف ياء النسب زيادة قوة يف الفعل ، كام قيل  -

 .(862/ 7: الك اف )"اخلصوصية يف اخلصوص 

وسياه اللفظ يف املواسا التي ورد فيها يف القر ن يبني الدقة الكاملة يف 

لغة القر ن ، ففي مقام سخرية الكفار من املدمنني يف الدنيا جاء املصدر 

بكّس السني ، ويف مقام تسخا الناس بعضهم بعضا  يف الدنيا بسبب الغنى 

بضم السني لينامز عن األول يف  وتفاوت احلظوظ الدنيوية جاء املصدر

 ..خرة يف األعامل وما شابه ، فهو بمعنى السُّ الداللة 

  يف قوله تعا  -7        (82:النبأ)  وقوله  

            (72:النبأ)  

لكلن ورد لله يف ( تكذيب ) هو ( كّذب ) املصدر القيايّس للفعل الرباعّي 

وهلذا ( كنلّذاب ) العربية مصدر  خر قليلل االسلتعامل قياسلا  إ  األول هلو 

املصدر أخفُّ لفظا  من تكذيب وأْوفلق  للفاصللة ألن الفواصلل يف املوسلا 

سابا  )األول ألف  قبل الباء  ابا   -حن ت ابلا    -كنذَّ
ابا   -كن لذ  ويف املوسلا الريلاع            ( ع 

ابا   –دنهاقا   –ترابا  أ)  سابا   –كنذَّ  (.حن

فاملصدر اذل الصيغة الفريدة التي مل ترد يف القر ن إال يف هذين املوسلعني 

مناسب  لسياقه متام املناسبة ، دال  عىل املبالغة بت ديد الذال فيله فأشلبه  أبنيلة 

ابا  أشّد ملن الكلذب ، ":املبالغة يف العربية ، قال أبو عبيدة  ومهلا مصلدر  كنذَّ

 (8/827:جماز القر ن)"املكاذبة 

املفعلول ) ن ملن التوكيلد منهلا املصلدر اواجلملة القر نية األو  فيها أللو

املطلق املدكد للفعل الداّل عىل شّدة التكذيب ، ومنها اختيار صليغة خاصلة 

لذلك املصدر دالة بلفظها عىل املبالغة ، ويف اجلملة الريانية جاء نفي سام  أهل 

نة لّلغو والكنّذاب ليتناسب ما اللفظ األول ملن حيلث إثباتله للكفلار يف اجل

 .أهل اجلنة يف اآلخرة أسام  الدنيا ونفيه عن 

اسم م تق عىل أوزان معلومة حسب نو  فعله هو : اسم الفاعل يف  -

يدل عىل احلدث وعىل فاعل احلدث معا  ، وغالبا  ما تكون داللته وقتية 
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ي ، فإن كان يف كالم اهلل عز وجل احتمل األمرين  ارئة يف كالمنا البرش

غافر ورازه  "احلدث املدقت الطار  والصفة الالزمة ، كأن يكون لفظ 

وصفا  هلل عّز وجّل ، فهو يدّل عىل الدوام ، ويصاغ من الفعل  "..وخالق 

عىل وزن  -أي غا اجلامد كعسى وليس ونعم وبئس  -رف لالريالثي املتص

ل وصائم ، ويصاغ من غا الريالثي عىل زنة مضارعه فاعل كضارب وعام

ل : مريل  ما إبدال حرف املضارعة ميام  مضمومة وكّس ما قبل  خرل رسن م 

ر ، ويعمل عمل فعله برشوط ومرحتنل ومقاتنل   .ومستغفن

ملن يصور املعنى بصور متنوعة منها اختيلار الكللامت كام ذكرنا القر ن و

يف سياه مناسب لذلك املعنى ، ووسعها وزن خاص وجرس صوِّت خاص 

اختلار الكلملة  -علىل سلبيل املريلال  -فإذا كان املقام مقام حتلذير وختويلف 

عينات سياقية كالتوكيد والتكرار  كام يف اختيلار أسلامء املناسبة ثم عّضدها بم 

 -ة احلاّقل -الصلاّخة  -الطاّملة  -القارعة ) مريل الفاعل للداللة عىل اآلخرة 

لكلامت الدالة بنفسها عىل حالة من أحوال اآلخرة هلي ملن وهذل ا( الواقعة 

 .نو  واحد من أنوا  امل تقات هو اسم الفاعل املدنث 

.. واسم الفاعل موسو  يف اللغة ملن قام بالفاعل مريل سارب وشلارب 

بعل  أصلوات هلذل الكللامت ذات أّن وها هنا صور من اجلامل نذكر منها 

طاء امل ّددة املفّخملة ، وكلذلك الصلاد مدثرات خاصة كالقاف املفّخمة وال

الدالللة بلفظهللا ( الصللاّخة ) امل للّددة املفّخمللة واخلللاء امل للّددة املفّخمللة يف 

  ...ومعناها عىل ال دة 

عىل نسبة الفعل إ  هلذل األحلداث كلأنام هلي  اختيار اسم الفاعل داّل و

علىل سلبيل ( ة احلاّقل) وإن كان املعنى األصليل يف .. القائمة باحلدث حقيقة 

املريال أن اهلل تعا  هو الذي يفصل بني الناس ويعيد احلقلوه إ  أصلحااا ، 

 : فقاللكنه سبحانه جعل اللفظ داال  عىل ذلك بنفسه 

       .          .               (7-4:احلاقة).  

حلاّقة نفسه أن جعلهلا مبتلدأ ومن املعّضدات السياقية إسافة إ  ما لفظ ا

، وأخرب عنها بجملة استفهامية مرياة للعقل والتأّملل كلرر فيهلا ومسندا  إليه 
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حتى تنطبا يف العقلل .. لفظ احلاّقة ، ثم كرر اللفظ يف سياه استفهامّي  خر 

هلا هلي احلاّقلة تعيلد احلقلوه إ  .. واحلّس والوجدان الصورة املراد نقلها 

 :، ومن ذلك بنفسها بتفوي  اهلل هلا  أصحااا فاعلة ذلك

  سبحانهيف قوله  -4                 

    ( 48:هود ) 

( سّيق ) بدال  من الصفة امل بهة ( سائق ) جاءت صيغة اسم الفاعل 

عىل  قلت ليدلَّ مل عدل عن سيق إ  سائق ؟ : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

كان أفس  الناس صدرا  ،  أنه سيق عارض غا ثابت ، ألن رسول اهلل 

اد ، تريد السيادة واجللود الريابتني املستقرين ، و  د وج  زيد سيّ : ومريله قولك 

 .(8/728:الك اف )"سائد وجلائد : فإن أردت احلدوث قلت 

رة أو اسم الفاعل املستعمل للبرش يدل عىل حدوث الفعل م: قلت 

مرتني أو ما شابه ، لكن صيغة املبالغة والصفة امل بهة تدل عىل الكريرة 

ليدل عىل هذا ( سائق ، تارك ) والدوام ، وهلذا استعمل اسم الفاعل هنا 

 .الصيغتني عىل وزن فاعل ، ما اجلامل الصوِّت الناشئ من املعنى 

 يف قوله تعا   -8                    

                  ( 2:يوسف ) 

بلفظ اسم ( الكواكب وال مس والقمر ) جاء التعبا عن غا العاقل 

فلم أجريت جمرى العقالء : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال ( ساجدين ) الفاعل 

ألنه ملا وصفها بام هو خاص بالعقالء وهو : ؟ قلت(رأيتهم ل ساجدين ) يف 

السجود أجرى عليها حكمهم كأَّنا عاقلة ، وهذا كريا شائا يف كالمهم ، أن 

يالبس اليشء  اليشء  من بع  الوجول ، في عطى حكام  من أحكامه إظهارا  

 .(8/222:الك اف )"ألثر املالبسة واملقاربة 

الذي هو مل مجا املذكر السامل وفيه نكتة أخرى هي أنه استع: قلت 

ألن تأويل الرؤيا أفىض بعد ذلك إ  أن كان الساجدون أبويه للعاقل 

ثم ال ننسى كذلك أثر الفاصلة الصوتية وما تتطلبه من ختام اآلية .. وإخوته 
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، ولذلك حني جاء اللفظ يف غا بحرف النون مسبوقا  بحرف املّد الياء 

 َّناية القصة يف الفاصلة جاء بجما التكسا يف           

     (466:يوسف.) 

 يف قوله تعا   -7                     

 ( 8:احلج)

حتذف اللغة منها تاء التأنيث ألَّنا .. امرأة مرسا وحامل و الق : يقال 

هنا بالتاء ( مرسعة ) للمدنث ال تستعمل للمذكر ، ولكن جاءت صفات 

املرسعة : مرسعة دون مرسا ؟ قلت : مل قيل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

، واملرسا التي شأَّنا أن  ا الصبيَّ التي هي يف حال اإلرسا  ملقمة ثدهي  

 مرسعة ليدل عىل: ترسا وإن مل تبارش اإلرسا  يف حال وصفها به ، فقيل 

أن ذلك اهلول إذا فوجئت به هذل وقد ألقمت الرسيا ثدهيا نزعته عن فيه ملا 

 .(42 7/8: الك اف )"يلحقها من الده ة 

أعامل النحاة قبلله ومالحظلاهتم الدقيقلة يف حتليالتله الزخمرشّي استريمر 

نصا  من كتاب سيبويه عن املسلألة  الزخمرشّي قد أخذ فة يف الك اف ، النحويّ 

                 وزعلم اخلليلل رمحله اهلل أن ":، قال سيبويه والفهم ذا التحليل فأبد  منه ه

              ( 42: املزمل ) لل  ":كقوللك عض  ،  (0 ) للقطلاة "م 

للتي اا الرسا  ، وأما املنفطلرة فيجليء علىل العملل  "مرسا  ":وكقولك 

 .(8/23:سيبويه كتاب )"رسا مرسعة للتي ت: من قة ، وكقولك : كقولك 

   يف قوله تعا  -2        (22: القمر) 

ومنتُّص بصيغة اإلفراد ألَّنم .. مجيا فعيل بمعنى مفعول ، أي جمموعنا 

إذا راعينا املطابقة ، لكن للقر ن أسلوبه ( منتُّصون ) فخربل ( نحن ) قالوا 

سورة القمر ت راعي الفاصلة الرائية املتكررة يف مجيا  اخلاص ، إّن اآلية من

 نكّس ذلك اإليقا  اجلميل يفال( منتُّصون) يات السورة ، ولو قيل 

                                                 
 .التي عّس عليها خروج البي  :  ائر كاحلامم ، واملعضل : القطاة  -  0
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ويف اللفظني اذا اإلفراد دالئل عىل شدة وثوقهم كلها ، السورة فواصل 

كأنه خرب عن شخص واحد واثق من ( منتُّص )  بالنُّص ، ألن إفراد اخلرب

فأنت متلك أمرك وحتقق ، أنا ذاهب : واحد ، فأنت إذا قلت  نُّصل ألن أمرل

فأنت ال تعلم إْن كان ذهاب اجلميا  ،نحن ذاهبون: وإذا قلت  ..الذهاب 

، أما الرتكيب املعجز لآلية فيحقق ذلك داللة وإيقاعا  ، قال متحققا  

إنه د باعتبار لفظ اجلميا ففرن إال أنه أ   (منتُّصون)وكان الظاهر " :األلويّس 

   هنا جانب اللفظ عكس ج  ور   ، مجا معنى مفرد لفظا        

    (22:النمل )روأ املعاع )" خلفة اإلفراد ما رعاية الفاصلة

:42 /28). 

  يف قوله تعا  -1          (2:املدمنون)  

الزكاة لفظ اإليتاء، لكن جاء اللفظ  مامة والصالة لفظ اإلقا ماامل هور 

وقوهلم إن املستعمل يف " :قال اخلّطايّب ( فاعلون ) هنا بصيغة اسم الفاعل 

ونحوها ، كاألداء واإليتاء واإلعطاء ، الزكاة املعروف هلا من األلفاظ 

ى ماله ، ى فالن زكاة ماله و تاها وأعطاها أدّ : كقولك  : وال يقال، أو زكَّ

فاجلواب أن هذل العبارات  ،وال يعرف ذلك يف كالم أحد، ن الزكاة فعل فال

وال تزيد عىل ، وإنام تفيد حصول االسم فقط ، ال تستوي يف مراد هذل اآلية 

ومعنى الكالم ومرادل املبالغة يف أدائها ، أكرير من اإلخبار عن أدائها فحسب 

اء الزكاة فعال  هلم فيصا أد، واملواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة الزمة هلم 

وهذا املعنى ال يستفاد عىل الكامل  ، فهم له فاعلون، مضافا  إليهم يعرفون به 

 . (22-22: بيان إعجاز القر ن :  ايبّ اخلطّ )"إال اذل العبارة 

واستعامل اسلم الفاعلل يف بعل  املواسلا يعطلي املعنلى قلوة ومجلاال  

 :وص اآلتية وتوكيدا  ، وبخاصة يف سياه املستقبل كام النص

6-                        

                       

      (22: ل عمران) 
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والواعد ( ورافا ومطّهر وجاعل  متوف  )  اآلية أربعة أسامء للفاعليف 

بالفعل فيها هو اهلل عّز وجّل ، وجميئها اسمية فيه لون من الريبات والقوة ، 

فهي واقعة ال حمالة ، جاءت بصيغة اإلفراد ملالئمة حال عيسى عليه السالم 

ّردا  من بني اخللق بأمور ختّصه ، أما يف خما بة اجلما فيأِت االسم وكونه متف

 .موعا  داال  عىل مجا العظمة كام يف اآلية التالية جم

3-                          

                    (462:هود) 

والفاعل فيه هو اهلل عّز وجّل ( موفوهم ) ما جاء اسم الفاعل بصيغة اجل

عىل العظمة والقوة ، وهو بصيغة االسم الدال عىل  ةوهو بصيغة اجلما الدالّ 

 .الريبات ، فهو أمر  مقيض  ال حمالة 

  يف قوله تعا  -2                    

                              

  (422:البقرة)

استعامل اسم الفاعل يف املواسا الريالثة يفيد التوكيلد والقطلا بحلدوث 

ما تبعوا قبلتك ألن تركهم اتباعك ليس  ":ذلك من اجلميا ، قال الزخمرشي 

جة، إنام هو عن مكابرة وعنلاد ملا علمهلم بلام يف عن شبهة تزيلها بإيراد احل

 "أل امعهلم م  ْسلكتبهم من نعتك أنك عىل احلق وملا أنلت بتلابا قبللتهم ح  

 (867/ 4:الك اف )

اسم م تق يدل عىل معنى وعىل من وقلا عليله هو  : اسم املفعول يف -

وقلو   "روب لمضل "اللصُّ مرضوب  ، يفيد اسم املفعول : املعنى ، فقولك 

رب ويصلاغ ملن الفعلل الريالثلي لرب ما وجود من وقلا عليله الضللضال

( معلللوم ومنصللور ) املتصللرف املبنللي للمجهلول عللىل وزن مفعللول مريلل 

وي صاغ من غا الريالثي عىل زنة مضارعه ملا إبلدال حلرف املضلارعة مليام  

ل و) مضمومة وفت  ما قبل اآلخر مريل  نز  ج م  ل وم ستخر  ناز   .( م 
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  :لر يف القرآن شواهد من استعام

 يف قوله تعا   -4               (82: البقرة) 

 لاهرة ، قلال : ، ومل يقلل يفيد أّن التطها واقا  هلّن مطّهرة اسم مفعول 

فخاملة  " رةمطّهل" يف :  ؟ قللت  قيلل  لاهرةهاّل : فإن قلت" :الزخم لرّي 

وليس ذللك  ، رهن هّ  را  بأن مطه   ، وهي اإلشعار لصفتهن ليست يف  اهرة

 " هللم مزيلة فليام أعلدّ  م كلَّ هل  بعبادل الصاحلني أن خيوّ  املريد   وجّل  عزّ  إال اهلل 

 (.4/446:الك اف )

    يف قولله تعا  -8                  
                        
 .                            

              ( 427 -428:النساء  ) 

وهو أدّه لفظ يف قني حاال  من املناف "مذبذبني  "جاء اسم املفعول 

، التي ذكرت اآليات بعضها لبيان حقيقتهم املخزية العربية مالئم حلاهلم و

من جانب املدمنني ومن جانب الكافرين مّطرحون مدفوعون ومنها أَّنم 

ظهرون لكل فريق ما يظنون وامهني ، ي  الصني ألحد الفريقني ا خوألَّنم ليس

عن كال  بُّ ذ  وحقيقة املذبدب الذي ي   ":الزخمرشّي قال ، أنه يقّرام إليهم 

إال أن الذبدبة فيها .. يف جانب واحد  ذاد ويدفا فال يقرّ اجلانبني ، أي ي  

: الك اف )"عنه  ّب ام مال إ  جانب ذ  كلّ : املعنى  ، كأنّ  تكرير ليس يف الذّب 

4/ 226). 

 يف قوله تعا  -7                     
                        

    (82:يوسف) 
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لبيان ( خملنص ) ث را  عىل اسم الفاعل دْ م  ( خمل ص) جاء اسم املفعول 

رسالة كرامة يوسف عليه السالم ، فقد اصطفال اهلل تعا  وأخلصه لل

والطاعة ، فالفعل يف ذلك منسوب إ  اهلل تعا  ، ولو جاء بصيغة اسم 

وما .. الفاعل لكان الفعل منسوبا  إ  يوسف أي أن اإلخالص صدر منه 

أن املعنيني متقاربان فإن األول أمجل وأزيد يف بيان كرامة يوسف عىل اهلل 

ال    تعا  ، ويف حديث النبّي  يم  اْبن   ": ق  رن يمن  الك  رن يمن اْبنن  الك  رن اْبنن الك 

ال م   م  السَّ ل ْيهن يم  ع 
اهن اه  ْبنن إنْبر  وب  ْبنن إنْسح  ْعق  ف  ْبن  ي  يمن ي وس  رن روال )" الك 

 .(7726 :البخاري

هي صي  م تقة حمّولة من أسامء الفاعلني الريالثية :  صيغ املبالغةيف  -

سلم  صابر  ألمر اهلل ، إخبار امل: للداللة عىل املبالغة والكريرة ، ففي قولك 

املسلم  صبور  ألمر اهلل ، أو : فإذا قلت .. بصربل بغا إشعار  بزيادة أو مبالغة 

ميت صي  بصربل مقرونا  باملبالغة والزيادة ، وهلذا س   اإلخبار   صّبار ، أفدت  

مبالغة ، وهي قياسية ت صاغ من الفعل الريالثي املتُّصف املتعدي غالبا  

 :ليال  ، وأشهر  أوزاَّنا القياسية مخسة  والالزم ق

 مريل  :فعيال -1      (40:الربوج ) 

ع ول -2 صول :  فم  .كصبور وغفور وشكور وقوب وقئول وو 

ل ، وهو : مريل سميا وخبا ونصا ، تقول :  فعيل -3 اهلل  نصا  عباد 

م ، واملستعمل من  هذل الصيغة يف القر ن الكريم خبا  أقوال  الظاملني وأفعاهل 

  أكريرل حمذوف املفعول بداللة السياه مريل    ( البقرة :

أي سميا ما يقولون ، عليم ما يفعلون ، وحذف املفعول يفيد إ اله ( 882

 ، 
 
 دون  ْء

 
السما والعلم ، فليس سمعا  ل ليء دون ْء ، وال علام  بيشء

 .ن شامالن بل مها تامان كامال

ذار وخمواف  : ِمْفعال -4 نْحار وحمن  .كمن

ِعل -1 ل :  فم جن ل وع 
  .كحذر وأ كن
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يل صيغ مسموعة ومنها  ع 
كسّكا : عن العرب ال يقاس عليها ، مريل فن

ْفعيل  يب ، ومن ّ
ّكيت ورشن ل ة : وسن كهمزة ومل زة ، : كمعطا ومسكني ، وف ع 

  ومنه         (4:اهلمزة) ّعال  : وفاعول : كفاروه ، وف 

ال ، ومنه بَّار و  وَّ   مريل ك          (88:نوأ)  وف ّعول :

وس ، ومنه احلديث أنه  بُّوأ وق دُّ            :كان يقول يف ركوعه وسجودل  كس 

وأن  " الرُّ  و 
ةن ال ئنك  بُّ اْللم  وس  ر  بُّوأ  ق دُّ (4624:مسلم روال)"س 

 ( )
وفيعول مريل   

  قيّوم ، ومنه                (822:البقرة ) ل ْفع 
: ومن

سّعرها وموقدها : مريل  ر  حرب  ، أي م  ْسع 
 .من

( عامل )ومن مجيل استعامل الصي  يف القر ن ما جاء يف صيغة اسم الفاعل 

وردت األو  يف ثالثة  عرش  موسعا  مضافة  حيث ( عاّلم ) وصيغة املبالغة 

ومجيعها وصف هلل عز وجّل ( الغيب أو غيب الساموات واألرض ) إ  لفظ 

 والغيب مفرد فتناسبه صيغة اسم الفاعل ، ومنه ..        

        [0: السجدة ] 

وصفا  هلل تعا  يف أربعة مواسا  توردفقد ( م عاّل ) املبالغة  يغةصأما 

الذي تناسبه صيغة ( الغيوب ) كذلك ، وهي كلها مضافة إ  مجا الغيب 

   املبالغة ، ومنه             (22: سبأ ) 

اسبه الغيوب اجلما نلفظ و( عامل ) فالغيب املفرد ناسبه اسم الفاعل 

 .وهذا مّطرد يف أسلوب القر ن كام ترى ( عاّلم ) صيغة املبالغة 

 يف قوله تعا  عن قلوم نلوأ عليله السلالم و              

 .(88:نوأ)

( ف ّعال ) جاءت هنا بصيغة ولكن  "كبا "املبالغة استعامل صيغة امل هور 

يف  صليغة ف ّعلال أشلدّ ناها ، ووهي من الصي  غا القياسية اخلمس التي ذكر
                                                 

بوأ  - 3 ّدوس : السُّ جربيل عليه : املبارك الطاهر ، والروأ : املنّزل عن كل سوء ، والق 
بُّوأ   وس  : حمذوف ، أيخرب ملبتدأ : السالم ، س  : خرب ثان ، وربُّ : أنت سبوأ ، ق دُّ

 .خرب ثالث
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لال يلل وعن ف   "من املبالغة  ب لار أكلرب ملن الكبلا  "ري لقلال الزخم ل "ف ع  والك 

ب ار ، ونحول  ّبار أكرب من الك  ال و  ّوال : والك   .(2/042: الك اف)"  و 

 : ويف هذل الصيغة مراعاة أمرين 

ل ذلك اإليقا  الصوِت للفواصل يف ذلك املوسا ، وسوف نفّص : األول 

 .يف مواسعه 

ظم مكر قوم نلوأ عليله السلالم خاصلة ، فقلد : الرياع  املبالغة يف بيان عن

 الت دعوته هلم إْذ لبث فيهم ألف  سنة إال مخسني عاما  ، و لال إعراسلهم 

وكانوا هلم .. عنه ما تكرار الدعوة واإلحلاأ فيها ليال  وَّنارا  ، رّسا  وجهارا  

فناسلب ذللك كلله .. ملظلم من تكذيب الرسل أول القرون يف هذا السبيل ا

ّبار ) لفظ املبالغة   ( .ك 

ثبوت صفة لصلاحبها ثبوتلا   اسم م تق يدل عىل:  الصفة املشبهةيف  -

وهي اذا ختتلف عن صي  املبالغة الدالة عىل حلدوث فعلل  ملا بكريلرة  عاما  

واف  العدو  ، يدل عىل كريرة اخلوف ، : من فاعله ، فقولنا 
: أما يف قولنلا هو خمن

هو جبان  ، فجبان صفة م بهة تدل عىل ثبوت هذل الصفة له يف كل أحواله ، 

لن  : أما كريرة اخلوف من العدو فقد تقل وقد تنمحي ، ويف قوللك  س  حمملد ح 

ن   "الطبا  ، تفيد الصفة امل بهة  س  ن الطبلا  لصلاحبها ْسلثبوت صفة ح   "ح 

فعل الريالثي الالزم املتُّصف ، وإذا ودوام ذلك منه غالبا  ، وهي تصاغ من ال

ل معنال عىل اللزوم  -وهو نادر  -صيغت من املتعدي   صفات امل بهةلو ،مح 

 .اثنا عرش وزنا  

   يف قوله تعا  علن نلوأ وقوملهو                      

                                          

 (02: األعراف)

ال  " :جاء يف لسان العرب  ق  له : ي  ْيهن   ريق  ل  ي  ع 
من ل وع 

ْشدن ْن ر  ي  فالن  ع 
من ع 

يقه ْت دن لنط رن ْ هي  ا مل  ذ 
ون   ورجل  عم    ، إن م  ال   وقوم  ع  لَّام ذكر  اهلل :  ، ق  لزَّ  وك  ع  للَّ و  ج 

ت  
للى يفن كن م  ْلللبن الع  للى الق  م  لله يريللد  ع  مَّ  ف ذ 

للا    ، ابنللهن للال  ت ع    ق           
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                            (22:احللللج ) قلللال

ني  " :الزخمرشّي 
من  ، علامني: وقلر  . رينلالقللوب غلا مستبصل يمع  : ع 

والعلامي علىل  يدل عىل عملى ثابلت ّي أن العم ّي والعامّي والفره بني العم

 ونحول قوله  ، عمى حادث            (48:هلود)( الك لاف

:8 /442) 

كلان  ألن الضيق يف صلدر النبلّي ( سّيق ) عدل عن ( سائق ) وقوله 

سيقا  مدقتا  بسبب تكذيب قومه له ، فلم يكلن أملرا  ثابتلا  مسلتمرا  ، هللذا ال 

 .الغة الدالة عىل الريبات واللزوم غالبا  تناسبه صيغة املب

 :يف أسامء اإلشارة -

ال يقتُّص اختيلار األسلامء علىل امل لتقات ، بلل هلو كلذلك يف األسلامء 

 امل ار إليلهاسم اإلشارة يعني غاها ، واجلامدة كأسامء اإلشارة واملوصول و

اإلشلارة  :معنيلان "ذا "ففلي هذا كتاب  : بداللة حسية ، تقول تعيينا  مقرونا  

أن تكون حسية ، أي صورة سمعية أو بُّصية ،  وامل ار إليه ، واإلشارة ال بدَّ 

هلذا هلو  "أما امل ار إليه فقد يكون حسيا  كام يف الكتاب ، أو معنويلا  كلام يف

 . "احلق 

ال ائا يف استعامل أسامء اإلشارة أن يستعمل كل منها ملا وسا له ، و

وهكذا ، لكن .. رية وهذان للمرينى املذكر فهذا للمفرد املذكر وهذل للمدن

فاسم للسياه حكمه اخلاص يف إمكان جتاوز هذل القاعدة لداللة خاصة به ، 

ستعمل نادرا  للجما إذا أ ريد به يستعمل للمفرد ، وقد ي( هذا ) اإلشارة 

بيد بن ربيعة    :لون  من التقليل أو التحقا ، ومنه قول ل 

ْمت  من احلياةن و 
ا ولقد سئن ؟ كيف  : وسدالن هذا الناسن       وهلن  (2) لبيد 

 

                                                 
لبيد كان من املعّمرين ، قيل إنه عا  ستني سنة يف اجلاهية ومريلها يف اإلسالم ،  - 2

 .هلذا جتد بيته معربا  عن ذلك 
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 : من مجال استعامل اسم اإلشارة يف القرآن 

تسلتعمل غالبلا  للقريلب  "ذللك"نالحظ يف االسلتعامل القلر ع أن  -4

               املواسلا تفيلد تعظليم امل لار إليله ومنله بع والبعيد عىل حد  سواء ، ويف 

                   (8:البقرة )  فالبعد هنا ليس بعدا  حسيا 

لّو منزلة القر ن   .وإنام هو إشارة إ  ع 

 يف بالغة استعامل اسم اإلشارة يف قوله تعا  -8         
                         

  .                
                 (22 -22: البقرة)  

ملن القتلل اسلتبعاد مللا أسلند إلليهم : ثم أنتم هدالء  " :الزخمرشّي قال 

: واإلجالء والعدوان بعد أخذ امليرياه منهم وإقرارهم وشلهادهتم ، واملعنلى 

ثم أنتم بعد ذلك هدالء امل اهدون ، يعني أنكلم قلوم  خلرون غلا أولئلك 

بغلا  رجعلت  : املقربني ، تنلزيال  لتغا الصفة منزلة تغا الذات ، كلام تقلول 

 .(4/406:الك اف  )"به  الوجه الذي خرجت  

 يف قوله تعا   -7                       

                      

           (78: القصص.) 

عراب ، وال جتتما هلا حرف خطاب ال حمل له من اإل( ذانك ) يف الكاف 

ما كاف اخلطلاب إال نلادرا   ألن كلليهام يفيلد التنبيله يف اسم اإلشارة التنبيه 

من قلة استعامل هذل الصلورة ( ذانك ) ، وتأِت غرابة اللفظ فاكتفوا بأحدمها 

له ، فهي الوحيدة يف القر ن ؛ وغرابة اللفظ هنا مرادة ل ّد االنتبال إ  امل لار 

 .العصا واليد إليه يف معجزِت 

نجد أَّنا  -وهي التي تلحق االكاف  -ومن تتبا ألفاظ اإلشارة للبعيد 

 ال تفيد البعد غالبا  بل التعظيم يف اخلا أو الرش
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-                                           

 (27:األعراف )

-                  (38:الزخرف) 

-             (73:يوسف) 

-             (78:يوسف) 

 : الصيغ الفعلية : ثانيا  

           ه ، ففلي قلول النبلّي  الفعل ما دل عىل حدث مقرتن بزملان حدوثل   

وال   " س   ر 
د  مَّ ح  بنم  ينا  و 

بناإلْسالمن دن   بناهللن رّبا  و 
يضن ْن ر   م 

نن اه    ْعم  اإليام  روال )"ذ 

الذوه وزمانه :  نجد الفعلني ذاه وريض ، ويف كل منهام شيئان (424: مسلم

مفعلول بله  " علم  "يف احللديث   املايض والرسا وزمانه املايض ، وقولله

لالهتامم به ، واستعامل الذوه لطعم اإليامن اسلتعارة بديعلة كأنله أملر مقدم 

 . حمسوس تقا عليه حاسة الذوه 

أمر مالحظ يف واختيار الصيغة الفعلية املالئمة أمجل املالئمة للسياه 

لغة القر ن سواء ما األفعال املجردة أو املزيدة ويف كل أزمنة الفعل ، ففي 

 عن أهل النار قوله تعا                

  (47:الطور)
من الدّ  وهو الدفا بقوة والطرد ، ثم ( يدّ  ) املجرد اختيار الفعل جاء 

يصور حالة الذلة واملهانة التي ل( املفعول املطلق دّعا  ) الفعل باملصدر  أّكد

 .يلقاها املكذبون الضالون  

 : ستعامل الصيغ الفعلية يف القرآن شواهد من ا

  يف قوله تعا  -4           (2: البقرة ) 

الزخمرشّي  قالبصيغة املفاعلة الدالة عىل امل اركة ، ( خياد  ) جاء الفعل 

 وجه  صحي   ؟ قلت : فإن قلت  "
: هل لالقتصار بخادعت عىل واحد 

إال أنه أخرجه يف زنة فاعلت ألن الزنة يف  "فعلت  "ني به ع: وجهه أن يقال 
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أصلها للمغالبة واملباراة ، والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبل  وأحكم 

منه إذا زاوله وحدل من غا مغالب وال مبار  لزيادة قوة الداعي إليه 

  (4/22:الك اف )"

املعنى هنا و... شارك وخاصم : وزن فاعل أصله للم اركة مريل : قلت 

عىل أَّنم تومهوا خمادعة اهلل والذين  منوا بنفاقهم ، فلهذا جاء بوزن املفاعلة 

، فلام جاء الرّد عليهم يف اآلية نفسها تغّات صيغة عىل تصورهم  ألنه أدّل 

 من الرباعي الدال عىل امل اركة إ  الريالثي يف  الفعل      

        فنفى بحرف النفي وبداللة الصيغة حدوث

 .خادعة منهم امل

  من خطاب هود عليه السالم لقومه  يف قولله تعا  -8       

             (22:هود ) 

د ) جاء الفعل األول  زة يف املضار  بصيغة الرباعي املعّدى باهلم( أ شهن

:  فإن قلت   ":الزخمرشّي قال ( اشهْد ) وجاء الرياع بصيغة األمر من الريالثي 

ألن إشهاد اهلل عىل الرباءة من : شهدكم ، قلت وأ   إع أ شهد اهلل  : هاّل قيل 

الرشك إشهاد صحي  ثابت يف معنى تريبيت التوحيد وشّد معاقدل ، وأما 

وداللة عىل قلة املباالة ام فحسب ، إشهادهم فام هو إال هتاون بدينهم 

فعدل به عن لفظ األول الختالف ما بينهام ، وجيء به عىل لفظ األمر 

اشهد عىل أع ال : بال هادة ، كام يقول الرجل ملن يبس الريرى بينه وبينه 

 .(8/262:الك اف )"أحبك ، هتكام  به واستهانة بحاله 

  امرأة العزيزعن حكاية  يف قوله تعا   -7        

     ( 78:يوسف ) 

وهي هنا ... صيغة استفعل تأِت ملعان منها الطلب والتحول واملبالغة 

 لب التمسك بالعصمة يوسف عليه السالم  جتما الطلب واملبالغة ، كأن

ء مبالغة االستعصام بنا ": الزخمرشّي من الزلل ، وبال  يف ذلك مبالغة ، قال 



 

020 

يدل عىل االمتنا  البلي  والتحفظ ال ديد ، كأنه يف عصمة وهو جيتهد يف 

استمسك واستوسا الفتق واستجما الرأي : االستزادة منها ، ونحول 

 يوسف عليه السالم ال مزيد عليه  واستفحل اخلطب ، وهذا بيان ملا كان من

 .(8/203:الك اف )"وبرهان ال ْء أنور منه 

 ضيل صيغة استفعل ومريله يف تف                 

        (0:النساء) 

           عىل اخلاميس ( استعفف ) صيغة الفعل من السدايس  جاء تفضيل

فليتعفف ، ألن صيغة استفعل تدل عىل الطلب ، واملقام : فلم يقل ( تعّفف ) 

فناسبه أن يأمر .. نا مقام التحذير من أكل أموال اليتامى أو التفريط فيها ه

 .اهلل كافل اليتيم بطلب التعفف من نفسه بحفظ مال اليتيم وعدم التعجل 

 يف قوله تعا   -2                   

            ( 3:إبراهيم ) 

مخايّس فيه زيادة ( تأّذن) والفعل .. تدل عىل اإلعالم بأمر ( أذن ) مادة 

قال التاء يف أوله والتضعيف يف الذال ، وهي صيغة تدل عىل املبالغة ، 

وإذ :  والبّد يف تفّعل من زيادة معنى ليس يف أفعل ، كأنه قيل ":الزخمرشّي 

الك اف )" ي عندل ال كوك وتنلزاأ ال بهأذن ربكم إيذانا  بليغا  تنتف

ه بذلك  (8/224:  . فالفعل بلفظه دال  عىل املبالغة يف إعالم اهلل تعا  خلق 

  عللن كفللار مكللةحانه قوللله سللبيف   -2                   

                            (0:ص)  

            ،يف رفل  احللّق وعلدم التلأّع يدل عىل الّسعة ( انطلق ) الفعل األول 

، وبلنّي يف مقام الريبات عىل البا لل يبّطئ من تلك الّسعة ( ام وا ) الفعل و

امضوا وانطلقلوا : وقول من زعم أنه لو قيل بدله" :اخلّطايب رسَّ ذلك بقوله 

ي يف هلذا املحلل أو  وأشلبه لبل امل ، مه فليس األمر عىل ما زع، كان أبل  

وذلك ألنه إنلام قصلد بله االسلتمرار علىل العلادة اجلاريلة وللزوم ، باملعنى 
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وذللك ، السجية املعهودة يف غا انزعاج منهم وال انتقال علن األملر األول 

   أشبه بالريبات والصرب املأمور به يف قوله                عنى وامل

، جوا عىل قوله وال تعرّ  تكم وإ  مهوى أموركم ئوا عىل هيام :  كأَّنم قالوا

  مامضلوا وانطلقلوا زيلادة انزعلاج لليس يف قلوهل:  ويف قولله ، وال تبالوا به

 (.27: بيان إعجاز القر ن:ايباخلطّ )"والقوم مل يقصدوا ذلك ومل يريدول ،ام وا 

  يف قوله تعا  -0                    

.                      (42:احلجر-

42). 

رت ":جاء يف لسان العرب    ك  ْت ، وقال  :س  ا   ْت عن النظر وح  بنس  أ ي ح 

لي ْت معناهلا  :أ بو عمرو بن العالء ط ي لْت وغ    واختلار  (سلكر : اللسلان ) "غ 

قال .. األبصار وسحرها  الطربي من جممو  األقوال التي أوردها معنى أخذن 

خلذت أ  : معنلى ذللك : وأو  هذل األقوال بالصواب عندي قول من قال  "

 "عىل ما هو به ، وذهب حلّد إبصلارها  حرت ، فال تبُّص اليشء  نا وس  أبصار  

 . (43/32:يتفسا الطرب)

وباحريو اإلعجاز العلمي يلرون للتسلكا دالالت جديلدة ك لف عنهلا 

ة  بقلة الضلوء العلم احلديث هي الظالم الدامس للفضاء ملن حولنلا ورّقل

ويعجب اإلنسان هللذا الت لبيه  ":فوه األرض  قال الدكتور زغلول النجار 

بعلد نجاحله يف  القر ع املعجز الذي يمريل حقيقة كونية مل يعرفها اإلنسان إال

ريادة الفضاء منذ مطلا الستينيات من القرن العرشين حني فلوجئ بحقيقلة 

أن الكون يغ ال الظلالم اللدامس يف غالبيلة أجزائله ، وأن حلزام النهلار يف 

فلوه ( كلم  866) نصف الكرة األرسية املواجه لل مس ال يتعدى سمكه 

ه يلرى ال لمس مستوى سط  البحر ، وإذا ارتفا اإلنسان  فلوه ذللك فإنل

تفسلا : زغللول النجلار / د)".. قرصا  أزره يف صفحة سوداء حالكة السواد 

      (4/224: اآليات الكونية يف القر ن الكريم 
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فاملعنى هنا عىل أنه إذا افرتض أن أولئك املكذبني استجيب هلم فعرجلوا 

ظالم ، الظالم أبصارهم فصارت كاملغلقة ألَّنا ال ترى إال ال ىيف السامء لغّ  

أو لزعموا أَّنم مسحورون ألن املسحور يفقد السيطرة عىل كريا من أفكلارل 

 .وأفعاله 

وبمريلله قلال ، الظلول ليجعل عروجهم بالنهار  ذكر   أن وذكر الزخمرشّي 

رنا أن احلركة يف الفضاء البلد أن لوقبل أن نتبني يف عص، أبو حيان األندليس 

لوصلف احلركلة يف  (يعلرج )لفعلل ا تكون بانحناء يستخدم القر ن الكريم 

ول ،  لية األعلرج بانحنلاء السامء وهو يتضمن معنى االنحناء متلاثال  ملا من 

 لية األعلرج عرج أي غمز برجله فهو أعلرج وتعلارج أي حلاكى من :  اللغة

 يء  لوانعلرج ال ل، خططه خطو ا  ملتويلة  عرج الريوب  ، ج اليشء ميله وعر

   ... ر منعطفاتهوتعاريج النه، ج انعطف ومال وتعرّ 

معنلى التسلكا يف اآليلة فهموا ن القدماء ي واملفّسنياللغويوال اهد أن 

لكن مل يدركوا سببه الذي ك ف عنه العلم احللديث ، فدالللة التسلكا هنلا 

عىل الت بيه باإلغاله وليس اإلغاله احلقيقي لألعني ، وذلك ل دة الظالم 

 .وامتنا  اإلبصار 

  يف قوله تعا  -3                 ( 22: هود )نجلد الفعلل            

            أكرير مالءمة للسياه من أفعال أخرى تقرب من معنال كام للو قلال ( ابلعي ) 

ألن البلا يفيد حتول األرض إ  أفوال تبلا ما تفجر منها من املاء ، ( في جفّ ) 

كون بالتبخا وهلي عمليلة  ويللة ربلام أما التجفيف فال يفيد ذلك ألنه سي

، أملا البللا بركلود امللاء حتتاج إ  أشهر وتددي إ  فساد يف مظاهر الطبيعلة 

 .فعملية رسيعة تعيد األرض إ  سابق عهدها قبل الطوفان 

 يدل عىل حدوث الفعل دون إشلعار بفاعلله (انفعل ) بناء املطاوعة  -2

 : ف من تدّبر النّص ، قال تعا  احلقيقّي ، وذلك ملناسبات سياقية تعر

-              (4:االن قاه) 
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-           .         (8-4:االنفطار) 

-              ( 8:التكوير) 

كلها تصف ( ترير وانكدر ان ّق وانفطر وان) يف هذل اآليات نجد األفعال 

، والفاعلل هللذا م اهد من اآلخرة وما سيحدث يف مظاهر الطبيعة من تغا 

كله هو اهلل عّز وجل كام هو معلوم ، لكنها وردت علىل هلذا اللنظم اجلميلل 

لت عر  أّن األمور يف اآلخرة حتدث تلقائيا  كأّن هلا برناجملا  مسلبقا  معلوملا  هللا 

 .مر راا تعمل بموجبه منقادة  أل

 يف بنيتها تكرار مقطعي ، أي أن الفعلل مكلون ملنيف العربية أفعال  -2

عسلعس ودملدم وزللزل ووسلوس : مقطعني متامثلني بتكلرار األول مريلل 

الغلرض السلياقي ، ول مستعملة يف القر ن الكلريم اوهذل األفع ..وكبكب 

ل يف بنية اللفظ الواحد ، ومن ذ امنه لك قولله تعلا  بيان تكرار املعنى بتكرار 

                  (22:ال للعراء)  الكبكبللة تكريللر الكللّب  ،

، كأنه إذا ألقلي يف جهلنم  جعل التكرير يف اللفظ دليال  عىل التكرير يف املعنى

 .(7/788: الك اف ) "ينكّب مرة بعد مرة حتى يستقر يف قعرها 

:  العربية التضلعيف ، فقوللك من صور جعل اللفظ للمبالغة يفو -46

قّتل زيادة ومبالغة ليسلت يف : قتل تفيد الفعل مرة  أو مرتني ، لكن يف قولك 

، يف وصف تعذيب فرعلون و لله لبنلي إرسائيلل ومن ذلك ما ورد ، األول 

  :يف قوله تعا   (يذّبحون ويقّتلون )ورد الفعالن حيث 

                  

               ( 22: البقرة)  

 وقوله                

                  ( 424: األعراف)  
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الدال عىل الكريرة ( يفّعل ) عىل وزن ( يّذب  ويقّتل ) الصيغتان الفعليتان 

واملبالغة ، ومها بصيغة املضار  ما أَّنام حكاية عن ماض  الستحضار ذلك 

 .أمام أعني املخا بني ليكون أبل  يف املوعظة 

رة بالغة عظيمة  يف البق "يذّبحون  "يف األعراف و "يقّتلون  "ويف اختيار

إذ الذب  نو  واحد من أنوا  القتل ، والقتل أعم من الذب  ، واختصت  ية 

األعراف بذكر القتلل الذي هو أعّم ألن اهلل تلعا  ذكر فيها من فضائحهم 

وجرائمهم أشياء كرياة ، ورسد قصتهم يف  األعراف مفصلة عام يف البقرة ، 

بدونه من دون اهلل بعد نجلاهتم من  ل ومن أخطر تلك اجلرائم  لبهم إهلا  يع

 :فرعون كام قال تعا  

                           

                              

     ( 472:األعراف) 

ثم اختاذهم العجل ..  وذلك حينام شاهدوا أقواما  يعبدون أصناما  هلم

إلخ ، فلام بال  يف ذكر اخلطايا ...معبودا  حني ذهب موسى لتلقي التوراة 

عىل يد  -هنا بدل الذب   -بال  يف ذكر النعم عليهم ومنها نجاهتم من التقتيل

 .  ل فرعون 

  له تعا ويف قو                     

                 (87:يوسف) 

املراودة بصيغة دالة عىل املفاعلة أي امل اركة بني نجد الفعل الداّل عىل 

ورّد ال حدوث اتفاه ، أي اثنني أو أكرير ، وهي م اركة بمعنى حدوث أخّذ 

( فّعل ) المرأة العزيز فجاء بصيغة  فردأّن ثمة  رفني للفعل ، أما الفعل املن

وهو بيان ملا كانت عليه من احلرص ( غّلقت ) املبالغة يف الفعل يف  عىل الدالة

 .عىل نجاأ خطتها واجتهادها يف ذلك 
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بالغة يف قوله تعا  الدالة عىل امل( يبّطئ ) اختيار صيغة الفعل ومن ذلك 

                              

        .                 

                     

  (37-38:النساء)

صورة هدالء بنفسها  عطيوصيغة الفعل ت، هذا احلديث عن املنافقني 

حني هيم املسلمون بالقتال فيختلق املنافقون األعذار ويبّطئ كّل منهم يف 

 اهلل ورسوله ى عىلفاالستعداد للخروج ليجد مربرا  للتخلف يتوهم أنه خي

الفعل إّن والم االبتداء و: بعّدة مدكدات املعنى هذا أّكد ف،  واملدمنني 

، واختيار صيغة الفعل ما الت ديد الداّل ف وبتوكيدل بنون التوكيد املضعّ 

دة   .عىل املبالغة فكأنه يصّور األمر بصورة حّسية م  اه 

كّل زيادة يف املبنى ، فللزيادة يف معنال تأِت الزيادة يف مبنى الفعل و -44

، وهذا نظام دقيق من كام رأينا يف ال واهد السابقة تتبعها زيادة يف املعنى 

 .بدقة عن املراد  وتعرب  بني املعاع  أنظمة اللغة لتفره  

    ويف قوله تعا                    

       (820:البقرة ) 

ملا األعلامل ( اكتسب ) جاء الفعل ثالثيا  ما الكسب يف اخلا ، ومخاسيا  

اخللا بالكسلب  صَّ مل خ  : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال التي فيها  ابا الرّش ، 

، فلام كان الرش مما ت لتهيه  يف االكتساب اعتامل:  ؟ قلت وال لر باالكتساب

، فجعللت  وأجدَّ  ارة به كانت يف حتصيله أعمل  النفس وهي منجذبة إليه وأمّ 

صفت بام ال دالللة فيله وملا مل تكن كذلك يف باب اخلا و   ، لذلك مكتسبة فيه

 .(4/778:الك اف )" عىل االعتامل

 ذا ندّكلد دائلام  أّن املعنلى رهلن  وهذا االستعامل خاّص اذا السلياه ، هلل

الريالثي املذكور نفسه يف سياه  بالسياه بقرائنه املتعددة ، وقد يستعمل الفعل
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 اكتساب الرّش مريل                        

       (88:ال للورى ) وللليس يف السللياه هنللا متللايز بللني الكسللب

 .للسياه  أنسب  واالكتساب كام يف اآلية األو  ؛ هلذا جاء الفعل الريالثي 

مريل استغفرت اهلل ، أي  لبلت الطلب ، هر معانيه أش( استفعل ) ووزن 

لن : وتدل هذل الصيغة كذلك عىل نسبة اليشء إ  غلال نحلو  مغفرته ، س  ح 

ه واسلتقبحته ، وصليغة  ه واستحسنته ، أي نسبته إ  احلسن ، وقب   خل ق  خل ق 

استكتبت حمملدا  مقلاال  ، : تأِت متعدية إ  مفعولني كذلك نحو  "استفعل  "

لبت إليه كتابة مقال ، وتأِت الزمة إذا دلت علىل التحلول والصلاورة أي  

 .استحجر الطني  ، أي صار حجرا   :نحو 

  ويف قوله تعا                                    

                                      (3:نوأ) 

يف            ( اسلتفعل ) املبالغة من قوم نلوأ يف الصلّد علن دعوتله بصليغة نجد 

، وا مسلامعهم علن اسلتام  الللدعوة سللدّ " :فقلد ( استغ لوا واسلتكربوا ) 

يهم ، أو تغّ ل ، كأَّنم  لبوا أن تغ لاهم ثيلاام وا ااواستغ وا ثياام وتغطّ 

/ 2:الك لاف )" النظر إ  وجه من ينصلحهم يف ديلن اهلل هة  لئال يبُّصول كرا

، وقد أّكدل باملفعول املطللق  واالستكبار هو  لب الكرب واإلمعان فيه (040

 .كذلك 
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  السا   فصلال
 املشاكلة اللفظية

هي لون مجيل من ألوان البيان العريّب رغم قلته ، يتّضمن الرّد أو 

بألفاظ من ذلك القول نفسه ، ما تباين القول  قول  ماأو البيان لالتعقيب 

ذكر اليشء بلفظ غال لوقوعه : امل اكلة  ": قال السيو ي، أو البيان والرّد 

  ا  ل، فاألول كقوله تع يف صحبته حتقليقا  أو تقديرا           

        (440: املائدة )وقولله             

       (22:  ل عمران ) فإن إ اله النفس واملكر يف جانب

 .(8/806: اإلتقان )"الباري مل اكلة ما معه 

بيلان حلقيقلة هلذا الللون ، فمكلر الكفلار ..( بلفلظ غلال ) ففي قولله 

اهلل تعا  هلم مكلرا   واملنافقني يقابله تدبا اهلل عّز وجّل ، وال تسمى عقوبات

ام عىل احلقيقة ، بل هو علىل املجلاز ، ولكلن جلاء بلفلظ املكلر للم لاكلة 

واملجانسة وبيان أن اجلزاء ملن جلنس العملل ، وفيله إيقلاظ للعقلل بتلدّبر 

 .الكلامت والدالالت 

  فأمللا قوللله تعللا  ":وقللال املرزوقللّي                    

            (42: البقلللرة) قلللالو                  

     (32:  التوبة)  فمريلله يف البالغلة يسلمى املجانسلة ، وما جرى جمرال

وهو قب من املجاز سّمي الرّياع فيه باألول لليعلم أنله جلزاؤل ، واملطابقة 

ونحلو ، زهيم جزاء االستهزاء والّسلخرية جيا: ، واملعنى  إ  مريله يجروقد أ  

  : قوله تعا                   (26:  ال ورى)  والرياع ال يكون

ال يسمى إيقا  العقوبة ملن اهلل علىل العصلاة و (23: األزمنة واألمكنة )" سيئة

قها ذ كلرْت سيئة عىل احلقيقة كلام قلال املزروقلّي ، ولكلن مللا كانلت يف سليا
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م البألفاظها ، وأشعرت بأن اجلزاء من جنس العمل ؛ وألن إيقلا  العقوبلة 

 .أنسب يف هذا املقام  ةظ السيئففل.. يسوؤهم كذلك 

 فطن  عديدة يف القر ن ، وإن كان ال ي   رد هذا اللون البياع يف مواساقد و

 :من ذلك و ته ،له لقلّ 

4-                               

  (480: النحل ) 

ومعلوم أن العقوبة  "عوقبتم"ذكر تعا  وقو  االعتداء عليهم أوال  بلفظ

تقا رّدا  ال ابتداء  ، وإنام جاء به كذلك مل اكلة األلفاظ بعضها بعضا  ، ملا يف 

وهي أن اختيار  -فيام أحسب  -وفيه نكته بالغية  ، ذلك من مجال صوِت

معاقبة املسلمني عىل  -باالعتداء ابتداء   - اللفظ يوحي بأن الكفار حاولوا

بعدم اهلل املسلمني  ، وقد أمرجاء بلفظ العقوبة ليدل عىل ذلك إسالمهم ف

 .املجاوزة يف الرّد ، بل بنّي هلم أن الصرب خا هلم 

8-                       

 ( 422: البقرة)

االعتداء عىل املعتدي هو يف احلقيقة رّد عليه ال اعتداء ، وإنام جاء كذلك 

ا  من حدود ترك العقوبة ما مل تكن حدّ و العفوللم اكلة ، وفيه إشعار بحسن 

 .التجاوز يف الرّد  ، وفيه كذلك أمر بعدماهلل 

7-                             

            .              

   (42 -42: البقرة)  

ال تعّد من قبيل االستهزاء احلقيقّي ، بل هي عقوبة عقوبة اهلل تعا  هلم 

عىل االستهزاء ، لكنه ذكرل اذا اللفظ للم اكلة واإلشعار بأن فعلهم 
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  ومريل ذلك قوله تعا ، البغي  يستحّق أشدَّ العقوبة   

                

                     

 (32:التوبة)

2-                          (428: النساء)  

قيقّي ، لكنه حني ذكلر خلدا  املنلافقني ل عن اخلدا  احلوجّل منزّ  عزّ اهلل 

بنّي أنه جيازهيم بسوء فعلهم ، فجاء به بلفظ اخللدا  اللذي ذكلرهم بله علىل 

 .سبيل امل اكلة واإلشعار بأن اجلزاء من جنس العمل 

1-                   

                        

              ( 03:التوبة) 

 غا جائز عىل اهلل تعا  كام قال النسيان احلقيقي              

أي أَّنلم حلني تركلوا ملا  ، لق عليه ملن بلاب امل لاكلة وإنام أ   (02:مريم)

مسلندا  إليله أمرهم اهلل عاقبهم اهلل بام يستحقون ، لكنه ذكرل بلفلظ النسليان 

 . عقوبة   نسيان اهلل هلم، وكفى بسبحانه 
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  ثامنال الفصل
 اإلفراد والتثنية واجلم  استعامل صيغ  اجلامل يف

خاصة لكل منها  املعتاد يف اللغة أن يعرب عن املفرد واملرينى واجلما بألفاظ

، هذا يف األسلوب العلام املعتلاد عنلد كريلا ملن ملطابقة الكالم بعضه بعضا  

ألفلاظ الناس ، ولكن القر ن لله لغته وأسلوبه اخلاص املسلتمد كلذلك ملن 

عربية إبلداعا  خاصلا  ال نظلا ولكنه أبد  يف ال ،العرب و رائقهم يف الكالم 

ئد كالتوحيد ويف احلدود والكفلارات فهو حني يستعمل األعداد يف العقا  ،له

حيددها بدقة كاملة ، ولكنه ما ذلك يف سلياقات خاصلة يعلرب .. والعبادات 

عن الواحد باجلما وعكسه ، وعن االثنني باجلما ، ويضا مجا القلة مكلان 

كل ذلك ملعان سياقية ودوا  بالغية ومجاليلة خاصلة ... مجا الكريرة أو سدل 

 .كر يف لغة القر ن اخلالدة تدرك بالتدبر وإعامل الف

ريلار يوللعلامء مصطلحات عديدة هلذل الظواهر اللغوية منها العدول واإل

وأّيا  ما كان املصطل  فهو داّل يف حقيقته علىل أّن ثملة  تغلاا  أو .. واإلحالل 

ل ، وللذلك بالغتله اخلاصلة كلام أو ال لائا ا عدوال  يف الرتكيلب علن املتوقَّ

  .سنذكر

 : شواهد قرآنية 

يف قولله استعمل القر ن ما يكون للمفرد عادة  مكان ما موسعه الترينيلة  -4

  آلدم وحلللللواء تعلللللا                             

                    ( 443:  ه ) 

وخلتم يف ( رجنّكام فال خيل) جاء اخلطاب آلدم أوال  ثم أدخل معه زوجه 

ل فعلل  ": الزخمرشّي قال ... الفاصلة بخطاب املفرد  وإنام أسند إ   دم وحلد 

ال قاء دون حواء بعد إرشاكهام يف اخلروج ألن يف سمن شقاء الرجلل وهلو 

م ، فاختصل هم ، كام أن يف سمن سعادته سلعادهت  ر لقّيم أهله وأماهم شقاء 

 (. 28/  7: الك اف ) "افظة عىل الفاصلة الكالم بإسنادل إليه دوَّنا ما املح
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القوامة والكدأ والسعي يف األرض لكسب الرزه مهاّم أساسلية : قلت 

ل يف الفاصلة ، ثلم إّن فواصلل سلورة  للرجل ، هلذا توّجه اخلطاب إليه وحد 

منصلوبا  بعلد ) فت قيا :  ه يف ذلك املوسا هي باأللف املقصورة ، ولو قال 

 . ذلك اإليقا  اجلميل يف الفواصل النكّس( فاء السببية 

 يف  واستعمل القر ن املرينى مكان املفرد -8        

     (20:  الرمحن  ) 

اء أنه ونقل عن الفرّ  "فرد ترينية ما أصله أن ي   "من باب  الزركيّش جعله 

 (.4/22: الربهان )"مذهب العرب يف ترينية البقعة الواحدة ومجعها "من باب 

ذكر املفّسون أَّنام بسلتانان ملن  ":ويف بحث اآلية نفسها عند الفراء قال 

جنلة ترينيهلا العلرب ل أشلعارها ؛ : بساتني اجلنلة ، وقلد يكلون ل العربيلة 

 :أن دنى بعضهم 

ْرت ني  ف ني م  ذ  ني ق  ْهم  ْمتني        وم   قطعته باأل   م  ال بالسَّ

 :واحدا  ، وأن دنى  خرمهمها  وسمتا  : يريد

 (2) نتنيقد جعل األر اة ج       يسعى بكيداء وهلذمني  

وذلك أن ال عر لله قلواف  يقيمهلا الزيلادة والنقصلان ، فيحتملل ملا ال 

ومن الواس  هنا حتلّرج الفلراء ملن  (442 /7:معاع القر ن ) "حيتمله الكالم 

           :ل ابلن عاشلور قلا،  ذكر إيقا  الفاصلة رصاحة فأحال علىل قلوايف ال لعر

نيلت وإيريار صيغة الترينية هنا ملراعاة الفواصلل السلابقة والالحقلة ، فقلد ب   "

قرائن السورة عليها ، والقرينة ظاهرة وإليه يميل كلالم الفلراء ، وعلىل هلذا 

التحريلر )"فجميا ما أجري بصيغة الترينية يف شأن اجلنتلني فملراد بله اجلملا 

                                                 
األرض : ترْ وامل ، البعيد من األرض:  والقذفاألرض القفر امليتة ، :  ه  م  املهْ  - 2

ْمت  القصد ، : ، واألم  فيها وال نبات ال ماء ْا  باحل ْدسن والظَّن  عىل غا :  والسَّ السَّ
ال:  الكيداء، و الطريق ق  ي  م لغتان:  القوس، و  م وهلذ  ، واألر اة  ، وهو السهم هلذن

ّر ال مس ، وال اهد يف األول أنه بعد  نو  من ال جر يتقي به الناس واحليوان ح 
ويف األر اة املفردة ..( قطعته ) عاد عله بالفرد يف .. ( مهني مه)  ذكر املرينى يف

نتني ) باملرينى   .أي وقاءين من احلّر أو العدّو ( ج 
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هلذا .. درجات ومقامات  ااصل أَّنا جنّة واحدة فيهواحل (722/ 42:والتنوير 

 . جاءت الترينية واجلما

  يف واستعمل املفرد حمل اجلما -7             

                    (32:الفرقان)  

مفردا  ما أن السياه للجما ، وهو مناسب لفواصل ( إماما  ) جاء لفظ 

النكّس ذلك اإليقا  ، واملعلوم أن الداعي ( أئمة ) سورة الفرقان ، ولو قال 

يف كل ذلك هو مفرد يدعو لنفسه ، وأنه حني يتحقق الدعاء فإن الظاهر فيه 

اج ومعلوم كذلك أن الداعني بقرة األعني يف األزو( الفردية ) هو صفة 

 ..والذرية يف الغالب يدعون فرادى 

 يف قوله تعا   -2                                   

                         ( 02:املائدة ) 

ورد اهلل تعا  عىل كلذام بترينيلة . .ذكر القر ن قول اليهود يف اليد باملفرد 

لبيان زيادة العطاء والكلرم ملن اهلل تعلا  اللذي يعطلي بكلتلا يديله .. اليد 

نْلد  " : كام يف حديث النبّي  ،وكلتا يديه يمني .. الكريميتن 
ني  عن

لطن إننَّ املْ ْقسن

ْن ن ور  
ن ابنر  من ىل  م  ج   اهللن ع  زَّ و  مْح نن ع   الرَّ

نين ْن ي من ني   لَّ ، ع 
 ي من
ْيهن د  ْلت ا ي 

كن ين   ، و 
لذن ، الَّ

للوا ل  للا و  م  ْم و  لليهن
أ ْهلن للْم و  هن

ْكمن ل ون  يفن ح 
ْعللدن قللال و (2384: روال مسلللم )" ي 

( بلل يلدال مبسلو تان)يف قولله تعلا   يت اليد  نّ مل ث  : فإن قلت" :الزخمرشّي 

 وأدلَّ  أبل    قوهلم وإنكارل ردّ  ليكون  :  ؟ قلت( يد اهلل مغلولة)وهي مفردة يف 

وذللك أن غايلة ملا يبذلله  ، البخلل عنله يعىل إثبات غاية السخاء لله ونفل

 .(4/020:الك اف ) "ه بيديه مجيعا  بامله من نفسه أن يعطي   السخّي 

 يف قوله  -2                               

                         ( 4:األنعام) 

.. ألن الظللامت احلسلية أللوان وأنلوا  .. الظلامت وإفراد النور  مجا  فيه 

وكلذلك الظلللامت املجازيلة املسللتعملة يف الكفللر والضلالل أنللوا  وألللوان 
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ومذاهب شتى ، فناسب أن يعرب عنها باجلما ، أما النور فواحد   حّسا  وجمازا  

ل حني  . يعرب به عن اإليامن باهلل تعا  وحد 

وقد جاء إفراد النور ومجا الظلامت يف مجيا املواسا التي اقرتنا فيها 

وورد ذلك يف أحد  ع لر  موسعا  يف القر ن ( إ  ) بالعطف أو بحرف اجلر 

 كلها عىل ذلك ، منها                

                     

                         

 (823:البقرة)

 يف قولللله تعلللا   -0                            

 ( 40:ال عراء )

 يستعمل لفظ رسول للمرينى كام يف اآلية ، ويستعمل القر ن كلذلك لفلظ 

مكان رسول للداللة عىل أن املكذبني برسول واحلد هلم يف حكلم ( رسل ) 

املكذبني بجميا الرسل ؛ ألَّنم إنام أنكروا النبوة نفسلها وجحلدوها ، قللال 

 تعا                                        

                    (73: الفرقللان ) كللذبوا : قللال هنللا

 . إليهم رسوال  واحدا  هو نوأ عليه السالم اهلل وإنام أرسل الرسل ، 

 يف قوله تعا   -3                  

                       

 ( 83:لقامن)

ما أن الرشط واقا عىل مجيا شجر ( شجرة ) ذكر ال جر بلفظ املفرد 

املعنى صحيحا  لكنه ليس األفص   لكان( من شجر  ) فلو قال األرض ، 

عىل التوحيد  "من شجرة "مل قيل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال واألمجل ، 

أريد تفصيل ال جر وتقّصيها : دون اسم اجلنس الذي هو شلجر ؟ قلت 

شجرة  شجرة  ، حتى ال يبقى من جنس ال جر وال واحدة إال قد ب ريت 
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، واملوسا موسا التكريا ال التقليل الكلامت مجا قلة : أقالما  ، فإن قلت

بتها البحار ، فكيف امعنال أن كلامته ال تفي بكت: م اهلل ؟ قلت لن ك  : فهال قيل 

 . (7/264:الك اف  )"بكلمه ؟ 

ال أدري من أين جعل النحاة مجا املدنث السامل مجا قلة ؟ فلعلهم : قلت 

 :ان حني أن دل نظروا يف قول النابغة حلّس 

ن ى  لنا اجل ف  ح  ْعن  بالضُّ ْلم  ّر ي  م       ات  الغ   د 
ْقط ْرن  من ن ْجدة  نا ي   اللوأسياف 

ويف .. إنك ل اعر  ، للوال أنلك قلللت  علدد جفانلك  ":فقال له النابغة 

: وللو قللت ، اجلفنلات فقّلللت  العلدد  : إنك قللت : رواية أخرى فقال له 

 .( 2/722:األغاع ) "...اجلفان لكان أكرير 

ي عول عليه ؛ إْذ إن استقراء العربية يوحي بغا ذلك ، فكريلاا  ملا  وهذا ال

وذلك كريا .. استعمل القر ن لفظ املدمنني واملدمنات واملسلمني واملسلامت 

يف اآلية ليست مجا قلة ، بلل  "كلامت اهلل  "وعليه فإن .. غا منحُّص يف قلة 

نله كلان ينكلر هلذل هي مجا كريرة ، وقد ذكر ابن جني عن أيب عيل الفاريس أ

هذا خرب جمهلول ال أصلل لله ؛ ألن اهلل  ":قال أبو عيل .. احلكاية عن النابغة 

 تعلللا  يقلللول                                     

     (73:سبأ ) وال جيوز أن تكلون الغلرف كلهلا التلي يف اجلنلة ملن

 .(4/420:بن جنيالاملحتسب ) "ث إ  العرش الريال

 يف قوله تعا   -2                 

 ( 882: البقرة )

ْرء   القروء مجا كريلرة ، احلي  أو الّطهر منه ، عىل خالف يف ذلك ، و: الق 

لللم  : فإن قللت  ":الزخمرشّي قال ومجا القّلة أقراء ، فاستعمل مجا الكريرة ، 

يتسلعون يف : جاء املميز عىل مجا الكريرة دون القلة التي هي األقلراء ؟ قللت 

 ان اآلخر الشرتاكهام يف اجلمعية ذلك فيستعملون كل واحد من اجلمعني مك

وما هي إال نفوس كرياة ، ولعلل القلروء  "بأنفسهن"أال ترى إ  قوله تعا  
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لْرء ملن األقلراء ، فلأوثر عليله تنللزيال  لقليلل  كانت أكرير استعامال  يف مجا ق 

 .(4/838:الك اف )"االستعامل منلزلة املهمل 

مبعريه أن النحاة حني وسعوا القواعد  الزخمرشّي هذا التساؤل من : قلت 

جعلوها عىل الكريا الغالب من كالم العرب ، ولذلك بقيت شواهد فصيحة 

عامل ملا فصلاحتها ، وال جملال للرد خارج إ ار قواعدهم ألَّنا قليلة االسلت

، فمنهلا شلواهد ملن القلر ن واحللديث  النحلوّي هذل ال واهد يف التقعيلد 

وفصحاء العرب وبلغائهم ، وال لاهد يف اآليلة ملن هلذا النلو  ، إذ جعلل 

النحاة املفرد عىل وزن ف ْعل املجمو  عىل أفعال من مجو  القلة التي ال جتلاوز 

 ن هذا االستعامل ما الريالثة ووسا مكانه مجلا العرشة ، وما ذلك ترك القر

 .بكريرة استعامل مجا الكريرة وشيوعه  الزخمرشّي وبررل  "قروء  "الكريرة 

إن هذل القواعد التي وسعوها غا مطلقلة وال ثابتلة ، : وما ذلك نقول 

وقلد " :قال خالد األزهرّي ختالفها ، يف أمجل البيان وأعذبه فبع  ال واهد 

علىل  اتكلاال   أو اسلتعامال   ا  وسلع أبنية القلة علن بنلاء الكريلرةستغنى ببضا ي  

خاللد )"عكس فيستغنى ببع  أبنيلة الكريلرة علن بنلاء القللة وقد ي  ..  القرينة

 .(8/284:رشأ التُّصي  عىل التوسي  : األزهري

ولعل األفضل يف هذا السياه أن نعترب كريرة النساء وكريرة القلروء نفسلها 

ا ما خفة لفلظ القلروء علن ه مجا الكريرة ال القلة ، هذيف حياة النساء ، فناسب

 .األقراء 

2-         .           .    

       .          .     

      .                     

   .                 .    

         .              

  (2-4:املدمنون)
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عىل ) مجعا  يف  وال  مفردة يف مقام اخل و  ، وجاءجاء ذكر الصالة أ

: فإن قلت" :يف مقام املحافظة عىل الصلوات ، قال الزخمرشّي ..( صلواهتم 

  مها ذكران خمتلفان فليس بتكرير: ؟ قلت و خرا   كيف كرر ذكر الصالة أوال  

وذلك أن ال  ،باملحافظة عليها ، و خرا   باخل و  يف صالهتم صفوا أوال  و  

لوا نفوسهم ، ويوكّ  ، ويقيموا أركاَّنا ، ويددوها يف أوقاهتا يسهوا عنها

ليفاد  أوال   دْت ح  وأيضا فقد و   ، باالهتامم اا وبام ينبغي أن تتم به أوصافها

املحافظة عىل  لتفاد   عت  خرا  ، ومج   صالة كانت ّي اخل و  يف جنس الصالة أ

ي الصلوات اخلمس والوتر والسنن املرتبة ما كل صالة وه ، أعدادها

 "وغاها من النوافل ..وصالة اجلمعة والعيدين واجلنازة واالستسقاء 

 (.7/433:الك اف )

46-                             ( 48:احلاقة) 

أذن واعيلة ، علىل : ل مل قيل ":رّي لالزخم ل، قلال مفلردة ( أذن ) جاءت  

ألن الوعاة فيهم قلة ، ولتلوبيخ النلاس بقللة ملن : التوحيد والتنكا ؟ قلت 

يعي منهم ، وللداللة عىل أن األذن الواحدة إذا وعت وعقلت علن اهلل فهلي 

السواد األعظم عند اهلل ، وأن ملا سلواها ال يبلال الم اهلل باللة  ، وإن ملألوا 

يف اإلفلراد كلذلك إشلعار بلاالهتامم : قللت  (2/066: الك لاف )"اخلافقني 

بالنفس الواحدة ، وبيان أن صاحب األذن الواعية أفضل عنلد اهلل ملن مللء 

لولن اهللنم  " :األرض من الغافلني ، ويف صحي  البخاري  س  لىل  ر  ل  ع  ج     رَّ ر 

ال   ق  ا:  ف  ذ  ول ون  يفن ه  ق  ا ت  ال وا م  لنْ :  ؟ ق  ط لب  أ ْن ي  ي  إنْن خ  رن ا  أ ْن  ك    ح  لف  إنْن ش  ، و 

ا   فَّ ا   ي    ْست م  ال  أ ْن ي  إنْن ق  ال   ، و  ت  :  ، ق  ك  ني   ث مَّ س 
 امل ْسللنمن

ن
اء ر  ق  ْن ف 

ل  من ج  رَّ ر  ، ف م 

ال   ق  ا:  ف  ذ  ول ون  يفن ه  ق  ا ت  ال وا م  نْك    :  ؟ ق  ط ب  أ ْن ال  ي  ي  إنْن خ  رن ا  أ ْن  ح  ف  إنْن ش  ، و 

ا   فَّ ا   ال  ي    ْست م  ال  أ ْن ال  ي  إنْن ق  ول   ، و  س  ال  ر  ق   :   اهللن، ف 
ن
لْلء لْن من لْا  من ا خ  لذ  ه 

ا ذ  رْيل  ه 
 .(2624: روال البخارّي )" األ ْرضن من

44-                    

        (427:ألنعاما)  
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وّحد الُّصاط ألن سبيل اهلل تعا  واحد معلوم هو دين اإلسالم برشائعه 

املتعددة عرب تاريخ البرشية ، حتى ختمها برشيعة اإلسالم الناسخة لكل ما 

              فكان أنسب هلا لفظ اجلما ، قبلها ، أما سبل البا ل فهي كرياة متنوعة 

،: والسبل( السبل )  لُّ  الطَّْره  يمن ي د 
 امْل ْست قن

اطن ةن الُّص   ل  اب  ق   م 
ن ا يفن ا ه  ه  ق وع  و  و 

ة   وف  ْذ   حم 
ة  ف  ىل  صن ةن  ع  يم 

ْا  املْ ْست قن ة  غ  ق  ر  ب ل  املْ ت ف  وَّن  ا ، أ ين السُّ مُّ ي ي س 
تن ي  الَّ

هن : ، و 

يقن  ن يَّاتن الطَّرن بنيلن اجْل   ب  ن  السَّ
ب  من عَّ ت    ه  ت  ي    ر 

هن ب ة  ، و 
اهن ةن ذ  ا ب ْع    ادَّ ه  ْسل ك  ، ي 

يا  
ْست طن ال  ي  ، و  ي  ال  إن   ح   و 

ل د  ْبل    إن   ب  ْم ف ال  ت  يهن
اعن ر  نْم أ ْو م 

ي وهتن اد ى إن   ب  ر   ف 
ةن املْ ارَّ

ه   ْول  نن النَّْهين ق  ب ب  ع  ك  س 
لن لنذ  ا، ف  ه  اْعت اد  ا و  ل ه  ق  ْن ع  ا إنالَّ م  يه 

ْا  فن ه  :  السَّ رَّ ت ف  ف 

بنيلن  نن السَّ ا ع  ق  ر  ت ف  ا م  ه  ك 
الن ل  س  ع  ْ ي  جت  هن ة  ف  ق  ر  ت ف  ه  م  َّنَّ ا   ر 

إن ، أ ْي ف  بنيلنهن ْن س  ْم ع  بنك 

ةن   .(437/ 2: التحرير والتنوير) " اجْل ادَّ
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 التاس    فصلال
 يف استعامل املرتادفات اللفظية اجلامل 
أو بللاملفهوم احلللديث حللدة املعنللى ، أي متّ  ادفللة  مرت يف اللغللات ألفللاظ  

ة أسامء ، فهلل يء الواحد عدّ لطلق عىل ال إْذ ي  للرتادف هي متقاربة املعني ؛ 

ه اخلاص املتفّرد اللذي ال نسلتطيا لقر ن أسلوب  ل جاء ذلك يف القر ن ؟ أم أنّ 

 لفظا  بلفظ ؟  معه أن نستبدل  

للغلة فكيلف وسلا القلر ن كلال  وإذا كانت املرتادفات حقيقة واقعة يف ا

هلذا ملا سلنحاول  منها يف سياه مجيل معجلز ال يمكلن معله االسلتبدال ؟

 .الك ف عنه يف هذا التمهيد للظاهرة 

ْدف   "يف لسان العرب جاء  : ف لغة  الرتاد   بنا  اليشء  :  الر  ا ت  لُّ  ، م  ك  و 

ْيئ بنا ش   ت 
 
ء ْ ْدف ه ا  ْ  و  رن ه  إن  ف  ء  ، و  ْ  ْ ا ت تابا    ذ 

 
ء ْ  ْ ْلف   اد ف   خ  و  الرتَّ دنف  ..  ف ه  ور 

ف ه ه:  الرجل  وأ ْرد  ْلف  ب  خ 
كن ىل   ر  ه ع  ْلف  ف ه خ  ةن ، واْرت د  ابَّ ك   ، الدَّ دنيف  ي : ور  الَّذن

ال   د  فاء ور  د  اجْل ْما  ر  ف ك، و 
ادن ر  يدن  ي  رن ْا  اْلف  راد ى مج  اج  يفن  قال..  ، كالف  جَّ الزَّ

ا     ت ع 
ْولنهن   ق                      

        ( 2:األنفال )  ْعن ال ة  : م  ْعد  فنْرق  ة  ب  ْرق 
ال   ، يْأتون فن ق  و 

اء   رَّ ني  :  اْلف 
ت ت ابنعن ني م 

ْردنفن  .(ردف: لسان العرب ) " م 

نى اللغوي للرتادف هنا ما يلوحي باحتلاد التلابا واملتبلو  ، وليس يف املع

 .هو الذي يفهم من عبارة اللسان  -ما بع  التقارب  -وإنام التغاير 

الرتادف هلو األلفلاظ  املفلردة  ": السيو ي قال :  اصطالحا  ف الرتاد  

الدالة عىل ْء واحد باعتبار واحد ، واحرتزنا باإلفراد عن االسلم واحللد ، 

سا مرتادفني ، وبوحدة االعتبار عن املتباينني كالسيف والصارم فلإَّنام دال فلي

 ...عىل ْء واحد ولكن باعتبارين أحدمها عىل الذات واآلخر عىل الصلفة 

املرتادف ما كان معنال واحلدا  وأسلامؤل كريلاة ، وهلو سلد : وقال اجلرجاع 

، كلأن املعنلى امل رتك ، أخذا  من الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف  خلر 

 (.4/268:املزهر )" .. مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث واألسد
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ز من إ اله الرتادف عىل كريا مما يتحرّ  هأنالسيو ي ويتض  من تعريف 

جعله علامء العربية مرتادفا  ، كالسيف والصارم ، كلام يف املحلاورة امل لهورة 

قلال ابلن  ثوللة ، حيلبني أيب عيل الفاريس وابن خالويه بمجلس سيف الد

ما أحفلظ لله : م أبو عيل وقال أحفظ للسيف مخسني اسام  ، فتبّس  "  :خالويه 

د والصلارم وكلذا فأين املهنّ : إال اسام  واحدا  وهو السيف ، فقال ابن خالويه 

ال يفلره بلني االسلم  ، وكلأنَّ ال ليخ   هذل صلفات:  ذا ؟ فقال أبو عيلّ لوك

 . (4/262:املزهر)"والصفة 

           :بلن فلارس أمحلد قلال اه اللغويني ال يرون ما ر ل ابلن خالويله ، حذّ و

ى اليشء الواحد باألسامء املختلفة نحو السليف واملهنلد واحلسلام ، سمّ وي   "

والذي نقوله يف هذا أن االسم واحد وهو السيف ، وما بعلدل ملن األلقلاب 

الصلاحبي )" ىصفات ، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غا معنى األخلر

:442). 

وال ختتلف تعريفات املحدثني من علامء اللغة عن ذلك ، يقلول سلتيفان 

املرتادفات هي ألفاظ متحدة املعنى وقابلة للتبادل فليام بينهلا يف أي  ": أوملان

 نللادر الوقلو  إ  درجلة  - رغم علدم اسلتحالته - سياه ، والرتادف التام

ال تستطيا اللغة أن جتلود الا يف سلهولة  كباة ، فهو نو  من الكامليات التي

 .  (462:دور الكلمة يف اللغة  ) "ويّس

 : ة  ب املرتادفات الدالليي الفرو  

أن يكون وليد التدبر يف اللغة  بدَّ  ة الالدالليّ تلك الفروه عىل  إن الوقوف

ية لأللفاظ ، وقلد وردت عنلد القلدماء سياقونظامها ، ثم يف االستعامالت ال

 : ومن ذلك، يف لغة القر ن وغال ة الدالليّ شارات إ  تلك الفروه بع  اإل

وقد يستخف الناس ألفاظا  ويسلتعملوَّنا ، وغاهلا  ":ل اجلاحظ اق -4

أحق بذلك منها ، أال ترى أن اهلل تبارك وتعا  مل يذكر يف القر ن اجلو  إال يف 

 يلذكرون موسا العقاب أو العجلز الظلاهر أو الفقلر امللدقا ؟ والنلاس ال

السغب ويذكرون اجلو  يف حال القدرة والسالمة ، والعامة وأكريلر اخلاصلة 

 . (4/86:البيان والتبيني )"ال يفصلون بني ذكر املطر وذكر الغيث 
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إن يف الكلالم ألفاظلا   ":ايب كذلك يذهب هذا املذهب ، قلال واخلطّ  -8

 ة بيان مراد اخلطلاب اوية يف إفادمتقاربة يف املعاع حيسب أكرير الناس أَّنا متس

كالعلم واملعرفة ، واحلمد وال كر ، والبخل وال   ، وكالنعلت والصلفة ، 

ونحوهلا ملن األسلامء واحللروف ..  اقعد واجلس ، وبىل ونعلم: وكقولك 

واألمر فيها ويف ترتيبها عند علامء أهل اللغة بخلالف ..واألفعال والصفات 

عن صاحبتها يف بع  معانيها ، ذلك ، ألن لكل لفظة منها خاصية تتميز اا 

 .   (82: بيان إعجاز القر ن )"وإن كانا قد ي رتكان يف بعضها 

ف أبلوهالل العسلكري ألّ  -التاّم إنكار الرتادف  -ومن هذا املنطلق  -7

صه لبحلث هلذل الظلاهرة يف العربيلة بحريلا  وخّص  " الفروه اللغوية " كتابه

 مرتادفلات العربيلة ، يقلول يف مقدملة بني الداللّ التفريق  ةعمليا  ، أي حماول

صلنف ثم إع ما رأيت نوعا  من العلوم وفنا  من اآلداب إال وقلد   " :الكتاب 

تقاربت  جتما أ رافه وتنظم أصنافه ، إال الكالم يف الفره بني معان   فيه كتب  

ء ، واإلرادة حتى أشكل الفره بينها نحو العلم واملعرفلة ، والفطنلة واللذكا

 . (3:الفروه اللغوية )" …والغضب والسخط   وامل يئة

أن كتابه خيللو يف كريلا ملن  غاوقد جعل أبو هالل كتابه يف ثالثني بابا  ، 

كرير وي   ، الداللّ وهي أساس الدرس اللغوي  ،املواسا من ال واهد اللغوية 

من االحتجاج العقيل ال اللغوي االستقرائي لفروقه التي يقلول الا ، ويلأِت 

امضا  يف بع  املواسا ، أو غا مقبول يف مواسا أخرى استنادا  إ  كالمه غ

التحليل اللغوي ، كام سنرى يف تفريقه بلني السلنة والعلام ، أو بلني احلللف 

أن للرجل فضل السبق إلفرادل هذا الفن بتلأليف  غاوالقسم  أو غا ذلك ، 

 .مستقل 

إن كلل  ":عسلكري ما قاله أبو هلالل الالتام واألصل يف إنكار الرتادف 

اسمني جيريان عىل معنى من املعاع وعني من األعيان يف لغة واحدة فإن كلل 

وإال لكان الرياع فضال  ال حيتاج  واحد منهام يقتيض خالف ما يقتضيه اآلخر،

إليه ، وإ  هذا ذهب املحققون من العلامء ، وإليه أشار املربد يف تفسلا قولله 

 تعا                        ( 22:املائدة ) فعطلف : قلال
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 "يء واملنهلاج ملعظمله ومتسلعهلرعة ألول ال للرشعة عىل منهاج ألن ال ل

 (.44: الفروه اللغوية )

وأ تبلا  هلذا  ":وأشار إ  ذلك أيضا  الراغب األصفهاع حيلث قلال  -2

بكتاب ينبئ علن  - تأي كتاب املفردا - الكتاب  إن شاء اهلل ونسأ يف األجل

حتقيق األلفاظ املرتادفة عىل املعنى الواحد ، وما بينها من الفروه الغامضلة ، 

فبذلك ي عرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ املرتادفة دون غلال ملن 

ونحلو ذللك مملا  .. أخواته ، نحو ذكرل القلب مرة والفداد مرة والصدر مرة

ر لر أنله إذا فسلل أنه بلاب واحلد ، فيقلدّ احلق ويبطل البا  ل من ال حيّق يعدّ 

احلمد هلل بقوله ال كر هلل ، وال ريب فيه بال شك فيه ، فقد فّس القر ن ووفال 

 .غا موجود  وهذا الكتاب(  0:املفردات : الراغب األصفهاع ) "التبيان 

يف ويلتفت يف تفسال أحيانا  إ  بعل  تللك الفلروه ،  الزخمرشّي و -2

   تفسا قولله تعلا                                 

                (72:فا ر )ما الفره بني : فإن قلت  ":ل اق

التعب وامل قة التي تصليب املنتصلب : النصب : قلت  النصب واللغوب ؟

 فالنصب  ،من الفتور بسبب النصب  لألمر املزاول له، أما اللغوب فام يلحقه

 "نتيجته وما حيلدث ملن الكلالل والفلرتة  نفس امل قة والكلفة ، واللغوب

 .(7/042:الك اف )

 " قاعدة يف ألفاظ ي ظن الا اللرتادف وليسلت منله " الزركيّش وذكر  -0

زعت بحسب املقامات فال يقوم مرادفها فيام استعمل فيه مقلام : قال  وهلذا و 

ىل املفّس مراعاة االستعامالت ، والقطا بعدم اللرتادف ملا أمكلن  اآلخر، فع

وهلذا منا كريا من األصلوليني وقلو   فإن للرتكيب معنى غا معنى اإلفراد،

أحللد املرتادفللني موقللا اآلخللر يف الرتكيللب ، وإن اتفقللوا عللىل جللوازل يف   

ق بينهلا بضعة ألفاظ حلاول التفريل ة  مَّ وقد ذكر ث   (2/427:الربهان )"اإلفراد

 ..والطريق  ، واحلسد واحلقد ، والسبيل كاخلوف واخل ية
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ولكن مرادنا هنا بيلان حقيقلة  .. والطريقرابه يريبه إذا أزعجه : يقال  -

لغوية ذكرها يف النص السابق ، وهي أن اللفظ ال يتبني معنلال الكاملل إال يف 

 .لغة املحدثني وهو ما يتفق ما أقوال علامء ال ، السياه أي  الرتكيب اللغوي

ة بني ما الدالليّ والعلامء املتذوقون ألرسار البيان يبحريون عن الفروه  -3

والريلب  ابن القيم بني ال ّك  جتعله معاجم اللغة متساويا  ، ومن ذلك تفريق  

 : عىل النحو االِت 

 . م كك   ريب  : ال يقال ، و مريب   شك  : يقال  -

ي بوقد مر بظ  ومنه قول النبّي ، قلقه وأوال يقال ، رابني أمر كذا : يقال  -

 . وال حيسن هنا ال ي ككه أحد "ال يريبه أحد "خافت يف أصل شجرة 

يف  لو  ال مس أو يف غرواا أو دخول ال هر أو وقت  ال يقال لل اكّ  -

 .فيه ا  ن كان شاكّ إالصالة هو مرتاب يف ذلك و

زعاج كام أن اليقني فهو قلق واسطراب وان، الريب سد الطمأنينة واليقني  -

 . والطمأنينة ثبات واستقرار

فال ك سبب الريب ، وال يقال شككني ، يقال رابني جميئه وذهابه وفعله  -

الريب كام أن العلم أ فال ك مبتد، فيوقعه شكه يف الريب  فإنه ي ك أوال  

 .(2/247:بدائا الفوائد: انظر ) مبتدأ اليقني

أن اللرتادف التلام قليلل إذا درسلنا وأكرير الدراسني املحدثني يلرون  -2

 . األلفاظ من زوايا متعددة ويف سياقاهتا اخلاصة بام هلا من ظالل  وإحياءات 

وخالصة القول هنا أننا نعرتف بوجود املرتادفات يف العربية ألَّنا ليست 

مستوى لغويا  أو كالميا  واحدا  كام رأينا ، لقد ابتلعت الفصحى التي ورثناها 

لعرب ومستويات كالمهم لتصنا منهلا شليئا  واحلدا  هلو هلذل كل هلجات ا

 .اللغة التي ورثناها بتارخيها الطويل  شعرا  ونريرا  

ما ذلك إن القر ن ليست فيه مرتادفات تامة ألنه مسلتوى : ولكننا نقول 

لغوي واحد هو أسلوب القر ن النريري ، ويديدنا يف ذلك حقيقلة القلراءات 

صل مراعاة للتنو  الصوِت الكبلا للقبائلل العربيلة ، القر نية التي هي يف األ
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والصللرفّية  يةالصلوت وانلبولذا فإن اخلالف بني القلراءات إنلام هلو يف اجل

فقط ، وليس يف األلفاظ املستعملة فهي واحلدة يف كلل القلراءات  ةالنحويّ و

 اجلسم  مكان اجلسد ، أو القلب  مكان الفداد ، 
أو كام نعلم ، فال نجد يف قراءة 

 .السنة  مكان العام عىل سبيل املريال 

 :  أسباب حدوث الرتادف

وذكروا بع  أسبابه عىل  لغويني وقو  الرتادف يف العربية ل بع  التقبّ 

 : النحو اآلِت 

أن يكون اللفظان من واسعني وهو األكرير ، بأن تضا إحدى  -4

ن غا القبيلتني أحد االسمني واألخرى االسم اآلخر للمسمى الواحد ، م

أن ت عر إحدامها باألخرى ، ثم ي تهر الوسعان وخيتفي الواسعان ، أو 

 . يلتبس وسا أحدمها باآلخر

 :أن يكون من وسا واحد ، وهو األقل ، وله فوائد  -8

  ..أن تكرير الوسائل إ  اإلخبار عام يف النفس -أ

التوسللا يف سلللوك  للره الفصللاحة وأسللاليب البالغللة يف الللنظم  -ب

 .(4/262:املزهر : السيو ي ) "والنرير

وعدد الدكتور رمضان عبد التواب أسباب الرتادف كلذلك علىل النحلو 

  :اآلِت

ثلم أدى احتكلاك  .. يء الواحد يف اللهجات املختلفلةلتعدد أسامء ال  -4

اللغات بعضها ببع  ون أة اللغة العربيلة امل لرتكة إ  متسلك هلذل اللغلة 

ي تدل علىل مسلمى واحلد يف اللهجلات امل رتكة بعدد من تلك األلفاظ الت

 .املختلفة 

يء الواحد اسلم واحلد ثلم يوصلف بصلفات خمتلفلة ، لأن يكون لل  -8

 ذا بتلك الصلفات تسلتخدم يوملا  ملا يء ، وإلباختالف خصائص ذلك ال 

 .وي نسى ما فيها من الوصف ، أو يتناسال املتحدث باللغة  ، استخدام اليشء
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الواحدة ، فقد تتطور بع  أصلوات الكلملة  التطور اللغوي يف اللفظة -7

الواحدة عىل ألسنة الناس ، فتن لأ صلور أخلرى للكلملة ، وعندئلذ يعلدها 

هتللت السلامء : اللغويون العرب مرتادفات ملسمى واحد ، ومن ذلك قوهلم 

 . (أمطرت )  وهتنت

 .(742: فصول يف فقه العربية .)ةاالستعارة من اللغات األجنبي -2

 : اللغوي يف حدوث الرتادف أثر التطور 

وهذل األمور دائملة التغلا .. اللغة سجل حلياة البرش وعلومهم و داام 

 .والتطور ، ويف هذا تتبعها اللغة يف بع  جوانبها 

إن األلفاظ  لأللفاظ أثر ال ينكر يف حدوث الرتادف ، إذْ  الداللّ وللتطور 

مسلتحدثة ، ألن املعلاع  غالبا  ما تتطور دالالهتا ملا الزملان وحتملل معلاع

واألفكار أكرير من األلفاظ ، ولذا يتم حتميل املباع املستعملة معلاع متجلددة 

 . باستمرار

م الذل الكريلرة للمرتادفلات ولكن املدقق يف هذل الظاهرة اللغوية ال يسلّ 

لواحد عرشات بل مئات ملن التي ذكرهتا كتب اللغة ، بحيث يصب  لليشء ا

اهرة إحدى أسباب تضخم املعجلم العلريب ، إسلافة إ  وهذل الظ ،األسامء 

التصحيف والتحريف ، ورغبة بع  اللغويني يف املجيء بالغريب ، والتفرد 

اللغللويني إ  حللد بعيللد ، وقللد  بضللاعةبلله يف عصللور كانللت تت للابه فيهللا 

و بيعلي أن املعلاجم العربيلة قلد ": شيئا  ملن ذللك، قلال  "نولدكه"الحظ

خللص بسللبب أَّنللا تللذكر التسللميات ال للعرية تضللخمت جللدا  ، عللىل األ

فحلني يسلمي أحلد  ال خصية اخلالصة لألشياء عىل أَّنلا كللامت خاصلة ،

ال عراء األسد مريال  بالكارس باألسنان ، ويسميه شاعر  خر بالسلاحق وغلا 

ذلك ، فإن املعجم العريب يأخذ هذل التسميات عىل أَّنا ترادف كلمة األسلد 

 .( 24: اللغات السامية )"متاما  

حتول نعلوت كريلاة بملرور ظواهر كرياة لذلك التغا ، منها ويف العربية 

تحلل بلدورها حملل األسلامء فالزمن وكريرة االستعامل إ  ما ي لبه اجلواملد 

فيظن الناس ما  ول االستعامل أَّنلا ملن مقام املنعوت تلك األسامء وتقوم 
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للصلقر ، وكريلا ، وذلك كاألشقر واألدهم للفرس ، واألجلدل املرتادفات 

كل ذلك كان يف  ..  من أسامء األعالم امل تقة كفاسل وكريم وحسن وحممد

  ومنه األصل نعوتا  حتولت إ  أسامء ت نعت ،              

 "حلوراء"لكن لكريرة استعامهلم الصفة  ،نساء حور  :واألصل( 38:الرمحن)

مقامه ونعتت نعته ، وللذا ال ي لحلظ  ومجعها صارت عندهم كاالسم وقامت

 . حذف  املوصوف هنا إال بيشء من التدبر وحتليل السياه

والكناية بوصفها تطورا  دالليا  سبب من أسباب الرتادف كام قال األستاذ 

ومن أسباب توهم الرتادف الكناية الدالة عىل ذات فإَّنا إذا ":عيل اجلارم 

ها الناس حقيقة ، وأدخلوها يف اشتهرت وجرت اا أقالم الكتاب تومه

  :عداد املرتادفات ، فزامحتها باملناكب ، فسليل النار الذي ورد يف شعر املعري

 الاللث السُّ أبال ورن  كأنّ     ى   حتّ  ورهَّ  دهَّ  النارن  سليل  

 عدنان ، وهي كناية عن لغة العلرب مرادف للسيف يف االستعامل، وبنت 

 (. 782: ادف الرت)"أصبحت كأَّنا مرادفة هلا 

وربام جرت الصفة يف ":وقد أشار سيبويه إ  ْء من ذلك بقوله 

الكتاب )"فمن ذاك األبره واألبط  وأشباههام ..   كالمهم جمرى االسم

 :وقال العكربي يف إعراب قوله تعا   ( 4/882:

                          

                  (7:املائدة ) 

النطيحة بمعنى املنطوحة ، ودخلت اهلاء ألَّنا مل تذكر معها  ":قال 

إمالء ما ) "، مل تدخل اهلاء  شاة نطي  : املوصوفة فصارت كاالسم، فإن قلت

وفيه شاهد عىل أن الصفة حتل حمل املوصوف بمرور  (847:محن مّن به الر

الزمان وكريرة االستعامل ، وهلذا يعّد النعت من أسباب توّهم الرتادف كام 

ألن العرب جرت يف كريا من أحوال الكالم عىل  "قال األستاذ عيل اجلارم 

دا  حذف املوصوف واالكتفاء بالوصف ، ساا  عىل َّنجها يف اإلجياز ، واعتام

عىل وسوأ املراد ، فإذا تكرر استعامل الوصف مستقال  تناسى الناس 



 

047 

املوصوف تدرجييا  ، وأخذ الوصف يقرب من االسمية قليال  قليال  حتى 

 "وذكر من ذلك الصمصام واحلسام للسيف .. يندمج يف األسامء املرتادفة

 . (783: الرتادف )

 : ثرها يف املرتادفات أظروف مج  اللغة و

ظروف مجا ألفاظ العربية الفصحى من البوادي والقبائل كانت سلببا  إن 

كذلك من أسباب كريرة املرتادفات يف العربية ، لقلد سلاأ عللامء كريلاون يف 

بوادي العرب جيمعون من األعلراب كلل كللامت اللغلة التلي يسلتعملوَّنا 

ملن أيلن : ومسميات األشياء عندهم ، وقد سأل الكسائي اخلليل بلن أمحلد 

من بوادي احلجاز ونجد وهتامة ، فخرج ورجا : ت علمك هذا ؟ فقال أخذ

 " قنينة  حربا  يف الكتابة عن العلرب ، سلوى ملا حفلظ عرشة   وقد أنفذ مخس  

 .(8/407:بغية الوعاة  :السيو ي )

صار كله ملن تلراث صغاة يف صورة رسائل معجمية وهذا الذي مجعول 

لنواة ملعاصارت تلك الرسائل الفصحى حيث  نفت فليام بعلد ، مجها التي ص 

يف األصل هلجات قبائل متنوعة ، وهذا الذي فعلول كان خدملة جليللة  يوه

 -للعربية ، إذ لدينا اليوم موروث هائلل ملن األلفلاظ يمكلن أن نواجله بله 

نواجه  وفلان املصلطلحات  -بطره الصياغة املتنوعة كاالشتقاه والنحت 

ذلك قلد أسلهم يف حلدوث اللرتادف واأللفاظ اجلديدة كل يوم ، ولكنه ما 

إن الناظر إذا أمعن نظرل تبني لله أن  ":اللفظي ، يقول األستاذ حفني ناصف 

ال ترادف يف احلقيقة ؛ ألن العلرب شلعوب وقبائلل ، ولكلل شلعب ألفلاظ 

حمصورة وسعها واسعهم ليتقاسوا اا أغراسلهم ، وال قورة يف تقلايض 

ل معنى ، فالذين يسلمون السلبا األغراض إ  وسا أزيد من لفظ واحد لك

ية ال يقوللون سلكينا  ، وإذ ال متلس دْ أسدا  ال يسمونه ليريا  ، والذين يقولون م  

احلاجة إ  ذلك فاحلق أن الرتادف يف اللغات ليس  بيعيا  وال وجود له متلى 

هنا النظر إ  كل قبيلة عىل حدة ، وإنام هو أمر حيدث عند النظلر إ  كافلة وّج 

 .( 73-70: مميزات لغات العرب )"موم ال عوب القبائل وع
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وهذا السبب غا مقصور عىل العربية ، إذ حدث ما ي بهه يف اإلنجليزيلة 

واللغة اإلنجليزية لغة غنية بصفة خاصة يف املرتادفلات أو ": كام يقول أوملان 

أشبال املرتادفات بتعبا أده ، فهي قد فتحت الباب عىل مُّصاعيه لالقرتاض 

ة الالتينية وما تفر  عنها من لغات ، وقلد عمللت بلذلك علىل ثلراء من اللغ

اع الدقيقللة مصلادر اللرتادف فيهلا ثلراء واسلعا  واكتسلبت ألوانلا  ملن املعل

كام ظفرت بتنو  يف التعبا إ  درجة مل تصل إليهلا لغلة  والدالالت املختلفة 

 .(44:دور الكلمة يف اللغة)"أوربية أخرى

ت فكرة الرتادف كذلك لدى اللغويني وعاملة ومن األسباب التي رّسخ

الناس أن املعاجم العربية عىل اختالف أنواعهلا انتهجلت أسللوب التفسلا 

باملرتادف ، أي تفسا اللفظ بلفظ  خر دون فواره تذكر بني اللفظني يف كريا 

  ،املنحلة: ، واالسلم  أعطلال: منحه: ( من  )  قال يف القاموس ، من األحيان 

فظ بلفظ  خر هنا أوهم برتادفهام ، وال شك أن اللفظني متقاربلان وتفسا الل

يف االستعامل يف عُّص التقعيد اللغوي ، ولكن تلرادفهام جلاء نتيجلة لتطلور 

دالل يف لفللظ مللن  ، وأصللله مللن املنيحللة ، وهللي الناقللة أو ال للاة ت عطللى 

علد فصارت كل عطية من هذا النو  ب ، لالستفادة بلبنها وأوبارها وأصوافها

 . ذلك منحة

ومن أسباب الرتادف عدم اعتبار املطللق واملقيلد ملن األلفلاظ ، حيلث 

يعدها أصحاب املعاجم مرتادفة ، وليست كلذلك ، وذكلر ابلن فلارس ملن 

          املائدة ، ال يقال هلا مائدة حتى يكون عليها  علام ، ألن املائلدة ملن  ":ذلك 

وان ، وكذلك الكأس ال تكلون إذا أعطاك ، وإال فاسمه "مادع يميدعن  " ا خن

 .(442:الصاحبي )"كأسا  حتى يكون فيها رشاب ، وإال فهو قدأ أو كوب 

 : ثون والرتادف املحدم 

ذهب إليله ملن التحلرز ملن ناالجتال احلديث يف الدرس اللغوي يديد ما 

ام إ  السلياه بقرائنله إ اله الرتادف عىل كريلا ملن األلفلاظ دون االحتكل

وينبغلي أن نوسل  هنلا  ":ول الدكتور حمملود فهملي حجلازي يق املتنوعة 

املعنى احلديث للرتادف ، ففي ظل مبدأ نسبية الداللة ينلدر أن تكلون هنلاك 
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تقللارب كلللامت تتفللق يف ظللالل معانيهللا اتفاقللا  كللامال  ، ومللن املمكللن أن ت

فاأللفاظ املرتادفة هي الذا املعنلى األلفلاظ ذات  الدالالت ال أكرير وال أقل 

 .( 32: مدخل إ  علم اللغة )"لدالالت املتقاربةا

نجلد اللغلويني املحلدثني  -التحرز من قبلول اللرتادف  -وهلذا السبب 

معنيني باقرتاأ وسائل يتمكنون من خالهلا من اختبار ما هو ملن اللرتادف "

وما ليس منه ، ومن تلك الوسلائل ملا يسلمى باختبلار االسلتبدال ، اللذي 

التامة أو احلقيقيلة هلي التلي تتبلادل كلل املواسلا أو  يفرتض أن املرتادفات

السياقات ، وقد تبني عند إجراء هذا االختبار أنه ال توجلد كللامت مرتادفلة 

اذا املعنى ، وكل ملا هناللك أن بعل  الكللامت تتبلادل بعل  املواقلا أو 

قد تستخدمان "عميق "بمعنى  ( profound-deep)السياقات ، فالكلمتان 

أي تعا ف ، ولكن باسلتعراض السلياقات (  sympathy)  لوصف الكلمة

وهلذا معنلال أن (water)جتيء وحلدها فحسلب ملا  deep أنسوف نجد 

 "معها   profoundعىل حني ال جتيء  waterتصاحب الكلمة  deepالكلمة 

 .(22:املصاحبة يف التعبا اللغوي: حممد حسن عبد العزيز/د)

ن من باب املرتادف يف القر ن الكلريم إن أكرير ما عدل اللغويون واملفّسو

كلام  "األلفلاظ ذات اللدالالت املتقاربلة "هو يف احلقيقة داخل حتت مسمى

سنرى يف الدرس التطبيقي ، أما اللرتادف التلام فهلو نتيجلة  بيعيلة لتعلدد 

البيئات والروافد اللغوية التي استقت منهلا العربيلة ملواد ألفاظهلا ، أملا أن 

حدة ترادف تام فهذا م كوك يف أمرل كلام يقلول اللدكتور يكون يف البيئة الوا

ملا أصب  معروفا  يف دراسة أصول التعارف عىل وسا الرملوز  ":متام حسان 

للمعاع من قورة اسلتقالل املعنلى الواحلد بلالرمز الواحلد ، فالكلمتلان 

اللتان نعتربمها مرتادفتني ال يوجد بيلنهام يف الواقلا إال منطقلة م لرتكة ملن 

عنى ، ثلم يسلتقل كلل ملنهام بإقليمله اخللاص خلارج منطقلة التلداخل ، امل

اللغلة ) "فاختالف ظالل املعنى اذل الصورة مطعن خطا يف فكرة اللرتادف 

 .(782: معناها ومبناها : العربية 
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وما أن االجتال احلديث يف علم اللغة يديد التعامل ما الرتادف ملن هلذا 

ارصين ال يأخذ بذلك ، كام يقلول اللدكتور املنطلق ، فإن بع  اللغويني املع

 بوجود الرتادف يف القر ن الكريم وعىل هذا األساس نقّر ":صبحي الصال  

ألنه وقد نزل بلغة قريش املريالية جيري عىل أسلاليبها و لره تعباهلا ، وقلد 

أتاأ هلذل اللغة  ول  احتكاكها باللهجات العربية األخرى اقتباس مفلردات 

واذا نفّس ترادف .. ظائر هلا وال متلك منها شيئا  أحيانا  أخرى متلك أحيانا  ن

 .(766-822: دراسات يف فقه اللغة )".. أقسم وحلف 

  .وسوف نرى عام قريب أن بينهام فروقا  واسحة يف القر ن الكريم: قلت 

 ولكن ما الرشوط التي ِكم هبا عىل يرادف لفظب أو أكثر ؟ 

 :واب هذل الرشوط كام يأِت حدد الدكتور رمضان عبد الت

االتفاه يف املعنى بني الكلمتني اتفاقا  تاما  ، فإذا تبني بلدليل قلوي أن  -4

( قعلد)شيئا  ال يسلتفيدل ملن كلملة ( جلس)العريب كان يفهم حقا  من كلمة 

 . ليس بينهام ترادف : قلنا حينئذ 

 .االحتاد يف البيئة اللغوية  -8

    …عهد خاص وزمن معني  االحتاد يف العُّص ، أي يف -7

            يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صوِت آلخر ، فحني نقلارن بلني أاّل  -2

النمل نلحظ أن إحدى الكلمتني يمكلن أن تعلد : بمعنى ( اجلفل)و( اجل رْيل)

 . (787 – 788: فصول يف فقه العربية) " أصال  ، واألخرى تطور هلا

ة الرتادف يف القر ن الذي يمريلل مسلتوى وهذا يقودنا إ  القول بأن فكر

لغويا  واحدا  تكاد تكون غا موجودة أو نلادرة احللدوث ، وملن ثلم ينبغلي 

علينا بذل املزيد ملن اجلهلد املتلدبر املتلأع يف تتبلا دالالت األلفلاظ وبيلان 

ة بني ما عّدول من املرتادفات ، وهذا يف احلقيقة لون من ألوان الدالليّ الفروه 

من  -إعجاز هذا الكتاب اخلالد الذي ال تنقيض عجائبه ، وإثبات   البحث يف

 ال شلبيه   أن هذا الكتاب هو من عند اهلل ، وأنه حمكلم   -سمن كريا ال حي  ىص 

 .له يف تاريخ هذا العامل 
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هذا القول الذي نقوله ونختارل هو الذي ينحو إليه علم اللغة احلديث يف 

  اللغلويني القلدامى ، ويلذكر اللدكتور وقد تنبه إليه بعل ،مفهوم الرتادف 

إبراهيم أنيس أن محزة اإلصفهاع كلان ينكلر اللرتادف يف اللهجلة الواحلدة 

ويعرتف به يف هلجتني خمتلفتني ، والدكتور أنيس يديد ذلك أيضا  التفاقه ملا 

ومللن القللدامى  (400-407:يف اللهجللات العربيللة )" راء اللغللويني املحللدثني 

وكلام كريرت األلفاظ علىل املعنلى الواحلد  ": ني ، قال كذلك العالمة ابن ج

كان ذلك أو  بأن تكون لغات جلامعات اجتمعت إلنسلان واحلد ملن هنلا 

 .(4/732:اخلصائص ) "ومن هنا 

لأللفلاظ لله أثلر كبلا يف حلدوث  اللداللّ إن التطلور : وهلذا كله نقول 

ب أو تتحلد ظاهرة الرتادف ، حيث تتطور اللدالالت املختلفلة حتلى تتقلار

أو الدراسلة التارخييلة  - بمرور الزمان  وللذا فلإن تتبلا اسلتعامالت اللفلظ

بدءا  من أصله اللغوي ، هو السلبيل للوقلوف علىل الدالللة  - ملراحل حياته

احلقيقية للفظ ، ما علمنلا بصلعوبة ذللك وم لقته ، وذللك بسلبب افتقلار 

فاظ ، وابن منظور رمحله اهلل العربية إ  املعاجم التارخيية التي تتابا تطور األل

ما جاللة عمله يف لسان العرب إنام مجا ألفاظلا  ذكرهلا  (هل344تويف سنة )

اللغويون وأصحاب املعاجم قبله دون أن يذكر لنا استعامالت هذل األلفلاظ 

 .يف عُّصل هو يف القرنني السابا والريامن اهلجريني

 للغوية املختلفلة اظ ذات األصول اأنكر تقارب معاع بع  األلف لست  و

ولكني ال أقول باحتادها متاما  ، ورغم ما استطعت أن أمجعه وأسجله يف هلذل 

الدراسة ، فإن ثمة ألفاظا  مرتادفة حتتاج بعد إ  جهلد كبلا وتلدقيق شلامل 

 .ملتابعة حتديد معانيها بدقة 

وال يدخل سمن هذل الدراسة األلفاظ املتُّصفة من أصل لغوي واحد ، 

لنعيم ، واإلنس واإلنسان ، والرمحة واملرمحة ، ألن رشط الرتادف كالنعمة وا

ال ينطبق عليها ، بل هي صي  لغوية متنوعة من أصل لغوي واحد  والعربيلة 

 .تتُّصف يف الصي  واألوزان تُّصفا  كباا  من املادة الواحدة 
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 : ة الدالليي نظرية املجاالت 

يخضا هنا لنظرية املجلاالت تفسا الفروه بني املرتادفات القر نية سإن 

النظريلة أن كلل جمموعلة متقاربلة ملن املعلاع  جممللة بدرجة ما ، والدالليّ 

واأللفاظ تكّون جماال  دالليا  واحلدا  ، فاأللفلاظ التلي تتحلدث علن الكلون 

هذل تكّون جماال  دالليا  واحلدا  ، وملن ثلم ..والنجوم والكواكب واملجرات 

ارب دالالت بع  األلفاظ لكنهلا ال تتحلد يمكن داخل هذا املجال أن تتق

املجلال  "متاما  ، وكذلك يف ألفاظ القر ن الكريم يوجلد ملا يمكلن تسلميته 

الدال عىل معنى ملا ، وتتحلرك فيله ألفلاظ متقاربلة املعلاع لكنهلا  " الداللّ 

ليست متحدة ، فاأللفاظ الدالة عىل اجلسم منهلا اجلسلم واجلسلد والبلدن ، 

ولكل لفظ فيه معنى حمدد ، ما أَّنا كلذلك متقاربلة املعلاع  فهذا جمال دالل 

وبرأ وفطلر خلق وأن أ وجعل وذرأ "واأللفاظ الدالة عىل عملية اخللق مريل 

واإلن لاء كلها تكون جماال  دالليا  واحدا  داال  علىل عمليلة اخلللق  ".. وأبد 

تقارالا  هذا ملا.. ، ولكن لكل منها داللة حمددة وسياه تأِت فيه وين كوالت

 .يف الداللة عىل أصل املوسو  وهو عملية اخللق 

وأسامء القيامة واليوم اآلخر تكون كلذلك جملاال  دالليلا  داال  علىل ذللك 

 .. اليوم الذي يقوم فيه الناس للحساب ، ولكن ذللك اليلوم  ويلل  ويلل

ومن ثم يكون لكل حال فيه .. مخسون ألف سنة ، وهلذا فله أحوال وأحوال 

ويلوم  كالقيامة ويوم اللدين ويلوم البعلث ل عليه باعتبار ذلك احلال لفظ دا

كل اسلم منهلا يلحلظ  ...الن ور ويوم احلساب واحلاّقة والقارعة والواقعة 

 .فيه معنى من معانيها وأحواهلا 

ال امل ألسامء اهلل تعا  احلسنى ، فهي أسامء تلدل  الداللّ وهكذا املجال 

اسلم بصلفة ،   سبحانه ، ولكن خيلتص كلل  عىل ذات واحدة هي ذات املو 

واألسامء احلسنى جمموعات داللية كذلك ، فمنها جمموعلة للرمحلة واملغفلرة 

ومنهللا جمموعللة لبيللان القللدرة وجمموعللة لبيللان اخللللق والتللدبا .. والعفللو 

وجمموعة لبيان .. وجمموعة لبيان العقوبات ، وجمموعة لبيان العلم واحلكمة 

 .إلخ .. الرزه والعطاء 
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ة أمريللة لبيلان دقلة تسلعب يف مسلألة اللرتادفسنكتفي : شواهد قرآنية 

 .وما يف ذلك من إعجاز ومجال ، القر ن يف وسا اللفظ موسعه املناسب 

 : القلب والفناد  -1

إذا جعلت هللا موسلعا  يف الرملاد : فأدت اخلبزة "( فأد ) يف اللسان جاء 

ْفأ د :اا التنوروالنار ألسعها فيه ، واخل بة التي حيرك  أوقدوا : وافتأدوا  .. من

القللب لتفلددل : التوقلد ، والفلداد : والتفدد  ..  النار نفسها: نارا  ، والفئيد 

القلب وقيل وسطه وقيل الفداد غ اء القللب ، والقللب : والفداد  ،وتوقدل 

الفداد ، واجلما قلوب ، وقد يعلرب : القلب  "وفيه كذلك  "حبته وسويداؤل 

وجعلل ابلن  "لب عن العقل ، ويسمى بلذلك لتقلبله وحركتله الدائبلة بالق

ومنه الفداد ، سمي  ..مّحى وشدة حرارة"داال  عىل  "فأد "فارس هذا األصل 

(          فلأد )  ويف القلاموس املحليط ( 262 -267:مقاييس اللغلة ) "بذلك حلرارته

يف مفلردات و "الفداد أو أخص منه ، والعقل  وحمل  كلل ْء : القلب  "

وقلب اإلنسان قيل سمي بذلك لكريرة تقلبه ، ويعرب بالقللب علن  "الراغب 

           وفيله "املعاع التي ختتص بله ملن اللروأ والعللم وال لجاعة وغلا ذللك 

 .  " الفداد كالقلب ، لكن يقال له فداد إذا اعترب فيه معنى التفدد أي التوقد "

جتعل القلب والفداد بمعنى واحلد ،  ومما تقدم نرى أن أكرير معاجم اللغة

 فهل مها كذلك يف القر ن الكريم ؟

ر موسلعا  ، لوردت كلمة الفداد مفردة وجمموعة يف القلر ن يف سلتة ع ل

واستعراض هذل املواسا يوحي لنا بأن لفظ الفداد يطلق عىل القلب يف حال 

اد يمريل خوفه وفزعه ، أو ان غاله بأمر خطا أو غا مألوف للنفس ، إن الفد

احلالللة ال للعورية والنفسللية  لإلنسللان حللني تضللطرب يف نفسلله م للاعر 

 .من القلب  وأحاسيس متأججة لسبب ما ، وهو عىل هذا أعمُّ 

د ، التوقّ : د التفدّ  "ويستند ذلك املعنى أساسا  إ  األصل اللغوي للفداد 

 :ولنقرأ قوله تعا   "القلب لتفددل وتوقدل : والفداد 
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               ( 46:القصص).  

فلو كانا يدديان معنى واحدا  فام ( قلب)ولفظ ( فداد)يف هذل اآلية لفظ 

أم موسى ( قلب)وهل كان  الداعي إ  استعامهلام كليهام يف  ية واحدة ؟

ها قبل ذلك فارغا  ؟ إن قلبها كان مطمئنا  بنُّص اهلل ال ريب ألن اهلل تعا  برّش 

 : بقوله -كام يف السورة نفسها  -

                         

             (3 ) 

أما فدادها فهو الذي انتابه اخلوف والفز  وهي تضا وليلدها يف تلابوت 

تلقيه يف اليم لتتقاذفه األمواج أمام عينيها ، ثم حتمله بعيدا  إ  مكان مل خيربها 

هلذا  به اهلل تعا  ، وهو الرسيا الذي ال غنى له عن لبن أمه ، فام ظنلك بلأم  

 حاهلا ؟

هذا التفدد والتوقد تأِت رمحة اهلل فابط عىل قلبها ، وهو بعد ذهاب  وبعد

 !إذن ( فدادا  ) وليس ( قلب ) اخلوف والفز  ، وبعد أن ربط اهلل عليه 

 :ولنقرأ اآليات اآلتية 

4-                       

 (486:هود)

8-                (78:الفرقان ) 

لرَّ الا صلاحب  إن استعامل لفظ الفداد هنا يناسلب متاملا  احللال التلي م 

ويلرى  - إال أفرادا  معلدودين - ، وهو يرى الناس يكذبونه الدعوة حممد 

برش جتلري  الرسول الكريم قومه يقاتلونه رغم أنه جاءهم باحلق املبني ، و

عليه أحوال البرش من خوف وحزن وقلق علىل دعوتله ، وكلل ذللك حيلرك 

فدادل ، فتنلزل اآليات لتريبت هذا الفداد ، أما القلب فقد كان موقنا  بنُّص اهلل 

بلن منذ ذلك اللقاء األول ما جربيل حني أخربل أنه رسول اهلل وأخربل ورقة 
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ر لكان القلب إذن مطمئنلا  بنصل .. ن قومه خمرجولهذل األمة وأ أنه نبيُّ نوفل 

 .ن الفداد يتوقد ويتفأد تبعا  ل دة احلوادث وتتابعها كاهلل ، ول

أن  - استنادا  إ  األصل اللغوي وظالل املعنى - وأنت ال تستطيا بحال  

 !تضا لفظ القلب يف هذين املوسعني بديال  عن الفداد 

من  يات ربه ما رأى ، ورحلة   نبيُّ املباركة رأى ال املعراجويف رحلة 

اإلرساء كانت أمرا  مرياا  وخارجا  عن املألوف من  بائا الناس ، بل إن 

واإلنسان حني يمر  أحدا  من البرش مل يواجه مريل هذل التجربة قبل النبي 

بام هو أقل منها بكريا تتحرك فيه امل اعر والعوا ف حركة غا عادية ، ويف 

 أ قوله تعا  هذا اإل ار نقر            .    

       ( 44-46:النجم ) 

لقد استعمل لفظ الفداد هنا ليناسب تللك احلاللة ملن ال لوه والرغبلة 

وال نسلتطيا  .. فيها امل اعر األفكار " دتتفأّ "والعا فة واحلالة اخلاصة التي 

   لفظ القلب مكان الفداد ، واملراد من الرؤية هنا رؤيلة النبلّي  هنا أن نضا

لق عليها ، ورؤية غا ذللك  جربيل  عليه السالم عىل صورته احلقيقية التي خ 

ود   اْبنعن  كام ورد يف احلديث املتفق عليه ، من اآليات الكربى ْسع   -أ نَّله  :  م 

يل    أي النبّي  رْبن أ ى جن ةن   ر  ئ  لتُّامن
ه  سن ن لاأ   ل  ، ومسللم  7878 :روال البخلاري) " ج 

:278).  

 :، قال تعا   ملوقف من مواقف احلرش هذل الصورة   لنتأمْل و

                      

         .               

            ( 27-28:إبراهيم ). 

إن الكفار يف حال الفز  األكرب مهطعون أي مّسعون يف ذل وخ لو  ، 

ملن شلدة  -رهم لبصل - رافعو رؤوسهم إ  السامء ، ال يرتد إليهم  لرفهم

هواء أي خالية من  "دهتمئأف"اهلول والفز  ، وناسب هذل الصورة أن تكون 
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ولفظ الفداد هنا كام ترى ناسب مكونات الصلورة التلي وصلفتها  ،كل أمن 

 .اآليات 

مقرتنللة بالسللما  "أفئللدة"بصلليغة اجلمللا  "فللداد"وقللد وردت كلمللة 

، 2: ، والسللجدة 32: واملدمنللون 32:النحللل "واألبصللار يف مخللس  يللات 

بع  نعم اهلل تعلا   وردت يف سياه تعداد "87: ، وامللك 80:واألحقاف 

عىل اإلنسان ، ومن املالحظ أن السما والبُّص والفداد من الوسائل املبارشة 

لإلدراك عند اإلنسان ، أي هي ت به أجهزة االستقبال التي ترسل إ  القلب 

 . والعقل ما تستقبله من احلوادث واألخبار 

يف ( دفلدا)واملالحظ كذلك أن الستة عرش موسعا  التلي ورد فيهلا لفلظ 

القر ن هي مجيعا  مكية ، واملستعمل منها يف وصف األمور الدنيويلة يناسلب 

            متاملا  حللال املجتملا املكللي إذ ذاك ، وهلي حللال اخللوف والقلللق والتوقللد 

من جانب املسلمني لضلعفهم وقللتهم ، وحلال احللاة والفلز   (والتفدد) 

 .به اإلسالم من جانب الكفار بسبب ما جاء ( والتفدد)والغضب 

واملستعمل من اللفظ يف األمور األخروية يناسب كذلك املعاع األصلية 

ما الكفار فقط ، ال ما أهل  - يف اآلخرة - للفظ ، ولذا نجدل مستعمال  

  قال تعا  .. اجلنة اآلمنني املطمئنني الذين أمنهم اهلل التفدد والتوقد  

       .        .                                  

   .(3-2: اهلمزة ) 

وهلو مسلتقر العقيلدة أيلا   ، أما القلب يف القر ن فهو أداة الفهم والتلدبر

 :كانت ، ومن ذلك 

4-                      (20:احلج) 

8-          ( 432:األعراف.) 

7-                      ( 82:حممد). 

وقد ورد لفظ القلب مفردا  ومرينى ومجعا  يف  يات كريلاة ، حيلث يصلف 

ليمة وفيهلا اإليلامن والسلكينة ، وقللوب الكفلار اهلل قلوب املدمنني بأَّنا سل
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وكلل  .. واملنافقني باملرض ، وأنه تعا   با عليها وختم ، فال تتدبر أو تفقله

ملن أدوات  ذلك يوس  ما قدمنا من القول بلأن القللب يف القلر ن هلو أداة

 .وهو مستقر العقيدة حقا  كانت أم با ال   ،الفهم والعقل والتدبر 

  : ام واحلول واحلجةة والعالسنم  -2
: السلنة : السنة واحدة السنني ، قال ابن سليدة  "( سنة )يف لسان العرب 

العام ، والسنة مطلقة  السنة  املجدبة ، أوقعوا ذلك عليها إكبلارا  هللا وت لنيعا  

احللول سلنة بأرسهلا ، "وفيله كلذلك  "أصلابتهم السلنة : واستطالة ، يقال 

واحتال أتلى عليله  يء  لأتى ، وأحال ال :  وحال عليه احلول حوال  وحدوال  

 انقلبت وحصل يف قااا اعوجلاج :  عن حاهلا وحالت القوس   .. حول كامل

لدل بله علن وجهله وأصلل ملادة  (حلول:اللسلان) "واملحال من الكالم ما ع 

صص يف الرش  بالعبادة املعروفة ، وجاءت القصد واللزوم ، ثم خ  ( حجج )

العلام "ويف مفردات الراغلب مرة واحدة ، ج فيها تسمية السنة حجة ألنه حي  

كالسنة ، لكن كرياا  ما تستعمل السنة يف احللول اللذي يكلون فيله ال لدة أو 

اجلدب ، وهلذا ي عرب عن اجلدب بالسنة ، والعام بام فيه من الرخاء واخلصلب 

العام  "وفره أبو هالل العسكري بني العام والسنة بقوله  ( 722:املفردات ) "

   .(882:الفروه اللغوية )"!ا أيام والسنة مجا شهورمج

وانتهى دارس حمدث إ  أنه ال فره بني هلذل ! وهذا ال دليل عليه : قلت 

 .(824:الرتادف يف اللغة )األلفاظ من حيث الداللة ، وأَّنا مجيعا  بمعنى واحد 

ومما تقدم نرى أن تعريف الراغب األصفهاع أقرب هذل التعريفات إ  

قا اللغوي واالستعامل القر ع ، ذلك أن القر ن يفره يف استعامله بني الوا

هذل األلفاظ ، فيضا كالًّ منها يف سياه ال يص  أن يوسا فيه غاها ، 

 ولنقرأ قوله تعا                     

       (42:كبوت العن). 

فلم جاء املميلز أوال  بالسلنة وثانيلا  بالعلام ؟ : فإن قلت :  الزخمرشّي قال 

ألن تكرير اللفلظ الواحلد يف الكلالم الواحلد حقيلق باالجتنلاب يف : قلت
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إال إذا وقا ذلك ألجل غرض ينتحيه املتكلم من تفخيم أو هتويلل  ،البالغة 

 .(7/222:الك اف )"أو تنويه أو نحو ذلك 

يطلقون لفظ السنة عىل السنة  - كام قرأنا سابقا   - إن العرب:  وأقول

املجدبة إكبارا  هلا وت نيعا  واستطالة ، ولقد خا بهم القر ن بمعهود كالمهم  

  فقال                      

    ( 476:األعراف) عقابا  مما  - مطلقة   - فقد جعل السنني

 .عاقب اهلل تعا  به  ل فرعون 

التي قضاها يف قومه يلدعوهم  - عليه السالم - وانظر اآلن إ  سنّي نوأ

إ  اهلل وهم يعارسونه ويتهمونه ب تى االهتامات البا لة ، ويسلخرون منله 

ملن معله ، وكلم وكم كانت السنون شديدة عليه وعىل من   ..وممن  من معه

فكان لفظ السلنة بلام حيملل ملن ظلالل ال لدة يف نفلوس ! اشتّد القوم معه 

املتلقني للقر ن كذلك ، أنسب األلفاظ هلذل احلال ، أما لفظ العام فإنه أ للق 

وملن املناسلب متاملا  أن  عىل الفرتة املستريناة من األلف ، وهي مخسون عاما  ،

اما  ال سنني ، بام حيملل لفلظ السلنة ملن تكون الفرتة املستريناة من األلف أعو

ظالل ، ولقد اقتىض التغاير يف املعنى واحلالني تغلايرا  يف اللفلظ ، وهلذا ملن 

بالتغاير بلني لفظلي السلنة  حكم السياه   هكذا،  دقائق بالغة القر ن الكريم

 !والعام 

أسف إ  هذا أن لفظ األلف يوحي بطلول امللدة وكريلرة السلنني ، وأنله 

وهلي املقابلل للفلظ األللف ملا ( تسعامئة ومخسلني سلنة  ) من  أخف لفظا  

وهذا من دقائق التعبلا القلر ع ولطائفله ( مخسني عاما  ) االستريناء الذي يف 

 .الكرياة 

وملا كان لفظ األلف يوحي بالكريرة ، اقرتن بلفلظ السلنة يف القلر ن ، ومل 

 : يقرتن العدد نفسه ما لفظ العام ، فجاء يف القر ن 

4-                            

            (20: البقرة) 
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8-                            ( 23:احلج ) 

7-                          

  (2:املعارج ) 

ومما يديد قولنا يف السنة بتعارف العلرب عليهلا داللة  علىل معلاع ال لدة 

ني   ":حني دعا عىل قريش  والقحط واجلدب قول النبّي 
لنن لا سن ْله  مَّ اْجع  اللَّه 

ننّي  سن ف   ك  اللذي واحللديث  (4660:  رف من حلديث روال البخلاري ) "..ي وس 

  "بعدل
 
ء ْ  ْ لَّ  ْت ك  صَّ ن ة  ح  هْت ْم س  ذ  أ خ  ي لف   ف  اجلن امل ْيت لة  و  ل وا اجل ل ود  و  تَّى أ ك  " ، ح 

   .(4663:احلديث)

تدور عىل املعنيني األساسيني هلا ، السلنة  ومعاع املادة يف حديث النبي 

ومة ، أي هي اثنا عرش شهرا  ، والسنة بمعنى ال دة ، كلام يف بمعنى املدة املعل

ثل" : قولله األحاديث السابقة ، ومنهلا  يب  ث ال  لأ ْلت  ر  نْت لنْين  ا  س 
أ ْعط لاعن ثن ، ف 

ة   د 
احن ي و 

نن ن ع  م  ا و  يه 
أ ْعط انن ن ةن ف  ي بنالسَّ

تن ك  أ مَّ
ْلن يب  أ ْن ال  هي  ْلت  ر 

أ  ْلت ه  أ نْ  ، س  لأ  س   ، و 

أ ْعط لل هن ف  ر  للي بنللاْلغ 
تن للك  أ مَّ

ْلن الال  هي  يه 
ْم  انن ْيللن ه  ْم ب  لله  ْأس  للل  ب  ْع  ْلت ه  أ ْن ال  جي  للأ  س  ، و 

ا يه 
نن ن ع  ل( 3806: روال مسلم) "ف م  ة علىل رّ ويف  بقات ابن سعد ذكر وفد بنلي م 

أيلن تركلت أهللك؟ : بن عوف احلارث    سنة تسا ، فسأل النبيُّ   النبّي 

هلل إنلا ملسلنتون ، وا: ؟ قلال  وكيلف اللبالد: الأ وما واالها ، قال بس  : قال 

:  بقات ابلن سلعد)"..اللهمَّ اسقهم الغيث  :  ، فقال رسول اهلل  فاد  اهلل لنا

4/862.) 

من السلنة   تّق ي  ، حيث  الرباعي أسنت  الفعل اسم فاعل من : سنتون وم  

 .عىل ال دة كام ترى  دال   فعل  

ظالال  للمعنى نفسه يف اآليات اآلتية من سورة ونستطيا أن نجد 

 :يوسف

                      

       .                    
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           .                 

  (22-23:يوسف). 

لقد أّول يوسف عليه السالم الرؤيلا بلأن القلوم سليزرعون وحيصلدون 

ويدخرون سبا سنني دائبني ، ثم تأتيهم سبا سلنني شلداد يلأكلن ملا اّدخلر 

ال لّدة بعد  حتى إذا بلغت ام السنون مداها وجهدوا جاءهم الفرج …القوم 

رى أن تغلاير نل نلاولعل !رون لفيه يغاث الناس وفيله يعصل( عام)يف صورة 

حال الدأب واالجتهاد وال دة واجلدب وحال الغوث واالعتصار  : احلالني

 .   ى هذا التغاير بني اللفظني يف السياه الواحدلهو الذي اقتض

ن لفظ السنة كذلك يف القر ن بلفظ ال دة يف أكرير من موسا ، ويقرت

 ومن ذلك              ( 42:األحقاف). 

ثم انظر إ  الفرتة التي حكم اهلل تعا  اا عىل بني إرسائيل بالتيه يف 

لقد كانت فرتة صحراء سيناء بعد نكوصهم عن دخول األرض املقدسة ، 

 عقاب وشدة وابتالء فناسب أن تكون سنني ال أعواما  ، قال تعا    

                     ( 80:املائدة ) 

ظلام  وعدوانا  ، ويف السجن ما فيه  - عليه السالم - سجن يوسف وملا

 ء ، احتسبت فرتة سجنه بالسنني من ال دة والبال        

  ( 28:يوسف) 

إن أصحاب الكهف لبريلوا يف كهفهلم ثالثامئلة سلنة : ولعل سائال  يسأل 

وتسعا  ، فاحتسبت الفرتة بالسنني ، وإن الرجل اللذي ملر علىل قريلة وهلي 

واحلاالن مت لااان ، فللامذا خاوية عىل عروشها أماته اهلل مائة عام ثم بعريه ، 

 كانت األو  سنني والريانية أعواما  ؟

أن ثمة اختالفلا  بلني احللالني ، ففلي  -بفضل اهلل ورمحته  -يظهر : أقول 

كان الفتية نياما  ال ملوتى ، و اللت الم  -أصحاب الكهف  -احلالة األو  

اام و اللت فرتة النوم ، واشتد عليهم األمر وتغات أحواهلم وهيئاهتم وثي
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يهم أحكلام األحيلاء ، وللذا للشعورهم وأظلافرهم ألَّنلم أحيلاء جتلري ع

فلقد كانوا إذن يف شدة وجهد ، ولكلن .. تساءلوا حني قاموا عن مدة نومهم 

كلان ميتلا  يف املئلة علام ، وهلو رجلل  - وكان مدمنا  صاحلا   - الرجل اآلخر

نّعم كلام هلي عقيلدة أهلل ال سلنة واجلامعلة ، وهللا مدمن ، واملدمن يف قربل م 

ام  يف حال موتله احتسلبت شواهدها من القر ن والسنة ، فلام كان الرجل منعّ 

ز ي علزّ  - فليام أحسلب - وهذا االسلتنتاج!! تلك الفرتة باألعوام ال بالسنني 

 .من شواهد عقيدة أهل السنة يف إثبات عذاب القرب ونعيمه 

 :يف القر ن  أما لفظ احلول اذا املعنى فقد ورد يف موسعني

4-                      

            ( 826:البقرة). 

8-                            

    (877: البقرة ). 

واحلكم الرشعي يف اآلية األو  وهو الوصية للزوجة واعتلدادها حلوال  

أشلهر  واعتلدادها أربعلة   رعّي ل كامال  حال وفاة زوجها منسوخ باملااث ال

محل ، والواس  من سلياه اآليتلني أن  وعرشا  أو وسا محلها إن كانت ذات  

تها يف أي وقت من أوقات سلنة معلوملة ، لفظ احلول ميقات لبدء سنة وَّناي

أي تبدأ احلساب من أي يوم تريد إ  مريله يف السنة التي بعدها فيكلون ذللك 

حوال  ، وهذا يوافق أصل املادة يف اللغة وهو بمعنلى التحلول ملن حلال إ  

 .أخرى 

 :قال تعا   ورد يف موسا واحد يف القر ن جمموعا ،( ة جّ حن )ولفظ 

                        

     ( 83:القصص ). 

وهو القصد ، وذلك ألن السنة التي حيلج  ّج ولفظ احلجة إنام أخذ من احل  

فيها تسمى حجة ، وهو تسمية اليشء بام يكون فيه ، أو تسلمية الكلل باسلم 

 . اجلزء 
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كان معروفلا  يف   هذا اللفظ يف سياقه داللة تارخيية تريبت أن احلّج ولعل يف

ذلك الزمان ، وهو ثابت باألحاديث الصحيحة كذلك أي أنه كلان معروفلا  

ه اآليلات ، تقّصل ذييف بالد ال ام وما حوهلا، وهي التي دار فيها احلديث ال

 وقلت مل تعلرف وفيه داللة عىل أَّنم كانوا يتخذون من احلج تقويام  زمانيا  يف

فيه التواريخ املتسلسلة التي نعرفهلا اليلوم ، ومعللوم ملن القلر ن أن احللج 

 .(46)شعاة إسالمية منذ عهد إبراهيم عليه السالم 

  :احللف والقسم  -3
ْلفلا   ، حلف أي أقسلم ، القسم : احللف "( حلف )  يف اللسان حيللف ح 

ْلفا   لنفا  وحن وقلد أقسلم بلاهلل واستقسلمه بله  .. اليملني: القسم  "وفيه  "وح 

حلفلت ، وأصلله : حتالفوا ، وأقسمت : حلف له ، وتقاسم القوم : وقاسمه 

 "ويف املفلردات " أي الذين حيلفلون علىل حقهلم ويأخلذون ..من القسامة 

 "القسلم أبلل  ملن احلللف  "وقلال أبلوهالل العسلكري  "حللف : أقسم 

عبد التواب احلللف والقسلم  وقد عدَّ الدكتور رمضان (28: الفروه اللغوية)

يء الواحلد يف لبمعنى واحد ، وجعل سبب الرتادف هنلا تعلدد أسلامء ال ل

وذكرنلا ملن قبلل قلول اللدكتور  ( فصول يف فقه العربيلة)"اللهجات املختلفة 

 .صبحي الصال  يف ذلك حيث جعلهام مرتادفني 

دقيقة استعراض املادتني يف القر ن يوحي لنا بظالل داللية ذلك فإن وما 

 ! جتعل من العسا وسا أحدمها ملعنى اآلخر 

موسلعا  ، واستعراسلها  ر  لع ل يف القر ن يف ثالثلة  ( حلف)وردت مادة 

يوحي بأن احللف دائام  يكون يف موسا االعتذار عن فعل ما أو اعتقلاد وقلا 

أو سيقا بعد زمن التكلم ، ولذا مل يلرد احلللف مسلندا  إ  اهلل علز وجلل يف 

                                                 
فت  :أن عيسى عليه السالم حج البيت، انظر -وهي حق  - ثبت يف رؤيا النبي  -46

وثبت كذلك حج موسى ويونس كام يف ( 0222)احلديث  263/ 48:الباري 
، ودْ  عنك ما يقوله اجلهلة  882 -882/ 8: أ النووي صحي  مسلم برش

ممن ال علم  هلم بعلوم احلديث وفنونه ،  واملتنّطعون امل ككون يف أحاديث النبي
 . أرقى العلوم النقلية وأوثقها عند املسلمني    -بعد القراءات القر نية  -وهو
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ورد القسم مسندا  إليه سبحانه ، وكفي به فرقلا  دالليلا  علىل تغلاير القر ن ، و

 ! اللفظني 

 :ومن النصوص التي وردت اذا املعنى 

4-                           

                      

         ( 28:التوبة ) 

8-                           

        .                     

               ( 32 -37:التوبة ) 

7-                  

                       

               ( 463:التوبة ) 

2-                            

                (42:املجادلة) 

يف سورة التوبلة وحلدها يف سلبعة ( حلف)وليس غريبا  إذن أن ترد مادة 

مواسا ، أي أكرير من نصف مواسا املادة يف القلر ن ، وهلي السلورة التلي 

حتى كلان ابلن عبلاس فض  اهلل فيها أفعال الكفار واملنافقني وأهل الكتاب 

 .الفاسحة يسميها 

ضطر هدالء إ  ي  حيث ، احللف فيها كان من املنافقني من وأكرير ما ورد 

، ، ومنه اعتذراهم عن القعود يف غزوة تبوكإثبات الرباءة واحللف لالعتذار 

 :قال تعا  
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                        . 

                                

                    .    

                            

   ( 20-22:التوبة).  

  احللف لقد استعملوا سالأ هكذا كان حاهلم يف حماولة تربئة أنفسهم،

 .الذي هو أشبه باالعتذار وحماولة إثبات الرباءة 

اهلل تعلا  ، بلل ورد يف اثنلي  أسف إ  ذلك أن احللف مل يرد مسلندا  إ 

زاب ر مسلندا  إ  أعلداء اإلسلالم ملن األحللموسعا   من الريالثة ع ل عرش

، وهذل صورة املنافقني يف سورة املجادلة وهلم يسلتعملون احلللف  املتعددة

 :وامهني  غناءل يف الدنيا واآلخرة  سالحا  يظنون

4-                        

              (42 ) 

8-                                            

                         (42) 

  إذن مذمومة هلذل الظالل الداللّيلةوكريرة احللف           

   (46: القلم).   

ولعل احللف كان يرتبط كذلك يف أذهان العرب إبان تلقي الرسالة بلون 

ك يف سمنها حتى يلدعو ذللك  ": من الكذب ، ومنه قوهلم لنف إذا ش  ناقة حم 

ميت األحمُّ واألحلوى ألَّنلام متلدانيان  ..إ  احللف  وفرس حملف وهو الك 

هذا أنه كميت أحلوى وحيللف هلذا أنله  فيهام البصاان فيحلف حتى ي كَّ 

 ... فالسياه هنا سياه شك وارتياب (فحل: اللسان) "كميت أحم

  أما املوسا الريالث عرش فهو قوله تعا            
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 ( 22: املائدة ) 

موسا اعتذار وتكفا عن يملني يقلا فيهلا هذا  نّ وال خيفي من السياه أ

 . ، ففيه كذلك ظالل االعتذار املسلم 

 : م يف القرآن الكريم فعىل رض ب سم أما القم 

قسم من اهلل تعا  بذاته أو ببع  خملوقاته كالقسم برب امل اره : األول 

 . ميأِت يف مواسا التعظيو ..واملغارب أو بمواقا النجوم أو بيوم القيامة 

قسم من البرش يأِت يف مواسا احلامس والعلزم وعقلد النيلة علىل  :الثاين 

  ..فعل  ما ما إظهار القوة والتصميم عىل ذلك 

ويف احلالني ال يأِت القسم يف موسا احلللف بظلالل املعنلى التلي قلدمناها 

 : لحلف ، ومن هذا املعنى ل

1-                            

 (2:األنعام)

8-                        

 (72:النحل)

7-                        (27:النور) 

2-                             

         ( 22:النمل) 

وللقار  الكريم أن يعود إ  النصوص السابقة يف احللف والقسم بيشلء 

ت ، وهلي صلورة من التدبر لاى بفكرل الصورة احلسية التي تدكد ما قلدم

الذين حيلفلون وقلد أصلاام اخللزي واخلجلل وحماوللة إخفلاء سلوء النيلة 

وصورة الذين يقسمون وقد أخذهم احلامس وأخلذهتم   ، ذارلوالتامس األع

ال  - احلمية ، ولك أن تنظر إ  إبليس الرجيم وقلد وقلف أملام  دم وحلواء
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أن تنظلر إ  هلدالء وللك ! وإنام ليقسم هلام أنه من الناصحني  - ليحلف هلام

 وليس حيلفون -  الرهط التسعة من قوم صال  عليه السالم وهم يتقاسمون

 !وقد بل  ام الرش مدال وأخذهتم محية اجلاهلية  ، عىل إيذائه وأهله -

وبعد أن استعرست الدكتورة عائ ة عبد الرمحن مواسا املادتني يف 

ر القسم لهيون أبدا  أن نفسوأمام هذا االستعامل القر ع ال  ":القر ن قالت 

باحللف ، وصنيا القر ن فيهام يلفت إ  فره دقيق بني اللفظني املقول 

ن ظني يدذن لله العربية ، فاختالف مادِت اللفلدل فقلبرتادفهام وهو قول يدي

وقال  (4/422:التفسا البياع للقر ن الكريم )"منهام  ّل لباختالف مدلول ك

وأما حلف وأقسم فاملالحظ أن االجتال يف القر ن  ":الدكتور أمحد خمتار عمر

الكريم هو استعامهلا يف سياقات خمتلفة ، فهو يستعمل حلف وما تفر  منها 

 :عند احتامل احلنث باليمني كقوله تعا  

                     

             (32:التوبة ) ولكنه يستعمل أقسم

  وم تقاهتا يف سياه التعظيم كقوله         .    

         (30-32:  الواقعة) ( 446:دور الكلمة يف اللغة 

 .(اهلامش 

  : الغيث واملطر -4
ملاء   :املاء املنسكب ملن السلحاب ، واملطلر : املطر  "( مطر)  يف اللسان

يف  مطلرا  أو علذابا  ، وأمطلرهم اهلل  وأمطرهم اهلل ..  السحاب واجلما أمطار

املطر والكلأل ينبلت بلامء : الغيث  "( غيث )ويف القاموس  "العذاب خاصة  

املطر : الغيث " سكب ، وفيه املاء املن : املطر "(  703) ويف املفردات "السامء 

 يف قوله                       (86:احلديد.) 

وإذ نستعرض املادتني يف القر ن نجد أن املاء النلازل ملن السلامء يسلمى 

غلوث )ومادتلا  أحيانا  ويسلمى باسلم الغيلث أحيانلا  أخلرى، "ماء"باسمه
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العلون واملسلاعدة ، : متقاربلة ، فلالغوث  تأتيان يف القلر ن بمعلان( وغيث 

  هوالغيث املاء الذي ي غاث بله النلاس ، ومنل               

                        (72:لقامن)  ومنله        

                                              

 .( 82: ال ورى )

فلفظ الغيث هنا حيمل معاع اخللا والعلون ، وللذلك يلأِت يف مواسلا 

وقد ذكرت من قبل حلديث وفلد بنلي  …إظهار النعمة واملّن اا عىل العباد 

واهلل إنلا :  ؟ قال احللارث وكيف البالد: سنة تسا ، قال  مرة عىل النبي 

فدعا هللم  " اللهمَّ اسقهم الغيث  " فقال رسول اهلل   فاد  اهلل لنا، ، ملسنتون

 . بسقيا الغيث ال املطر 

موسلعا  يف القلر ن  ر  لع ل يف مخسة   -أسامء وأفعاال   -أما املطر فقد ورد 

 :موسعا  يف العذاب والعقاب رصاحة ، ومن ذلك  عرش   ثالثة  منها   الكريم

  -أ                    ( 437: ال عراء ) 

 -ب                         (26:الفرقان ) 

  -ج                   

      ( 22:األعراف ) 

    عرش فهو قوله تعا  الراباأما املوسا         

                  ( النساء

 واخلامس عرش يف  (468:                  

                              

 (82:األحقاف)

علارض  "و  "أذى ملن مطلر "يف  نيوال خيفي ملن السلياه أن املوسلع

فامللاء إذا زاد عللن حللدل صللار هالكللا   ،غيللث ال ال حيمللالن معللاع "ممطرنلا 

يزيلد الصلورة املوسلا األول واقرتان املطر باملرض يف  ، والسيلكالفيضان 
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فهو موسا شدة وم قة ، وهذل الظلالل ختتفلي ال ريلب إذا كلان  وسوحا ،

، ويف الريلاع كلان  اللفظ هو الغيث الذي حيمل معاع الفرج والعون واحليلاة

  .عذابا  مهلكا  

ثني املتتبعني بع  املحدّ  الفاره الدالّل معروفا  عندوقد كان هذا 

 باب  ":دالالت األلفاظ كذلك ، ويف صحي  البخاري           

                      

             (78:األنفال )  ي ْين ة ال  اْبن  ع  ى م  :  ق  مَّ ا س 

ط ر اهلل  ا   م  اب ا  ت ع  ذ   إنالَّ ع 
ْر نن ا   ،  ا  يفن الق  ع  ه  ت  ْول  و  ق  ه  ، و  ْيث  ب  الغ  ر   الع 

يهن م  ت س   و 

                   (82:ال ورى) " ( روال

 .  (سورة األنفال - البخاري يف كتاب التفسا من صحيحه

غمب واملخمصة -1   : اجلوع والسم
 املخمصلة : نقلي  ال لبا ، واجللو  : اجلو   "(ومخص  جو )يف اللسان 

ص واملخمصة  "وفيه  لطعلام اجلو  ، وهو خالء البطن من ا: اخل ْمص واخل م 

يف  )قوللله تعللا   " ( 422) ويف املفللردات "املجاعللة : واملخمصللة  جوعللا  

              (غب سل)ويف اللسلان  "البطن أي سلمورل أي جماعة تورث مخص   (خممصة

ْغبا  ومسغبة وسغوبا   " ا  ، وهلو سلاغب وذو لللج: سغب يسغب سغبا  وس 

وقلد قيلل يف  ، اجلو  ملا التعلب: السغب  "(  877) ويف املفردات "سغب 

ال يكلون  أوْ  "وصاحب القاموس يلردد القلول نفسله   "العطش ما التعب 

األمل اللذي ينلال : اجللو   "(  467)ويف املفلردات  " السغب إال ملا تعلب

 ."احليوان من خلو املعدة من الطعام 

بلني ألفلاظ املجلال  ةالداللّيلتعطي الفلروه هذل التعريفات املعجمية ال 

الدالّل الواحد كام ترى ، ولكن للقر ن معجمه الدقيق الذي يضا كل لفلظ 

 .موسعه املناسب له 

 : يف مخسة مواسا هي  وقد ورد اجلو  يف القر ن

4-                ( 442:  ه ) 
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8-                       

              ( 422: البقرة. ) 

7-                         

                           

            ( 448: النحل ) 

2-             .             

 (  2-3: الغاشية )

2-           .           

      ( 2-7:قريش) 

وارد يف سياه العلذاب ، واقرتانله يف هلذل يف هذل املواسا كلها اجلو  و

 …ات باخلوف واجلو  ونقص الريمرات واألموال واألنفس والعري السياق

كل هذا يديد كونه عذابا  ، وحتى يف حال امتنان اهلل تعلا  علىل قلريش بأنله 

فإن املعنى نفسه قائم ألنه تعا  يمتن عليهم بأنه أملنهم  "أ عمهم من جو "

 .واخلوف ( اجلو ) العذاب 

 أما السغب فقلد ورد يف قولله تعلا                    . 

           .                 ( 40-42: البلللللد  ) وللللليس

السغب هنا عذابا  وال حيمل تلك الظالل التلي حيملهلا لفلظ اجللو  ، وإنلام 

 .ال عن عقاب وابتالء ...السغب يكون عن يتم أو فقر أو مسكنة 

 : ة وردت يف موسعني واملخمص

  -أ                                  

    ( 76:املائدة ) 

   -ب                       
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      ( 486: التوبة  ) 

املخمصة يف هذين املوسعني ليست عن عقاب أو عذاب كام هو اجلو  ، 

هي حالة عارسة قد تكون بل  وال عن يتم أو فقر أو مسكنة كام هو السغب،

اسطرارا  كام يف احلاللة األو  ، أو يف ظلروف اجلهلاد يف سلبيل اهلل كلام هلي 

احلالة الريانيلة ، ونحلن نلرج  كلون املخمصلة حاللة خاصلة أي حتلدث يف 

اخلمص واملخمصة اجلو  وهو خالء  "ظروف خاصة ، ويف تعريف اللسان 

خلالء اللبطن ملن الطعلام  "والعبلارة السلابقة  "البطن من الطعلام جوعلا  

الطعلام أو  دتفّس املراد هنا ، وهو أن اخلمص حاللة عارسلة كنفلا "وعا  لج

، ولليس يف ذللك ملا يلوحي  ته كام كان حيدث أحيانا  يف غزوات النبلي قلّ 

 .بابتالء أو عقاب أو فقر ومسكنة 

هذا إذن معجم قر ع خاص دقيق ، إذ ال يسلتعمل النلاس علادة يف هلذا 

 .ظ اجلو  كله إال لف

  : اجلسم واجلسد -6
مجاعة البدن واألعضاء ملن النلاس واإلبلل : اجلسم  " (جسم)يف اللسان 

اجلسلم والبلدن لإلنسلان : اجلسلد  "وفيله  "اجلسلد : والدواب ، واجلسلم 

ويف  "ومعنى اجلسد معنلى اجلريلة فقلط ال يعقلل وال يميلز ..وامللك واجلن 

ال يقال اجلسلد : ، قال اخلليل  خّص اجلسد كاجلسم لكنه أ "(  27)املفردات 

 ."لغا اإلنسان من خلق األرض ونحول 

ورغم هذا اخللط فإن القر ن مل يستعمل اللفظني بمعنى واحد ، وقد ورد 

 مها يف موسعني يف القر ن ( اجلسم)لفظ                 

                        (823:البقلرة )  وقولله تعلا     

                  ( 2:املنافقون ) واستعامل اجلسم هنا  ملا فيله

 .روأ وحركة كام هو ظاهر 
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أما اجلسد فيستعمل يف القر ن ملا ليس فيه روأ أو حياة ، وقد ورد اللفظ 

 منهللا يف القللر ن يف أربعللة مواسللا                     

                     ( 422:األعلللراف) ومنهلللا      

                                    (82:ص) 

فيه  ومن استعراض اللفظ يف هذل املواسا نجد أنه يستعمل ملا ليس

روأ ، وهذا فره ال تعبأ به معاجم اللغة ، ولكن القر ن كالم اهلل املعجز ، 

 !كل لفظ فيه بميزان 

  :الصوف والعهن  -7

 ورد لفظ الصوف يف موسا واحد هو          

                          

                           

        ( 26: النحل ) 

وهو وارد يف سياه امتنان اهلل تعا  علىل عبلادل الذل اللنعم ، والصلوف 

املعلاجم وكتلب  رتلمعروف وهو شعر الغنم ، وكذلك العهن ، وبلذا فّسل

 الصوف : العهن  "(عهن)ويف القاموس ، اللغة لفظ العهن يف القر ن الكريم

وأصل  " الصوف املصبوغ:العهن "(724) ويف املفردات "أو املصبوغ ألوانا  

.. كام يف مقاييس اللغة يدل علىل الللني والسلهولة والضلعف ( عهن ) مادة 

 .(340: يس اللغة مقاي)"  العهن كذلك بالصوف املصبوغوف ّس  

والقر ن الكريم يستعمل لفظ العهن يف مواسا ال يقوم مقامه فيها لفلظ 

 : ، وقد ورد اللفظ يف موسعني مها  الصوف

-أ            .            (2-2:املعارج) 

 -ب                .      

        ( 2 -2:القارعة ) 
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واللفظ وارد يف سياه ت بيه اجلبال الراسليات بالصلوف املنفلو  يلوم 

فلامذا فضل لفظ العهلن علىل ..  القيامة حني ينسفها ربنا نسفا  ويساها ساا  

 لفظ الصوف هاهنا ؟ 

بل تربة مميزة حسب مكونات صخورل ، ولذا تبدو من املعلوم أن لكل ج

 اجلبال ذات ألوان خمتلفة ، كام قال تعا                  

                   ( 83:فا ر ). 

ولليس اإلعجلاز العلملي يف ":يقول الدكتور حممد مجال الدين الفنلدي 

كريمة قارصا  عىل جمرد ذكر ما للجبال من ألوان متباينة نامجة عن هذل اآلية ال

تباين املواد الداخلة أو املرتسبة فيها ، تلك املواد التي تتألف مريال  ملن عنُّصل 

ر الكربلون أو ل،أو عنصل احلديد الذي جيعل اللون السائد هو الللون األمحلر

ر لألسلود ، أو عنصلعنُّص املنجنيز اللذين جيعالن اللون السائد هو الللون ا

 .(72: ما القر ن يف الكون )"...النحاس الذي ينجم عنه اللون األخرض

واحلديث هنا عن اجلبال يف اآلخرة ال يف اللدنيا  هذا عن اجلبال يف الدنيا ، 

فهلي ملا هلذا كلله  ..حني تسا ساا  وتكون رسابا  وينسفها اهلل تعا  نسفا  

فكلان  التاميز اللوع الذي كان هلا يف الدنيا،ختتلط ال ريب ، فال يبقى هلا ذلك 

أقرب شبه لذلك العهن أي الصوف امللون بتللك األللوان نفسلها ، وذللك 

وال يقوم لفظ الصوف هذا املقام وال حيتمل السياه غا ، سا نفش وت  حني ت  

أسف إ  ذلك ما ي عر به لفظ العهن من سعف كام أوردنا يف  !لفظ العهن 

، وهو مراد ما اجلبلال التلي كانلت يف اللدنيا روايس متنلا  التعريف اللغوي

األرض أن متيد بأهلها ، وكانت أوتادا  تريبت تربتها ، وهلا هلي يلوم القياملة 

 .سبحانه  هللحني جاءها أمر اكالعهن املنفو  واهية سعيفة 

  :الصعود والعروج  -8

 ، صعودر العروج يف كتب اللغة باللالصعود أعم من العروج ، ولذا يفس

 :يف العربية ثالثة أصول  "عرج"وعّد ابن فارس ملادة  .. والصعود باالرتفا 
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جا  إذا صار أعرج : يدل عىل ميل ، يقال : األول  ر   .عرج ع 

 .العرج من اإلبل ثامنون إ  تسعني : يدل عىل معنى العدد ، قالوا:والرياع

ْعرجلا  ،  علرج يعلرج عروجلا  : االرتقلاء ، يقلال : العروج : والريالث  وم 

 .( 303: املقاييس يف اللغة )"املصعد : واملعرج 

        ويف القر ن وردت املادة يف تسعة مواسا ، أربعة منهلا بالفعلل املضلار  

وورد يف  "معلارج  "واالسم معراج ومجعله  "تعرج ، ويعرج ، ويعرجون  "

 : ك ومن ذل موسعني، ولفظ األعرج الدال عىل عيب يف القدم يف موسعني،

4-         .          . 

      .                     

         ( 2-4: املعارج) 

8-                        

       (04: النور) 

واألصول اللغوية الريالثة التي ذكرها ابن فلارس اسلتعمل القلر ن منهلا 

تعود إ  أصل واحد هو امليل ، ومنله العلرج يف  - عند التدبر -  وهي ،اثنني 

ج القدمني كاالعوجاج ، ومن هذا األصل  احليس تطورت الدالللة إ  امل ْعلر 

علّرج الذي هو عدد كبا من اإلبل يصا به صاحبه يف كفاية من الناس ألنه ي  

         :عليه عند احلاجة ، ويعّرج إليه الناس لغنال ، هكذا فّّسل ابن فلارس بقولله 

وهذا األصل يمكن سّمه إ  األول ألن صاحب ذلك يعّرج عليه ويكتفي  "

 ."به 

وما يلزمه من املعارج التي هلي  "االرتقاء : العروج  "ا األصل الريالث أم

هذا األصل يك ف علن .. كاملراقي أو الدرجات التي يعرج عليها يف السامء 

إعجاز القر ن الكريم يف استعامل امللادة واللفلظ امل لتق منهلا ، إذ إنله بعلد 

علروج هلو الك ف العلمي عن حقيقة العلروج يف السلامء تبلني أن لفلظ ال

مل يكن بمقدور علامء  -فيام أحسب  - أنسب ألفاظ اللغة هلذا املوسا ، وهذا
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اللغة القدامى تفسال بدقة قبل هذا الك ف العلمي ، ولذا جعللول مسلاويا  

 :يقول الدكتور حممد مجلال اللدين الفنلدي .. لالرتفا  والصعود واالرتقاء 

يسلمي القلر ن الكلريم  ولقد تساءلت كرياا  عن السبب اللذي ملن أجلله "

السب   يف الفضاء الكوع عروجا  أو معراجا  إشارة إ  االنطلاله يف خطلوط 

متعّرجة أو منحنية ، فلام عرفت أن الفضاء الكوع ال يعلرف اخللط املسلتقيم 

عىل عكس ما صّورل إقليلدس يف هندسلته التلي ندرسلها ، وأن كلل جسلم 

ا يف فللك متعلّرج علىل هيئلة مادي يعرب الفضاء الكوع أو حتى الضوء يسل

كيلف ! سلبحان اهلل : القطا الناقص أو الزائد أو املكافئ أو غاهلا ، قللت 

إنله  ؟ رنا  لقل ر  لع ل تلك احلقيقة منذ أكريلر ملن أربعلة    األمّي  عرف النبّي 

 .(787: اهلل والكون )"الوحي الصاده دون شك

جلاز وأعجب العجلب ، بلل ملن أعلامه اإلع ": ويقول يف موسا  خر

العلمي يف كتاب اهلل العزيز ، أن يطلق هذا الكتاب مسبقا  عىل أسفار الفضاء 

الكوع والصعود قدما  يف السامء اسم العروج أو املعلراج معلربا  بلذلك علن 

إعجلاز  حقيقة أن مسارات تلك األسلفار كلهلا متعرجلة أو منحنيلة ، فلأيُّ 

: القر ن يف الكلون ما )علمي أظهر من ذلك يتحدى الناس يف عُّص الفضاء ؟

466). 

ومنه رحلة املعراج النبلوي ،  وعىل هذا يفّس العروج يف كتاب اهلل تعا  ،

 فهل يرتادف بذلك ما الصعود ؟ 

ي  يلدل علىل ارتفلا  الصاد والعني والدال أصل صح ":قال ابن فارس 

صللعد يصللعد ، : مللن ذلللك الصللعود خللالف احلللدور ، ويقللال  وم للقة 

عود .. ور واإلصعاد مقابلة احلد .. العقبة الكدود وامل قة ملن األملر : والصَّ

داء وهو تنفس بتوجلا  ع  ويقلال تصلّعدع األملر إذا شلق .. ومن الباب الصُّ

عود  " (826) ويف املفردات (203: املقاييس)"عليك  د والصعيد والصَّ ع  والصَّ

 . " لكن الصعود والصعد يقال للعقبة وي ستعار لكل شاّه  يف األصل واحد،

يف القلر ن يف تسلعة مواسلا ، ثالثلة منهلا بصليغة  "صعد"وردت مادة 

 : ومخسة بصيغة االسم ، ومنه  "يصعد ويصّعد وت صعدون "الفعل املضار  
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4-                      (46: فا ر). 

8-                           

                        

 (482: األنعام)

7-                 ( 43: اجلن. ) 

2-            .       (43-40:املدثر)  

2-                           

                         ( 27: النساء. ) 

0-                  (2: الكهف. ) 

إن صعود الكللم الطيلب والعملل الصلال  لليس معراجلا  ألَّنلام ليسلا 

  جسمني يتتبعان معارج معلومة هي املعلارج املعروفلة للسلامء     

         (7:املعارج) 

شبه بتسجيل الصاحلات يف عليلني ، أملا العلروج والصعود والرفا هنا أ

فهو عملية مادية ألجسام تتحرك كام رأينا يف املادة اللغوية ، وكام كان معلراج 

 .والرباه  جربيل ما رسول اهلل 

وامل قة التي تتفر  يف م تقات مادة صعد غا موجودة ما ملادة علرج ، 

نهلا العللم احللديث حلني هذل امل قة التي جيدها املتصّعد يف السامء ك ف ع

عرف الناس نقص األوكسجني يف اهلواء ما االرتفا  علن سلط  األرض ، 

 وهذا يسبب سيق التنفس أو االختناه الذي عرّب عنه القر ن بلفلظ     

              ، يقول الدكتور ويف ذلك ال شك لون من العذاب 

وسلغط اهللواء اجللوي بصلفة عاملة وتقل مقادير األوكسلجني  ":الفندي 

وتتناقص رسيعا  باالرتفا  فوه سط  األرض ، كام حيدث عند تسلق اجلبال 

العالية ، أو عند التحليلق بالطلائرات أو بالصلواريخ أو بلاألقامر الصلناعية 

بعيدا  عن سط  األرض، وعند ذلك ي عر املرء باحلاجة إ  مقادير أكرب ملن 
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يف معنلى  خلر هلو ي لعر بضليق الصلدر ، حتلى اهلواء الذي يستن قه ، أو 

ل كيللو ملرتا  ؛ ملا مل يكلن  حيدث االختناه عىل ارتفاعات تتجاوز اثنلي عرش 

ة مكيفة حمكمة اإلغلاله تتلوفر داخلهلا نفلس الظلروف لّ داخل غرفة أو ح  

 .(84: ما القر ن يف الكون ) "الطبيعية التي عىل سط  األرض 

لك يف استعامالت أخلرى لللامدة ، كذ انموجودأو امل قة وهذا العذاب 

  كام يف             و               . 

 "صلعد "إن معاع امل قة والعذاب التي توّلدت يف بع  م تقات مادة 

 غا موجودة يف العروج وم تقاته ، حتى يف قوله تعلا               

                     .                      

             (42-42: احلجر ) 

إذ إن الفت  والتيسا هنا من اهلل تعا  ، ولذا ال يكلون تصلّعدا  ، بلل هلو 

ة لكونه نوعلا  ال تتصور فيه امل ق - لو حدث -  وهو.. عروج سهل ميسور 

للو حلدث  - وما ذلك أخرب اهلل تعا  بأن الكفار.. من التيسا بل اإلعجاز 

واملعنللى أن هللدالء  ":  رّي لالزخم للسلليبقون عللىل كفللرهم ، قللال  - ذلللك

ر هللم لّركني بل  من غلوهم يف العناد أن لو فت  هلم باب من السامء ويسلامل 

ملا رأوا ، لقلالوا هلو ْء  معراج يصلعدون فيله إليهلا ، ورأوا ملن العيلان

 .(237/ 8: الك اف )"نتخايله ال حقيقة له ، ولقالوا سحرنا حممد بذلك 

  : القعود واجللوس -9
تسّوي أكرير معاجم اللغة بني لفظي اجلللوس والقعلود يف الدالللة ، ويف 

 اجلللوس ، أو هلو ملن القيلام،: القعود واملقعلد  "( قعد)القاموس املحيط 

 ." ْجعة ومن السجودواجللوس من الض

وما أن ابن فارس كام رأينا كان من منكري اللرتادف ، فلإن تفرقتله بلني 

مل تكلن  - ونقلها عنه الفاوزأبادي يف التعريف السلابق - اجللوس والقعود

مستندة إ  االستعامل اللغوي ، وقد رأى أن اجللوس يكون من االسلطجا   

أصلل  "(20)وقال الراغلب  (440: الصاحبي )"والقعود يكون من الوقوف 

وجللس أصلله  .. الغليظ من األرض ، وسمي النجد جلسا  لذلك: اجلْلس 
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علل اجلللوس لكلل قعلود ،  ْلسلا  ملن األرض ، ثلم ج  أن يقصد بمجلسه ج 

رب علن املتكاسلل يف ال ل ..واملجلس لكل موسا يقعد فيه اإلنسان  يء لويع 

 . "..وعن الرتّصد لليشء بالقعود له .. بالقاعد 

 يف موسا واحد هو قوله تعا   "جلس"ويف القر ن وردت مادة       

                                        

      ( 44: املجادلة ) 

فقلد وردت يف واحلد وثالثلني موسلعا  بصلي  الفعلل  "قعد "أما مادة 

ايض واملضار  واألمر واسم الفاعل والصفات امل بهة واسم املكان مفردا  امل

 :ومنه  ، ومجعا  واملصدر

4-                       

         ( 26: التوبة.) 

8-                       ( األعراف

:40)  

7-                   

                     ( 22: النساء ) 

2-            .           

 ( 22-22:القمر)

واملالحظ بعد هذا االستعراض أن اجللوس يكون للمكث اليسا كلام يف 

  التي هي حلقات العلم والذكر التي كان يعقدها النبلّي  "املجالس  "لفظ 

يلدل علىل  لول  وهلذا مل يستعمل فيها القعلود ألنله.. يف مسجدل أو جمالسه 

القعود عن اجلهاد يف  -  ول املكوث - ولذا تفّر  عن هذا األصل املكوث ،

سبيل اهلل ، ومعلوم أن القاعد عنه ال ي رتط له اجللوس ، بل إن لفظ القعود 

 وما ي تق منه تطور إ  معنى اخللود اللدائم كلام يف            

          . 
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وهو ملا ال ، إذن تدل عىل املكوث الطويل أو املعنى املستمر  "قعد" ةفامد

اجلللوس ملن  "نجدل ما مادة جلس ، ومما يديد قولنا يف رّد كالم ابن فارس 

كم إذا دخلل أحلد    حلديث  النبلّي  "االسطجا  ، والقعود ملن الوقلوف 

 .(4407:البخاري روال ) "ركعتني حتى يصيل   فال جيلْس  املسجد  

كذلك يف احلديث النبوي تلدل علىل هلذل املعلاع التلي  "جلس " ومادة

ذكرناها ، مما يديد قولنا يف الفره بني اللفظني ، وهو أن اجللوس يكون علادة 

لة  حديث  مكريا  قليال  ، ومنه عىل سبيل املريال ْيف  ذ  لول  اهللن ": ح  س  لن    أ نَّ ر  ع  ل 

ةن  ْسط  احْل ْلق  ل س  و  ْن ج  لىل  الن ْصلفن  "و( 2280: أبو داود) "م  سن ع 
ة  اجْل لالن ال  ص 

لائنمن  ةن اْلق  ال  ْن ص 
         وحلديث أيب هريلرة (  0267:وأمحلد ، 4882:هابلن ماجل)  «من

ن   " ل أنْ  با  فكرهت  كنت ج  لم   "وحلديث  (827 :البخلاري روال) "ك أجالس  ه 

مْ  ه  يس 
لن نْم ج  ى ان ْ ق  اء  ال  ي   (.  0262 :البخاري )" اجل ل س 

وأكرير ألفاظ املادة يف املعجلم املفهلرس أللفلاظ احللديث النبلوي تلدور 

 فهل يبقى جمال للقول برتادف اللفظني إذن ؟ ( 44)حول هذا املعنى 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
،  722/ 4:بوي يف املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الن "جلس "راجا مادة -44

واكتفينا هنا بذكرال واهد اللغوية عن ذكر األحاديث كاملة ألن ال اهد اللغوي 
 .هنا هو مرادنا ، ومن أراد املزيد فلااجا املادة املذكورة 
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 ر ـالعاشالفصل 
 ( األشباه والنظائر )  املشرتك اللفظي

دراسة وتأصيال  األشبال والنظائر أحد العلوم الكرياة التي أبدعها العرب 

ة النص القر ع املقدس وتفسال وتقريبه لألمة ، وكلان أول ملن أللف خلدم

          أملا موسلو  هلذا العللم فإنله ( هلل426ت )فيه مقاتل بن سليامن البلخي 

يبحث يف كل لفظ يف القر ن الكريم ورد يف أكرير من  يلة ، وكانلت داللتله  "

 ..التلي ورد فيهلاعىل معنال يف كل واحدة منها غا معنال يف اآليات األخرى 

سلليامن بلن /د)"ثم يقوم بحُّص تلك املعاع املتعددة وجيعلها وجوهلا  للفلظ 

 (. 846: الوجول والنظائر يف القر ن الكريم : صال  القرعاوي 

ة املتنوعة للفظ الواحد الدالليّ والوجول مجا وجه ، واملراد اا هنا الوجول 

لفاظ ذاهتا التي تتوارد علىل املعنلى يف السياقات املتعددة ، أما النظائر فهي األ

ك لف  )"النظائر اسم األلفاظ والوجول اسم املعاع ":ي خليفة كام قال حاّج 

 (.8/8864: الظنون 

ن القر ن نزل بلسان العلرب وعلىل ملذاهبهم و لرائقهم وعلاداهتم يف إ

ويف لغلتهم ملن .. استعامل اللغة ليكون إعجلازل أظهلر  وأوقلا  يف النفلوس 

:  يسمى عند اللغلوينيذا العلم وهلتي جاء أمرياهلا يف القر ن كريا ، الظواهر ا

هو اللفظ الواحد الدال عىل معنيني خمتلفني فأكرير  "امل رتك اللفظي ، وحّدل 

 (.4/702: املزهر: السيو ي )"داللة عىل السواء عند أهل تلك اللغة 

املعلاع بحلث يف  " تأويلل م لكل القلر ن" يف كتابه امل هور ابن قتيبة و

، وقد درس فيله بعنايلة ملا ي لبه انتقلال املفلردة ملن  املختلفة للفظ الواحد

 " باب اللفظ الواحد للمعاع املختلفلة" ، ويف فصل سامل  احلقيقة إ  املجاز

فيام يمكلن تسلميته بامل لرتك  كلمة  وأربعني  أورد فيه يف مخسني صفحة أربعا  

 ... قنوت واهلدىالدين واخللق واألمة وال:  ، مريل اللفظي

ْكر   ":وقال ابن األثا 
ر  ذن رَّ ْد ت ك  ق  يثن  " امل ْو    " و   احْل دن

لا يفن و  اْسم  يق  ه   ، و 

ة  
ريان اعة  ك  ىل  مج  لي د وامل لنْعنم وامل ْعتنلق  والنَّلارص  ع  بُّ وامل اللك  والسَّ لو  اللرَّ ، ف ه 
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ّم واحل لنيف   ّب والتَّابنا واجلار  وابن  الع 
ْهر والعْبد وامل ْعت ق   وامل حن قيد والص  والع 

ل يه م ع  يثن  ، وامل نْع   احْل لدن
ْت يفن اء  ْد ج  لا  وأْكريرها ق   إن   م 

لد  لّل واحن ، ف ي ضلاف ك 

د  فنيهن  ارن ْقت ضيه احلديث  الو   .(2/882:النهاية يف غريب احلديث واألثر ) "ي 

 : احلاجة إىل املشرتك اللفظي 

دة املبنى وتعدد املعنلى سلببه أن املعلاع دائلام  االشرتاك اللفظي ، أي وح

كام يف أسامء البرش ؛ إْذ يتلوارد علىل االسلم الواحلد ، اللفظية أكرير من املباع 

لكن يبقى لكل  منهم متيزل بصلفات وأحلوال ، ويقابلله يف .. الف  من البرش 

اللغة املقامات واألحوال وسياه الكالم الذي هو اصل ملن أصلول حتديلد 

 .اللة الد

وهلو خيلرت   الت جديلدة  .. اإلنسان تنتابه عوا ف وأحالم وأفكلارو

وغا ذلك مما هو أكرير بكريا ملن األلفلاظ املتاحلة لله ..  حتتاج إ  مسميات

متجلددة بطلره  للتعبا ، فهو لذلك حيّمل األلفاظ التي يعرفها دائلام  معلاع  

 .. اللفظيلغوية معلومة كاالستعارة واملجاز والنقل واالشرتاك 

 :  ألصولاملشرتك اللفظي يف ضوء هذه ا

فات ألفاظهلا يف اللغلة ، رّ لمهمة اللغوي بيان أصول املعاع ثم ذكلر تصل

وتفسا املفردات عمل لغوي معجمي ، أملا تفسلا الوجلول والنظلائر فهلو 

ة عمل سياقي نيّص ، أي يتجاوز عمل املعجمي لينظلر يف السلياقات املتنوعل

ة أكريلر الداللّيلما ، وهلذا نرى حركة النظريات  اظ يف نص  الستعامالت األلف

إذن يأِت بعلد عملل  الداللّ تداوال  وتوالدا  من حركة املعاجم ، فعمل املفّس 

اللغوي املعجمي ، واللغة ذات مستويات للتحليل هي األصوات والُّصف 

 والنحو واملعجم والداللة ، وكل منها يرتتب عىل اآلخلر ، وتفسلا الوجلول

 .معا  سياقي والنظائر عمل معجمي دالل 

إذن عمل سياقي من الطراز األول ،   رتك اللفظي بعد املعجمتفسا امل

واالنتبال إ  أمهية السياه يف تفسا النصوص أمر كرير احلديث عنه يف تراثنا 

ويف الدراسات احلديرية كذلك يرى بعضهم أمهية ، كام ذكرنا يف موسا  خر 
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معنى ال عر يعتمد عىل السياه ، فالكلمة ال حتمل "حيث إن كباة للسياه ، 

معها فقط معناها املعجمي ، بل هالة من املرتادفات واملتجانسات ، 

والكلامت ال تكتفي بأن يكون هلا معنى فقط ، بل  تريا معاع كلامت تتصل 

يها ، ففيها بالصوت أو باملعنى أو باالشتقاه ، أو حتى كلامت تعارسها أو تن

ناء عىل ذلك تغدو دراسة اللغة ذات أمهية غا عادية من أجل دراسة ب

  .  (882: نظرية األدب: رينيه ويليك ، وأوستن وارين)"ال عر

وعلم اللغة احلديث يرتب الدرس اللغوي عىل مناهج حملددة للوصلول 

إ  نتائج حمددة كذلك ، وهلو ملا ال نسلتطيا أن نطاللب بله اللذين ابتلدأوا 

يف البيئة اإلسالمية القديمة يف وقت كلان العلامل فيله يغلطُّ يف  تأصيل العلوم

بات ، لقد قّدم هدالء األعالم أق ىص ما يمكلن للعقلل الب ل   حينلذاك ريلس 

تقديمه من خا وعلم نافا ، ونحن نرى علم األشبال والنظائر الذي أّصللول 

 . يتفق يف كريا من جوانبه ما أحدث النظريات اللغوية 

ة املتزايدة إ  صلب املعلاع املتجلددة يف قواللب لغويلة إ  تددي احلاجو

كريا من التغاات اللغوية ، وقد تعجز اللغلة علن الوفلاء بحاجلات العقلل 

والعوا ف والعلوم فت حّمل ألفاظا  قائمة معاع  جديدة  ما بقائها علىل صللة 

 .باملعنى األصيل ، ومن ثم تن أ ظاهرة امل رتك اللفظي 

لذ  وهذل الظاهرة  اللغوية تعني أن اللفظ قد وسا أصلال  ملعنلى ، ثلم أ خ 

مدلول اللفظ يتسا حتلى محلل معلاع جديلدة ملا معنلال األصليل ، ولفلظ 

السيارة يف العربية يعني اجلامعة السلائرة يف  ريلق ملا ، ثلم تطلور إ  معنلى 

حسلب  -فأصب  من امل رتك اللفظلي ألنله ال يلزال قلادرا  ( العربة اآللية )

عىل أداء املعنيني مجيعا  ، وكريا ملن املخرتعلات حتملل  -امل السياقي االستع

  .عىل سبيل املريال " ائرة و ابعة وغواصة وغسالة "أسامء قديمة كالصفات 

وقد الحظ بع  اللغويني أن امل رتك اللفظلي تتحلدد داللتله باألصلل 

ْيهن ينكلر أ ْست و  ر  ن يكلون للفلظ اللغوي واالستعامل السياقي معا  ، فهذا ابن د 

د  ) ج  يء  لالعريور علىل ال ل: من املعاع املختلفة ما روال اللغويون فيه وهي ( و 

فظلن ملن مل يتأملل  ":والغضب والع ق ، ويقلول يف رشأ فصلي  ثعللب 
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قد جاء ملعلان خمتلفلة ، وإنلام  ، املعاع ومل يتحقق احلقائق ، أن هذا لفظ واحد

 "يء خلاا  كلان أو رشا  لال ل وهلو إصلابة ، هذل املعلاع كلهلا ْء واحلد

 .(4/702: تصحي  الفصي  )

،  الداللّ وأيا  ما كان األمر فإن امل رتك اللفظي هو أحد  ره التطور 

، أعني من زاوية أصله اللغوي ، ومن  وينبغي أن يعالج من هذل الزاوية

 .حيث االستعامل السياقي 

 رتك اللفظي بلام ص الدكتور رمضان عبد التواب عوامل ن أة املوقد خلّ 

 : يأِت

أي تطور املدلول من معنى حيس إ  معان أخلر : االستعامل املجازي  -أ 

تتفر  عنه ، فالعني عضو اإلبصار عند اإلنسان ، تطور لفظله بملرور اللزمن 

إ  معان كريلاة ابتعلدت علن املعنلى األصليل للكلملة ، كاإلصلابة بلالعني 

 .. ر اليشلء والسليد وسلنام اإلبللواملعاينة واملال احلاق واجلاسوس وخيا

إلخ ، وكل املعاع اجلديدة  .. والدينار وعني الركبة وعني ال مس وعني املاء

 .بصلة ما إ  املعنى األصيل  هذل متّت 

وبع  هذل املعاع املجازية التلي رويلت لنلا يف بعل  : اللهجات  -ب

 يوسحوا لنا إال الكلامت ن أت بالتأكيد يف بيئات خمتلفة ، غا أن اللغويني مل

  .. يف النادر بيئة هذا املعنى أو ذاك

إذ ربللام كانللت اللفظللة  : اقللرتاض األلفللاظ مللن اللغللات املختلفللة -ج

املقرتسة ت به يف لفظها كلمة عربية ، لكنها ذات داللة خمتلفة ، ومريال ذللك 

الضيافة ، واملعنى األول علريب ، :وهو حائط املدينة ، والسور( السور)كلمة 

يا أهلل "حينام قال يف غزوة اخلنده لرياع فاريس لكلمة نطق اا الرسول وا

فصول يف فقه العربية )  أي  عاما   (48)"اخلنده قوموا فقد صنا لكم جابر سورا  

:780 ). 

                                                 
من تكلم "هذا احلديث روال البخاري يف كتاب اجلهاد من صحيحه ، باب: قلت  - 48

يا أهل اخلنده ، إن جابرا  قد صنا " ونصه( 7636)احلديث  "بالفارسية والر انة 
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ب إذا توافق معنال ما لفظ عريب فال يعد كذلك من واللفظ املعرّ : قلت 

يكن له مقابل عريب ، أو كان له قبيل الرتادف ، ألنه حني اقرتسته العربية مل 

مقابل غا م هور وال مستعمل يف العربية ، وذلك كاإلستربه والسندس 

للحرير ، فالريالثة مذكورة يف القر ن وليست مرتادفات ، فلفظ احلرير مطلق 

أو عام لكل أنواعه وهو عريب ، واإلستربه معّرب للسميك منه ، والسندس 

ت ، وكذلك ألفاظ جهنم والُّصاط املعّربة معّرب للرقيق ، فليست مرتادفا

 . ال تعد من قبيل املرتادف للنار والطريق

 : شواهد قرآنية 

الذين كتبوا يف األشبال والنظائر دأبوا علىل ذكلر اللفلظ ثلم  : اهلدى -1

مقاتل  ذكر الوجول التي يأِت اا يف القر ن يف مواسا ورودل ، فمن ذلك قول

ر وجهلا  ، بمعنلى البيلان لى يأِت عىل سبعة ع د  اهل   ": - وتابعه السيو ي -

  كقوله تعا                     (2:البقرة ) وبمعنى اللدين

               ( 37: ل عمران ) وبمعنى اإليلامن     

                (30:مللريم )ا اللفللظ يف سللياقاته ثللم يتتبلل

 (.4/422 :اإلتقان)املتنوعة يف القر ن الكريم 

ر لولفظ اهلدى لفظ عام يطلق عىل ألوان كرياة من العطلاء اإلهللي للب ل

 .إلخ..  كالرسل والكتب الساموية واهلداية إليها والسنّة واإلصالأ والتوبة

ا يف كلل مل ": ّي لالزرك لمن أمريلة الوجول والنظائر عنلد :  الةروج -2

  ب كقولله تعلا  لالقر ن ملن ذكلر اللربوج فإَّنلا الكواكل        

      (4:الربوج ) إال التي يف سلورة النسلاء               

                      (32: النساء ) فإَّنا القصور الطوال

 (.4/470: الربهان للزركيش )"السامء احلصينةاملرتفعة يف 

                                                                                                                    

وهو  "سدر"وهنا بلفظ "سور"والرواية يف املتن بلفظ  "سدرا  ، فحيَّ هال بكم
 . أيضا  عريب بمعنى بقية املرشوب 
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يدل عىل الظهلور ( برج)وإذ نعود إ  اللغة نجد أن األصل اللغوي ملادة 

والربوز ، فمنه ترّبج املرأة إلظهار زينتها لغا املحارم ، ومنه الرب  ج وهو سعة 

القال  احلصلينة واحلصلون : العني ما زيادة يف السواد والبياض ، والربوج 

لقصور ، وهي تكون ظاهرة بارزة للناس ، ومنهلا سلميت بلروج السلامء وا

 . لظهورها

وقد وردت املادة يف القر ن الكريم يف سبعة مواسا اذل املعلاع الريالثلة 

تربج املرأة ، واحلصون أو القال  ، وبروج السامء ، وامل لرتك فيهلا : املتقدمة 

لحصلون املحصلنة حيلث اسلتعمل ل "اللربوج "أو الوجول والنظلائر لفلظ

 . ولربوج السامء 

اسلتعمل يف القلر ن يف مواسلا  "رسل"اجلذر املعجمي :الرسول  -3

كرياة ، ومنه لفظ رسول معرفة ونكرة ، مفردا  ومرينلى ومجعلا  ، ومنله رسلالة 

إلخ ، ولفظ الرسلول املعلرف بلاأللف واللالم إذا  .. ورساالت واملرسالت

يف سلياقات متنوعلة ، نه يف القر ن يلأِت ولك حممد  أ لق ف هم منه أنه للنبّي 

 : وعىل كل من  حممد  يطلق يف القر ن عىل النبّي  فا  عرَّ فاللفظ م  

 النبي موسى عليله السلالم  -أ                       

    (40:املزمل.) 

 النبي عيسى عليه السالم يف قول احللواريني  -ب               

                          ( 27:  ل عمران).  

 جربيل عليه السالم  -ج             

                       

وهو من حكاية قول السامرّي ، والرسول هنا جربيل كام قال أكرير ( 20: ه)

  .املفّسين 

 :رسول امللك إ  يوسف عليه السالم وهو يف السجن  -د

                             

                   ( 26: يوسف   ) 
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إن املعاع دائام  أكرير من املباع ، وهللذا يلتم حتميلل املبلاع :  السيارة -4

القائمة كل يوم معاع متوالدة ، ولفظ السيارة ما كان ي فهم منه قبل قرن ملن 

 ر ن الزمللان إال معنللى اجلامعللة السللائرة ، كللام هللو يف القلل         

                      (42: يوسف) ولكنله اليلوم يطللق علىل

، ويبقي اللفلظ القلر ع ، فصار بذلك من امل رتك اللفظي  املركبات املعروفة

 . مفهوما  من سياه الكالم ، حيث أشار إ  فعل العقالء من أصحاب القافلة

ال ائا يف لفظ النار نار اآلخرة مقابل اجلنة ، ولكن اللفظ  : النار -1

 يأِت يف القر ن بمعان عديدة ، منها نار الدنيا         . 

          (2-2:الربوج ) 

 : السالمه يقد وردت مقرونة باملدأ يف النور الذي ر ل موسى عل

                          

     (2:النمل) 

 .وذلك من أوس  الدالئل عىل االحتكام إ  سياه الكالم لفهم النص 
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 عرشم  اديم احل فصلال
 اجلامل يف استعامل الصيغ ذات األصل اللغويي الواحد

يف ثروهتلا اللفظيلة ، يف مفرداهتلا  اللغة العربية الغنلى الكبلا   من مميزات

وصيغها وأوزاَّنا وأساليبها ، وهي لغة اشتقاقية تقوم علىل صلياغة األسلامء 

واألفعال من جذر معجمّي واحلد مكونلة بلذلك جملاال  دالليلا  لكلل جلذر 

ة ملن يف م تقاته لتعرّب عن املعلاع املتنوعلة امللأخوذالداللة معجمي تتحرك 

صي  املبالغلة والصلفات وذلك اجلذر كاملصدر واسم الفاعل واسم املفعول 

.. امل بهة باسلم الفاعلل واسلم التفضليل وأسلامء الزملان واملكلان واآلللة 

وكذلك املفرد واملرينى واجلما بأنواعله .. واألفعال بأزمنتها وصيغها املتنوعة 

كل ذلك ي كل ثلروة .. كجما املذكر السامل واملدنث السامل ومجو  التكسا 

لفظية كباة تتي  للمتكلم التعبا بطرائق متنوعة ، والبيان اجلميل يقوم علىل 

 . صفة االختيار والتالؤم 

إن اللفظ معزوال  عن سياقه ال يوصف بفصاحة أو مجلال إال ملن حيلث 

أما أن يقلال إن كلمتلني .. تناسب خمارج حروفه واشتهارل ودورانه يف اللغة 

ر ، أو : جمي واحد مريل من جذر مع هان إحدامها : جدران وجد  هن والد  الدُّ

أفص  من األخرى قبل أن توسا يف سياه ومقام لغوي فهذا غا صلحي  ، 

وإنام خيضا مجال اللفظ إ  استعامله يف سياه يطلابق فيله املقلام وال يتطللب 

سلل وهل يقا يف وهم وإن جهلد ، أن تتفا ":السياه غال ، قال عبد القاهر 

الكلمتان املفردتان من غا أن ي نظر إ  مكان تقعان فيه من التلأليف واللنظم 

بأكرير من أن تكون هذل مألوفة مستعملة وتلك غريبة وح ية ؟ أو أن تكلون 

حروف هذل أخّف وامتزاجها أحسن ومما يكّد اللسان أبعد ؟ وهل جتد أحدا  

ملة ءاللنظم وحسلن مالهذل اللفظة فصيحة إال وهو يعترب مكاَّنا من : يقول 

لفظة متمكنلة : معناها ملعاع جاراهتا وفضل مدانستها ألخواهتا ؟ وهل قالوا 

قلقللة  ونابيللة ومسللتكرهة إال وغرسللهم أن يعللرّبوا : ومقبولللة ويف خالفلله 

بالتمّكن عن حسن االتفاه بلني هلذل وتللك ملن جهلة معنامهلا ، وبلالقلق 
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وكالم عبد القاهر ينطبق علىل  (72:دالئل اإلعجاز)"والنّبّو عن سوء التالؤم ؟

 .األلفاظ كلها سواء كانت من جذر معجمّي واحد أو من جذور متنوعة 

من أصلل لغلوي متنوعة من صور اجلامل يف لغة القر ن استعامله ألفاظا  و

واحد يف املفرد أو اجلما لكنه يضلا كلال  منهلا يف سلياه خلاص ال يتطللب 

ك املعنى ، وما ذللك تكلون القليم غاها حتى تصا الصيغة كاملختصة بذل

الصوتية يف كل صيغة من عوامل اختيارهلا يف مكلان دون غاهلا وإن كلان 

 .حيمل املعنى نفسه 

مجا امللذكر السلامل واملدنلث السلامل ومجلو  : ومجو  العربية ثالثة أنوا  

حمّملد : ال تتغا فيه صورة املفرد عند اجلما مريلل  ا، أما السامل فهو م التكسا

خاللدة وخاللدات : ّمدون ، وخالد وخالدون ، وحتذف تاء املدنرية مريلل وحم

وفا مة وفا امت ، أما األسامء املنتهية باأللف واليلاء فلهلا أحكلام خاصلة 

القلايض ) إْذ حتذف األلف من املفرد ، وكذلك ( مصطفى ومصطفون ) مريل 

 ( .والقاسون 

تغلات فيله صلورة مجا التكسا يف العربية كريا متنو  ، وهو كل مجلا و

،  وأ وزانه واحد وعرشون وزنلا  جدار وجدران وكتاب وكتب ، : املفرد مريل 

وهلو إملا مجلا قللة وهلو مجلا سلامعي ، ،  من مجلا للمفرد أكرير  كون وقد ي

، لكلنهام  وإما مجا كريرة وهو ملا فوه العرشلة، ويكون ملا ال يزيد عىل العرشة 

والكريلرة فيقلا بعضلها يف موقلا  يستعمالن كرياا  دون مراعاة مسلألة القللة

 .اآلخر 

 : شواهد قرآنية 

  : ار والكفرةالكافرون والكفي  -

األول مجا ملذكر سلامل ( كافر ) وردت اجلمو  الريالثة يف القر ن للمفرد 

( 84) موسعا  ، والرياع مجا تكسا ورد يف (  482) ؛ إْذ ورد يف  وهو أكريرها

 هللو وسللا واحللد موسللعا  ، والريالللث مجللا تكسللا ورد يف م        

            (28: عبس). 
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واسم الفاعل يف العربية دال  بأصل وسعه علىل ملن فعلل الفعلل ، هللذا 

أكرير هلذل الصلي  اسلتعامال  تلذكاا  دائلام  املجمو  كانت صيغة اسم الفاعل 

نلد اهلل ، اللذي هلو أعظلم اللذنوب ع( الكفلر ) متصال  للكافرين بفعلهلم 

  .بعدم املغفرة واخللود يف النار -إذا ماتوا عىل كفرهم  -وتوّعد اهلل الكافرين 

ومل تلرد ( الفجلرة ) وردت يف سياه واحد ما صليغة ( الكفرة ) وصيغة 

الصيغتان الذا اللفلظ إال يف هلذا املوسلا ، وبيلنهام ملن التلوازن اللفظلي 

  .والصوِت الكريا 

  :ار فجي الوفجرة ال -

  لفظللان مللن مجللو  التكسللا ، ورد األول يف قوللله تعللا ال        

            (28: عبس ) 

ولفلظ الفجلرة  (الكفرة الفجلرة ) يف اآلية السابقة مراعاة دقيقة لإليقا  

ةغ  )وقا فاصلة بعد  ةو رب   وهي ألفاظ متوازنلة ، وللو جلاءت الفاصللة (  ق رت  

النكّس ذلك اإليقا  اجلميلل يف الفاصللة كلام تلرى ، والذا ( ر كّفا) بلفظ 

 .تعلم مقدار العناية بإيقا  األلفاظ يف القر ن 

 أما لفظ الفجار فقد ورد يف ثالثة مواسا 

4-                               

                .           

                       

 (82 -83: ص(

يف احللرفني األخلاين ، ملا ( الفجلار  -النلار ) وفيه توافق الفاصلتني 

 .هام بحرف م ّدد سبق

8-               .               (47: االنفطللار- 

42)  

 ( الفجار  -األبرار ) نالحظ التوافق الصوِت بني لفظني متضادين يف املعنى 
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  واملوسللللا الريالللللث هللللو -7                   

وفيه توازن لفظي بتكلرار اللنمط النحلوّي كلامال  ملا تغيلا ( 3: فنياملطف)

 األلفلللاظ ، ملللا قولللله تعلللا                      

 (42: املطففني)

ر احلمري  - م   : واحل 

  ورد لفظ احلمر يف قوله تعا  (محار ) اللفظان مجا تكسا للمفرد   

          .        .        

 (.24 -22: املدثر)

هذل اللوحة التعباية تصور حال كفار مكة حني يسمعون الدعوة إ  اهلل 

تعا  فيفرون منها كام تفر احلما ملن األسلد ، فهلو فلرار اخللائف امللذعور 

وهو ت بيه مجيل يصور مدى اجلهل واخلوف .. املوت يعرف أن وقوفه يعني 

وما لقيله   الذي واجهوا به الدعوة أول مرة ، ويصور كذلك جهد الداعي

 ... من عنت وم قة وصدود 

قُّص اآليات ورسعة املعنلى يف االسلتنفار والفلرار وما رسعة اإليقا  و

 .( ر م  لح  ) ناسب أن خيتار أقل اجلمعني حروفا  

 :فقد ورد يف موسعني( ا مح) أما لفظ 

   -أ                  

         .                

             (42، 42: لقامن)  

الرائية أربا فواصل رائية كذلك يف السورة نفسها  بعد هذل الفاصلةو

ننا  ) الواو أو الياء ) وفيها مجيعا  حرف املد ( الصدور  -األمور  -السعا  -م 

 .قبل الراء ، وهلذا يناسبها لفظ احلما ( الساكنة 

  -ب                             (2: النحل) 

وللذا فلإن ولفظ احلما أشهر اللفظني وأكريرمها استعامال  يف لغلة العلرب ، 

 .جاء لدوا   داللية وإيقاعية كام ذكرنا ( مح  ر) العدول عنه إ  لفظ 
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ع ر سعري  -   :وس 

ومنله الشتعال النلار وتلّهبهلا ، اللفظان من أصل لغوي واحد موسو  

لُّ ا" :رس سميت نار اآلخرة ، قال ابن فا د  ي د 
احن اء  أ ْصل  و  الرَّ نْي  و  اْلع  ني  و  لس 

الن الّ   ع 
ىل  اْشتن لهن ل ع  اعن اْرتنف   و 

لادنلن ق  ات   و 
ن
ا   ، ْيء

لعن لك  السَّ
لن لْن ذ  ا  النَّلارن : من

لعن  ، س 

ا ه  ار  اْست ع  ا: و  ه  قُّد   .(سعر : مقاييس اللغة)"ت و 

، عا  كلها يف الفاصلة يف القر ن يف ستة عرش موس( سعا ) ورد لفظ 

ثامنية منها معرفة باللف والالم وثامنية نكرة منصوبة ، وذلك أن ال ائا يف 

كأنه هييئ القار   واصل أن ي سبق احلرف األخا بحرف مدّ فأكرير ال

  أي الوقف عىل الفاصلة ، وهو من سنن القراءة ، ومنه  للسكوت   

                    .        

          (44 -46:امللك)  

وقا اللفظ هنا فاصلة يف  يتني متتاليتني ، وهو من نوادر الفواصل ، واملّد 

قبل الراء يمن  القار  راحة يف الرتتيل ما خروج هواء الزفا ثم يكون 

 .لوقف عىل الراء بالسكون ا

فقد ورد يف موسلعني فاصللة كلذلك يف سلورة القملر ( ر ع  س  ) أما لفظ 

ذات اإليقا  اخلاص والفواصل الرائيلة غلا املسلبوقة بحلرف ملّد مراعلاة 

فكلل .. واآليلات ر اجلملل لإليقا  السورة وما فيه من رسعة ماثللة يف قصل

راء ، وملا اخلتالف وحلرف واحلد هلو اللفواصل السورة عىل نسق واحد 

حركاهتا اإلعرابية فإن الوقف عليها بالسكون يعطيها إيقاعهلا املميلز ، وقلد 

 مهلا ورد اللفظ يف موسعني من السورة                        

                (82: القملللللر)  و               

     (23: القمر). 

كم يلذهب ملن ( ر ع  س  ) مكان ( سعا ) أرأيت إذا قيل هنا يف املوسعني 

 إيقا  السورة ومجاهلا ؟ 
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 : عيون وأعب  -

العني هي حاسة البُّص لإلنسان وغال من األحياء ، لكن لفلظ العلني يف 

واملعاينة وامللال اإلصابة بالعني و اللغة اتسا ليعرب عن أشياء كرياة كعني املاء

واللدينار وعلني  .. احلاق واجلاسوس وخيار اليشء والسيد وسلنام اإلبلل

 ... الركبة وعني ال مس وعني املاء

( عيلون ) ر ، ولمجا عني حلاسة البص( أعني ) د ختصيص ويف القر ن يطر

 :، ومنه مجا عني لعيون املاء 

                     

                           

                        (األعراف :

432) 

معطوفلا  علىل ورد سبعة منها ، ويف ة مواسا يف تسع( عيون ) وورد لفظ 

 مريل ( جنات )                (82: ناللدخا)  وهلو يف

 .مجيا املواسا بمعنى عيون املاء كام ذكرنا 
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 عرشم  الثاينم الفصل 
 ن ـعال والزمـاألف

علوا لكلل ، ثم جمعنى النحاة ألفاظ العربية إ  اسم وفعل وحرف م قّس 

من هذل األقسام مباحث خاصة به ، ويف مباحث الفعل قسلمول ملن حيلث 

الزمن إ  ماض ومضار  ، وأوقعوا األمر سمن مفهلوم املضلار  وجعللوا 

ما املوسو  يف سياقات صا  للمستقبل املضار  املسبوه بالسني وسوف خمّص 

 . دالة بنفسها عىل املستقبل كام سنبني 

عال حدوث فعل مقرتن بزمان ، لكلن األفعلال يف الداللة األصلية لألفو

السياه تتسا داللتها وتتُّصف تُّصفا  واسعا  يف أزمنتهلا ، فيحلل بعضلها يف 

الزمن حمل بع  لدوا  سياقية تستفاد من حتليلل الكلالم وعنلارص السلياه 

املتنوعة ، فاملايض قد يعرب به عن املسلتقبل واملضلار  يعلرب بله علن امللايض 

تقبل ، وهكذا نجد يف اللغة مرونة كباة يف اسلتعامل األفعلال واحلاق واملس

 ..وأزمنتها 

لكللن ال بللدَّ للنحللاة وواسللعي املعللاجم حللني وسللا القواعللد وسللبط 

األصول العامة لنظام اللغة ملن ذكلر تللك التعريفلات والضلوابط األوليلة 

 اللداللّ لألفعال وأزمنتها تيساا  لدراسة اللغة ، ثم يأِت بعلد ذللك اللدرس 

 .لينظر يف السياه وعالقاته املت عبة 

وحركة الفعل يف العربية واسعة متنوعة ، إذ يستعمل علادة للتعبلا علن 

احلركة واحلدث ، وهلذا فإن اجلمل الفعلية يف اللغة العربية أكرير ملن اجلملل 

االسمية ، ودخول الرتاكيب الفعلية سمن إ ار اجلمللة االسلمية أكريلر ملن 

ية سمن الرتكيب الفعيل ، فإذا قارنا بني النعت باجلمللة دخول اجلملة االسم

الفعلية والنعت باجلملة االسمية عىل سبيل املريال فسلنجد األول أكريلر كريلاا  

 ..  وكذلك احلال اجلملة الفعلية 

 عبا يف العربية إنام هو بالفعلل ذهب بع  اللغويني إ  أن أساس التوقد 

وقد ن أ ملن اشلتقاه الكللامت  ":ال ومن هدالء إرسائيل ولفنسون الذي ق
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عىل  -إذا ص  هذا االستعامل  -من أصل هو فعل أن سادت العقلية الفعلية 

 "  اللغات السامية ، أي أن ألغلب الكللامت يف هلذل اللغلات مظهلرا  فعليلا  

اجلملة  " وكتب األستاذ عيل اجلارم مقاال  بعنوان (42: تاريخ اللغات السامية )

ي العقليلة لتقتضل ":جلاء يف أولله  "لتعبا يف اللغة العربيلة الفعلية أساس ا

العربية أن تكون اجلملة الفعليلة األصلل والغاللب الكريلا يف التعبلا ، ألن 

العريب جرت سليقته ودفعته فطرته إ  االهتامم باحلدث يف األحوال العاديلة 

 .(787: جارميات )" ..الكرياة 

 : ىل املستقبل استعامل الفعل املايض للداللة ع -

ثمة  قرائن  حتّول زمن املايض إ  املستقبل ، فيكلون لفظله ماسليا  ومعنلال 

 :مستقبال  ، ومن ذلك 

 .أقسمت  عليك إال فعلت  : أن يتضمن   لبا  نحو  -أ

ا  ": أن يتضمن معنى الدعاء ، كقوله   - ب لْمحا  إنذ  لال  س  ج  م  اهلل  ر 
حن ر 

إنذ   ا اْشرت  ى و  إنذ   .( 8630 :روال البخاري ) "ا اْقت ىض  ب ا   و 

بصيغة املايض ولكنه دال عىل املستقبل لوقوعه يف سلياه  "رحم "فالفعل

 ...، وأرال داال  عىل االستمرار الدعاء 

لم استقباله ، كقوله تعا  -ج  : أن ي عطف عىل ما ع 

                         

                   (02:الزمر) 

خ    "الفعل   عنق  لفظه ماض  "ن فن ماض دال عىل املستقبل ، والفعل ص 

 . الدال عىل املستقبل  "ن فخ"ومعنال للمستقبل ، وسّوغ ذلك عطفه عىل 

 يف املستقبل ، نحوأن يتضمن رجاء  يقا  -د                 

فالفعل عسى لفظه ماض  ومعنال للمستقبل ألنه رجلاء ، وهلو ( 2:اإلرساء)

 .فعل جامد يلزم زمن املايض فقط 

م  متبو   بنفي ، نحو  -هل  . واهللن ال أكرمت  خائنا  : أن يكون قبله قس 
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 : ملسبوه بالقسم كقوله تعا ا "إْن  "أن يكون قبله نفي باحلرف  -و

                                   

                                   (24:فا ر ) 

رط ، لفعل ال الالم للقسم ، وإن رش ية وزال  "ولئن زالتا  "قوله تعا  

ام  )وإن الريانية يف  ه  ك  نافية بمعنى ما ، دخلت علىل جلواب القسلم ، ( إنْن أ ْمس 

رط ، فيكون اجللواب لرط فمحذوف الجتام  القسم ما ال لأما جواب ال 

رط فيدل عليله جلواب لاملذكور للمتقدم منهام وهو القسم  ، أما جواب ال 

 .القسم 

هلاّل زرت  : التحضلي  ، مريلل  وإذا وقا املايض بعلد حلرف دال علىل

املري   ، فإن أردت التوبيخ  كلان معنلال لللاميض ، وإن أردت احللّ  كلان 

 .معنال للمستقبل ، واإلعراب واحد يف احلالتني 

 :ويف قوله تعا  عن أهل النار 

                      

                  ( 20:النساء ) 

تكرار احلدث وهي ظرف زمان مبني عىل السكون يف  "كّلام  "تقتيض 

  .داالن عىل املستقبل املفهوم من السياه( نضج وبّدل)حمل نصب، والفعالن 

مللايض ومعناهلا وثمة أفعلال كريلاة يف القلر ن الكلريم وردت بصليغة ا

 :للمستقبل ، ومن ذلك 

 -أ                             (37:الزمر  ) 

 .والسْوه سيكون بعد احلساب يوم  القيامة 

 -ب                                         

 ( 23:نبياء األ)

 . اقرتب لفظه ماض ومعنال للمستقبل ، وإذا حرف يفيد املفاجأة
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 هو كلمة تدل علىل حلدث وزملن صلال  للحلال أوفالفعل املضار  أما 

  االسللتقبال ، كقوللله تعللا                          

        (42:االنفطللار )زمللن املضللار  دال عللىل  فالفعللل متلللك يف

نقلول ، أقلول ، : مريل  "نأيت "املستقبل ، ويبدأ املضار  بأحد حروف كلمة 

 .يقول ، تقول 

رتز ما ذلك من إمكان جميء أحد هذل احلروف أصليا  أو زائلدا  لغلا  وحي 

ر لاملضارعة يف أول الفعل فال يكون حرف مضارعة ، فاألصلية مريل تال وي س  

 .مريل متادى وتعا  يف أول اخلاميس وترجم  ، والزائدة 

 : ويتعب كون املضارع لالستقبال يف مواض  منها 

دخول السني وسوف عليه ، ومها جيعالن زمنه مستقبال  ، كقوله تعا   -أ

           ( 80:املدثر  ) وقوله            ( التكاثر

ام من اإلعراب ، والفعل بعدمها مرفلو  السني وسوف حرفان ال حمل هل( 7:

 .دائام  

ك إذا : إذا اقرتن الفعل بظرف من ظروف املسلتقبل ، كقوللك  -ب أزور 

 .تزورع ، فتزورع مستقبل لوقوعه بعد الظرف إذا الدال عىل املستقبل

اء  ":  إذا كان معنى اجلملة داال  عىل املستقبل ، كقوله -ج ر  ق  ل  ف  يْدخ 

ي اجْل  
تن ت الأ مَّ ْوم  ، و   ي 

ْم بنننْصفن ي ائنهن
ْبل  أ ْغنن    نَّة  ق         

           ( 23: احلج )(46376: روال أمحد). 

 : إذا دل الفعل عىل الطلب ، نحو -د

                            

      ( 877:البقرة . ) 

ا  ولو كان فعله غالبأن تسبقه أداة رشط ، والرشط سياقه للمستقبل  –هل 

  ماسيا  ، واملضار  مريل              

        (3: حممد  ) 
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 .كام ذكرنا من قبل أن يدكد  بالنون اخلفيفة أو الريقيلة  -و

أو رجلاء  مريلل  "ليت  أمة  اإلسالمن تتحد   "أن يسبقه حرف  متن  ، مريل -ز

                         ( 478:  ل عمللران  )

 .حرف نصب ورجاء  عّل ليت حرف نصب ومتن  ، ول

ِت املضار  داال  عىل املايض إذا سبقته مل وملّا اجلازمتان ، كقوله وقد يأ

  ا لتع                     

          ( 42:احلجرات )الدالة  ( إذْ ) أو تسبقه

  مريلعىل املايض                     

                 ( األحزاب

وإْذ قلت  ، ولكنَّ حكاية القصة باملضار  تعطيها حالة  من : واملعنى ( 73:

 ري ال ماض  منته  ، ومنه قوله تعا  لليهود االستحضار كأَّنا واقا جي  

                   ( 24:البقرة. ) 

ن بعدهم ، والقتلة كلانوا ملن   واخلطاب ملعارصي النبّي  من اليهود وم 

ملا   بائهم ألحوال م ااا   حممد  أجدادهم ، ولكن ملا كان حاهلم ما النبّي 

 .أنبيائهم جيء بالفعل عىل صورة املضار  الستحضار تلك األحوال 

وقد لفتت بع  استعامالت الفعل يف القر ن نظر املفّسين واللغلويني ، 

حيث وجدوا أن القر ن أحيانا  يعرب عن املستقبل بلفظ املايض وعكس ذللك  

عامل عسلى لتحقيلق وأنه يستعمل بع  األفعلال اسلتعامال  خاصلا  ، كاسلت

 .وغا ذلك .. الوعد إذا كان من عند اهلل ، وهي يف اللغة للرجاء 

 : من مجاليات استعامل األفعال يف القرآن 

 :  التعبري  املايض عن املستقبل –أ 

أكرير ما يستعمل هذا يف سياه احلديث عن م اهد القيامة أو أحوال أهل 

ويغلب ذلك فيام إذا كان  ": لزركيّش االنار أو اجلنة يف القر ن الكريم ، قال 
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د اا فيعدل فيه إ  لفظ املايض مدلول الفعل من األمور اهلائلة املهددة املتوعَّ 

ظ ،  لكنه ال  ( 7/738: الربهان)"تقريرا  وحتقيقا  لوقوعه  وهو كريا مالح 

، بل منه للوعد ومنه للوعيد ،  الزركيّش يقتُّص عىل الوعيد كام توهم عبارة 

 منه  ونذكر         .           .   

            (28 -26:ال عراء )ومنه       

                (27:األعراف. ) 

 :        ن حدوثه ما يأِت ن استعامل املايض داال  عىل املستقبل املتيقّ وم

 عن فرعون يف قوله  - 4                             

ر صلورة القائلد لذكر الفعل األول بصيغة املضلار  ليستحضل (  22: هود )

بصيغة امللايض للدالللة علىل أن احللدث املتقدم جنودل  ثم ذكر فعل اإليراد 

 .كأنام تّم وانتهى 

  يف قوللله تعللا  - 8                          

علىل  -أي ربلام  - مل دخللْت :  فلإن قللت   ":رّي لالزخم لقلال ( 8: احلجر)

قَّب يف إخللبار اهلل ألن املرت: املضار  وقد أبوا دخوهلا إال عىل املايض ؟ قلت 

ّد : تعللا  بمنزلللة املللايض املقطلللو  بلله يف حتققلله ، فكأنلله قيللل                                     "ربللام و 

 . (8/202:الك اف) 

أوردت هذا ال اهد هنا ألنه عد الفعل املضار  بمنزلة امللايض يف : قلت 

وبعل  النحلاة  ّي رلالزخم لسياه املستقبل ، وال أعرف من أيلن أتلى إبلاء  

ّب عىل املضار  وختصيصها باملايض  وهذا ال اهد القلر ع ينلادي ؟ دخول  ر 

  ،عليهم بخالف ذلك ، وقد ورد ذلك يف أكرير ملن موسلا يف أمريللة سليبويه

بَّ ما ما بمنزلة كلمة واحدة ، ":قال  وهيأوها لي ذكر  بعدها الفعلل   جعلوا ر 

فأحلقومهلا ملا  "قلَّ يقول   "وال إ   "قول  ربَّ ي "ألَّنم مل يكن هلم سبيل  إ  

ّن ذاك ، : وزعم يونس  أَّنم يقولون  ":وقال  "وأخلصومها للفعل  ربام تقلول 

ّن ذاك   .(7/442: كتاب سيبويه )"..وكري ر  ما تقول 
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رى أن التعبا باملضار  هنا مقصود لبيلان جتلدد ذللك اللود ملن نوهلذا  

سلمني ، خاصة  ما تطاول العذاب علليهم ، الكفار يوم القيامة بأن يكونوا م

رة ملا لورؤيتهم لنعيم أهل اجلنة الدائم غا املجلذوذ ، فيصليبهم ملن احلسل

، ويتجدد منهم الود واألماع التي ال تتحقق ، وهلو للون  خلر ملن  يصيبهم

 .  النفيس ما العذاب احليّس  العذاب

  يف قوله تعا   – 7                  (  4:الفت ) 

            :الزخم للرّي قلال عرّب عن املستقبل من برشلى الفلت  بلفلظ امللايض ، 

وجيء به عىل لفظ املايض عىل عادة رب العزة سبحانه يف أخبارل ، ألَّنا يف  "

حتققها وتيقنها بمنزلة الكائنة املوجودة ، ويف ذلك من الفخامة والداللة علىل 

 (. 778/ 2: الك اف )"ما ال خيفي علو شأن املخرب به

قد كان ذلك عقب صل  احلديبية ، حني أبلرم املسللمون صللحا  : قلت 

نعوا بموجبه من دخلول مكلة ذللك العلام ، فحلزن أكريلرهم  ما أهل مكة م 

، جلاء يف صلحي   ويف  ريق العودة نزللت سلورة الفلت .. لذلك واغتموا 

   :البخاري عن أنس بن ماللك قلال                    قلال : 

وكانلت هلذل الب لارة ، وللذا جلاء الفعلل  (2483:  البخاري) "..  احلديبية

 .  بصيغة املايض لتوكيد الب ارة وحتققها ، وقد كان ذلك بحمد اهلل

 :  يف التعبري  املضارع –ب 

علىل التعبا باملضار  يف بع  السياقات يدل عىل التجدد واملزاوللة ، أو 

استحضار صورة حال ماسية يراد هلا أن تكون حاقة للتذكا الا والتنبيله 

 :عليها ، ومن ذلك 

   يف قوللله تعللا  – 4                           

                            (23:البقرة ) 

            :الزخمللرشّي قلال يب بلفظ املايض ، والقتل بلفظ املضلار  ، جاء التكذ

أن تلراد : هلو علىل وجهلني : وفريقا  قتلتم ؟ قللت : هال قيل :   فإن قلت "
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احلال املاسية ، ألن األمر فظيا فأريد استحضلارل يف النفلوس وتصلويرل يف 

ون حول قتل حمملد ألنكم حتوم "وفريقا  تقتلوَّنم بعد  "القلوب ، وأن يراد  

  (4/408: الك اف  ) "لوال أع أعصمه منكم. 

، إذ إن التعبلا باملضلار   يف املوسلعنيوال نغفل هنا أمر الفاصلة النونية 

 املسند إ  واو اجلامعة مرفوعا  بريبوت النون حيقق اإليقا  الصوِت يف الفاصلة

 . لذهب ذلك اإليقا  اجلميل .. وفريقا  قتلتم : ولو قيل 

 يف قوله تعا   -8                 

                          

                    (24:البقرة) 

وجاء الفعل الداّل من اليهود ،  هذا اخلطاب كذلك ملعارصي النبّي 

وعّضد سياه املايض ( فلم  تقتلون ) عىل حدث  ماض  بصيغة املضار  يف 

لكن الفعل بصيغة املضار  فيه استحضار لصورة احلدث ( من قبل ) بقوله 

  .يمة  من قتل أنبياء اهلل تعا  ، وكفى اا جر

 يف قوله تعا   - 7                               

                                     (2:فا ر) 

            :رّي لخم لالزقلال ( تريلا ) سياه األفعال يف اآلية عىل املايض إال الفعل 

: عىل املضارعة دون ما قبله وملا بعلدل ؟ قللت  "فتريا  "مل جاء :  فإن قلت   "

ر تللك ل ستحضلاحلال التي تقلا فيهلا إثلارة الريلاأ السلحاب ، وت   ليحكي  

الصورة البديعة الدالة عىل القدرة الربانية ، وهكذا يفعلون بفعلل فيله نللو  

 "املخا لللب أو غللا ذللللك  أو هتلللمُّ  بمتيللز وخصوصللية ، بحللال ت سللتغر  

 .(7/064: نفسه  :الك اف)

  يف قوله تعا   -2                

                (8:املمتحنة ) 
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زوما  وكذلك جوابه واملعطوف عليه            جاء فعل الرشط مضارعا  جم

قال ( وّدوا ) اجلملة الفعلية ذات الفعل املايض عليها ثم عطف ( يبسطوا ) 

: كيف أورد جواب الرشط مضارعا  مريله ثم قال : فإن قلت  ":الزخمرشّي 

املايض وإن كان جيري يف باب الرشط جمرى : ؟ قلت  وودوا بلفظ املايض

وودوا قبل كل ْء : م اإلعراب ، فإن فيه نكتة ، كأنه قيل املضار  يف عل

كفركم وارتدادكم ، يعني أَّنم يريدون أن يلحقوا بكم مضاّر الدنيا والدين 

كم كفارا  مجيعا  ، من قتل األنفس ومتزيق األعراض ورّدكم كفارا  ، وردُّ 

كم ، املضاّر عندهم وأوهلا ، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواح أسبق  

ألنكم بّذالون هلا دونه ، والعدو أهم ْء عندل أن يقصد أعز ْء عند 

 .(2/247:الك اف )"صاحبه 

 : استعامل عسى للتحقيق  –د 

الفعل عسى من األفعلال اجلاملدة الناقصلة ، وهلو موسللو  يف اللللغة 

 ولكن املفّسين الحظوا أن إسناد هذا الفعل إ  اهلل عزّ  ،للرجلاء واإلشفاه 

ق األمر الصادر منه ، وهو هنا خرب عسى ، يف القر ن يدل عادة عىل حتقّ  ّل وج

 :ومنه 

  يف قوله تعا   – 4                 

              .              

           (22-22:النساء ) 

  : الزخمرشّي قال احلديث يف سياه اهلجرة إ  املدينة لنُّص اهلل ورسوله ، 

: بكلمة اإل ام  ؟ قلت  "عنهم  عسى اهلل أن يعفو   "مل قيل : فإن قلت  "

إن املضطر البني  للداللة عىل أن ترك اهلجرة أمر مضيق ال توسعة فيه ، حتى 

 "عسى اهلل أن يعفو عني ، فكيف بغال ؟ : االسطرار من حقه أن يقول 

عسى كلمة إ ام  وترجية ، وأتى اا  ":وقال أبو حيان  (4/220: الك اف )

وإن كانت من اهلل واجبة داللة عىل أن ترك اهلجرة أمر صعب ال فسحة فيه ، 
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 عسى اهلل أن يعفو  عني : يقول ن حتى إن املضطر البني االسطرار من حقه أ

 .  (770/ 7: البحر املحيط )"معنى ذلك أن يعفو عنه يف املستقبل : وقيل 

الكالم واقا يف سياه احللديث علن املعلذورين يف علدم اهلجلرة : قلت 

لعجزهم ، وهم املستضعفون من الرجال والنساء والولدان ، فهدالء قيل يف 

وغاهم ممن يسلتطيا اهلجلرة ومل هيلاجر  "عسى اهلل أن يعفو عنهم  "حقهم 

 .حني يسما ذلك ال شك يعرف أنه ال عذر له 

 يف قولللله  - 8                         .   

                             (34:النمللل- 

38 ) 

عسى ولعل وسوف يف وعد امللوك ووعيلدهم يلدل و ":الزخمرشّي قال 

عىل صده األمر وجّدل وما ال جمال لل ك بعدل ، وإنام يعنون بلذلك إظهلار 

وقارهم وأَّنم ال يعجلون باالنتقام ، إلدالهلم بقهلرهم وغلبلتهم ووثلوقهم 

زة إ  األغراض كافيلة ملن جهلتهم ، فعلىل هم ال يفوهتم ، وأن الرمْ أن عدوَّ 

 .(7/724: الك اف ) "هلل ووعيدل ذلك جرى وعد ا

وهاهنا نكتة لغوية بديعة ، وهي أن القر ن نزل بلسلان علريب مبلني علىل 

مذاهب العرب يف استعامل لغتهم والتُّصف فيها ، فهلو خيا لب النلاس بلام 

يألفون من كلامت يف تراكيب إسنادية جديدة تقوم اا الدالللة ، ولغتله الذل 

ال تنقيضل ، فهلي صلاحلة للفهلم يف كلل  الصورة إحدى صور إعجازل التي

 .زمان ، مناسبة بطبيعتها لتطور احلياة ونظمها 

 :يف يعدية الفعل   –هـ 

  تعلللللا  هليف قوللللل – 4                         
      (82: الكهف ) 

 نى نبا وعال ، يف قولك ني عدا معي بعن لتضمدّ وإنام ع   ": الزخمرشّي قال 

أي غلرض يف :  إذا اقتحمته ومل تعلق به ، فإن قللت  .. نبت عنه عينه وعلت 
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وال تعلدهم عينلاك أو ال تعلل علنهم عينلاك ؟ : هذا التضمني ؟ وهال قيلل 

الغرض فيه إعطاء جممو  معنيني ، وذلك أقوى من إعطاء معنى فلذ ،  :قلت

 تقلتحمهم عينلاك جملاوزتني إ  وال: أال ترى كيف رجا املعنلى إ  قوللك 

 .( 343/ 8:الك اف) "غاهم 

 يف قولللله تعلللا   – 8                           

                             ( 02: مريم  ) 

ّدي:  فإن قلت ": الزخمرشّي قال  بعىل التي هلي صللته  "اصطرب  "هال ع 

لْرن يف : ؟ قلت  "واصطرب عليها  "تعا  كقوله علت بمنزلة القن ألن العبادة ج 

اصرب لقرنك ؟ أي اثبت له فيام يورد عليك ملن شلّداته ، : قولك للمحارب 

أ ريد  أن العبادة تورد عليك شدائد وم اّه فاثبلت هللا وال هتلن ، وال يضلق 

ك عن إلقاء عداتك من أهل ال كتاب إليك األغلاليط  ، وعلن احتبلاس صدر 

 .(7/76:  الك اف) "الوحي عليك مدة  ، وشامتة املرشكني بك 
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 عرشم  ثالثم ال الفصل
 التعبري االسمي والفعيل

لالسم استعامالته وكذلك الفعل ، إذ ال شك أن واسا اللغة فره بيلنهام 

يلدل علىل املعنلى يف الوسا واالستعامل ، وقد الحظ اللغويلون أن االسلم 

جمردا  ملن الزملان ، وأن الفعلل يلدل علىل املعنلى وزملان وقلو  احللدث ، 

والحظوا تبعا  لذلك أن التعبا االسمي يدل عىل الريبات غالبلا  ، وأن التعبلا 

الفعيل يدل عىل التجدد واملزاولة ، وقد وجدوا لذلك شواهد من لغة العرب 

  .ومن القر ن الكريم 

ّو بمعنى الرفعة ، وهو عالمة  ورسم  لل ق  االسم  لغة  م تو م  يشء لمن السُّ

اهلل : ما دّل عىل مسّمى بذاته غان مقلرتن بزملان ، مريلل : ويف النحو ، خاص 

إن موسو  االسم عىل أن يريبت  ":قال عبد القاهر  ..وحممد وإبراهيم ومكة 

لفعلل ي جتلددل شليئا  بعلد ْء ، وأملا اليء من غا أن يقتضلبه املعنى لل 

 . "فموسوعه عىل أنه يقتيض جتدد املعنى املريبت به شيئا  بعد ْء 

ل ل عبد القاهر لذلك ب واهد عديدة ، ففي التعبلا االسلمي مرّيلوقد مريّ 

 :بقول ال اعر 

نا    ت  َّ  لكْن يمرُّ عليها وهو منطللق      ال يألف  الدرهم  املرضوب  رص 

 وقوله تعا                       ( 42: الكهف . ) 

داالن علىل الريبلات واالتصلاف بلذلك  "منطلق وباسط  "فاسام الفاعل 

 :ل للتعبا الفعيل بقول األع ى مدة  ويلة،  ومريّ 

ف   ار  للوء نلعيون  كرياة       إ  سل لعمري لقد الحْت  ه  لا   حت   ل يف ي   رَّ

 (47)ندى واملحلَّق  لا      وبات عىل النار الطليلاَّنلرورين يصلبُّ ملقللت          

                                                 
املرشف من األرض واجلبال ، وحتّره أصله تتحره حذف إحدى التائني : اليفا   - 47

ّر وهو الربد ال ديد  والندى الذي أ: ت  عل ، واملقرور : ختفيفا  ، ت  ّب  : صابه الق 
رت فيه مريل لقب املمدوأ ، وهو رجل كريم عضته فرسه فأثّ : الكرم ، واملحّلق 

 . مي املحّلق احللقة ، فس  
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قلة ، لنبلا عنله إ  سلوء نلار متحرّ : معلوم أنه لو قيل  ":قال عبد القاهر 

وذلك أن التعبلا الفعليل دال   ( 472 :دالئل اإلعجاز)"الطبا وأنكرته النفس 

 .باستمرار توّقد نارل للضيفان عىل التجدد بام يفيد زيادة كرم املمدوأ 

 :يف القر ن ذلك ومن 

 يف قوله تعا   – 4               (467: هود ) 

ألي فائدة أوثر اسم املفعول علىل فعلله ؟ : فإن قللت  ": الزخمرشّي  قال

ملا يف اسم املفعول من داللة عىل ثبات معنى اجلما لليوم ، وأنله البلد : قلت 

ما الناس له ، وأنله املوصلوف بلذلك صلفة من أن يكون ميعادا  مرضوبا  جل

 ".. أيضا  إلسناد اجلما إ  الناس ، وأَّنم ال ينفكون منله الزمة ، وهو أثبت 

 .(283/ 8: الك اف )

 يف قولللله تعلللا   -8                            

             ( 82:املائدة ) 

يف  ليزيلد  ( باسلط ) ثم التعبا باسم الفاعل ( بسط ) ورد التعبا بالفعل 

للم  جلاء الرشلط بلفلظ : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال بيان موقف الطرفني ، 

ليفيد أنه ال يفعل : ؟ قلت  "ما أنا بباسط  "الفعل واجلزاء بلفظ اسم الفاعل 

وقال  "دة للنفيء املدكّ ما يكتسب به هذا الوصف ال نيا ، ولذلك أكدل بالبا

إنام امتاز اسم الفاعل عن الفعلل  ":أمحد بن املنا اإلسكندري يف االنتصاف 

اذل اخلصوصية من حيث أن صيغة الفعل ال تعطي سوى حدوث معنال من 

 "الفاعل ال غا ، وأما اتصاف الذات بله فلذاك أملر يعللطيه اسلم الفاعلل 

 .(4/082: وهام ه الك اف)

 يف قوله  -7                                  
         (467:البقرة ) 

ما أن اجللواب ( ليرييبنّهم ) ومل يقل ..( ملريوبة ) جاء جواب الرشط اسميا  

 الفعيل قد يأِت داال  علىل املريوبلة يف مواسلا أخلرى مريلل            



 

215 

                                         
         (00: املائدة)  ّفلإن   ":يفّسل ذللك بقولله  الزخمرشّي  لكن

لللام : كيف أوثرت اجلملة االسمية عىل الفعلية يف جواب لو ؟ قللت : قلت 

 .(4/432:الك اف ) "ك من الداللة عىل ثبلات املريوبة واستقرارها يف ذل

 ويف قولللله تعلللا   -2                          

        (82:ال عراء ) 

 "ر  ملن لأخصل "ألسلجننّك  "أمل يكلن: فلإن قللت ": رّي لالزخم لقال 

ر فلنعم ، وأملا لأما أخصل: مدديا  مددال ؟ قلت و "ألجعلنك من املسجونني 

ألجعلنك واحلدا  مملن عرفلت حلاهلم يف سلجوع ، : مددال فال ؛ ألن معنال 

وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحله يف هلّوة ذاهبلة يف األرض 

 "بعيدة العمق فردا  ال يبُّص فيها وال يسما ، فكلان ذللك أشلد ملن القتلل 

 . ( 762/ 7: الك اف )

كرياا  ما ورد يف القر ن خصوصا  يف هلذل الصلورة  ":وقال أمحد بن املنا 

العدول بالتعبا بالفعل إ  التعبا بالصفة امل تقة ، ثم جعلل املوصلوف الا 

أن التعبا بالفعل إنلام ي فهلم  -واهلل أعلم  -والّس يف ذلك .. واحدا  من مجا 

املوصوف الا واحلدا  ملن مجلا وقوعه خاصة ، أما التعبا بالصفة ثم جعل 

أمرا  زائدا  عىل وقوعه ، وهو أن الصفة املذكورة كالسمة ملوصلوف  م  فهن ي   فإنه

ثابتة العلوه به كأَّنا لقب له ، وكأنه من  ائفة صارت كلالنو  املخصلوص 

 .(776/ 7: االنتصاف، عىل هامش الك اف) "امل هور ببع  السامت الرديئة 

أن نلذكر أن إيقلا  الفواصلل داخلل سلمن  وما هذا كله ال بلدّ : قلت 

عنارص التعبا القر ع ، والفواصل هنا نونية مسبوقة بحرف املد ، وللو قلال 

 .وأوقعه فاصلة  لذهب ذلك اإليقا  اجلميل ( ألسجننّك ) يف اجلواب   

   يف قوللله تعللا  -2                               

                              (42:امللك) 
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باسطات أجنحلتهن يف اجللو أي ( صافات ) اسم الفاعل بصفت الطا و  

ويقبضلن :  مل قيلل:  فإن قلت "( يقبضن  ) ثم بالفعل املضار  ،  طاانالعند 

،  لطاان هلو صلف األجنحلةألن األصل يف ا:  ؟ قلت وقابضات:  ومل يقل

، واألصل يف السباحة ملد األ لراف  ألن الطاان يف اهلواء كالسباحة يف املاء

،  وأما القب  فطار  علىل البسلط لالسلتظهار بله علىل التحلرك ، وبسطها

،  ، علىل معنلى أَّنلن صلافات غا أصلل بلفلظ الفعلل  فجيء بام هو  ار

 (.2/224:الك اف )" ويكون منهن القب  تارة كام يكون من الساب 

  يف قوله تعا  -0                 

 .              (22-22:ص)  

والطلا باسلم املفعلول          ( يسلّبحن  ) ذ كر تسبي  اجلبال بالفعل املضلار  

حن هللل مللن فللره بللني يسللبّ :  فللإن قلللت" :رّي لقللال الزخم لل (حم للورة)

،  ، وما اختلا يسلبحن علىل مسلبحات إال للذلك نعم:  حات ؟ قلتومسبّ 

  بعد حلال بعد ْء وحاال   عىل حدوث التسبي  من اجلبال شيئا   وهو الداللة

يف ( حم لورة ) وقولله  .. الساما حماق تللك احللال يسلمعها تسلب  وكأنّ 

ر ملا كلان يف التسلبي  ملن إرادة لإال أنه ملا مل يكن يف احل  ( حنيسب ) مقابلة

  :وذلك أنه لو قيل،  ال فعال   به اسام   يءجء بعد ْ ئا  الداللة عىل احلدوث شي

،  بعلد ْء عىل أن احلرش يوجد من حارشها شليئا   - ن  رْش رنا الطا حي  وسخّ 

علىل  أدلُّ  واحلدة   لة  ألن حرشها مج ؛ فا  لْ لكان خ   - واحلارش هو اهلل عز وجل

 .(2/32: الك اف )"القدرة

   يف قوله تعا   -3            

     (08:األعراف) وقوله           

        (02:األعراف)  

وما هود عليه ( أنص  ) جاء التعبا ما نوأ عليه السالم بالفعل 

وذلك ألن دعوة نوأ كانت أ ول وأكرير ( ناص  ) السالم باسم الفاعل 

 : تكرارا    كام ذكر يف سورة نوأ
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                 .           

  .                      

             .          

.               (2-2:نوأ)  

   يف قوله تعا  -2                    

               .     

          (42-42:بقرةال) 

            وعن رّد اهلل تعا  عليهم بالفعل ( مستهزئون ) عرب عن فعلهم باالسم 

فيه أن اهلل عز وجل هو الذي يستهز  ام " :قال الزخمرشّي ( يستهز  ) 

  الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء وال يدبه له يف مقابلته االستهزاء األبل 

وفيه أن اهلل هو الذي  ، ام من اهلوان والذل ملا ينزل ام من النكال وحيّل 

، وال حيوج املدمنني أن يعارسوهم  للمدمنني يتو  االستهزاء ام انتقاما  

:  لقوله اهلل مستهز  ام ليكون  بقا  : فهال قيل :  فان قلت ، باستهزاء مريله

يفيد حدوث االستهزاء وجتددل ( يستهز )ألن : قلت( إنام نحن مستهزؤن)

           " ، وهكذا كانت نكايات اهلل فيهم وباليال النازلة ام بعد وقت وقتا  

 .(03/ 4:الك اف ) 
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 الرا  م عرشم  الفصل

م  القسم
أسلوب القسم لون  ملن أللوان توكيلد الكلالم وتقويتله وهلو شلائا يف 

نَّ تلاهللن: باهللن ألفعل لنَّ املعلروف  ، أو : واهللن لتفعل نَّ ، و : العربية مريل   ألكلرم 

 .اليتيم  

ومجلة القسم ، أقسم  باهلل : واهللن قسمي ، أو : قسمي واهللن ، أو : واألصل 

: قسمي باهلل ، أو : باهلل ، جيوز أن يكون التقدير : فعلية واسمية ، ففي قولك 

 .أقسم باهلل ، والفعل يقّدر فقط ما الباء وال يقّدر ما التاء والواو 

 :  القسم روفـح 

لم : واو القسم  -1 تستعمل جاّرة جلّرا  أصلليا  ، وذللك إذا كانلت للقس 

نَّ احلقَّ ، وال ي ذكر معها املبتلدأ إذا علددنا القسلم اسلميا  ،   :مريل واهللن ألنُّص 

يكريلر ملن القسلم  وكان النبيُّ ، قسمي  واهللن: ، أو  قسمي واهللن:  فال يقال

 قوللهومن ذللك  ( بيدل حممد سوالذي نف) أو ( يس بيدل لوالذي نف) بقوله 

 "  ا ه  لد  ط ْعت  ي  ق  ْت ل  ق  د  رس   ة  بننْت  حم  مَّ م 
ْو أ نَّ ف ا ن لن ل   بني دن

د  ي ن ْفس  حم  مَّ
الَّذن         "و 

 .. قسمي والذي : وأصل الرتكيب  ( 2762: البخاري  روال) 

نَّ لألنص "ومجلة جواب القسم قد تكون فعلية كام يف  مية كلام أو اس "..ر 

 . ومها ال حملَّ هلام من اإلعراب  "..لو أن   " يف

حلرف التلاء أصليل للقسلم ، وال يلدخل إال علىل لفلظ :  ياء القسم -2

  مريلاجلاللة فقط                              

 ( .23:األنبياء )

: فإن قلت  ": الزخمرشّي ورة قال يف اآلية املذكللقسم ويف استعامل التاء 

إن الباء هي األصل ، والتاء بدل من الواو : ما الفره بني الباء والتاء ؟ قلت 

املبدلة منها ، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب ، كأنه تعجب من 

تسّهل الكيد عىل يدل وتأّتيه ، ألن ذلك كان أمرا  مقنو ا  منه لصعوبته 

 .(488/ 7:الك اف)"وتعذرل 
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ال : وقد ت بدل تاء القسم هاء  ، وهو غا جائز إال ما لفظ اجلاللة ، تقلول

 .. ها اهللن ن

وملا كانت أحداث قصة يوسف عليه السالم فيها غرائب وعجائلب كريلر 

 : وذلك يف املواسا اآلتيةالقسم فيها باستعامل التاء ، 

-                         

   (37: يوسف) 

-                          

     (22: يوسف) 

-                    

 )24: سفيو)

-                   (22: يوسف( 

م  -3 : أو  ،أقسم  باهلل ألفعللنَّ : هي أصل حروف القسم مريل :  اء القسم

أقسلمت  أن  -أي بلاهللن تعلا   -بلك  : باهللن ألفعلنَّ ، وقد جتّر املضلمر نحلو 

 .أنُّص  املظلوم  ما استطعت  

ألنَّلك تضليف  الذل احللروف يءإّنلام جتل:  وقال اخلليلل ":ه قال سيبوي

، إال أنَّ الفعلل جيليء  حلفك إ  املحلوف به كلام تضليف ملررت بله بالبلاء

وفيهلا معنلى !  تلاهلل:  وقلد تقلول،  ، واحللف توكيلد مضمرا  يف هذا الباب

 .(7/223:كتاب سيبويه )" التعجب

  قولله تعلا  وقد ي ددَّى القسم بغا هذل األحلرف كلام يف         

              ( ْجر ك   (38: احلن ْمر  ع  الالم  قسم بحياة النبّي : ل 

ك  لمي ،  (أي حياتك) لالبتداء، عمر  مبتدأ خربل حملذوف قياسلا  تقلديرل ق س 

 .مجلة جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب  " ..إَّنم "ومجلة 

فإن  ،ب  القسم يف العربية بع   التخفيف لكريرة االستعامل ويلحق  أسلو

 :أحلف  باهلل ألفعلنَّ ، ختففوا منه بطره عدة منها : كان مجلة  فعلية  مريل 



 

201 

 .باهلل ألفعلنَّ : حذف الفعل ، فيقال  -

 .أحللف  ألفعلنَّ : حذف املقسم به ما حرف القسم ، فيقال  -

ذف حرف القسم ما فعل القس - م ، ويبقلى املقسلم بله منصلوبا  وقد حي 

 . اهلل  ألفعلنَّ ، وهذا هو امل هور : فيقال 

أو منصلوب بفعلل ( نز  اخللاف  ) وهو منصوب عىل نز  حرف اجلر 

ثلم حيلذف ، ي يملني  اهللن لأللزم  نفسل: حمذوف يصل إليه بنفسله ، والتقلدير 

 .ويقام املضاف إليه مقامه ( يمني ) املضاف 

الرشط ذات  بيعة خاصلة يف العربيلة ، اجلمللة يف مجلة القسم وكذلك و

كالم مسلتقل حيسلن السلكوت عليله ألدائله معنلى تاملا   النحوّي التعريف 

رط قد تسلتويف ركنيهلا وملا ذللك ال لمفهوما  ، لكن اجلملة يف القسم وال 

تكون تامة ، فتحتاج إ  جلواب يلتم بله املعنلى يف كلل ملنهام ، واجلمللة يف 

              أو  "قسلمي بلاهلل  "، ولكنهلا يف مكتفيلة بنفسلها ة تاملة مجلل "حسلبي اهلل  "

  . حتتاج إ  تتمة داللية سموها جواب القسم "أقسم باهلل  "

أقسم اهلل عز وجل ببع  خملوقاتله ، ولكنله سلبحانه حلّرم علىل عبلادل 

           :القسم أو احللف إال به سبحانه وبصفاته وأسامئه احلسلنى كلام يف احللديث 

ول   " ق  ال  ي  ج  ا  ر 
من ر  س  م  ر  : أ نَّ اْبن  ع  م  ال  اْبن  ع  ق   ، ف 

ْعب ةن اْلك  لْان : ال و  ْل ف  بنغ  ال حي 

لول  اهلل  س  ْعت  ر 
من إنع  س  لول   اهلل ، ف  ق  لر  أ ْو : ي  ف  لْد ك  ق  لْان اهلل ف  ل لف  بنغ  لْن ح  م 

ك    . (4272:روال الرتمذي )"أ ْشلر 

يف أوائل كرياا  يف القر ن الكريم ، وهو ظاهرة أسلوبية وقد ورد القسم 

والذاريات ( ه )و ( ص)ات ويس والصافّ : كريا من السور املكية مريل 

والقسم ليس مقصورا  عىل  ..والقلم والقيامة واملرسالت والطور والنجم 

مفتت  تلك السور ، فهو موجود يف كريا من النصوص القر نية يف مرياع 

 .دم يف هذا املقام قراءة مجالية للقسم يف سورة الضحى املكية ونقالسور ، 
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م يف سورة الضحى  ةمجالي قراءة  : للقمسم

   .        .            .   

       .          (2-4:الضحى) 

      انبساط ال مس وامتداد النهار ، وسحى : الضحى

ها هنا  الواو هنا حرف قسم جير االسم بعدل تعرض لل مس ، : يضحى

 تعا  أم حلف ؟ أأقسم اهلل : أقسم اهلل عز وجل بالضحى ، ولكن 

أن كريا من مصادر اللغة واللغويني ال يفرقون دالليا  بني اللفظلني ، ملا 

والقسلم ملرتبط بمناسلبة نلزول واهلل تعا  يقسم وال حيلف ،  ،بينهام فروقا  

 .السورة، ومناسبة النزول عنُّص أسايس من عنارص السياه كام هو معلوم 

فقال أهل  ومناسبة النزول كانت حني فرت الوحي زمانا  عن رسول اهلل 

ملا أرى : ب إن رب حمملد قلد قلالل ، وقاللت أم مجيلل املرأة أيب هلل: مكة 

يضن اهلل ..  شيطانك إال قد تركك ة  ر    
ائن ْن ع  ث لمَّ  "عنها يف حديث  ويلل وع 

ن  النَّبنيُّ  زن تَّى ح  ة  ح  رْت  ْحي  ف  ف رت   اْلو  يف   و  ة  أ ْن ت و  ق  ر  ْب و  نْ   ْ ي  ل غ   مل  يام  ب 
 نلا  ن لا حزْ فن

ار   ر 
نْه  من
ا من د  ء وسن ش   ا  غ  ْن ر 

دَّى من ْي ي رت   ب لل  ك   ج 
ةن ْرو 

لَّام  أ ْول  بنلذن  ف ك 
ب الن قن اجْلن

اهن و 

ال   ق  يل  ف  رْبن ه  جن ى ل  ب دَّ ه  ت  نْه  ن ْفس 
ي  من
ْلقن ْي ي  ك 

ا حم   : لن ول  اهللني  س  د  إننَّك  ر  ّقل مَّ  ".. ا  ح 

  (0228 :روال البخاري )

 ...ومن ثم نزلت سورة الضحى بردا  وسالما  وتطمينا  

ثللل يف اإلنسللان عمللر ال للباب والفتللوة ، إن القسللم الضللحى وقللت يام

واملسلمني املستضعفني  نذاك باشتداد العود وإثامر  بالضحى ب ارة للنبي 

التجربة وانطاله الدعوة من قيودها املكيلة إ  اآلفلاه رغلم العوائلق التلي 

واملسللمون فيله  وسعتها مكلة ، جاء القسم بالضحى يف وقت كان النبي 

نون إ  ب ارة وتلوي  بالنُّص ولو من بعيد ، الضحى ي لبه أن أحوج ما يكو

يكون إرشاه شمس اإلسالم واشلتدادها ملن جديلد علىل األرض بعلد أن 

 .درست قرونا   واال  
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الضحى اسم مقصلور ال تظهلر عليله عالملة اإلعلراب ، وللو ظهلرت 

لكانت كّسة كام يف الليلل بعلدل ، لفلظ الضلحى ملراد كلذلك للفاصللة ، 

ء الفاصلة عىل األلف املقصورة هذل ستأِت كلامت  الفاصللة بلاأللف وإلجرا

املقصورة يف  يلات ثلامن اسلمية وفعليلة خمتلارة بدقلة عجيبلة إلجلراء هلذل 

 .املوسيقى اللفظية البديعة التي هي ظاهرة عامة يف إيقا  الفواصل 

القسم بالضحى هنا عىل جّدته مصبوب يف قالب لغوي مألوف للعرب ، 

  املقسم به جمرورا  بحرف من حروف القسلم ، واملجليء بجلواب وهو إيقا

لذلك القسم ، اجلّدة هنا نابعة من اختيار ألفلاظ القسلم ، األلفلاظ مفلاهيم 

ومواقف ، اجلامل هنا يف تغيا وحدات اإلسناد املألوفة إ  وحدات مل يألفهلا 

اجلر خلربا   سند الضحى الواقا ما حرف املتلقي ادف تغيا املفاهيم ، لقد أ  

يف اختيلار  جللاملإنله إذن للون ملن ا "قسلمي  "سند إ  املبتلدأ املحلذوف أ  

عالقات متجلددة لإلسلناد ألداء معلان متجلددة ال تنتهلي يف صلور لغويلة 

 "ت ومسلكي "مألوفة،  هذا املفهوم أحد أسس نظرية عامل اللغة األمريكلي 

يلث تتلوافر أنلامط اللغوية التي سميت بلالنحو التحلوييل أو التوليلدي ، ح

الرتاكيب ، لكن اإلبلدا  يلأِت ملن توليلد املعلاع املتجلددة داخلل األنلامط 

 . ة املألوفة ، وهذا مناط اإلبدا  ال ريبالنحويّ 

              

الواو هنا واو العطلف ال واو القسلم ، والليلل معطلوف علىل الضلحى 

أو فعلل القسلم املحلذوف ، سلجى بالواو ، إذا ظرف زمان يعمل فيه املبتدأ 

  :قلالي، ولكلن ملا معنلال ؟  فعل ماض مبني عىل الفت  املقلدر علىل األللف

:  سلجوا   ، وسلجى البحلر   فاترة الطرف: سكن ، وعني ساجية : سجى أي 

..  تغطيتله بلالريوب: تسلجية امليلت ، أي : سكنت أمواجله ، ومنله اسلتعا 

 .ونفمعنى سجى أي غطى األرض بالظالم ما السك

القسم بالليل هنا مسبوقا  بالضحى مقيدا  بحاللة السلجو قلد تكلون فيله 

إشلارات إ  تللالزم النلور والظلمللة ، والقللوة والضلعف ، الللتالزم بمعنللى 

 . التعاقب
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 هاتان مجلتا القسم أعقبتهام مجلة اجللواب                 

م عليه ، وما نافية تربط  مجلتي القسم واجللواب ، وّد  علىل اجلواب هو املقس 

الريالثي منه فليام قلالوا ، اسلتغنوا بلرتك الفعل وزن فّعل ، مل يستعمل العرب 

ر ، لكنهم استعملوا املضار  منه  .مريل وّد   واملزيد  ام عن ود   ووذ 

لىل ال يكلون إال علن بغل  ،  التوديا قد يكون حلبيب أو بغلي  ، والقن

لللون مللن  "ك رّبلل"الواقللا فللاعال  يف  "ّب ر  "وإسللافة كللاف اخلطللاب إ  

خاصة  إذا كان بصيغة املفرد لتميزل ، وقد يلأِت  الترشيف والتكريم ملحمد 

 .يف سياه  خر غا مراد به ذلك ، إذ الداللة رهن بالسياه كام ذكرنا 

 كان القسم بالضحى وجوابه الرد املناسب عىل من زعم أن رب حممد 

ملا أرى شليطانك : أم مجيل حني قالت للله  ودعه وقالل ، أو عىل ما زعمت

إن رب حممد ما ودعه وما قىل ، جاء ذللك يف أسللوب قسلم ! إال قد تركك 

ألف العرب صورته اللغوية ، ولكنهم مل يألفوا اإلسناد الذي جاء فيله ، لقلد 

 …اعتادوا القسم باملعظامت كرب الكعبة أو رب البيلت أو القسلم بآبلائهم 
بالزمان من قبل ، لقد أتى عليهم الضلحى والليلل مئلات ومل يعتادوا القسم 

ريْر فليهم مزيلدا  ملن التلدبر يف حكملة الليلل  السنني فلم ي غلهم ذلك ومل ي 

 .والنهار 

جاء القسم بالضحى إشلارة إ  مفهلوم حضلاري جديلد يقلّدر الوقلت 

القسلم بالضلحى  ..جمموعا  كالعُّص أو بأجزائه كالضحى والليل والصلب  

يريا العقول لتأملل التعاقلب ودوران الليلل والنهلار ويلفلت إ   والليل أمر

رموز حضلارة جديلدة تريبلت أركاَّنلا الدوء ودأب تتغلا معهلام املفلاهيم  

 .واملصطلحات يوما  بعد يوم 

لو "قلىل" وحذفت من  "عك ودّ "ثبتت الكاف يف  ىل أشلد اللبغ  ، القن

  إيناسلا  ملحملدولذا مل يذكر الضما ما لفظ القلىل اللدال علىل اللبغ  

ثلم هنلاك القيملة  ىل ال يمكن حدوثله ل خصله الكلريم وإشعارا  بأن القن 

 . "قىل "الصوتية اإليقاعية يف الفاصلة ، وهي ال تتم بوجود الكاف يف 
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وازن بلني  حرف توكيد يسلمى الم االبتلداء ،الواو حرف عطف ، الالم 

لة بالالم وبدوَّنا ، ثمة فاره كبا يف اللفظ والدالللة ، اللالم كالتمهيلد اجلم

إلبالغ احلكم أو اخلرب ، الالم مهيئة مدكدة ، ونطقها بني الواو والالم الريانيلة 

 .يساعد عىل تصور هذا املعنى ، هذل الالم ال تعمل نحويا  يف اللفظ 

ن مفهلوم اآلخلرة اآلخرة مبتدأ ، اآلخرة مفهوم جديد عىل العلرب ، كلا

معلوما  لبعضهم ال ريب من أثر ديانات أخرى تعرفلوا عليهلا ملن جلااَّنم 

من هيود ونصارى ، لكن اآلخرة يف مفاهيم هدالء خمتلفة خمتلطة كلذلك ، مل 

ذكر يف التوراة  ، كبا يكن عندهم تصور واس  ملفهوم اآلخرة ، بل ليس هلا 

ود سيقة ختص قيامة املسي  عن ر  اآلخرة عند النصارى يف حدومتحور تصوّ 

ليحتضلن األبلرار مملن  منلوا بله يف  -عز وجه اهلل عام يزعملون  -يمني أبيه 

مل تكن ثمة مفاهيم صحيحة إذن عن اآلخرة عنلد العلرب وأهلل  …الدنيا 

الكتاب معا  ، وجاء املفهوم يف اإلسالم واسحا  مبسوط املعامل بكل اجلزئيات 

العني لدقلة الوصلف والتفصليل ، كلان  ا رأي  ا نراهوالتفصيالت حتى لكأنّ 

إن هنلاك ملا هلو أفضلل : ْء للدنيا فقيلل هللم  الناس يعملون إذ ذاك كلَّ 

 . هناك اآلخرة  …وخا وأدوم 

          اآلخرة مبتدأ ومسند إليه حيتاج إ  خلرب ومسلند ليكملل املعنلى ، اخللرب

له سقطت مهزتله ، اسم تفضيل عىل وزن أفعل ، ولكنه لكريرة استعام "خا "

صفة يف شليئني ، ولكنهلا  وجودواسم التفضيل يستعمل لبيان  "رش"ومريله 

تزيد يف أحدمها عن اآلخر ، هذا أصله ، ثم يتُّصف بعد يف صلور كريلاة قلد 

تبتعد عن هذا األصل ، إذ يأِت يف أساليب ال يلحظ فيها وجود تللك الصلفة 

 ملن الكلافر ، ليسلت هلا هنلا املدمن خا: أو االشرتاك بني ال يئني ، تقول 

م رتكة بني االثنني تزيد يف املدمن علن الكلافر إنلام الصلفة  "خاية "صفة  

 .للمدمن فحسب ، ولكن األسلوب يفيد التفضيل كذلك 

سعت األو  مقابل اآلخرة للموازنة بني العمل لكل منهام ، البالغيون  و 

إن وجود اإلنسان يف هلذا يسمون هذا  باقا  أي تضادا  ، ولسنا نرال كذلك ، 
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ر واحلسلاب لواحل  "القرب "الكون ذو مراحل متعددة ، هي الدنيا والربزخ 

ثم اجلنة أو النار متصفتني باخللود كل بمن فيها ، فليس يف األمر إذن تضلاد ، 

بل هو تكامل وتتام حللقات متتابعة ، وال يمنا هذا أن يكلون بلني اللفظلني 

 .رى تضاد أو  باه يف سياقات أخ

             

، وسوف والسني حرفان هييئان الفعل املضار  لزمن  لالبتداءالالم 

 الفاره بينهام قد يكون يف الصوت بينهام يف املعنى ، كباا  املستقبل ، وال فره 

السني حرف واحد ، وسوف ثالثة ، وكذلك يف دخول الالم كرياا  عىل 

ة دخوهلا عىل السني أو انعدام ذلك يف الفصي  ، وعليه ال سوف وندر

أن السني  رأىنستطيا وسا السني هنا مكان سوف ، بع  النحاة 

 .للمستقبل القريب ، وسوف للبعيد 

 ويف القلر ن لكن ذلك رهن بالسياه كام نكرر دائام  ،          

 وب لبنلليه وذلك أبعد يف الزمان من قلول يعقل( 80:املدثر)     

             ( 22: يوسف )  فقد يبدو استغفار يعقلوب لبنيله أرس

 ، واألول بسوف ، والرياع بالسني يوم القيامة  وأقرب من إصالء الكافر سقر  

لكن حني نضا كال  منهام يف سياقه اخلاص سنجد اسلتعامل السلني هنلا داال  

يء العذاب للكافر ، وقد تفيد سلوف ملن يعقلوب أنله عىل تصوير رسعة جم

سيدخر استغفارل هلم حتى تطيب نفسه وهتدأ ويقّل غضبه علىل بنيله بسلبب 

 ...مافعلول 

متعد ملفعولني ، ذكر األول منهام وهو الكلاف العائلدة ( يعطيك ) الفعل 

والكاف حرف خطاب ، واخلطاب حضور ، املخا لب أقلرب  عىل حممد 

اخلطاب إيناس من وح ة ، وتقريب من بعد ، واملفعول الريلاع من الغائب ، 

حمذوف ، وحلذفه دالالت مجيلة ال تنقيض ، لو ذكر لون ملن  "نو  العطاء  "

وعطلاء اهلل وملددل كريلا متصلل ال ينقطلا ،  …العطاء لذهب إليه الفكلر 

وحذف املفعول الرياع يرتك للفكر  فاقا  رحبلة لتصلور أللوان ال تنتهلي ملن 

طاء كانت ست ختُّص باللذكر يف للون واحلد ، مملا يلوحي بتحجلا سلعة الع
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ثا  علن حمد   اقرأ قوله .. عطاءات اهلل ، ومنها املعروف ومنها ما مل يأت بعد 

ال  اهلل  "رب العزة  ن  :  ق  ال أ ذ  أ ْت و  لنْي  ر  لا ال ع  ني  م 
لاحلنن ي الصَّ

ب لادن
ْدت  لنعن أ ْعد 

ىل  ق   ط ر  ع  ال خ  ْت و  ع 
من لْئت ْم ر  ، لْلبن ب    س 

وا إنْن شن ء   ف لاْقر            

                                (43:السجدة)( روال

 (.7822 : البخاري

ر ، أيمكن لهذا الذي مل ترل عني ومل تسما به أذن ، ومل خيطر عىل قلب ب 

 فعول ي لذكر رصحيا  هلا هنا ؟ كيف ونحن مل نعلمه بعد ؟دخوله حتت م

إن إسناد فعل العطاء إ  اهلل تعا  لون  خر من أللوان التكلريم اللذي ال 

، هنا يظهر فعل  ما عندل ريعطي عىل قدْ  د لله ، إن املعطي هو اهلل ، وكل  حدو

ي عىل قدر العطاء ذا  بيعة خاصة ألن فاعله احلقيقي هو اهلل تعا  الذي يعط

كرمه وخزائنه ، بع  الناس يقفز تصورل عادة عند ذكر العطلاء إ  العطلاء 

 املادي ، وهو مطلوب استجابة لطبيعة خلقنا من  لني وملاء كلذلك ، لكلنْ 

أخرى للعطاء أغنى وأرحب ، إنه عطلاء اللنفس واللروأ ، حيلث  ثمة  فاه  

 .بعلدل أبدا   حيل الرسوان األبدي عىل أهل النعيم ، فيأمنون غضب اهلل

إن العطاء الذي يبل  مدال فال تبقى معه حاجة هلو العطلاء اللذي يعقبله 

 الرسا                   

فعلل مضلار  مرفلو  بضلمة مقلدرة علىل : الفاء حرف عطف ، تر  

ووقلا الفعلل فاصللة ليحقلق  ،األلف معطوف عىل يعطي وفاعلله مسلترت 

ذف املريض عنله إل لاله تصلورات الرسلا ، اإليقا  بألفه ا ملقصورة ، وح 

الرسا باهلل وعن اهلل والرسا بام قسم وأعللطى ، والرسلا بقضلائه وعدلله ، 

ألوان الرسا كرياة ال ي راد حُّصها بذكر أحدها ، لكن ذلك ال يمنا من ذكر 

  مريلل بعضها يف سياقات أخرى                 (ينلة الب :

2. ) 

هكذا ي كل أسلوب القسم وجوابه لوحة قر نية بديعة معربة أتّم التعبا 

وأكمله ، وهو كذلك يف كلل موسلا ورد فيله يف مفتلت  السلور املكيلة كلام 

 . ذكرنا
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 سم عرشم اماخل الفصل
 يدـالتوك

: الوكائلد  "و يدور حول ال لد والتقويلة، عربيةل ال( وكد ) أصل مادة 

بوس إ  دفتي الّس السيور التي ي   ر  ..  رج ، والواحلد وكلاد وإكلادلد اا الق 

:  والعهلد   وّكلد العقلد   :، ويقلال والتوكيد والتأكيد واحد ، وبالواو أفصل  

: وقلال أبلو العبلاس  .. د بمعنىوتأكّ  األمر   وتوّكد   .. أوثقه ، واهلمز فيه لغة

          "ألجلزاء التوكيد دخل ل الكالم إلخلراج ال لك ول األعلداد إلحا لة ا

 .( وكد: لسان العرب ) 

والتقويلة ،  ي بمعنلى ال لدّ لّفاملصطل  مأخوذ من األصل اللغوي احلس

  متكني اليشء ل النفس وتقوية أمرل: التأكيد  ":فه صاحب الطراز بقوله وعرّ 

وفائدته إزالة ال كوك وإما ة ال بهات عام أنت بصددل ، وهو دقيق املأخلذ 

 .(430/ 8: الطراز : حييى العلوي ) "كريا الفوائد 

أدرج معجلم والتوكيد من املصطلحات الدائرة يف النحو والبالغة ، وقد 

 مصطلحات البالغلة  سمن قائمة "التأكيد  "املصطلحات البالغية مصطل  

وأورد تعريفه اللغوي من لسان العرب ثم من الطراز ليحيى العلوي ، وذكر 

وهو يتعلق باملعلاع اإلعرابيلة ، وال يتعللق هلذا عام : األول : أن له جمريني 

خللاص يتعلللق بعلللوم البيللان ، وقللال : النللو  بمقاصللد البالغللة ، والريللاع 

مل يقلا ليصلا واقعلا  ؛  القصد منه احلمل علىل ملا ":عن التوكيد  ّي لالزرك 

وإنلام ، وهلذا ال جيوز تأكيد املايض وال احلاق للئال يللزم حتصليل احلاصلل 

 . (8/722: الربهان) "قبليدكد املست

كالم الزركيّش ليس عىل إ القه ، فهو جائز يف بع  أنوا  : قلت 

د املايض التوكيد دون بع  ، فاملايض ال يدكّ  د بنون التوكيد ، لكن قد ي دكَّ

   لفظا  إذا كانت له داللة االستمرار كقوله تعا          

 :مريلوتأكيد حدوثه لتقوية املعنى د املايض حقيقة لوقد يدكّ ( 4:املدمنون)
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        (4:ةلاملجاد  ) فالفعالن مدكدان بقد. 

النحلاة يدخل التوكيد يف كريا من أبلواب النحلو ، وملا ذللك خّصله  و

بدرس خاص به سمن التوابا ، درسوا فيه التوكيد اللفظي الذي هو تكلرار 

اللفظ أو اجلملة ، والتوكيد املعنوي الذي لله ألفاظ معلومة برشوط حملددة ، 

ولكن التوكيد كام ذكرت يدخل يف أبواب كرياة من أبواب النحو ، كحروف 

والم االبتلداء  ، وقلدْ وأْن السلاكنة الناصلبة للمضلار   "إّن وأّن  "النصب 

..    والقُّص واملفعول املطلق املدكد لعامله والتوكيد بالتكرار وسما الفصل

 .وهذا ليس له باب حمدد حيُّصل 

عىل أن املراد من التوكيلد بكلل صلورل تقويلة الكلالم ، متفقون والنحاة 

ز ة للتحلرّ إنام يدتى به للحاجل ":قال فالعلة النفسية للتوكيد  الزركيّش وذكر 

فإن كان املخا ب ساذجا  ألقلي إليله الكلالم خاليلا   ، عن ذكر ما ال فائدة له

لن تقويتله بمدكلد ، وإن كلان م  ، عن التأكيد  را  نكنلوإن كان مرتددا  فيله حس 

 :الربهلان) "ر وجب تأكيدل ، وي راعى يف القوة والضعف بحسب حلال املنكنل

8/726). 

ون يف التوكيلد ، لكلن هذا هو األصلل اللذي الحظله النحلاة والبالغيل

نه ، وهو ما تقويلة مالتوكيد يف العربية أوسا وأكرب وأكرير ورودا  مما سجلول 

الكالم أشبه بحلية تزين الكالم واألساليب وجتعل هلا وقعا  مميلزا  يف السلما 

 . والنفس ، وهذا يلتقي ما أصل مسألة اجلامل اللغوي كام ذكرنال من قبل

 عللا  يف قوللله تو                        

     (26: احلج)  ، ملن غلا ذللك فلإذا جلاء ألوان علدة ملن التوكيلد

ل ، واهلل قوي عزيز ) مدّكدات كان  الكلالم  لكلنّ  (سوف ينُّص اهلل من ينُّص 

جاء مدّكدا  بالقسم املقّدر ودليله اللالم الواقعلة يف جوابله ، ونلون التوكيلد 

ة حمببة يف السما ، وإّن املدكدة التلي قاملت بام فيها من غنّ ( امل ددة ) ريقيلة ال
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( لقلوّي )  بدور الرابط ، والم االبتداء الداخلة عىل خلربإنّ ما إفادة التوكيد 

 .  د أمجل وأوقا يف األسام  والنفوس وال شك أن األسلوب القر ع املدكَّ 

 :  ن ألوان التوكيد يف القرآنم

 :االصطالحيي التوكيد :  أوال  

وهو املراد عند اإل اله حسب مصلطلحات النحلاة ، وهلو واحلد ملن 

التوكيلد والنعلت والبلدل والعطلف ، وهلو : التوابا األربعة يف لغة العرب 

 .التوكيد املعنوّي واللفظّي : نوعان 

س عن متبوعله أو يفيلد هو تابا يزيل ال ك أو اللبْ  :التوكيد املعنويي -أ

نفلس وعلني وكلل : ألفاظ معلوملة هلي وله  مول واإلحا ة ، العموم وال

 .ومجيا وعاّمة وكال وكلتا 

د ، والداللة علىل أن احللدث  ونفس وعني يراد اام إزالة ال ك عن املدكَّ

د له ال لغال ، وجيب أن يسبقهام  وأن يعربا كإعرابه ، وأن تضلاف كلل املدكَّ

د منهام إ  سما يعود عىل   :، تقول ويطابقه املدكَّ

ه يتسّلم  اجلائزة  -  .رأيت  الفائز  نفس 

 .فّصل العامل  عين ه أرسار  الك ف العلمي  -

لل ملا إحللاه  فإذا ثنيت  أو مجعت كان األفص  أن يكونلا علىل وزن أ ْفع 

رأيلت   :الضما اللدال علىل الترينيلة أو اجلملا ، فتقلول يف األمريللة السلابقة

هام  لهم لل.. الفائزين أنفس  رأيلت الفلائزين : جملا ، وجيلوز يف املرينلى وأنفس 

هام ونفسيهام ، لكن األول أفص    .نفس 

ومل أجد لفظ نفس أو عني مستعملني للتوكيد املعنوي يف القر ن الكلريم 

 ..البتداء والفاعلية واملفعوليةفيام علمت ، إنام يستعمالن يف مواقا أخرى كا

رتط فيها ملا سلبق وكل ومجيا وعامة تستعمل لإلحا ة وال مول ، وي 

 : ما نفس وعني من رشوط ، ومن ذلك 

  -أ                      ( 76: احلجر. ) 
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ل ،  د الواحلديف اآلية بيان جلواز تتلابا أكريلر ملن توكيلد معنلوي للمدكَّ

والتوكيد مراد إلثبات السجود ونفي ال ّك الوارد عند بع  الناس يف هلذا 

 . غيبّي األمر ال

8-               ( 422: ل عمران. ) 

لكان صحيحا  لغة ، ولكّن التوكيلد .. إن األمر هلل : لو قيل يف غا القر ن 

 ..بكل أعطى املعنى قوة وإحا ة 

7-                             ( يللللونس

:22 ) 

وهو يبني ن املوصولة التي وقعت فاعال  ، م  لمعنوي مرفو  ل توكيد: كلُّ 

ى لأّن م يئة اهلل تعا  متحققة يف خلقه ، ولوشاء أن يدمنوا مجيعا  ملا استعصل

وهو كذلك يفيد التوكيلد باإلحا لة  ومجيعا  حال منصوبعليه أحد  منهم ، 

 .وال مول 

  :ألفاظ أخرى للتوكيد املعنوي 

د املعنوي ، لكنها قليلة ، وهي تدل عىل اإلحا ة ثمة ألفاظ أخرى للتوكي

أمجا  ومجعاء  وأمجعون ومج  ا ، والغالب أْن تسبقها كّل كلام : وال مول ، منها 

   يف                      (76:احلجر .) 

ويكلون بتكلرار احللرف أو اللفلظ أو اجلمللة ، :  التوكيد اللفظي -ب

 :كامال  ، ومن تكرار احلرف  تكرارا  

ّب برينة  إَّنا         أخذت عيلَّ مواثقا  وعهودا     ال ، ال أبوأ  بح 

 :ومن تكرار االسم 

ن ال أخا له         كسا   إ  اهليجا بغان سالأن   أخاك أخاك إنَّ م 

 .أي الزْم أخاك 

  :ومن تكرار الفعل 

 ت  منه األذىأال حّبذا حّبذا حّبذا          صديق  حتّمل
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 ومن تكلرار اسلم الفعلل                ( املدمنلون

إنكلار الكفلار للبعلث واحلسلاب ، هللذا أّكلدوا وهو وارد يف سلياه ( 70:

 .مزاعمهم بتكرار اسم الفعل الدال عىل استبعاد ذلك منهم 

 : ومن تكرار الضما 

  الرّش دّعاء  وللرّش جالب  إ        فإياك  إياك  املراء  فإنه  

ر  إيلاك  : إياك  لذ  سما منفصلل يف حملل نصلب بفعلل حملذوف ؛ أي أ ح 

وكذلك املراء ، وهو من باب النصب علىل التحلذير ، وإيلاك الريلاع توكيلد 

 .لفظي 

 :يف احلديث النبوي للتوكيد اجلمل تكرار  من و

ْأ فن  " قول النبّي  - ْقر  ْ ي  الة  مل  ىلَّ ص  ْن ص  لي  م 
اج  هن لد 

ي  خن  ف هن
ْر نن ا بنأ م  اْلق  يه 

ْا  مت  ام   اج  غ  د 
ي  خن

اج  هن د 
 .أي ناقصة غا مكتملة  (232:روال مسلم)"خن

لا  ": قوله  - ه  اح  ك 
نن لا ب ا نلل  ف  ه  اح  ك 

نن ا ف  ي ه 
لن  و 
ْان إنْذنن ْت بنغ  ح   ن ك 

أ ة  ام  اْمر  أ يُّ

إن  ا ب ا نل  ، ف  ه  اح  ك 
نن ا الب ا نل  ف  ل ه  ل  ان ا ف  لإننن لْْن د خ  لا ف  ه 

ْرجن لْن ف  لَّ من ْهر  بنام  اْست ح  م 

ه   َّ ل  لن ْن ال و  ُّ م  لن ْلط ان  و  وا ف السُّ ر   (.82738 :أمحد  روال) "اْشت ج 

اج  )اجلملتان  د 
ي  خن ا ب ا نل  ) و(  ف هن ه  اح  ك 

نن رّ ( ف  رتا ثالث  مجلتان اسميتان ك 

 .كيد لفظي مرات للتوكيد ، وهو تو

 ومن تكرار اجلملة للتوكيد يف القر ن الكريم               .   

            ( 0-2:الرشأ. ) 

ر يف حال وجلود العسللر ال لتكررت اجلملة لبيان أن اهلل تعا  يدّبر اليس

 .عنى بتكرار اجلملة نفسهال ، وهو أبل  يف بيان رمحة اهلل تعا  ، ثّم أّكد املبعد  

 : ( املفعول املطلق )  املنصوبالتوكيد  املصدر  : ثانيا  

املدكد لعاملله واملبلني لنلو  الفعلل واملبلني : املفعول املطلق ثالثة أنوا  

 : وحديرينا هنا عن النو  األول ، ومنهلعدد مرات حدوثه ، 

                         

  .                   (466-22 :الكهف)  



 

222 

ودال  علىل اجلملا  -واهلل أعلم  -تام   "فجمعناهم  "املعنى يف قوله تعا  

جلما فيحتلاج بعد النفخ يف الصور أي البوه ، ولكن ثمة من يرتاب يف هذا ا

إ  توكيد الكلالم وتقويتله ، فيلدتى بمصلدر الفعلل منصلوبا  إلجلراء هلذا 

مصلدر منصلوب مدكلد للفعلل ملن مادتله  "مجعا   "التوكيد ، واملصدر هنا 

 .( سا  عرْ ) باملفعول املطلق جهنّم  ومريله توكيدعْرض  "مجا  "اللغوية 

جد الدليل عليه وف هم موقد  ن السياه ، كأن حيذف عامل املصدر إذا و 

؟ فتقول : يكون يف جواب االستفهام مريل  ، أي أحبه  حبا  كرياا  : أحتب  ال عر 

 :هومن،  كرياا  ، كان نائبا  عن املفعول املطلق ألنه صفته: حبا  كرياا  ، فإذا قلت 

                       

                          (2:حممد) 

اقبوا وفاعل : لفعل حمذوف تقديرل  "مفعول مطلق  "مصدر : قب  

ا أي إّمل( منّلا  وفلداء  ) ومريلله اقبوا انتقل إ  املصدر مسترتا  فيله وجوبلا  ، 

سلكوتا  ، مللن تكللم يف : وتقول يف األمر كلذلك .. نّا  أو ت فدون فداء  متنون م

اسكت سكوتا  ، ولكنَّ حلذف  الفعللن يف : مقام ال ينبغي فيه ذلك ، والتقدير 

( قب الرقلاب ) ، وحلذف الفعلل يف هذل ال واهد واألمريلة أوجز  وأبل  

 .دال عىل احلال أنسب حلالة احلرب والقتال والكّر والفّر بإجياز اللفظ ال

 : ومن شواهده 

 يف قوللللللله تعللللللا   -4                           

                        ( 22:النمل ) 

صنا اهلل  ":الزخمرشّي قال منصوبا  بفعل حمذوف ، ( صنا  ) جاء املصدر 

إال أن مدكللدل  "صللبغة  اهلل  "و "وعللد  اهلل  "ر املدكللدة ، كقوللله مللن املصللاد

ونحو  هذا املصدر إذا جاء عقيب كلالم جلاء كال لاهد بصلحته ... حمذوف 

أال تلرى ، واملنادي عىل سدادل ، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إال كام قلد كلان 

بعلد ملا وسلمها  ، اهلل ة  اهلل، وفطلر ، ووعلد   اهلل ، وصبغة   اهلل صنا  :  إ  قوله
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الذي أتقن كل ْء، ومن " ، كيف تالها بقوله  بإسافتها إليه بسمة التعظيم

الك لاف )" ال تبلديل خلللق اهلل، ، ال خيلف اهلل امليعلاد  أحسن من اهلل صبغة

:2/740). 

  املذكور فعله كام يف قوله تعا  ملفعول املطلق باالتوكيد ومنه  -8  

                     

                  (02:النساء ) 

مدكد لفعله ، وهو داللة عىل وجوب ( مفعول مطلق ) مصدر :  تسليام  

وأّن ذلك من عالمات  هلل يم التام حلكم رسول الاالنقياد واإلذعان والتس

 . اإليامن 

7-            (402: النساء)  

أّكد فعل الكالم باملصدر ؛ وذلك إلزالة ال ك عن بع  الناس يف 

وأنه مل يكن بواسطة مل ك بل كان ، تكليم اهلل تعا  نبيَّه موسى عليه السالم 

ْكلنيام  " :، قال ابن عاشور  كالما  وصوتا  حمسوسا  سمعه موسى ه  ت  ْول  ق  و 

لتَّْوكنيدن 
ر  لن ْصد  رْيل  ،  م  ا من ه 

يقن قن ْ حت   و 
 الن ْسب ةن

ْأكنيدن ا  إن   ت 
ْرجن رن ي  يد  بناملْ ْصد 

التَّْوكن و 

 . (0/72:التحرير والتنوير)"(إننَّ )و  ( ق دْ )

مواسا  صدر يف أربعةويف سورة نوأ يرد هذا اللون من التوكيد بامل -2

ليدكد اجتهاد نوأ عليه السالم يف دعوة قومه ويبني عنادهم واستكبارهم 

 :ومنه 

-                      

             (3:نوأ) 

-                 (2:نوأ) 

  : التوكيد  ضمري الفصل: ثالثا  

يف العربية أسلوب يلدتى فيله بالضلما لسلبب سلياقي خلاص يسلمى 

الفصل ، أي الفصل يف معنى اجلملة وقطلا ال لك والللبس يف كلون اخللرب 
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ملة ، وهذل الضامئر تقا بني املبتدأ واخلرب أو خمتصا  باملبتدأ ، وتقوية معنى اجل

حمملد  النلاج   ، مجللة : ما يقوم مقامهام مما تدخل عليله النواسلخ ، فقوللك

   حممد هو الناج  ، جئت بضلما الفصلل: اسمية من مبتدأ وخرب  فإذا قلت 

 .ليددي  الوظائف  التي ذكرنا  "هو "

   السالم  ومن شواهدل قوله تعا  عىل لسان عيسى عليه   

                        

  وقوله تعا ( 443:املائدة)                

                      

    (22:القصص) 

يف اآليتلني سلماا ( أنت ونحلن ) الضماان  : إعراب ضامئر الفصل

 :لضما الفصل وجهان إعرابيان فصل  ، و

ل بال حملل إعلرايب ، فنقلول  -4  سلما فصلل ال حملل لله ملن : أن نعدَّ

 .اإلعراب 

خرب له ، ويكون الضلما ملا اخللرب يف  أن نعربه مبتدأ ثانيا  وما بعدل -8

حمل رفا خربا  للمبتدأ ، أو يف حمل نصلب خلربا  للفعلل الناسلخ ، وجيلوز يف 

إعلراب هلم مبتلدأ خلربل  "كان املسلمون هم السلباقون إ  العللم ":قولنا 

جعلنلا "هم السباقني "السباقون ، واجلملة يف حمل نصب خرب كان ، فإذا قلنا 

 .من اإلعراب ، والسباقني خرب كان منصوب بالياء هم فصال  ال حمل له

أن سللماي ( 8-4)نالحللظ مللن ال للواهد القر نيللة السللابقة : فائـــدة 

          كانا بال حمل إعرايب ، بلدليل نصلب اخللرب بعلدمها يف  "أنت ونحن "الفصل 

وعليه نقول إن هذا اإلعراب هلو األرجل  يف سلما  "الرقيب  والوارثني  "

 .ء القر ن الكريم به الفصل ملجي

وقد تتبعت سما الفصل يف القر ن فوجدته عىل هلذا النحلو دائلام  ، أي 

 .بال حمل إعرايب فيكون هو الراج  من الوجهني املذكورين 
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  :شواهد قرآنية 
لتوكيد أمر سياقي خاص يف اجلملة ، وهو كام ذكرنا يدتى بضما الفصل 

و لون من زيادة اللحمة واللربط بلني ر معنى اخلرب عىل املبتدأ وحدل ، فهلقص

إذ إن وجودل يدكد كون ذلك اخللرب بعينله مقصلورا   ركني اجلملة االسمية ،

ليلدذنن   ":يف فائدة سما الفصلل ( املفّصل ) يف  الزخمرشّي عىل املبتدأ ، قال 

 7: رشأ املفّصلل)"من أول أمرل بأنه خرب  ال نعت ، ويفيد قبا  ملن التوكيلد 

/446). 

 :ذلك يف القر ن الكريم ومن 

 يف قوللللللللله  – 4                            
        (442:األعراف ) 

فيه ما يلدل علىل  "إما أن نكون نحن امللقني  "وقوهلم  ": الزخمرشّي قال 

 نفصل وتعريف اخلرب م املتصل باملرغبتهم يف أن يلقوا قبله من تأكيد سماه

أو تعريف اخلرب وإقحام الفصل ، وقد سوغ هلم موسى ما تراغبوا فيه ازدراء  

بام كان بصددل ملن التأييلد السلاموي ، وأن  مباالته ام ، وثقة   وقلة   ،ل أَّنم 

 .(426/ 8: الك اف )"املعجزة لن يغلبها سحر  أبدا  

 يف قوله تعا   – 8                               
                           ( 462: التوبة ) 

 أّن اهلل ) سما فصلل بلني اسلم إّن وخربهلا ، وللو قيلل  "هو "الضما 

لغلة  لكنّلللكان صحيحا   (يقبل    القلد بضلما الفصلل ، ه لليس بقلوة املدكَّ

وهو للتخصيص والتأكيد ، وأن اهلل تعا  من شأنه قبلول توبلة  ": الزخمرشّي 

 أن ذلك ليس إ  رسول اهلل   "هو "معنى التخصيص يف : التائبني ، وقيل 

 "إنام اهلل سبحانه هو الذي يقبل التوبة ويردها فاقصدول اا ووجهوهلا إليله 

 .(762/ 8: الك اف )

   يف قوله تعا  -7           (02: ه) 
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أنت سما فصل يعود عىل موسى عليه السالم يف خطاب اإليناس من 

فيه تقرير لغلبته وقهرل ، وتوكيد باالستئناف  "اهلل تعا  ، وهو خطاب 

وبكلمة الت ديد وبتكرير الضما والم التعريف وبلفظ العللّو وهو الغلبة 

 .(7/32:الك اف)  "يل الظاهرة ، وبالتفض

قد ي غله هنا إعراب  النحوّي ها هنا يظهر أثر التدبر السياقي ، ف: قلت 

جتاوزت هذل النظرة  الزخمرشّي سما الفصل ، لكن قلة من النحاة منهم 

املعيارية واملعرفة اإلعرابية وتعاملت ما النصوص وعنارص السياه للبحث 

  .ة للرتاكيب اللغوية اجلامليّ عن القيم 

والقر ن يستعمل توكيد الضما املتصل باملنفصل ملزيد من  -2

استحضار املخا ب بذكرل مرتني األو  بالضما املتصل العائد عليه 

د للمتصل ، وذلك يف اخلا والرش عىل حّد  والريانية بالضما املنفصل املدك 

 سواء ، ومنه         (440:املائدة )إنك : قيل  فلو

، ومريله حكاية قول  الغيوب فهو صحي  لغة  لكنه ليس بقوة األول عالم  

 :عيسى عليه السالم 

                       

                 (443:املائدة)  

لكن التوكيد بضما الفصل كنت  الرقيب  عليهم فهو صحي  : ولو قيل 

 .يعطي الكالم قوة وجزالة 

 :التوكيد  القرص : را عا  

القُّص أسلوب شائا يف العربية غرسه األساس التوكيد ، وله صور 

 . بطريق خمصوص ءبيش ءختصيص ْعديدة ، وهو 

فّرغ كام يسميه بع  وأشهر صورل النفي واالستريناء أو االستريناء امل

   مريلالنحاة                   ( ل 

 ( .422: عمران 
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 عىل الرسالة ، ولو حذفت    األسلوب يفيد التوكيد بقُّص مهمة النبّي 

حممد  رسول  ، مجلة من مبتدأ وخرب ، وهي : يف غا القر ن لكان ( ما وإال )

د  ، ما  كذلك نافية غا عاملة ، هنا يف اآلية لكن املعنى ما القُّص أقوى و ك 

 .خرب : مبتدأ ، إال حرف استريناء ملغي ، رسول : حممد 

 :وهو كريا يف القر ن مريل ( إّنام ) ومنه القُّص بحرف التوكيد 

-                 ( 82:فا ر) 

-                         

  (3:الرعد) 

حرف إّنام مكون من إّن املدكدة وما الكافة التي متنا عملها النحوّي 

بقي هلا قوهتا املعنوية التوكيدية ، والتوكيد هنا بالقُّص ، أي قُّص اخل ية وت  

وقُّص دور النبّي حممد هلل عّز وجّل عىل العلامء املدمنني من عبادل ، احلقيقية 

  عىل أنه منذر  للناس من عذاب اهلل ، واملعنى يف احلالني عىل الغالب وليس

 عىل اإل اله ، إْذ قد توجد اخل ية من غا العلامء لكنها قليلة ، وللنبّي 

 . يف مواسا أخرى مهام أخرى ما اإلنذار كالب ارة والبالغ كام جاء 

 :التوكيد  احلروف  : خامسا  

التوكيد باحلروف شائا يف العربية ، وهو لون من تقوية الكالم بتقريرل 

 اهلل ) ، فالكالم يف يف نفوس السامعني وإثبات املعاع التي حيملها وتريبيتها 

 زاد له يفأو املرتدد ي   يقال ملن ال ي ك يف هذل احلقيقة ، وال اكُّ  ( واحد  

 اهلل  أنَّ  اعلمْ : ، و واحد   اهلل  إنَّ : الكالم بألوان من التوكيد بحسب حاله مريل 

ال إله : له ، والتوكيد باالستريناء املفّرغ يف  لواحد  ال رشيك   إن اهلل : ، و واحد  

 ... إال اهلل 

خيا  ب به كل  غا أن هذا وإن كان يقال ملن لديه شك أو تردد فإنه عام  

، وعىل هذا وأساليبه املحببة العرب  عندر من عادات الكالم الناس حتى صا

 :، ومن ذلك نزل القر ن 
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 : التوكيد  إني وأني  -1

مكسللورة اهلمللزة م للددة النللون ، حللرف ناسللخ يفيللد التوكيللد  : إنَّ  -

  ينصب املبتدأ اسام  له ويرفا اخلرب ، ومن ذللكو               

           (886:البقرة ). 

ها أن يسلبق   بدَّ  املفتوحة اهلمزة ، وهذل ال تأِت يف أول اجلملة ؛ إذ ال: أنَّ  -

د كذلك    مريلكالم ، وهي حرف ناسخ مدك                 

  حكيام   اعلم اهلل  عزيزا  : يف غا القر ن لقلنا  " أنّ  "ولو حذفنا ( 806:البقرة)

 .يف الكالم يفيد التوكيد  (أنّ )فينصب الفعل مفاعيله مبارشة ، ولكن دخول 

سلاكنتي النلون ، واسلمهام حملذوف ( إْن وأْن ) وقد ختّفلف إّن فتصلب  

  يف كتلب النحلو ، ومنله  علىل تفصليل  .. وبعدمها اخلرب          

        (86:املزملل ) ْخمفللف مللن أنَّ ، واسللمه  حللرف ناسللخ: أن

 ..  سيكون علم أنه : ، والتقدير  سما ال أن حمذوف

وكان علامء اللغلة ونقلاد ال لعر يعطي الكالم قوة ومجاال  ،  والتوكيد بإنّ 

يف يعرفون للمجيدين من ال عراء فضل كالمهم اللذي يلنهج َّنلج العلرب 

ا  األمحلر  قصليدته فلل  برد أبا عمرو بن العالء وخ   بن   ، وحني أن د ب ار  ذلك 

 :التي فيها 

 إنَّ ذاك  النجاأ  يف التَّْبكان         بّكرا صاحبيَّ قبل  اهلجان 

عللاذ  مكللان  : ف  ل للقللال للله خ   إن ذاك النجللاأ  يف  "لللو قلللت  يللا أبللا م 

لن  ، فقلال ب لار  "التبكا ن  را فالنَّجاأ  يف التَّْبكان ، كلان أحس  إننلام بن ْيت هلا : بك 

ْح ليَّة فقللت  أعرابية  إنَّ ذاك  النجلاأ يف التبكلا ، كلام ي قلول  األعلراب  : و 

را فالنجاأ   ": البدويون ، ولو قلت   كان  هذا ملن كلالمن املولَّلدين  ، وال  "بك 

 ، فقلام  خ  
ل يف معن لى القصليدةن ْ بنه  ذاك  الكالم  ، وال ي ْدخ  فقبَّلل  ب لنْي   ل لف  ي 

 . "عينيه

بلني ملا من تقبيلل  ل ف  خ  البيان يعرف سبب ما فعله وال شكَّ أن متذوه 

وربطتهلا عيني بّ ار ، فقد أعطت إّن املدكدة اجلمللة قلوة ومجلاال  وتوكيلدا  
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 :معلقا  عىل قول بّ لار قال عبد القاهر ، باجلملة األو  بتعليل  لب التبكا 

ْن شلأنن  " نلاء  إنذا جلاءْت علىل هلذا الوجلهن ، أ ن  "إنَّ  "واعلْم أنَّ من                    ت ْغنلي غ 

"  
ن
ْبلط اجلمللةن بلام قبل هلا أملرا  عجيبلا  ،  "الفاء  مريال  ، وأْن ت فيد  من ر 

العا نفةن

موصوال  معلا  ، أفلال  ا  ا مستأنفا  غا مستأنف ، ومقطوعفأنت  ت رى الكالم  ا

ْطت   مل ت لر   ،بكلان إنَّ ذاك النجلاأ  يف الت: ملن قولنلهن  "إنَّ "ت رى أنك لو أ ْسلق 

م  ، ولرأيت  اجلملة  الريانية  ال تتَّصل باألو  وال تكون  منه
ال م يلتئن ا بسلبيل الك 

 فتقلول
ن
لرا صلاحبيَّ قبلل  اهلجلا ، فلذاك النجلاأ  :  حتى جتيء  بالفلاء يف  بك 

 .(422: دالئل اإلعجاز) "التبكا

دة وما فيها ملن القيمة الصوتية للحرف املبدوء باهلمزة ثم النون امل د إنّ 

يف النطق والرتتيل ، وما هذل القيملة الصلوتية تلأِت القيملة  ظاهرة  قيمة  غنّة 

ة املفيدة للتوكيد وربط الكالم بعضه ببع  ، وكرياا  ما تكون اجلمللة الدالليّ 

يف الفاصلة القر نية لونا  من تقرير احلكم وإثباته بعد تفصليله يف  املبدوءة بإنّ 

، وقلد ذكلر عبلد كام سنفّصل بعلد فاصلة بمضمون اآلية وربط مجلة الاآلية 

 .القاهر شيئا  من ذلك يف كالمه عن بيت ب ار السابق 

وهي فر  علن  -والتوكيد بإّن بنوعيها املكسورة اهلمزة واملفتوحة اهلمزة 

 كريا يف القر ن ، بل هو أكرير أنوا  التوكيد باحلروف املدكلدة ورودا   -األو  

موسللعا  ، ( 4032) وردت يف امل للددة النللون اهلمللزة فاملكسللورة  ،فيلله 

، وال يلدخل يف هلذا موسلعا  ( 706) يف امل لددة النلون املفتوحة اهلملزة و

 .اإلحصاء ما جاء منهام خمففا  ساكن  النون مما ذكرنال يف التمهيد النحوّي 

وقد يأِت الرتكيب بدون إّن ، ثم يعاد بزيادهتا للتوكيد حلاجة السياه إ  

 :توكيد يف ذلك املوسا كام يف قوله تعا  لا

                        

    .               .         

                           

        (72 -77:  ل عمران) 
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اإلخبار عن اهلل تعا  يف الفاصلتني من حيث املعنلى العلام واحلد ، هلو 

ه جاء يف األو  منّكرا  غلا مدكلد ، ويف الريانيلة وصفه بأنه سميا عليم ، لكنّ 

 ( .أنت ) باأللف والالم ، واجلملة مدكدة بإّن وسما الفصل معرفا  

والكالم مدّكلد بلإّن يف من اهلل تعا  عن ذاته العلية ،  ذلك أن األول إخبار  

والرياع يف مقام اللدعاء والرغبلة يف القبلول ..(  إّن اهلل  اصطفى)أول اجلملة 

و أهله وأّكلدت كالمهلا التي أرادهتا امرأة عمران ، فأثنت عىل اهلل تعا  بام ه

 .  بالتعريف وإّن وسما الفصل

يكرير اسلتعامل التوكيلد بلإّن وأّن و، وهذا اللون من التوكيد كريا يف القر ن 

، وهلذان مريلاالن ملن يف بع  السور حتى يكلون  خاّصلة  تعبايلة  ظلاهرة  

  :سورِت احلّج ولقامن 

 : التوكيد  إني يف سورة احلج 

           حلواليف سلورة احللّج  كسورة واملفتوحلة اهلملزة يفورد التوكيد بإّن امل

إذا قلورن بسلورة وهو بذلك ي كل خاصة تعبايلة ملائزة  ،موسعا  ( 28) 

يف  بنوعيهلا( إّن )مقاربة هلا يف الطول مريلل سلورة النلور التلي وردت فيهلا 

مجلة الفاصللة أن تكون  يف سورة احلّج يكرير موسعا  ، ويف حني ( 88) حوال

 .دكدة بإّن ، فإن ذلك نادر يف فواصل سورة النور م

 :يف سورة احلج ومن ذلك 

  يف اآليلللللللة األو   -4                         

            (4: احلج ) جاءت مجلة الفاصلة مدكدة بلإّن وهلي

 .ما فيها من القيمة الصوتية  كالتعليل للمطلوب الذي هو التقوي ما

 :وبع   يات السورة مجل متتابعة مدكدة بإّن مريل  -8

                               . 

                           

 (3 -0: احلج)
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، وهي تدكد مسائل من العقيدة التي اآليتان فيهام مخس مجل مدكدة بأّن 

كانت مركز االهتامم يف القر ن املكّي  ، وبخاصة مسائل الغيب التي كان 

 ...كريا من العرب ينكروَّنا 

 ونجد  ية واحدة مكونة من مجلتني مدكدتني بإن  -7        

                              (72: احلج) 

تعلا  بأنله يلدافا علنهم  كان املسلمون يف مكة مستضعفني فبرّشهم اهلل

 هللم أنله ثّم بنّي .. الكفار لكن بمنهج ونظام دقيق حيتاج إ  صرب  ويدرأ أذى

 .لتطمني أّكد القضيتني ولزيادة ا.. ال حيب أعداءل وأعداءهم 

2-                            

        .                 

                        

 (08-04:احلج)

تكررت أّن مخس مرات يف اآليتني مدكدة  قدرة اهلل تعا  يف تبادل الليل 

والنهار ، ومبينة بع  صفاته سبحانه مما تنبني عليه العقيدة يف اإلسالم مما 

 .هو من أسس البناء العقدّي الرضوري لكل مسلم 

 :التوكيد  إني يف سورة لقامن 

           حلوال ، فقلد ورد يف املكيلة  رة تعباية يف سلورة لقلامنالتوكيد بإن ظاه

، يف حني ورد يف سورة احلديد املدنية التي تقارالا يف الطلول موسعا  ( 82) 

 .يف حوال أحد  عرش  موسعا  

 :منها يف سورة لقامن ، ملعان  متعددة وقد ورد التوكيد بإّن 

 إثبات احلكلم وتوكيلدل  -                    

          (2: لقامن) 



 

232 

-                        

                 (48: لقامن) 

 دة يف مواسا كريلاة ملن السلورة تعليلية مدك -             

               (47: لقامن) 

 ويف قوله تعا   -                    

                         

  .                             

                .         

                     .     

                        

 (42 – 40: لقامن)

مجلة الفاصلة يف اآليات األربا كلها مدكدة بإّن لتقرير األحكام نجد 

 .والصفات واآلداب الواردة يف اآليات 

من السورة تأِت مجلة الفاصلة فيها مجيعا  مدكدة ( 74-80) واآليات  -

 : بإن ، واآلية الريالثون وحدها اا ثالث مجل مدكدة بأنّ 

                             

            )76: لقامن( 

إّن هذل املواسا املدكدة بإّن كام ترى تعالج مسائل العقيدة التي كانت 

 .هي أساس بناء الفرد املسلم يف املرحلة املكية 

 :التوكيد  قْد  -2

دخل  املايض واملضار ، وإذا الفعل يدخل عىلقيق وتوكيد ، قد حرف حت

ي لن أن يقا املاسوهلذا حس   ،قد جاء : قولك كبه من احلال عىل املايض قرّ 
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ومن  ، اللاحل ل، أي يف هذ حممد  ام لرأيتك وقد ق: ولليف موقا احلال ، تق

  :ذلك

  يف قوله تعا   -4                  

                              

       (02:النور ) 

ليدكد علمه بام هم عليه من املخالفة  "عىل املضار  "قد "حيث دخلت 

          توكيد الوعيد ، وذلك أن قد  ، ومرجا توكيد العلم إ  عن الدين والنفاه

يف خروجها  "ربام  "فوافقت  "ربام  "إذا دخلت عىل املضار  كانت بمعنى"

 :  (2/282: الك اف ):  إ  معنى التكريا نحو قوله

 فربّ فإْن مت  
ن
وفود   به بعد  الوفودن  أقام        ام  سن مهجور  الفناء

(  )
 

 يف قوله تعا   -8                      

             (2:الصف ) 

وتعلمون علام  يقينا  ال :  كأنه قال ،دخول قد عىل الفعل يفيد التوكيد 

 . (2/282:الك اف) "شبهة لكم فيه

 :ومن دخوهلا مدكدة  عىل املايض  -7

-        (4:املدمنون) 

-                            

       (4:املجادلة)  

بقد إلثبات الفالأ يف األول ، ( أفل  وسما ) أّكد الفعلني املاسيني 

 .رأة املجادلة ، ونفي ال ك عن حدوثه وإثبات سام  اهلل تعا  للم

  :التوكيد  الم اال تداء  -3

                                                 
ندي يرثي به  - 42 بن  هباة ملا قتله املنصور العبايس يزيد البيت من شعر البن عطاء الس 

 .صور بواسط لنكريه بالعهد بعد أن أّمنه املن



 

234 

حرف توكيد ال يعمل نحويا  فيام بعدل ، بل عمله معنوّي الم االبتداء 

فقط هو التوكيد أي تقوية املعنى ، ومكانه يف أول اجلملة ، لكن أكرير 

رة بإنّ استعامله عىل غا ذلك ، ف دخر عن يامل ددة  إذا جاء يف مجلة مصدَّ

الالم املزحلقة ،  :النحاة يف هذا املوسا ادخل عىل اخلرب ، ولذا سامهياملبتدأ ل

رة عن موسعها إ  اخلرب ، وهذل الالم حرف توكيد مبني عىل الفت   أي املدخَّ 

 :وهي تدخل عىل 

 املبتدأ مريل  -أ                 

خاية املدمن عظيمة القدر ، ولكي ال ينخد  بع  الناس بام ( 884:ةالبقر)

دا  بالم االبتداء  للمرشك من مال أو متا  أو زينة أو سلطان جاء اخلرب مدكَّ

  ومريله يف توكيد املبتدأ الضما.. إلثبات احلكم وتقريرل يف النفوس   

             (47:رشاحل) 

وهو يف سياه احلديث عن هيود املدينة الذين حاربوا اهلل ورسوله 

فأخزاهم اهلل مرارا  وبنّي لعبادل أن خوف اليهود من بطش املسلمني ام أشّد 

من خوفهم من اهلل تعا  ، وهذل فضيحة هلم يف الدنيا واآلخرة ، وأّكد هذا 

 . املعنى بالم االبتداء يف أول اجلملة 

    مريل عىل خرب إنّ وتدخل  -ب      

  وخرب إن هنا مفرد ، ومريل ( 72:إبراهيم)         

                (482:النحل ) 

ء فدخلت عىل اجلمل هنا مدكدة بإّن يف أوهلا ، وهلذا تأخرت الم االبتدا

  ."ليحكم  "اخلرب مجلة، واخلرب ، فصار يف كل مجلة مدّكدان 

 ويأِت اخلرب شبه مجلة مريل        (2:القلم.) 

 عىل سما الفصل مريلالم االبتداء وتدخل  -ج      

      (08: ل عمران )إّن : ثالثة مدكدات  هذل اجلملة فيها

 .والم االبتداء وسما الفصل 
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وهكذا نجد لغة القر ن غنية اذل املدكدات التي تزيد املعنى قوة ومجاال  ، 

 .وتسهم يف إبالغ الرسالة عىل أكمل وجه وأمجله 

 :ف الزائدة التوكيد  األحر -4

د اصطل  النحاة عىل حروف سموها حروف الزيادة يأِت اا املتكلم ليدكّ 

يمكن حذفها  -يف غا القر ن  -كالمه ، ومعنى الزيادة أن هذل األحرف 

الكالم  دون تغا يف أركان اجلملة أو معناها األصيّل ، لكنها زيدت لتعطي  

يف سياه ما ، وقد دهّلم االستعامل العريّب عىل أن اجلملة تأِت بدوَّنا  قوة  

ي لك األحرف ال تددّ أحيانا  ويكون الكالم صحيحا  مفيدا  ، ولو كانت ت

 :انت زيادهتا لغوا  ال فائدة منه ، ومن ذلك معنى لك

  : الزائدة الباء التوكيد   -أ

دخوهلا عىل خرب  امنهكيد بالباء الزائدة يف مواسا من العربية ، ويأِت الت

للتوكيد ، فيكون اخلرب جمرورا  لفظا  بالباء يف حمل نصب ، وهو كريا يف ليس 

 :القر ن ، ومنه 

-           (70:الزمر. ) 

 -يف غا القر ن  -ومعنى الزيادة أنه جيوز الباء حرف جر زائد للتوكيد ، 

ل؟  لكن الباء أفادت التوكيد وجعلت : حذفه فيقال  أليس اهلل كافيا  عبد 

 .يف مقام االستفهام اإلنكارّي املعنى أقوى من غا املدكد 

-                      

 (  76:األنعام)

يف سياه إثبات احلساب والعرض عىل اهلل الباء حرف جر زائد للتوكيد 

    .تعا  ، وسدال اهلل تعا  للكفار تبكيتا  وتأنيبا  يوم القيامة 

التي تعمل عمل احلجازية  ما وتأِت الباء زائدة للتوكيد كذلك يف خرب

فعىل تسمى ما التميمية ، و، أما بنو متيم فيهملوَّنا ليس يف هلجة احلجاز 

 .ما حممد  حاق  : ما حممد  حاقا  ، وعىل الرياع تقول : األول تقول 
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  وقد ورد القر ن الكريم بإعامهلا عمل  ليس يف          

       (74:يوسف.) 

 :يف خربها مريلللتوكيد ووردت فيه كرياا  بزيادة الباء 

                             

     (20:فصلت. ) 

 .تعا  لتوكيد نفي الظلم عن اهلل الباء زائدة للتوكيد يف خرب ما ، : بظاّلم 

ما هو من يف خربل زيادة الباء فويف القر ن الكريم منها وكل ما ورد 

ألن الباء ت زاد يف خربها للتوكيد قياسا  عىل زيادهتا يف خرب ليس ؛ احلجازية 

 .التي تعمل ما عملها 

  مريل( كفى)وتدخل الباء زائدة للتوكيد كذلك عىل فاعل     

   ( 22: األحزاب ) لفظ اجلاللة فاعل جمرور لفظا  بالباء : اهلل

هم ح: يف حمل رفا ، وكيال   للتوكيد الزائدة  . اال  متييز منصوب ، وعّدل بعض 

 :التوكيد  ام الزائدة  -

ذف ويبقى  يف بع  املواسا للتوكيد ، وعالمة زيادهتا أن( ما ) تزاد  حت 

 ومنه القوة ، تعطيه لونا  من  االرتكيب اللغوي سليام  ، لكنه     

               ( 47:املائدة.) 

اسم :  ، ونق ن ن اإلعراب حرف زائد لتوكيد املعنى ال حمل له من : ما 

  جمرور بالباء ، ومريله          (422: ل عمران) 

 فتفيد التوكيد وال تغا عملها اجلرَّ ، ومنه ( من )زاد ما بعد تو  

             ( 82:نوأ )م  وقوله                أي من خطيئاهتن

                (26:املدمنون ) أي عن قليل  من

 .الوقت 

فيه إ الة الكالم بصوتني زائدين ، وال شّك ادة ما يف هذل املواسا وزي

وقرأنا الكالم ( ما ) أن هذل الزيادة الصوتية هلا أثر يف النطق يتبني إذا حذفنا 
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 "هي توكيد للكالم" بدوَّنا ، هذا ما إفادهتا التوكيد كام ذكر سيبويه بقوله 

 (884/  2: الكتاب )

ة مِ التوكيد   -  : ن اجلاري

    وال تكون إال زائدة حني استعامهلا مدكدة ، ومنه        

                               

                 ( 42: املائدة. ) 

وهو من حكاية قول الكفار يوم القيامة زاعمني أَّنم ما جاءهم ب ا وال 

نذير ، فدخلت من زائدة عىل الفاعل لتوكيد ذلك املعنى وي عرب الفاعل  

 . جمرورا  لفظا  يف حمل رفا

  ول مريللوتدخل عىل املفع                  

   (  2:احلجر ) األصل قرية  بالنصب عىل املفعول ، ودخلت من

 .لفظا  يف حمل نصب  زائدة للتوكيد ، واملفعول جمرور

  مريلكذلك زائدة قبل املبتدأ ( من )  وتقا             

                         

وي رتط ملن الزائدة املدكدة وقوعها بعد نفي أو استفهام أو ما  (7:فا ر)

 .ي بههام ، وأن يكون جمرورها نكرة 

 : يوكيد الفعل املضارع  النون : سادسا  

 د بالنون امل ددة أو املخففة ليعطي  الفعل املضار  من أحواله أن يدكَّ 

 ابا  لقسم  ، مريبتا  ، مستقبال  ب توكيدل إذا كان جوجيقوة ، وبعضا  من الاملعنى 

قت هذل الرشوط وجب توكيدل ، غا  مفصول من الم جواب القسم  فإن حتقَّ

 مريل                (23:األنبياء) 

 أمر وهو يف سياه وعيد إبراهيم عليه السالم لقومه حني جادهلم يف

ثم أراد أن يبني هلم بطريقة عملية أَّنا ال ترض وال تنفا فحطمها .. أصنامهم 

 .ولذا أّكد وعيدل بالقسم وتوكيد الفعل املضار .. إال كباها لعلهم يفقهون 
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  بالنون املخففة ومن توكيد املضار            

      ( 42:العلق. ) 

ْن مدكد بالنون اخلفيفة الفع لبت ألفا  يف الرسم ( الساكنة ) ل نسفع  التي ق 

، ولعل التوكيد بالنون اخلفيفة هنا يناسب املعنى ، فالصفا عادة القر ع 

  .يكون عملية رسيعة خا فة لكنها مدملة 

                وثمة حاالت عديدة جيوز فيها توكيدل بالنون للغرض نفسه مريل

                   ( 82: األنفال. ) 

املضار  هنا واقا بعد ال النافية وهو جائز التوكيد ، وهي تعطي الفعل 

قوة يف التعبا عن املعنى يف أّن الفتنة حني تأِت ال تصيب الذين ظلموا خاصة 

 .اآلخرة عىل النيات واألعامل وإنام تكون عامة ، ثم يكون احلساب يف 
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 السادسم عرشم  الفصل
 العطف 

درس البالغيللون كريللاا  مللن مسللائل العطللف واالسللتئناف يف مبحللث             

: وعّدول من دقائق البالغة ، كام قال اخلطيب القزوينلّي ( الوصل والفصل ) 

ز موسلا ومتييل، والفصل تركله ، الوصل عطف بع  اجلمل عىل بع  " 

منهلا عظليم اخلطلر  أحدمها من موسا اآلخر عىل ملا تقتضليه البالغلة فلن  

وال حييط علام  بكنهه إال ملن  ك دقيق املأخذ ال يعرفه عىل وجههصعب املسل

 ا  رارل ذوقلللزه يف إدراك أسلل، ور   سللليام   ا  يف فهللم كللالم العللرب  بعلل أوِت

 .(23/ 7:اإليضاأ يف علوم البالغة )" صحيحا  

دّ العطف و ة الرَّ  اللُّغ 
لْوهلموالرينلي   يفن أ ي  ، فلريس عنلان   عطفلت  :  ملن ق 

يف املصطل  هو و،  ي بعىلدّ ويستعار للميل وال فقة إنذا ع   ..دته درصفته ور

 .تابا يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من حروف العطف :  النحوّي 

بلاب واسلا يف العربيلة ، ، وهو سق عطف النّ العطف باحلروف يسمى و

ر ، والنحلاة إنلام أرادوا سلبط القواعلد لصور وأساليب ال تكاد تنحص وله

ر واالستقصاء فلله مواسلعه يف دراسلات لواألصول العامة للغة ، أما احلص

 .خاصة تفرد لكل موسو  عىل حدة 

درس النحاة الربط بني املفردات واجلمل بحروف العطلف ، ووجلدوا و

 و ، بمعنى أَّنا قد تستعمل عا فلة أن االستئناف يتحقق أحيانا  باستعامل الوا

وقد تستعمل لالسلتئناف أي ابتلداء كلالم جديلد دون عطفله نحويلا  علىل 

ولكنهم الحظوا كذلك أن االسلتئناف قلد يتحقلق بلدون اللواو ،  ،السابق 

وذلك بابتداء كالم جديد دون سبقه بلالواو ،  وقلد بحريلوا دالللة كلل ملن 

 .يف مبحث الفصل والوصل احلالتني ، وشاركهم يف ذلك البالغيون 

هي أكرير حروف املعاع استعامال  يف العربيلة والقلر ن ، حروف العطف و

 . والواو عيل سبيل املريال أكرير حروف املعاع استعامال  يف القر ن الكريم  
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 : من مجاليات العطف يف القرآن 

  ذكر النحاة أَّنا موسوعة للعطف والرتاخي ( : مي ث  ) العطف  احلرف  –أ 

ريك يف لالت ل: ي ثالثلة أملور لحرف عطف يقتضل ":وقال ابن ه ام عنها 

 .(482/ 4:مغني اللبيب )"احلكم والرتتيب واملهلة ، ويف كل منها خالف 

وهذا اخلالف الذي ذكرل ابن ه ام نابا من معان سياقية يف شواهد 

فصيحة خرجت عن أحد هذل املعاع الريالثة التي حددها ابن ه ام والنحاة 

قبله ، ومن ثم ي فت  هلا باب التأويل والتقدير ، وهو تأويل وتقدير يراد  من

ومن ، ما قد يتجاوزل السياه أحيانا   اام اخلضو  هلذل املعاع الريالثة ، وهو

 :شواهدل 

 يف قوله تعا   -4                 

                      .

           ( 422-427: األنعام ) 

اختلف النحاة حول العطف بريم يف هذا املوسا حني أخضعوا الكالم 

وا لذلك ملعاع ثم السابقة ، وذكر بعضهم أَّنا هنا ال تفيد الرتتيب ، وذكر

خّرجها خترجيا  حسنا   الزخمرشّي ولكن  ..شواهد من القر ن وشعر العرب 

: ؟ قلت  "ثم  تينا موسى الكتاب  ":طف قوله ع   عالم  : فإن قلت  ":بقوله 

كيف ص  عطفه عليه بريم ، واإليتاء قبل : فإن قلت  "اكم به وّص  "عىل 

تزل ت وّصاها كل أمة هذل التوصية قديمة ، مل : التوصية بدهر  ويل ؟ قلت 

مل ينسخهن  حمكامت  : عىل لسان نبيهم ، كام قال ابن عباس ريض اهلل عنهام 

قديام   ذلكم وصاكم به يا بني  دم  :  ْء من مجيا الكتب ، فكأنه قيل

 .( 8/26: الك اف )" ريا  لوحدي

فلعله حني مل  معنى الرتاخلي يف ثلم جعلله لالمتلداد يف الزملان : قلت 

 .  ريا  ؛ ألن دين اهلل واحد هو اإلسالم ورسله إخوة وحديقديام  
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 يف قوله تعا   -8                 

      (42: احلجرات ) 

عدم الريب أي اليقني مقارن  لإليامن ، وما ذلك جاء العطف بريّم التي 

جد " اجلواب  ة غالبا  ، وهي للرتاخي واملهل عيل  ريقني ، أحدمها أن من و 

منه اإليامن ربام اعرتسه ال يطان أو بع  املضلني بعد ثْلج الصدر ف ككه 

وقذف يف قلبه ما يريلم  يقينه ، أو نظر هو نظرا  غا سديد يسقط به عىل ال ك 

صف املدمنو ن حقا  ثم يستمر عىل ذلك راكبا  رأسه ال يطلب لله خمرجا  ، فو 

بالبعد عن هذل املوبقات ، والرياع أن اإليقان وزوال الريب ملا كان يف مالك 

طف عىل اإليامن  اإليامن أ فرد بالذكر بعد تقدم اإليامن تنبيها  عىل مكانه ، وع 

ا  لبكلمة الرتاخي إشعارا  باستقرارل يف األزمنة املرتاخية املتطاولة غّض 

 ( .733/ 2: الك اف )"ديدا  لج

ذا اإلشكال أيضا  نابا من إ اله القاعدة يف ثلم بأَّنلا للرتاخلي دون وه

حتديد مدة هذا الرتاخي ، فهي حقا  تفيد الرتاخي ، لكن الرتاخي نفسله أملر 

 رّي لالزخم لسياقي خيضا لكل حالة عىل حدة زمانا  ومكانا  ، وهو ما تنبه له 

 .يف هذا السياه 

 يف قللللللوله تعلللللا   -7                       .    

              ( 02-03:الصافات ) 

السياه يصف بع   عام أهل النار من شجرة الزّقوم التي حيتاجون ما 

: فإن قلت  "الزخمرشّي قال ثمرها اخلبيث إ  الرشاب ، وجاء العطف بريّم ، 

ثلم إن  "ويف قوله "ثم إن هلم عليها ل وبا   "ما معنى حرف الرتاخي يف قوله 

أحدمها أَّنم يمألون البطون من شجر : يف األول وجهان : قلت  "هم مرجع  

الزقوم ، وهو حاّر حيره بطوَّنم ويعط هم ، فال ي سقون إال بعد مليّل تعلذيبا  

راب امل لوب بلاحلميم ، لبذلك العطش ، ثم ي سقون ما هو أحلّر وهلو ال ل

راب بلام هلو لذكر الطعام بتلك الكراهة والب اعة ، ثم ذكر ال ل أنه: والرياع 
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أكرل وأب ا ، فجاء بريم للداللة عىل تراخي حال الرشاب عن حال الطعلام ، 

ومباينة صفته لصفته يف الزيادة عليه ، ومعنى الريلاع أَّنلم ي لذهب الم علن 

 لزقوم شجرة امقاّرهم ومنازهلم يف اجلحيم وهي الدركات التي أ سكنوها إ  

 "سقون بعلد ذللك ، ثلم ي رجعلون إ  دركلاهتم وا ، وي  فيأكلون إ  أن يتمأّل 

 .( 23/ 2: الك اف )

أثرا  يف ذلك ، إذ إن اإلنسان متر به األوقات  " النفيّس  "إن للزمان : قلت 

السعيدة اهلنيئة رساعا  ، ومتر عليه األوقات ال لديدة العصليبة بطلاء  ثقلاال  ، 

وهلو أملر ... األيام ، واأليام كالسنني ، والسنون كالقرون فتكون الدقائق ك

م اهد معلوم يف احلياة ، وله شواهد كرياة يف القلر ن ، منهلا هلذا ال لاهد ، 

راب جيعل الوقلت هناللك ثقليال  لإن ثقل العذاب وسوء الطعام وال حيث 

يف لسلان ة املعلوملة الدالليّ بكل ظالهلا  "ثم  "وهو ما تناسبه .. بطيئا  شديدا  

 .العرب

 يف قوله تعا   -2                 

                          

   ( 06:األحزاب ) 

من املدينلة ، لكلن جلاء العطلف  اإلغراء ادالء يقتيض رسعة إخراجهم

ال  "أما كان ملن حلق : فإن قلت  ":الزخمرشّي قلال بريّم املقتضية للرتاخي ، 

لنغرينلك الم فلال جياورونلك ؟ : أن ي عطف بالفاء ، وأن يقلال  "جياورنك 

علل :  قلت عل الرياع مسببا  عن األول لكان األمر كام قللت ، ولكنله ج  لو ج 

ألن اجللالء علن  طلف بلريمّ ا  علىل األول ، وإنلام ع  جوابا   خر للقسم معطوفل

عليهم من مجيا ما أصيبوا به ، فرتاخت حاله علن حلال  األو ان كان أعظم  

 .(7/204: الك اف ) "املعطوف عليه 

خرج هدالء من املدينلة علىل واملرجفون يف املدينة كان منهم هيود  ، وقد أ  

 .طف بريّم دفعات وفرتات متفاوتة كذلك ، فكان األنسب الع
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  يف قولله تعا   -2            

         ( 44:األنعام ) 

وبني قوله  "فانظروا  "أي فره بني قولله  : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

 "فانظروا  "جعل النظر مسببا  عن السا يف قولله : ؟ قلت  "ثم انظروا  "

             :ساوا ألجل النظر ، وال تساوا سا الغافلني  وأما قوله : فكأنه قيل 

فمعنال إباحة السا يف األرض للتجارة  "ساوا يف األرض ثم انظروا  "

وغاها من املنافا وإجياب النظر يف  ثار اهلالكني ، ونبه عىل ذلك بريم لتباعد 

 .(8/2: ك افال) "ما بني الواجب واملباأ 

وهو يالحظ هنا أن الفاء غالبا  ت عر بالسببية حتى يف بع  سياقات 

يعني  -يف هذل السورة فقط  "ثم انظروا .. قوله  ":وقال الكرماع ، العطف 

للرتاخي ، والفاء للتعقيب ، ويف  ألن ثمّ  "فانظروا  "ويف غاها  -األنعام 

 هذل السورة تقدم ذكر القرون يف قوله              
   (0 ) ثم قال  :              (0 ) فأ مروا

ل اآلثار ، وفيها كريرة ، فيقا ذلك ساا  بعد سا ، باستقراء الديار وتأمّ 

صت بريم الدالة عىل الرتاخي بني ال   (02:الربهان)"فعلنيوزماما  بعد زمان فخ 

 ورد هذا الرتكيب القر ع : قلت             يف مخسة مواسا

هكذا بالفاء ، ويف موسا واحد بريم ، واختصت سورة األنعام بالعطف بلريم 

ملراعاة السياه العام لآليات السابقة التي ذ كرت فيهلا القلرون اخللوال علىل 

هذا كله يناسبه العطف بريم الدال عىل .. لها كريرهتا وتنوعها وتبدل أحوال أه

تطاول األزمان وتبلدل األحلوال ، أملا الفلاء فت لعر بالتعقيلب والسلببية ، 

والسللببية بمعنللى أن النظللر املتللدبر سللببه السللا يف األرض ، وهللذا التللدبر 

والتفطن لألحوال ينبغي أن يكون أمرا  مالزملا  للسلا والنظلر ، وهلذا هلو 

يدل الفاء ، بمعنى أن اإلنسان جيب أن يأخذ العلربة مبلارشة التعقيب الذي تف
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به فتدثر يف سللوكه ، ال أن ينتظلر حتلى يطلوف العلامل رشقلا   من كل ما يمرّ 

 .سوف أعترب اذا إذا عدت إ  مو ني وسكنت إ  أهيل : وغربا  ثم يقول 

  ا يف قولله تع -0               

    ( 88:السجدة ) 

             ، وثّم هنا جاء العطف هنا بريّم ، ويف تركيب  خر م ابه له بالفاء 

أن اإلعراض عن مريل  يات اهلل يف وسوحها : لالستبعاد ، واملعنى  "

وإنارهتا وإرشادها إ  سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكا اا 

 .(242/ 7:الك اف ) "بعد  يف العقل والعدل مست

لعل يف العطف بريم معنى  خر كذلك هو : األول : ها هنا أمران : قلت 

ر بآيات اهلل تأخذل وقفة تأمل ، ثم يدمن أو يعرض ، وهو  أن أكرير من ي ذكَّ

معلوم من ساة قريش الذين نزل عليهم القر ن ، حني كانوا يتسّمعونه 

ثم يعارسونه ، وهذا املعنى ...بع   ياته وقصصه خلسة ويتعرفون عىل 

  نجدل يف قوله تعا      .     .      .  

       (87-86: املدثر ) فالعطف بريم يف اإلخبار عن ذلك الكافر

 .ثم استكرب .. يفيد أنه تأمل وفكر مليا  

  فقد ورد هذا الرتكيب بالفاء يف سلورة الكهلف: ا الرياع أم       

                                     (23  )

الفاء للتعقيلب  ":وذلك ملراعاة السياه يف كل من السورتني ، قال الكرماع 

يف األحيلاء ملن الكفلار ، إْذ ( الكهلف ) السورة وثم للرتاخي ، وما يف هذل 

ّكروا فأعرسوا عقيب ما ذكروا ، ونسوا ذنوام وهم بعد متوقلا ملنهم أن  ذ 

 يدمنوا ، وما يف السجدة يف األموات من الكفار ، بدليل قولله         

                      (48 ) ّكروا مرة بعد ذ  : أي

أخرى وزمانا  بعد زمان ، ثم أعرسوا عنهلا بلاملوت ، فللم يدمنلوا وانقطلا 

 .  (477: الربهان) "رجلاء إيامَّنم 
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  يف قوله تعا   -3                

                    . 

                            

                 ( 487 -486:النحل ) 

 تعظليم منزللة رسلول اهلل يف ثم هلذل ملا فيهلا ملن  ":الزخمرشّي قال 

اهلل إبراهيم من الكراملة ، وإجالل حمله ، واإليذان بأن أرشف ما أوِت خليل 

ل أَّنلا دللت علىل ب لملته ، من قن  رسول اهلل  ول من النعمة اتبا   ما أ   وأجلُّ 

 "تباعد هذا النعت يف املرتبة من بني سائر النعلوت التلي أثنلى اهلل عليله الا 

 (.8/027: الك اف )

معنى  خر يف العطف بريم ها هنا ، وهو  -واهلل أعلم  -ويبدو ل : قلت 

وأمته ما تطاول األزمان  أن اهلل تعا  اّدخر هذا الذخر املبارك ملحمد 

وكريرة األنبياء فيام بني إبراهيم وحممد ، ومن املعلوم أن التوصية باتبا  

ذلك كام هو  إبراهيم كانت لكل من جاء بعدل ، لكن أكريرهم أعرض عن

وأمته  معلوم من ساة بني إرسائيل ما أنبيائهم ، فادخر اهلل ذلك ملحمد 

  .بعد  ول إعراض عنه من بني إرسائيل ، وثم تفيد هذل املعاع ال ريب

 يف قوله تعا   -2                     

         ( 22:النحل ) 

معناها أَّنم : هذل ؟ قلت  فام معنى ثمّ : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

وهو أَّنم ي منعون من الكالم ،  ،ي من ون بعد شهادة األنبياء بام هو أ ّم منها 

 (.8/080:الك اف )"فال يلدذن هلم يف إلقاء معذرة وال إدالء بحجة 

ر بتطاول املدة وثقل يوم احلساب ، وهو كام ويف العطف بريم ها هنا إشعا

 .ورد يف اآلثار الصحاأ مدته مخسون ألف سنة 

 كام رأينا ، وهو ملا ال نجلدل هذل املعاع السياقية لريم نتاج التحليل النيّص 

يف كتب النحو التقليدي املهتمة بالقواعد واملعيارية من الصلواب أو اخلطلأ ، 
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مر أوسا وأرحب من ذلك ال ريب ، وهلو أما تتبا السياقات يف نصوصها فأ

 .     مهمة تالية للتمرس بالقواعد وفق األساليب العربية 

ذكر النحاة أن الواو هي أصل حلروف العطلف ؛ :  العطف  الواو  -ب 

قلال .. ولذا تستعمل ملطلق العطف ، فيعطف اا املتقدم عىل املتأخر وسلدل 

قلام زيلد : فلة جامعلة ، كقوللك وهلا معان ، منها أن تكلون عا  ":الرماع 

وعمرو ، حيتمل أن يقوم كل واحد منهام قبل صاحبه ، وحيتمل أن يقوما معلا  

 يف وقت واحد ، يدلك عىل ذلك قولله تعلا                           

وذهب قطرب وعيّل بن عيسى الربعي ... والنذر قبل العذاب ( 40:القمر) 

 وز أن تكون مرتبة نحلو قوله تعا  إ  أنه جي                 

                     ( 42:  ل عمران  )معلاع )"ب وهذا كلالم مرّتل

 (.22: احلروف 

ففي هذل ال واهد الرتتيب بني ما يعطف اا ، وهلو الغاللب علىل كلالم 

، وفيها عدم الرتتيب وهو قليل بالقيلاس إ  ملا ورد  العرب والقر ن كذلك

 .اا مرتبا  ، وعدم الرتتيب اا أمر خيضا للسياه 

والواو تستعمل كرياا  يف القر ن والعربيلة لالسلتئناف ، أي ابتلداء كلالم 

نادرا  ما تأِت لالستئناف ، وقد ذكروا هلا بعل  املواسلا (  ثمّ ) جديد ولكن 

 .جوها عىل عطف مقدر يف القر ن ، ولكنهم خرّ 

 :ومن ذلك 

 يف  قوللله تعللا   -                         

                        (7: غافر  ) 

ملن اهللن العزيلزن ) جاءت النعوت متتابعة  للفظ اجلاللة يف اآليلة السلابقة 

 قللال( وقابللل التللوب ) بللدون عطللف إال يف واحللد منهللا هللو .. ( يمن العللل

فيها : قلت ؟  "وقابل التوب  "ما بال الواو يف قوله : فإن قلت ":الزخمرشّي 

بلني أن يقبلل : نكتة جليلة ، وهي إفادة اجلما للمذنب التائب بلني رمحتلني 
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وب ، كلأن مل توبته فيكتبها له  اعة من الطاعلات ، وأن جيعلهلا حمّلاءة  لللذن

 .(2/422:الك اف) "جاما املغفرة والقبول : يذنب ، كأنه قال 

 يف قوله تعا  -            
                           

                .           
                (8-4:اإلرساء) 

رغلم تباعلد ملا بلني بام قبله بالعطف بلالواو  موسى الكتاب   وصل إيتاء  

أن اهللدف ملن إرسلال األنبيلاء واحلد وأن  احلدثني يف الزمان ، وذلك لبيان

الدين عند اهلل واحد هو اإلسالم ، وأن معونة اهلل ألنبيائه باملعجزات والنُّص 

سبقتها معجلزات لألنبيلاء  والتأييد واحدة ، وأن معجزة اإلرساء بمحمد 

 .. عليهم السالم منها معجزات موسى 

 يف قولللللله  -                                 

 ( 42: النمل)

أليس هلذا موسلا الفلاء دون : فإن قلت  ".. بالواو ( قاال ) جاء عطف 

بلىل ، ولكلن عطفله : أعطيته ف كر ، ومنعته فصرب ؟ قللت :  الواو، كقولك

بالواو إشعار بأن ما قلاالل بعل  ملا أحلدث فليهام إيتلاء العللم وْء ملن 

ولقلد  تينامهلا : ، فأسمر ذلك ثم عطف عليه التحميد ، كأنله قلال مواجبه 

 "وقلاال احلملد هلل علام  فعمال به وعّلامل ، وعرفا حق النعمة فيه والفضليلة ، 

 .( 728/ 7: الك اف )

أليق به   هذا وجه ، ولو كان املعنى كام ذهب إليه لكان العطف بريمّ : قلت 

او ال العطف ، ووجهه أن يكون احلمد وقد يكون املعنى عىل االستئناف بالو

 .مطلقا  عاما  ال مسببا  عن إيتاء العلم 

 يف قوله تعا   -             (02:الرمحن ) 

العطف يف كريا من شواهد اللغة يقتيض التغاير ، لكن بع  املواسا هلا 

معطوفان  الفاكهة ، وجاءاصة ، وثمر النخل والرمان نوعان من اغتها اخلبال
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 اجْل ْزئن  "وهو من ( فاكهة )  عىل
ْطفن هيب ابن ع  نْون يل   ت  ىل  اْلك  ادن  ا  ي  ع  بنب ْع ن أ ْفر 

 .(837/ 83:التحرير والتنوير)" اجْل نَّت نْين 

هذا العطف من باب عطف اخلاص عىل العام لإلشعار بأنه جنس 

دا بالذكر لبيان خاص متفّرد ، فالفاكهة ت مل النخل والرم ان ، لكنهام أ فرن

 .األمهية وتعديد النعم ، وذلك أدعى إ  إحسان العمل 

 يف قوله تعا   -                 

      ( 468:التوبة ) 

و ا  ، فام قد جعل كل واحد منهام خمل: فإن قلت  ": الزخمرشّي قال 

كل واحد منهام خملوط وخملوط به ، ألن املعنى خلط : املخلوط به ؟ قلت 

خلطت كل : اللبن ، تريد وخلطت املاء : كل واحد منهام باآلخر ، كقولك 

خلطت املاء باللبن ، ألنك : واحد منهام بصاحبه ، وفيه ما ليس يف قولك 

ته بالواو جعلت املاء واللبن جعلت املاء خملو ا  واللبن خملو ا  به ، وإذا قل

 "خلطت املاء باللبن واللبن باملاء : خملو ني وخملو ا  اام ، كأنك قلت 

 (.8/763:الك اف )

 يف قوله تعا   -                     

       (2:احلرش ) 

هو معنى حيّس ( الدار  واعىل تبّوأ) و أمر معنوي حيث عطف اإليامن وه

ما معنى عطف : فإن قلت   ": الزخمرشّي قال .. بمعنى النزول يف مكان ما 

تبوأوا الدار : معنال : تبوأوا اإليامن ؟ قلت : اإليامن عىل الدار ، وال يقال 

 :  وأخلصوا اإليامن ، كقوله 

اء   م  ْبنا  و 
لْفت ها تن دا   ع   (42) بارن

                                                 
ا ، وهم : بيت يرويه النحاة بال نسبة ، وعجزل  صدر   - 42 ْيناه  ة  ع  ال  ّ ت ْت مه  تَّى ش  ح 

جيعلونه شاهدا  عىل امتنا  عطف املفردات هنا من جهة املعنى ، ولذا جعلول من 
 .عطف اجلمل بعد تقدير فعل مالئم قبل املعطوف أي علفتها تبنا  وسقيتها ماء  
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أو جعلوا اإليامن مستقرا  ومتو نا  هلم لتمكنهم منله واسلتقامتهم عليله ، 

كللام جعلللوا املدينللة كللذلك ، أو أراد دار اهلجللرة ودار اإليللامن ، فأقللام الم 

التعريف يف الدار مقام املضلاف إليله ، وحلذف املضلاف ملن دار اإليلامن ، 

رة ومكلان ظهلور ووسا املضاف إليه مقامه ، أو سمى املدينة ألَّنا دار اهلج

 . (2/262:الك اف )"بل املهاجرين من قبلهم من قن اإليامن باإليامن 

وقد يقتيض العطف ألوانا  من التكريم بجما املتعا فات يف سياه  -

، وتكريم لفظ اجلاللة بعطفه عىل  ومن ذلك تكريم الرسول  ، واحد

 : داء والصاحلني بعطفهم عىل النبيني ، قال تعا الصديقني وال ه

                        

                      

  ومريله عطف الرسول واملدمنني عىل لفظ اجلاللة يف  (02:النساء)

                     

 .(2:املنافقون)

لّر ال وقد يفيد جتاور املعطوفات لونا  من تكرييف الداللة بالعطف يف  -

 كذلك ، ومرياله              

                       

                     

 (463:التوبة)

 ألن الكفر جيما( را  فْ ك  ) إن اختاذ مسجد الرضار كان يكفي فيه أن يقال 

ولكن األسلوب القر ع اجلميل فيه تعداد  ..الرضار والتفريق واإلرصاد 

لفعلهم وشأَّنم ، وجاء ذلك بوسعها يف  اجلرائم عليهم وزيادهتا تقبيحا  

 . سياه العطف بالواو التي تفيد اجلما بينها 

كام ( حسن النسق ) والحظ بع  العلامء بالغة العطف بالفاء فسامل  -

، ه  " :قال السيو ي   ات 
محن ت ال   م 

ْعط وف ات   م 
ي ات 
ت ت الن  م 

ت  ام 
لن ل م  بنك    املْ ت ك 

ْأِتن و  أ ْن ي 
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لَّ  اْست ق  ا و  ه 
ْت بنن ْفسن ام  نْه  ق 

ْل ة  من لُّ مج  ْت ك  د  ا أ ْفرن ْيث  إنذ  ن ا بنح  ْست ْحس  يام  م 
لن مح  ا س  ت ال 

ا  ه 
ا بنل ْفظن ْعن اه   ".م 

   ومرّيل لذلك بقوله تعا                 

                           

     (22:هود ) 

قن : قال   النَّس 
اون ا عىل بعضها بنو  ه  ْعط وف  ب ْعض  إننَّ مج  ل ه  م  تنيبن  ف  ْ ىل  الرتَّ ع 

نن اأْل ْرضن   ع 
ن
ار  املْ اء س 

و  اْنحن ي ه 
ْسمن الَّذن  بناالن

ن
اء د 
ْبتن ن  االن

ة  من غ   اْلب ال 
يهن ْقت ضن ي ت 

الَّذن

ط ا   
مَّ اْنقن ا ث  ه 

ْجنن ْن سن  م 
هن ْ ال  ن  اإْلن

ين ةن من فن ْطل وبن أ ْهلن السَّ ة  م  اي   غ 
ْيهن ل  ق ف  ع  املْ ت و 

 السَّ 
ةن ادَّ وجن م  ْعد  اخْل ر  ال  ب  ْفان أ ذ  ْن د 

لنك  من  مت  ام  ذ 
ْيهن ل   ع 

ق فن  املْ ت و 
ن
ء ف  ، ام  نْه  اْختنال 

من و 

ذن  نْين الَّ ت  ط ا ن املْ ادَّ
ْعد  اْنقن  ب 

ن
ابن املْ اء ه  ْخب ار  بنذ  ان  بناأْل ْرضن ث مَّ اإْلن ا ك  ر  م  ت أ خ  و  م  ي ه 

نْه  ق ْطع   ،ا  ع 
ن
اء ض  مَّ بنق  ب ق   ث  ْن س  اة  م  ن ج  ه  و  ك  ال  ر  ه  د  ْن ق  ك  م  ال  و  ه  ي ه 

اأْل ْمرن الَّذن

ه   ات  ا ، ن ج  نْه 
ْم من هن وجن ر   ب ْعد  خ 

ين ةن فن  ْهلن السَّ
لنك  ألن ْلم  ذ 

ه  ألن نَّ عن ْبل  امَّ ق  ر  ع  أ خ  و 

م   دَّ ق  ا ت  ىل  م  ْوق وف  ع  ْم م  ه  وج  ر  خ  و  ، و 
مَّ أ ْخرب   بناْستن ا ث  ه  ارن ْقر 

اْستن  و 
ين ةن فن  السَّ

ن
اء

ابن  ر 
ْسطن ن  االن

ول  اأْل ْمنن من ص  ح   و 
اب  اخْل ْوفن ه   ذ 

يدن ىل  ، املْ فن  ع 
ن
اء ع  ت م  بنالدُّ ث مَّ خ 

نن ا ْل إنالَّ م  ْ م  ل ْم ي  مَّ اأْل ْرض  ف  إننَّ ع  ه  و  ر   أ نَّ اْلغ 
ةن اد  ف  ن

ني  إلن
اب  الظَّاملنن ذ  قَّ اْلع  ْست ح 

هن لنظ    .(8/872:اإلتقان)"ْلمن

الفاء متعددة االستعامل يف العربية ، فمنهلا العا فلة  :العطف  الفاء  –ج 

التي ذكر النحاة أَّنلا تفيلد التعقيلب والرتتيلب ، ومنهلا الواقعلة يف جلواب 

رط كقولله لالرشط ، ومنها الداخلة عىل اخلرب إذا أشعر املبتدأ بيشء من ال ل

 تعللا                            ( 72: املائللدة  ) وقوللله             

                                   (8:النور ) ومنها

 .وغا ذلك .. فاء السببية الداخلة عىل املضار  

سلياقي ،  يف الفاء أمر   عقيب ، والتعقيب  والفاء العا فة تفيد الرتتيب والت

أي أن املدة الزمنية التي تفصل بني احلدثني أو املتعا فني ليست حمددة ، فقلد 

والرتتيب يف كلل  ":تكون دقائق ، وقد تكون أياما  أو أشهرا  ، قال ابن ه ام 
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ال لد له ، إذا مل يكلن بيلنهام إتزوج فالن فو   ":ْء بحسبه ، أال ترى أنه يقال 

 (.4/432: مغنى اللبيب ) ".. مدة احلمل ، وإن كانت متطاولة 

والفاء ت عر غالبا  بالسببية ، والسلببية االصلطالحية منهلا هلي الناصلبة 

للمضار  بعد أن مقلدرة بيلنهام ، ولكلن غلا السلببية االصلطالحية ت لعر 

 ا  علاّم كذلك بالسببية املعنوية ، أي أن احلدث الرياع بعدها عادة ما يكون مسبب

 قبلها ، كقوله تعا                    ( 42:القصص ) وقوله

                           ( 73: البقللرة )  فالفللاء هنللا

نحويا  عا فة مجلة عىل مجلة ، ولكنها من حيث املعنلى ي لمل  فيهلا السلببية، 

عوع مسبب عن الوكزة ، وتوبة  دم مسببة عن الدعاء بلالكلامت فموت الفر

 . التي تلقاها من ربه ليدعو اا 

 :ومن مواسا العطف بالفاء 

 قوله تعا   -4              . 

                .       

  .            (867-866:ال عراء ) 

 قال.. عطف جميء  العذاب بغتة  عىل رؤيتهم العذاب  األليم  بالفاء 

..  تةلفيأتيهم بغ) وله لما معنى التعقيب يف ق: فإن قلت  ":الزخمرشّي 

رؤية العذاب ومفاجأته وسدال النظرة  ليس املعنى ترادف: ؟ قلت (فيقولوا 

ال يدمنون بالقر ن : فيه يف الوجود ؛ وإنام املعنى ترتبها يف ال دة ، كأنه قيل 

حتى تكون رؤيتهم للعذاب فام هو أشد منها ، وهو سداهلم النظرة ، ومريال 

إن أسأت  مقتك الصاحلون فمقتك اهلل ، فإنك ال : ذلك أن تقول ملن تعظه 

اهلل يوجد عقيب مقت الصاحلني ، وإنام قصدك  مقت   لرتتيب أنّ تقصد اذا ا

 .(772/ 7: الك اف ) "إ  ترتيب شدة األمر عىل امليسء 

هذل املعاع السلياقية اخلاصلة ال تلذكرها علادة كتلب النحلو التقليلدي 

املدرسية التي هتدف إ  تقعيد القواعد العامة املطلردة ، فالتعقيلب املعلروف 
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يبدو بعيدا  يف اآلية الكريمة ، إذ إن العذاب األلليم للمكلذبني للفاء العا فة 

 .بالقر ن ال يأِت فجأة كام هو م اهد ومعلوم من ساهتم 

 يف قوله تعا  -8                             

      (27: هود ) 

            فلره بلني إدخلال الفلاء ونزعهلا يف أي : فلإن قللت  ":رّي لالزخم قال 

إدخلال الفلاء وصلل ظلاهر بحلرف موسلو  : ؟ قلت  "سوف تعلمون  "

للوصل ، ونزعها وصل خفي تقديري باالستئناف الذي هو جواب لسلدال 

فامذا يكون إذا عملنا نحن عىل مكانتنا وعمللت أنلت ؟ : مقدر ، كأَّنم قالوا 

بالفلاء وتلارة باالسلتئناف ، للتفلنن يف  سوف تعلمون ، فوصل تلارة: فقال 

البالغة كام هو عادة بلغاء العرب ، وأقلوى الوصللني وأبلغهلام االسلتئناف  

 .( 282/ 8: الك اف )"وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر حماسنه 

هذا التحذير والوعيد وارد يف سياه قصة شعيب ما قومه يف : قلت 

طف بالفاء يف قصة نوأ ما قومه يف سورة هود ، وقد ورد تركيب م اب ه ع 

 :السورة نفسها يف قوله

                           

                .    

               ( 72-72:هود ) 

والظاهر أن الوعيد بالعذاب يف احلالتني شامل لعذايب الدنيا واآلخرة ، 

ولكنه عطف أوال  بالفاء ، واستدنف يف القصة األخرى ملزيد من التنو  يف 

 . الزخمرشّي قوب البالغة كام قال 

يض بالغته تنو  األسلوب ، فتأِت بع  اآليلات والقر ن العظيم تقت -7

املت ااة لفظا  بزيادة لفلظ هنلا أو هنلاك أو تغيلا يف الرتكيلب ، أو اسلتعامل 

حرف عطف هنلا و خلر هنلاك ، وذللك أدعلى للتلدبر والتأملل يف املعلاع 

السياقية املستفادة من ذلك ، ومن هذا العطف  مرة بالواو وأخلرى بالفلاء يف 

 يف قولله تعلا   رّي لالزخم لتني ، قال  يتني مت اا            
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     (22:الزمر : ) ملا السلبب يف عطلف هلذل اآليلة بالفلاء : فإن قلت

  وعطف مريلها يف أول السورة بالواو ؟ يعني قولله             

                 (2 ) السبب يف ذلك أن هلذل وقعلت مسلببة  ":قال

 علن قولله                                  
      (22:الزمر) رون لعىل معنى أَّنم ي مئزون عن ذكر اهلل ويستب ل

هم ق  دعا من اشمأز من ذكرل دون من استبرش  بذكر اآلهلة ، فإذا مس أحد 

وأما اآلية األو  فلم تقا  مسببة ، وما هي إال مجللة ناسلبت مجللة ... بذكرل 

 .(472/  2: الك اف )"قبلها فعطفت عليها بالواو 

حرف عطف يفيد معاع متعددة منها  ( :أو )العطف  احلرف   -د 

وتكون بعد اخلرب لل ك ..التخيا واإلباحة والتقسيم واإلاام واإلقاب 

 نحو                     ( 42: الكهف) . 

 ويف قولله تعا                                

                  (3: النمل  ) 

فلإن  ": رّي لالزخم لقلال ..( أو  تليكم ..سلآتيكم ) ورد العطف بأو يف 

بنلى الرجلاء علىل أنله إن مل يظفلر : فلم جاء بأو دون الواو ؟ قللت  : تلقل

 .(8/722:الك اف)"بحاجتيه مجيعا  مل يعدم واحدة منهام 

 تعا   يف قولهو                         

                               (82:سبأ) 

لدن " :وفيله جاء العطف بأو ما أن القضية واسحة للعيان ،  از  املْ ْقصن إنْبلر 

 املْ ْغل وبنيَّةن 
كن ا  اخْل ْصم  يفن رش  

 ت وقن
يَّة 
فن ة  خ  يق  نْين ، بنط رن يق  لرن ت ين اْلف  ال   ح 

دنيدن ْ ك  بنرت 
لن ذ  و 

ال    س 
ةن ال  ح  ى و  د   ه 

ةن ال  لْن ؛ ل  ب نْي  ح  لد  من لىل  الض  ان ْت ع  يق  مل َّا ك  رن ل  ف  ة  ك  ال   نَّ ح 
ألن

ى  اهْل لد   و 
لن لال  نيَّ  أ نَّ أ ْمر  الضَّ ا، ت ع  ه 

من د  ع   احْل ق  و 
ةن ق  اف  و  نْي  م  رن ب   اآْلخ 

يقن رن الن اْلف  ح 

نام  
اَّنن و  ْعد  ت نْين ال  ي  نْي  احْل ال  ر  ب 

ائن ليء  بن  ، د 
لنك  جن لنلذ  يلدن و  لْرفن أ ْو املْ فن دنيلدن ح  ْ لرتَّ

.. لن

لادنل   ك  املْ ج  لرْت  لو  أ ْن ال  ي  ه  لف  و  م  املْ نْصن لال  ى اْلك  لمَّ من ي س  ال  ن  اْلك 
ا اللَّْون  من ذ  ه  و 

لاء    إنْرخ 
ةن ْللمن املْ ن لاظ ر 

ى يفن عن لمَّ ي س  ، و 
الن د   يفن اجْلن

اد  د 
اْحتن  و 

يُّظ  ب  ت غ 
وجن  م 

هن  ْصمن
خلن
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ن   ة  اْلعن لح 
اسن ين لة  و  رن ة  ق  م  احْل جَّ هن

امن ين ة  إنْلز  رن ق  ك  ف 
لن ا  ذ  م  ، و  رن

ن اظن ْلم 
التحريلر )" انن لن

 (428/ 88:والتنوير 

 عاع واالسلتعامالت حرف عطف متعدد امل ( :أم )العطف  احلرف  –هـ 

املتصللة ، وهلي التلي ال : وله تفصيالت كرياة يف كتب النحو ، وأم نوعلان 

ام قبلها عام بعدها ويتقدم عليها مهزة التسوية أو اهلمزة التي يراد اا يستغنى ب

أتأخذ هذا أم ذاك ؟ واملنقطعة ، وهي التي تفيلد اإلقاب  : التعيني كقولك

مريل بل ولكلن وتقلا بلني مجلتلني مسلتقلتني ، ولكلل ملن النلوعني أنلوا  

 .وتفصيالت 

 قوله تعلا   رّي لالزخم ومن املنقطعة يتأملل               

             ( 22: الفرقللان  ) أم هللذل منقطعللة ،  ":قللال

بل أحتسب كلأن هلذل املذملة أشلد ملن التلي تقلدمتها حتلى حقلت : معنال 

: الك اف )".. باإلقاب عنها إليها ، وهي كوَّنم مسلويب األسام  والعقول

7 /828 ). 

مجلتني مستقلتني ، ذكرت السابقة االسلتنكار علىل  وهذا العطف بأم بني

ليس وكيال  عليه ، ثم جلاء اإلقاب بلأم  من اختذ إهله هوال وأن الرسول 

ليذكر أن من اختذ إهله هوال كان الظن فيه أنه يسما أو يعقل ، فلإذا هلو علىل 

النقي  من ذلك ، ال يسما وال يعقل ، وما هم إال كاألنعام بل أسل منها ، 

 . يفهم من اإلقاب هنا نفي السابق عىل أم ، بل إثباته ، ثم بيان سببه وال
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 السا  م عرشم الفصل 
 االستئناف 

هو ابتداء كالم جديد يرتبط بسابقه من جهة املعنى أو الفصل االستئناف 

وبخاصة اللواو التلي علّدوها لكنه ليس معطوفا  عليه بأحد حروف العطف 

ذكرنا يف بالغة العطف فلإن لالسلتئناف أيضلا  ، وكام أصل حروف الوصل 

 : بالغته اخلاصة ، وذلك كله رهن بسياه الكالم ، ومنه 

 يف قوله تعا   – 4                                  
                                .           

                   (42-42:البقرة ) 

 : الزخمرشلّي  قلالاآلية اخلامسة  عرشة  استئناف ما أَّنا رّد عىل كالمهم ، 

ومل يعطلف علىل الكلالم  "اهلل يستهز  ام  "كيف ابتد  قوله :  فإن قلت "

 وجلّل  يف غاية اجلزالة والفخامة ، وفيه أن اهلل علزّ هو استئناف :  قبله ؟ قلت 

هو اللذي يسلتهز  الم االسلتهزاء األبلل  اللذي لليس اسلتهزاؤهم إليله 

باستهزاء وال يدبه له يف مقابلته ، ملا ينزل ام من النكال وحيل ام من اهللوان 

 والذل ، وفيه أن اهلل هو الذي يتو  االسلتهزاء الم انتقاملا  للملدمنني ، وال

 .( 03/ 4: الك اف )"حيوج املدمنني إ  أن يعارسوهم باستهزاء مريله 

  يف قوله تعا  -2                           

جاء بالرفا ما أنه يف الظاهر معطوف ( نُّصون ي  ) الفعل ( 444: ل عمران)

  املعنى ؟ فهل ثّمة  فره  يف( ي وّلوا ) عىل جمزوم 

لزم املعطلوف يف قولله : فلإن قللت  ":رّي لالزخم لقال  ثلم ال  "هلال ج 

، كأنله  دل به عن حكم اجلزاء إ  حكم اإلخبلار ابتلداء  ع   ؟ قلت "ينُّصون 

فره بني رفعه وجزمه يف  فأيُّ : ثم أخربكم أَّنم ال ينُّصون ، فإن قلت : قيل 

بمقاتلتهم ، كتوليلة األدبلار ، لو جزم لكان نفي النُّص مقيدا  : املعنى ؟ قلت 

 .( 4/264: الك اف )"النُّص وعدا  مطلقا   يوحني رفا كان نف
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واملعنى أن العطف عىل املجزوم بمجزوم مريله يقتيض الترشيك يف احلكم 

تلتهم افيكون وعد اهلل للمدمنني بالنُّص حمصلورا  يف زملان مقلوزمان الفعل 

 .دائام  مطلقا   بالنُّصللكفار ، لكن االستئناف جيعل الوعد 

    يف قوله تعا  -7            (يونس :

وما بعدل مستأنف حتى ال يتوهم أحد  أنه ( قوهلم ) الوقف الزم عىل ( 02

ما ل ال أحزن ؟ : استئناف بمعنى التعليل ، كأنه قيل " مقول القول ، وهو 

 " مجيلعا  ، أي إن الغلبة والقهر يف مللكة اهلل مجيعا  إن العزة هلل: فقيل 

 .(8/723:الك اف)

  يف قوله تعا  -2                  

   .                            . 

                          

                          )  احلج

:78-72) 

  ويف قوله ( مة ولكّل أ) جاءت اآلية األخاة معطوفة بالواو     

                    ( 03:احلج ) جاء

            :الرتكيب نفسه مستأنفا  غا معطوف ، وقد الحظ الزخمرشّي ذلك فقال 

ن مل جاءت نظاة هذل اآلية معطوفة بالواو ، وقد نزعت ع: فإن قلت " 

ألن تلك وقعت ما ما يدانيها ويناسبها من اآلي الواردة يف : هلذل ؟ قلت 

أمر النسائك ، فعطفت عىل أخواهتا ، وأما هذل فواقعة ما أباعد عن معناها 

 (.7/402: الك اف )"فلم جتد معطفا  

هو األصل يف حتديد الوصل وهذل مالحظة دقيقة للسياه الذي 

 .كرنا  والفصل وهو من أسس البالغة كام

 يف قولللله تعللا   -2      .          .        .    

      .                 ( 2-4:الرمحن ) 
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وإخالؤها من العا ف ملجيئها  "جاءت اجلمل القر نية هنا بدون عطف 

أغناك بعد فقلر ، أعلّزك بعلد ذل ، كرّيلرك  زيد: عىل نمط التعديد ، كام تقول 

؟ فإن قللت ..بعد قلة ، فعل بك ما مل يفعل أحد بأحد ، فام تنكر من إحسانه 

ل ، ثم جليء بله بعلد ؟ قللت :  بّكلت : كيف أخّل بالعا ف يف اجلمل األ و 

بتلك اجلمل األول الواردة عىل سنن التهديد ، ليكون كل واحدة من اجلملل 

الكالم إ  مناهجله  ثم ردّ .. الذين أنكروا الرحلمن و الءل مستقلة يف تقريا 

 "بعد التبكيت يف وصلل ما جيلب وصلله للتناسلب والتقللارب بالعلا ف 

وهو يعني بذلك وجود العطف يف اآليات التالية لتللك  (227/ 2: الك اف )

 .اآليات من السورة 

دون الواو ، ثم يف هذل اجلمل القر نية املتتابعة ورد القسم األول ب: قلت 

هنا بع  وظائف الواو ، بل  الزخمرشّي ورد بعضها بالعطف ، وقد الحظ 

استعمل بع  تسميات املحدثني هلا بوصفها من أدوات الربط يف العربية ، 

 ."يف وصل ما جيب وصله للتناسب والتقارب بالعا ف  ":وذلك يف قوله 
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 الثامنم عرشم  الفصل
 البــدل  

هلذا  :  قصود باحلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه ، ففي قولك هو تابا م

مقصود باحلكم مميز  لله علن : وقوهلم ( أخوك ) أخوك حممد  ، حممد  بدل من 

التوابا األخرى كالنعت والتوكيلد وعطلف البيلان ، حيلث تكلون تكمللة 

للمتبو  املقصود األصيل باحلكم ، وقوهلم بال واسلطة مميلز لله علن عطلف 

 .الذي ال بّد له من حرف عطف  النسق

والغرض من البدل تعيني امللراد بلاملتبو  ونفلي ال لك والللبس عنله ، 

كان اخلليفة أبو بكلر أحلرص  أهلل زمانله علىل مصللحة املسللمني ،  :تقول

فاخلليفة كلمة عامة يندرج حتتها كل من ص  إ لاله اللفلظ عليله ، ولكلن 

بلدال   "أبلو "ويعلرب .. ك أو اللبس جاء البدل حمددا  للمراد منها نافيا  ال 

 .مضاف إليه جمرور : من اخلليفة مرفوعا  بالواو ، وبكر 

 :لر ثالثة أقسام : أقسام البدل 

ويكلون فيله التلابا مطابقلا  : ، أو  دل املطا قة  من كلي   دل كلي : أوال  

ومساويا  للمتبو  متاما  ما اخلتالف اللفظلني أو اتفلاقهام  ، ووقلوعهام علىل 

قرأت  ساة  القائدن صالأن الدينن ، صلالأ اللدين بلدل : ات واحدة ، تقول ذ

 .من القائد جمرور 

 ومن شواهدل         .       

    (3 - 0: الفاحتة ) 

كل بدل منه منصوب ، وهو بدل : مفعول به ثان ، رصاط  : الصلراط  

من كل ، وقد وافق البدل  املبدل  منه يف اللفظ ، واختلفا يف  ريقة التعريف ، 

 .فاألول معرف بأل ، والرياع باإلسافة 

 ومريله           .          

          ( 27 -28:ال ورى)  
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بدل من رصاط مستقيم ، وهو بدل معرفة من نكرة ، والذي : رصاط 

سّوغه وصف  الُّصاط بمستقيم ، والوصف يقّرب النكرة من املعرفة ، وقيل 

، واجلامل فيه أنه بيان حلقيقة الُّصاط األول إنه عطف بيان ، والبدل أو  

 .يدل لعبادل وأنه هو نفسه رصاط اهلل تعا  الذي ير الذي هيدي إليه النبّي 

ويكون البدل فيه جزءا  حقيقيلا  ملن املبلدل  :  ّ دل  عض من كل: ثانيا  

ه ، وقلرأت  الكتلاب  ثلرييله :  منه مريل  وي لرتط لله أن  ..أكلت  الطعام  نصلف 

يكون يف البدل رابط يربطه باملبدل منه ويطابقله ، وغالبلا  ملا يكلون اللرابط 

 التذكا والتأنيث ، وقد ي ستغنى علن سماا  ، وجيب فيه مطابقة املبدل منه يف

ل والقليلل  ، فلفلظ : الضما الرابط برشط أمن اللبس مريل  أحبُّ اخلا  كريلا 

القليل يف حكم البدل ألنه معطوف عىل البلدل ، وأل التعريلف تقلوم مقلام 

: أقسلام الكلملة ثالثلة : الضما الرابط ، وهو عريب  فصي   ، ومريله قوللك 

فاسم بدل من ثالثة ، وهو خال من اللرابط ألن البلدل  اسم وفعل وحرف ،

 .استول أقسام املبدل منه 

  هومن                              ( ل 

 ( 23:عمران 

ْن  ، ويف هلذا اإلبلدال رمحلة بدل من الناس ، وهو بدل بع  من كل : م 

، لكنله املستطيا وغا املسلتطيا ان احلّج واجبا  عىل بالناس ، ولوال البدل لك

 .دل باالستطاعة رمحة ام قيّ 

 ومنللله             .             ( 78 – 74: النبلللأ )

ائنق   د  ألن  وهو بدل بع  من كّل وف عليه ، طاملفاز وأعناب مع بدل من: ح 

، واجللامل هنلا يف نلة املعلرب عنله باملفلاز احلدائق واألعناب بعل  نعليم اجل

اختصاص احلدائق واألعناب ألَّنام من أعظم نعيم اجلنة ، واألعناب كذلك 

من عطف اخلاص عىل العام ألَّنا بع  ما يف احلدائق ، وذلك ملزيد االهتامم 

 .وف طبذلك املع
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يف  هو تلابا يعلنّي أملرا  عرسليا  أو وصلفا  شلائعا  :   دل االشتامل: ثالثا  

ه ، فلو حلذفت البلدل لكلان اإلعجلاب  : املتبو  ، تقول  أعجبني حممد  خل ق 

شامال  للفاعل ، ولكنك تريد حتديد معنى اإلعجاب فتبدل من حممد خلقه ، 

لمي  واخلل ق ْء موجود فيه لكنك ال تستطيا جتزئتله وال تبعيضله ، للذا س 

 بدل اشتامل ، وهو حيتلاج كلذلك إ  رابلط ، ومنله             

           (843:البقرة ) 

بدل اشتامل من ال هر احلرام ، وال يمكن فصل القتلال علن زملن : قتال  

ولذا فهو بدل اشتامل ملن .. ال هر ، وال جتزئة ال هر إ  أبعاض منها القتال 

ا    رن " :، قال ابن عاشور ال هر جمرور 
إننَّام  اْختن ن لاو  الن ه  ْبلد  لان   - يلق  اإْلن ك  و 

لال   ق  رن أ ْن ي 
ْقت ىض  الظَّاهن امن : م  لْهرن احْل لر   ال َّ

ت لالن يفن
لنن اْلقن ْسلأ ل ون ك  ع  للن  -ي   ج 

ألن

من  ام 
ْهتن نْبنيهاالن امن ت  ْهرن احْل ر  ت لال   ا  بنال َّ

ا  فنيهن قن ق  ْهرن أ ي   ْجلن ال َّ
ال  ألن د  ىل  أ نَّ السُّ ؟ ال   ع 

نن ألن   ت لآينال  لا م  مه   ْهرن و   ال َّ
ا  يفن ق  ْل ي   ه 

ت الن
لق   ْجلن اْلقن  ح 

ن
لاء ض  ق 

يم  لن
لنَّ التَّْقلدن

، ل كن

من  ام 
ْهتن ة   االن لا 

رين لا  ك 
اقن و   م 

ا  يفن نْف   ت 
 اْلب ي انن

ْطفن الن ع  ْبد  ن
 ن ْكت ة  إلن

لن ذن ه  لىل  أ نَّ يفن  ، و  ، ع 

يقن  يق   رن لن ت ْ ون ام 
ْشتن لن االن يلن  ا  ب د   ث مَّ التَّْفصن

مْج الن ابن اإْلن ك 
التحرير والتنوير ) " بناْرتن

:8 /782). 

 ومنه             .            (2-2:الربوج )

ذف الضلما: النار  بدل اشتامل من األخدود وهو ال ق يف األرض ، وقد ح 

 ذكر األخدود أوال  ثم إبلدال النلار منله ، ويف الرابط من النار ونابت عنه أْل 

ووصفها بذات الوقود بيان .. بدل اشتامل داّل عىل شمول النار مجيا جوانبه 

أحيلاء   اجلريمة التي ارتكبهلا أولئلك الطغلاة حلني أحرقلوا امللدمنني ملعظ

 .بإلقائهم يف ذلك األخدود 

 : من مجاليات البدل 

 يف قوله تعا  -4                .             
          (3-0:الفاحتة ) 
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ما فائلدة : فإن قلت ":  الزخمرشّي قال .. رصاط بدل مطابق من الُّصاط 

فائدتله : اهلدنا رصاط اللذين أنعملت علليهم؟ قللت : البدل ؟ وهال قيلل 

شلعار بلأن الطريلق املسلتقيم بيانله التوكيد ملا فيه من الترينية والتكريلر ، واإل

ليكون ذلك شهادة لُّصاط املسلمني باالسلتقامة  ؛وتفسال رصاط املسلمني 

 .(40-4/42:لك اف ا)"..عىل أبل  وجه و كدل 

 يف قوله تعا   -8                             
         ( 44:النساء ) 

لكل واحلد ملنهام  ": الزخمرشّي قال ( ألبويه ) لكل واحد منهام بدل من 

وألبويله : بتكرير العامل ، وفائدة هذا البدل أنه للو قيلل  "ألبويه  "بدل من 

ألبويله السدسلان ، ألوهلم : السدس لكان ظاهرل اشرتاكهام فيه ، ولو قيلل 

ولكل : فهال قيل :  قسمة السدسني عليهام بالتسوية وعىل خالفها ، فإن قلت

واحد من أبويه السدس ، وأي فائدة يف ذكر األبلوين أوال  ؟ ثلم يف اإلبلدال 

ألن يف اإلبدال والتفصيل بعد اإلمجال تأكيدا  وت ديدا  كالذي : منهام ؟ قلت 

 (.4/228:الك اف )"ترال يف اجلما بني املفّس والتفسا 

 يف قوللللله  -7                               

 ( 06:هود)

قوم هود بدل من عاد ، وهو بدل يف مقام الذّم والتقبي  ، وهو أبلل  ملن 

أال بعدا  هلم ، ففي إعلادة ذكلرهم مقرونلا  باللدعاء علليهم تقبلي  : أن يقال 

فائلدة ما ال: عطف بيان لعاد ، فإن قلت  "قوم هود ":الزخمرشّي قال حلاهلم ، 

الفائلدة فيله أن يوسلموا الذل : يف هذا البيان والبيان حاصل بدونه ؟ قللت 

الدعوة وسام  ، وجتعل فيهم أمرا  حمققا  ال شبهة فيه بوجه من الوجلول ، وألن 

علادا  علادان ، األو  القديمللة التلي هلي قللوم هللود ، والقصللة فليهم ، 

 (. 8/260:الك اف  "واألخلرى إرم 

عدة النحاة القدامى يف اخلللط بلني عطلف البيلان والبلدل ، وهذا عىل قا

 :خاصة  البدل املطابق كقوله 

مر  أقسم باهلل أبو حفص  ع 



 

262 

فقد عدول عطف بيان وبدال  مطابقا  ، واحلقيقة أن مبحلث عطلف البيلان 

يستحق إعادة النظر وإدخاله سمن البدل لعدم وجلود فلاره كبلا بيلنهام ، 

وملن املمكلن االكتفلاء  ":حسن يف مبحث البلدل وهلذا قال األستاذ عباس 

ل ام  حمققا  كلالريض  بجعل عطف البيان وبدل الكل قسام  واحدا  ، ويكفي أن ع 

أنا إ  اآلن مل يظهر ل فره جيل بلني بلدل الكلل ملن الكلل  ":يقول ما نصه 

كلام هلو ظلاهر كلالم ... وعطف البيان ، بل ما أرى عطف البيان إال البدل 

 (.226/ 7: النحو الوايف ) " ..سيبويه 

  يف قوله تعا  -2              
      .                  

         ( 3-0:الروم ) يعلمون بدل من  ": رّي لالزخم قال

قوله ال يعلمون ، ويف هذا اإلبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث 

يقوم مقامه ويسّد مسدل ، ليعلمك أنه ال فره بني عدم العلم الذي هو 

 .(7/202:الك اف )"اجلهل ، وبني وجود العلم الذي ال يتجاوز الدنيا 

ن أن ذلك العلم هو علم ثم بيا.. واجلامل هنا يف إثبات العلم هلم أوال  

فيكون أبل  .. الظاهر من أمور الدنيا وال يغني يف اآلخرة عن أصحابه شيئا  

يف التحذير والوعيد ، ولو وسمهم باجلهل بداية  ثم رأى الناس هلم علام  

 .كالذي نعرفه هلم اليوم لت ّكك بع  الضعفاء واجلهالء يف مريل هذل احلال 

 يف قوله تعا   -2                     . 

          (44-46:ال عراء) 

قوم فرعون بدل من القلوم الظلاملني ، والفائلدة الدالليلة للبلدل هنلا يف 

إثبات وجود القوم الظاملني أوال  وذكرهم بالتعريف ال التنكلا الشلتهارهم 

لن امللراد  حتديلدا   وإغراقهم يف الظلم ، ثم إبدال قوم فرعون ملنهم  ليظهلر م 

 .أن ائت قوم فرعون ما ظهر هذا املعنى : بالقوم الظاملني ، ولو قال 
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 التاس م عرشم الفصل 
 االستثناء

هو إخراج  بإاّل أو بع  أخواهتا لبع  ما يدخل يف حكم السابق عليهلا 

 . به عملية الطرأ يف احلسابدخوال  حقيقيا  أو تقديريا  ، وهو ي

 :مكونات أسلوب االستثناء 

 .مسترينى منه موجود أو م الحظ من السياه  -4

 . "حرفية أو اسمية أو فعلية  "أداة -8

 .مسترينى  -7

 ويف قوله تعلا  علن بعل  بنلي إرسائيلل                  

               (820:بقرة ال ) قد أخرجلت  "إال  "نجد أن األداة

من حكم ما قبلها ، وهم الذين تولوا علن القتلال املعلربَّ  "قليال    "ما بعدها 

 . "تولوا  "عنهم بواو اجلامعة التي وقعت فاعال  يف 

 أوال  ثم إخراج فئلة قليللة منله ويظهر مجال االستريناء هنا يف إثبات التوّل 

، هللذا أثبلت ملا أفاد ذللك املعنلى .. منهم مكان تولوا ولو قال ك ثبت قليل 

 ...الذي هو الذنب الكبا أوال  التوّل 

 أما يف قوله تعا                         ( النلور :

فال يوجد مسترينى منه حقيقة ، وإنام هو مقّدر مفهوم من السلياه  كلأن ( 22

، ما عىل الرسول ْء  أو عمل  إال البالغ  عن اهلل تعلا   -أعلم واهلل  -املراد 

 .وهو لون  خاص من التوكيد بالقُّص 

وصللل املسللافرون إال حقللائب هم ، ليسللت احلقائللب مللن : ويف قولللك 

احلقائب  من حكلم  "إال  "املسافرين  وإنام هي ْء خيصهم ، وقد أخرجت 

 .ويسمى هذا االستريناء  املنقطا   املسافرين ألَّنا دخلت يف حكمهم تقديرا  ،

إال هلي أمُّ البلاب ، أي هلي أصلل أدوات االسلتريناء :  االستثناء  ـإال

 :وأكريرها استعامال  ، ولالستريناء اا ثالث حاالت 
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هو الذي ي ذكر فيه املسترينى منه  واملريبت هلو  : االستثناء التام املثبت -1

ضا  ، وحكم املسترينى يف هلذا الذي تكون مجلته غا منفية ويسمى املوجب أي

 :النو  وجوب النصب ، ومن ذلك 

  -أ                                 

 ( 77:العنكبوت )

وننجي أهل ك ، والذي سلّهل :  مفعول به لفعل حمذوف والتقدير : أهل  

نت يف حمل نصب مفعوال  بله لو انفصلت لكا "منجلوك "ذلك أن الكاف يف 

نج  لو ا  وأهل ه ، وهلذا سلهل : السم الفاعل ، كأن تقول يف غا القر ن  اهلل  م 

 .العطف عىل ذلك باسم منصوب بفعل حمذوف 

وفائدة االستريناء هنا أنله مللا ذكلر أهلله سلبق إ  اللذهن أن امرأتله ملا 

ال ن القرابلة واللرحم الناجني فجاء االستريناء ليخرجها منهم ، وفيه تذكا بأ

 .ال تنفعان يف حال الكفر 

  قللال تعللا  عللن نللوأ وقوملله  -ب                      

                        ( 42: العنكبوت) 

ذكر األلف سنة ثم استرينى منها مخسني عاما  لي عر  بلفلظ األللف بطلول 

املّدة التي قضاها نوأ عليه السالم يف دعوة قومه ، وما ذلك مل يدمن معه إال 

مخسلني فلبث فيهم تسعامئة و: يّس من قول أقليل ، وهذا االستريناء يف اللفظ 

 .سنة 

هو الذي يوجلد فيله املسلترينى منله وتكلون :  االستثناء التام املنفي -2

كال وما ومل وإن النافية ولليس  اجلملة منفية نفيا  رصحيا  بإحدى أدوات النفي

أو نفيا  مفهوما  من السياه ، أو مجلة فيها ما ي به النفي كلالنهي واالسلتفهام 

 .املتضمن معنى النفي 

وحكم املسترينى يف هذا النو  إما النصب عىل االستريناء وإما اإلتبلا  علىل 

 أنه بدل من املسترينى منه فيعرب إعرابه ، وملن ذللك                 
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 ( .00: النساء ) 

وهو منفلي بلام ، وتلام  "ما فعلول إال قليل  منهم  "أسلوب االستريناء هو 

  "قليلل   "واملسلترينى  "فعللوا  "ألن املسترينى منه موجود هو واو اجلامعلة يف 

وقرأ ابلن علامر ملن ، مرفو  عىل أنه بدل من واو اجلامعة التي وقعت فاعال  

بالنصب عىل االستريناء  فدل ذلك عىل جواز اإلتبلا   "قليال    "القراء السبعة 

 .والنصب 

مللا كتبله اهلل علليهم  واجلامل يف االستريناء هنا أنه نفى عن عامتهم االمريال  

 .بذلك بني اخلبيث والطيب  استرينى منهم ذلك القليل ليميز   ثم

غ  -3 هو الذي ال يوجد فيه املسترينى منله وإنلام يلحلظ  :االستثناء املفري

ر أو لمن الكالم ، ويكون منفيا  ، وهذا النو  يدل غالبا  علىل التوكيلد بالقصل

ام للو احلُّص، وحكم االسم الواقا بعد إال إعرابه حسب موقعه من اجلملة ك

كانت إال غا موجودة  وإدخال هذا النو  يف االستريناء من باب التجلّوز، إذا 

 ال ي عّد منله يف احلقيقلة ، ومنله                        

     ( 422:  ل عمران ) 

عىل الرسالة ، وللو حلذفت  األسلوب يفيد التوكيد بقُّص مهمة النبي 

حممد  رسول  ، مجللة ملن مبتلدأ وخلرب ، وهلي : ا وإال يف غا القر ن لكان م

د    .كذلك يف اآلية لكن املعنى ما القُّص أقوى و ك 

استعملت العرب هذا األسلوب قليال  يف كالمهلا ، : االستثناء املنقط   -

ذلك ألن املعتاد أن تذكر مجاعة أو شليئا  ثلم تسلتريني منله بعضله ، ولكلن يف 

ناء املنقطا ال يكون املسترينى ملن جلنس املسلترينى منله ، وللذا سلمول االستري

منقطعا  ، وما ذلك فالبد من عالقلة تلربط املسلترينى باملسلترينى منله ، ففلي 

 يست احلقائب بعضا  من املسلافرين وصل املسافرون إال حقائب هم ، ل: قولك 

 .بل هي ْء خيصهم ، وهي منصوبة عىل االستريناء 
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 ة منه قولله تعلا  وعّد بع  النحا                       

                                   ( البقللللرة :

ذلك ألن إبليس ليس من جنس املالئكة ، بل هو من اجلن لقوله تعلا  ( 72

                                            

              ( 26:الكهف ) فهو استريناء منقطا ، ولكلن إبلليس

كان موجودا  ما املالئكة حلني أملرهم اهلل بالسلجود ، وهلذل هلي العالقلة 

 . املعنوية يف االستريناء املنقطا

نحاة االستريناء من مجيا وجوهه سواء كان باحلروف مريل وقد درس ال

إال وعدا وخال وحاشا احلرفية أو باألسامء مريل غا وسوى أو باألفعال مريل 

ما عدا وما خال وعدا وخال وحاشا يف أحد الوجهني ، وذكروا أنوا  

وموسو  االستريناء من املوسوعات املت عبة .. االستريناء وأحكام كل نو  

وله صور كرياة وحوله جدال وخالف ؛ مما استدعى بع  النحاة  يف العربية

                     كتابهأن يفردل بتأليف خاص ، نعني بذلك شهاب الدين القرايف يف 

وهو دراسة مستفيضة متعمقة هلذا األسلوب يف  "االستغناء يف االستريناء  "

 .القر ن الكريم

أو املفرغ ، وهو الذي دخل علوم  وذكر سيبويه االستريناء الناقص املنفي  

يكلون  "إال  "اعللم أن  ":البالغة من بعد من باب التوكيلد بالقُّصل ، قلال 

االسم بعدها عىل وجهني ، فأحد الوجهني أن ال تغا االسم عن احلال التلي 

ال مرحبا  وال سلالم  ، مل  "حني قلت  "ال  "كان عليها قبل أن تلحق ، كام أن 

ه قبل أن تلحق فكذلك إال ولكنها جتئ ملعنى كام جتلئ ال تغا االسم عن حال

ملعنى ، والوجه اآلخر أن يكون االسم بعدها خارجا  مما دخلل فيله ملا قبلله 

عرشون :  عامال  فيه ما قبله من الكالم كام تعمل عرشون فيام بعدها إذا قلت 

فهلو أن درمها  ، فأما الوجه الذي يكون فيه االسم بمنزلته قبل أن تلحلق إال 

ما أتاع إال زيلد وملا : تدخل االسم يف ْء تنفي عنه ما سوال وذلك قولك 

ملا أتلاع : لقيت إال زيدا  وما مررت إال بزيد ، جتري االسم جملرال إذا قللت 
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زيد وما لقيت زيدا  وما مررت بزيد ، ولكنك أدخلت إال لتوجلب األفعلال 

: كتاب سيبويه ) "ء مستريناة هلذل األسامء ولتنفي ما سواها فصارت هذل األسام

8/746). 

وقد أدخل البالغيون مسائل من االستريناء يف مباحث البالغة ، وعقد له 

،  (206-222)أبو هالل العسكري الفصل السابا والعرشين من الصناعتني 

فالرضب األول هو أن تأِت معنى تريد  ،واالستريناء عىل قبني  ":قال 

بغال ، فتكون الزيادة التي قصدهتا والتوكيد توكيدل والزيادة فيه فتسترينى 

أخربع أبو عمر الزاهد : الذي توخيته يف استرينائك ، كام أخربنا أبو أمحد قال 

 :قال ابن سالم جلندل بن جابر الفزاري : قال أبو العباس : قال 

ي من املال باقيا     فتى  كملْت أخالق ه غلا  أّنه    جواد  فام يبقن

ه    فتى كان فيه   عىل أّن فيه ما يسوء  األعاديا    ما يّسُّ صديق 

 :هذا استريناء ، فتبني هذا االستريناء هلم ، كام قال النابغة: فقال 

 وال عيب  فيهم غا  أنَّ سيوف هم     انَّ فلول  من قرا  الكتائبن 

والرضب اآلخر استقصاء املعنى والتحرز من دخول النقصان فيه ، مريل 

 :قول  رفة

ْمي فس ها        صوب  الربيا وديمة  هت 
 غا  مفسدن

كن ى ديار   ق 

ويتضل  أن البالغيلني  ":ويقول صاحب معجم املصطلحات البالغيلة 

أنه تأكيد املدأ بلام ي لبه اللذم كلام : األو  : نظروا إ  االستريناء من زاويتني 

تمل علىل الذي ي  النحوّي فعل ابن املعتز والعسكري ، والريانية أنه االستريناء 

ري وابلن لمعنى يزيد عىل معنى االستريناء اللغوي ، ويمريل هذا االجتال املصل

 .(462-4/463: معجم املصطلحات البالغية )"األثا والسيو ي واملدع

وقد أخذ درس  البالغيني لالستريناء منحى خاصا  يف مباحث القُّص 

ناء بإال وهو واحلُّص بإال للتوكيد ، وبخاصة النو  الريالث من أنوا  االستري

الناقص املنفي أو املفرغ وهو يف احلقيقة له صورة االستريناء لكنه ليس منه بل 

هو لون من ألوان التوكيد ، والدليل عىل ذلك أن حذف النفي وإال ال يدثر 

ما  "عىل أصل املعنى كام يف النوعني اآلخرين من االستريناء بإال ، ففي قولنا 
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 بحذف ما وإال  "حضور حممد  "وهو ملعنى ال يتأثر أصل ا "حرض إال حممد 

 .لكنه يتقوى ويتأكد بوجودمها 

ومما يديد قولنا يف درس البالغيني لالستريناء أن اخلطيب القزوينلي ذكلرل 

حيلث ذكلرل سلمن أنلوا   "ر لالقول يف القص "يف اإليضاأ سمن مبحث 

واحلد القُّص حقيقي وغا حقيقي ، وكل  ":القُّص ال ائعة يف العربية ، قال 

 "قُّص املوصوف عىل الصفة ، وقُّص الصلفة علىل املوصلوف : منهام قبان

 (.488:اإليضاأ يف علوم البالغة )

النفي واالستريناء  "ثم أسهب القزويني يف ذكر أنوا  القُّص فذكر منها 

ما : ما زيد إال شاعر  ، وقلبا  : كقولك يف قُّص املوصوف عىل الصفة إفرادا  

  نا  كقوله تعا  زيد إال قائم ، وتعيي                

      (42:يس) 

اف   "والفائدة الداللية ألسلوب االستريناء  ا ح   ات ص  م  املْ ْست رْين ى بنن قني ن م  ك 

و  د 
ن
ْستنرْين اء اء  بناالن ف 

ْكتن ري ر  االن ك  ك 
لن لنذ  نْه  ف 

ْكم  بنهن للمسترينى من رن ح  ك  ْتب ا  بنذ  ن  أ ْن ي 

ْست رْين ى س   ْلم 
نيَّ  لن ع  رْيب تم  م  م  ال  ان  اْلك  اء  ك  يّ  ا  و  نْفن لنيّ  ، ا  أ ْو م  ك  ج 

لن ر  ذ  ْظه  ي  ةن  ا  و  م 
لن يفن ك 

ةن  اد  ه  ه  إنالَّ اهلل ) ال َّ  أ نَّ املْ ْست رْين   ( ال  إنل 
ن
ْستنرْين اء ة  االن اد  ْوال  إنف  إننَّه  ل  ي   ف  ه  ن قن رْيب ت  ل  ى ي 

ى ن ْفين اإْلن  و 
ة  سن يد 

فن ْا  م   غ 
ةن اد  ه  ة  ال َّ م 

لن ان ْت ك  نْه  ل ك 
ْست رْين ى من ْلم 

م  بنهن لن ك  ا ح  يَّةن م 
ن هل 

ا اهلل د  امَّ ع  اد   ع  ون  إنف  ت ك  يَّة  هللنف 
انن ْحد  امن  هت  ا اْلو  ز 

ْلتن  .(4/282:التحرير والتنوير )"بناالن

ة التي النحويّ بالغي يف مصطل  االستريناء انطلق من املباد  الدرس الو

أحصاها النحاة وقرروها يف هذا املبحث ، لكنه أخذ منحى خاصا  اختلف 

عن درس النحاة الذين اهتموا ببحث الرتكيب اللغوي وكامله و ره 

أقرب إ   البالغيوناستعامله والضبط اإلعرايب واملعيارية ، يف حني كان 

 .ياه ومقامات الكالم دراسة الس

 :  شواهد قرآنية
 يف قوله تعا   -4                       

                          

       (42: ساء الن ) 
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هو : إال أن يأتني ، ما هذا االستريناء ؟ قلت  :فإن قلت  ": الزخمرشّي قال 

وال تعضلوهن يف مجيا : استريناء من أعّم عام الظرف أو املفعول له كأنه قيل 

وال تعضلوهن لعللة من العلل إال : األوقات إال وقت  أن يأتني بفاح ة أو 

 (.4/227: الك اف ) "ألن يأتلني بفاحل ة 

إذا نظرنا يف هذا االستريناء وفق قواعد النحاة التي قرروها فقد ال : قلت 

يف استخالص املعنى  الزخمرشّي نلحظ وجود مسترينى منه ، ولذلك يرتّفق 

 . ليصل إ  بيان حقيقة االستريناء بام يعّمق فهم النص القر ع 

 يف قوله تعا   -8                      ( التوبة :

ب اال   ":الزخمرشّي قال ( 23 ليس ملن االسلتريناء املنقطلا يف ْء كلام  "إنالَّ خ 

يقولون ؛ ألنَّ االستريناء املنقطا هو أن يكون املسترينى من غا جنس املسترينى 

ما زادوكم خاا  إالّ خباال ، واملسترينى منه يف هذا الكلالم غلا  :منه ، كقولك

يء ، فكلان لذكر وقا االستريناء من أعّم العام الذي هو ال ا مل ي  مذكور ، وإذ

ما زادوكلم شليئا  إال : استريناء متصال  ؛ ألّن اخلبال بع  أعّم العام كأن قيل 

إن عامة النحلاة قلد جيعللون هلذا األسللوب ملن  (830/ :الك اف)"خباال  

ولكن ذوه ( ملنفي املفّرغ أو الناقص ا) النو  الريالث من أنوا  االستريناء بإال 

البالغي املفّّس يتجاوز ذلك إ  تقدير مسلترينى منله يناسلب السلياه العلام 

 .ة لألسلوب اجلامليّ ليوس  بذلك معامل الصورة 

وقد يكون االستريناء بأدوات أخرى غا إال كاألسامء غا وسوى  -7

  ومن االستريناء بغا .. واألفعال عدا وخال وحاشا       

                           

    (22:النساء) 

ال  جاء يف صحي  البخاري   ق 
ن
اء نن الرب   ْت  ": ع  ل  ي)  مل َّا ن ز  ْست ون ا  ..( ال  ي  ع  د 

ول  اهللن س  ْيد  ر  ت ب ه   ا  ز  ه   اف ك  ت  ار  ا ق   ك  ْكت وم  ف    اء  اْبن  أ م  م  ل  اهلل   ،، ف ج  أ ْنز                ف 

رن )  ْا  أ ولن الرضَّ  فنزول هذا االستريناء  ( 2227:روال البخارّي )(22:النساء..)غ 

الرضر من املسلمني ممن يعجز  عىل أثر شكوى ابن أم مكتوم كان رمحة بأول

 .يل اهلل عن اجلهاد بنفسه يف سب
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 العرشون الفصل
 النعــت

صفته ، والنعت يقلال لله الصلفة كلذلك ، وهلو كريلا يف : نعت  اليشء 

تابا يوس  متبوعله بلذكر :  النحوّي العربية والقر ن ، والنعت يف املصطل  

بع  صفاته ، وكرياا  ما يكون قوريلا  يف اجلمللة وال يلتم املعنلى إال بله ، 

دأ واللذم والتوكيلد والتخصليص واإليضلاأ وأهم معانيه التي يددهيلا املل

 .وكلُّ ذلك رهن  بالسياه.. وإمتام املعنى 

درج النحاة عىل استعامل مصطلحي النعت والصلفة بمعنلى واحلد وقد 

الصلفة والنعلت واحلد ، وقلد ذهلب  ":دون تفريق غالبا  ، قال ابن يعليش 

كلون بعضهم إ  أن النعت يكون باحللية نحلو  ويلل وقصلا ، والصلفة ت

باألفعال نحو سارب وخارج ، فعىل هذا يقلال للبلاري سلبحانه موصلوف 

 :رشأ املفصلل) "وال يقال له منعوت ، وعىل األول هلو موصلوف ومنعلوت

النعت تلابا يلدل علىل معنلى يف متبوعله  ":ويف تعريفات اجلرجاع ( 7/23

ابا يلدل قبت زيدا  قائام  ، وإن توهم أنه تل: مطلقا  ، واذا القيد خيرج مريل 

 "عىل معنى ، ولكلن ال يلدل عليله مطلقلا  ، بلل حلال صلدور الفعلل عنله 

 .(828:التعريفات )

وهذا التعريف ليس شامال  ، ألن حتقق املعنى يف املتبو  مطلقا  هلو نفسله 

غا مطلق يف كل أنوا  النعت ، بل فيام كان نعتا  لللذات فحسلب كالطويلل 

علن صلاحبها ، والنعلت يف هلذا  والقصا ، إذ هي نعوت مالزمة ال تنفلك

ي به احلال يف جواز مالزمتها صاحبها ال تنفك عنه ، ويف جواز تنقلها كام يف 

عرفلت زيلدا  : عرفت زيدا  كريام  ، فهلذل جيلوز تنقلهلا كالنعلت يف : قولك 

عرفلت زيلدا  : أما نعلوت اللذات وأحواهللا فهلي مالزملة كلام يف  ، الكريم  

  ويلة  قامت ه ، ومن شلواهد احللال املالزملة عرفت زيدا  : الطويل   أو    

                         ( 20:الكهف. ) 
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ة ، والفضلة ملا سلوى العملد النحويّ والنعت عند النحاة من الفضالت 

التي هي أركان اجلملة كاملبتدأ واخلرب أو الفعل والفاعل ، وما ذلك فالنعت 

وم أحيانا  مقام العمد واألركان فال يتم املعنى إال بله ، وال لأن كلذلك يف يق

قيب العبد  مسيئا  ، حيث سدت احلال مسد اخلرب الذي هلو : ومنها  ، احلال

  ركن ، والنعت يف                     ( 84:اللروم )

 ، نى إال بله ، فهلو نعلت الزم كالعملدال يتم املع( يتفكرون ) النعت الفعيل 

ومريلال وجاء بالفعل املضار  ليدل عىل استمرار التفّكر يف  يلات اهلل تعلا  ، 

 . هذا كريا

بمبي: نوعا النعت   : ّ احلقيقي والسَّ

هو ما يوس  حكام  أو صفة يف املنعوت كلام يف :  النعت احلقيقي: أوال  

 :ثالثة أنوا   ال واهد واألمريلة املذكورة سابقا  ، وهو

 : هو ما ليس مجلة وال شبه مجلة ، ومن شواهدل:  النعت املفرد -أ

4-                                   (البقرة: 

وجاء املبتدأ ونعته نكرة للداللة عىل العملوم نعت مرفو  ، : معروف ( 807

 ..خا من صدقة يتبعها أذى  أي كل قول معروف وكل مغفرة

8-                 ( 4:األعللىل ) صللفة لللرّب : األعللىل 

 . اله العلّو للرّب سبحانه إ، وهو اسم تفضيل حمىل بأْل ليفيد  جمرورة

والنعت املفرد يكون يف الغالب باألسامء امل تقة العامللة كاسلم الفاعلل 

ة والصفة امل لبهة وأفعلل التفضليل ، أو ملا يف وصي  املبالغواسلم املفعول 

وهو كّل األسامء اجلامدة التي ت به امل لتق يف داللتهلا علىل معنلال ،  ،معناها 

وي رتط يف هذا النو  من النعت مطابقة النعت ملنعوته يف اإلعراب والتذكا 

 .والتأنيث واإلفراد والترينية واجلما والتعريف والتنكا 

فعليلة ، وي لرتط فيهلا أن يكلون  وأوهي اسمية  : النعت اجلملة -ب

  املنعوت نكلرة ، وأن ت لتمل علىل سلما يربطهلا بالنعلت ، ومنله    

                             (807:البقرة) 
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ا أ ذ ى )اجلملة الفعلية  ه  ْتب ع   يف حمل جر نعت لصدقة ، والرابط الضلما( ي 

، وجاء النعت يف صورة اجلملة الفعلية ليلدل الذي يعود عىل املنعوت  "ها "

ر منها   .عىل استحضار صورة فعل األذى فينف 

8-                ( 26:الرمحن )لانن )  اجلملة الفعليلة ي  رن ْ ( جت 

سلتمرار وجاء بالفعل املضار  للداللة علىل اال( عينان ) حمل رفا صفة لليف 

 .، هو من رشوط جودة املاء العذب يف جريان ماء العينني  والتجدد

7-                             ( 22:اللللللرمحن )

ه  )ملة االسمية اجل لْن إنْسلت رْب 
ا من ن ه 

، وعلرّب يف حملل جلر نعلت لفلر  ( ب ط ائن

ثبات الصفة للموصوف ، فهلي فلر    بالنعت باجلملة االسمية للداللة عىل

 .متصفة اذل الصفة دائام  

وهي إما ظرف وإما جار وجمرور ، وي لرتط :  النعت شبر اجلملة -ج

 يف املنعللوت أن يكللون نكللرة كللذلك ، ومنلله                   

                                          

 ( 3:األنعام)

جار وجمرور ، شبه مجلة يف حمل نصلب نعلت لكتلاب ، وإْن : يف قر اس 

ْحر  
بنلني   يف اآلية نافية بمعنى ما ، وهذا يف حمل رفا مبتدأ ، خربل سن نعلت : ، م 

د ألن الكتاب غالبا  يكون يف أو( يف قر اس ) ، والنعت مفرد  راه  نعت مدك 

وهذا يفيد أَّنم لو نزل عليهم الكتاب يف أوراه يروَّنلا ويلمسلوَّنا بأيلدهيم 

 ...كذلك لكّذبوا 

يدل عىل معنى يف ْء بعدل ال قبله كام  نعت  هو :  النعت السببيي : ثانيا  

رأينا يف النعت احلقيقي ، والبد فيه من أن ي ذكر بعدل اسم مرفو  فيه سلما 

             لصلار  "أبلول  "ذا رجل  كريم  أبلول ،  للو حلذفنا ه: يعود عىل املنعوت مريل 

نعتا  حقيقيا  ، ولكنه رفا فاعال  للصفة امل بهة بعدل وبنّي صلفة  ملن ( كريم ) 

 .صفات األب الذي جاء بعدل ، ولذا سمول نعتا  سببيا  
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وهذا النو  يتبا املنعوت يف اإلعراب ويطابقه كذلك كالنعت احلقيقي ، 

 :بع  األشياء ، ومنهإال يف 

                          

                               

    ( 32:النساء ) 

ملسلمني املستضعفني يف مكة من النسلاء والوللدان بعلد أن هو من دعاء ا

 .هاجر أكرير املسلمني إ  املدينة 

نعت سببي للقرية جمرور ، وهو يف احلقيقة نعلت ألهلهلا ، وهلو : الظامل 

، فاعل السلم الفاعلل مرفلو  : اسم فاعل يعمل عمل فعله حمىل بأْل ، أهل  

لكفار فقلط بلالظلم ومل يصلف واجلامل يف هذا النعت أنه وصف أهلها من ا

لرجا النعت عىل القريلة ( أهلها ) بالظلم ، ولو حذف ( مكة ) القرية نفسها 

 .وهو غا مراد 

 :إحالل النعت حمل املنعوت 

ذف املنعوت وحيل النعت حمله ويغني عن ذكرل يف  يف مواسا كرياة حي 

  :ذلك املقام ألغراض عديدة ، منها الترشيف كام يف قوله تعا  

42-                        

 (43:اجلن)

قابل وفود  اجلّن وقرأ عليهم القر ن ودعاهم  ثبت يف السنة أّن النبيَّ 

إ  اهلل ، وذلك معروف يف السنّة بليلة اجلّن ، وعبد اهلل يف اآلية هو النبّي 

وأقيم النعت مقام املنعوت ( عبد اهلل ) جاء التعبا بنعته لكن  حممد 

إ  اهلل تعا  ، ( عبد ) لترشيفه بإثبات عبوديته هلل تعا  ، ما إسافة لفظ 

        وال يعرب ، وهذل أكرم صفات اإلنسان عند اهلل ، أن يكون عبدا  هلل خالقه 

 .ا  من سياه الكالم هنا نعتا  ، بل هو فاعل ، والنعت مفهوم سمن(  عبد  ) 

صلات النعت من أنلوا  املقيلدات واملخّص : ة للنعت الدالليي الوظيفة 

يء ملا ليقلا التاميلز لوهو نو  من احلكم عليله باختصاصله ب ل ،للمنعوت 
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والنعلت  ": قال ابن فارس .. والتفرد ويقل اشرتاك األفراد من جنس واحد

وزيلد  ، زيلد العطلار : أحدمها ختليص اسم من اسم كقولنلا: جيري جمريني 

واآلخر عىل معنى املدأ  ، التميمي ، خلصنال بنعته من الذي شاركه يف اسمه

 .(22:الصاحبي ) "العاقل واجلاهل  : والذم نحو

النعت يقوم بدور الرتابط العضوي يف الرتكيب ، إنه وسيلة من وسلائل و

وايف يضلاف  كام يقول املحدثون ، ويف الفواصل القر نية والقالتامسك النيّص 

 .إ  ذلك م اركة النعت يف الت كيل اإليقاعي للفاصلة أو القافية 

ة للنعللت وظيفللة سللياقية ، بمعنللى أن لكللل تركيللب الداللّيللالوظيفللة و

خصوصيته وداللتله التلي هلي حمصللة حتليلل العنلارص السلياقية املتنوعلة 

ه بعنارصل ة أمر مرهون بالسياالدالليّ ومن ثم فإن حتديد الوظيفة  ،املت ابكة 

املتنوعة ، وما ذلك فإن هناك أصوال  عامة الحظها النحلاة ومجعوهلا ، هلذل 

 :للنعت يف نقاط أمهها  الداللّ األصول حتدد الدور 

 .جاءع زيد التاجر ، أو التاجر أبول : التوسي  نحو  -أ

 .جاءع رجل تاجر ، أو تاجر أبول : التخصيص نحو  -ب

عبادل الطلائعني والعاصلني السلاعية أقلدامهم يرزه اهلل : التعميم نحو  -ج

 .والساكنة أجسامهم 

 .احلمد هلل رب العاملني اجلزيل عطاؤل : املدأ نحو  -د

 .أعوذ باهلل من ال يطان الرجيم : الذم نحو - هل

 .اللهم أنا عبدك املسكني املنكّس قلبه : الرتّحم نحو  -و

ل ال: التوكيد نحو  -ز  . يعود أمسن الدابر املنقيض أمد 

 .. تصدقت بصدقة قليلة أو كباة نافا ثوااا: اإلاام نحو  -أ

   . وعجمّي  مررت برجلني علريبّ : التفصيل نحو -ط

وهذل كلها معان سلياقية ، لكلن النعلت عموملا  جيلاء بله للتامم املعنلى ، 

وحتديد الداللة مرتبط بالسياه ، ويف هذا يقول اللدكتور حمملد محاسلة عبلد 

ة الواحدة ال تددي دالليا  نفس الغاية يف مجيلا النحويّ ن الوظيفة إ ":اللطيف 

  -وهلي جتريديلة  - ة الواحلدةالنحويّ ألن الوظيفة .. املواسا التي ترد فيها 
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يمكن أن ت  غل بكل ما يقبل أن يكون فيها من كلامت ، ويمكلن أن توسلا 

 .(32:يب اجلملة يف ال عر العر)"فيام ال حي ىص من أنوا  السياه املختلفة

ذف دون تغا املعنى األصيل كرياا  ، لكن النعت يلأِت يف إن التوكيد قد حي  

بحلذف  املعنلى امللراد   مواسا يتغا املعنى فيها بحذفه ، بل ال يددي الكالم  

النعت ، وهلذا عّد النحاة النعت ملن متلام املنعلوت ، أي كلاجلزء منله ، قلال 

وحتلى  ، كوت عليه حتلى يصلفولال حيسن عندهم الس اسم   ّب ر   ":سيبويه 

 .(8/460:الكتاب )" االسم   يصا وصفه عندهم كأنه به يتمّ 

أن النعت من بلني التوابلا يفلوه  تبنيدراسة كريا من نصوص العربية و

التوكيد والبدل كريرة استعامل ، وال يفوقه يف هذا إال العطلف لكريلرة حروفله 

اجللاهيل يسلبق  وصورل وت عبها ، ولكلن النعلت يف بعل  قصلائد ال لعر

العطف كذلك يف كريرة االستعامل وي ارك بدور أسايس يف ت كيل الصلورة 

 .ال عرية 

النعت أحد عنارص استطالة اجلملة العربيلة أي اتسلا  ملداها الصلوِت و

إن إدخلال النعلت يف  ،لتعرب عن مواقف متنوعة وأحلوال متعلددة  الداللّ و

طلور اللغلوي واحلضلاري تركيب اجلملة واالتسا  فيه صورة من صلور الت

عموما  ، ذلك أن اإلنسان حيتاج دائام  إ  الوصلف اللذي يعلد النعلت أحلد 

أدواته ، وكلام تقدم به العلم والفكر احتاج إ  اسلتعامله والتنويلا يف صلورل 

 .واالبتكار 

وعلىل   ،وال عر اجلاهيل يمريل قمة من قمم االسلتعامل اللغلوي للعربيلة 

النصوص اللغويلة يف تلاريخ  مجل  تنوعة نزل القر ن  أأساليب ال عر والنرير امل

البرشية ، إذ من املتفق عليه أن القر ن نزل علىل أسلاليب العلرب وعلاداهتم 

ال لعر اجللاهيل نجلد فيله واللغوية و رائقهم املتنوعة يف اسلتعامل اللغلة ، 

اجلملة تتسا لت مل أبياتا  علدة ، ويكلون اتسلاعها ذاك مدسسلا  علىل تتلابا 

النعت بأنواعه الريالثة ، حيث يمريل النعلت صلورة لغويلة ملريىل لنقلل صور 

 .األوصاف دون عناء أو تعقيد أسلويب 
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لقد كان ال اعر اجلاهيل يّسف أحيانا  يف استعامل النعلت لبنلاء صلورته 

ال عرية ، حيث يصلب  رسد النعلوت وتوليلد الصلور اجلزئيلة منهلا وملن 

التعبا يف جمموعة ملن األبيلات   يصب  ذلك أساس   .. سمنها نعوت داخلية

ما إخضا  هذا كله لإليقا  ال لعري بعنلارصل الكريلاة املتنوعلة ملن وزن 

 .  النحوّي وقافية وسجا وجناس وتكرار للنمط 

أكرير الصور ال عرية توظيفا  للنعت بصورل وإمكاناته املتنوعلة من ولعل 

ة أكريلر عمقلا  صورة أوردها  رفة بن العبد يف معلقته عن ناقته ، وهي صلور

،  التلي وصلفها يف معلقتلهوتعقيدا  وتداخال  من صورة فرس امر  القليس 

ولوال خوف اإل الة ألوردناها مفصلة ، ولعلها تكون ملن الصلور النلادرة 

للحيوان يف شعر اجلاهلية ، حيث أفرد ال لاعر لناقتله مكانلا  ومكانلة عاليلة 

ظيفلا  مبلدعا  لرسلم تقارب صورة املحبوبة عند غال ، ووظلف النعلوت تو

 .صورته الفنية املميزة 

وصورة فرس امر  القيس التي أوردها يف معلقته ترتكن علىل النعلوت 

مل يذكر ال اعر فرسه باسمه املتتابعة لتكّون مالم  الصورة الفنية للفرس ، و

أو لقبه ، وقد كانت عادة  هلم تسمية  احليوان القريب من نفوسلهم كلداحس 

 : وقّيار يف قول ال اعر  واء ناقة النبي والغرباء ، والقص

 غريب  لفإع وقلّيار  اا ل     فمن يك  أمسى باملدينة رحل ه   

هو اسم فرس ال اعر ، وإنام بدأ املرؤ القليس سلسللة نعلوت الفلرس 

 ملنكأنام استعاض عن اللذات بأحلد نعوهتلا  ه أقامه مقام املنعوت ،لبنعت ل

 :  ، قال إقامة النعت مقام املنعوتباب 

 هيكلن  األوابدن  ناهتا       بمنجرد  قيدن ك  يف و   غتدي والطا  أوقد 

  .ثم ذكر له نعتني مفردين يف ال طر نفسه .. بفرس منجرد: واألصل 

 مكلرّ  :يف أبيات املعّلقة مريل وقد تتابعت نعوت الفرس بعد ذلك مبارشة 

ل والريلاع صليغتا نعوت مفردة متنوعة الصي  ، فاألووهذل مقبل مدبر ،  مفرّ 

ْفعل ، والريالث والرابلا اسلام فاعلل ملن  مبالغة نادرتا االستعامل عىل وزن من

وجتّلت براعة ال لاعر يف إخضلا  ذللك كلله لللوزن  (أقبل وأدبر )  فعلنيال



 

277 

د والنغم ، فبدأ كل كلامت ال طر بحرف امليم وختم كال  منها بالتنوين ، وقّيل

ى صورة تكاد تكون خيالية للفلرس أعط الذي "معا  "النعوت مجيعا  بالظرف 

يف وقلت واحلد  "مقبل ملدبر "و "مكر مفر"إذ تتحقق فيه النعوت املتضادة 

 ...كأنه فرس أسطوري يصنا املعجزات 

بعد النعوت املتتابعة التي شكلت بنية الصورة أو اللوحة ال عرية التلي و

ك الفلرس ، وهي التلي تدهلل ذلليف عّدة أبيات أراد ال اعر رسمها لفرسه 

بعد هلذا ينتقلل  .. تأهيال  لكل العمليات التي يراد هلا الفرس يف ذلك الزمان

ال اعر يف سالسة ويّس إ  الصورة التي تعد نتيجة  بيعية وتلقائية للذلك ، 

 :وهي صورة الصيد والكر والفر ، قال 

ه     ذّيلن    فعّن لنا رسب  كأنَّ نعاج   يف مالء م 
 عذارى دوار 

ثم رش  ال اعر يف بيان عمليل .. وي كذلك عىل ثالثة نعوت والبيت حيت

 .للفرس يف الصيد النعوت املتقدمة لالستفادة من 

للون ملن أللوان التامسلك إّن توظيف النعلوت الذل الصلورة البديعلة 

صورها مرتاكبلة متداخللة ، وهلو  نسابحيث ت، للقصيدة اجلاهلية  ّي لالنّص 

 .اهيل وافتقادل الوحدة العضوية رّد عىل بع  من زعم تفكك ال عر اجل

والنعت كذلك وظيفيلا  يقلوم بلأدوار متنوعلة يف بنيلة اجلمللة العربيلة ، 

ومها كرياا  " ةوأيّ   أّي " ويصب  الزما  يف بع  الرتاكيب ، ففي نداء اللفظني

يقلوم  "ا الذين  منوا يا أهّي  "يف العربية والقر ن الكريم كام يف نداء  االستعاملن 

ال وة نعتلا  ، وأيّ  حيث تقا الكلمة بعد أّي ، املبهمة  يفة البيان ألّي النعت بوظ

لله ملن دخلول  بدّ  ال " أْل  "ألن نداء ما فيه  هنا يمكن االستغناء عن النعت

  .ة للمدنث بينه وبني حرف النداء ، فهو نعت مالزم للرتكيبللمذكر وأيّ  أّي 

 : شواهد قرآنية 

ديدة كام ذكرنا ، لكن األصل فيه يأِت النعت يف الكالم ألغراض ع -4

 توسي  صفة يف املنعوت ، ومن جميئه للتوكيد        

                ( 24:النحل ) 
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األول يف سلياه النهلي ( اثنلني وواحلد ) ين هنا بالعددبالنعت فالتوكيد 

ثالثلة اثنلني أو لنفي تعدد اآلهلة أو أن يكون الواحلد ، و اثننيذ إهلني اعن اخت

فالنعت يف .. ، والرياع يف سياه اإلخبار بأنه إله واحد كام يزعم بع  الناس 

 .د هذا مدك  

  ومريللله يف التوكيللد -8                          

      ( 407:البقرة ) 

: واحد صفة ، والغرض هنلا هلو الصلفة ، إذ للو قلال  ":قال العكربي 

وهلذا ي لبه  ،م واحد لكان هو املقصود ، إال أن يف ذكرل زيادة توكيلد كوإهل

 .(32: إمالء ما من به الرمحن )"مررت بزيد  رجال  صاحلا  : احلال املو ئة كقولك

7-                        ( 47:احلاقلللللة ) قلللللال

هو تأكيد لرفا توهم تعدد النفخة ، ألن هذل الصيغة قد تدل علىل : السيو ي

 الكريللرة بللدليل                     ( 72:إبللراهيم) 

أي أن لفظ نفخة كلفظ نعمة قد يدل عىل القللة والكريلرة ،  ( 8/26: اإلتقان )

 .عنى الوحدة فيها فجاء النعت مدكدا  مل

2-                             

                        (72:النور ) 

فلاملنعوت          وت ، يف هذل اآلية صورة أو لوحلة نعتيلة تتلداخل فيهلا النعل

ويوقلد نعلت مجللة فعليلة ، تعللق بله اجللار  ،نعت مفلرد  درّي و( كوكب  ) 

وزيتونلة  بلدل منهلا ثلم  " مباركة " ثم جاءت نعوهتا "من شجرة"واملجرور

              ثلم النعلت الفعليلّ  " وال غربيلة " ومريلله " ال رشقيلة "النعت املفرد املنفلي

  "..يكاد "

اآليلة بعلد يث الوظيفة النحوية هلو األسلاس يف تركيلب فالنعت من ح

ومن حيث الداللة أعطلى صلورة مجاليلة واسلحة علن  (كوكب ) املنعوت 

 .إ  األذهان اذا املريل  "نور اهلل  " بيعة النور املراد تصويرل لتقريب مفهوم 
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2-                             

                         

                ( 22:املائدة ) 

هلدالء  صلفة بلنيت( حيلبهم وحيبونله ) النعوت الفعليلة و( قوم ) املنعوت 

القوم الذين سيأِت اهلل ام إذا نكص السلامعون علن ديلن اهلل علز وجلل أو 

 . عامل تصدقهاأ، واحلّب أقوال و ارتدوا عنه

لحلظ فيهلا حركلة أو فهي صلفات ال ي   "ة ة وأعزّ أذلّ  " أما النعوت املفردة

جتدد ، بل هي حالة نفسية مستولية عىل النفس ال تفره بني مسلم ومسللم أو 

فر وكافر يف الذلة والتواسا للمسلمني والعزة واألنفة علىل الكلافرين بني كا

 .املجاهرين بالعداوة للمسلمني 

للدالللة علىل ( جياهدون وال خيافون ) ثم يعود السياه إ  النعوت الفعلية 

 .وهكذا ت كل النعوت الصورة اجلاملية يف اآلية .. التجدد واالستمرار 

0-                           

     (88:الفرقان ) 

حجرا  حمجورا  هلو علىل علادة العلرب يف اجلاهليلة ، : يوم القيامة قوهلم 

را  حمجورا  ، يتعوذ جْ حن : ا أذى قال حيث كانوا إذا خاف أحدهم شيئا  أو توقّ 

ا هم أهل النار يف اآلخرة حلني يلرون مالئكلة العلذاب وه ،بذلك مما خياف 

: را  ْجلعلاذ ، وحن م   حلني   يقولون ذلك أيضا  ، كأَّنم يتعوذون ملنهم ، والت  

، أي را  ْجلحن نحجر ، أي نحجر أنفسنا : مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديرل 

، وهو نعت للتوكيد ، حيلث  رجْ نعت حلن : من األذى ، وحمجورا  نمنعها منعا  

: ذيلل ذائلل ، واللذيل : جاءت هذل الصفة لتأكيد معنى احلجر ، كام قالوا  "

 .(7/832:الك اف) "اهلوان ، وموت مائت 

 ويأِت النعت كذلك للمبالغة كام يف قوله تعا   -3       

          ( 27:اإلرساء ) ومعنى وصف" كباا  نعت لعلّو 
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 :الك اف)"فول به لرب املبالغة يف معنى الرباءة والبعد مما وصلالعلو بالك

2/002). 

ام تدخل عليها الواو ، ولكنه جاء يف أساليب فصيحة ومجلة النعت قلّ  -2

يف قوله  الزخمرشّي أعالها القر ن الكريم ، ويراد به كذلك التوكيد كام قال 

 تعا               ( 88:الكهف ) 

فام هذل الواو الداخلة عىل اجلملة الريالرية ، وللم  : فإن قلت  ":قال 

هي الواو التي تدخل عىل اجلملة : دخلت عليها دون األّولني ؟ قلت 

وفائدهتا تأكيد لصوه .. الواقعة صفة للنكرة ، كام تدخل عىل الواقعة حاال  

ىل أن اتصافه اا أمر ثابت مستقر ، وهذل الصفة باملوصوف ، والداللة ع

الواو هي التي  ذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالول عن ثبات 

و مأنينة نفس ، ومل يرمجوا بالظن كام رجم غاهم ، والدليل عليه أن اهلل 

وأتبا القول الريالث قوله  " رمجا  بالغيب "سبحانه أتبا القولني األولني قوله 

 (.8/347 :الك اف) "علمهم إال قليل ما ي "

9-                     

             ( 82:البقرة ) اذل  "جنات  "ورد وصف

 موسعا  منها موسا واحد بلفظ ( 82)اجلملة يف القر ن يف     

             ( 466:التوبة ) بدون حرف اجلر ونصب

 .حتت عىل الظرفية 

هنا مناسب للسياه ال يقوم به غال ، ( جتري ) فعلية ملة الوالنعت باجل

ذلك أن املضار  يدل عىل التجدد أي استمرار جريان ماء األَّنار أبدا  

كام هو معلوم ، إذ  صالحيتها لالستعامل يفوجتددل ، وجتدد ماء األَّنار رشط 

ن  وتعّفن ألنه ماء عذب بخالف ماء البحار فإن الركود ال 
لو سكن ألسن

يضال مللوحته ، وهلذا مل يرد وصفه باجلريان يف القر ن الكريم ، وهذا لون 

 .من ألوان اإلعجاز التي ال تنقيض يف القر ن ولغته اخلالدة 
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46-                       

                     (804:البقرة)  

يلة يف وأكرير النعلوت الفعل( أنبتْت )النعت فعله ماض و( حبة ) املنعوت 

،  خاصلةذو بالغلة  ولكن استعامل املايض هنلا ،سورة البقرة بلفظ املضار  

ذلك أنه يف سياه مريل مرضوب لإلنفاه يف سبيل اهلل ، فجلاء فعلل اإلنفلاه 

مضارعا  للداللة عىل جتدد النفقة من أصحااا وهو أملر ملراد ، وجلاء فعلل 

أن يكلون يف  بالقبول رشيطلة  له يض املريل ماسيا  للداللة عىل أنه أمر مىض وق  

كمريل حبة تنبلت أو  ":عل املضار  إذا قيل سبيل اهلل ، وهو ما ال يقوم  به الف

 . ".. ستنبت

44-           .       .  

         ( 48-46:القلم ) 

تتابا النعوت وتكرييفها عىل هذا النحو يزيد الصورة املرادة عمقا  وداللة 

ا ، وذلك مراد ، والنعت من حيث الرتكيب هو املكون األساس هلعىل املراد 

وقام النعت ( رجل حاّلف ) فاملنعوت األصل حمذوف ، للتنفا من صاحبها

 .. لرتسم هذل الصورة املنّفرة اخلمسة مقامه ثم تتابعت النعوت 

ويف مقابلها تأِت الصورة املراد مدحها مكونة من جمموعة نعوت كذلك ، 

   قال تعا          .             

      (84-42 التكوير ) 

عند ذي العر  جيوز أن يكون نعتا  لرسول ، وأن يكون  ":قال العكربي 

 . ( 232: إمالء ما من به الرمحن )"معمول مطا   مّ وث  ، نعتا  ملكني 

أن النعوت املفردة هنا جاءت متتابعة بغا عطف ، وبعضها له ونالحظ 

،  متعلقات تفصله عام بعدل ، إذ الغالب يف مريل هذا التتابا  دون عطف

 .وبّينت فضله ومكانته عند اهلل   ورسمت النعوت صورة مجيلة للنبّي 
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 احلادي والعرشون الفصل
 الضامئـر

 دائلام  ، يلدّل  ي  م تق ، مبنل اسم جامد أي غاالضما من األسامء ، وهو 

 .وي غني عن ذكرل أو تكرارل ، عىل متكلم أو خما ب أو غائب 

ويلاء "قرأنلا"ونا يف  "قرأت   "أنا ونحن ، والتاء يف : ومن سامئر املتكلم 

 .إلخ .. والضما املنفصل إياي وإيانا "إع  "املتكلم يف 

أنلتنَّ ، والكلاف يف أنلْت   وأنلتن وأنلتم وأنلتام و: ومن سامئر املخا لب 

 .. أخيك ولك وإياك وإياكم 

وإيلال  "أخيله  "هلو وهلي وهلم وهلّن ، واهللاء يف: ومن سامئر الغائب 

 ..وإياهم

عىل  -أي بأصل وسعها  -والضامئر ال ت رينى وال جتما ، وإنام تدل بذاهتا 

 .املفرد واملرينى واجلما واملذكر واملدنث 

علدة أقسلام باعتبلارات خمتلفلة علىل  وللضامئر أنوا  كرياة ، وتنقسم إ 

 :النحو األِت 

 . من حيث الداللة سنجد فيها سامئر التكلم واخلطاب والغيبة -أ

 .هي نوعان من حيث الظهور  واالستتار  -ب

 . هي نوعانمن حيث االتصال  واالنفصال  -ج

من حيث اإلعراب فيها سامئر م لرتكة بلني الرفلا والنصلب  واجللر ،  -د

إللخ ، .. ب واجلر فقط ، وغاها للنصب فقط أو للرفا فقلط وأخرى للنص

، أي ال تتغا صورهتا لكن ي عرف حملهلا ملن اإلعلراب والضامئر كلها مبنية 

 .تفصيل بع  الوفيام يأِت 

 :  ضامئر املتكلم واملخاطب والغائب

 للمفرد واملرينى واجلما  "فعْلت  "أنا ونحن وتاء الرفا يف :  ضامئر املتكلم

 .انا اي  وإيّ وإيّ  "فعْلنا  "يفونا 
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وأنلتم  وأنلت نَّ  "للمرينى بنوعيله  "أنت  وأنتن ، وأنتام : وضامئر املخاطب 

ويلاء املخا بلة  "افعللوا  "وواو اجلامعة يف  "افعال   "وألف االثنني يف األمر

اك  ونون النسوة يف افعْلن  ، وملن سلامئر النصلب للمخا لب إّيل "افعيل"يف

 . اكنّ اكم وإيّ  وإيّ اكاماكن وإيّ وإيّ 

هو وهي للمفرد ، ومها للمرينلى بنوعيله ، وهلم وهلّن :  وضامئر الغائب

وألف االثنني يف فعال وواو اجلامعة يف فعلوا ، ومن سامئر النصلب املنفصللة 

 .اهن اهم وإيّ امها وإيّ اها وإيّ ال وإيّ إيّ 

ية ، الضما إما بارز، أي له صورة خطية وسمع: الضمري البارز واملسترت 

فالتلاء فاعلل  "عّلمت ك  "هو وأنا ، أم متصال  نحو  : سواء كان منفصال  مريل 

 .والكاف مفعول به 

 الفقلا  ، فالفاعلل 
وإما مسترت وهو ما ال يظهر كتابة  وال نطقا  مريل ساعدن

 . سما مسترت وجوبا  تقديرل أنت يف حمل رفا 

 :وظيفة الضامئر يف اللغة 

سعت الضامئر يف اللغة لتكلون نوعلا  ملن اإلجيلاز يف اللفلظ واخللط ،  و 

تغني عن مذكور سابق فتقوم مقامه وحتيل عليله  تقوم مقام األسامء أو حيث 

ولوال وجودها لزاد عدد مفردات الكالم لفظا  وخطا  زيادة ظلاهرة ، وألدى 

إ  تكرار يصعب معه استعامل اللغة ، ولذا فاألصل يف الضما أن يعود عىل 

ن ال يعاد ذكر صاحب الضما ثانية إال لرضورة سياقية حيث إنله متقدم ، وأ

ذ كر أول مرة ، ثم يستعاض عنه بالضامئر العائدة عليله ، هلذا هلو األصلل ، 

وإنلام صلار  ":لكن اللغة واسعة ، والسياقات هللا أحكامهلا ، قلال سليبويه 

ث ق ْن حيدَّ ر اسام  بعد ما تعلم أن م 
لن اإلسامر معرفة ألنك إنام تضمن د عرف م 

وقلال ( 0/ 8: كتلاب سليبويه )"تعني وما تعنلي ، وأنلك تريلد شليئا  يعلمله 

(  أنلا) اعلم أن املقصود من وسا املضمرات رفا االلتباس ، فلإن  ":الريّض 

ال يصلحان إال ملعّينني ، وكذا سما الغائب نلص يف أن امللراد هلو ( أنت)و 

، ويف املتصل حيصل ما رفلا جاءع زيد وإيال قبت : املذكور بعينه يف نحو 
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االلتباس االختصار  ، وليس كذا األسامء الظلاهرة ، فإنله للو سلمي امللتكلم 

يهام فربام التبس ، ولو كرر لفظ املذكور مكان سما الغائب  واملخا ب بعل م 

 (.8/7: رشأ الريض عىل الكافية البن احلاجب )"فربام توهم أنه غا األول 

فهلا  ":امئر أقوى املعارف كام قال الفاكهي وي ا النحاة إ  أن الض وأْعر 

وكلام أن التفلاوت يف  ":ثلم قلال  "بعد اسلم اهلل الضلما  -أي املعارف  -

التعريف يكون باعتبار األقسام ما بعضها يكون يف القسلم الواحلد باعتبلار 

رشأ )"أنواعه ، فالضامئر أعرفها سما امللتكلم ثلم املخا لب ثلم الغائلب 

 (.463 – 460: ة ويّ النحاحلدود 

 : الضامئر يف نحو اجلملة 

درس النحاة يف نحو اجلملة كل ما خيص الضامئر من حيث أصل 

وسعها وأنواعها من حيث التكلم واخلطاب والغيبة ، والظهور واالستتار ، 

   ر ، وعلة بناء الضامئرواالتصال واالنفصال ، وسامئر الرفا والنصب واجل

وحتدث النحاة واملفّسون ،  سامء الظاهرة والضامئروالفروه بني استعامل األ

كذلك عن مرجعية الضما يف مجلته أو جمموعة من اجلمل املتتابعة إذا 

 .احتمل تعدد مرجا الضما 

وتعد الضامئر أهم الروابط يف تركيب اجلملة العربيلة كلام يف مجلل احللال 

الضما بلدليل للربط ، واألصل  انوالضما والواو صاحل، والنعت واخلرب 

 .االقتصار عليه يف احلال املفردة واخلرب والنعت 

 :الضامئر يف نحو النص 

أدى نحو اجلملة مهمته كاملة يف دراسلة الضلامئر يف نظلام اجلمللة ، ثلم 

ظهرت نظرية نحو النص التي تنظر إ  الضامئر نظلرة أخلرى تزيلد علىل ملا 

اهرة تعبايلة ذكرنال  ، فحلني نجلد الضلما يف بعل  النصلوص يمريلل ظل

واسحة ، أو خاصة أسلوبية ظاهرة ، فإن ذلك يتجلاوز إ لار نحلو اجلمللة 

 .اللتامس دالالت اإلسامر يف ذلك النص 
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، أي علىل بحلث  ّي لإن جوهر نظرية نحو النص يقوم عىل التامسك النص

السامت والعالمات اللغوية وغا اللغوية التي جتعل من تتابا عدة مجل نصلا  

تفرته النصوص عن جمرد جمموعات ألي عدد  "دة ، حيث ذا خصائص حمد

بللات يف مقالتهلا  "وتعلد  " اللداللّ من اجلمل من خالل ظاهرة التامسك 

األعللالم والضللامئر : أي مريللل  "املللدرشات اللغويللة  "مللا أسللمته  (م4238)

فة باألداة أكريلر اللروابط ال خصية وسامئر اإلشارة واملركبات االسمية املعرّ 

 (.06، 22:مدخل إ  علم النّص :زتسيسالف واورزنياك)"يف خطاب ما وسوحا  

واللغات بطبيعتها متتلك أدوات الرتابط النيص وأمهها الضامئر وأسامء 

لكنها ال ت كل اإل ار ... اإلشارة واألسامء املوصولة وحروف العطف 

الوحيد املمكن لتحقيق نصية النص ، بل ت اركها عنارص أخرى مقامية أو 

ولية ، وقد ال توجد أدوات الرتابط النيص تلك يف نص ما بصورة جتعلها تدا

قابلة للتحليل النيص ، وقد توجد يف النص وال تددي ذلك الدور ، ومن ثم 

 .  إن لكل نص سامته ولغته اخلاصة : نقول 

 :الضامئر أهم أدوات الرتا ط النيص 

امئر يف تعددت إسهامات علامء النص املعارصين بخصوص أمهية الض

، فت كيل املعنى و إبرازل يعتمد عىل وسا  الداللّ حتقيق التامسك ال كيل و

لنص أن للضما أمهية يف كونه الضامئر داخل النص ، و من ثم أكد دارسو ا

يقول األزهر ، إ  مذكور يف السياه أو مبتدأ به معروف لدى املخا ب  لحيي

لنحو الذي حيكمها بأمهية وتتسم دراسة النصوص قصد  إقامة ا ":الزّناد 

نسيج  )"بالغة يف بيان كيفية عمل املضمرات فيها من حيث الربط والداللة 

 (.442: النص 

ت لمل  ":وي ا فان دايك إ  أمهية الروابط النصية ومنها الضامئر بقوله 

إال أننلا يف اجلملل  "ككلل  "أدوات الربط بنلو  خلاص اجلملل والقضلايا 

غة الطبيعية نجد أيضا  روابط سيامنطيقية بلني أجلزاء وتسلسل تواليها من الل

خمتلف اجلمل ، ثم استعامل األبنية النائبة منلاب األسلامء وأدوات التعريلف 
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الللنص  )"مريللال م للهور ، حيللث تكللون ذاتيللة املرجللا مقتضللاة مللن ذلللك 

 (.37:والسياه

إ  أن اإلحاللة إ   -كام هو احلال يف نحو اجلمللة   -وي ا علامء النص 

املذكور السابق البد أن تأِت بعد التعيني األوّ  لذلك املذكور ، ثلم ينظلر إ  

 .تلك اإلحاالت عىل أَّنا عائدة عليه بصيغة أخرى مفيدة 

نلص  "نصلية  "إن ترابط اجلمل بوسائله املتعددة يعد أحد رشوط حتقق 

يمكن اعتبار ظاهرة  "ما، والضامئر إحدى أهم وسائل ذلك الرتابط ، حيث 

رائط لواحدة ملن أهلم ال ل -م 4202منذ هارفج  -إلسامر ب كل خاص ا

ة الرتكيبية األساسية لتناسق النصلوص ، إذ يلتم اللربط بلني اجلملل النحويّ 

األسامء واألفعلال التلي : مريال  )بوسائل ليس  خرها أن وسائل لغوية خمتلفة 

رملوز حيلال إليهلا يف اجلملل التاليلة ب "املرجلا  "تصل  أن تكون ما يسمى 

( الضامئر التي تصلب  هلي الراجعلة ) لغوية أخرى مطابقة ملا تعود إليه مريل 

يضمن عند هلارفج بعلد حتققله وحلدة سلياه ( اإلسامر ) فهذا االستبدال  

النص ، بل إن سالسلل اإلسلامر حسلب نظريتله األساسلية هلي الوسليلة 

ابعلة وحلدات لغويلة متت"احلاسمة يف بناء النص ، لذلك يعلرف النص بأنه 

ملدخل إ  : فولفجانج هاينه من ، ديلرت فيهفيجلر )"مبنية بسالسل إسامر متصلة 

 (.83: علم اللغة النيص 

ثمللة أنللوا  عديللدة مللن اإلحللاالت النصللية كتكللرار اللفللظ واإلشللارة 

التضلافر  "وقلد مجعهلا بعل  الدارسلني حتلت عنلوان .. والضامئر املحيلة 

وقلد أشلار إ   "سامء يف نص ملا جممو  اإلحاالت بني األ "االسمي ، وهو 

.. إعادة نصية السلم ملا ملن خلالل الضلما  "اإلحالة الضماية بوصفها 

وعادة ما تتعاون يف النص الضامئر  ما األسامء املتكررة وت لكل معلا  شلبكة 

إحالية أو سفاة اسمية إحالية ، وحني يضم نصُّ ملا علدة شلبكات اسلمية 

 .(487: مدخل إ  علم النص )"و  النصفإن واحدة منها يف الغالب هي موس

ونحن نعرف يف العربية عدة أنوا  من اإلسامر الذي ال حييل إ  ملذكور 

واإلسلامر قبلل اللذكر جلائز يف  ": سابق ، كام قال اجلرجاع يف التعريفلات 
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يف : هلو زيلد  قلائم  ، والريلاع : يف سما ال أن مريل : األول : مخسة مواسا 

بَّ ، نحو بَّه رجال  ، والريالث : سما ر  نعلم رجلال  : يف سما نعم  ، نحلو : ر 

: قبني وأكرمني زيلد  ، واخللامس : يف تناز  الفعلني ، نحو: والرابا  ،زيد  

 (.82:  التعريفات )"قبت ه زيدا  : يف بدل املظهر عن املضمر، نحو

ويقلدمون  ": الزخمرشّي وسما ال أن املحيل عىل مذكور الحق قال فيه 

ل اجلمللة سلماا  يسلمى سلما ال لأن والقصلة ، وهلو املجهلول عنلد قب

هو زيد  منطللق  ، أي ال لأن واحللديث زيلد : الكوفيني ، وذلك نحو قولك 

  : منطلق ، ومنه قوله عز وجل           وال  ":وقال ابن يعيش

 (.7/442: رشأ املفصل )"يفعلون ذلك إال يف مواسا التفخيم والتعظيم 

والحظ النحاة كذلك إمكان عود الضما عىل مفهوم من السياه مل جير 

جيب أن يعود عىل متقدم ،  -كام تقدم  -له ذكر مبارش ، حيث إن الضما 

ألنه إنام جاء يف األصل ليحل حمله ويغني عنه لإلجياز ، ولكن جاء يف 

قريب ،  أسلوب القر ن الفريد سامئر  ابتداء  غا عائدة عىل مذكور سابق

وت عرف مرجعيتها من سياه الكالم ، وله بالغته اخلاصة ، كام قال 

 :يف قوله تعا   الزخمرشّي 

                            

 ( 23:البقرة )

إسامر ما أعني  - للقر ن ، ونحو هذا اإلسامر "نزله"الضما يف  ":قال 

فيه فخامة ل أن صاحبه ، حيث جيعل لفرط شهرته كأنه  -مل يسبق ذكرل 

 "يدل عىل نفسه ، وي كتفى عن اسمه الُّصي  بذكر ْء من صفاته 

 ومريل ذلك  (4/402:الك اف )           (4:القدر ). 

حتيل إ  مذكور واحد ما بني والعربية تعرف لونا  من تنو  الضامئر التي 

االلتفات ، وهو عدول عن : التكلم واخلطاب والغيبة ، وقد سامل البالغيون 

الضما الذي يرد أوال  إ  سما  خر ، ومها يعودان إ  مذكور واحد 

 .، وقد ذكرنال يف موسا  خر إلحداث هزة يف سياه اخلطاب وإثارة التأمل 
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 :ئر يف القرآن من صور اجلامل يف استعامل الضام

 : وض  االسم الظاهر موض  الضمري  -أ 

  يف قوله تعا   -4               

          ( 22:البقرة ) 

م ، عدو  هل: يف موسا الضما ، أي ( الكافرين ) جاء االسم الظاهر 

جاء بالظاهر ليدل عىل أن اهلل إنام عاداهم لكفرهم ، وأن علداوة  "ولكنه 

 "من عاداهم عادال اهلل وعلاقبه أشد العقاب : واملعنى .. املالئكة كفر 

 (.4/436:الك اف )

 يف قوله تعا   -8                
        ( 37:املائدة ) 

: ؟ قلت "ليمسنّهم عذاب أليم  "فهاّل قيل : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال 

يف إقامة الظاهر مقام املضمر فائدة ، وهي تكرير ال هادة عليهم بالكفر يف 

ويف البيان فائدة أخرى وهي اإلعالم يف تفسا  "لقد كفر الذين قالوا  "قوله 

ليمّسن الذين كفروا : أَّنم بمكان من الكفر ، واملعنى  "منهم الذين كفروا  "

 .(4/002: الك اف )"من النصارى خاصة 

  يف قوله تعا   -7                 
                      

              ( 422:األعراف ) 

وخلرب ( يا أهيلا النلاس ) وخطاب ( قْل ) السياه يف أول اآلية سياه أمر 

.. فآمنو بلاهلل ويب : أن يقول يف ختامها  فكان املقتىض..( إع ) بصيغة املتكلم 

 منلوا بلاهلل ويب بعلد  : قيلل هاّل : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال .. ألنه متكلم 

علدل علن املضلمر إ  االسلم الظلاهر : إع رسول اهلل إليكم ؟ قلت : قوله 

لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ، وملا يف  ريقة االلتفات ملن مزيلة 

البالغة ، وليعلم أن اللذي وجلب اإليلامن بله واتباعله هلو هلذا ال لخص 
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وكلامتله ، كائنلا  ملن كلان ، أنلا أو املستقّل بأنه النبي األمي الذي يدمن بلاهلل 

ة وتفاديا  من العصبية لنفسه  ف   .(8/403: الك اف ) "غاي ، إظهارا  للنص 

    يف قوله تعا  -2                      

     ( 72:مريم ) 

لل  لفني يف حقيقة عيسى عليه السالم ، وهم من الكالم يف شأن املخت

و وائف شتى ، وهذا وعيد هلم بام سيحّل ام يف اآلخرة من عقوبات ، 

( الظاملون ) ثم أعاد ذكرهم باالسم الظاهر ( هم ) ذكرهم أوال  بالضما 

 .وفيه إشعار باختصاصهم بذلك الظلم وزيادة يف النكا عليهم لغفلتهم 

  يف قوله تعا   -2                  

                         

 ( 77:سبأ )

ثم أعاد ذكرهم باالسم ( يف أرّسوا واو اجلامعة ) ذكرهم أوال  بالضما 

قهم اوبيان استحق ملزيد من التعيني والذّم ،( كفروا ين الذ)  املوصول

 .يف أعناقهم كاحليوان يف الدنيا  األغالل  

 يف قوله تعا   -0                  

       (2:ص ) 

اد ذكرهم باالسم الظاهر               ثم أع( واو اجلامعة ) ذكرهم أوال  بالضما 

وقالوا ، إظهارا  : وقال الكافرون ، ومل يقل  ":الزخمرشّي قال ( الكافرون ) 

للغضب عليهم ، وداللة عىل أن هذا القول ال جيّس عليه إال الكافرون 

 (.2/38:الك اف )"املتوغلون يف الكفر املنهمكون يف الغّي 

 : يف عود الضمري  -ب 

 قوله تعا  يف  -4              

             ( 08:التوبة ) 
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ورد الضما العائد عىل اهلل ورسوله مفردا  والقياس يف اللغة ال ائعة يف 

خلاص ، قال مريل هذا الترينية ، ولكن للقر ن بالغته اخلاصة وذوقه ا

وإنام وّحد الضما ألنه ال تفاوت بني رسلا اهلل ورسلا رسوله  ": الزخمرشّي 

  (8/822:الك اف ) "فكانا يف حلكم مريّض واحد. 

ويف هذا توكيد ملا جاء يف  يات كرياة بوجلوب  اعلة اهلل و اعلة : قلت 

 كلام قلال وبيان أن من أ لا  الرسلول فقلد أ لا  اهلل  رسوله      
              ( 26: النساء . ) 

   يف قوله تعا  -8                  
                (72: ه ) 

  موسى ، ورجو  بعضها إليه والضامئر كلها راجعة إ ": الزخمرشّي قال 

:  وبعضها إ  التابوت فيه هجنة ، ملا يددي إليه من تنافر اللنظم ، فلإن قللت  

ملا :   املقذوف به يف البحر هو التابوت ، وكذلك امللقي إ  السلاحل ، قللت  

حتلى ال  ؟املقذوف وامللقي هو موسلى يف جلوف التلابوت :  ّقك لو قلت  

إعجلاز القلر ن ، والقلانون  يك النظم الذي هلو أمّ تتفره الضامئر فيتنافر عل

 .(7/07:الك اف )"الذي وقا عليه التحدي 

 :يف إضامر ما مل يسبق لر ذكر  -ج
يعود عىل متقدم ، ألنه إنام جاء يف األصل ليحل  -كام تقدم  -إن الضما 

حمله ويغني عنه لإلجياز ، ولكن جاء يف أسلوب القر ن الفريد سلامئر  ابتلداء  

ملن سلياه ملا تعلود عليله فهم ا عائدة عىل مذكور سابق قريب ، ولكن ي  غ

 : ومن ذلك ولكل  بالغت ه اخلاصة ، ، الكالم 

  تعا   يف قوله -4                 
      ( 420:البقرة)  عىل غا مذكور عائد ( يعرفونه ) الضما يف

وجاز اإلسامر وإن مل يسبق لله ذكر ألن الكالم يدل " مبارشة يف السياه 

 -عليه وال يلتبس عىل الساما ، ومريل هذا اإلسامر فيه تفخيم وإشعار بأنه 

 (. 4/862:الك اف )"معلوم  بغا إعالم  -ام  ل  ل هرته وكونه ع  
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  يف قوله تعا   -8                   (4:القدر) 

ل يف ليلة القدر كام قال تعا   :الضما عائد عىل القر ن ألنه هو املنزَّ

   . يف قوله تعا   -7      .        
            (8-4:الدخان) 

السورة قبل ، وهو لون ملن التفخليم والتعظليم ألملر ومل جيرن له ذكر يف 

القر ن ، فهو معلوم م تهر يعلم من سما ذلك قطعلا  أنله امللراد بلاإلنزال ، 

العائلد علىل ( نلا ) واتصل به سما العظمة ( إّنا ) وقد بدأت اآلية بالتوكيد 

 . اهلل تعا  ، ثم جاء فعل اإلنزال مسندا  كذلك إ  سما العظمة 

  وله تعا  يف قصة سليامنيف ق -                 
            (78:ص) 

يروي املفّسون أن سليامن عليه السالم ان غل باسعرتاض اخليل 

وأن ذلك كان نسيانا  .. للجهاد يف سبيل اهلل حتى توارت ال مس بالغروب 

أم هو املس  املعروف  اهل املس  كان ذبحا  هل: واختلفوا .. عمدا   منه ال

وال اهد أن ال مس مل جيرن هلا ذكر يف السياه ، وهي فاعل .. دون قتل 

 فهل كان لنسيانه واختفاء ال مس أثر  يف إخفاء لفظها ؟( توارت ) الفعل 

 :يف استعامل ضمري اجلم  للمفرد عىل سبيل التعظيم  -د 

كرياا  يف القر ن ، وبخاصة حني يكون الكالم مسندا  إ  اهلل  ورد ذلك

 تعا  فيدل عىل العظمة والكربياء ، ومنه           

    (32:الصافات)  دليل العظمة ( نادانا ) فضما اجلما يف

وهذا يف حّق اهلل  ،الدال عىل العظمة ( املجيبون ) وكذلك مجا والكربياء ، 

 .تعا  لبيان عظمته وقدرته وعونه عبادل املستضعفني 
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 الثاين والعرشون الفصل
 اإلسناد 

يدرس النحاة مسألة اإلسناد من زاوية صحة الكالم ومتامه أو نقصلانه ، 

ومهلا ملا ال يغنلي واحلد  ":ويف ذلك يقول سيبويه عن املسند واملسند إليله 

د املتكلم منه بدا  ، فمن ذلك االسلم املبتلدأ واملبنلي منهام عن اآلخر ، وال جي

يذهب عبلد : عبد  اهلل أخوك ، وهذا أخوك ، ومريل ذلك : عليه ، وهو قولك 

للفعل من االسم ، كام مل يكلن لالسلم األول بلد  ملن اآلخلر يف  اهلل ، فال بدَّ 

 .(4/87:الكتاب ) "االبتداء

معللوم أن لليس اللنظم سلوى  ":وعبد القاهر يزيد األمر تفصيال  بقوله 

تعليق الكلم بعضها ببع  ، وجعلل بعضلها بسلبب ملن بعل  ، والكللم 

اسم وفعل وحرف ، وللتعليق فيام بينها  ره معلومة ، وهو ال يعدو : ثالث 

 "ق حلرف الام ق اسلم بفعلل ، وتعّللق اسم باسم ، وتعّللتعلّ : ثالثة أقسام 

 .( 20:دالئل اإلعجاز )

ساس للجملة العربية عىل اإلسناد ، أي إسناد لفظ إ  ويقوم الرتكيب األ

فيكّونان معا  تركيبا  داال  يسمى مجلة ، وهذل فكرة منطقيلة  -برشو ه  - خر 

عقلية منظمة لفن القول ، فال مسند بدون مسند إليله ، إذ ال يكلون أحلدمها 

بدون اآلخر كالما  ، وال يددي معنلى ، وهلذا هلو األسلاس العمليل اللذي 

لت عنه فيام بعد األسس النظريلة لفكلرة اإلسلناد يف النحلو ، فصلارت تأّص 

 . ذات تعريفات وحدود وقواعد 

سم كلمة  "اإلسناد بأنه (  4/864)وعّرف معجم املصطلحات البالغية 

ا جيري جمراها إ  أخرى بحيث يفيد أن مفهلوم إحلدامها ثابلت ملفهلوم أو م

م عليله البالغيلون املتلأخرون وقلد أقلا: ثلم قلال .. األخرى أو منفي عنله 

 . "مباحلث اخلرب وأغلراسه وأنواعه 



 

293 

 ،لتقويلة الكلالم( املبتدأ ) وحتدث عبد القاهر عن مزية تقديم املسند إليه 

ْعد  والضَّ  ":قال  ن ذلك فيه ويْكري ر الو  ْس  ّا حي 
أنا أعطيك  : امن  كقولن الرجل وممن

ل وتضلمن  لله أن أنا أكفيك  ، أنا أقوم  اذا األمر ، وذلك أ د 
ْن شأنن من ت عن

نَّ من

 إ  التَّأكيلد ، 
 
 به فهو من أحلوجن ْء

ن
ه ال ّك يف متامن الوعدن ويف الوفاء يعرتس 

 "أنت ت عطي اجلزيل  ، أنت تْقري يف امل ْحللن : وكذلك يْكري ر  يف املدأن كقولك 

 (.466: دالئل اإلعجاز )

ما يف عالقات  بدرجة   تغا  أصل االستعارة عىل سبيل املريال قائم عىل و

فاملعهود يف وهو مناط اإلبدا  يف فنون القول ، اإلسناد يف الرتكيب اللغوي ، 

  ا لاخلطاب يف مريل قوله تع               

     ( 33: الكهف ) إسناد فعل اإلرادة إ  العاقل أو املميز الذي

اإلرادة منه ، ولكن تغا عالقات اإلسناد بإسناد فعل اإلرادة يتصور وقو  

إ  اجلامد حيث ن أت االستعارة حيدث هزة يف املتلقي عند تدبرل للمعنى ، 

فهو يصور اجلامد بصورة احلّي الذي له إرادة ، وهذا املعنى أحدثه اإلسناد 

 .كام ترى 

مللة العربيلة ، كلام واإلسناد قرينة معنوية تساعد يف التحليل النحوي للج

وهي العالقة الرابطة بني  -فعالقة اإلسناد مريال   ":يقول الدكتور متام حسان 

تصب  عند فهمها وتصلورها  -املبتدأ واخلرب ، ثم بني الفعل والفاعل أو نائبه 

قرينة معنوية عىل أن األول مبتدأ والرياع خرب ، أو عىل أن األول فعل والريلاع 

ويصل املعرب إ  قرارل أن ذلك كلذلك عنلدما يفهلم  فاعل أو نائب فاعل ،

 .(428-424:اللغة العربية معناها ومبناها ) "العالقة الرابطة بني اجلزأين 

واجلملتان األساسيتان يف النحو العريب مها االسمية والفعلية ، ومهلا معلا  

          د ، مسلند إليله واخللرب مسلنيف اجلملة االسمية ملبتدأ فا مبنيتان عىل اإلسناد ،

لد والفعلل مسلند يف اجلملة الفعليلة والفاعل أو نائبه مسند إليه  م  ، وهلذل ع 

ذف ملالبسات السياه   اجلملة ال تكتمل إال اا ، ما مالحظة أّن بعضها قد حي 

 .وكلُّ حمذوف ال بّد من فهمه من السياه 
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 :من مجاليات اإلسناد يف القرآن 

  يف قوله تعا  -4                

                       ( الفرقان

:43 ) 

قال ... أْم هم سلوا : أأنتم اسللتم ، ويف : يف ( املبتدأ ) تقدم املسند إليه 

أسللتم عبادي :  قيل وهم ؟ وهاّل ما فائدة أنتم : فإن قلت  ": الزخمرشّي 

ليس السدال عن الفعل ووجودل ، ألنه : هدالء أم سلوا السبيل ؟ قلت 

لوال وجودل ملا توّجه هذا العتاب ، وإنام هو عن متوليه ، فالبد من ذكرل 

   (.7/802:الك اف )"الستفهام حتى ي علم أنه املسئول عنه وإيالئه حرف ا

؟ فبدأت  أفعلت:  قلتإذا  ":ر يف قوله وهو متأثر بكالم عبد القاه

، وكان غرسك من استفهامك أن تعلم  بالفعل كان ال ّك يف الفعل نفسه

؟ فبدأت باالسم كان ال ّك يف الفاعل من  أأنت فعلت:  وإذا قلت،  وجودل

 (.26: دالئل اإلعجاز )" ، وكان الرتّدد فيه هو

    ومريله يف قوله تعا   -8       

                 (86:العنكبوت ) 

كيف بدأ اخللق  ثم ين ئ أو هو : األسلوب املعتاد يف مريل هذا أن يقال 

  : الزخمرشّي قال .. لكن جاء لفظ اجلاللة يف بداية اجلملة املعطوفة .. ين ئ 

 ثم اهلل   " ما معنى اإلفصاأ باسمه ما إيقاعه مبتدأ يف قوله :فإن قلت  "

وكان القياس  "كيف بدأ اخللق  "بعد إسامرل يف قوله   "ين ئ الن أة اآلخرة

الكالم معهم : كيف بدأ اهلل اخللق ثم ين ئ الن أة اآلخرة ؟ قلت : أن يقال 

رهم يف اإلبداء ، فلام قرّ  الركب   وفيها كانت تصطّك  ،كان واقعا  يف اإلعادة 

ثم : فكأنه قال .. بأنه من اهلل احتج عليهم بأن اإلعادة إن اء مريل االبتداء 

ذاك الذي أن أ الن أة األو  هو الذي ين ئ الن أة اآلخرة ، فللداللة 

 .(7/222: الك اف)"والتنبيه عىل هذا املعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ 
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يسند الفعل إ  اجلما لدوا  وقد يكون الفاعل واحدا  أو اثنني ف -7

  ومنه بالغية ت عرف من السياه ،               

                     ( األعراف

:33 ) 

 عاقر الناقة كان واحدا  منهم كام قال تعا           .   

     .                 .    

   (42-44:ال مس)  ولكنه أسند العقر إليهم بصيغة اجلما ألنه

، ويف صحي  فعل ذلك بعلمهم ورساهم وربام حتريضهم وت جيعهم 

ة   نبلبخارّي عن عبد اهلل ا ْمع  ا  النَّبنيَّ  ز 
من ْط ب   أ نَّه  س  ي  خي  الَّذن ة  و  ر  النَّاق  ك  ذ  ، و 

ر   ق  ال   ع  ق  ا ، ف  اهم ْهطنهن  إِِذ اْنبمعمثم أمْشقم  ر 
يا  يفن
نن م  م 

ارن يز  ع  زن ل  ع  ج  ث  هل  ا ر  ،  اْنب ع 

ة   ْمع  رْيل  أ يبن ز 
 .( 2228: روال البخارّي )"من

 ومريله خطاب بني إرسائيل                   

          (38:البقرة) ولكنه  واحدا  منهموالقاتل كان ،

 ...أسند الفعل إليهم ألن القاتل كان يف البداية مبهام  غا معلوم هلم 

  يف قوله تعا   -2                 

                         

       ( 28:التوبة ) 

أسند اجلهاد وليس معهم نفقته ،  اوذلك يف سياه عذر الذين أرادو

وحّول الدما من ذلك اإلسناد إ   "تفي   "في  إ  سما األعني يف ال

تفي  دمعا  ، : تفي  من الدما كقولك  ":الزخمرشّي اسم جمرور ، قال 

علت كأنّ  "هايفي  دمع  "وهو أبل  من   "كلها دما فائ  ألن العني ج 

يف هذا التحليل متأثر بعبد القاهر  الزخمرشّي والشك أن  (8/764:الك اف)

 .كام سنورد يف ال اهد التال 
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 يف قوله  -2                     

          ( 2:مريم ) 

يف بالغة االستعارة من حيث تغّا اإلسناد يف اجلملة ، إذ  الزخمرشّي ينظر 

شّبه  " :ل هنا إ  الرأس ، قال و  هو يف األصل لل يب ثم ح  إن الفعل اشتعل 

ال يب ب واظ النار يف بياسه وإنارته وانت ارل يف ال عر وف ّول فيه وأخذل 

مأخذ باشتعال النار ، ثم أخرجه خمرج االستعارة ، ثم أسند  منه كلَّ 

 "االشتعال إ  مكان ال عر ومنبته وهو الرأس وأخرج ال يب حمّيزا  

 (.7/2:لك افا)

لنك بالكالم  "وقدر رأى عبد القاهر أن مزية االستعارة هنا يف  أْن س 

فا  به ما يسند  إنليه   فا 
ب بنهن ا هو من س 

 وهو ملن
ن
 ريق  ما يسند  الفْعل  فيه إن  اليشء

سناد  وتلك  ويدت ى بالذي الفعل  له يف املعنى منصوبا  ب عدل مبينا  أنَّ ذلك اإلن

 إننَّام كان  من أجلن هذا الرياع وملا بين ه وبين ه من  االتَّصالن  النسبة  إن 
ذلك األولن

م : وامل البسةن كقوهلم  ر  ْينا  وت صبَّب عرقا  وك  و ع  ْمر   اب  زيد  نفسا  وقرَّ ع 

وأشبال  ذلك مما جتد  الفعل  فيه منقوال  عن اليشء إن  ما ذلك اليشء  .. أصال  

سبب  أنه يفيد  ما مل عانن ال يبن يف الرأسن الذي هو أصل  فإننَّ ال.. من سببهن 

مول   مَّ ،  املعنى ال ُّ  وأنه قد استغرقه وع 
ل من نواحيهن وأنه قد شا   فيه وأخذ 

علتدُّ به  ء  أو مل يبق  منه إنالَّ ما ال ي   ْ واد  ل ت ه حتى مل يبق  من السَّ وهلذا ما ، مج 

دالئل )"الرأسن أو ال ليب  يف الرأس  اشلتعل  شيب  : ال يكلون  إنذا قيل  

 (.28: اإلعجاز 

 يف قوله  -0                 

 ( 7:الصف )

 " كرب   "الواقا فاعال  للفعل  "أن تقولوا  "اإلسناد هنا إ  املصدر املدول 

املدول أقوى ملالحظة حركة لكّن التعبا هنا باملصدر ..  كرب  قول كم: أي 

       ، قصد يف  هذا من أفص  كالم وأبلغه يف معنال" : الزخمرشّي  قال، الفعل 

 : التعجب من غا لفظه كقوله  "كرب   "
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اؤها و  ليب  ب  ل ْت ناب  ك   (40) غ 

ومعنى التعجلب تعظليم األملر يف قللوب السلامعني ، ألن التعجلب ال 

 "أن تقوللوا  "وأشلكاله ، وأسلند إ  يكون إال من ْء خارج عن نظلائرل 

 خالص   عىل تفسال ، داللة عىل أن قوهلم ما ال يفعلون مقت   "مقتا  "ونصب 

ونصلب  "وقولله  (287/ 2:الك لاف ) "ن املقت منهال شوب فيه لفرط متكّ 

 .أي عىل التمييز كام يسميه بع  النحاة " مقتا  عىل تفسال

 يف قوله  -3                        

                        

   ( 422:األعراف ) 

الذي مجا الذهب من القوم وصنا العجل هو السامرّي ، لكنهم رسوا 

: فإن قلت  ":الزخمرشّي قال دوا معه عجل ه رغم َّني هارون هلم ، فعله وعب

ذ هو السامري ؟ قلت   ،واختذ قوم موسى : مل قيل " فيه وجهان ، : واملتخن

أن ي نسب الفعل إليهم ألن رجال  منهم بارشل ووجد فيام بني : أحدمها 

عوا عليه ، وألَّنم كانوا مريدين الختاذل راسني به ، فكأَّنم أمج... ظهرانيهم 

راد : والرياع   (.8/422: الك اف) "واختذول إهلا  وعبدول : أن ي 

القر ن يبني الكالم يف اجلملا علىل الغاللب أو األكريلر ملن حلال : قلت 

منهم نفر قليل ، وذلك كخطابله سلبحانه للمسللمني يف  املخا بني وإن شذّ 

ارسوا ذللك  قبوهلم فداء أسارى بدر ، ومعلوم أن عمر ونفرا  من الصحابة ع

وكام يف لومهم عىل حديث اإلفك ، ومعلوم أن نفرا  منهم أنكلرل حتلى قبلل 

نزول اآليات ، وعىل هذا جاء اإلخبار عن قوم موسى يف هذل اآليلة ، ملا أن 

 .  هارون رف  ذلك منهم رفضا  قا عا  فنابذول وكادوا يقتلونه 

                                                 
    :   متام البيت  - 40

ليبا  ، غلْت ناب  ك   وجارة  جّساس    ليب  ب واؤهاأبأْ ْنا بنااا      ك 
لرجل من بني بكر يفتخر عىل تغلب يف حادثة م هورة عند العرب قامت عىل 

غلْت قيمة  تلك الناقة : إثرها حرب البسوس ما يقرب من ثالثني سنة ، واملعنى 
تل اا   . التي قتلها كليب  فق 
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 الثالث والعرشون الفصل
مَّ فاعل    ر ناء الفعل ملا مل ي سم

تستدعي بع   األساليب حذف  الفاعل ألسباب سياقية ، كاجلهلل بله ، 

ه  ْء  فلال تعلرف سلارقه فتقلول  ه  كلذا ، أو للخلوف ملن : كأن ي ّس  ن رس 

وتعظيم شأنه كام إذا كان الفاعلل به ، أو لتامم العلم  رصحيا   لالفاعل فال تذكر

 :يف اجلملة هو اهلل عز وجل كام يف 

                                          

                                     (22:هود) 

  ومريله             (82:النساء ) 

لق  اهلل تعا  وهذل األوامر ال يقدر  هوفالفاعل يف قيل وغي  وقيض وخ 

حمذوف حل حمله نائلب الفاعلل مللا عليها إال هو سبحانه ، لكّن لفظ الفاعل 

 .قّدمنا 

ه  علىل املسلاكني ، : ذف الفاعل كذلك رغبة  يف اإلاام نحو وقد حي   د  ت ص 

 .يف بلي  الكالم  سياقّي   فحْذف  الفاعل له دا   

 :بصورتني وحيدث هذا التغيا يف العربية 

وإقاملة أو ما يقلوم مقامله ، بناء الفعل للمجهول وحذف فاعله :  األوىل

 .نائب عنه مقامه 

صوغ اسم املفعول من الفعل املبني للمجهول فيحتاج إ  نائلب :  الثانية

  . فاعل

قلد يكلون غلا  "بناء الفعل للمجهلول  "يف  النحوّي املصطل  : فائـدة 

لهم دقيق يف بع  األحوال ، ولذا  بنلاء الفعلل لغلا املعللوم ، : سلامل بعض 

املبني ملا مل يسمَّ فاعل ه ، أي ملا مل ي ذكر فاعل ه يف اجلملة ، وهذا : وسامل  خرون 

االصطالأ األخا هو األنسب إذا كان الفاعل يف اجلملة هلو اهلل علز وجلل 

با  ما اهلل تعا    .ثم ب ني الفعل هذا البناء ، وذلك تأدُّ
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 :  رفاعل   سمَّ ملا مل ي  الفعل  أحكام  ناء

م أوله وكّس ما قبل  خرل :  املايض -1  :مريلإذا كان الفعل ماسيا  س 

                          

                   (02: الزمر ) 

م أوهلام وكس: الفعالن  ا  وق يض س 
سن ليء لو  ر ملا قبلل  خرمهلا ، أملا جن

،  ونائلب الفاعلل هللذل األفعلال علىل لفكس ر أوله لعّلة سنذكرها علام قليلل 

 "بلاحلّق "واجللار واملجلرور "بلالنبيني  "الكتاب  واجلار واملجلرور : التوال 

عله ولكنه مضلار  ونائلب فاعلله والفعل ي ظلمون كذلك مبني ملا مل يسمَّ فا

 . واو اجلامعة يف حمل رفا

ّسن أوله ومريله  ليم وبيلا وقيلل ، وذللك ألن : والفعل جيء السابق ك  صن

م  ، فتقللب : هذل األفعال معتلة الوسط فيكون صام يف املبني للمجهول  ون ص 

ر فليام قبلل لياء تبعا  لقواعلد اإلعلالل ، والكسلإ  الضمة إ  كّسة والواو 

: آلخر يف هذل األفعال مقّدر ؛ ألن الياء ساكنة وهي ما قبل اآلخلر ، ومريلله ا

 ...أ صيب  وأ قيم  

دَّ تقول يف املبني للمجهول : ويف فعل مريل  دَّ ، فيكون كسلر ما قبلل : ع  ع 

اآلخر فيه مقدرا  ألن احلرف ساكن ال تظهر عليه احلركة وهلو اللدال األو  

د  من امل ددة ، وأصله قبل اإل
دن  . دغام ع 

 إذا كان الفعل مضارعا  وجب سم أوله وفت  ما قبل  خرل:  املضارع -2

 مريللللللللل                                   

لذف الفاعلل من هلذا النلو  ، و( ي عرف وي دخذ ) الفعالن  (24:الرمحن) ح 

، وهذا من أحداث امه مرفوعا  نيابة  عن الفاعل وأقيم املفعول به مق النحوّي 

 .فعال اآلخرة التي يكرير فيها استعامل هذا النو  من األ

را  ألن ما قبل اآلخر ساكن كالفعل  جييء ، واملبني : وقد يكون الفت   مقدَّ

اء ، ومريله : للمجهول منه  نال : جي  با  وي  نال .. ي قال وي صام وي  : واألصل يف ي 
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نْي ل   النلون واليلاء : قلت فتحة الياء إ  الساكن قبلهلا ، فيكلون احلرفلان ، ن  ي 

متحركني ، فتقلب الياء املتحركة حرف علة حسب قواعد اإلعلالل فيصلا 

نال   . إ  ي 

 :القرآن  ر يففاعل   سمَّ البناء ملا مل ي  من مجاليات 

عىل يوم القيامة جاءت  تي تصور م اهداملالحظ أن كرياا  من األفعال ال

 :هذا األسلوب مريل 

4-                    
 ( 27: األعراف )

8-             .         .        
       (28-26:ل عراء ا) 

7-                      
     ( 02:القصص) 

2-                    
                     .     

                           
           .                 
      .                       

                          
                         

            .                
          .             
                            

               ( 37-02:الزمر) 
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من تدّبر هذل اآليات يف أحداث اآلخرة ن عر بطالقة القدرة اإلهلية وأن 

األمور هنالك بالتسخا الكامل املطلق هلل وحدل ، إذ هو قد أعطى اإلنسان 

 ..القدرة عىل االختيار والعمل يف احلياة الدنيا ، أما هنالك فاألمر خمتلف 

جلاءت يف سلياقات ا مل ي لذكر فاعلله مل هذل ال واهد املتعددة لبناء الفعل

متنوعة فيها إشعار بعظم األملر وكونله مسلخرا  هلل وحلدل ، وكلون األملور 

ر ، وأن اجلميلا هناللك مسلخرون لهنالك بيد اهلل وحدل ال يتدخل فيها ب 

 ائعون ال يستطيا أحد منهم خمالفة األملر ، وفيهلا كلذلك إشلعار بالرهبلة 

احلرش ، وبالتلطف ما املدمنني يف حاللة توجيله كل ْء يف موقف  التي تعمّ 

األمر إليهم ؛ إذ هم قد سبقت هلم من اهلل تعا  احلسلنى فلال حيلزَّنم الفلز  

تقلول اللدكتورة .. وفيها إشعار بالغضب والسخط عىل الكلافرين .. األكرب 

،  رين والبالغيني بتأويل الفاعلللغل أكرير املفسوقد ش  " :عائ ة عبد الرمحن 

وقلد  .. راد هذل الظاهرة األسللوبية يف أحلداث القياملةلتفات إ  إ ّ عن اال

لإلهلتامم  البنلاء للمجهلول تركيلز   هدى تدبر هذل الظاهرة األسلوبية إ  أنّ 

ويف اإلسناد املجازي أو املطاوعة تقريلر  ، دثه، بُّصف النظر عن حم   باحلدث

املة علىل وجله ، إذ الكلون مهيلأ للقي تلقائيلةواث يف  واعيلة دلوقو  األح

التفسلا البيلاع ) "، واألحداث تقا تلقائيا  ال حتتاج إ  أمر أو فاعلل التسخا

 .(24/ 4:للقر ن الكريم 

  تعلا   يف قوله -2                

                           

     (22:هود ) 

قال مبنية ملا مل يسمَّ فاعله ، ( غي  وق يض وقيل ) جاءت األفعال 

وجميء  أخبارل عىل الفعل املبني للمفعول للداللة عىل اجلالل ": الزخمرشّي 

ر ، وتكوين والكربياء، وأن تلك األمور  العظام  ال تكون  إال بفعل فاعل قاد

ك  يف أفعاله  (.8/722: الك اف )"مكّون قلاهر ، وأن فاعل ها واحلد  ال ي  ار 
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،  هذل اآلية يف الدالئلعن عبد القاهر  كالم الزخمرشّي وقد اختُّص  

وللنام  ذكرنال من  ":ولكنه أشار يف املوسا السابق سمنا  إ  إعجابه به فقال 

هم  املعاع والنكت استفص  علامء  البيان ، هذل اآلية  ورقصوا هلا رؤوس 

ومعلوم  أن مبدأ العظمة يف أن نوديت األرض  ثم  ":وقال عبد القاهر فيها 

ثم إسافة  "يا أيتها األرض   "أ مرت ، ثم يف أن كان النداء بيا دون أي ، نحو 

ها : املاء إ  الكاف دون أن يقال  ابلعي املاء  ، ثم يف أن أتبا نداء  األرض وأْمر 

ها، ثم أن قيل ر   هو من شأَّنا نداء  السامء وأمْ بام وغي  : ها كذلك بام خيصُّ

الدالة عىل أنه مل ي غنْ  إال بأمر  مر ( ف عنل  ) املاء  ، فجاء الفعل  عىل صيغة  

ثم ذكر ما  "وق يض األمر   "وقدرة قادر ، ثم تأكيد ذلك وتقريرل بقوله تعا  

ثم إسامر السفينة قبل  "توت عىل اجلودّي واس "هو فائدة هذل األمور ، وهو

الذكر كام هو رشط الفخامة والداللة عىل عظم ال أن ، ثم مقابلة قيل يف 

 .( 26:دالئل اإلعجاز )"اخلامتة بقيل يف الفاحتة 

  يف قوله تعا  -0       .         .

         .         .          .

        .        .          .

        .       .          .  

       .          (47 - 4:التكوير) 

اثنا عرش بصيغة املبنّي ملا مل يسّم فاعله ،  امنه، فعال   عرش   يف اآليات ثالثة  

وهو أشبه ( انفعل ) هو بناء مطاوعة عىل وزن ( انكدر )  والفعل الربا عرش 

ْء باملبنّي ملا مل يسم فاعله ، فهام م رتكان يف اإلخفاء اللفظي للفاعل 

ية ، فهذل اللوحة القر نية األخروية تتحدث عن احلقيقّي لدالالت سياق

االنقالب الكوع اهلائل املتعدد األحوال يف اآلخرة ، وهي تريد أن ت عرنا 

فهي حتدث تلقائيا  باألمر .. بأن أمور اآلخرة ال خيار فيها لبرش وال ملخلوه 
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ناجما  اإلهلّي ، كأَّنا مفطورة عىل فعل ذلك فعال  ذاتيا  هلا ، أو كأّن فيها بر

 .صا  تعمل بموجبه منقادة   ائعة  ألمر خالقها سبحانه اخ

ويف سورة الرمحن سنجد أكرير أفعال السورة مبنية للمعلوم ألن هلذا  -3

هو األصل يف كالم العرب ، وال ي لجأ إ  البناء ملا مل يسمَّ فاعله إال ألسلباب 

 :الرمحن هي  وقد جاءت ثالثة أفعال من هذا النو  يف سورة ،سياقية خاصة 

-                                (72. ) 

-                             (72.) 

-                                     (24.) 

فاملوسللا األول يف ذكللر حمللاوالت اجلللن واإلنللس للنفللاذ مللن أقطللار 

ل عليهام شواظ ملن نلار ونحلاس  الساموات واألرض ، وثمة وعيد بأن ي رس 

وبناء الفعل ملا مل يسمَّ فاعله يف هذا املقام أنسب للسياه اللذي .. إذا حاولوا 

نلا ملن كلام ذكر -يوحي بالغموض والتحذير ، أما املوسعان اآلخران فهلام 

يف سياه احلديث علن أملور اآلخلرة التلي ي فّضلل فيهلا هلذا الللون  -قبل 

 . التعباي يف مواسا كرياة من القر ن 

ر املوسا األخا سنجد أن حذف الفاعلل حقلق بالغلة خاصلة يف تدبّ وب

ر الذهن عليله فتكلون معرفلة املجلرمني يلوم لهذا السياه ، فلو ذ كر القتص

ل  ذلكالقيامة بسيامهم مقصورة عىل ذف لقصلد العملوم ، الفاعل ، ولكنه ح 

فكل من يرى أولئك املجلرمني يف سلاحة احلسلاب سليعرفهم ملن سليامهم 

ر عللارهم لوذلللك أشللمل خلللزهيم ون لل.. بسللواد الوجللول وزرقللة اجللللود 

 . وفضيحتهم 

ونالحظ كذلك أن األفعال واألوامر الربانية التي ظاهرها ال دة  -2

ض الصيام واجلهاد والقنصاص ، كام يف فرْ وب والعزم تأِت عىل هذا األسل

ب  )  بالفعل
تن  مريل  (ك                

 ( .840:البقرة)
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، ولكن مللا كلان ظاهرهلا ال لدة  مورواهلل تعا  هو الذي فرض هذل األ

 .ه مبارشة يوامل قة التكليفية مل ي سند الفعل إل

بالفعلل املبنلّي أن األفعلال يف خللق اإلنسلان تلأِت  ونالحظ كذلك -2

ها مما ي لذكر فيله سلعف اإلنسلان للمعلوم مسندا  إ  اهلل تعا  ،  ما عدا بعض 

  فيأِت علىل هلذا األسللوب مريلل .. وعجلته                

             (82:النسللللاء )ريل لوملللل          

   (83:األنبياء ) 

واهلل تعا  هو اخلالق ، ولكن ملا أشعر الكالم بنو  سلعف يف اإلنسلان مل 

 .ي سند الفعل إ  اهلل تعا  مبارشة 
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 الرا   والعرشونالفصل 
 التعريف والتنكري

ألشلياء أكرير ايذكر النحاة أن النكرة أصل واملعرفة فر  عليها ، بمعنى أن 

علرف بلأل التعريلف أو اإلسلافة أو يصلب  ت  م ث لنكلرات   اأمرهتكون أول 

ل ام  االسم  ،  وأعللم أن النكلرة أخلفُّ علليهم ملن املعرفلة ":، قال سيبويه  ع 

نا   ف بله ؛ ألّن النكرة أولُّ  وهي أشدُّ متكُّ لرَّ فملن ث لّم  ، ، ثم ي ْدخل  عليها ما ت ع 

 (.4/88:الكتاب )"أكرير  الكالم ينُّصف يف النكرة 

املعرفة ما دّل عىل ْء  ":( 8/828)جاء يف معجم املصطلحات البالغية 

املضلمر والعللم : بعينه ، والنكرة ما دّل عىل ْء ال بعينه ، وأقسام املعرفلة 

واسم اإلشارة واالسلم املوصلول واملعلرف بلاأللف واللالم واملضلاف إ  

أيضلا  يف مراتلب التنكلا ، وتتفلاوت النكلرات  ،واحد منها إسافة معنويلة 

 . "وكلام زادت النكرة عموما  زادت إااما  يف الوسا 

مسألة سلياقية ، بمعنلى أنلك يف يف الكتابة اإلبداعية والتعريف والتنكا 

سياه ما يمكن أن تورد اللفظ معرفة وأن توردل نكرة إذا كان مما جيري عليله 

لكل وه الكالم وأغراسه ، التعريف والتنكا ، ولكنك ختتار ما يناسب سيا

  .. منهام مقام ال يليق باآلخر

يف درس التعريف والتنكلا واجتهلوا  النحوّي وقد أخذ البالغيون اجلهد 

به وجهة زائدة عىل عمل النحاة حني بحريوا علن سلياه احللال اللذي يالئلم 

التعريف والتنكا فتحدثوا عن املواسا التي يصلل  هللا كلل ملنهام ومجعلوا 

وحتدث عبد القاهر عن الفروه بلني اخللرب ،  من لغة العرب واهد  لذلك ال 

: اعلم انك إذا قلت   ":فقال .. زيد منطلق وزيد املنطلق : املعرفة والنكرة يف 

لْن  لْن زيلد  وال من ْعل م أن انطالقا  كان ال من زيد  منطلق  كان   كالم ك ما من مل ي 

ل ذلك ابتداء   وإذا قلت    فأنت تفيد 
زيد  املنطلق  كان كالم ك ملا ملن  :  عمرو 

ه أنه كان من زيد   م 
ْعلن و فأنت  ت  ْمر  ا من ع   وإمَّ

ْن زيد  عرف  أن انطالقا  كان إّما من

 .(480: دالئل اإلعجاز ) "دون  غال 
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فلة بلبع  التنكا جيعل الكلمة عامة مطلقلة ، وهلي يف السلياه مغلّ إن 

ون فيهلا أفضلل كقاماته التي يوللتنكا م.. الغموض أو العموم أو التهويل 

ومما ذكرل السيو ي يف مقام التعريف أنه يأِت ألسباب سلياقية  ،من التعريف 

 .. متنوعة كالتعظيم أو اإلهانة أو التعري  بغباوة الساما أو التحقا 

التعريف يكون بتقييد الكلمة فتعّرف بأْل أو باإلسافة أو تكلون معرفلة و

والتعريلف حيلدد األشلياء ويميزهلا ، والبيلان . .بنفسها كالضامئر واألعالم 

اجلميل هو الذي يراوأ بني التعريلف والتنكلا فااعلي لكلل ملنهام سلياقه 

 .ومقامه 

 : شواهد قرآنية 

ف بطره عدة أشهرها أل عرَّ االسم النكرة ي   : التعريفيف : أوال  

 ر لفظ  بع  الفوائد من ذك البالغيونواإلسافة إ  املعرفة ، وذكر  التعريف

وهم أن يأِت فيه نكرة ،  -يف غا القر ن  -ما معّرفا  يف سياه كان من املمكن 

 : الفره بني احلالني ، ومن ذلك  ونيذكر

 يف قولللله تعلللا   -4                              
           (42:فا ر ) 

أنلتم فقلراء  إ  اهلل ، وهلو يلددي املعنلى : لقلر ن أن يقلال جيوز يف غا ا

 :فلإن قللت  ": الزخمرشّي قلال معرفة ، ( الفقراء ) األصيّل ، لكن جاء اخلرب 

قصد بذلك أن يرهيم أَّنم ل ّدة افتقارهم إليه هم : م  عّرف الفقراء ؟ قلت لل

وغلاهم ،  جنس الفقراء ، وإن كانت اخلالئق كلهم مفتقرين إليه من الناس

ألن الفقر مما يتبا الضعف ، وكلام كان الفقا أسعف كان أفقر ، وقلد شلهد 

  اهلل سبحانه عىل اإلنسلان بالضلعف يف قللوله             
 (7/060:الك اف )"أنتم بعل  الفقراء:وللو نّكر لكان املعنى( 82:النساء)

عىل اكتامل أركانه ، حيث البا  غنصّب ييف هذا الرتكيب  النحوّي  بحثإن 

حذف ألحد ركنيها أو  امجلة اسمية تامة ليس فيه "أنتم الفقراء  " مجلة
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وربام يكون ذلك عند بع  حّذاه  -هنا  تقديم أو تأخا ، ويزيد البالغيُّ 

كمجليء املبتدأ سماا  للمخا ب ، يف دقائق الرتكيب  النظر   -أيضا  النحاة 

 ...دالالت خلاصة أو التعريف يف اخلرب ل

 يف قوله تعا  -8                 

 وقلوله ( 480: البقرة)                    

 .ريانية نكرة يف األو  ومعرفة يف ال( بلد ) حيث ورد لفظ ( 72: إبراهيم)

من السياقني أن الدعاء يف سورة البقلرة كلان  -واهلل أعلم  -يبدو : قلت 

بللدا   منلا  ، واللدعاء يف ( هلذا ) ل أوال  ألنه  لب جعل املكان امل ار إليله بل

هلذا  "سورة إبراهيم كان بعد ن أة البلد فطلب له األملن بصليغة التعريلف 

هلذا  ":الكرماع عن  ية البقلرة  أي أنه  لب له األمن مرتني  ، وقال "البلد 

قبلل بنلاء الكعبلة ، ويف  "بواد غلا ذي زر   "هنا إشارة إ  املذكور يف قوله 

 .(72 :الربهان) "إبراهيم إشارة إ  البلد بعلد الكعبة 

 :، ومنها عندل السياقية وعدد السيو ي بع  أسباب التعريف 

ارن  -7 ن ْيننهن يفن ذن  االسم املعرفةن  إنْحض  ْلت ص  بنلهن بنع  اء  بناْسلم  خم  لد 
ان اْبتن امن ْهنن السَّ

 : ن ْحللو           .       (8-4اإلخللالص )و      

      ( 82:الفت) . 

ت ْعظنيم  أ ْو ا -2
ان ة  اإلن لن ْقت ض ه  ه  ي  ْلم 

ْيث  عن لنك  لن، ح  ْكلر  ، ي ذ 
ن  التَّْعظنليمن ذن

ف من

عْ  لْفو  ي   ص 
ْوننلهن التَّْعظنليمن بنك  ن  املْ ْدأن و 

ائنيل  ملن ا فنيهن من رْس 
بنهن إن وب  بنل ق  يَّ  ة  اهللنق  ن أ ْو رس 

ان للةن  .. اهلل ه  للن  اإْلن
من لله   و  ْول     ق                 (4:املسللد)  فنيللهن و 

ْن  ة  ع  ن اي 
ي  اْلكن

هن ى و  ا ن ْكت ة  أ ْخر  ْونن أ ْيض  يّ ك  نَّمن ه   ج 
 . ا  هن

لايأِت بن و   -2 ْينيز  بنإنْحض  ل  مت   أ ْكم 
لن ت ْمينيزن

ةن لن ار  ش  ّسلاإْلن ان حن لامن ْهلنن السَّ
لن يفن ذن  ا  رن

  مريل                              (44لقامن) 

 (722/ 8:اإلتقان : ظر نا) 
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مريلل التنكا له سياقاته وأغراسه التلي حيسلن فيهلا  : التنكرييف : ثانيا  

التنكللا للتعظلليم والتقليللل والتخصلليص واإلاللام والتكريللا والسللخرية 

  :، ومنه  والتبعي 

املراد بالتعظيم هنا تفخيم األمر وإظهارل بصورة : التنكري للتعظيم  –أ 

 :ومنه  ،خاصة ليكون أوقا يف النفس 

 يف قوله تعا   -4                             
               ( 802: البقرة )خلاا  كريلاا   ": الزخمرشّي  قال :

(  740/ 4: الك لاف )"فقلد أوِت أيَّ خلا كريلا : تنكا للتعظيم ، كأنه قال 

ملعرفة ، وليلدل علىل وهو يفيد ما ذلك العموم ألن النكرة أعّم وأوسا من ا

 .ه من أوِت احلكمة لتنو  اخلا الذي ينا

 يف قوله تعا   -8                   

           ( 447: األعراف ) 

فازوا  ألَّنم لو عينوا مطلوام إذا ؛ والتكرياللتعظيم ( أجرا  ) يف التنكا 

قد يكون فيه نّكرول وأامول جعلول مطلبا  عاما   املالقتُّص العطاء عليه ، ف

 ...املال واجلال عند فرعون واملزيد من السلطة واملكانة 

    يف قلوله تعا   -7           

 ( 4:احلجر)

عرفة ، ويف بعضها منّكرا  ، وذلك يف بع  املواسا م( قر ن ) يأِت لفظ 

وتنكا القر ن ": الزخمرشّي قلال بحسب حاجة السياه يف كل موسا ، 

تلك  يات الكتاب الكامل يف كونه كتابا  ، وأي قر ن : للتفخيم ، واملعنى 

 :الك اف)"الكتاب اجلاما للكامل والغرابة يف البيان : مبني ، كأنه قيل 

8/202) . 

  يف قوله تعا  –2                   

               (42: املدمنون  ) 
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نكرة  ، والذهاب أنوا  كالتجفيف والغْور يف ( ذهاب ) جاء لفظ 

كل أنوا  والتنكا يف ذلك أبل  لي مل ... األرض والتُّصيف إ  البحار 

من أوقا النكرات  "عىل ذهاب به  "وقوله  ":الزخمرشّي قال الذهاب ، 

عىل وجه من وجول الذهاب به و ريق من : وأحّزها للمفصل ، واملعنى 

ب ، وأنه ال يتعايا عليه ْء إذا أرادل   " رقه ، وفيه إيذان باقتدار امل ذهن

 .(7/426 :الك اف)

يء لكا يف بع  السياقات لتقليل ال ليأِت التن:  التنكري للتقليل -ب 

 : عددا  أو قيمة أو مكانة ، ومنه 

 يف قوله تعا   -4                 

                     ( البقرة

:22 ) 

 التنكا بالنعت الذي هو لكنه جرب   ،عظيام  ل أنه وهتويال  ت "يوما    "نّكر

 لينفي نفا   "شيئا   "ونّكر  ر ذلك اليوم يف هذا السياه بعينه ، األهّم يف ذك

، وهذا ال ينايف ال فاعة ملن يأذن له اهلل  أحد ألحد يف القيامة بيشء ولو قليل 

 .  أن ي فا ملن يريد 

 يف قوله تعا   -8                

    (22:املائدة ) 

بيشء  "ما معنى التقليل والتصغا يف قلوله : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

قلل وصّغر ليعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي : ؟ قلت  "من الصيد 

البتالء ببذل األرواأ واألموال ، وإنام هو تدح  عندها أقدام الريابتني ، كا

شبيه بام ابتيل به أهل أيلة من صيد السمك وأَّنم إذا مل يريبتوا عندل ، فكيف 

 .(4/033: :الك اف) "شأَّنم عند ما هو أشد منه؟

  :عن  ل فرعون يف قوله تعا  -7

                            

         ( 474:األعراف ) 



 

301 

فإذا جاءهتم احلسنة بإذا : كيف قيل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

ألن جنس : وتنكا السيئة ؟ قلت  وتعريف احلسنة ، وإن تصبهم سيئة بإنْ 

تقا إال يف الندرة وأما السيئة فال  ،احلسنة وقوعه كالواجب لكريرته واتساعه 

فهل ، أيام البالء  قد عددت  : منها ، ومنه قول بعضهم  وال يقا إال ْء  

 .(8/422: :الك اف)"؟ أيام الرخاء عددت  

 هذا عىل مالحظة بع  النحاة أن الرشط بإذا كريا التحقق ، وبإنْ : قلت 

 . اه رهن بالسي هو قليل ، وهو أمر مالحظ ، لكنه ليس عاما  وال مطلقا  ، بل

واملراد بالتخصيص هنا إرادة نو  واحد من :  التنكري للتخصيص -ج

 :أنوا  متعددة ممكنة ليشء ما، ومنه

  عن أهل الكتاب واملرشكني يف قوله تعا  -4            
            (20: البقرة  ) 

بلذاهتا ملن أي للون  نكرة ليفيد حرصلهم علىل احليلاة( حياة ) جاء لفظ 

هنا مجال التنكا أن عبد القاهر رأى و.. بُّصف النظر عن كوَّنا حياة صاحلة

ك وجلدت  هللذا التنكلان وأْن "  أنه يف ك وأذكيت  حسَّ إنذا أنت  راجعت  نفس 

سلنا  وروعلة  ولطلف  موقلا  ال ( عىل احليلاةن )  ْل ق  ومل ي   (عىل حياة  ) "قنيل   ح 

ل ، و ْدر  ر  ق  اد  ق   وخترج  عن األرحييَّة واأل ْنسن إن  ي 
م ذلك ما التعريفن ك ت ْعد  جتد 

 ملن  احليلاةن ال احليلاةن ملن 
ب ب  يف ذلك أنَّ املعنى عىل االزديادن هام ، والسَّ

خالفن

ل   منله ، أصلنها 
ا العادم  للحياة فلال ي صن وذلك ال حيرص عليه إنالّ احليُّ ، فأمَّ

 .(427: دالئل اإلعجاز )"ها احلرص  عىل احلياةن وال عىل غا

     املخلوقات من األحياءايف سياه بيان أنو يف قوله تعا  -8  

         ( 22:النور ) 

فإن  ":الزخمرشّي قال نكرة ليفيد العموم والتنو  ، ( ماء ) جاء لفظ 

ملعنى أنه خلق كل دابة من ألن ا: قلت  "من ماء  "مل نّكر املاء يف قوله : قلت

نو  من املاء خمتص بتلك الدابة ، أو خلقها من ماء خمصوص وهو النطفة ، 
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 "ثم خالف بني املخلوقات من النطفة ، فمنها هوامُّ ومنها اائم  ومنها ناس  

 (.7/820: الك اف)

 يف قوله تعا  : التنكري لإلهبام  -د               

     ( 8:فا ر ) 

نكرة ليفيد العموم والكريرة واالنت ار ، فرمحته واسعة ( رمحة ) جاء لفظ 

 .والتنكا يف هذا السياه أنسب هلا.. وألوان   وسعت كل ْء ، وهي أنوا

 يف قوله تعا  : التنكري للتكثري  -هـ         

       ( 2:فا ر ) 

( رسل ) النكرة أكرير وأعّم من املعرفة كام ذكرنا مرارا  ، وجاء تنكا لفظ 

نه أض له من أذى وسخرية بفيام تعرّ  هنا من هذا القبيل ، ليعزي  النبّي 

 .كريا    كرام   ل يف ذلك الطريق ، فقد سبقه رسل  ليس وحد  

 : أهل مكة لقوكام يف حكاية : التنكري للسخرية  -و

                          

          (3: سبأ ) 

فإن قلت   ":الزخمرشّي قال .. نكرة  العائد إ  النبّي ( رجل ) جاء لفظ 

ل ام   يف قريش ، وكان إنباؤل بالبعث شائعا  عندهم   كان رسول اهلل م هورا  ع 

فنّكرول هلم وعرسوا عليهم  "هل ندلكم عىل رجل ينبئكم  "فام معنى قوله 

كانوا يقصدون : الداللة عليه كام يدل عىل جمهول يف أمر جمهول ؟ قلت 

بذلك الطنْلز  والسخرية ، فأخرجول خمرج التحيل ببع  األحاجّي التي 

ى اا لل  .(43)( 7/236: الك اف)"ضحك والتلهي متجاهلني به وبأمرلي تحاج 

 

 
                                                 

 "با  دا  أو معرّ لنه مولّ لأظ:  سخرية واالستهزاء ، قال اجللوهريال:  الظنلز -43
 .(ظنلز:اللسان)
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 :يف قوله تعا  : التنكري للتبعيض  -ز

                         

 ( 48:احلجرات )

حيث جاء نكرة ،  "رياا  ك "ب ني  الفصل بني : فإن قلت  ":قال الزخمرشّي 

جميئه نكرة يفيد معنى البعضية وأن يف الظنون ما : وبينه لو جاء معرفة ، قلت 

جيب أن جيتنب من غا تبيني لذلك وال تعيني ، لئال جيرت  أحد عىل ظن إال 

بعد نظر وتأمل ، ومتييز بني حقه وبا له بأمارة بينة ، ما است عار للتقوى 

ّرف لك ان األمر باجتناب الظن منو ا  بام يكرير منه دون ما واحلذر ، ولو ع 

بالكريرة جمتنبا  ، وما اتصف منه  متصف   ظن   يقل ، ووجب أن يكون كلُّ 

 (.2/734:الك اف)"نه بالقلة مرخصا  يف تظنّ 
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 اخلامس والعرشون الفصل
 داءـالن

لراد ،  بحرف م ُّّصأ به أو حمذوف جوازا  وانتبال  لب  إقبال النداء  وقد ي 

راد به التنبيه إذا دخل علىل احللرف مريلل "يا أهلل   "به الدعاء  كام يف  يلا : وقد ي 

   .ليت  

والنداء عادة يكون للعاقل ، وقد يأِت لغا العاقل إذا ن ّزل منزللة  العاقلل 

 كام يف أمر اهلل تعا  األرض  والسلامء  يف  قولله                  

            (22:هود .) 

 : حـروف النداء  

اهلملزة حلرف ، أحممد  أقبلْل : حرف  لنداء القريب ، كقولك :  اهلمزة -أ

منادى مبني عىل الضلم : نداء مبني عىل الفت  ال حمل له من اإلعراب ، حممد  

 .يف حمل نصب 

يا خالد  ، يا :  حرف لنداء القريب والبعيد عىل السواء ، تقول: يا  -ب 

أكرير حروف النداء استعامال  ، ومل  "يا  "و.. حممدان ، يا عليون ، يا أهل  الدارن 

ل يف القر ن   .ي ستعمل غا 

نيَّ : لنداء القريب ، مريل :  أيْ  -ج   .أْي ب 

ا  -د  ا هاء  فتكون : أيم ي ا ، ومنه قول : للبعيد والقريب ، وقد ت بدل مهزهت  ه 

 :احلطيئة 

ى       تاهللن ال حتللرْمه الليلة  اللحام   فقال   ر 
ْيف  وال قن ال  س  ي ا ربَّ  ه 

البيت من قصة شعرية  ريفة تبني كرم العريّب ، حيث نزل باحلطيئة 

ى  ر 
فاغتّم لذلك حتى (  عام الضيف ) سيف وهو بالصحراء وليس عندل قن

ه ليطعم  الضيف  حتى ال يفتضحوا بني  ل أن يذبح  .. العرب  لب منه ولد 

 ...    وبينام هم يف ذلك إْذ ظهر قطيا  من مح  ر الوحش فأصابوا منه واحدة  
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إذا مل حيدث لبس يف الكالم فحذفه جائز ، وهو :  حذف حرف النداء -

  كريا يف القر ن ، ومنه        (82:يوسف).  

ّب  "وكرياا  ما يأِت لفظ   ذوف األداة يف القر نمنادى مضللافا  حم "ر 

نا "بصيغة   كقوله تعا  "ربَّ                   

      (46:الكهف)  َّمنادى مضاف منصوب بالفتحة :  رب

 .الظاهرة

فإذا حدث لبس أو غموض يف املعنى امتنا حلذف حلرف النلداء كلام يف 

نادى املندوب واملنادى البعيد واملنادى النكرة غا املقصودة واملستغاث بله امل

 .واملتعجلللب منه 

العللم املفلرد ، والنكلرة : للمنادى مخسلة أقسلام هلي  : أقسام املنادى

املقصودة ، والنكرة غلا املقصلودة ، واملضلاف وال لبيه باملضلاف ، وهلذل 

 :أحكامها بع  

لمم املفر -أ هو ما ليس مضافا  وال شلبيها  باملضلاف ، سلواء : د املنادى العم

 "حمملدون  "أو للجما  "حممدان  "كان لفظه للمفرد مريل حممد ، أو للمرينى 

 .يا حممد  ، يا حممدان ، يا حممدون : تقول 

بنى عىل ما كان ي رفا به قبل البنلاء   ، ومنله وحكم هذا القسم أن ي    

                        (78:هود ). 

هلا :  املنادى النكرة املقصودة -ب  النكرة املقصودة هي التلي يلزول إاام 

والغالب أن يكون املنادى يف حّيز  يا غالم  ، يا رجل  ، يا رجال  ،: بالنداء مريل 

فهلذل األلفلاظ نكلرات قبلل دخلول النلداء عليهلا  .. النداء يسما أو يلرى 

عدل ، وحكمها البناء عىل ما ترفا به كالعلم املفلرد وتكلون يف حملل معارف ب

  ، ومنه  نصب                             (22:هود .) 

هي الباقية عىل إاامها وشليوعها كلام :  املنادى النكرة غري املقصودة -ج 

يا غافال  ، :  مقصود بالنداء ، تقول كانت قبل النداء ، وال تدل عىل فرد معني
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إن املوت  وراء ك ، ولست تريد بذلك غافال  بعينله تعلمله وتناديله مبلارشة ، 

 :وإنام تريد بذلك جنس الغافلني مجيعا  ، وهذا النو  معرب منصوب ، ومنه 

ْن  رْست  فبّلغ  ا راكبا  إّما ع   ن داماي  من ن ْجران  أالّ تالقيا        أي 

 أتيت  العروض ، وهو مكة واملدينة وما حوهلام ، نداماي مجلا:  عرست 

ن ْدمان ومعنال النديم امل ارب ، وقلد يطللق علىل اجللليس املصلاحب وإن مل 

 .يكن م اركا  يف الرشاب 

منلادى : يا أهل  اخلا ، أرسعوا إليله ، أهلل  : تقول :  املنادى املضاف -د

 منصوب ، واخلا مضاف إليه ، ومنله                    

                 ( 82:مللريم)  ومنلله             

                         (432:البقرة)  . 

، ويا عبد   يا عبد  اهلل: ومن هذا النو  األعالم واألسامء املضافة مريل 

 .. الرمحن ويا أخا العربن 

أو جاء ..  ما اتصل به ْء  من متام معنالهو :  املنادى الشبير  املضاف -هـ 

بعدل معمول يتّمم معنال ، وغالبا  ما يكون املنادى هنا من امل تقات العاملة 

 ..عمل  الفعل كاسم الفاعل واسم املفعول وصي  املبالغة والصفة امل بهة 

 ، يا مانحا  الفقا  ، جزاك اهلل  :  تقول
ن
ومنه قول حافظ إبراهيم يف خا  اجلزاء

 :عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  

ّبيها لْاا  عن حم  ها      جزاك  ربُّك خ  ى وحارس   يا رافعا  راية  ال ور 

املنادى املعرف بأْل ال تدخل عليه يا مبارشة ، إنام توسا : املنادى املعرف 

يا أهيا : التنبيه  تقول   "ها "ة أّي للمذكر وأية للمدنث ملحقا  اا قبلها لفظ

 ..أهيا الرجال  .. الناس  

لفظ  اجلالللة ، فتلدخل  املعرف بأْل ي سترينى من  ( :اهلل ) نداء لفظ اجلاللة 

، يلا أهلل  ، اغفلْر ل : عليه يا مبارشة بدون أّي وتصا مهزته مهزة قطا ، تقول 

ذف يا وي  :عوض عنها بامليم امل ددة يف نداء لفظ اجلاللة ، ومنه وقد حت 
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                             ( 80: ل عمللران)  َّللم : اللَّه 

 .  ل نصب ، وامليم امل ددة عوض عن يامنادى مبني عىل الضم يف حم

 : من مجاليات النداء 

إن بنية النداء موسوعة لطلب االنتبال لتلّقي أمر ما ، لكنها يف السياه 

تتحمل دالالت ومعاع متجددة ، والغالب عليها يف القر ن إذا كان املنادني 

كريم هو اهلل عز وجل أن تتحّمل ما املعنى األصيل للنداء لونا  من الت

ْن يصدر منه النداء ، هذا هو  للمنادى بوصفه حمل اعتبار واهتامم عند م 

 .الغالب فيه ، فإذا خرج عن ذلك جاء لدوا  سياقية تبحث يف موسعها 

وأن ( يلا ) أن القر ن مل يستعمل من حروف النداء إال احللرف ذكرنا وقد 

ذف كريلاا  بدالللة السلياه ، وملا ذللك فقلد ورد  النلداء بيلا هذا احلرف حي 

ويف دالللة النلداء بيلا علىل موسعا  يف القر ن ، ( 704) حوال املُّصأ اا يف 

 ..يا حرف وسا يف أصله لنلداء البعيلد  ":القريب أو البعيد قال الزخمرشّي 

ثم استعمل يف مناداة من سها وغفل وإن قرب ، تنزيال  لله منزللة ملن بعلد ، 

كيد املدذن بأن اخلطاب الذي يتللول فإذا نودي به للقريب املقا ن فذلك للتأ

يا رب ، ويلا أهلل ، : فام بال الداعي يقول يف جدارل : ا  ، فإن قلت به جدّ  معني  

هلو استقصلار :  ؟ قلت ُّص   ا  به وأبْ م  ْس وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، وأ  

وما يقربه إ  رسلوان اهلل ومنلازل  ىمنه لنفسه ، واستبعاد هلا من مظان الزلف

الك لاف )"...قربني ، هضام  لنفسه وإقلرارا  عليهلا بلالتفريط يف جنلب اهلل امل

:4/22). 

 :  للنداء شواهد قرآنية 

 ورد نداء املدمنني بقول اهلل تعا   -4           يف القر ن

             موسعا  ، وورد نداؤهم باسم الفاعل يف موسا واحد هو(  22) يف 
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                   (النور :

74) 

              :أن يف النداء بيا أهيا اللذين  منلوا بالغلة خاصلة ، قلال  الزخمرشّي يرى 

يلا أهيلا  )يعنلي  -عىل هذل الطريقلة  ر يف كتاب اهلل النداء  مل  كري  :  فإن قللت   "

ملن التأكيلد  السلتقالله بأوجله  :  يف غلال ؟ قللت   ما مل يكريلرْ   ( منوا الذين 

ل ملن أواملرل ونواهيله للله عبلاد   ما نلادى اهلل  من املبالغة ، ألن كلَّ  وأسباب  

وعظاته وزواجرل ووعدل ووعيدل واقتصاص أخبار األمم الدارجة علليهم ، 

علليهم أن  ، ومعلان   جسام   وخطوب   عظام   ه أمور  وغا ذلك مما أنطق به كتاب  

يتيقظللوا هلللا ، ويميلللوا بقلللوام وبصللائرهم إليهللا ، وهللم عنهللا غللافلون ، 

 .(4/26: الك اف )"وا باآلكد األبل  ناد  أن ي   فاقتضت احلال  

وقد ذكرنا أن يف النداء لونا  من التكريم للمنادى يف كريا من مواسا  -8

يا أهيا ) د ورد النداء بل الكالم ، فإذا جاء يف غا ذلك ففي سياه خاص ، وق

                يف موسا واحد هو موسا عتاام وتبكيتهم يوم القيامة( الذين كفروا 

                     (3: التحريم ) وورد نداؤهم

  باسم الفاعل كذلك يف موسا واحد            

 .وذلك يف مقام إعالن الرباءة منهم ومما يعبدون من دون اهلل( 4:الكافرون)

ومما يدكد ذلك أن اهلل تعا  قد نادى نبيه موسى كرياا  يف القر ن ، ومل  -7

ل فرعون مبارشة ، بل ورد نداء فرعون مرتني فقط يف حوارل ما   عدوَّ
ينادن

يلقبه بامللك ، بل نادال باسمه ومل ( يا فرعون ) موسى ، فنادال موسى بقوله 

 جمردا  أمام املأل من قومه وحاشيته ، ومنه         

    (468: اإلرساء)  ويف ندائه باسمه جمّردا  من األلقاب أمام املأل

 .مهانة له وازدراء 

 اهلل  عّز وجّل نبيَّه حممدا   -2
كام نادى غال ن باسمه يف القر  ومل ينادن

بل نادال بصفتي .. من األنبياء كآدم ونوأ وهود وصال  وإبراهيم وموسى 
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ا النبوة والرسالة  ما النَّبِي   يم ُّي 
ا و  أم ول   يم س  ما الرَّ ُّي 

تكريام  له وإثباتا  لصده   أم

 ...نبوته ، ونادال بصفتني أخريني خاصتني 

ما ال ايم  ففي نداءْي أولن الدعوة ومفاجأهتا  ُّي 
ل  ـْأم مِّ زَّ ا و  م  ا  يم م ُّي 

أم

ر  ـالْ  ثِّ دَّ .. نادال ربُّه بام كان منه يف أخّص مواسا بيته وأخفاها عن األعني    م 

يف فرا  نومه ، ليعلم  ونعلم  معه منذ البداية أن اهلل تعا  يرانا عىل كل حال 

املدثر )الصفتان نكون فيها ، وفيهام تلمي  وتوبيخ للمكذبني ، حيث بينت 

من حيث مل يكن يتوقا ، ولو   مفاجأة  الدعوة اجلديدة للنبّي ( واملزمل 

عىل يزّملول أو يدّثرول كان مّدعيا  ما لزم بيته وفراشه و لب من أهله أن 

 .النحو الذي نعرفه من ذلك احلدث يف ساته الرشيفة 

ا والتحذير وقد يكون اختيار صيغة النداء داال  عىل نو  من التذك -2

ا كام يف نداء  الذي ورد يف اثني عرش موسعا  ، وفيه إثبات    أمْهلم اْلكِتماِب  يم

 الكتاب إليهم حتى ال ي كّذبوا بالقر ن ألنه  كتاب منّزل مريل كتبهم ، 
إنزالن

ائِيلم  ومريله النداء  نِي إِْْسم ا م الذي ورد يف ستة مواسا تذكاا  هلم باألبوة   يم

فهم من نسل النبّي الكريم يعقوب بن إسحاه بن إبراهيم عليهم  ،الكريمة 

السالم ، ولقبه إرسائيل ، وهي األبوة التي ينبغي هلم معها مراعاة  حقوه اهلل 

 .  واإليامن برسله واتبا  حممد

ا النَّاس   أما نداء  -0 م ُّي 
اأم يف القر ن يف عرشين موسعا  ،  وردفقد   يم

من أكرير منه يف القر ن املدع ؛ ألن خطاب الدعوة وهو يف القر ن املكّي 

ة دولة قائمة للمسلمني ، ومل تكن ثمّ ، كان عاما  شامال  للناس مجيعا  بدايتها 

ا فلام هاجروا وابتدأوا تأسيس دولتهم كرير نداؤهم بصفة اإليامن  ا  يم م ُّي 
أم

ن وا املكي ، وقد استمر وهي يف القر ن املدع أكرير منها يف القر ن   الَِّذينم آمم

نداءات جديدة  فيه تاخلطاب القر ع للناس عاّمة يف املدينة كذلك ، ودخل

ا بلفظ منها نداء أهل الكتاب  كلها موسعا  اثني عرش يف   أمْهلم اْلكِتماِب  يم

تكرير  -وبخاصة اليهود  -امل كالت ما أهل الكتاب حيث بدأت ،  مدنية
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اوهتم منذ البداية للدعوة الناشئة ، بعد اهلجرة لوجود اليهود اا وعد

ا وكذلك نداء  ائِيلم  يم نِي إِْْسم ورد يف ستة مواسا منها مخسة مدنية الذي    م

وذلك ألن سورة  ه قد ( 26: ه)من سورة  ه  وموسا واحد مكّي 

اشتملت عىل قْدر كبا من ساهتم منذ ابتداء دعوة موسى حتى اختاذهم 

  ...العجل إهلا  

ه يف اللفظ يضفن إلإْذ ي  (  نساء النبي  ) نداء  لنداء التكريمّي ومن ا – 3

، سواء كان ذلك يف مقام ألقدارهن بني الناس  ا  ورفع تكريام  وترشيفا  هلنّ 

 التحذير مريل                   

      (76: ألحزابا ) أو يف مقام الترشيف والنصيحة

 مريل                              

                  (78: األحزاب. ) 

ر كفرل وعنادل وإقامة ويف موسعني جاء نداء إبليس للتبكيت وإظها -2

 احلجة عليه أمام البرش للتحذير من اتباعه ، ومنه         

        (78: احلجر.) 

وقد اعتاد ال عراء واألدباء أن ينادوا ما اليعقل تنزيال  له يف ال عور  -2

إجابة ، لكن القر ن  هفون منرعواإلحساس منزلة من يعقل ، ال عىل أَّنم ي

يذكر نداء غا العاقل ألمرل أو َّنيه ، وألن اآلمر هو اهلل تعا  فتكون 

االستجابة ألمرل ظاهرة للعيان ، ويف ذلك بيان عظيم قدرته وأن كل ْء 

ني  دم بأن املخلوقات التي هي أعظم خلقا  بر ألمرل ، وفيه تلمي  لمسخّ 

 قال تعا  ..ليهم أن يستجيبوا وع.. منهم مستجيبة ألمر راا     

                (46: سبأ.) 

وقد يتكلرر النلداء يف موسلا واحلد علدة ملرات ملنلادى واحلد   -46

، وملن ذللك ماجلاء يف نصليحة بحلث يف سلياقها في كل ظاهرة أسلوبية ت  

يف ( يلا قلوم ) ن لقومه يف سلورة غلافر ؛ إذ يكلرر النلداء بلل مدمن  ل فرعو
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وذلك يف مقام النصليحة واللوعظ والتلذكا ( 72-78-76-82 )اآليات 

مل كلرر : فلإن قللت  ": رّي لالزخم قال .. واإلحلاأ عليهم باحلجج املتنوعة 

ل: نداء قومه؟ قلت ة الغفللة، ن  تكرير النداء فيه زيادة تنبيه هلم وإيقلاظ ملن سن

وفيه أَّنم قومه وع اته وهم فيام يلوبقهم ، وهلو يعللم وجله خالصلهم ، 

فهو يتحّزن هلم ويتلطف ام ، ويستدعي بذلك أن  ، ونصيحتهم عليه واجبة

 "يلا أبلت "كلام كلرر إبلراهيم عليله السلالم يف نصليحة أبيله ...ال يتهمول 

 (.2/402: الك اف )

يف  أربا مراتورد ( أبتن  يا) وتكرار إبراهيم عليه السالم نداء أبيه بل 

 موسا واحد من سورة مريم                 

      .                       

      .                       

             .                 

      .                  

        (22-24:مريم) 

بل هددل بالرجم و ردل من ( يا بنّي ) ونالحظ ما هذا أن أبال مل يقل له 

البلدة ، فلم يرّد عليه إبراهيم ، بل سّلم عليه تسليم  ودا  ووعدل باالستغفار 

 .له ، حتى إذا تيّقن استمرارل عىل الكفر كّف عن ذلك وترّبأ منه 

 

 

 

 

 

 



 

320 

 السادس والعرشون الفصل
 التمييز 

 جامد يبني جنس ما قبله أو نوعه  نكرة اسم   من املنصوبات ، وهوتمييز ال

فكلملة .. زكلاة  الفطلرن صلا   متلرا  أو قمحلا  : فحني تقول ويزيل غموسه ، 

يلله عرف من أي نو  هو ، وهلذا اإلالام يزالصا   كيل ، واملكيل مبهم ال ي  

 ويف قولله تعلا   "متلرا   "التمييز  املنصلوب                    

                             ( 2: يوسف ) 

عدد مركب مبني عىل فت  اجلزأين يف حمل نصب مفعول به ، : أحد  عرش  

وكلذلك يف  "كوكبلا   "وهو عدد مبهم ، ويزيل إاامه متييز العدد املنصلوب 

 قوله تعا                  (48: القمر)  ال ي عرف نو  التفجا

 .الذي يزيل اإلاام عن اجلملة ( عيونا  ) الذي حدث لألرض إال بالتمييز 

 :ينقسم التمييز إ  قسمني حسب نو  مميزل مها و

متييز املفرد أو الذات ويسمى امللفوظ لوجلود مميلزل يف اجلمللة ، :  األول

له كلملة   وهو ما دل مميزل عىل كيل أو وزن أو مسلاحة أو علدد ، وأزال إاام 

 .واحدة  أو ما هو بمنزلتها 

متييز اجلملة ، وهو الذي يزيلل إالام  اجلمللة كلهلا ، وقلد :  النوع الثاين

ل ي لحظ من سياه اجلملة ،  سمي أيضا  متييز النسبة والتمييز امللحوظ ألن مميز 

 :وهو أنوا  

 د  سكانا  ، و اب الربيا  هواء  زادت البال: عن الفاعل مريل متييز حمول  -أ

 ومنله ،  زاد سكان  البالد ، و لاب هلواء  الربيلا: واألصل        

                           ( 2: مريم  ) 

وقلد ام سلنبني ، واشتعل شيب  الرأسن ، لكّن تعبا القر ن أمجل ك: أصله 

ى رقلة  ، أي ال : عام يقوم مقام الفاعل كنائبه مريل التمييز حيول  ار  الزهر  ال جي 

ى رقت ه  ار  ىنائب الفاعل للفعل ( هو ) ، فهو حمّول عن الضما جت  ار   . جي 
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زاد : زاد اهلل  حممدا  تعظليام  ، واألصلل : متييز حمول عن املفعول مريل  -ب

  ومنه اهلل  تعظيم  حممد                 (48: القمر). 

وفجرنا عيون  األرض ، ولكن تعبا القر ن أمجل لداللته علىل : واألصل 

 .ال مول والعموم املرادين يف هذا السياه 

 :متييز يقا بعد أفعل التفضيل ، وهذا أيضا  نوعان  -ج

، وأكريلر ملاال ،  فهلذا  أنت أعىل منزال  : ما يكون فاعال  يف املعنى نحو  -أ

واجب النصب ألنه يص  جعله فاعال  بعد حتويل أفعل التفضيل إ  فعلل يف 

 فمنلزل وملال فلاعالن ، ومنله  "أنت عال منزل لك وكري لر مال لك  "   

                                    ( 72: الكهف )

 . كري ر مال وعزَّ نفري  أي أنا

ل قلا  ، وفا ملة  : ما ليس فاعال  يف املعنى مريل  -ب حممد  أفضلل  رجلل  خ 

 أمجل  الن
ن
 .وجها   ساء

 : من مجاليات التمييز 

من حكاية قول زكريا عليه السالم حني  لب ملن ربله يف قوله تعا   -4

 الولد                  ( 2: مريم ) 

واشلتعل شليب  : حملوال  علن الفاعلل ، واألصلل ( شليبا  ) اء التمييز ج

لبب  يف أ ْن كلان  :فلإنن قللت   ":عبد القلاهر اجلرجلاع الرأسن ، قال  فلام السَّ

 كان له  الفضل  
ذا الوجهن ْيب عىل ه  ذا استعا  لل َّ

ة ملن ، اشتعل  إن   بان  باملزيَّ
وملن

 اآلخرن هذل الب ْينونة  
جهن نَّ السبب  أنه يفيد  ما مل عانن ال ليبن يف اللرأسن فإن ؟ الو 

ل من نواحيلهن وأنله قلد  مول  وأنه قد شا   فيه وأخذ  الذي هو أصل  املعنى ال ُّ

ء  أو مل يبق  منه إنالَّ ملا ال ي عتلدُّ   ْ واد  ل ت ه حتى مل يبق  من السَّ مَّ مج  استغرقه وع 

 ،اللرأسن أو ال ليب  يف اللرأس  اشتعل  شيب  : وهذا ما ال يكون  إنذا قيل  ، به 

 فيه عىل اجل ملة 
 أكرير  من ظهورلن

ونظلا  هلذا يف .. بل ال ي وجب  اللفظ  حينئذ 

لَّ  زَّ وج  ه ع   التَّنزيلن قول                 (48: القملر)   التفجلا
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إن   شلتعال  سند  هنلاك االا  عىل األرضن يف اللفظ كام أ  للعيون يف املعنى وأ وقن 

مول هاهنا مريل    الذي حصل  هنلاك الرأس ، وقد حصل بذلك من معنى ال ُّ

ها وأنَّ املاء  قلد كلان األرض  قد كانت صارْت عيونا  كلَّ وذلك أنه قد أفاد  أنَّ 

ل فقيل   كل   يفور  من  منها ، ولو أ جري  اللفظ  عىل ظاهرن
رنا عيون  : مكان  وف جَّ

لَّ عليه  يف األرضن أو العيون   د ذلك ومل ي د 
فن ولكان املفهلوم  منله ، األرض مل ي 

س ملن أملاكن  منهلا   "أنَّ املاء  قد كان فار  من عيون  متفرقة  يف األرض وتبجَّ

 .(4/27:دالئل اإلعجاز )

 يف قوله تعا   -8                               

                         (2: النساء) 

لهن  : املحول عن الفاعل ، وأصله  ( ا  ن ْفس  ) نجد التمييز   فإن  ابت نفوس 

ويف اآليلة دليلل علىل سليق املسللك يف ذللك ووجلوب " :قال الزخمرشّي 

: ، ومل يقلل فلإن  لبن: الرشط عىل  يب النفس فقيلل يناالحتياط، حيث ب  

نفسلها علن املوهلوب  بأن املراعلى هلو جتلايف ن وهبن أو سمحن، إعالما  فإ

 فإن  بن لكم عنهلا، بعريلا  : إن  بن لكم عن ْء منه، ومل يقل: وقيل ،  يبة

 .(4/234:الك اف ) "هلن عىل تقليل املوهوب 
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 السا   والعرشونالفصل 
 اسم التفضيل 
وية كرياة ، لكنّله اخلت ص تفضيل ْء عىل ْء أو أشياء يددَّى بصور لغ

بأسلوب يعرف منه التفضيل حتديدا  ، وهذا قائم يف التعجب كذلك وغامها 

 .من أساليب اللغة 

اسم م تق عىل وزن أفعل يلدل علىل اشلرتاك شليئني أو واسم التفضيل 

أشياء يف صفة ما زيادهتا يف أحدمها عن الرياع أو اآلخلرين ، ويسلمى األول 

لل ، وما بعد املفضَّ    ، األرض أكلرب ملن القملر: ال  عليله كقوللك أفعل مفضَّ

 . "أكرب  "ل عليه وبينهام أفعل التفضيل ل والقمر مفضَّ فاألرض مفّض 

ومعنى التفضيل هنا خمصوص ، إذ هو مصطل  نحوي ، ولليس بمعنلال 

ولكن املراد أن صليغة .. العام بني الناس بمعنى أن املفضل أحسن أو أعظم 

ة املفضل عىل املفضل عليه يف أمر حسلن أو قبلي  ، فملن أفعل تدل عىل زياد

اسم تفضيل ، فالتفضليل : الكافر أتعس  الناسن حظا  ، أتعلس : الرياع قولك 

 . هنا مسّمى اصطالحي 

يصاغ من الفعلل الريالثلي امللايض التلام املريبلت :  صياغة اسم التفضيل

علىل  امل لبهة منله املتُّصف املبني للمعلوم القابل للتفاوت ، وليست الصفة  

التفضيل منه بلأن  كونفيمنها  ا  فقد رش ، وإذا وزن أفعل الذي مدنريه فعالء 

تأِت  بفعل مساعد ألداء املعنلى وبعلدل مصلدر الفعلل امللراد التفضليل منله 

جا  من سلعيد ، إذا : ال فق  أشدُّ محرة  من الرشوه ، و : كقولك  ر  عيل  أشدُّ ع 

 .شد وأظهر من الرياع وعرج األول أ، كانا أعرجني  

 :للتفضيل  قرآنيةشواهد 

  يف حكاية قول صلاحب اجلنتلني لصلاحبه مفتخلرا  -4         

                                      ( الكهف

:72  ). 
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وملاال  ونفلرا  متييلزان مريلله ومعطلوف عليله ،  اسم تفضيل وأعزّ : أكرير 

  لتقدم مريله وللفاصللةمن الرياع  "منك "ذف اجلار واملجرورمنصوبان ،  وح  

أكريلر ) وبنلاء التفضليل ( أنلا ) وقد أّكد الكالم بإظهار املسند إليه وتقديمله 

  .(ماال  ونفرا  ) الدال عىل املفاخرة وحتويل املفتخر به إ  متييز ( وأعز 

  يف قوللللله تعللللا  -8                         

          (20: البقرة ). 

نكرة لبيان شدة حرصهم علىل ( حياة ) اسم تفضيل ، وجاءت : أحرص  

 .نو  لعلمهم بإفالسهم يف اآلخرة وسيا  نصيبهم منها  أي  حياة من  أي  

   يف قوله تعا  -7                   

       ( 487:األنعام ). 

أكابر  مجا أكرب ، اسم تفضيل جممو  مجا  تكسا ، وهو شاهد عىل 

 .للمفضل عليه إذا أسيف إ  معرفة املطابقة ، أي مطابقة اسم التفضيل 

جب مبارشة دون حاجة إ  فعل يأِت منها التفضيل والتع ثمة أفعال  و -2

 ة تلك الرشوط التي حُّصها النحاة أفعال كرياة مستوفي وردْت  ؛ إذْ مساعد 

،  منك قوة   هو أشدُّ : وجاء التفضيل منها ما الفعل املساعد ، فالعرب تقول 

  ذلك يف قوله تعا   الزخمرشّي وهو أقوى منك ، وقد الحظ   

                  ( 32: البقرة). 

 ، وفعل القسوة مما خيرج منه أفعل   قسوة أشدّ :  مل قيل: فإن قلت  ":قال  

عىل فرط القسوة ، ووجه  وأدلَّ  لكونه أبني  :  التفضيل وفعل التعجب ؟ قلت

 ف القسوة بال دة ،صد وصقصد معنى األقسى ، ولكن ق   خر ، وهو أن ال ي  

 (.4/422:الك اف )"قسوة   م أشدُّ احلجارة ، وقلوا   قسوة   اشتدْت : كأنه قيل 

نجلد يف القر ن الكلريم  "أكرير  "وغاها مريل  "أشّد  "وبمراجعة صيغة 

التفضيل املبارش ، والتفضيل بالفعل املساعد  : كلتيهام يستعمل الصورتني أنه 

 : ومنه .. ساليب من باب التوسعة وتنويا األوذلك 
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  -أ                        

 (.2:يوسف )

بُّ ) صي  اسم التفضيل    .مبارشة من فعله لتوافر الرشوط (  أ ح 

  -ب                    

               ( 402:البقرة ) 

جاء التفضيل من الفعل حّب الذي توافرت له الرشوط بالفعل املساعد 

لكننا نالحظ أن الرتكيب يف اآلية الريانية ، املصدر ، ومريله كريا يف القر ن  ما

بَّ ) دُّ ح  ّب من نو  خاص لذي أقوى تعباا  ما الفعل املساعد ؛ أل(  ا  أ ش  نه ح 

أشّد ) ، فزيادة الفعل املساعد ونصب احلب عىل التمييز يف اجلالل واإلكرام 

ّب ) أقوى داللة  من التفضيل املجّرد ( حبا    .( أح 

والحظ النحاة كلذلك أن أفعلل التفضليل خيلرج أحيانلا  علن تللك  -2

ني اشلرتكا يف القاعدة الضيقة التي حُّصول فيها ، وهي أنه دال علىل أن شليئ

إن أفعلل التفضليل لليس : صفة وزادت يف أحدمها عن اآلخر ، وهلذا قلالوا 

أي ليس موافقا  متاما  الصطالحه اللذي صلي  للله كلام أحسلب ،  ،عىل بابه 

  ذلك يف قوله تعا  الزخمرشّي والحظ                  
                (30:مريم ). 

كأن ملفلاخراهتم ثوابلا  ، حتلى ( خا ثوابا  ) كيف قيل : فإن قلت  ":قال 

ثلم بنلى .. ثواام النار : كأنه قيل : جيعل ثواب الصاحلات خاا  منه ؟ قلت 

د ملن أن : عليه  خا ثوابا  ، وفيه قب من التهكم الذي هلو أغليظ للمتهلدَّ

ما وجه التفضيل يف اخلا كأن ملفلاخرهم  :عقابك النار ، فإن قلت : يقال له 

الصيف أحّر من ال تاء ، : رشكا  فيه ؟ قلت هذا من وجيز كالمهم ، يقولون 

 .( 72/ 7:الك اف ) "أي أبل  من ال تاء يف بردل 

 يف قوله تعا   -0                   
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    (3:غافر) 

 علام  ) جاءت مجلة 
 
وقد (  علام  ) بالتمييز املنصوب ( وسعت كلَّ ْء

 مواسا يف القر ن  مخسةلام  عىل التمييز يف تراكيب م ااة يف ورد انتصاب عن 

ا   " :قال بن عاشور سورة غافر ،  منمنها هذا املوسا   ت ع 
هن ْصفن يء  يفن و 

جن و 

نن الن ْس  لن ع  وَّ ان بنأ ْسل وبن التَّْمينيزن امْل ح 
اسن ْلمن اْلو 

اْلعن  و 
ةن ع 
اسن  اْلو 

مْح ةن ب ةن ملن ا يفن بنالرَّ

ةن بنإنْسن ادن  غ  ن  املْ ب ال 
ْركنيبنهن من رت  اتن ظ اهن ةن إن   الذَّ ع  تني  ا  السَّ ي  الَّ

ه  هن ات  أ نَّ ذ  تَّى ك  ح 

ل   ْعد  يء  ب 
ي جن ل  ف  ْعد  د  ب  رن ا ي  ا  إن   م 

امن  السَّ
ف  بنهن ْست رْشن ك  إنمْج ال  ي 

لن ذ  ْت، ف  ع 
سن و 

ة  التَّْمينيز  املْ ب ني    د 
ائن ي  ف 

هن ، و  ْلمن
اننبن اْلعن ج   و 

مْح ةن بن الرَّ
انن ْن ج 

 أ َّنَّ ا من
ةن ع   السَّ

ْسب ةن
 لننن

، ألن نَّ  بن ر  من اْلع  ال   ك 
ْينيزن الن ْسب ةن يفن ي مت  لتَّْفصن

ْكنينلن مْج الن مت  ْعد  اإْلن ةن يفن  ا  لن ب  ف  لص 
لن

 .(24/ 82:التحرير والتنوير )"النَّْفسن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

328 

 والعرشون الثامن الفصل
 افةـاإلض
سلايف ، وهلو أكريرهلا اإلرتكيب منها الالرتكيب اللفظي يف العربية أنوا  

بعلبك وحرضموت ومعديكرب ، وهلو : زجي مريل املرتكيب الاستعامال  ، و

رتكيللب الحتويللل كلمتللني إ  كلمللة واحللدة ال يعطللي نصللفها معناهللا ، و

وتأّبط رشا  ، ولكل ملن  احلقُّ  جاد  : ريل سنادي أي من مسند ومسند إليه ماإل

 .هذل األنوا  مقامات وتفصيالت يف كتب النحو 

كاجلمللة ذات املحلل  -أو ما يقوم مقامله  اسم   إسناد  :  يعريف اإلضافة

إ  اسم يسبقه علىل سلبيل اإلسلافة ، وحيلّل املضلاف  إليله حملل  -اإلعرايب 

 : هلا نوعان ، واإلسافة التنوين يف املضاف 

هي ما كان االتصلال بلني  : اإلضافة املحضة أو احلقيقية أو املعنوية -أ

: قويلا  ولليس علىل نيلة االنفصلال مريلل  "املضاف واملضاف إليله  " رفيها 

القر ن  كالم  اهللن ، فالكالم مضاف واهلل مضاف إليه وال يمكن الفصل بيلنهام 

القر ن كلالم   : ولل، واإلسافة متضمنة حرف اجلر كأنك تقيف هذا الرتكيب 

 .هلل 

يف اإلسلافة  أو التخصليص   من املضاف التعريلف  إليه املضاف  ويستفيد

كتاب  حمملد  : نكرة ، أما يف ( كتاب ) هذا كتاب  ، نجد كلمة : ففي  ،املحضة 

، فتفيلد  هلذا كتلاب  نحلو  : ملحمد ، أملا يف  الكتاب فقد خصصت اإلسافة  

 .اإلسافة التعريف 

هلي ملا يكلون املضلاف فيهلا :  املحضة أو اللفظيـة   اإلضافة غري   -ب

وصفا  علامال  ، أي اسلام  م لتقا  كأسلامء الفاعلل واملفعلول وصلي  املبالغلة 

رط أن تكلون عامللة داللة علىل احللال أو لوالصفات امل لبهة ، وذللك ب ل

 .االستقبال ويمكن فصلها عن اإلسافة 
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ن نلوّ ويسلافة علن اإل "سلارب  "ا قط لي  أنلا سلارب  خاللد  ، ف: تقول 

، أنلا سلارب  خاللدا  : فاعل فتقول عىل أنه مفعول به السم ال نصب خالد  ي  و

 :ومنه قوله تعا  

                                          

     (78: النمل) 

ة   ع 
ا ن  عل يعمل عمل الفعلل فنصلبخرب كان منصوب ، وهو اسم فا:  ق 

 .قا عة  أمر   : لك اإلسافة فتقول عىل املفعولية ، ويف غا القر ن جيوز (  ا  أ ْمر  )

فاإلسافة اللفظية ال تفيد املضاف تعريفا  وال ختصيصا  ، إذ هلي علىل نيلة 

االنفصال ، وإنام جرت اإلسلافة للتخفيلف وتيسلا النطلق ، ألن اإلسلافة 

  للللك تلغلللي التنلللوين ، وملللن ذ                           

        ( 83:القمر ) 

إّنلا : وللو قلنلا يف غلا القلر ن  ،مضلاف إليله : مرسلو مضاف ، الناقةن 

مرسلون الناقة  ، النتصبت الناقة علىل املفعوليلة بعلد إعلادة النلون وفصلل 

النطق ما حذف النون أيّس واملعنلى أقلوى  ، لكناملضاف عن املضاف إليه 

 .لزيادة اللحمة بني اللفظني باإلسافة ، ألنه أمر مقطو   به ال شّك فيه 

 :الرتكيب اإلضايف  مجالياتمن 

 يف قوله تعا   – 4          (2: الفاحتة ) 

 :زخمرشّي القال وهو اسم فاعل ، ( مالك ) مضافا  إ  ( يوم الدين ) جاء 

معنلى  فإسافة اسم الفاعل إسافة غا حقيقية فال تكون معطية  : فإن قلت  "

إنام تكون غا حقيقيلة : التعريف ، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ قلت 

إذا أريد باسلم الفاعلل احللال أو االسلتقبال ، فكلان يف تقلدير االنفصلال ، 

هلو : معنى املايض كقوللك  مالك  الساعة  ، أو غدا  ، فأما إذا قصد: كقولك 

، كانلت  العبيلدن  ماللك   زيلد  : ، أو زملان مسلتمر كقوللك  ل أمسن عبدن  مالك  

 .(48/ 4: الك اف)"مالك يوم الدين  "اإلسافة حقيقية ، وهذا هو املعنى يف



 

331 

  يف قوله تعا   – 8        .       

     ( 8 -4:املدمنون  ) 

قال العائد عىل املدمنني مضافا  إ  لفظ الصالة ، ( هم ) جاء الضما

ألن الصالة دائرة : مل أسيفت الصالة إليهم ؟ قلت : فإن قلت  ": الزخمرشّي 

،  ته وذخاتهل ، وهي عدّ  له ، فاملصيل هو املنتفا اا وحد  بني املصيل واملصىلَّ 

 "عن احلاجة إليها واالنتفا  اا  متعال   له فغني   املصىلَّ ، وأما  فهي صالته

 .( 432/ 7: الك اف )

   يف قوله تعا  -7                    .
            (82-82:األحقاف ) 

: فة اللرب إ  اللري  ؟ قللت ما فائدة إسا: فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

م قدرتله ، ألَّنلا ملن ظ لتها مملا ي لهد لعن الداللة عىل أن الري  وتُّصيف أعنّ 

أعاجيب خلقه وأكلابر جنودل ، وذكر األمر وكوَّنا مأملورة ملن جهتله علز 

 (.2/762:الك اف )"يه وجل يعّضد ذلك ويقوّ 

كريم للمضاف وإسافة لفظ أو سما إ  اهلل تعا  يفيد ألوانا  من الت -2

  ذا كان املقام مقام مدأ وتكريم ، وقد يفيد غا ذلك بحسلب السلياه ،إإليه 

    ومنلللله قوللللله تعللللا                     

 (4:النمل)

وإسافة اآليات إ  القر ن والكتلاب املبلني " أسيفت اآليات إ  القر ن 

ألن املضاف إ  العظليم يعظلم باإلسلافة  ؛ تعظيمعىل سبيل التفخيم هلا وال

 .(720/ 7: الك اف )"إليه 

  يف قوله تعا -2         (3:قريش) 

هو اهلل إن إ  اهلل تعا  إسافة ترشيف وتكريم ، ( هذا البيت ) أسيف 

 البيت ورّب  رّب : كل ْء ومليكه ، ولكن اعتاد العرب أن يقولوا  ربُّ 

ونزل القر ن عىل معهودهم يف اخلطاب ، ومل يعتادوا  .. الساموات واألرض
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كل ْء ،  ات ، ما أنه راام ورّب فرعون وال رّب احليّ  رّب : أن يقولوا 

ولكنهم يذكرونه بخا ما خلق سبحانه ، كانت عاداتن خطاب  يبة  فأّكدها 

 .القر ن واستعملها 

عائد عىل الكفار بصيغة اجلما مرادا  به وقد يأِت حرف اخلطاب ال -0

 اإلثبات والتقرير ال الترشيف والتكريم كقوله تعا       

        .            

 (480-482:الصافات )

مْ )يف قوله  بَّك  كاف املخا بني وهم كفار ، فال  أساف لفظ الربوبية إ (  ر 

 .يفيد ذلك ترشيفا  هلم وال تكريام  ، بل هو إثبات واقا هم ينكرونه 
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 التاس  والعرشون الفصل
 االلتفـات

االلتفات يف األصل استبدال تركيب نحوي كلان السلياه يتطلبله لنْسلق 

ه اسلتبدال  .. اللغة ه عىل بع  عىل ما اعتادل الناس من تعاملهم ببعضن  الكالمن 

حملل الرتكيلب  برتكيب  خر غا متوقا يف املعتاد ملن الكلالم ، ولكلن حلّل 

يف التوقا والرتقب ، وذللك إلحلداث هلّزة يف  املنتظر تركيب  خر كان أبعد  

 ... املتلقي تنبهه بأن ثمة أمرا  جيب له مزيد من االنتبال 

أكرير ما يكون ه ، وستتبا دالالت متنوعة حيكمها السياينحوي فهو تغا 

قد يكون من الغيبة إ  اخلطاب ومن " و عن  ريق استبدال الضامئر ، ذلك 

وذلك عىل عادة افتناَّنم يف  ..اخلطاب إ  الغيبة ومن الغيبة إ  التكلم 

، وألن الكالم إذا ن قل من أسلوب إ  أسلوب كان  فهم فيهالكالم وتُّّص 

ظا  لإلصغاء إليه من إجرائه عىل ذلك أحسن تطرية  لن اط الساما ، وإيقا

قال و (47/ 4:الك اف ) "..أسلوب واحد ، وقد ختتص مواقعه بفوائد 

نقل الكالم من أسلوب إ   خر ، أعني من  ":السيو ي عن االلتفات 

التكلم أو اخلطاب أو الغيبة إ   خر منها  بعد التعبا األول ، وله فوائد منها 

بلت عليه النفوس عن الضجر واملالل ، ملا ج   تطرية الكالم ، وصيانة السما

التنقالت والسآمة من االستمرار عىل منوال واحد ، وهذل فائدته  من حّب 

 . (402/  8: اإلتقان )"العامة 

مبكرا  إ  االلتفات إشلارة ملوجزة ، كلام ذكلر أبلو  األصمعىُّ وقد أشار 

؟  جريلر تن التفاتلا أتعلرف   " :هالل العسكري يف قول األصمعي للصلول 

 :، فام هى؟ قال  ال:  قلت

   الب ام   ي  قس  ؟  ب امة   بعودن         ليمىنا س  أتنسى إذ توّدع  

  ؟ ثم التفت إ  الب ام فدعا له عىل شعرل أال ترال مقبال  
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( 728:  الصلناعتني)
 (  )

فال اعر  خذ  يف حديريه علن سلليمى ، ثلم قطلا  

 .ذلك ودعا للب ام 

هلو  "العربيلة كلام يف موسلوعة البالغلة  وهو معلروف كلذلك يف غلا

أسلوب بالغي يبني انقطاعا  وقتيا  يف اخلطاب بغية التواصل ما خما ب  خلر 

غا املخا ب األصيل ، سواء كان حقيقيا  أم خياليا  ، حيا  أم ميتا  ، حلاقا  أم 

 /4: موسوعة البالغة )"سة وغالبا  ما يكون هذا التواصل بنربة متحمّ ... غائبا  

482). 

بغيلة التواصلل ملا خما لب  خلر غلا )ويف العربية ال يكون االلتفلات 

بل هو املخا ب أو املخا بون أنفسهم حدث االلتفلات (  املخا ب األصيل

 .عنهم ما  أن اخلطاب هلم 

 : من مجاليات االلتفات يف القرآن 

 يف قوله تعلا   -4                               

                                ( 02:النساء ) 

 (استغفر هللم الرسلول و) إ  الغيبة يف ( جاءوك ) عدل عن اخلطاب يف 

ليتتلابا (  واسلتغفرت  هللم ) وكان املتوّقا يف االستعامل املعتاد للغة أن يقال 

 تفخليام  ل لأن رسلول اهلل  "عدل عنه إ   االلتفلات اخلطاب ، لكنه  نسق  

ه الرسلول  ملن اهلل لوتعظ لْن اسلم  يام  الستغفارل ، وتنبيهلا  علىل أن شلفاعة م 

 (4/282:الك اف ) "بمكان 

  يف قوله تعا  -8                       

                             

                          

                        . 

                             
                                                 

ْستاك به: الب  ام   - 42 ر   ي ب  ي  ج   . ش 
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           ( 87-88:يونس)  

( جرين ام ) إ  الغيبة يف ( كنتم ) جاء االلتفات من اخلطاب يف 

املبالغة ، كأنه يذكر لغاهم حاهلم ليعجّبهم منها ويستدعي منهم  "وفائدته 

يان " :وقال ابن عاشور (8/772:الك اف )" ار والتقبي لاإلنك دن ْن ب 
من و 

 أ َّنَّ  
ةن ئنرن اأْل ْسل وبن يفن اآْلي  ام  ْت بنض  اء   ج 

ةن ْكرن الن ْعم 
دن ذن د  ان ْت بنص  ط ابن  ا مل َّا ك  اخْلن

ال   ْنتنق  ا  االن ق   و 
ن
اء َّ الن إن   ذنْكرن الرضَّ ْنتنق  يَّأ ْت لنالن ل امَّ هت   ، ف  ني 

عن امن يان السَّ
 من
 ةن جلن

احلن الصَّ

ت ْلون 
ْيب ةن لن ان اْلغ 

من ط ابن إن   س 
ئنرن اخْلن ام  ْن س 

 من
ن
اء ْفض  ه  إن   اإْلن ينن اأْل ْسل وبن بنام  خي  ل ص 

ال   ق  ني  ف 
كن ا خي  صُّ املْ رْشن ْين  : إن   م  ر  ج  ، أ ْي و 

اتن ْلتنف  ةن االن يق  ىل    رن نْم ع  ْين  ان ر  ج  و 

مْ  ال   ، بنك  نْين إن   أ ْن ق  يق  رن ة  لنْلف  ع 
امن ر  ج 

ئن ام   الضَّ
ي تن ا أ ْجرن ذ  ك  ه  ل امَّ : و  ْم إنذا  ف  أ ْنجاه 

ني  
نن ي من املْ ْدمن

ْن شن ْيس  من ا ل  ذ  إننَّ ه  ْان احْل ق  ف  ون  يفن اأْل ْرضن بنغ  ْبغ  ْم ي  حَّ   ، ه  ت م  ف 

ون  يفن  ْبغ  ين  ي 
ذن ا الَّ د  ْن ع   م 

ن
ن  اخْل رب 

ج  من ْد أ ْخر  ق  ، ف  ني 
كن رْشن ْلم 

ا لن ذ   ه 
ْيب ةن ا  اْلغ 

من س 

ْان احْل   ْان احْل ق  اأْل ْرضن بنغ  ون  يفن اأْل ْرضن بنغ  ْبغ  ين  ي 
ذن ين ةن ألن نَّ الَّ رن ىل  اْلق  يال  ع  ق  ت ْعون

ني  
ل  املْ ْسلنمن ْ م   .(472/ 44:التحرير والتنوير)" ال  ي 

السياه  تدبرت كرياا  يف هذا االلتفات من سورة يونس ، فوجدت: قلت 

نتقل إ  سامئر الغيبة بعد يثم  "كنتم  -يساكم  "بدأ بضماين للمخا بني ي

 "دعلوا  -الم  -ظنلوا  -جلاءهم امللوج  -فرحوا الا  -جرين ام  "ذلك 

ثم يعود السلياه  "هم يبغون  -أنجاهم  "ويتصل احلديث يف اآلية التالية هلا 

وهلذا ملن  "يا أهيا الناس إنام بغليكم علىل أنفسلكم  "إ  اخلطاب مرة ثانية 

بيلان لالضلامئر ، لقلد خلا بهم أوال  اعتلدادا  الم و بدائا القر ن يف توظيف

فللام تركلوا اليابسلة التلي فيهلا احليلاة واحلضلور وال لهود .. فضله عليهم 

حتوللت الضلامئر ... وصاروا إ  جلة البحر وصاروا غائبني عن حياة اليابسة 

... ثم حدثت الري  فاسلتجاروا ونجلاهم اهلل .. ( جرين ام ) يف إ  الغيبة 
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 يفلتحلذير املبلارش إ  اومن ثم عاد اخلطلاب .. ذلك مل يتعظوا  وما      
                     . 

 يف قوله تعا  -7                 ( 24:النحل ) 

              إ  امللتكلم يف  (هلو إلله واحلد ) جاء االلتفات عن أسلوب الغائلب يف 

م ، وجلاز ألن نقل للكلالم علن الغيبلة إ  اللتكلّ  "وهو ( فإياي فارهبون ) 

الغالب هو املتكلم ، وهو من  ريقة االلتفات ، وهو أبلل  يف الرتهيلب ملن 

اف الك ل)"وإيال فارهبول ، ومن أن جييء ملا قبلله علىل لفلظ امللتكلم : قوله 

:8/046). 

   يف قوله تعلا -2                  .               

 ( 22-22:مريم )

ومل ( لقلد جئلتم ) إ  املخا ب يف ( قالوا ) جاء االلتفات عن الغائب يف 

زيادة تسجيل عليهم باجلرأة عىل اهلل ، والتعّرض  "وذلك ( لقد جاءوا ) يقل 

 .(7/22:الك اف ) "م ما قالوا ظ  عىل عن  لسخطه ، وتنبيه  

هذل الفرية عىل اهلل تعا  مل يقلها أحد غا هدالء الذين زعموا أن : قلت 

هلل ولدا  ، وهي جريمة عظيمة عقوبتها اخللود يف النار ملا فيها من اجلرأة عىل 

اهلل عز وجل ، ولذا حدثت هذل اهلزة يف التعبا من حتويله من الغائب إ  

 ليتدبر  ديد ذلك املخا ب نفسه واستحضارل خما ب ا  سامعا  ؛ لتحاملخا ب 

 .من له أدنى فكر أو عقل 

   .يف قوله تعا -2               .    

      .              ( 2-4: ه ) 

ثلم  "أنزلنلا  "بدأت الضامئر بضلما العظملة العائلد علىل اهلل تعلا  يف  

ثلم  "مللن خي لى  "ثم بالغيبلة يف  "عليك لت قى  "يف  باخلطاب إ  النبي 

وسمال عائد عىل اهلل سبحانه وتعا  ، كل هذا التنو  يف  "خلق  "بالغيبة يف 

وهنلا نكتلة كلذلك يف حتلول اخلطاب ليتدبر الناس القر ن وبالغته العليلا ، 
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وهلو أن  "مللن خي لى  "إ  الغيبلة يف  "لت لقى "األسلوب من اخلطاب يف 

ولكلن اخل لية أملر علام لكلل ملن  األول نفي ال قاء عن شخص النبي 

يتذكر اذا القر ن ، لذا جاء بلفلظ الغيبلة اللذي هلو أعلم وأشلمل يف هلذا 

النقللة ملن لفلظ امللتكلم إ  ما فائدة : فإن قلت  ":قال الزخمرشّي السياه ، 

غا واحدة منها عادة االفتنان يف الكالم وما يعطيه من : لفظ الغائب ؟ قلت 

احلسن والروعة ، ومنها أن هذل الصفات إنام تّّسدت ما لفظ الغيبة ، ومنها 

ى ففخم باإلسناد إ  سلما الواحلد املطلا  ، ثلم ثنّل "أنزلنا  "أنه قال أوال  

ص بصفات العظمة والتمجيلد ، فضلوعفت الفخاملة ملن بالنسبة إ  املخت

 (.7/24:الك اف ) " ريقني 

   يف قوله تعا  -0               
                              

 (27: ه)

( هو ) والفاعل سما مسترت ( جعل وسلك وأنزل ) للغائب يف سياه ال

فجاء بضما امللتكلم اللدال علىل العظملة          ( أخرج ) لكنه عدل عنه يف فاعل 

ملزيد من التنبيه عىل قدرته سلبحانه يف إخلراج كلل هلذل األنلوا  ملن ( نا ) 

 .ال حيصيه العاّد  النبات بألوانه وأنواعه وأحجامه وتنو  فوائدل للبرش مما

 يف قوللللله تعللللا   -3                            

           (48:النور ) 

ظلن املدمنلون ) إ  الغيبلة يف ( سلمعتم ) جاء االلتفات من اخلطاب يف 

يف التوبيخ بطريقلة  ليبال " وذلك ( ظننتم ) ومل يقل ..( واملدمنات بأنفسهم 

االلتفات ، وليُّصأ بلفظ اإليامن ، داللة  عىل أن االشرتاك فيه مقلت  أن ال 

يصده مدمن عىل أخيه وال مدمنة قول غائب وال  اعن ، وفيه تنبيه علىل أن 

ال علىل  األملر فيهلا علىل الظلنّ  ي  يف أخيه أن يبنل ة  لاملدمن إذا سما قال قَّ لح

 (.7/482:الك اف ) ".. ال ّك 
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 يف قولللله تعلللا   -2                           

            ( 06:النمل ) 

( أنبتنا )إ  سما املتكلم يف ( أنزل ) جاء االلتفات من سما الغائب يف 

ق تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاتله ، واإليلذان بلأن إنبلات احللدائ" وفيه 

املختلفة األصلناف واألللوان والطعلوم واللروائ  واألشلكال ملا حسلنها 

 (.7/730:الك اف ) "واجتها بامء واحد ، ال يقدر عليه إال هو وحدل 

  يف قوله تعا  -2                     
                    .      

            672-77:الروم) 

.. يف استغاثتهم بلاهلل يف حلال الضللّر احلديث عن الناس بصيغة الغائب 

هلم من  ار  فكأنه استحض.. ( فتمتعوا ) ثم تأِت مجلة الفاصلة بصيغة اخلطاب 

الفريق امل لرك املكذب ولي لهد علىل نفسله ، وحتملل مجللة  ليسما  الغياب 

 .  الفاصلة ذلك الوعيد ال ديد 
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 الثالثونفصل ال
 االشتغال 

، ( اهللاء ) مفعولله ( أحّب ) خالدا  أحببته ، فقد استول الفعل : إذا قلت 

أن يتقدم اسم  ، وهو االشتغال  :؟ هذا ما يسميه النحاة ( خالدا  ) فام إعراب 

عىل عامله فعال  كان أو ما يقوم مقامه ، ويلحق اذا العامل سما يعود علىل 

ر االسم املتقدم ، أو يعود عىل متعلق باالسلم املتقلدم بصلورة ملا ، وللو ق لدّ 

لل العاملل   النصلب  يف  حذف ذلك الضما أو املتعللق باالسلم املتقلدم لعمن

 .االسم املتقدم 

حمملدا  : قد يتقدم املفعول عىل الفعل وفاعله مريل : سي  ذلك نقول ولتو

مفعول به مقدم ، وليس له وجه إعلرايب  خلر ، ولكنلك إذا : قابلت  ، حممدا  

مبلارشة ،  "اهلاء  "حممدا  قابلته ، يكون الفعل قد تسلط عىل مفعوله    : قلت

حمملدا  قابللت : حلو ومريله أن يتسلط الفعل عىل ما يتعلق باملفعول املتقلدم ن

 أخال ، فكيف نعرب حممدا  يف املريالني ؟

 :جيوز لك فيه أمران 

رل الفعلل امللذكور ، لأن تعربه مفعوال  لفعل حمذوف وجوبا  يفس: األول  

 .قابلت  حممدا  قابلت ه: فكأن التقدير 

أن يعرب حممد  مبتدأ ، واجلملة الفعلية بعدل يف حمل رفلا : والوجه الرياع 

  : فإذا بنيت  االسم عىل الفعل قلت ":حممد  قابلت ه، قال سيبويه : فتقول ،خرب 

زيدا  قبته ، وإنلام نصلبه علىل : وإن شئت قلت.. زيد  قبته ، فلزمته اهلاء 

قبلت زيلدا  قبتله ، إال أَّنلم ال : رل ، كأنك قللت لإسامر فعل هذا يفس

فزيد املرفو  مبتلدأ   (4/24:الكتاب) "ي ظهرون هذا الفعل لالستغناء بتفسال

 .واملنصوب مفعول به لفعل حمذوف 

امل تقُّ العامل  عمل ه كاسم الفاعل واسلم  الوصف   ومما يقوم مقام الفعلن 

ل: املفعول ، تقول  اسلم فاعلل يتطللب مفعلوال ، : ه ، قلار  الكتاب أنا قارئ 
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وللك يف إعلراب "اهللاء  "ولكن مفعوله جاء جمرورا  لفظلا  باإلسلافة وهلو

 .كتاب وجهان كام تقدمال

 :له ثالثة أركان : أركان االشتغال 

 -االسم امل غول عنه ، وهو الواقلا مفعلوال  ، وذللك ألن العاملل  -4

غل عنه بالضما أو ما يتصل بذلك االسم  -الفعل أو ما يقوم مقامه   .ش 

 .وهو العامل ، ويسمى امل تغنل كذلك: امل غول  -8

 .أو االسم املتعلق باملفعول املقدم  امل غول به ، وهو الضما -7

 :يف القرآن  ذلك منو

-                       (3:الرمحن.) 

-                 (46:الرمحن ). 

رل امللذكور ، وهلذا لالسامء  بالنصب بفعل حمذوف يفسل ":قال العكربي 

           وف عىل اسم قد عمل فيله الفعلل وهلو الضلما يف أو  من الرفا ألنه معط

 .(223:إمالء ما مّن به الرمحن )"أو هو معطوف عىل اإلنسان "يسجدان  "

 .فالسامء واألرض جيوز فيهام الرفا لكنهام وردتا يف القر ن بالنصب

األول ملن ال لعر والريلاع ملن : شلاهدين  (4/282)وذكر ابن عقيلل   

 :و قوله تعا  القر ن الكريم ه

                 .                      
                     ( 87 -88:الرعد ) وقد وردت هذل اجلملة

 .يف ثالث  يات كلها بالرفا 

ب يف شلواذ القلراءات ر وامللر يف القراءات الع لوقد راجعت الن  حتس 

ه ما نّص ( 0/280 )فلم أجد أثرا  لقراءة النصب ، ولكن جاء يف البحر املحيط 

ـْدن   وقرأ زيد بن ثابلت وأبلو عبلد اللرمحن   " نَّـاِت عم بالنصلب علىل  جم

فإن صحت القلراءة سلندا   "االشتغال ، أي يدخلون جناتن عدن  يدخلوَّنا 



 

341 

ما توافرت هلا الرشوط املعلومة رّد القراءة فهي وجه  نحوي ، وال حيّل ألحد 

ر امل لتهرة بلني لولكن األشهر كام قلنا يف هذا الرفا  ، وعليه القراءات الع ل

 .املسلمني كام ذكرنا ، والنصب لبيان اجلواز 

 : ة يف االشتغال اجلامليي القيمة 

رب ذكر عبد القاهر مزية تقديم املفعول به أول اجلملة وحتويله إ  مبتدأ خمل

وهذا الذي قلد  ":ها سماا  لذلك املقدم ، قال نصب فعل  يعنه بجملة فعلية 

لرل صلاحب   ث عنله يفيلد  التَّنبيله  لله قلد ذك  ذكْرت  من أنَّ تقديم  ذكرن املحدَّ

 وب ني الفعل  الناصب  كان  له عليله 
ن
فا  باالبتداء  إذا ق دم فر 

الكتاب يف املفعولن

غنل  دي إن  سمالن ف    قبت له  عبلد  اهلل:  " قبت  عبد  اهلل "كقولنا يف  بهوع 

ن ْيت  عليه الفعلل  ورفعت له باالبتلداء  قلت  عبد  اهللوإننام : فقال   "فنبهت ه له ثم ب 

 (.22: دالئل اإلعجاز )

ون يف إعراب االسم الواقا بعلد أداة النحويّ اختلف يف باب االشتغتال و

 : تعا  رط كام يف قولهلال 

                                     

                (0:التوبة)  

رل اسلتجارك امللذكور بعلد ، ويتصلور لفاعل لفعل حمذوف يفسل: أحد  

ركني ، وكلذلك بعلد إذا لوإن استجارك أحد  من امل : ون أن األصل النحويّ 

  ر ية نحللو لال لل             (4:االن للقاه ) إن : فيقولللون

 "إن وإذا "والذي دعاهم إ  ذللك أّن  "إذا ان قت السامء ان قت  "األصل 

لهم النحلويّ هذا رأي مجهلور ، الرش يتني ال يليهام إال الفعل  ني ، ورأى بعض 

 .يه أنه جيوز أن يكون مبتدأ، ولكّن األول أشهر والعمل عل

يف باب  الزركيّش البالغيون العلة التي كان ألجلها االشتغال ، قال ذكر و

اليشء إذا أ سمر ثم ف ّّس كان أفخم مما إذا مل يتقدم إسامر ،  فإنّ  ":االشتغال 

 أال ترى أنك جتد اهتزازا  يف نحو قوله تعا           
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       (0:التوبة ) ويف قوله          

                     

وإن استجارك أحد من املرشكني  "ال جتد مريله إذا قلت ( 466:اإلرساء)

فهذل فائدة اشتغال ..  "لو متلكون خزائن رمحة ريب  "وقولك  "فأجرل 

 . (7/468: الربهان )  "الفعل عن املفعول بضمال 

وبع  النحاة كان حياول إجياد تعليل ألساليب النحو ، لكن ذلك مل 

يُّص َّنجا  عاما  ، بل هو أمر اجتهادي يف األساس ، ويف مسألة االشتغال 

 أن بع  صور "( 770) نتائج الفكر يف النحو "يرى السهييل صاحب 

كل موسا يكون القصد فيه إ   ":أسلوب االشتعال قد تفيد املدأ ، قال 

الفعل والفائدة يف ذكرل أقوى كان النصب فيه هو الوجه ، أال ترى إ  قوله 

 تعا              ( 22: القمر ) كيف أمجا القراء عىل

قصد اآلية املدأ بالفعل نصبه ، ودل ذلك عىل قب  الرفا فيه ألن م

 . "واالقتدار عىل خلق األشياء وتقديرها 

إّن تقديم االسم ونصبه اذل الصورة دون أن يسبقه ناصب ما أنه قليل 

يف كالم العرب يفيد رغبة يف إظهار هذا االسم وإشهارل للحديث عنه بام 

 وانتباهه ، ومنه كذلك يف القر ن إليه يعّزز التفات الساما      

              .                              

السامء واألرض منصوبتان بفعل مضمر يسبقهام  (22-23:الذاريات ) 

 .ويفّسل الفعل املذكور بعدمها 

 يف قولله تعال و                                 

                      ( 466:اإلرساء ) 

لو حقها أن تدخل عيل األفعال دون األسلامء ، فالبلد  ":الزخمرشّي قال 

وتقديرل لو متلكون متلكلون ، فأسلمر   " لو أنتم متلكون " من فعل بعدها يف

لك إسامرا  عيل رشيطة التفسا ، وأ بدل من الضما املتصل الذي هو الواو مت
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سما منفصل ، وهو أنتم  لسقوط ما يتصلل بله ملن اللفلظ ، فلأنتم فاعلل 

وهلذا هلو الوجله اللذي يقتضليه عللم  ،الفعل املضمر، ومتلكلون تفسلال 

الللة علىل فيه د "أنتم  متلكون  "اإلعراب ، أما ما يقتضيه علم البيان فهو أن 

وذلك ألن الفعلل . .االختصاص ، وأن الناس هم املختصون بال   املتبال  

الك لاف  ) "األول ملا سقط ألجل املفّس ، برز الكالم يف صورة املبتدأ واخلرب 

 :8  /020.) 

وبع  املفّسين املهتمني باللغة يرون يف االشتغال لونا  من التوكيد ، 

 ففي قوله تعا                  . 

                 (83-80:احلجر)  

وأ ّكدت  ":قال ابن عاشوراملنصوب ، ( اجلاّن ) جاء االشتغال يف لفظ 

دير نظال بصيغة االشتغال التي هي تقوية للفعل بتق "واجلان خلقنال  "مجلة 

املحذوف ، وملا فيها من االهتامم باإلمجال ثم التفصيل ملريل الغرض اّلذي 

 .(24/ 2:التحرير والتنوير) "ولقد خلقنا اإلنسان "أكدت به مجلة 
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 احلادي والثالثون الفصل
 رـــاألم

فعل األملر كلمة تدل بنفسلها علىل معنلى ي لراد حصلوله يف املسلتقبل ، 

بنفسها أَّنا ال حتتاج إ  قرينة من غا لفظها تعّينها للمسلتقبل ، قولنا  ومعنى

لتلزْم أهل  الذكرن ، معنال األمر ، ولكلن لفظله مضلار  جملزوم بلالم : فقولنا 

األمر ، فالقرينة التي هيأته لألمر من غلا لفظله هلي الم األملر ، ولكلن يف 

 .اكتْب ، تكتفي بالفعل وحدل دون قرينة لفظية : قولك 

اقلرْأ ، و أن يقبلل يلاء : أن يلدل علىل  للب ْء مريلل : مات األمر عال

اسجدي واركعي ، وأن يقبلل دخلول نلون التوكيلد : املخا بة يف  خرل مريل 

 :افعل نَّ املعروف  ، ومن ذلك : عليه مريل 

               ( 78:  ل عمران) و           

                                           

 ( 482:  النحل)

ذكلر ، ولكّل منهلا سلياقه وغرسله ، وقلد وأفعال األمر كرياة يف القر ن 

  ،را  لجالْس عْمرا  أو خالدا  أو بن  "سيبويه أن األمر قد يكون لإلباحة يف مريل 

حد  هدالء ومل تلرد إنسلانا  بعينله ، ففلي هلذا دليلل  أن جالس أ: كأنك قلت 

: هذا الرضب من الناس ، وتقول  جالْس : س كأنك قلت كلهم أهل  أن جيال  

فهلذا بمنزللة ، هذل األشلياء  كْل أحد  : ْل حلام  أو خبزا  أو مترا  ، كأنك قلت ك  

 ."الذي قبله 

أمرا  تأدبا  ملا اهلل ،  سمىم ال ي  األمر يف خطاب البرش راَّ أّن  كذلك وذكر

م   ":قال 
واعلم أ ّن الدعاء  بمنزلة األمر والنهى ، وإنام قيل دعاء  ألنله اسلت ْعظن

ْي  ، وذلك قول ك  اللهمَّ زيدا  فاغفْر ذنب ه ، وزيلدا  فأ صللْ  : أ ْن يقال أمر  أو َّن 

ل اهلل  خاا  ، شأن ه  ي ْجزن
ْمرا  لن  .(7/422: الكتاب )"وع 

بالغيللون األمللر حتللت مبحللث الطلللب وبينللوا األغللراض وقللد درس ال

ودخل أسلوب األمر يف علم املعاع حيلنام قسلم السلكاكي  ،البالغية لألمر 
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ومللن ثللم درس  ،املعللاع والبيللان والبللديا :  البالغللة إ  أقسللامها الريالثللة

ست ف من كل سياه علىل البالغيون أغراض األمر ، وهي أغراض سياقية ت  

 .حدة

 النحوّي والبالغلي ، فل النحلوّي قيقة فاره جوهري بني نظر وهذا يف احل

ينظر إ  العموم والقواعد العامة واألساسية التي تنبني عليها اللغلة يف نظلام 

متكامل وبنيان تام شامل تندرج حتته اجلزئيات ، أملا البالغلي فباحلث علن 

كليهام األساليب والسامت والسياقات اخلاصة ، واللغة يف حاجة إ  املجالني 

من الدرس ، فاألول يضبط األسس العامة التلي ال تلدرس اللغلة بلدوَّنا ، 

ذا يقول اللدكتور يف هوالرياع يبحث عن مجاليات اللغة وأساليبها وذوقها ، و

إن استعامل كلمة التطبيق يف الدراسلة البالغيلة تسلتحق  ":حممد أبو موسى 

ة ؛ ألَّنلا تعنلي النحوّيل من األمهية أكرير مما تستحق إذا استعملت يف الدراسة

هنا التفسا والتحليل والرشأ ، وهلذا ْء لله خطورتله يف دراسلة ال لعر 

 (.73: القر نية يف تفسا الزخمرشّي البالغة ) "واألدب

من هذا املنطلق يغلوص البالغيلون يف أعلامه اللغلة ليستخلصلوا أهلم 

طلحات املصل أغراض األمر من سياقات الكالم املتعددة ، وقد عدد معجلم  

األمللر لإلباحللة ولالحتقللار : البالغيللة تلللك األغللراض عللىل النحللو اآلِت 

واإلرشللاد واالعتبللار واإلكللرام وااللللتامس واالمتنللان واإلنللذار واإلنعللام 

واإلهانللة والتأديللب والتحللريم والتخيللا والتسللخا والتسللليم والتعجللب 

يلد والتعجيز والتفوي  والتكلذيب والتكلوين والتلهيلف والتمنلي والتهد

 .واخلرب والدعاء والعجب والفرض والندب وامل ورة والواجب والوعيد 

هذل كلها معان سياقية ت ستفاد من بحث كل سياه عىل حلدة ، وملا كلان 

للنحو الذي أراد أن يضبط القواعد العامة للغة وإعراالا ونظامهلا العلام أن 

، ومن ثلم ين غل بمريل ذلك التفصيل الذي هو أمر زائد عىل مهمته األصلية 

املتلني اللذي  النحلوّي لت البالغة اذل املهمة بانية  عىل ذللك األسلاس تكفّ 

 .وسعه النحاة 

ومن أنوا  اإلن اء الطلبي األمر ، واألظهر أن صيغته  ":قال القزويني 

موسوعة لطلب الفعل استعالء لتبادر الذهن عند سامعها إ  ذلك وتوقف 
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يغة األمر قد تستعمل يف غا  لب ثم ذكر أن ص.. ما سوال عىل القرينة 

والتهديد والتعجيز والتسخا .. الفعل بحسب مناسبة املقام كاإلباحة 

االحتقار  ومن، واإلهانة والتسوية والتمني والدعاء وااللتامس واالحتقار 

  قول موسى للسحرة                   

  ( 26: يونس) ( 423: اإليضاأ.) 

رهن  بسياقه ، فمنها  اوذكر السيو ي أغراسا  كرياة لألمر ، وكّل منه

ْمتنن ان   االن يز  و 
التَّْعجن ا  و 

التَّْسخن ان ة  و  ه  اإْلن يد  و 
التَّْهدن النَّْدب  واإلباحة والدعاء و 

ْحتن  االن اد  و  ْرش  اإْلن ة  و  ي  التَّْسون ب  و  ج  اْلع  ام  و  ْنع  اإْلن ار  واإلنذار واإلكرام و   ...ق 

 قوله تعا   -عىل سبيل املريال  -وشاهد التعجيز عندل      

                              

         (87:البقرة )  لنك اد    ل ب  ذ  إنْذ ل ْيس  املْ ر 

مْ  هن ْجزن ار  ع  ْل إنْظه  ْم ب  نْه 
 (830/ 7:اإلتقان ). من

 : ومن شواهد األغراض البالغية لألمر كذلك 

 األمر لالعتبار مريل  -                    

                             

                          

                             

          ( 22: األنعام .) 

واالعتبار هنا فيه دعوة كذلك إ  املتعة اجلاملية يف رؤية ثامر هذل 

 .األشجار وهي عىل أشجارها غضة مجيلة متتا العني والعقل 

  والتهديد والوعيد مريل ولإلنذار -        

                 (76:إبراهيم. ) 

 واإلنعام أي التذكا بالنعمة  -              

        ( 428: األنعام.) 
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 : األمر  صور لغوية أخرى 

 املايض يف كام يف الفعل  يف صورة اخلرب األمرقد يأِت         
                       
     (427:البقرة  ) وذلك لإلشعار بأنه أمر مقيّض قديم سبقتنا

  مريلاملضار  يأِت بوإليه أمم مسلمة كرياة ،        
          (882:البقرة ) 

: فام معنى اإلخلبار عنهّن بالرتبص ؟ قلت :  فإن قلت ": الزخمرشّي قال 

وإخلراج  ،وليلرتبص املطلقلات  : هو خرب يف معنى األمر ، وأصلل الكلالم 

تلقلى باملسلارعة  األمر يف صورة اخلرب تأكيد لألمر ، وإشعار بأنه مما جيب أن ي 

ن امتريلن األمر بالرتبص ، فهو خيرب عنه موجلودا  ، ونحلول إ  امترياله ، فكأَّن

 "رمحلك اهلل ، وأ خلرج يف صلورة اخللرب ثقلة باالسلتجابة : قوهلم يف الدعاء 

 .(836/ 4: الك اف )

 :األمر فعل ومما يقوم مقام 

 املضار   املسبوه بالم األمر مريل  -       

              (77:النور) 

 واسم فعل األمر مريل  -                

               ( 462: املائدة ) أي الزموا إنجاء  أنفسكم

 .ار واملجرور ، وعليكم اسم فعل أمر منقول من اجلمن النار 

 املصدر النائب عن فعل األمر كقوله تعا   -        

                           

             (2:حممد)  

لذف ملا فاعلله وجلاء فاقبوا  األصل قب الرقاب ، لكن الفعلل ح 

منصوبا  قلائام  مقلام فعلل األملر ، وهلو أوجلز يف اللفلظ ( قب ) املصدر 

( منّلا  وفلداء  ) ، واملصلدران رعة لوأنسب حلالة املعركة من الكّر والفّر والس

 .كذلك منصوبان بفعل حمذوف للتخفيف وملناسبة حالة القتال 
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 الثاين والثالثون الفصل
 االستفهام

حني درس النحاة االستفهام كان مههم األول مجا شتات مباحريه حتت 

فجمعوا األسامء واحلروف املستعملة يف االستفهام وذكروا ، عنوان واحد 

 ، وكيفية إعرااا يف كالم العربودالالهتا صور استعامهلا ومواسعها 

ربية ، ومنه استفهام حقيقّي أْي أحد األساليب ال ائعة يف العاالستفهام و

 فل ؟ ومنه استفهام بالغّي ا  يف احلمتسابقكم : يراد منه معرفة جمهول كقولك 

راد منه حقيقة االستفهام بل له أغراض أخرى تدرسها البالغة عادة ،  ال ي 

 .. كالنفي والتقرير والتوبيخ 

نه إن أسلوب االستفهام يفت  باب التواصل ما املخا ب مبارشة أل

يطرأ أسئلة حتتاج إ  جواب يف االستفهام احلقيقي ، أو أسئلة تبعث عىل 

الذي ال يراد به حقيقة االستفهام كام  التدبر والتأمل يف االستفهام البالغّي 

 .سنرى بعد قليل 

واالستفهام له أسامء معلومة يدل كل منها عىل معنى ، وله حرفان مها 

  .اهلمزة وهْل 

 : حروف االستفهام 

   مريلاهلمزة  -                        (83: النازعات ) 

للْل  -   مريللل  ه                              
       (4:اإلنسان ). 

 : االستفهام أسامء 
متبوعة ببيان الداللة اخلاصة امة وداللتها العسنذكر هنا أسامء االستفهام 

بكل منها يف سياه ما نست هد به ، عىل أن نعود إ  تفصيل أوسلا للدالالت 

 : االستفهام بعد ذلك 

اسم استفهام معرب حسب موقعه ، ومعنال بحسب ما ي ضاف  :أيي  -

أيَّ كتاب  قرأت  ؟ : أيُّ رجل  جاء ؟ أيُّ هنا للعاقل ، وتقول : تقول إليه ، 
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هنا لغا العاقل ووقعت مفعوال  به مقدما  ألن الفعل بعدها متعد  ومل  أّي 

 ومنه ، يستوفن مفعوله                 

وقد تقا نائبة عن املفعول املطلق ، مفعول به لتنكرون : أ يَّ ( 24: غافر )

 مريل               (883: ال عراء ) أ ّي

وإذا أسيفت إ  زمان ، ث فهي نائبة عن املفعول املطلق هنا أسيفت إ  حد  

 أيَّ يوم  تسافر  ؟: نابت عن الظرف مريل 

 ومنه                               ( األنعام :

24 )  

ويريا عقوهلم ستفهام هنا يراد منه التعجب واإلنكار عىل فريق الكفار اال

ملعرفة من هو أحّق باألمن ، وبعد السدال يأِت اجلواب من عند اهلل تعا  بلأن 

 .األحقَّ باألمن هم فريق املدمنني ال الكافرين 

ا  - ْن ذم ْن ومم م  اام عن العاقلل مريلل : مم ملْن ذا : ر ؟ و لملْن حضل: ي ستفه 

 مللْن رأيللت ؟ ومنلله : يفعللل  ذلللك ؟ و                   
                        ( 822: البقرة ) 

االستفهام هنا حيمل معنى احلّث عىل اإلنفاه يف سلبيل اهلل ، لكنله يضلا 

ل بحانه يستقرسله عبلاد  املسألة يف صورة عجيبة ، فاملال مال اهلل ، ولكنله سل

، وجلاء  القلرضاملدمنني ليزيد بذلك يف درجات أعامهلم حلني يرييلبهم علىل 

ث عىل التسلابق وحيالعرض يف صورة االستفهام ليريا العقول والقلوب معا  

 .يف اإلنفاه 

للراد بملْن حقيقلة االسلتفهام ، بلل ختلرج إ  أغلراض بالغيلة  وقد ال ي 

  خاصة حيلددها سلياه الكلالم مريلل                ( ل 

فاملراد هنا النفي ، أي ال يغفر  الذنوب  إال اهلل  ، لكن إخلراج ( 472: عمران 

ى إ  التدّبر   .املعنى يف صورة االستفهام أوقا يف النفوس وأْدع 

اذا  - ا ومم هم  الام علن غلا  :مم اسام استفهام  مبنيان علىل السلكون ي سلتف 

 ، سواء  أكلان علاقال  أم غلا  يف الغالب ، لن العاق
 أو صفتهن

ن
وعن حقيقةن اليشء
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                 ملاذا أكللت  ؟ وملن ذللك  : ملا األملر  ؟ و : ملللا فعللت  ؟ و: عاقل   تقول 

        .         .                  (7 -4:احلاقة ) 

ة   ة   مبتدأ ،:  احْلل اقَّ ا احْلل اقَّ واجلملة يف حمل رفا خرب احلاقلة  مبتدأ وخرب : م 

اك   ا أ ْدر  م  لا  "ما مبتدأ واجلملة الفعلية يف حمل رفا خرب ، ومجللة : األو  ، و  م 

ة   ى ، والكاف مفعول أولالريانية يف حمل نصب مفعول به ثان  أل "احْلل اقَّ  .در 

ملزيلد تكرار لفظ احلاقة يف صلور متنوعلة ما وجاء االستفهام هنا مرتني 

  ..إ  راا  من اسريارة العقول وحتريكها وختويفها لتنيب  

مان مريل :متمى  - متى  : متى ظرف  مبني عىل السكون ي ستفهم به عن الزَّ

؟ و  :متى تذهب  ؟ ومنه : أتيت 

                         

                             

                   ( 842: البقرة)  

حلني مسلهم بلأس نصللر  اهلل  االستفهام هنا دال عىل اسلتبطاء امللدمنني

ومن ثلّم .. احلرب وقها و لبهم لذلك النُّص ، فهم يف حال شدة وكرب 

ياِت اجلواب بالفرج من عند اهلل بقرب النُّص ، وإخلراج القضلية يف صلورة 

ة احللال اللذي وأدّل علىل شلدّ االستفهام أوقا هلا يف النفوس وأبني تصويرا  

 .كانوا فيه 

أين  الكتاب  ؟ : عىل الفت  ي ستفهم به عن املكان مريل ظرف  مبنّي  :أْينم  -

 أين  تكون  يف املساء ؟ ومنه : أين  ذهبت  ؟ و : و            

                    ( 88: األنعام ) 

عىل التبكيت والتقريلا والتلوبيخ يف اآلخلرة ؛ إْذ ملن  االستفهام هنا دال  

 يكون السدال توبيخلا   مّ ن ث  مو ..املعلوم أَّنم يأتون إ  اهلل فرادى حفاة  عراة  

 .وتقريعا  زيادة يف العذاب النفيس ما العذاب البدع 
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انم  - اسم استفهام مبني عىل الفت  بمعنلى متلى ، ويسلتفهم بله علن  :أيي

ان  حتتفل  بفلوزك ؟ ومنله: تقبل فقط مريل الزمان املس  أيَّ           

    ( 48: الذاريات ) 

ان  ظرف زمان مبني عىل الفت  يف حمل نصب  اآليلة يبلني القلر ن ويف  ،أ يَّ

وملن ، لبعث عن موعدل ، ولكن ذلك من عللم اهلل وحلدل  اتساؤل منكري 

 باملوعلد يف اآليلة التاليلة ثم يكون اجلواب بالوعيلد ال            

     (47: الذاريات)  فوّجه انظلارهم وعقلوهلم إ  ملا هلو أهلّم ملن

 ...ما ينتظرهم من عذاب اهلل سداهلم عن املوعد ، وجههم إ  

: اسم استفهام مبني عىل الفت   ي ستفهم  به عن احلللللال ملريل  : كيفم   -

 مريل واإلنكار تفيد التعجب يف كريا من مواسعها و؟  كيف  أنت  

                  ( 43: املزمل ) 

من إذا متم عىل الكفر السدال عن احلال ، أي كيف تنقذون أنفسكم 

ليست يف عذاب يوم القيامة الذي ت يب فيه رؤوس الوالدان الصغار التي 

 ؟ الدنيا مظنة لل ييب 

 ه              ومن، مبنّي عىل السكون  بمعنى كيف اسم استفهام عن احلال  :أنَّى  -

                          

 ( 86:مريم)

لطلاهرة العلذراء يكون هلا ولد وهي ااا تساءلت مريم عن الكيفية التي 

،  تعجبت بل أنكرت ، لكن يأتيها اجللواب ملن اهلل بلام  التي مل يمسسها برش

يري  نفسها ويطمئن قلبها ، ويدّمنها من مالمة بني إرسائيل حلني تعلود بله 

 . ، فينطق باحلّق وهو رسيا يف حجر أّمه إليهم 

 من أين ؟ كام يف : وقد تكون أ نَّى بمعنى            

                             

         ( 73:  ل عمران)  
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السدال هنا سدال تعّجب من وصول الرزه إ  مريم يف خلوهتا وحمراب 

لسالم هو القّيم عليها ، فهو أحّق أن يعلم من أين تعّبدها ما أن زكريا عليه ا

 ...يأتيها ذلك الرزه 

مفرد منصوب ،  غالبا  ومتييزها اسم استفهام مبني عىل السكون  :كْم  -

دن مريل  د  وقد يأِت بعدها الفعل  حرض ؟ رجال  كْم : وي ستفهم به عن الع 

   يزها مفهوما  من السياه ، ومنه يفيكون مت         
  .                     .       

             (442 – 448: املدمنون.) 

يوم القيامة عن  املكذبنيالسدال هنا يف اآلخرة ، حيث يسأل اهلل تعا  

وهو سدال توبيخ وتبكيت .. مدة لبريهم يف القبور فاوَّنا يوما  أو بع  يوم 

 ..يسبق عقاام يف النار 

ف  نيت عليه القواعد ، لكّن تُّّص هو األصل الذي ب   ما ذكرنال  نفا  و

أسلوب االستفهام واتسا  مقاماته يف العربية أكرب من ذلك احلُّص الذي 

س والتصورات العامة ، والغالب يف االستفهام يف هيدف إ  وسا األس

القر ن أن خيرج عن حقيقة االستفهام إ  مقامات أخرى متنوعة ، وهو ما 

فته البالغة لتدسس درسها اخلاص لالستفهام سمن عنوان أكرب جيما تلقّ 

 .أسلوب اخلرب واإلن اء يف العربية 

          :صة كقوله وقد أمل  سيبويه إ  خروج االستفهام إ  أغراض خا

 ومريل ذلك قوله تعا  "                   

مل يتخذ ولدا   وجّل  واملسلمون أن اهلل عزّ   فقد علم النبيُّ ( 40: الزخرف )

ولكنه جاء عىل حرف االستفهام ليبُّصوا ساللتهم ، أال ترى أن الرجل 

 لسعادة  أحبُّ إليك أم ال قاء ؟ وقد علم أن السعادة أحب : يقول للرجل 

صاحبه  السعادة ، ولكنه أراد أن يبُّّص  : إليه من ال قاء وأن املسئول سيقول 

 .(437/ 7 :الكتاب)"ه وأن يعّلم  
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هذل اإلشارات القليلة إ  مقام الكالم وكون االستفهام هنا ال يراد 

بكيت هي التي صارت عامد البحث حلقيقته بل لإلنكار والتوبيخ والت

 .عن االستفهام فيام بعد واجلامّل البالغي 

إن بنية االستفهام البالغّي مصممة إلثارة االنتبلال والتفكلا يف اجللواب 

الذي يمكن للمتدبر أن يستخلصه أو يصل إليه بنفسله ، فيكلون كال لهادة 

 واحللقُّ " : ، قلال ال لعراويمنه عىل نفسه واإلقرار بمضلمون االسلتفهام 

فهلو يطرحهلا ال  سبحانه وتعا  حني يطرأ بع  القضايا  رأ االسلتفهام

، ونطلق السلاما حجلة فلوه  الساما   ولكن ليستنطق   ، فهو عامل، هو  ليعلم  

 (.4223/ 7:تفسا ال عراوي )"خرب املخرب 

وقد ذكر السيو ي اثنني وثالثني معنى سياقيا  لالستفهام يف القر ن 

وهو من ولا املتأخرين بكريرة التقسيم والتفريا ، وما  (7/866: اإلتقان )

ذلك ففيه داللة عىل أن الدرس البالغي السياقي امتد إ  مواسا جديدة مل 

الذي رأى أن مهمته األو  سبط اللغة ووسا  النحوّي ين غل اا الدرس 

 .األسس والتصورات العامة للسان العرب 

يذكر املدلف األغراض ( 4/427)ويف معجم املصطلحات البالغية 

استفهام العامل  "البالغية لالستفهام حني خيرج عن معنال احلقيقي ، فهو 

ويقصد به غا  لب الفهم الذي هو االستفهام عن  ،باليشء ما علمه به 

واألغراض التي خيرج إليها االستفهام كرياة ، .. ْء مل يتقدم له به علم 

راء وأيب عبيدة وابن قتيبة واملربد قسام  كباا  وقد ذكر املتقدمون كسيبويه والف

منها ، ولكن البالغيني املتأخرين كالسكاكي والقزويني ورشاأ تلخيصه 

والسيو ي مجعوها مرتبة يف  الزركيّش والذين ألفوا يف علوم القر ن ك

 ."مباحث االستفهام

اإلثبات واإلخبار واالستبطاء : وقد ذكر املعجم من أغراض االستفهام 

واالستبعاد واالسرتشاد واالفتخار واالكتفاء واألمر واإلنكار واإلياس 

واإليناس والتأكيد والتبكيت والتجاهل والتحذير والتحضي  والتحقا 

والتذكا والرتغيب والتسهيل والتسوية والت ويق والتعجب والتعظيم 
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هكم والتفجا والتفخيم والتقرير والتكريا والتمني والتنبيه والتهديد والت

والتهويل والتوبيخ والدعاء والعتاب والعرض والنفي والنهي والوعيد 

 .واالستقصاء 

وال شك أن هذل األغراض ليس عليها اتفاه بني البالغيني ، فام يرال 

بعضهم غرسا  يف سياه ما قد يرال  خرون عىل غا ذلك معنى أو اصطالحا  

ى استصفوا هذل ولكن القصد أن البالغيني تتبعوا سياقات الكالم حت

للمسألة كام  النحوّي األغراض لالستفهام ، بعد أن بنوا بحريهم عىل املهاد 

 .أوسحنا 

 :من مجاليات االستفهام يف القرآن 

 :االستفهام لإلنكار -أ

 يف قوله تعا   -4                    

    (26: اإلرساء ) 

: أفأصللفاكم ، اهلمللزة لإلنكللار ، يعنللي  ":اهلمللزة لالسللتفهام ، ومعنللال 

كم عىل وجه اخللوص والصفاء بأفضل األوالد وهم البنون ، مل كم ربُّ أفخّص 

م وهي البنات ؟ َّن   .(002/ 8: الك اف )"جيعل فيهم نصيبا  لنفسه، واختذ أ ْدو 

  ا ليف قوله تع -8             
                 (82:البقرة ) 

فقلد  ل املعنلى إ  : فلإن قللت  "كيف  اسم استفهام يف حمل نصب حال 

  ؟عىل أي حال تكفرون يف حال علمكم اذل القصة ، فام وجه صحته: قولك

اإلنكلار ، وأن إنكلار احللال ( كيلف ) معنى االستفهام يف قلت قد ذكرنا أن 

كم ما ما أعجلب كلفر  : متضمن إلنكار الذات عىل سبيل الكناية فكأنه قيل 

 .(488/ 4 :الك اف )"علمكم بحاللكم هذل 

  ومنه ما يف قوله تعا   : االستفهام للتفخيم -ب        . 

         (8-4:النبأ ) 
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( عن ما ) صل األما اسم استفهام حتذف ألفه إذا سبقه حرف جر و

تفخيم : ومعنى هذا االستفهام  "فأدغمت النون يف امليم وحذفت الف ما 

ل ما يف قولك : ال أن ، كأنه قال  د  ما لزي: عن أي شأن يتساءلون ؟ ونحو 

ي عليك جنسه فأنت زيد ؟ جعلته النقطا  قرينه وعدم نظال كأنه ْء خف

 .(2/022 :الك اف )"تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهرل

   يف قوله تعا و             

      (464:  ل عمران ) 

وكيف تكفرون معنى االستفهام فيه اإلنكار  ": رّي لقال الزخم 

من أين يتطره إليكم الكفر واحلال أن  يات اهلل وهي :  املعنى، و والتعجيب

وبني أظهركم ، القر ن املعجز تتىل عليكم عىل لسان الرسول غضة  رية 

  .(4/727:الك اف)"ينبهكم ويعظكم ويزي  شبهكم  رسول اهلل 

   ومنه                

                                

     (488: النساء.)  

أنلا ال أريلد أن : ليوس  لكل واحلد منلا" اسم استفهام يفيد النفي  نْ م  

ن اخلللق ، لكنه جاء عىل صورة االستفهام لتكلون اإلجابلة مل أستفهم منك

:  وتكلون اإلجابلة ؟ منهم بصده ما يقوله اهلل، أيوجد أصده من اهلل إقرارا  

لنفسه أملرا  مل  ؛ ألن الكذب إنام يأِت من الكذاب ليحقق   ، حاشا هلل ال يمكن

، فإذا  ل عن ذلك، واهلل منزّ  ، أو خلوف ممن يكذب عندل هليحقق   يكن الصده  

 .(8022/ 2:ي تفسا ال عراو)" هقال قوال  فهو صدْ 

 : االستفهام للتخويف والتهويل  -ج

-     .      .            (7-4:احلاقة) 

االستفهام هنا فيه من التخويف والتهويل أمر عظيم ، من اختيار اللفظ 

املظامل كأَّنا بنفسها تتو  إحقاه احلّق ورّد ( اسم الفاعل ) وصيغته 
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ألصحااا يوم القيامة ، وقد ذكرها جمردة أوال  ثم أدخلها يف سياه 

  .االستفهام مرتني ما تنو  األسلوب للتهويل من شأَّنا 

 : االستفهام للتقرير –د

              (86:املرسالت) 
ي ، وهو أبل  ، وهو استفهام متبو  بنفاالستفهام هنا لذكر حقيقة اخللق 

يف ترسيخ احلقيقة التي جيهلها بع  الناس ، وهو أبل  يف هذا السياه من            

ألن بنية االستفهام خاصة بالتساؤل وإثارة الفكر ( خلقناكم من ماء مهني ) 

 .لغ اوة قلبه وعقله ا ممن تزول عنلإلقرار لتمّهد والعقل 
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 الثالث والثالثون الفصل
 وف املعاين حر

االسلم والفعلل : حني درس النحاة كالم العرب وجلدول ثالثلة أقسلام 

إ  أبلواب تابعلة  النحلوّي وحرف املعنى ، ومن ثم قّسم كريا منهم اللدرس 

 .هلذا التصنيف 

وحروف املعاع نريرها النحاة األوائل يف مرياع كتبهم كام فعل سيبويه عليل 

س خلاص ، بلل وسلعوا هللا كتبلا  سبيل املريال ، ولكن بعضهم أفردها بلدر

للزجاجي  "حروف املعاع "وهي كرياة نذكر منها للمتقدمني كتاب  ،مفردة 

وأفلرد هللا ابلن ( 722: ت)للرملاع  "معاع احلروف  "وكتاب ( 726:ت)

وكلذلك  "مغنلي اللبيلب  "ه ام ملن املتلأخرين قسلام  خاصلا  ملن كتابله 

ر لات التلي حيتلاج إليهلا املفسلالسيو ي يف اإلتقان ، حيث عّدها ملن األدو

   .لكتاب اهلل عز وجل

حلروف اجللر والنصلب  مريللوحروف املعاع كرياة متنوعلة يف العربيلة 

رط واالسلتفهام والتحضلي  والنفلي والتوكيلد لواجلزم ، وحلروف ال ل

إلخ ، وهذل احلروف تعد أهم أدوات الربط يف العربية ، إذ تقلوم .. والعطف 

، فحلروف العطلف عليل سلبيل املريلال تلربط بلني  بدور اللرابط يف اجلمللة

رط ل، وحلروف ال ل املتعا فني ، وحروف اجلر تصل بني العامل ومعمولله

  .وهكذا.. تربط فعله بجوابه 

ويف نحو النص توصف هذل األدوات ما الضامئر وأشلياء أخلرى بأَّنلا 

من  صور التامسك النيص ، خاصة تلك األدوات التي تتعدى حدود اجلمللة 

ا  قلابال  احدة ، لرتبط عدة مجل من اللنص بعضلها بلبع  ، لتكلّون نّصلالو

 . اجلملة الذي يتجاوز حدود من منظور نحو النص  النحوّي للتحليل 

وتعد مسألة التامسك النيص وسبل حتقيقه يف اللنص مسلألة جوهريلة يف 

ي لنحو النص ، وهي التي متيزل عن نحو اجلملة ، ألن صور التامسلك النّصل

حدود اجلمللة الواحلدة إ  ربلط اللنص كلله بعضله بلبع  ، هلذل تتعدى 
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خاصلية " الروابط التي حتيل إ  مذكور سلابق أو الحلق يف اللنص متتللك 

جماوزة حدود اجلملة  أي خاصية التنصيص ، وينبغلي أن يوصلف التفريلق 

بني عنارص اإلحالة إ  مذكور سابق  وعنارص اإلحالة إ  ملذكور الحلق يف 

ملدخل إ  عللم ) "ردة بأنه مهمة من أهم مهام علم النص اللغوي اللغات املف

 .  (22: النص 

وحروف املعاع لكريرهتا وتنوعها تت لّعب معانيهلا السلياقية كريلاا  ، كلام 

وحروف املعاع التي يتناوهلا هذا القسم األول  ":يقول العالمة حممود شاكر 

هلرة ، لكريرهتلا من مجهلرة عللم القلر ن العظليم أصلعب أبلواب هلذل اجلم

وتداخل معانيها ، فقّل أن ختلو  ية من القر ن العظيم من حرف من حلروف 

املعاع ، أما امل قة العظيمة فهي يف وجول اختالف مواقا هذل احللروف ملن 

اجلمل ، ثم اختالف معانيها باختالف مواقعها ، ثم مالحظة الفروه الدقيقة 

دثرة يف معاع اآليات ، وهذا وحدل التي يقتضيها هذا االختالف يف داللته امل

إنله  ":ويقلول يف موسلا  خلر "أساس علم جليل من علوم القر ن العظيم 

فاللذي ال يمكلن أن يدخلله  "البالغلة  "مهام اختللف املختلفلون يف شلأن 

رف هلو اللذي لاالختالف هو أن تركيب الكالم عىل أصلول النحلو والصل

دث يف كالم ما ميزة يفوه الا كالملا    ّس معرفتله إال لخلر ، وهلذا ال يتيلحي 

روف لوروابطهلا التلي هلي حليل مفرداهتلا وأدواتللها لللغة وحتلبتحليل ال

لل ليخ حمملد  "دراسات ألسلوب القر ن العظليم  "من تقديمه لكتاب )  "..املعاع 

 .(عبد اخلالق عضيمة 

والقر ن مل يستعمل كل هذل احلروف بطبيعلة احللال ، وال اسلتعمل كلل 

لعرب ، ولكن تناول النحاة ما جاء منها يف القر ن بالدرس من خالل ألفاظ ا

شواهدل القر نية ، واملفّسون يف مريلاع تفاسلاهم هللم إشلارات رسيعلة إ  

 .هذل احلروف ، وهي إشارات سياقية كام تقدم 

 :ين احروف املعاستعامل مجاليات من 

،  ّي النحلوجمموعة حروف سميت باسم عملهلا هي :  حروف اجلر  -

وهو جر االسم الذي بعدها أو ما يقوم مقامه كاملصدر املدول ، ولكلل منهلا 



 

358 

معان واستعامالت متنوعة ، وبعضها حيل حمل بع  أحيانا  للدوا  سلياقية ، 

 .وتقوم بمهمة الربط بني أجزاء اجلملة 

وهلذل احلروف معان عامة م هورة مجعتها كتب النحلو ، ومعلان سلياقية 

 :السياه ، ومن ذلك  ال تتض  إال بتدبر

ذكر هلا ابن ه ام يف املغني اثنني وعرشين وجها  ، وبعضها  :الم اجلر  –أ 

وهذا من وللا املتلأخرين بالتقسليم والتفريلا ، وهلو وإن كلان  ،حتته فرو  

ت اللذهن أحيانلا  أخلرى ، ويصلّعب مهملة النحلو مفيدا  أحيانا  ، فإنه ي لتّ 

و والبيان اجلميل ، وأّيا  كان معناهلا فلإن إذا كان بسبيل تعليم النح النحوّي و

 .واحد هو اجلر ظاهرا  أو مقدرا   النحوّي عملها 

 :ومن معانيها السياقية يف القر ن 

 يف قوله سبحانه  -4                
                            

                   (04:التوبة) 

: حيلث قلال بعضلهم للبع   وهذا يف حكاية قول املنافقني يف النبّي 

قنا ألنَّله أ ذن   ن ْحلنف  له فيصد  اللذي يسلما :  واأل ذن،  نقول ما شئنا ثمَّ نأتيه ف 

لمْ ) فقلال اهلل تعلا  ، كلَّ ما ي قال لله  لْا  ل ك  ن  خ  لْل أ ذ  مسلتما  خلا  :  أ ْي  ( ق 

د هذا وبيَّنه فقال، وصالأ ال مستما رش  وفساد   :  أ ْي  (يلدمن بلاهلل:)  ثمَّ أ كَّ

ه به  ه املدمنني (ويدمن للمدمنني) يسما ما ينزله اهلل عليه فيصد   فليام ويصد 

ّدي فعل اإليامن بالبا"  ، وقدخيربونه ال الكافرين  ، وبالالم ء ما اإليامن باهللع 

ي قصد التصديق باهلل الذي هو نقي  الكفلر فعلدّ " ما املدمنني ، ذلك ألنه 

قه لكوَّنم م هلم ما يقولونه ويصدّ بالباء ، وقصد السام  من املدمنني وأن يسلّ 

ي بالالم  د   .(822/ 8: الك اف )"صادقني عندل ، فع 

واألسلوب القر ع ال ائا أن اإليامن باهلل وبام أملر أن نلدمن بله يتعلدى 

بالباء ، أما  من له فبمعنلى صلدقه واتبعله كلام  ملن للوط إلبلراهيم علليهام 

 . السالم
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 يف قوله تعا   -8                 
                       

 (  8:يونس)

ولكنه جاء بالالم .. أكان عند الناس عجبا  : األسلوب املعتاد أن يقال 

؟ وما ( أكان للناس ) فام معنى الالم يف قوله :  فإن قلت   ":الزخمرشّي قال 

معنال أَّنم جعلول : أكان عند الناس عجبا  ؟ قلت: بني قولكهو الفره بينه و

هلم أعجوبة يتعجبون منها، ونصبول علام  هلم يوجهون نحول استهزاءهم 

 .( 783/ 8:الك اف)"هذا املعنى "عند الناس "وإنكارهم، وليس يف

 يف قوله تعا  -7                  
                    (2:يوسف) 

الفعل كاد يكيد يتعدى بنفسه دون حرف اجلر كام ورد يف  يات أخلرى ، 

ّدي بحرف اجلر لتضلمّ  ال  : فيكلون التقلدير نه معنلى فعلل  خلر لكنه هنا ع 

لفيدبروا : ، أو  فيعملوا لك عمال  سارا    ..تقصْص  ي دّ لك مكيلدة ، هللذا ع 

التضمني بمعنى إرشاب فعل معنى فعل  خر فيعمل عمله ويأخلذ و،  بالالم

ن " وقد ، متعلقاته  م  معنى فعل يتعدى بلالالم ليفيلد ( أي فيكيدوا لك ) س 

ن ، فيكللون  كللد وأبللل  يف معنللى فعللل الكيللد مللا إفللادة الفعللل املضللمّ 

 .(222/ 8: الك اف )"التخويف

   يف قوله تعا -2                 

.                (النمل: 

34- 38  ) 

ب لكم بع   عذاب الدنيا  ومن بعدل عذاب .. أي عسى أن يكون قد قر 

أو  "وال تلقوا بأيديكم  "يف  زيدت الالم للتأكيد كالباء "وقد ، اآلخرة 

تبعكم : دنا لكم وأزف لكم  ومعنال : ن معنى فعل يتعدى بالالم نحو م  س  
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وعىل الوجهني  ،  ابن ه ام الوجه الرياعورّج  (7/724:الك اف)"وحلقكم 

 .فالالم تفيد نوعا  من التخصيص وإلصاه العقوبة ام 

علال  "ول من الفعلل حرف جر يفيد االستعالء ، ولعله منق :عىل   –ب 

يز احلرف عن الفعل باأللف املقصورة ، ولكن لله ملا االسلتعالء   "يعلو وم 

أخرى تعددها كتب النحو، ومن معانيه السلياقية  الذي هو أصل معنال معان  

 : يف القر ن

 يف قولللللله تعلللللا   – 4                         

       ( 04: األنبياء ) 

وذلك يف قصة إبراهيم عليه السلالم حلني حّطلم أصلنام قومله فلأرادوا 

ى بعىل التي تفيلد عدَّ وقد كانوا يريدون به كيدا  عظيام  ، فجاء الفعل م  عقابه ، 

ى ف  ْشلبله أوقلا يف النفلوس وأ   االستعالء والظهور ، وذلك ليكلون النكلال

، لتكون العقوبة عالنيلة أملام اجلمهلور  ( عىل أعني الناس) : ، وقيل للغيظ 

 .ويف ذلك ختويف وترهيب لغال 

   عن موسى عليه السالم  يف قوله تعا  – 8    

   .                          

                ( 46-2: ه ) 

ومعنلى ر بأهلله فلرأى نلارا  ، لوذلك يف  ريق عودته من مدين إ  مصل

أن أهل النار يستعلون املكان القريب منهلا ، كلام  "عىل النار  "االستعالء يف 

أنه لصوه بمكلان يقلرب ملن زيلد ، أو ألن  "مررت بزيد  "قال سيبويه يف 

رفني عليهلا ، لفوها قياما  وقعودا  كانوا م تمتعني اا إذا تكنّ املصطلني اا وامل

 ( :27/  7: الك اف ) :ومنه قول األع ى 

ب   ى وامل ح  و    (42)  ق  لَّ ات عىل النارن النَّد 

                                                 
 :ل املحلَّق رجل نزل به األع ى فأكرمه فقال شعرا  منه ال اهد ، وصدر   - 42

بُّ ملقرورين يصطْلياَّنا   ت   
بُّ    .به الربد فيصطيل أي يستدفئ الذي اشتد : توقد  ، املقرور :  ت   
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ثم ... فيه أشياء  وساحرف جر يفيد الظرفية ، أي كأنه وعاء ت :يف  -ج 

يف  "عىل  "يأِت ما احلرف  له بعد ذلك معان عدة ، منها معان سياقية ، وقد

  : ، ومنه سياه واحد ، فيكون لكل منهام معنى خاص 

 للله تعللا يف قو -1                       
                                 ( 82: سبأ) 

الرزه من عند اهلل ، وقد أنصفهم القر ن أيَّام أن م استفهام تقريري يبني هل

ن ذا عىل هدى وملن ذا إنصاف اذا األسلوب الفّذ احلكيم ؛ إْذ من املعلوم م  

 هلصلاحبالرجلل قول يكام ، ليتفكروا ( أو ) لكنه عرب باحلرف .. عىل سالل 

ف كيل: فلإن قللت  ": الزخمرشّي قال  ،عنيه ، وهو ينا كاذب  أحد  :  إذا كذب

ألن صلاحب : خولف بني حريف اجلر الداخلني عىل احلق والضالل ؟ قللت 

احلق كأنه مستعل  علىل فلرس جلواد يركضله حيلث شلاء ، والضللال كأنله 

 .(228/ 7: الك اف )"منغمس يف ظالم مرتبك فيه ال يدري أين يتوجه 

 يف قوله تعا   -8             

                        (ه  :

34 ) 

والصلب إنام يكون عىل  ..وهو يف وعيد فرعون للسحرة حني أسلموا 

كأن فرعون   "يف جذو  النخل  "فقال  (يف ) رف اجلذو  ، لكنه جاء باحل

ال عىل  يريبتهم يف اجلذو  بقوة كأَّنم بداخلها ل دة غيظه و غيانه أراد أن

 .ال يستطيعون فكاكا   ظاهرها ، فهم

 يف قوله تعا   -7                                  

 ( 87: ال ورى)

ة أي ال أسألكم  ال  س  ي  الر 
ْبلن ىل  ت  ة يفن ا ا  أ ْجر  ع  دَّ ْرب ىإالَّ املْ و  اْستنرْين اء  ، وهذا ْلق 

طنا  نْق  وا ألن مودة قربال ليست من جنس األجر ، م  دُّ ْم أ ْن ت لو  ْن أ ْسلأ لك 
أ ْي ل كن

تني  اب  ر  ْم أ ْيضق  اب تك  ر  ي  ق 
تني هن : هلال قيلل : فلإن قللت  ":رّي لالزخم قال ،  ا  الَّ
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ودة يف ل املللإال "ودة للقربللى ، وملا معنللى قوللله لإال امللل: ملودة القربللى ، أو 

علوا مكانا  للمودة ومقرا  هلا ، كقولك : ؟ قلت  " ربىلالق ل يف  ل فلالن : ج 

أحبهم وهم مكان حبي وحملله ، : مودة ، ول فيهم هوى وحب شديد ، تريد 

إال املودة للقربى ، إنلام هلي : بصلة للمودة ، كالالم إذا قلت  "يف  "وليست 

: امللال يف الكليس ، وتقللديرل : ولك متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به يف ق

 .(842/ 2: الك اف )"إال املودة ثابتة يف القربى ومتمكنة فيها 

  يف قوله تعا   -2               

                    .      

                           

  (22-22:التوبة) 
يف سبيل اهلل ، فلاملدمنون الصلادقون يعزملون األملر اد احلديث عن اجله

يف ريلبهم ) فجاء يف بيان حاهلم أَّنم .. مرتددون ويعّدون العّدة ، واملنافقون 

دالللة ( يف ) جعل الريب نفسه ظرفا  وأدخلهم فيه بحلرف اجللر ف( يرتددون

ن الريب واحلاة من نفوسهم ، فهم يف ذلك الريب يرتددون ، وعلرّب عىل متكّ 

 .عن ترددهم بالفعل املضار  الستمرارل وجتددل 

منها التبعلي  وابتلداء الغايلة وبيلان  حرف جر له معان كرياة:  نْ مِ  –د 

 ر  لع ل منهلا مخسلة  ( 727/ 4 )يف مغني اللبيلب  ه ام وعّدد ابن  ... اجلنس 

 . ها يرجا إ  ابتداء الغايةمعنى ، وذكر أن أكرير  

 :ومن معانيها السياقية يف القر ن 

يزاد قبل املبتدأ والفاعل واملفعول أحيانا  لزيادة التوكيد  "من  "احلرف 

 كام يف قوله تعا   إلحا ة وال مول ، وهو كريا يف القر ن ،وا    

                              

                        (42: ائدة امل ) 
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، لكنه جمرور لفظا  يف حمل رفا  "جاء  "فاعل الفعل  "ب ا  "لفظ 

فرّد عليهم وهم كاذبون ، ( .. ما جاءنا) قوهلم يف نفي التوكيد  موغرسه

 ..(.فقد جاءكم ) القر ن بعدها ، بالتوكيد 

  دعاء إبراهيم عليه السالميف ومن ذلك              

                        

 ( 72:إبراهليم)

للتوكيد وال مول ، فهي جترل لفظا  ،  "ْء  "ن هنا داخلة عىل الفاعل من 

 .لكن حمله الرفا 

 عليلل معانيه انتهاء الغاية والت حرف متعدد االستعامل ، ومن :ى تَّ حم  –هـ 

 . ومن عمله اجلر بمعنى إ  ، والنصب بأن مضمرة قبل املضار  ، والعطف

 اآلية فروقا  بني حتى وإ  اجلارتني ، ويف  ثّمة وذكر ابن ه ام أنّ   
                            
 ( 2:احلجرات)

               هل من فره بني : فإن قلت  ":بينهام سياقيا  بقوله  الزخمرشّي فره ي

خمتصة بالغاية  "ىحتّ  "إن: ؟ قلت  "إ  أن خترج  "و "حتى خترج  "

ها ، ولو قلت  السمكة   أكلت  : املرضوبة ، تقول  حتى نصفها أو : حتى رأس 

 ى بوسعها أنّ ادت حتّ عامة  يف كل غاية ، فقد أف( إ  ) صدرها مل جيز ، و

بت لصربهم ، فام كان هلم أن يقطعوا  رسول اهلل  خروج   إليهم غاية  قد ق 

 .(2/722: الك اف )"أمرا  دون االنتهاء إليه 

  ذلك وارد يف سياه معاتبة الذين أساءوا األدب ما رسلول اهلل: قلت 

قلد فنادول بأصوات مرتفعة وهو يف بع  حجرات نسائه ليخلرج إلليهم ، و

صلىل يف حني يفرغ من شأنه أو ملا أول صلالة ت   ال ريب   إليهمكان سيخرج 

املسجد ، فام كان ينبغي هلم فعل ذلك ، وحتى تفيد هذا املعنى ، أي االنتهلاء 

  .إ  غاية مرضوبة
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 :متنوعة أخرى حروف 

ة ، وهللا اسلتعامالت أخلرى منهلا الم وقد ذكرنلا منهلا اجللارّ :  الالم -أ 

 ، والم االبتداء  اجلازمة للمضار   بة للمضار  ، والم اجلحودالتعليل الناص

 :ومن ذلك 

وهي الالم املفيدة بيان  السبب ، ( أي التي تفيد السببية )  الم التعليل - 1

 مضمرة بعلدها مريلل  والناصب أنْ                       
                       ( 22:النحل ) 

لأي أنزلنا إليك القلر ن لتعل   ن العمليلة ه هللم بالسلنّ ه للنلاس وتوسلح  م 

ة  . ال ارحة للقر ن ، فال غنى ألحدمها عن اآلخر والقولية املفّس 

 يف قولللله تعلللا  و                          
      (2: قصصال ) 

هي الم كي التي معناهلا التعليلل ،  "يكون  "الالم يف  ": الزخمرشّي قال 

ني سواء بسواء ، ولكن معنى التعليل فيهلا وارد علىل جئتك لتكرم  : كقولك 

 ريق املجاز دون احلقيقة ، ألنه مل يكن داعليهم إ  االلتقلاط أن يكلون هللم 

ذلك ملا كان نتيجة التقا هم لله  عدوا  وحزنا  ، ولكن املحبة والتبني ، غا أن

به بالداعي الذي يفلعل الفاعلل  الفعلل  ألجلله  / 7: الك لاف )"وثمرته ، ش 

722). 

وهذل الالم سامها بعضهم الم العاقبة أو الصاورة حني ملحوا فيها أن ما 

 . بعدها هو عاقبة الفعل ولو بعد زمان بعيد

 يف قوله تعا  و                    

        ( 2: الصف  ) 

يريدون أن يطفئوا ، كام جاء : أصله و "حيث نصب الفعل بالم التعليل 

يف سورة براءة ، وكأن هذل الالم زيدت ما فعل اإلرادة تأكيدا  له ، ملا فيها 
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ال أبا  "جئتك إلكرامك ، كام زيدت الالم يف  :من معنى اإلرادة يف قولك 

 .(282/ 2: الك اف )"ال أباك : تأكيدا  ملعنى اإلسافة يف  "لك 

واألصلل دخوهللا علىل حرف توكيد مبني عىل الفلت  :  الم اال تداء - 2

هللو  إّن اهلل : املبتدأ ، ولكن إذا أ ّكدت اجلملة بإّن أّخرت الالم  إ  اخللرب مريلل 

وللذا سلامها النحلاة يف هلذا املوسلا اللالم املزحلقلة ، أي كيم ، العزيز احل

 ، ومنهللا املللدخرة عللن موسللعها إ  اخلللرب                 

            (00:مريم ) 

الم االبتداء الداخلة علىل املضلار  تعطلي : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

مل جتامعهلا إال : االسلتقبال ؟ قللت  حلرف   معلْت معنى احللال ، فكيلف جا

للتعوي  واسلمحل عنهلا  "يا أهلل  "خملصة  للتوكيد كام أخلصت اهلمزة يف 

 .(74/  7: الك اف ) "معنى التعريف 

هل سليعادون أحللياء بعلد : الالم داخلة يف سياه تساؤل الكفار : قلت 

امت كام يظنون ، أملا املوت ؟ وهي لذلك تدكد استبعاد هدالء للعودة بعد امل

التعريف يف لفظ اجلالللة  "أل  "فمعنال أن  "يا أهلل  "معنى التعوي  يف مهزة 

صارت كاجلزء من الكلمة ألَّنا تلزم لفظ اجلاللة أبلدا  ال تفارقله ، فلاأللف 

 -واهلل أعللم  -وكأن االسلم  ":والالم صارا جزءا  من الكلمة ، قال سيبويه 

أللف والالم حلذف األللف وصلارت األللف واللالم إله  ، فلام أدخل فيه ا

 . (422/ 8 :الكتاب)"خلفا  منها 

رط ومنهلا لومنهلا الداخللة علىل جلواب ال لمنها العا فة  :الفاء  -ب 

 يف أكريلر أحواهللاوالفاء  ..بأن مضمرة بعدها   السببية الناصبة للفعل املضار

قب الصلائد  : تقلول  ت  عر بالسببية ، أي يكون ما قبلها سببا  مللا بعلدها ،

  نللهرب ، وملالطللائر  فقتللله ، فالقتللل مسللبب عللن الضلل          

           (82:القمر)  أي إَّنم ملا نادول وهيّجول وشلجعول أخذتله

  فعقر الناقة ، ومريلهالسيف  احلمية فكانت سببا  ألن تعا ى          
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         ( 42:القصص ) فالقضاء عىل الفرعوع كان مسببا  عن وكزة

.. م لعرة بتلوال األحلداث متعاقبلة موسى له ، والفاء يف هذا كلله عا فلة 

 : أنوا  الفاء كذلك لكنها م عرة ما ذلك بالسببية ، ومن

  قوله تعا  كالفاء الداخلة عىل خرب املبتدأ ،  -4      

                             . 

                        

            (24– 26: ل عمران ). 

ويف الريانيلة ورد ..( للن تقبلل ) ورد خرب إن يف اآلية األو  بلدون الفلاء 

فلم قيل يف إحدى : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال ..( قبل فلن ي  ) مقرتنا  بالفاء 

قلد أوذن : ؟ قللت  "قبلل فلن ي   "بغا فاء ويف األخرى  "قبل لن ت   "اآليتني 

وأن سبب امتنا  قبول الفدية هلو بالفاء أن الكالم بني عىل الرشط واجلزاء ، 

 مبتدأ وخرب وال دليل عىل التسلبب املوت عىل الكفر ، وبرتك الفاء أن الكالم 

 املجيء سببا  يف استحقاه اللدرهم الذي جاءع له درهم ، مل جتعل : كام تقول 

 .(728/ 4: الك اف )"فله درهم : بخالف قولك 

 ومن الفاء امل عرة بالسببية كذلك           

                 (72: املائدة ) ومنها   

               (8:النور)  الفاء يف

من تقوية الرابطة باملبتدأ ، ولكنها  الراج  من األقوال داخلة عىل اخلرب ملزيد

واجللد مسبب عن ، ما ذلك م عرة بالسبب ، فالقطا مسبب عن الّسقة 

 .الزنا 

 يف قولله تعلا  الفاء العا فلة  - 8                    

                       (70:النمل ) 

أمتدع بامل وأنا أغنلى : ما الفره بني قولك : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

إذا قلته بالواو فقد جعلت خما بي عاملا  : منك ، وبني أن تقوله بالفاء ؟ قلت 
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بزيادِت عليه يف الغنى واليسار ، وهو ما ذلك يمدع باملال ، وإذا قلته بالفلاء 

ربل السلاعة بلام ال أحتلاج معله إ  فقد جعلته ممن خفيت عليه حال ، فأنا أخ

/ 7: الك لاف )"أنكر عليك ما فعلت ، فإع غني عنه : إمدادل ، كأع أقول له 

700 ). 

  مريل الفاء الواقعة يف جواب الرشط املقدر - 7              

                    ( 20:العنكبوت ) 

وتقلديم  "فاعبلدون  "ملا معنلى الفلاء يف : فإن قلت  ":الزخمرشّي ال ق

عة إن أريض واسل: الفاء جواب رشط حمذوف ، ألن املعنى : املفعول ؟ قلت 

فإن مل ختلصوا العبادة ل يف أرض فأخلصوها ل يف غاها ، ثم حذف الرشط 

وعوض من حذفه تقلديم املفعلول ملا إفلادة تقديمله معنلى االختصلاص 

 .(204/ 7: الك اف )"خالص واإل

وقد ال يكون هنا رشط مقدر كام ذكر ، وتفيد الفاء ما ذلك العطف  ما 

إشعارها بالسببية ، فاألرض الواسعة مدعاة للعبادة ، فإذا ساقت بعبد يف 

 .. مكان رحل عنه إ  غال 

تستعمل السلني املفلردة وسلوف يف العربيلة قبلل :  حرف التنفيس –ج 

صا زمنله للمسلتقبل ، واملسلتقبل هنلا مسلألة سلياقية ، لتخل   الفعل املضار 

ل بعلل  النحللاة مللن أن السللني للقريللب وسللوف للبعيللد ، ذكللرخالفللا  ملللا 

، وملن قد يكون يف بع  املواسا عىل غا ما قلالوا واالستعامل القر ع هلام 

 :استعامل السني يف القر ن 

 يف قوله تعا   – 4                   
                    

                          
       (34:التوبة ) 

جاء فعل الرمحة باملضار  املسبوه بالسني التي جتعله للمستقبل ، وهو 

مّتسق ما اخلرب الذي تبرّش به اآلية ؛ ألن فعل الرمحة واقا ام بعد ذلك 
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هم بتلك األوصاف املدّهلة الستحقاه الرمحة ، فهو وعد اخلرب واتصافن 

، ألنه لو ذكرل مستقبل ، وفيه إشعار بوجوب استمرارهم عىل فعل اخلاات 

 ... ل املايض فربام يكسل بعضهم اتكاال  عىل ما نال من الرمحة بالفع

 يف قولللللله تعلللللا   - 8                      

         (32:مريم ) 

سنكتب بسني التسويف ، وهو : كيف قيل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

تب  من غا تلأخا ؟ قلال اهلل تعلا   كام قاله ك                  

       ( 42:ه)  سن ظهر لله ون علمله : أحدمها : فيه وجهان : قلت

 :  أّنا كتبنا قوله ، عىل  ريقة قوله 

 (86) ع لئيمة  نا مل تلدْ إذا ما انتسبْ            

لم باالنتساب أع د يقول أن املتوع  : لئيمة ، والرياع  لست ابن   أي ت بنّي وع 

باالنتصار وإن تطاول به الزمان  لُّ سوف أنتقم منك ، يعني أنه ال خي  : للجاع 

واملعللوم أن الكتابلة   (7/26: الك اف )"د هنا ملعنى الوعيد رّ واستأخر ، فج  

 تقا بعد أن يعمل العبد العمل مبارشة ، ففلي السلني هنلا نلو  ملن الوعيلد

 .  والتهديد 

   :، ومنها حرف نفي ال يعمل يف اللفظ ، إنام عمله يف املعنى :ال النافية  -د

 يف قوله تعا   -4             .      

    (86–42:فا ر ) 

، لكنه ما  فالكالم مستقيم لغة  ( ال ) والظلامت والنور بدون : لو قيل 

 .الالم أقوى ألَّنا تفيد توكيد النفي 

  يف قوله تعا   -8             ( األعراف :

 صلة ، بدليل قوله  "أال تسجد   "ال يف  ":الزخمرشّي قال ( 48  
                                                 

ا ومل جتن : ، وعجزل زائد بن صعصعة الفقعيّس البيت ل - 86 أ ي ، دي من أْن ت قّري به ب دَّ
والوالدة قد ، للمستقبل رشطفال،  لئيمة  أم  أ ع  مل تلدع إذا ذكرنا النسب  يت ب نيَّ 
 .مفهوم املعنى فذلك وما ،  مضت
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                  (32:ص) ومريلها             

             (82:احلديد ) ا لم: بمعنى ليعلم ، فإن قلت

توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وحتقيقه ، كأنه : دة زيادهتا ؟ قلت لفائ

ليتحقق علم أهل الكتاب ، وما منعك أن حتقق السجود وتلزمه : قيل 

 .(22/ 8: ف الك ا) "نفسك ؟ 

ملن حيلث  -جلاءت يف القلر ن تراكيلب لغويلة مت لااة : الـواو  - هـ

ركت يف بعضها اآلخر ، قلال تعلا  استعملت الواو يف بعضها وت   -الرتكيب 

                          (862: ال عراء ) الزخمرشّي قال 

       جلملة بعلد إال ومل تعلزل عنهلا يف قوللهكيف عزلت الواو عن ا: فإن قلت  "

                              (2:احلجر)  األصلل : قلت

عزل اللواو ألن اجلمللة صلفة لقريلة ، وإذا زيلدت فلتأكيلد وصلل الصلفة 

 باملوصللللوف كللللام يف قوللللله                      

              :وقلال األسلتاذ عبلاس حسلن عنهلا  ( 772/ 7: الك اف ) "(88:الكهف)

إَّنا واو زائدة تلتصلق الذل اجلمللة لتقلوي داللتهلا علىل النعلت وتزيلد  "

التصاقها باملنعوت دون أن تصلل  وحلدها لللربط ، ويسلموَّنا للذلك واو 

 . (7/232:النحو الوايف)"اللصوه

 تعا  يف قوله  :أْن  –و                           

 ( 77:العنكبوت)

هنا زائدة أي ليس هلا عمل نحوي لكن هلا عمل يف ( أْن ) يعرب النحاة 

مها عىل  ": الزخمرشّي املعنى ، قال  أْن صلة  أكدت وجود  الفعلني مرتتبا  أحد 

جدا يف جزء واحد من اآلخر يف وقتني متجاورين ال فاص ل  بينهام ، كأَّنام و 

كام أحسَّ بمجيئهم فاجأته املساءة  من غا ريث خيفة  : الزمان ، كأنه قيل 

 (.227/ 7: الك اف )"عليهم من قومه 

ا - ز حرف تفصيل وتوكيد ، وفيه معنى الرشط ، وهو يعطي اجلملة :  أمي

 : األلف اللينة ، قال تعا ة امليم امل ددة ونّ نغام  صوتيا  امزة القطا وغ  
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                 (80:البقرة ) 

اء ، حرف فيه معنى الرشط ، ولذلك جياب بالف: أما  ": الزخمرشّي قال 

، فإذا قصدت  ذاهب   زيد  : وفائدته يف الكالم أن يعطيه فضل توكيد ، تقول 

: توكيد ذاك وأنه ال حمالة ذاهب ، وأنه بصدد الذهاب ، وأنه منه عزيمة قلت 

مهام يكن من ْء فزيد  : ، ولذلك قال سيبويه يف تفسال  فذاهب   أما زيد  

ونه توكيدا  ، وأنه يف معنى بيان ك: لفائدتني  ذاهب ، وهذا التفسا مدل  

رتني به إمحاد  عظيم ألمر املدمنني واعتداد الرشط ، ففي إيراد اجلملتني مصدّ 

م حظَّهم ، وعنادهم ورميهم  بعلمهم أنه احلق ، ونعي  عىل الكافرين إغفاهل 

  ( .443/ 4: الك اف ) "بالكلمة احلمقاء 
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 الرا   والثالثونفصل ال
 التشبير

ها راد إظهار  ر لنقل حال ي   بيه عقد صلة بني شيئني يف العقل أو التصوّ الت

نقلهلا ملن امل لبه بله إ  امل لبه ، أو هلو الدالللة علىل .. وبياَّنا وإيضاحها 

 : م اركة أمر آلخر يف معنى ما بأداة من أدوات الت بيه ، ففي قوله تعا 

                

             (22: الفرقان) 

ووجه ( الكاف ) امل به هم الكفار وامل به به األنعام ، وأداة ال به حرف 

ال به عدم معرفة اخلا من الرش والنفا من الرّض ، وقد عقد الت لبيه الصللة 

 ...ام بني الكفار يف سالهلم وبني األنع

لتصوير ال به من اليشء يف غا جنسه وشكله  "هر أّن اوقد رأى عبد الق

 خلر ملن  والتقاط ذلك له من غا حمّلته واجتالبه إليه من الّ ّق البعيلد بابلا  

الّظرف والّلطف ، ومذهبا  من مذاهب اإلحسان ال خيفى موسعه من العقل 

ني ال ليئني كللام كلان وهكذا إذا استقريت الت بيهات وجدت التباعد بل... 

، وكلان مكاَّنلا  ، وكانت النفوس هلا أ لرب كانت إ  النفوس أعجب أشدَّ 

للدث األرحيّيللة أقللرب ، وذلللك أن موسللا االستحسللان ومكللان  إ  أن حت 

ة واملدّللف رّ لاالستظراف واملريا للدفني من االرتياأ واملتأّلف للنافر من املس

ني متبلاينني وملدتلفني خمتلفلني ، أل راف البهجة أنك ترى اا ال يئني مريلل

وترى الصلورة الواحلدة يف السلامء واألرض، ويف خلقلة اإلنسلان وخلالل 

الروض ، وهكذا ،  رائف تنريال عليك إذا فّصللت هلذل اجلمللة، وتتّبعلت 

 .(22: أرسار البالغة ) "حمة ذل اللُّ له

يف  وبسط عبد القاهر القول يف مواسا كرياة من كتابيه يف البالغة القلول  

 : ابن املعتز الت بيه ومجالياته ، ففي قول ابن 

ار   ف  ق  ح  ص  ه  م  ْ ا          وكأنَّ الرب  ت اح 
ّرة  وانفن باقا  م 

 ف انطن
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مل ينظر من مجيا أوصاف الربه ومعانيله إال إ  اهليئلة التلي جتلدها : قال 

باض    يتلول انضامم   العني له من انبساط  يعقبه انقن
ه علن ، ثم ف   ، وانت ار  ىل  نفس 

ا أشبه اا، فأصاب ذللك فليام يفعلله القلار  ملن  هيئات احلركات لينظر أهيُّ

، ومل يكلن  احلركة اخلاّصة يف املصحف، إذا جعل يفتحه مرة وي طبقله أ خلرى

إعجاب  هذا الت بيه لك وإيناسه إياك ألن ال يئني خمتلفلان يف اجللنس أشلدَّ 

صل  بإزاء ا ، بل ألنْ  االختالف فقط الختالف اتفلاه  كأحسلن ملا يكلون ح 

ن وأمتَّه  يف شّدة اختالف حال وحس 
اه   ، فبمجمو  األمرين شّدة ائتالفن ، ور 

ت ن  .(427: أرسار البالغة ) " وف 

 :  التشبير أركان

أو حرفيلة أو اسلمية ) امل  ّبه وامل  لبه بله وأداة الت لبيه : أركان أربعة له 

لذفان   ه  ، وقد ي ذكر وج ال به ووجه( فعلية  ال به يف الكالم أو أداته ، وقد حي 

 :بحسب حاجة الكالم ، قال النابغة 

ْمس   ب   لوك  وامل فإنَّك  ش 
واكن ب          ك  نَّ كوك  نه 

ْبد  من ْت مل ي  ل ع  ا     إذ 

ذكر ت بيهني ، األول ت بيه امللك بال مس ، والرياع ت لبيه املللوك غلال 

، وحلذف  هه  ريف الت لبيه وحلذف أداتيلفي بالنجوم ، وهو ت بيه بلي  ذكر  

، وهو رفعة املمدوأ علىل غلال ملن ال به املفهوم سمنا  من الت بيهني  وجه  

 . امللوك 

 .حروف وأسامء وأفعال :  أدوات التشبير

 :  حروف التشبير: أوال  

، وهللذل الكلاف وردت يف القلر ن يف               ويليهلا امل لّبه بله:  الكاف -1

سلم الظلاهر وملا يف حكمله لال جلرّ موسعا  ، وهي حرف ت بيه و(  828) 

حيث تدخل الكلاف علىل أكرير معانيه استعامال  الت بيه ، ، وكاملصادر املدولة 

 كقولله تعلا  امل به به                              

        (74:القمر ) 
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ثمود  قوم صال  عليله السلالم بعلدما أخلذهم بالصليحة تعا    شّبه اهلل

ظ ار  "  و..  باهل يم الناتج عن دمار احلظائر 
لا : احْلن ه  ْان لن م  أ ْو غ  ىل  غ  ر  ع 

ظن ا ح  م 

ْ للبن  للْن ر 
 من
 
ء ْ  ْ ْو   أ 

للان  للابنس    بنأ ْغص  ر  أ ْو ي  للج  لنللك  إنالَّ  ش  للل  ذ  ْفع  للاد  ي  ال  ي ك  ، و 

نْ  ْ بن من ْيب س  بنالرَّ لنك  املْ  ، ه  ث مَّ ي  ل  ذ  ف اعن ر  ل و 
ة  .. . ْحت ظن لا 

لل  احْل ظن ْعم  ي ي 
أ ين الَّلذن

م   ي ت ه  َّ ك  ف 
لن ْيب س  ذ  ن من ث مَّ ي  ْلغ 

والكاف أفلادت الت لبيه  (حظر:مقاييس اللغة ) "لن

 .وجّرت االسم 

دة  اخللا حمملو: ها علن عملهلا نحلو فتكفّ  وقد تتصل بالكاف ما الزائدة  

اعمل اخلا  ، فكلام تلدين  ت لدان  ، : عواقب ه كام الرشُّ مذمومة  عواقب ه ، وقولك 

مبتدأ وخرب وليست يف حمل جلر ألن ملا .. كام الرش :  نافاجلملة بعد ما يف قول

 . إنام احلقُّ ظاهر  : كام تكّف إّن عن النصب يف ت الكاف  عن عمل اجلر كفّ 

  ، : د ، كقولك تفيد الت بيه والتوكي:  كأني  -8
كأنَّ الكتلاب  صلديق  ويفن

 .موسعا  ( 26) وقد وردت يف القر ن م ددة  وخمففة  يف 

 ، قلال تعلا   ويليها امل ّبه بله                           

                                      (3: لقامن.  ) 

ت لبيه املسلتكرب علن  يلات اهلل باألصلّم : ورد يف اآلية ت بيهان ، األول 

ت بيهه بالذي حيمل ثقال  يسّد أذنيه فلال تسلمعان ، : الذي ال يسما ، والرياع 

 .وذلك مبالغة يف وصف االستكبار واإلعراض والتوّل عن  يات اهلل 

لنون الريانيلة ملن امل لددة ، وقلد اجتملا وذلك بحذف ا:  ختفيف كأنَّ 

حلرف : ( األو  سلاكنة النلون ) كأْن اآلية السابقة ، التخفيف والت ديد يف 

 "مل يسلما  "ناسخ خمفف من امل ددة ، واسمه سما ال أن حمذوف ، ومجلة 

ملدخر ، "وقلرا  "يف حمل رفا خرب كأْن ، وكأنَّ الريانية عىل األصل ، واسلمها 

ففت عمللت إذا خ   " كأنّ  " وبذلك نعلم أنّ  "يف أذنيه  "ملة وخربها شبه اجل

ال أن حمذوفا  ، والبد أن يكون خربها مجللة ؛ ألن  كذلك وكان اسمها سما  

 .سما ال أن حيتاج إ  مجلة تفّسل 
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 :  ألسامء املفيدة للتشبيرا: ثانيا  

رْيل  : أو سمنا  فهو من أدواته ، ومن ذلك  كل اسم يفيد الت بيه رصاحة    من

ْبه ومرييل  ، و واملفعول املطلق املضاف يفيد الت بيه  أحيانا   .. ، ونظا شبنيه وشن

مررت  به فإذا له صوت  صوت  محار  ، ومررت به فإذا  ":ومن أمريلة سيبويه 

اخ  الريَّْكىل   اخ  رص  عندل نائبان ( صوت  ورصاخ  )ل ف (4/722:الكتاب)"له رص 

فإذا هو : ، واملعنى ام من املفعول املطلق ومنصوبان عىل أَّنعن الفعل 

املصدرين ت  صوت  محار ، ويُّصخ  رصاخ  الريَّْكىل  ، وقد أفاد كل من و  ص  ي  

   ، ومن ذلكالت بيه             .    

      .          .              .

         (22-24:الواقعة)  

يف جهنم الت بيه يف سياه الوعيد للضالني املكذبني بأَّنم حيث جاء 

ل ومرارته فزعوا ..  كلون من شجر من زقوم  ر  فإذا أصاام العطش من ح 

.. وهو الذي بل  منتهال يف احلرارة ، ميم دون إال املاء احلإ  الرشاب فال جي

 .اهليم  فيرشبون رشب  

            وهذا الت بيه مأخوذ من بيئة حسية يألفها العرب ، جاء يف لسلان العلرب 

اء  "  رَّ ال  اْلف  ق  يم:  و  ب  اهلن ْ   رش 
ن
ن  املْ لاء

ى من ْرو  ي ي صيبها داء  ف ال  ت 
تن بل  الَّ يم  اإلن

  ، اهلن

ها أ هْ  ء ي م  واحد  ْيام  ال   ، واأل نريى ه  م  :  ، ق 
لائن ول  ه  ق  ْن ي  بن م  ر  ن  اْلع 

من ، واأل نريلى  و 

ء ْيام  ال   ه  م  :  ، ق 
ائن ول  ه  ق  ْن ي  بن م  ر  ن  اْلع 

من لىل   و  ون له  ع  ع  ْم  ة ث لمَّ جي  م 
ائن ، واأل نريى ه 

يم     .(هيم: لسان العرب )"هن

قلال م ، وهو شدة العطش ، فالت بيه باإلبل يف حالة خاصة هي حالة اهليا

وإن كان عجب ها سقط من أعلني ، واإلبل من احليوانات العجيبة  ":الدماّي 

الناس لكريرة رؤيتهم هلا ، وهو أَّنلا حيلوان عظليم اجلسلم رسيلا االنقيلاد ، 

ينه  باحلمل الريقيل ويربك به ، وتأخذ زمامله فلأرة  فتلذهب بله إ  حيلث 

روبه لاإلنسان فيله ، ملا مأكولله وم ل شاءت ، وي تخذ عىل ظهرل بيت يقعد
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ي لوملبوسه وظروفه ووسائدل ، كأنه يف بيته وي تخذ للبيت سقف  وهلو يم ل

 بكل هذل ، وهلذا قلال تعلا                        

وربلام  .. وقد جعلها اهلل تعا   وال األعناه لتريلور باألثقلال( 43:الغاشية)

لتسلتعني  وإنام جعل اهلل تعا  أعناقها  واال  ، إلبل عن املاء عرشة أيام تصرب ا

 .(83/ 4: حياة احليوان الكربى للدماي )" اا عىل النهوض باحلمل الريقيل

واإلبل من عجائب خلق اهلل تعا  ، هلذا حّث الناس  عىل النظر يف خلقها 

ا  فإذا وردت املاء وما فيه من عجائب ، فهي تصرب عىل اجلو  والعطش أيام

العلوم : انظر بحث ) فربام رشب الواحد منها قرابة مائة لرت من املاء عىل عجل 

عبد احلافظ حلمي حممد ، جملة عامل / البيولوجية يف خدمة تفسا القر ن الكريم ، د

ولو فعل اإلنسان العط ان  ذلك أقل ،  (م4228، الكويت  2، 48الفكر ، مج

برش لملاء عىل مهل ألن ثمة فروقا  يف  بيعة الدم بني اإذ ينبغي أن يرشب ا

 .واإلبل 

والنّص يصور بع  أحوال الضالني املكذبني يوم القيامة ، ومنها رشام 

ثم صّور  ريقة الرشب اذا ( احلميم ) املاء الذي بل  أعىل احلّد يف احلرارة 

ل ، فهم اعتادوا يف  رعي اإلبل أن الت بيه املأخوذ من بيئة املخا بني األ و 

ها ، واهليام شدة العطش ،  يرعوا أياما  ثم يوردوها املاء  بعد أن ي تدَّ عط  

يامها ، ولكْن إذا كانت اإلبل يف الدنيا  ومن ثّم ترشب كرياا  من املاء لرتوي ه 

 ترتوي ، فكيف يرتوي  كل الزقوم من املاء احلميم رغم كريرة رشبه منه ؟ 

 : للتشبير ألفعال املفيدة ا:ثالثا  

:  كل فعل يفيد الت بيه الُّصي  أو الضمني فهو من أدواته ، وذلك مريل

ثل ي به وي ابه ، و ام  ن اظر ، وي    ، وخيّيل وحيسب ، ومنهي      

                  42:اإلنسان)  

تعا  ولدان اجلنة باللدلد املنريور بجلاما اجللامل والبيلاض حيث شبه اهلل 

اخلاص املعروف للون اللدلد ، فإذا كانت هذل صفة اخلادم ، فكيف بصفات 

ملن مجلال خلاص ، فلالعرب إذا ( املنريلور ) النعت يف املخدوم ؟ هذا ما ما 
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طلاء فهو ع... نرير عليهم الدراهم  والدنانا  : أرادت التعبا عن الكرم قالت 

هللذا ... تتنلو  أعامهللم ذهابلا  وإيابلا  ألهل اجلنة وهم خدم  .. بغا حساب 

 .معهم أمجل وأدّل عىل احلال ( املنريور) فلفظ 

 :للتشبير الغرض األساس 

ذكرت يف الفصول التمهيدية عن اجللامل اللغلوي أن احلقلائق يمكلن أن 

: اهلل واحلد  ، أو :  تذكر هكذا بألفاظها كام يف احلقائق العلميلة املجلردة مريلل

.. األرض كروية ، وال مس أكرب ملن األرض ، واألرض أكلرب ملن القملر 

وهكذا ، لكن يف التعبا األديب والفني واجلامّل يمكن إظهلار تللك احلقلائق 

بصور لغوية متنوعة تراعي اجلانب اجلامّل الفطري لدى البرش ، وهكذا تلأِت 

الية مبريوثلة يف مفاصلل الكلالم فتكسلبه األساليب البيانية حمّملة بلمسات مج

التلأثا يف املتلقلي ، وهلذا ظلاهر يف أسللوب زيلادة مجاال  يكون القصد منله 

واملجلاز والتمرييلل القر ن الكريم بعامة ، ويف أساليبه الفنية املتنوعة كالت بيه 

 .إلخ ..واالستعارة والكناية 

هلو إظهلار وجله  أغراض الت بيه كرياة متنوعة ، لكّن له غرسلا  عاملا  و

ال به بني شيئني أو أشياء متباعلدة فلابط بينهلا بإحلدى أدواتله ، وملن ث لّم 

يستحرض وجه  ال به بغرض التأثا يف املتلقي ، وما ذلك يبقلى لكلل ت لبيه 

 .غرسه السياقّي  

 : أنواع التشبير 

لعلامء البالغة تقسيامت كرياة للت بيه باعتبارات متعددة ، ولست أفّضلل 

فيها لقلة غنائها يف إظهار أوجله اجللامل ؛ إْذ هلي تقسليامت شلكلية  اخلوض

ادف التكريا والتفريا والتقسيم ، وهو مما كري ر يف أعامل املتأخرين التلي ملال 

أكريرها يف النحو والبالغة إ  اجلمود وال لكلية ، وقلد فعلنلا مريلل ذللك يف 

ا األسلاس هلو املجاز واالستعارة والبديا ومباحث أخلرى ؛ إْذ كلان هلدفن

بقدر ملا يعلني علىل  موجزة   أنواعه البحث عن اجلامل اللغوي ، وسنذكر أهم

 .بيان مجال الت بيه 
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 :وقد ذكروا من أنوا  الت بيه 

، وهو كريلا كلام يف شلواهد  كرت فيه األداةهو ما ذ   :التشبير املرسل -1

 .هذا املبحث 

للذفت منلله األداة :  التشــبير املنكــد -2  مريللل هللو مللا ح          

                     (82:الكهف ) النار املحيطة حيث شّبه

 ..ر   الناإام بالّساده املرضوب عىل من حيتوهيم وأسيف الّساده 

ل:  التشبير املجمل - 3 حمملد : كقوللك  ذف منله وجله ال لبههو ما ح 

 .هو ال جاعة والقوة كاألسد ، ومعلوم أن وجه ال به 

، وهو كالسابق إذا قلت  كر فيه وجه ال بههو ما ذ  :  لالتشبير املفصي  - 4

 .حممد كاألسد يف ال جاعة 

 :مريل  ووجه ال به هو ما حذفت فيه األداة:  التشبير البليغ -1

                       

                       

                           

                         (البقرة :

423) 

حيث شبه النساء باللباس للرجال وكلذلك الرجلال كاللبلاس للنسلاء ، 

وحذف أداِت الت بيه ووجه ال به وهو السرت والعفة ، وفيه ت بيه بلي   خر ، 

شبه أول ما يبلدو ملن الفجلر املعلرتض يف األفلق بلاخليط " :قال الدرويش 

ألسلود اململدود ، وهلو األبي  املمدود ، وما يمتّد من غبش الليل باخليط ا

رحيية ، للكلان اسلتعارة تصل( من الفجلر ) ت بيه مألوف كرياا  ، ولو مل يذكر 

إعلراب القلر ن )"ولكن ذكر امل ّبه أعادل إ  الت لبيه البليل  املحلذوف األداة 

 (.837/ 4:وبيانه للدرويش  
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هو ت بيه ال يوسا فيه امل به وامل به به يف صورة : التشبير الضمني  -6

                    مريللن صور الت بيه املعروفة ، بلل يلمل  امل لبه وامل لبه بله ملن السلياه م

                                     

      (42:لقامن ) 

 .. حلامر، وشبَّه صوته بصوت ا باحلامربغا دا   الصوت  شبَّه رافا  حيث 

وهللذل التقسلليامت مل يلتفللت إليهللا متقللدمو البالغيللني ، بللل نظللروا إ  

اعللم أن " :اجلوانب الفنية واجلاملّية للت بيه كام قال عبد القاهر يف بيان ذلك 

أن يكلون : أحلدمها : ال يئني إذا شّبه أحدمها باآلخر كان ذلك عىل قبلني

رب لبضل ّصال  أن يكون ال به حم  : عوالريا،  من جهة أمر بنّي ال حيتاج إ  تأّول

 . من التأّول

، نحلو أن  ت بيه اليشء باليشء من جهة الّصورة وال لكل:  فمريال األول

وكالت لبيه ، ، وباحللقة يف وجله  خلر  ي ّبه اليشء إذا استدار بالكرة يف وجه

 ..، والوجه بالنهار  ر بالليلعْ ، وال َّ  ، كت بيه اخلدود بالورد من جهة الّلون

هلذل : وهو أشبه الذي حيصل برضب من التلأّول كقوللك : ومريال الرياع

حّجة كال مس يف الظهور ، وقد شّبهت احلجة بال مس من جهة ظهورها ، 

باليشء من جهة ما أردت ملن للون أو صلورة أو  كام شّبهت فيام مىض اليشء  

أرسار البالغلة )".. ل  غامها ، إال أنك تعلم أن هذا الت بيه ال يتّم لك إال بتلأوُّ 

:02-34). 

 :من دواعي التشبير يف القرآن 
راد إظهارل للنلاس فيوسلا يف  -4 التعبا بصورة غا مبارشة عن معنى ي 

صورة ت بيه حيّرك النفس والعقل وخيرجهام من العادة واإلللف إ  التفكلا 

والتدّبر يف وجه ال به وهو املراد األصيل للت بيه ، وذللك كت لبيه املتخلذين 

  :قال أبو هالل العسكرّي  ..ولياء  من دون اهلل بالعنكبوت املتخذة بيتا  واهنا  أ

 ؛ وهللذا ملا أ بلق مجيلا   ويكسلبه تأكيلدا   والت بيه يزيلد املعنلى وسلوحا  " 

وقلد جلاء ،  منهم عنله أحد   ، ومل يستغنن  املتكلمني من العرب والعجم عليه
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ّل بله علىل رشفله وفضلله سلتدعن القدماء وأهل اجلاهلية من كّل جيل ملا ي  

 .(802: الصناعتني ) "وموقعه من البالغة بكّل لسان 

يف الت بيه مجال فنّي يربط به امللتكلم بلني أشلياء متباعلدة يف الواقلا  -8

فيقيم بينها عالقة تظهر وجله ال لبه ، وذللك كت لبيه أعلامل الكفلار برملاد 

يف الواقلا يلرى  اشتدت به الري  يف يوم عاصف ، إّن أعامل الكفار موجودة

الناس  أكريرها ، وكذلك الري  يف اليوم العاصف ، وال خيطر ببلال كريلا ملن 

الناس إقامة عالقة بينهام ، ومن هنا يكون اجلامل يف إقامة العالقة بوجه ال به 

فالري  يف اليوم العاصف ال ت بقي من الرماد شيئا  وال تذر ، وكذلك الكفر ال 

كن اجللامل ظلاهر يف الت لبيه املسلتمّد ملن عنلارص ل... ي بقي لصاحبه ثوابا  

 .الطبيعة التي يألفها الناس 

الت بيه يف الغالب خيتار امل به به مما هو ملألوف للنلاس ، لكنله يريلا  -7

خياهلم وعقوهلم حني يربطه بامل به فيقيم تلك العالقلة اجلديلدة ، أي وجله 

 ن مستمدة من عنلارص ال به بني الطرفني ، وهلذا جاءت أكرير ت بيهات القر

الطبيعة التي يألفها الناس ، لكن اجلديد أَّنم جيدون يف الت بيه جلّدة ومجلاال  

وأما فائدة الت بيه ملن الكلالم فهلي  ":ابن األثا مل يلحظوها من قبل ، قال 

اخليلال يف اللنفس بصلورة  أنك إذا مريّلت اليشء  باليشء فإنام تقصد به إثبات  

كد  يف  لريف الرتغيلب فيله أو التنفلا عنله ، أال وذلك أوْ امل به به أو معنال ، 

ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مريبتا  يف النفس 

خياال  حسنا  يدعو إ  الرتغيب فيها ، وكذلك إذا شبهتها بصلورة ْء أقلب  

ذا ال منها كان ذلك مريبتا  يف النفس خياال  قبيحا  يدعو إ  التنفلا عنهلا ، وهل

 (.8/22:املريل السائر )"نزا  فيه

يأِت يف القر ن ت بيه  غائب عن حواّس الب لر بغائب مريله إلثلارة قد  -2

العقل واخليال ، ولتهويل األمر وختويف املعرسني ، لكنه ملا ذللك مفهلوم 

 من سياه احلال كلام ذكرنلا ملن قبلل يف قولله تعلا              

      (02:الصافات)  لحيث  ، هرف مريل ليقا الوعلد واإليعلاد بلام ع 
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تعلا   م اهلل إنام كلّ  ":ففّسل أبو عبيدة معمر بن املرينى بقوله ..  عرفوهذا مل ي  

 :القيس   مراعىل قدر كالمهم ، أما سمعت قول  العرب  

عي   يفُّ م ضاجن  ه  كأنيابن أغوالن رْ ومسنونة  ز        أيقتل ني واملرْش 

  ..وهم مل يروا الغول قط ، ولكنهم ملا كان أمر الغول هيوهلم أ وعدوا به 

 :شواهد من يشبيهات القرآن 

أسلوب الت بيه كريا يف القلر ن لتقريلب املفلاهيم وإظهارهلا للنلاس يف 

صورة مجالية تبعث النفس عىل اإلقبال واالنقيلاد أو علىل النفلور واالبتعلاد 

حيقلق القر ن من روائا الت بيه الكريا ، وهو  ويف "بحسب املراد من الت بيه 

إ  جانب اإليضاأ واالنتقال من املجهول إ  املعللوم ميلزات أخلرى مريلل 

 
 
 " ملا االقتصاد يف التعبا والتأثا العا في وإظهار شعور امللتكلم نحلو ْء

 .( 848:لغة القر ن : أمحد خمتار عمر /د)

ة ، ونحلاول إظهلار بعل  وسنختار من ت بيهات القر ن جمموعة متنوع

 .اجلامل يف هذل الت بيهات 

ب املسنيدة  -1 ش   :قال اهلل تعا  : يشبير املنافقب  اخل 

                            

                           

       (2:املنافقون) 

الت بيه القر ّع ال ي فهم بمعزل عن سياقه وال عن موسوعه العام ، وهلو 

يف حالتنا هذل موسو  النفاه واملنافقني يف القر ن ؛ هلذا حيتلاج املوسلو  إ  

 .متهيد 

 قبل اإلسالم يعرف ظاهرة النفلاه ب لكل واسلا كاللذي مل يكن العريب

عرفنال عنها يف املدينة إّبان عُّص النبوة ، ذلك أن  بيعة العلريّب  نلذاك ، وملا 

بل عليه من األنفة وحب احلرية واالنطاله من القيلود السياسلية ملا علدا  ج 

اراة ، كل ذلك مل يكن يربر له اصلطنا  النفلاه وامللد.. القيود القبلية الضيقة 
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وكرياة هي املواقف التي تبني أن العريب كان غاية يف الُّصاحة وجلرأة القلول 

 . حتى لو كان يف موقف سعف

وال  "النفلاه  "هلذا السبب مل تعرف اللغة العربية قبل اإلسالم مصلطل  

جلاء بله  فأما املنافق فاسلم   ":كام قال أمحد بن فارس  "املنافق  "اسم الفاعل 

           "ما أظهروا ، وكلان األصلل ملن نافقلاء الابلو   بطنوا غا  اإلسالم  لقوم أ

 .(22: الصاحبي ) 

قلة   ":بقولله (نفلق ) ويوس  ابن منظور هذا املعنى يف لسان العرب  والنُّف 

بلو ، وقيلل: والنَّافنقاء ْ ّب والا  ْحر الضَّ قله النُّفقلة  والنافنقلاء موسلا يرقّ : ج 

حرل الابو    عاء ، فإذا أ   من ج   -حلر س للج  لالباب الرئيل -ِتن  من قبل القاصن

لق  الابلو   
قاء برْأسه فخرج ، ون فن

لق قب النافن لق  ون فَّ لق واْنت ف  خلرج : ون ف 

هكذا يفعل امل نافق ، يدخل يف اإلسالم ثم خيرج منه ملن غلا : فيقال  …منه

عنى الوجلله الللذي دخللل فيلله، وهللو اسللم إسللالمّي مل تعرفلله العللرب بللامل

ْفر  املخص ه يف اللغلة ل ويظهر إيامن ه ، وإن كان أ صل  وص به، وهو الذي ي ْسرت  ك 

نافقة وننفاقا ،: معروفا  ، يقال ق م 
نافن وهلو ملْأخوذ ملن النافقلاء ال ملن  ناف ق  ي 

ْفرل ب الذي يسترت فيه لسرتل ك  ق وهو الّسَّ   ." النَّف 

لعرب منذ القدم ، ولكّن احلال تغّا بعد قيام أول دولة منّظمة يف جزيرة ا

منظمة عىل أساس الدين ال عىل الوالء القلبيّل ؛ إْذ ظهلرت حركلة النفلاه يف 

ة الظاهرة للمسلمني فاختلاروا ااملدينة ألن املنافقني رأوا أنه ال قبل هلم باملعاد

وم لتقاته  "النفلاه  "لفلظ العداوة البا نة التي هي أشد وقعا  ، وهلذا نجلد 

يدور يف القر ن امللدّع حلني ظهلرت حركلة ر ن الكريم أفعاال  وأسامء  يف الق

النفاه 
(  )

 . 

                                                 
موسعا  ( 73)أفعاال  وأسامء  ورد يف القر ن الكريم يف وم تقاته  "النفاه  "لفظ  - 84

                 ما عدا موسعا  واحدا  مكّيا  فيه إشارة إليهم هووردت كلها يف القر ن املدع ، 
                  
 .(44: العنكبوت)
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  امللدعّ واحلديث عن النفاه واملنافقني ي غل مساحة كباة من  ي القر ن 

فكلان   ئذلك أَّنم شكلوا خطرا  دامها  يف املدينة عىل املجتملا املسللم الناشل

د تفصليل سنا بصدحديث القر ن عنهم عىل قدر ما أثاروا من م كالت ، ول

عن ظاهرة النفاه يف جمتما املدينلة ، فلذلك أملر معللوم ملن القلر ن  القول

ذّكر ها هنا بأن احلديث عن الكفلار ن اولكنّ  ،وكتب التفسا والسنة والتاريخ 

وتالل احللديث علن املنلافقني ( 3-0) يف أول سورة البقرة جاء يف  يتني فقط 

تعاظم حركة النفاه يف املدينة ، وكفال دليال  عىل ( 86-2)يف ثالث عرشة  ية 

وملن هلذل   "سلورة املنلافقون "يت باسلمهم مّ بل إن إحدى سور القر ن س  

 .السورة ذلك الت بيه اجلميل موسو  حديرينا 

إن اإلعجاب بأجسامهم إشارة إ  أن مجال الصورة وحدل غلا كلاف يف 

نية إ  اعتنلاء احلكم عىل اليشء ، وأنه قد ي ظهر غا  احلقيقة ، وفيه إشارة سم

فمنظلرهم ملن هلذل .. هدالء بأجسامهم من حيث الغذاء وال با والسمن 

 ..اجلهة فقط معجب  ملن يراهم ، لكن ذلك غا كاف 

وهم كذلك ذوو منطق عذب بلي  ، لكنها بالغلة العلداء البلا ن اللذي 

هم عنلد رسلول اهلل  يفضحه حلن القول وفلتات األلسن ، وهم مفتض    أملر 

 ربل اهلل عنهم وبام ينزل فيهم من قر ن بام خي .. 

ت بيه هلم ما هلذا كلله بأخ لاب ال تنفلا ، بلل .. كأَّنم خ ب مسنّدة 

ميتة قرها أكرب من نفعها ، مسندة إ  احلوائط قد تدذهيا أو تقا عىل املاّرة ، 

غا حّية وال نامية ألَّنا مقطوعة من أشلجارها ، وهلي كلذلك ملا بقلي هللا 

فلإن " :قال الزخمرشّي .. وهم كذلك مابقوا عىل نفاقهم ( ة مسنّد) الوصف 

 - بهوا يف اسلتنادهمش   : قلت( ؟  كأَّنم خ ب مسندة) ما معنى قوله : قلت

، باخل لب املسلندة إ  احللائط  - عن اإليامن واخلا خالية   وما هم إال أجرام  

 وألن اخل ب إذا انتفلا بله كلان يف سلقف أو جلدار أو غامهلا ملن مظلانّ 

بهوا بله يف ، ف    منتفا به أسند إ  احلائط غا   فارغا   ، وما دام مرتوكا   االنتفا 

األصلنام املنحوتلة ملن :  وجيلوز أن يلراد باخل لب املسلندة ، عدم االنتفا 



 

383 

          " بهوا اا يف حسن صورهم وقللة جلدواهم، ش   اخل ب املسندة إ  احليطان

 .(2/226: الك اف )

هر يف األجسام واألقوال ال يغني عنهم شليئا  ، فهلم يف وذلك اجلامل الظا

وهلم للذلك .. فز  وهّم وغلّم خوفلا  ملن انك لاف أملرهم وافتضلاحهم 

 .يكاد املريب يقول خذوع : حيسبون كل صيحة عليهم كام قالت العرب 

ذلللك التصللوير اجلميللل ي ظهللر  أدهَّ مللا يف نفوسللهم مللن اهللللا املللبّطن 

 سدهم ألخذهم بنفاقهم  منني موجهة  ة من املدفيحسبون كل صيحة أو حرك

ل رار اللذي َّنلى اهلل  تعلا  لهلذا أرادوا التزّيل عن املدمنني ببنلاء مسلجد الض 

ه  ا  للفتنة  رسول   ..عن الصالة فيه فأمر ادمه درء 

د هلم  ( أْل ) بتوكيد اخلرب بأداة القُّص ( هم العدّو ) تم يأِت الوصف املدكَّ

 من اللداخل أعداء  خرين غاهم ، ولكنهم أخطر األعداء ما أن للمسلمني 

هلذا ختمت اآلية بالتحذير منهم واليقظة هلم والوعيد ملن اهلل تعلا  بقتلاهلم 

 .. والتعجب من انُّصافهم عن احلّق 

 :قال اهلل تعا   : يشبير قلوب اليهود  احلجارة -2

                         

                               

                               

 (32: البقرة)

واجهت الدعوة اإلسالمية يف مكة عدوا  واحدا  ظاهرا  معلنا  بعداوته هلو 

ْن وراء هم من مرشكي العرب ، وكان القر ن املكلّي يف معظمله  كفار مكة وم 

إذا ذكر بني إرسائيل قّص عىل الناس مظلمت هم ما فرعلون وقومله يف سلور 

ّذر  الكافرين من مصا فرعلون متعددة وبأساليب متنوعة ليريّبت  املدمنني وحي

وقومه ، ويستميل  قلوب  اليهود إ  الدين اجلديد ؛ ألنه جاء بلذكرهم وذكلر 

 .. مآسيهم وأثنى عىل بع  أعامهلم 
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تغّا األمر ، حيلث ناصلبه اليهلود العلداء  بلال   لكن حني هاجر النبيُّ 

م ومحاقاهتم ، مربر إال احلسد  واخلوف  عىل مكانتهم الدينية والدنيوية بجهله

واذا انضاف إ  عداوة كفار العلرب للمسللمني علداوات أخلرى داخليلة 

خطاة هي عداوة املنافقني واليهود ، وكّون هلدالء مجيعلا  حلفلا  قويلا  سلد 

املسلمني  ، ومن ثّم جاء القر ن املدّع بذكر جرائم بني إرسائيل عرب تلارخيهم  

ألصنام ملن دون اهلل كلام فعللوا يف من تكذيب األنبياء وقتل بعضهم واختاذ ا

سيناء ما عجل السامرّي وشغبهم عىل موسى وهارون ، حتى مات موسلى 

 !عليه السالم غاسبا  عليهم لنكوصهم عن دخول األرض املقدسة 

ومن تلك اجلرائم الكرياة ما قّصه اهلل  تعا  عنهم يف مواسا متعددة ملن  

تل بعضهم قتيال  ورمى بجريتله يف حلّي سورة البقرة ، ومنها قصة البقرة ، إْذ ق

 خر فاهتمول به ، فتحاكموا إ  موسى عليه السالم فلأخربهم أن اهلل يلأمرهم 

فتعنّتوا كعادهتم مرارا  حتى وجدوها فذبحوها وقبوا القتيلل .. بذب  بقرة 

ببعضها فأحيال اهلل فأخربهم عن قاتله ، وهذل املعجزة احلسلية أملام أعيلنهم 

 !! لكنهم مل يفعلوا ..  االنقياد واخلضو  والتذلل كانت كافية يف

أو هي أشّد قسوة  من .. يف هذا السياه يأِت ت بيه قسوة قلوام باحلجارة 

قق بعضلها احلجارة ؛ ألن احلجارة ما قسوهتا يتفجر من بعضها األَّنار ويّ  

ولكن قلوب بنلي إرسائيلل .. فيخرج منه املاء ، وهيبط بعضها من خ ية اهلل 

قلال !  تفعل ذلك فهي كاحلجارة الصامء التي ال تلني بل هي أشلّد قسلوة ال

 لقسوة قلوب اليهود  امللموس   يف احلجارة املريال   وجيعل القر ن   ": أمحد بدوي

ويبعدها عن أن تلني  جلالل احلّق وقوة الصده ، أال ترى أّن القسلوة عنلدما 

من بالغة القلر ن )"؟  لقاسيةختطر بالّذهن ختطر إ  جوارها احلجارة اجلاسية ا

 :422.) 

وصلحابته بلام  هذل القسوة التي ذكرهلا القلر ن كانلت إيلذانا  للنبلّي 

وحلني أسللم .. سيالقونه من عنت اليهود يف املدينة وعداوهتم وجحلودهم 

لول  اهلل" :عبد  اهلل بن سالم عامل اليهود وحربهم يف املدينلة قلال  س  لا ر  ، إننَّ  ي 

ود  ق وْ  ك  اْلي ه  نْلد 
ت وعن عن ْبه  ي ي 

من وا بنإنْسال  ْعل م  َّنَّ ْم إنْن ي 
إن ، و  ْت  ْم  م  ا  لْيهن لْل إنل  أ ْرسن ، ف 
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ن ي اْسأ هْل ْم ع  مْ :  ف  م  فنيك  ال  ل  اْبن  س  ج  لال   أ يُّ ر  لال  :  ؟ ق  ق  ْم ف  لْيهن لل  إنل  أ ْرس  أ يُّ :  ف 

ْبد   ل  ع  ج  مْ اهلل ر  م  فنيك  ال  ال وا ْبن  س  ن ا : ؟ ق  ْان اْبن  خ  ن ا و  ْا  املننن لا خ  اْبن  ع   ن ا و 
املن ع    ، و 

ن ا هن اْبن  أ ْفق  ن ا و  ه  أ ْفق  ال   و  ون  :  ، ق  م 
ْيت ْم إنْن أ ْسل م  ت ْسلن أ  ال وا أ ر  ل  اهلل :  ؟ ق  لاذ  لْن  أ ع  من

لنك   ال   ! ذ  لال  :  ق  ق  م  ف  لال  ج  اْبلن  س  ر  له  إن :  ف خ  د  أ ْن ال  إنل  لد   اهلل الَّ أ ْشله  أ نَّ حم  مَّ  ا   و 

ول   س  ال وا اهللر  ن لا:  ، ق  اْبن  رش   ن ا و  ُّ لنن لا رش  اهن اْبلن  ج  ن لا و  ل 
اهن ج  لال  اْبلن   ، و  ق  ، ف 

م  لس   مْ  : ال  نْه 
ف  من نْت  أ خت  وَّ ي ك 

ا الَّذن ذ   (.48623: روال أمحد يف املسند ) "ه 

 :قال اهلل تعا   : األسفارم   احلامر يف محلرمحلة التوراة يشبير  -3

                        

                              

    (2:اجلمعة) 

كريلاا  ملن األذى ملن اليهلود ،  -وال تلزال  -القت الدعوة اإلسلالمية 

وذلك بسبب انحرافهم عن منهج احللّق كلام هلو معللوم ملن سلاهتم علرب 

التاريخ ، ويف هذا السياه يأِت ت بيههم يف محلهم التوراة  ما عدم العمل الا 

 .احلامر الذي حيمل أسفارا  من الكتب لكنه ال ينتفا بيشء منها ب

 وهذا الت لبيه ملن سلورة اجلمعلة يلأِت يف سلياه إثبلات نبلوة حمملد 

ووجوب اتباعه عىل كل من تبلغه دعوته ، وبيان أن ذلك االختيار فضلل اهلل 

 ..ثم يأِت هذا الت بيه لليهود .. يدتيه من ي اء وليس باختيار البرش 

قات ، ذّم ْء من تلك املخلومنه الت بيه باحليوان واجلامد ليس القصد و

كيف وهي خملوقات اهلل تعا  ، بل قد أقسم ببعضها ؟ إنلام القصلد أن تللك 

صفات خاصة الا ال ينبغلي لإلنسلان أن يت لبه الا يف تللك املخلوقات هلا 

اخلصائص ألن له شأنا   خر وخْلقا   خلر خيتللف عنهلا ، فلإذا هلو تلدّنى إ  

ك مرتبتله التلي هلي وتلر ،فقد صار إ  مرتبة أدنى منهلا أو صفاهتا سلوكها 

 .فوقها 

هلذا املوسلا فقلط يف  بمعنلى الكتلاب ورد جمموعلا  يف(  ْفر  س  ال )لفظ و

جد لفظا   خر يف اللغة يقوم مقام هذا اللفظ يف موسلعه هلذا ؛ نوال القر ن ، 
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ْفر  وهلو يف اللغلة ( بفلت  السلني وسلكون الفلاء)إذ إن اللفظ م تق من الس 

 سياه ت بيه اليهلود يف محلهلم للتلوراة الك ف والوسوأ ، واللفظ وارد يف

الواسحة البينة ثلم يف علدم اسلتفادهتم منهلا بلاحلامر اللذي حيملل أسلفارا  

واسحة ال غموض فيها ، ثم إنه ال يفقه منها شيئا  ، واهلل تعا  يريد أن يقلول 

فلوا إن رشيعتهم وكتاام واسحان ال غموض فيهام ، غا أَّنلم حرّ : لليهود 

 .لوا الرشائا التوراة وبدّ 

ر هنا يددي املعنى املراد ملا فيه من معنى الك لف والوسلوأ فْ ولفظ الس  

ليكون أظهر يف بيان الغي والضالل ، وقد أشار إ  ذلك أبو هالل العسكري 

 ْفر  الواس   الكاشف  للمعلاع س  والذي يوجبه االشتقاه أن يكون ال ":بقوله 

إ   ه الراغلب  وتنبّ  (824:لفروه اللغوية ا) "ءإذا أسا أسفر الصب   : من قولك 

وخص  ..الذي يسفر عن احلقائق  الكتاب  :  ْفر  س  ال ": بع  هذل املعاع فقال

لفظ األسفار يف هلذا املكلان تنبيهلا  أن التلوراة وإن كانلت حتقلق ملا فيهلا ، 

 (. 877: املفردات )"كاحلامر احلامل هلا فاجلاهل ال يكاد يستبينها 

 :قال اهلل تعا   :نسلخ من آيات اهلل  الكلب امليشبير  -4

                              

         .                  

                          

                          

       (430 -432: األعراف) 

الت بيه التمريييل ألن وجه ال به : بيه يسميه البالغيون هذا النو  من الت 

ويأِت هذا الت بيه يف سورة فيه أو الصورة التي يرسمها مأخوذة من متعدد ، 

األعراف يف سياه حديث  ويل عن قصص بني إرسائيل ، حيث بدأ 

احلديث عنهم من منتصف السورة الكريمة ، وهي من الطوال إ  قرب 

وة موسى لفرعون وقومه وقّص كرياا  من املظامل التي َّنايتها ، فبدأ بدع

وبخروجهم من البحر .. حتى أنجاهم اهلل وأغره فرعون .. وقعت  عليهم 
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فاغبون يف اختاذ األصنام  هلة  .. يبدأ مدرش حياهتم وقصصهم يف االنقالب 

 ..ثم يتخذون العجل يف سيناء .. من دون اهلل 

رأ لعن رجل بعينه ، لكّن القر ن مل يصل واآلية التي فيها الت بيه تتحدث

باسمه ؛ ألن القصد ليس شخصه بل فعله ، وألن التجربة قابلة للتكرار بلل 

متكررة عرب الزمان فقد صار هذا مريال  ي رضب لكل ناكص علن احللق مرتلّد 

عىل عقبيه منسلخ من  يات اهلل بعد أن  تال اهلل إياها ، ويف هلذا كلله تعلري  

هل ذلك وفلاعلول كلام قصلص القلر ن علنهم ، وكريلا ملن باليهود ألَّنم أ

 .املفّسين يرون أن هذا الرجل من علامء بني إرسائيل 

ّن عن الذهن هنا أن ذلك الوصف ليس عيبلا  يف الكللب ؛ ألن   وال يبعد 

هذل فطرته التي خلقه اهلل عليها ، إنام العيلب فليمن يت لبه بالكللب يف هلذل 

ّن كذلك عنّا اختيلار  الكللب احلال وهي ليست للبرش بل للك لب ، وال يبعد 

 ! للت بيه بام فيه من نجاسة حسية معلومة 

إن من يالحظ سلوك الكلب يعرف أنه يلهلث جاريلا  ويلهلث راقلدا  يف 

الظل الوارف ، وكذلك املنسلخ من  يات اهلل يتبعه ال يطان فال يعلود يف أي  

 .حالتي جْريه وراحته من أحواله إ  احلّق ، كام أن الكلب يلهث يف 

فلإن مل يكلن ذللك  ": وقد الحظ اجلاحظ يف هذا الت بيه أمرا   خر ، قال

  فليس ببعيد أن ي ّبه الذي أوِت اآليات واألعاجيب والربهانات والكرامات

، فلإّن الكللب  ، بالكللب يف حرصله و لبله يف بدء حرصه عليها و لبه هلا

ّبه رفضله وقذفله ، وش   لة من احلاالتواجلهد من نفسه يف كّل حا اجلدَّ  يعطي  

ورّدل هلا بعد احلرص عليها وفرط الرغبة فيها بالكللب إذا رجلا  هلا من يديه

أن يكلون رفل  قبلول األشلياء اخلطلاة  وواجلب   ، ينب  بعد إ لرادك لله

والكللب إذا أتعلب نفسله يف شلّدة ،  النفيسة يف وزن  لبهم واحلرص عليها

  عنك هلث واعرتال ما يعرتيه عند الّتعب والعطلش إليك ومدبرا   النّباأ مقبال  

،  ، إال وهي تلهلث وعىل أّننا ما نرمي بأبصارنا إ  كالبنا وهي رابضة وادعة

،  بعت عليه ملن شلأَّنا، والذي     من غا أن تكون هناك إال حرارة أجوافها

 .(800/ 8)احليوان ) " الكلب خيتلف بال ّدة والّلني إال أّن هلث  
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اللذي منعله  مله العللم  شبه سبحانه من  تال كتابه وعلّ " :ن القيم وقال اب

ل فرتك العمل به واتبا هوال و ثر سخط اهلل عىل رسال ودنيال عىل  خرتله غا  

 واملخلوه عىل اخلالق بالكلب الذي هو من أخبث احليوانات وأوسعها قدرا  

ومن حرصه  ، وحرصا   وأشدها رشها  ، ومهته ال تتعدى بطنه ،  وأخبريها نفسا  

وال ،  ورشهلا   حرصلا   أ  ويلرتوّ  م  ه يف األرض يت مّ ي إال وخطم  لأنه ال يم 

وإذا رميت له بحجر رجا إليه ليعضه من ، يزال ي م دبرل دون سائر أجزائه 

، وهو من أمهن احليوانات وأمحلهلا للهلوان وأرسلاها باللدنايا ، فرط َّنمته 

والقلذرة أحلب إليله ملن ،  إليه ملن اللحلم الطلرّي  حة أحّب واجليف املروّ 

إال يئا  يتناول معه منه شل كلبا   كلب مل يد ْ  تة تكفي مائة  يْ وإذا ظفر بم  ، احللوى 

 .(83: األمريال يف القر ن البن القيم ) "..ه عليه وقهرل حلرصه وبخله ورشه هرّ 

  : بيت العنكبوتاهلل  غريم  أولياءم اختاذ الكفار يشبير  -1

   قال اهلل تعا                    

                             

     .                   

       .                   

     (27-24:العنكبوت.) 

يأِت هذا الت بيه بالعنكبوت يف سورة سميت باسمه ، وتسمية بع  

السور يف القر ن بأسامء احليوان واحلرشات كالبقرة والنمل والعنكبوت 

ا  والعاديات والفيل داّلة  عىل أن هذل املخلوقات أمم  مريل  البرش تسّب   راَّ

لها ، وهي أفضل وأهدى ل أَّنا وتددي مهمتها التي خلقها اهلل تعا  من أج

 . من كريا من البرش كام ذكر القر ن يف مواسا عديدة 

           :عائ ة عبلد اللرمحن / ويف بالغة ت بيه الكفار باجلامد واحليوان تقول د

التفكلا عنلد ملا يقلرَّنم  وهكذا نجد أن القر ن ينفي عن املرشكني صلفة" 

يف الدرجة الريانية ملن  م ، ويأِت احليوانفهناك عملية حتنيط وجتميد هل باجلامد 

ألنه يتسم باحلركة ، والقر ن باستخدام احليوان يبّث احلركة فليهم ،  الّتدّرج 
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صلورة القبلي  يف أسلمى ويدكد تسّلط الغرائز ، وكّل ذلك ألجل توصليل 

 ( .07/ 8: التفسا البياع) "شكل مدّثر 

ملن حيلث اإلن لاء  والعنكبوت وبيته من عجائلب املخلوقلات ، فبيتله

والتصميم واهلدف يددي مهمته يف صليد الفلرائس الصلغاة التلي تتغلذى 

عليها العناكب وحيفظ البي  إ  حني خروج الصغار منه ، لكنله ملا ذللك 

! بيت هلّش سلعيف ال يقلوى علىل البقلاء إذا تعلرض خلطلر وللو صلغا 

ّي واأليللدي واألرجللل وأفللر  األشللجار وأدوات التنظيللف يف لفالعصلل

 !  كل ذلك يزيله بيّس وهيدمه عىل ما فيه   ..لبيوتا

وبيت العنكبوت ما ذلك كله له شلأن  خلر يف الناحيلة االجتامعيلة كلام 

العناكب أّمة من األمم ويوجلد يف العلامل أكريلر  "اكت ف العلم احلديث ، إّن 

من ثالثني ألف نو  من العناكلب تتفلاوت يف األحجلام واألشلكال ونملط 

ب عليها املعي ة الفرديلة والعدائيلة لبعضلها ، وال يوجلد إال ويغل، املعي ة 

أنوا  قليلة جّدا  تعليش يف مجاعلات ، واإلنلاث أكلرب حجلام  ملن اللذكور ، 

والزوجان من العناكب يلتقيان يف الغالب وقت التزاوج فقط ويقلوم اللذكر 

 من الغريلزة قبل اجلام  برقصات و قوس معينة أمام األنريى يقصد منها احلدّ 

العدوانية لدى األنريى ، وعند انتهاء عملية التلقي  يغلادر اللذكر يف الغاللب 

األنريى خوف ا من أن تقوم بقتله ، وقتل الذكر بعلد االنتهلاء ملن عمليلة  عشَّ 

التلقي  حيدث بني كريا من أنوا  العناكب وأكريرها شهرة عنكبلوت األرمللة 

د انتهائله ملن عمليلة السوداء التي سميت بذلك ألن األنريى تقتل ذكرها بعل

يف العلش بعلد  بع  أنوا  العناكب ترتك األنريى الذكر ليعيش  ويف  ، التلقي 

ويف ،  عملية التلقي  ليقوم األبناء بقتله وأكلله بعلد أن خيرجلوا ملن البلي 

أنوا  أخرى تقوم األنريى بتغذية صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتللوا أمهلم 

 . وأكلوها

ء االجتامعللي والعالقللات األ رسيللة يف بيللت وممللا سللبق يتضلل  أن البنللا

العنكبوت تتصف بأَّنا مبنية عىل مصال  مدقتة حتى إذا انتهت هذل املصال  

وقام بعضهم بقتل بعل ، فهلذل أنريلى العنكبلوت  أعداء  البيت  أهل  انقلب 
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تسم  للذكر بدخول ع ها لوجود مصلحة التلقي  حتلى إذا قضلت أرالا 

ألوالدها،  ه وأكله، وأخرى تقدم زوجها  عاما  منه انقلبت عليه وقامت بقتل

هلم أول ملا تقلوى أعلوادهم ، وهلذا العلداء ويف نو   خر يأكل الصغار أمَّ 

ال ديد الذي يتجىل فقلط بعلد انقضلاء املصلال ، وهلذل العالقلات اهل لة 

لى بيلوت  الضعيفة بني أفلراد بيلت العناكلب جيعلل هلذا البيلت بحلق أ ْوه 

-57-issue( http صالأ رشليد ، جمللة اإلعجلاز العلملي /د)  "املخلوقات املعروفة

)://www.eajaz.org/index.php/componentarticle) 

ولعّل من الدالئل اللغوية هلذا أن الفعل يف اختاذ البيلت جلاء مسلندا  إ  

( هي ) والفاعل ، حيث اتصلت بالفعل تاء التأنيث ( اختذت بيتا  ) األنريى يف 

 .. ته فهي متخذة البيت وصاحب

 -ومجال الت بيه هنا مستفاد من أملور عديلدة منهلا أن بيلت العنكبلوت 

يوفر لصاحبه املطعم واملرشب ، لكنه بيت غا  من   -كحياة الكافر يف الدنيا 

فهو اجتامعيا  بيت ممزه يأكلل بعضله بعضلا  ، وهلو سلعيف ال يقلوى علىل 

نيا يأكلل مواجهة املخا ر من حوله وللو صلغرت ، وهكلذا الكلافر يف اللد

ويرشب ، لكنه مل خيلق هلذا ، بل ملهمة عظمى كّلفه خالقه الا ، فضلّل عنهلا 

واختذ من دون خالقه أولياء فصار مريله كمريل بيت العنكبلوت ال يغنلي علن 

صاحبه شيئا  ساعة اخلطر ، وهدالء اختذوا أولياء من دون اهلل ال يغنون عنهم 

الت لبيه ببيلت العنكبلوت إصلغار ويف  ،شيئا  إذا جاءهم أملر اهلل وعقوباتله 

ل أَّنم وحتقا دون أن يقلل من قدر العنكبوت ، فهذل  بيعة خلقله ، لكلّن 

 .لإلنسان شأنا   خر 

 : قال تعا :  بالصرب كام صرب أولو العزم من الرسل أمر النبّي  -6

                              

                             

          (72:األحقاف) 
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يف دعوته ، فكان القر ن ينزل باآليات  كرياة   صعوبات   واجهت النبيَّ 

ء والصاحلني ليريّبت املدمنني ويبني هلم عاقبة  الظاملني، وفيها قصص األنبيا

  وعاقبة الصابرين الريابتني عىل احلّق ، قال تعا         

                            

       (486:هود) 

بالصرب كام صرب إخوانله أوللو  يف هذا السياه يأِت األمر الكريم للنبّي 

  ل لنبيه حمملد يقول تعا  ذكر  " :العزم من الرسل ، قال ابن جرير الطربّي 

و ملرل  دل من علبء الرسلالة وثقلل أمحلال النبلوة ملا قلّ  ه عىل امليّض ت  لمريبّ 

لك بأول العزم من قبلله ملن رسلله اللذين باالئتساء يف العزم عىل النفوذ لذ

، ونلاهلم فيله ملنهم ملن  صربوا عىل عظيم ما لقوا فيه من قومهم من املكارل

يا حممد عىل ما أصابك يف اهلل من أذى مكلذبيك ( فاصرب): األذى وال دائد 

( كام صرب أولو العزم ملن الرسلل)من قومك الذين أرسلناك إليهم باإلنذار 

ملن رسلله اللذين مل يلنههم علن ، اهلل، واالنتهلاء إ   اعتله عىل القيام بأمر 

إن أول العزم ملنهم كلانوا اللذين :  وقيل ، النفوذ ألمرل ما ناهلم فيه من شدة

 "يف أملر اهلل ا  إال جدّ  ، فلم تزدهم املحن   امتحنوا يف ذات اهلل يف الدنيا باملحن

ل العزم ملن الرسلل ومجهور املفّسين عىل أن أو (422/ 88 :تفسا الطربي )

 .صىل اهلل تعا  عليهم وسّلم نوأ وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد : هم  

فهم حلني يعلاينون ويف  ية األحقاف ت بيه  خر حلال الكفار يف اآلخرة ، 

.. نون أَّنم مل يلبريلوا يف حيلاهتم اللدنيا إال سلاعة ملن َّنلار أهوال القيامة يظ

ر  احليلاة اللدنيا ورسعلة زواهللا لاملفيد قصوهذا الت بيه  !وليس َّنارا  كامال  

واكت اف أهلها يوم القيامة أن حياهتم فيها كانت كسلاعة ملن َّنلار جلاء يف 

.مواسا متعددة من القر ن 

 :قال اهلل تعا   :يشبير املنفق مالمر رياء   -7
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                       (802: البقرة.) 

وأكريرها تنوعا  يف املوسوعات واملسائل ، سورة البقرة أ ول سور القر ن 

ُّ  أ يب  هلذا جاء األمر بحفظها ما  ل عمران ، كام يف حديث 
يلن ة  اْلب اهن ام  ال   أ م  :  ق 

ول  اهللن  س  ْعت  ر 
من ول   س  ق  أْ  ": ي  ه  ي  إننَّ ْر ن  ف  وا اْلق  ء  ي  اْقر 

ْوم  اْلقن  ي 
يعِتن فن ةن ش   ا  ام 

ابنهن   ْصح 
ْينن  ألن او  ْهر  وا الزَّ ء  ان  : ، اْقر  ْمر 

ة   لن عن ور  س  ة  و  ر  ْوم   اْلب ق   ي 
ي انن
ْأتن َّنَّ ام  ت 

إن ، ف 

افَّ  و  ْا  ص  ْن   
انن من َّنَّ ام  فنْرق 

أ  ت انن أ ْو ك  ي اي  َّنَّ ام  غ 
أ  ت انن أ ْو ك  م  ام  َّنَّ ام  غ 

أ  ةن ك  ي ام 
،  اْلقن

ا نام  حت   اان ْن أ ْصح   ع 
انن ةن  جَّ ر  ة  اْلب ق  ور  وا س  ء  ة   ، اْقر  ك  ر  ا ب  ه  إننَّ أ ْخذ  ا  ، ف  ه  ْرك  ت  ، و 

ة   ّْس  ل ة   ح  ا اْلب ط  ه  يع 
ْست طن ال  ت   . (4232:روال مسلم )"، و 

د املوسو  نج( 827-804: اآليات ) وقرب َّناية السورة املباركة 

من حيث اإلنفاه يف سبيل اهلل والنهي لآليات احلديث عن املال  األساس  

 ..عن الربا والتعامل يف الديون والبيو  

ق عليهم أو أذاهم بالكالم ،  يف هذا السياه يأِت النهي عن املّن عىل املنف 

ويزيد القر ن الصورة وسوحا  ومجاال  اذا الت بيه ، حيث شبه املنان بام 

الريناء  منهم ، لكنه ال ينفق بالذي ينفق ماله مراءاة  للناس يستجلب أعطى 

لوجه اهلل ؛ إْذ هو ال يدمن باهلل العظيم وال بيوم احلساب ، فهو ي به حجرا  

أملس صلدا  عليه تراب ، وهو يف هذل احلالة ال يمسك ذلك الرتاب ألنه 

سط  أملس يسهل زوال الرتاب من عليه بمس  اليد ، فكيف إذا جاءل 

عىل ذلك السط  شيئا  يبقي من الرتاب وابل  من املاء ؟ ال شك أنه ال 

 !األملس 

هكذا يذهب املّن واألذى بريواب النفقة ، وفيه حتذير شديد ملن يفعل 

 .ذلك بضيا  ثواب صدقته 

وقد رأينا الت بيه باحلجارة يف ت بيه قساوة قلوب اليهود من قبل ، وهنا 

ة للت بيه نجد الت بيه باحلجارة من جانب  خر ، وال شك أن اختيار احلجار

 .هني ومجودهم وقساوهتم فيه تعري  بغلظ امل بَّ 
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الت بيه : وهذا النو  من الت بيه والذي يأِت بعدل يسميه البالغيون 

 ةالتمريييل ألن وجه ال به فيه والصورة التي يرسمها ظاهرة للعيان مأخوذ

 .من متعدد 

 :قال اهلل تعا   :يشبير اإلنفا  يف سبيل اهلل  -8

                       

                      

                   (802: البقرة) 

يف سياه احلديث عن األموال يف أواخر هذا الت بيه متصل بالسابق 

سورة البقرة ، وهو يمريل الوجه اخلّا من وجول إنفاه املال ، وهو مري ل 

حيتوي عىل ت بيه بالكاف مأخوذ من ظاهرة حسية أمام األعني كام كان 

ة هنا الت بيه السابق باحلجر األملس حني ينزل عليه املاء ، والصورة احلسي

هي ت بيه املنفق ماله ابتغاء مرساة اهلل وتريبيتا  لنفسه عىل منهج احلق 

  ..بجنّة بربوة بالصدقة اخلالصة 

الصدقة مأخوذة من الصده ، والصدقة من أقوى الدالئل عىل الصده و

 .ما اهلل ؛ ألن فيها إنفاه  املال أهم حمبوبات النفس يف سبيل اهلل 

نو  ، فإذا كنا رأينا من قبل يف اجلانب املظلم واجلامل يف هذا الت بيه مت

فها هنا يف اجلانب .. الت بيه  باحلما والكالب واخل ب املسنّدة واحلجارة 

 ! امليضء نجد الت بيه  باجلنّة ، وكفى بذلك مجاال  

نأى عن وهي جنة بربوة مرتفعة عام حوهلا ظاهرة اجلامل ، وهي بم

يتجما فيها من املاء اآلسن أو املال  ، ك واملستنقعات وما ر وبات الربن  

وهي بارتفاعها تستقبل سوء ال مس أكرير مما حوهلا ومن كل جهاهتا ما 

حركة ال مس ، وسوء ال مس الزم لنو النبات ونضجه ، وهي بعلوها 

يتُّصف منها املاء الزائد فال تفسد جذورها بمكث املاء حوله ، هي جنة إذن 

ل فآتت أكلها سعفني ، فإن مل يصبها وابل  جتمعت فيها وجول اخلا واجلام
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فهي قادرة ما ذلك عىل احلياة بالطّل وهو رذاذ املاء يف وقت الصباأ أو قليل 

 ..املطر  

وهكذا املدمن املنفق ماله يف سبيل اهلل ، ينفا نفسه بالطاعة التي يضاعفها 

ى ، وهو إن اهلل له وينفا إخوانه الفقراء بنفقة خالصة غا م وبة باملن واألذ

 ! مل جيد ما ينفقه كّف أذال عن الناس فكانت صدقة منه عىل نفسه 

 :قال اهلل تعا  : يشبير نور اهلل عزَّ وجلَّ  -9

                         

                            

                              

                               

            (72: النور) 

ملأخوذ ملن متعلّدد ،  هألّن وجه ال به فيوهذا أيضا  من الت بيه التمريييل 

ل شبه نور   حيث ة أو الفتحلة غلا النافلذة يف وّ اهلل تعا  بم لكاة ، وهلي الك 

احلائط ، فنور مصباحها ثابت ال حتركه الرياأ ، ثلم فلت  للم لكاة أحلواال  

 لكاة أمجلا  لنلورل ، وهلو يف يء وكونله يف امللمتعددة ،  ففيها مصباأ مضل

زجاجة صافية م ّبهة بكوكب درّي ، والزجاجة حتميله ملن حركلة الريلاأ 

وهو مصباأ يضاء بأفضل أنلوا  الزيلت ، زيلت الزيتلون .. وتصفي سوءل 

يء لوهو زيت من شلدة صلفائه يكلاد يضل.. الذي خيرج من شجرة مباركة 

نور علىل نلور ، وذللك وهو اذا استحق الوصف بأنه .. دون أن متسسه نار 

 .مريل نورل تعا  

إن عقول البرش قد ال تدرك  بيعة النور اإلهللّي ، فملّن اهلل علليهم الذا 

الت بيه املقّرب لذلك النور ، وال شّك أن نور اهلل تعا  أعظم من أن حتيط بله 

لشلبّ  دالعقول ، وهلذا أحسن أبو متام حني عالج هلذل املسلألة ، فقل  هه ممدوح 

أملا  ابلن   هت  ، شبّ  شيئا   ما صنعت  :  نديفقال له الكن .. العرب  ببع  كرام
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؟  هدالء الذين ذكلرت نْ وم  !  املدمنني وول عهد املسلمني بصعاليك العرب

 : قالثم  ؟ فأ ره أبو متام يساا   همر  دْ وما ق  

 والباسن النّدى ودا  يف ال  رش  ري  م         ه ْن دون  ال تنكروا قيب له م  

 رباسن للوالن ال  من امل كاةن ري  للم       ورلن  لقب  األقلَّ لن قدْ  اهلل ف

ْت " :قال السيو ّي  ع  ْصب اأ  اْجت م 
نن بنمن ْلبن املْ ْدمن يهن يفن ق  ْلقن ي ي 

ل  الَّذن بَّه  ن ور  ش 

نْف   ي ال  ت 
تن ة  الَّ ي  الطَّاق 

هن  و 
اة  ْ ك  هن يفن من ْسعن ا بنو   إنمَّ

ةن اء   أ ْسب اب  اإْلنس 
ْوَّن  لا ، ذ  فنيهن ك  و 

ن  ْلب ُّص 
ون  أ مْج ا  لن ت ك 

ذ  لن نْف   ت ْ لبنه  ، ال  ت 
لة  اج  ج  لن ز 

اخن ْصب اأ  يفن د 
ا من يه 

عنل  فن ْد ج  ق  و 

ا  ه 
ائن ف  يَّ يفن ص  ر  ب  الدُّ ْوك  ى ا، اْلك  لْن أ ْصلف  ْصب اأن من

ن ْهن  املْ د  لا و  اه  أ ْقو   و 
لانن أْل ْده 

ق ود ْيتن  ا  و  ْن ز   نَّه  م 
ا  ألن ليب ه 

 ف ال  ت صن
ْربنيَّة  ال  غ   و 

يَّة 
قن ْ شجرة يف وسط الّساج ال  رش 

ل  إصلابة  ْمس  أ ْعد  ا ال َّ يب ه 
ْل ت صن ارن ب  ن النَّه  يف     ر 

دن ْمس  يفن أ ح  وهلذا مريلل ، ال َّ

ل س  ا ك  مه   د   أ ح 
ري ل نْين رن م 

افن ب  لنْلك  نن ث مَّ ق  
ْدمن ْلم 

لة  لقبه اهلل لن يع 
اب  بنقن لر  ر  اآْلخ  و 

ْركنيب   ْ بنيه  ت  ا ت  و  أ ْيض  ه   و 
لن رن  ب ْحر  جل  ي  إن    خن

ت  يفن ل ام  ظ   .(7/422: اإلتقان)"ك 

نن " :مترييل لنورل تعا  ، قال الطاهر بن عاشور  وهذا ال ريب   ْخب ار  ع  اإْلن ف 

ي  لنلنُّلورن  اهلل ْعن ى جم  لازن نَّه  ن ور  إنْخب ار  بنم  ا   بنأ  ةن  ت ع  يلد 
قن  أ ْصللن ع 

ين لةن رن لة  بنق  ال  حم  ال 

من أ نَّ  ْسال  لنلك   اهللاإْلن د  يفن ذ  دَّ ض  ال  ي لرت   لر  ال  ع  ر  و  لْوه  ال  ج  ْسم  و 
ا   ل ْيس  بنجن ت ع 

لنْ  ْعن لى النُّلورن ع  لة  م  يق 
قن ل لو ح  ْ ال  خت  يبن  و  لر   اْلع 

انن ابن الل س  ْن أ ْصح 
د  من ْوننلهن  أ ح  ك 

ر ْوه  س ا  ج  ر  اد  بنلهن  ، ا  أ ْو ع  لر  لامن أ ْن ي  ا املْ ق   ان لذ 
لةن ق اتن النُّلورن يفن اللُّغ  د  إنْ ال  أ ْسع  و 

اء   لد 
ْهتن للُّ االن ي قن ْلت بنس  ف  ت  كن النَّاسن و  ارن د  ْن م  ى ع  ْف  ْأَّن  ا أ ْن خت  ي ش 

تن ورن الَّ ء  اأْل م  ال  ج 

ا ْيه   .(42/874:التحرير والتنوير ) " إنل 

 :قال اهلل تعا  : أهل النار  طعاميشبير  -11

      .      .              .

     (22-27:الدخان.) 

ثالثة مواسا يف القر ن يف مقام وصف بع  ورد ذكر شجرة الزقوم يف 

وسا الذي فيه ت بيهها باملهل يغيل يف البطون ،  عام أهل النار ، منها هذا امل

 .كام يغيل املاء احلار الذي بل  منتهال يف احلرارة 
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انن " :يف أصل املهل قال ابن فارس  يح 
حن  ص 

نن م  أ ْصال  الالَّ اهْل اء  و  يم  و 
ن ،  املْ

ب اتن 
ائن ن  الذَّ

نْس  من ر  جن اآْلخ  ، و 
ة  د  ىل  ت د  ا ع  مه   د  لُّ أ ح  ة  ف  ،  ي د  د  ل  التُّد  ...  اأْل وَّ

ال وا ق  ، و  ر  املْ ْهل  اأْل ْصل  اآْلخ  ْيتن :  و  ة  الزَّ ري ار  و  خ  ال وا ه  ق  اس  :  ، و  و  النُّح  ه 

ب  
ائن   .(مهل : مقاييس اللغة ) "الذَّ

واحلميم هو املاء احلار ، ومعلوم أن الغليان هو أعىل درجات حرارة 

التحول إ  احلالة الغازّية ، هلذا اختا السوائل ، ومعه تبدأ السوائل يف 

الغليان الدائم صفة لذلك الطعام من الزقوم ، وحالة الغليان الدائم تعني أنه 

 .أبدا   العذاب   ال يتحول إ  بخار أو غاز ، حتى يستمرَّ 

ت بيه خرج منه ت بيه  خر زيادة وتوكيدا  للصورة والرسالة وها هنا 

 .وم باملهل يغيل ، وت بيه غليانه بغيل احلميم املرادة ، ت بيه شجرة الزق

 :قال اهلل تعا   :يشبير نساء اجلنة  -11

        .            .  

         .        .        

  .      .          (87-43:الواقعة) 

ورد هذا الت بيه يف مقام تعديد صفات نساء أهل اجلنة وبيان حسنهن 

ْلقا  وأخالقا  ، و ر  خ  ةن : يف صفات األعني  احْل و  دَّ
نْين يفن شن ي اضن اْلع  ة  ب  دَّ

شن

و   اس  ه 
ومنه قيل للمرأة حوراء ، وقد وردت وهو أمجل صفات األعني ، ،  ادن

واللدلد جوهر نفيس  هذل الصفة لنساء اجلنة يف أربعة مواسا يف القر ن ،

ومنه األبي  ، يستخرج من البحار يتنافس األثرياء يف اقتنائه ، وهو أنوا  

و لدلد مكنون املرشب بحمرة قليلة ، وهو لون مجيل ، وزيادة عىل ذلك فه

 .. عن الغبار واأليدي 

الت بيه يتضمن صيانة نساء اجلنة عن نظر األجانب ألَّنن  اوهذ

مكنونات ، وهلذا تعّضد الصفة األخرى هلن بأَّنن مقصورات يف اخليام هذل 

  الصفة          (38:الرمحن) 
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يف النساء بالفطرة ، فإذا  هذل الصفات احلسية اجلميلة مما حيبه الرجال

أسفنا إليها الصفات األخالقية اجلميلة هلن كذلك اكتملت صفات اجلامل 

 .التي حيبها الرجال يف النساء ، وهذا بع  من نعيم أهل اجلنة 

 :يشبير أعامل الكفار  -12

ت بيه أعامل الكفار يف مواسا عديدة يف القر ن ، وهو ت بيه يراد ورد 

قائق كرياة عن الكفار وأعامهلم يف هذل احلياة الدنيا ، فهي منه الوقوف عىل ح

أعامل كرياة متنوعة ، ولكريا من هدالء سلطان ومال وقوة وعلوم من علوم 

الدنيا يسيطرون اا عىل كريا من أمور هذل احلياة ، وهلذا قد يغرّت من ال علم 

يف ظنه  -ك له من املسلمني بذلك فيظن ظنا  أَّنم عىل حق ، ولوال أَّنم كذل

 ..كل هذا وارد ن اهد بعضه .. ما أعطاهم اهلل املال والقوة والسلطان  -

، ويبني أن  ولكّن اهلل تعا  يزيل اذل الت بيهات البديعة ذلك الظنَّ 

 :أعامل هدالء ال وزن هلا عند اهلل ألَّنم مل يدمنوا به سبحانه ، ومن ذلك 

                           

                         

   (42:إبراهيم) 

، حيث شّبه أعامل الكفار برماد اشتدت به هذا من بديا الت بيهات 

هلياج ، والرماد أخّف ما حتمل الرياأ ، فهو الري  يف يوم عاصف شديد ا

خفيف املحمل تعصف به الرياأ فتنرشل يف كل مكان تصل إليه ، فإذا أراد 

بعد أن ذهب يف األرض أحد  أن جيما ذلك الرتاب ثانية أو شيئا  منه أعجزل 

وهكذا أعامل الكفار يف الدنيا ظاهرة كظهور الرماد .. مذهب  واجلّو كلَّ 

 ..لكن بال فائدة ..  اجلّو يغرّب ينترش ف
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 اخلامس والثالثونالفصل 
 ثال ـاألم

املعجمي وم تقاته وصيغه تدل عىل أنوا  من امل ااة ( مريل ) أصل مادة 

 " :قال ابن فارس 
ن
ء ْ ةن اليشَّ ن اظ ر  ىل  م  لُّ ع  د  ي   ي 

حن م  أ ْصل  ص  الالَّ الريَّاء  و  يم  و 
ن املْ

 
ن
ء ْ رْيل   ، لنليشَّ ا من ذ  ه  ل  و  ا 

ا أ ْي ن ظن ذ  نري ال  يفن  ه  املْ رْيل  و 
ن املْ ْعن  ، و  د  م  احن ال وا  ، ى و  بَّام  ق  ر  و 

بنيه   رينيل  ك    ب   ، م  ر  ول  اْلع  ق  ن:  ت  ْلط ان  ف ال  ْمري ل  السُّ د  :  ا  أ  و  ت ل ه  ق  ه   ا  ق  نَّ املْ ْعن ى أ  ، و 

ل ه   ع  ان  ف  ا ك  رْيل  م 
ل  بنهن من املْ  ، ف ع  نرْيل  أ ْيضا: ري ل  و  ْبه   ا  ملْ شن  و 

ب ه  املْ  ، ك    وب  و  ري ل  املْ رْض 

رَّ  و  ر  م  ْذك   نَّه  ي 
ا ؛ ألن ذ  ْن ه 

وذ  من ْأخ  رْيلنهن يفن ام  ْن من  ع 
 (مريل:مقاييس اللغة)"ن ى ملعى بنهن

يف ْء  خر بينهام  يف ْء ي به قوال   وامل ري ل  عبارة عن قول  "  :وقال الراغب 

يَّعْ :  نحو قوهلم لويصّور   مها اآلخر  أحد   ، ليبنّي   م ااة ْيف  س   اللَّب ن  الصَّ
 (88) تن

وعىل هذا الوجه  ، كاإلمكان أمر   وقت   أمهلت  :  كقول   فإن هذا القول ي به  

 .( مريل : املفردات يف غريب القر ن )"تعا  من األمريال  ما قب اهلل 

هزة لالستعامل يف أقوال موجزة من كلامت قالئل جايف العربية األمريال و

كل موقف م ابه للموقف الذي قيلت فيه أول مرة ، حني تناقلتها العرب 

 ،ا رشوط حمددة جيب االلتزام اا هليف العربية وشاعت بينهم ، وهذل األمريال 

فهي ال تغا عن رسمها الذي وردت به وقيلت به أول مرة ، حتى وإن 

و كانت ملذكر فأريد هلا أن كانت قيلت ملفرد وأريد هلا أن ترضب جلما ، أ

وأكرير من ذلك وأشد خمالفة لقواعد العربية أن املريل إذا  …ترضب ملدنث 

قال املرزوقي يف رشأ : ، قال السيو ي    ورد ملحونا  بقي عىل حاله ال يغا 

املريل مجلة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة بذاهتا ، فتتسم  ": الفصي 

اول ، فتنقل عام وردت فيه إ  كل ما يص  قصدل اا بالقبول ، وت تهر بالتد

                                                 
، قيل أول مرة المرأة فريب ت  عىل صيغة اخلطاب للمفردة  عربهذا من أمريال ال - 88

: املدنرية ولو خو ب به مذكر أو مرينى أو مجا ، وهكذا األمريال ال تتغا ، ومعنال 
في رضب هذا مريال   ، لبتن اليشء  يف غا وقته ، وذلك أن األلبان  تكرير يف الصيف 

والصيف  منصوب عىل ،  للرجل يرتك اليشء  وهو ممكن ويطلبه وهو متعّذر
 .الظرفية



 

399 

من غا تغيا يلحقها يف لفظها ، عام يوجبه الظاهر إ  أشباهه من املعاع ، 

ا التي خرجت عليها ، واستجيز من هلت أسباا  فلذلك ترضب وإن ج  

املزهر )"احلذف ومضار  قورات ال عر فيها ما ال ي ستجاز يف سائر الكالم 
: /  4) . 

فوا فيها ، ومن أشهر كتلبهم           وقد اهتّم علامء العربية واألدب باألمريال وألّ 

  من املنريال املري ل  مأخوذ  :  دقال املربّ " :للميداع ، قال يف أوله ( جمما األمريال ) 

بَّه به حال  الرياع باألول:  وهو م  ، واألصل فيه التَّْ لبنيه قول  سائر  ي    ، فقلوهل 

ري ل  " يه م  د  نْي  ي  بة "ب  فالن أ ْمري لل  ملن "، و  إذا انتصب معنال أ ْشب ه  الصورة  املنتصن

ه  " فالن القنصاص  لت بيه حالن املقت ص   : واملنريال   ، الفضل( من)أي أ ْشب ه  بام ل 

ل عل كالعلم للت لبيه بحلال األوَّ قلال ..  منه بحال األول، فحقيقة امل ري لن ما ج 

يتن  ك  ْفظ  خيالف  لفظ  املرضوب لله:  امل ري ل   : ابن الس  ، ويوافلق معنلال معنلى  ل 

ل  عليه غلال ْعم  ول باملريال الذي ي  بَّه  يت :  وقلال غامهلا،  ذلك اللفظ، ش  لم  س 

م  القائم  صدق ها يف العقول أمرياال  احلن  ها يف العقول ك  رن و  ة  النتصاب ص  ، م لتقَّ

 جيتما يف املريلل أربعلة  :  اماهيم النظّ وقال إبر،  من املري ول الذي هو االنتصاب

ْسن الت بيه ، وإصابة املعنى إجياز اللفظ:  ال جتتما يف غال من الكالم ،  ، وح 

ْودة الكناية  .(4/2:للميداّع جمما األمريال )" فهو َّناية البالغة ، وج 

األمريلال حكملة العلرب يف اجلاهليلة  ":وقال أبو عبيد القاسم بن سلالم

ا كانت تعارض كالمها فتبلل  ملا حاوللت ملن حاجاهتلا يف واإلسالم ، وا

إجيلاز اللفلظ ، : النطق بكناية غا تُّصي  ، فيجتما هلا بذلك ثلالث خلالل 

إنلام : قيلل" :وقال ابن رشليق ( 2:األمريال )" وإصابة املعنى ، وحسن الت بيه

 ، ، يتأسى به ويعلظ ويلأمر ويزجلر ل خلا ر اإلنسان أبدا  ثسمي مريال  ألنه ما

العملدة )" أي شاخص ، لل ماثل  :، من قوهلم  ال اخص املنتصب:  واملاثل

ْْ  " :وقال ابن  عبد رب له  (4/826 ل الكلالم وجلوهر اللفلظ هلي و  يلّ ، وح 

، ونطق اا كلّل زملان وعلىل  ، وقّدمتها العجم ، والتي ختّاهتا العرب املعاع

 ْء   رْ لمل يسل ، ، وأرشف ملن اخلطابلة فهلي أبقلى ملن الّ لعر ، كل لسلان

 .(7/7)العقد الفريد ) " لري  من م   أسا  :  ها، وال عّم عمومها، حتى قيلمسا  
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 واستحضار العلامء املريل   ولرضب العرب األمريال   ":وقال الزخمرشّي 

، ورفا األستار عن  يف إبراز خبيات املعاع ّي والنظائر شأن ليس باخلف

 نيف معرض املتيقّ  م  ، واملتوهّ  قحقَّ يف صورة امل ك املتخيل  ، حتى تري   احلقائق

رة اجلام  وْ ، وقما لس   وفيه تبكيت للخصم األلدّ  ، دوالغائب كأنه م اه  

، وف ت يف  هيف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمريال   ما أكرير اهلل   ، وألمر   األيبّ 

 .(4/38:الك اف ) " وكالم األنبياء واحلكامء كالم رسول اهلل 

املعنى البعيد يف صورة حمسوسة قريبة حتى يتعلم الناس  قرباألمريال ت  ف

ويفقهوا ، وبع  األمريال قد يكون دقيقا  حيتاج إ  فقه وتدّبر ، وهنا يأِت 

فصيال   دور العلامء يف بيانه للناس ، واهلل تعا  يرضب األمريال للناس ، ولكنّ 

عليهم ثناء  حسنا   هلل من عبادل هم أكرير الناس فقها  هلا وعمال  اا ، وهلذا يريني ا

 : قال تعا ، يف مواسا كرياة من القر ن 

                        

 ( 27:العنكبوت)

واعلم أّن مما اتفق العقالء  عليه أن التمرييل إذا جاء  يف  ":عبد القاهر قال 

رها أعقاب املعاع أو ب   و  لت عن ص 
سه ون قن عرن ْت هي باختصار يف م  ز  ر 

بَّ  بة  ، ورفا من أقدارها ، وش  نْق  بها م  س  ة  ، وك  األصلية إ  صورته كساها أ اَّ

لوب إليها ،  من نارها ، وساعف ق واها يف حتريك النُّفوس هلا ، ودعا الق 

با  عىل أن ت عطيها واستريار هلا من أقايص األفئدة صبابة  وكل فا  ، وق ّس  الط  

فا   غ  ملا عرفت  ":وقال أبو هالل العسكرّي  (442: أرسار البالغة ) "حمّبة وش  و 

تْدخل يفن ج   م و  ال  ول اْلك  ج  ب أ ن اأْل ْمري ال تتُّصف يفن أ كرير و  ر  ّل أساليب اْلع 

اظ ليخفَّ  ْول أخرجوها يفن أقواها من اأْل ْلف  هل   الق  ْعام 
، ا تداوهل   ا ويسهل  اْستن

ي  من أجل   م وأنبله وأرشفه وأفضله  ف هن ال  ا ؛ اْلك  يه 
انن ع  ة م  رْير  ك  لقلَّة ألفاظها و 

من عجائبها دويسا م بنا عنايتها وجسيم عائدهتا ، و  ا  ك  ّلم م  ونتها عىل املْ ت ك 

ا  إجيازها تْعمل عمل اإل ناب  هلا روعة  ، أ َّنَّ ا م  إنذا برزت يفن أْثن اء  و 

 .(4/2:هرة األمريال مج)"اخْلطاب
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كذلك ألَّنا من أساليب البيلان  وقد وردت األمريال يف أحاديث النبّي 

مريل  جاما الدنيا من احلالل أو من احللرام ، ال ائعة عند العرب ، ومن ذلك 

ْن ف ي  ع   اخْل ْدرن
عنيد  ول  اهللن : قال  أ يبن س  س  ام  ر  ال   ق  ق  ط ب  النَّاس  ف  اهللن:  ف خ    ال  و 

ْني ا  اللدُّ
ةن ْهلر  لْن ز 

لْم من ج  اهلل  ل ك  ْلرن ا خي  ْم أ هيُّ ا النَّاس  إنالَّ م  ل ْيك  ى ع  ا أ ْخ   لال   ، م  ق  ف 

ل   ج   اخْل ْا  بنالرشَّ  :  ر 
ْأِتن ول  اهللن، أ ي  س  ا ر  لول  اهللن  ي  س  ت  ر  م  ة   ؟ ف ص  لاع  ، ث لمَّ  س 

ال   ْلت  :  ق  ْيف  ق  ال   ك  ْلت  :  ؟ ق  ا :  ق  ول  اهللني  س  ل ر   اخْل ْا  بنال َّ
ْأِتن له  ل، أ ي  لال  ل  ق  ؟ ف  ر 

ول  اهللن  س  ْا  :  ر  ْأِتن إنالَّ بنخ  نَّ اخْل ْا  ال  ي 
و   إن ْا  ه  نْ  ، أ و  خ  ا ي  لَّ م  بنيا  ، إننَّ ك  بنت  الرَّ

ب ط ْقت ل  ح  مُّ  ا  ي 
لن ن  أ ْو ي  ل ة  اخْل رضن

ل ْت  ، إنالَّ  كن تَّل ، أ ك  لا ، ح  ت اه   
ارصن ا اْملت أل  ْت خ  ى إنذ 

ْمس   ْت  اْست ْقب ل تن ال َّ ال  ل ط ْت أ ْو ب  ْت  ، ث  َّ ل لْت  ، ث مَّ اْجلرت  أ ك  ْت ف  لاد  لْن ، ، ف ع  ف م 

اال   ْذ م  ْأخ  ه  فنيهن  ي  ْك ل  ب ار   ي 
هن ق  اال   بنح  ْذ م  ْأخ  ْن ي  م  ي  ، و  ري للن الَّلذن م  ري ل ه  ك  م   ف 

هن ق  ْان ح  بنغ 

ْأك   ْ ب ا  ي  ال  ي   (.8228: البخاريو ،8288روال مسلم )" ل  و 

خذت صورل من البيئة العربية ، صورة الرعي يف الربيا ، فهذا مريل بلي  أ  

حيث يكرير الع ب فتأكلل منله املاشلية حتلى تنلتفخ بطوَّنلا وتتلأذى رغلم 

احللبط انتفلاخ اللبطن ملن ، و طا  ب  ح  حالوته وزهرته ، فهذا الع ب قد يقتل 

نلو  ملن  رلاخلضلو،  ب ملن القتللأي يقرّ ،  لمّ أو ي  ، ء وهي التخمة االمتال

ال يدذهيا ذلك الع لب  لكن  كلة اخلرض:  ى، واملعنالبقول ليس من جيدها 

ثلط البعا يلريلط إذا ألقلى : ثلطت ، وأي شبعت  امتدت خارصتاها: وقوله 

 . رقيقا   رجيعه سهال  

 ، دنيا واملنلا ملن حقهلاأحدمها للمفلرط يف مجلا الل الناحلديث مريويف 

إن مما ينبت الربيلا ملا يقتلل : فقال  ، واآلخر للمقتصد يف أخذها والنفا اا

وذللك أن  ،فإنه مريل للمفرط الذي يأخذ اللدنيا بغلا حقهلا - حبطا أو يلمّ 

 سلتطابتهام إيلال حتلى تنلتفخ  الكرير املاشية منله الربيا ينبت أحرار البقول فت  

فتهلك أو تقارب  االحتامل فتن ق أمعاؤها من ذلك بطوَّنا عند جماوزهتا حدَّ 

قلد  ، هلا ويمنعهلا مسلتحقهاوكذلك الذي جيما الدينا من غا حلّ  ، اهلالك

تعرض للهالك يف اآلخرة بدخول النار ويف الدنيا بأذى الناس له وحسلدهم 

 .  إيال وغا ذلك من أنوا  األذى
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ن "  وأما قوله  ل ة  اخل رضن
ر لوذللك أن اخلضل، ل للمتصلده فإنه مري   "إنالَّ  كن

ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتهلا الربيلا بتلوال أمطلارل فتحسلن 

ول التي ترعاها املواْ بعد هيج البقول ويبسها حيلث قلكنه من الب ، وتنعم

فال ترى املاشية تكرير ملن أكلهلا وال  ، وتسميها العرب اجلنبة ،ال جتد سواها

مللن يقتصلد يف أخلذ اللدنيا  رض من املواْ مريال  فرضب  كلة اخل ، تستمرهيا

فهو بنجوة من وباهللا كلام  ، ومجعها وال حيمله احلرص عىل أخذها بغا حقها

أكللت حتلى إذا امتلدت خارصتاهلا : أال تلرال قلال  ، رلنجت  كللة اخلضل

أراد أَّنلا إذا شلبعت منهلا بركلت  ، لطلت وباللتريل مس فاستقبلت عني ا

فلإذا ثلطلت  ، بذلك ما أكلت وجتلرت وتلريلط يستمرعني ال مس ت مستقبلة  

وإنام حتبط املاشلية ألَّنلا متتللئ بطوَّنلا وال تلريلط وال  ، طفقد زال عنها احلب  

وأراد بزهرة اللدنيا حسلنها  ،تبول فتنتفخ أجوافها فيعرض هلا املرض فتهلك

 .(4787/ 8 :سنن ابن ماجهمن رشأ حممد فداد عبد الباقي ل) ...واجتها

 :يف القرآن  األمثال

كرير يف القر ن قب األمريال ، وثمة تداخل كبا بني الت بيه واألمريلال يف 

وبعل  ( الكلاف ) القر ن ، إذ جاء كريا من أمرياله حمتويلا  علىل أداة الت لبيه 

، ويف فوائلد األمريال جاءت بدون الت بيه ، لكنه ملحوظ فيها عىل كلل حلال 

ب  اأْل مْ " :قال السيو ي األمريال  ْ ة  ق  لا 
رين لور  ك  نْه  أ م 

اد  من ْست ف   ي 
ْر نن :  ري الن يفن اْلق 

ب ار  
ْعتن االن ْجر  و  الزَّ احْل ثُّ و  ْعظ  و  اْلو  ا  و 

يلب  املْلالتَّْذكن ْقرن ت  يلر  و  التَّْقرن ْقللن و  ْلع 
ادن لن ر 

وسن   املْ ْحس 
ةن ور  ل  بنص  ير  ت ْصون   بن ، و 

اعن ر  املْ ع  و  إننَّ اأْل ْمري ال  ت ص  اصن ف  ةن اأْل ْشلخ  ور  ص 

اس   ا بناحْل و  يه 
ْهنن فن ان ةن الذ  ع 

ْستن انن الن َّنَّ ا أ ْثب ت  يفن اأْل ْذه 
ْن ، ألن  من ض  و  لر  ان  اْلغ  ث مَّ ك 

ْ بنيه   ن  املرْي لن ت 
  والغائب بال اهد  من

ي  بناجْل يلن
ل ة  ، اخْل فن ْ لت من  م 

لْر نن ْأِتن أ ْمري ال  اْلق  ت  و 

ي   ىل  ب  تن اأْل ْجرن ع  او  ف   ت 
م  ، انن الذَّ ىل  املْ ْدأن و  ع  ابن ، و  اْلعنق  ابن و  ىل  الريَّو  ع  لىل  ، و  ع  و 

لن  ان قن ْ يمن اأْل ْمرن أ ْو حت 
يقن أ ْمر  أ ْو إنْبط النهن ، ت ْفخن قن ْ ىل  حت  ع  ا   ، و  ال  ت ع   ق          

      (22:إبراهيم)  اإلتقان) "بذلك ملا تضمنته من الفوائدفامتن علينا :

8/777). 
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يف وقد ذكر القر ن يف  يات عديدة قب األمريال وتنوعها وتُّصفها 

فنون الت بيهات واألحوال بام يضمن إيصال الرسالة التي حيملها املريل عىل 

 :أفضل وجه ممكن ، وورد ذلك يف املواسا اآلتية 

-                           

      (22:اإلرساء) 

-                     

        (22:الكهف) 

-                     

                 (22:الروم) 

-                           

                   (82-83:الزمر) 

إن املريل القر ّع حيمل رسالة موجزة مكرّيفة هدفها اإلصالأ والتهذيب 

، وهتذيب  ، وصقل الضامئر النفوس إصالأ   وغاية املريل القر ع"والتقويم 

اهلداية ، و ، وتنوير البصائر ، وتصحي  العقائد ، وتقويم املسالك األخاله

، وإ   ، والتنبيه إ  املساو  لتجتنب   إ  ما فيه خا الفرد وصالأ اجلامعة

أمحد بن حممد )" ، والقلوب الزكية الطيبة عليها النفوس   املحاسن لتقبل  

 . (4/462: عظيمأمريال ونامذج برشية من القر ن ال:  احون 

التفكا والتدّبر ال املريل القر ع يفت  للنفس الواعية املتدبرة  فاقا  من و

حدود هلا ، كل  بحسب  اقته واستعدادل ، هلذا كان أكرير أمرياله يعالج مسائل 

العقيدة والتوحيد والرشك والغيب ؛ ألَّنا األصل األصيل والركن األساس 

الذي ينبني عليه الدين احلّق ، إن أصل الدين قائم عىل توحيد اهلل تعا  

الرشكاء ، وال يقبل اهلل تعا  عمال  من برش ال وإفرادل بالعبودية وتنزهيه عن 

 .حيقق هذا كله 
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واملريل حني يضللرب أول  ملرة وحيفظله النلاس يسلتمر وجلودل بتكلرار 

يتحقق معنى املريلل  ":التجارب التي تستدعي قبه يف األحوال امل ااة ، إْذ 

رة ، ومفهومه يف اعتبار إحدى خربات احلياة التي حتدث كرياا  يف أجيال متكر

ريال العربيلة لاألمل: رودللف زهللايم )"رى املامثللة لاالت األخلللة لكل احللللممري

  .(83: القديمة 

ل بارعني يف قب األمريال والتمريّ يف اجلاهية واإلسالم وقد كان العرب 

األمريال فإن احلكامء والعلامء واألدباء  اوأم" :اا ، قال أبو احلسني بن وهب 

نون للناس تُّصف األحوال بالنظائر ي، ويب مل يزالوا يرضبون األمريال

..  ، وأقرب مذهبا   ، ويرون هذا النو  من القول أنج  مطلبا   واألشكال

وإنام فعلت العلامء ذلك ألن اخلرب يف نفسه إذا كان ممكنا  فهو حمتاج إ  ما 

لو  - وجلَّ  عزَّ  -، أال ترى أن اهلل  ، واملريل مقرون باحلجة يدل عىل صحته

 ي يف ملكي لكان ذلك قوال  حمتاجا  إع ال أرشك أحدا  من خالئق: ادلقال لعب

 : فلام قال، ، ووجه احلكمة يف استعامله  عىل العلة فيه إ  أن يدلَّ 

                       

                      

   (82:الروم) 

 هم به من أنه ال رشيك  بام أراد أن خيرب   كانت احلجة من تعارفهم مقرونة   

ون أحدا  من عبيدهم عىل أن قرّ ، ألَّنم عاملون بأَّنم ال ي   له يف ملكه من خلقه

 - وجلَّ  عزَّ  - ، فاهلل  ن ذلك ويدفعونهبل يأنفون م، هم ريل  يكون فيام ملكول من 

 .(443 : الربهان يف وجول البيان )"ذلك نأو  بأن يتعا  ع

ويرضبون له األمريال حماولني صدَّ  وقد كان الكفار جيادلون النبيَّ 

 الناس عن دعوته كام قال تعا               

         (22:اإلرساء)  بل قبوا األمريال هلل تعا  فنهاهم

 عن ذلك                      

يف دعوته  ولذلك جاءت األمريال يف القر ن تأييدا  للنبّي ( 32:النحل)
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سلمني وإرشادا  إ  احلّق ، قال تعا  ، وتريبيتا  للموجداله ما الكفار وغاهم 

                     (77:الفرقان). 

 : من أمثال القرآن 

كام ذكرنلا تفيلد امل لااة ، وقلد وردت امللادة يف القلر ن يف ( مريل ) مادة 

رْيل) مواسا كرياة ، فمنهلا أداة الت لبيه  ومنهلا التامثيلل وامللري الت ، أملا ( ل من

ري ل باملعنى الذي ندرسه هنلا فقلد ورد يف  موسلعا  مفلردا  ومجعلا  ، ( 24)اللم 

 : وهذل شواهد من ذلك 

حقيقة القر ن الذي هو كالمه ،  يقّرب  إ  الناساهلل تعا  يريد أن إن  -4

ه القر ن  فيام هو أعظم م نهم خلقا  كاجلبال  فيرضب هلم املريل  بام يمكن أن حيدث 

 :قال تعا 

                              

                     

 ( 84:احلرش)

أرض العرب ، بل كانوا يسموَّنا إن اجلبال ظاهرة  بيعية منترشة يف 

، ومن ثم كان املريل مرضوبا  بيشء يعرفونه جيدا  ، ولكن أسامء يعرفوَّنا اا ب

إنه يصّور .. القر ن ينقلهم نقلة خاصة بعيدة عن تلك املعرفة احلسية املبارشة 

هلم اجلبال كأَّنا خلق  يعقل ويتأثر وينفعل بسام  القر ن ، فذكر اهلل تعا  هلم 

لو أنزل هذا القر ن عىل جبل لر ل الناس خاشعا  متصدعا  من خ ية اهلل ، أنه 

والناس بام هلم من عقول تعقل وتتفكر وتتدبر أو  بذلك من اجلبال ، فكأن 

 .الذين ال يستجيبون للقر ن أقل درجة من اجلامد الذي ال يعقل 

ن عىل ولو حرف امتنا  المتنا  كام قال النحاة ، أي امتنا  نزول القر 

اجلبال المتنا  تكليفها بأمانة العبادة التي حتّملها اإلنسان  ، وإنام نزل القر ن 

ض ببني  دم ممن ال  للريقلني املكلفني من اإلنس واجلّن ، واملريل  القر ع يعر 

يستجيبون هلذا القر ن ، يف حني أنه لو نزل عىل جبل الستجاب وانفعل 
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ة   " جْل ب ل  ف اخاشعا  متصدعا  من خ ية اهلل ،  قنلَّ ة  و  ب  ال   ص 
ن
د  اأْل ْشي اء  ش 

ري ال  ألن من

ه   ع  ْقر  ر  بنام  ي  أ ثُّ املْْعن ى..  ت  ب ال  :  و   ج 
ْر نن ا  ب  بناْلق  ان  املْخ  ْو ك  م   ل  ْفه  ان  اجْل ب ل  ي  ك  ، و 

ر   ثَّ ت أ  ط اب  ل 
أ ثُّر اخْلن ْر نن ت  ط ابن اْلق 

ئ ا  بنخن ْ ي ة   ا  ن اشن ْن خ 
ْ ي ة هللنن من ا فنيهن  خ  ه  ر  ث  د  ت 

ْر نن    اْلق 
اعن ع  ا،  م  ان ه   :ْعن ىملو 

ْوسن  م 
ان  اجْل ب ل  يفن ْو ك  وا اهلل  ل  ين  ن س 

ذن  الَّ
ن
ء ال   د 

ل   ْخر  دَّ   ص  ت ص  ظ  اجْل ب ل  و  ع  تَّ  ال 
ظنهن اعن و  ظ وا بنم 

تَّعن ْ ي  مل   و 
ْر نن ْهمن اْلق  ْن ف  وا ع  س  أ ْعر  و 

ه   ْرب  ت  ةن  و  دَّ
ْن شن ْ ي ةن اهللن من  بنخ 

لن رن أ ثُّ ري ال   ، ت  دُّ   م  ب  التَّص  ق   الن  و  ع 
ْنفن ةن االن دَّ

لن ن

دَّ    ت ص  ت  قَّ و  نْ    أ ْن ت 
ْلب ةن امن الصُّ رن اأْل ْجس  أ ثُّ ى ت  نْت ه   نَّ م 

رن ألن التَّأ ثُّ ل  ؛ و  ْص  إنْذ ال  حي 

ة   ول  ه  ك  هل  ا بنس 
لن  (.440/ 82: نوير البن عاشور التحرير والت)" ذ 

إن أمريال القر ن كرياة متنوعة يف كل باب من أبواب اخلا التي جاء  -8

اا اإلسالم ، وعىل رأس ذلك توحيد اهلل تعا  وإفرادل بالعبادة ، والقر ن 

 :يوّس  ذلك بطره لغوية عديدة منها األمريال ، ومن ذلك 

                        . 

                 .         

                            

         (82-83:الزمر) 

يذكر اهلل تعا  يف هاتني اآليتني فضل ه برضب األمريال الكرياة املتنوعلة يف 

القر ن هلداية الناس يف قر ن كريم مستقيم غا ذي علوج نلزل بلسلان علريّب 

 والتوحيلد اهلل تعا  للرشك  امقامبني ، ثم يرضب هلم مريلني يف  ية واحدة 

لون   ":قال ابن كريا  س 
اكن ت    ت ن لاز  : م  ْبلدن امل  أ ْي ي  لك  اْلع 

لن ون  يفن ذ  ْم ع  ْيلن ه   ب 
كن           ْ لرت  

ال  )  ج  ر  ل   و  ج  ر 
ل ام  لن النص:  أ ْي ( س  ل   ا  خ  ْا  د  غ  ه  أ ح  ك 

ْملن ، ال  ي  ل  ج  ر 
انن )لن ي  ْست ون ْل ي  ه 

ري ال   ا: أ ْي (  م  ذ  ه  ا و  ذ  ي ه  ْست ون لنك   ال  ي  ذ  ي املْ ، ك  ْست ون لذن ال  ي  ك  الَّ  لة  رْشن
ْعب لد   هلن ي ي 

ا  اهلل امل م  ن  املْ و 
ْعب د  إنالَّ ْدمن ي ال  ي 

ص  الَّذن
ه   اهلل ْخلن يك  ل  ن ل  ال  رش  ْحد  ا  و  لذ  أ ْين  ه  ، ف 

لد   احن لْا  و  غ  لد  و 
جم  اهن بَّاس  و  ال  اْبن  ع  ا ؟ ق  ذ  ْن ه 

لري ال   :من ب لْت م  لة  ق    اآْلي 
لن لذن  ه 

 و  
كن رْشن ْلم 

 .(2/32:تفسا القر ن العظيم  )"ْخلنصن املْ لن
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،  درك واملوّحللهلذا مريلل قبله اهلل سلبحانه للم ل" :وقال ابن القليم 

ن يف خدمتله ال يمكنله رسلاهم وفاملرشك بمنزلة عبد متلكله مجاعلة م لرتك

قلد  واحلد   رجلل   ل عبدن ه كمري  ام كان يعبد اهلل وحدل فمريل  لَّ، واملوحد ل   أمجعني

ن فهو يف راحة ملن ت لاح  ، إ  رسال  قاصدل وعرف الطريق  م له وعلم مسلّ 

بل هو سامل ملالكه من غا مناز  فيه ما رأفة مالكه به ورمحته له ، اخللطاء فيه 

؟  فهل يستوي هذان العبلدان ،وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته بمصاحله 

نتله ملن معو فلإن اخللالص ملاللك واحلد مسلتحق  ؛ وهذا منه أبل  األمريلال 

ركاء لوإحسانه والتفاته إليه وقيامله بمصلاحله ملا ال يسلتحقه صلاحب ال ل

 .(22: األمريال يف القر ن البن القيم ) " املت اكسني

ل  ر  العليش ونكلد  إن وصف الرشكاء باملت اكسني يف ملكية العبد يبنّي كد 

 لذلك العبد ما مالكيه املت اكسني ، وهذا أبل  يف بيان حال العبد ما مالكيله

بخلالف العبلد اللذي لله .. املتعددين من القول املجرد بأنه لن جيد الراحلة 

 . والتوحيد وهو مريل بلي  يف بيان حقيقة الرشك .. مالك واحد 

 :ومن األمريال التي جاءت يف التوحيد -7

                         

                      

             (82:الروم). 

إن التوحيد هو جوهر اإلسالم ، هلذا كريرت األمريال القر نية التلي تعلالج 

له هذل املسألة من جوانب متعددة  هلل : ، ويف هذا املريل يسأل اهلل تعلا  خلق 

لكم رشكاء يف أموالكم من عبيدكم الذين ملكتموهم بلأموالكم فهلم جلزء 

 هل ي اركونكم يف أرزاقكم ؟.. من تلك األموال 

اهلل سبحانه به عىل املرشكني حيث جعلوا له ملن  وهذا دليل قيايس احتج

صلحتها ملن نفوسلهم وال  فأقام عليهم حجة يعرفلون عبيدل وملكه رشكاء  

لومن أبل  احلن ، حيتاجون فيها إ  غاهم  اج أن يأخلذ اإلنسلان ملن نفسله ج 

ْل لكم مما ملكلت )وحيتج عليه بام هو يف نفسه مقرر عندهم معلوم هلا فقال  ه 
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أي هلل ي لارككم ؟  عبيدكم وإمائكم رشكاء يف املال واألهلل( أيامنكم من

وهم يف ذلك سواء ختافون أن يقاسموكم عبيدكم يف أموالكم وأهليكم فأنتم 

ريك لأموالكم وي ا روكم إياها، ويستأثرون ببعضها عليكم كام خياف ال ل

لعبلد   ملنكم أن يكلون   هل ير  أحلد  : ملعنى ؟ وارشيكه  ه يف مالله ل رشيك 

يف مالله بلأمر  وأهله حتى يساويه يف التُّصف يف ذلك فهلو خيلاف أن ينفلرد  

فلإذا مل ترسلوا ذللك ؟ ركاء واألحلرار لمن ال ليتُّصف فيه كام خياف غال 

فلإن كلان هلذا احلكلم ؟ ل  هو مملوك   نْ خلقي م  من  عدلتم يب ألنفسكم فلم  

إذ لليس ؛ يف حقكلم  علليكم ممكلن   يف فطركم وعقولكم ما أنه جلائز   با ال  

أيديكم وأنتم  جعلهم اهلل حتت   وإنام هم إخوانكم،  لكم حقيقة   عبيدكم ملكا  

ل ي ملا أنّ هلذا احلكلم يف حّقل تسلتجيزون مريلل   (فكيلف) وهم عبادي  نْ م 

فهكذا يكون تفصيل اآليلات  ؟عبيدي وملكي وخلقي جعلتموهم ل رشكاء  

 .(86: األمريال يف القر ن البن القيم ) "ألول العقول 

إّن قب املريل بام هو قائم حمسوس جمّرب يف حياة النلاس أوسل  حجلة  

 .التي يتضمنها موسو  املريل وأكمل بيانا  يف نقل الرسالة 

 :يف قوله تعا  ومن أمريال التوحيد كذلك ما  -2

                        

                         

                   (37:احلج). 

مريل  يبني سعف ما يدعو الكفار من دون اهلل ، وقد ذكرنلا أن بعل  هذا 

أمريال القر ن قد ال ي ذكر فيها الت بيه رصحيا  ، بل يكون سمنيا  يف داللة املريلل  

اللذي جلاء بله : فلإن قللت  " :املريل ، قال وهذا ما الحظه الزخمرشّي يف هذا 

ميت الصلفة أو القصلة الرائعلة قد س  :  ؟ قلت ل مريال  ، فكيف ساّم  ليس بمريل

 ؛ ةهلا ببع  األمريلال املسلّا  ، ت بيها   لقاة باالستحسان واالستغراب مريال  تامل

 .(7/434:الك اف ) " عندهم مستغربة   لكوَّنا مستحسنة  
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س عامة ، وفيه األمر باالستام  هلذا املريلل مللا فيله واملريل هنا يبدأ بنداء النا

من بيان حقيقة اآلهلة املتخلذة ملن دون اهلل ، وأول مظلاهر بطلالن ذللك أن 

تلك اآلهلة املزعومة عاجزة عن خللق واحلد ملن أسلعف املخلوقلات هلو 

الذباب ، حتى لو استجمعوا له كل قوهتم وعلومهم ، إن الذباب كلائن حلّي 

يستحيل أن خيلقها أحد غا اهلل ، بل إن البرش حلني سلألوا  له روأ ، والروأ

ل ال يعلمه إال هو ، ثلم ذكلر هللم القلر ن  عنها قيل هلم إن أمر الروأ هلل وحد 

أمرا  عجيبا  يعرفه الناس يف دنيلاهم ، وهلو أن اللذباب إذا وقلا علىل  علام 

ك أحدهم أو رشابه فأخذ منه شيئا  و لار فلإَّنم علاجزون علن اسلتنقاذ ذلل

اليشء منه صغر أو كرب ، بل إن اللذباب يكلّر علليهم ملرات وملرات وهلم 

فلام ... عاجزون عن منعه إال أن جيعلوا له مصايد أو صواعق أو ملواد قاتللة 

أسعفهم أمام واحد ملن أسلعف خملوقلات اهلل ، وللو كانلت الذبابلة بكلل 

.. ريا لسلإمكانياهتا يف الطاان واملراوغة واخلطف ونقل العدوى والتكاثر ال

ألفسلدت علىل النلاس أو الغنم عىل سبيل املريلال ب لو كانت يف حجم الكال

 . عي هم وربام أهلكتهم 

، باعتبلار عامة إن القر ن يسأل الكافرين خاصة  وإن كان اخلطاب للناس 

أن الكريرة من الناس هم من غا املدمنني كام ذكر القر ن يف مواسا متعلددة ، 

 لله لتي يدعون من دون اهلل أن ختلق ذبابا  ولو اجتمعتأّنى آلهلتهم ا: يسأهلم 

لةن سلمنّي " :قواها ؟ قال ابن عاشور  ومجعت لذلك كلَّ   اآْلي 
لن ذن التَّْ بنيه  يفن ه   ف 

ه   ئخفّي ينب ْول  نْه  ق  له  :  ع  وا ل  ع  ون اْجت م  ل  له  ، و  ْول  ق  لع ف  : و  نْله  س 
ول  من ذ 

ْسلت نْقن ال  ي 

املْ ْطل   ب  و 
يفن  ، وب  الطَّالن بن و  لر  للن اْلع 

ب ائن ة  يفن ق  ق  ر  ة  املْ ت ف  د  د   اأْل ْصن ام  املْ ت ع 
تن ب ه  ف   

ء   ظ ام  وصن بنع  ة  بناخْل ص  كَّ هي ا م 
ابندن نْد  ع 

ْيئ لةن  ، ، أ ْي عن ْجلزن ان   اْلع 
لا يفن ْيئ ت ه  ْت ه  ب ه  ش  و 

ْلق  أ ْسع فن املْ ْخل   ْم خ  ل ْيهن ر  ع  ذَّ ب اب   وق اتن ن اس  ت ع  و  الذُّ ه  ْلله  املْ ْخل وق لاتن  ، و  ، ب 

اأْل ْرضن   و 
اتن و  للام  السَّ للة  ك  يم 

ظن للىل   ، اْلع  ْم ع  للْيهن لَّ إنْسللن اد  ن ْفللين اخْل ْلللقن إنل  للْد د  ق  و 

 إنجي ادنلن 
ةن ل   حم  او 

ْقت يضن  نَّ نفي اخْللق ي 
ةن ألن اد  ر  ي اإْلن

ون ْم بنذ  هن ْ بنيهن ض   .. ت  ْو ف لرن ل  نَّ أ   و 

ْيئ ْم ش  ب ه  ل  ب اب  س  نْله   ا  الذُّ
ل  من وا أ ْخلذ  يع 

ْسلت طن ْ ي  من  مل  لد  ة  ع  د  لاه  لك  م   
لن لنيلل  ذ  د  ، و 
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مْ  كنهن للرُّ ْفللان أ ْسللع فن  حت   للْن د  ع   اخْل ْلللقن و 
 أ ْسللع فن

للْن إنجي للادن ْت ع  للز  ج  للام  ع  ، ف ك 

يَّةن 
ن هل  م  بناإْلن ْيف  ت وس  ا ف ك  نْه   ع 

 .(43/726:التحرير والتنوير)"؟ املْ ْخل وق اتن

 : قب األمريال ببع  خلق اهلل تعا  يقول يف و -2

                         

                         

                         

              (80:البقرة) 

وقد جهد ركان املريل ، أيبني اهلل تعا  حقيقة قب األمريال واختيار 

يف التامس مغمز أو نقد يعيبون به القر ن ،  أعداء  القر ن منذ نزوله حتى اليوم

أو اختالفا  أو تناقضا  ،  يوم القيامة أن جيدوا فيه مغمزا   ولكنه حتّداهم إ 

 .فمعجزته خالدة باقية أبدا  ساملة من التحريف أو النقص أو الزيادة 

وحني كان القر ن يتنّزل وفيه ذكر لبع  خملوقات اهلل كالنمل والنحل 

رت مطاعن الكفار واملنافقني تتساءل عن حقيقة ذكر هذل واحلما ظه

املخلوقات ، وهل يص ُّ أن ت لذكر هذل املخلوقات يف كتاب منّزل من عند 

 اهلل؟

ومن ث مَّ جاء ردُّ القر ن رصحيا  يف مواسا وتلميحا  يف أخرى ليقيم  عليهم 

الرد  احلجة ويقطا  ألسنة السوء ، وهذا املوسا من املواسا الُّصحية يف

 عليهم ، أما ما جاء يف ذلك سمنا  فمنه             

                                          

 .(72:األنعام) 

وإسناد القول ( فظ اجلاللة ل) تبدأ بحرف التوكيد ثم املسند إليه واآلية 

أو الفعل إليه تعظيم يسرتعي انتبال الساما ، فهو يتحدث عن نفسه سبحانه  

ثم ينفي عن نفسه االستحياء من قب مريل ببع  خملوقاته صغرت أم 

لكبا والصغا ، وال يملك أحد  منهم أن يبني له ما اكربت ، فهو خالق 
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أن يكون متُّصفا  يف ملكه وخلقه  يفعل أو يقول ، فهذا عدوان عىل حقه يف

 .بام ي اء 

وقد رأى مجا من املفّسين أن املراد بام فوقها أي بام هو أقل منها يف اخللق  

من دقائق املخلوقات التي يكت ف البرش كل يوم منها ما ال ترال األعني بغا 

 .مكربات بُّصية 

فإن " :ّي وقد تفّكر العلامء منذ القدم يف خلق البعوض ، قال الزخمرش

:  ؟ قلت رضب املريل بام دون البعوسة وهي النهاية يف الصغركيف ي  :  قلت

، وقد قبه  ، فإن جناأ البعوسة أقل منها وأصغر بدرجات ليس كذلك

 .. ويف خلق اهلل حيوان أصغر منها ومن جناحها (87) مريال للدنيا رسول اهلل 

 : (440/ 4: الك اف ) وأن دت لبعضهم

 يف ظلمة الليل البهيم األليلن        هاالبعوض جناح   يا من يرى مدَّ 

 لن حَّ النُّ  يف تلك العظامن  واملخَّ       ها رن للنيا ها يف نح ويرى عروه  

 ان األولن لما كان منه يف الزم      اته للن فر للاب مللعبد ت اغفرْ 

أن املدمنني من عبادل يعرفون قدر رام يف هذا املريل  ويبني اهلل تعا  

درته ويعلمون أن هذا هو احلقُّ من رام ، وأما الكافرون فيستهزئون وق

  .كعادهتم يف رف  احلق ويتساءلون عن علة قب األمريال اذل املخلوقات

 :ومن األمريال التي تفض  الرشك واملرشكني ما يف قوله تعا   -0

                       

          .               

     .                     

                          

                                                 
ْعد  ق ال   -87 ْهلن ْبنن س  ْن س  ولن اهللن : ع  س  ا  ر  نَّا م  ي ت ة     نك   م 

اة  و  بن   ا ه  إنذ   ف 
ةن يْف  ي احْل ل 

بنذن
ال   ق  ا ف  ه 

ْجلن ة  بنرن ائنل  لدُّ : ش  لن ل   بني دن
ي ن ْفيسن ذن الَّ و  ا ؟ ف  بنه 

احن ىل  ص  ي ن ة  ع   ه 
لن ذن ْون  ه  ْني ا أ ت ر 

ىل  اهللن  ن  ع  نْد  اهللن  نأ ْهو  ن  عن ْني ا ت زن  الدُّ
ان تن ْو ك  ل  ا ، و  بنه 

احن ىل  ص   ع 
لن ذن ْن ه 

،   نمن ة  وس  ن اأ  ب ع  ج 
افنرا   ى ك  ق  ا س  ة  أ ب دا   م  ْطر  ا ق  نْه 
 (.8786:، والرتمذي 2446:روال ابن ماجه )"من



 

402 

        .               

                                 

                      (37:النحل- 

30) 

كلُّ سالك  َّنجا  با ال  يلتمس لنفسه العلل واملعاذير الكاذبة ليغري 

ام يبحث عن  مأنينة بالناس ببا له ويربر لنفسه َّنجه الذي اختار ، ور

د فهو عىل  ثارهم مهتد  مقتد  ، غا أن كاذبة فيحتمي بمااث اآلباء واألجدا

ذلك كله ال يغني من احلّق شيئا  ، وها هم يعبدون من دون اهلل أوثانا  

وأصناما  و واغيت ال متلك هلم رزقا  وال نفعا  وال قا  وال تستطيا ، فأين 

 العقول ؟

ويف سبيل ذلك البا ل يرضب الكفار األمريال هلل تعا  من كل لون ، 

فال ترضبوا هلل .. خبط ع واء ، وهنا يأِت النهي من اهلل عّز وجّل فيخبطون 

األمريال ، فليس كمريله ْء ، عقولكم ال تبل  كنه ذاته العلية ، فافعلوا ما 

يأمركم به عىل لسان نبيه الكريم ، ال مهرب لكم وال حميص من عذاب اهلل 

 .بغا ذلك ، إن اهلل يعلم وأنتم ال تعلمون 

 :تعا  هلم مريلني ثم يرضب اهلل 

مريل عبدين أحدمها مملوك لسيدل عاجز عن التُّصف ال حيلة له :  األول

ألنه تبا  ألمر مالكه ، وعبد حّر التُّصف رزقه اهلل تعا  املال فهو ينفق منه 

بَّاس   نن اْبنن ع  افنرن  ":رسا  وجهرا  ، فهل يستويان ؟ وع  ه  اهلل  لنْلك  ب  ْ ري ل  ق  ا م  ذ  ه 

املْ دْ  نن و  ر   ، من
ْقدن ي ال  ي 

ْبد  املْ ْمل وك  الَّذن اْلع  ير  ، و  رن ل  اْبن  ج  اْخت ار  ، و  ة  ت اد  ال  ق  ا ق  ذ  ك  و 

افنرن  رْيل  اْلك   من
 
ء ْ  ْ ىل   ن  ، ع  ْزه  احْل س  وه  الر  امْل ْرز  ّ  و 

نْه  رسن
ق  من نْفن و  ي  ه  ْهر ا  ف  ج  و   ا  و  ه 

ن  
 .(   8/223:بن كريا تفسا القر ن العظيم ال) "املْ ْدمن

مريل للمدمن والكافر كذلك ، وهو مريل رجلني أحدمها أبكم : الرياع 

عاجز ال يقدر عىل ْء من اخلا ، بل هو عالة عىل من يكفله ال ي رجى منه 

خا  أينام توّجه ، فهذا مريل الكافر ، واآلخر مدمن موّحد يأمر بالعدل 
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           :ان مريال  ؟ قال الزخمرشّي ويستقيم عىل رصاط اهلل احلّق ، فهل يستوي

 يعىل موالل أ ل  وهو ك  ، فهم فهم وال ي  لد أخرس، فال ي  ألبكم الذي و  ا" 

أينام يوجهه حيريام يرسله ويُّصفه يف ، أمرل ويعوله  ثقل وعيال عىل من ييل

هل يستوي هو ومن هو ،   جْ مطلب حاجة أو كفاية مهم مل ينفا ومل يأت بن  

، فهو يأمر الناس بالعدل  ، ما رشد وديانة ذو كفايات ا   فّ سليم احلواس ن

 ؟ واخلا وهو يف نفسه عىل رصاط مستقيم عىل ساة صاحلة ودين قويم

قبه اهلل لنفسه وملا يفي  عىل عبادل وي ملهم من  ثار رمحته  وهذا مريل ثان  

 ، ولألصنام التي هي أموات ال ترض وال وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية

 (8/087:الك اف )" تنفا

م اهلل يأِت قوله سبحانه و -3  :يف بيان عاقبة الكفر بأْنع 

                            

                            

      .              

       (447-448:النحل) 

إن كفر الفرد مستحّق للعقوبة ، وكذلك كفر القرى واألمم واحلضارات 

ما قرية ما أو أمة أو حضارة أمرها عىل  الكفر فإن عقوبات اهلل حني جت 

الدنيوية تنزل اا ، وقد ذكر اهلل تعا  أمريلة لذلك من قوم نوأ وهود وصال  

ولوط وشعيب وغاهم ، وقب اهلل تعا  أمريلة بقرى كانت  منة مطمئنة 

زل اهلل اا عذابه يف الدنيا ، ما ما أبقى هلم نتنعم برزه اهلل تعا  فكفرت فأ

 .األليم  من عذاب اآلخرة املقيم

وهذا املريل من ذلك ، فهذل قرية  منة مطمئنة مرزوقة مكفية أمر دنياها ، 

فجاءهم عذاب  ،فكفرت بأنعم اهلل تعا  وكذبت رسوله الذي أرسله إليهم 

اهلل تعا  يف الدنيا ، وهذا املريل يصده عىل كريا من أهل األرض أفرادا  وأمما  

القر ن ، وهو كذلك يصده عىل  وحضارات  ممن قّص اهلل تعا  قصصهم يف
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من يكّذب إ  يوم القيامة ، ما تنو  سنن اهلل تعا  يف العقوبات الدنيوية كام 

 .، ولعل أقرب القصص إليه قصة أهل سبأ التي قّصها القر ن هو معلوم 

يف بيان أحوال بع  النساء من الكافرات واملدمنات ممن كان هلّن و -2

 :يأِت هذا املريل  حظ  من ال هرة يف التاريخ

                           

                            

              .         

                              

                  .     

                  

                (48-46:التحريم) 

إن اهلل تعا  يرضب املريل كذلك بأشخاص معروفني رجاال  ونساء  

ليجعل من ساة الصاحلني منهم أسوة حسنة هيتدي اا الناس ، وجيعل من 

سني مرياال  للتحذير من  عرن ببيان عاقبتهم ومآهلم يف  عامهلمأمنهم ومن اللم 

 .الدنيا واآلخرة 

ريلة األربعة المرأتني كافرتني وأخريني ويف هذا املقام تأِت هذل األم

مدمنتني ، وهّن مجيعا  نساء معروفات للناس بام قّص اهلل تعا  من قصصهّن 

 .ليكون ذلك  درسا  عمليا  ملن أراد أن يتبا سبيل احلّق 

واملريل األول من أعجب األمريلة يف تاريخ البرش ، فهاتان امرأتان يف بيتني 

ت البرش قا بة ، وأدعاها إ  االهتداء ، امرأتان من بيوت النبوة أرفا مقاما

يفرتض فيهام أن تكونا أول مها نوأ ولوط عليهام السالم ، ولنبيني كريمني 

 ! املتبعني لدعوة زوجيهام ، لكن ذلك مل حيدث 

لقد كفرت املرأتان باهلل وبنبوة زوجيهام ، لتعطيا أسوأ األمريلة البرشية عرب 

أة حتت  نبّي من أنبياء اهلل جتد منه الربَّ واملودة واخلا التاريخ ، إْذ تكون املر
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ثم تكفر برسالته ، فهذا أشّد ما يكون من الكفر والعناد .. وأحسن األخاله 

 .املوجب للعقاب 

ولقد جاءمها العقاب الدنيوي باهلالك ما قومهام ، وجاء ذكر العقوبة 

وقيل .. ) نام قد كان األخروية بلفظ الفعل املايض املدكد لوقو  احلدث كأ

هكذا بصيغة املايض وبم اركة الداخلني من (.. ادخال النار  ما الداخلني 

 .األولني واآلخرين يف رحلة اخلّسان املبني 

أيضا  عجيبة من عجائب سا البرش ، فهذا واحد من أ غى واملريل الرياع 

ندا  حماددا  ، إله  من دون اهلل ، ويكفر باهلل ورسله معا هأهل األرض يّدعي أن

 بل يقول ملوسى عيه السالم                   

      (82:ال عراء ) هكذا يف صلف وكرب وغرور .. 

يف هذا اجلّو عاشت امرأة فرعون ، لكنها  منت باهلل رّب العاملني ، وال 

وبني إرسائيل يف مُّص كان له أثر يف إيامن شّك أن وجود موسى عليه السالم 

بع  أهلها من غا بني إرسائيل ، منهم امرأة فرعون ، ومنهم مدمن  ل 

 .قّص اهلل تعا  قصته يف سورة غافر فرعون الذي 

يف قُّص كبا كقُّص فرعلون أن خيلالف  كريا ممن يعيشوليس خيطر ببال 

ملن  ن الذي يّدعي أنه إلله  املوت ، وإهو ه ، فالعقاب هنا القُّص رأي   صاحب  

من ي اء ويعذب من ي اء ، فهو احللاكم اآلملر  يهون عليه أن يقتل  لدون اهلل 

  .يف ذلك املقام  الناهي

ولكّن أقرب الناس إليه تكّس هذا احلاجز وخترج علن ذللك الظللم إ  

ظالل اإليامن باهلل تعا  ، وال شّك أَّنا أخفت ذللك علن فرعلون كلام فعلل 

من  ل فرعون ، وال نعرف إن كان قد اكت ف ذللك فقتلهلا أو ذلك الرجل 

عذاا أم ال ، لكن الذي نعلمه ويعلمه الناس ذللك البيلان العظليم ملن اهلل 

ذلك اإلعالن اجلليل بأن امرأة فرعون قد  منت وصارت من .. رّب العاملني 

 ! أهل اجلنة رغم أنف فرعون وكربل و غيانه 
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ت يف اللدنيا البيلت الصلال  اآلملن اشلتاقت إن املرأة الصاحلة التي فقد

.. نفسها إ  ذلك يف اآلخرة فدعت راا هذا الدعاء اجلميل املناسلب حلاهللا 

وأن ينجيهلا يف اللدنيا ملن فرعلون ! دعت راا أن يبني هلا عندل بيتا  يف اجلنة 

 ! وعمله ومن قومه املجرمني وزبانيته 

الصلاحلة القانتلة العلذراء  وهذل سيدة أخرى من سيدات نساء العاملني ،

البتول مريم ابنة عمران أم املسي  عيسى عليه السالم ، املرأة الوحيلدة التلي 

 ! ذكرها اهلل تعا  باسمها يف القر ن تكريام  وترشيفا  

لقد كانت هي وابنها  ية ومعجزة للعاملني ، معجزة مل تتكرر عرب التلاريخ  

! بل بكلمة اهلل تعا  كن فيكلون !  ها برش  سأن حتمل امرأة ولدا  دون أن يمس

 !معجزة و ية ليست إال ملريم وابنها 

لقد تبتلت مريم لراا وانقطعت عن النلاس لعبادتله وأحصلنت فرجهلا 

وتعففت عن أمر الدنيا ، حتى  عامها ورشااا وشأَّنا تكّفل به زكريلا عليله 

ئة ، إْذ جاءهلا واذا تأّهلت يف عزلتها حلمل األمانة العظيمة امل.. السالم  فاجن

 !جربيل عليه السالم بخرب وليدها 

لقد واجهت مريم  عنت  بني إرسائيل ونظراهتم القاتللة وسلهام كلامهتلم 

تللك العلذراء املكنونلة .. وهي تدلف إ  القرية حاملة وليلدها بغلا زواج 

..  ذات األصل األصيل.. املكفية أمرها املنقطعة إ  العبادة املتبتلة يف حمرااا 

ذلك الولد ؟ ولوال رمحة اهلل تعا  إْذ أيدها بمعجلزة كلالم عيسلى يف  اأّنى هل

أجلمهلم  ليف مهدالغالم  كالم املهد لكان لبني إرسائيل معها شأن  خر ، لكن

 ! لكن إ  حني .. عن الغّي 

رب للعلاملني لضلفصارت بذلك مريال  ي  .. لقد  منت وصّدقت وأحسنت 

 إ  يوم القيامة 

وملريم بنلت بنلت ملزاحم املرأة فرعلون  أن  سية   رسول اهلل وأخرب 

لال  ممن بلغن حّد الكامل من النسلاء ، ف عمران كانتا لى ق  وس  لْن أ يبن م  لال  :  ع  ق 

ول  اهللن س  لا   ":  ر 
رين الن ك  ج  ن  الر 

ل  من م    ك 
ن
لاء لن  الن س 

لْل من ْكم  ْ ي  مل  لي ة  :  ، و 
إنالَّ  سن
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ْون   ْرع 
أ ة  فن ان  ، و   اْمر  ْمر 

م  بننْت  عن ْري  ْضللن  م  ف   ك 
ن
لاء لىل  الن س  لة  ع    

ائن إننَّ ف ْضل  ع  ، و 

امن  رن الطَّع 
ائن ىل  س   ع 

يدن  .(7244:روال البخارّي )  (82)"الريَّرن

 : ، قال تعا  مريل احلياة الدنيا يف رسعة زواهلا -2

                           

                        

                          

                    

        (82:يونس) 

قبه اهلل تعا  لقُّص احلياة الدنيا ورسعة انقضائها ، وتأِت هذا مريل 

الت بيهات فيه من واقا احلياة الذي ي اهدل الناس وحييونه ، من نزول املاء 

من السامء ونبات الزرو  به حتى تكرب وت زهر ويفرأ الناس اا وبريمرها 

وأَّنم قادرون عليها يفعلون وزخرفها وزينتها حتى يغرتوا بأَّنم قد ملكوها 

أثرا  بعد عني كأن مل تكن باألمس وهنا يأتيها أمر اهلل فتصب  .. ما ي اءون 

نة  مزخرفة    .. مزيَّ

بعدها من وألَّنا مزرعة ملا ، ها واملراد أن ال يركن الناس إ  الدنيا لقُّص  

آلية احلياة اآلخرة الدائمة ، وهذا ما تصورل اجلمل القصاة املتالحقة يف ا

التي  -م هد احلياة القصاة  -وموسا اجلامل يف هذا امل هد  "الكريمة 

توشك أن تزول هو يف تناسق هذل اجلمل العرش والصور التي تطوهيا كل 

مجلة منها يف أوقات يتفاوت عرسها  وال  وقُّصا  ، فهناك مراحل أبطأ فيها 

ذا امل هد القر ع من ومتّهل ، ومنها ما اندفا فيها وأرس  حتى تّم هل التصوير  

                                                 
: الريريد ، وخصال الرب والتقوى التناهي يف مجيا الفضائل وبالكامل هنا املراد  -82

واملراد بالفضيلة نفعه وال با منه وسهولة مساغه اخلبز ما اللحم واملره ، 
 .. تناوله ومتكن اإلنسان من أخذ كفايته منه بّسعة وغا ذلك وااللتذاذ به وتيّّس 
عىل النساء زائد كزيادة فضل الريريد عىل غال من ريض اهلل عنها وفضل عائ ة 

 . األ عمة
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اإلعجاز باأللفاظ اجلامدة ما ال يتّم للفنان من اإلبدا  بالري ة 

 .(842:لغة القر ن: أمحد خمتار عمر /د)"واأللوان

 : مريل الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيرية ، قال تعا   -46

                        

             .                

                .      

                        

 (80-82:إبراهيم )

يأِت هذا املريل يف سياه السورة بعد احلديث عن غواية ال يطان لبني  دم 

غواية من خالل اعرتافه عىل املأل يوم القيامة بأن غوايته للناس كانت 

سلطان عليهم إال أن دعاهم فاستجاب له كريا  منهم   مل يكن لهوسوسة و

ثم يأِت هذا املريل .. دمنني اجلنة ثم ذكر عذاب الكافرين وإدخال امل.. رساعا  

 .الكريم يبني مريل الكلمة الطيبة ومريل الكلمة اخلبيرية 

إنه مريل الكلمة الطيبة التي حتمل اإليامن واخلا ، كلمة التوحيد واإليامن 

باهلل ورسوله ، كلمة اخلا التي تنفا الناس يف دينهم ودنياهم ، كلمة جتّسد 

اه احلّق وإبطال البا ل ، هذل الكلمة الطيبة أمانة الكلمة وخطورهتا يف إحق

 يبة أصلها ثابت ذاهب  يف األرض فهي قوية املباركة مريلها كمريل شجرة 

، وهي ما ذلك متمكنة قاّرة ال يضاها عصف الرياأ وال يقتلعها الفيضان 

 .ذات نفا للعباد تدِت أكلها الطيب كل حني بإذن راا 

ر والعناد وإنكار حّق اهلل يف أن يعبدل العباد أما الكلمة اخلبيرية ، كلمة الكف

ويدينوا له ، كلمة الفسق والفجور واإلحلاد ، فمريلها كمريل شجرة خبيرية ال 

تنفا العباد يف ْء بل تدذهيم يف معاشهم ، وهي شجرة ال أصل هلا وال قرار 

يف األرض ، تقتلعها الرياأ إذا عصفت ، ويزيلها السيل عن مكاَّنا إذا جاء ، 

وذلك الوصف البديا هلذل ال جرة يصده عىل ال خا فيها وال غناء ، ف

ن  " :، قال ابن عاشور الكلمة اخلبيرية املدذية 
ل ة  من و  اهْل ْيئ ة  احْل اصن بَّه  ه  امْل    ف 
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أن يفن النَّْفسن  ر  اْلف  س  و 
ةن يفن احْلن ابن امْل   اْلب ْهج  س 

ولن النَّْفان بناْكتن  أ ص 
ادن ي 
اْزدن ن افنان ، و 

رن   الري ام 
ةن ْفر  و   و 

ارن  اأْل ْشج 
انن  أ ْغص 

ن
ء ن ام   املْ نْظ رن و 

مج  الن وخن اأْل ْصلن و  س   ر 
ْيئ ةن  ان 

ي ةن
املْ ت ت الن

ا ه 
ةن أ ْكلن ْتع  م  ن   ، و 

ر  من ابنل ه  اجْل ْزء  اآْلخ  ق   ي 
ى اهْل ْيئ ت نْين ْحد 

 إن
ن
اء ْن أ ْجز 

 من
 
ْزء لُّ ج  ك  و 

ىاهْل ْيئ ةن   ْمان التَّْ بنيهن  اأْل ْخر 
ابنال  جلن ون  ق  ك  يلن أ ْن ي 

الن التَّْمرين ل  أ ْحو  ك  أ ْكم 
لن ذ  ، و 

هن  يقن ْفرن ت  ىل  ،  و   ع 
 اخْل بنيري ةن

ةن ر  ج   اخْل بنيري ةن بنال َّ
ةن م 
لن الن اْلك  يلن ح 

رْين ْول  يفن مت  لنك  اْلق  ذ  ك  و 

ي ةن 
اتن املْ اسن ف  يان الص 

من د  بنج  ادن الض  ْعتنق  ابن االن ر 
ن  اْسطن

رن  من د  ك  ْدرن و  يقن الصَّ
سن  و 

ال ان و 
اقنبن التَّْفكن   ،  رضُّ  املْ ت ع 

 اْخت ُّصن
دن ق  ار و  ص 

ا التَّْمرينيل  اْختن يه 
اد   ا  فن اء  بناملْ ض  ف 

،  اْكتن

ي ب ةن   الطَّ
ةن م 
لن ر  املْ ن افنان لنْلك 

ائن ا س  نْه  ْت ع  اْنت ف   .(882/ 47:وير التحرير والتن)" ف 

، فاإليامن بدايته وهذا املريل يبني خطورة الكلمة وأثرها يف اخلا والرش 

ينطق اام املرء ليدخل عامل اإلسالم ، وال يدخل ( ال هادتان ) كلمة احلق 

بغا الكلمة الطيبة التي يتبعها العمل الصال  بمقتضاها ، والكفر كلمة 

وإحلادل ، وقد أخرج املريل ذلك يف  ينطق اا صاحبها يعلن للناس اا كفرل

صورة حسية مرئية يراها الرائي ، صورة ال جرة الطيبة املباركة النافعة 

القاّرة يف مكاَّنا ، وصورة ال جرة اخلبيرية غا ذات األصل والقرار املجترية 

من فوه األرض ، والكلمة إذا كانت مسموعة فهي حمسوسة كذلك ، لكن 

، هلذا خرج املريل يف صورة الت بيه  صوتء الالكلمة أصوات تذهب بانقضا

بال جر ذي البقاء واالستمرار واملنظر يف أعني الناس وكون ثمرل النافا 

 ... يف األعني واأليدي  أوقا  
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 والثالثون دسالفصل السا
 املجـــاز 

اخلصلائص )" ال حقيقة   له جماز  اللغة ما تأمّ  أكرير   أنَّ  اعلمْ  ":ابن جني قال 

:4 /222.) 

ملن  دائلام  أكريلر   املعلاع   ملعنلى ، لكلنَّ  اللفلظ   األصل يف اللغة أن يوسلا  

األلفاظ وأرس  نموا  وحركة ، وقد حّلت اللغة هذا اإلشكال بطره متعلددة 

منها حتميل األلفاظ معاع جديدة ، أو بنقل األلفاظ إ  معان  أخرى ما إبقاء 

عىل بنيتها ونظامها ووظيفتها يف  عالقة بني اجلديد والقديم حتى حتافظ اللغة

 .البيان 

واشلتقاقه ملن الا اللغلة وترقلى ،  وواملجاز أحد هذل الطره التلي تنمل

لل  ملن جلاز   ":املجاوزة عن اليشء إ  غال كام قال عبد القاهر  ْفع  املجلاز م 

ال اليشء  جي  وزل صلف  ، إذا تعدَّ دل باللفظ عام يوجبله أصلل اللغلة و  ، وإذا ع 

ه األصيلَّ  ازبأنه جم ، أو جاز هو مكانه الذي  ، عىل معنى أَّنم جازوا به موسع 

ال   سا فيه أوَّ ْعد  أنَّ يف إ اله املجلاز علىل اللفلظ املنقلول علن  ، ث مَّ اعلمْ  و  ب 

ْقل له عليل وجل أصله رش ا   ْعلل، وهو أن يقلا ن   ال ي 
ى معله ملن مالحظلة له  ر 

 ريلد  ملجاز فهلو ملا أ  اوأما " :ثا وقال ابن األ( 722: أرسار البالغة )" األصل

ملن جلاز ملن هلذا  وهلو ملأخوذ  ،  املعنى املوسو  له يف أصل اللغة به غا  

 .(22/ 4:املريل السائر  :ابن األثا) " ، إذا ختطَّال إليه إ  هذا املوسا املوسا  

فالكالم فيه االستعامل احلقيقّي فيام يناسبه كموسوعات العلوم وما أشبه  

تعامل املجازّي يف األسلوب األديّب الذي ال يلراد بله نقلل احلقيقلة وفيه االس

جمردة بل مغّلفة بامل اعر والعوا ف أو حمملة بصور لغويلة خاصلة تتجلاوز 

إ   الللبالغ املللدّثر يف املتلقللي باملجللاز واالسللتعارة والت للبيه  دالللبالغ املجللر

ت تصلل منله قب أنل: الكالم عىل قبني ":قال عبد القاهر ... واإليقا  

علن زيلد ملريال   أن ختلرب   ل ، وذلك إذا قصدت  إ  الغرض بداللة الّلفظ وحد  

: ، وبلاالنطاله علن عملرو فقللت  خرج زيد  : باخلروج عىل احلقيقة فقلت 

أنت ال تصل منله إ  الغلرض   خر   عمرو منطلق ، وعىل هذا القياس قب  
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لذي يقتضيه موسلوعه ل ، ولكن يدّلك اللفظ عىل معنال ابداللة اللفظ وحد  

هلذا  تصل اا إ  الغرض ، وملدار   ثانية   يف اللغة ، ثم جتد لذلك املعنى داللة  

 (.437: دالئل اإلعجاز )"..األمر عىل الكناية واالستعارة والّتمرييل 

فاللغة فيها احلقيقة وفيها املجاز ، واملجاز أحد الطلره التلي تتطلور الا 

ملا بقلاء قل اللفظ من معنى إ  معنى جديلد األلفاظ يف العربية وغاها فينت

وأّما املجاز فكلُّ كلملة  ":، قال عبد القاهر عالقة ما باألصل الذي أ خذ منه 

ْسا واسعها ، ملالحظلة  بلني الريلاع واألّول، سعواا غا  ما  أريد   ْت له يف و 

ْزت  الا ملا و   :وإن شئت قلت ، فهي جماز  ْسلا للْت سلعكلُّ كلمة ج  ه يف و 

، ملالحظة  بني ملا  ، من غا أن تستأنف فيها وسعا   لواسا إ  ما مل توسا لها

سعْت لله يف ّوز اا إليه وبني أصلها الذي و           "فهلي جملاز  وسلا واسلعها جت  

 .(724:أرسار البالغة ) 

فاملجاز إذن انتقال  ملعنى لفظ من األصل الذي وسا له إ  معنى جديلد 

يقا وي علدل إليله  "هو وما يقرتب منه أو يبتعد ،  رابط   يربطه باملعنى األصيل

لدمت الريالثلة    عن احلقيقة ملعان ثالثة هي االتسا  والتوكيد والت بيه ، فإن ع 

 . (8/222: اخلصائص البن جني )" تعينت احلقيقة  

والتحقق من أنه ( أي جتاوز اللفظ أصل معنال الوسعي ) ومعرفة املجاز 

بدراسة كالم العرب الذي نقل عنهم ، ونّصوا رصاحلة  أو واقا فعال  إنام يتم 

الفره بني احلقيقة واملجاز  "سمنا  عىل أن هذل حقيقة وذلك جماز ، حيث إن 

 "ال ي علم من جهة العقل وال السما ، وال يعلم إال بالرجو  إ  أهلل اللغلة 

 (.4/708:للسيو ّي املزهر )

 جملاز   كللُّ ف سلتعارةاملجاز  أعلمُّ ملن االويرى عبد القاهر أن 
،  اسلتعارة 

 .(722 :أرسار البالغة ) وليس كلُّ جماز  استعارة

ومل هيتم أكرير أصحاب املعاجم بتمييز احلقيقة من املجاز ، ذلك أن اللغلة 

وأن مستعمل اللغة قد ال ت غله هذل املسألة إال حني يلدخل ، يف حركة دائبة 

ّل ، أما عاملة مسلتعميل املعلاجم إ  عامل البالغة واألساليب أو الدرس اجلام
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ي غلهم هذا األمر كرياا  ، ولكن كان لبع  أصلحاب املعلاجم متييلز فقد ال 

يف معجمه أسلاس البالغلة ، قلال يف  الزخمرشّي بني احلقيقة واملجاز ، ومنهم 

ومنهلا تأسليس قلوانني فصلل اخلطلاب والكلالم  ":مقدمته يعلدد حماسلنه 

: أسلاس البالغلة ) "قيقة والكناية عن التُّصي  الفصي ، بإفراد املجاز عن احل

 ، وأبلد   األبيلد ، وأبلد   اآلبلاد ه أبد  ال أفعل   " همن  (أبد)وجاء يف مادة  (املقدمة 

، وأبلدت  اآلملاد ، بعيلد   اآلبلاد عملرا   ويلل   رزقك اهلل :  ونقول ، اآلبدين

األوابلد  قيلد   وفلرس   ، دات  ومتأّبل  ت، وهي أوابد  توّح :  دْت وتأبّ  الدوابُّ 

 فلالن  :  ومن املجلاز..  سكنته األوابد  :  د املنزل  وقد تأبّ  ، وهي نفر الوحو 

 ل   لاك  ، وبأوابلد ال لعر وهلي التلي ال ت   بأوابد الكالم وهلي غرائبله مولا  

فهو يف عرسه للامدة اللغويلة يبلدأ باالسلتعامل احلقيقلي ثلم يرينّلي  " دة  وْ ل ج

 .باالستعامل املجازّي 

تطور سمة احلياة بعامة ، فإن ثبات كريا من األلفاظ عىل أصل وإذا كان ال

وسعها اللغوي أمر يكاد يكون مسلتحيال  ، ألن املعلاع أكريلر ملن األلفلاظ 

والرتاكيب ، وهلذا ينتقل اللفظ إ  معان جديدة كلام دعت احلاجة ؛ ألن هذا 

 االنتقلال أقلرب وأسلهل ملوردا  ملن اخلرتا  ألفلاظ جديلدة بلإزاء املعللاع

          :رد يف اللغلات بنلى ابلن جنلي مقولتله املستحدثة ، وعىل هذا األساس املطّ 

 (.222/ 4:اخلصائص )"اعلم أن أكرير اللغة ما تأمله جماز ال حقيقة  "

إنام يقلا املجلاز ويعلدل إليله علن  "وقد أخذ ابن  النقيب قول ابن جني 

وبنلى عليله فهمله  "االتسلا  والتوكيلد والت لبيه "احلقيقة ملعان ثالثة هلي 

ميلهم إ  االتسلا  يف  "لسبب استعامل العرب للمجاز ، إْذ رأى أنه من أجل

الكالم وكريرة معاع األلفاظ ليكرير االلتذاذ اا ، فإّن كل معنى للنفس به للذة 

وهللذا كلان .. رب ه لوهلا إ  فهمه ارتياأ وصبوة ، وكللام رهَّ املعنلى رهَّ م ل

دا  عذب االرت لاف ، وسلبيال  مسللوكا  هللم علىل املجاز عندهم منهال  مورو

، ولذلك كريلر يف كالمهلم حتلى صلار أكريلر اسلتعامال  ملن  سلوكه انعكاف

وهذا كام قلنا يف األساليب املهتمة بالبيان اجلميل ، أما  (42:الفوائد )"احلقائق

 .العلميات املجردة فيناسبها األسلوب العلمي بخصائصه املعروفة
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ون أن املجاز أبل  من احلقيقة ، وإال ما كان ثملة دوا   إ  وعلامء البيان ير

اعلم أن أرباب علوم البالغلة متفقلون  ":تركها واللجوء إليه ، قال العلوّي 

تأدية املعنى ، وعىل أن االستعارة أقوى ملن  عىل أن املجاز أبل  من احلقيقة يف

ائ  املوسلوعة ، التُّصي  ، وأن الكناية أدخل ل إفادة املعانى من تلك الُّص

وذلك ألن داللة هذل األمور عىل ملا تلدل عليله ، إنلام كلان دالللة بلالالزم 

وأبلني  بالزمله أك لف  حلالله ،  ليءوالتابا ، وال شكَّ أن الداللة علىل ال ل

: حييى العلوّي )"النفس من غا ما ليس اذل الصفة  لظهورل ، وأقوى متكنّا  يف

 .(420/ 4:الطراز 

مل يكللن ثابتللا  يف تللاريخ البالغللة العربيللة ، وأول مللن ومصللطل  املجللاز 

 وهو عنلدل بمعنلى ( جماز القر ن) استعمله أبو عبيدة معمر بن املرينى يف كتابه 

، أملا الذي ظهلر فليام بعلد  وال عالقة له باملصطل  البالغي ( معاع القر ن) 

مل كل ي ( تأويل م كل القر ن) عند ابن قتيبة فإن مصطل  املجاز يف كتابه 

، ومعناهلا  لره  وللعرب املجازات يف الكالم ": تقريبا  ، قالأنوا  البالغة 

والتمرييلل والقللب والتقلديم والتلأخا  ففيهلا االسلتعارة ، القول ومآخلذل

واحلذف والتكلرار واإلخفلاء واإلظهلار والتعلري  واإلفصلاأ والكنايلة 

،  ب الواحلد، واجلميلا خطلا ، وخما بة الواحد خما بلة اجلميلا واإليضاأ

،  ، والقصد بلفظ اخلصوص ملعنى العموم والواحد واجلميا خطاب االثنني

وبلفظ العموم ملعنى اخلصوص ما أشياء كرياة سرتاها يف أبلواب املجلاز إن 

 .(88: تأويل م كل القر ن )" شاء اهلل تعا 

لكن مصطل  املجاز قد استقرَّ فيام بعلد علىل تعريلف ثابلت لله بحيلث 

حلقيقة يف االستعامل البالغي ، ومن ثلم بلدأ عللامء البالغلة يف أصب  يضاد ا

تقسيامهتم للمجاز ، وأكريرها تقسيامت متيل إ  املنطق العقيل أكرير ملن ميلهلا 

أربعلة ( الفوائلد)إ  الذوه الفنلي ، وقلد علدَّ ابلن النقيلب منهلا يف كتلاب 

ال ختلرج علن وعرشين قسام  من أقسام املجاز يف القر ن الكريم ، وهي مجيعا  

املعنى الذي وقا بله  ":احلد الذي وسعه للنقل من احلقيقة إ  املجاز ، يقول 

أن يكون املنقول عن معنى وسا اللفلظ بإزائله أوال  : النقل شيئان ، أحدمها 
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من غا مناسبة وال عالقة كاألعالم املنقوللة ، والذا يتميلز علن امل لرتك ، 

بيلنهام أو عالقلة ، وألجلل ذللك ال  أن يكلون ذللك النقلل ملناسلبة: الرياع 

ر ان فإنله يسلمى لوإذا حتقلق ال ل.. توصف األعالم املنقولة بأَّنا جمازات 

جمازا  ، وذلك مريل تسمية النعمة أو القوة باليلد مللا بيلنهام ملن التعللق ، فلإن 

 (.40-42:الفوائد )"يف اليد النعمة تعطى باليد ، والقوة إنام تظهر بكامهلا 

املجازات بمعنال االصطالحّي البالغلّي بتلأليف مسلتقل  وأول من أفرد

يف كتابله                 ( هلل 260) هو الرشيف الريّض العامل األديب ال اعر املتول سلنة 

سلور القلر ن سلورة  سلورة   هو  تتبا في( تلخيص البيان يف جمازات القر ن ) 

ا أنله خللط بلني فذكر ما ظهر له من املجاز ورشحه بأسلوب أديّب راه  ، غل

املجاز واالستعارة فجعل الكل من باب االستعارة ، حيث يتبلا نلص اآليلة 

ومل خيل  ..ثم يرشحها ( وهذل استعارة ) القر نية يف كريا من املواسا بقوله 

 ملتأخرون يف البالغة االصلطالحية يف أنوا  االستعارات كام فعل البالغيون ا

اسلم ( واسلأل القريلة ) ولله تعلا  ومريال ذلك أنه أ للق علىل املجلاز يف ق

: وهلذل اسلتعارة ملن م لاها االسلتعارات ، وامللراد  ":االستعارة ، قلال 

واسأل أهل القرية التي كنا فيهلا وأصلحاب العلا التلي أقبلنلا فيهلا ، وملا 

والقرية هي األبنية ( ..ونجينال من القرية التي ) يك ف عن ذلك قوله تعا  

للم  أن امللراد املفروشة ، واخلطط املس كونة ال يصّ  منها عملل اخلبائلث ، فع 

هلذا  أنّ  البالغي بعلد    وقد استقر يف املصطل (437:  تلخيص البيان) "أهلها 

املجازات )  كتابه اآلخروتتبا الريضُّ يف ، من جماز احلذف للمبالغة والتوكيد 

كلام فعلل جمازا  من املجازات النبوية ورشحها ( 706) ما يقرب من ( النبوية 

 .يف الكتاب األول 

فاظ والرتاكيب ، واملجاز الرتكيبّي تغيلا  يف عالقلات لواملجاز يقا يف األ

اإلسناد املتنوعلة ، إْذ ين لأ املجلاز واالسلتعارة ملن خلالل تغيلا عالقلات 

ة ، قال عبلد اجلامليّ اإلسناد بإسناد اليشء ملا ليس له يف احلقيقة فتن أ الصورة 

ز يف قولك أفال  ت   ":القاهر  ك  صائم  وليل ك قلائم   ":رى أنك مل تتجوَّ يف  "َّنار 

ْينن علىل النَّهلارن والليللن ،  "صائم وقائم  "نفس لرب   ْيت هام خ  ولكلْن يف أْن أْجلر 
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ها ولكن يف إنسلنادها إن   "ربحْت "وكذلك ليس املجاز  يف اآلية يف لفظة  نفسن

"التجارة 
(  )

هنلا لليس يف اللفلظ لكلن يف فلالتغيا  (423 :دالئلل اإلعجلاز )

 .إسنادل إ  ما ليس له يف احلقيقة خربا  عنه أو فاعال  أو ما يقوم مقامه 

وقد تنّبه العلامء  إ  حقيقة هذا التطور املسلتمر للدالالت األلفلاظ، قلال 

جماز املجاز، وهو أن جيعل املجاز املأخوذ علن  -العرب  -وهلم ":السيو ي 

  جماز  خر ، فيتجّوز باملعنى األول عن الرياع لعالقلة احلقيقة بمريابة احلقيقة إ

  ومنلله قوللله تعللا .. بيللنهام                           

          ( 80:األعلراف ) ل  عللليهم لليس هلو نفللس فلإن املنللزَّ

لذ   "منله الغلزل املنسلوج منله اللبلاس اللباس ، بل املاء املنْبت لللزر  املتخَّ

 (.22/ 8: اإلتقان )

 : املجاز يف املفردات 

املجاز يقا يف استعامل الكلمة املفردة ، ويقلا يف اسلتعامل اجلمللة بتغيلا 

، إ لاله اليلد علىل النعملة عالقات اإلسناد فيها ، فاملجاز يف املفردات مريل 

ليد هلي اجلارحلة التلي شائا يف لغة العرب ، وقيل إن ذلك بسبب أن اوهو 

يقا اا العطاء املبارش عادة ، لذا فإن سلياقتها يف مقلام احلقيقلة ختتللف علن 

ودليلل  خلر وهلو أن اليلد ال  ":سياقتها يف مقام املجاز كام قال عبد القلاهر 

ر تلك النعمة، وإ  امل ولن تكاد تقا للنعمة إال ويف الكالم إشارة  إ  م   هلا،  ْصد 

م أو تلوي   بهوال تصل  حيث ت
دة  من إسافة  هلا إ  امل نعن بيان  ، راد النعمة جمرَّ

،  يف البلد اّتسعت اليد  : ، وال تقول  اتسعت النعمة  يف البلد: ذلك أنك تقول 

 ، ، وأمريال ذلك تكريلر إذا تأّمللت قتني يدا  أ: وال تقول  ، أ قت ني نعمة  :  وتقول

ريرت أ: وإنام يقال  ل عندي وك  يَّ ، فتعلم أن األصل جلَّت يد  صنائا  : ياديه لد 

ل الصادرة  عن يدل و ثارن يدل ، وحمال  أن تكون اليلد اسلام  للنعملة  يدل وفوائد 

 .( 728: أرسار البالغة ) ".. ، ثم ال تقا موقا النعمة  هكذا عىل اإل اله

                                                 

  يف قوله تعا  - 82                            

                (40:البقرة ). 
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 : املجاز يف الرتاكيب اإلسنادية 

اد فيهلا ، حيلث ي سلند فعلل يقا املجاز يف اجلملة بتغيا عالقلات اإلسلن

اليشء ملا ليس له يف احلقيقة لوجود عالقة ما وقرينة مانعلة ملن إرادة املعنلى 

عبد القاهر ن فيام بعد باملجاز العقيّل ،  قال واألصيّل ، وهو الذي ساّمل البالغي

املجلاز،  وال يتخلَّص لك الفصل  بني البا ل وبني املجاز حتى تعرف حلدَّ  "

ل أّن كّل  اد  اا عن موسعه من العقل لضل وحدُّ رب  لمجلة أ خرجت  احلكم امل ف 

لمن ال ل  الربيلا  :  فهي جماز، ومرياله ما مىض من قوهلم تأوُّ ، وكلام جلاء يف  ف ع 

مُّ ) اخلرب إّن 
لن ب طا  أو ي  ْقتل  ح  نبنت  الربيا  ما ي  ( ممَّا ي 

( 4)
  قد أثبت اإلنبات للربيلا 

ألن إثبات الفعل لغا القلادر ال يصل ُّ  وذلك خارج عن موسعه من العقل

ل لْرف اجللاري بلني  يف قضايا العقول، إالّ أن ذلك عىل سبيل التأوُّ وعلىل الع 

إذا كان سببا  أو كالسبب يف وجود الفعل ملن فاعلله  أن جيعلوا اليشء   الناس

يَّة أن ت لوره   ، فلام أجرى اهلل  كأنه فاعل  
ر  األشلجا سبحانه العادة  وأنفذ  القضن

ا يف زمان الربيلا األرض   وتلبس   األْنوار   وتظهر   م يف  ثوب شب اان تلوهَّ صلار ي 

، فأسند  كأّن لوجود هذل األشياء حاجة  إ  الربيا  ظاهر األمرن وجمرى العادة

ل والتنزيل عل  إليه عىل هذا التأوُّ
 .(722: أرسار البالغة ) " الفن

يف العربية والقلر ن ، كلام قلال  وهذا النو  من املجاز الرتكيبّي هو ال ائا

           ، فمنله قولله تعلا  وهذا الرضب من املجاز كريلا يف القلر ن" :عبد القاهر 

                      (اهيم                   وقوللله عللزَّ اسللمه ( 82: إْبللر 

                            (8: األنفللللللال ) وقوللللللله                         

                 (الزلزلة : ) أثبت  الفعل  يف مجيا ذلك مللا ال

لبب يريب ت له فعل  إذا رجْعن لا إ  املعقلول ْعنلى السَّ ، وإالّ فمعللوم  أن  علىل م 

ل   دث األ ك  ،  يف قلب السلاما هللا يات  ت وجد العلم  ، وال اآل النخلة ليست حت 

رج الكامن   ل يف بطنهلا ملن األثقلال وال األرض  خت  ثت فيهلا ، ولكلن إذا ح  د 

اظه احلركة  بقدرة اهللن   جوفه 
ز  فيها وأ ودن

نن   .(720: أرسار البالغة )" ر ما ك 

                                                 
 .، وقد مّر بنا قريبا    رف من حديث صحي  له روايات متعددة - 80
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  :األقسام العامة للمجاز 

التلي تقسيامته الكرياة  ليس غرسنا هنا استقصاء القول يف أنوا  املجاز و

كتب البالغة ، وبخاصلة كتلب املتلأخرين ، فأكريرهلا تقسليامت  يهاانتهت إل

شكلية ال تدثر يف جوهر الرتكيب املجازي أو اللفظ املنقول ملن احلقيقلة إ  

الداللة ، سبل اإلبدا  البياع يف إيصال ه واحدا  من وحسبنا أن نعرف  املجاز ،  

، غا أع أذكلر هلا ودالالته فهم ألفاظ القر ن الكريم ذلك سبيال  إ   ليكون  

 : بإجياز ، ومها  رئيسنيهنا نوعيه ال

 :  املجاز اللغوي

عالقلة هو الكلمة املستعملة يف غا معناها األصيل ملالحظة عالقلة غلا 

، وأهلم للكلملة  امل ااة ملا قرينلة داّللة علىل علدم إرادة املعنلى الوسلعي

 واآلليلة زوميلةلوامل والالزميلة واجلزئيلة والكليلة ببيةاملسلوالسببية عالقاته 

ا كله تقسيم املتأخرين واصلطالحاهتم ذوه..  والعموم  الهإلثم ا والتقييد

كام ذكرنا ، وكله يعود إ  أصل واحد هو استعامل الكلمة يف غا ما وسلعت 

تطّلب ذلك ما وجود قرائن لفظية متنلا ملن إرادة املعنلى  له يف اللغة لسبب  

ال يفهم منه أَّنلا رعلت امللاء ، ،  الغيث   رعت املاشية  : األصيّل ، فقول القائل 

 ةقرينلولكن الع ب الذي نبلت بنلزول امللاء ، فالعالقلة هلي السلببية ، وال

اللكقلال ال لاعر ، وهلو ( رعلت)ي الفعل ه لفظيةال لة بلن م  ي 
اون ع                     كلام يف  م 

 :(842: األصمعيات ) 

اب  إنذا نزل ا ح  ان وا غضابا        بنأ ْرض قوم  لسَّ إنن ك    رعينال و 

فجعل السحاب ينزل وإنام ينزل منه املاء ، وجعلله مرعيلا  ، وإنلام يرعلى 

 .الع ب النابت بسبب نزوله 

 :  املجاز العقيل

ملن اسلم فاعلل، أو اسلم مفعلول أو )هو إسناد  الفعلل أو ملا يف معنلال 

ظاهر من حال املتكلم لعالقة ما قرينة متنا ملن إ  غا ما هو له يف ال( مصدر

اإلسلناد إ   أشهر عالقلات املجلاز العقليل، و أن يكون اإلسناد إ  ما هو له
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املجاز  حتتوي أشكال املقاربة التقليدية عىل "حيث الزمان واملكان والسبب ، 

العقيل واملجاز املرسل ، والصلالت التلي يعلربان عنهلا يمكلن حتليلهلا ملن 

اإلنلاء ملن : العلة من أجل املعلول ، أو بالعكس : حي الكمية واملنطقية النوا

رة القريلة ، عملق لخضل) أجل حمتوال ، والصفة العارسة ألجل مادهتا نحلو 

ذكر الصالت بني الكللامت وملدلوهلا أما املجاز يف املرسل فت  ( ملوحة البحر 

كلله ، صلنف  حمللَّ  قصد بله أن حيللَّ جزء ي  ، قدم لنا عينة من ْء سمنا  ، في  

نظريلة )"سلعت لله يمريل جنسا  ، مادة تدل عىل ال كل واالستعامل اللذي و  

 .(826:األدب

 : املجاز املرسل 

امل لااة ،  كانت العالقة فيه غلا   ذاإ  جماز مرسل إكذلك واملجاز يقسم 

، وعالقلات املجلاز  امل لااةعلىل  كانت العالقة فيله قائملة   ذاوإ  استعارة إ

السلببية واملسلببية واجلزئيلة : ل القائمة عىل غلا امل لااة كريلاة منهلا املرس

وقيلل يف  ..والكلية واعتبار ما كان واعتبلار ملا سليكون واملحليلة واحلاليلة 

سلا لله يف اصلطالأ  بله " :تعريفه  هو الّلفظ املفرد املسلتعمل يف غلا ملا و 

 ُّ سمن األصول الفكرّية والّلغ
 ي صن
ويلة العاّملة لعالقلة التخا ب عىل وْجه 

 اْلي لد "كاستعامل لفظ ،  غا امل ااة ما قرينة صارفة عن إرادة املعن ى األصيلّ 

نْي  "  واستعامل كلمة ، بمعنى النّعمة لعالقة السببّية   مرادا  اا اجلاسوس " اْلع 

سله عْين له ملرادا  الا  " األصلابا " واسلتعامل كلملة ،ألّن أعظم أدوات جتسُّ

/ 8:البالغة العربيلة : عبد الرمحن امليداع ) " القة الكلّية واجلزئّية بينهامأ راف ها لع

832.) 

ل بلني األشلياء و وهنلا يأخلذ التحلول  "املجاز املرسل يقوم بعملية حتلوُّ

 
 
ما ينتقل ليقوم مقام اليشء الكليّل والعكلس بلالعكس ،  شكل جزء من ْء

جماز مرسل علن ، أياد جماز مرسل عن عرشين سنة ، وعرشة  ،عرشون صيفا  

 . (44:االستعارة : تانس هوكس )  "عرشة رجال 

هو نو  من الصور البالغية ينطوي علىل عالقلة  ":ويف موسوعة البالغة 

بني اجلزء والكل ، فهو يقدم لنا اجلزء بدال  من الكل ، والكل بدال  من اجللزء  
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راد اجلليش ر هنلا يمريلل كلل أفللقام قيُّص بغزو بلالد الغلال ، فقيصل: مريل 

الكلل ) واملريال التال يعرب عن احلالة األخلرى ( اجلزء يمريل الكل ) الروماع 

هبط األمريكان عىل القملر ، فاملقصلود باألمريكلان هلم رواد ( يمريل اجلزء 

  (7/308:موسوعة البالغة) "الفضاء الذين هبطوا عىل القمر 

،  ك كلام ذكرنلاوعالقات املجاز املرسل يف البالغة العربية أوسا من ذلل

ر بلالغزو لويف املريال األول يمكن اعتبار عالقة السببية كذلك ، ألن أمر قيص

 .كان سببا  لذلك 

 : از ـاملج امل  ـج

املجاز ن اط لغوي إبداعّي متجدد ؛ إْذ تظل األلفاظ دائام  يف حالة حركلة 

متجددة ، وحتمل ظالال  جديدة وتتحول عن  ريق املجاز إ  معلان جديلدة 

ملهللا اللفللظ ، وتصللب  هللذل املعللاع اجلديللدة مللا مللرور الللزمن وكريللرة حي

االستعامل قديمة يتولد عنها اجلديد ، واذا حتيا اللغلات وتواكلب بألفاظهلا 

القليلة وتراكيبها املحددة  فاقا  ال حُّص هلا من املعاع واألفكار اجلديدة التلي 

تبقى دائام  علىل  -ملجازية ا -تتولد يف املجتما ، وما هذا فإن املعاع اجلديدة 

قلال ، بأصللها اللغلوي اللذي توللدت عنله  -كبلاة أو صلغاة  -صلة ما 

للوهللذا البللاب هللو مفْ  "  :اجلللاحظ يف املجللاز  العللرب يف لغللتهم ، وبلله  ر  خ 

 .(882/ 2:احليوان )"وبأشباهه اتسعْت 

ولكللّل مللن احلقيقللة واملجللاز مقاملله يف الكللالم بحسللب حاجتلله إليلله ، 

.. العلمللي أحللوج إ  اسللتعامل احلقللائق واألرقللام الدقيقللة فاألسلللوب 

لراد  واألسلوب األديب أحوج إ  بع  عنارص اخليال والتصوير اجلامّل مللا ي 

له من إحداث تأثا خاّص يف املتلقي بنقل احلقيقة إليه يف ثوب مجاّل ملدّثر ، 

ل احلقيقلة هلذا رأى بع  العلامء أن استعامل املجاز يف بابه أقوى من اسلتعام

وكذلك فاعلم أن املجلاز أو  باالسلتعامل  ":قال ابن األثا للغرض نفسه ، 

؛ ألنله للو مل يكلن كلذلك لكانلت  باب الفصلاحة والبالغلة من احلقيقة يف

  ، وليس األمر كذلك ؛ حيث هو فر  عليها احلقيقة التي هي األصل أو  منه

ق  أن فائدة الكالم اخلطايب هو إثبات الغلرض املقصلود يف  ألنه قد ثبت وحتقَّ
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املريل : ابن األثا ) " ا  التصوير حتى يكاد ينظر إليه عياننفس الساما بالتخييل و

 .(22/ 4:السائر 

إّن التعبا املجازّي الناج  املوظَّف أسلوبيا  وفنّيا  هو إبدا  لغلوّي حيملل 

ملا يف  وأعجب ":قال ابن األثا رسالة مدّثرة تسهم يف نقل غرض املتكلم ، 

العبارة املجازية أَّنا تنقل الساما علن خلقله الطبيعلي يف بعل  األحلوال، 

 ، وحيكلم الا الطلائش   ، وي لجا الا اجلبلان   اا البخيلل   حتى إَّنا ليسم   

طلا حتلى إذا ق  ،  كن وة اخلمر اا عند سامعها ن وة   ، وجيد املخا ب   املتّس    

أو تلرك عقوبلة أو  من بذل ملال أفاه وندم عىل ما كان منه عنه ذلك الكالم  

علن إلقلاء  ي، وهذا هو فحوى السحر احللالل املسلتغن إقدام عىل أمر مهول

 .(22/ 4:املريل السائر : ابن األثا ) " العصا واحلبال

إن املجاز يريا العقل لتصّور معامل الصورة التي يرسمها ، وهذا هو سبب  

كلر  ون لحذ  اللذهن  بومضلات ن عملل الف "إننلا يف املجلاز .. بالغةن املجلاز 

تقتضيها الداللة  العقلية  من اللفلظ فيكلون لنلا أْن نتخيلل  صلورة  مرسلومة  

 أوسا وأشمل وأدّه تفصيال  وجتسيدا  للمعنلى، فهلي تتضلمن  
بأبعاد  داللية 

ة  يف املتلقلي ه املنتظ لر 
ة  وتأثااتن ه  املجّسم  ة اجلاملّيلإنَّ القيملة  ..  املعنى وصورت 

ل من البحلث  الداللّ ز وخصوصيته األسلوبية تكمن يف األثر للمجا املحصَّ

فالعلدول  ، يف وجول املعنى األكرير حتفيزا  لن اط املتلقي يف التقّبلل والتأويلل

أسللوب املجلاز هلو خاصلية  الكلالم الفنلي امللدثر عن أسلوب احلقيقة إ  

، ويمريل  العدول  فيه غرسا  ذهن ق بأشكال  خمتلفة  يا  لكونه خيلرج  علن واملتحقَّ

احلقيقة ويددي غرسا  بيانيا  متجسدا  يف جعل الكالم يوهم  أّن املجاز حقيقلة  

ة يف املجلاز الداللّيلالعالقات :نجود هاشم الربيعي )" وتلك هي خاصيته البالغية

 .(نسخة إلكرتونية  - واالستعارة والكناية

 : املجاز يف القرآن 
  املجاز يف القلر ن الكلريم ، قلال ابلن مجهور اللغويني متفقون عىل وقو

وأما الطاعنون عىل القر ن باملجاز فإَّنم زعموا أنه كذب ألن اجلدار  ": قتيبة

  ال يريللد يف قوللله تعللا                                     
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 والقرية ال ت سأل يف قوله تعلا  ( 33:الكهف )                  

   (28:يوسف )  ا عىل سوء نظرهم وقللة وهذا من أشنا جهاالهتم وأدهل

أفهامهم ، ولو كان املجاز كذبا  ، وكل فعل ينسب إ  غا احليوان با ال  كان 

تأويلل م لكل )"  و الت ال جرة   البقل   نبت  : أكرير كالمنا فاسدا  ، ألنا نقول 

 (.478:القر ن 

ه بغا الصده فقلدْ  ":قال عبد القاهر و ن قدأ يف املجاز وهمَّ أن يصف   وم 

ْبطا  عظيام   ب ط خ  ف  بام ال خيفلى خ  ْرن ، وللو مل جيلب البحلث علن حقيقلة  ، وهي 

ل قوبه صَّ ملن مريلل وت ضب ط أقسامه إال للسالمة  املجاز والعناية به حتى حت 

ل نهذل املقالة واخلالص ممَّ  ْبهة لكلان ملن حلّق العاقلل أن نحا نحو  هذل ال ُّ

ت وفَّر عليه لة  إليله  ، ويُّصف العناية إليه ي  اسَّ ين حاجلة  م  ، فكيف وبطالبن الد 

ية  يأتيهم  ها، ولل يطان من جانب اجلهلن به مداخل  خفَّ من جهات يطول عدُّ

م من حيث ال ي عرون منها ين ه 
لقيهم يف الضاللة ملن حيلث  ، فيّسه دن ، وي 

 .(724 :أرسار البالغة )" هيتدون؟ ظنّوا أَّنم

وقد كان البلن تيميلة رمحله اهلل كلالم  ويلل يف إنكلار املجلاز يف كتابله                    

تقسيم األلفاظ الدالة عىل معانيها إ  حقيقة وجملاز حيث رأى أّن ( اإليامن ) 

اصطالأ حادث جاء بعد انقضاء القرون الريالثلة الفاسللة، فللم يلتكلم بله 

من الصحابة وال التابعني وال األئمة امل هورين بالعلم كاملك والريوري  أحد

واألوزاعي وأيب حنيفة وال افعي ، بل وال أئملة النحلو كاخلليلل وسليبويه  

  وأيب عمرو بلن العلالء ونحلوهم ، ويلرى أنله ملن حيلل الفلره كاملعتزللة

  ورسلوله، فهو هلم باب من أبواب التأويل والتحريف لكالم اهلل واملتكلمني

 ثلم ، وأن له مفاسد لغوية ورشعية وعقليلة  خاصة يف أسامء اهلل وصفاته ،

وملا  32:انظر كتاب اإليامن ) يذكر أمريلة عديدة ينكر فيها وقو  املجاز يف اللغة 

 ( بعدها 

أهل اللغة والبالغة فيام ي لبه  كالم  اذا خيالف يرمحه اهلل  ابن تيمية ولكن

 .از يف العربية والقر ن عىل وقو  املج اإلمجا   
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واحلقيقللة أن سلليبويه قللد عللرف املجللاز وإن مل يسللمه اصللطالحيا  ؛ ألن 

املصطل  النحوّي والبالغي يف زمانه كان يف بداية تأسيس العلوم العربية ومل 

يكن قد استقّر بعد ، ومن ذلك عندل جماز احلذف مما حتدث عنه أهلل النحلو 

 باب اسلتعامل الفعلل يف) اب كتابه بقوله والبالغة بعدل ، وقد عنون أحد أبو

هم يف املعنى اللَّفظ ال يف وهلذا يعنلي ( الكالم واإلجياز واالختصلار  التَّساعن

 ":يف اللفظ إ  ما ليس له يف احلقيقة ، بدليل قوله فيه إسناد الفعل أو احلدث 

  لومما جاء عىل اّتسا  الكالم واالختصلارن قولله تعلا  جلدُّ           

                            (28:يوسف) أهل  القرية : إّنام يريد

،  كان علامال  يف األهلل للو كلان هاهنلا فاختُّص وعمل الفعل يف القرية كام

  ومريله                                         

                            (77:سللبأ )بللل : وإّنللام املعنللى

  وقللال عللّز وجللّل  ، الليللل والنهللار مكللركم يف                

          (334:البقرة) وإّنام هو  : َّ برُّ من  من باهلل واليلوم  ولكّن الربن

ر  .(وما بعدها  844/ 4:الكتاب )" اآلخن

 :وأورد يف موسا  خر بيت  اخلنساء يف ناقتها 

كرْت  ْت حتَّى إذا ادَّ ت ع  ْرت ا  ما ر   ار  لللبال  وإدبلإق يام هلللفإننَّ         ت 

دبار   -أي الناقة  -فجعلها " :وقال  قبال  واإلن  كالم، فجاز عىل سعة ال اإلن

ك صلائم  وليللك قلائم  :  كقولك وهلو ملن جملاز  (773/ 4:الكتلاب )" َّنلار 

 ..إقبال  وإدبار   ذات   احلذف ، أي ناقة  

 : شواهد قرآنية للمجاز 

  :املجاز يف ر ح التجارة وخسارهتا  -1

  يف قوله تعا                      

              (16:البقرة ). 
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وردت هذل اآلية الكريمة يف سياه احلديث عن املنافقني يف أول سورة 

( أولئك ) البقرة ، فبعد أن ذكر بع  صفاهتم وأحواهلم أشار إليهم باجلما 

 ..أي املذكورون سابقا  بتلك األوصاف واألحوال املخزية 

ّور تركهم للحّق وانحيازهم إ  البا ل بعملية البيا والرشاء ، واآلية تص

وهي عملية مادية تقا فيها معاوسة سلعة بامل أو ما يقوم مقامه ، والتاجر 

املاهر حريص عىل أن يرب  يف جتارته ال ريب  ، وقد صور الضاللة واهلدى 

لك املعاوسة بأشياء مادية يقا عليها البيا والرشاء ليبال   يف التنفا من ت

اخلارسة ، وبام أَّنا عملية بيا ورشاء فإنه يناسبها ذكر الرب  أو اخلسارة ، 

ومن ثم جاء املجاز بإسناد الرب  منفيا  إ  التجارة وليس إ  املتاجرين ، 

راد التنفا منها يف صورة التاجر اخلارسة  وذلك أظهر يف بيان الصورة التي ي 

كيف أسند :  قلت فإن" :قال الزخمرشّي .. جتارت ه وهو احلريص عىل الرب  

هو من اإلسناد املجازى ، وهو :  إ  التجارة وهو ألصحااا ؟ قلت اخلّسان  

 ست التجارة  س بالذي هو يف احلقيقة له ، كام تلبّ إ  ْء يتلبّ  الفعل   أن ي سند  

ك وخّست جاريت ك، عىل :  هل يص ُّ :  بامل رتين ، فإن قلت   رب  عبد 

 (.4/36: الك اف)"ت احلال نعم إذا دلّ :  ؟ قلت املجازى اإلسناد

واختيار التجارة هنا حلرص الناس عىل املال واملكسب ، وألن املكسب 

 .واخلسارة فيها ظاهران للعيان قريبان من حياة الناس 

 : املجاز يف جعل السفاهة ظرفا  ماديا   -2

  يف قوله تعا                      

            (00:األعراف )  

هذل اآلية واردة يف سياه قصة هود عليه السالم ما قومه يف سورة 

عىل دعوة هود عليه السالم  -تكرر ما رسل  خرين  -األعراف  وفيها رد  

إنك سفيه ، بل جعلوا السفاهة نفسها ظرفا  : لوا ومل يقو( يف سفاهة ) بأنه 

واإلحا ة بام يف داخلها ، املفيد الظرفية ( يف ) وأدخلول فيها بحرف اجلر 

يف دعواهم البا لة ورّدهم دعوة  نبيهم ، وهو  -عند أنفسهم  -وذلك أبل  
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كذلك أبل  يف بيان مقدار الكيد والعناد الذي واجه األنبياء  يف دعوة 

علت السفاهة ظرفا  عىل  ريق املجاز ، " :م ، قال الزخمرشّي أقوامه وج 

 .(36/ 4: الك اف )"عنها  أرادوا أنه متمكن فيها غا منفّك 

  :والكفر املجاز يف يأسيس  نيان اإليامن  -3

   يف قوله تعا                     

                                 

            (462:التوبة) 

رار اللذي اختلذل لهذل اآلية واردة يف سلياه احللديث علن مسلجد الضل

يدوا هلم يف اخلفاء كام املنافقون يف املدينة ليستخفوا به عن أعني املسلمني ويك

ليلل ويتلونله تىل عىل النلاس تومهوا ، ففضحهم اهلل تعا  وأنزل فيهم قر نا ي  

 ..أصحابه ادم املسجد   أمر النبيُّ قد َّنار ، و

ويف اآلية مترييل بلي  برجل يدسس بنيانا  يأمل منله اخللا ، لكنله يدسسله 

ينهلار إ  القلا  ، عىل حرف هائر غا متامسك يوشك بني حلظة وأخرى أن 

وذلك مريل املنافق الذي يعبلد اهلل علىل حلرف سلعيف مهلرت  يوشلك أن 

فلإن " :رّي لاهللكة يف الدنيا واآلخرة ، قال الزخم لموارد يتداعى به فيوردل 

مللا جعلل اجللرف اهللائر : قلت ( اَّنار به يف نار جهنم ) قلت  فام معنى قوله 

فطاأ به البا لل يف : ى نار جهنم عىل معنفاَّنار به يف : جمازا  عن البا ل قيل 

إال أنه رّش  املجاز فجليء بلفلظ االَّنيلار اللذي هلو للجلرف ،  نار جهنم 

كأنه أسس بنيانا  عىل شفا جرف من أودية جهنم فاَّنار به  وليصّور  أن املبطل  

 ( .748/ 8:الك اف ) "ذلك اجلرف فهوى يف قعرها 

ل صلورة بنيلان قلوّي متامسلك لله إّن القار  يرى بعينيه يف هلذا التمرييل

أساس متني ذاهب يف األرض ، وذلك مريل اإليامن ، وصورة بنيان  خر علىل 

وهلو سحيق يوشك أن ينهلار يف ذللك اللوادي ،  حرف متطرف بجوار واد  

وذلك مريل الكفر ، وهذا أبل  ملن حني ينهار هيوي إ  جهنم وبئس املصا ، 

 .ذكر احلقيقة جمردة 
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 :الفعل إىل اآليات بة نساملجاز يف  -4

  يف قوللله تعللا                                 

                       (72:النور)  

وردت اآلية الكريمة يف سياه  يات اآلداب االجتامعية يف سورة النور ، 

لبُّص للرجال والنساء ، وَّني النساء عن إبداء زينتهن إال من غّ  ا

للمحارم من ذوي القرابات وغا ذوي احلاجة إ  النساء واأل فال غا 

ثم الزواج واالستعفاف ومكاتبة العبيد والنهي عن بغاء اإلماء .. املميزين 

ملنزلة ثم تأِت اآلية الكريمة كالتعقيب عىل هذا كله لتبني أن هذل اآليات ا... 

من عند اهلل هي بنفسها مبي نات شارحات ، والقراءة باسم املفعول ليس فيها 

وهي قراءة حفص  -أما القراءة باسم الفاعل ، جماز ألن الفعل واقا عليها 

ففيها املجاز بإيقا  البيان من اآليات نفسها ، كأن هلا لسانا  تنطق به وتبني  -

  ..عام فيها من  داب وحدود وأحكام 

 :املجاز يف إحياء األرض  -1

  يف قوله تعا                     

                                  

      (72:فّصلت)  

احلّي ومعاملته يف البيان  ورد يف القر ن كريا من صور إلباس اجلامد لباس  

احلّي ، وذلك للت خيص وبّث احلياة واحلركة يف هذا الوجود املسب   معاملة  

بحمد ربه املدمتر بأمرل ، وذلك أدعى إ  حتريك العقول وامل اعر 

رض والسامء ة األوالعوا ف ، ومن ذلك إحياء األرض بعد موهتا ، وخما ب

، وإسناد اإلنبات إ  األرض  وزينت ها، واختاذ األرض زخرف ها خما بة  األحياء

 ..ونفي بكاء السامء واألرض عىل فرعون وقومه حني أغرقهم اهلل تعا  

وهكذا ت عامل الساموات واألرض يف مواسا كرياة يف القر ن معاملة 

عىل سبيل املجاز الذي يفيد  هام أفعاهلميسند إلالعقالء وتنّزل منزلتهم وت  
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الت خيص والتجسيم ببّث احلياة يف اجلامد فإذا هو حّي نا ق مستجيب ألمر 

 .  بحمدل اهلل مسبّ 

إن إحياء األرض باملاء من نعم اهلل الكرياة ، وبه حياة اإلنسان عىل هذل 

األرض ، وينبغي هلذا اإلنسان أن يعرف أن الذي لديه القدرة عىل إحياء 

مام األعني هو نفسه القادر عىل إحياء املوتى ، وهذا يف إ ار القدرة األرض أ

 .املطلقة هلل ، إنه عىل كل ْء قدير 

ا مل  ْحيني امل ْوت ى  ) وقوله" :قال عبد القاهر  ي أْحي اه 
رضة  (إنَّ الَّذن جعل خ 

ْجتها بام ي ظهرل اهلل األ ْرض ون رْض  وار تعا  فيها من النَّبات واأل نْ  هتا وا 

، من حيث  ، فكان ذلك جمازا  يف امل ريب ت واأل ْزهار وعجائب الصنا حياة  هلا

 حياة  عىل الت بيه
،  ، فأ ما نفس اإلثبات فمح   احلقيقة جعل ما ليس بحياة 

 " ، ال حقيقة  أحّق من ذلك تعا  قب احلياة مريال  له فعال  هللن  ألنه إثبات  ملا

 .(738: أرسار البالغة )

 :املجاز يف االنقالب عىل األعقاب   -6

   يف قوله تعا                         

            (427:البقرة ) 

البيلت كان أمر تغيا القبلة من االجتال نحو بيت املقدس إ  االجتال نحلو 

ريعة و داالا لاحلرام حدثا  عظيام  تقّبله أكرير  الصحابة كام تقبللوا أحكلام ال ل

بخضو  وحمبة ، لكن املنافقني وأشياعهم من اليهود ثارت ثلائرهتم وغملزوا 

وفتنوا كعادهتم ، ويف هذا السياه نزلت اآليات تبلني وهتلدي ، ومنهلا هلذل 

  .اآلية الكريمة 

لب   ":قلال الراغلب نسلان ، والعقب مدخر القدم ملن اإل
قن ملدّخر : الع 

ْقب  ، ومجعله : يل لل ، وقلجالر   لألعقلاب ملن  ويلل   "وي أعقلاب ، ور  : ع 

 "النّار 
(  )

ب  للولد وولد الولد  
قن بنه .. واستعا الع  قن إذا انرينلى : ورجا عىل ع 

 (  عقب:املفردات)"راجعا  ، وانقلب عىل عقبيه ، نحو رجا عىل حافرته 

                                                 
ْبدن اهلل - 83 و عند البخاري وغال ، ق ال   بنن  وردت اجلملة يف حديث ع  ْمر  خت  لَّف  : ع 

أ   النَّبنيُّ  سَّ ت و  ْلن ا ن  ع  ُّْص  ، ف ج  ْقن ا الع  ْد أ ْره  ق  ن ا و  ك  أ ْدر  ا، ف  ْرن اه  اف   س 
ة  ْفر   س 

نَّا يفن ع 
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لبه وقد اس تعا االنقالب عىل األعقاب ملن احلسليات إ  املعنويلات ف  

املنقلب عن دينه العائد إ  الضالل باملنقلب علىل عقبيله منتكسلا  معكلوس  

وذلك أن االنقالب عىل األعقاب أملر  حمسلوس  يلرال النلاس فهلو .. اخلْلق 

 .أظهر وأوقا 

 :املجاز يف أكل املال والنار  -7

   يف قوله تعا                    

                   (46:النساء) 

حد أهم أغراسلهم ملن أعرب عن اغتصاب أموال اليتامى باألكل إْذ كان 

وال نفسلها ر حياهتم األخرى ، واألملوغصبها ، لكنهم يستفيدون منها يف أم

لكن األكلل عمليلة قد ال تكون مما يدكل بذاته كالذهب والفضة ونحومها ، 

حسية ظاهرة أمام األعني ، فالتعبا بله أوقلا وأظهلر للعيلان ، ولكنله أكلل 

وهذا هو املجاز الرياع يف اآلية ؛ إْذ ال ي قدم أحد  .. ون نارا  لإَّنم يأك.. خمتلف 

لّبهوا بملن يأكلل النلار  عىل أكل النار كام هو معلوم ، لكنّ   كيل مال اليتيم ش 

 .للتنفا من ذلك األكل والتحذير من عاقبته التي هي النار كذلك 

 :املجاز يف عمل اليوم  -8
   يف قوله تعا                    

 (43:املزّمل)

ا الت لخيص ذله فعل يف النلاس ، وهل جاعل   صورةن يف ر يوم القيامة صوّ 

بوس ة يف القر ن ، كوصلفه بلالع  عديدوالتجسيد لذلك اليوم يأِت يف مواسا 

ل الولدان شليبا  واليوم الريقيل ، ويف هذل اآلية أسند إ  اليوم جعْ القمطرير ، 

ل دة ما فيه من األهوال واألحوال مما وصفه القر ن يف  يات كرياة تتحلدث 

اآلخر ، واملفارقة هنا تأِت من أن الولدان يف الدنيا ال ي يبون علادة   عن اليوم

أو من شغله اخلوف من  ،وأصحاب اهلموم واملصائب إنام ي يب كبار السّن 

                                                                                                                    
ْوتنهن  ن اد ى بنأ ْعىل  ص  ن ا، ف 

لن ىل  أ ْرج  ن ْمس    ع  يْ : و  ن  النَّالو 
ابن من نْين أ ْو   ، رن ل  لنأْل ْعق  ت  رَّ م 

 ..واملراد التنبيه عىل غسل األعقاب ال مسحها ( 407: روال البخاري) "ال ثا  لث  
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ء ما ،  جيعل الولدان شيبا  ، فكيلف بالكبلار لكن هول املوقف يوم القيامة ْ 

  ؟ ممن كفروا باهلل 

 : املجاز يف ظلم القرى وإهالكها -9

ورد يف القر ن ذكر ظلم القرى ووصفها بالظلم ، واحلقيقة أن الظلم هلو 

كلام  فعل أهلها ممن رفضوا دعوة األنبياء إ  اإليامن باهلل تعا  وكتبله ورسلله

 :قال سبحانه 

                                        

   (468:هود) وقال                             

             (44:األنبياء) 

الكالم هنا عن أهل تلك القرى الذين ظلموا وكذبوا فجاءهم عقاب اهلل 

ك يكون تعا  باإلهالك ، والتعبا بالقرية عن أهلها فيه مجال يوحي بأن اهلال

عاما  ي مل القرية كلها إذا نكصت عن أمر راا ، فحني جاء الغره قوم  نوأ 

.. مل يسترين إال أصحاب السفينة ، وكذلك قوم هود وصال  ولوط وشعيب 

حني جاءهم العذاب أخرج اهلل األنبياء ومن  من معهم قبل اهلالك ثم عّمهم 

ب ، ومن كرمه أنه حني أغره اهلالك ، لكّن هلل تعا  سننا  يف الريواب والعقا

ها العقاب   فرعون أخذل إ  خارج عمران الديار املُّصية حتى ال يعمَّ

هم عىل غا  واخلراب  ؛ ألنه كان متسلطا  عىل أهلها ظاملا  هلم ، وكان بعض 

 ..مذهبه كام قّص القر ن 

والدليل عىل أن الكالم إنام هو عن أهل القرى أن ذلك ورد رصحيا  يف 

خرى بصي  اجلما واإلفراد ، ومن بديا مراعاة موقا الكلمة ما مواسا أ

 :جاء يف قوله تعا  

                         

                              

    (32:النساء) . 
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ألن احلديث يدور عن مكة بل وصف أهلها ؛ هنا بالظلم  مل يصف القرية  

وفيها البيت احلرام ، وفيها بع  املسلمني من املستضعفني ، ومل املكرمة 

يكتب اهلل تعا  اهلالك العام ال امل عىل أهلها كام حدث ما القرى األخرى 

هلكة ، بل كان يف علم اهلل تعا  أن أهلها سوف يدخلون يف الظاملة امل

 .. اإلسالم بالفت  

 :املجاز يف عمل اليمي  -11

  يف قوله تعا  عن موسى عليه السالم            . 

                           

         (72 -72: ه) 

عىل ( فليلقه اليمُّ ) يف أسند إلقاء تابوت موسى عليه السالم إ  اليّم 

بإسناد الفعل ملا ليس له يف احلقيقة ، واجلامل هنا يف  املجاز العقيلسبيل 

اخلاسا املنقاد ألمر اهلل تعا   تصوير الكون بكل مفرداته ومنها اليّم بصورة

ل يف ذلك التابوت فيحمله  وم يئته ، فكأّن اليّم يعقل عن اهلل تعا  مراد 

يتهادى عىل صفحات أمواجه حتى يلقي ه قريبا  من قُّص فرعون فاال 

  ...احلراس واخلدم 

إن جمازات القر ن كرياة جارية عىل سنن أهل اللغة يف استعامهلم ، لكنهلا 

الللذي ي  للبا الفطللرة اإلنسللانية السللليمة يف البيللان اجلميللل  روة  جللاءت ذ

املستهدية بام يالئمها ليكون ذلك سبيال  إ  اهلداية التي هي املراد األعظم من 

 .رسال الرسل إإنزال الكتب و
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 والثالثون السا  الفصل 
 االستعارة

 ا  نا قلا  ،ك للرتى الا اجللامد  حّيلفإّنل ":قال عبد القاهر عن االسلتعارة 

بينة   واألعجم  فصيحا    ".. اخلفّية  باديلة  جلّيلة   ، واملعاع   ، واألجسام  اخل رس  م 

 .(27:أرسار البالغة )

ففي قوله .. ولفظ االستعارة مأخوذ من العارية بمعنى اليشء املستعار 

  تعا        (42:التكوير )است عا فعل التنفس الذي هو 

من سامت الكائنات احلية لظهور سوء الصباأ عىل سبيل الت بيه بخروج 

النف س من اإلنسان ، ويف ذلك  بث  للحياة يف اجلامد كأنه كائن حّي يتحرك 

ويتنفس ، والتنّفس عالمة عىل احلياة ، وي بهه انبعاث  احلياة واحلركة 

 .. والسعي يف األرض بظهور الصب  

م بالصب  يف ه ر بقلدرة ويف القس  ذل احلالة البديعة قيمة مجالية عاليلة تلذك 

اهلل تعا  وعظمة خلقه ، إن من ي لاهد مقلدمات الفجلر وانسلالخ اخلليط 

ويرقلب قلرص ال لمس األمحلر .. األبي  من اخليط األسلود علىل مهلل 

ثلّم يميلل .. وهو يظهر من املرشه رويدا  رويدا  حتى يعللو امل وب الصفرة 

را  لمن ي اهد ذلكم املنظر البلديا مستحضل.. الصفرة إ  البياض امل وب ب

م بالصلب  يف هلذل احلاللة  قدرة  اهلل تعا  وعظمت ه يدرك القيمة اجلاملّية للقس 

م من دالالت عىل قدرة اهلل تعا    .البديعة ، ويدرك ما حيمله القس 

االستعارة أهم أنوا  املجاز ، بل إَّنا عند ابن قتيبة تكلاد تكلون مرادفلة و

أملا اشلتقاه االسلتعارة ،  لكلمة  املجاز ، وإن ف هم من كالمه أن املجاز أعمّ 

حلّد " :من العارية التي حقيقتهلا يف األجلرام ، وهللذا قلال ابلن األثلا  فهو

  االستعارة نقل املعنى من لفظ إ  لفظ مل اركة بينهام ما  ّي ذكر املنقول إليه

هللا دون  ، وكلان حلّدا   االسلتعارةبألنه إذا احرتز فيه هذا االحرتاز اخلتّص 

، وجتيء إ   ومضمرا   ، و ريقه أنك تريد ت بيه اليشء باليشء مظهرا   الت بيه

 (.724/ 4:املريل السائر )"به وجتريه عليه امل به فتعال اسم امل به 
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لون من التحويل اللغوي يف مسار الكلالم بإسلناد الفعلل أو االستعارة و

س له يف احلقيقة ، فالصب  الذي هو ظاهرة  بيعيلة احلدث أو الصفة إ  ما لي

متكررة كل يوم ي سند إليه صفة من صفات الكائنات احلية هلي التلنّفس ، إن 

هلا تنتقلل أو  "االستعارة  ت ا إ  سلسلة من العمليلات اللغويلة التلي عرْب 

  جه  وتتحول أ
 
ث   الرياع   ما إ  ْء  خر ، وعليه فإن اليشء   ْء دَّ كلام  عنه ي تح 

 .(44:االستعارة : تانس هوكس ) ( األول   لو كان هو اليشء  

وأصل االستعارة مبنّي عىل وجود عالقة م ااة تسم  بالنقلل املجلازي 

الذي تصحبه دائام  قرينة متنا من فهم املتلقي للكالم عىل أنله حقيقلّي ، وكلام 

:       السليو ّي  وقلال( ت بيه  حمذوف  أحد   رفيه ) ذكر البالغيون العرب فإَّنا 

لاا  ة  "  ت له  املْ    ق  ال  لي  جم  لاز  ع  ة  ف هن ار  ع 
ْسلتن ام  االن ْين ه  د  ب  لَّ ت و   ف 

از  بنالتَّْ بنيهن ج  املْ ج  و  " ز 

االستعارة مقاربة تتكون باستبدال  "ويف موسوعة البالغة  (422/ 7:اإلتقان )

دالليلا  يضلم مجيلا عالقلات  املت ااات ، وإذا اعتربنا االستعارة جمازا  كليلا  

الت ابه املمكنة فإنه يمكننا أيضا  اعتبلار املبالغلة والسلخرية والكنايلة صلورا  

  .(8/233:موسوعة البالغة)"تنطوي عىل عالقات استعارية 

 املجاز اللغوي عالقته امل ااة بني املعنى احلقيقلّي  إذن نو  مناالستعارة 

تطللق ، و ت لبيه حلذف أحلد  رفيله وهلي يف حقيقتهلا،  واملعنى املجلازّي 

  منله االستعارة عىل استعامل اسم امل ّبه به يف امل ّبه فيسمى امل ّبه به مسلتعارا  

وقرينة االستعارة التي متنلا ملن إرادة ،  ، واللفظ مستعارا   له وامل به مستعارا  

: عللم البيلان: عبلد العزيلز عتيلق /د) "املعنى احلقيقي قد تكون لفظية أو حالية

432) . 

االسلتعارة ، كلام نلرى يف تعريلف  بع  العلامء جعل الت لبيه أسلاس  و

الفخر الرازي هللا بعلد أن اعلرتض علىل تعريلف الرملاع لالسلتعارة بأَّنلا 

فلاألقرب أن  ": سعت له يف أصلل اللغلة ، يقلولاستعامل العبارة لغا ما و  

جل املبالغلة يف االستعارة ذكر اليشء باسم غال وإثبات ما لغال له أل:  يقال  

أ بلذكر امل لبه علام إذا رص    ذكر اليشء باسم غال احلرتاز  : الت بيه ، فقولنا 

زيد أسد ، فإنك ما ذكرت زيدا  باسم األسلد ، بلل ذكرتله باسلمه : كقولك 
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م  ليس ذلك من االستعارة ، وقولنا   وإثبات ما لغلال لله،: اخلاص ، فال جر 

ألجل املبالغة يف الت لبيه : خييلية ، وقولنا ذكرنال ليدخل فيه االستعارات الت

 .(442:َّناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )"ذكرنال ليتميز به عن املجاز 

بعيلدا   - وإن كان أساسلا  لالسلتعارة -وعىل هذا األساس يبقى الت بيه 

 يد ، و إنام يبقى مستقال  بذاتله عن املجاز ، إذ ال ينتقل اللفظ فيه إ  معنى جد

والفره بني االستعارة والت بيه أن ما كان من الت لبيه بلأداة  ":الرماع  يقول

الت بيه يف الكالم فهو عىل أصله مل يغا عنله يف االسلتعامل ، ولليس كلذلك 

 "االستعارة ، ألن خمرج االستعارة خمرج ما العبارة ليست له يف أصلل اللغلة 

 . ( 22:النكت يف إعجاز القر ن الكريم )

هم خلّو االستعارة من الت بيه ألَّنا مبنية علىل مالحظلة وقد رف  بعض

االستعارة شلكل ملوجز ملن الت لبيه  "وجه من ال به أو عىل ادعاء وجودل 

مقيدة يف كلمة واحدة ، وهذل الكلمة توسا يف مكان ال تنتسب إليه كلام للو 

ت كان مكاَّنا األصيّل ، وإذا كانت قابلة لإلدراك فإَّنا متن  الللذة ، وإذا كانل

  .(87:االستعارة : تانس هوكس ) "ال تتضمن ت ااا  فإَّنا تكون مرفوسة 

 : أركان االستعارة 

 .  مستعار منه ، وهو امل به به -4

 . مستعار له ، وهو امل به -8

 . مستعار ، وهو اللفظ املنقول -7

 ا  ليف قوله تعو                      

    (42:األنبياء)  شبه احلقَّ بيشء حيّس ملموس ، وهذا من شأنه أن يقا

عليه فعل القذف به إ  حيث ي اء القاذف ، واملستعار له دم  البا ل أي 

حقيقته بل نورد احلّق عىل " :إهالكه ، واملستعار لفظ القذف ، قال أبو هالل 

ول ، شدة الوقا  ؛ ألن فيه بيان   من اإليراد والقذف أبل  ، ذهبهالبا ل في  

،  ، ول القهر هاهنا بيان إزالة البا ل عىل جهة احلجة شدة الوقا بيان القهر
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الدم  من  ، والدم  أشد من اإلذهاب، ألن يف ال عىل جهة ال ك واالرتياب

 .(838:الصناعتني )" اإلذهاب شدة التأثا وقوة النكاية ما ليس يف

 :الستعارة من أنواع ا

عقلية منطقية ال تفيد الذوه البالغلي  البالغيني لالستعارة أكرير تقسيامت 

عن مسارها يف تربيلة اللذوه الفنلي إ  عند املتأخرين بل قد حتولت البالغة 

واللدليل علىل أن واسلعي ، منطقية وتقسليامت ال تفيلد كريلاا  مصطلحات 

ت الكريللاة للمجللاز البالغللة األول مل يللذكروا تلللك األنللوا  والتقسلليام

واالسللتعارة أن رائللد البالغللة األول عبللد القللاهر اجلرجللاع مل يسللّم نللوعي 

رحيية ، بل وصلفهام وصلفا  دقيقلا  ، ثلم لاملكنية والتص: االستعارة الرئيسيني 

 .حدثت التسمية االصطالحية بعدل 

لكّن عبد القاهر التفت التفاتا  إ  مجاليات االسلتعارة يف مواسلا عديلدة 

 رب دون  لاعلم أّن االسلتعارة يف احلقيقلة هلي هلذا الضل" :كتابيه ، قال  من

لدُّ ميلدانا ، وأشلدُّ افتنانلا ، وأكريلر جريانلا ، وأعجلب حسلنا   األول ، وهي أم 

ْورا ، وأذهب   ة  وأبعد غ  ْورا   وإحسانا ، وأوسا  سع  ناعة وغ  من أن  ن ْجدا  يف الص 

واا ع  بها وش  ع  ما  ش  ص جت  لْحرا   ، نعلم نوَّنا وقوالار فل ، وحت  ر  سن ،  ، وأسلح 

لْدرا   وأمأل بكّل  لْدننس نفسلا   ، وي متلا عقلال   ما يمأل ص  ،  ، ويلوفر أ ْنسلا   ، وي 

ي إليك أب دن ى إ  أن هت  ى قلد خت  لا   هللا اجلللدا  ع  لوأهد  ار  لي  الا  امللذ 
نن ، وع 

 .(28:أرسار البالغة )".. الكامل

عارة عنلد اللرواد األول حتوللت إ  تقسليامت ة لالستاجلامليّ رة ظهذل الن

عند متأخري البالغيني كام أرشنا يف مبحث املجلاز ملن قبلل ، وفرو  كرياة 

وبالطبا  ":كام يقول تانس هوكس الغربية  بالغةالحدث مريل ذلك يف وقد 

قد يكون من املمكن جدا  تضخيم قائمة هلذل التصلنيفات وتعقيلدها ، وقلد 

دية بذلك بطريقة تقليدية ، ولكن من امل كوك فيه ما إذا قامت البالغة التقلي

كانت هلذل التصنيفات جدوى عند التطبيق العميل هلا عىل أعامل األدب أم ال 

سلعت أساسلا  بوصلفها وعىل أية حال فإن هذل التصنيفات كانت قلد و  ... 
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: تلانس هلوكس ) "صيغا  معيارية تساعد عىل النظم وليست استجابة نقديلة 

 .(42:تعارة االس

وما ذلك فإن لالستعارة نوعني رئيسيني تندرج حتتهام كريا ملن األنلوا  

االستعارة التُّصحيية واالستعارة املكنية ، وهذا بيان ملوجز : الفرعية ، ومها 

 : عن كّل منهام 

 :  االستعارة الترصِية

هي ت بيه ْء بيشء ثم حذف امل ّبه وذكر امل ّبه به ما وجود قرينة 

 :ة أو سياقية متنا من إرادة املتكلم املعنى احلقيقيَّ ، كقوله تعا  لفظي

                          

                (4:إبراهيم). 

ضالل ، واألصل ت بيه الضالل بلالظلامت ، لفظ الظلامت هنا مستعار لل

ذف امل به  أ بلفظ امل به به ( الضالل ) لكن ح  واجللاما ( الظللامت ) ورص  

بينهام ظاهر ، فالضالُّ يسا علىل غلا هلدى ال يعلرف احللقَّ ملن البا لل ، 

والسائر يف الظلامت يسا عىل غا هدى يتحسس  ريقله وال يعلرف كيلف 

مستعار للهداية ، والقرينة التي متنا املتلقي من ( لنور ا) يسا ، وكذلك لفظ 

فهم الظلامت والنور عىل أَّنام حقيقة قرينة سياقية مفهومة من معنلى الكلالم 

 .هي ذكر الكتاب قبلهام 

  ويف قوله تعا                         

                     (43:فصلت)  

ورّصأ ( الكفر )  بالعمى ، وحذف امل به   الذي اختارته ثمود   الكفر  شّبه 

يف ( الكفلر ) ومجال االسلتعارة يف إظهلار املعنلوّي ( العمى ) بلفظ امل به به 

االهتداء ، فلاألعمى صورة حمسوسة هي العمى بجاما الضالل فيهام وعدم 

  .يضل الطريق بغا هاد  هيديه ، والكافر يضل الطريق بغا هدى من اهلل يأتيه
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وقد وصف عبد القلاهر هلذل االسلتعارة وصلفا  دقيقلا  دون أن يسلميها 

سعت من بعلدل ، قلال  أي أحلد  - أحلدمها ":التسمية االصطالحية التي و 

ساّمل األصيل إ  ْء  خر ثابت أن تنقله عن م  -فرعي االستعارة  يف االسم 

،  للموصلوف الصلفة ملريال   لله تنلاول   ، وجتعله متناوال   معلوم فتجريه عليه

  عنّت لنا ظبيلة  : و  ( رجال شجاعا  ) وأنت تعني  ، رأيت أسدا  : وذلك قولك 

وملا ،  وحّجلة   هدى وبيانلا   يوأنت تعن ، أبديت نورا  : و ،  امرأة   يوأنت تعن

يمكلن أن  معلوملا   شليئا   سم يف هذا كله كلام تلرال متنلاول  ، فاال شاكل ذلك

به عنله ونقلل علن مسلاّمل األصليل  ىباالسم وكن يإنه عن:  عليه فيقال نصَّ ي  

 .(26:أرسار البالغة )" له عىل سبيل اإلعارة واملبالغة يف الت بيه فجعل اسام  

 :االستعارة املكنية 

رمز له بيشء ي  ، و ستعار منهأو املهي ت بيه ْء بيشء ثم حذف امل به به 

 :قال أبو خرا  اهلذل،  من لوازمه

ها  ب ْت أ ظفار  يَّة  أ ْن  
ا امل نن نْف          وإنذ   ال ت 

نيمة  ْيت  كلَّ مت  ْلف   ا  للأ 

؛ ألن كليهام يقيض عىل بحيوان مفرتس ( املوت ) حيث شبه ال اعر املنّية 

من لوازمه ذكر شيئا  و ( ان املفرتساحليو) ه به ، ثم حذف امل بّ حياة اإلنسان 

أن لبت ) املانعة إلرادة املعنى احلقيقلّي هلي والقرينة (  أن بت أظفارها) هو 

، ويف االسللتعامل املجللازّي جتسلليم للمللوت لفظيللة وهللي قرينللة ( أظفارهللا

ّي لوحش كارس ، وحتويل املعنلى املجلرد إ  معنلى حّسلوتصوير له بصورة 

أن الصور احلسلية تغلزو العقلل اإلنسلاّع ،  "ّق واحل.. ملموس ترال األعني 

فالعقل قد يددي التفكا مستعينا  بالصور الذهنية ، وربلام يسلتقل متاملا  علن 

تغني علن سلولكننا  نستطيا أن ندعي  يف أمن أن العقل ال ي.. صور تصاحبه 

 /د)" الصور متاما  ، وأنه حني حيّلق يف الالمادّي إنام يعلو عىل أجنحة الصلور

 .(482:الصورة األدبية:مصطفى ناصف

إن ال اعر ذو حّس مرهف وعا فة جياشة ختللا علىل األشلياء صلفات 

له يف  ليست هلا يف احلقيقة لتبعث فيها صورا  مجيللة ، قلال عنلرتة يصلف فرس 

 :املعركة 
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ب اننهن  ن ا بل  ْقان الق  ْن و 
ّر من من          فاْزو  ْمح   وحت 

ة  رْب  ا إّل بنع  ك  ) وش 
  
)  

فخلا عىل الفرس صفة البرش من ال لكوى يف ال لدة ، وهلو إحسلاس 

إنساّع راه  يبني إحساس ال اعر جتال فرسه وتأمله ملا أصابه من جراأ ، وقلد 

 .شبه فرسه بالبرش ثم حذف امل به به ورصأ ببع  ما يلزمه وهو ال كوى 

               :وقللد وصللف عبللد القللاهر هللذا النللو  دون أن يسللميه كللذلك ، قللال 

ال يبلني فيله ْء  ويوسلا موسلعا   أن يدخذ االسم عىل حقيقتله: والرياع "

علل خليفلة ، وج   هذا هو املراد باالسم واللذي اسلتعا لله:  ي ار إليه فيقال

 : ، ومرياله قول لبيد منابه ونائبا   السمه األصيل

 رَّ وقن  قد ك فت   ري    وغداة  
) هازمام   الّ املن  بيدن  أصبحْت  إذْ            ة 

  
) 

أنه ليس هناك م ار إليله يمكلن أن  ، ومعلوم   وذلك أنه جعل لل امل يدا  

 أسد   انربى ل: والسيف عىل الرجل يف قولك  اليد عليه كإجراء األسد يجتر

 (.24: أرسار البالغة ) " فّل عىل العدّو ال ي   سيفا   سللت  : و ،  رأيز

 النَّلار  إن    ": قلال  ومن االستعارة املكنية ما يف حديث النبلّي 
تن اْشلت ك 

ْت  ال  ق  ا  ا ف   ب ْعض  : ر 
ل  ب ْعيضن ب  أ ك  نْين  ا  ر  س  ن  هل  ا بنن ف 

أ ذن ن ف س  :  ، ف   و 
ن
ت اء ن ف س  يفن ال  

ْيفن  لن  احل لر   يفن الصَّ
ون  من ند  ا جت  دُّ م  أ ش  يلرن  ، ف  رن ْمه  لن  الزَّ

ون  من نلد  لا جت  لدُّ م  أ ش              "، و 

  .(4264: ومسلم ،  7806:البخارّي  والر)

احلديث صلورة اسلتعارية بديعلة ، حيلث نجلد التعبلا االسلتعارّي يف 

.. فت لتكي إ  رالا .. شكوى النار ، وكأَّنلا خمللوه يعقلل وحيلّس ويتلأمّل 

والتعبا االستعاري يف أكل النار بعضها بعضا  وكأَّنا خملوه يتضلّور جوعلا  

ه بعضا  وال جيد ما يأكله فيأكل  ثم ها نحلن نعللم أن اهلل تعلا  سلما .. بعض 

ها هي تتنفس كام رأينا يف تنفس الصب  ، حيلث .. شكواها وأذن هلا بنفسني 

                                                 
الصدر ، والتحمحم من صهيل الفرس ما : الرماأ ، واّلل بان : مال ، والقنا : ازوّر  - 82

هَّ صاحب ه له  ن ا 
 .كان فيه شبه احلنني لن

ّرة  - 82 امل وهي أبرد الرياأ ، وبرد  قد كم : الربد ، املعنى : القن من غداة هتب فيها ال  
ملكت ال امل  زمامه ، قد كففت عادية  الربد الذي يالزمه اجلدب  عن الناس بنحر 

 .وإ عام الطعام  إلبلا
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يستحيل اجلامد حيا  ذا روأ وله صفات األحياء ، وذانك النفسان املأذون هللا 

صلادر  اام مها ما جيد الناس من شدة احلّر والربد ، فإذا كان هذا هلو األثلر  ال

عن الذات كأثر الزفا اخلارج من اإلنسان ، فكيف باللذات نفسلها ؟ كيلف 

ها فقط ؟ لقد نقلت إلينلا  س  ّر هو نف  بالنار إذا كان ما نجدل من عظيم احلّر والق 

 اموهي استعارة مكنية كل.. الصورة االستعارية املعنى عىل أكمل وجه وأمجله 

 . ترى 

 : مجال االستعارة 

ت االستعارة التجسيد والت خيص ، وأكرير ما يكلون ذللك إن أهم مجاليا

ر ، لبإظهار املعنوّي يف صورة املادّي املحسوس ألنه أقلرب إ  حلواّس الب ل

 لرتى اا اجلامد  حّيا  نا قا   فإنك ":عن األثر الفني لالستعارة عبد القاهر قال 

بينة   واألعجم  فصيحا   ،  ّيلة  باديلة  جلّيلة  ، واملعلاع اخلف ، واألجسام  اخل رس  م 

ا وال نارص   ْون ق   منها هلا أعزّ  وإذا نظرت  يف أمر املقاييس وجدهت  هللا ملا  ، وال ر 

َّْنا زن نْها عىل اجلملة غا   ، وجتد  الت بيهاتن  مل ت  ب ة  ما مل تك 
ْعجن ك أرتْ  ، إن شئت   م 

مت حتى رأهت س    ا العيلون  املعاع  اللطيفة  التي هي من خبايا العقل كأَّنا قد ج 

وحانيلة   حتلى تعلود   اجلسلامنية   وإن شئت  لطَّفلتن األوصلاف   ال تناهللا إالّ  ر 

 .(27:أرسار البالغة ) ".. الظنون  

وقد احتفل عبلد القلاهر باالسلتعارة ومجالياهتلا احتفلاال  كبلاا  ، ذاكلرا  

وليس مجلال االسلتعارة عنلدل يف شواهد  متنوعة من القر ن وال عر العريب ، 

ة النقل فقط ، بل يف املبالغة يف إثبات النقل حتى تصا االستعارة أقرب عملي

وأملا  ":قلال إ  حقيقة جديلدة تكلاد تنسلينا األصلل اللذي جلاءت منله ، 

ْللت    أ نَّلك إذا ق 
رأيلت   ": االستعارة  فسب ب  ما ت رى هلا من املزّيلةن والفخاملةن

 حتلى جعْلت هلا كنت  قد تلطَّْفت  ملا أ رْدت  إثبات ه  "أسدا  
لجاعةن له من ف ْرط ال َّ

لب  لله دليلل  
ب  له الريبوت  واحلصول  ، وكلاألمر  اللذي ن صن  الذي جي 

ن
ء كاليشَّ

 ، وذلك أ نه إذا كان أ سدا ، فواجب  أن تكون  له تلك ال جاعة  
ي قطا بوجودلن

ْعلرى عنهلا  العظيمة   حلت  بالتَّ  ،، وكامل ستحيلن أو املمتنلان أْن ي   لبيه وإنذا رصَّ

 يلرتجَّ   بلني أن  "رأيت  رجال  كاألسد  ":فقلت  
ن
كنت  قد أ ثبتَّها إثبات  اليشء
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لْن حلديثن الوجلوبن يف ْء ، ومل يكلْن من دالئلل )"يكون  وبني أن ال يكلون 

 .(02:اإلعجاز 

وظاهر كالم عبد القاهر يف هذا السياه تفضيل االستعارة علىل الت لبيه ، 

حلديث لتفضيل أحدمها عىل اآلخر ، فلكّل تعبا وليس ثّمة  جمال يف الدرس ا

مقامه الذي حيسن فيه ويددي ما ال يدديه غال ، وبخاصة يف كلالم اهلل تعلا  

املعجز ، فالسياه الذي يستعمل القر ن فيله الت لبيه ال ريلب  أقلوى وأمجلل 

تعباا  مما لو جاء بطريلق االسلتعارة ، وكلذلك للو جلاءت االسلتعارة فلإن 

هو ملن ..( ال يقوم مقامها )  يقوم مقامها ، والذي نعنيه هنا بقولنا الت بيه ال

حيث األداء اجلامّل الذي له سامت خاصة ، أما من حيث نقل املعنى األصليّل 

جمردا  فإن ذلك ممكن  كلام ذكرنلا يف الفصلول التمهيديلة ، قلال عبلد العزيلز 

لدة الكلالم" :اجلرجاع  ل يف ، و فأما االستعارة فهي أحلد أعمن عليهلا املعلوَّ

 " تزيني اللفلظ وحتسلني اللنظم والنريلر إ توصل ، واا ي   التوّسا والتُّصف

 (.282: الوسا ه بني املتنبي وخصومه )

ل علىل احلقيقلي إذا كلان امللتكلم يريلد  إن الرتكيب االستعاري إنام ي فضَّ

زيلة  وكلذلك ليسلتن امل ":املبالغة يف إثبات اليشء أو نفيه ، قال عبلد القلاهر 

رأيلت  رجلال  ال يتميلز  علن : عىل قوللك  "رأيت  أسدا  : التي ت راها لقولك 

رأته ، أنك قد أ فْدت    باألول زيادة يف مساواته باألسلد األ سد يف شجاعته وج 

ك  هلا  ،بل أن أ ف ْدت  تأكيدا  وت ديدا  وقوة  يف إثباتك له هذل املساواة  ويف تقريرن

 واحل ْكلم فليس تأثا  االستعارةن إ
تنله ، بلل يف إجيابلهن قيق   املعنى وح 

ذن يف ذاتن

 .(02: دالئل اإلعجاز)"به

ي ستحسن استخدام االستعارات يف  (8/232)وحسب موسوعة البالغة 

 : احلاالت اآلتية  

 .إن اء صورة ذهنية عامة  -4

 . لب اإلجياز -8

 .جتنب الفحش  -7

 . لب املبالغة  -2
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 .التصغا  -2

 .التنميق  -0

فاالستعارة هلا مجاهلا وأثرها يف أداء الرسالة القولية ، وليست جمرد 

زخرف قوّل ، هلذا كريرت يف كالم العرب ، وجاءت يف القر ن وكالم النبّي 

 ليست االستعارة عنُّصا  خارجيا  عىل التفكا ،  "يف أمجل صورها ، و

 ي ارئا  ، بل هإسافيا  زائدا  أو وليست يف أّي جمال من جماالهتا عنُّصا  

فن االستعارة : أمحد عبد السيد الصاوي/د)"نال بغاها املخرج الوحيد ليشء ال ي  

 :470. ) 

ثمة عالقة أو عالقات بني املستعار منه واملستعار إليله ، وللوال ذللك مل و

 وإنام سمي هذا القسم من الكالم اسلتعارة  " :جتز االستعارة ، قال ابن األثا 

ستعارة املجازية ملأخوذ ملن العاريلة احلقيقيلة التلي هلي ألن األصل يف اال

ملن  النلاس ملن بعل  شليئا   بعل    ، وهلي أن يسلتعا   قب من املعاملة

ي لملا يقتضل معرفلة   ، وال يقا ذلك إال من شخصلني بيلنهام سلبب   األشياء

معرفلة بوجله ملن  ، وإذا مل يكن بينهام سبب   أحدمها من اآلخر شيئا   استعارة  

،  منله ؛ إذ ال يعرفه حتلى يسلتعا   مها من اآلخر شيئا  يستعا أحد  الوجول فال 

، فامل لاركة بلني  يف اسلتعارة األلفلاظ بعضلها ملن بعل  وهذا احلكم جار  

اللفظني يف نقل املعنى من أحدمها إ  اآلخر كاملعرفة بني ال خصلني يف نقلل 

 .(4/723 :املريل السائر) " اليشء املستعار من أحدمها إ  اآلخر

إن األثر اجلامّل لالستعارة ناشئ من جتاوز املألوف وبناء صلورة جديلدة 

حترك الذهن وال عور ألَّنا تقيم عالقات جديلدة بلني األشلياء ، وللوال أن 

الصورة اجلديدة أوفق يف التعبا من الصورة املعتلادة ملا كانلت ثملة حاجلة 

ملا هلو غلا سلم امللألوف إ  حيدث ملن خلالل " ثر االستعارة إليها ، إّن أ

فهي تضيف السحر واالختالف إ  جانب الوسوأ ، إن الوسوأ  ،مألوف 

أو املنتظم للعبارات  يأِت من الكلامت اليومية املعتادة ومن األسلوب احلقيقّي 

التي يستخدمها كل فرد يف حوارل ، إن السحر ينبا ملن الللذة العقليلة التلي 

ومن االخلتالف علن الطبيعلة  تتلقى الصور اجلديدة املنطوية يف االستعارة ،
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املده ة لبع  الت بيهات املميزة ، إن االستخدام الدقيق لالستعارة ينطوي 

وال بلد أن .. كذلك عىل مبدأ اللياقة ، فاالستعارات ال بد أن تكلون مناسلبة 

 .(86:االستعارة : تانس هوكس ) "تستخدم الكلامت اجلميلة يف ذاهتا 

صلة   يف ال لعر إذا كانلت غريبلة  ويعجب عبد القلاهر باالسلتعارة   م خ 

ل االسلتعارة القلائم أللوان من الت بيه املفهوم سمنا  من أص للمعنى جامعة  

ف االستعارة أْن ت لرى ال لاعر  قلد  ":قال   ،عىل الت بيه ومما هو أ ْصل  يف رش 

مَّ 
لتن ْكلن وأن ي  ْصدا  إن  أ ْن ي لحق  ال كل  بال َّ  ق 

املعنلى مجا بني عدةن استعارات 

به  فيام يريد ، مرياله قول امر  القيس   :وال َّ

ْلبه  للفقلت  ل طَّى بص  لن أ عْ  وأ ْرد ف          ه  ملا مت  لْلك   للجازا  وناء  بك 

ه  أ عجازا  قد أردف  اا  ل  ل  نَّى ذلك فجع  ْلبا  قد متطَّى به ، ث  لَّيل ص 
ملَّا جعل  لن

لال   ْلك  لل لله ك  ، وثلَّث  فجع  ْلب  قلد نلاء  بله ، فاْسلت ول لله مجللة  أركلانن  الصُّ

امله ، وإنذا ن ظ لر إن   دَّ لوادل إنذا نظلر  ق  ال الناظر  ملن س  ى ما ير  ، وراع  خصن ال َّ

ْرض اجلو  ل يف ع  ه ، وإذا رف ا  البُّص  ومدَّ
ْلفن  .(02 :دالئل اإلعجاز)"خ 

يف غايلة احلسلن واجللودة " اذل االستعارة وعّدها اآلمدّي قد أعجب و

،  وصف أجزاء الليل الطويل فذكر امتلداد وسلطه ، وهو إنام قصد والصحة

، وترادف أعجازل وأواخرل شليئا  ف ليئا ،  وترياقل صدرل للذهاب واالنبعاث

وهذا عندي منتظم جلميا نعوت الليل الطويل عىل هيئتله، وذللك أشلد ملا 

ازا  ؛ فلام جعل له وسلطا  يمتلد وأعجل مهيكون عىل من يراعيه ويرتقب تُّّص 

ل رادفة للوسط وصدرا  متريلاقال   عا للوسلط اسلم تن أن يسليف َّنوسله حس 

،  متطى ومتدد بمنزلة واحلدة ؛ ألنّ  ، وجعله متمطيا  من أجل امتدادل الصلب

عا للصدر اسلم الكلكلل ملن أجلل َّنوسله، وهلذل أقلرب توصل  أن يس

: اآلملدّي ) "مالءمة  ملعناها ملا اسلتعات لله دُّ شأ، و االستعارات من احلقيقة

 .(800/ 4:املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي 

ومما يزيد يف مجال هذل االستعارات أَّنا بنت بيئتها ، فاجلمل هو احليلوان 

األول املصاحب للعريّب يف حّله وترحاله يف صحرائه الواسعة ، وقد كان لله 
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أن خلذت ألفلاظ كريلاة حتلى صلّ  أثر كبا يف حياهتم ويف لغلتهم ، ومنله أ  

وال اعر هنلا صلاده ملا ( معجم ألفاظ اإلبل ) يسمي بعضهم ذلك باسم 

نفسه وما بيئته بعنارصهلا املتنوعلة وعلىل رأسلها اجلملل فأخلذ منله هلذل 

رة للسأم وامللل و ول الليل   .. االستعارات املصو 

كوين كذلك أن االستعارة هي أساس ال عر الناقد الفرنيّس جون ويرى 

يف الواقا ت كل اخلاصية الرئيسية للغة ال لعرية علىل  وهي ":وروحه ، قال 

س إليوت عندما عّرف الكوميديا اإلهليلة بأَّنلا اسلتعارة . األقل يف رأي ت 

سخمة ، وكلوديل عندما قابل بلني ال لعر والنريلر بلأن األول ملنهام منطلق 

صص هلذل  االستعارة ، والرياع منطق القياس ، وكام عّرف باحث  يف كتاب خ 

 "ويف بيلت  (أفقيلا  ) معمملة ( رأسيا  ) استعارة معّمقة  "ال عر بأنه  القضية

 : " فالاي

 متيش عليه الياممات هاد    سط   

إذا مل نفهم أن السط  يعني البحر والياممات تعني السفن فإننا نبتعد علن 

مقصد ال اعر ، إن وجود السفن التي تسا علىل سلط  بحلر هلاد  لليس 

           يلرى أنّ  هوين إذا كان التعبلا السلابق حقيقيلا  ، لكنلمعنى شعريا  كام يرى ك

احلدث ال عري يبدأ من اللحظة التي نسمي فيها البحلر سلطحا  والسلفن   "

ياممات  ، فهنا خروج عىل قانون اللغة ، جملاوزة لغويلة يمكلن تسلميتها ملا 

 بموسلوعها وهي وحلدها التلي متلّد ال لعرية   "صورة  "البالغيني القدماء 

 ..(472 :بناء لغة ال عر ) "احلقيقّي 

رحيية ، حيلث شلبه لل علامء البالغة العربية االسلتعارة التصلوهذا ما ساّم 

ال اعر صفحة املاء بالسط  والسلفن  باليامملات ثلم حلذف امل لبه ورصأ 

ى  -شعريا   -بلفظ امل به به ، وهذا أوجب   ع   .يف إثبات اليشء املدَّ

ب املعنلى ملن خلالل صلور حمسوسلة يعرفهلا والقر ن يف استعاراته يقرّ 

هلذا امليل القر ع إ  ناحية التصوير نلرال يعلرّب " :بدوي أمحد يقول ، القار  

 عن املعنى املعقول بألفاظ تدل عىل حمسوسلات مملا أفلرد لله البيلانيون عللام  

ما يوحيله هلذا النلو  ملن  ، وحسبي اآلن أن أبني   البيان به دعول علم   خاصا  
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يء لذلللك أن تصللوير األمللر املعنللوي يف صللورة ال لل، يف الللنفس  األلفللاظ

 من بالغلة القلر ن :بدوي أمحد) "فيها وتأثاا    من النفس املحسوس يزيدل متّكنا  

:02) . 

 : امليات االستعارة يف القرآن شواهد جل

وعلىل  ": العللوّي محلزة ، هللذا قلال متنوعلة االستعارة يف القر ن كريلاة 

 كتلاب اهلل تعلا  وسلنّة رسلوله  والتمرييل والكنايلة يف فاالستعارة اجلملة

 (. 24: الطراز )" بحدّ  ضبط  ت   أوسا من أنْ 

ويرى البالغيون أن االستعارة أبل  من احلقيقة ؛ ألن احلقيقلة للو كانلت 

أبل   ما عدل عنها املتكلم وهو يريد التأثا يف سامعيه أبلل   تلأثا ، قلال أبلو 

             قولله تعلا  ة أبل  ملن احلقيقلة أنّ االستعار عىل أنّ  وال اهد أيضا  " :هالل 

                             (44:احلاقة) حقيقته علال و لام  ،

، وذلك أن الطغيلان عللّو فيله غلبلة  القهر ؛ ألن فيها داللة   واالستعارة أبل 

  وكلذلك قولله تعلا  ،وقهر                        

 " دشلّدة فيهلا متلرّ  العتلوَّ  ؛ ألنّ  ، واالستعارة أبلل  حقيقته شديدة( 0:احلاقة)

 .(834: الصناعتني)

ملن وقد رأيت أكرير داريس البالغة القر نيلة يأخلذون صلورة اسلتعارية 

د  ثلرت منهجلا   خلر يف للتمرييل ويبّينون ما فيها يف سياقها ، وقشاهد واحد 

دراسة شواهد خمتارة لالستعارة القر نية ، وهو أن أبحث  كلَّ املواسلا التلي 

ورد فيها اللفظ موسا الدراسة يف القر ن ، احلقيقيَّ منهلا واملجلازيَّ ألنظلر  

أيُّ االستعاملني أكرير  ورودا  فيه ، ثم أبني بع  مواسا اجللامل ب لواهد ملن 

د وحيد الصيغة أي مل يأت غال يف القر ن ذكرت ذلك  فإذا كان ال اهذلك ، 

 :وهذل شواهد من ذلك 

 ( :الذو  ) االستعارة يف لفظ  -1
: اللّذوه   ": قلال الراغلبالذوه من احلواس اخلملس خيلّص ّ اللسلان  ، 

منله  ، فإّن ملا يكريلر   ما يكرير ه دون  ه فيام يقّل تناول  ، وأصل   الطعم بالفم وجود  
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لاف   ":وقال ابن فارس  (ذوه :املفردات )" يقال له األكل   اْلق  او  و  اْللو  ال  و  اللذَّ

لال   ي ق  ا  ف  نْه  جم  لاز 
ْ ت قُّ من م  ، ث مَّ ي   ت ط عُّ

ةن ه 
ْن جن  من

ن
ء ْ ب ار  اليشَّ

و  اْختن ه  د  ، و 
احن : أ ْصل  و 

ن   نْلد  ف لال 
لا عن ْقت  م  ذ  ا  ، و  ْوق  ه  ذ  وق  ول  أ ذ  ْقت  املْ ْأك  ْ : ذ  مقلاييس اللغلة )"ت له  اْخت رب 

 .(ذوه:

ونحن نعرف  عم  اليشء بمجرد ذوقه ، وهذا أدعى إ  رسعة التلأثر إذا 

كان ذلك يف العذاب أو التنّعم ، وقد جاء أكريلر اسلتعامل امللادة يف القلر ن يف 

 .مواسا العذاب كام سنرى 

موسعا  أكريرها أفعال يف سياه ذكلر (  07) ورد لفظ الذوه يف القر ن يف 

العذاب يف الدنيا واآلخرة ، وملا أن اللذوه  حاسلة  اللسلان فإنله اسلتعمل 

جمازيا  يف ستني موسعا  من املواسا املذكورة ، وحقيقيا  يف ثالثة فقلط منهلا ، 

 ومللن االسللتعامل احلقيقللّي                 .       

        (22-23:ص) 

ميم هو الرشاب الذي بل  الغاية يف حّرل ، والغّسلاه ملا يسليل ملن واحل

ارشبوا منه ، وقد يكون اللذوه ملا ذللك أعلّم : جلود أهل النار ، يقال هلم 

راب يف هذا املوسلا ، في لمل أللوان العلذاب األخلرى ، فيكلون لمن ال 

 .حقيقيا  يف الرشاب ، جمازيا  يف غال 

العذاب والبأس واملوت واحلريق وعذاب ومن االستعامل املجازّي ذوه  

  .اخللد وعذاب النار ومّس سقر وذوه الفتنة ، وذوه لباس اجلو  واخلوف

وجاء استعامل الذوه قليال  يف سياه النعليم ورمحلة اهلل ، كلذوه اللنعامء 

 .بعد الرضاء وذوه الرمحة ، وهذل كلها استعامالت جمازية كام ترى 

وهلو ( كل نفس ذائقة املوت ) اسا بصيغة وجاء ذوه املوت يف ثالثة مو

استعامل جمازّي كذلك ، إذ شلّبه  امللوت  بطعلام أو رشاب تقلا عليله حاسلة 

 .الذوه ، وهو أبل  يف بيان سكرات املوت ومعاناته 

 ويف ذوه العلذاب يف الللدنيا واآلخللرة قللال تعللا            

                                (84:السجدة) 
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ألن  ؛ ، واالسلتعارة أبلل  حقيقته لنعلّذبنّهم" :قال أبو هالل العسكرّي 

،  ، وللذوه فضل عىل غال من احلواس الذائق أقوى إلدراك ما يذوقه حسَّ 

مللا ، وإال فذاقله  ، فإن عرفله مل يعرفه شّمه أال ترى أن اإلنسان إذا رأى شيئا  

 .(832: الصناعتني  ) " يف تبيني األشياء يعلم أن للذوه فضال  

            ويف ذوه العذاب اللدنيوي بسلبب اإلعلراض علن اإليلامن قلال تعلا 

                                           

                                        

        (448:النحل). 

قللال اسللتعا الللذوه للبللاس ، واسللتعا اللبللاس للجللو  واخلللوف ، 

؟  ، فلام وجله صلحتهام اإلذاقة واللباس استعارتان: فإن قلت  ": الزخمرشّي 

فام وجه صحة إيقاعها عليه  ؟  للباس املستعارواإلذاقة املستعارة موقعة عىل ا

أما اإلذاقة فقلد جلرت عنلدهم جملرى احلقيقلة ل ليوعها يف الباليلا :  قلت

،  رّ لذاه فلالن البلدس والضل:  ، فيقوللون وال دائد وما يمس الناس منهلا

 شبه ما يدرك من أثر الرضر واألمل بام يلدرك ملن  علم امللرّ :  وأذاقه العذاب

اإلنسلان  يلملا غ ل:  للباس فقد شبه به الشتامله عىل الالبسوأما ا ،الب ا 

وأما إيقا  اإلذاقة عىل لباس اجلو  واخلوف  ، والتبس به من بع  احلوادث

ملا غ ليهم  افأذاقهل:  فكأنه قيل وقا عبارة عام يغ ى منهام ويالبسفألنه ملا 

 .(072/ 8:الك اف )" من اجلو  واخلوف

لقر ن حتويل التعبا عن عذاب اجللد ومن عجائب جمازات الذوه يف ا

 :حاسته اللمس إ  الذوه الذي هو حاسة اللسان ، مريل 

                         

                          

  (20:النساء)

فعذاب اجللود خيّص اللمس ، ولكن استعا له الذوه ، وهو أعّم لبيلان 

 .تنو  العذاب الواقا عىل املعذبني 
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                 ، قلال تعلا للداللة علىل شلدته علىل اإلنسلان  واستعا الذوه للموت

                (422: ل عمران )  

 : االستعارة يف لفظي احلياة واملوت  -2

موسعا  بصلي  األفعلال ( 422) يف القر ن يف ( حّي ) ورد استعامل مادة 

واألسامء ، منها مخسة يف اسم النبّي الكريم حييى بن زكريلا علليهام السلالم ، 

ل ام  عربيا  فهو من املادة اللغوية ،  م وثمة خالف يف كونله عربيلا  أفإن عددنال ع 

 .معّربا  

ومما ورد جمازيا  إحياء وأكرير استعامالت املادة يف احلقيقة دون املجاز ، 

  األرض بعد موهتا                   

                 (02:النحل) 

موسللعا  بصللي  األفعللال ( 402)يف القللر ن يف ( ت مللو) ووردت مللادة 

ر  موسلعا  لواألسامء ، أكريرها يف جمال االستعامل احلقيقّي ، ومنها مخسلة  ع ل

استعا فيه لفظ املوت لبيان موت األرض وإحياء اهلل تعا  إياها بإنزال امللاء 

 :من السامء ، وإحياء البلد امليت بالغيث 

                       

         .                    

       (22-22:الفرقان) 

 :نه ، وم  عن إحياء األرض بإحياء البلدة كلهاويعرّب 

                             . 

             .                 

     (44-2:ه) 

املوت أمران حمسوسان يف عامل البرش واألحياء ، وقد تلّم نقلل احلياة و إنّ 

ّبهت  ذلك إ  اجلامد لي يا فيه نوعا  من احلياة واحلركة التي هي لألحياء ، ف  

وهو تنبيه كذلك علىل أن .. األرض والبالد بجسد ميت حيييه اهلل تعا  باملاء 
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وثله يف اللدنيا خروج البرش للحساب يوم القيامة هو من هذا القبيلل ، وحد

لألرض املوات دليل عىل حدوثه يف اآلخرة لألموات من البرش كذلك ؛ ألن 

 . الفاعل لذلك واحد قادر سبحانه 

 : ويف قوله تعا ويعرب عن الكفر باملوت ، وعن اإليامن باحلياة ، 

                         

               ( 488:األنعام ) 

ه ّيلمكان الكفر ألن أصله ت بيه الكلافر يف غ  ( املوت)القر ن لفظ استعار 

ت ال قوة له ، واستعار احلياة مكان اهلداية للم لاكلة وسالله وهوانه بأنه ميّ 

يء للقللوب لييضء لألبصار لإليامن اللذي يضلبينهام ، واستعار النور الذي 

 مت  اث للن " :، قال ابن عاشور والعقول 
لارن لن يفن إنْنك  امن املْ ْسلت ْعم  ْفه 

ْستن ة  لنالن اهْل ْمز  و 

ت نْين  ة  اأْل و   :  احْل ال  احْل ال  ْ  : ف  ان وا م  ْعد  أ ْن ك  وا ب  ين  أ ْسل م 
ذن ة  الَّ ال  ني  لح 

كن لي   رن
هن ، و 

ود  املْ     ي ت ا م  ان  م  ْن ك   م 
الن ة  بنح  ت  بَّه  ل لام   ظ 

ا يفن ّيل ع  لار  ح  ل    ا  ، ف ص  اسن ،  يفن ن لور  و 

ي ة  
ة  الريَّانن احْل ال  ، و  نْي  النَّاسن ْطل وبن ب  ْلم 

ل ةن لن صن يقن املْ و  ار  يفن الطَّرن س  كن  : و  ة  املْ رْشن ال  ح 

و  يفن  ْن ه   م 
ةن ال  ة  بنح  بَّه  ي  املْ   

هن او  نْه 
ج  من ارن تن ل ْيس  بنخ  ل ام  ت    الظُّ ل ام   ظ 

 نَّه  يفن
.. .، ألن

يَّت انن 
رْينيلن ت انن مت  ار  ع 

ر  أ َّنَّ ام  اْستن ْظه 
اأْل   .(27/ 2:التحرير والتنوير )" و 

 : يات إىل املعنويات استعارة القذف من احلسي  -3

           :اغلب يف اللغلة يلدل علىل الرملي بقلوة ، قلال الر( قلذف ) أصل مادة 

ْذف  "  يف  :  ، والعتبار البعد فيه قيلل الّرمي البعيد:  اْلق  لذن ف  وق  ،  منلزل ق لذ 

وف    .هذا أصله ثم يستعار ملعان كرياة  (قذف :املفردات ) " بعيدة:  وبلدة ق ذ 

ورد اسللتعامل لفللظ القللذف يف القللر ن بصلليغة الفعللل فقللط يف املللايض 

، أربعة منهلا يف اسلتعامل القلذف بمعنلال واملضار  واألمر يف تسعة مواسا 

قولله تعلا  علن قلوة ، ومنله احلقيقّي يف اللغة بمعنى إلقاء ْء حمسلوس ب

   يسرتقون السما يف السامء ال يا ني حيث                 

              (2:الصافات) 
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قة إذا حاولوا اسلرتاه السلما يف السلامء أي ت قذف ال يا ني  ب هب حمر

 عللن اجلللّن كللام قللال اهلل تعللا                             

                      ( ّ2:اجلن) 

  وورد اسللتعامل القللذف جمازيللا  يف مخسللة مواسللا منهللا        

                                     

                   (80:األحزاب). 

، وعلىل  ألقى الرعب يف قلوام من أثقل جهاته" :  الرشيف الريّض قال 

                 " علىل غفللة منله ن  احلجلر إذا صلّكت اإلنسلا ةبقذفل أقطا بغتاتله ت لبيها  

 .(442 :تلخيص البيان يف جمازات القر ن) 

  منهاو                          
  (42:األنبياء)

فيه استعارة القذف من احليّس إ  املعنوّي لبيان قوة احلق ونُّصة اهلل 

ألهله ، وفيه كذلك استعارة الدم  من احليّس بمعنى إصابة الدماغ تعا  له و

إ   قبه حتى وصلت الرضبة  : ه دم  رأس   ": الزخمرشّي إ  املعنوّي ، قال 

ه ، ومن املجاز : ، ودمغته ال مس   دماغه ، وشّجة  دامغة   دم  :  ملت دماغ 

 .(دم :أساس البالغة ) "..احلقُّ البا ل  إذا عالل وقهرل 

، ومن بالغة القر ن العليا ومجاله أنه يضا اللفظ يف مقام ال يتطلب غال 

فإذا كان االستعامل احلقيقّي أبل  من املجازي جاء به ، وهلذا نتأمل ونتدبر يف 

 : لبه إ  أّم موسى أن تقذف رسيعها يف التابوت ثم تقذف التابوت يف اليمّ 

             .              .  
                           

          (72-73: ه) 

لقذف بام هل استعامل لفظ االلفظ هنا يف جمال االستعامل احلقيقّي ، ف

 يوحي من القوة وال دة يالئم حال  فل رسيا ؟ 
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لقد كان حال أم موسى كام وصف القر ن من اخلوف وفراغ الفداد حتى 

 .. ال تقتلول .. إنه ولدي : كادت تظهر شأنه وتُّصخ يف الناس    

                               

        (46:القصص) 

لقد جاء لفظ القذف الدال عىل القوة وال دة ليدل عىل تريبيت اهلل تعا  

اقذيف رسيعك وال ختايف ؛ فإن الذي أمرك بذلك .. هلا وربطه عىل قلبها 

وما ذلك فقد  ،الفعل بقوة وال ختايف وال حتزع  افعيل.. يرعال وحيفظه 

ثم تلّهفت عليه وأرسلت فعلت ما أمرها اهلل  إذْ غلبتها عا فة األمومة ، 

 ..أخته تقّص أثرل 

 :االستعارة يف لفظ السكوت  -4
 : هوورد لفظ السكوت يف القر ن يف موسا واحد بصيغة الفعل 

                                       

                     (422:األعراف) 

يت   ":قللال الراغللب  للك 
وت  خمللتّص بللرتك الكللالم ، ورجللل سن للك   السُّ

وت   اك  ات   كريا الّسكوت:  وس  ك  ْكت ة  والسُّ ،  ملا يعلرتي ملن ملرض:  ، والسَّ

للْكت  خيللتّص بسللكون الللنّفس يف الغنللاء لل والسَّ :  كت ات  يف الصللالة، والسَّ

ملن  وملّلا كلان الّسلكوت قبلا   .. الّسكوت يف حال االفتتاأ وبعد الفلراغ

   الّسكون استعا له يف قوله                 (  املفلردات

 .(سكت:

وردت هذل اآلية يف سياه قصة موسى عليه السالم حني علاد بلاأللواأ 

د اختذوا من بعدل عجل السامرّي يعبدونه من دون فيها التوراة  فوجد قومه ق

كه الغضب حتلى فتملّ .. اهلل ، ومهوا بقتل أخيه هارون حني َّناهم عن ذلك 

وقد اسلتعا فعلل ... جعله يلقي ألواأ التوراة ويأخذ برأس أخيه جيّرل إليه 

واجللامل هنلا يف لغضب وأسند إ  ما ليس له يف احلقيقة ، لذهاب االسكوت 

              :قلال ابلن عاشلور ، لغضب بصورة إنسان حّي لله انفعلال ظلاهر تصوير ا
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لبن يفن ن ْفلسن "  ض  ان  اْلغ  ر  لب ه  ث لو  ، ش  نْه  بن ع  ض  ابن اْلغ  ه  ذ 
ار  لن ْست ع  وت  م  ك  السُّ و 

للهن  ْومن لنق   و 
يللهن وب للةن ألن خن ق  ر  اْلع 

ا ن للو  للئ  خ 
للى املْ نْ ن وس  تَّلل م  اأن ح  للاء  اأْل ْلللو  إنْلق  ى ، و 

ْت  ّس   لنك   اْنك  يهن بنذ  ْغرن ْخص  ي  من ش  ال  ْضلب ان   ، بنك  ا التَّْ لبنيه  أ نَّ اْلغ  لذ  لن  ه  سَّ ح  ، و 

ال يطف ه  إن   أ فع  ْدف ع  يث  لنلنَّْفسن ي  دن  ح 
هن نيش  يفن ن ْفسن لبنهن  ئجي  ض  ان  غ  ر  ا  ان ا ث و  لإنذ  ، ف 

لنك   ان  ذ  ه  ك  أ ْت ن ْفس  د  ه  ب ه  و  ض  ن  غ  ك  ي س  وتن املْ ْغرن ك   س 
ةن ل  نْزن لنك  أ ْ لنلق   بنم  لنذ  ، ف 

وت   ك   السُّ
ْيهن ل   .(488/ 2:التحرير والتنوير ) " ع 

 : الكشف لفظ االستعارة يف  -1
يء ، كك ف الريوب علن اجلسلم لالك ف يف اللغة إزالة الغطاء عن ال 

 .وما يف معنال 

ي االسم والفعل  وورد لفظ الك ف يف القر ن يف عرشين موسعا  بصيغت

ّر وك ف الغطلاء لوأكرير معاع املادة تدور حول ك ف العذاب وك ف الض

 ..  عن الغافل يوم القيامة 

وقد استعمله القر ن حقيقيا  يف موسا واحد فيام قّص عن ك ف بلقيس 

ملكة اليمن عن ساقيها حني قيل هلا ادخيل رصأ الزجاج اللذي أعلدل جنلد 

 :اهلل تعا   سليامن عليه السالم ، قال

                         

                                

            (22:لنملا ) 

وي ستعار ذلك التعبا لبيان االستعداد ملواجهة ال دائد ، وذللك أن هلذل  

شّمر عن ساعديه وك ف عن ساقيه إذا اسلتعّد : عادة لبع  الناس ، فيقال 

ملالقاة شدة  ما ، وملا كان هذا أمرا  يعرفه الناس يف احلياة الدنيا اسلتعا لبيلان 

   يف قوله تعاأحوال ال دة يف اآلخرة                     

            (28:القلم ) 

حيث تصّور اآلية بع  مواقف القيامة وما فيها من شدة عىل الكلافرين  

ومن ذلك التعبا االستعاري عن ال دة بالك ف علن السلاه ، وهلو فعلل 
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لعربية ، لكن االستعارة فيله أبلل  ملن واقا يف حياة البرش ، وتعبا شائا يف ا

نقلل العبلارة علن موسلا : االستعارة" :احلقيقة ، قال أبو هالل العسكرّي 

أصل اللغة إ  غال لغرض، وذلك الغرض إملا أن يكلون رشأ  استعامهلا يف

املعنى وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيدل واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من 

 يلربز فيله؛ وهلذل األوصلاف موجلودة يف يني املعرض اللذاللفظ، أو حتس

االستعارة املصيبة؛ ولوال أن االستعارة املصيبة تتضّمن ما ال تتضمنه احلقيقة 

وال للاهد عللىل أن ،  مللن زيللادة فائللدة لكانللت احلقيقللة أو  منهللا اسللتعامال  

   لالستعارة املصيبة ملن املوقلا ملا لليس للحقيقلة أن قلول اهلل تعلا    

          يوم :  أبل  وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال

؛ أال تلرى أنلك تقلول مللن  ، وإن كان املعنيان واحدا   يك ف عن شدة األمر

؛ فيكلون  حيازيمك له ، واشددْ  شّمر عن ساقك فيه:  أمرل يف حتتاج إ  اجلدّ 

 (802: الصلناعتني) " أمرك يف دّ جن :  نفسه من قولك يف كد  وْ هذا القول منك أ  

   وجّل  فمن االستعارة يف كتاب اهلل قوله عزّ " :وقال ابن قتيبة        

     إذا وقلا يف أملر  وأصل هذا أّن الرجل  ..  أي عن شّدة من األمر

، فاسلتعات السلاه يف  عظيم حيتاج إ  معاناته واجلّد فيه شلّمر علن سلاقه

 .(22: تأويل م كل القر ن )" ةموسا ال دّ 

وأكرير استعامل اللفظ يف القر ن كام قلنا استعامل جمازّي يف ك ف العذاب 

والرّض ت بيها  بك ف الغطاء أو السرت الذي هو أصل استعامل املادة  قال اهلل 

 :تعا  عن قوم فرعون

                                           

.                             (26-22:الزخرف) 

ويف هذا االستعامل املجازي إظهار لفضل اهلل تعا  بّسعة إزالة العلذاب 

   …لكنهم نكريوا .. عنهم يف الدنيا لعلهم يرجعون 

س إ  الرئتني  ال هيق دخول النف   :استعارة الشهيق والغيظ للنار  -6

ورد لفظ ال هيق يف القر ن يف موسعني أحدمها ، وقد والزفا خروجه منهام 
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 فظ هو يف جمال االستعامل احلقيقّي للّ                   

     (460:هود) 

 :يف وصف النار  تعا  اهلليقول ويف االستعامل املجازّي 

                            .                

 (2-3:امللك)

جاء وصف النار بصفات اآلدمّي من ال هيق والغليظ اللذي هلو حاللة 

 واللزفا نفسية تستول عىل اإلنسان عند الغضب فيتولد عندل حّب االنتقام ،

 : اعّ الرمّ ، وقد يستعمل يف البكاء والتأمل ، قال  هو النف س اخلارج من الرئتني 

،  ، واالستعارة أبل  منه وأوجلز ك هيق الباكي فظيعا   حقيقته صوتا   شهيقا  " 

ْيظن حقيقته من شّدة الغليلان ، الّصوت  واملعنى اجلاما بينهام قب    ن  اْلغ 
ومت  يَّز  من

 ، ألّن مقدار شدة الغيظ عىل النفس حمسلوس   واالستعارة أبل  منه،  باالّتقاد

، فقد اجتما شلّدة يف اللنّفس تلدعو إ   ما يدعو إليه من شّدة االنتقام ك  مدر  

  .(26:ثالث رسائل يف إعجاز القر ن )" شّدة االنتقام يف الفعل

ه أخلرج فالرماّع يرى أن التعبا االستعارّي أبل  وأمجل يف هذا املقام ألن

            : صلبحي الصلال امل هد  من املعقول املتصور إ  املحسوس امل اهد ، قلال 

، فهي  باحلياة واحلركة ما أن ت خيص جهنّم هو الذي جيعل امل هد حافال   "

 ، ولكلأنَّ  مغيظة حمنقة حتاول أن تكظم غيظهلا حلني ألقلي إليهلا املجرملون

،  ، فتلّقتهم بألسنة هلبهلا عليه ه وتصرب  من أن تتحّمل   منظرهم الب ا كان أشدَّ 

وتفور، حتى كاد صلدرها  ، وهي تغيل ، وبمهلها وقطراَّنا وهي تئّز وت هق

، فلليس يف الصلورة اسلتعارة  لوجلوههم الّسلود عليهم ومقتا   ينفجر حقدا  

هلا انفعلاالت   ، وإنام استعات جلهنم شخصية  دمية معقول ملحسوس فقط

، وهلي تغضلب  ، فهلي ت لهق شلهيق البلاكني يةوجدانّية وخلجات عا ف

 .(782: مباحث يف علوم القر ن)"، وهي ذات نفس حاّدة ال عور وتريور

ر  موسللعا  كلهللا يف جمللال لأمللا الغلليظ فقللد ورد يف القللر ن يف أحللد  ع لل

فظ ما عدا ثالثة منها وردت جمازية عىل سلبيل الت لبيه االستعامل احلقيقي للّ 

 : سبحانه بفعل املغيظ ، منها قوله
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                                   .    
                              (الفرقان:  -  ) 

تعرفان أعداء اهلل من مكان بعيد له عينان مبُّصتان  ا  حيّ  جعل النار كائنا  

بل ورودهم إليها ، ومن ثم ي تد غيظها ويعلو زفاها فيسمعه الواردون ق

 .عليهم وأبل  يف بيان ما يالقونه منها  قبل الورود ، وهو أشّد وقعا  

  ومنها                    

      .           

                        

 (472-477: ل عمران)

د اهلل تعا  بع  صلفات املتقلني ، ومنهلا كظلم الغليظ والعفلو علن عدّ 

له فم  يغلقه صلاحبه ليمنلا خلروج الناس ، شبه الغيظ بيشء مادّي حمسوس 

لر   ":أثر الغيظ ، قال ابن عاشور  ْظه  تَّلى ال  ي  ل  ح  اؤ  إنْخف  ه  و  اك   إنْمس 
ْيظن ْظم  اْلغ  ك  و 

ا ه  ك  ف م  أ ْمس  ا و  أل  ه  ا م  ة  إنذ  ْرب 
ظ م  اْلقن ْن ك 

وذ  من ْأخ  و  م  ه  ، و 
ْيهن ل  ال  املل ع  د  ، ق  لو  : رب   ف ه 

إْلنْمس  
رْينيل  لن  مت 

ن
ء ْمتنال  ا  االن  م 

كَّ  اكن ال  ش  لْأثنا، و  ى ت  لو  ى اْلق  لىل  اللنَّْفسن  ا  أ نَّ أ ْقلو  ع 

لا،  ه  رن
ظ اهن لاك  م  ا اْسلت ط ا   إنْمس  إنذ  ، ف  بن ض  ارن اْلغ  ار   ث  ي إنْظه  ت ْ ت هن ب ة  ف 

اسن ة  اْلغ  وَّ اْلق 

ل اسن  ر 
لة  يم  زن لىل  ع  لك  ع 

لن لَّ ذ  ا، د  نْه 
 من
ن
ء ْمتنال  ا  االن ةن م  اد  ر  ْهلرن اإْلن ق  ، و  ة  يفن اللنَّْفسن خ 

ةن  ْهو  ل َّ
ل ةن  لن اسن هن اْلف  ى اأْل ْخال  ن ق و  ْن أ ْكرب 

ا من ذ  ه   .(2/24:التحرير والتنوير )"، و 

  :لإلعراض استعارة النبذ  -7

له  ن ْبلذ  :  ، وللذلك يقلال إلقاء اليشء و رحه لقّلة االعتداد به:  النَّْبذ   ب ْذت  ن 

ّي كلام تلرى ، لكنله خيلرج إ  لوهو معنلى حّسل (نبذ:املفردات )  اخل لنقالنَّْعل 

 .. استعامالت جمازية تعني اإلمهال والرتك واإلعراض 

يف القر ن يف اثني عرش  موسعا  ، منها حقيقّي ومنها ( نبذ ) وردت مادة 

 ومن االستعامل احلقيقّي جمازّي ،              .   
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          (20-22: ه)  ومنه قوله تعا  عن يونس

 عليه السالم              (422:الصافات) 

املجللازي يف سللاة أهللل الكتللاب بنبللذ الكتللاب أي  وورد االسللتعامل

 :اإلعراض عنه وخمالفته ، قال تعا  

                       

                          

 (423: ل عمران) 

جعل إعراسهم عن الكتاب وترك العمل به أملرا  حمسوسلا  يلرال الرائلي 

ا قلحيث عرب عنه بالنبلذ أي الطلرأ وراء الظهلور باديلا  للعيلان ، وهلذا أو

راء   ) وقولله تعلا " :قال أبلو هلالل ر جريمتهم ، ايف إظهوأظهر  ول  و  ن ب لذ  ف 

ْم  هن ورن ل ؛ ألن فيه إخراج   ، واالستعارة أبل  حقيقته غفلوا عنه (ظ ه  رى ما ال ي 

، وألن ما حصل وراء ظهر اإلنسان فهو أحلرى بالغفللة عنله مملا  رىإ  ما ي  

 .(832: الصناعتني) " امهحصل قدّ 

 : د هاستعارة النْقض إل طال الع -8

امنيلة فقط يف تسلعة مواسلا ، ث الفعل  ( نق  ) من مادة استعمل القر ن 

  منها جمازية وواحد حقيقّي هو                          

       (28:النحل)  

وفيه َّني عن الت به بحال هذل املرأة التي جتهلد نفسله يف صلناعة الغلزل 

ل حتى إذا تّم هلا نقضته خيطا  خيطا  ، وهو بذلك أسلوأ مملا كلان ألنله تلداخ

 .ه ، وحني بدأت فيه كان سليام  منتظام  صاحلا  للعمل وتعّقد وتقّطا بعض  

أما االستعامل املجازي فقد ورد يف بقيلة املواسلا يف بيلان نقل  العهلد 

 ر ، قلال تعلا  هْ ونق  امليرياه ونق  األيامن ونق  الظَّ         

               (83:البقرة) 
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من أين ساغ استعامل النق  يف إبطال : فإن قلت  ": قال الزخمرشّي 

من حيث تسميتهم العهد  باحلبل عىل سبيل االستعارة ، ملا فيه : العهد؟ قلت 

يا : من ثبات الوصلة بني املتعاهدين ، ومنه قول ابن التيهان يف بيعة العقبة 

 عوها ، فنخ ى إنن اهلل  عّز اهلل، إن بيننا وبني القوم حباال  ونحن قا رسول  

ك أن ترجا  إ  قومك ،   وهذا من أرسار البالغة ولطائفها وجّل أعّزك وأظهر 

أن يسكتوا عن ذكر اليشء املستعار ، ثم يرمزوا إليه بذكر ْء من روادفه ، 

شجا  يفرتس أقرانه ، وعامل : فينبهوا بتلك الرْمزة عىل مكانه ، ونحول قولك 

هذا إال وقد  ، وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها ، مل تقْل  يغرتف منه الناس

 "، وعىل املرأة بأَّنا فرا    وبحر   عىل ال جا  والعامل بأَّنام أسد   نبهت  

ة  يفن  ":وقال ابن عاشور  (76)(442/ 4: الك اف) يق  قن  ح 
ةن النَّْق   يفن اللُّغ  ف ْسخن  و 

س  ا
اكن ع  ْعل  ي 

ل  بنفن صن و  ب  و  ك  ا ر  ل  م  ح  يب  و 
كن ْ  الرتَّ

ان  بنهن ي ك  ْعل  الَّذن إننَّام   ْلفن ، و 

ْخ  ْعل  إنل  ْولن بنفن ْدت  ق  ال   ..زن ي ق  احْل ْره  ف  ْطا  و  ج  اْلق  ي ْخر 
ا  : لن لَّ م  ا ح  ن ق    احْل ْبل  إنذ 

ه   م  ان  أ ْبر  ن ق    اْلبنن اء   ك  ْزل  و  ن ق    اْلغ  دن اْس  ، ، و  ق  ل  النَّْق   ه  و  يفن  ا  ن ا جم  از  ت ْعمن

تنهن إن    اف   إنس 
ين ةن رن ْهدن بنق   اْلع 

ْهدن اهلل)إنْبط الن ا   يفن ( ع  ا ش  ىل  م  ي ْت ع 
نن ة  ب  ار  ع 

ي  اْستن
هن و 

ا  يفن 
ائن ْ بنيه  ش  و  ت  ه  ْصل  بناحْل ْبلن و   و 

ا فنيهن ل  م  ك   و 
ْهدن  اْلع 

ْ بنيهن بن يفن ت  ر  من اْلع  ال  ك 

مْ  هن من ال   .(702/ 4:تحرير والتنوير ال) " ك 

 : والعهد استعارة احلْبل للطريق املستقيم  -9

ورد استعامل لفظ احلْبل يف القر ن يف سبعة مواسا منها أربعة يف 

 احلقيقّي لّلفظ مريل االستعامل              

             (22:ال عراء ) 

                                                 
انن من نقباء بيعة العقبة الريانية ، وهذا الكالم كان يف تلك  - 76 و اهْل ْيري من ْبن  التَّي ه  أ ب 

استوثر من : يقال .. استوثرها : وقوله ( 707/ 8:تاريخ الطربي : انظر املناسبة ، 
:  استو أل واستالنه ، ومنه يف املجاز قوهلم: و استوثر الفرا . استكرير : اليشء 

 . إذا تزوجت امرأة فاستوثرها 
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  منهاواستعمل اللفظ جمازيا  يف ثالثة مواسا          

        (467: ل عمران) 

الستظهارل به ووثوقه  جيوز أن يكون مترييال  :  قوهلم اعتصمت بحبله

، وأن  هطاع  من مكان مرتفا بحبل وثيق يأمن انق مساك املتدلإبحاميته، ب

 ، أو ترشيحا   يكون احلبل استعارة لعهدل واالعتصام لوثوقه بالعهد

واجتمعوا عىل استعانتكم باهلل  : واملعنى ، الستعارة احلبل بام يناسبه

واجتمعوا عىل التمسك بعهدل إ  عبادل : أو  ، ووثوقكم به وال تفرقوا عنه

 )4/722:الك اف )" وهو اإليامن والطاعة أو بكتابه

  ومنه                      

                    (448:عمران) 

ب يف ت بيه الذلة الواقعة عليهم بأمر حيّس مرضوفيه استعارتان ، األو  

اهل  ا  ":عليهم يغّ يهم أينام كانوا ، قال ابن عاشور   ات ص 
ةن لَّ بن الذ  ْ ْعن ى ق  م  و 

ا ت ه  ا   إنح  نْم و  ة   ان لَّ تن الذ  ب ه  يَّة  ش 
ب عن ت  يَّة  و 

ْكنن ة  م  ار  ع 
يهن اْستن فن ول ، ف  ْعق  ي  أ مر م 

هن ،  ، و 

ق   ب ه  ات ص  بَّ ب  ش  ْم و  ل ْته 
من ة  ش  ْيم  د  أ ْ ن اان اة أ ْو خ  ش   و 

بَّةن بن اْلق  ْ رض 
ب اهت  ا بن ث              "اهل  ا و 

 .)2/22:التحرير والتنوير ) 

بحبل من العذاب الدنيوّي  والريانية يف ت بيه العهد الذي يأمن به اليهود  

قبت عليهم الذلة يف عامة األحوال  ": واملعنىمن اهلل وحبل من الناس، 

،  ، يعنى ذمة اهلل وذمة املسلمني بل اهلل وحبل الناسحال اعتصامهم بح إال

هلم قط إال هذل الواحدة وهي التجاؤهم إ  الذمة ملا قبلول من  أى ال عزّ 

وقبت عليهم املسكنة كام ، بغضب من اهلل استوجبول  اوباؤ، اجلزية 

 " ، فهم ساكنون يف املسكنة غا ظاعنني عنها رضب البيت عىل أهلهي  

 .)268/ 4 :الك اف)

 : استعارة املوج الختالط البرش قبيل قيام الساعة  -11

 بفعل الرياأ  ما ارتفا من املاء فوه املاءاملوج يف األصل موج امليال ، وهو 

 . دخل بعضهم يف بع   :  وماج النّاس ، ماج املوج يموج  :  والفعل
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 يف سبعة مواسا ستة منها يف االستعامل احلقيقّي ( موج ) وردت مادة 

   للفظ بمعنى موج املاء ، ومنه                

 (28:هود)

 وموسا واحد جمازّي                 

       (22:الكهف) 

قبيل قيام  س بعضهم ببع وردت االستعارة يف بيان اختالط النا

التي  الساعة حني خيرج يأجوج ومأجوج ، وخروجهام من عالمات الساعة

وخا ما يصور ذلك احلال ، واسطراب األحوال  يكرير فيها اهلرج أي القتل

فكلمة يموج ال تقف عند حّد استعارهتا ملعنى االسطراب بل  "فعل املوج 

 اس احت ادا  ال تدرك العني مدال نإَّنا تصور للخيال هذا اجلما احلاشد من ال

حتى صار هذا احل د الزاخر كبحر ترى منه العني ما ترال يف البحر الزاخر 

 (842: من بالغة القر ن : أمحد بدوي)"من حركة ومتوج واسطراب 

 :استعارة الفراغ للوعيد واإلفراغ لطلب الصةر  -11

ا بصيغة الفعل يف القر ن يف ستة مواسا مخسة منه( فرغ ) وردت مادة 

وجاء استعامهلا باملعنى احلقيقي هلا وواحدة اسمية بصيغة اسم الفاعل ، 

 : بمعنى إفراغ ْء حمسوس من إناء أو ما ي بهه يف موسا واحد هو

                            

                       (20:الكهف) 

 :  مريلواملواسا اخلمسة األخرى يف استعامالت جمازية 

-             (74:الرمحن ) 

واهلل تعا  ال ي غله ْء عن ْء ، ( نفرغ ) االستعارة هنا يف الفعل 

  "ولكنه لون من التهديد والوعيد  ، فهو عىل كل ْء قدير
ن
ء ْ اغ  لنليشَّ ر  اْلف  :  و 

نْه   ل  ع 
ْ غن امَّ ي    اخْل ل وُّ ع 

ن
ء ْ  بناليشَّ

ن
ْعتنن اء رْينيل  لناْلن و  مت  ه  ال  ا ، و  بَّه  ح  ل  مل، ش  م  ىل  ع  ْقبنلن ع 
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ي ْمأل   
َّا فنيهن لن

غ  ممن ي أ ْفرن  الَّذن
ن
اء ع  الن اْلون ر  بنح  ل   خ  م  ون  ع  ر   د    خ 

 
ء ْ يش 

التحرير )" بن

 )83/823: والتنوير

-                           

                  (826:البقرة ) 

عىل  -وهو أمر معنوّي  - استعار اإلفراغ وهو أمر حيّس إلنزال الصرب

رْبا   ) وقوله تعا " :قال أبو هالل الداعني ،  ْينا ص  ل  ْغ ع  حقيقته صرّبنا، (  أ ْفرن

يعّم  ارزقنا صربا  : ، معنال  عىل العموم يدّل  ؛ ألن اإلفراغ   واالستعارة أبل 

 .)832:  الصناعتني)" ء فيعّمهعىل اليش نا كإفراغك املاء  مجيع  

ناف يف مواض  اإلثماستعارة اجلم -12   :ناف يف مواض  الرمحة واجل 
ىل  املْ ْيلن  ":قال ابن فارس لُّ ع  د  د  ي 

احن احْل اء  أ ْصل  و  النُّون  و  يم  و 
 اجْلن

انن  ْدو  اْلع  ْيهن  ، و  ال  إنل  ا أ ْي م  ذ  ن    إن   ك  ال  ج  ق  ي  نْين  ، و  ن اح   ج 
انن ي  اجْل ن اح  م  س  و 

ام  يفن ا هن
نْي ملن ْيلن قَّ اجْل ن اأ   ، ل   ْثم  :  و   احْل ق   اإْلن

يقن ْن   رن  ع 
لنك  ملن ْيلنهن ي  بنذ  م  ا ،  ، س  ذ  ه  و 

ن  اللَّْيلن 
ةن من ال  لنلطَّائنف  ي ق  نْه  ف 

ْ ت قُّ من مَّ ي  و  اأْل ْصل  ث  نْ   :  ه 
جن نْ   و  ه   ج  نَّ أ  ب ه   ، ك  ش 

ْس  بناجْل ن اأن  ْن جن ة  من و    ائنف  ه      ، من الطَّائنرن ، و 
انن اجْل و  ة  :  و  ائنل  َّنَّ ا م 

 ، اأْل ْسال    ألن 

يل   قن ْل  ث 
ْن محن ه  من ح 

انن و  ْت ج  ّس   ا اْنك  ا  إنذ 
   اْلب عن

نن ج  ْان  ، و   السَّ
بنل  يفن تن اإْلن ن ح  ج  :  و 

ْت  ع  ن  اجْل ن اأن . أ رْس 
ا من ذ  ة   ف ه  ح 

ل تن اأْل ْجنن َّنَّ ا أ ْعم 
أ    .(جن  :قاييس اللغة م) " ، ك 

كلها جمازية ما يف القر ن يف أربعة وثالثني موسعا  ( جن  ) وردت مادة 

 : عدا موسعني ، ذ كر يف األول جناأ الطيور

-                               

                    (72:األنعام)  

 وذ كر يف الرياع أجنحة املالئكة   -          

                          

                  (4:فا ر) 
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وأجنحة املالئكة حقيقية ، فهي يف  بيعة خْلقهم كام ذكر اهلل تعا  ، وكام 

عن أجنحة جربيل ، كام يف حديث عبد اهلل بن مسعود أّن  يف حديث النبّي 

يل   النبيَّ  رْبن أ ى جن ن اأ   ر   ج 
ةن ئ  تُّامن

ه  سن  .( 278:ومسلم، 7878 :لبخارّي ا) " ، ل 

أما استعامالت املادة األخرى يف القر ن فهي جمازية أخذا  من هذا األصل 

 .( جناأ الطائر ) احليّس 

للتواسا ت بيها  بجناأ الطائر ويستعار  وجانب اإلنسان يسمى اجلناأ  

 : ، قال تعا  عن الوالدين للوالدين والتذلل هلام والرتّفق اام

                        

     (82:اإلرساء) 

عل له جناأ كجناأ الطائر  نن  "الذل أمر معنوي ج  ا  ع 
ي   التَّْعبن صن  و 

يهن  ن ْعرت  ا ي  نْد م 
ْيئ ةن تذلل الطَّائنر عن  يفن ه 

لن يرن ان بنت ْصون اس  دَّ  التَّو  ر  أ ش 
ائن ْن    ْوف  من خ 

نْه  إنذْ 
ل ال   من ت ذ  ه  م  ن اح     ج 

ْفن يَّة   ، خي 
ْكنن ة  م  ار  ع 

كنيبن اْستن ْ ي الرتَّ
فن اجْل ن اأ  ختييل ، ف  و 

ْيب   ؤ  ْولن أ يبن ذ   يفن ق 
يَّةن
نن ْلم 
ارن لن ينيل  اأْل ْظف  ْ ة خت  ل  نْزن  :بنم 

ا ب ْت أ ْظف  يَّة  أ ْن  
ا املْ نن إنذ  ا و  ه  نْف        ر   ال  ت 

ة  يم 
ن لَّ مت  ْيت  ك  ْلف   ا  للأ 

رْينيل   ةن مت  ار  ع 
ْستن لن االن ذن و   ه  ْم  جم   )42/36:التحرير والتنوير  )"و 

 وقوله عّز وجل" قال الراغب          

   ا اإلنسانقب يض:  ، وذلك أنه ملا كان الذّل قبني استعارة  ،

فاستعار  - وقصد يف هذا املكان إ  ما يرفعه ال إ  ما يضعه - وقب يرفعه

استعمل الذل الذي يرفعك عند اهلل من أجل :  ، فكأنه قيل لفظ اجلناأ له

 (جن  : املفردات )" ، أو من أجل رمحتك هلام اكتسابك الرمحة

   ويف قوله تعا                        

                                

  (422:البقرة) 
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اإلثم ، وعالقته باإلثم أنه يميل بصاحبه عن احلّق ، قال الراغب : اجل ناأ 

ن احا   كلُّ  يثم سمّ  ناحا  باإلنسان عن احلق ج   ملائل  ا اإلثم   يمّ وس   " ،  إثم ج 

ْم  ) نحو قوله تعا  ل ْيك  ناأ  ع   (جن  : املفردات)" يف غا موسا (ال ج 

ناأ ) واملالحظ أن لفظ  مل يستعمل يف القر ن إال يف سياه النفي بال ( ج 

وهي مخسة  -أو بليس ، وبتدبُّر تلك املواقا ( أي النو  ) النافية للجنس 

وجدت أَّنا مستعملة يف املباحات ، أي فيام أباحه اهلل  -وعرشون موسعا  

تعا  لعبادل فيام يرفا عنهم احلرج أو اإلثم ، وذلك كالتجارة يف احلج ، 

وعودة املرأة املطلقة إ  زوجها األول بعد  القها من الرياع ، والتعري  

أ بعدم كتابة الدين يف معامالت بخطبة النساء حال قضائهّن العّدة ، والسام

وغا ... التجارة ، والقُّص يف الصالة للمسافر ، واألكل فرادى أو جمتمعني 

ذلك مما جاء يف رفا احلرج عن املسلمني يف بع  املعامالت واألحوال ، 

 : ومنه

                   (04:النور.) 
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 والثالثون الثامنالفصل 
 الكناية

الكناية يف اللغة مأخوذة ملن أصلل يلدل علىل نلو  ملن التغيلا بالسلرت 

احْل لْرف  اْلك  " :قال ابن فارس .. كنى يكنني : يقال  ،واإلخفاء  النُّلون  و  اف  و 

لن امل ْان نن اْسم  بنغ   ع 
ة  ي  ْورن ىل  ت  لُّ ع  لال   ، ْعت لُّ ي د  ق  نَّ :  ي  اك  لذ  لْن ك  لَّْملت   ْيلت  ع  ا ت ك  إنذ 

ْيهن  ل   ع 
لُّ بنهن ْست د  َّا ي 

لن ممن ْان ن ْوت  أ ْيض    بنغ  ك  ائنلن  ، ا  و  ْول  اْلق  ا ق  ذ  س    ه  َّا ي و 
ممن  : و 

ا  ه  ْان ور  بنغ  ْن ق ذ  إنع  أل  ْكن و ع  أ          و  ارن أ ص  ا ان ا ف  ب  أ ْحي ان  أ ْعرن  و 
(  )

 

ال   ر  ةن أ ال  ت  ح  ار  ص  ْلم 
ابنل ة  لن ق  ة  م  ن اي 

ْعل  اْلكن نْي لة   ؟ ج  نْي لة  ك  ى اْلك  لمَّ ك  ت س 
لن لنذ  ،  و 

هن  نن اْسمن ة  ع  ي  ْورن َّنَّ ا ت 
أ  لىل   "ويف لسان العلرب  (كنو  :مقاييس اللغة)" ك  نْي لة  ع  الك 

ةن  ث  ي ي ستفحش : ه  لأ ْوج   ث ال 
 الَّذن
ن
ء ْ نن اليشَّ ْكن ى ع  الريَّلاعن أ ن أ حدها أ ن ي  ل  ، و  ْكر 

ذن

ْسلمن  قلام  االن نْيلة م  لوم  الك  ق  لث  أ ن ت 
الريَّالن يام  ، و 

ت ْعظن اا  و 
ْوقن م  ت 

ل  ب اسن ج  ْكنى الرَّ ي 

ف   لرن ى ، ع  لزَّ ْبلد  الع  ه  ع   كأ يب هل  ب  اْسلم 
هن ف  بناْسمن ْعر  ام  ي  ا ان ا ك  ب ه 

احن ف  ص  ي ْعر  ف 

ل  اهلل  ان   امَّ نيته ف س  ة .. ا بك  ن اي 
لَّم  بن   : والكن ت ك  لنن لأ ن ت  ن لى ع  ل  ، وك  لْا  يد  غ 

رن ت   و 
 
ْيء

ة   ن اي 
ْكنني كن  ي 

لن ْان ف لثن : األ مر بنغ   ن ْحلو  الرَّ
ْيلهن ل  لُّ ع 

ْسلت دن َّا ي 
لن ممن ْان لَّم  بنغ  ي إنذا ت ك 

ْعنن ي 

لن  ن ْحون  و 
ائنطن اْلغ   .(كنى : لسان العرب )"و 

يف العربيلة ، حيلث ي لذكر لفلظ  أو  لتعباص من ألوان االكناية لون خاو

ما ي فهم منه معنى  خر غا املعنى املألوف ، وحتّف بله  تركيب لغوّي يف سياه  

قرائن سياقية متنا توارد املعنى املألوف عىل اللذهن ، وتبقلى العالقلة قائملة 

         :لقلاهر ، قلال عبلد ااألصليل واملنقلول إليله اللفلظ : بدرجة ما بني املعنيني 

ل  ى ملن امل علاعي ريد املتكلم  إثبات  معنهنا أن اواملراد بالكناية ه"  ر  فلال يلذك 

ْدف له يف  بالّلفظن املوسو ن له يف اللُّغلة ليء  إ  معنلى هلو تاليلهن ورن ، ولكلْن جي 

 .(00 :دالئل اإلعجاز ) "، وجيعله  دليال  عليه  الوجود فيومئ به إليهن 

                                                 
ور  - 74 عه  : ناقة ق ذور : اسم امرأة ، يقال : ق ذ  ال  تربك م  بنل و  ا  اإْلن ا لعّزة ال  ترعى م 

بنه سّميت امْل ْرأ ة  ا ، و   .ن فسه 
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جلاد جلاد ، والن  فلالن  ويلل الن  :  -ىل سلبيل املريلال ع -والعرب تقول 

أنله  ويلل بيلان  محائل السيف ، وهو ال حيمل السليف ، ولكلنهم يريلدون 

القامة ، فيدلون بطول نجاد سيفه عىل  وله ، ألن النجاد  القصلا  ال يصلل  

لْرط : ويقولون للمرأة  ،عىل الرجل الطويل  ليلة  -بعيدة مهلوى الق  وهلو حن

، لكلنهم مل عىل  ول الرقبة ، وهلو ملن مجلال امللرأة عنلدهم  داللة   -األذن 

بطريلق غلا ي إليله ليذكرول باسمه الُّصي  ، بل كنوا عنه بلفظ  خلر ي فضل

 . إ  ذلك  كالممبارش حلاجة ال

ويبني اجلاحظ سبيل تطور األلفاظ حتى تصلا إ  الكنايلات ، وت لتهر 

وكام سلّموا  ":ة االستعامل ، قال بذلك حتى يكاد الناس ينسون أصوهلا لكرير

التي كلانوا ينحلدرون فيهلا إذا  البطون   ، وإّنام الغيطان   الغائط   اإلنسانن  رجيا  

، واألفنية هلي  الفناء   ة  ر  ذن ة ، وإّنام الع  ر  ذن أرادوا قضاء احلاجة للسرت ، ومنه الع  

يت تللك يف أفنيلتهم سلمّ  بلل  والز   و  العذرات ، ولكن ملا  ال إلقاؤهم النّْجل

وذللك أّن :  وومنه النّْجل.. ميت به التي رموا اا باسم املكان الذي ر   األشياء  

االرتفلا  ملن : و وة ، والنّْجلاحلاجلة تسلرّت بنْجل كان إذا أراد قضلاء   الرجل  

ذهب ينجو ، كام قالوا ذهب يتغّوط إذا ذهلب إ  : ، قالوا من ذلك  األرض 

قلد : و ه فقلالوا إذا غسلل موسلا النْجل، ثّم اشتقوا منل الغائط لذلك األمر

 .(4/886)احليوان ) "استنجى 

ألنه يلدتى فيله بلفلظ هلو ردف  "اإلرداف والتتبيا  "وسامها ابن سنان 

واألصل يف حسن هذا أنه يقلا فيله ، اللفظ املخصوص بذلك املعنى وتابعه 

من املبالغة يف الوصف ما ال يكون يف نفس اللفظ املخصوص بذلك املعنى ، 

 :ومرياله قول عمر بن أيب ربيعة

رطن و  هْ بعيدة  م    أبوها وإما عبد  شمس  وهاشمن          فل  وْ إما لن   ى الق 

حيث أراد ال لاعر أن يصلف مجلال امللرأة بطلول جيلدها ، فعلدل علن 

بعيدة مهوى القلرط ، فلدّل ب ْعلد  مهلوى  ":التُّصي  بذلك إ  الكناية فقال 

 ويللة :  ذلك من املبالغة ما لليس يف قولله يد ، وكان يفقر ها عىل  ول اجلن 

من الطول الذي يدل عليه  أكرير   العنق ؛ ألن ب عد  مهوى القرط يدّل عىل  ول  
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 ويلة العنق ؛ ألن كل بعيدة مهوى القرط  ويلة العنق ، وليس كلل  ويللة 

العنق بعيدة مهوى القرط إذا كان الطول يف عنقها يساا  ، وهذا موسا جيب 

 .(876: الفصاحة  رس)"فهمه

الكناية هي أن يذكر اليشء بغا لفظله املوسلو  لله  ":قال ابن النقيب و

امللّس هلي املالمسلة ،  ، فلإن حقيقلة   كام كنّى اهلل عز وجل عن اجلام  بلاملّس 

أملر  باألبدان وزيادة   إذا ملسته ، وملا كان اجلام  مالمسة   اليشء   مسست   :يقال

  (.424:الفوائد )"جمازا  ، وسد الكناية التُّصي   لق عليه اسم  املس   خر أ  

تلويف )وممن أفرد الكناية  والتعري   بتأليف مستقل أبو منصور الريعلالبّي 

ثلم ( يف الكناية عن املرأة ) ومل جيعل له مقدمة نظرية بل بدأ بفصل ( هل282

تتابعت فصوله مديدا  قوله ب واهد كرياة من القر ن واحلديث النبوّي وكالم 

العرب شعرل ونريرل ، ويف فصل الكناية علن امللرأة ذكلر أَّنلم يكنلون عنهلا 

للوص  ( معتلدل شلجر  لوال ) ْرحة ل والّسل( الناقلة ) بالنعجة وال اة والق 

وكل ذلك له شواهد من العربيلة ، ... واحلرث والفرا  والعتبة والقارورة 

 :أحدهم  ففي الكناية عن النساء بالقالئص ذكر قول  

 ثقة إزاري يفدى لك من أخ        رسوال   أبا حفص   أال أبل ْ 

 ارن لاحلص ن  للزم غلنا عنكم  ش         ا  للإنّ  داك اهلل للنا هقالئص  

كان عنه يف رجل  وهو شعر أرسله أحد املجاهدين إ  عمر ريض اهلل 

الكناية ) ، فنفال عمر عن املدينة عرل ويتعّرض للنساءرّجل ش  باملدينة ي  

: وقد كنى عن نفسه باإلزار وعن النساء بالقالئص ، وقوله  (40:والتعري  

 ...نساءنا  منصوب بفعل حمذوف ، أي احفظْ : قالئص 

 : هل الكناية من املجاز ؟ 

ثمة خالف بني العلامء حول ما إذا كانت الكناية من بلاب املجلاز أم ال ، 

ملذاهب  ربعة  فابن قتيبة جيعلها قسام  من املجاز ، وقد ذكر السيو ي أن فيها أ

واحلاصل أن احلقيقلة فيهلا  ":ما بني مديد ومعارض ، وذكرها مجيعا  ثم قال 
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 ما وسا له ، واملجاز منها أن يريلد   سا له ليفيد  غا  أن يستعمل اللفظ فيام و  

 (.800: 4:معرتك األقران يف إعجاز القر ن )"موسوعها استعامال  وإفادة  اا غا  

هلا أن الكنايلة ال تنلايف إرادة أظهر   جاز والكنايلةامل فروه  بني ة  لكْن ثمّ و

النّجاد ،  يفهم منه  ول القامة وهلو  هو  ويل: احلقيقة بلفظها ، ففي قولك 

علىل غلا ، واملجلاز  وصف بال جاعة ، وقد تريد به احلقيقة فال يكون كناية  

 ، ورأيت أسدا  يف املعركلة ، الكلالم جملازي رعينا الغيث  : ففي قولك  ذلك 

، ولذلك كان يف املجاز قرينلة مانعلة ملن إرادة لصعوبة إرادة املعنى احلقيقي 

، وهلذا كلله قد يكون فيهلا ذللك أو ال يكلون أما الكناية ف،  املعنى احلقيقي

 .رهن  بسياه الكالم 

 عبلاوسواء أكانت الكناية من املجاز أم من احلقيقة فإَّنا إحدى  ره الت

قلد ال يقلوم الا اللفلظ احلقيقلّي كلام رأينلا يف  اء معلانحني تقوم بأد اجلاملّ 

 .املجازات واالستعارات 

 : ناية ـامل الكـج

للتُّصي  مجاله ومواسعه حني يددي املعنى ويبني عن املطلوب رصاحلة  

وللكناية مواسعها ومجاهلا إذا كانت أبل   منله يف مقلام  ملا حيتلاج إ  تلملي  

وملن " :سلنبني ، قلال اجللاحظ وتعري  ملالبسات يف الكالم وسياقه كلام 

الا إ  الكنايلة  اإلفصلاأ    باحلجة واملعرفة بمواسا الفرصلة أن تلد   ُّص  الب  

 .(4/28:البيان والتبيني ) "عر   ريقة  عنها إذا كان اإلفصاأ  أوْ 

إّن مما يعهد الناس يف استعامهلم اللغلة  أن التصللري  يف بعل  املواسلا 

ية املوسوعة هلا يف اللغلة قلد يلدذي امل لاعر وتسمية األشياء بأسامئها احلقيق

..  احلفائظ والضغائن ويوجب ال حناء والتبلاغ  أو خيلد  احليلاء اويري

املتكلم : هلذا جتيء الكناية يف هذل املواقف وما ي بهها بردا  وسالما  للطرفني 

وقد يستعمل الناس الكناية ، وربام وسعوا " :واملخا ب معا  ، قال اجلاحظ 

بدل الكلمة ، يريدون أن يظهر املعنى بألني اللفظ ، إملا تنوهيلا  وإملا  الكلمة

 عن عدول منحلازا   تفضيال  ، كام سموا املعزول  عن واليته مُّصوفا  ، واملنهزم  
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اخللراج  ي عاملل  مقتصدا  ومصلحا  ، وسمّ  هم البخيل  ى بعض  نعم ، حتى سمّ 

 .(7/426:رسائل اجلاحظ )" بحق السلطان مستقصيا   املتعدي  

وأسلوب الكناية كريا يف العربية يلجأ إليه ال لاعر والكاتلب واخلطيلب 

حتى ال يواجه  الناس  بام خيد  احلياء  أو يريا الغضب ، وقد يلجأ إليه ليزيلد  

يف مجال الصورة املرسومة يف الكالم أو يدلَّ عىل العّفلة ومكلارم األخلاله ، 

حد  تقف عندل ، فذلك باب واسا وليس للغايات التي ت ستعمل فيها الكناية 

 .يتنافس فيه أهل البيان واللغة 

هلذا فلن  ملن القلول دقيلق  ":يف مجال أسلوب الكنايلة قال عبد القاهر 

املسلك ، لطيف  املأخذ ، وهو أ نَّا نراهم كلام يصلنعون يف نفلسن الصلفة بلأن 

لصلفة هلذا يذهبوا اا مذهب  الكنايةن والتعري ن ، كذلك يذهبون يف إنثباتن ا

دقلائق  ت عجلز   املذهب  ، وإذا فعلوا ذلك بدْت هنلاك حماسلن  متلأل الطلْرف  و 

الوصف  ، ورأيت  هنالك شعرا  شاعرا  وسْحرا  ساحرا  وبالغة  ال يكملل هللا 

لك  م صل
ا ، وكلام أنَّ الصلفة  إذا مل تأتن ق واخلطيب  املنْصق 

حا  لإال ال اعر  امل ْفلن رَّ

ْكرها مك وفا  عن و جهها ، ولكن مدلوال  عليها بغاها كلان ذللك أفخلم  بذن

ا ، وكذلك إثباتك الصفة  لليشء  له تل أَّنا وألطف  ملكاَّنن ْلقن ريبتهلا لله ، إنذا مل ت 

ملزن إ  الساما رصحيلا ، وجئلت  إليله ملن جانلبن التعلري ن والكنايلةن والر

 قللُّ قليل له ْسن والرونق ما ال يواملزيَّة ومن احل واإلنشارة ، كان له من الفضل

ا  الفضيلةن فيه 
ل  موسن ْه   .(760/ 4:دالئل اإلعجاز )"وال جي 

 :ومرّيل عبد القاهر لذلك بقول زياد  األعجمن 

ة  وا امح  ب ْت عىل اْبنن احل رْشجن  مل روءة  إنَّ السَّ ن بَّةن ق  ى          يف ق   والنَّد 

ل رْيبنلت  هلذل املعلاع واألوصلاف  خن ال  للملدوأ الحيث أراد  ال اعر أْن ي 

أ  فيقول   إنَّ السامحة  واملروءة  والندى ملجموعة  : وقائب  فيه فرتك  أْن ي ُّصَّ

ل  ذللك مملا هلو  لة بله ، وملا شلاك  يف ابنن احل رْشج أو مقصورة  عليه أو خمتصَّ

لن الكنايلة  ل  إن  ما ت لرى م   للمذكورين اا ، وعد 
رصي   يف إثباتن األوصافن

بَّة املضلوالتَّلوي ، فجعل كوَّن    عليله ، عبلارة  علن كوَّنلا فيله ، لا يف الق 
روبةن
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 ، وظهر  فيه ملا 
ج  إنليه من  اجل زالةن ر  ه بذلك إن  ما خ  ج  كالم  وإنشارة  إنليه ، فخر 

ط ة ملن الب لنْي ، مللا كلان إنالَّ 
ط هذل الواسن امة، ولو أنه أ ْسق  أنت ت رى من  الفخ 

ْفال    .(763/ 4:دالئل اإلعجاز )"، وحديريا  ساذ جا   كالما  غ 

علىل إ القله ، إنلام تكلون  "إن الكناية أبل  من التُّصي   "وليس قوهلم 

، أو ري  لصلتال هإليه ، أي فيام ال حيسن فيل كذلك فيام حيتاج الكالم ومقاماته

 .حني تريبته بطريق حيتاج إ  تأّمل وتفكا فيام جتعله الكناية أبل  وأمجل 

 :من كنايات القرآن 

املواسلا التلي  امنهل، ومواسا كرياة ر ن يستعمل أسلوب الكناية يف الق

تستوجب احلياء والسرت ، كلاجلام  ي كنّلى عنله باإلفضلاء وامللّس واملبلارشة 

ر لوإتيان احلرث ، وما مرور الزمان ترتادف هلذل األلفلاظ يف تصلور الب ل

 .واستعامهلم للغة ، ولكن لكل منها يف القر ن سياه خاص 

أراد املتكلم أن يتلطلف للمعنلى اللذي يريلدل ، فلال يلذكرل  وكذلك إذا

بلفظه إن كان يف اللفظ ما يريا احلياء ، وهكذا يتعارف املجتملا علىل ألفلاظ 

ري  بله ملن جهلة احليلاء أو الكراهيلة أو لجديدة دائام  لكل ما يستقب  التص

 ..اخلوف أو القب  

 ظ واحد يف العربيلة د يريبت عىل لفال يكا -مريال   -وموسا قضاء احلاجة 

الغائط ، والغائط يف اللغة املطمئن من األرض  - يف عُّص الرسول  -فهو 

غالبلا   -ي حاجته يف موسلا بعيلد لوملا كان من عادة اإلنسان قديام  أن يقض

مي العمل باسم املكان ، ثم استعمل النلاس بعلد ذللك لفلظ  - منخف            س 

يء لال ل من البيت لقضاء احلاجلة ، وكنلف  ألَّنم  اختذوا ناحية  "الكنيف "

 . إلخ .. حاض ودورة امليال واملرافق واحلاّمم رْ ه ، وهو يف عُّصنا املن جانب  

وعىل سنن العرب يف كالمهم و رائقهم يف اسلتعامل اللغلة نلزل القلر ن 

م وحماسلن  أخالقهلم و داالم  بلغته اخلاصة الفريلدة ، نلزل مراعيلا  أحلواهل 

لك أسلوب الكناية الذي يراعلي سلنن  احليلاء واملال فلة وعاداهتم ، ومن ذ

وما أشبه ذلك من مجيلل .. والتلوي  وترك التُّصي  فيام حيتاجه مقام الكالم 
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ن منهلا  ، وقلّوم عادات العرب يف كالمهم ومعامالهتم ، فزاد القر ن يف احلس 

 : وهدى إ  الصواب وأرشد ، ومن ذلك ،  املعوجَّ 

 :يا من ذكره  ألفاظر احلقيقية ستحالكناية عام ي   -1

من أشهر مواسا الكناية يف القر ن اختيار التعبا عن كل ما ي ستحيا منله 

بغا ألفاظه احلقيقية املوسوعة له يف اللغة ، ومنها الكنايات عن العالقة بلني 

الرجل واملرأة ، فيعرب عنه باملالمسلة وامللّس واإلفضلاء واللبلاس واحللرث 

كل ذلك يف أسللوب مجيلل يلددي املعنلى ... واالستمتا واملبارشة والرفث 

 .بجالء وحيفظ العفة واحلياء 

 :   وهذل شواهد من ذلك 

حني جاء جربيل عليه السالم إ  مريم يبرشها باملسي  عليه السالم ،  -أ

 :تساءلت متعجبة .. بغالم تلدل بال أب 

                           

 . (86:مريم)
وقد قّص القر ن عنها ذلك بأمجل لفظ تستعمله املرأة وهي ختا ب رجال  

فحفظت مريم حياءها  -هو جربيل املتمريل هلا برشا  سويا   -يا  عنها بأجن

إما الزواج املرشو  وإما : وعفتها ، واستقصت الطره التي يتم اا احلمل 

عبارة  جعل املّس " :قال الزخمرشّي .. ت عن نفسها الطريقني ونف.. الزنا 

:  ، إنام يقال فيه والزنا ليس كذلك...  ، ألنه كناية عنه عن النكاأ احلالل

 "تراعى فيه الكنايات واآلداب أن، وليس  فجر اا وخبث اا وما أشبه ذلك

 .(7/46:الك اف ) 
    : قال اهلل تعا   -ب             

                        

                        

       (423:البقرة) . 
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راب لكان األمر يف أول فرض الصيام يف رمضان الرخصة  يف األكل وال 

ْخصلة ملن اهلل تعلا  " :قال ابلن كريلا .. واجلام  حتى صالة الع اء  هلذل ر 

ْفا ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسلالم ، فإنله كلان إذا أفطلر  للمسلمني، ور 

 صالة الع اء أو ينام قبل ذلك له األكل والرشب واجلام  إ  أحدهم إنام حيّل 

إ  الليللة  واجللام    راب  لوال ل حلرم عليله الطعلام   فمتى نام أو صىل الع اء  

قة   ، القابلة قالله ابلن ،  اجللام  والرفث هنا هلو ، كباة   فوجدوا من ذلك م   

تفسلا ) "وجماهد وسعيد بن جبا و اوس وسامل بلن عبلد اهلل عباس وعطاء 

    (.4/782: ابن كريا 

وقد جاء التعبا عن ذلك بأمجل الكنايات التي حتفظ احلياء والعفة ، 

، وكنّى عن فعلهم ذلك قبل فكنّى عن اجلام  بالرفث واللباس واملبارشة 

وهذل قد ال تددي املعنى نفسه يف سياه ( ختتانون أنفسكم ) الرخصة بقوله 

لكنها يف هذا   خر ؛ ألن اخليانة لفظ عام يستعمل يف كل ما يكون خيانة ،

السياه تدديه بجامل وكامل ؛ ألَّنا ق رنت ما ألفاظ أخرى يف سياه احلديث 

مل يستعمل الفعل املوسو  لذلك ( بارشوهن ) عن املوسو  ؛ وقوله 

رصاحة  ، وهكذا يراعي القر ن أحوال املخا بني وي يا احلياء والعفة ، 

خيتاروا ألفاظهم  ويعّلم الناس  سمنا  أن يقولوا التي هي أحسن ، وأن

 .ويراعوا أحوال املخا بني بام يليق ام من األلفاظ والرتاكيب 

نفسه تأِت الكناية البديعة عن النساء باحلرث  الداللّ ويف املجال  -ج 

 :، قال تعا  وعن اجلام  باإلتيان 

                    (887:البقرة) . 

وأوجه ال به كرياة بلني النسلاء واحللرث ، ملن حيلث اسلتقبال البلذرة 

واحتضاَّنا ورعايتها حتى تنبت  ، وإمدادها بالغذاء واملاء حتى تريمر  زرعلا  أو 

.. وقد جاءت الكنايات فيه علىل أمجلل وجله وأكملله .. برشا  يعمر األرض 

للْئت   )" :رّي لقللال الزخم لل
ْم أ نَّللى شن للْرث ك  مللن الكنايللات اللطيفللة (  مْ ف للْأت وا ح 

وهلذل وأشلباهها يف كلالم اهلل  داب حسلنة علىل  ، والتعريضات املستحسنة
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 "هلا يف حملاورهتم ومكلاتبتهماملدمنني أن يتعلموها ويتأدبوا اا ويتكلفوا مريل  

 .(800/ 4:الك اف )

  وقال تعلا  -د                            

                                              . 

                                     

        (84-86:النساء ). 

، له أن يرجا فيام  تاهلا ملن املهلر فليس امرأته  أي إذا أراد الرجل  اله

منه  ها لتفتدي  وهو أن يضارّ ، ويف هذا َّني عن الرضار يف غا حال الفاح ة 

وكيلف ) جاء االستفهام التعجبي املتضمن النهلي ،  بفاح ة أِت  تمن غا أن 

) الصلداهاملهر أو :  أي (تأخذونه                  ) أي  :

وال جيللوز الرجللو  يف ْء مللن املهللر بعللد اجلللام  ، وصللل إليلله باملجامعللة 

(                )  وهو ما أخذل اهلل عىل الرجال للنساء

 .(822: الوجيز للواحدي ملخص من ) من إمساك بمعروف أو تّسي  بإحسان

فضاء يف األصل االنتهاء وقد كنّى عن اجلام  واالستمتا  باإلفضاء ، واإل

 .أفىض إ  ما قّدم : كام يقال للمّيت ..  أو عمل   إ  موسا  

يف سياه تعداد املحرمات من النساء يف الزواج جاء ذكر املحصنات  -هل 

 :، قال تعا  من النساء أي املتزوجات 

                       

                           

                    

  (82:النساء)

يمنا اللنفس ملن معصلية وقد كنّى عن الزواج املرشو  باإلحصان ألنه 

.. الزنا وحيصنها ، وكنى عن الزنا بالسفاأ ألن فاعلله يريلق ملاءل يف احللرام 

 " :قال ابن فارس 
 
ء ْ  ْ  

لةن اق  لىل  إنر  لُّ ع  لد  لد  ي 
احن احْل اء  أ ْصلل  و  اء  و  اْلف  ني  و   ، الس 
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بَّه   ا ص  م  إنذ  ف    الدَّ ال  س  ق  م   ، ي  ف    الدَّ س  ه  :  و  اق  ر  اأ   ، ه  لف  الس   بنلال  :  و 
ن
لبُّ املْ لاء ص 

اأ   ْقدن ننك  ي اع، ف ه   ع  ْسف    س   ي 
ن
ء ْ اليشَّ  .( سف  :مقاييس اللغة ) " ا  و  ك 

وال هوة التي يقضليها الرجلل ملن امرأتله ثم كنّى عن املعارشة الزوجية 

وكنّلى علن املهلر والصلداه بلاألجر ؛ ليكلون أوقلا  يف بيلان باالستمتا  ، 

أة للصداه ؛ ألن األجر يف االستعامل العام يكون مقابل عمل ، استحقاه املر

ويف هذا بيان شاف  لتكريم القر ن للمرأة وحفظ حقوقها وإجيااا عىل الزوج 

ة  لف  )بلفظ األمر الُّصي   يض  رن نَّ ف  ه  ور  نَّ أ ج  وعّضد األمر كذلك بلفلظ ( آت وه 

 .الفريضة ليدلَّ عىل استحقاه املرأة للصداه 

 :   ستقبح ذكره  لفظر الرصيح ناية عامي ي  الك -2

جرت عادة الناس قديام  وحديريا  أن يكنوا عن قضاء احلاجلة وعلاّم خيلرج 

من البطون بغا ألفاظها احلقيقية املوسوعة هلا يف لغاهتم ، واذا نزل القلر ن 

 :فكنّى عن قضاء احلاجة بالغائط ، قال اهلل تعا  

                            

                          

                              

           (27:النساء. ) 

كانت عادة النلاس قبلل  وقد ذكرنا أن أصل الغائط املكان املنخف  ؛ إذْ 

أن يتخذوا يف بيوهتم مواسا لقضاء احلاجة أن يقضوها يف مكلان ملنخف  

 ْبنن س  ويف احلديث ..  لبا  للسرت 
اكن حَّ نن الضَّ يبن  ع  ول   ْفي ان  اْلكنال  س    اهللن أ نَّ ر 

ه   ال  ل  اك  :  ق  حَّ ا س  ك  ، ي  ام  ا   ع  ال   م  ول  :  ؟ ق  س  ا ر  اللَّب ن   اهللني  لال   ، ، اللَّْحم  و  :  ق 

ا اذ  ا  إن   م 
ال   ث مَّ ي صن لنْملت  :  ؟ ق  لْد ع  لا ق  لال   إن   م  لا    إننَّ اهلل ف ل:  ، ق  ت ع  ك  و  ب لار  ت 

ا ق    ري ال  ب  م  م  م  ْن اْبنن  د 
ج  من ْر  ْني ا  خي  لدُّ

 (.42323:روال أمحد )"لن

عن الطعام بعد اهلضم واالنتفلا  بله واالسلتمتا   فقد كنّى رسول اهلل 

االستفهامية أوال  ، ثم ما املوصولة ثانيا  ، وهو من أمجل الكنايات ( ما ) بلفظ 

ال  للدنيا داللة  عىل قّلتهلا وهواَّنلا عاّم خيرج من بطن اإلنسان ، وقد جعله مري
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هم إ  حتقيق غرض وجودهم فيهلا عىل اهلل ؛ ليبّصلنر  الناس  بحقيقتها ويرش  د 

 .أال وهو عبادة اهلل تعا  

 : الكناية عن الندم واحلرسة  -3

احلّسة والندم أحوال نفسية متّر باإلنسلان حلني يفعلل املعصلية ويفوتله 

رة والنلدم سلاعة  ال ليف الدنيا أو اآلخرة ، فيبدي احلسلاخلا ثّم تأتيه العقوبة 

مندم ، ومها من األمور النفسية التي تظهر  ثارها أحيانا  عىل الوجول ، وقد ال 

تظهر حسب  بيعة اإلنسان ودرجة حتّمله ، ولكّن بع  الناس يعربون علن 

 : ذلك بحركة جسمية داّلة أو قول معرب عن احلّسة واألمل والندم ، ومنه 

  -أ                       

                           (28:الكهف) 

هذل اآلية يف سياه قصة صاحب اجلنتني يف سورة الكهلف ، فقلد رّصأ 

ثلم جاءتله .. ونكرانه وهو حياور صلاحبه مفتخلرا  بجنتيله  لجحودبكفرل و

وتقليب  ":العقوبة عاجلة  فأصب  يقّلب كفيه ندما  وحّسة  ، قال الزخمرشّي 

يقلب كفيله ظهلرا  للبطن ، كلام  ألن النادم ؛ كناية عن الندم والتحّس الكفني

لوألنه يف معنلى النلد ،عن ذلك بعّ  الكف والسقوط يف اليد  يكنّ   يدّ م ع 

فأصب  يندم عىل ما أنفلق فيهلا أي أنفلق يف عامرهتلا : تعديته بعىل ، كأنه قيل 

شة سقطت عروشلها علىل وهي خاوية عىل عروشها ، يعني أن كرومها املعرّ 

 .(382/ 8:الك اف ) "األرض ، وسقطت فوقها الكروم

  -ب                           

     (83:الفرقان)  

يبني القر ن هذا املوقف من مواقف الندم يوم القيامة ، حني يعاين 

املجرمون العذاب وال جيدون العون ممن اتبعوهم يف الدنيا ، ويظهر الندم 

واحلّسة عىل اتباعهم ألولئك الضالني املستكربين ، ومن صور الندم 

  ،رةلاليدين ، وهي حركة جسمية داّلة عىل منتهى الندم واحلسواحلّسة عّ  
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وشبيه بذلك ما حيدث من املنافقني يف الدنيا حني ينتُّص املسلمون ويزدادوا 

 :قوة كام قال تعا  

                         

                           

                  .      

                          

                        

       (442 -442:  ل عمران) 

كنى عن شدة غيظ املنافقني وكرههم للمسلمني وحقدهم عليهم 

بعيدا  عن أعني املسلمني ، إ  بع  لوبعضهم هم أنامل هم حني خيبعض  

 .ري  ب دة الغيظ لوذلك أبل  يف بيان ذلك احلال من التص

  -ج                   

            .          

                 (20-22:الزمر) 

تأِت هذل اآلية الكريمة يف سياه األمر باتبا  أحسن ما نلزل ملن عنلد اهلل 

رة والندامللة عللىل التفللريط ، قللال لقبللل وقللو  العللذاب بغتللة  فتكللون احلسلل

،  ب فالن وجانبله وناحيتلهأنا يف جنْ : قال، ي   انباجل:  بواجلنْ " :الزخمرشّي 

، يريلدون يف  ط يف جنبه ويف جانبلهفرّ :  ، ثم قالوا ب واجلانب اجلنْ وفالن لنّي 

 : قال سابق الرببري ، حقه

ب           وامق     اهلل  يف جنْبن  أما تتقني    ت قطّ للن له ك 
ى عليكن رَّ  ا  لد  ح 

زل فقلد ل وحيّ ج  يف مكان الرَّ  األمر   ثبتَّ ، ألنك إذا أ وهذا من باب الكناية

 : أال ترى إ  قوله ، ه فيهأثبتَّ 

  جن عىل ابن احلرْش   بْت ق   ة  بّ يف ق            دى والنّ  واملروءة   السامحة   إنّ 
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/ 2:الك اف ) "ألجلك : ملكانك فعلت كذا ، يريدون : ومنه قول الناس 

473). 

  -د                              

               (422:األعراف)  

ذهب موسى عليه السالم يتلقى التوراة وترك هارون يقوم عىل شأن بنلي 

هلل ، بل رأوا إرسائيل فخدعهم السامري وصنا هلم العجل فعبدول من دون ا

وشغبوا عىل هارون حتلى كلادوا يقتلونله ، .. أن موسى سل عن إهله ونيس 

وحني عاد موسى غاسبا  وعلنّفهم وأرشلدهم علادوا إ  رشلدهم إ  حلني 

وتأِت هذل اآلية الكريمة يف سياه بيان ندمهم وتلوبتهم ، وتفسلال .. وندموا 

 ألن ملن شلأن ملن اشلتدّ ملا اشتد ندمهم وحّسهتم عىل عبادة العجل، " أنه 

، ألن فال قلد وقلا  فيها ، فتصا يدل مسقو ا    يدل غام   ندمه وحّسته أن يع َّ 

: الك لاف ) " وهو من باب الكنايلة (78)(يف أيدهيم ) مسند إ   (سقط)و ، فيها

8 /406). 

 : الكناية عن الذلة واالنكسار  -4

  قلللال اهلل تعلللا  -أ                            .

                                  (0:القمر-

3) . 

  وقال سبحانه                  

   .                        

       (27-28:القلم). 

تصور اآليات بع  أحوال الناس يوم القيامة وخلروجهم ملن قبلورهم 

فتصيب املجرمني منهم الذلة  واالنكسار  ، وقد كنّى القلر ن علن للحساب ، 

، ألن  ناية عن الذلة واالنخلزالك "هو والذلة واالنكسار بخ و  األبصار ، 

 .(278/ 2:الك اف ) "العزيز تظهران يف عيوَّنام الذليل وعزة   ذلة  
                                                 

يف ) يعني أن الفعل مسند ، وشبه اجلملة ( يف أيدهيم ) مسند إ  ( قطس  )قوله  -78
 .   مسند إليه قام مقام نائب الفاعل ألن الفعل الزم مبنّي للمجهول ( أيدهيم 
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  -ب                       
   .                      

          (النساء:  -  ) 
تصور اآليات م هدا  من م اهد اآلخرة ، وهو جميء كل نبّي شاهدا  عىل 

شاهدا  عىل أمته ، وهنا يظهر ندم الكفار ممن عصوا اهلل  أمته ، وجميء حممد 

ل وسلطان ، فام أغنى علنهم ورسله ، لقد كانوا يف الدنيا ذوي عدد وعّدة وما

ذلك شيئا  يف اآلخرة ، فها هم حني يعلاينون العلذاب يتمنلون هلذل األمنيلة 

! العجيبة التي مل ختطر عىل باهلم يف الدنيا ، يتمنلون للو ت سلّوى الم األرض  

كأنام أرادوا االختفاء يف  ياهتلا هربلا  ملن العلذاب ، وللو قيلل ألحلدهم يف 

وهلا هلو يتمنلال يلوم ال ! ض  لغضب وعّدها مهانة ست سّوى بك األر :الدنيا

 .جمال  لألماّع 

 :   السم  واالمتثال ألمر اهلل الكناية عن الطاعة  -1

لرّب الا علن الطاعلة  ملا كانت حاسة السلما خمتصلة باسلتقبال الكلالم ع 

 : قال تعا  بنفيها عن العصيان ، رّب والقبول ، وع  

                          

       (462:البقرة) وقال سبحانه       

                  

                         

            (27:البقرة) 

 يكنى بالسما يف مواسا من القلر ن علن الطاعلة ؛ ألن السلما حاسلة  

ه   ":ابن عاشور  قال يتلقى اا اإلنسان أوامر اهلل ونواهيه ، ْول  وا ) ق  ع  اْسلم   (و 

ْمتنري ال   اد  بنهن االن ر  ول  ، م  ام  ت ق  ة  ك  ن اي 
و  كن ْمت رينلل  : ف ه  لي أ ْي ال  ي 

من ال  ا  ك  ن  ال  ي ْسلم  ف ال 

ي  اةن ؛ أ ْمرن  إن   التَّلْور 
ن
اء ْصلغ  ْعن لى اإْلن ام  ن بنم  ن ا بنالسَّ لإننَّ ق  ، إنْذ ل ْيس  اأْل ْمر  ه  له  ف               ْول 

ة   ) لوَّ ْم بنق  ْينلاك  ا  ت  وا م  ذ  اء  ( خ  لد 
ن ه  اْبتن لمَّ ت ض  ةن ؛ ي  وَّ  بنلاْلق 

لن  اأْل ْخلذن
اد  من  نَّ املْ لر 

ألن

م  بنهن  ام 
ْهتن ه  ، االن ع  ام  و  س  من ه  ال  من بناْلك  ام 

ْهتن ل  االن أ وَّ   .(062/ 4:التحرير والتنوير )"و 
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 التاس  والثالثونالفصل 
 لتعريض ا

التعلري  " :لون خاص من ألوان الكنايات ، قال ابن املعتلز التعري   

عىل حسب ملا عمللوا بلاللحن  رأ  لبه وال يص ض  أن يكنى عن اليشء ويعرّ 

وقد جاء لفلظ التعلري  الذا املعنلى يف  (72: البديا ) "والتورية عن اليشء

 .القر ن يف التعري  بخطبة املرأة املعّتدة كام سنذكر بعد 

ي   " ويف لسان العرب  ي ن : والتْعرن ف  التَُّّْصن ال  ي    ، خن يلة  : وامل عارن التَّْورن

 
ن
ء ْ نن اليشَّ  ع 

ن
ء ْ يفن املْ ري لن  ، بناليشَّ نْ  و  ج  ع  يث  خم  رَّ

دن و  ح  ه  لنْي   ، و  ص  ان  ْبلنن ح  ْملر 
،  عن

ْرف و    بن :  م  ذن نن اْلك  وحة  ع  لعة   إننَّ يفن امل عاري ن مل  نْد   أ ي س 
(  )

ْلا    ي   مج  امل علارن

ن  التعري ن 
ْعراض  من يثن  ، من دن يفن ح  ر   و  م    اهلل  ع 

يضن نْه   ر  لا أ م  :  ع  ي  م  ا يفن امل عارن

ْغني ا بَّلاس  ملي   اْبلنن ع 
يثن لدن يفن ح  بن ؟ و 

ذن نن اْلك  م  ع 
لا أ حلبُّ :  ْسلن ي ن  م  علارن بم 

ْر   من مح  ال  م اْلك    .(عرض : اللسان  )"النع 

شيئا  يدل بله علىل  -اإلنسان   -أن يذكر ":و ّي عن التعري  وقال السي

ْرض ال  يء وهو جانبله ، فلالتعري  لْء مل يذكرل ، وأصله التلوي  من ع 

سا  ، كقول إبراهيم عليه إذن ذكر لفظ ال لذاته ، وإنام ملعنى  خر يفهم منه عر  

 :السالم 

                 .       

           ( 07 -08:األنبياء) 

                                                 
كربى لبيهقي يف السنن الا ممنه هذا احلديث رفعه بعضهم إ  النبّي  - 77

رون عىل لبعضهم عىل عمر بن اخلطاب و خ ، رونلووقفه  خ( 46/770)
حيث روى عن ( األدب املفرد ) ران بن حصني ، منهم البخارّي يف كتاب لعم

ه  : مطرف ق ال   ل  نْزن ل  ي  نْزن لَّ م  ، ف ق 
ةن  إن   اْلب ُّْص 

ةن وف  ن  اْلك 
نْي  من ص  ان  ْبن  ح  ْمر 

ْبت  عن
حن ص 

و  ي   ه  ْعرا  إنالَّ و  عن شن د  ق ال   نْ ن ة   إننَّ :  ، و  وح  ي ن مل  نْد  ارن :  باعلعن الكذب، قال األ يفن امْل ع 
 (.208:األدب املفرد بالتعليقات ): صحي  موقوفا  ، انظر 
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ما العلم أن كباهم مل يفعله ، وإنام ذكر ذلك ليعّرض هلم أَّنا ال تصلل   

اد ما للعبادة ، إذا أيقنوا عجز الكبا عن محاية الصغار ، فيكون إبراهيم قد أر

م  عرسا  من قوله   ي فه                  ونقلل السليو ي علن

قسم يراد بله معنلال احلقيقلي ، وي لار بله إ  : السبكي أن التعري  قسامن 

املعنى اآلخر املقصود ، وقسم ال يراد به ، بل ي رضب مريال  للمعنى الذي هلو 

 . (07/ 8: اإلتقان )"مقصود التعري  

ال بّد من وجود مناسبة تربط املعنلى اجلديلد بأصلل اللفلظ اللذي هلو و

ي   أ ْن " :موسو  له يف اللغة حتى ال يلتبس  الكالم ، قال ابن عاشور    التَّْعرن

يد  املْ   رن ْيئي  هن ش  من ال  ْن ك  ل م  من ْا  املْ ْدل ولن  ا  ت ك  ْسلع غ  يلبن و 
كن ْ  بنالرتَّ

ْيهن ل   ب لنْي   ا  ع 
لب ة   ن اس 

ملن

ودن   املْ ْقص 
ن
ء ْ نْي  اليشَّ ب  من و  ال   اْلك 

ْدل ولن يضن  م   املْ ْعن ى التَّْعرن
ةن اد  ىل  إنر   ع 

ين ة  رن ا  ق  ،  ي  ل، م 

ب لنْي  الّ ل من و  لال   اْلك 
ْدل ولن نْي  م   ب 

ب ة  ن اس  ْن م 
م  أ الَّ ب دَّ من

لن تنْللك  ل ف ع  ، و 
لودن  املْ ْقص 

ن
ْيء

ب ة   م   املْ ن اس 
زن ال  ا م   .(226/ 8: التحرير والتنوير ) " ة  أ ْو مم  اثنل ة  إنمَّ

 : الفر   ب الكناية والتعريض 

وهلذا  ":كام قال ابن األثا بني الكناية والتعري  خلط بع  البالغيني 

البيان  وقد تكلم علامء  ،  النو  مقصور عىل امليل ما املعنى وترك اللفظ جانبا  

ل، وال حلدّ  ، ومل يفرقوا بيلنهام فوجدهتم قد خلطوا الكناية بالتعري   ال  وا ك 

،  ، بلل أوردوا هللام أمريللة ملن اللنظم والنريلر يفصله عن صلاحبه منهام بحدّ 

من التعري ، وللتعري   فذكروا للكناية أمريلة  ، وأدخلوا أحدمها يف اآلخر 

 .(22/ 7:املريل السائر )"من الكناية أمريلة  

أيُّ فلره بللني الكنايللة : فلإن قلللت  ":وفلره بيللنهام الزخم للرّي بقوللله 

: الكناية أن تذكر اليشء بغا لفظه املوسو  له كقوللك : والتعري ؟ قلت 

 ويل النجاد واحلامئل لطول القامة وكريا الرماد للمضياف ، والتعلري  أن 

: تذكر شيئا  تدل به عىل ْء مل تلذكرل ، كلام يقلول املحتلاج للمحتلاج إليله 

 : وجهك الكريم ، ولذلك قالوا جئتك ألسلم  عليك ، وألنظر  إ 

 وحسب ك بالتسليم منى تقاسيا
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وكأنه إمالة الكالم إ  عرض يدل عىل الغرض ، ويسلمى التللوي  ألنله 

 (4/827:الك اف ) "يلوأ منه ما يريدل

، فال ي لرتط يف  أخفى من الكناية"  التعري ورأى بع  البالغيني أن 

لراد التعري  لزوم ذهني وال مصاحبة وال مالب س   ة  بني معنى الكلالم وملا ي 

م ذهنا  اا ملن توجيله  ْفه  الداللة به عليه، إّنام قد تكفي فيه قرائن احلال، وما ي 

ل  راغب  يف اللّزواج  : كأن يقول الراغب بخطبة امرأة معينة،  الكالم ج  لُّ ر  ك 

يضا  بأّنه يرغب يف الزواج منها ْعرن عبد )" حيبُّ أْن تكون هذل املرأة زوجة  له، ت 

 .(483/ 8:البالغة العربية : امليداع  نالرمح

 : شواهد قرآنية 

   -أ                       

                     

             (872:البقرة) 

َّنى القر ن عن التُّصي  بخطبة املعتّدة حتى تستويف عّدهتا ، لكنله أبلاأ 

التعري  والتلمي  لصعوبة االمتنا  عنه وخوف فوات الغرض بالسلكوت  

وهلو أن يلذكر هللا كالملا  فيله تلملي  ال  وهنا جاء لفظ التعري  رصحيلا  ،

 .بته يف الزواج اا بعد أن تستويف  عّدهتا تُّصي  برغ

وقد رش  اهلل تعا  ذلك األدب اجلميل مراعلاة مل لاعر امللرأة وم لاعر 

 اآْلي لات   "الزوج يف عّدة الوفاة ، حيلث  أو أقاربن  ذوهيا من أوالد  
ن تن لمَّ ت ض 

أ   ، و 
ف لاةن  اْلو 

ةن لدَّ
عن  و 

هن ةن الطَّلال  دَّ
ام  عن ا أ ْحك  ْبل ه  ي ق 

تن أ نَّ الَّ ، و  م  ْلرت    حم 
ةن لدَّ
لد  اْلعن نَّ أ م 

 ، وفن لن  املْ ْعلر 
ْدن  من ا أ ر  نَّ م  هن

سن ْلن  يفن أ ْنف  ْفع  از  أ ْن ي  نَّ ج  ل ه  ل ْغن  أ ج  ا ب   إنذ 
اتن لَّق  املْ ط 

ْغن ه  ال   ْبل  ْ ي  ا مل  ك  أ َّنَّ نَّ إنذ 
لن ْن ذ  م  من

لن لنك   ف ع  دَّ ، جي  وز  ذ   م 
ج  يفن وُّ التَّز  ام  ف  لر  لن ح   اأْل ج 

 ةن

لان   ك  ، و  اجن و  ول  اللزَّ ص  ث  ح  د  نْه  املْ ت ح 
د  من ْقصن جن إننَّام  ي  وُّ  التَّز 

ث  يفن دُّ ان  التَّح  مل َّا ك  و 

ْسلتنْئري ارن  لىل  االن لا ع  ْرص 
 ا، حن

هتن د  اع  و  م   و 
ةن  املْ ْعت دَّ

ْطب ةن
وا إن   خن ق  اب  ت س  نْم أ ْن ي 

هتن اد  ْن ع 
من

ةن ان ا  دَّ
 اْلعن
ن
اء ض 

ْعد  اْنقن لنلك  ، ب  يم  ذ  رن ْ ة  هل  ْم حت  يع  ن ب يَّن تن الرشَّ   ف 
 
ء ْ  ْ  

لْت يفن ص  خَّ ر  ، و 

نْه  
هن ، من لابنقن ىل  س  م  ع  ال  ا اْلك  ذ  ط ف  ه  ك  ع 

لن لنذ  ق ولله..  و  لا : و   م 
ْسلت ْم بنلهن رَّ ليام ع 

فن
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رَّ  م  ع  ال  ، أ ْي ك  م  ال  ا ك  ا صدقه  م  ة، و  ول  ْوص  لىل  م  ْطل لق  ع  ي   ي   نَّ التَّْعرن
، ألن ْست ْم بنهن

ْولنلهن  يَّن ه  بنق  قد ب  ، و  من ال  ن  اْلك 
اعن املستفادة من ْن قوب املْع  ب  من ْ ْطب لةن  :ق 

لْن خن من

 
ن
 (.8/226:التحرير والتنوير ) "الن ساء

 :يك ف عن بالغة التعري  يف قوله تعا   الزخمرشّي و -ب 

                     

               (82:سبأ).  

يف سياه دعوة الكفار واحلوار معهم يأِت هذا السدال عن الرازه العبلاد 

أِت إنله اهلل تعلا  ، ثلم تل.. ويأِت اجلواب .. من خاات الساموات واألرض 

هذل اجلملة البديعة املعّقبة بأن أحد الفريقني عىل هدى واآلخلر يف سلالل ، 

 قالومل حتدد ، لكنها أنصفت ؛ إْذ من املعلوم عند العقالء صفات كل فريق ، 

ل وهذا من الكالم املنصف الذي كلُّ  ":الزخمرشّي  لوال   نْ م  أو  سلمعه ملن م 

ناف   ْرجه بعلد تقدملة ملا ك ، قد أنصفك صاحب  : قال ملن خو ب به  م  ويف د 

قدم من التقرير البلي  داللة غا خفية عىل من هو من الفلريقني علىل اهللدى 

ومن هو يف الضلالل املبلني ، ولكلن التعلري  والتوريلة أفضلل باملجلادل 

وأهجم به عىل الغلبة ما قلة شغب اخلصم ، وفّل شلوكته باهلوينلا ، ونحلول 

 "نا لكلاذب أحلد   ي ومنلك ، وإنّ منّ  ه  الصاد علم اهلل  :قول الرجل لصاحبه 

 (.224/ 7: الك اف )

   -ج                 

                     (7: احلجرات)  

يف املسجد ، وعرفوا  دينة فلم جيدوا رسول اهلل جاء وفد بني متيم إ  امل

أنه يف بع  حجرات نسائه ، وكان من األدب أن ينتظروا خروجه ، لكلنهم 

فنزل القر ن يللومهم ويرشلد األملة إ  .. مل يفعلوا ورفعوا أصواهتم ينادونه 

وهلذل اآليلة بنظمهلا  ":  رّي لالزخم قال  وجوب مراعاة مقام رسول اهلل 

م اسلام  إلنّ تبر   ذيال املدكلدة ، وتصليا  ت عليه من إيقا  الغاّسني أصلواهت 

من مبتدأ وخرب معرفتني معا  ، واملبتدأ اسم اإلشارة ، واسلتئناف  خربها مجلة  
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ل  عملهم ، وإيراد اجلزاء نكرة   اجلملة املستودعة ما هو جزاؤهم عىل  مبهام  أمر 

ملا فعله الذين وّقلروا رسلول  ناظرة  يف الداللة عىل غاية االعتداد واالرتضاء

اهلل  من خف  أصواهتم ، ويف اإلعالم بمبل  عزة رسلول اهلل وقللدر رشفله 

م واستيجاام  وفيها تعري    ومنلزلته  بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواهت 

 (. 2/720: الك اف )"سد ما استوجب هدالء 

  -د                 .        

           (07-08:األنبياء) 

فلراغ إ   هللتهم فحّطمهلا براهيم عليه السلالم إ  عيلد هللم إخرج قوم 

إ  إلقائله يف  افجاءوا مّسعني فزعني ونصبوا له حماكمة عاجللة انتهلوا فيهل

نّجال اهلل تعا  منها وجعلها عليه بردا  وسالما  ، وكلان ملن حلوارهم النار  ف

معه يف املحاكمة أن سألول عن الفاعل فعّرض ام يف اجلواب بلأن هلذا ملن 

ولطلائف هلذا ،  هذا من معاري  الكلالم ":فعل كباهم ، قال الزخمرشّي 

قلول فيله أن وال ، الراسة ملن عللامء املعلاع النو  ال يتغلغل فيها إال أذهان  

عنله إ   الصلادر   الفعلل   قصد إبراهيم صلوات اهلل عليه مل يكن إ  أن ينسب  

يبلل  فيله  وإنام قصد تقريرل لنفسه وإثباته هلا علىل أسللوب تعرييضل  الصنم

، وهذا كام لو قلال للك صلاحبك وقلد  غرسه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم

؟ أنلت كتبلت هلذا أ:  بخط رشيق وأنلت شلها بحسلن اخللط كتبت كتابا  

:  ، فقلت لله ال حيسن اخلط وال يقدر إال عىل خرم ة فاسدة ّي وصاحبك أم

، ال  ، كان قصدك اذا اجلواب تقريرل للك ملا االسلتهزاء بله بل كتبته أنت

واألملر دائلر بيلنكام  - ، ألن إثباتله أو املخلرمش ّي نفيه عنك وإثباتله لألمل

 .(482/ 7: الك اف )" استهزاء به وإثبات للقادر - للعاجز منكام

  -هـ                         

               .             

                         

   (24-26 : البقرة). 
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ونلداؤهم ،  يف هذا السياه يتوجه اخلطاب إ  اليهود املعارصين للنبّي 

ببني إرسائيل تذكا هلم بكرامة أصلهم وانتساام إ  نبّي كريم هلو يعقلوب 

ري  لثم األملر الصل.. ألمر بذكر النعمة والوفاء بالعهد عليه السالم ، وفيه ا

والتحذير ال ديد من أن يكونلوا  بأن يدمنوا بام أنزل اهلل عىل رسوله حممد 

لو  " :أول كافر به ، وهنا مقام التعري  ، قال ابن عاشور  لّم ه  ود اأْل ه  املْ ْقص 

ين ة  ع   رن وم  ق  ق  و  ي  ه  ُّ ، و 
ييضن ن  املْ ْعن ى التَّْعرن

ون وا من ن  النَّْهين أ ْن ال  ي ك 
ْصد  من ىل  أ نَّ اْلق 

نن  يام   اإْلن
ين  يفن رن ت أ خ  ون وا م  ْفرن أ ْي ال  ي ك  ين  بناْلك 

ي   يفن .. املْ ب ادنرن اْعل ْم أ نَّ التَّْعلرن و 

ْصفن  وصن و  ص  ل  ) خ  ين  ( أ وَّ رن
افن ون وا ك  ْن أ ْن ي ك  ا أ ْصل  النَّْهين ع  أ مَّ لنك   و  بنلهن ف لذ 

ْدل   يَّةن ملن ا فنيلهن لم 
حين  التَّْلون

ةن ن اي 
بنيلن اْلكن ْن ق  ي   من التَّْعرن حيا  ، و  ن رص  ة  و  يق 

قن  ح 
ول  اللَّْفظن

ائننن  لر  ْن ق 
ل  من ْص  ي ن حي  ب ْع   التَّْعرن  ، و 

هن من ازن و  ن  املْ ْعن ى إن   ل 
الن من ْنتنق   االن

ن
اء ف  ْن خ  من

نْ  الن عن ال  اأْل ْحو  ال  جم  لاز  و   و 
لة  يق  قن لف  بنح  ا ال  ي وص  لذ  لَّ ه  ع  ل  من ، و  ال  د  النُّْطقن بناْلك 

يَّللةن 
ْقلن للا اْلع  ه 

تن ل  دنال  يللبن و 
اكن  الرتَّ 

اتن ْسللت ْتب ع  للْن م 
للو  من ه   ، و 

للة  ن اي 
التحريللر )"كن

 .(4/204:والتنوير

هتم ، اإلسالم وأهله كام هو معلوم من سا اليهود وما ذلك كله حارب

 :قال تعا  ! لوا الكفار عىل املسلمني ورأوا أَّنم أهدى منهم بل فّض 

                        

                        

.                          

 .(28-24:النساء)
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 األر عونالفصل 
 التقـديم والتأخـري

التصور العام للجملة العربية أن تستويف ركنيها أوال  ثم تتحمل 

السمية املبتدأ واخلرب فاملتعلقات أو ما املتعلقات أّيا  كان نوعها ، ففي اجلملة ا

النحوّية وهو مصطل  غا مناسب ، ويف الفعلية ( الفضالت ) أسامل النحاة 

لكّن هذا األصل ال يكاد يريبت عىل حال ... الفعل والفاعل فاملفاعيل 

ث لكل مكونات اجلملة العربية دواحدة بسبب التقديم والتأخا الذي حي

 .كام سنرى 

التأخا ظاهرة تطبا اجلملة العربية يف كريا من أنام ها ، وال التقديم وو

خصب  ، وهو جمال  ، فهو جمال إبدا  املبدعني من ال عراء والناثرين غرو  

ق عىل كل حال باحلالة لبالغة القول تتفاوت فيه قرائ  الكتاب ، ويتعلّ 

ما ،  ق  النفسية والفكرية التي يمر اا املبد  ، فتجعله يبني مجلته عىل نس

 . م أو يدخرفيقدّ 

وال عر يعتملد أساسلا  يف مجالله علىل األوزان والقلوايف يف بنلاء هيكلل 

بيانية أخرى كاملجاز واالستعارة القصيدة ثم عىل التقديم والتأخا ما صور 

هو باب كريا الفوائد ، جلّم  ":وعن أمهية التقديم والتأخا يقول عبد القاهر 

يلد الغايلة ، ال يلزال يفلرّت للك علن بديعلة ، املحاسن ، واسا التُّصف ، بع

ه ، ويلطف لديك ويفيض بك إ  لطيفة ، وال تزال ترى شعرا  يروقك مسمع  

لّدم فيله ْء  ،  ه ، ثم تنظر فتجد سبب  موقع   أْن راقللك ولط لف عنلدك أن ق 

ّول اللفظ عن مكلان إ  مكان   .(27: دالئل اإلعجاز )"…وح 

كتفي بتقرير األحكام اإلعرابيلة للتقلديم التقليدي ي النحوّي إن الدرس 

يتجلاوز  اجللاملّ والتأخا ، وهذا أمر جيد يف سياه التعلليم ، لكلن البحلث 

وهي تنتقد الطرائلق التقليديلة يف ذلك كام تقول الدكتورة عائ ة عبد الرمحن 

وأنت تدرس يف النحو احلكم اإلعرايب للمبتدأ املدخر واخلرب  ":تعليم النحو 

أما دواعي التقديم والتلأخا فمنفصللة متاملا  علن النحلو اللذي ال املقدم ، 
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يتدخل يف اختصاص علم املعاع ، وحيفظ التلميذ قواعد الصنعة يف املعلارف 

 "والنكرات ، أما رّس العربيلة يف التعريلف والتنكلا فلال شلأن للصلنعة بله 

 .(423: لغتنا واحلياة : عائ ة عبد الرمحن /د)

م والتأخا كرياا  ملا يرتبطلان باملسلتويات العليلا ملن واحلقيقة أن التقدي

الكالم وبحالة املتكلم أو الكاتب النفسية والفكرية ، ومملا يقلررل اللغويلون 

خمالفة النظام املألوف يف ترتيب الكلامت قد يقا يف األساليب  "املحدثون أن 

التي ت لبه ال لعر امللوزون ، كلبع  اخلطلب العنيفلة احلامسلية ، ويف كلل 

: إبراهيم أنيس /د)"ة أسلوب انفعال عا في كالذي يكون يف احلوار واملحاّج 

 .( 724:من أرسار اللغة 

والتقديم والتأخا عند العرب مرتبطلان بفلن القلول ، أي بلالكالم ذي 

اللغلوّي الطبيعة الفنية كال عر والنرير الفنلي يف ألوانله املتعلددة ، والضلابط 

عراب الذي حيفظ لكل لفظ موقعله يف بنلاء للتقديم والتأخا عندهم هو اإل

يقلول   "قب عبد  اهلل زيلدا   "اجلملة سواء ورد مقدما  أم مدخرا  ، ويف مجلة 

كلام جلرى يف  جلرى اللفلظ   الفاعل   رت  وأّخ  املفعول   فإن قدمت   ":  سيبويه

بله ملدخرا  ملا  قب زيدا  عبد  اهلل ، ألنك إنام أردت    :األول ، وذلك قولك

 منه وإن كان مدخرا  يف اللفظ  بأول   الفعل   أن ت غل   ه مقدما  ، ومل تردْ أردت ب

فيه مقدما  ، وهو عريب جيلد كريللا ، كلأَّنم  اللفظ أن يكون   فمن ثم كان حدُّ 

امَّنلم  هلم وهم ببيانله أْعن لى إنام يقدمون الذي بيانه أهمُّ  ، وإن كانلا مجيعلا  هي 

 . (72/ 4:الكتاب)"ويعنياَّنم 

 " أْعن ىكأَّنم يقدمون الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه  "ويه وقول سيب

 كونصار من بعدل قاعدة أساسية يف درس التقديم والتأخا ، حيث ال ي

إال لغرض يريدل  -يف رأي النحاة والبالغيني  -تقديم مدخر أو تأخا مقدم 

املتكلم ، ومل يكن ذلك الغرض ليتم أو يتض  لو بنى املتكلم كالمه عىل 

 . النسق املألوف للكالم

رف الفكلر لإن خمالفة الرتتيب املألوف للكالم تريا انتبال املتلقلي ، وتصل

واالهلتامم إ  ذللك املقلدم ، والقلر ن نلازل بلغلة العلرب وعلىل ملذاهبهم 
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وسننهم يف استعامل لغتهم ، وقد ورد فيه التقديم والتلأخا كريلاا  ، ورصفله 

اعلم  ":تامم واالختصاص ، قال عبد القاهر النحاة والبالغيون عادة إ  االه

شيئا  جيري جمرى األصل  -أي التقديم والتأخا  -أّنا مل نجدهم اعتمدوا فيه 

 .( 22: دالئل اإلعجاز )"ثم ذكر قول سيبويه املتقدم  …غا العناية واالهتامم 

يق يضلتويرى ابن يعيش كذلك أن ترتب الكالم عىل النسق املألوف فيله 

ولو اقتُّص البيان علىل حفلظ املرتبلة ، فليعلم الفاعلل  ":دعني ، قال عىل املب

بتقدمه واملفعول بتأخرل لضاه امللذهب ، ومل يوجلد ملن االتسلا  بالتقلديم 

 عملرا   قب زيد  : ، أال ترى أنك تقول  والتأخا ما يوجد بوجود اإلعراب

تقلدم أو علم الفاعل برفعه واملفعلول بنصلبه ، سلواء وأكرم أخاك أبوك ، في  

 .( 4/38:رشأ املفصل  )"تأخر؟ 

حسب تقدم  ما تقدم من الكالم فتقديمه يف اللسان عىل ":وقال السهييل 

إما بالزمان وإما بالطبا :  واملعاع تتقدم بأحد مخسة أشياء،  ناناملعاع يف اجل  

فإذا سبق معنى من املعاع ،  وإما بالرتبة وإما بالسبب وإما بالفضل والكامل

بأكريرها سبق اللفظ الدال  األسباب اخلمسة أو ذلاخللد والفكر بأحد هإ  

وربام كان  نعم،  ، وكان ترتيب األلفاظ بحسب ذلك عىل ذلك املعنى السابق

نتائج الفكر : السهييل ) "ترتيب األلفاظ بحسب اخلفة والريقل ال بحسب املعنى

 (862: يف النحو 

داللية يف  عملية لفظيةبل هو ،  فقطليس التقديم والتأخا عملية لفظية ف

 ن  معا  ، فمتى تقدم لفظ كان حقه التأخا أو تلأخر وحقله التقلديم وصلدر 

، أمكلن حتليلل شلعرل ونريلرل ذلك ممن ي عرف عنه االجتهاد يف صياغة البيان 

ملعرفة اجلامل الفني الذي حيدثه ذلك املبد  بالتقديم والتلأخا ، قلال الكالم 

وتلأخال  ليءاألمر يف تقديم ال  م أّن من اخلطأ أن يقّسم  واعل ":عبد القاهر 

، وأن يعّللل  ، وغا مفيلد يف بعل  يف بع  الكالم جعل مفيدا  في   ، قسمني

هللذا  ، حتلى تّطلرد   ، وأخرى بأنه توسعة عىل ال اعر والكاتلب تارة بالعناية

يلدل ذاك ألّن من البعيد أن يكون يف مجللة اللنظم ملا  ؛ قوافيه ولذاك سجعه

 .(32: دالئل اإلعجاز ) "تارة وال يدل أخرى
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 : أثر اإليقاع يف التقديم والتأخري 

رّي ملن لرغم اللمسات اجلاملية الكرياة التي قّدمها عبد القاهر والزخم ل

بعدل فإَّنام مل يلتفتا كرياا  إ  أثر متطلبا اإليقلا  يف تركيلب اجلمللة العربيلة ، 

متطلبات اإليقا  اللفظلي  يانيني يف إغفاهلم دور  وتابا عبد  القاهر كريا  من الب

، وملن هلدالء اللدكتورة عائ لة عىل ما سنفّصل بعد  يف ت كيل بنية اجلملة 

عبد الرمحن التي مل تلتفت يف تفساها البياع للبع  سلور القلر ن إ  ذللك 

ة للنحو واللغلة ، فهلي تلرى يف اجلامليّ رغم ما نذكرل هلا من اهتامم باجلوانب 

 يم اجلار واملجرور يف قوله تعا  تقد            (2:رألال ل ) أن

وهلو  " ارغلب "علىل الفعلل " إ  ربلك "امللحظ البالغلي هلو يف تقلديم 

القُّص الُّصي  بالتقلديم : ومريله .. أسلوب بالغي يفيد القُّص والتخصيص

  والتأخا يف           (22:النازعات)(  التفسا البياع للقر ن الكريم :

 .ومل تذكر متطلبات اإليقا  وأثرها يف التقديم يف املوسعني  (477و4/34

جيايف احلقيقلة ومتطلبلات إّن إغفال أثر اإليقا  يف ت كيل بنية اجلملة أمر  

، فلامذا ال نعد اإليقا  عنُّصا  أو مكونا  من مكونلات  اجلاملّ الدرس اللغوي 

 أثرل الكبا يف توصيل املعنى ؟ ملاذا ننكر دورل والسياه ؟ و

لفواصلل الكلالم وقوافيله  أنّ إ  منذ القلدم  شارهذا ما أن سيبويه قد أ

ل ":ليست لغال ، ولذا قال  خصوصية   ذف يف الكلالم ، وملا ومجيا ملا ال حي 

-2/422: الكتلاب )"يف الفواصلل والقلوايف  ذف  ، حي   ذف  ال  حي   فيه أنْ  تار  خي  

422) . 

إن مراعاة الفاصلة واإليقا  السمعي وما حيدثه تركيب الكلامت ملن أثلر 

كل ذلك له اعتبارل يف الرتكيب القلر ع ، وهلو للذلك سلبب ملن .. صوِت 

أسباب التقديم والتلأخا يف القلر ن الكلريم ، ولكنله يف ذللك كلله يلرتبط 

ل القلر ن تلرتيال  ، بالداللة ارتبا ا  وثيقا  ، ولعله هلذا السبب جاء األمر برتتي

والرتتيل هو األداء الصوِت للقلر ن علىل نحلو خمصلوص معللوم ملن عللم 

  التالوة ، ومن ذلك عىل سبيل املريال تأخا الفاعل يف قوله تعلا      
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              ( 03:  ه  ) حيث تأخر الفاعل ملراعاة الفواصل

ألثر السمعي الذي ي د اآلذان هلذا الرتكيب السابقة والالحقة ، وإلحداث ا

املعجز ، وهلذا أيضا  وردت األحاديث الصحاأ باحلّث عىل حتسني الصلوت 

 .بالقراءة ، وسنفّصل هذا يف مباحث اإليقا  يف الفواصل 

 : عبد القاهر  عندوالتأخري التقديم 

لدارسني اهتّم عبد القاهر اذل الظاهرة اهتامما  كباا  ، وعاب عىل بع  ا

إنه :  أن يقال يوقد وقا يف ظنون النّاس أّنه يكف" :قال عدم االهتامم اا ، 

؟  من أين كانت تلك العناية ، من غا أن يذكر   ، وألن ذكرل أهم م للعنايةدّ ق  

،  يف نفوسهم ؟ ولتخّيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخا وبم كان أهمّ 

من  كريرهم يرى تتّبعه والنظر فيه قبا  وهّونوا اخلطب فيه حتى إنك لرتى أ

 .(32: دالئل اإلعجاز)"أزرى عىل صاحبه من هذا وشبهه ومل تر ظنّا   ،التكّلف

 : وهو يرى أن التقديم عىل نوعني 

تقديم جيري دون نقل حكم االسم عن موسعه ، وهو نو  ال :  أحدمها

فمعلوم  ": قال،  را  زيد  مْ ، وقب ع   زيد   منطلق  : بالغة فيه ، وذلك كقوهلم

مل خيرجا بالتقديم عام كانا عليه من كون هذا خرب  "را  مْ ع   "و " منطلق " أن

مبتدأ مرفوعا  بذلك ، وكون ذلك مفعوال  ومنصوبا  من أجله كام يكون إذا 

 .رت أّخ 

عن حكم  اليشء   تقديم ال عىل نية التأخا ولكن عىل أن تنقل  :  والثاين

إ    بابه ، وإعرابا  غا إعرابه ، وذلك أن جتيء  إ  حكم وجتعله بابا  غا

م خربا  له ، فتقدّ  اآلخر   مبتدأ ويكون   واحد منهام أن يكون   اسمني حيتمل كلُّ 

 .(428: دالئل اإلعجاز )"عىل ذلك ، وأخرى ذاك عىل هذا  هذا تارة  

ومن صور التقديم التي فّصلها عبد القلاهر تقلديم املسلند إليله وتقلديم 

ل به واخلرب يف اإلثبات والنفي ، وتقديم املسند إليه عندل لليس مملا هلو املفعو

حتمية نحوية تقتيض التقديم ، لكنه التقديم الذي حيمل معاع إسافية تقلّوي 

 : املعنى وجتّمله ، ففي قول ال اعر 
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ْسمي بهن   ْمت  جن ا أنا أ سق  ال أنا أ قمت  يف القلبن نارا          وم   و 

كلام ال  -امل عنلى "فلاى أن ( أنلا ) اهر يف تقديم املسند إليه ينظر عبد الق

فى  قم  ثابت  موجود  ، وليس القصد  بالنفي إليله ، ولكلْن إ   -خي  عىل أن السُّ

ل إ  نفسه ، ومريله يف الوسوأ قوله   : أن يكون  هو اجلالب  له، ويكون  قد جرَّ

حدي قلت  ذا ال عر  كلَّه    وما أنا و 

ل القائلل لله م   "ال عر  " ي ألْن يكون  هلو وحلد  ْطا ، والنفَّ  "قول  عىل الق 

 .(22:دالئل اإلعجاز)

أحلد مرتكلزات اإلبلدا  يف ال لعر ، ألن متطلبلات التقديم والتلأخا و

 لنمط املألوف يف التعبا النريلري الوزن واإليقا  املميزة له ال بّد هلا من تغيا ا

( كلوين )  ي يمريلللملن ال لعر الفرنسلوهذا حيتاج إ  التقديم والتأخا ، و

 :بقول ال اعر 

 حتت قنطرة ماابو جيري السني

فاعلل ) هذا البيت إذا ت رجم نريرا  عىل الرتتيب املألوف لقواعد الفرنسلية  

 :     فسيكون عىل النحو اآلِت ( مكمل  -فعل  -

 السني جيري حتت قنطرة ماابو

حر والقافيلة ، لكلن أحلدا  ال ويرى كوين أن الرتكيب النريري تغا ما الب

يستطيا أن ينكر أن التقديم يلعب دورا  رئيسيا  يف جوهر هلذا البيلت اللذي 

الصليغة األو   ":ي ، قلال لمن أشهر أبيات ال عر الفرنسل -يف رأيه  -يعّد 

تقدم لنا القنطرة قبل النهر ويف الصليغة الريانيلة النهلر قبلل القنطلرة ، لكننلا 

أكرير شاعرية يف ذاته .. َّنر .. قنطرة : .. ا كان الرتكيب ملاذ :يمكن أن نتساءل

من الرتكيب العكيس ؟ عىل هذا التساؤل جييب األسلوبيون من خالل إثلارة 

احلقيقة النفسية للرتكيب املعكلوس ، فالقللب يقلدم لنلا املحتلوى اللذهني 

 "التقلديم والتلأخا  "بالرتتيب الذي ورد به ، والبالغيلون عرفلوا مبحلث 

 .( 888 -884: بناء لغة ال عر ) "بارل الصيغة اخلاصة بالعا فةباعت
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قتل اخللارجيَّ زيلد  ، فلاى أن املهلم عنلد : وينظر عبد القاهر يف قوهلم 

الناس قتل اخلارجي ألنه عاث يف األرض فسادا  وال هيمهم من قتله، فحلني 

نبلأ قتلل  يقتل يقدم ذكر اخلارجي عىل قاتله ألن الساما إنام هيمه أوال  سلام 

رجال  ، وقدمنا ذكر زيد فألن زيدا  هذا رجل  قتل زيد  : اخلارجي، أما إذا قلنا 

مل يعرف الناس منه أنه يقتل ، وليس ذلك منه عادة وال له به قلدرة ، فيكلون 

 " ذكرل عىل األصل هنا ملوسا الغرابلة والنلدرة يف حلدوث ذللك ملن زيلد

  (.32:دالئل اإلعجاز )

 ،ة والبالغيون علادة علىل مسلتوى اجلمللة الواحلدة هذا ما يبحريه النحا

ومن م كالت النحو والبالغة قديام  أن أثرمها مل يكن يتجلاوز كريلاا  حلدود 

مل يكن احلديث علن اللنص كلامال  وفلق نظريلة حملددة  …اجلملة الواحدة 

املعامل أمرا  واسلحا  عنلد كريلا ملن النحلاة والبالغيلني ، وهلو ملا تداركتله 

، غلا أنلا نلذكر أَّنلم وسلعوا وعلم النّص ونحو النّص  ديريةسلوبية احلاأل

 لنصوص بوصفها وحدات جملزأة أوال  املفاتي  واللبنات األو  للتعامل ما ا

  …وكان ينقصهم اخلطوة التالية التي تنظر إ  النص كامال  

هو علىل  "قتل اخلارجيَّ زيد  "ومن ثم نضيف ها هنا أن االهتامم يف مجلة 

أن اجلملة حلني توسلا يف نلص فنلّي ملا غاهلا  غا ، د القاهرما قدمه عب

 . ستبحث يف إ لار أوسا تظهر فيه أثار اإليقا  وخصائص األسلوب

وتلرتبط  فالتقديم والتأخا إذن عملية فنية حتتاج إ  خلربة بفلن القلول،

عادة باملستويات العليا من نصوص اللغة ، ولذا نالحظ أنه كلام قلَّ املستوى 

 يف للمتكلم مالت لغته إ  الرتتيب امللألوف للجمللة اسلمية أو فعليلة،الريقا

ويتض  ذلك كرياا  يف لغة الصحافة اليومية واللهجات املعارصة ، وهي متيل 

إ  نمط اجلملة الريابتة بوسوأ ، فإذا ما نظرنلا يف الكلالم الفصلي ، وأعلالل 

رهلا الفنلي  كلل ثم أشعار العلرب ونري القر ن الكريم ، ثم احلديث النبوي ،

ذلك ستظهر فيه بالغة التقديم والتأخا، ولوال وجودل لضاقت اللغلة علىل 

جعللوا غلا أَّنلم  ، أهلها ، وذهب كريلا ملن مجيلل القلول وعلذب البيلان

 .اإلعراب ميزانا  هلذا كله 
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وقد أح ىص عيل بن عيسى الرماع الوجول التي حيسن فيها التقديم 

 :فوجدها ستة عىل النحو  اآلِت 

،  ، وإ  العلم به أهمّ  أشدّ  -أي املقدم  -أن تكون احلاجة إ  ذكرل  -4

 .. وإن كانا مجيعا  هيامَّنم : كام قال سيبويه 

 ...أن يكون التأخا أليق  بام اتصل من الكالم  -8

أن يكون األول أعرف من الرياع وذلك يف األخبار والصفات ،  -7

زيد الطويل ، فزيد أعرف : كقولكوالصفات .. فاألخبار كقولك زيد قائم 

 .من الطويل

 .تقديم احلروف التي هلا صدر الكالم ، كحروف االستفهام والنفي  -2

 .تقديم الكل عىل جزئياته  -2

 . (404:َّناية اإلجياز:الفخر الرازي )تقديم الدليل عىل املدلول  -0

 :نوعا التقديم والتأخري 

 : يبيي التقديم والتأخري الرتك: النوع األول 

رتكيلب اجلمللة العربيلة ، وهلذا النلو  لاملبني عىل التصور النمطي وهو 

ة يف النحوّيلمبني عىل تصور وجود ترتيلب ملألوف شلبه مطلرد للوحلدات 

اجلملة العربية ، كتقدم الفعل ثم الفاعل ثم املفعول ، أو املبتدأ ثم اخللرب ، أو 

يف بع  السياقات  ولكن إذا خولف هذا الرتتيب.. صاحب احلال ثم احلال

 .بحث النحاة والبالغيون هذا التقديم والتأخا لبيان مو ن اجلامل فيه 

 : عنويي التقديم والتأخري امل: النوع الثاين  

ة املعتلاد يف النحوّيلهذا النو  من التقلديم ال يلرتبط برتتيلب الوحلدات 

تيلب ورود ، إن تر جلمللةاجلملة العربية ، بل هو تقديم دالل مرتبط بداللة ا

أو سلد  -علىل سلبيل املريلال  -أو الليل والنهار  يف القر ن ،السامء واألرض 

رد كالذي ذلك ، يف  ية أو تركيب ليس خروجا  عىل أصل لغوي مقرر أو مطّ 

يف تقديم املفعول عىل الفعل والفاعل أو اخلرب عىل املبتدأ ، إذ ليس هناك ملن 
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أخال ، وإنلام هلي حاجلة جهة اللغة ما يوجب تقلديم ْء ملن ذللك أو تل

 .وهكذا يف كل موسا .. السياه إ  تقديم األرض مرة والسامء أخرى 

والتقديم والتأخا يف القر ن الكريم جار  عىل سنن العربية كام هلو احللال 

يف كل أساليبه ما خاصية اإلعجاز فيه كام هو معلوم ، والتقديم والتأخا فيه 

 :ذلك يف تركيب اآلية القر نية نوعان ك

األول ما يكون يف بنية اآلية قبل مجللة الفاصللة ، وهلو ملرتبط بالدالللة 

 .والتأخا  يماملرادة بالتقد

 ، وهو تركيب دالل إيقاعي معا   ما يكون يف مجلة الفاصلة القر نية: الرياع 

 قصاة التي تتكون من مجلة واحلدة وسنورد بعضه هنا وبخاصة يف اآليات ال

 . الكتابسة وافية يف مباحث اإليقا  يف َّناية عىل أن ندرسه درا

 : التقديم والتأخري الرتكيبيي : النوع األول شواهد من 

 :  يقديم املفعول  ر  – 1

كريا يف العربية ، يف شواهدها الفصيحة ، وهو أمر معتاد ال غرابة وهو 

أبا عيل الفاريّس إ  أن  ، وقد دعت هذل الكريرة   فيه من جهة االستعامل

إّن تقّدم املفعول عىل الفاعل قسم قائم برأسه ، كام أن تقدم الفاعل  ":وللقي

 .(4/820:اخلصائص )"قسم أيضا  قائم برأسه ، وإن كان تقديم الفاعل أكرير

ه ، وعليه أكرير كالمهم ويف اجلملة الفعلية ي يا غالبا  تقدم الفا  عل مفعول 

الفعل عىل له وأحيانا  فاععىل يتقدم فيها املفعول  مواسا   أن ثمة  غا 

والفاعل معا  ، واملفعول الذي نعنيه هنا هو االسم الظاهر ال الضما ، إذ 

 "إياك نعبد "أعطاك اهلل صورة حسنة أو "للضما أحكامه ، كالضما يف 

فالضما املتصل واملنفصل هنا مقدمان وجوبا  ، أما الذي نعنيه فهو املفعول 

هو يأِت مقدما  ألغراض عدة ، منها  لب املقدم ما إمكانية تأخال ، و

االلتفات واالهتامم والتدبر، أو مراعاة الفواصل إلحداث األثر السمعي 

 .  املري  لألذن والنفس

 : ؟ يقديم املفعول  ر متى جيب 
  :تقديم املفعول به يف مواسا منها ذكر النحاة وجوب  



 

499 

بنلى البيلت   :أن ي تمل الفاعل عىل سما يعلود علىل مفعولله نحلو  -أ

ساكن ه ، فلو تأخر املفعول لعاد الضما املتصلل بالفاعلل علىل متلأخر لفظلا  

 .ورتبة 

مريل لفلظ اجلالللة أن يكون املفعول قد وقا عليه احلُّص بإال أو إنام  -ب

  يف                         (82:فا ر ) ومنه قول قيس بلن

 :امللوأ 

ها         من ليىل بتكليم ساعة    تزوْدت    فام زاد  إال سْعف  ما يب كالم 

 ."كالم   "عىل الفاعل  "سعف   "حيث قدم املفعول 

 : مريلإذا كان املفعول سماا  متصال  لو تأخر لوجب انفصاله  -ج

                          

       ( 48:األحزاب. ) 

وللو تلأخر  -علّز وجلل  -والفاعلل اهلل  "نلا  "فاملفعول املقدم الضما 

ما وعد اهلل  ورسوله إيانلا إال : املفعول لوجب انفصاله ، فيقال يف غا القر ن 

 .غرورا  

أّمللا  يف جللواب( ال لللرط ) إذا كللان املفعللول مقرونللا  بفللاء اجلللزاء  - د

 :ر ية نحو لال 

                .                 (46-2 : الضحى ) 

ومريله السلائل ، وفيله  "أنت  "مفعول به مقدم عىل الفاعل املسترت: م ياليت

 .اهتامم ظاهر باملقدم 

رط لأسامء ال أن يكون املفعول من األسامء التي هلا صدارة الكالم ك -هل

ْن قابلت  ؟: االستفهام كقولك مْن ت كرْم نكرْم ، و: مريل   م 

ْن  وهلي  ،مفعول به مقدم ألن الفعل بعلدها مل يسلتوف مفعولله األو  م 

نْ واسم رشط جيب تقدمه ،  اسم استفهام مبني عىل السكون يف حملل الريانية  م 

 .نصب مفعول به مقدم 
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امل تمل عىل سما يعود علىل الفاعلل أجاز مجهور النحاة تقدم املفعول و

خاف  ربَّه عمر  ، وذلك ألن رتبة الفاعل التقدم ، فهو منلويُّ بله :املدخر نحو 

 :التقدم ، ومن شواهدل قول األعيش

ل        صخرة  يوما  ليوهن ها   كنا  ن  ْرن ه الوعن ى ق  ها وأْوه  ْ
 فلم ي رضن

  .املدخر "الوعل   "فاعل به سما م تمل عىل ال "قرن   "فاملفعول املقدم 

  ومما يبي  ذلك م ااته ألسلوب القر ن يف               

   ( 03:  ه. ) 

واللذي سلهل هلذا  (موسلى ) حيث قدم الضلما العائلد علىل الفاعلل 

وهلو قليلل يف  - "نفسله  "للفاعل عن موقعه ملا تقلدم سلمال يف  التأخا  

موسى مذكورا  يف اآليلات السلابقة علىل هلذل اآليلة ، والذا  كون   -العربية 

، حيث إّن أكرير  فواصلل سلورة  له  التأخا حتقق اإليقا  اجلميل يف الفاصلة

 . باأللف املقصورة 

وذلك كله رهن  بالسياه وعدم اللبس ، أما إذا كان املفعول ملدخرا  فقلد 

ل ال لجر  ، :  منعوا اشتامل الفاعل عىل سما يعود عليه ، فال يقلال زان ن لْور 

ل : زان الن ْور  ال جر  ، أو : واألفضل عندهم  وقلد منعلوا  ،زان ال لجر  نلْور 

 ...ذلك لعود الضما عىل متأخر لفظا  ورتبة وهو املفعول 

ويف غا مواسا الوجوب هذل فللمتكلم أن يبد  يف أسلوبه ما جيّملل بله 

 .المه من مواسا التقديم والتأخا ك

 :   يقديم املفعول  ر يف القرآن من مواض

  يف قوله تعا -4                             

                        ( 27:  ل عمران ). 

وأرسلل  دين اهلل هو اإلسالم منذ أن خلق اهلل  دم وكّلفه وذريته بعبادته ،

أفيبغلون : اهلل الرسل هلداية الناس مجيعا  إ  اإلسالم ، وأصل هلذا الرتكيلب 

غا  دين اهلل ؟ والفاء حرف عطف ، ولكن الفاء وثم واللواو إذا جلاءت ملا 
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علىل مقلّدما  ( غلا ) االستفهام تقدمت عليها اهلمزة ، وجاء املفعول به مهزة 

أوال  ، فهم قد اختذوا دينلا   خلر غلا ه ؛ ألن اإلنكار متوجه إلي فعله ألنه أهمّ 

 .اإلسالم ، فتوجه اإلنكار أوال  إ  ذلك الدين البا ل 

  يف قوله تعا  - 8                  

 .( 42:األنعام )

 صيغة االستفهام يف( غا  اهلل ) أأختذ  وليا  غا  اهلل ؟ فقدم : أصل الرتكيب

مهزة االستفهام دون الفعل  "غا  اهلل  "أ ْو    ":رّي لالزخم قال اإلنكارّي ، 

ألن اإلنكار يف اختاذ غا اهلل وليا  ، ال يف اختاذ الول ، فكان  "أختذ  "الذي هو 

 .(2/ 8: الك اف )"أو  بالتقديم 

  ويف اآلية السابقة ويف قوله تعا                       

                             (26:األنعام)  

ملن احلسلن واملزيلة  -أي تقلديم املفعلول  -وكان له  ":عبد القاهرقال 

لر فقيلل  : ، و اهلل وليلا   غلا   قلل أأختلذ  : والفخامة ما تعلم أنه ال يكون لو أ خ 

أيكلون غلا  اهلل : اهلل ، وذلك ألنه حصل بالتقديم معنى قولك  أتدعون غا  

أيكلون : أير  عاقل  من نفسه أن يفعل  ذلك ؟ و : بمريابة أن ي تخذ وليا  ؟ و 

: جهل  أجهل  وعمى أعمى من ذللك ؟ وال يكلون ْء ملن ذللك إذا قيلل 

 - ر املتضلمن يف االسلتفهاميعنلي اإلنكلا - أأختذ غا اهلل وليا  ؟ وذلك ألنله

دالئلل )"حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقللط وال يزيلد علىل ذللك فاعللرفه 

 .(26: اإلعجاز 

  يف قوله تعلا  -7                               

       (23:إبراهيم). 

مني عىل ما ينلاهلم ملن األذى والتكلذيب واملسل يف مقام تريبيت النبّي  

لّدم الوعلد  علىل  تأِت هذل اآلية الكريمة التي تنهى عن هذا احلسبان ، وقلد ق 

فلإن  ":قلال خملف رسلله وعلدل ، : رّي لالرسل ، وكأن األصل عند الزخم 

املفعلول الريلاع علىل األول ؟  خملف رسله وعدل ؟ ومل قدم  :هال قيل: قلت 
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 أصلال   كقولله  أنه ال خيللف الوعلد   علم  ي  قدم الوعد ل: قلت      

         ( 2:  ل عمران ) ليدذن أنله إذا مل خيللف  "رسله  "ثم قال

ه اللذين فكيف خيلف رسل   -وليس من شأنه إخالف املواعيد  -ل أحدا  وعد  

  .(200/ 8: الك اف ) "هم خاته وصفوته ؟ 

قد يفهم منه أن اهلل تعا  ال خيلف الوعلد  "رسله  "تقديم املفعول : قلت 

للرسل فحسب ، ولكن الرتكيلب اللذي وردت عليله اآليلة يلوحي بأنله ال 

خيلف الوعد للرسل ولغا الرسل كذلك ، ألن شأنه سلبحانه أنله ال خيللف 

 .الوعد مطلقا  

 يف قوله تعا   - 2                 (20: فات الصا  ) 

ملا ( دون  ) والظلرف (  هللة  ) واملفعول بله ( إفكا  ) قّدم املفعول ألجله 

ق لدم  ":الزخم للرّي قلال وأّخلر الفعلل إ  الفاصللة ، ( اهلل ) املضاف إليله 

املفعول عىل الفعل للعناية ، وقدم املفعول له عىل املفعول به ألنه كان األهلم 

 .(22/ 2: الك اف )"..وبا ل يف رشكهم عندل أن يكافحهم بأَّنم عىل إفك 

وللفاصلة أثرها الصوِت الذي ال ينكلر كلذلك يف هلذا السلياه ، : قلت 

ر الفعل املرفو  املسند إ  واو اجلامعلة ، ليوافلق الفواصلل النونيلة حيث أّخ 

 .السابقة والالحقة فيحدث األثر الصوِت اجلميل املعهود للفاصلة القر نية

 يف قوله تعا   -2                        

                             

   .               

                         

 (82 -83:فا ر)

يف سياه بيان نعم اهلل تعا  عىل عبادل وبع  مظاهر قدرته تأِت هذل 

اآليات الكريمة ، وهي ت ا إ  تنو  املخلوقات وتلفت نظر الناس إ  

كل ذلك حيمل إشارات .. وان اجلبال والناس والدواّب واألنعام تنو  أل

ّم ومن .. علمية كرياة حتتاج إ  من يبحث فيها ويتّدبر  يكون هدالء ث 
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الباحريون العاملون من املدمنني املوّحدين العاملني بدين اهلل وببع  أرسار 

 ...قه النا  خ ية هلل بام عرفوا من قدرة اهلل وحكمته يف خل خلقه أكرير  

لبيان اختصاص اهلل تعا  ( العلامء)عىل الفاعل ( اهلل ) وقد تقّدم املفعول 

ل بحّق خ يته ، قال ابن عاشور  ُّْص  " :وحد  ْن إننَّام ق 
اد  من ُّْص  املْ ْست ف  اْلق  و 

  
ايفن ال   إنس  ال  اجْل هَّ   ْ كن  ، أ ْي ال  خي  ْ ْم أ ْهل  الرش  ه  ص  أ  ، ، و  ْن أ خ  إننَّ من ْم ف  افنهن ْوص 

يَّةن 
لن ْلمن  أ َّنَّ ْم أ ْهل  اجْل اهن من اْلعن د  ء  ، أ ْي ع  ل ام  م  اْلع   ه 

ئنذ  ْوم  ن ون  ي 
املْ ْدمن ون   ف  ك  املْ رْشن ، و 

ل ون  ن   اهن ْ ي ة  اهللنج  ْم خ  نْه  ي ْت ع 
اون   ،فن ت ف   م 

بن اخْل ْ ي ةن
اتن ر   م 

ء  يفن ل ام  مَّ إننَّ اْلع  ت ون  يفن ث 

تالدَّ  او  ف   ت 
اتن ج  رينا ا  ر  لنهن ألن نَّ املْ  ،  ا  ك  اعن ىل  ف  ى ع    ْ ولن خي  ْفع  يم  م 

ْقدن ت  ْم و  ور  فنيهن ْحص 

ْ ي ة  اهللن ء   خ  ل ام  م  اْلع  ورن فنيهن ، ه  ان املْ ْحص 
 ت ْأخن
نَّةن ىل  س  ل  ع  ا 

ب  ت ْأخن ج  التحرير )" ف و 

 .(762/ 88:والتنوير 

  يف قوله تعا  -0                

                        .    

                        

                         

    (427 -428:األنعام). 

يف سياه ذكر بع  نعم اهلل تعا  عىل عبادل تأِت هذل اآلية الكريمة ، 

: قة عليها ، أي يف اآلية الساب( محولة  ) منصوب عىل البدل من ( ثامنية  )و

يفيد أن ل( الذكرين ) وقّدم املفعول به .. وخلق لكم من األنعام ثامنية أزواج 

اإلنكار واقا يف األنوا  املحرمة ال يف فعل التحريم ، فإّن اهلل حيرم ما ي اء 

فأّنى هلم حتريم الذكور أو اإلناث أو ما يف أرحام األنرييني ،  ،وحيّل ما ي اء 

اصهم وال علم  هلم بمريله ؟ وال يملك حّق التحليل وهذا ليس من اختص

والتحريم إال خالق هذل األنعام ؟ هلذا يأِت األمر التوبيخّي الذي حيمل 

 ... نبئوع بعلم : اإلنكار والوعيد 

3-                          

              (466:األنعام ) 
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تأِت اآلية الكريمة يف مقام بيان بع  نعم اهلل تعا  عىل خلقه ، وإنكار 

: أصل هذا الرتكيب أفعال الكفار من اختاذ  هلة أخرى كاجلّن ما اهلل ، و

جاء  وهذا هو اعتقاد بع  العرب ، ولكن.. رشكاء  هلل  وجعلوا اجلنَّ 

فام فائدة : فإن قلت" :قال الزخمرشّي .. والرشكاء ( هلل ) الرتكيب بتقديم 

أو  أو جنيا   من كان ملكا   هلل رشيك   تخذ  فائدته استعظام أن ي   : ؟ قلت التقديم

 (8/28:الك اف)"دم اسم اهلل عىل الرشكاءولذلك ق  ؛  أو غا ذلك إنسيا  

ر   " أن الزركيّش ورأى  ن
يم  إلن

ورن التَّْقدن الن املْ ْذك  ْن ح 
يبن من التَّْعجن  و 

 التَّْبكنيتن
ةن .. اد 

اأْل ْصل   اء   "و  ك  نَّ رش   ود  التَّْوبنيخ   "اجْلن  نَّ املْ ْقص 
م  ألن د  ق  ْبل    ، و   أ 

ن
اء ك  يم  الرشُّ 

ْقدن ت  و 

ولنهن  ص   (870/ 7:الربهان يف علوم القر ن) "يفن ح 

8-             (00:الزمر) 

عىل الفعل والفاعل ، ويف مواسا ( اهلل ) قدم املفعول به لفظ اجلاللة 

أخرى يأِت الكالم عىل األصل بتقديم الفعل والفاعل عىل املفعول ، وحكمة 

اْعب دْ  ب لن اهلل ) :  فإنه إنام قالاالختصاص ، التقديم هنا  بل اعبد :  ومل يقل (ف 

  بل اعبد: ، ولو قال إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غال ؛ ألنه اهلل

 .(8/437: البن األثا املريل السائر )" جلاز إيقا  الفعل عىل أي مفعول شاء

 : يقديم اخلةر عىل املبتدأ   – 2

تقديم اخلرب عىل املبتدأ فيه نو  من التنبيله علىل املقلدم أو التخصليص أو 

رب بالنعت ملا بينهام من قلرب ، إذ اخللرب يف األصلل االهتامم ومنا التباس اخل

حممد  كريم ، فكريم خرب لكنه يصلف املبتلدأ ، : وصف للمبتدأ كام يف قولك 

 :ومن ذلك 

 يف قوله تعا    -4                 (3:احلجرات) 

قللال  (رسللول  اهلل ) عللىل اسللمها ( فلليكم ) قللّدم خللرب إن شللبه اجلملللة 

القصلد : عىل اسمها ؟ قلت  ما فائدة تقديم خرب إنّ : فإن قلت  ":الزخمرشّي 

إ  توبيخ بع  املدمنني عىل ما استهجن اهلل منهم من استتبا  رأي الرسلول 

  ( 704/ 2 :الك اف)"آلرائهم ، فوجب تقديمه النصباب الغرض إليه. 
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أن  "للة عىل األصلل وتتبني مزية هذا النظم إذا تصلورنا بناء اجلم: قلت 

هو وجلود رسلول اهلل  معلوم لدهيم أمرفهذا جمرد إخبار ب "اهلل فيكم  رسول  

 أفلاد معنلى جديلدا  ، وهلو أن جملرد وجلود  هلذا التقلديم   ، ولكنّ  بينهم

اإلخبلار بواقلا وجلودل : الرسول فيهم كاف التبا  أمرل ، ففيه إذن معنيلان 

عند حجرات نسائه أو قّدم قولله بمن رفا صوته وهو تعري  دقيق  -فيهم 

وكون وجودل فيهم كافيا  لطاعته وعدم تقديم قوهلم عىل  -عىل قول النبّي 

 :، وهو املعنى العام الذي بدأت به سورة احلجرات قوله 

                                            

           (4:احلجرات). 

 يف قوله تعا  -8                               

             (8:احلرش ) 

م حصلوَّن   وظنلوا أنّ : بني قوللك  فره   أيُّ : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال 

يف تقديم اخللرب علىل : وبني النظم الذي جاء عليه ؟ قلت متنعهم أو مانعتهم 

املبتدأ دليل عىل فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم ، ويف تصيا سماهم 

اسام  ألن وإسناد اجلملة إليه دليلل علىل اعتقلادهم يف أنفسلهم أَّنلم يف علزة 

يف ولليس ذللك  يتعرض هلم أو يطما يف معلاّزهتم  ومنعة ال يبا   معها بأحد

 .(222/ 2: الك اف )"وظنوا أن حصوَّنم متنعهم : قولك 

بني النضا ملن املدينلة بعلد هيود نزلت هذل اآلية يف قصة إخراج : قلت 

واملسلمني ، وقد كانوا حتصلنوا يف حصلون  ما رسول اهلل  نقضهم العهود  

يف قلللوام الرعللب ،  قويللة لكنهللا مل تفللل  يف محللايتهم بعللد أن قللذف اهلل 

ب الذي وردت به دال عىل اعتقلادهم يف أنفسلهم القلوة ، فالضلما والرتكي

فلإن اخللرب  الزخمرشّي وعىل قول ( املسند إليه ) يف مقام املبتدأ ( اسم أن ) هم 
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الدال علىل الريبلات ملن ( مانا ) لكن تقدم عليه اسم الفاعل ( حصون ) هو 

 .(72)حيث املعنى  حيث اللفظ والقوة من

  يف قوله تعا  -7                ، جلاء املبتلدأ يف مكانله

 ويف قولللللله                              

علىل املبتلدأ ، وهلذا التقلديم ( هلل ) تقلدم اخللرب شلبه اجلمللة  (70:اجلاثية)

 كلل موسلا ، فالسلياه يف والتأخا كام هو معلوم رهلن  بسلياه الكلالم يف

 ..الفاحتة خطاب ابتدائي للناس بأن احلمد جيب أن يكون كله هلل ال لغال 

لكن السياه يف سورة اجلاثية جاء بعد كالم عن أحوال الكفار يوم 

القيامة حني يعاينون العذاب ويسمعون وعيد اهلل تعا  هلم يف ساحة 

 :احلساب يف قوله 

                       . 

                                 

   .                     

                      (77:اجلاثية-

72)  

ألن اخلرب فيه لفظ اجلاللة ( احلمد ) عىل املبتدأ ( هلل ) هنا تقدم اخلرب 

التخصيص والقُّص ، أي قُّص استحقاه احلمد عىل اهلل وحدل فيفيد 

 . وهو يف مقام اآلخرة بام فيه من احلساب والريواب والعقاب، واختصاصه به

اجللار واملجلرور أو ملن )ويف القر ن يكرير تقديم اخلرب شلبه اجلمللة  -2

 ملبتدأ وبخاصة يف فواصل اآليات مريل عىل ا( الظرف               

                              (2:اجلاثية). 

                                                 
فاعل مانعتهم ألنه اسم فاعل يعمل عمل فعله  : خرب أَّنم ، وحصوَّنم : مانعتهم  - 72

مبتدأ مدخرا  ، واجلملة ( حصوَّنم ) مقدما  و  خربا  ( مانعتهم ) وجيوز أن يكون 
 .خرب أّن ، وهذا هو الوجه الذي حتّدث عنه الزخمرشّي 
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وألن اخلرب علن ( عذاب ) عىل املبتدأ املوصوف ( هلم ) حيث تقدم اخلرب 

والضلما ( أولئلك ) املبتلدأ األول : مستحقي العذاب تقدم ذكرهم ملرتني 

ويف ذلك مزيد اختصاص هلم بذلك العذاب املهني ، ( هلم ) العائد عليهم يف 

يف بنيلة الكلملة لتتوافلق ( اليلاء ) مللّد حامال  حلرف ا( مهني ) وجاء النعت 

ذا وسيأِت مزيد بيان هلل( أليم ومهني وعظيم ) الفواصل يف وجود هذا املّد يف 

 . اللون من التقديم

 : يقديم املبتدأ النكرة  – 3

 حيسلناألصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ؛ ألنك تأِت بله خملربا  عنله ، وال 

كن هناك مواسا يلأِت فيهلا املبتلدأ نكلرة اإلخبار عن جمهول ، أي نكرة ، ول

لهم إ   بمسّوغ جييز له ذلك ، وهذل املواسا واملسوغات كرياة أوصلها بعض 

ّمة  أصال  عاما  جيما ذلك كله  هو كلون النكلرة مفيلدة ، أي  أربعني ، ولكّن ث 

يفهم الساما معناها عند سامعها فال حيتاج إ  السلدال عنهلا ، فهلي حينئلذ  

 .كم املعرفة ويصّ  االبتداء اا تصا يف ح

 : ، ويف قوله تعا مواسا االبتداء بالنكرة أن تكون موصوفة ومن  

                       

       ( 8: األنعام ) 

 ما بينهام من جهة املعنى أوال   الفمل يعطف األجل الرياع عىل األول الخت

املبتدأ  ":فإن قلت ( عندل ) به اجلملة شعىل اخلرب ( أجل  )وقّدم املبتدأ النكرة 

وأجلل ) فلم  جاز تقديمله يف قولله إذا كان خربل ظرفا  وجب تأخال النكرة 

                      فة فقللارب املعرفللة كقولللهلص بالصللألنلله ختّصلل: قلللت ( مسللمى عنللدل ؟ 

                             (884 :البقرة ) فإن قلت :

، وما أشبه ذلك ،  كّيس   ، ول عبد   جديد   عندي ثوب  : الكالم السائر أن يقال

وأجل مسمى عنلدل تعظليام  : أوجبه املعنى ، أي : فام أوجب التقديم ؟ قلت 

 (.2 - 8/2: الك اف)"ى هذا املعنى وجب التقديم ل أن الساعة ، فلاّم جر

 :يف اجلملة االسمية والفعلية يقديم اجلار واملجرور  - 4
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اجلار واملجرور وحدة نحوية تددي معاع متعددة ، وال بّد هللام ملن ْء 

: حممد يف البيت ، أصله : يتعلقان به يف اجلملة مذكور  أو مقّدر  فيها ، فقولك 

لكلن هلذا االسلتقرار حملذوف لكريلرة االسلتعامل .. البيلت  حممد مستقر  يف

اللالزم : يتعلق اجلار واملجرور بالفعل بكل أنواعله و ..وسهولة فهم الكالم 

باسم الفعل اللذي يعملل ، ورف واجلامد لواملتعدي والتام والناقص واملتص

ة باملصدر الُّصي  واسم املصدر واملصدر الدال عىل املّرة واهليئ، وعمل فعله 

لن   ": ومن ذلك قوله  .. واملصدر امليمي والصناعي 
ال ةن من ب  يفن الصَّ التَّري اؤ 

لا اْسلت ط ا    ْم م 
ْللي ْكظن ْم ف  ك  لد  ري اء ب  أ ح  ا ت  إنذ  ، ف 

ْيط انن ، 736: روال الرتملذي )" ال َّ

 .(2408: أمحدو

متعلقان باملصلدر الواقلا مبتلدأ ، واخللرب  "يف الصالة   "اجلار واملجرور

 .يف حمل رفا  "من ال يطان "به اجلملة ش

باألسامء امل تقة كأسامء الفاعل واملفعول وصلي  اجلار واملجرور ويتعلق 

 النبّي  املبالغة والصفات امل بهة وأسامء الزمان واملكان والتفضيل ، ومنه قول

 :"   ه ْنب  ل  ْن ال  ذ  م  ْنبن ك  ن  الذَّ
ب  من

  .(2826: روال ابن ماجه )"التَّائن

 ،متعلقلان باسلم الفاعلل الواقلا مبتلدأ  "ملن اللذنب "اجلار واملجرور

 . "كمن "واخلرب شبه اجلملة 

د  من  ": ومن تعلقهام باسم التفضيل قوله  اأْل ْبع  د  ف  دن اأْل ْبع  أ ْعظ لم   ن  املْ ْسجن

 .وذلك لكريرة خطواته إ  املسجد  (2274: روال أمحد )" ا  أ ْجر

 .القمر  بالليل أمجل  منه بالنهار: امدة مريل ويتعلقان باألسامء اجل

 : ويتعلقان بمحذوف ، وهو كريا ، والتعلق بمحذوف نوعان 

: املحذوف جوازا  ، وهو كل ما يدل عليه السياه ، ومنه قول العلرب  -أ

بأيب أنت وأمي ، أي أفديك بأيب وأمي ، فاجللار واملجلرور متعلقلان بالفعلل 

 والبنني ، أي تتزوج  : ، وقوهلم للمتزوج  املحذوف املفهوم من السياه
 بالرفالن

ر   د   .وعىل خا  ائر ، أي تتزوج عىل خا ق 
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املحذوف وجوبا  ، وهو العامل الدال عىل الكون العلام أو الوجلود  -ب

هلي الصلفة واحللال وصللة املوصلول وخلرب املطلق ، وأشهر مواسعه ستة 

فصيل يف كتب النحلو ، ومنله يف  عىل ت، املبتدأ أو الناسخ ويف أسلوب القسم 

ة   ":  النبّي  قولخرب املبتدأ  اء  يفن ث الث  ف  يَّةن : ال   ك  م  و  ْج 
ْ  ةن حمن رش  ل  و  س   ع 

ةن ب  ْ رش 

لي   نن اْلك  ي ع 
تن أ َّْن ى أ مَّ  ، و 

أي ال لفاء موجلود أو  ( 2026 :روال البخلارّي )"ن ار 

 ..مستقّر يف ثالثة 

  :شواهد من القرآن 
واملجرور حرية كباة يف احلركة داخل اجلملة ملن حيلث التقلديم  للجار

والتأخا تبعا  حلاجة السياه ، فيتقدمان علىل املبتلدأ وعلىل الفعلل والفاعلل 

 : لدوا   سياقية ، ومن ذلك اعيل واملف

  يف قوله تعلا  – 4                         

 قدم الظرف علىل الريلب كلام فهاّل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال ( 8:البقرة)

لل    ل يف قوللله تعللا وْ قللدم عللىل الغ                    

ألن القصد يف إيلالء الريلب حلرف  النفلي نفلي  : ؟ قلت ( 23 : الصافات)

ركون لامل لالريب عنه ، وإثبات أنه حق وصده ال با ل وكلذب كلام كلان 

يّدعونه ، ولو أو  الظرف لقصد إ  ما يبعد عن املراد ، وهلو أن كتابلا   خلر 

تفضليل مخلر اجلنلة علىل مخلر  "ال فيها غلول  "فيه الريب ال فيه كام قصد يف 

 .(72) ( 72 4 :الك اف) "الدنيا 

سا اجلار واملجرور يف مكانه األصيل يف  ية البقلرة  : قلت  يف هذا النص و 

  ية الصافات ، وقد ظهرت بالغة التقديم والتأخا يف كل ملنهام بلام وق دم يف

، وتقديم اجلار واملجرور كريلا يف القلر ن الكلريم خاصلة يف  الزخمرشّي  ذكر

فواصل اآليات إلحداث إيقلا  الفاصللة ملا وجلود دا  بالغلي للتقلديم 

                                                 
ظرفا  عىل عادة بع  النحاة من التجوز  "فيه  "يسمي الزخمرشي اجلار واملجرور  - 72

يف املصطل  أحيانا  ولتضمن يف معنى الظرفية وألن اجلار واملجرور قريبان من 
 .ا معا  يدخالن حتت مصطل  شبه اجلملة الظرف ، ومه
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ن والتأخا يف كل سياه ، وقد حققنال يف موسا  خر فوجدنال فيام يقلرب مل

م فيها اجلار واملجرور من جممو  ألْ  هلي جمملو   ي (  0870) ف فاصلة ق د 

 .القر ن الكريم  

 يف قوله  -8                                       

 ( 83: الروم ) 

 متعلقان بله ومها ( أهون ) اخلرب وسا اجلار واملجرور هنا يف مكاَّنام بعد 

مل : فلإن قللت  ":رّي لالزخم لقال ( هو عيلَّ هنّي  ) وتقدما يف سورة مريم يف 

 وق لّدمت يف قللوله ( وهو أهون عليه ) أ ّخرت الصلة يف قوله      

              (2:مريم ) يعني يف  يلة ملريم  -هناك : ؟ قلت- 

ل  فقيل ق صد االختصاص وهو حم هو عيلَّ هني وإن كان مستصعبا  عنلدكم : زُّ

 فال معنى لالختصاص ، كيف واألملر مبنلّي  -يف  ية الروم  -وأما ها هنا .. 

عىل ما يعقلون من أن اإلعادة أسهل من االبتداء ؟ فلو قدمت الصللة لتغلا 

(230/ 7 :الك اف)"املعنى 
( 4)

. 

 يف قوله تعا   – 7                              

   (22:ه ). 

علىل للداللة ( يسا  ) ومها متعلقان باخلرب ( علينا ) تقدم اجلار واملجرور 

إظهلارا  ( نلا ) والقدرة ، وعرّب عن الذات العلّية بضما اجلما االختصاص 

بني النعلت واملنعلوت ، تقديم اجلار واملجرور هنا فصل للقدرة والعظمة ، و

(  22 – 27)وهو مراعى فيه أمر الفاصلة الرائية املسبوقة بساكن يف اآليتلني 

وال جتد هذا اجلامل إذا أّخرت اجلار واملجرور ( يسا  -املصا ) من السورة  

 .عن هذا املوسا 

4-         .         (87-88:القيامة) 

                                                 
يف الريانية  ( عيّل ) يف األو  ، و ( عليه ) يريد بالصلة هنا يف اجلار واملجرور : قلت  - 70

حيث جاء مدخرا  يف األو  وهذا موسعه األصيّل بعد املبتدأ واخلرب ، وجاء مقّدما  
 (.هنّي  )يف الريانية عىل اخلرب
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ملزيد اهتامم باليوم ، وألن هذل الوجول قد تعبت ( يومئذ  ) تقّدم الظرف 

           ، وتقّدم اجلار واملجرور يف وجاء يوم ثوااا يف الدنيا ولقيت عنتا  وم قة 

لتحديد اجلهة وتعظيم املقّدم وتأكيد وقو  النظر إ  اهلل تعا  ، ( إ  راا ) 

ناقة )   اجلميل يف الفاصلتني املوزونتني والتقديم كذلك حّقق اإليقا

 .ولوال ذلك التقديم لذهب اإليقا  اجلميل ( وناظرة 

1-           .      .        . 

         .           (76-80:القيامة). 

لتحديلد اجلهلة ( يومئلذ  ن ) والظلرف ( إ  ربك ) قدم اجلار واملجرور يف 

                     الفواصلل القافّيلة املسلبوقة بلاأللفبلني وتعظيم قلدر املقلّدم ، وللتوافلق 

ولوال التقديم لذهب ذللك اإليقلا  اللذي هلو ( الفراه والساه واملساه ) 

 .هة ومن طة للسما والعقل وسيلة لغوية جاذبة ومنب

0-                                  

                                            

             (44:التحريم.)  

( بيتلا  ) علىل املفعلول بله ( عنلد  ) والظلرف  ( ل ) اجلار واملجرور قدم 

ر لر يف قصللوذلك أن هذل املرأة الصاحلة فقدت األنليس واملعلني ملن الب ل

فهلي يف بيلت  ظلامل  غلان  ملن ، ت ال ريب بالوحدة والغربة ، فرعون وأحّس 

ت ألنه أهلّم ثم اختارت املكان قبل البي (ل ) يف فذكرت نفسها هلل عّز وجّل 

ك ) فقدمت ذكرل ما كاف اخلطاب العائدة عىل اهلل تعا  يف   ( .عند 

7-                        

                   (0:لقامن) 

لْن ) علىل املبتلدأ املوصلول ( من الناس ) اجلملة  قّدم اخلرب شبه ه وفيل( م 

لْن ي لرتي ) ال البائس ، ولو جاء عىل األصل فقيلل ذلك احلمن  تعّجب   وم 

لكان خربا  جمردا  عن تلك الدالللة اإلسلافية ، قلال ( هلو احلديث من الناس 
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ْولنهن " :ابن عاشور  يم  املْ ْسن دن يفن ق 
ْقدن ت  ن  النَّاسن ) و 

لن (  من ن لرب  ي خ  ل ق   إن   ت 
يقن لتَّْ ون

لن

يبن  جن ةن بنالّ   ،اْلع  ن اي 
نن اْلعن ة  ع  ن اي 

اء  كن  
ْشرتن االن ب لاطن بنلهن ل و 

ْغتن االن  و 
ن
ن لا ، ْيء لْيس  ه  ل  و 

ْولنلللهن  فن ق  لللال  ة  بنخن ار  ع 
  اْسلللتن                            

ر  ال) تنهن  (40:ةن ب ق  ن اي 
كن  و 
حينهن ن ل  يفن رص  ْست ْعم  ن ا م  اء  ه   

ْشرتن يه  ل ف الّصل:  ف االن ي   ت ْ لون رن

ام   ْر  ا  ار  و  ي 
نْدن إنْسفن ْست م  و  ص  ر  ص 

ثن قن  النَّرْضن ْبنن احْل ارن
ن
ْقتنن اء ْقبنلي    الن لة  ت  ن اي 

اْلكن ، و 

ْوا أ ْخ  ل قَّ ت  ه  و  ْول  وا ح  ين  اْلت فُّ
ل  لنلَّذن يثن  ب ار  ْلو  احْل لدن ل ه  هل  ْ لغ  لْن ي  ن  النَّلاسن م 

، أ ْي من

ت ابن احْل كنيمن 
 بنآي اتن اْلكن

ن
اء د 
ْهتن نن االن  ع 

ا  بنهن ل  اْلو   .(428/ 84:التحرير والتنوير) "و 

علىل املبتلدأ النكلرة املوصلوف يف              ( هللم ) وقّدم كذلك اخلرب شبه اجلملة 

وبيان اسلتحقاقهم ذللك ال غلاهم ، ( هم ) حديد اجلهة لت( عذاب  مهني  ) 

 .ما ما حتقق يف الفاصلة من مجيل اإليقا  

8-                          (422: ل عمران). 

اجتما يف هذل اآلية القسم والرشط ، واجلواب للمقّدم منهام وهو القسم 

وهلو مقلدم علىل الفعلل (  إل  اهلل ) واب القسم الذي تدّل عليه الالم ، وج

رون إ  اهلل ، ولكلن هلذا للتح ل: الذي يتعلق به اجلار واملجرور ، واألصل 

التقديم له فائدتان ، األو  داللية بتحديد اجلهة ويتضمن نفلي وجلود جهلة 

أخرى ، والريانية إيقاعية ألن الفعل امللدخر وقلا فاصللة حتملل امللّد بلالواو 

 -رون لحت ل -جيمعلون ) وهي يف هلذا املوسلا ، توافق الفواصل تل والنون

واذا حيصل اإليقلا  الصلوِت اجلميلل اللذي يراعيله ( املدمنون  -املتوكلني 

 .القر ن بدقة ومجال 

 يف قوله تعا   -2                   

  (22: ه) . 

والضما ( منها وفيها ومنها ) تقدم اجلار واملجرور يف ثالثة مواسا 

عائد عىل األرض يف اآليات السابقة وما فيها من نعم أسبغها اهلل تعا  عىل 

               عبادل ، ثم ذّكرهم اذا اإلجياز البديا بحقيقة رحلتهم عىل هذل األرض

ن احلديث عن األرض قدم وملا كا (اخللق واملوت والبعث للحساب ) 



 

503 

ذكرها عىل األفعال ، وال ريب أن ذلك اجلامل يف التقديم ال يتحقق إذا وسا 

خلقناكم منها ونعيدكم فيها : فقيل اجلار واملجرور بعد الفعل يف كل منها 

 .ونخرجكم منها 

ال اهد أو  واذلوقد جرت عادة كريا من الدارسني أن يأخ -46

ون مجا املواسا التي يرد فيها الرتكيب موسا عنهام د واال اهدين فيتحدث

وهذا يصل  يف بع  املواسا دون بع  ، وقد أرشنا إ  ذلك الدراسة ، 

  :من قبل ، ونذكر هنا موسعني من ذلك يأِت فيهام التقديم دائام  

( إ  اهلل ) يف بيان جهة املصا يف اآلخرة يتقدم دائام  اخلرب شبه اجلملة  -أ

وهو تقديم مّطرد يف ( املصا ) ئد عىل اهلل ، يتقدم عىل املبتدأ أو الضما العا

( إليك املصا )و ( إ  اهلل املصا ) كل املواسا وعددل اثنا عرش موسعا  مريل 

 :قال تعا  ( إلينا املصا ) و ( إليه املصا ) و ( إّل املصا ) و

                       ( املائدة

:42) 

وهذا ما ما فيه من حتديد الوجهة واالهتامم باملقّدم اللذي يتضلمن اسلم 

اهلل رصاحة أو الضما العائد عليه فإنه تراعى فيه الفاصلة القر نيلة يف مجيلا 

،  فيها مجيعا  معرفة ، مما جييز تقدم املسند إليله( املصا ) هذل املواسا ، ولفظ 

 .لكنه تأّخر يف هذل املواسا مجيعا  ألن املراد أوال  حتديد الوجهة واملرجا 

لّدم املصلا علىل اجللار  فلام جاء احلديث إ  الكافرين وبيان مصلاهم ق 

   واملجرور قال تعا                               

               ( 76:إبراهيم ) وذللك ألَّنلم جهللوا املصلا

 .فتقدم ذكرل 

يف أكرير املواسا التي ورد فيها فعل التوكل يف القر ن يتقدم اجلار  -ب

وعىل اهلل ) و ( عليه توكلت ) و ( عىل اهلل توكلنا ) واملجرور عىل الفعل مريل 

( وعىل اهلل فتوكلوا ) و ( وعىل اهلل فليتوكل املتوكلون )و ( فليتوكل املدمنون 

ل  ل هو املستحّق أن يتوكل  عليه عباد  وذلك لتنبيه الناس إ  أّن اهلل وحد 
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عىل اهلل ، قال .. ويستعينوا به يف كل أمورهم ، فالقصد األول حتديد اجلهة 

 تعا            (44:إبراهيم) 

رصحيلا  يف  التي جاء فيهلا فعلل األملر للنبلّي لكن يف املواسا التسعة 

ل تقّدم الفعل وتأخر اجللار واملجلرور بصليغة  ألن ... ( توّكلْل علىل ) التوكُّ

املراد هنا حدوث فعل التوكل ، أما اجلهة التي ي توكل عليها فمعلوملة للنبلّي 

  ،  قال تعا: 

                       ( ل 

 .(422:عمران

مللك  السلموات ) يف مجيا املواسا التي ورد فيهلا التعبلا القلر ع  -ج

وعددها تسعة  عرش  موسعا  يتقدم اجللار واملجلرور علىل املبتلدأ              ( واألرض 

 :ومنه( هلل ، له ) بصي  متعددة مريل ( ملك  ) 

                                          

        (43:املائدة) 

اهلل وحلدل الذا املللك العظليم ال  وهذا التقديم املّطرد يبني اختصلاص  

 .، وتوكيدل بتكرارل عىل نمط واحد ي اركه فيه أحد 

علا  أو الضلما العائلد عليله يف وقد ورد املجرور مرة واحدة لغا اهلل ت

 :صيغة االستفهام اإلنكارّي 

                  .       

                     (46-2:ص)  

ويف الريانيلة ( خزائن ) عىل املبتدأ ( عندهم ) ظرف يف اآلية األو  تقدم ال

وذللك للتلوبيخ بصليغة ( مللك  ) علىل املبتلدأ ( هلم ) تقدم اجلار واملجرور 

 .االستفهام اإلنكارّي عىل سوء اعتقادهم وعىل جهلهم 

 : يقديم الظرف  – 1

يدل عىل الزملان ( منه للمبنّي ) اسم منصوب أو يف حمل نصب : الظرف 

جئت ك صلباحا  أملام  : غالبا  ، تقول  "يف  "احلرف  ن ، ويتضمن معنىأو املكا
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 ، صباحا  ظرف زمان منصوب ، وأمام  ظرف مكلان منصلوب ، ومهلا 
البيتن

منصوبان عىل الظرفية ، والعامل فيهام الفعل ، ويصّ  تقلدير دخلول حلرف 

أملام  يف زمان الصلباأ ، ويف مكلان  : عىل كل منهام ، كأنك قلت   "يف  "اجلر 

مل يكلن ظرفلا   "يف  "فإذا مل يتضمن اللفظ الدال عىل الظلرف معنلى ، البيت 

: أحببت  اليوم  الذي انتصلرنا فيه ،  فلالكلامت : صباأ  اليومن مجيل  ، أو : مريل

الداللة علىل  "يف  "صباأ واليوم ها هنا ليست ظروفا  لعلدم تضلمنها معنلى 

 .الظرفية

كلة داخلل اجلمللة العربيلة كاجللار والظرف يتمتلا بحريلة كبلاة للحر

 .واملجرور ، ولكن ذلك خيضا حلاجة السياه كام ذكرنا مرارا  

 : من شواهد يقديم الظرف يف القرآن 

 يف قوله تعا   -4                               

                   (40: النور).  

الفعلل ظرف متعلق ب وإذْ يف هذا السياه ، حرف حتضي  وتوبيخ : لوال 

لكلن الرتكيلب اللذي (  إذ سلمعتمول.. ولوال قللتم ) اجلملة أصل و ،قلتم 

ملا : يف أول سلامعكم ذللك  كان ينبغي لكم أن تقوللواوردت عليه يفيد أنه 

 قلالتلان عظليم ، هلذا ا ينبغي لنلا أن نلتكلم الذا وأن تقوللوا سلبحانك

: كيلف جلاز الفصلل بلني للوال وقللتم ؟ قللت : فلإن قللت  ":الزخمرشّي 

للظروف شأن وهو تنزهلا من األشياء منزلة أنفسلها لوقوعهلا فيهلا وأَّنلا ال 

فلأي فائلدة : تنفك عنها ، فلذلك ي تسا فيها ما ال يتسا يف غاها ، فإن قللت

ئدة بيان أنله كلان الواجلب الفا: يف تقديم الظرف حتى أوقا فاصال  ؟ قلت 

عليهم أن يتفادوا أول ما سمعوا باإلفك عن التكلم به ، فلام كان ذكر الوقت 

 .( 7/886: الك اف)"أهم وجب التقديم

8-                   (22:األنعام). 
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اء السياه بتحديد ، هلذا جخيتلف الناس يف شأن الغيب اختالفا  كباا  

اجلهة أوال  حتى يزول عن العقالء من الناس شكهم وخالفهم ب أن الغيب  

 :فهو عند اهلل وحدل ، وهلذا قال 

                         

     (02:النمل)  

( علم الساعة ) ريالثة الذي ورد فيها الرتكيب اإلسايف يف املواسا ال -7

 يف موسعني ( عندل ) اهلل تعا   يف القر ن تقدم الظرف ما الضما العائد عىل

 : يف املوسا الريالث عىل النحو اآلِت ( إليه ) وتقدم اجلار واملجرور 

-                          

        (22:الزخرف) 

-                           

 (72:لقامن)

-           (23:فّصلت)  

واسا الريالثة فيه اختصاص اهلل تعا  وحدل بعلم هذا التقديم يف امل

الساعة ، رغم تكرر سدال الناس عنها يف الدنيا كام ورد يف مواسا عديدة 

، فهو عالم الغيوب ، ومنها علم الساعة ، لكّن اهلل تعا  يف القر ن والسنة 

املحدد  اجعل هلا عالمات وأرشا ا  معلومة يف القر ن والسنة ، أما موعده

 .فهو يف علم اهلل وحدل هلا 

  ا له تعليف قول -2                

                                             

                          

   (26:فّصلت) 

البعث واحلساب ، فهو ينفي  هذل حكاية حال بع  الناس ممن ينكر

فإن اهلل الذي أذاقه رمحة  -يف رأيه  -قيام الساعة ، وحتى عىل فرض قيامها 
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وهو يستعمل لذلك .. آلخرة كذلك بزعمه ونعمة يف الدنيا سيضمن له ا

جعت ) أسلوب القسم والرشط يف  فهو شاّك يف الرجو  ، هلذا جعله ( لئن ر 

            بالرشط الدال عىل ال ّك ، ثم جاء باجلواب مدكدا  بإّن وبتقديم ذكر نفسه

وإدخال الم ( احلسنى ) وبتقديم الظرف الذي هو خرب إن عىل اسمها ( ل ) 

كّل هذل املدكدات ليزعم أنه سيجزى .. داء املدكدة عىل احلسنى االبت

ّن ) يه يف لوهلذا جاء الرد ع.. باحلسنى إن عاد إ  ربه  دا  مدكَّ ( لننّبئ ّن ولنذيق 

كذلك بالقسم والفعل املضار  املدكد بالنون مسندا  إ  اهلل تعا  ، وكفى 

 .بذلك وعيدا  

  :رة يقديم النعت عىل منعوير النك – 6
ذكر النحاة أن النعت إذا ق دم عىل منعوته النكرة صار حاال  ، واست هدوا 

 : بقول ال اعر

ل لل        ملية  موح ا   للل     (73)يلوأ  كأنه خن

 ملن ذللك قولله تعلا   الزخمرشّي  وقد عدّ                 

          ( 74: األنبيللاء  ) الفجللاج يف معنللى : فللإن قلللت  ":قللال

 ر يف قولله تعلا  الوصف ، فام هلا قدمت عىل السبل ومل تدّخ           

        علت حاال  : ؟ قلت ( 86:نوأ مل تقدم وهي صفة ، ولكن ج 

 : كقوله 

 (72) لعزة  موح ا   لل  قديم  

                                                 
اسم فاعل من : اسم امرأة ، موح ا  :  كريّا عزة ، مية  البيت نسبه النحاة إ  - 73

ل ل وما بقي ظاهرا  من  ثار الديار ، : أوحش املنزل  إذا خال من ساكنيه ، الطلل اخلن
متعلق  "ملية   "بكلّس اخلاء بطانة تغّ ى اا أجفان السيوف ، وشبه اجلملة 

مبتدأ مدخر ، : لل  حال مقدمة عىل صاحبها ،  : بمحذوف خرب مقدم ، موح ا  
 "عىل املنعوت  "موح ا  "واألصل  لل موحش ، وال اهد فيه تقديم النعت 

 .فصار حاال   " لل 
ريّا ، وعجزل  - 72 ل مطر  مستديم  ، : البيت لك  عفال كلُّ أسحم  مستديمن ، أي أزال  ثار 

 .املائل إ  السواد : واألسحم  
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أحدمها اإلعلالم بأنله : قلت ما الفره بينهام من جهة املعنى ؟ : فإن قلت 

جعل فيها  رقا  واسعة ، والرياع بأنه حني خلقها خلقها علىل تللك الصلفة ، 

 .( 442/ 7: الك اف )" ة  مّ ام ث  فهو بيان ملا أ  

وتأخا الفجاج عىل السلبل يف سلورة نلوأ مالئلم للفواصلل يف : قلت 

 -خسلارا   -فجاجلا   -بسلا ا   -إخراجلا  ) السورة ، فهي يف ذلك املوسلا 

           ن املسبوه بألف امللد ، وللو قيلل وهي  مبنية عىل حرف الفاصلة املنوّ ( كّبارا  

 .يقا  اجلميل إلالنكّس ذلك ا( فجاجا  سبال  ) 

 : عنويي التقديم والتأخري امل: النوع الثاين شواهد من 

من  ذكرنا أن هذا النو  ال يرتبط بالتصور النمطي لرتكيب اجلملة العربية

مكوناهتا  ، ولكن له  بيعته اخلاصة املرتبطة بعموم داللة الكالم  تتاباحيث 

د قلال ابلن عاشلور بعلد أن علدّ ، ومتطلبات السياه يف ذلك املوسا بعينله 

لىل  ن ْسلج   ":أغراض سورة الزخرف  ا ع  ه  يع  ارن ف  ت  اض  و   اأْل ْغر 
لن ذن ب ْت ه  ت  ْد ر  ق  و 

ائنا  يفن  أ ْسل وب  ر  يا  و 
لبن ب دن س  ىل  ح   ع 

ادن ْطر 
ْستن االن  و 

ةن ال  اأْل ص  ان و 
التَّْأخن يمن و 

 التَّْقدن

لا   م 
ب لولن ق 

ان لن لامن  السَّ
لاطن يلد  ن   

دن ْ جت  ، و  ة  غ  ا اْلب ال  ْته  ي اْقت ض 
تن ب اتن الَّ ي املْ ن اس 

اعن و  د 

ْيهن  ى إنل  ْلق   : ذلك  ومن (422/ 82:التحرير والتنوير )"ي 

 : ىل الطري يف التسبيح يقديم اجلبال ع -1

 يف قوللله تعللا                                 

    (32: األنبياء ). 

تسبي  اجلبال الصامء أعجب وأدّل عىل املعجزة من تسبي  الطا الذي له 

تسلخاها لتسلب   اهلل ملا صفة احلياة ، هلذا ق ّدمت اجلبال عىل الطا يف مقام 

 :داود عليه السالم ، وهلذا أيضا  قّدمت بصيغة األمر يف قوله تعا  

                                             

      (46:سبأ). 

 :وف يقديم اإلراحة عىل الرس -2
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 ن األنعلام عل تعلا ل اق                   

      (0: النحل ) 

قلال أي لكم مجال تسمتعون بله يف رؤيلة أنعلامكم يف هلذين اللوقتني ، 

ألن اجلامل : مت اإلراحة عىل التّسي  ؟ قلت مل ق دّ :  فإن قلت   ":الزخمرشّي 

/ 8: الك لاف)"رو لالضل طون حافللة  يف اإلراحة أظهر إذا أقلبلت مألى الب

222).   

والسكون إليهم من الّسوأ ملا فيه من الراحة  وألن الرواأ أحّب : قلت 

لدم .. وحلب األنعام والرجو  إ  األهل واملالذ بالليل بعد عناء النهار ،  فق 

 .ما هو أحب إليهم 

 : والسار  والسارقة الزاين والزانية التقديم يف ذكر  -3

 تعلا   يف قوله                    

                           

                .          

                (7 -8: النور ) 

تقدم ذكر الزانية عىل الزاع يف اآلية األو  ، وتقدم ذكر الزاع عىل الزانية 

انية عىل اللزاع أوال  مت الزكيف ق دّ : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال يف الريانية ، 

سيقت تلك اآلية لعقوبتهام عىل ما جنليا ، واملرأة : ؟ قلت  م عليها ثانيا  ثم قدّ 

هي املادة التي منها ن أت اجلناية ، ألَّنا لو مل ت طما الرجل ومل ت وم  لله ومل 

ال  يف ذللك ب لد  بلذكرها ، متكنه مل يطما ومل يتمكن ، فللام كانت أصال  وأوّ 

انية فمسوقة لذكلر النكاأ والرجل أصلل فيه ؛ ألنله هللو الراغلب وأملا الري

 ( . 848/ 7 :الك اف)"واخللا ب ، ومنه يبدأ الطللب 

هذا يف شأن الزاع والزانية ، ومن املعلوم أن املرأة هي األساس يف وقلو  

ر وتلدعو وت غلري لّجريمة الزنا يف غا حاالت االغتصاب ، فهي التلي تيسل

 ..ء للمتعة أو للامل سوا.. وت رّغب 
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 :الساره عىل السارقة يف قوله تعا   مأما يف ذكر الّسقة فقدّ 

                             

      (72:املائدة). 

د حمس وس ليعاجله ويقّومه وهيلدي إ  إّن القر ن يتحدث عن واقا م اه 

كام  -الرجال اخلا واحلّق والفوز بمرساة اهلل ، وملا كان أكرير الّّساه هم من 

 . رقةلقّدم الساره عىل السارقة يف عقوبة الس -من واقا احلال  نعرف

 :يرييب ا تداء النعم يف سورة الرمحن  -4

رب منها ، ملا مل تكلن يف ترتيب ذكر نعم اهلل تعا  عىل عبادل يبدأ بذكر األك

 السياه حاجة إ  غا ذلك ، ومنله قولله تعلا       .          . 

       .          (2-4: الرمحن ) علّدد اهلل  ":الزخمرشّي قال 

ب  الئله قدما  من قو ْء ما هو أسبق   ل ، فأراد أن يقّدم أّول  وعال  الء   عزّ 

فقّدم من نعملة اللدين ملا هلو يف أعلىل ، ين وأصناف نعامئه ، وهي نعمة الدّ 

 مراتبها وأق ىص مراقيها وهو إنعامه بلالقر ن وتنزيلله وتعليمله ؛ ألنله أعظلم  

، وأحسنه يف أبواب اللدين أثلرا  ، وهلو سلنام  ، وأعالل منزلة   وحي اهلل رتبة  

، وأّخر ذكلر خللق اإلنسلان علن الكتب الساموية ومصداقها والعيار عليها 

عللام  بوحيله وكتبله  أنه إنام خلقه للدين ، وليحيط   ذكرل  ثم أتبعه إيال ؛ ليعلم  

يف إن لائه كلان مقلّدما  عليله  الغلرض   لق اإلنسان من أجلله ، وكلأنّ وما خ  

وسابقا  له ، ثم ذكر ما متيز به ملن سلائر احليلوان ملن البيلان ، وهلو املنطلق 

 .(2/227: الك اف)"الفصي  

 :اإلنس واجلني التقديم والتأخري يف ذكر  -1

من املعلوم أن اجلن خملوقلون قبلل اإلنلس ، وهللذا يتقلدم ذكلرهم علىل 

اإلنس حني يذكران يف سياه واحد متعا فني يف أكرير املواسا يف القر ن ، يف 

اصلة التلي حني يتقدم ذكر اإلنس يف مواسا أقل ، ولكّل سلياه بالغتله اخل

 .تدبر ال ريب تظهر بال
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يف تسلعة مواسلا بتقلديم ( اجلّن واإلنلس ) وقد ورد الرتكيب العطفّي 

يف ثالثلة مواسلا ، ( اإلنلس واجللّن ) اجلّن ، وورد الرتكيب بتقديم اإلنس 

ملن بله أكريلر اجللّن يأِت يف سياه يكون اختصاص  اإلنسعىل  اجلنّ وتقديم 

 .اختصاص اإلنس كام يف ال واهد اآلتية 

   تعا قوله يف  -               

    (43:النمل)  

تقدم ذكر اجلّن ألن تسخاهم لسليامن وخضوعهم ألمرل أعجب من 

تسخا اإلنس ، وألَّنم كانوا أقدر عىل التُّصف وصناعة ما يريد من 

وتقّدم أحدهم يف جملس سليامن .. الُّصوأ املحاريب والتامثيل واجلفان و

وهذا النقل مما .. ليطلب نقل عر  بلقيس من اليمن قبل أن ينف  جملسه 

 .تعجز عنه اإلنس كام هو معلوم 

 قوله تعا  يف  -                              

                   ( 77: الرمحن ) ، تقلدم ذكلر اجللن

 قوله  يفو                                  

                        ( 448: األنعللام ) تقللدم ذكللر

 اإلنس ، فهل لذلك داللة ؟

وذللك ، ل كان احلديث عن النفاذ من أقطار الساموات واألرض يف األو

واجلن يف هلذا أقلدر ملن .. حيتاج إ  حرية احلركة والت كل ورسعة التنقل 

 .اإلنس كام ذكر القر ن عنهم يف مواسا متعددة 

والسياه يف  ية األنعام يتحدث عن عداوة ال يا ني ملن اإلنلس واجللن 

التلاريخ  ومل  داوة كانت من اإلنس أوال  عىل مرّ لألنبياء ، ومعلوم أن هذل الع

لكلن .. يظهر فيها اجلن مبارشة إال ملن خلالل الوسوسلة وإيقلا  العلداوة 

اإلنس كانوا هم العنُّص الفاعل يف هذل العداوة كام قّص القلر ن يف مواسلا 

 . كرياة منه ، هلذا تقدم ذكرهم عىل اجلن يف هذا املوسا 
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  يف قوله تعا  -                     

                      

 (22:اإلرساء)

يذكر اهلل تعا  هذا التحّدي لإلنس واجلّن ، والكالم هنلا موّجله أوال  إ  

كلام هلو  -يان ، ثم إ  مجيا اخللق ملن بعلدهم ، واإلنلس أهل مكة أهل الب

حاول بعضهم أن يعارض أسلوب القر ن فلم يفلل  ، وهللذا قلدم  -معلوم 

 .، وألن عامل اجلّن أكريرل غيب حمجوب عن اإلنس ذكر اإلنس هنا 

 يف قوله تعا   -                       

 (2:اجلنّ )

هذا من حكاية قول اجلّن يف السلورة املسلامة باسلمهم ، وقلد قلدم ذكلر 

.. اإلنس ألن التكذيب واملعارسة وإنكار أن يكون هذا القر ن من عنلد اهلل 

 . كل هذا إنام ظهر من اإلنس 

يف مواسا متعددة ، ذكرنلا ويف سورة الرمحن اقرتن ذكر اإلنس واجلن  -

 :نها كذلك منها واحدا  ، وم

 منّكرين يف قولله تعلا  اللفظان اقرتن -                  

        (72 ) وتقدم ذكر اإلنس حيقق مجال الفاصلة وانسلجامها

ليكون فاصلة ، وفيه توجيله ( جاّن ) ما بقية فواصل السورة ما تأخا لفظ 

كلرهم علىل أَّنلم معّملرو هلذل األرض التحذير األقلوى لإلنلس بتقلديم ذ

 .واملسئولون عن حركة احلياة فيها 

 :يف موسعنينفسها  السورةيف وتقدم ذكر اإلنس عىل اجلن كذلك  -

-                                (02) 

-                       (32 ). 
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، ومللا  وذلك يف سياه النفي أن يكون إنس  أو جان  قد المس نساء  اجلنلة

كان القر ن منزال  عىل واحلد ملن اإلنلس وهلم املخلا بون بله أوال  ، جلاء 

  .ذكرهم مقدما  قبل اجلّن يف هذا السياه 

 :التقديم والتأخري يف ذكر السم  والبرص  -6

 :  البرصعىل السم  يقديم : أوال  

ومن هذا النو  الذي ال توجبه  بيعة اللغة من حيث نظامها العام تقديم  

املواسا التي يردان فيها مقرتنني يف القر ن الكريم أكرير السما عىل البُّص يف 

 تعا  عليه بنعمتي السما والبُّص حني يتحدث عن خلق اإلنسان وإنعام اهلل 

 :  ومن ذلك 

-                         

   ( 32: املدمنون  ) 

-                        

   (80:األحقاف. ) 

قلدم كلام قلال األللويس وابلن وقد رصفه علامء التفسا عادة إ  أمهية امل

 :عاشور يف قوله تعا  

                                           

      ( 3: البقرة ) 

ر م اركته للقللب لولعل سبب تقديم السما عىل البص ": قال األلويّس 

إنله أفضلل : ات الست مريله دون البُّص ، ومن هنا قيلل يف التُّصف يف اجله

منه ، واحلق أن كال  من احلواس قوري يف موسعه ، ومن فقلد حسلا  فقلد 

 .(472/ 4 :تفسا األلويس )"علام  

ويف تقديم السما عىل البُّص يف مواقعه ملن القلر ن  ":وقال ابن عاشور 

التقلديم ملدذن بأمهيلة  ر ؛ فلإنللصاحبه من البص دليل عىل أنه أفضل فائدة  

املقدم ، وذلك ألن السما  لة لتلقي املعارف التلي الا كلامل العقلل ، وهلو 
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وسيلة بلوغ دعوة األنبيلاء إ  أفهلام األملم علىل وجله أكملل ملن بلوغهلا 

بواسطة البُّص لو فقد السما ، وألن السما ترد إليله األصلوات املسلموعة 

ر فإنله حيتلاج إ  التوجله لمن اجلهات الست بدون توجله ، بخلالف البصل

 .(23/ 4 :التحرير والتنوير) "بااللتفات إ  اجلهات غا املقابلة 

ن يف اإلعجاز العلمي يضيفون إ  ذلك االهلتامم بعلدا  جديلدا  ووالباحري

لقد ك ف العلم احلديث علن تقلدم السلما ، ك فت عنه البحوث العلمية 

 . لجنني يف الرحم عىل البُّص يف عملية اخللق أو الن أة األو  ل

 :  وهذل بع  األدلة العلمية عىل ذلك

لقد ثبت علميا  أن األذن الداخلية للجنلني تتحسلس لألصلوات يف  -4

ال هر اخلامس ، ويسما اجلنني أصوات حركات أمعاء أمه وقلبها ، وتتوللد 

نتيجة هذا السما إشلارات عصلبية سلمعية يف األذن الداخليلة ، والعصلب 

السللمعية يف املللخ ، يمكللن تسللجيلها بللآالت التسللجيل  السللمعي واملنطقللة

املختربية ، وهذا برهان علمي يريبت سام  اجلنني لألصوات يف هلذل املرحللة 

املبكلرة ملن عملرل ، ومل تسلجل مريلل هلذل اإلشلارات العصلبية يف اجلهللاز 

 .البُّصي للجنني إال بعد والدته 

بعد بضعة أيلام يمكن للجنني أن يسما األصوات بالطريقة الطبيعية  -8

كل السلوائل وفضلالت األنسلجة املتبقيلة يف أذنله  من والدته بعد أن متتصَّ 

الوسطى واملحيطة بعظيامهتا ثم يصب  السما حادا  بعد أيام قالئل من والدة 

 .الطفل 

ومللن املالحللظ أن اإلنسللان هللو املخلللوه الوحيللد الللذي يبللدأ بسللام  

ال تبدأ بسام  األصلوات إال  األصوات وهو يف رحم أمه ، فجميا احليوانات

 :بعد والدهتا بفرتة ، وفيام ييل بع  األمريلة التي توس  ذلك 

أسلبوعا  ،  سلتة  ع للر  اإلنسان األصوات قبل والدته بلأكرير ملن يسما 

أيللام ، واألرنللب (  0 -2) بعللد والدتلله بحللوال ( قبيعللة ) وخنلللزير غينيللا 

 .ها بعد والدته بعرشة أياميسمعها بعد والدته بسبعة أيام ، والكلب يسمع
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،  إذ تكاد تكون معدومة، ة دأما حاسة البُّص فهي سعيفة جدا  عند الوال

ويصعب عىل الوليد متييز الضوء من الظلالم، وال يلرى إال صلورا  م وشلة 

رل وتريبيتله علىل لللمرئيات ، وتتحرك عينال دون أن يلتمكن ملن تركيلز بصل

شلكل بلني تمييلز يف الالريالث أو الرابا اجلسم املنظور ، ولكنه يبدأ يف ال هر 

تفريق الأمة أو قنينة حليبه وتتبا حركاهتام ، وعند ال هر السادس يتمكن من 

 ...وجول األشخاص بني 

لقد ثبت أن املنطقة السمعية املخيلة تتطلور وتتكاملل وظائفهلا قبلل  -7

مرييلتها البُّصية ، وقد أمكن تسجيل إشلارات عصلبية سلمعية ملن املنطقلة 

سمعية لقرشة املخ عند تنبيه اجلنني بمنبله صلوِت يف بدايلة ال لهر اجلنينلي ال

اخلامس ، وحتفز األصوات التي يسمعها اجلنني خلالل النصلف الريلاع ملن 

امل عضللويا  لحياتلله اجلنينيللة هللذل املنطقللة السللمعية لتنمللو وتتطللور وتتكلل

ر لالسلما والبصلاإلعجاز العلمي للقر ن الكلريم يف : صاده اهلالل /د)"ووظائفيا  

 (. 3 :، ص 2:، جملة اإلعجاز العلمي : والفداد 

 :يقديم البرص عىل السم   :ثانيا  

هذا ما عرفنال من تقديم السما عىل البُّص يف القر ن ، فلامذا علن تقلديم 

 البُّص عىل السما ؟

ال شكَّ أّن لذلك سياقا  خاصا  يستدعي التقديم ، وهذا من بلديا بالغلة 

 :وله تعا  القر ن ، ويف ق

                       

      (48: السجدة ) 

جاء البُّص قبل السما ، وذلك أنسب للمقام ، فأحوال اآلخلرة أكريرهلا 

وم لاهد ..  قائم عىل امل اهدة مريل ان قاه السامء ومّد األرض وسا اجلبال

هللذا تقلدم ذكلرل علىل .. ر لقلائم علىل البصل أكريرهاالقيامة الكرياة املتنوعة 

 .السما يف هذا السياه 
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هذا يف حّق العباد ، أما يف حّق اهلل تعا  فقد قّدم البُّص عىل السما يف 

 : مقام التعجب يف قوله تعا 

                          

                    

  (80:الكهف)

ْر بنهن لأ ْبصن  )و،  ومعلوم أن السما والبُّص والعلم يف حق اهلل سواء

اْ  أ ْسمن ت ا ت ْعجُّ (  و  يغ 
غيب ) ر لر هنا بعد ذكللبصر الم ذك، وقد تقدّ  ب  صن

وقات الكرياة العجيبة من لألن الكائنات واملخل ( الساموات واألرض

يعرفه اإلنسان بحاسة كل ذلك  .. األفالك واملجرات والنجوم والكواكب

، وهي أوسا ميدانا  من جمال السما املحدود بام يصل إ  األذن البُّص أوال  

 .من األصوات 

 :علم الشهادة  يقديم علم الغيب عىل -7

رة مواسلا يف ليف ع ل( علامل الغيلب وال لهادة ) ورد الرتكيب القلر ع 

 القر ن ، كلها بتقديم الغيب عىل ال هادة ، قلال تعلا            

               (0:السجدة) 

د املحسوس للب ر ، والغيلب ل وذلك ألن الغيب أوسا وأعّم من امل اه 

أكرير وأوسا كرياا  مما ي اهدل البرش بأعينهم أو يلمسول بحواسهم ، وكريا  مما 

يعتقدل املسلمون هو من الغيب الذي ال تقا عليله احللواّس يف اللدنيا ، هللذا 

 .كان اإليامن بالغيب مما أخرب اهلل به رش ا  من رشوط اإليامن كام هو معلوم 

 :ىل املنمن يقديم الكافر يف الذكر ع -8

 قال تعا                        

      (8:التغابن) 

وذلك باعتبار أن أكرير الناس عىل مّر تاريخ البرشية كانوا كافرين ، 

ار الكريرة وقصص األنبياء ما أقوامهم أكرب دليل عىل ذلك ، فالتقديم باعتب
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 ال باعتبار الفضل واملكانة ، قال تعا            

   (467:يوسف) 

 : يقديم ضمري األ ناء عىل اآل اء وضده  -9

التقديم والتأخا يراعي السياه بدقة بالغة حتى لو كان املوسو  أو 

ن قتل األوالد ، فقد ورد يف صي  املضمون واحدا  ، ومريال ذلك النهي ع

 : متعددة ، منها هاتان الصيغتان 

-                      

 ( 424:األنعام)

-                         (74:اإلرساء) 

ويف الريانية قدم ( نرزقكم ) يف  اآلباء يف اآلية األو  عىل األبناء قدم رزه  ت

الكلالم يف اآليلة األو  " وذللك ألن ( نلرزقهم ) يف رزه األبناء عىل اآلباء 

موجه إ  الفقراء دون األغنياء فهم يقتلون أوالدهم من الفقر الواقا الم ال 

دهتم بلالرزه أَّنم خي ونه فأوجبت البال تكميلل العلدة بلرزه وغة تقديم عن

ويف اآلية الريانية اخلطاب لغا الفقراء وهم الذين يقتلون أوالدهلم  ، األوالد

خ ية الفقر ال أَّنم مفتقرون يف احلال وذلك أَّنم خيافون أن تسللبهم كللف 

األوالد ما بأيدهيم من الغنى فوجب تقديم العدة بلرزه األوالد فيلأمنوا ملا 

أي أن اهلل جعلل ، ال تقتلوهم فإنا نلرزقهم وإيلاكم :  لافق ، من الفقرخافوا 

فاسلل / د )"..ي اركونكم يف رزقكم فال خت لوا الفقلرمعهم رزقهم فهم ال 

  .(28:أرسار البيان يف التعبا القر ع : السامرائي 

 :قال تعا :يقديم النساء عىل غريهن من حمبو ات النفوس  -11

                      

                    

                           

  (42: ن ل عمرا)
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قّدم ذكر النساء يف سياه ذكر ال هوات املحببة للناس ، وهذا مطابق 

فألن اهلل " :يف سبب ذلك للواقا مما نعرفه من حياة البرش ، قال العلوّي 

تعا  ملا صّدر اآلية  بذكر احلب وكان املحبوب خمتلف  املراتب متفاوت  

املحبوبات ، فقّدم  الدرج اقتضت احلكمة اإلهلية تقديم األهم فاألهم من

النساء  عىل البنني ملا يظهر فيهن من قوة ال هوة ونزو  الطبا وإيريارهن عىل 

م البنني عىل األموال لتمكنهم يف النفوس واختالط حمبتهم وقدّ ، كل حمبوب 

باألفئدة ، وهكذا القول يف سائر املحبوبات ، فالنساء أقعد يف البيوت  

موال ، والذهب أكرير متكنا  من الفضة ، واخليل والبنون أقعد يف املحبة من األ

: الطراز : العلوي )"أدخل يف املحبة من األنعام ، واملواْ أدخل من احلرث 

ومعلوم أن شهوات النفوس تأِت عىل رأسها شهوة الرجل إ  املرأة ،  (8/70

نن النَّبني    ع 
ْيد  ة  بنن ز  ام  ال   ويف حديث أ س  ْكت  ب عْ  ":ق  ر  ا ت  ىل  م  َّ ع  ي فنْتن ة  أ ق  دن

اء ن  الن س 
الن من ج  هلذا وسا اإلسالم ( 0222:ومسلم،  2620 :البخاري ) " الر 

أصول العالقات املرشوعة بني الرجال والنساء بتفصيل دقيق تصان به 

 .احلرمات واألعراض 

 :التقديم والتأخري يف ذكر السامء واألرض  -11

 :رض ء عىل األاميقديم الس: أوال  

إذا اقرتن ذكر األرض بالسامء يف سياه واحد فإن القر ن يقدم السامء 

وال يتقدم ذكر األرض عىل ، يف أكرير املواسا مفردة وجمموعة عىل األرض 

 .السامء إال حلاجة سياقية كام سنبني 

(  477) يف حوال ( الساموات واألرض ) وقد ورد الرتكيب العطفي 

ء السام) وورد تقديم السامء عىل األرض مفردة موسعا  بتقديم الساموات ، 

وذلك التقديم باعتبار كرب خلق يف مخسة عرش موسعا  ، ( واألرض 

الساموات واتساعها وكريرة ما فيها من األفالك والنجوم والكواكب 

واملجّرات ، وقد ك ف العلم احلديث عن بع  عجائب خلق الساموات 

 .اة تسب  يف فضاء كوع هائل واتساعها ، بل إن األرض نفسها كرة صغ



 

529 

 : يقديم األرض عىل السامء : ثانيا  
بتقلللديم األرض يف ( األرض والسلللاموات ) ورد الرتكيلللب العطفلللي 

 : موسعني 

-                       .    

                      

 .(22-23:إبراهيم)

ومملاهتم فيهلا وأعامهلم دمت األرض يف هذا املقام ألن حياة البرش عليها ق  

وهلي أول ملا يعلاينون حلني وبعريهم وخروجهم من قبورهم سيكون منها ، 

ل  وتغيلا يف الكلون يلوم خروجهم من قبورهم للحساب ، وما يقا من تبلدُّ

ل األرض إنام يكون اإلحساس بله ألهلل األرض أوال  مملن  القيامة ومنه تبدُّ

 .قاموا للحساب 

-                 (2: ه) 

عىل أن أرسهم التي حييون عليها  هاألهل ا  تنبيهتقدم ذكر األرض 

الذي نّزل القر ن عىل عبدل ونبيه ن خلق اهلل تعا  ويتمتعون بخااهتا هي م

والفاصلة القر نية يف أول سورة  ه باأللف املقصورة ، وهذل  حممد 

ال ) موجودة يف نعت الساموات  الذي وقا فاصلة ، ولو تقدم ذكر ( الع 

الساموات لتقدم معها نعتها ، وهذا من دقيق مراعاة اإليقا  اللفظي يف 

 .القر ن 

يل مراعاة السياه يف كل موسا ما جاء من التقديم والتأخا يف ومن مج

 : ذكر الساموات واألرض يف اآليات اآلتية 

  -أ                             

                          

                            

   (04:يونس ) 
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  -ب                         

                          

                (7:سبأ) 

قال اخلطيب يف األو  قّدم ذكر األرض ، ويف الريانية قّدم ذكر الساموات ، 

يف سورة سبأ ألن هذل  "األرض "عىل  "وات السام"قّدم ذكر  ":اإلسكايّف 

ا  احْل ْمد  هللن )، وهو  اآلية مبنية عىل مفتت  السورة م   و 
اتن و  ام   السَّ

ا يفن ه  م  ي ل 
الَّذن

  وأكرب سلطانا   لكها أعظم شأنا  ألن م   "وات السام "فّقدم ذكر ..(  يفن اأْل ْرضن 

يف سورة يونس فإَّنا  يالت وأما..  بعدها من سورهتا يوكذلك اآلية الت

ل ون   )  جاءت عقيب قوله ْعم  ال  ت   و 
ْر ن  ْن ق  نْه  من

ْتل و من ا ت  م   و 
ْأن  ون  يفن ش  ا ت ك  م  و 

ل   م  ْن ع 
ودمن ه  ْم ش  ل ْيك  نَّا ع  ون  فنيهن  ا  إنالَّ ك  يض 

فن فكان القصد إ  ذكر علمه  (  إنْذ ت 

ا )  ه بقوله، فأمتّ  يف األرض، وذلك  بام يتُّصف فيه العباد من خا أو رش م  و 

ة  يفن اأْل ْرضن  رَّ  ذ 
الن رْيق  ْن من ب ك  من ْن ر  ب  ع  ْعز  / 4:درة التنزيل وغرة التأويل (..(ي 

4632(. 
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 احلادي واألر عونالفصل 
 احلـذف

اعلم أَّنم مملا حيلذفون  ":أشار سيبويه إ  وقو  احلذف يف العربية بقوله 

ويسلتغنون  كالم غا ذلك ، وحيذفون ويعوسلون أصله يف الالكلم وإن كان 

 "باليشء عن اليشء الذي أصله يف كالمهم أن يستعمل حتلى يصلا سلاقطا  

 "شلجاعة العربيلة  "وجعل ابن جني احلذف من باب  ( 4/82:كتاب سيبويه )

قد حذفت العرب اجلملة واملفلرد  ":نا  اذا االسم ، وقال عنه اوعقد لله عنو

ف واحلركة ، وليس ْء من ذلك إال عن دليل ، وإال كلان فيله قب  واحلر

 عبلد القلاهر وبنّي  ( 8/708: اخلصائص ) "من تكليف علم الغيب يف معرفته 

هلو بلاب دقيلق املسللك ، لطيلف املأخلذ ،  ":احلذف بقوله بع  مجاليات 

عجيب األمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك  الذكر أفصل   ملن اللذكر ، 

 (.448:دالئل اإلعجاز)"...والصمت  عن اإلفادة أزيد  لإلفادة 

ظاهرة لغوية ت رتك فيها اللغات  "احلذف من  بائا اللغات ، فهو و

اإلنسانية ، وتبدو مظاهرها يف بع  اللغات أكرير وسوحا  ، ونحن نرى أن 

بلت ثبات هذل الظاهرة يف العربية ووسوحها يفوه غاها من اللغات ؛ ملا ج  

 اهر سليامن /  د)"يه العربية يف خصائصها األصيلة من ميل إ  اإلجياز عل

 .(2: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي : محودة 

هلم ملن السلياه جلاز حذفله مسألة سياقية ، فكل ما ف  كذلك واحلذف  

س كام قال النحاة ، وقرائن السياه من العوامل املساعدة علىل بْ برشط أمن اللَّ 

 :تعا  ذلك ، ويف قوله 

                            

                    (22: هود ) 

 ريبلت كلامأين جلواب أرأيلتم ، وملا لله مل ي  : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال 

ثبت يف قصة نوأ وصال  ؟ قلت جوابه حمذوف ، وإنام مل يريبت ألن إثباته يف أ  

 (.8/286:الك اف)"القصتني دّل عىل مكانه ، ومعنى الكالم ينادي عليه 
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أملا   "ألن إثباته يف القصتني دل عىل مكانله  "فقرينة السياه هنا يف قوله  

إذ إن كلل  "ينلادي عليله  ومعنى الكالم "السياه العام نفسه فيتمريل يف قوله 

 .فهم معنى الكالم دون لبس  حذف رهن بأن ي  

ظاهرة ، وهي كريرة االستعامل وأغراسه كرياة ، منها احلذف أسباب و

ألن يف احلذف ختفيفا  يف  معروفة يف العربية ت مل اجلمل واأللفاظ املفردة ،

دة العموم النطق ، ما دالالت مقامية ، ومن أسبابه التخفيف والتفخيم وإفا

 ...التدّبر وللعقل البرشّي للتفّكر  ال  رتك جماهو يو

وقد حتدث سيبويه يف مواسا كرياة من كتابه عن أثر املوقف أو احلال 

عنارصها من  يفتركيب اجلملة والتأثا  عىل الذي حيدث فيه الكالم أو ي ساه

ما جرى من األمر  " حيث احلذف أو اإلسامر ، ومن أبواب كتابه باب

عن  مستغن   الرجل   أنّ  ل إذا علمت  النهي عىل إسامر الفعل املستعمل إظهار  و

 عنارص   يفيد أن ثمة   " مستغن عن لفظك بالفعل " فقوله، لفظك بالفعل 

تغني الساما واملتكلم عن إظهار اللفظ ، وهذل العنارص السياقية  سياقية  

 زيدا  وعمرا  : ك وذلك قول   ":تتمريل يف حالة امل اهدة لوقو  حدث ما، قال 

ه ، وذلك أنك رأيت رجال  يرضب   فاكتفيت بام هو فيه  أو يقتل   أو ي تم   ورأس 

  . " ك بزيد  عمل   زيدا  ، أي أوقاْ  :له بعمله فقلت  تلفظ   من عمله أنْ 

احلضور جييز حذف الفعل ، كام يف قوهلم حالة وسياه الدعاء بام فيه من 

ا كان يدعو عىل غنم رجل ، وإذا سألتهم ماذا وذلك إذ "سبعا  وذئبا   اللهمَّ  "

فيها سبعا  وذئبا  ، وكلهم يفّس ما ينوي ،  أو اجعْل  امجاْ  اللهمَّ : يعنون قالوا 

عمل يف هذا املوسا عندهم وإنام سهل تفسال عندهم ألن املضمر قد است  

 . " بإظهار

م ويفّس السياه أيضا  حذف الفعل واالستغناء باملفعول كام يف قوهل

حيث يرى القائل رجال  يف هيئة احلاج قاصدا  مكة ،  "مكة  ورب  الكعبة "

ومريل ذلك  "يريد مكة : فيستغني بتلك الرؤية عن لفظه بالفعل ، والتقدير 

القر اس  واهلل ، : أن يرى الرائي رجال  يسدد سهام  نحو القر اس ، فيقول

 ، أي أصاب القر اس  واهلل: وإذا سما وقا السهم يف القر اس قال 

 ."القر اس 
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فالسياه هنا ي ا إ  الرؤية والسما ، ومها من عنارص املقام ، ولذا 

معهام عن ذكر الفعل لعلم املخا ب بذلك ، وهذا من ميل العربية  ىستغني  

إ  اإلجياز اعتامدا  عىل القرائن السياقية ، وقد علل سيبويه اإلسامر يف هذا 

 ألن املخا ب   الفعل هاهنا وأنت ختا ب   ت  وإنام أسمر ":املوقا بقوله 

غائب  عنه ، وأنت يف األمر لليعمل يف املخرب   له فعال   خر   جتعل   املخرب  لست  

الكتاب )"زيدا   له ليرضْب  قْل : كأنك قلت  ،له فعال   خر يعمل  قد جعلت  

:4/827-822). 

 فالنصب غالبا  مرتبط بحالة حدوث فعل ما ، أي يف حالة التفاعل

فا اللفظ كان ذلك عىل  ،واحلركة  ومن ثم حيذف الفعل ويبقى عمله ، فإذا ر 

سبيل اإلخبار املح  عن أمر يف املايض أو املستقبل ، ال عىل سبيل ذكر 

وقيسيا   أمتيميا  مرة   "احلال التي  يقا فيها احلدث ، ومن ذلك عندل قوهلم 

: ل ، فقلت ون وتنقُّ وإنام هذا أنك رأيت رجال  يف حال تلُّ : قال  " أخرى

ّول  متيميا  مرة  : فكأنك قلت ، وقيسيا  أخرى  أمتيميا  مرة   وقيسيا  أخرى؟  أ حت 

فأنت يف هذل احلال تعمل يف تريبيت هذا له ، وهو عندك يف تلك احلال يف 

ل ه إيال وخيرب  به ليفّهم   ل ، وليس يسأله مسرتشدا  عن أمر هو جاهل  ون وتنقُّ تلُّ 

 .(4/727 :الكتاب)"خه بذلك وبّ ه عنه ، ولكنّ 

فهذا اختيار النصب عندل مبني عىل سياه احلال املقول فيها الكالم ، فإذا 

 .أو اإلخبار جاءت حالة الرفا تغا املعنى ، وصار من التوبيخ إ  اإلنكار 

الرؤية  ذف املبتدأ كذلك للقرائن احلالية ، وقد مجا سيبويه قرائن  وقد حي  

ف عىل املحذو والذوه يف نص واحد ، وجعلها دالة    مّ والسما واملّس وال

لك  شخص فصار  ية   ومن ذلك أن ترى صورة   ":قال ، لقيامها بأداء مهمته 

اهلل ، أو  ذاك عبد  :  عبد  اهلل وريب ، كأنك قلت  :  عىل معرفة ال خص ، فقلت  

 لك عىل الصوت فصار  ية   صاحب   صوتا  فعرفت   اهلل ، أو سمعت   هذا عبد  

أو   زيد  :  رحيا  فقلت   جسدا  أو شممت   زيد  وريب ، أو مسست  :  معرفته فقلت  

 .(476/ 8 :الكتاب) " العسل  :  عاما  فقلت  ، أو ذقت   املسك  

والسياه يبي  للمتكلم كذلك أن حيذف الصفة من كالمه اعتامدا  عىل 

جني عنارص سياقية ، كالتنغيم املصاحب للنطق ، وقد أشار إ  ذلك ابن 
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ذفت الصفة ودلت احلال عليها ، وذلك فيام حكال صاحب وقد ح   ":بقوله 

وكأن هذا  " ويل   ليل   "وهم يريدون  " سا عليه ليل   "الكتاب من قوهلم 

يف  إنام حذفت فيه الصفة ملا دل من احلال عىل موسعها ، وذلك أنك حتسُّ 

م ما يقوم مقام كالم القائل لذلك من التطوي  والتطري  والتفخيم والتعظي

ذلك من نفسك إذا تأملته ، وذلك  أو نحو ذلك ، وأنت حتسُّ   ويل  : قوله 

فتزيد يف قوة    رجال  ، كان واهللن :أن تكون يف مدأ إنسان والريناء عليه فتقول 

هذل الكلمة ، وتتمكن يف متطيط الالم وإ الة الصوت اا ( اهلل )اللفظ بل

 8: اخلصائص)"شجاعا  أو كريام  أو نحو ذلكوعليها ، أي رجال  فاسال  ، أو 

/838 –837). 

واحلذف لون  من اإلجياز واالختصار دون املساس باملعاع كام قال ابن 

واألصل يف مدأ اإلجياز واالختصار يف الكالم أن األلفاظ غا ":نان سن 

مقصودة يف أنفسها وإنام املقصود هو املعاع واألغراض التي احتيج إ  

 عنها بالكالم فصار اللفظ بمنزلة الطريق إ  املعاع التي هي مقصودة العبارة 

وإذا كان  ريقان يوصل كل واحد منهام إ  املقصود عىل سواء يف السهولة 

إال أن أحدمها أخُّص وأقرب من اآلخر فال بد أن يكون املحمود منهام هو 

اإلجياز وكان  فإن تقارب اللفظان يف، إ  املقصد  أخُّصمها وأقراام سلوكا  

إيضاحا  للمعنى كان بمنزلة تساوى الطريقني يف القرب وزيادة  أحدمها أشدَّ 

 .(842: رس الفصاحة ) " أحدمها بالسهولة

ذوف العجيبة لر ن من احللول الق ": يهلالقال املرتىض يف أمو

فمن ذلك قوله  ، واالختصارات الفصيحة ما ال يوجد ل ْء من الكالم

يوسف عليه السالم والناجى من صاحبيه ل السجن عند رؤيا تعا  ل قصة 

    البقر السامن والعجاف            .      

      (20-22:يوسف) ف   ) فقال له  ، فأتى يوسف ففعلوا ي وس 

يق   د  أنا أنبئكم بتأويله : م فأورد حمذوفه لقال ولو بسط الكال ( أ هيُّ ا الص 

أمال ) "يا يوسف أهيا الصديق أفتنا :  فأرسلون ففعلوا فأتى يوسف فقال له

 .(8/34:املرتىض 
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إن احلذف يف عرف اللغة والبيان خالف األصل الذي هو الذكر ، وهللذا 

يف ي لجأ إليه ألغراض تفوه أغراض الذكر فيكلون بلذلك أبلل   ملن اللذكر 

تار فيها امل وحياول بع  البالغيني إجيلاد تربيلر بالغلي حلاللة  "واسا التي خي 

احلذف وتقدمها عىل الذكر ، ملن منطللق أن اللذكر هلو األصلل ، وأصلليته 

تضعف من ردود فعلل املتلقلي إزاءل ، بخلالف احللذف ملخالفتله األصلل ، 

ة ال تتلوفر فيكون خمالفا  لعملية التوقا ، وهذل املخالفة تصحبها حاالت نفسي

 (.840: قراءة أخرى  -البالغة العربية : حممد عبد املطلب / د)"يف احلالة األو  

إن النحاة حني نظروا إ  احلذف يف الرتاكيب كان مههم األول البحث 

يف مكونات اجلملة واكتامل أركاَّنا ، وال ريب أن ذلك هو مهاد كل درس 

 -عىل سبيل املريال  -احلذف  لغوي يأِت بعد ذلك ، والبالغيون حني درسوا

كانوا يبحريون عن دالالت ذلك احلذف ومجالياته التي ربام جتعل احلذف 

أفص  من الذكر كام قال عبد القاهر ، ومن ثم كان بحث مقام احلذف 

البالغيني ، يف حني كان اكتامل أركان اجلملة أو  وتأثال عىل بنية املعنى همَّ 

 . حاة ، ولكل منهام جماله يف درس اللغة والبيانللن األول   نقصاَّنا هو ال اغل  

وقد ذكر النحاة واملفّسون كرياا  من ألوان احللذف يف القلر ن ، وجتلاوز 

بعضهم فعدد حمذوفات وقدر تقديرات يأباها الذوه واملعنى ، وكتب النحلو 

 . مليئة بذلك النحوّي والتفاسا التي اهتمت باجلانب 

 : من أنواع احلذف يف القرآن 

 :حذف املفعول  ر  -1

وال يركبله إال  ، وفصلي  وعلذب وحذف املفعول كريا ":قال ابن جني 

             :وقلال عبلد القلاهر  (772/ 8:املحتسلب )" هب وسلع  ، وعذ   ه بع   يمن قو

، فإنله  ريلق إ   ، أعنلي حلذف املفعلول َّنايلة وليس لنتائج هذا احللذف" 

 .(446: دالئل اإلعجاز )" ىصال حت   قوب من الصنعة وإ  لطائف  

قلال وحذف املفعول له أغراض كرياة ت بحث يف كل سياه علىل حلدة ،  

اعلم أن أغراض الناس ختتلف يف ذكر األفعال املتعديلة ، فهلم  ":عبد القاهر 
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يذكروَّنا تارة ومرادهم أن يقتُّصوا علىل إثبلات املعلاع التلي اشلتقت منهلا 

: ومريلال ذللك قلول النلاس  ..فعولني للفاعلني من غا أن يتعرسوا لذكر امل

واملعنلى يف مجيلا ذللك  .. وينفلايضللّر فالن حيل ويعقد ، ويأمر وينهلى ، و

إثبات املعنى يف نفسه لليشء عىل اإل اله وعىل اجلملة ملن غلا أن يتعلرض 

، وصلار بحيلث  والعقلد   صار إليه احللُّ : حتى كأنك قلت ، حلديث املفعول 

 (.448: الئل اإلعجاز د)" وعقد   يكون منه حل  

وقد يتعلق احلذف بام ي ستقب  ذكرل ، فيكون لرتك املحذوف ملن اجللامل 

ريض  -والدقة شأن كبا ، ومن بديا ذلك قول حممد بن مسللمة األنصلاري 

بعلد غلزوة لقتل كعب بن األرشف اليهلودي   حني أرسله النبيُّ  -عنه  اهلل 

ني ويرثي قتالهلا يف بلدر وشلبب بدر ألنه خرج إ  قريش هييجها عىل املسلم

لنلا  اهلل ، إنه البلدَّ  يا رسول  : حممد بن مسلمة قال  -الفضل بنت احلارث  بأمّ 

تاريخ الطلربي )"ّل من ذلك قولوا ما بدا لكم ، فأنتم يف حن : ، قال  من أن نقول  

:8/222.) 

أو مقول القلول كلام يسلميه النحلاة ،  "نقول"لقد حذف مفعول الفعل 

 شيئا  مما سيقوله يف النبلي   وسا الصحايب أن يذكر أمام النبّي وهل كان ب

؟ إنله التلأدب بذلك من الوصول إليه وقتلله  عند كعب بن األرشف ليتمكن  

رفوا بالفصاحة والبيان   .التام ، ومجال األسلوب ودقته من رجال ع 

وقد حتذف بع  أجزاء مقول القول ويبقى فعل القول نفسه ، وذلك 

ربة املتلقي اللغوية وكريرة استعامل الرتكيب يف اللغة ، ومن ثم اكتفاء بخ

حيدث فيه احلذف ، واللغة يف ذلك تساير احلياة ، حيث علل النحاة احلذف 

 .أحيانا  بكريرة االستعامل 

 : ويبني عبد القاهر بع  مجاليات حذف املفعول يف بيت البحرتي 

لن دْ ذ   كمْ  وْ  ت  عني  من حتام         وس 
 رةن أيام  حزْزن  إ  العلظمن حادث 

إ  العظلم ، إال أن يف جميئله بله  اللحلم  حلزْزن  : األصل ال حمالة  ":قال 

حمذوفا  وإسقا ه له من النطق وتركه يف الضما مزية عجيبة وفائلدة جليللة ، 
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وذاك أن من حذه ال اعر أن يوقا املعنى يف نفس الساما إيقاعا  يمنعه به من 

األمر شيئا  غا املراد ثم ينُّصف إ  املراد ، ومعللوم أنله للو أن يتوهم  يف بدء 

جللاز أن يقلا يف ، وسورة أيام حززن اللحلم إ  العظلم : أظهر املفعول فقال 

إ  العظلم أن هلذا احللز كلان يف بعل  : وهم الساما إ  أن جييء إ  قولله 

ظلم ، فللام كلان وأنه قطا ما ييل اجللد ومل ينته إ  ما يليل الع، اللحم دون كله 

كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفلظ ليلرب  السلاما ملن هلذا اللوهم 

وجيعله بحيث يقا املعنى منه يف أنف الفهم ويتصور يف نفسه ملن أول األملر 

ل إال العظم  ، أفيكون دليل  أوس  من هلذا  أن احلز مىض يف اللحم حتى مل يردَّ

ترى ترك الذكر أفصل  ملن وأبني وأجىل يف صحة ما ذكرت لك من أنك قد 

دالئلل )"الذكر ، واالمتنا  من أن يبلرز اللفظ من الضما أحسن للتصوير ؟ 

 .(443:اإلعجاز

 :  ر حذف املفعول  شواهدمن 

  يف قوله تعا   -4               

                           

                         .     

       (82 -87: القصص).  

 متعدية إ  مسقّي وملذود ،( يسقون وتذودان ونسقي وسقى ) األفعال 

رك املفعلول مل ت  : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال لكن السياه مل يذكر املفعول به ، 

ألن : ؟ قلللت  "ال نسللقي "و"تللذودان"و "يسللقون"مللذكور يف قوللله  غللا  

الغرض هو الفعل ال املفعول ، أال ترى أنه إنام رمحهام ألَّنام كانتا علىل اللذياد 

 "ملريال  ؟  إبلل   ومسلقيهام وهم عىل السلقي ، ومل يلرمحهام ألن ملذودمها غلنم  

 (. 7/264: الك اف)

            :هنا بكالم عبد القاهر اللذي قلال يف هلذل اآليلات  الزخمرشّي وقد تأثر 

وجد عليه أمة ملن النلاس : فيها حذف مفعول يف أربعة مواسا ، إذ املعنى  "

يسقون أغنامهم أو مواشليهم ، واملرأتني تلذودان غلنمهام وقالتلا ال نسلقي 
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عىل كل ذي بُّص أنه ليس يف ذللك  ى، فسقى هلام غنمهام ، ثم إنه ال خيف غنمنا

ويدتى بالفعل مطلقا  ، وما ذاك إال  -يعني املفعول به  -كله إال أن ي رتك ذكرل 

، وملن امللرأتني  أن الغرض يف أن ي علم أنه كان من الناس يف تلك احلال سقي  

فاعرفه تعلم ...  د ذلك سقي  وأنه كان من موسى عليه السالم من بع... ذود  

أنك مل جتد حلذف املفعول يف هذا النحو من الروعة واحلسلن ملا وجلدت إال 

 "إال علىل تركله ال يص ُّ  ، وأن الغرض   جليلة   يف حذفه وترك ذكرل فائدة   ألنّ 

 (.482-482: دالئل اإلعجاز )

 يف قوله تعلا -8           (88: البقرة)  

وذللك أمجلل يف ، متعد  ، لكن املفعول به غا ملذكور ( تعلمون ) الفعل 

هم يعلمون أنه ليس هلل أنلداد ، فهلم والتعبا إل اله العلم باهلل وإثباته هلم ، 

  ..أهل علم بذلك ، لكنهم يستكربون 

ر ألوان كرير يف فواصل اآليات القر نية حذف املفعول به ، بل هو أكريوقد 

وبخاصة حني تكلون الفاصللة فعلال  مضلارعا  ، احلذف الواقعة يف الفواصل 

حيلث يكريلر "يفعللون أو تفعللون "مرفوعا  مسندا  إ  واو اجلامعة بصليغتي 

كلل موسلا  معهام حذف املفعول اكتفاء بداللة السياه ما نكتة بالغية ختّص 

 .عىل حدة 

يستعمل فاصللة وغلا  -ل عىل سبيل املريا -والفعل يعلمون أو تعلمون 

فاصلة ، غا أننا باملقارنة بني اسلتعامله يف احللالتني وجلدنا أنله حلني ال يقلا 

فاصلة يندر حذف مفعوله ، وحني يقا فاصلة يكريلر حلذف مفعولله ، وملن 

 : جميئه يف غا الفاصلة 

-                    ( 80:البقرة.) 

-                                

 (.32البقرة )

فاملفعول به مذكور رصحيا  يف هذل املواسلا ألن الفعلل مل يقلا فاصللة ، 

م يف القلر ن الكلري "تعلملون ويعلملون  "وقد أحصيت استعامل الصيغتني 
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يف غا الفاصللة والبقيلة ( 82)موسعا  منها ( 422)فوجدهتام مستعملتني يف 

كلر وقعت فواصل ، ويف املواسلا التلي وقلا فيهلا الفعلل يف وسلط اآليلة ذ  

لفقلط املفعول فيها رصحيا  إال يف مخسة منهلا  ذف مفعوهللا ، أملا أكريرهلا يف ح 

 .الفاصلة فمفعوهلا حمذوف 

فاصللة ، وحذفله الغلا يف يكون الفعل  كر املفعول حنيذن إذن فالغالب 

 . حني يكون فاصلة  

  يف قوللله تعللا  -7                                  

                                 ( 43: البقرة) 

 لكّن مفعوله حمذوف ليفيد  نفي اإلبصلار علنهم متع( يبُّصون ) الفعل 
د 

رون الا ليف حالة الكفر واإلنكار ، ما أَّنم عىل احلقيقة هلم أعني  لكن ال يبص

 ..فهم كالعمي 

هذل النكتة يف حذف املفعول حتدث عنها عبد القاهر كريلاا  يف اللدالئل و

ل يقلا عليهلا بام حمّصله أن الغرض املسوه له الفعل ليس التعديلة إ  مفاعيل

فعل الفاعل ، بل القصلد إثبلات الفعلل ذاتله دون إشلعار بوجلود مفاعيلل  

ولذلك دالالت بالغية مناسبة لكل سياه كام ورد يف اآليلات املتقدملة ،  ويف 

اآلية املذكورة ينساه القصد إ  عدم حدوث اإلبصار يف ذاته ال عدم وجلود 

ات يقا عليها البُّص ، وهو أبل  وأوقا  بُّص    .يف النفس م 

  .  يف قوله تعا  -4      .     

               .           

     (2-4:فّصلت) 

ذف امليف ا وذلك ( هذا تنزيل ) بتدأ اكتفاء باخلرب ، واألصل آلية الريانية ح 

ذف  املفعول  ال  ، وح  ل ، ولفظ التنزيل يفيد بأن ثمة  شيئا  منزَّ لتعظيم شأن املنزَّ

ّق ما الفعلني  وذلك ألن األول يف وصف ( يعلمون ويسمعون ) به املستح 

عليهم صفة املدمنني الصادقني املصدقني بأن القر ن نزل من عند اهلل ، فأ لق 

إ اله ويف هذا العلم دون ذكر معلوم بعينه ينُّصف إليه الذهن  حني ي ذكر ، 
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الفعل منفي يف وصف املعرسني املكذبني  ( يسمعون) مدحهم بالعلم ، وما 

فسلب منهم صفة السما النافا ، فهم يسمعون حقيقة لكنهم ال يسمعون 

 .ال يسمعونك اخلا وال يستجيبون له ، فهم كالصّم إْذ ختا بهم ف

  يف قوله تعا -2            (العنكبوت :

02 ). 

 :الزخمرشّي قال متعد  ، لكن جاء السياه بدون مفعوله ، ( جاهدوا ) الفعل 

أ لق املجاهدة ومل يقيدها بمفعول ، ليتناول كلَّ ما جيب جماهدته من  "

 . (202/ 7: الك اف)".. بالسوء وال يطان وأعداء الدين النفس األمارة

  يف قوله تعا  –6                     

     .                            

       (42 -47:يس ). 

مل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال .. عززنا االثنني بريالث يعينهام : األصل 

ز به : ؟ قلت  يعني مفعول عززنا ،ترك ذكر املفعول به  ألن الغرض ذكر املعزَّ

البا ل ، وإذا  احلق وذّل  وهو شمعون ، وما لطف فيه من التدبا حتى عزّ 

عل سياقه له وتوّج كان الكالم منصبا  إ هه إليه ،   غرض من األغراض ج 

أ ، ونظال قولك  كأنّ  باحلق ،  حكم السلطان اليوم  : ما سوال مرفوض مطَّر 

املحكوم له  ذكر   فلذلك رفضت   "باحلق "الغرض املسوه إليه قولك 

 .(2/ 2: الك اف )"واملحكوم عليه

 يف قوله تعا   –7                      

                            

       (2: احلج ) 

ّر ون ق) ، وما بعدل استئناف  بدون ذكر املفعول به( نبنّي ) جاء الفعل املتعدي 

ورود الفعل " و ،إل اله البيان وعدم قُّصل عىل ْء واحد ( .. يف األرحام

بأن أفعاله هذل يتبني اا من قدرته وعلمه ما ال  ى إ  املبنيَّ إعالم  غا معدّ 

  .(7/422:الك اف) "يكتنهه الذكر  وال حييط به الوصف 
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 يف قوله تعا   –8                       

 ( 4:احلجرات) 

ويف قوله  ":الزخمرشّي قال ، متعد  مل يذكر مفعوله ( تقدموا ) الفعل 

 ليتناول   ذف  من غا ذكر مفعول وجهان ، أحدمها أن حي   "ال تقدموا  "تعا  

قدَّ  كلَّ  عول وال حذفه ، مف قصد   م ، والرياع أن ال يقصد  ما يقا يف النفس مما ي 

ىل التلبس اذا ال تقدموا ع: ويتوجه بالنهي إ  نفس التقدمة ، كأنه قيل 

 قوله تعا ك الفعل ، وال جتعلول منكم بسبيل                   

 .(2/722:الك اف) (02:غافر) 

 يف قوله  –9                (86: البقرة ) 

ذف مفعول الفعل  ولو شاء : ألن اجلواب يدل عليه ، واملعنى ( شاء ) ح 

اهلل أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب اا ، ولقد تكاثر هذا احلذف يف 

 : شاء وأراد ، ال يكادون يربزون املفعول إال يف اليشء املستغرب كنحو قوله 

 ولو شئت أن أبكي دما  لبكيته

 قولللللللله تعلللللللا  و                               

 .(4/23:الك اف) (43:األنبياء)

وحذف مفعول امل يئة يف القر ن ويف بلي  كالم العرب أكرير ملن ذكلرل ، 

 :وقد أ ال عبد القاهر الكالم فيه ، ومريل له ب واهد منها قول البحرتّي 

 خالد   مآثر   ، ومل هتدمْ  كرما       سامحة  حاتم    دْ فسمل ت   لو شئت  

، ثم  مل تفسدهاسامحة  حاتم   أن ال تفسد   لو شئت  :  األصل ال حمالة

، ثّم هو عىل ما ترال  حذف ذلك من األّول استغناء بداللته يف الرياع عليه

، وهو عىل ما ذكرت لك من أن الواجب يف  وتعلمه من احلسن والغرابة

فليس خيفى أنك  ، الغة أن ال ينطق باملحذوف وال يظهر إ  اللفظحكم الب

مل سامحة  حاتم  لو شئت أن ال تفسد : لو رجعت فيه إ  ما هو أصله فقلت

 ، ، وإ  ْء يمّجه السما وتعافه النفس رصت إ  كالم غّث  تفسدها
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ال  نبال  و لطفا   وذلك أن يف البيان إذا ورد بعد اإلاام وبعد التحريك له أبدا  

 ( 443:دالئل اإلعجاز)"ك يكون إذا مل يتقّدم ما حيرّ 

 يف قوله تعا   –46                  

                          

 ( 22: األعراف )

العائد عىل املدمنني ( نا ) األول جاء ذكر مفعوله ( وعد ) فعل ال

ذف مفعوله ، .. املتحدثني يوم القيامة يف خطاام ألهل النار  والفعل الرياع ح 

وهو كذلك من خطاب املدمنني ألهل النار لكنهم أمهلوا الضما العائد 

م كام قيل  ما ما وعدكم ربك:  قيلهاّل : فإن قلت  ":الزخمرشّي قال ..  عليهم

ذف ذلك ختفيفا  لداللة وعدنا عليه ، ولقائل أن يقول: وعدنا ربنا ؟ قلت  : ح 

واب والعقاب وسائر أ  لق ليتناول كلَّ ما وعد اهلل من البعث واحلساب والري

، ألَّنم كانوا مكذبني بذلك أمجا، وألن املوعود كله مما أحوال القيامة

 .(8/460:الك اف)"فأ لق لذلك هلم ساءهم، وما نعيم أهل اجلنة إال عذاب

إن إمهال ذكرهم بإمهال ذكر الضما العائد عليهم : ولنا أن نقول كذلك 

 .يف هذا السياه لون من االحتقار والتبكيت 

 :حذف املبتدأ  -2

اعلم أن املبتدأ  ":حيذف املبتدأ أو اخلرب بقرائن السياه ، قال ابن يعيش 

د  الفائدة ، واخلرب  واخلرب مجلة  مفيدة  حتصل الفائ  دة  بمجموعهام ، فاملبتدأ معتم 

ْغنني عن  ، فال بّد منهام حملُّ الفائدة ينة  لفظية  أو حالّية  ت  رن د ق  ، إالَّ ْاّنه قد ت وج 

ف لداللتها عليه ألّن األلفاظ إّنام جيء  اا للداللة عىل  ؛ النُّْطق بأحدمها في ْحذ 

ْكام   ، ويكون مرادا   جاز أن ال تأِت به اللفظ، فإذا ف هم املعنى بدون  املعنى  ح 

 (.4/872:رشأ ابن يعيش عىل املفصل) " ا  وتقدير

واحلذف فيهام قد يكون للداللة عىل املدأ أو الذم أو التعظيم أو التحقا 

كل ذلك رهن  بالسياه ، وعند حذف املبتدأ يكتفي املتكلم ... واإلمهال 

غلب عليه أن يكون هو املبتدأ نفسه يف احلقيقة ، باخلرب ؛ ألن اخلرب كام قالوا ي
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هو نفسه حممد يف وصف من أوصافه ، ( كريم ) حممد كريم ، اخلرب : فقولك 

القطا  ومن املواسا التي يّطرد فيها حذف املبتدأ ":قال عبد القاهر 

عون د  ، ثم ي   ويقّدمون بع  أمرل ون بذكر الرجلأ، ويبد واالستئناف

وإذا فعلوا ذلك أتوا يف أكرير األمر ،   خر تأنفون كالما  ويس الكالم األول

 : ومرّيل لذلك ب واهد عديدة من ال عر منها ...  بخرب من غا مبتدأ

 شاءوا حيث   ب الع اةن س  ومن ح       هم حّلوا من الرّشف املعىّل 

 فاء  لللللالّ   بن للل  من الك   دماؤهم         م  للْ ك   ساة  وأ   ارم  للمك ناة  لب     
(72) 

 هذل األبيات كّلها واستقرها واحدا   فتأّمل اآلن  : ثم قال ... هم بناة : أي 

، وإ  ما جتدل من الّلطف والّظرف إذا  ، وانظر إ  موقعها يف نفسك واحدا  

وألطفت النظر  النّفس عاّم جتد ت  يْ ل  ، ثم ف   أنت مررت بموسا احلذف منها

،  وأن خترجه إ  لفظك ف ال اعرما حذ ثم تكّلف أن تردّ  ، فيام حتّس به

هو  ّب حذف  ر   ، وأنْ  ، فإنك تعلم أن الذي قلت كام قلت وتوقعه يف سمعك

،  ، وإن أردت ما هو أصده يف ذلك شهادة ، وقاعدة الّتجويد قالدة اجليد

 : له قد ألّ  عليه ، فانظر إ  قول عبد اهلل بن الّزبا يذكر غريام   وأدّل داللة  

 الّ واغلن  اعرتاضن  ه قبل  حياول        ما  بع    ليأخذ   عىل زيد   عرست  

 لن لفاع ، إّنني غا   تعّلمْ :  وقال     ل ر  لظه م  ليأل غلن للالب فدّب دبيب  

 اولن لله كاملعللل يابا  لأن وأخرج       ه  نفسن  ا  لداس:  حّتى قلت   ترياءبن  

ومما ، أي حسبته من شدة الترياؤب  هو داسا نفسه:  حتى قلت:  األصل

، كام يدسا البعا  به من اجلهد يقذف نفسه من جوفه وخيرجها من صدرل

 (462: دالئل اإلعجاز )"  جّرته

 : من شواهد حذف املبتدأ يف القرآن 

4-                  .      

            (82-87:غافر) 

                                                 
مرض : الَكلَــب اجلرح ، مجعه ُكلوم ، و : والَكْلم  أساة مجع آٍس وهو الطبيب املعاجل ، -   

 .ت البشر نقلته إليهم يصيب الكالب فإذا عض  
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هو ساحر  كّذاب  ، لكن السلياه جلاء بحلذف املبتلدأ واكتفلى : األصل 

باخلرب ، هو حذف يظهر حقيقة املتكلمني إْذ أخفوا ذكر موسى عليله السلالم 

كأَّنم حيتقرونه فيهملون ذكرل يف كالمهم ، كأنه غا موجود أو هو ساقط من 

ألنله حملّط ( سلاحر كلذاب ) اكتفلوا بلاخلرب و.. اعتباراهتم استصغارا  ل أنه 

 .موسى ساحر كذاب : وأّيا  ما كان فإنه أبل  من أن يقوال الفائدة عندهم ، 

8-                           

    (24:النساء)  

ذف فح  .. فكيف احلال أو األمر : كيف ي ستفهم اا عن احلال ، والتقدير 

:              رقال ابن عاشو،  ال واألمرلاملبتدأ واكتفي باخلرب للتهويل وتعظيم احل

ة   " ول  ه   م 
ة  ال  ن  بنح 

ْدذن يبن ت  ل  يفن التَّْعجن ام  امْل ْست ْعم  ْفه 
ْستن ا االن ْيه  ل  لَّ ع  ي د 

تن ة  الَّ احْل ال  و 

ن ادني  ت  ني  و 
كن رْشن ْلم 

ل وكن لن ابن بنس  ق 
ن  اْلعن

لُّص  من م  التَّم  هن
تن ل  حم  او  نْم و 

هتن ْا  ىل  ح  ع 

ف   ذن ك  ح 
لن لنذ  ْم، و  ل ْيهن  ع 

يد  هن يء  ش 
ن  جم 
ْيهن ل  لَّ ع  َّا د 

وا ممن ر 
ْنذن ون وا أ  ك  ارن أ ْن ي  يقن إنْنك    رن

ر  بنن ْحون  دَّ ق  ي  نْه  و  م  ع  أ  املْ ْست ْفه  ْيف  أ  : املْ ْبت د  د  ك  ْيف  املْ ْ ه  ْو ك  ، أ  ئنك  التحرير )" ول 

 .(23/ 2:والتنوير 

7-                          

                            

                        

    (434:النساء) 

النهي ألهل الكتاب ممن يزعم أن اهلل ( وال تقولوا ثالثة  ) يف قوله تعا  

ألن ؛ الثة لث قولوا  هلتنا ثالثة ، أو إهلناتال : ل لتعا  ثالث ثالثة ، واألص

فجاء النهي عن .. أي أجزاء ( أقانيم )بعضهم يزعم أن اإلله الواحد له ثالثة 

           القولني بحذف املبتدأ أيا  كان اعتقادهم وإقامة اخلرب الذي هو حمّط الفائدة 

 .لتوكيد النهي ( انتهوا ) بالفعل  ا  منهيا  عنها متبوع( جريمة التريليث ) 
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2-                            

                              

              ( 72: األحقاف)   

هذا بالغ أو ذلك بالغ ، لكن جاء : األصل ( الغ  ب) يف قوله تعا  

السياه بحذف املبتدأ اكتفاء باخلرب الذي هو حمّط الفائدة ، وألن املبتدأ هو 

اخلرب نفسه يف املعنى ، ويف حذفه تعظيم ل أنه ما لون من التهديد والوعيد 

ة جاء بعد اإلخبار عن مكّذيب الرسل بأَّنم حني يعاينون العذاب يوم القيام

يدركون أن حياهتم الدنيا كانت قصاة قُّص ساعة من َّنار أو قُّص ع ية أو 

وما ذلك نتج عن إساعتها تلكم النتائج اهلائلة من العذاب .. سحاها 

 .العظيم واخللود يف النار 

 : حذف اخلةر  -3

املبتدأ واخلرب ركنا اجلملة االسمية ، فإذا تعرض أحدمها للحذف كان 

 : ياه حاجة إليه ، ومن مواسا حذف اخلرب وللسلذلك دا   قوي 

1-                       .    

                         

 .(28-24:فّصلت)

تعددت أقوال وقد بل استأنف مجلة جديدة ، خرب إّن يف االية ، مل ي ذكر 

أكريرهم عىل أن  يف هذل اآلية الكريمة ، لكنّ  هاخربتقدير النحاة واملفّسين يف 

ئنك  ينادون ) خرب ان " :قال مكّي القييّس ، خربها حمذوف  قيل ..( أ ول  و 

وا بنالذكر  يرل ان الَّذين كفر 
ْقدن وف ت  ْذ  م خّسوا أ و أهلكوا اخْل رب  حم  ه  اء  ملا ج 

ن ْحول وف   ":قال ابن عاشورو (8/028:م كل إعراب القر ن) "و  ْذ  رب   إننَّ حم  خ  و 

من  ال  ي اه  اْلك 
ْيهن سن ل  لَّ ع  ة  احْل الن ، د  ْل   مج 

ْيهن ل  يرل بنام  تدل ع 
ْقدن ون  ت  ك  ن  أ ْن ي  اأْل ْحس  و 

تنهن  اس  ن ف  ْكرن و   الذ 
ةن ل  ال  ْن ج 

ير  من
ون  التَّْقدن ي ك  وا : ، ف  ه  فَّ ، أ ْو س  ة  ر 

اآْلخن ْني ا و  وا الدُّ  
ّسن خ 

ا احْل ْذفن  ذ  ي ه 
فن ، ف  ان اْلب لني ن

امن  ن ْفس  السَّ
ْيهن ب  إنل  ْذه  َّا ت 

لنك  ممن ْم أ ْو ن ْحو  ذ  ه  س  أ ْنف 
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ةن  دَّ
ام  عن ق  وم  م  ق   ي 

إنجي از  يفن اللَّْفظن  و 
اعن ع  ْلم 

ا  لن
ْوفن لَّ ت  ا د  ن إننَّ إنذ  رب  ْذف  خ  ح  ، و  مج  ل 

م ال  د  يفن اْلك  ارن يل  و 
لن  د 
ْيهن ل   .(763/ 82:التحرير والتنوير ) " ع 

2-                           

                         

          (2:الزمر) 

فإذا .. ه الرض دعا ربه جاءت هذل اآلية بعد حديث عن اإلنسان إذا مّس 

فليتمتا بكفرل قليال  فإنه .. نيس نعمة اهلل وجعل له أندادا   ك ف عنه الرضَّ 

وقد جاء هذا يكون حاله كحال القانت هلل العابد ؟ فهل .. من أصحاب النار 

هو قانت   نْ م  م أ: باملبتدأ ، والتقدير  السياه بحذف خرب من املوصولة اكتفاء  

كغال ممن ال يطيا اهلل ، وقد دّل عىل اخلرب ذكر الكافر يف اآلية السابقة عليها ، 

 .ئم هلل بالليل لساجد القافحذف إمهاال  ل أنه وحتقاا  واحتفاء بالقانت ا

 : رط ـحذف جواب الش -4 

: رط من واقا االستقراء اللغوي ثالثة أركان لحدد النحاة ألسلوب ال 

بعل   رط وجوابله ، ولكلنّ لرط وفعل ال لاالسم أو احلرف الذي يفيد ال 

رط عىل غا هذا الرتتيب ، لاألساليب العربية الفصيحة ورد فيها أسلوب ال 

ط أو جوابه ، ومن ثم قّدر النحلاة ذللك املحلذوف رلإذ فيها حذف فعل ال 

 .ر ية  لليتم التصور املنطقي للقضية ال 

رط لرط ، أو شلللقد ورد يف القر ن ويف كالم العرب حذف جواب ال ل

بغا جواب إذا شئنا الدقة يف التعبا ، مما دعلا النحلاة دائلام  إ  تقلدير حلذف 

ام إذ كريلرت هلذل الصلورة يف  اجلواب لداللة السياه عليه ، وقد كان أجدر

رط ملن هلذا لكالم العرب ويف القر ن أفص  الكالم ، أن يعدوا أسلوب ال 

النو  قسام  قائام  برأسه كام فعل أبو عيل الفاريس حني عد تقدم املفعول به قسام  

ولكللن التصللور املنطقللي  (4/802:اخلصللائص)قللائام  برأسلله كتقللدم الفاعللل 

رط لشلوجود لنحاة به مل يساعدهم عىل تصور رط الذي أخذ الألسلوب ال 
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فللإذا ورد األسلللوب كللذلك فتحللوا البللاب واسللعا  للتقللدير ، بغللا جللواب 

 .والتأويل 

 : شواهد قرآنية 

1-                          

              ( 74:الرعد) 

2-                       

 (46:النور)

 3 -                  

 (48:السجدة)

4-                             

 ( 22:يس)

رط ، وهي يف ذروة لر ية بدون جواب لل لوردت هذل ال واهد ال 

البالغة واجلامل ، ولكن النحاة يف كل موسا قّدروا ذلك اجلواب املحذوف  

يقول . .وقد يكون هلم العذر إذا كانوا بسبيل تعليم القواعد وأسس النحو 

إن  ":رط هلذا لالدكتور عفت الرشقاوي عن موقف النحاة من أسلوب ال 

هذل األساليب التي تبدو هلم بسبب تصوراهتم النمطية رش ية ، ال يمكن أن 

رو ا  حمذوفة لختضا لقياسهم يف ذلك ؛ ألَّنا يف حقيقة األمر ليست ش

لعربية ال جيري اجلواب كام يظنون ، وإنام هي باب  خر من صور التعبا يف ا

رط املألوفة ، هي من باب ثالث ال تنتهي  فاقه لعىل نمط أساليب ال 

وبام أنه جنس ثالث  …البالغية عند حد ؛ ألَّنا تتجدد بتجدد املعاع والسياه 

من صي  التعبا ؛ فإنه ال يقاس عىل هلذا وال ذاك ، سعيا  وراء صب كل ما 

 "لبلغاء يف قوالب نحلوية مكررة نقرأ من صيل  التعبا املتجددة بتجدد ا

 (. 32: بالغة العطف يف القر ن الكريم)

إن أسلوب الرشط بغا جواب يف اآليات السلابقة وغاهلا يفلت  أملام 

النفس والعقل  فاقا  رحبة ملن التصلورات يف حقيقلة اجللواب املالئلم لكلل 
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دبر رشط منها ، فرتك اجلواب مقصود لذاته ليلدفا القلار  والسلاما إ  التل

املأمور به آلي القر ن الكريم ، ولكن ذلك ال يمنا من تقدير جواب تقريبلي 

 رّي لالزخم لملن ال يملك احلاسة اللغوية التي متكنه من ذلك ، وهو ملا فعلله 

وجيلوز حلذف اجللواب يف  ":وغال من املفّسين واملعربني ، قال ابن ه لام 

 : نحو -أي يف غا مواسا الوجوب  -غا ذلك 

                             

                (72:األنعام )أي فافعل ، و     

                                

     (74:الرعد ) أي ملا  منوا به بدليل        

 "رته أظهر لكان هذا القر ن ، وما قدّ : ون يقدرون النحويّ و( 76:الرعد)

 ( .8/838: مغني اللبيب)

  يف قوله تعا و-2                    

                           

 ( 22: التوبة )

جلواب للو  ": رّي لالزخم قال ر ية ، لجاء السياه بدون جواب لو ال 

ا  هلم ، واملعنى  ولو أَّنم رسوا ملا ولو أَّنم رسوا لكان خا: حمذوف تقديرل 

: أصاام به الرسول من الغنيمة و ابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم ، وقالوا 

كفانا فضل اهلل وصنعه ، وحسبنا ملا قسلم لنلا ، سلازقنا اهلل غنيملة أخلرى 

 هنا فضل  نا وخيول  ا إ  اهلل يف أن يغنم  إنّ أكلرير مما  تانا اليوم  فيدتينا رسلول اهلل 

 (.828/ 8: الك اف )"لراغبون

 : حذف اجلار واملجرور  – 1

  يف قوله  - 4                     

   ( 72: الزمر  ) 
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ل"اعملوا عىل مكلانتكم إع عاملل علىل مكلانتي ، وقلد : التقدير  ذف ح 

يادة الوعيد ، واإليذان بأن حاله ال تقلف ، وتلزداد لالختصار ، وملا فيه من ز

                        "اهلل نلارصل ومعينله ومظهلرل علىل اللدين كلله  كل يلوم قلوة وشلدة ، ألنّ 

 (.476/ 2: الك اف ) 

  يف قوله -8                  

: قللت  لقت االستعانة ؟أ " فلامذا .. نستعني بك يف كل أمورنا : املعنى 

ليتناول كل مستعان فيه ، واألحسن أن تراد االستعانة بله وبتوفيقله علىل أداء 

وهذا عىل تقلدير تعلدي الفعلل نسلتعني بفلي أو  (4/42:الك اف ) "العبادة 

 . عىل

 :  حذف النعت -6

النعت جياء به ألسباب كرياة ، ولذا فإن حذفه أملر نلادر  والبلد لله ملن 

اعللم  ":من النص ، قال ابلن يعليش  املراد   ة توسحه وإال التبس  قرائن سياقي

يء الواحللد مللن حيللث كللان البيللان لأن الصللفة واملوصللوف ملللا كانللا كال لل

؛ واحلد ملنهام  واإليضاأ إنام حيصل من جمموعهام كان القيلاس أن ال حيلذف  

إال أَّنم قلد حلذفول  .. لآلخر وتراجا عام اعتزمول ألن حذف أحدمها نق   

ظهر أمرل وقويت الداللة عليه إما بحال  أو لفظ ، وأكرير ما جاء يف ال لعر إذا 

 ( 3/59:  :رشأ ابن يعيش عىل املفّصل)"رورة للا سلألنه موس

ويف لغة العرب كلذلك وهو كام قال ، إال أن له شواهد يف القر ن الكريم 

ن حذفه قليل يلحظ من سياه الكلالم ، ألنله إنلام جيلاء بله يف األصلل للبيلاف

وقد أوردنا من قبل ، والتوسي  والتخصيص ، وهي أمور يقل معها احلذف  

 .قول سيبويه وابن جني يف ذلك باعتبار السياه معينا  عىل حذف النعت

وقول ابن يعيش يف الداللة عىل املحذوف بحلال  أو لفلظ يوسلحه ابلن 

وذللك  ": جني بمريال عميل يعتمد عىل قرائن السياه ، قال يف حذف الصلفة

يف كالم القائل لذلك من التطوي  والتطري  والتفخليم والتعظليم  أنك حتّس 

أو نحو ذلك  وأنت حتلس ( ليل   ويل  : يف قولك ) ما يقوم مقام قوله  ويل 

ذلك من نفسك إذا تأملتله  وذللك أن تكلون يف ملدأ إنسلان والرينلاء عليله 
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الكلمة ، وتلتمكن يف رجال  ، فتزيد يف قوة اللفظ باهلل هذل  كان واهللن : وللفتق

فعلىل  .. متطيط الالم وإ الة الصوت اا وعليها ، أي رجال  فاسال  أو شجاعا  

هذا وما جيري جمرال حتذف الصفة ، فأملا إن عريلت ملن الدالللة عليهلا ملن 

 (. 737 -8/738: اخلصائص ) "ال جيوز اللفظ أو من احلال فإن حذفها 

 : شواهد قرآنية 
النعت يكلون أكريلر يف سلياه النكلرة علن الحظ بعضهم أن حذف  -4

وأكريرها ملا يلرد للتفخليم والتعظليم يف  ":املعرفة ، قال يف الربهان عن ذلك

ل لم عليله ، كقولله تعلا   ،النكرات   ع 
  وكأن التنكا حينئلذ           

                                               

    ( 462:الكهف )أي وزنا  ذا قيملة ، ألن  (7/432: الربهان )"نافعا   يأ

ال واهد جاءت بنصب املوازين للحساب لكل النلاس ملدمنهم وكلافرهم ، 

وقد يكون احلذف نفسه إشعارا  بحقارة وزن هدالء ، وعدم جدوال كأنه غلا 

 .موجود 

2-                         

               ( 32:الكهف) 

لكن ورد السلياه .. املفهوم أن امللك كان يأخذ كلَّ سفينة  صاحلة  غصبا  

كلان يأخلذ كلل سلفينة ال  ":قال الزجاج م عليه ، بدون النعت لداللة الكال

معلاع القلر ن وإعرابله ) "فيها غصلبا  ، فلإن كانلت عائبلة مل يعلرض هللا  عيب  

وقد سّهل السياه ذلك احلذف ، ألن اخلرض حني خرقهلا وأعاالا  ( 7/762:

م  أن رجال امللك لن يأخذوها عىل تلك احلالة
لن   .ع 

  تي أهلك اهلل تعا  اا عادا  يف قوله تعا  عن الري  ال -7    

                               

         .                        

                (82-82:األحقاف) 
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ذف نعت   ال بّد من تقديرل لفهم الرتكيب ، واألصل تدّمر اللري  كلل  ح 

واللدليل علىل ذللك .. ْء أمرها اهلل به من أشخاصهم وأمواهلم وزروعهم 

فللم تلدمرها تللك اللري  ( م فأصبحوا ال ي رى إال مسلاكنه) يف اآلية نفسها 

 .العقيم ، والرتكيب يفيد املبالغة يف وصف تدماهم 

 :  حذف املنعوت -7

األصل يف الرتكيب النعتي كام ذكرت  نفا  وجود املنعوت والنعت ألَّنلام 

كاليشء الواحد ، وألن النعت من متام املنعوت ، ولكن قلد حيلذف املنعلوت 

ئن دالة عىل أن ثمة منعوتا  حملذوفا  ، وملن كذلك لدوا  سياقية أمهها قيام قرا

هذل القرائن كريلرة اسلتعامل الصلفة حملل االسلم فتصلا ملا ملرور الزملان 

   .كاالسم

ألسامء بمرور الزمن وكريرة االستعامل إ  ما ي به اتتحول كرياة  ا  نعوتإّن 

، وذلك كاألشقر واألدهم  هوتقوم مقام ملنعوتبدورها حمل ا ، وحتّل  اجلامدة

فرس ، واألجدل للصقر ، وكريا من أسامء األعالم امل تقة كفاسل وكلريم لل

 .كل ذلك كان يف األصل نعوتا  حتولت إ  أسامء ت نعت  .. وحسن وحممد

ة ، اهليلوهذل الظاهرة أكرير عوارض الرتكيب النعتي ورودا  يف شلعر اجل

قلي وهي تدل عىل أن العربيلة إْذ ذاك كانلت قلد بلغلت مبلغلا  عظليام  ملن ر

وملن شلواهدل  االستعامل ودقته ، ومهد ذلك السلبيل  لنللزول القلر ن الا ،

  القر نية             (38:الرمحن ) ، واألصل نساء حلور

ومجعهلا صلارت عنلدهم كاالسلم  "حلوراء"لكن لكريرة اسلتعامهلم الصلفة 

ف  املوصلوف ولذا ال ي لحلظ حلذ (مقصورات ) وقامت مقامه ونعتت نعته 

 .هنا إال بيشء من التدبر وحتليل السياه 

وربلام جلرت الصلفة يف  ":وقد أشار سيبويه إ  ْء ملن ذللك بقولله 

الكتلاب )"فملن ذاك األبلره واألبطل  وأشلباههام ..  كالمهم جمرى االسلم

مللا فلليهم : ال عليللك ، فحللذفوا االسللم ، وقللال  ":كللذلك منلله و (4/882:

عللليك  ال بلأس  : يفضللك ، كلام أراد  ا فيهم أحد  م  :يفضلك يف ْء ، يريد

 .( 8/442:الكتاب )  "ونحول
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لم لالعل " واشرت وا حلذف املنعوت أن يكون نعته خمتصا  به حتى حيصل

وأن ي عتملد ..  باملوصوف ، فمتى كانت الصفة عامة امتنا حلذف املوصلوف

 .( 7/430:الربهان )"عىل جمرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياه 

              :ويعلل ابن احلاجب حذف املنعلوت وامتنلا  حلذف املوصلول بقولله

ألن الصفة تدل عىل اللذات التلي دل عليهلا املوصلوف بنفسلها وباعتبلار  "

التعريف والتنكا ألَّنا تابعة للموصوف يف ذلك ، واملوصول ال ينفلك علن 

ذف لكانت اجلملة نكلرة  جعل اجلملة التي معه يف معنى اسم معرف ، فلو ح 

 .( 8/272: أمال بن احلاجب )"فيختل املعنى 

 :شواهد قرآنية 

 قوله تعا   يف -4                     

                        (7:املائدة ) 

امليتة واملنخنقة وما بعدها نعوت ملنعوت حمذوف ، واألصل البهيمة امليتة 

النطيحة بمعنى املنطوحة ، ودخلت اهلاء ألَّنلا  ":العكربّي قال ... واملنخنقة 

شلاة نطلي  ، مل تلدخل : مل تذكر معها املوصوفة فصارت كاالسم ، فإن قلت 

وفيله شلاهد علىل أن الصلفة حتلل حملل  (847:محن إمالء ما مّن بله اللر) "اهلاء 

ذف املنعلوت لتعلددل  املوصوف بمرور الزمان وكريرة االستعامل  ، إذْ ، وإنام ح 

ر ذللك وقلام لفاختصل.. ما يذب  من اإلبل والبقر والغنم  حيتمل السياه كلَّ 

 .النعت مقام املنعوت يف كل صفة منها 

  يف قوله تعا -8                          ( 2:اإلرساء) 

قلللال ملنعللوت حمللذوف مفهللوم مللن السللياه ، ( التللي ) جللاء النعللت  

ها ، أو للحالة التي هي أقلوم احللاالت وأسلدُّ : للتي هي أقوم  ": الزخمرشّي 

للملة أو للطريقة ، وأينام قدرت مل جتد ما اإلثبات ذوه البالغلة اللذي جتلدل 

 "؛ ملا يف إاام املوصوف بحذفه ملن فخاملة ت فقلد ملا إيضاحلله ما احلذف 

 (.024/ 8: الك اف )

 يف قوله تعا  -7                            (44:احلاقة ) 
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اجلارية نعت للسفينة ، ولكن تركيلب اجلمللة يغنلي علن ذكلر السلفينة 

يف تللك األملواج  جاريلة   السلفينة افية هي كونبنعتها ، ويف النعت داللة إس

، وما ذلك حفظها اهلل علز وجلل كأَّنا اجلبال ، الناجتة عن  غيان املاء اهلائلة 

 .من الغره 

والسياه كام قلنا هو األساس يف حذف املنعوت أو ذكرل ، فكرياا  ما يرد  -2

ولكن يف موسا جتلد  "احلياة الدنيا  "لفظ احلياة منعوتا  بلفظ الدنيا يف القر ن 

 :لفظ الدنيا قائام  بذاته موسا املنعوت ، ومن ذلك قوله تعا  

                             

                ( 22:التوبة )،  وقال يف

  السورة نفسها                      

                ( 22:التوبة ) 

ألن الدنيا  ":فذكر املنعوت يف األو  وحذف يف الريانية ، قال الكرماع 

ذف لفة احلياة يف اآليتني ، فأثبت املوصوف والصفة يف األو  وحص

           :وقال أبو حيان  (22: الربهان )"املوصوف يف الريانية اكتفاء بذكرل يف األو  

يف هذل  - يف احلياة الدنيا عىل األصل ، وحذفت هنا - أي املنعوت - ثبتأ   "

البحر )" تستحق أن تسمى حياة تنبيها  عىل خلسة الدنيا ، وأَّنا ال - اآلية

 .(2/232: املحيط 

 :  امَّ ـلم  جواب حذف –8

انتصلف : إذا سبقت ملا املضار   فهي نافية جازمة كقوللك يف يلوم غليم 

النهار وملا تظهرن ال مس  ، ولكن اختلف النحاة فيها إذا وقلا بعلدها امللايض  

، قلال ابلن  فعدها بعضهم رش ية وعدها  خرون ظرفية زمانية بمعنلى حلني

ي مجلتلني وجللدت لالرياع من أوجه ملا أن ختلتص بامللايض فتقتضل ":ه ام 

حلرف : مللا جلاءع أكرمتله ، ويقلال فيهلا : ثانيتهام عند وجود أوالمها نحلو 

حلرف وجلوب لوجلوب ، وزعلم ابلن  : وجود لوجلود ، وبعضلهم يقلول 

 بمعنى حني  الّساج وتبعه الفاريس وتبعهام ابن جني وتبعهم مجاعة أَّنا ظرف 
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بمعنى إْذ ، وهو حسن ؛ ألَّنا خمتصة باملايض وباإلسافة إ  : وقال ابن مالك 

 (.4/827: مغني اللبيب )"اجلملة 

  ويف قوله تعلا                     .               .

            (462 -467: الصافات ) 

  :رّي لالزخم لقال لكن مل ي ذكر جوااا ، ( حني  ) جاءت ملا ظرفية بمعنى 

فللام أسللام وتلله :) هو حملذوف تقلديرل : أين جواب ملا ؟ قلت: فإن قلت  "

كان ملا كلان مملا تنطلق بله ( للجبني ونادينال أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 

ا هام ومحدمها اهلل وشكرمها احلال وال حييط به الوصف من استب ارمها واغتب

 (.22/ 2: الك اف )"عىل ما أنعم به عليهام 

 :حذف فعل القول  -9
القلر ن حلذف  فعلل القلول اكتفلاء بمقولله ، مواسا كرياة من جاء يف 

 :وذلك بمعونة قرائن السياه ، ومنه 

1-                        

                  ( ل 

 .أي فيقال هلم أكفرتم  (460:عمران

2-                       

                  (48:السجدة) 

 .. أي يقولون ربنا 

 :لون خاص من احلذف  -11

ثمة لون خاص من ألوان احلذف ال يلدخل يف علداد اللدرس النحلوي 

والبالغللي بالصللورة التللي قللدمناها يف هللذا الفصللل ، وهللو حللذف بعلل  

ا  علىل قلرائن السلياه األحداث والوقائا من النص اكتفاء  بامللذكور واعلتامد

وفهم املتلّقي ، وال حيّس القار  املتدبر بفجوة يف الكالم ما هذا الللون ملن 

ك العقل وجيعله يتفاعل ما النص ، احلذف ، وهو لون من اإلجياز البديا حيرّ 

 .له جماالت رحبة لتصور األحداث  ويرتك



 

555 

           :قوله  يهلاملرتىض يف أماعن وقد تنبه إ  ذلك بع  العلامء كام أوردنا 

ول القر ن من احلذوف العجيبة واالختصارات الفصيحة ما ال يوجد ل  "

فمن ذلك قوله تعا  ل قصة يوسف عليه السالم والناجى  ، ْء من الكالم

    من صاحبيه ل السجن عند رؤيا البقر السامن والعجاف     

       .             (20-22:يوسف) ففعلوا  

يق   ) فقال له  فأتى يوسف د  ف  أ هيُّ ا الص  ولو بسط الكالم فأورد حمذوفه  ( ي وس 

يا يوسف :  أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ففعلوا فأتى يوسف فقال له: لقال 

 .(8/34:أمال املرتىض ) "أهيا الصديق أفتنا 

 : أيضا  ن ذلك يف سورة يوسف وم

1-                     

             (46:يوسف) 

قول القائل ، لكنه مل يذكر موافقتهم الُّصحية عىل ذلك السياه ذكر 

واختارول بديال  عن عملهم به بعد ذلك أظهر أَّنم توافقوا عليه  الرأي ، لكنّ 

 ...القتل أو الطرأ بعيدا  يف األرض 

2-                          

                          

 (26:يوسف)

املتبادر إ  الذهن أن الرسول رجا إ  امللك فقص عليه القصص فجما 

مبارشة بعد  لب امللك للنسوة والقر ن ذكر خطاب .. النسوة وخا بهّن 

 .ه يوسف ذلك من رسول

3-                   

                   .         

         (06-22:يوسف) 
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مل يذكر السياه كيف عرف يوسف من إخوته أن هلم أخا  عند أبيهم ، 

واملتبادر إ  الذهن أنه .. اء مبارشة بعد أن جهزهم بجهازهم لكن الطلب ج

تلطف معهم حتى عرف بع  أمورهم وأحوال أبيه وأخيه دون أن ي عروا 

  ...بيشء من ذلك 

4-                            

               (24:يوسف) 

وجعل كالم األخ هو .. نقلول إ  أبيهم يذكر السياه قول أخيهم هلم ل

نفسه كالمهم حني عادوا إ  أبيهم بدليل رد يعقوب عليهم مبارشة بعد 

وَّ بقوله انتهاء كالمهم  ْم أمْمرم  مْل سم ك  س  ْنف  ْم أم وتدّبر  (27: يوسف) ا  لمْت لمك 

 ...ظهر أَّنم رجعوا إ  أبيهم فنقلوا له كالم أخيهم الكالم ي  
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 واإليقاعية  فصول الظواهر التكرارية
 الفصل الثاين واألر عون

 التكرار اللفظي  ةظاهر
إ   التكرار ظاهرة عامة يف هذا الوجود ، فالليل والنهار متكررا احلدوثن 

جلوم والكواكلب فيهلا تكلرار هلو يف أجل يعلمه اهلل ، وحركة األفالك والن

وحركلة األملواج فيهلا .. ما لكل منهلا  معظمه تكرار بالدوران حول مركز  

تكرار منّو  ، ورحلة املطر يف األرض فيها تكرار من البخار إ  املطلر ثلم إ  

وهكذا فإن ظواهر التكرار يف حياتنلا كريلاة ، لكنّنلا ال نكلاد ننتبله .. البخار 

 ...دة واإللف إليها بحكم العا

واحدة من الظواهر اللغوية يف العربيلة وغاهلا يف اللغة ظاهرة التكرار و

من اللغات، وقد استعمل العرب لغلتهم علرب العصلور بأسلاليبها املتنوعلة 

إ  اسلتعامله فيهلا ، كلام أن  املتكلم   تاجحي يله مواسعه الت ومنها التكرار ، إذْ 

ع بام لله من إعجلاز وبالغلة خاصلة  ه كذلك ، والنص القر لإلجياز مواسع  

 .ورد فيه التكرار بصورل املتعددة التي نتابا دراستها يف هذل الفصول 

ال يطلق عليهلا هلذا االسلم حتلى تكلون ذات  -أية  ظاهرة  -والظاهرة 

يف اللغة املعنية ، مما جيعل الدارس حيّس اا ويتبني معاملها شليئا   د  أصول وتردُّ 

ولكلل كاتلب وأديلب مالحمله أشتاهتا يف درس شلامل ،  ف يئا  ، حتى جيما

 .التعباية التي تكّون أسلوبه املميز 

أسبق من املحدثني حني قرر  -رمحه اهلل  - وقد كان عبد القاهر اجلرجاع

رف يف ليتصل "أن  -أي الذي يريد أن يلنظم كالملا   -أن من مهامت الناظم 

 الكللالم كللله ، ويف احلللذف التعريللف والتنكللا ، والتقللديم والتللأخا ، يف

واإلظهار واإلسامر ، فيضا كال  من ذلك مكانه ، ويستعمله علىل  ،والتكرار 

فجعل التكرار واحدا  ملن ( 487: دالئل اإلعجاز )"الصحة وعىل ما ينبغي له 

 .اج الناظم والدارس إ  تبنّي أرسارها تالظواهر اللغوية األسلوبية التي حي
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ملن خصلائص الدراسلة يعّد واحدا  ما  يف نص  قياس معدالت التكرار و

ى اخللواص األسللوبية لصلحيلث حت   ، األسلوبية يف علم األسلوب احلديث

درس السلتخالص النتلائج مللن يف نص ما ، وت   -ومنها التكرار  -املتنوعة 

 .  معدالت التكرار 

ويف العربية نجد الظاهرة قديمة قدم اللغة نفسها ، اسلتعملها العلرب يف 

واللغة العربية تقبل تكلرار احللرف واللفلظ ، م النصوص الواردة عنهم أقد

ال يكلون إال ألغلراض حملددة يسلتدعيها سلياه التكلرار  واجلملة ، وذلك 

ّيل بلل للله  وال إ الة للكالم بلدون دا   ، ا  وال عيبا  الكالم ، فليس التكرار ع 

يف اإلعللراب  أنللامط اجلمللل "مواسللعه التللي ال حيسللن الكللالم إال اللا ، إن 

رينيله ويليلك ) "واالشتقاه قد تتكرر ، لكنها تظلل كلذلك أشلكاال  تعبايلة

 (.876:نظرية األدب : وأوستن وارين 

فالنمط املكرر لله قيمته التعباية اخلاصة به التلي ال توجلد يف اللنص إال 

 .بوجودل كام سنرى 

 :  مصطلح التكرار

رُّ  "جاء يف لسان العرب  و   : الك  ج  ال  الرُّ ق  ى: ، ي  لدَّ ت ع   ، ي 
لهن رَّ بنن ْفسن ل وك  رَّ  ك 

ى دَّ ت ع  ال  ي  رُّ  ، و  ْصد  : والك  رّ م  رُّ ك   ي ك 
ْيهن ل  رَّ ع  رورا  وت ْكرارا   ا  ر  ك  ط ف  :  وك  رَّ  ، ع  وك 

نْه   ا  :  ع  ج  رُّ  ر  و  ي ك  د  ىل  اْلع  ّر ع  لرّ  ، وك  ك  ار ومن رَّ ل  ك  ج  ر  س   ؛ و  لر  ك  اْلف 
لن لذ  ك   ، ، و 

لرل ْرك  ء  وك  ْ ر  اليشَّ رَّ ْعلد  أ خلرى:  وك  ة  ب  لرَّ لال   ..  أ علادل م  ق  ي  ْيلهن :  و  ل  ْرت  ع  لرَّ ك 

ْيلهن  ل  ه  ع  ْدت  دَّ ْرت ه إنذا ر  ْرك  يث  وك 
لرُّ  .. احْل دن لىل  الّ ل: والك  لو   ع  ج   ل الرُّ

ن
نْله   ْيء

من ، و 

يُّ قال  ..  التَّْكرار   رن ء  ت كْ : اجْل ْوه  ْ ْرت  اليشَّ رَّ يرا  وت ْكلرارا  ك  لعنيد   رن لال  أ بلو س  ؛ ق 

ير   ن و:  الرضَّ ْمر   يبن ع 
ْلت  ألن نْي  :  ق  ا ب  ْفعلال  وت ْفعلال م 

لال   تن ق  ْفعلال  اْسلم  :  ؟ ف 
،  تن

ْفعال   ر   وت  ْصد  ْت ن م   .(كرر  :سان العرب ل) "، بناْلف 

فأصل املادة يف اللغة إذن يدل عىل الرجو  والعطف ، ولعل هذا كان من 

لْود امللتكلم أو  دواعي استعامل الدارسني للكلملة ، وذللك للدالللة علىل ع 

يأِت ذكرهلا بعلد ، عديدة رجوعه إ  لفظ أو مجلة سبق له أن قاهلا ، ألسباب 
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 (26) اسلم املصلدر رهالسلبفلت  التلاء هلو املصلدر ، وبك "التكرار  " ولفلظ

 . وكذا مصطل  التكرير، واملالحظ أَّنام مستعمالن بمعنى واحد 

يأِت املتكلم بلفظ ثم يعيدل بعينه ، سلواء كلان  األلفاظ يكون بأنتكرار و

 وعلّد البلاقالنىُّ ،  اللفظ متفق املعنى ، أو خمتلفا  ، أو يأِت بمعنلى ثلم يعيلدل 

وملن البلديا عنلدهم التكلرار ، كقلول  ":نوعا  ملن البلديا ، قلال  التكرار  

  :رلال اع

لْوا أيلن  أيلن       نْل   هلالَّ سألت  مجلو   كن   الدة  يوم  ولَّ

 :وكقول األخر 

 وكانلت فزارة  ت لْصللى بنا        فأو  فلزارة  أو  هللا

 وله لونظال من القلر ن كريلا كقل              .          

     (0-2:ال لللرأ) وكللالتكرار يف قوللله                

وهذا فيه معنى زائد عىل التكلرار ؛ ألنله يفيلد اإلخبلار علن ( 4:الكافرون)

 .(460:إعجاز القر ن  ) "الغيب

وقا التكرار يف  ":، قال التكرار  اصطالحيا  أبى اإلصبا  ابن  ومل يعّرف 

الكالم عىل أنوا  ، منها ما جاء للمدأ ، ومنها ما جاء للوعيد والتهديد ، 

 لالستبعاد ، مريال األول قولله تعا   ومنها ما جاء   

   .          (44 -46:الواقعة ) فهذا مريال ما جاء منه

 .باملفردات 

                                                 
مصدر من املادة اللغوية نفسها ولكنه ليس مصدر الفعل األصيل ، :  اسم املصدر - 26

ما   قبت  : فقولك  كل ذلك جتد .. قبا  ، وشاهدت  م اهدة  ، وتقّدمت  تقدُّ
الفعل املذكور ، فإذا جاء املصدر من املادة نفسها للفعل لكنه املصدر فيه مصدر 

عنه فهو اسم مصدر ، أو اختلفت حركاته ليس املصدر األصيل وقّلت حروفه 
ا   ومن شواهدل  بمايم ْم ِمنم اأْلمْرِض نم ْنبمتمك  اهلل  أم فعل رباعي  "أنبت  "( 43:نوأ) وم

الفعل الريالثي نب ت  ، ولذا فهو اسم   مصدرل إنبات ، أما نباتا  يف اآلية فهو مصدر
 .للمصدر وي عرب نائبا  عنه 
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  وأما ما جاء منه باملركبات فقولله تعا         

                            

                           

 ومريال الرياع أي التهديد والوعيد قولله تعا  ( 27:املائدة)   .   

     (8-4:احلاقة ). 

 ومريال املركب من هذا القسم              .    

         (42-43:االنفطار ) االستبعاد  "ومريال الريالث" 

 قوله تعا            (70:املدمنون ) وكذا التكرار

 .(424:بديا القر ن)"لذي جاء يف سورة الرمحن ا

علن  "بلديا القلر ن  "اإلصبا هو كل ما ذكلرل يف  وما نقلته عن ابن أيب

ّل بحقيقة هذا اللون البيلاع ، وقلد عقلد لله الريعلالب  يُّ التكرار ، وهو إجياز خم 

فللم يلذكر فيله  "فصل يف التكرير واإلعادة  "بعنوان  "فقه اللغة  "فصال  يف 

           :ملن سلنن العربيلة ، قلال  بتقرير كونه سنة   ىا  عن املصطل  ، وإنام اكتفشيئ

 :هي من سنن العرب يف إظهار العناية باألمر كام قال ال اعر  "

 عمنا ملهلال  ملوالليلنلا يمهلال  بن

 :وكام قال اآلخر 

 كانت لكلم كلم كلم وكلم كم نلعمة  

  ، ومنه قولله تعا فكرر لفظ كم للعناية بتكريا العدد            . 

              (72-72:القيامة  ) وهلذا جاء يف كتلاب اهلل التكريلر" 

 .( 822:فقه اللغة )

ايب عن التكرار من حيث كونله ملذموما  ، أو مرغوبلا  كذلك حتدث اخلطّ 

إن تكلرار الكلالم علىل  ": قلال .. فيه حيتلاج إليله املتحلدث للبيلان الرفيلا

أحدمها مذموم ، وهو ما كان مستغنى عنه ، غا مستفاد بله زيلادة  : ربنيلس

معنى مل يستفيدول بالكالم األول ، ألنه حينئذ يكون فضال  من القول ولغوا  ، 

رب اآلخر ما كان بخالف هلذل لهذا النو  ، والضمن  ءوليس يف القر ن ْ
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يف املوسا الذي يقتضيه وتلدعو احلاجلة إليله فيله التكرار  ك  ترْ  الصفة ، فإنّ 

بيلان إعجلاز )"بإزاء تكلف الزيادة يف وقت احلاجة إ  احللذف واالختصلار 

 .(28:القر ن 

ولعل أويف دراسة يف املصادر القديمة ملوسو  التكرار هي التلي عقلدها 

حيلث جلاءت يف أربعلني صلفحة ملن اجللزء  "املريل السلائر "ابن األثا يف 

..  ، فمنله تكلرار يف اللفلظ واملعنلىعديدة منه ، وقد قّسمه إ  أنوا   الريالث

عني وال لأ ل ": ومنه تكرار يف املعنلى دون اللفلظ ومريلل لله بقلول القائلل

عن املعصية ، ثلم علاد وقسلمه ملن حيلث  ي  فإن األمر بالطاعة َّن "تعصني 

أنوا  أخلرى  ثم قسم كال  مما سبق إ ..  اإلفادة وعدمها إ  مفيد و غا مفيد

 . (26-7/7:املريل السائر)..  بحيرييات أخرى

وقد وقا عند بع  الدارسني خلط بني مصطلحي التكرار واإل نلاب، 

ملن  وجعلله بعضلهم أخلصَّ  ، فجعله بعضهم نوعلا  ملن أنلوا  اإل نلاب

 .وفّره  خرون بني املصطلحني  اإل ناب 

القلدماء ، ففلي وتعريف املحدثني للتكرار ال خيتلف كرياا  عن تعريفات 

اإلتيلان بعنلارص : التكلرار  "اللغلة واألدب  يفمعجم املصطلحات العربية 

ار هلو أسلاس اإليقلا  مواسا خمتلفة من العملل الفنلي ، والتكلر يفمتامثلة 

املوسيقى بطبيعة احلال ، كلام نجلدل أساسلا  لنظريلة  يففنجدل بجميا صورل 

 يفو( 443: اللغللة واألدبمعجللم املصللطلحات العربيللة يف)"ال للعر  يفالقافيللة 

 أساسية من وسائل الصنعة الفنيلة  يعترب التكرار وسيلة "تعريف حديث  خر

اسلتعامل فبحور ال عر والنرب واإليقا  يف النظم وسائل تكرارية ، وقد امتلد 

املصطلحات األدبية احلديريلة )"رد لاملصطل  إ  علوم اللغة أخاا  وإ  علم الس

:24). 
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 واألر عون الثالثالفصل 
 يـكرار األلفـاظ 

 : يكرار األلفاظ يف العر ية 

األلفاظ هي أساس بناء النّص ، وحركة اللفظ ومكانته ت به مكانة 

اللون يف اللوحة الفنية ، اللون هو أساس ت كيل اللوحة ، وتناسق األلوان 

 .وجتانسها دليل مجال اللوحة كام هو احلال يف األلفاظ 

أظهر أنوا  التكلرار املعروفلة وأوسلعها انت لارا  يف  ي عد تكرار األلفاظو

باأللفاظ هنا عىل وجه التحديد األسامء ، إذ الفعل دائلام   يلغة العرب ، وأعن

أم ال ، وللذا  ، سلواء كانلت ذات حملل إعلرايب مرتبط بفاعله ، مكونني مجلة  

نفضل بحث الفعلل يف مبحلث تكلرار اجلمللة الفعليلة ، وكلذلك حلروف 

 هللا ارتبلاط قلوّي رتبط باجلملة بنوعيها ، وهذل األللوان التكراريلة املعانى ت

 .راسه املتنوعة وأغبالتوكيد 

نجد هذل الظاهرة واسحة ، وهى كذلك مسلتمرة يف  يف ال عر اجلاهيلّ و

بألوانله املتعلددة تكلرار الال اعر علىل  تكئأشعار العرب إ  اليوم ، حيث ي

 ي  ليعطلأو القصيدة يف البيت  ما لفظ  إلحداث  ثار مجالية ، ومن ذلك تكرار 

 .وسوأ يف اإليقا   واتساعا  ماالصورة عمقا  

والذي نجدل يف أشعار اجلاهليني وغاهم أن ال اعر يكرر اللفظ يف بيت 

 :( 22: ه ديوان)واحد أو عدة أبيات متقاربة ، كام يف قول النابغة 

 جارن لوأح ي  حتلليّلون من نلد ماذا          دنْمنة  الدارن  عوجوا فحيوا لنل عْلم  

 ارملوّ  الرتبن  الريلاأ الايب هلوج          ّال للوغ م  من نل لعلْ أقوى وأقفر  

 أملونا  علرب  أسلفار م  علن  ل نل لعلْ         لهاأسأل   اليومن  وقفت  فليها رساة  

نلا عْ دار  ن   فاستعجمْت   لبلارللأخل لو كلملتلنا ذات   والدار         م  ما تكلم 

 للارللاللن امم  وإال ملوقللد  لإال الري ل         وذ  به لللاا شليلئا  أل فام وجدت  

 بإملرار مل هيلممْ  والعليلش   والدهر           ها للام  الهيني بعْ ون   يوقد أرانلل

 يوأرسار يمن حاج الناس   ما أكتم           اللهلو أخلرب   لم  عْ ن   ختلربع أيام  
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 (24) القلب  عنلها أيَّ إقصللار ألقصلر       اا م علقت  من نل عْ  لوال حبائل  

م سلت ملرات يف هلذل األبيلات ، وهلو الذا فقد كرر ال اعر ذكر نلل عْ 

 -حني متر به جتربة مماثلة يف املتلقي ربام و -التكرار يل ل با رغبة نفسليلة فيه 

علىل النقلي   ن حيب وعن أيام هلول ومتعتله معله ، أوتدفعه إ  احلديث عمّ 

يكلرر  مّ ومن ث  ..  من ذلك ، جيد ال اعر نفسه مدفوعا  إ  احلديث عن عدول

يف اإلنسلان  رغبلةواحلد هلو  يلذلك املحبوب أو املكرول للدافا نفسلذكر 

، وهلو   هيمله ملن أملور حياتله ي غله خاا  كان أم رشا  ، أو عاّم احلديث عاّم 

رار ، وهلو أملر عرفله ال لعر تعميق ذلك بصور متعددة أمهها التك إ يلجأ 

 .منذ بداياته املتقدمة كام نرى هنا  العريب

: اديواَّنل)  صخر كرياا  يف أشعارها ، ومن ذلكأخيها واخلنساء تكرر ذكر 

26 ): 

 هامرير   واستمرّ  إذا احلرب  هّرْت      نا وصخر  ثنامل   عىل صخر   يأال ابك

ل  احلربن  فصخر      ْدر 
 (28) هاان الرجال  ي طا  لإذا خ وصخر      ها   كلل   لدهيا من

وال يقتُّص التكرار عند هدالء ال عراء عىل االسم الظاهر ، فقد يكررون 

 : (422:  هديوان) ما يقوم مقامه كالضما املنفصل ، قال النابغة

 يملنن  منك ولست   لست   عفإ      ورا   لللفج لد  لإذا حاولت يف أس

 يللللإ  يوم النسار وهلم جمن نّ       استألمت  فيها    يالت يفهم درع

 إعن  وهم أصحاب يوم عكلاظ          م  لللوهم وردوا اجلفار  عىل متي

دّ لب أتين هم     ات       لشهدت هلم موا ن  صادق  يللنن للدر مللالص لو 

 يلن لللوكانوا يوم ذللك عند ظنّ      س      لليف مخي ر   جْ م ساروا حل  وه

ْرج     ف       للان  بزحوا لغسلوهم زحف    ن  م   (27) نّ حن رحيب الّْسب أْرع 

                                                 
فر حول اخلباء لدفا امليال واألمطار : الندي  -24 يمر بّسعة ، هايب : مّوار . ما حي 

الناقة القوية ، : منتصفه ، األمون : سافيه ، وهو الرقيق منه ، رساة اليوم : الرتاب 
 .مرارة العيش وخ ونته : اإلمرار حتمله للسفر عليها ، : عرب أسفار 

ال جا  الذي يدفا به قومه إ  :  من يعول عليه يف املعونة ، واملدرل : الريامل   -28
ور اْلعنظ ام   .اأْل م 
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وظيفتلني ، األو  ل يلددى بتكلرارف( هلم ) يكرر ال اعر سما الغائبني 

مقصلدل  ياالستعاسة به عن تكرار لفظ أسد ، والريانية معنوية هل يه لفظية 

 .من التكرار ، لتعظيم شأن املمدوأ ، وتفخيم ذكرل 

بمعنال  امللا أنله ملن املمكلن تكلرارل  اللفظ   رر  أن ي ك يواستقب  ابن جن

 :قال يف قول ال اعر   ،بنفسه

 عالتقطّ  اهلوينى بالفتى أنْ  حبال         أوشكْت  الكرهية   مل خيش   إذا املرء  

وهلذا  ":ابلن جنلي  قلالدل بلفظ الفتلى ، احيث ذكر ال اعر املرء  ثم أع

ه األول ، وإنلام سلبيله أن عندهم قبي  ، وهو إعادة الريانى مظهلرا  بغلا لفظل

زيلد ملررت بله ، فلإن مل يلأت مضلمرا  وجلاء مظهلرا   : يأتى مضمرا  ، نحو 

زيلد ملررت بزيلد ، كقولله : فأجود ذلك أن ي عاد لفلظ األول البتلة ، نحلو 

   سبحانه      .         و        .         (4: القارعلة- 

  :لهوقو( 8

 املوت  ذا الغنلى والفقيلرا نّغص           ء  ْ املوت   يسبق   ال أرى املوت  

 "إنللام ي عللاد لفللظ األول يف مواسللا التفخلليم والتعظلليم : إ  أن قللال .. 

  (. 22/  7: اخلصائص )

وال ي قتُّص يف الغرض من اإلعادة علىل التفخليم والتعظليم ، بلل : قلت 

 .مواسعها يف نذكرها ألغراض كرياة  يأِت

ولولو  العرب الذا الللون البيلاع ، اشلتقوا ملن االسلم اللذى أرادوا 

للملل ملن تكلرار األول بنفسله ، قلال   خر ، يكرر بعدل ، دفعا   توكيدل اسام  

كلان ذللك يف اجلاهليلة  : يقلال  ": يف ديلوان األدب قال الفارايب:  يالسيو 

 وتلد  : ، كلام يقلال يدكد به اجلهالء ، وهو توكيد لألول ي  تق له من اسمه ما

 .(820/  8: املزهر ) " وابل   ، ووبل   واتد  

                                                                                                                    
، واجلفار   ماء لبني عامر: موقعة لضبة ومتيم عىل بني عامر ، والنسار : يوم النسار  - 27

:   القيس ال اعر ، قتلته بنو أسد  األرعن كل املرار ، والد امر: ماء لتميم ، حجر 
 .الريقيل : اجلبل ذو األنوف البارزة ، املرجحن 
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إذا أرادت أن تدكد  الكلملة الواحلدة يف بع  أساليب كالمها فالعرب 

عىل سبيل التعظيم أو التهويل أو غا ذللك ، جلاءت بكلملة م لتقة منهلا ، 

شلغل ، وء يالل ، وليلة للي  لْ ليل الئل وأ   :من ذلك ووذلك كريا يف كالمهم ، 

 . ..ظل  ظليل ، وشاغل 

  النبلّي  ، حيث قلال ييف احلديث النبو ّي وقد ورد هذا اللون التكرار 

إنه جلاهد   ":قلال -تل يوم خيرب وقد ق   -اهلل عنه  ريض -يف عامر بن األكو  

مجا  ": رمحه اهلل  يقال النوو (2002: مسلم، و2420: البخارّي روال )"جملاهد  

العلرب إذا بالغلت يف تعظليم ْء :  يدا  ، قلال ابلن األنبلاراللفظني توكيل

اشتقت لله من  لفظه لفظا   خر عىل غلا بنائله زيلادة يف التوكيلد ، وأعربلول 

رشأ ) "جاّد جمّد ، وليل الئل ، وشعر شاعر  ونحلو ذللك : بإعرابه ، فيقول 

 .(48/402: النووى عىل صحي  مسلم 

لفاظ يف حلديث واحلد ، للدالالت ويف احلديث النبوي تتكرر بع  األ

 عن أعامل حمرمة ، يكرر النبلي  يسياقية خاصة كذلك ، ففي الزجر والنه

ال  النَّبنليُّ : كام يف حديث ابن عباس ، قال  "...ملعون"لفظ     لون  :  ق  ْلع  م 

ال   ب  بَّ أ  ْن س  ه   م  بَّ أ مَّ ْن س  ون  م  ْلع  ْلع   ، م  لْان ا، م  ب    لنغ  ْن ذ  لْن  هللنون  م  لون  م  ْلع  ، م 

اَّ  خت  وم  اأْل ْرضن  يق   غ  ْن   رن ى ع  ه  أ ْعم  م  ْن ك  ون  م  ْلع  لْ  ، م  لىل  ل، م  ا  ع  ق  ْن و  ون  م  ع 

ة   نيم  ْومن ل وط   ا  لن ق  م  ل  بنع 
من ْن ع  ون  م  ْلع   . (4232 :روال أمحد )" ، م 

كلذلك يف  لله مري يف أشعار اجلاهلية من تكرار لأللفاظ ، نجلد لرأينا ماو

، ويف اتلّسا   فاه هذل الظلاهرة عنلد  يأشعار صدر اإلسالم والعُّص األمو

واحلق أن التكلرار  ": يقول الدكتور عبد القادر القّط  يشعراء العُّص األمو

ظاهرة تفرض عىل الدارس أن يلتفت إليها ، إذ ال تكاد ختلو منله قصليدة أو 

وقد يكون التكلرار بسليطا   - يعنى العذريني - مقطوعة عند هدالء ال عراء

ال ي قصد به إال تأكيد االنفعال أو االستمتا  برتديد اسم حبيلب أو مكلان أو 

أصلبحت ملن  يمن الصنعة البيانية اليسلاة التل ءذكرى ، وقد يصاحبه ْ

املعروفة ، فيذكر ال اعر يف موسا من البيت لفظا  ملا ،  سامت ال عر العريب

يمكن أن تكلون كلاللفظ نفسله أو أحلد م لتقاته أو  يلتي عدُّ متهيدا  للقافية ا
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ال عرية اجلديلدة عنلد  "الصيغة  "صورل اللغوية ، وقد يتخذ التكرار مظهر 

 يف)" يهدالء ال عراء عن  ريق تكرار أدوات النلداء أو التعجلب أو التمنل

 .(420: ال عر اإلسالمي واألموي 

فيهلا  ييرثل ذؤيب اهلذلوقد مريلّل هلذل الظاهرة بأبيات من قصيدة ألبى 

 :أوالدل مطلعها 

 وريبها تتوجا   
ن  املنونن

 جيز    نْ م   عتب  والدهلر  ليس بم            أمن

 :يقول فيها 

 مصلر    موا ولكل جنب  فتخرّ      وأعنقوا هلواهم   ي  سبقوا هوا

حيث حيقق ال اعر عن  ريق تكرار اللفظ مفارقة واسحة بلني ملا كلان 

 .الفاجا  يوبني موهتم اجلامع ت قبل بنيهيتمنى من أن يمللو

وقد يستخدم ال اعر التكرار يف البيت الواحد ليحقلق بله إيقاعلا  يدكلد 

  أخرىحّدة اإلحساس من ناحية ، ويريا عند القار  توقلّا القافية من ناحية 

 :قوله ك

 ؟ عليك ذاك املضجا   ل َّ قن إال أ            مضجعا   الئم  ما جلنلبلك ال ي   أمْ 

ويف مرثية مالك بن الريب البديعة لنفسه وهو حيترض إْذ لدغته أفعى 

 : قال مكررا  لفظ الغ ىض  .. فأحس بالنهاية 

ْيت  شن  للْل أبيت  لأ ال ل  للعري ه   أزجي القالص  النواجيا الغ ىض  بنجنبن   ْيل ة  لللنَّ ل 

 اب  لياليالللركماشللى ال الغ ىض  وليت       مل يقطا الركب عرسه   الغ ىض  فليت 

ان  يفن أهل  و دنا  الغ ىض  لقد ك  كنل     الغ ىض  ل  ل  للىض  نَّ لللمزار  و  ْيللس  دانلليا الغ   ل 

 ّي ظاهرة بيانيلة كلأ ير دون  خر ؛ إذ هلفالظاهرة ال تقتُّص إذن عىل عص

 .حيتاج إليها فيها ليكون البيان معربا  مجيال   يظاهرة أخرى هلا مواسعها الت

 : لفاظ يف القرآن الكريم يكرار األ

تكرار األلفاظ يف القر ن الكريم عىل أنوا  ، ولسنا نعّد من قبيل التكلرار 

وجود اللفظ يف القر ن الكريم كله ونعّدل من قبيل التكرار ، وإنلام  أن نحيص  

رش نا لذلك أن يكون تكرارل يف وحدة سياقية أو موسلوعية ، كلأن يتكلرر 

موسو  واحد موز  عىل عدة سلور ، أو يف سلورة  يف عدة  يات متقاربة ، أو
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ي لواحدة ، أما أن نمسك باملعجم املفهرس أللفاظ القلر ن الكلريم ونحصل

وهو ما رأيت بع  الدارسني قلد  -عدد مرات ورود لفظ ما يف القر ن كله 

ونعد ذلك من قبيل التكرار ، فهذا غا سليم ملن الناحيلة العلميلة ،  -فعله 

الدارسون منذ التفتلوا إ  لك ما ذكرنال ، وهو ما درج عليه وإنام رش نا يف ذ

 .هذل الظاهرة يف القر ن الكريم 

وتكرار اللفظ يف سورة واحلدة أو يف مواسلا متقاربلة ملن موسلو  يف 

دذنا  باإلحياء بلاجلّو العلام اللذي تكلون عليله أحلداث ون م  سورة  ويلة يك

يف رسلم املالمل  التعبايلة ، ويساعد أو املوسا من السورة لطويلة السورة 

راد لل نقله للمتلقني ، وهذا الللون حيتلاج يأن  نّص واجلاملّية واخللفيات التي ي 

إ  تدّبر خاص وتأن  يف استخراجه ، وهو معلروف يف لغلة العلرب ، حيلث 

ما يف نّص أو يف مواسا متقاربة منله ألداء معلان  مجاليلة تلرتبط  تتكرر كلمة  

 بداللة اللفظ ،

ار اللفظ حني يكلون ظلاهرة أسللوبية ختضلا لللدرس جيلب أن ن تكرإ

كقصلليدة أو خطبللة أو  ، يكللون واردا  يف مواسللا متقاربللة مللن نللص واحللد

، وأخاا  يف سورة واحلدة  ، أملا  حديث نبوي، أو  ية قر نية أو  يات متقاربة

عمل يف القر ن الكريم كله مئات املرات عىل أنه من قبيل أن ننظر إ  لفظ است  

 .لتكرار فذلك غا صحي  ا

أما فيام خيص تكرار القصلص أو املوسلوعات أو الرتاكيلب و اجلملل ، 

فسوف نعامل القر ن الكريم بوصفه وحدة لغوية واحدة من أوله إ   خرل ، 

 .سواء كان التكرار يف سورة واحدة أم يف أكرير 

،  ما يف مواسا متقاربة من نّص واحد ، أو يف اللنص كلله ن تكرار لفظ  إ

له دالالت كرياة ، أمهها االهتامم اخلاص بداللة اللفظ املكلرر ، سلواء كلان 

 ذلك االهتامم مبعريه احلب أو التقدير والتعظيم ، أو مبعريه الكراهية والتحقلا

، فليس كل تكلرار يكلون للملدأ والتنويله بلذكر املكلرر ،  إلخ ..والتنفا 

 . قر ن الكريم وسنجد النوعني هاهنا فيام تكرر من ألفاظ يف ال
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 :  تكرار األسامء ل شواهد

 :  يكرار لفظ اجلاللة -

مرة ، ودراسة ( 8368) يف القر ن كله يف (  اهلل) ورد لفظ اجلاللة 

تكرارل أسلوبيا  ختضا لرشوط الدراسة األسلوبية من تكرار اللفظ يف وحدة 

سياقية أو موسوعية واحدة كام ذكرنا ، بحيث يكون التكرار يف ذلك 

ملوسا خاصة أسلوبية مائزة ظاهرة ، ويف حالة لفظ اجلاللة يتمريل ذلك يف ا

تكرارل يف  ية واحدة أو يف مواسا متقاربة من سورة واحدة حلاجة السياه 

 .يف ذلك املوسا إ  هذا التكرار كام سنرى 

 :يف سورة البقرة ومن ذلك 

  تكرر لفظ اجلاللة أربا مرات يف قوله تعا  -          

                           

                       

                        

    ( 823: البقرة ). 

يف األسلوب املعتاد حيّل الضما حمل االسم الظاهر عند إعادته ، فيقال 

لكن القر ن ( وهو واسا عليم .. وهو يدِت ملكه .. قال إنه اصطفال : ) هنا 

 .ه ّل الضما حملَّ ومل حي   أعاد لفظ اجلاللة

اآلية الكريمة واردة يف سياه قصة مجاعة من بني إرسائيل دعوا هذل و

عليهم ملكا  يقاتلون معه يف سبيل اهلل عدوا   هلم أن يمّلك   بوسا ة نبّي  اهلل

، وكان عاملا  قوي  أذهّلم وأخرجهم من ديارهم ، فوّ  اهلل عليهم  الوت  

رائهم ، وعىل عادهتم يف اجلدال العقيم وعصيان اجلسم ، ولكنه كان من فق

 . أوامر اهلل تعا  جادلوا يف متليك  الوت احلكم والسلطان

اهلل تعا  ويكرر  ذكر اسم  ويف هذا اجلو امل حون باخلالف والعصيان ي  

املخالفون خوفا  منه سبحانه ،  من يف قلبه إيامن ، وينلزجر   ليّدكر  ذكرل 
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ه هلل ، وأن األمر يف متليك  الوت ليس من عند ذلك وليعلموا أن األمر كل

وهكذا يتكرر لفظ اجلاللة .. بل هو من عند اهلل .. النبّي الكريم الذي سألول 

يف  يف اآلية أربا مرات للتذكا والتخويف ، وجاء اللفظ مدكدا  بإنّ 

 . موسعني من املواسا األربعة للغرض نفسه 

           ات يف  ية واحدة هي قولله تعا وتكرر لفظ اجلاللة كذلك مخس مر -

                       

                             

                (402: البقرة ). 

، وللذا  وقد مجعت اآلية بني بيان احلب هلل وقوة اهلل تعلا  وشلدة عقابله

تكرر لفظ اجلاللة عىل هذا النحو لتصلوير املعنلى ، فلاملعرض علن حمبلة اهلل 

سيجد يف هذا التكرار دافعا  إ  التذكر والتدبر ، واملحب سيجد للذة بتكلرار 

كر املحبوب األعظم ، ففي تكرار اسلمه سلبحانه راحلة نفسلية وا مئنلان ذ

 .للظاملني زجر وختويف كذلك يف املوسعني األخاين تكرارل  قلبي ، ويف

  يف قوله تعا  -                   

                          

 (22: التوبة )

تكرر لفظ اجلاللة ثالث مرات يف اآلية ، وهي يف سياه احلديث عن 

املنافقني ، والتكرار مدذن بأن اهلل املطلا عىل أحواهلم يريد منهم التسليم له 

كرار لفظ اجلاللة وت.. والتسليم بام قّدر هلم   واإلذعان ألمرل وأمر رسوله 

  .أقوى وأظهر يف بيان هذا األمر 

 :  يكرار لفظ احلقي  -
احلّق من األلفاظ املحببة إ  النفس املدمنلة ، فلاحلّق اسلم  ملن أسلامء اهلل 

                تعا  احلسنى ، وبلاحلّق قاملت السلاموات واألرض ، وبلاحلّق نلزل القلر ن

                      (462:اإلرساء ) وبللاحلّق تكللون السللاعة
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إن كلمة احلّق تري  القللوب والنفلوس املدمنلة ، وتقلّ  ، ويكون احلساب 

مضاجا الظاملني املعتدين ، ويتعلق اا املظلوم مالذا  من الظامل ، وينتظلر كللُّ 

ّق بلني العبلاد ، ة في حّق اهلل  الا احللمظلوم يوم  احلساب باحلّق ، يوم تأِت احلاقّ 

لل يف اللدنيا هلل  امعلا  يف فاجا إ  كل مظلوم حقّ  زى كلُّ حمسلن  عمن ه ، وجي 

 .رمحة اهلل 

 اسام  من أسامء اهلل احلسنى ، وبمعنى احللّق  احلّق ويف القر ن ي ستعمل لفظ 

 .مقابل البا ل والضالل 

 :الية أو  يات متتيف  ية واحدة  احلّق ومن املواسا التي تكرر فيها لفظ 

1-                             

          .                 

                         .  

                     (28-26:البقرة.)  

2-                          

    ( 34:  ل عمران)  اآليتان واردتان يف سياه احلديث عن

بالبا ل ، واعتادوا احلّق أهل الكتاب ، وبخاصة بنو إرسائيل الذين خيلطون 

مدذنا  ببيان بع  جرائمهم التي احلّق ، ولذا كان تكرار لفظ احلّق كتامن 

 . وحتذيرا  هلم ارتكبوها 

3-                         

                               

            ( 37: األنعام). 

4-                          
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 ( 22:املائدة)

خلق  يف كل  ية مرتني حلاجة السياه إ  تكرارل ، فباحلّق  احلّق تكرر لفظ 

وهو الذي أنزل الكتاب  ، احلّق اهلل الساموات واألرض ، وقولله دائام  هو 

 ..احلّق با  أهواء الناس وترك وهو حيذر رسوله الكريم من اتّ ...باحلّق 

 .انة يف هذا الدين احلنيف فتكرار اللفظ مدذن بام لله من مك

 : ويتكرر لفظ احلق يف اآليات اآلتية من سورة يونس -2

                         

   .                 

    .                           

              .           

                               

                  .         

                             ( يونس :

78-70 ) . 

حديث عن بيان يف اآليات السابقة عىل هذل اآليات من سورة يونس 

وفيها  ..ر عدد من نعمه التي ال حت  ىص ، وذكْ  ءقدرة اهلل تعا  عىل كل ْ

اعرتاف الكفار بأن اهلل يرزقهم من السامء واألرض ويملك السما 

وبعد ..  واألبصار وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ويدّبر األمر

 :هذا االعرتاف مل يدمنوا ، فقال اهلل تعا  

              اآليات . 

، وفعل  يف ثامنية مواسا سبعة منها أسامءيف هذا السياه تكرر اللفظ وقد 

.. فكرر فيها ذكر احلق ، وأنه ليس بعد احلق إال الضالل  " حقَّ "واحد هو 

ا العدد الكريا يف هذا املوسا ي عر بأن هذا الدين هو فتكرار لفظ احلق اذ
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احلق ، وأنه مبني عىل احلق ، فليس فيه لغو أو با ل ، وأنه الدين اخلاتم 

 . الذي لن تصل  البرشية إال به

ونختم هذل ال واهد بتكرار لفظ احلّق يف بداية سورة األنفال ، وهي  -0

ا بني احلق والبا ل بنُّص ااهلل ه السورة التي نزلت بعد غزوة بدر التي فرّ 

 بدر كام قال                    

                         

                            

 (24:األنفال)

حّقا  ، ) يف يف اآليات الريامع األو  من السورة منّوعا   احلّق  ذكرتكرر 

وتكرار اللفظ منوعا  اذل األلفاظ ( باحلّق ، يف احلّق ، حيّق احلّق ، ليحّق احلقَّ 

اث نُّص بدر الذي فّره اهلل به بني احلّق يناسب جّو السورة وما فيها من أحد

، ويرّسخ صورة احلّق املنتُّص يف اآلذان والقلوب والبا ل بيوم الفرقان 

والعقول ليريبت  الفئة املدمنة التي انتُّصت بفضل اهلل ما قلة العدد والعتاد 

 .. والعّدة 

ثمة شواهد كرياة أخرى عىل تكرار لفظ احلّق يف  ية واحدة لكنّا نكتفي 

بذلك دليال  عىل أن القر ن يكرر اللفظ بنظام دقيق معجز يراعي أحوال 

 .  املتلقني

 :  يكرار اسم اإلشارة -

يف اآليلة الواحلدة  "أولئلك  "ومن تكرار األلفاظ كذلك تكلرار كلملة 

مرتني أو ثالثا  ، وقد تكررت مرتني يف اثنتي عرشة  ية ملن القلر ن الكلريم ، 

مسة من سورة الرعلد، ويلأِت تكرارهلا يف سلياه وثالث مرات يف اآلية اخلا

 .املدأ والذم عىل حد سواء ، ونكتفي هنا برضب مريال لكل  

 فمام ورد يف سياه املدأ قولله تعا                 

           .                  

           (423-420:البقرة)  ففي اآلية الريانية من
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اآليتني تكرر ذكر أولئك للداللة عىل مكانتهم وكرامتهم التي يستحقوَّنا 

 .عند اهلل تعا  

   ويف موسا الذم والتقبي             

                       

                            

    ( 432: األعراف)  لتقبي  ( ولئك أ) حيث تكرر اللفظ

 .حاهلم والتنفا منه

ال يطان خطوات با  يف التنفا من اتّ : يكرار لفظ الشيطان للتنفري  -

 :يقول اهلل تعا  

                           

                 (84:النور ). 

ّتباعها ، وقد جاء التكرار مدذن بتقبي  خطوات ال يطان وتقبي  ا

ثم يف صورة  "..ال تتبعوا "، فقد ورد أوال  يف صورة النهي  التكرار منوعا  

 جماالت   ليعطي   متنوعة وهكذا يتكرر اللفظ بصور.. الرشط املجاب عنه

 .  كالم اهلل تعا ملن يتدبر  والتذوه اجلاملّ للفكر والتدّبر  أرحب  

 :  الداللي يف املجال  -

(  اللداللّ املجلال ) وكام وجدنا ذلك يف سورة واحدة سنجدل كلذلك يف 

أللفاظ اجلنة والنلار ،  الداللّ ملوسو  ما يف القر ن كله ، وبخاصة يف املجال 

لعقلل والقللب مكونلة وما تكرار التالوة واالستام  تريبت تلك األلفاظ يف ا

 .شعورا  دائام  بألوان النعيم وألوان العقاب يف اآلخرة 

لْن امللاء  الداللّ ويف املجال  َّْن لار  من
أللفاظ اجلنة نجد النعيم واحلبلور واأل 

ْ   عْ  اَّ ت غ   الذي  ملْ ي 
ن  والل ب ن 

ْان اآلسن ةغ  لْن اخل ْملر الل لذَّ
َّْن ار  من

ه  واأل  لارن  م  بنني  لنل َّ

لوا س  ْن الع 
َّْن ار  من

فّ  أل   والنخلل   والفاكهلة   والفضلة   واللذهب   واحلرير   ىامل ص 
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لر املطهرة   ج  واألزوا والرمان   والواللدان  األتلراب   ب  من احللور العلني والع 

 ...ن كأَّنم لدلد منريور ياملخلد

النلار والسلعا : أللفاظ النار سنجد أسامءها املخيفلة  الداللّ ويف املجال 

وفيها رسابيل من قطران وثياب من نار وسالسل للقيلد .. وجهنم والسموم 

جلودا  ت  وى حتى تتفّحم ثلم  ى أهلهاوسا..  ول كل منها سبعون ذراعا  

ره  ليذوقوا العذاب ، وي صب عىل رؤوسلهم احلمليم .. ت عاد كام كانت ثم حت 

لغلم ربون الا والومقاما من حديد ي ضل.. في صهر به ما يف بطوَّنم واجللود 

ورشاب من احلميم وامل هل ي وي الوجول .. الذي هو كرب النفس واجلسم 

 ...  إذا اقرتب منها ، و عام من زقوم وغسلني

يف موسعني  "ركس "من هذا اللون ورود لفظ :  يف سورة النساء -

  :مها يف سورة النساء ، قال تعا  

-                           88. 

-                              

          91. 

مل يرد اللفظ يف القر ن إال يف هذين املوسعني ، وهو مكرر هنا يف سياه 

وحدة موسوعية واحدة هي احلديث عن املنافقني ، ولذا جاء واحد ويف 

رّد  "الركس ":، جاء يف القاموس  اللفظ خمتارا  بإعجاز عظيم لوصف حاهلم

نّكسهم ، ورّدهم يف : وأركسهم ... اليشء مقلوبا  ، وقلب أوله عىل  خرل 

فهدالء املنافقون مذبذبون مرتددون  (ركس :القاموس املحيط)"كفرهم 

ن أن يأمنوا املسلمني وهم يبطنون الكفر واحلقد عىل املسلمني يريدو

والرتبص ام ، ولذا جاء اللفظ بأصل وسعه اللغوي معربا  عن حاهلم أده 

رر اللفظ زيادة يف التصوير والتوكيد وإظهار احلال   .التعبا ، وك 

 ( :  راءة ) يف سورة التو ة  -

 وهو غا لفظ القسم  -كريم يف القر ن ال "احللف  "لفظ إذا استعرسنا 

إذ بينهام فروه داللية واسحة ، حيث يرد احللف يف مقام االعتذار أو 
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إذا استعرسنا اللفظ فسنجدل قد ورد يف القر ن الكريم  - التكفا عن يمني

يف سورة واحدة هي  -أي أكرير من نصفها  -ثالث  عرشة  مرة  ، سبا منها 

 : ريب ، وهذل شواهد منها سورة التوبة ، وهلذا دالالته بال 

-                         

                  42. 

-                          

   74. 

-                            

                        91. 

وكان ابن عباس يسميها  -علل ذلك بأن سورة التوبة املدنية ن ربامو

نزلت ببيان أحوال الكفار واملنافقني عىل تعدد  وائفهم  -الفاسحة 

وحياول بعضهم  املدينةخيالطون املسلمني يف  املنافقونوكان  ،ومذاهبهم 

إخفاء مواقفهم عن املسلمني بعد أن قويت شوكة اإلسالم يف املدينة ، وهم 

ملون لذلك مجيا الوسائل ، وأوهلا احللف الكاذب باهلل تعا  ، كام جاء يستع

يف اآليات ، ففضحهم اهلل سبحانه وبنّي للمسلمني كذام ، ومن ثم تكرر 

إلبراء ذمتهم وساحتهم أمام املسلمني ، وهلذا حماولة  منهم حلفهم يف السورة 

 .السبب نفسه مل تفتت  هذل السورة الكريمة بالبسملة 

هلذا اجلو الذي تدور فيه بع  أحداث السورة ، من حديث عن و

من أسامء   "م جهنّ  "الكفار واملنافقني ، ناسب أن يرتدد فيها كذلك لفظ 

النار ، وهو يرتدد يف هذل السورة أكرير من غاها ، إذ جييء فيها ثامع مرات ، 

 .ومل يصل إ  هذا العدد يف غاها 

 : يف سورة يوسف  -

رد يف القر ن إال يف هذل السورة ، يمل أكريرها عة من األلفاظ تدور جممو

 .وهي ألفاظ توحي بالبيئة واجلو العام الذي دارت فيه أحداث السورة



 

576 

 :واألحداث األساسية يف السورة هلا بيئتان خمتلفتان 

بادية ال ام حيث كان يعقوب وبنول يعي ون يف البادية من : األو  

بدليل قول يوسف عليه السالم قرب َّناية  أرض فلسطني عىل األرج  ،

 :أحداث القصلة 

                            

                (466: يوسف) 

ْلك أرض مُّص بام فيها من حضارات م: الريانية  تعاقبة وزرو  وثامر وم 

 ... وحضارة قائمة مستقرة 

تساعد يف رسم الصورة منهام  ةوبع  األلفاظ املستعملة يف كل بيئ

 : واملالم  العامة لألحداث ، ومن ذلك 

يف احلديث عن البيئة البدوية ترد وتتكرر  : البيئة البدويةمن ألفاظ  -

 : مريلألفاظ مناسبة هلا  

الذي يالزم حياة الصحراء غالبا  ، ومل يرد اذا اللفظ  "البعا  "لفظ  -4

 :إال يف سورة يوسف يف موسعني 

-                     02 . 

-                     38. 

هو مرتبط بالصحراء واحلياة البدوية كذلك ، وقد و: لفظ اجلّب  -8

 :ورد مرتني يف السورة  

-                          46 . 

-                          42 

البئر ، أو الكرياة املاء البعيدة القعر ، أو اجليدة املوسا من  " واجلّب 

جد ال مما حفرل الناس   الكأل ، أو التي مل ت طو   : القاموس املحيط )" ، أو مما و 

 .(جبب 

جد ال مما  "فلفظ اجلب مناسب جلو البادية ، ولعل املعنى األخا لله  ما و 

، ألن إخوة يوسف كانوا يرعون هو املعنى املراد يف اآلية  "حفرل الناس
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أغنامهم يف البادية خارج القرية ، وهي مواسا توجد فيها اآلبار عادة غا 

حمفورة بفعل برشي ، ولعل أصل التسمية يساعد عىل تصور هذا املعنى ، إذ 

إن أصل املادة يف اللغة القطا ، فكأنه جزء جمبوب أي مقطو  من األرض ، 

 . واهلل أعلم 

الذي يعيش عادة يف البادية والربية ، وقد ورد يف  "ذئب ال "لفظ  -7

 :هذل السورة ثالث مرات منها 

                        

      (47.) 

ْحل  "لفظ  -2 حال  "الرَّ ّدة الالزم، ومجعه رن ة لركوب البعا ، ومل هو الع 

    يرد اللفظ يف القر ن إال يف ثالثة مواسا من سورة يوسف منها  

            (08) 

وردت يف السورة كذلك ألفاظ تناسب :  من ألفاظ البيئة احلرضية -

ة االجتامعية ، ومنها ألفاظ البيئة احلرضية وما فيها من نظم احلكم واحليا

املضّمنة يف تغليق ) امللك واملدينة والسجن واملتكأ واخلزائن وأبواب القصور 

 .فهذا كله من مكونات البيئة احلرضية املستقرة ( األبواب 

وثمة ألفاظ عامة ال ترتبط ببيئة بعينها ، وتكرارها يف النّص له دالالت 

  .الرؤيا واألحالم ظا لفخاصة كذلك ، ومنها يف سورة يوسف 

وبام أن قصة يوسف تبدأ برؤيال ال هاة ، وب نيت عليها أحداث القصة ، 

ثم جاءت رؤيا الفتيني يف السجن ثم رؤيا .. والرؤيا حتتاج إ  تأويل أو تعبا

وكلها رؤى ذات مغزى يف أحداث الساة ، فإن لفظ التأويل  ... امللك

 .ا  أيضيتكرر ذكرل ودورانه يف السورة 

تفسا أمر غام  أو : تأِت يف القر ن عىل معنيني ، األول  "أول  "مادة و

تعبا الرؤيا ، والعجيب أَّنا مل ترد يف سورة يوسف إال : مبهم ، والرياع

وقد وردت : باملعنى الرياع ، ومل ترد يف املواسا األخرى إال باملعنى األول 

 :منها ال واهد اآلتية املادة يف سورة يوسف يف ثامنية مواسا ، نذكر 
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-                       (6). 

-                        (44). 

-                              )466) 

  :يف سورة مريم  -

يف سورة مريم ، واللفظ قد  مرة   عرشة   ست  (  40) يتكرر لفظ الرمحن 

سبعة ومخسني موسعا  ، وهي نسبة مرتفعة (  23) ورد يف القر ن كله يف 

بذكر رمحة اهلل  -بعد األحرف املقطعة  -اختصت اا سورة مريم التي بدأت 

، ثم يتوا  ذكر رمحة اهلل تعا  بعبادل ، ويتوز  لفظ الرمحن  بعبدل زكريا تعا 

عىل مواسا من السورة لاسم صورا  مجيلة يف كل موسا ، ومنها عىل سبيل 

 : املريال حديث إبراهيم عليه السالم ألبيه 

                            

       .                     

   .                     

     (22-27:مريم) 

هذا املوسا يف سياه نصيحة إبراهيم ألبيه  حيث يتكرر لفظ الرمحن يف

وواليته ، وهو مقام  حيتاج إ  الرمحة با  ال يطان ما التحذير من اتّ 

والتلّطف ما األب الكافر رغبة  يف هدايته ، فلام أرّص عىل كفرل ترّبأ منه 

 . إبراهيم عليه السالم 

 : يف سورة سبأ  -
وفعال  يف أربا كلامت ، ومل يأت اسام  ( التمزيق ) يف سورة سبأ يأِت لفظ 

  :  اللفظ يف غاها

-                         

          (3) 

-                          

                    (42) 
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ولعل لفظ التمزيق هنا يناسب قصة أهل سبأ ، فهم قوم عرب من أهل 

.. اليمن كانت هلم حضارة عظيمة كام قّص القر ن عنهم ، لكنهم أعرسوا 

نا بدأ التمزيق وبدأت رحلة اهلجرات السبئية ، فمنهم من نزل املدينة ومن ه

ولفظ التمزيق هو أنسب األلفاظ لوصف تلك .. ومنهم من خرج إ  ال ام 

بْدهم كام فعل بأمم أخرى كرياة ، واليشء  احلالة ، فاهلل تعا  مل هيلكهم ومل ي 

وربام تعود احلياة إ   ..املمزه يتفره أجزاء  لكن تلك األجزاء تبقى إ  حني 

وهكذا مزقهم اهلل .. بع  أجزائه كام ن اهد يف بع  الكائنات احلية 

األوس ) فانترشوا يف األرض ، وكانت منهم نواة سكان املدينة النبوية 

 ( .واخلزرج 

واحلقيقة أن هذا اللون من التكرار كريا يف القر ن الكريم ، ولوال خوف 

كرياة ، ولكل موسا يرد فيه تكرار من هذا اإل الة ألوردت شواهد أخرى 

النو  دالالته وبالغته اخلاصة بال شك ، الرتبا ه الوثيق بالسياه الذي يرد 

 . فيه 

 :  يف سورة غافر - 

يف سورة غافر ، وهي  "و. .د "ومن هذا القبيل أيضا  تكرار مادة 

ن ، وهي السورة التي احتوت عىل أعىل نسبة تردد لّلفظ بم تقاته يف القر 

 رت فيها املادة سبا  عرشة  مرة  ما ذلك من السور املتوسطة الطول، وقد تكر

يف حني تكررت املادة يف سورة البقرة أ ول سور القر ن ثالث عرشة مرة 

ك أرسار تتعلق بالسورة وموسوعاهتا نذكرها بعد إيراد بع  لفقط ، ولذ

 :ال واهد ، فمن ذلك 

-                      (42) 

-              (06.) 

-                             

    (61.) 
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يف  -فيام أحسب  -ة أعظم  ية يف الدعاء وقد وردت يف هذل السور

 : وهي قولله تعا ، القر ن الكريم 

                      

           (06)  

صورة األمر وجوابه  حيث أمر اهلل تعا  بالدعاء ووعد باالستجابة يف

                     ووسا مكان الدعاء لفظ  ، النحوّية ، ثم جعل ترك الدعاء استكبارا  

مقصودا  به الدعاء ليبني أن الدعاء هو أصل العبادة ، ويف  "العبادة  "

روال )" هو العبادة   الدعاء   ": قال  احلديث عن النعامن بن ب ا عن النبّي 

احلديث  4/024: صحي  اجلاما : ، انظر حاب السنن واحلاكموأص، 42728:أمحد

وهلذا السبب ، يفّس بذلك املعنى الوارد يف اآلية الكريمة وهو  (7263

ناسب أن ي يا يف السورة لفظ الدعاء بم تقاته املختلفة ليلقي عليها ظالال  

 .خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

580 

 الرا   واألر عونالفصل 

 يكـرار اجلمـل
إذ  فعلية واسمية ، والتكرار حيلدث هللام كلتليهام ، :نوعان ربية اجلملة الع

يريدها من ذللك متعددة وأغراض يلجأ املتكلم إ  تكرار اجلملة ألداء معان 

أن حلروف بلهنلا  ذّكر  أننلا نل غا التكرار ، وتتكرر كذلك حروف املعاع ، 

ة يف الكلالم ، املعاع ترتبط باجلملة اسمية كانت أو فعلية ، فهي ال تأتى مفرد

 . اجلملة يوسنفرد حديريا  للتكرار يف كل من نوع

قد يكون تكرارا  تاما  ، أى تتكرر كلام  -اسمية أو فعلية  -وتكرار اجلملة 

 هى بال تغيا ، وأوس  مريال علىل ذللك تكلرار قولله تعلا         

           (بانتكلذّ )ة فعلهلا يف سورة اللرمحن ، وهلى مجللة فعليل 

 "ّي بللأ "واجلللار واملجللرور ، ه فاعل لل (ألللف االثنللني يف الفعللل ) والضللما 

 .عليه انبالفعل مقدم انمتعلق

   ه تعللاومللن تكللرار اجلملللة االسللمية التللام قوللل          

حيث تكررت مخس ملرات تكلرارا  (  02 - 07 - 08 - 04 - 06:النمل)

 .تاما  

جلملة هنا بالغة ومجال حيتاجان إ  مزيلد ملن التلدّبر يف القليم ولتكرار ا

ولننظر يف عبارة علمية حمددة املفهلوم الداللية واجلاملية الناشئة عن التكرار ، 

ال إله  ما اهلل ، هذل عبارة تريبت حقيقة يدمن اا بع  الناس ، ولننظلر : مريل 

 يف العبارة القر نية           (06: نمل ال . ) 

األو  لكلن اجلملة هذل العبارة تريبت احلقيقة العلمية نفسها املوجودة يف 

االسلتفهام  ،بطريق  خر أكرير ت ويقا  وإثارة ، فاهلمزة األو  مهلزة اسلتفهام 

أمعك كتاب  ؟ يف هذل اجلملة حتتلاج إ  : هنا ليس حقيقيا  كالذي يف قلولك 

قر نية ال ي طلب منك اجلواب ألنه معللوم ، جواب بنعم أْو ال ، ويف اجلملة ال

ولكنله اسلتفهام  ،فهو إذن ليس استفهاما  يراد به حتديد جلواب بلنعم أْو ال 

راد به النفي ، نفي وجود إله ما اهلل ، لو وسعت مكان اهلمزة حرف النفلي  ي 



 

582 

الستقام الكالم كذلك ، ولكن ليس باجلامل نفسه الذي حتمله العبلارة  "ال"

 .يف هذا السياه القر نية 

حيملل إشلارة ذات  إنله ، مجلالّ ذو  لابا أسلوب بالغي هنا االستفهام 

 ابا خاص ، إشارة ال يراد منها أن جتيب ؛ ألن اجلواب معلوم ، ولكن يراد 

اا أن ت ستريار وجدانيا  ، أن يتحرك منك العقلل والوجلدان معلا  ، أن تسلائل 

بعد  "إله "ه ما اهلل ، وورود نفسك ، وأن تنفي يف شعورك وعقلك وجود  إل

ملا اهلل ملن أي  حرف االستفهام نكرة يقوي النفي واملعنى ، ليس هناك إلله  

ملا اهلل مملا زعلم  ليس هناك إلله  .. ك أو حجر أو كوكب نو  من برش أو مل  

 "ما اهلل  "ر ، العبارة القر نية تريبت وجود اهلل بلفظ لالناس عىل مر حياة الب 

،  فهلذا أملر ال شلكَّ فيله ، واالستفهام ليس عن وجودل ت حّي ال يموفاهلل 

ربا  لولكن عن وجود إله معه ، وهو أمر مستحيل ، ولذا ورد االستفهام م  ل

 .معنى النفي واإلنكار 

سنبحث العبارة نفسلها يف  اجلاملّ حني ننتقل إ  مستوى أعىل من البحث 

ب علىل مبلدأ التوحيلد سياقها الذي وردت فيه ، إن القر ن يف تأكيلدل اللدائ

يستعمل صورا  لغوية متعددة متنوعة ، منها صورة االستفهام البالغلي التلي 

يضيف إليهلا صلورا  أخلرى  -يف بع  السياقات  -نحن بصددها ، ولكنه  

دة ، كصلورة التكلرار املوظَّلف خلدمللة الغلرض نفسله ، تقريلر مبللدأ عّضلم  

 .. التوحيد ومتكينه يف النفوس 

ياه تلك اآليات سلنجد الرتكيلب نفسله مكلررا  مخلس حني نعود إ  س

بعد ذكلر مجللة ( 02-07-08-04-06) مرات يف سورة النمل يف اآليات 

وهلذا من نعم اهلل تعا  يف كلل  يلة ثلم تتكلرر هلذل اجلمللة االسلتفهامية ، 

علن نوعله وأسللوبه ومجالله  اجللاملّ التكرار يفت   فاقا  أخرى ملن البحلث 

إلخ ، وهذا فيام نحسب من مهام التحليلل …ملستقبلة له وتأثال يف النفوس ا

، وبحث اجلملة القر نيلة السلابقة علىل مسلتوى اللنص إذن  اجلاملّ  النحوّي 

اللذي ينظ لر للله املحلدثون  "نحو النص  "إ   "نحو اجلملة  "خيرج بنا من 
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 بوصفه حماولة لتحليل النص كامال  حتليال  نحويا  فيام ي به إجلراءات منلاهج

 .     النقد األديب التي تعلالج النص كامال  

 : قوله تعا  هومن ،ما لون من التغيا القر نية وقد تتكرر اجلملة 

                    .       

              .       

    (42 -48:ص.) 

وإنام كرر تكذيبهم هنا ألنه مل يأت عىل أسلوب واحد ،  ":قال ابن األثا 

بل تنو  فيه برضوب من الصنعة ، فذكرل أوال  يف اجلملة اخلربيلة علىل وجله 

د من األحلزاب اإلاام ، ثم جاء باجلملة االسترينائية ، فأوسحه بأن كل واح

كذب مجيا الرسل ، ألَّنم إذا كذبوا واحدا  منهم فقلد كلذبوا مجليعهم ، ويف 

تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إاامه ، والتنلّو  يف تكريلرل باجلمللة اخلربيلة 

وباالسترينائية ثانيا  ، وما يف االستريناء ملن الوسلا علىل وجله التوكيلد  ،أوال  

 7: املريل السلائر )"ه أشد العذاب وأبلغه والتخصيص املبالغة  عليهم باستحقا

/2). 

الحظ بخصوص تكرار اجلملة يف اللغة العربية أن اجلمل الفعلية ننا علول

أكرير تكرارا  من اجلمل االسمية عىل وجله العملوم يف العربيلة ، وهلى كريلرة 

من التعليل ، وربام يرجا ذلك  إ  أن الفعليلة  ءالفتة للنظر ، وحتتاج إ  ْ

ن احلدث غالبا  ، واحلدث قد يتكرر ، واالسمية تعلرب علن الريبلات أو تعرب ع

ه عند علامء البالغة ، وربام هلذا ذكلر عدم التجدد غالبا  ، وهو أمر استقر تقبل  

إرسائيل ولفنسون أن اللغات السامية يف احلقيقة تعتمد علىل اجلملل الفعليلة 

اشلتقاه الكللامت ملن وقد ن أ ملن  ":أكرير من اعتامدها عىل االسمية ، قال 

علىل  -إذا صلّ  هلذا االسلتعامل  -أصل هو فعل أن سادت العقلية الفعلية 

اللغات السامية ، أى أن ألغلب الكللامت يف هلذل اللغلللات مظهلرا   فعليلا  

ملن اللغلات تسللّربت حتى يف األسلامء اجلاملدة واأللفلاظ الدخيللة التلى 

فالفعلل يف ... يلا  أيضلا  األعجمية ، فقد أخلذت هلذل الكللامت مظهلرا  فعل
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اللغات السامية هو كل ْء ، فمنه تتكون اجلملة ، ومل خيضا الفعل لالسلم 

 "والضما ، بل نجد الضما مسندا   إ  الفعل ومرتبطلا   بله ارتبا لا  وثيقلا  

 . (42: تاريخ اللغات السامية )

ن أل "الفعلل يف اللغلات السلامية هلو كلل ْء "وقد ال نوافقه عىل أن  

الفعل ال يستغني عن االسم يف تركيب اجلملة العربية ، واالسم قد يسلتغني 

أننلا نست لهد  واحلد  ، غلا اهلل : اسمني مريلل  نا اجلملةن كْ ر   عن الفعل فيكون  

الفعل يف العربية أكرير من حركة االسم ، ومن ذلك  "حركة "بكالمه عىل أن 

ة االسمية ، وهو أملر مالحلظ يف العربية أكرير من اجلملاجلملة الفعلية  راتكر

 .  يف أسلوب القر ن الكريم عىل وجه اخلصوص

إّن التكرار يف األلفاظ واجلمل والقصص واملوسوعات أسللوب علريّب 

ْون ه  من  ":قال الزركيّش مجيل ،  ر  ك  ْن أ ْنك  ط  م 
لن ْد غ  ق  ةن ظ نّلو  لاح  ص  يبن اْلف 

لالن  ا  ْن أ س 

يْ  ل  ه  ، و  ة  ل  د 
ائن له  أ نَّه  ال  ف  لَّلق  ب ْعض  ا ت ع  س  كذلك بل هو من حماسلنها ، السليام إنذ 

لهن  يقن ت ْحقن
ة  لن اد   إنر 

 
لء ْ يش 

لْت بن  ا إنْذ أ ْا م 
ط اب اهتن

بن يفن خن ر  ة  اْلع  اد  ك  أ نَّ ع 
لن ذ  بنب ْع   ، و 

اء   ع   الدُّ
تن د   أ ْو ق ص 

هن ق وعن ْرب  و  ق  ْوكنيلد و  ْته  ت  ر  رَّ  ك 
ْيهن ل  َّنَّ ل ا  ع 

أ  ك  ل  ، و  ار  ليم  ت ْكلر 
قن ا ت 

ل   إننَّام  ن ز  اء  ، و  ع  د  الدُّ
ْيث  ت ْقصن  ح 

ْيهن ل   ع 
ن
اء ع  اد  يفن الدُّ ه 

ْجتن ْيهن أ ْو االن ل  من ع  ام  املْ ْقس  ق  م 

ا  ان لذ  ب ْعل   ، و  ْم و  لهن
ليام  ب لنْي  ب ْعضن

لة  فن ي  ارن ه  ج  ب ات  ان ْت خم  ا   ك  نْم و 
اَّنن س 
ْر ن  بنلن اْلق 

ل  املْ   ْت من ك  حي 
لن ىل  ذ  ع   ، و 

ةن س  ار  نن املْ ع  ْم ع 
هن ْجزن ْم يفن ع  ل ْيهن ة  ع  م  احْل جَّ

 ت ْست ْحكن
ْسل كن

ب لائنان  ن  الطَّ
ْب ول  من ان  جم  ْنس   نَّ اإْلن

يدن ؛ ألن عن اْلو   و 
ْعدن اْلو   و 

ظن اعن ارن املْ و  ْن ت ْكر 
د  من ر  ا و  م 

ي لة  
اعن لا د  لُّه  ك   و 

ةن ظن  املْ ْخت لنف  اعن ار  املْ لو  لك  إنالَّ ت ْكلر 
لن لا  ذ  ْقم  ال  ي   ، و 

اتن و  له  إن   ال َّ

ارن ن  و  اْلق   (.7/2:الربهان )"و 

 :يكرار اجلملة االسمية 

تتكرر اجلملة االسمية لتوكيد املعنى وتقريرل يف النفلوس ، ملا أغلراض 

سياقية خاصة بكل حالة تكرار ، وتكرارهلا للون بيلانى معلروف يف أشلعار 

: ولو قال  ":العرب قبل اإلسالم  ، وأظهر أسبابه عند سيبويه التوكيد ، قال 

 (يعني واو القسلم)  ك عىل التوكيد جاز  وكانت الواو واو اجلرّ ك وحق  وحق  

 .( 7/268:الكتاب)
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ئل الرشيف املرتىض عن التكرار يف سورة الرمحن ، أتى ب واهد  وحني س 

مملا  -أن الظاهرة عربية قديمة ، ومملا أوردل اا عىل  من ال عر اجلاهىل ليدلل  

 :  قول مهلهل بن ربيعة يرثىن أخال كليبا   - يدخل يف نطاه اجلملة االسمية

ليب   ْدال  من ك   ورن لز  إذا  ل رد اليتيم  عن اجل         عىل أن ليس عن

ليب    ْدال  من ك   إذا ما سيم جلاان  املجليلرن       عىل أن ليس عن

ليب  عىل أن ليس عن  بورن       ْدال  من ك  ضال  من الدَّ
 إذا رجف  العن

مرات ، وأحلدث بلذلك ملا أراد ملن التفّجلا  فكرر ال طر األول ثامنى  

 .(4/482: أما  املرتىض ).. بالتنغيم  والتطريب الناشئ عن التكرار 

يلرتبط باحلاللة النفسلية والعا فيلة  -فيام أحسلب  -والتكرار يف ال عر 

ارتبا ا  شديدا  ، وغالبا  ما يكون يف الرثاء أكرير منله يف غلال ،  لل اعر املن ئن 

 :  ( 22: اديواَّن)  قالت اخلنساء يف رثاء صخر

 وإن صخرا  إذا ن تو لنّحار        وإن صخرا  لوالينا وسيلدنا 

 وإن صخرا  إذا جاعوا لعّقار        إذا ركبوا  وإن صخرا  ملقدام  

 كأنه عللللم  يف نرأسله نللار          به  اهللداة   مُّ لوإن صخرا  لتأت

ما التنويلا يف اخللرب ، وأحلدث   "..إن صخرا   "حيث كررت ال اعرة 

 . ذلك لونا  إيقاعيا  مجيال  ، ما إحداث التفّجا الذى أرادت إليه بالتكرار 

ويف احلديث النبوى يتخذ تكرار اجلملة االسمية مظهرا  واحدا  غالبا  هلو 

 :ملة لغرض التوكيد والتقرير ، ومن ذلك تكرارها كا

 بفاحتة فيها ي قرأ ال صالة أيُّام:  قال رسول اهلل : عن أبى هريرة قال  -4

داج   فهي الكتاب
 (.3824 :وال أمحدر) " داج  خن  هي ثم ، داج  خن  هي ثم ، خن

رط ، لفهذا توكيد للمعنى بتكرار اجلملة االسلمية الواقعلة جوابلا  لل ل  

 . سياه التحذير من ترك قراءة الفاحتة يف الصالة وهو وارد يف

ويف التحذير من التهاون يف الوسوء ، روى البخارى عن عبد اهلل بن  -8

ال  عمرو بن العاص  نَّا خت  لَّف  :  ق  ة   يفن   النَّبنيُّ  ع  ْفر  ا س  ْرن اه  اف  ن ا س  ك  أ ْدر  ق دْ  - ف   و 
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ْتن ا ق  ال ة   أ ْره  ن ْحن   - الصَّ ت و   و  أ ،ن  ْلن ا سَّ ع  لىل   ن ْمس     ف ج  لنن لا، ع  ن لاد ى أ ْرج   بنلأ ْعىل   ف 

ْوتنهن  ْيل  :  ص  ابن  و  ن   لنأْل ْعق 
نْين  ، النَّارن  من ت  رَّ  . (06:روال البخاري )" ا  ث ال ث أ وْ  م 

ْعت   :وعن عقبة بن عامر قال  -7
من ول   س  س  و    اهللن ر  ه  ىل   و  ن  ع  نرْب 

ن ول   املْ ق    ي 

              (06:األنفال)   ة   إننَّ  أ ال وَّ مْ  اْلق   ،ي  الرَّ

ة   إننَّ  أ ال   وَّ مْ  اْلق  ة   إننَّ  أ ال   ، ي  الرَّ وَّ مْ  اْلق   (.2220:روال مسلم)  " ي  الرَّ

واجلملة االسلمية املدكلدة بعلدل ملا  "أال  "ويف تكرار حرف االستفتاأ 

مْ كيد واحلّث عىل تعلم يدل عىل التو ، إذ هو أهم عنارص القوة التى أملر ي الرَّ

 .اهلل تعا  بإعدادها للعدو 

مْ ومن اإلعجاز يف هذا احلديث أن  ( بمعنى الدقة يف إصابة اهلدف )  ي  الرَّ

لام  يدرس يف املعاهد العسكرية ، والتكلفلة العاليلة للمقلذوفات ملن صار عن 

ا ألهدافها خسارة كباة للجيو  ، ومن ثم الصواريخ والقنابل جتعل فقداَّن

يتطور هذا العلم رسيعلا  حتلى صلار إ  اسلتعامل أشلعة الليلزر وغاهلا يف 

رمي الصلواب أحلد أهلم عنلارص فلال.. تصويب املقذوفات نحو أهلدافها 

 . القوة

ويف القر ن الكريم يكرير هذا اللون من التكلرار ، ولله أغراسله املتعلددة 

 ي  لرتط يف هلذا  الللون ملن التكلرار يف القلر ن الكلريم يف سياقه ، وال كل  

التقارب  يف نص واحد ، بل قد تتكرر اجلملة نفسها تكرارا  كلامال  أو منوعلا  

 : يف سورة واحدة أو يف أكرير من سورة ،  وهذل أمريلة لذلك 

 تكرر قولله تعلا   -4                     ثلالث

وختملت اآليلة  " 478، 474، 480 "ت متقاربلات يف سلورة  النسلاء مرا

   األو  بقوله                 والريانيلة بقولله    

           والريالرية بقوله              وقد أ لال اخلطيلب

ص كالمله أن الكلالم هنلا أعيلد اإلسكايف الكالم عن هذل اآليات ، وملخل

كال  ملنهام  يفاألو  بعد اإلذن للزوجني بالتفرقة ، ألنه يغن ،ألسباب خمتلفة 

من  فضله ؛ ألن له ما يف الساموات وما يف األرض ، والريانية بعد وصية أهلل 
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الكتاب بالتقوى ألنه واسا الفضل ولله ملا يف السلاموات وملا يف األرض ، 

 ه وناسب ختم اآلية بقول               والريالث ألنه ملا ذكر أنله

أوجب  اعته عىل من قبلهم وعلليهم ألنله مللك ملا يف السلاموات وملا يف 

ى ذللك أن لاألرض ، وأنعم عليهم من ذلك ما خفف من العبلادة ، فاقتضل

ّرة التنزيل وغرة التأويل ) "خيربهم عن تلك القدرة   .(28: د 

  ه تعا وتكرر قولل -8              

  :يف سورة املائدة عىل النحو اآلِت              

                          

                      

                               . 

                            

                               

                    (42-43:املائدة ) 

  نزلت يف النصارى حني قالوا كرر ألن األو   ":قال الكرمانى   

           فقال             

     ليس فيهام معه رشيك ، ولو كان عيسى إهلا  القتىض أن يكون معه

د اهلل رشيكا  ، ثم من يذب عن املسي  وأمه ومن يف األرض مجيعا  إن أرا

والريانية نزلت يف اليهود والنصارى ..  إهالكهم؟ فإَّنم كلهم خملوقون لله

 حني قاللوا            فقال         

           واألب ال يملك ابنه ، وال هيلكه وال يعذبه ، وأنتم

 .(08: الربهان ) " ، فيعذب من ي اء ويغفر ملن ي اء مصاكم إليه

واآليات واردة يف سياه احللديث علن اليهلود والنصلارى ، وهلم أهلل 

جدال وعناد وافرتاء عىل اهلل ، ولذا ناسب حاهلم أن يكرر عليهم التذكا بأن 

اهلل تعا  هو املالك املحيط بكل ْء ، وهم بع  ملكه و لو  أملرل يفعلل 
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، وتكلرار ذكلر مللك اهلل تعلا  للسلاموت واألرض يرّسلخ يف ء ام ما ي ا

 .النفس والعقل هذل احلقائق 

 :يكرار اجلملة الفعلية 

ذكرت من قبلل أن اجلمللة الفعليلة أكريلر تكلرارا  يف لسلان العلرب ملن 

سبق ، وهلذل أمريللة ملن ال لعر كام االسمية ، والغرض من تكرارمها واحد 

 : لتكرار اجلملة الفعلية العربى

 :( 38: ديوان النابغة )قال النابغة  -4

قبَّلل له ، شهليُّ امللللع       بأن فاهلا بلارد   زعم اهلامم    وردن للذب  م 

 ازددن :  ت  لللله قلللإذا ما ذقت   عذب     لهه  أنَّ للومل أذقْ  زعم اهلامم  

  يدن لالص ها العطنش  لبرّيا ريق ىي  ف  لهه أنلّللومل أذقْ  زعم اهلامم  

 ملرتني  "ومل أذقله أنله  "، وقولله ثالث ملرات  "زعم اهلامم  "ر قوله كر

 .مرتني  "عذب  "وفيها كذلك تكرار اللفظ بتكرار 

 :(32: اديواَّن)ومن تكرار فعل األمر قول اخلنساء  -8

اْبكني اكن  و  ال   أ خ  ْ  و  نيْس  ل ه   ت 
ئن ام  اكن  واْبكني       ش  اع أ خ  ج  ْا   ا  لش  ارن لخ   غ   وَّ

ل ة   ام  ل أل  نْيت اكن للأخ   كنيوابْ  اكن  واْبكني       وأْرم  ْيفن  حل ق   أ خ   واجْل ارن  الضَّ

مقرونلة يف كلل ملرة بلذكر ( ابكي أخلاك ) حيث كررت اجلملة الفعلية 

 .إظهارا  للتفجا واألمل واحلّسة بع  فضائله ، 

 : (444: هديوان) ومن تكرار األمر كذلك قول عنرتة -7

 كن كالليل حمتب إال عىل موكب        هق  لللأ ل ل كنت  فرسى هل فسائيل

 لكن للامل إال هامة   الكرهيةن  يلوم         به هل قبت   يعن السيف   سائيلو

ّر   بني        به  ل  عنت  له يعن الرم    وسائيل  نكن لواحل النحرن  إال املد 

 يف سلياه الفخلر بنفسله ليدكلد   " سلائيل "وهو يكرر الفعلل والفاعلل 

 .بوبة قوته وجرأته وإقدامه عىل العدو للمح

 :ويكرير يف القر ن الكريم تكرار اجلملة الفعلية ، ومن ذلك 
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 قلللال تعلللا  -4                            

      

من سورة املائدة ، واجلملتان (  38،  43) وردت هذل اجلملة  يف اآليتني 

كررتان تكرارا  تاما  ، وسورة املائدة كرير فيها احلديث عن اليهود والنصارى م

كلرر ألن  ": وبيان أبا يلهم ، وهى من أواخر السور نزوال  ، قال الكرمانى 

إن اهلل تعلا  ربلام جتلللّى يف : النصارى اختلفت أقواهلم ، فقالت اليعقوبيلة 

عيسى ، فظهلرت منله  شخص بع  األزمان يف شخص ، فتجللّى يومئذ  يف

إن اهلل اسلم جيملا أبلا  وابنلا  وروأ القلدس ، : وقاللت امللكيلة  املعجزات 

 "، فأخرب اهلل عز وجل أَّنلم كلهلم كفللّار واحدة   اختلفت باألقانيم والذات  

 .(02:الربهان)

   قال سبحانه -8                   

                          

    (422: البقرة ). 

... يلعلنهم اهلل  والالعنلون : ومل يقل  "..يلعن  "تكررت اجلملة الفعلية 

فيتكلرر خللوقني ما تغا الفاعلل لي لمل اخللالق وامللكن كّرر فعل اللعن 

، وذلك تقبيحا  ل أن املخصوصني باللعن من اليهود وغاهم يف اآلية اللعن 

 .الكريمة 

 قال تعلا   -7          .            ( 42: امللدثر-

بالت لنيا علىل فعلله  يهذا املتكرب الطلاغ لتأكيد ذمّ كرر اجلملة الفعلية ( 86

 .د واجلزاء الذي ينتظرل الوعيوبيان 

 حممد  ّي للنب ّي يف سياه التوجيه اإلهل "قل  "ويتكرر فعل األمر  -2

  وأمته  قال تعا                 .     

       .                  

   .              ( 42-44:الزمر) . 
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وأمته باخلضلو   للرسول  ّي يف هذا السياه نحّس بجالل التوجيه اإلهل

التام لرب العاملني ، وبعدم االلتفلات إ  املغضلوب علليهم وال الضلالني ، 

جلملل ، مدمنلا  الا علامال  بمقتضلاها ، وكل سالأ امللدمن أن يلردد هلذل ا

  "قل"والتكرار هنا يساعد عىل إظهار صورة اخلضو  املطلوب بتكرار الفعل

 .فاألمر كله من عند اهلل وهلل 

يف بعل  للتأكيلد كلذلك تتكلرر اجلمللة الفعليلة   ّي ويف احلديث النبلو

رن و، نصوصه  ْسو 
نن املن ال  ع  ة  ق  م  ْر  ل: ْبنن خم  س  ْعت  ر 

من لو   ول  اهلل س  ه  لول  و  ق  ي 

ن  نرْب 
ىل  املن َّ ْبلن  أ يبن : ع 

يلن ْم ع  وا اْبن ت ه  ح 
نْكن ن وا يفن أ ْن ي   اْست ْأذ 

ةن ا 
امن ْبنن امل غن نني هن   إننَّ ب 

ط   ب  أ ْن ي 
يد  اْبن  أ يبن   الن رن ن  ، إنالَّ أ ْن ي  ن  ، ث مَّ ال   ذ  ن  ، ث مَّ ال   ذ  ب  ، ف ال   ذ 

ل ق    الن

ن ي ة  من ي  ب ْضع 
إننَّام  هن ْم ، ف     اْبن ت ه 

نْكن ي  ي و 
لا  اْبن تن ي م 

لْدذنينن ي  اا  لا، و  لا أ ر  لي م 
يب نن رن ، ي 

ا  اه   .(2876:روال البخاري )" ذ 

 :يف القرآن املتقار ة واملتباعدة يكرار اجلمل 

ر اجلمل ثمة لونان من ألوان تكرار اجلمل يف القر ن الكريم ، أوهلام تكرا 

يف  -سواء كلان تاّملا  أم منوعلا   -املتقاربة ، ونعنى به تكرار اجلملة الواحدة 

مواسا من سورة واحدة ، واللون الرياع تكرار اجلمل املتباعلدة ، بمعنلى أن 

ن هذا اللون من التكرار منوعلا  تأِت اجلملة يف أكرير من سورة ، وغالبا  ما يكو

 .. يم أو تأخابتغا حرف أو زيادة كلمة أو تقد

لدالالت بالغية تعرف ملن السلياه بالتلدبر اللدقيق ،  يكونوكل ذلك 

 يس يف القر ن مكرر ال فائدة فيله وباجلملة فاعلم أنه ل ":وهلذا قال ابن األثا 

 .(7/2: املريل السائر)"فانظر إ  سوابقه ولواحقه ، لتنك ف للك الفائدة ملنه

لقر ن الكريم هو الذي انصلبت عليله وهذا اللون من التكرار بنوعيه يف ا

عناية املفّسين والبالغيني منذ التفتلوا إ  التكلرار يف القلر ن ، فكانلت ملن 

ذلك إشارات قيمة يف تفسا الك اف للزخمرشي، ووسلا اثنلان ملن كبلار 

الدارسني القدماء دراستني يف هذا اللون ، نعني بذلك اخلطيب اإلسلكايف يف 

ونحلن  "الربهلان  "والكرماع يف كتابله  "ة التأويل درة التنزيل وغر "كتابه 
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نعتمد عىل هذين الكتابني يف بع  األقلوال ، وسلنكتفي بالتمرييلل ب لواهد 

 .وافية يف حديرينا عن كل من النوعني املذكورين فيام يأِت 

 : يف القرآن يكرار اجلمل املتقار ة : أوال  

ها التكرار يف أظهر   لَّ يف القر ن الكريم ، ولع عديدةورد ذلك يف مواسا 

 .سور الرمحن واملرسالت والكافرون 

 :التكرار يف سورة الرمحن  -

لفت التكرار يف سورة الرمحن انتبال الدارسني منذ القدم ، كام لفت أنظلار 

وللو كلان األسللوب اللذي نزللت بله  العرب الذين نزل عليهم أول ملرة ،

، وهلم اللذين كلانوا  السورة خارجا  علن معهلود كالمهلم لريلارت ثلائرهتم

 . جيتهدون يف إجياد مغمز يغمزون به القر ن

 وأملا ": ومن الذين حتّدثوا عن التكرار يف سورة الرمحن ابن قتيبة ، قلال 

ـا   تكرار الكالم من جنس واحد وبعضه جيز  عن بع  كتكرارل يف ـْل يم ق 

ونم  افِر  ما اْلكم ُّي 
 ويف سورة الرمحن بقولله  أم                  

، وملن ملذاهبهم   فقد أعلمتك أن القر ن نزل بلسان القوم وعلىل ملذاهبهم

فهللام ، كللام أن مللن مللذاهبهم االختصللار إرادة اإلالتكللرار إرادة التوكيللد و

 .                                  (.872:تأويل م كل القر ن) "التخفيف واإلجيلاز 

ن للتقرير بالنعم س  فأما التكرار يف سورة الرمحن فإنام ح   ": وقال املرتىض 

املختلفة املتعددة ، فكلام ذكر نعمة أنعم اا قرر عليها ، ووّبخ عىل التكلذيب 

أمل أحسلن إليلك بلأن خّولتلك األملوال؟ أمل : اا ، كام يقول الرجلل لغلال 

ذا لأحسن إليك بأن خلصتك من املكلارل ، أمل أحسلن إليلك بلأن فعللت كل

؟  فيحسن منه التكرير الختالف ما يقلررل بله ، وهلذا كريلا يف كلالم  ذالوك

 .(4/487:أمال املرتىض ) "العرب وأشعارهم 

ولتأييد كالمه ذكر املرتىض أمريلة متعددة من ال عر العريب نجتلز  منهلا 

 :األبيات ذلا

 : قول مهلهل بن ربيعة يرثي أخال كليبا   -

دال  من ك    زورن للإذا   لرد  اليتيم  عن اجل      ليب  عىل أْن ليس عن
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دال  من كليب      ان لاان  امل جللإذا ما سليم  ج    عىل أن ليس عن

دال  من كليب      ضال  من الدب ورن    عىل أن ليس عن
 إذا رجف  العن

دال  من كليب         بأة  اخل      عىل أن ليس عن ورلللإذا خرجلت خم   (22)د 

 : خيلية ترثي توبة بن احلمّا وقول ليىل األ -

ور األعال واست ال  األسافل   د   لنعم الفتى يا توب   كنت  إذا التقْت       ص 

 ونعم الفتى يا توب  كنت ومل تلكْن       لت سبق يوملللا  كلنت  فيه حتلللاول  

ل   للمى ونعم   امل جللامن        أتاك لكي حي 
 ونعم الفتى يا توب  كلنت خللائف 

ل     نعم الفتى يا توب  جلارا  وصاحبا    و  ونعم الفتى يا توب  حللني  تفاسن

وقد كرر اهلل علز وجلل يف سلورة اللرمحن  ": وقال أبو هالل العسكري 

 قولله                   وأذكلر   ا نعامءلوذلك أنه عدد فيه ،

ل ل  الء  عليها ، ولطفه فيها ، وجعلها فاصلة  ونبههم عىل قدرها وقدرته ،عباد 

ف موسا ما أسدال إليهم منها، -أي اآلية املكررة  - وقلد  بني كل نعمة لي عر 

علن أهلل اجلاهليلة ، قلال  -التكلرارّي يعني يف األسلوب  -جاء مريل ذلك 

 : مهلل 

دال  من كليب  عىل أن ليس عن

 :عباد  فكررها يف أكرير من عرشين بيتا  ، وهكذا قول احلارث بن

با مربط  النعامة مني  قر 

،  ة  كررهللا أكريللر مللن ذلللك ، هللذا ملللا كانللت احلاجللة إ  تكرارهللا ماّسلل

فهلذا يلدل علىل أن اإل نلاب يف موسلعه عنلدهم .. رورة إليه داعية لوالض

 .(422: الصناعتني )" مستحسن ، كام أن اإلجياز يف مكانه مستحب  

                   تعلا  يف هلذل اآليلات الكريلاة  وإنلام كلرر ":وقال عبد اجلبلار املعتلزل 

                    ، ألنه ذكر نعمة بعد نعمة ، فأتبعله ذللك

ه وأياديه ، فإن قال  ر نعم  ففي مجلة اآليلات ملا لليس : وهذا مما حيسن مما يذك 
                                                 

دل  - 22 املريل ( بالكسلر ) ما عادل ال ليء من غا جنسه ، والعندل ( بالفت )الع 
الناقة الذبي  ، : واجلزور ،  ليس ثّمة بديل لكرم كليب: ، واملعنى والنظا 
 .ري  باردة شديدة : شجر ، والدبور : والعضال 
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  نعمة كقوله                  (22 ) إ  غا ذلك، وجوابنا

أن ذلللك مللن الللنعم إذا تللدّبرل املللرء وخللاف منلله صللار زاجللرا  للله عللن 

     .(262:تنزيه القر ن عن املطاعن)"املعايص

بعضلها ملن بعل  ينقلهلا اخللالف علن قريلب  وهذل األقوال كام نرى 

عل  غلا أّنلا نجلد ب.. السالف ، مزيلدا  عليله عبلارة أو منقصلا  أو مبلدال  

 قوللهالتفصيل عند اخلطيب اإلسكايف الذي يطيل الكالم عىل عادته ، فبسط 

كرر اآلية إحدى وثالثلني  ":قال فوخلصه عنه الكرماع ... هنا يف صفحات 

مرة ، ثامنية منها عقب  يات فيها تعلداد عجائلب خللق اهلل وبلدائا صلنعه، 

النلار وشلدائدها ومبدأ اخللق ومعادهم ، ثم سبعة منها عقب  يات فيها ذكر 

ن ذكر اآلالء عقيبهلا ألن يف رصفهلا ودفعهلا عىل عدد أبواب جهنم ، وحس  

 ألعداء ، وذلك يعد أكرب اللنعامء نعام  توازي النعم املذكورة ، أو ألَّنا حّلت با

وبعد هذل السبعة ثامنية يف وصف اجلنان وأهلهلا علىل علدد أبلواب اجلنلة ، 

وَّنام ، فمن اعتقلد الريامنيلة األو  وعملل وثامنية بعدها للجنتني اللتني من د

 "بموجبهللا اسللتحق كلتللا الريامنيتللني مللن اهلل ، ووقللال السللبعة السللابقة 

 .(422:الربهان)

والتكرار عند املحدثني من الروابط النصية ، وهو نملط تعبلاي خلاص 

تظلل  املكلررة أنلامط اجلملل ، ويلجأ إليه املبد  جللذب االنتبلال أو التوكيلد 

فلاملكرر للله قيمتله التعبايلة  يف كل سياه تأِت فيله ،خاصة تعباية أشكاال  

، وال يعطلي اللنّص بلدون اخلاصة به التي ال توجلد يف اللنص إال بوجلودل 

 .املكرر ما يعطيه بوجودل 

 والتكللرار يف سللورة الللرمحن يف                    يعللّد

ها السياه بعد كل معنى جديلد يقدمله ، فتكلرار بمريابة نقطة ارتكاز يعود إلي

اآلية بام فيها من التوبيخ والتقريا وبأسلواا االسلتفهامي اللدال علىل ذللك 

بطرقات قوية عىل النفس اإلنسانية ، فاملكذب من اإلنس واجللن عليله  أشبه  

أن يتحمل وزر تكذيبه ، وها هلو السلياه يللّ  عليله إحلاحلا  الذل اجلمللة 

واذا العلدد الكبلا ملن مواسلا التكلرار ، أملا ، صها دون تغيا املكررة بن
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إ  ربه تائب خلائف ملن عقابله ،  ت  املدمن الذي يتلقى هذا التكرار فإنه خمبن 

 .ويمريل هذا التكرار له تذكاا  دائام  وحتذيرا  متصال  من سلوك املكذبني 

لسلورة ملا اسلم ا سورة اللرمحن يتناسلب أوال   ورود هذا التكرار يفإن 

م علىل ل لع   فلالرمحن اسلم  ..  املباركة وما افتتحت به من بيان عظائم األملور

ه اهلل اخلطلاب فيهلا الذات اإلهلية وال يتسمى به أحد إال اهلل تعا  ، وقد وّجل

واجلللن ،  اإلنللس :  إ  اجلنسللني املكلفللني يف هللذل األرض ومهللا  الللريقالن

والتكلذيب بآالئلله خمللرج  اعتلله واجبللة ،  -وهللو لفللظ مبالغلة -فلالرمحن 

                   ، قلال تعلا  ءللمكذبني من دائلرة رمحتله العظيملة التلي وسلعت كلل ْ

                ( 420:األعللراف)  ويف احلللديث عللن أيب

مْح ل اهلل إننَّ  ":قلال   هريرة  أن  النبليَّ  لة  ر  ائ 
لا من ه  ل ق  لْوم  خ  مْح لة  ي  ل لق  الرَّ   ، ة  خ 

ل   نْد 
ك  عن أ ْمس  مْح ة   ا  تنْسعف  ني  ر 

تنْسعن ة   و  د 
احن مْح ة  و  ْم ر  ل هن  ك 

هن ْلقن ل  يفن خ  أ ْرس  ل لْو  ، و  ، ف 

نْد  
ي عن ل  الَّذن ر  بنك 

افن ْعل م  الك  ْيل اهللني  ْ ي   مل 
مْح لةن ن  الرَّ

لن  اجل نَّلةن أ  من
ْعل لم   ْس من لْو ي  ل  ، و 

ل  الَّ  ن  بنك 
نْد  امل ْدمن

ي عن لن  النَّلارن  اهللنذن
ْن من لْأم  ْ ي  ابن مل  لذ  لن  الع 

 :البخلاريروال  )" من

فلهذل املعاع العظيمة التي احتوهتا السورة جاء فيها التكلرار للتنبيله ( 0202

 . عليها

نفسية عميقة هلي اهللدف اللذي  ا  للتكرار يف هذل السورة املباركة  ثارإّن 

دث عند املتلقي ما أسميهمن أجله كان التكرار ، إن التك التلوتر  " رار فيها حي 

وفق أصول القلراءة  -حيث إن قراءة السورة بصوت عال  "النفيّس اخلاّله 

دث  ثارا  نفسية عميقة للدى  - أو االستام  إليها من قار  حسن الصوت حي 

الساما أو القار  ذي األذن الواعية ، إنه جيعلله يف جتلاوب وحلوار ملا اهلل 

 .. تعا  

تكرار يبتعث النفس من ركودها ومخوهللا، ويلوقظ العقلل ملن ال هذا إن

إلللف العللادة والركللون إ  الللدنيا ليتفكللر يف  الء اهلل ويف العواقللب خاهللا 

ورشها، إن التكرار ينقلنا من الدنيا إ  اآلخرة ومن اآلخرة إ  الدنيا ملرات 

 ومرات ، فأنت ترى صورة النعيم يف اجلنة ثم تسلما             

       وترى صورة العذاب يف النار ثلم تسلما             

      . 
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، روى الرتملذي   وقا خاص عند النبّي الكريمة هلذا كله كان للسورة 

ول  اهللن : عن جابر قال  س  ج  ر  ر  مْ  خ  ل ْيهن أ  ع  ر  ق   ف 
ابنهن ىل  أ ْصح  مْح نن  ع  ة  اللرَّ لور  س 

ت وا ك  ا ف س  ه  رن
 ا إن    خن

هلن ْن أ وَّ
ال   من ق  ل:  ، ف  ْيل لة  اجلن لن  ل  ىل  اجلن ْأهت  ا ع  ر  ْد ق  ق  لان وا ل  ن  ف ك 

ْرد ود ن  م  مْ  ا  أ ْحس  لنْك  ْولنلهن  من لىل  ق  لَّلام  أ ت ْيلت  ع  نْلت  ك    ، ك             

        ال ل لك  احل ْملد  لال  بن   :  واق  ب  ف  لذ  ن لا ن ك  بَّ لك  ر 
من ع 
لْن نن  من

 
روال )" ْيء

 (.7824:ّي الرتمذ

ولعل هذا التفّرد يف األسلوب كذلك بام فيه من مجال وبالغة هلو اللذي 

جعل عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه خيرج إ  امللأل ملن قلريش ذات يلوم 

يسلتخفون ملنهم فيقلرأ علليهم  واملسللمون، قون حول الكعبلة وهم متحلّ 

: تاريخ الطلربي ) فقاموا إليه فرضبول حتى أرشف عىل اهلالك ، سورة الرمحن 

 .ولكنه أسمعهم كالم اهلل املعجز املبني (  8/772

يء لوال ب "أعني قوهلم إن الرد الذي جتاوبت به اجلن ما تالوة النبي 

 ياتلله عمللق هللذا الللرد حيمللل يف  "ملن نعمللك ربنللا نكللذب فلللك احلملد 

ى ، لاإلحساس بخطورة التكذيب بآالء اهلل تعا ، تلك اآلالء التلي ال حتصل

وإنام ذكر يف سورة الرمحن بعضها تنبيها  عىل اجلميلا بلذكر بعضله ، أو علىل 

فام ينبغي لعاقل أن يكذب بيشء من تلك النعم العظيملة  ..الكل بذكر اجلزء 

إحلدى وثالثلني ملرة ، وكأَّنلا  ، وهلذا يتكرر االسلتفهام اإلنكلاري الكرياة

ن يْ  رقات قوية متتابعلة علىل ملداخل اللنفس اإلنسلانية التلي يعلوهلا اللرَّ 

وهلو أيضلا   .. ف العادات بني فرتة وأخرى فتحتاج إ  التذكرواخلمول وإلْ 

ملا  اإلنس واجللن ، فكريلا  : تذكا بكريرة املكذبني بنعم اهلل تعا  من الريقلني 

حيملها التكرار التام يف السلورة  -وهي قليل من كريا  - هم ، كل هذل املعاع

يريد من أصحابه ذلك االنفعال اإلجيايب اللذي  الكريمة ، وهلذا كان النبي 

 .ملسه من اجلن حني قرأ عليهم اآليات 

هذا النظام املعجز يف توزيا التكرار ومالءمته للسياه يدعو العقل إ  إّن 

 .ذا اجلامل ا التدبر والوجدان إ  التأثر
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الت   :التكرار يف سورة املرسم
واملريال الرياع عىل تكرار  يات كاملة من سورة املرسالت ، وهو تكرار 

 قوله تعا             حيث تكررت هذل اآلية الكريمة

وهو عىل نسق التكرار يف سورة الرمحن ، كلام ذكر اهلل تعا  ، ع لر مرات 

أعاد الكرة عىل املكذبني يف أسلوب .. را  عظيام  من أمور الدنيا واآلخرة أم

 :وعيد وهتديد تق عر له األبدان ، وهذل صورة من تلك الصور 

         .         .         .

       .        .      .          

    .        (2-42. ) 

 الذي ال يكاد العقل يتخيل مدال  االنقالب الكوع ذلكمفاآليات تصور 

وت فرج السامء وتنسف  -عىل كريرهتا وسخامتها  -طمس النجوم حيث ت  

بال وتدقت الرسل بني يدي اهلل تعا  للسدال عن جواب أقوامها ، اجل

وذلك يف يوم الفصل ، وما أدراك ما يلوم الفصل ؟ وال يأِت اجلواب 

مبارشا ، بل يرتك للعقل أن يتخيل ما سيحدث يف ذلك اليوم العظيم ، إن 

يعة معرفة مقدمات اليوم التي ذكرناها  نفا  ، من انقالب هائل يف مظاهر الطب

إن معرفة ذلك  ليوحي باجلواب علن السدال ، وإنام ترك اجلواب ليرتك ..

           اإلخبار املتكررومن ثم جيئ هلذا  ..للعقل جماال  للتخيل والتفكر والتدبر 

           وهي حقيقة وجود  ليظهر احلقيقة ماثلة للعيان ،

 .لدين ، وإن تغافل عن ذلك أكرير الناس العقاب والريواب يوم ا

واذا األسلوب القر ع املعجز متيض اآليات يف إيقا  رسيا متمريل يف 

قُّص اآليات وتناسق الفواصل ، وكلام ذكر اهلل تعا  أمرا  من عظائم األمور 

ذكر بعدل هذل اآلية للتخويف واإلنذار ، يستوي يف ذلك تكرارها عقب 

 قوله  ":قال الكرماع ، يات التب ا  يات التخويف أو عقب        

    كرت عقب  ية غا مرات ألن كل واحدة منها ذ   مكرر عرش
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إن من عادة العرب التكرار واإل ناب كام يف عادهتم : وقيل  .. األو 

 .( 847:الربهان)"االختصار واإلجياز 

 :قمر التكرار يف سورة ال

الريالث عىل هذا اللون من التكرار يف سورة القمر ، حيث يتكرر  واملريال

 قوله تعا                    (43:القمر )قد ف

  (88،78،26 اآليات) بعد ذلك ثالث مراتتكررت اآلية 

 (وا عذايب ونذرفذوق) ما فائدة تكرير قوله :  فإن قلت ": الزخمرشّي قال 

ددوا عند فائدته أن جي  :  قلت (؟ كرولقد يّسنا القر ن للذكر فهل من مدّ )و

 ، وأن يستأنفوا تنبها   واتعاظا   كارا  من أنباء األولني ادّ  أاستام  كل نب

هلم العصا  ، وأن يقر    عىل ذلك والبعث عليه إذا سمعوا احلثَّ  واستيقاظا  

عليهم  هم السهو وال تستول  لئال يغلب   ( 22) تارات   هلم ال نَّ  مرات ويقعقا  

وكذلك تكرير األنباء والقصص يف أنفسها  .. ، وهكذا حكم التكرير الغفلة

، مذكورة غا  ، مصورة لألذهان القلوبيف لتكون تلك العرب حاقة 

وكرر يف هذل  ":قال القر بي و (2/272:الك اف )" منسية يف كل أوان

إن اهلل تعا  اقتّص يف هذل السورة عىل هذل : ، وقيل  السورة للتنبيه واإلفهام

األمة أنباء األمم وقصص املرسلني وما عاملتهم به األمم ، وما كان من 

لو  ، فكان يف كل قصة ونبأ ذكر للمستما أنْ  عقبى أمورهم وأمور املسلمني

 اّدكر ، وإنام كرر هذل اآلية عند ذكر كل قصة بقوله         ألن

بت يف أجوافهم وجعلها حجة  هل كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركّ 

 عليهم
"
 . (2/0272: اجلاما ألحكام القر ن ) 

ْن  والكالم يف السورة بام فيه التكرار موجه إ  معارصي النبي  وم 

إ  التذكا بأن  ، فهو التفات من اإلخبار املوجز عن القرون األو  بعدهم

ن املصا املامثل ملصاهم هو يف اتبا  القر ن وما جاء به من خا ، النجاة م
                                                 

عة - 22 وقا احلديد بعضه عىل بع  وصوت احلجارة والرعد واجللود  :  القعق 
 .، واملراد التذكا املسمو  ابسة ياليابسة  وال ّن اجللود ال
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ن ميّس للذكر والتالوة والتعليم وهو وعظ وتذكا للسامعني بأن هذا القر 

هي مجلة قسمية  ": يف تكرار هذل اآلية فهل فيهم من مّدكر ؟ قال األلويّس 

                  تعا وردت يف  خر القصص األربا تقريرا  ملضمون ما سبق من قوله 

                 (2)  وتنبيها  عىل أن كل قصة

وقد  (83/22: روأ املعاع )"منها مستقلة بإجياب االّدكار ، كافية يف االزدجار

 . كام ذكرنا للتنبيه والتذكا تكررت اجلملة

 ل السورة قولله تعا  واجلملة األخرى املكررة يف هذ    

     وقد 42،84،76،73،72، 40: تكررت يف اآليات ،

ومرتني كذلك يف قصة لوط  "42،84 "تكررت مرتني يف قصة عاد 

 أعاد يف قصة عاد  ":قال الكرماع "73،72"         

األو  لتحذيرهم قبل : وقيل..  لريانية يف العقبىألن األو  يف الدنيا ، وا

 .(423:الربهان) "والرياع لتحذير غاهم بعد إهالكهم إهالكهم

وإذ نعود إ  إيقا  السورة املكية نجدها رسيعة اإليقا  ، ولذلك فال 

جمال للتفاصيل التي ترد يف القصص نفسه يف سور أخرى ، فلكل سورة 

  .إن صّ  التعبا ،ومذاقها اخلاص ضموَّناهدفها وأسلواا و ريقة عرض م

، ألن فيه إيصاال   وأسلوب اإلجياز كان جمال فخر وتسابق بني العرب

للمعنى بأوجز عبارة ، وله مقامه الذي حيسن فيه ، كام أن للتكرار مقامه 

،  وهذل السورة جتما  بني  اللونني يف مجال بالغي أّخاذ الذي حيسن  فيه ،

حيث تنتهي مجيعا  بحرف الراء الذي   ااة الفواصل ،فاآليات قصاة مت

 . يسبقه حرف متحرك

  قد وردت اآليةو        ألول مرة بعد قصة نوأ

 وقومه ، ثم قال بعدها             (42 )

، وهو  كام سبق يف قصة نوأ فجاءت اجلملة هنا بع   ية ال  ية مستقلة

وكذا تتكرر بعد  (84)تلوين يف التكرار ، ثم تأِت  ية مستقلة يف َّناية القصة 

قصة ثمود مرة واحدة ، ثم يف قصة للوط وقومه مرتني ما بع  التلوين يف 

  املكرر ، قال تعا                
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   (73)    ثم تكررت اجلملة بعد ذلك  ية مستقلة ما بع

 التغيا         (72.) 

وهذا الرتتيب والتلوين لله حكمة وبالغة ال ريب ، وقد يكون يف وسعنا 

إدراك ذلك أو ال يكون ، فذلك فضل اهلل يدتيه من ي اء ، ولكنا ما ذلك 

 .تدّبر نجتهد يف ال

لقد تكررت اآلية أو اجلملة مرتني يف قصة عاد ملقابلة أفعاهلم القبيحة  

ببيان نزول العذاب ما تكرارل يف الكالم لتقبي  حاهلم ، ذلك أَّنم  غوا يف 

؟ وذلك كام  قوة   منا هل ث مَّ من هو أشدُّ : األرض وبغوا وتساءلوا يف سخرية 

 :اهلل تعا  عنهم  قّص 

                            

                         

  (42:فصلت)  

فقابل  ..وهلم وهددول وهم الذين  غوا يف األرض وبغوا ، وكذبوا رس

اهلل تعا  صنيعهم ذلك ببيان العذاب ال ديد الذي حل ام وكررل يف 

ْن بعدهم من حاهلم   .قصتهم لبيان ذلك، ولتحذير م 

أما قوم لوط فقد سبقوا العاملني إ  فاح ة قذرة مل خيرتعها أحد قبلهم ، 

ت إ  يومنا وما تزال هذل الفاح ة تددي دورها القبي  يف إفساد املجتمعا

 :هذا ،  وهذل الفاح ة هي إتيان الرجال وترك النساء ، قال تعا 

                            

   ( 24: األعراف ) 

ي  فهذا كان حاهلم ، ولذا ناسب أن يذكر العذاب يف قصتهم مكررا  لتقب

 حاهلم وفعاهلم ، وجاء اللفظ معهم مناسبا  مبينا  حللول العذاب   

   (72)  واختار لفظ الذوه الذي هو للطعم ، لتصوير تأثا

، فذكر اهلل تعا  ذلك عنهم مكررا  لبيان ما  العذاب فيهم كأنه ذوه باللسان

 .حّل ام والتحذير من مريل حاهلم 
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 :للجمل  ر من التكرار املتقاربلون آخ

ثمة لون  خر من التكرار املتقارب هو تكرار مجلة واحدة مرة أو مرتني يف 

سورة واحدة ،  ويلة أو قصاة ، وقد يتقارب موسعا اآلية أو اجلملة 

، غا أن ذلك يكون يف سورة واحدة ، مما يوفر له الوحدة  املكررة أو يتباعدا

 :تكرارل ، ومنه يف سورة اإلرساء املوسوعية ويعطيه مغزى ل

4-                                          

( 22) 

8-                               

           (22) 

األول من  ":مرتني ، قال الكرماع  "..وقالوا أإذا كنا "تكررت اجلملة 

كالمهم يف الدنيا حني جادلوا الرسول وأنكروا البعث ، والرياع من كالم اهلل 

وهو  (482:الربهان)"تعا  حني جازاهم عىل كفرهم وقوهلم وإنكار البعث 

إال أن فيه نكته أخرى هي تذكاهم يوم القيامة بالذنب الذي كام قال ، 

ارتكبول يف الدنيا ، ليكون تبكيتا  هلم ، وإقامة  للحجة عليهم ، وذلك بتكرار 

حتى ال يقا يف ظنهم  ،ان يف الدنيا بغا زيادة أو نقص لقوهلم نفسه الذي قالو

إ  العذاب احليس  كل ذلك زيادة يف العذاب النفيس ، إسافة ...أَّنم ظ لموا 

  .املعّد هلم 

 :ومن ذلك يف سورة الفت  قوله تعا 

4-                    (2) 

8-                  (3) 

إنزال السكينة ، وازدياد إيامن املدمنني ، األول متصل ب ": قال الكرماع

أما الرياع فمتصل بالعذاب والغضب ..  فكان املوسا موسا علم وحكمة

 .(422: الربهان )"فكان املوسا موسا عّز وغلبة وحكمة ..

تكرر ذكر جنود الساموات واألرض ليناسب موسو  السورة ، : قلت 

 إياها، إذ نزلت السورة واملسلمني وهو البرشى بفت  مكة ودخول النبي 
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يف  ريق العودة إ  املدينة عقب صل  احلديبية وعودة املسلمني دون دخول 

مكة لقضاء العمرة ، وحزنوا لذلك حزنا  شديدا  فبرشهم اهلل بالفت  ، واهلل 

تعا  يذّكرهم بأن لله جنود الساموات واألرض لكي تطمئن قلوام وال 

دا  هلل إذا شاء اهلل ذلك، وقال يف األو  فكل خملوه قد يصا جن حيزنوا ،

وقال يف ...ألن املوسا موسا تريبيت للقلوب وإخبار بالغيب "عليام  "

ألنه ذكر قبله تعذيب املنافقني واملنافقات واملرشكني  "عزيزا   "الريانية 

 . واملرشكات ، فناسب ذلك إظهار العزة والقوة ما احلكمة

 تعا  ويف سورة  ل عمران يتكرر قوله        يف

 : يتني متقاربتني عىل النحو األِت 

4-                            

                      

               (82). 

8-                        

                           

      (76) . 

 خر يف اآلية  طف عليه وعيد  كررل مرتني ألنه وعيد ع   ":قال الكرماع 

 األو  ، فإن قولله تعا          مصاكم إ  اهلل : معنال

  والعذاب معّد لديه، فاستدركه يف اآلية الريانية بوعد ، وهو قوله تعا   

        الربهان )"ل من رأفته حتذير  : والرأفة أشد من الرمحة ، وقيل

 :47). 

األو  واردة يف سياه النهي عن اختاذ الكافرين أولياء من دون : قلت 

ولذا جاء التحذير منه يف  .. املدمنني ، وهو أمر خطا جيّر البالء عىل املسلمني

  صورة حتذير عام        والريانية واردة يف سياه بيان

ّم  أن كل عمل يعمله اإلنسان من خا أو سوء سيجدل يوم القيامة، ومن ث 

  وختم األو  بقوله..  جيد اجلزاء عليه           لإلشارة إ
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كام تقدم  يا ،واإلشعار بأَّنا يف اآلخرة أكرير وأعّم من الدن، الرأفة والرمحة 

 .بيانه ودلت عليه ال واهد واآلثار 

فإن سأل  ":ويف سورة الكافرون تتكرر بع  اجلمل ، قال ابن خالويه 

معنال أن قوما  من كفار : ما وجه التكرير يف هذل السورة ؟ فقل : سائل فقال 

أنت سّيد بني هاشم وابن ساداهتم ، وال : فقالوا  قريش صاروا إ  النبي 

بك سنة وتعبد أنت  هلتنا أن تسّفه أحالم قومك ، ولكن نعبد نحن ر ينبغي

  فأنزل اهلل تعا  ،سنة            .         

اآلن ، وال أنتم عابدون فيام تستقبلون ما أعبد ، وال أنا عابد فيام أستأنف ما 

إعراب ) "وال أنتم عابدون الساعة ما أعبد  عبدتم أنتم فيام مىض من الزمان،

 عند القايض عبد اجلبار املعتز  وهذا املعني نفسه نجدل   (842: ثالثني سورة 

حيث ال يعد ذلك تكرارا  تاما  ، بل هو منو  املعنى وإن بدا يف اللفظ أنه 

 .مكرر 

  ، فمن  ذلك يف ون التوكيد  اللفظيالنحويّ ونختم هذل الصور بام أسامل 

 سورة  التكاثر        .         ( 7-2)  قال

 كرر توكيدا  للتهديد ، وإنام بدل من األول: كال  ":( 403) ابن خالويه 

 كام قال تعا  واإليعاد            مكررا  يف سورة

 :يف القر ن ، ومريله قول ال اعر  ويف نظائر لله ، املرسالت

الَّ  أ لت   ه  ة  ل      كننْل مجو    س  ْوم   د  ْين ا أ ْين   اوّلوْ  ي   ؟ أ 

  ومن ذلك أيضا  التكرار يف سورة الرشأ يف قوله تعلا           

    .               (2-0)  تقول اللدكتورة عائ لة عبلد اللرمحن:             

الرتتيب ، فهي تقرر ما يرتتلب علىل ملا سلبق  ىتلفتنا الفاء ملا فيها من معن "

بيانه ، من رشأ للصدر ، ووسا للوزر ، ورفا للذكر ، وهلذا التقريلر يلأِت 

مدكدا  بإن ، ثم يقوى التأكيد فيه بتكرار اجلملة مرتني نفيا  لل لك ، وإبعلادا  

 ، ذا التكلرار املدكلد يف السلور املكيلة األو وما أكرير ما يلقانا ه لالرتياب ،

ي أقلوى وأملّس ، لواحلاجلة إ  اليقلني النفسل حيث العهد بالرسالة قريب،

وتبدو أمهية هذا التكرار اللفظي يف قصار السلور بوجله خلاص ، حيلث ال 
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جمال لإل الة بإعادة لفظ أو تكرار مجلة ، إال أن تكون هللذل اإلعلادة أمهيتهلا 

 .(8/07:التفسا البياع  للقر ن الكريم )"تأثا واإلقنا  واجلزم القصوى يف ال

 : يكرار اجلمل املتباعدة يف القرآن : ثانيا  
هذا اللون من التكرار هو الذي انصبت عليه عناية الدارسني منذ التفتلوا 

ملا كتبله اخلطيلب اإلسلكايف  لُّ إ  هذل الظاهرة يف القر ن الكريم ، وفيها ج  

إلعجلاز ملن صلور ا  كتابيهام اللذين ذكرهتام  نفا  ، وهلو بحلّق والكرماع يف

ى عجائب القلر ن ناصلعة وقمة من قمم البيان املعجز ، إذ فيه تتبدّ  ،الكرياة 

 .ملن يتدبر ويتفكر 

تكرار منو  ال تكرار تام ، حيلث تلأِت اآليلة أو اآليلات  هوهو يف معظم

ل ، أو إبدال حلرف معنلى مكررة ما اختالف يف لفظ أو تقديم لفظ أو تأخا

 . تامن بختام خمتلف  اآليتان افتتاحا  واحدا  وخت  تفتبآخر ، أو ت  

وكل ذلك له دالالته البالغية وأسبابه السياقية التي ال يتوصلل إليهلا إال 

إذا  ":بعد  ول تدبر للسياه وسوابقه ولواحقله ، قلال اخلطيلب اإلسلكايف 

ظة خمصوصة ثلم أعادهلا يف موسلا أورد احلكيم تقّدست أسامؤل  ية عىل لف

 خر من القر ن وقد غا فيها لفظة عام كانلت عليله يف األو  ، فلال بلّد ملن 

حكمة هناك ت طلب ، فإذا أدركتموها فقلد ظفلرتم ، وإن مل تلدركوها فلليس 

 (.84-86: درة التنزيل ) "ألنه ال حكمة هناك ، بل جهلتم 

اآليلات التلي تكلررت و ريقتنا يف عرض هذل املكررات ستكون بذكر 

 ، ثم أنظلر فيهلا لعليّل  وجدنا لذلك سبيال   ماأوال  ثم نتبعها بأقوال الدارسني 

 إجياز اللفظ حتى ال يطول الكلالم ، ما  أجد بع  ما يوحي به ذلك التكرار

 :وأعرسها إن شاء اهلل مرتبة عىل النحو اآلِت 

 :إرسائيل يف عدة مواسا  يبن يف قصص جاء  -4

   قال تعا -أ                 
                            

      (22:البقرة) 
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  وقال -ب                

                         

       ( 424: األعراف). 

  وقال -ج                     

                    

                     

 (  0: إبراهيم). 

بغا واو هنا عىل البدل من  "يذبحون  "قوله  ": قال الكرماع

بالواو ،  "ويذبحون  "ويف إبراهيم  "يقتلون "افيسومونكم ، ويف األعر

ألن ما يف هذل السورة واألعراف من كالم  اهلل تعا  ، فلم ي رد تعداد املحن 

عليهم ، والذي يف إبراهيم من كالم موسى ، فعدد املحن عليهم ، وكان 

 مأمورا  بذلك يف قوله          (2:إبراهيم)(83:الربهان). 

الذي ورد يف  "حون يف األعراف موسا يذبّ  "لون يقتّ  "يف وسا : قلت 

البقرة بالغة عظيمة ، إذ الذب  نو  واحد من أنوا  القتل ، والقتل أعم من 

الذب  ، واختصت  ية األعراف بذكر القتلل ألن اهلل تلعا  ذكر فيها من 

عام  لة  ف مفّص كرياة ، ورسد قصتهم يف  األعرا فضائحهم وجرائمهم أشياء  

يف البقرة ، ومن أخطر تلك اجلرائم قوهلم ملوسى بعد نجلاهتم من  ل 

 :فرعون

                           

  (472:األعراف )

ثم اختاذهم العجل ..  وذلك حينام شاهدوا أقواما  يعبدون أصناما  هلم

 .إلخ .. دا  حني ذهب موسى لتلقي التوراة معبو

بال  يف ذكر النعم عليهم ومنها يف األعراف فلام بال  يف ذكر اخلطايا 

عىل يد  ل فرعون ، أما يف سورة إبراهيم  -بدل الذب   - نجاهتم من التقتيل
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ألن يف ذلك عىل يسومون وليس عىل البدل منه فقد ورد اللفظ معطوفا  

 . كاا  هلم لئال يغرتوا ، ولكي يريوبوا إ  رشدهم تعدادا  للمحن وتذ

 تامة ومتنوعة  ة يكرير دوراَّنا يف القصص القر عّ وهذل اجلمل املت اا -8

لتددي وظائفها يف السياه الذي ترد فيه ، وتساعد يف تريبيت املضمون يف 

وهي ما ذلك عقول السامعني والقارئني بكريرة دوراَّنا يف القر ن الكريم ، 

ومن ذلك يف قصص  دم ارتباط بموسوعات السورة التي ترد  فيها ، هلا 

 : عليه السالم 

  -أ                  ( البقرة

 .(440: ،  ه 26: ، الكهف 04: ، اإلرساء  72:

   -ب                 

              ( األعراف

:44). 

 واسا يف القر ن الكريم بنص واحد وردت اجلملة األو  يف أربعة م 

           ويف املوسا اخلامس يف األعراف جاءت ما بع  التغيا ، حيث وسعت

قلنا للمالئكة ) يف والتكرار ما أنه بلفظ واحد ،  " إذ "مكان  "ثم "

له ما هذا داللته القوية يف إظهار االحتفاء  " لكنْ ( اسجدوا آلدم فسجدوا 

عن ء ذكر فيها ْي   ة، وإذاعة هذل الدعوة الكريمة وإعالَّنا يف كل مر بآدم

 ( 704:القصص القر ع : عبد الكريم اخلطيب ) " دم 

 :يقول تعا  كذلك ويف قصص بني إرسائيل  -7

                           

                           

 وقال  (23:البقرة )                   

                           

         ( 406: األعراف). 
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 لبني إرسائيل ارش من اهلل تعا  والكالم الوارد يف سورة البقرة خطاب مب

ويف األعراف جاء يف معرض  "وظللنا عليكم  "ولذا ورد يف صورة اخلطاب 

ثم عدل يف هذل اآلية عن  " وظللنا عليهم "اإلخبار عنهم فجاء بلفظ الغيبة 

عىل سبيل االلتفات من  "كلوا من  يبات ما رزقناكم  "الغيبة إ  اخلطاب

 .وأشد جذبا  لالنتبال  يف السما ، الغيبة إ  اخلطاب ليكون أوقا  

فائدة أخرى من هذا التكرار وهي كريرة التذكا والتوكيد لألمر ،  ة  وثم

رددا  مسموعا   فيذكر يف أكرير من سورة وبأكرير من أسلوب حتى يكون م 

وهو تذكا ليس لليهود فحسب ، وإنام للمسلمني أيضا  ، ليقفوا عىل ...

، وحيذروا من سلوكهم البغي   حقيقة اليهود أعداء اهلل وأعداء املسلمني

  .يف هذل احلياة الدنيا

سورة  ل عمران ، ما تغا من ويف اآليتني تكرار  خر اشرتكتا فيه ما  ية 

 يف الرتكيب ، وهو قوله تعا  يف البقرة واألعراف          

         ويف  ل عمران          

        

بدال  عنه  ألنه  "نا "فقد وردت اآليتان بدون لفظ اجلاللة وذكر الضما 

 .ية  ل عمران فاقتىض السياه ذكرل سبق ذكرل يف اآلية ، ومل يسبق له ذكر يف  

 يف  ل عمران و                 

                      

           ( 443:  ل عمران). 

مريل قبه اهلل ألحوال الدال عىل املايض ألنه  " كانوا "مل يرد لفظ 

وليس يف ، إ  قيام الساعة متكرر دنيا ، وهو أمر مستمر الكافرين يف هذل ال

 . املايض فحسب

 قال تعا  يف قصص بني إرسائيل أيضا  و -2         
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                    ( 22: البقرة) 

  وقال                      

                        

      ( 404:األعراف). 

 :يف اآليتني مسائل متعددة من التكرار منها 

يف البقرة عىل البناء للمعلوم ألنه جاء يف  "..وإذ قلنا "قولله تعا   -

ففي سياه اإلخبار عنهم  "...وإذ قيل  "سياه اخلطاب ، أما يف األعراف 

يتبعه ألن الدخول  "كنوا اس "واألعراف  "ادخلوا  "كام مرَّ ، ويف البقرة 

ألنه يقا عقب  " فكلوا "، وفيه تنو  العبارة ، ويف البقرة  السكنىاإلقامة و

الدخول ، ففيه تنبيه عىل وجود اخلاات يف القرية بمجرد الدخول للرتغيب 

طف بالواو ألن فيها ذكر السكنى  "وكلوا  "يف دخوهلا ، ويف األعراف  ع 

 .جود الطعام والرشاب باستمرار لزمان ممتد ، وذلك يستلزم و

 وجاء التقديم والتأخا يف بع  الكلامت ، ففي البقرة  -  

         ويف األعراف         

        وذلك لتنويا العبارة ، وللداللة عىل التالزم بني الدخول

والقول ، إذ األمر اام وارد عىل سبيل فعلهام معا  ، فخالفت بنو إرسائيل 

ائنيل   ":قال  ويف حديث أيب هريرة عن النبي األمر ،  رْس 
ب نني إن

                       قنيل  لن

              (22: البقرة )ل وا ب دَّ ل وا  ف  خ  ، ف د 

ال واي   ق  ْم و  هن
ىل  أ ْست اهن ون  ع  ف  ة  :  ْزح  ْعر   ش 

بَّة  يفن ، 7267 :روال البخاري) " ح 

 .(3287:ومسلم

 يف البقرة الرتكيب و       ويف األعراف بحذف                 

دا   " غم وذلك ألن اهلل تعا  يف األو  أسند الكالم إ  نفسه بضما  " رم

 الرغد للداللة عىل الكرم والسعة فناسب ذلك زيادة  "وإذ قلنا  "يف  التعظيم

 .فلم يذكر معه الرغد  ا مل ي سمَّ فاعل هعىل البناء مل "وإذ قيل  "ويف األعراف
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 " خطيئايكم "ا ، ويف األعراف سوهو مجا تك " خطاياكم "ويف البقرة 

مجا التكسا ومجا : الستيفاء نوعي اجلما يف العربية وهو مجا مدنث سامل ، 

 .املدنث السامل 

بغا واو  "سنزيد " ويف األعراف "وسنزيد املحسنني  "وقال يف البقرة  -

األول عىل االستئناف ، كأنه عىل سبيل تكريا اخلاات هلم إن فعلوا ما أمروا 

 .به ، والرياع بغا واو لتنويا العبارة 

 :ويف قصص بني إرسائيل كذلك  -2

  -أ                 

                         

                    

   ( 06:البقرة). 

  -ب                     

                         

                         

                 ( 406:األعراف). 

واالنفجار  "انبجست "ويف الريانية  "انفجرت "ورد يف اآلية األو  لفظ

انبجس  ": معلوم وهو انصباب املاء بكريرة ، واالنبجاس أقل منه ، إذ يقال 

قال  ":ات للراغب ويف املفرد ..ان ق : املاء واجلرأ ، أي  بجس املاء : ي 

انفجر ، لكن االنبجاس أكرير ما ي قال فيام خيرج من ْء سيق ، : وانبجس

 ..(73:املفردات ) "واالنفجار ي ستعمل فيه وفيام خيرج من شئ واسا 

فليس يف االنبجاس إذن داللة عىل الكريرة ، واملعنيان كل منهام مناسب  

و موسى عليه السالم ، أي هو   الب  لسياقه ، فاملستسقي يف األو  ه

السقيا ، فكان التعبا عن االستجابة  بلفظ االنفجار م عرا  بكرامته عليه 

 .السالم 
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 موسى  أما يف األعراف فاملستسقي هم قوم         

فجاء بلفظ أقل يف الداللة عىل االستجابة ، إشعارا  لقوم موسى بقلة شأَّنم 

د اهلل ملخالفاهتم وجرائمهم الكرياة ، فساهتم يف اإلعراض عن دين اهلل عن

 .والصّد عنه م هورة معلومة 

                وثمة أمر  خر هو أن اهلل تعا  ذكر يف البقرة األكل والرشاب فقال

               أما يف األعراف فقال     

            فناسب لفظ االنفجار ذكر الرشب يف  ية البقرة. 

 :وقال تعا  -0

   -أ                    

 .(424:األنعام)

   - ب                      

            (74:اإلرساء). 

 "م ذكر اآلباء يف قوله قدّ يف اآليتني َّني  عن قتل األوالد خوف  الفقر ، و

ثم عطف األوالد عليهم يف  ية األنعام، وأّخر ذكرهم وقّدم  "نرزقكم 

، ألنه ملا موسا اعاة للسياه يف كل األبناء يف  ية اإلرساء عليهم ، وذلك مر

كان القتل يف األو  واقعا  بسبب اإلماله احلاصل فعال  َّنى اهلل تعا  عنه 

وذكر أنه يرزه اآلباء واألوالد مجيعا  ، وملا كان القتل يف الريانية أمرا  متوقعا  

أي خوفا  من  "خ ية  "خوف الفقر ومل يأت األوالد بعد ، كام ي  عر به لفظ 

هم ، فقّدم ذكر ا إلماله يف املستقبل ، ذكر تعا  أنه يرزه األوالد ويرزه  باء 

ويف الريانية  "نرزقكم  "األوالد ، فاإلماله يف األو  متعلق باآلباء فقال 

 . "نرزقهم  "متعلق باألبناء فقال 

 :وقال تعا  يف قصص فرعون والسحرة  -3

 -أ                 

 .                ( 482-482: األعراف). 
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  -ب                    

                 )  26-22: ال عراء). 

  "قال يف األو     "  ويف الريانية"    "  ألن ثم

أنه قّطا ثم صّلب ، أما يف ال عراء هنا تفيد فتفيد الرتتيب والرتاخي ، 

 والعطف بريمّ  .. فإاليقا  رسيا ، يدل عليه قُّص اآليات ورسعة احلركة

  "، ولذا عطف بالواو ، ويف األو  بدون  كيوحي بغا ذل  " 

 .املذكورة يف الريانية 

                 يف ال عراء بالغوا حني بدأوا بسحرهم فقلالواألن السحرةذلك و

               (22)   فلام تبني هلم احلق بالغوا أيضا

   ل فقالوايف االستخفاف بوعيد             (26 )

  . لتقابل املللبالغة يف الرش مبالغة يف اخلا ، ومل يأت ذلك يف األعراف

 :قال تعا  يف وصف عذاب أهل النار  -2

4-             .             

                ( 88-84:احلج). 

8-                             

                

     ( 86: السجدة) 

 تكرر قوله تعا               يف احللج ما

 ويف السجدة بدوَّنا ، ثم يأِت قوله تعا   من غمي  قولله       

ة احلج وذلك ألنه ملا ذكر يف األو  ألوان العذاب املخيف ، حيث ذكر قبل  ي

                            

   .               (42-86) بذلك  ىوكف

 .ذكر العذاب قبله  فذكر ذلك يف اآلية ليناسب   والغّم ، جالبا  للهمّ 
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يف السجدة النار بدون تفصيل أللوان  العذاب مل يذكر الغّم ، وملا ذكر 

هم النفسية واجلسمية،  الم   تبكيتا  هلم لتزداد    .. ولكن زاد قوله 

وملا  "احلريق  "ذكر معه لفظ  ..وملا ذكر قبل األو  الريياب واحلميم يف النار 

  . تفي بذكرل فقطذكر عذاب النار يف السجدة جمردا  عن الوصف اك

يف  ية السجدة وعدم وجودل  "قيل "وثمة سبب أخر الستعامل الفعل 

         يف  ية احلج ، وهو كريرة استعامل فعل القول يف سورة السجدة ، كام يف قوله

         ( 7 )  وقولله             

         )46)  وقولله              

  وقولله  (44)          )47)  فجاء الفعل يف اآلية

 .املذكورة التساه اللفظ ما غال من أفعال القول 

 :وقال تعا   -2

4-                  ( 27: النمل). 

8-                   ( 42: فصلت). 

اآليتان واردتان يف قصص صال  عليه السالم وقومه ثمود ، األو  يف 

بيان نجاته والذين  منوا واتقوا بعد إهالك قريتهم ، والريانية يف املعنى نفسه 

ى اعقة العذاب اهلون ، وقد جاء الفعل يف األو  معدّ بعد ذكر أخذهم بص

باهلمزة ويف الريانية بالتضعيف ، واهلمزة لتعدية الفعل إ  مفعوله، 

واملعنى فيهام متقارب ، لكن ملا وردت صيغة   والتضعيف للتعدية واملبالغة ،

 : مريل النملبكريرة  يف (  أفعل  ) 

                        

            .                  

      .                     (20-

من وزن  (ماسيان )  أمطر  وأنجى و( أمر  ) وارجأْخ ) فعال ت األجاء  (22

 .للم اكلة ومراعاة النسق والسياه  أفعل  
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 لت مريلّص بكريرة يف ف  ( فّعل ) وملا وردت صيغة            

      (48  ) و             )82)  جاء الفعل

لت يف اآلية التي ّص فّعل مراعاة للنسق والسياه ، وكذلك ملا ذكر يف ف   عىل

 قبلها قوله                         

بال  يف فبال  يف وصف الكفار بالضالل واستحباب العمى ، ( 43:لت ّص ف  )

 .الدال بوزنه عىل املبالغة " ىنجي  "ذكر النجاة للمدمنني بالفعل 

 :الكفار بع  وقال تعا  حكاية عن  -46

4-                          

      (70:الكهف). 

 8-                       

                         

 .(26:لت ّص ف  )

اآلية األو  واردة يف سياه قصة صاحب اجلنتني يف سورة الكهف ، 

ف جنس للجحود والنكران ، والريانية واردة يف سياه وص وهي مريل  

   اذل الصفات أيضا  ، وقبلها قوله تعا  -إال املتقني  -اإلنسان   

                    22 . 

واملالحظ أن املعاع متقاربة بني ما قاله صاحب اجلنتني ، وما يقوله عادة 

ولكن يف سورة الكهف ورد لفظ الرّد ، عم اهلل تعا  اإلنسان اجلاحد املنكر لن

 ، ومن ذلك بكريرة            02 وقوله ،    

             23 ومل يرد فيها لفظ الرجا ،. 

موسعني ، املذكور لت فقد ورد فيها لفظ الرجا يف أما يف سورة فّص 

 وقوله تعا               84 وورد فيها ،

 لفظ الرّد يف موسا واحلد          23  كل ، فجاء يف

 .سورة بام يناسبها 
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 : يكرار حروف املعاين 

رنا من قبل أَّنا البد أن تتكرر يف وفيام خيص تكرار حروف املعاع فقد ذك

مجلة ، وأَّنا تكون ما االسمية والفعلية عىل حد سواء ،  فتكرارها يف احلقيقة 

 . من  باب  تكرار  اجلملة

يف سياه  "أم  "ومن األمريلة الواسحة عىل ذلك تكرار حرف العطف 

منها ، موسعا    عرش    االستفهام اإلنكاري املتكرر يف  سورة الطور يف ثالثة  

   اجلملة االسمية ، كقوله تعا  يف سياه وهو  يأِت يف بعضها 

            )73) اجلملة سياه بعضها يف يف و

  وله سبحانه لالفعلية كام يف ق           

   )76 ) كذلك و               

    )70 ). 

العلامء واملفّسين واملتدبرين للقر ن منذ  املتنو لقد شغل هذا التكرار 

القدم ، وكل يدل فيه بدلول ، ويرى ما يظهر له من وجول اإلعجاز القر ع ، 

 .يته وتدّبرل آليات اهلل تعا   عىل قدر إخالصه ونالًّ واهلل تعا  يعطي ك  
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 الفصل اخلامس واألر عون

 يكرار ؟ هل يف القصص القرآيني 
لبع  األنبياء الكرام ، كام  يقرأ املسلمون القر ن فاون قصصا  مكررا  

ما عدا قصة  -يف قصة موسى وإبراهيم عليهام السالم وغامها من األنبياء 

ّن بعضهم ممن ال يتدّبر أن ذلك القصص مكرر فيظ -يوسف عليه السالم 

وذلك خيالف حقيقة األمر كام سنحاول البيان يف .. يغني بعضه عن بع  

 .هذا الفصل 

ام  يف ثالث وعرشين سنة ليعالج حياة الناس نزل القر ن منجّ لقد 

وكان القصص القر ع وسيلة من وسائل  ، ويوجهها نحو اخلا أوال  بأول

نفذ مبارشة إ  القلوب والعقول ، فالناس مفطورون عىل حب التبلي  التي ت

القصص، يقرأونه ويسمعونه ليعرفوا أخبار األسالف وأحواهلم، والقصص 

القر ع ي مل مساحة واسعة من  يات القر ن الكريم وسورل ، حامال  إ  

الناس أخبار األولني وساهم وأحواهلم وسنن اهلل تعا  يف املدمنني منهم 

لكّن به أسسا  يف املقام األول ،  وعظّي  تربوّي دعوّي إنه قصص  ..كذبني وامل

وأصوال  وحقائق  ال يمكن بدوَّنا تصّور حقيقة وجود اإلنسان عىل هذل 

األرض وحركته فيها ، بدون قصص القر ن وأخبارل سيكون بحث أحوال 

عند  لتاريخ العاماألولني أقرب إ  الظن والتخمني كام هو مالحظ يف كتب ا

غا املسلمني يف مسائل كرياة كأصل اإلنسان وخْلقه وعالقته باهلل تعا  

كل هذل ختبط فيها املدلفات الغربية ال ائعة خبط .. والطبيعة من حوله 

ع واء إ  حّد بعيد ، وبدون هدي القر ن يبقى ذلك أقرب إ  الظّن 

 .والتخمني 

ن الدعوة إ  اهلل تعا  ، نجد ألوانا  متنوعة مالقر ع ويف مرياع القصص 

 .واهلدف واحد يف ذلك كله هو أن يدمن الناس برب العاملني 

            :يف اللغة يدل عىل تتبا اليشء كام قال ابن فارس ( قّص ) وأصل مادة 

ْوهل  م   " ك  ق 
لن ْن ذ   ، من

ن
ء ْ ت بُّان اليشَّ ىل  ت  لُّ ع  د  ي   ي 

حن اد  أ ْصل  ص  الصَّ اف  و  : اْلق 

لنك  اقْ  ذ  اأن ، و  ر 
اصن يفن اجْلن ص 

اه  اْلقن لنك  اْشتنق  ْن ذ  من ت بَّْعت ه  ، و  ا ت  ر  إنذ  ْصت  اأْل ث  ت ص 
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ة   صَّ
ن  اْلب ابن اْلقن

من ل  ، و  ر  ث  نَّه  اْقت صَّ أ  أ   ، ف ك 
لن  بناأْل وَّ

رْيل  فنْعلنهن ل  بنهن من ْفع  نَّه  ي  أ 

ت ت بَّا  ف   ك  ي 
لن لُّ ذ  ص  ، ك  ص  اْلق  ر  و  وهذا املعنى اللغوي  (قّص : مقايسس اللغة)"ي ْذك 

 :جاء يف القر ن مريل 

-                     

  (44:القصص )أي تتبعي أثرل . 

-               (64: الكهف ) عني  ثار  أي عادا متتب 

 .د احلوت أقدامهام عىل الرمال ليصال إ  موسا فقْ 

وعىل ذلك فإن قصص القر ن قصص حقيقّي واقعي وقعت أحداثه 

   فقّص القر ن منها أ رافا           ( ل عمران  :

              واهلدف األسمى منه العربة والعظة ،وهو لذلك أحسن القصص ( 08

                       

                     

            ( 44:يوسف ) 

ر ذكرل يف أكرير من سورة ، وقد ويف القر ن نجد كرياا  من القصص يتكر

ي ظن أن ذلك تكرار ليشء واحد ، وليس األمر كذلك ، فللتكرار يف 

القصص القر ع أصول وقواعد نريد أن نتبينها يف هذا الفصل من خالل 

الدرس النظري والعميل معا  ، حيث ال يوجد تكرار كامل لقصة واحدة يف 

حداث التي تتفق ما سياه املعاع األ "القر ن وإنام يذكر القر ن من القصة 

وإذا كرر القر ن حلقة من القصة فإنه عادة ما يورد فيها  الواردة يف السورة ،

مما ... شيئا  جديدا  مل يذكرل من قبل ، وحيدث يف ألفاظها بع  التعديل 

: القر ن وعلم النفس : حممد عريامن نجاِت) "تطلبه العربة املقصودة من ذكر القصة 

402)  

تتفق ما غاها يف املواسا األخرى  ةكل حلقة من قصة نبّي يف سور إن

يف أمور وتزيد عليها أو تنقص ، وهذا يتعلق بسياه من السور األخرى 

 .القصة يف سورهتا واتساقها ما موسوعات السورة كام سنرى 
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ر  " :قال ابن تيمية يف قصة موسى عليه السالم  ك  ْد ذ  ق  ة   اهلل  و  صَّ
لن اْلقن ذن يفن  ه 

ب ارن 
ْعتن ْن االن ا من نْه 

ا  من ْوسن ل  م   ك 
ب ني   يفن  ي 

ْر نن ْن اْلق  ا  من
اسن و   م 

ةن دَّ
لن عن ْستنْدال  االن و 

ى  ا  ن ْوع مَّ ام  ي س  رن ك  ْا  النَّْو ن اآْلخ  لُّ اْسم   اهلل غ  ة  ك  د  د  ت ع   م 
 
ء ه  بنأ ْسام  ت اب 

كن ه  و  ول  س  ر  و 

 ْ ْعن ى مل  ىل  م  لُّ ع  يا   ي د  نْون  ت 
ْل فنيهن ار  ب  ا ت ْكر  ذ   ه 

ل ْيس  يفن ر  و  ْسم  اآْلخ 
ْيهن االن ل  لَّ ع  ي د 

رْيل   اتن من  النَّبني  : اآْلي 
ن
ء ا قنيل   أ ْسام  أ مْح د: إذ  د  و  ؛  حم  مَّ ب 

اقن اْلع    و 
احْل ارشن و 

بنيُّ املْ   ن   و 
ةن ن بنيُّ التَّْوب   و 

مْح ةن بنيُّ الرَّ ن  ى و  فَّ املْ ق  ةن و  م  ْعن ى ، ْلح  ىل  م  ة  ع  ل  ال  ل  اْسم  د   ك 
يفن

ة   ع  ت ن و  ات  م  ف  ة  ف الص  د 
احن ات  و  ان ْت الذَّ إنْن ك  رن و  ْسمن اآْلخ 

جممو  )" ل ْيس  يفن االن

و   ":وقال السيو ي يف التكرير  (403/ 42:الفتاوى  ه   و 
ن  التَّْأكنيدن

ْبل    من و  أ  ه  و 

نْ  نن الْ  من فحم  اسن ال  ةن خن اح  ص  لنط  ،  ا  ف  ْن غ  ب ْع ن م 
ه  لن ل  ْد  و  ق  ير  ، و  ا التَّْقرن نْه 

د  من
ائن و  ف 

ر  : قنيل   رَّ  ك 
ي ألن ْجلنهن ب بن الَّذن ىل  السَّ ا   ع  ع  بَّه  ت  ْد ن  ق  ر  ، و  رَّ ق  ر  ت  رَّ ا ت ك  م  إنذ  ال  اْلك 

ْولنهن  ْر نن بنق  ار  يفن اْلق  ْنذ  اإْلن يص  و    اأْل ق اصن           

                     (447: ه )

ي الْ  ل ق  ل  ت  ي ْكم 
ة  لن ي التُّْهم 

نْفن ا ي  ىل  م   ع 
ة  التَّنْبنيهن اد  ي  ا زن نْه 

من يد  ، و 
ا التَّْأكن نْه 

من من و  ال  ك 

ب ولن   ( .8/436: اإلتقان ) "..بناْلق 

ة التكلرار املنلو  للقصلص القلر ع ، واآلثلار ه ابن قتيبلة إ  عّللوقد نبّ 

 وفود العلرب كانلت تلرد علىل رسلول اهلل  "النفسية لذلك حني ذكر أن 

فيكون ذلك كافيا  هللم ، وكلان  ، لإلسالم فيقرئهم املسلمون شيئا  من القر ن

قبائل املتفرقة بالسور املختلفلة ، فللو مل تكلن األنبلاء والقصلص يبعث إ  ال

وقصلة  ، وقصة عيسلى إ  قلوم ، موسى إ  قوم مريناة ومكررة لوقعت قصة  

هلذل  ر   لهن نوأ إ  قوم ، وقصة لوط إ  قوم ، فأراد اهلل بلطفله ورمحتله أن ي  

 ويزيد   ها يف كل سما ويريبتها يف كل قلب ،يف أ راف األرض ويلقي   القصص  

 (.872:تأويل م كل القر ن )" احلاقين يف اإلفهام والتحذير

وهذا اللون من التكرار  كان  أحد أللوان  اإلعجلاز والتحلدي للعلرب 

 ىإعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ خمتلفلة تلددي معنل "حيث إن   ،كذلك 

يد الفصاحة وتتبني فيه البالغة ، وأع بهواحدا  من األمر الصعب الذي تظهر 
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ب   هوا بذلك عىل كريا من القصص يف مواسا خمتلفة عىل ترتيبات متفاوتة ، ون 

  .(04:إعجاز القر ن للباقالع )"...عجزهم عن اإلتيان بمريله مبتدأ به ومكررا  

لقد كانت دواعلي قلريش إ  معارسلة الرسلول والقلر ن كريلاة أمههلا 

هلدين يف اللتامس تكذيبه وتكذيب الكتاب الذي نزل عليه ، وقلد كلانوا جا

مغمز أو أكرير يف هذا الكتاب ، وهم أهل الفصاحة والبيان ، فقلالوا يف حمملد 

  ما قالوا ، ولكنهم عند القر ن وقفوا متحاين علاجزين ، فكلان قصلارى

 : قال تعا ! جهدهم أن  البول بقر ن  خر غا هذا 

                          

                             

                           

         (42:يونس ) 

 !ولو وجدوا يف قصصه مغمزا  لكانوا أسبق الناس إليه ، لكنهم عجزوا 

امللدمنني ،  بله قللوب   اهلل  ت  لقد كان القصص القر ع ينلزل منوعلا  ليريّبل 

وي ّد من أزرهلم ، ولرتسلخ يف نفوسلهم عقيلدة اإلسلالم الناشلئة ، فهلم 

تلل اون ، منهم من ق  يمضون يف سبيل اهلل الذي سلكه من قبلهم مدمنون كري

ذّ  أن  ال بلدَّ  -كأولئلك  - وهلم ، كلل ذللك يف سلبيل اهلل ..رد ب أو    أو ع 

 .يواجهوا مريل ذلك احلال ، والعاقبة للمتقني الصابرين 

لقد كان للقصص القر ع املنو  أمهية عظمى يف بناء اجليل األول الذي 

قالوا يف قصص وربام  " :ل القايض عبد اجلباراحتمل أعباء الدعوة ، ق

لم  : األنبياء 
 كررل اهلل تعا  ؟ وجوابنا أنه تعا  أنزل ذلك تسلية للرسول  لن

فكان ينزل مرة بعد مرة ليسليه يف حال بعد  ،فيام كان املرشكون يأتون به 

: تنزيه القر ن عن املطاعن )"حال ، وألن التال يعتلرب بذلك اعتبارا  بعد اعتبار

222 .) 

القصص القر ّع تكرار منّو  ، بل هو يف احلقيقة حلقات  إن التكرار يف

القصة الواحدة " إن من جممو  القصة تناسب كل منها سياقها يف سورهتا ، 
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جانب است هاد ، فال غرو   قد يكون فيها أكرير من موسا عربة وأكرير من

راد االست هاد هلا أو املو ن الذي يراد بنإذن أن ت ذكر  يف امل ه اسبة التي ي 

القصة الواحدة يف  ىوهذا شأن القصص القر ع ، فأنت تر.. االتعاظ 

َّنا تتكرر يف كل مو ن ، واحلقيقة أَّنا ال تتكرر  ولكن ي عرض يف أالقر ن ك

كل مو ن جانب  منها بحسب ما يقتضيه السياه  ، وبحسب ما يراد من 

 (827: التعبا القر ع: فاسل السامرائّي / د) "مو ن العربة واالست هاد

 :سورة له سياقان أساسيان العرض قصة ما يف و

تلك احللقة من عرض فيها القصة بام لالسورة التي ت   موسوعات:  األول

 . من ارتباط  بموسوعات السورة  القصة

سياه القصة نفسها ، حيث تكون احللقة املعروسة إحدى :  الثاين

بد العزيز حلقات القصة يف القر ن الكريم كله ، يقول الدكتور ع

وإذا عرست السورة ملجموعة من القصص فإَّنا تعرسها من زاوية ":كامل

رؤية أساسية تركز عىل هدف من أهداف القصص القر ع ، وكأن السورة يف 

ذاهتا وحدة ، والقصة وحدة فيها ، هلا اّتساقها ما بقية القصص يف ذات 

اقا أخرى من ما زوايا أخرى من القصة ذاهتا يف موالسورة ، واّتساقها 

 .( 48مج : جملة عامل الفكر :  القر ن والتاريخ )"القر ن 

إنه تكرار جلزء من  ،تكرار متكامل إذن التكرار يف القصص القر ع ف

ناسب موسوعات السورة التي يرد فيها ، وسياه يالقصة أو لبع  أحداثها 

   :طيب قول عبد الكريم اخلي .. الكالم الذي ي ساه فيه والغرض من سياقته

والدعوى التي نّدعيها لداعية التكرار يف القصص القر ع ، ويف كل تكرار  "

يف القر ن ختتلف فيه الصور للحدث الواحد ، هي أن هذل الصور يكمل 

 هبعضها بعضا  ، وأَّنا يف جمموعها تعطي صورة واسحة كاملة جمّسمة أو شب

والت يف الواقعة جمّسمة للحدث ، وأن ما يبدو من أنه اختالف بني املق

الواحدة أو احلدث الواحد ليس إال جتميعا  ملتناثر األقوال عن هذل الواقعة 

 (.872:القصص القر ع ) "أو ذلك احلدث 
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من  ثني ، فقد شغل القدماء  وكام شغل التكرار يف القصص القر ع املحد  

ة قبلهم ، وتدّبر بعضهم أرسارل ، وها هو السيو ي ينقل عن البدر بن مجاع

عىل  -بع  فوائد تكرير القصص القر ع ، وسنذكر بعضها  -رمحهام اهلل  -

 :ها ملا يف ذلك من فوائد ، ومن - وهلا 

أن يف كل موسا زيادة ْء مل يذكر يف الذي قبله ، أو إبدال كلمة  -4

 .بأخرى لنكتة ، وهذل عادة البلغاء 

له ثم هياجر أن الرجل كان يسما القصة من القر ن ثم يعود إ  أه -8

بعدل  خرون حيكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم ، فلوال تكرار القصص 

لوقعت قصة موسى إ  قوم ، وقصة عيسى إ   خرين ، وكذا سائر 

القصص ، فأراد اهلل إرشاك اجلميا فيها فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد 

 ..آلخرين 

 ىوأساليب خمتلفة ما ال خيفأن يف إبراز الكالم الواحد يف فنون كرياة  -7

 .من الفصاحة 

كتوفرها عىل نقل  -أي القصص  -أن الدواعي ال تتوّفر عىل نقلها  -2

 .األحكام ، فلهذا كررت القصص دون األحكام 

ومنها أنه تعا  أنزل هذا القر ن وعجز قوم عن اإلتيان بمريله ، ثم  -2

إعالما  بأَّنم سا اأوس  األمر يف عجزهم بأن كرر ذكر القصة يف مو

 .عبارة عرّبوا  نظم جاءوا وبأّي  عاجزون عن اإلتيان بمريله بأّي 

ومنها أن القصة الواحدة كلام كررت كان يف ألفاظها يف كل موسا  -0

زيادة ونقصان وتقديم وتأخا ، وأتت عىل أسلوب غا أسلوب األخرى ، 

ور متباينة فأفاد  ذلك ظهور األمر العجيب يف إخلراج املعنى الواحد يف ص

   . (8/426:اإلتقان )"..يف النظم 

إن للتكرار دواعي  كرياة ، ولتكرار أ راف من القصص كذلك دوا  

 .     متعددة ، وسنذكر أهم هذل الدواعي يف فصول قادمة 
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وتدّبر القصص القر ع حيتاج إ  فقه ودراية ومقارنات واستخالص 

ا تُّصيف الق ":للنتائج والعرب ، كام قال الفاوزابادي  ص واأل حوال وأ مَّ ص 

 
ن
مهن البالغة أ حوال القرون املاسية ، ووقائا األ نبياء ك  فهو أ نَّ اهلل تعا  ذكر بحن

عة ، بحيث لو تأ ّمل غّواصو بحار  وقصصهم بأ لفاظ خمتلفة وعبارات متنو 

ج ، وتفّكروا يف حقائقها وتدبَّروا يف دقائ اسو جل  ج احل ج  قها املعاع ، وخوَّ

نوا  رة املعادات إننَّام  وحتققوالعلموا وتيقَّ وتبيَّنوا أ نَّ ما فيها من األ لفاظ املكرَّ

هم  ة إنالَّ أ وحد  ا من اخلاصَّ ْرقا  حجاان رف ا  ب  هي أل رسار ولطائف ال ي 

طت هم وقّصهم
رت رسائرها من النحارير إنالَّ واسن هم ، وال يك ف سن            وأ خصُّ

 .(4/34:بصائر ذوي التمييز ) "(مهم مقدّ ) 

 :كيفية دراسة القصة القرآنية 

 :القصص القر ع يمكن أن يدرس بطره عديدة منها 

أن يدرس حسب ترتيب سور املصحف عىل أن يكون ذلك بغرض  -أ

ربط احللقة من القصة بسورهتا فحسب ، وهو اللون املتداول يف كتب 

للسور كالطربي والك اف والقر بي التفسا التي تتبا نمط التفسا املتتابا 

حيث ت درس القصة يف سورهتا كأي موسو  من موسوعاهتا ... وابن كريا 

 .املتعددة 

 أن يدرس بحسب تسلسل نزول السور لعرض اإل ار العام -ب 

 .للقصة ولبيان اجلديد يف عرض احللقات من القصة مما مل يرد يف غاها 

فيها القصة يف القر ن ثم ترتب ما كل املواسا التي وردت أن جت   -ج

 .عىل حسب تسلسل األحداث 

وقصص األنبياء مجيعا  تعددت مواسا ورودل يف القر ن إال قصة واحدة 

، هي قصلة يوسلف عليلة السلالم ،  ذكرت كاملة يف موسا واحد ومل تكرر

 . وذلك ألسباب خاصة ليس هنا حمل ذكرها 

التكلرار يف القصلص  وسنختار هاهنا قصة واحدة للدرس لبيان حقيقلة

التي ترج  اختيلار قصلة  دواعيالقر ع ، وهي قصة داود عليه السالم ، وال
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يستحق العنايلة واالهلتامم  ما للدرس ال ختتلف من قصة نبّي إ   خر ، فكل  

، إذ إن دراسة قصلة كقصلة  والتدّبر ، ولكنا نختار قصة داود رغبة يف اإلجياز

 . خاص لطوهلا وكريرة تفاصيلها كتاب  إبراهيم عليه السالم قد حتتاج إ

 :ودراستنا لقصة داود عليه السالم سوف تتخذ مسارين أساسيني

تتبا املواسا التي ورد فيهلا ذكلر داود عليله السلالم يف القلر ن :  األول

 .الكريم  وترتيبها حسب تسلسل النزول 

تبا ها سياه سورهتا ، أي ار: دراسة احللقة من القصة يف سياقني :  الثاين

وموقا تلك احللقة من السورة املذكورة فيها ، وسياه  بموسوعات سورهتا،

القصة الكاملة لداود عليه السالم وموسا تلك احللقة منها ، ونلذكر هاهنلا 

بيان هل فيهلا : هو  -ما تتبا أحداثها وعربها  -أن هدفنا من دراسة القصة 

فوائلد تكلرار القصلة يف  وملا؟   أم منلوّ  تكرار أم ال ؟ وهل هو تكرار كليلّ 

 مواسا متعددة ، وما وجه ارتبا ها بموسوعات سورهتا ؟

ومما جيدر ذكرل كذلك أن دراسة القصلة حسلب ترتيلب النلزول لليس  

درسا  تارخييا  ، إذ حيتاج املنهج التارخيي إ  درس متسلسلل زمنيلا ، والقصلة 

يف قصلة  جلاءما  ، إال القر نية ال توجد بكل حلقاهتا مسلسلة عىل هذا النمط

يوسللف فحسللب ، فمللنهج الللدرس املتبللا قللد يكللون إذن حسللب ترتيللب 

املصحف أو حسب املنهج التارخيي أو حسب ترتيب النزول ، وهذا األخلا 

 .أكريرها مالءمة  ملوسوعنا

ومن املعلوم أن ترتيب السور حسب النزول أمر تقريبي اجتهادي ، ليس 

وإنام نتبلا هنلا ملا عليله اجلمهلور يف فيه جزم إال يف مواسا قليلة معلومة ، 

ترتيب السور حسلب النلزول ، وقلد مجعلت ذللك ملن بعل  املصلاحف 

 .املطبوعة وكتب علوم القر ن 

 :قصة داود علير السالم 

يف  -حسب ترتيب النلزول  -ذكر لداود يف القر ن الكريم  ورد أول   -4

ب النلزول ، وهلي السلورة الريامنلة والريالثلون يف ترتيل، املكية  "ص"سورة 
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والقر ن املكّي عىل وجه العموم يعالج أمور العقيدة واإليامن بصلور متنوعلة 

األعلراف وهلود و له وملريم : منها القصص القر ع املتنلو  كلام يف سلور 

 ... وغاها (ص ) وال عراء والقصص و

بعد حديث متعلدد اجلوانلب يف السورة  داود عليه السالم  وقد ورد ذكر

ي مل احلديث عن الكفار وتكلذيبهم ، ثلم ذكلر تكلذيب  إ  رسول اهلل 

األمم السابقة ، وفيه بيان أن أهل مكة ليسوا بدعا  يف تكذيب الرسل، بل هلم 

أسالف  احلة يف تكلذيب الرسلل ، ثلم خيللص ملن ذللك إ  احللديث إ  

  بقوللللله رسللللول اهلل                             

             (43)  

ص وااللتحام البلديا يف اآليلة الواحلدة ، ملن أملر فانظر إ  هذا التخلُّ 

بالصرب و خر بالذكر ، ليكون ذلك القصص هاديا  ومريبتا  ومنلاا  للسلالكني 

، وفيهلا ذكلر  احلق ، وهذل احللقلة ملن قصلة داود مفصللة اجلوانلب  ريق  

تي تعرض هلا داود ، وبع  ما أعطال اهلل من املكانة والقوة لبع  املواقف ال

 :عىل النحو اآلِت 

  قال تعا  -                            (43 ) يذكر

، وما ذلك فقد كان أّوابا  ،  سلطانالوسبحانه ما أعطى عبدل داود من القوة 

 .إ  اهلل تعا   أي كريا التوبة واإلنابة

 ويف اآليللة التاليللة هلللا  -                            

       (42)   نجد كالما  ي ّد العقل والقلب معا  ، فها هي ذي اجلبلال

، إنلله التجللاوب الكامللل  مسللاء   رة مللا داود تسللب  اهلل معلله صللباأ  مسللخّ 

تسلبي  ، إنله انسلجام كاملل الو ةعبادالاإلنسان والطبيعة يف  بنيواالنسجام 

 ...واالنسجام يعني اجلامل  ،بني املخلوقات  

-                (42)  ومن دالئل امللك تسخا

 . ، تذهب وتعود إليه لتسب  اهلل معه للتسبي  ما داودالطا وحرشها 

-                        (86) 

ن الفصل يف القضاء بني ْس وجعل اهلل تعا  لله ملكا  قويا  وعلمه احلكمة وح  
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ليكون لكل مدمن عربة  الناس ، وما هذل املكانة والرفعة يأِت االبتالء ؛

رض أن يظل األفراد أو وعظة ودرسا  يتعلم منه ، فليس معنى التمكني يف األ

األمة بال حمن أو ابتالءات تظهر قدرهتا ومتاسكها وثباهتا عىل املباد  التي 

 . قامت عليها 

 : داود ا تالء 

،  بتالء للدرس والعربة والعظةبعد هذا اإلعداد حلمل األمانة يأِت اال

   قال تعا                .     

                        

                         .  

                      

       .                

                        

                         

         .                    

    .                     

                            

                                 

 .(80-84 :ص)

فّسون ، ونقل بعضهم فيها وقصة اخلصم ما داود مما اختلف فيه امل

قد ذكر املفّسون هاهنا  ": رفا  من اإلرسائيليات ، قال ابن كريا رمحه اهلل 

حديث  قصة  أكريرها مأخوذ من اإلرسائيليات ومل يريبت فيها عن املعصوم 

رّد علمها ..  جيب اتباعه فاألو  أن يقتُّص عىل جمرد تالوة هذل القصة وأن ي 
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تفسا ابن ) "...القر ن حق وما تضمن فهو حق أيضا  إ  اهلل عز وجل ، فإن 

 . (7/26: كريا 

لقد كان داود يتعبد يف حمرابه ال يصل إليه أحد إال بإذنه ، ولكنه فجأة 

ومن ثّم تبدأ ... جيد خصمني يتسّوران حمرابه فيفز  هلذل املفاجأة العجيبة 

  بتدّبر القصة بطلب احلكومة منه يف خصومة وقعت بينهام ، ومن الراج

لذلك فحني و.. قرائن السياه أن االبتالء كان تعقيبا  عىل ْء فعله داود 

استبان له الصواب الذي حكم هو به خّر راكعا  منيبا  مستغفرا  ؛ إْذ يتصور 

املرء وجود عالقة بني االحتكام إليه وبني توبته املفاجئة من ذلك األمر ، 

 . النبّي ْء عن  همل يريبت في وقد ذهب فيه املفّسون مذاهب  شتى ، لكن

 ءهم وارد كغاهم من البرش ويف القصة دالئل عىل أن حمن األنبياء وابتال

عن سعد بن أيب بل هم أشد ابتالء  ألَّنم القدوة احلسنة للبرش ، ويف احلديث 

ال   وقاص ْلت  :  ق  ا ": ق  ول   ي  س  دُّ  النَّاسن  أ يُّ ،  اهللن ر  ء   أ ش  ال   ؟ ب ال   ، ْنبني اء  اأْل  :  ق 

اأْل ْمري ل   اأْل ْمري ل   ث مَّ  ْبت ىل   ، ف  ْبد   ي  ىل   اْلع  بن  ع  س  إننْ  ، دنيننهن  ح  ان   ف  يننهن  يفن  ك  ْلبا   دن  اْشت دَّ  ص 

ل   ؤ  إننْ  ، ب ال  ان   و  يننهن  يفن  ك  ة   دن قَّ    رن
ىل   اْبت يلن بن  ع  س  أ   ف ام   ، دنيننهن  ح  رْب  ء   ي  ْبدن  اْلب ال   بناْلع 

تَّى ه   ح  ك  رْت  ىل   ي ْميشن  ي  ا اأْل ْرضن  ع  م  ْيهن  و  ل  نْ  ع  يئ ة   من
طن  (2687: روال ابن ماجه )" خ 

فالعربة من القصة أن داود وقا له ابتالء فأحسن التُّصف إذ عاد إ  ربه  

 .  وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم .. منيبا  إليه مستغفرا  خاشعا  خائفا  

هلا يف شلخص كلَّ  رية  لوالب ل –تعلا  داود  ويف َّناية هذل احللقة يأمر اهلل

 :قال سبحانه أن حيكم بام أنزل اهلل ويرتك اهلوى جانبا  ، -داود 

                                       

                                       

                         (80) . 

 إن الغرض األسمى من وجود اإلنسان عىل هذل األرض هلو عبلادة اهلل

تعا  بام رش  لعبادل ، ومن أصول ذلك احلكم  باحلّق ال باهلوى املضلّل علن 

 . سبيل اهلل
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فإَّنلا   حمملد احللقة ملن القصلة باحللديث إ  النبليبقت هذل وكام س  

 لحق كذلك باحلديث إليه ، ويف هلذا املقلام يقلول اهلل تعلا  لنبيله ت     

                                         (82) 

 .م قصة سليامن عليه السال  وبعدها يّسد

ل قصة داود عن قصة ولدل سليامن ، إن  إ  حممد ديث احلو يْفصن

حاق يف كل هذا ي قصُّ عليه وعىل أمته القصص ليأخذوا العربة  حممدا  

وبني قصص  ، ولذلك نرى دائام  تداخال  بني اخلطاب للنبّي  واملوعظة

الحظته عىل األنبياء ، وذلك يف القصص القر ع كله تقريبا  ، وكان هذا مما 

ففي قصة  درس مماثل أجريته عىل قصة نوأ عليه السالم يف القر ن الكريم ،

  يقول اهلل تعا  لنبيه  نوأ املفّصلة يف سورة هود ، ويف وسط القّص   

                        

    (72:هود)  يف السورة ثم يتتابا ذكر قصة نوأ. 

وهي السورة الريامنة واألربعون يف ترتيب  -املكية ويف سورة النمل  -8

 :يأِت ذكر داود عليه السالم وولدل سليامن ، قال تعا   -النزول 

                       

             .                

                             

    ) 11-16)  

زة إ  الفضل الذي أعطال اهلل داود وولدل سليامن  وفيها نجد إشارة موج

موسى عليه السالم يف سورة  ةقصعقب احلديث عن  رف من ويأِت ذلك 

النلمل ، ويلأِت بلعدها احلديلث علن سليللامن والنملة واهلدهد وقصة 

  ...ملكة سبأ ، ثم قصص صال  ولوط 

ا أعطال من علم ويف هذل اإلشارة املوجزة إ  داود يذكر اهلل تعا  م

، وعىل  لعبديه داود وسليامن ، وأَّنام محدا اهلل عىل تلك النعمة العظيمة

 ...سليامن لوالدل  ثم يذكر اهلل تعا  وراثة   تفضيله إيامها عىل الناس ،
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واملالحظ يف هذل اإلشارة املوجزة واحللقة التي قبلها من قصص داود   

قصص ولدل سليامن عليهام السالم  أن هناك تداخال  كباا  بني قصص داود و

ين يعي ان يف مكان واحد ، بينهام رحم األبوة  ذلك أَّنام كانا نبيني متعارص 

كريا إلخ ، ولذلك نجد هذا التداخل ليس فيام سبق فحسب بل يف .. والبنوة 

 .قصصهام يف القر ن  من

 تأِت -ورقمها مخسون يف ترتيب النزول  -املكية ويف سورة اإلرساء  -7

 إشارة موجزة كذلك إ  داود يف قوله تعا          

                         

     22. 

وسورة اإلرساء حتمل  ابا القر ن املكّي من قُّص اآليات ورسعة 

صحي  .. واحلديث يف مسائل العقيدة والتوحيد والغيب واآلخرة  اإليقا 

أن بع  ذلك يرد يف القر ن املدّع أيضا  ، لكن مساحته أكرب يف املكّي ، 

ا  يف القر ن املدع ادات واجلهاد واملعامالت أوفر حظّ ومسائل الترشيا والعب

 .إلقامة الدولة املسلمة عىل أسس احلّق 

نزل عىل داود وهو الزبور ، وقد كان الكتاب الذي أ  وهنا نجد إشارة إ  

والطا كانت تتجاوب معه كام مّر  يتغنى به ، وحيّسن صوته حتى إن اجلبال

نن ، ويف احلديث عن أيب هريرة  ذكرل ال    النَّبني   ع  ف ف  " : ق  ىل   خ  د   ع  او  ْيهن  د  ل   ع 

ال م   ْر ن   السَّ ان   ، الق  ر   ف ك  ْأم  هن  ي  اب  و  ج   بند  ت ّْس  أ   ، ف  ي ْقر  ْر ن   ف  ْبل   الق  ج   أ نْ  ق  ه   ت ّْس  ابُّ و    د 

ال   ل   و  ْأك  نْ  إنالَّ  ي  لن  من م  ل ع  دن : قيل  ":قال ابن حجر  (7243:روال البخاري )" ي 

املراد بالقر ن القراءة ، واألصل يف هذل اللفظ اجلما ، وكل شئ مجعته فقد 

توراة ، وقراءة كل نبّي تطلق عىل كتابه قرأته ، وقيل املراد الزبور وقيل ال

 .(0/282:فت  الباري) " الذي أ وحي إليه

وهي السورة اخلامسة واخلمسون يف  -املكية ويف سورة األنعام  -2

  يقول تعا  -ترتيب النزول                
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                  .          

              (22-22). 

سالم هو وإخوانه عليه الذرية إبراهيم من  وهنا نجد إشارة إ  أن داود  

ن وغاهم ممن مل يذكروا يف هذا السياه كإسامعيل عليه واملذكور األنبياء

   .السالم واملقام هنا مقام ذكر إبراهيم والريناء عليه وبيان فضل اهلل تعا  عليه 

وهي السورة الريامنة واخلمسون يف ترتيب  -املكية ويف سورة سبأ  -2

  يقول تعا  -النزول                  

              .              

                (46-44.) 

ت بعد هذل اإلشارة إ  داود وسورة سبأ سورة قصص ، وقد ف ّصل

وقبل ذلك وبعدل حديث متعدد اجلوانب إ  ، قصص سليامن وأهل سبأ 

أهل مكة ، ويف هذا السياه تأِت اإلشارة إ  مكانة داود وتسبي  اجلبال 

والطا معه وترديدها لذلك التسبي  ، وإشارة كذلك إ  صنعة داود التي 

مل يرد ذكر هلا فيام مّر من إشارات كان يأكل منها وهي عمل الدرو  ، وهذل 

 . إ  داود عليه السالم

ن يف ترتيب النزول والسورة الريالرية والسبع -املكيةويف سورة األنبياء  -6

وإ  أهل مكة  ثم يأِت  تبدأ السورة بحديث متعدد اجلوانب إ  النبي  -

ن ، ذكر  أ راف من قصص األنبياء ، فيبدأ بإشارة موجزة إ  موسى وهارو

ثم يفصل قصص إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب ونوأ وداود وسليامن 

 ..عليهم السالم وأيوب ويونس وزكريا وحييى وخيتم بمريم وولدها عيسى 

 : ويف هذا السياه القصيص يقول اهلل تعا  يف داود وسليامن

                       

            .          
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     .                

          ( 32-26). 

ظهر اهلل تعا  فضل سليامن ويف هذا املقطا من قصص داود وسليامن ي  

ما االحتفاظ ألبيه بمكانته بني قومه يف الوقت نفسه ، والعجيب يف هذل 

سجم ما القصة التي ظهر فيها تفوه االبن الصغا عىل الوالد الكبا ، أَّنا تن

 -امليل الفطري لإلنسان ، وهو امليل الذي يكون فيه تفضيل الوالد ألوالدل 

 .أمرا  فطريا  مركوزا  يف النفس اإلنسانية  -حتى عىل نفسه

ما نجدل يف هذل القصة املباركة ، حيث احتكم بع  الناس إ   ذاوه

، داود  يف غنم أكلت زرعهم ليال  ، فحكم داود بالغنم ألصحاب الزر  

حاقا  ، فطلب احلكومة ، فحكم بالغنم  -وهو صبّي  -وكان سليامن 

ألصحاب الزر  ينتفعون بلبنها وأصوافها ونتاجها حتى يعود الزر  إ  ما 

العدل  وألنه ه م  ولدلداود حك كان عليه بفعل أصحاب الغنم ، فريض

ان فضله ، وقد فّهم اهلل تعا  سليامن هذا احلكم لبي، املمكن يف تلك الواقعة 

،  ما ذكر فضل أبيه كذلك ، ثم يذكر سبحانه تعليمه داود صنعة الدرو 

 . وهذا كله يوجب ال كر هلل تعا  وحدل

ثم يذكر اهلل تعا  بع  ما أعطى داود من الفضل من تسبي  اجلبال 

 ..والطا تسب  معه ، وتعليمه صنعة الدرو  

لريامنون يف ترتيب النزول وهي السابعة وا -ويف سورة البقرة املدنية  -3

تأِت إشارة إ  داود وهو فتى يف مرحلة ال باب ، حيث خرج بنو إرسائيل  -

لقتال عدّو هلم هو جالوت اجلّبار ، وكان ذا قوة ومنعة وعدد كبا ، فهزمه 

 :اهلل بالفئة املدمنة القليلة الصابرة ، وأمكن داود منه فقتله ، قلال تعا 

                    

                         

                

     824.  
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داود ال اب يف الظهور ويرتقي حتى يصب  وبعد هذل الواقعة يبدأ نجم 

 .ل ملكا  نبيا  يف بني إرسائي

واملالحظة الدقيقة هنا أن ذكر داود عليه السالم يف سورة البقرة مقاتال  

ينسجم ما احلال اجلديدة للمسلمني يف املدينة ، حيث فرض اهلل عليهم 

.. يف األرض القتال وكريرت املعارك يف سبيل اهلل ونرش دينه وإعالء كلمته 

كل هذا يناسبه أن ي ذكر داود بصفة املقاتل ال جا  الذي فتك بجالوت ، 

 .وهذا من دقائق القر ن وعجائبه 

يف ترتيب ن والسورة الريانية والتسع -املدنية ويف سورة النساء  -2

يذكر اهلل تعا  بعضا  ممن أوحى إليهم من األنبياء ، ويذكر يف  -النزول 

 :ل تعا عدادهم داود ، قا

                         

                        

                      ( 407). 

وذكر داود يف هذا املقام ما إخوانه األنبياء تذكا بفضلهم وفضله وكونه 

، وذكر املوحى إليهم يف هذا املقام ممن أوحى اهلل إليهم وهم صفوة اخللق 

إشارة واسحة إ  أن الدين عند اهلل اإلسالم ، وأن  مبدوئني بمحمد 

هلل تعا  ، وفيه تعري  ببني إرسائيل ممن أنكروا مصدرل واحد من عند ا

دمها يف املدينة ما أهل وقد كان احلوار واجلدال عىل أش نبوة حممد 

 .وبخاصة اليهود الكتاب 

يف ترتيب السورة الريانية عرشة بعد املائة  -املدنية ويف سورة املائدة  -2

 : ، قال تعا تأِت كذلك إشارة موجزة إ  داود علية السالم  - النزول

                  

                   .     
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(32-32 . ) 

وسورة املائدة من أواخر السور نزوال  ، واحلوار واجلدال فيها ما أهل 

الكتاب ظاهران ، وقصص موسى وعيسى وبني إرسائيل فيها وأخبارهم 

 .. كرياة متنوعة ، وذكر عداوهتم للمسلمني وغيظهم وحقدهم ومدامراهتم 

كفروا باهلل  يذكر اهلل تعا  أن بعضا  من بني إرسائيل قدويف هذا السياه 

عيسى أنبيائهم ومنهم داود و عىل لسانوأَّنم لذلك استحقوا اللعن ،  تعا 

 .عليهام السالم 

ّصلت يف هذا ما ورد عن داود يف القر ن الكريم ، وقد رأينا أن قصته قد ف  

بع  املواسا ، ويف بعضها اآلخر جاءت اإلشارة املوجزة إليه للداللة عىل 

 . فضله ومكانته دون تفصيل

لعلنا نالحظ أن هذل احللقات املتنوعة من قصة داود ليس فيها تكرار و

حلقات من قصته بل هي تام بمعنى تكرار املوسو  الواحد عدة مرات ، 

يف عليه السالم داود عن يكمل بعضها بعضا  لتعطي الصورة املراد إعطاؤها 

 .القر ن الكريم 

ث سور فقط عىل واألمور التي تكرر ذكرها يف قصته وردت يف ثال

 :النحو اآلِت 

 .ذ كر تسخا اجلبال معه والطا ( ص ) يف سورة -4

كر تسخا اجلبال والطا وعمل الدرو  السابغات -8  .يف سورة سبأ ذ 

 (.الدرو  ) يف سورة األنبياء ذ كر تسخا اجلبال والطا وصنعة اللبوس -7

سجم ما البيان وهذا الذكر يأِت يف كل مرة بألفاظ وأساليب متنوعة تن

 . القر ع يف سورهتا وموسوعات السورة 

وما ي قال عن داود يقال عن مجيا قصص األنبياء يف القر ن الكريم ما 

 . عدا قصة يوسف بطبيعة احلال 
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، فاملكرر  كرياة   لبع  القصص يف القر ن فوائد  ( اجلزئي ) إن للتكرار 

 .لتالوة كام أمر اهلل تعا  ينطبا يف الذاكرة ويبقى فيها  ويال  ما تكرار ا

وما تغا أسلوب العرض يف كل سورة كام رأينا يف قصة داود عليه 

السالم بتغا األسلوب واجلزء املعروض من جممو  القصة ، واتساه ذلك 

كل ذلك يفت   فاقا  للتدّبر .. اجلزء ما موسوعات السورة التي يرد فيها 

 .والفقه هلذا الكتاب العظيم 

لك التكرار كذلك بلون من التحدي واإلعجاز ملن يعادي وقد جاء ذ

ومعارسة  القر ن قديام  وحديريا  ، لقد كانت دواعي قريش ملعارسة النبّي 

ما نزل عليه من القر ن قوية متوافرة  يف ظل عداوهتم تلك ، ولكنهم عجزوا 

عن إجياد مغمز يف القر ن رغم حتديه هلم ، ألن غمزهم القر ن هو غمز 

حتهم وبياَّنم التي عرفهم الناس اا ، فهم أهل الفصاحة والبيان ، فإذا لفصا

أنكروا ذلك البيان القر ع الراقي ظهر للناس جهلهم وعجزهم ، فكان أن 

فاهتمول بالسحر واجلنون والكهانة  وجهوا سهام النقد ل خص النبّي 

غا أما يف شأن القر ن فكان قصارى جهدهم أن  لبوا قر نا .. وال عر 

 .ذلك القر ن كام قّص اهلل تعا  عنهم 

إن القصد األسمى هلذا القصص هو حتقيق اإليامن يف حياة الناس ،  

باتبا  احلّق والسا يف  ريق الصاحلني الذين زّكاهم اهلل تعا  وجعلهم قدوة 

 : للناس ، وهلذا قال لنبيه 

                           

               (486:هود ) 
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 السادس واألر عونالفصل 

 لتكـرار يف القرآن من دواعي ا
اا نزل القر ن ، فكام التي التكرار سد اإلجياز ، وبكل  متيزت لغة العرب 

  يبدأ من احلرف إ  االسم ز ورد التكرار ، وهو تكرار منوّ اإلجيا يهورد ف

 .يف مواسعه  ذكرت  كام .. والفعل إ  اجلملة إ  القصة القر نية 

وثمة أسباب  تطلبت ظهور هلذل الظلاهرة األسللوبية يف الكلالم ، وقلد 

بدأت ظاهرة التكرار بأنواعه يف كنف الريقافة ال فاهية ملبية  حاجة  اإلنسلان 

الحتفاظ باملعلومات بصورة منظمة تساعدل عىل تذّكر املادة املسلموعة ، إ  ا

وما تطور احلياة اإلنسانية وظهور الكتابة تأثرت اا ظاهرة التكرار ، فبدأت 

تبحث لنفسها عن دوا   تدكد وجودها وتربرل ، ومن ثلم ظهلرت أغلراض 

 .اللغوية جديدة للظاهرة تربر وجودها واستمرارها وتدكد حقها يف احلياة 

للتكرار يف القر ن بالغة خاصة وإعجاز خاص ال نجدمها يف غلا هلذا و

هدف عام من وراء مجيا التكرار يف القلر ن الكلريم ،  ة  ، وثمّ  الكتاب املعجز

هو ترسيخ أصول الدين ومبادئه يف نفلوس املسللمني وعقلوهلم ووجلداَّنم 

يف  كلّل  -  املكلررات نوُّ بعد ذلك ت ىد ، ويبقبألوان من التكرار املنو  املدك  

الدواعي السياقية لكل تكرار ، وداال  يف الوقت األساليب ومرتبطا  ب -سياقه 

 .نفسه عىل إعجاز هذا الكتاب اخلالد 

  املريلا للتلدبر لقضلايا إن قار  القر ن الكريم جيد تأكيدا  بالتكرار املنلوّ 

بصلورة  لغيبيات  معينة ت مل أصول هذا الدين ، كالعقيدة وأمور الغيب ، وا

والوجدان ، وتريبيتهلا  عامة أكرير تكرارا  من غاها ؛ وذلك لتأكيدها يف احلّس 

ه إ  ووسلائل  ، ؛ ألن املحسوسات قريبلة ملن اإلنسلان  يف العقول و القلوب

إدراكها متوفرة ، ولذا نجد قضية اإليامن باهلل تعا  ومالئكته وكتبله ورسلله 

رات ، حتى يف القصص القر ع نجلد أصلول قمة املكريف  أِتواليوم اآلخر ت

 ويللة  -فيه بصور متعددة ، وال تكاد سورة من القلر ن  هذل األمور مكررة  
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  كبا ومريا يف صلور العلرض اللغلوي ختلو من ذلك ، ما تنوّ  -أم قصاة 

 . اجلميل

والتكرار يف القر ن منو  غالبا  ، فلم يأت تكرار تام إال يف سلور معلوملة 

ن واملرسالت والكلافرون ، وبعل  الرتاكيلب يف سلياه قصلص هي الرمح

ل الكرملاع يف مقدملة كتابله ااألنبياء ، وما سوى ذلك فهو تكرار منو  ، قل

هذا كتاب أذكر فيه اآليات املت لااات التلي تكلررت يف القلر ن  ":الربهان 

ولكن وقا يف بعضها زيلادة أو نقصلان ، أو تقلديم  ، ها متفقةالكريم وألفاظ  

أو تأخا ، أو إبدال حرف مكان حرف ، أو غا ذلك مما يوجب اختالفا  بلني 

-43:الربهلان ) "اآليتني أو اآليات التي تكررت من غلا زيلادة وال نقصلان

42). 

وهذا التكرار املنّو  ال خيص موسوعا  دون  خر ، إنه ظاهرة شاملة لكلل 

أللوان إعجلازل ،  املوسوعات التي يعرض هلا القر ن الكريم ، فهو لون ملن

يعرض املوسوعات التي يكرر ذكرهلا للتلذكا والرتبيلة والتوجيله ، "فهو 

اذا القدر املعجز من التنو  ، بحيلث ال تتكلرر صلورتان متامثلتلان أبلدا  يف 

يف ذللك  القر ن كله، عىل كريرة املواسا التلي يلرد فيهلا كلل موسلو  ، وإنّ 

عىل الدوام ، ولكي تكون تالوتله  أ  قربالنسبة لكتاب نزل لكي ي   بالغة   حلكمة  

حممد قطب ، دراسلات )"الدائمة جزءا  من العبادة التي يتقرب اا العباد إ  اهلل

 .(804: قر نية 

لقد أحّس العلامء املتدبرون هلذا القر ن قديام  وحلديريا  ، أحّسلوا بالبالغلة 

هو الغالب عليله، العظيمة من وراء التكرار فيه ، سواء كان تاما  أم منوعا  كام 

وعّدوا ذلك لونا  من ألوان التحدي التي عجز عنها العرب أرباب الفصاحة 

و هلا هنلا معنلى  ":والبيان يف مواجهتهم للقر ن أول مرة ، يقلول الرافعلي 

دقيق يف التحدي ، ما نظن العلرب إال قلد بلغلوا منله مبلغلا  عجيبلا ، و هلو 

 فتختلف يف  ره األداء ، وأصل  يف بع   يات القر ن ،  يءالتكرار الذي جي

املعنى واحد يف العبارات املختلفة ، كالذي يكون يف بعل  قصصله لتوكيلد 

الزجر والوعيد وبسط املوعظة وتريبيت احلجة ونحوها، أو يف بع  عباراتله 



 

634 

ة والتذكا باملنعم واقتضاء شلكرل ، إ  ملا يكلون لتحقيق النعمة وترديد املنّ 

 .(866:قر ن والبالغة النبويةإعجاز ال)"..من هذا الباب

نعمون النظر يف هذل املكلررات ، وال يتلدبرون أرسارهلا قلد والذين ال ي  

لجيدون فيها تكرارا  ال داعي للله ، وليسلت احلقيقلة كلذلك ، فلكلل م   ر رَّ ك 

لل يف سللياقه الللذي ورد فيلله ، ولكللل تكللرار عالقتلله واحلاجللة إليلله ه موقع 

السورة نفسها ، وكذلك ما حيدث  بموسوعات سورته وسوابقه ولواحقه يف

إللخ ، كلل ذللك .. فيه من تغيا لفظ بزيادة أو نقصان أو تقلديم أو تلأخا 

السلياقي  ظهر ذلك إال اللدرس  يناسب سياقه الذي ورد فيه بال ريب، و ال ي  

وباجلملة فاعلم أنه ليس يف القر ن مكلرر ال فائلدة  ":املتدبر ، قال ابن األثا 

نظلرك فيله ،  لمْ عن منه تكرر من حيث الظاهر ، فأنْ  رأيت شيئا  يف تكريرل ، فإن 

 . (7/2: املريل السائر )" لك الفائدة منه فانظر إ  سوابقه ولواحقه لتنك ف  

إن ابن األثا يضا بكالمله ذللك أسلس اللدرس السلياقي للمكلررات 

لبيلان واحلد ملن القر نية بكالم خمتُّص، وهو ما جيب تطبيقه عنلد دراسلتها 

 . مظاهر اإلعجاز الكرياة يف القر ن العظيم

ر ، والغلرض اللذي الداللة األصلية للمكرّ : وكل مكّرر حيمل رسالتني 

 . ر اللفظ أو اجلملة أو النص ، وهذا بع  التفصيل لذلك من أجله تكرّ 

 : من دواعي التكرار 

 :للتكرار دوا  كرياة يظهر كل  منها يف سياقه  ، ونذكر منها ما يأِت  

 : التكرار للتوكيد  -1

علىل أن التوكيلد أهلم أغلراض  -قديام  وحلديريا   -ما دارسو العربية جي  

رية إن لظاهرة التكرار ، وذلك أن املادة إذا كلررت رسلخت صلورهتا البصل

والسمعية إن كانت مسموعة ، رسخت يف اللنفس ومتكنلت  ،كانت مكتوبة 

هكلذا وجلدنا نحلاة العربيلة منها ، وتأّكد وجودها يف العقل لفرتة  ويلة، و

التوكيد أهم دواعي التكرار ، ويلرى أبلو  نّ أوبالغييها يكادون جيمعون عىل 

هالل العسكري أن للتكلرار مواسلعه التلي ي سلتحب فيهلا إرادة التوكيلد ، 
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كرسائل السلطان إ  عامله يف شأن األموال ، حيث إن سبيل الكالم فيهلا أن 

مل عىل اإل الة والتكرير دون   ..احلذف واإلجياز  حي 

فهو ي ُّصأ هنا بأن التوكيد هو املراد من التكرار ، وعىل هذا جاءت كريلا 

من نصوص العربيلة املتضلمنة للتكلرار يف كلالم العلرب وأشلعارهم ، ويف 

تكرار القصص القلر ع ، والقلر ن  ةصاخوبالقر ن الكريم والسنة النبوية ، 

خا لب العلرب   بني ، وإذاالكريم يتلون فيه اخلطاب بحسب حلال املخلا

وإذا خا ب اليهود والنصارى أو أخرب علنهم أ لال  ..أوجز ومللّ  وحذف 

  العرض وكرر ، هذا عىل الغالب من الكالم ، يقول أبلو هلالل الكالم ونوّ 

روحة لوقلام جتد قصة لبني إرسائيل يف القر ن إال مطوللة م ل ": العسكري 

الصلناعتني ) "، وتأخر معرفتهم  كانومكررة يف مواسا معادة ، لبعد فهمهم 

:427.)     

          ، قال رمحله اهلل  أ تكرار اليمني للتوكيد كذلكوذكر اإلمام مالك ل املو ّ 

فهو حللف اإلنسلان ل ال لىء الواحلد  -يعنى ل األيامن  -فأما التوكيد  "

ه من كذا وكلذا  ال أنقص   واهللن: مرارا   يردد فيه األيامن يمينا  بعد يمني ، كقوله 

 (.8/232:املو أ)"حيلف بذلك مرارا  ، ثالثا  أو أكرير من ذلك 

والتكرار ليس ترفا  أسلوبيا  أو تزّيدا  يف الكالم ، بل هو ظاهرة تعباية ال  

يف النصوص الفصيحة ، وال تكلرار بلال  غنى عنها يف املواسا التي ورد فيها

لة ، وحضورها ليس علابرا  ، أغلب التكرارات حتمل دال "داللة ، حيث إن 

راد من ورائه حتقيق أهداف نصية  وبلالنظر  "لغوية باألساس "بل مقصود ، ي 

إ  العنلارص التللي تتكللرر يف الللنص ومواقعهللا يف البنللاء العللام ، نقللول مللا 

إنه ال نقا  كذلك يف أن تصاعد التكرير يقود إ  تصاعد التنلو  : "لومتان"

خاللد /د)"ص ، فكلام تكاثر الت ابه تكاثر االختالف ، ال إ  متاثل النالداللّ 

، 87:، ملج 244: علامل الفكلر  من النقلد املعيلاري إ  التحليلل اللسلاع ،: سليكى 

 .(م4222الكويت 

والتكرار يف بع  املواسلا ال ي سلتغنى عنله ، إرادة اإلبللالغ واإلفهلام  

تاج إل ":والتوكيلد ، قال اخلطايب يف التكرار  يله وحيسلن اسلتعامله يف وإنام حي 
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اف برتكه وقو  الغلط والنسليان  األمور املهمة التي قد تعظم العناية اا، وخي 

وقد أخرب اهلل عز وجل بالسبب اللذي ملن أجلله ...فيها واالستهانة بقدرها 

  كرر األقاصيص واألخبار يف القلر ن ، فقلال سلبحانه            

                ( 24:القصص)(27-28:بيان إعجاز القر ن). 

وابن جني يرى يف التكرار املدكد لونا  من االحتياط ، فبعد أن حتدث عن 

ه ، أورد ما خيرج عن حد اإلجيلاز ، فقلال ح  هلذا  ": اإلجياز عند العرب ومد 

 ن يدّملو ّق ون يف ال ما أَّنم يف بع  األحوال قد يمّكنون وحيتا ون وينحطّ 

جاء القوم أمجعون أكتعون أبصعون أبتعون ، وقلد : وذلك يف التوكيد ، نحو 

 :  قال جرير

 الزاد  زاد  أبيك زادا   فنعم            أبيك فينا  تزوْد مريل  زادن 

أكانلت : فزاد الزاد يف  خلر البيلت توكيلدا  ال غلا ، وقيلل أليب عملرو  

نعلم ، : فكانلت تلوجز ؟ قلال أ: نعم ، لتبّلل   ، قيلل : العرب تطيل ؟ فقال 

ظ    (.22-4/27:اخلصائص) "عنلها  لي حف 

يف كلالم   يف العربيلة ، ولله حضلورلومواسلعه له أهدافه  نإذ تكرارفال

وقد رأينا بع  الدارسني خيلطون بني اإل ناب والتكرار، فبعضهم  ،العرب

 مل يكلن منله بلدّ  إذا "واإل نلاب عنلدهم  ، جعل التكرار نوعا  من اإل ناب

كلام أن اإلجيلاز يف اإلفهلام حمملود  ، حمملود وهو يف امللواعظ خاصلة   ، إجياز  

 . (428: الصناعتني  )"ممدوأ 

وجلدوى  ":يرى أن جدوى التكرار تكمن يف التوكيد ، قال  الزخمرشّي و

د وما علق به يف نفس الساما ومكنته التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت املدكَّ 

غفلة وذهابا  عام أنت بصددل  أو تومهت  ، بام خاجلته ر شبهة   يف قلبه ، وأمطت  

 .( 7/26:الزخمرشّي  رشأ مفصل) "فأزلته 

رول يف لوهو هنا يتحدث عن التكرار من وجه نظر النحاة ، حيلث حصل

صورة التوكيد بقسميه اللفظي واملعنوي ، وهي دراسة عىل مسلتوى اجلمللة 



 

637 

 األمهيلة الكبلاة ك فقلد بلنّي وملا ذلل ال تتعداها  إ   الدراسة األسللوبية ،

 .للتكرار بوصفه توكيدا  واحتيا ا  للمعنى املراد 

ويتكرر هلذا الكلالم نفسله عنلد الفاوزابلادي ، حيلث يلرى التوكيلد 

  رأيت زيدا  زيلدا  : رصي  ، وغا رصي  ، نحو قولك  "بالتكرير عىل نوعني 

له وعين ل: ري  نحلو قوللك لوغا الصل لهم ه ، والقلوم فعلل زيلد نفس  أنفس 

 (.2/802: بصائر ذوي التمييز )"مياَّن  لوأع

البالغيون ومن كالم النحاة واللغويني يف دواعي التكرار ،  صوص  هذل ن

إ  حللّد كبللا لكللنهم كللانوا أقللرب  إ  سللياقات الكللالم هلللم كللالم م للابه 

واعلم أن املفيد من التكلرار يلأِت يف الكلالم  ":، قال ابن األثا والتطبيقات 

يء لايلة بال للله وت ييدا  من أمرل ، وإنام ي فعل ذلك للداللة علىل العن تأكيدا  

املريلل )"يف ذمه أو غا ذلك  إما مبالغة يف مدحه ، أو الذي كررت فيه كالمك 

 ( .7/2:السائر 

ثون من الدارسني يرون التوكيد كذلك أهلم  دواعلي  التكلرار ،  واملحد  

ل ا أكرير  وم ":تقول  الدكتورة عائ ة عبد الرمحن  د ما يلقانا هذا التكلرار املدك 

يف السور املكية األو  ، حيث العهد بالرسلالة قريلب ، واحلاجلة إ  اليقلني 

يس أقوى وأمّس ، وتبدو أمهيه هلذا التكلرار اللفظلي يف قصلار السلور لالنف

 بوجه خاص، حيث ال جملال لإل اللة بإعلادة لفلظ أو تكلرار مجللة ، إال أنْ 

التفسلا )"ة أمهيتها القصلوى يف التلأثا واإلقنلا  واجللزم تكون هلذل اإلعاد

 (.02-4/07:البياع للقر ن الكريم 

 كون التوكيد أهم أغراض التكرار  وما اتفاه الدارسني عىل ما قّدمنا من

فإن العرب ما كانت تعمد إ  التكرار عمدا  ، وما كانلت تلجلأ إليله يف كلل 

يف الكالم ، ونحن إذا قارنلا  وأثرهامكاَّنا هلا مائزة حال ، إنه خاصة أسلوبية 

أّن  فسلنجدوورود ظاهرة التكلرار  بني ورود ظاهرة احلذف يف كالم العرب

وذللك ألَّنلم أميلل إ  اإلجيلاز  ؛ ظاهرة احلذف أكرير وجودا  يف لغة العلرب

واإلشارة والتلمي  ، فالذي يضطرهم إ  عكس ذلك البد أن يكون أملرا  ذا 

 .بال 
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لتكرار بالقياس إ  الكالم املطلرد عنلد ابلن جنلي أن العلرب وعلة قلة ا

متى اسلطروا  "، وأَّنم  وأوجز ، عام  ال وأمّل  كانت أكرير ميال  إ  ما خّف 

إ  اإل الة لداعي احلاجة أبانوا عن ثقلها عليهم ، واعتلدوا بلام كلفلول ملن 

دهم ، ن املوسا عنلذلك أنفسهم، وجعلول كاملنبهة عىل فرط عنايتهم ، ومتكّ 

: اخلصلائص)"وأنه ليس كغال مما ليست لله حرمتله ، وال اللنفس معنيلة بله 

4/23.) 

            ، لله مكانلله واحلاجة إ  اإلجياز واإل ناب سلواء عنلد العلرب ، فكلل  

ْوب اإلجياز باإل ناب، والفصي  العال بام دون  "و كالم الفصحاء إنام هو ش 

من  الساما   لقصد عىل العال ، وليخرج  ليستدل با؛  ذلك من القصد املتوسط

فيزداد ن ا ه وتتوفر رغبته ، فيُّصفول يف وجول الكالم إجيلازل  ءإ  ْ ءْ

حتى استعملوا التكلرار ليتوّكلد القلول للسلاما ، ، وقلد جلاء يف   ، وإ نابه

 (.427:الصناعتني )"كريا  ءالقر ن وفصي  ال عر منه ْ

د يف كالم العرب كوقد ورد هذا اللون التكراري امل ، وهو تكرار رياا  دك 

يناسب البيئة ال فاهية التي يسود فيها التعامل ال فاهّي باللغة ، وعّد ابن  

 :األثا من ذلك قول أحد شعراء احلامسة 

 اجلْزل   واخللق   دى        هناك هناك الفضل  ل والنَّ املدثَّ  إ  معدن العزّ 

كرير الذي هو أبل  من اإلجياز ؛ ألنه هناك هناك ، من الت: فقوله  ":قال 

يف معرض مدأ ، فهو يقرر يف نفس الساما ما عند املمدوأ من هذل 

ومقرل  أدلكم عىل معدن كذا وكذا: األوصاف املذكورة م اا  إليها ، كأنه قال 

 .(7/86: املريل السائر ) "ومفادل 

ر ه، ومن ذلكيف احلديث النبوي كوورد التكرار  ْسو 
بلن خمرملة  حديث املن

نني إننَّ  :عىل املنرب وهو يقول  أنه سما النبىَّ  امن  ب  ةن  ْبنن  هن   ا 
ن وا امل غن  يفن  اْسلت ْأذ 

وا أ نْ  ح 
نْكن مْ  ي  َّ  اْبن ت ه 

يلن ، أ يبن  ْبن   ع  ، ف ال     النب  ن  ، ال   ث لمَّ   ذ  ن  ، ال   ث لمَّ   ذ  ن   أ نْ  إنالَّ   ذ 

يد   رن ط   أ نْ    النب   أ يبن  اْبن   ي      اْبن تنلي ل ق  ي 
لنْكن ي  ْم، و  لإننَّام   اْبن لت ه  لي   ف 

ة   هن ن لي، ب ْضلع   من

يب نني رن ا ي  اا  ا، م  ْدذنينني أ ر  ي  ا و  ا م  اه    (.0763:، ومسلم  2876:روال البخاري)" ذ 
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ن   ال   : فقولله ": قال ابن األثا ن   ال   ث مَّ  ،  ذ  ن   ال   ث مَّ  ،  ذ  ملن التكريلر  "  ذ 

، النصباب العناية إ  تأكيلد القلول يف منلا  أشد موقعا  من اإلجيازالذي هو 

 (.7/46: املريل الريائر )"ريض اهلل عنه من التزويج بابنة أيب جهل بن ه ام عيلّ 

الل ، وإنلام جلاءت العللة يف روايلة احلوالعلة يف هذا املنا ليست حتريم  

إنع  " : قول النبّي يف وهي ، أخرى للبخاري ومسلم   م   ل ْست   و  ر  ال   أ ح  لال   ح 

ال   لُّ  و  ام أ حن ر  ل كننْ  ، ا  ح  اهللن و  ا   ال   و 
ت من ْ لولن  بننْلت   جت  س  بننْلت    اهللن ر  و   و  لد   اهللن ع 

انا   ك  د م  احن  . (0762:، ومسلم 7382: البخاري) " ا  أ ب د ا  و 

،  تأبيد مدة منلا اإلذن إ كرر ذلك تأكيدا  ، وفيه إشارة  ": قال ابن حجر

ثلم ال : عىل مدة بعينها ، فقال  النفي   مل  وكأنه أراد رفا املجاز الحتامل أن حي  

 "ولو مضت املدة املفروسة تقديرا  ، ال  ذن بعدها، ثم كذلك أبدا  :  ذن ، أي

 (.2/872:فت  الباري )

ي  أن النبيَّ  ال  ، واهللن ال يلدمن   ، واهللن ال يدمن   واهللن: قال   وعن أيب رش 

ْن يا رسول  : ، قيل  يدمن   لجلار   اللذي ال يلأمن  : ؟ قلال  اهللن م  روال )"ه ل بوائق 

 يف هذا احلديث تأكيلد حلّق : ال قال ابن بطّ : قال ابن حجر (0640 :البخاري 

: فلت  البلاري )"ملرات  عىل ذلك ، وتكريرل اليمني ثلالث   مه اجلار ، لقس  

46/223 .) 

  :قال اهلل تعا   :يف القرآن شواهد من التكرار للتوكيد 

4-           .          (4-7:التكاثر.) 

8-        .       ( 0-2:االنرشاأ.) 

7-         .           ( 72-72:القيامة) 

2-              .              

راد به التأكيد للمعنى الذي  ": قال ابن قتيية (42-43: االنفطار ) كل هذا ي 

رر به اللفظ    .(870-872: تأويل م كل القر ن )"ك 

  يف قولله تعا  -2         .         

     .        .         .    
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                     .     

    (446-462:ال عراء).  

ي النص  ، وذكلر املرسللني يف البدايلة لذكر أنه أخوهم ، واألخوة تقتض

.. واحدا  فكأّنام كلّذب الرسلل  مجيعلا   لفظ اجلما لبيان أّن من كذب رسوال  ب

ل هللم    كلرر قولله ":قلال ابلن األثلا.. وكرريف الكالم ليدكد        

      هم ، ويقررل يف نفوسهم ، ما تعليق كل واحد منهام ليدكدل عند

بعلة ، فجعل علة األول كونه أمينا  فيام بينهم ، وجعل علة الرياع حسم  معه 

والتكلرار (  7/2:املريل الريلائر )"فيهم ، وخلول من األغراض فيام يدعوهم إليه

ا هنا يدكد كذلك حقيقة التقوى بوصفها ثمرة اإليامن ، ويفيد إعلادة التلذك

 .اا مرة بعد مرة 

والتكرار كام يأِت يف اجلمل واألسامء واألفعال يأِت كذلك يف حروف  -0

  ويف قلول اهلل تعلا املعاع بحسب حاجة السلياه إليله ،         

                                 ( 2: البقللرة ) جللاء

تكرار العامل  "قال الكرماع  ( باليوم اآلخر ) يف ( الباء ) حرف اجلر  تكرار

ما حرف العطف ال يكون إال للتأكيد ، وهذل حكاية كالم املنلافقني ، وهلم 

علنهم اإليلامن بأوكلد  فنفى اهلل ..  دوا كالمهم نفيا  للريبة ، وإبعادا  للتهمةأكّ 

  األلفاظ فقال           (88:لربهان ا.) 

يدل أصل املادة ور للتقرير كذلك لون  من ألوان التوكيد ، اوالتكر

رُّ قرارا  إذا  ":اللغوي عىل الريبات واالستقرار ، قال الراغب 
رَّ يف مكانه يقن ق 

د ، وهو يقتيض السكون  ْ رَّ وهو الرب   "ثبت ثبوتا  جامدا  ، وأصله من الق 

 (.723: املفردات (

  أنه مكرر للتقريلر قولله تعلا  ّي الزخمرشومما ذكر            

                .                   (2-2:ال عراء)  

، ال لعراء حيث تكرر ذلك يف َّناية كل قصة قّصلها اهلل تعلا  يف سلورة 

ر يف هلذل السلورة يف أول كلل قصلة كيف كلر:  فإن قلت   ": الزخمرشّي قال 
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كرر ؟ قلت كل قصة منها كتنزيل برأسه ، وفيها من االعتبار مريل  و خرها ما

ما يف غاها ، فكانت كل واحدة منها تدل بحق يف أن تفتت  بلام افتتحلت بله 

صاحبتها، وأن ختتتم بام اختتملت بله ، وألن يف التكريلر تقريلرا  للمعلاع يف 

لاألنفس ، وتريبيتا   ظ العللوم إال هلا يف الصدور ، أال ترى أنه ال  ريلق إ  حتفُّ

راد حتفّ   لله يف القلب وأرسلخ   ظه منها، وكلام زاد ترديدل كان أمكن  ترديد ما ي 

  رقت الا  هذل القصص   من النسيان ، وألنّ  للذكر وأبعد   يف الفهم ، وأثبت  

ْقر عن اإلنصات للحق  ذان   ْلف   وقلوب   ، و  ل ، فكوثرت بالوعظ عن تدّبر غ 

 .(7/772:الك اف )" والتذكا ، وروجعت بالرتديد والتكرير

 : التكرار للتأثري النفس  -2

دث  ثارا  نفسية للمتلقي، فهو يطبا يف حّسل ه مما الشك فيه أن التكرار حي 

 ء املكرر ، صوتية كانت أو مرئيلة يطبا صورة اليش ..وجدانه وعقله وقلبه و

لّ  إن التكرار جيعل ا يف إظهارل بالصليغة  ألمر املكرر حاقا  غا غائب ، وي 

 . ب املعنى والسياهمن التغيا ، حسب ما يتطلّ  ءنفسها أو ما ْ

إن للتكرار الدقيق املنظم  ثارا  نفسية عميقة بال شك ، فاألمر الذي يذكر 

للذي مرة واحدة ثم ي رتك ، ال تكاد مترُّ علية األيام حتى ي نسلى ، أملا األملر ا

ل وبخاصلةيكرر عىل اإلنسان يف صباحه ومسائه فقّللام ينسلال ،  رر هلذا إذا ك 

 ...امللل والسأم  األمر بصور متعددة ، وألوان متجددة خمافة  

وهلذا السبب جعل اهلل تعا  عبادات املسلمني منوعة مكلررة ، ال تلددى 

 لهادة حتلى الإال ما له خصوصلية كلاحلّج ، مرة واحدة ثم يرتكها املسلم ، 

له أن  بدَّ  ويكون اا سمن املسلمني ، ال ،التي يدخل اا املسلم عامل اإلسالم 

 "ال إلله إال اهلل "يكررها كلل يلوم يف الصللوات وغلا الصللوات ، حيلث 

 .أفضل الذكر 

والصالة عبادة تتكرر يف اليوم مخس مرات ، ملا بعل  التغيلا ، فمنهلا 

ومنهلا الرباعيلة ارية جهرية كاجلمعة ، وَّنليلية جهرية ، ومنها َّنارية رسية ، 

عىل غلا هيئلة الفلرائ  كصلالة اجلنلازة  ، وث ّم صلوات   والريالثية والرينائية
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، وهلو إلخ ، كل ذلك جتنبا  لتكرار األمر عىل صورة واحلدة ...واالستسقاء 

 .كله ذكر  هلل تعا  

ك والصوم واحلج والزكاة هلا أعامل سنوية مفروسة ، ثم هنلاك بعلد ذلل

 .جمال التطو  يف كل منها 

عرض موسوعاته وقصصه بأساليب متنوعة متعلددة ، والقر ن الكريم ت  

ومنهلا اهللاد   ..منها الّسيا الذي يكاد يأخذ بالقلوب واأللباب واألبدان 

ص للحاللة كلأن ومنها أسلوب احلوار امل خ  .. دبر الذي حيرك العقل إ  الت

إللخ ، فاملوسلوعات القر نيلة .. ني أشخاصها أحياء يتحركلون أملام األعل

تعرض بصور منوعة ومن زوايلا متعلددة دفعلا  للمللل، وحريلا  علىل التلدبر 

 .. والتفّكر 

وسنجد يف القر ن  يات مت ااات يف كل األلفاظ ما علدا واحلدا  ، يلأِت 

وسلنبحث علن عللل وراء ذللك ، وسلنجد  أن  .. مغاا  أو مقدما  أو مدخرا  

ذلك ، فكل حرف أو لفظ فيه موسو   بميزان  يانتدعوالسياه يس املوسو 

لألنبياء مقاملات ملا أممهلم يكلون فيهلا  ":قال اخلطيب اإلسكايف .. دقيق 

وال يكلون  ، والوعيلد   ا فيها عودا  عىل بدء الوعلد  رجَّ اإلعذار واإلنذار ، وي  

دعاؤهم إ  اإليامن باهلل ورف  عبادة ما سلوى اهلل يف موقلف واحلد بلفلظ 

ال يتغا عن حاله ، بل الواعظ يفتّن يف مقاله ، واجلاحد املنكر ختتللف  واحد

ل، فإذا جاءت املحكيلات علىل اختالفهلا مل ي   أجوبته يف مواقفه وقلد  - ْب طال 

، وملرة  باتفاقها ، ألنه قال هلم مرة باللفظ الذي حكلي -اختلف يف األصل 

ام يكريلر علددهم بلفظ  خر يف معنال كام ذكر ، وكذلك اجلواب يرد ملن أقلو

عىل ما كان عليه ،  اخلرب يتناول اليشء   ه  دْ وخيتلف كالمهم ومقصدهم ، وصن 

 (.424:درة التنزيل وغرة التأويل)"لالعرتاض اذا ونحول  نفال وجه إذ

 : التكرار يف علم النفس املعارص 

الحظ علامء النفس املحدثون أمهية التكلرار يف كريلا ملن نلواحي احليلاة 

تكرار عرض  راء وأفكلار معينله علىل النلاس يلددي  "حيث إن  اإلنسانية ،
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عادة إ  استقرار هذل اآلراء وتريبيتها يف أذهان الناس ، وقلد بينلت دراسلات 

وفطنلت املدسسلات  ، علامء النفس املحدثني أمهية التكرار يف عملية اللتعلم

اس ، التجارية والصناعية إ  أمهية التكلرار يف تريبيلت الفكلرة يف أذهلان النل

فقاموا بإنفاه األموال الطائلة عىل اإلعالنات التجاريلة التلي تقلوم بعلرض 

القلر ن :حممد علريامن نجلاِت)"أفكار معينة عىل الناس ادف التأثا يف اجتاهاهتم 

 (.408:وعلم النفس

وقد يكون التكرار مألوفا  يف مواقف اإل ناب واإلسهاب، فلإذا جلاء يف  

دّل ذلك عىل ما له من أمهية تعبايلة ،  ، تصارة اإلجياز واالخموسا هو مظنّ 

ترسيخا  وتقريرا  وإقناعا  ، والدراسلة النفسلية قلد  ..يكون الفتا  ومرياا   " إنه

انتهت بعد  لول التجلارب إ  أن مريلل هلذا األسللوب هلو أقلوي أنلوا  

يس ، وأدعاهللا إ  اليقللني ، وأشللدها إحيللاء  باحلسللم لاالسللتدالل النفلل

 (.4/32:التفسا البياع للقر ن الكريم : عبد الرمحن  عائ ة/د)"واجلد

وقد توصل علامء اللنفس إ  أن التكلرار يسلاعد علىل تقويلة اللذاكرة ، 

          ، ومن النتائج التي توصل إليهلا علامل اللنفس األمللاع ويسهل عملية احلفظ

 : ما يأِت  "إبنجهوس  "

مر حلفلظ املجموعلة أو أن التكرار املوز  أفضل ملن التكلرار املسلت -4

قلراءة  كافيلة  (72)إعادة حفظها بعد مدة  ويلة من اللزمن ، فقلد وجلد أن 

إلعادة احلفظ إذا وزعت عىل ثالثة أيام ، يف حني يكون ال خص يف حللاجة 

 .قراءة إذا أراد حفظ املجموعة يف يوم واحد  (02)إ   

  نغملة من العوامل األساسية التي تسلاعد علىل التحصليل اصلطنا -8

معينة أو إيقا  موسليقي معلني ، وقلد أّدت بعل  التجلارب إ  أن بعل  

ي ، يء ملن التغنّللاألشخاص يكاد يعجز علن التحصليل إذا مل يسلتعن ب ل

ر لنا عاملل اإليقلا  واللوزن سلهولة حفلظ القطلا ال لعرية والنريلر لويفس

 (.873: مباد  علم النفس العام : يوسف مراد/ د) "املسجو 
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ن أحد حمفزات الذاكرة أو من لطاهتا ، ولعلل هلذا يرجلا إ  فالتكرار إذ

حلني كانلت احلاجلة  الفرتة ال فاهية التي تولدت يف كنفها ظاهرة التكلرار،

واللدليل علىل أن  " ماسة إ  احلفظ ، وهو بذلك يساعد عىل تقويلة اللذاكرة

حفظ القطعة ال عرية هو يف الواقا تكوين عادة حركيلة خاصلة ، هلو أع يف 

ة نسيان بع  الكلامت أكرر الكلامت السابقة بنغمة خاصة ،  مال  يف أَّنا حال

ستريا النطق بالكلامت املنسقة ، وقد أسطر إ  تكرار بيت أو أبيلات ملرة أو 

وامللادة  ..  مرتني قبل أن أوفق إ  احللقة املفقودة من هذل السلسللة احلركيلة 

تظل ملادة  حلاقة  يف  -منوعا  سواء كان التكرار كامال  أم جزئيا   - املكررة

الذهن، وهلذا اسلتغّل العلاملون يف جملال الدعايلة التكلرار  بوصلفه أساسلا  

الصلورة أو املعلاع التلي يتكلرر ورودهلا يف اإلدراك "لعملية الدعاية ؛ ألن 

اخلارجي أو يف الذهن تكلون أسلهل اسلتدعاء ملن غاهلا ، فلالتكرار ملن 

أثر التكرار إ  أنه يزيد اليشء املكرر متيلزا   عوامل تريبيت املعلومات ، ويرجا

وهلذا كان التكرار واإلحلاأ يف التكرار هو الركن األساس الذي  ..عن غال 

 ( .872-872: مباد  علم النفس العام ) "يقوم عليه فن الدعاية 

 م غا امللحلف نو  من اإلحلاأ املنظّ اإلعالّع املدروس جيدا  إن التكرار 

ه املتلقي ، وهلو يسلاعد كرول ما دام يف حدود معلومة ، فال يملّ أي هو غا م

السللعة وبلني  فكلام ربط املعللن بلني عىل خلق االرتباط يف ذهن املستهلك،

بلني صلفة معينلة  أو أو بني السلعة وبلني االسلم املميلز احلاجة التي ت بعها

لعللوم ا:حسن حممد خا الدين/د)"ثبت هذا يف ذهن اجلمهوريطلبها املستهلك 

 (.762: السلوكية

يعلمون أن التكلرار املنلو  أفضلل ملن  واملعلنون ما استعامهلم للتكرار 

كلام ذكرنلا يف يف أساليبه املعجلزة  الكريم   القر ن  وقد سبقهم إ  ذلك ،  غال

يمنلا  "    ثار نفسية عميقة فهوغا موسا من هذل الدراسة ، وللتكرار املنوّ 

رسلت عليلة فكلرة من حدوث امللل الذي يمكن  أن ينتاب  اإلنسان إذا ما ع 

معينة عدة مرات يف صلورة واحلدة ال تتغلا ، وقلد بينلت دراسلات عللامء 

النفس املحدثني واملتخصصني يف الدعاية واإلعالم أمهية تغا الصليغة التلي 
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ي عرب اا عن فكرة معينة لتجنب امللل وإلثارة االنتبال ، وهو أملر يراعيله اآلن 

 (.402:القر ن وعلم النفس )"باإلعالن التجاري القائمون 

التوزيلا كلذلك ، أي  وما التنو  يف املادة املكررة ينبغي أن تكون حسلنة  

التكلرار  "ألن ..  رية أو السلمعيةلتكون موزعة عىل املساحة الزمنية أو البص

املوز  خا من التكرار املركز لعملية التذكر ، فلو فرسلنا أن ميزانيلة املعللن 

رين ملرة ، فإنله ملن األفضلل أن يكلرر لسم  بتكرار اإلعالن أربعا  وع لت

اإلعالن مرتني كل شلهر  وال العام من أن يكرر ثامع مرات يف ال هر مللدة 

 (.760: العلوم السلوكية ) "ثالثة أشهر

وهلذل األسباب ورد األمر بتكلرار اللذكر يف القلر ن و السلنة ، فاملسللم 

كلل ذللك ...ومة يف أوقات معلومة بأعداد معلوملةمأمور بتكرار أذكار معل

ليكون عىل صلة دائمة باهلل تعا  ، واملالحظ أن األمر بتكرار ذكلر ملا علددا  

ألرسار قد نعلمها أو ال نعلمها ، فهنلاك  ، من املرات خيتلف من ذكر إ   خر

 .الذكر ثالث مرات أو سبعا  أو عرشا  أو ثالثا  وثالثني أو مائة 

تكلرار قلول  ملا ملرات كريلاة ، ومعللوم أن راد ملن ما امل: هنا والسدال 

 االعتقاد بمضمون ذلك القول يتم بمرة واحدة ؟ 

، إَّنا جتعل  املسلم عىل ذكر دائم واتصال باهلل  كرياة   إن لذلك دواعي  

تعا  ، وهي كذلك تستنقذ وقت املسلم من الضيا  واللهو والعبث ، وكل 

إن سا  فيه وقته ، إنه إذا جلس يف بيت من بيوت ذلك يعود عليه باخلسارة 

ر مرات أو مائة ، أو كان يف بيته أو مكان لاهلل يردد هذا القول أو ذاك ع 

عمله ، ف غل نفسه بذكر رشعي ، فسوف يكون يف اتصال دائم بخالقه ، 

فهو حاق معه يناجيه بأحب الكالم إليه ، هذا هو املقصود األعظم من 

قت املسلم أن يكون النصيب األكرب من و ،ار يف اإلسالم العبادات واألذك

وذلك بع  ما .. عبادة أو سعيا  يف األرض للرزه  أو ذكرا  لله سبحانه هلل 

 حتمله داللة اآلية الكريمة                 

ي ، ل مئنان النفسوبذلك يتحقق يف حياة املسلم األمن واال( 20:الذاريات)

 ومها أساس احلياة السعيدة التي يرجوها اهلل لعبادل  قال تعا    
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 ( .82:الرعد )

 : لتشو  واالستعذاب التكرار ل -3

تكرار لفظ أو مجلة يف كالمه ت وقا  إ  ما فيها  كرياا  ما يلجأ املتكلم إ 

من مضمون ، كأن يكون اسم حبيب ، أو مكانا  لذكريات حمببة إليه ، قال 

وال جيب لل اعر أن يكرر اسام  إال عىل جهة الت وه  ": يقلابن رش

 : واالستعذاب ، إذا كان يف تغزل أو نسيب  ، كقول امر  القيس 

يار  
ى دن ي عافي ات   لسلم  ا  َّ للأل        اخلالن  بنذن ْيه  ل  م  لأْس  كلُّ  ع  طّ  ح   الن لللله 

ى وحتسب   لم  ال ال   س  ادي       كعهدن ا تز  امى   بنو   أوعالن  رأسن  عىل أ و اخل ز 

ي ال       ل مى ل  ي إذْ  س  رن يدا   لدا      ّض ن  م   ك  للت  جن يدن  و  جن ئ ك  ع ليس   من لالر  طالن لبمن
( 4)

 

 ( 8/32: العمدة )

مالك بن الريب التميمي نفسه بقصيدة بديعة قبيل موته ، وكان  ورثى

ويف مطلا القصيدة يكرر  ...للجهاد "بني متيم  "قد ترك أهله ومو نه يف 

وهو شجر معروف يف البادية ، والغىض هاهنا رمز  "الغىض  "ال اعر ذكر 

إنه بتكرار ذكر الغىض ..لذكريات ال اعر يف مو نه وما أهله وأحبابه

 : وه إ  موا ن األهل واألحبة ، ومراتا الصبا ، قال يت 

 بجنب الغىض أ زجي القنالص النواجيا   عري هلل أبيلتنَّ ليللة  لش أال ليت  

 لياليا اب  للوليت الغىض ملاشى الرك   هعرس   ب  الركْ  فليت الغىض مل يقطان 

 ياللانالغىض ليس د ، ولكلنّ  مزار    لقد كان يف أهل الغىض لو دنا الغىض  

مرات يف ثالثة أبيلات ليعطلى موسليقى مجيللة،  إن تكرار ذكر الغىض ست  

ويوحي إلينا بعمق شعور ال اعر بالغربة ، وإحساسه باحلنني إ  ذلك املكان 

إنله يوظلف اللفلظ هنلا بلام حيملله ملن إحيلاءات ..  الذي تركه  ائعا  خمتارا  

                                                 
ذ و اخْل ال : عافيات  - 20 اد  بنهن : دارسات خاليات ، و  ا ، األسحم اأْلسود ، أ ر 

م وسن
ائ ة م  رْير  ك 

اب لن ح  امى ورّس أْوعلالن السَّ ادي اخل ز  : موسعان ،  املنّضد : ه ، و 
 .اخلال من احليّل والزينة : الغزال ، املعطال : املصّفف يريد شعرها ، الرئم 
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 إيصال معلاع عديلدة يوظفه توظيفا  جيدا  من خالل تكرارل ، يف ،ودالالت 

غريبلا   -كام قيلل  -ثم يف حلظات احتضارل جاشت اا نفسه يف غربته تلك، 

ى شلامال  لكلل ملا حيلن لومن ثم يصب  ذكر الغضبعيدا  عن أهله ومو نه ، 

الغللىض ليللس  "ولكنه يعرف احلقيقة املرة ما ذلك وهي أن ..  إليه ال اعر

 .ا  قرب خراسان وقد مات ال اعر إثر ذاك غريب "دانيا  

 ومن هذا اللون تكرار لفظ اجلاللة يف قوله تعا            

                         

              (22: توبةال) 

(  حسبنا اهلل)مرتني ، وذكر لفظ اجلاللة يف ( ورسوله  اهلل) لقد تكرر ذكر 

املحبون  حتببا  وتقّربا  وت وقا  جيدالتكرار يأِت وهذا ( إنا إ  اهلل راغبون ) و

 . يف تكرارل فيه و الطائعون لذة  

وليس كل تكرار للفظ يف مقام ما مرغوبا  ، وإنام ينبغي أن حيكم ذلك 

الذي يقبله الذوه  داحلاليشء إذا جتاوز بعادات العرب يف الكالم ، ألن 

 :فسد ، ومن ثم عاب ابن األثا قول ال اعر  السليم 

 ي والبعللدن عىل النأْ  ذا نجد  ويا حبّ     عىل نجدن  دا  والسالم  نجْ  سقى اهلل 

  ِ ملن نجد  أرى نجدا  وهيهات  للها     لعيّل دون   إ  نجد وبغداد   نظرت  

فإنه كرر ذكر نجد يف البيت األول  ،الضعيف وهذا من العّي  ":قال 

ثالثا  ، ويف البيت الرياع ثالثا  ، ومرادل يف األول الريناء عىل نجد ، ويف الرياع 

أنه تلّفت إليها ناظرا  من بغداد ، وذلك مرمى بعيد ، وهذا املعنى ال حيتاج إ  

 (.82-7/87:املريل الريائر )"مريل هذا التكرير 

 :   لتنبيرالتكرار ل -4

راد من التكرار هنا تنبيه املخا ب أو الساما ليتلقى أمرا  جديدا  لله امل

وهو كريا يف أمهية خاصة ، وغالبا  ما يكون ذلك بطريق تكرار النداء ، 

القر ن ، والنداء نفسه تنبيه لتلقي أمر أو َّني أو موعظة ، فإذا تكرر النداء 

 ..دّل عىل عظم األمر وأنه مما ينبغي اإلصغاء إليه 
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ويف قصة مدمن  ل فرعون الذي نص  قومه نصيحة صادقة خالصة 

ه عىل النحو اآلِت  :  يتكرر نداؤل قوم 

1-                        

2-                            

3-                      

2-                   

1-                          

    

6-                          

 ( 24-72 -72-78-76-82: اآليات من سورة غافر ) 

نصيحة الرجل لقومه فيستجما كل قوته اإلقناعية وذلك كله يف مقام 

ملستقبل الذي مستقرئا  هلم التاريخ ، ومذّكرا  هلم باحلاق ، وواعظا  هلم با

مل كرر نداء : فإن قلت  ":، قال الزخمرشّي ينتظرهم إن ظّلوا عىل كفرهم 

تكرير النداء فيه زيادة تنبيه هلم وإيقاظ من سنة الغفلة، وفيه :  قومه؟ قلت

أَّنم قومه وع اته وهم فيام يوبقهم ، وهو يعلم وجه خالصهم ، 

م ، ويستدعي بذلك أن ف افهو يتحّزن هلم ويتلطّ  ونصيحتهم عليه واجبة،

الك اف )"يا أبت "كام كرر إبراهيم عليه السالم يف نصيحة أبيه  .. ال يتهمول

 :2/402-402 .) 

عدة مرات يف السورة ،  " الذين  منوا "ويف سورة احلجرات يتكرر نداء 

 ويف تكرار النداء الرياع                    

                      

 (8:احلجرات )

إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد االستبصار  ": الزخمرشّي قال 

عند كل خطاب وارد ، وتطرية اإلنصات لكل حكم نازل وحتريك منهم، 
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 عن تأملهم وما أ خذوا به عند حضور جملس رسول اهلل لئال يفرتوا ويغفلوا

  ، من األدب الذي املحافظة عليه تعود عليهم بعظيم اجلدوى يف دينهم

 (.2/724:الك اف )"وذلك ألن يف إعظام صاحب الرش  إعظام ما ورد به

يستعمل هذا اللون من التكرار أحيانا  يف أحاديريه ، ففي   وكان النبيُّ 

ْين ا: جبل قال  حديث معاذ بن ن ا ب  دنيف   أ  ْينني ل ْيس    النَّبني   ر  ْين ه   ب  ب  ة   إنالَّ  و  ر 
 أ خن

ْحلن  ال   الرَّ ق  ا: ف  اذ   ي  ع  ب ل   ْبن   م  ْلت   ، ج  بَّْيك  :  ق  ول   ل  س  ، اهللن  ر  ْيك  ْعد  س  ار   ث مَّ  و   س 

ة   اع  ال   ث مَّ  س  ا:  ق  اذ   ي  ع  ْلت   ، م  بَّْيك  :  ق  ول   ل  س  ، هللن ا ر  ْيك  ْعد  س  ار   ث مَّ  و  ة   س  اع  مَّ  س   ث 

ال   ا: ق  اذ   ي  ع  ْلت   ، م  بَّْيك  : ق  ول   ل  س  ، اهللن ر  ْيك  ْعد  س  ال   و  ْل  :ق  ي ه  ا ت ْدرن قُّ  م   اهللن  ح 

ىل   ب ادنلن  ع 
ْلت   ؟ عن ه   اهلل :  ق  ول  س  ر  ال   ، أ ْعل م   و  قُّ :  ق  ىل   اهللن ح  ب ادنلن  ع 

ول   أ نْ  عن ْعب د   ي 

ال   وا و  ك  رْشن ْيئ بنهن  ي  مَّ  ، ا  ش  ار   ث  ة   س  اع  ال   ث مَّ  ، س  ا:  ق  اذ   ي  ع  ب ل   ْبن   م  ْلت   ، ج  بَّْيك  : ق   ل 

ول   س  ْيك   اهللن ر  ْعد  س  ال   ، و  ق  ْل :  ف  ي ه  ْدرن ا ت  قُّ  م  ب ادن  ح 
ىل   العن ا اهللن ع  ل ول   إنذ  ع   ؟ ف 

ْلت   ه   اهلل  :  ق  ول  س  ر  ا ، أ ْعل م   و  قُّ :  ل  ق  ب ادن  ح 
ىل   العن ا  مْ  ال   أ نْ  اهللن ع  ذ  ع  روال )"ي 

 ( .427:، ومسلم 2203:البخاري 

أسلوب النداء مرتني ثم سكت ليزيد  من انتبال معاذ ملا  استعمل النبيُّ 

سيقول ، ثم أخربل يف الريالرية ، واستعمل أسلوب االستفهام للت ويق مرتني 

، لصورة البديعة من البالغة واجلامل كذلك ، فجاء احلديث عىل هذل ا

وحرص معاذ ريض اهلل عنه عىل رواية احلديث كام وقا لنقل هذل القيمة 

 . التعباية اجلميلة إ  الناس 

 : تعظيم شأن املكرر التكرار ل -1

كأن يكون يف  ية واحدة أو  ،ويكون بتكرار ذكرل يف مواسا متقاربة 

وورد ذلك  ، إلخ..أو بيت من ال عر، أو يف حديث نبوي  متتاليات يات 

اللون يف احلديث النبوي مقصودا  به التعظيم ل أن املكرر ، ففي حديث أيب 

ل   ":قال  هريرة عن رسول اهلل  نْزن   إن    اهلل  ي 
ن
ء ام  ْني ا السَّ لَّ  الدُّ ة   ك  ْيل  ني   ل 

 حن

ل ث   ي ْميضن  ل   اللَّْيلن  ث  ول   اأْل وَّ ي ق  ا ، املْ لنك   أ ن ا: ف  ن  نْ  ، املْ لنك   أ  ا م  ي ذ  وعن  الَّذن ْدع   ي 

يب  
أ ْست جن ه   ف  نْ  ، ل  ا م  ي ذ  نني الَّذن ل  ْسأ  ي ه   ي 

أ ْعطن نْ  ، ف  ا م  ي ذ  ذن عن  الَّ ر 
ْست ْغفن ر   ي 

أ ْغفن ه   ف   ل 

ال   ف ال   ز  لنك   ي  ذ  تَّى ك  ء   ح 
ْجر   ي يضن  ..(4338:روال مسلم )" اْلف 
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عىل سبيل التعظيم للمحكي عنه ،  -اللفظ  يكرر - أو: وقال ابن رشيق 

 :أن د سيبويه 

 ذا الغنى والفقاا املوت   نّغص          ء  ْ املوت   يسبق   ال أرى املوت  

 :ومن ذلك عندل أيضا  قول ابن الزيات للحسن بن سهل 

 لّل للوحمل ناخ  للوم مزار   أّي     ا   إ  األما احلسن استجدهت  

ْسرتيش  ذي أمل       لّل لللوحم ناخ  للوم مزار   أّي   خللائف وم 

 :وقول امر  القيس 

 وشيزرا اوزنا محللللاة  للللج تقطّا أسباب اللبانة واهلوى     ع ية  

 عىل من تعّذرا يوشيزرا        أخو اجلهد ال يلو جاوزنا محاة   ع ية  

 (.33-8/32: العمدة )

ذكر املكرر التكرار للتنويه ب-تعظيم شأن املكرر -ومن هذا القبيل

عىل سبيل التنويه ، واإلشارة  -يكرر -أو  ":واإلشارة إليه ، قال ابن رشيق 

 :إليه بذكر  إن كان يف مدأ ، كقول أيب األسد 

 رن ليف البح  اللوم   ا هل يقلدأ  لفقلت هل     ى د  نّ لليف ال ي   لوالئمة  المتك يا ف

 عن القطرن  ريني السحاب  ومن ذا الذي ي    عن عادة الندى أرادت لتريني  الفي   

 القلدرن  يلة  للندل لللا عإ  الفي  القلون     لوا  مّ لحت وم  لليل  ن لالفي وفلود   كأنّ 

 لم مواقا         دة  للبل ل  ليف ك ي ن لالف جودن  مواقا  
ن
 لرن لللللد القفليف البل امللزنن  اء

فتكرير اسم املمدوأ هاهنا تنويه به ، وإشادة بذكرل ، وتفخيم له يف 

 :يف رثاء أخيها صخر قول اخلنساء منه القلوب واألسام ، و

 صخرا  إذا ن تو لنّحار   نا        وإنّ صخرا  ملوالنا وسيد   وإنّ 

 للار  لله نلليف رأس ه علم  به         كأنّ  صخرا  لتأتم اهلداة   وإنّ 
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بع  األلفاظ من هذا القبيل ، ومنه تكرار  يكونيف القر ن الكريم و

يف سياه اإلشارة إ  الصاحلني ، كام يكرر اللفظ نفسه  "أولئك  "تكرار لفظ 

، ولكن  فاللفظ واحد -كام سنذكر بعد  -يف سياه اإلشارة إ  اخلارسين 

 :املعنى املراد من تكرارل حيكمه السياه ، ومما ورد عىل سبيل التعظيم 

4-                           

 (2:البقرة )

ويف تكرير أولئك تنبيه عىل أَّنم كام ثبتت هلم األثرة ":الزخمرشّي قال 

باهلدى فهي ثابتة هلم بالفالأ ، فجعلت كل واحدة من األثرتني يف متييزهم 

             (.4/22:الك اف )"باملريابة التي لو انفردت كفت مميزة عىل حاهلا 

8-     .                       

                       ( 42-43:الزمر). 

7-                       

      ( 423:البقرة ). 

 -يف غا أسلوب القر ن  -يف هذل اآليات مجيعا  كان من املمكن 

االستغناء عن اللفظ املكرر بالضما الواقا بعدل ، كام هو احلال يف مواسا 

أخرى من القر ن ، ولكن التكرار هنا يعطي نوعا  من التكريم هلدالء املكرر 

ألحسست أن املقام حيتاج ( أولئك ) اآليات بغا تكرار ولو قرأت ذكرهم ، 

 .توكيدا   لذلك االستحقاه ( هم ) اللفظ ، وقد جاء سما الفصل 

  ومما ورد يف القر ن بغا تكرار            

               (28:نعام األ)  والتكرار رهن

 .بالسياه وحاجة املعنى إليه كام ذكرنا مرارا  

 :  التكرار لالزدراء والتحقري -6

كام يكرر اللفظ للتعظيم والتنويه بذكلرل ، يكلرر كذلك للتحقا 

للتنفا  "أولئك  "واالزدراء ، وللتنفا  من حاله ، وذلك كريا ، ومنه تكرير

 : ، ومنه  من حال امل ار إليهم اا
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  يف قوله تعا  -4                      

                        

                          ( 2: الرعد) 

من هذا الباب الذي أرشنلا إليله  "أولئك "فتكرير لفظ  ":قال ابن األثا 

ملكان شدة النكا وإغالظ العقاب بسبب إنكلارهم البعلث ،  -يعني الذم  -

 وعللىل هللذا ورد قوللله تعللا                            

              ( 2: النمل ) لإليلذان  "هلم "فلإنام كلرر لفظلة

لكن ملا أريلد  "وهم يف اآلخرة األخّسون  "واألصل فيها  ،بتحقيق اخلسار 

 .(7/48: املريل السائر )"تأكيد ذلك جئ بتكرير هذل اللفظة امل ار إليها 

 ويف قولله تعا  -8               

                         

  .( 22:البقرة )

بل ذكلرهم بلفلظ  "فأنزلنا عليهم  "ومل يقل  "الذين ظلموا  "تكرر ذكر 

 "اللذين ظلملوا"رويف تكريل ":رّي لالزخم لقال  "الذين ظلموا  "املوصول 

وقال ابلن  "، وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم  يف تقبي  أمرهم زيادة

وفيه هتويل لظلمهم من حيلث وسلا الظلاهر  ":املنا عىل هامش الك اف 

موسا املضمر وهو مفيد لذلك ؛ إذ هو من قبيلل اإلشلهار هللذا املعلنّي ملا 

 .(8/262:الك اف )"إمكان االختصار باإلسامر 

 ومن هذا القبيل قوله تعا   -7                 

                 (28:األعراف  ) 

ومل يذكرهم بالضما لتقبي  حاهلم ،  "الذين كذبوا شعيبا   "ذكر تكرر 

 .هلم واستقباأ ما فعلول وهتويله وزيادة يف التحذير من حا

    هومن -2              (06: هود ) 
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          وتكرر ذكرهم للتقبي  ، ومل يقل يف الريانية  "أال  "حيث تكرر احلرف 

هتويله ، وحتذير زيادة يف النكا عليهم واستقباأ ما فعلول و "بعدا  هلم  "

 .غاهم من مريل حاهلم 

  :التكرار لدواع ير وية  -7

من املدكد أن عملية الرتبية حتتاج إ  صرب ومعانلاة ، وحتتلاج كلذلك إ  

عرض متكرر للامدة العلمية ، سواء بصورة واحدة ، أم بصور منوعة ، وهلو 

يلة التكلرار األفضل كام ذكرنا من قبل ، ويدكد عللامء الرتبيلة املحلدثون أمه

علرض األفكلار  "وجوب املنو  يف عملية التعليم ، حيث يرى علامء الرتبية 

يف وحدات واسحة املعامل بأسلوب سهل ما تكلرار الفكلرة أكريلر ملن ملرة 

حتى يستوعبها أكرب عدد ملن الطلالب علىل أن يكلون التكلرار يف سلياقات 

املللل إ  نفلوس خمتلفة وتعباات منوعة وبأمريلة خمتلفة ، وذلك ملنا تّسب 

  .(74: تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية : حممود خا ر و خرون / د )" الطالب

وهذا الذي توصل إليه علامء الرتبية بعد جتارب ومالحظات هو ما سلبق 

إليه القر ن الكريم، حيث ت عرض القصص واملواقف والقضلايا فيله بصلور 

 .اإلسهاب منّوعة ، ترتاوأ بني اإلجياز وأسلوبية 

ومن فوائد التكرار الرتبوية أّنه يريبت املعلومات والعادات ، وللذا ينبغلي 

 فكار والعادات الصاحلة النافعلة يف العملية التعليمية االقتصار عىل تكرار األ

ت التعلم  ، سواء  كان ما يتعلمه اإلنسان عادة حسنة أم سليئة  يريبّ   "فالتكرار 

بته وجيعله عادة مسلتقرة يصلعب اللتخلص فتكرار الناس للسلوك اليسء يري

 .(402: مباد  علم النفس )"منها إال بمجهود كبا وإرادة قوية 

والفوائد الرتبوية املرجوة من التكرار ال تقتُّص عىل الصلغار يف امللدارس 

أو ال باب يف اجلامعات كام قد ي ظن ، لقد اعتمد القر ن أسلوب التكرار ملا 

ن بعدهم ، وكا ْن جتاوز السلبعني عاملا  ، فلالتكرار أداة الصحابة وم  ن فيهم م 

ملارس الرتبيلة ملا صلغا أو كبلا  "تربوية ما الكبار والصغار ، وكل من 

يعلم إ  أي مدى حيتاج من يتلقى الرتبية إ  التذكا الدائم حتى يستقيم عىل 
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األمر املطلوب ، ومن ثم يستطيا أن يقّدر اهلدف الرتبوي من عملية التكلرار 

 (.822: دراسات قر نية : حممد قطب ) " ر نليف الق

وال تقتُّص فائدة التكرار عىل تلقيه من املعلم ، إذ ينبغي للمتعلم أيضا  أن 

           د لسلانه عليهلا، إذيامرس عمليلة التكلرار ليريبلت معلوماتله يف ذهنله ويعلوّ 

ذاِت أن للتسميا الذاِت أثر بلي  يف تسلهيل احلفلظ ، وي قصلد بالتسلميا الل "

حياول القار  إعادة ما حفظه دون النظر إ  النص ، وأن يكرر هذل اإلعلادة 

: مباد  علم النفس :  أمحد عزت راج /د ) " مرة أو مرتني قبل استئناف القراءة

872.) 

إن يف  ": وقد التفت الزخم لرى إ  الفائدة الرتبوية ملن التكلرار ، فقلال

س وتريبيتلا  هللا يف الصلدور ، أال تلرى أنله ال التكرار تقريرا  للمعاع يف األنف

راد حتّفظه منها ؟ وكلام زاد ترديلدل كلان   ريق إ  حتّفظ العلوم إال ترديد ما ي 

 "أمكن لله يف القلب ، وأرسخ يف الفهم ، وأثبت للذكر ، وأبعد من النسيان 

 (. 7/772: الك اف )
خلرة يكلون ملن ولعل تكرار ذكر اجلنة والنار وأمور الغيب وأحوال اآل

واب والعقلاب ، هذا الباب ، حيث يكرير يف القلر ن ذكلر اجلنلة والنلار والريل

، والتكرار هنا يعلد لونلا  تربويلا  كأننا نرال رأي العني  وبعضها يكون مفصال  

 . ببقاء هذل املواد حية يف القلوب والعقول 

رار وهلذا كله جاء األمر يف القلر ن والسلنة بلتالوة القلر ن وتلدّبرل وتكل

 ...التالوة وحتسني الصوت اا ، واالستام  واإلنصات للتالوة 

 :  التكرار لإلنكار -8

ويكون التكرار لتأكيد اإلنكار املتضمن يف الكالم ، ومن ذلك قولله 

   تعا                         .    

                  .        

                  ( 22-23:األعراف ) 
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، يف سلياه االسلتفهام اإلنكلارّي ثالث مرات ( أمن ) تكرر ذكر الفعل 

حرفلا عطلف  "أوأملن  "و "أفلأمن  "اء واللواو يف والف ": رّي لالزخم قال 

ملا املعطلوف عليله ؟ ومل عطفلت : دخلت عليهام مهزة اإلنكار ، فإن قللت 

 املعطوف عليه قوله : األو  بالفاء والريانية بالواو ؟ قلت           

          (22 )فللم رجلا العطلف بالفلاء يف قولله:  فإن قللت                  

             هللو تكريللر لقوللله :قلللت               

 (.8/472:الك اف )

  :ومن التكرار لإلنكار ما ورد يف احلديث النبوي عن مالك بن ب حينة قال

رأى رجال  وقد أقيمت الصالة يصيل ركعتني ، فلام انُّصف  إن رسول اهلل 

 لصب   أربعلا  ؟  لصلب   : اهلل  وقال رسول   ، به الناس   الث   اهلل  رسلول  

فاالسلتفهام األول لإلنكلار ، والريلاع توكيلد  (077: روال البخاري )"أربعا  ؟

لفظي لله ، وأفاد التكلرار شلدة اإلنكلار علىل ملن يصلىل النافللة يف وقلت 

 .الفريضة 

 :  ال تهاليف مقام االتكرار  -9
            :قال الراغب من الدعاء فيه تذلل وخضو  وإحلاأ ،  االبتهال لون

 االسرتسال فيه والترض ، نحو قوله عز وجل: البهل واالبتهال يف الدعاء  "

                  ( 04: ل عمران) 

 (.07:املفردات )

دل عىل شدة الترض  واخلضو  هلل فاالبتهال دعاء مستمر ، وتكرارل ي 

ومن ذلك دعاء املدمنني وتكرير النداء يف سورة  ل عمران ، قال  ، تعا 

  تعا                      .   

                          .   

                         

                        .       
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  .(422-424: ل عمران ) 

نا ) تكرر النداء  بحذف  حرف النداء مخس مرات يف مقام االبتهال ، ( ربَّ

وتكرير ربنا من باب االبتهال ، وإعالم بام يوجب حسن  ": الزخمرشّي قال 

يف دين اهلل ، والصرب عىل صعوبة  جابة وحسن اإلثابة من احتامل امل اّه اإل

 .(4/223:الك اف )"...تكاليفه ، وقطا أل ام  الكسا  املتمنني عليه

يف دعاء زكريا عليه السالم يف أول  "رب"ومن هذا القبيل تكرار لفظ 

  سورة مريم ، قال تعا                   

            .              

                  .       

              (0-7:مريم ) 

ما حذف حرف النداء ( رب  ) كرر زكريا عليه السالم نداء ربه بلفظ 

ض عنا بالكّسة ، وذلك يف مقام االبتهال واإلحلاأ عىل  وياء املتكلم املعوَّ

اهلل تعا  أن يرزقه الولد بعد أن انقطعت أسباب اإلنجاب عنه وعن زوجه ، 

 . غا منقطا ولكّن الرجاء يف اهلل تعا  عند املدمنني

ئنه ، قال تعا  ل                              ومن ذلك دعاء موسى عليه السالم عىل فرعون وم 

                           

                              

                           ( يونس

:22 ) 

داعيا  علىل  "ربنا "فقد كرر موسى عليه السالم النداء ثالث مرات بلفظ 

ه مبلغلا  الذين بلل  أذاهلم ملوسلى وقوملاملستكربين من قومه أل املفرعون و

كباا  ، فالتكرار مدذن بصعوبة احلال التي  ل إليها أمر موسلى وقومله حتلت 
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ومللن ثللم بللال  موسللى واسرتسللل يف االبتهللال ..  حكللم الطاغيللة فرعللون

 . ّر  إ  اهلل تعا  لافا عنهم العذاب األليم لوالتض

لمَّ  ": للمدينلة املنلورة بالربكلة ، قلال  ومن هذا أيضا  دعاء النبي   الله 

كْ  ن ا ب ارن ين تنن ا، يفن  ل  دن مَّ  م  كْ  الله  ن ا ب ارن ن ا، يفن  ل  اعن مَّ  ص  كْ  الله  ن ا ب ارن ن ا، يفن  ل  لد  لمَّ  م   الله 

كْ  ن للا ب للارن ن ا، يفن  ل  للاعن للمَّ  ص  كْ  الله  ن للا ب للارن ن ا، يفن  ل  للد  للمَّ  م  كْ  الله  ن للا ب للارن  يفن  ل 

ين تنن ا دن نلداء اهلل  قلد كلرر النبلي ف( 7770:روال مسللم  رف من حديث )"..م 

 .حلبه ال ديد هلا وألهلها ، وكرر الدعاء للمدينة املنورة  تعا  لالبتهال إليه

 :  التكرار لدف  الوهم -11
يأِت التكرار كذلك للدفا وهلم وقلا فيله بعل  النلاس حتلى حسلبول 

تعلا   -حقيقة، ومن ذللك وهم النصارى حني زعملوا أن املسلي  ابلن اهلل 

، وذلك حني رأوا منه بعل   وأنه إله ما اهلل تعا  -لك علوا  كباا  اهلل عن ذ

عليله فكلان أن تكلرر يف قصلص عيسلى  ، املعجزات التي أيدل اهلل تعا  اا

 :ومنه ما كل معجزة تقا عىل يديه ،  "أو بإذع بإذن اهلل  "ذكر السالم 

-                        

                        

                       ( ل 

 (.22:عمران 

   سورة املائدة أيضا  ، قال تعا وتكرر ذلك بصيغة أخرى يف -    

                               

                        (446:املائدة ) 

وكرر بإذن  ":يف سورة  ل عمران  "بإذن اهلل  "يف تكرار ّي الزخمرشقال 

 .(4/702: الك اف ) "اهلل دفعا  لوهم من توهم فيه الالهوتية

ما ،  وي قصد به ختصيص املكرر ذكرل بأمر  : التكرار للتخصيص  -11

   بمعنى اختصاصه به ، ومنه قوله تعا           

           ( 827: البقرة).  
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فال يتكرر ذكر  "ولكن أكريرهم  "فلو قيل : فإن قلت  ": الزخمرشّي قال 

يف هذا التكرير ختصيص لكفران النعمة ام ، وأَّنم هم : الناس ؟ قلت 

  الذين يكفرون فضل اهلل وال ي كرونه ، كقولله تعا     

                    ( احلج :

 .(2/430: الك اف )(00

 : التكرار للتعجب  -12

   ما ، كام يف قوله تعا  ما أو أمر   يأِت التكرار للتعجب من فعل    

    .      .        ( 86-42: املدثر ). 

التعجب من تقديرل وإصابته عىل والتكرير داللة  ":قال ابن األثا 

! أو ما أشعرل! قاتله اهلل ما أشجعه  ":وهذا كام يقال  الغرض 
"
: املريل السائر )

7/2).. 

  :التكرار للوعيد والتهديد  -13

يكرر  -أو  ":ابن رشيق ويكون ذلك بتكرار األمر املراد التهديد به ، قال 

عىل جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب موجا ، كقول األع ى لنزيد بلن  -

 :مسهر ال يباع 

ك ساللم      نلا     أبا ثابت  أقُّْص وعرس   أبا ثابت ال تعلقنْك رماح 

 واقعْد فإنلك  اعلم      
 وذْرنا وقوما  إن هم  عمدوا لنا     أبا ثابت 

 . (32/ 8:العمدة )

 وملللن ذللللك           .                              

فهللذا التهديللد وارد يف سللياه حتللذير الكفللار مللن اللهللو ( 2-7: التكللاثر ) 

بالتكاثر والتفاخر ، وتذكاهم بأن النار قريبة منهم سوف يروَّنا رأي العلني 

 . ثم يدخلوَّنا

 :  لومو الأالتكرار للتو يخ  -14

المه : خه توبيخا  وبّ ، لوم إنسان عىل فعل ارتكبه اللوم ، أي : التوبيخ 

، ويأِت ذلك يف صور متعددة ، ويكرر ذلك فيكون ، له وأّنبه وهددل وعذ  
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عىل سبيل التقريا  -يكرر  -أو  ":زيادة يف اللوم والتقريا ، قال ابن رشيق 

 : والتوبيخ ، كقول بعضهم 

 عنها بذي عمى عنها لست   منكم تريبني     أغم    شياء  أ وكمْ  إ  كمْ 

  وجعل منه قول تعا                    حيث كلام عدد

 (.8/32: العمدة ) ..منة أو ذكر بنعمة كررل

ري ن ا: وعن أسامة بن زيد قال  ع  ول   ب  س  ةن  إن     اهللن ر  ق  لبَّْحن ا ، احل ر  لوْ  ف ص   م  الق 

مْ  ْمن اه  ز  ْقت   ، ف ه 
حل ن ل   أ ن ا و  ج  ر  ن   و 

ارن  من ال   األ ْنص  ج  مْ  ر  نْه 
ل امَّ  ، من لين ال   ف 

لال   ، غ  ن : ق 

ه   ال   فَّ   ،اهلل  إنالَّ  إنل  يُّ  ف ك  ارن نْت ه   األ ْنص  ي ف ط ع  حْمن تَّى بنر  ت ْلت له   ح  ل لامَّ  ، ق  ْمن ا ف  لدن ل ل    ق   ب 

ال    النَّبنيَّ  ق  ة   اي  :  ف  ام  ت ْلت له   ، أ س  ْعلد   أ ق  لا ب  لال   م  له   ال   ق  ْللت   ؟ اهلل  إنالَّ  إنل  لان  :  ق   ك 

ذ و  ت ع  ال   ف ام   ، ا  م  ا، ز  ه  ر  ر  تَّى ي ك  ْ  أ ع   مت  نَّْيت   ح  نْ  مل  ْبلل   أ ْسل ْمت   أ ك  لنلك   ق  "  الي لْومن  ذ 

ْيلف  : قال ألسامة   النبيَّ ويف رواية ملسلم أن  له   بنلال   ا  ت ْصلن   ف ك  ا اهلل  إنالَّ  إنل   إنذ 

ْت  اء  ْوم   ج  ةن  ي  ي ام 
ال   ؟ اْلقن ا:  ق  ول   ي  س  رْ  ، اهللن ر  ال   ، لن  اْست ْغفن ْيف  :  ق  ك  ْصن ا   و   بنال   ت 

ه   ا اهلل  إنالَّ  إنل  ْت  إنذ  اء  ْوم   ج  ةن  ي  ي ام 
ال   ؟ اْلقن ل  :  ق  ع  ل   ال   ف ج  يد  زن ىل   ي  ول   أ نْ  ع  ق  يْ :  ي   ف  ك 

ْصن ا   ه   بنال   ت  ا اهلل  إنالَّ  إنل  ْت  إنذ  اء  ْوم   ج  ةن  ي  ي ام 
 ؟ اْلقن

"
، ومسللم  2802:روال البخاري )

:833.) 

ل توبيخ وتقريا ألسامة ريض اهلل عنه ألنه تعجّ النبوّي ففي هذا التكرار  

يف إبلالغ رسلالة   ، وما ذللك تلّطلف النبليُّ يف قتل رجل نطق بال هادة 

وتكلرار  ألسلامة االسلتغفار رار دون املزيد من اللوم ، وبتلأخااللوم بالتك

إال رسالة بليغة يف حرمة اللدماء  ..لتكون رسالة إ  كل من يأِت بعد   اجلملة 

 .بحّقها 
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 السا   واألر عونالفصل 

 اللفظي  اإليقاع
ات ملن تناسلق األصلو الناشلئالصلوِّت اللفظي أصله التناسق اإليقا  

من اختيار الكلامت ومن بناء اجلملة ملن ثّم ركات ل الكلمة واحلروف واحل

رها ، وملن مقلا ا اجلملل لصومن  ول اجلمل وقن ، كلامت  عىل نسق معني 

كل ذلك جمال اإليقلا  .. ومن تكرار اجلمل عىل أوزان متساوية ، وفواصلها 

سلت لي "، إْذ الصوِّت ، ولكن اإليقا  أعمُّ من ذللك وأكريلر تنوعلا  وتعقيلدا  

م كلة اإليقا  مقصورة عىل األدب ب كل نوعّي أو حتى عىل اللغة ، فهناك 

إيقللا  للطبيعللة و خللر للعمللل وإيقللا  لإلشللارات الضللوئية وإيقاعللات 

للموسيقى ، وهناك باملعنى املجلازي إيقاعلات للفنلون الت لكيلية ، كلام أن 

 .(848: األدب نظرية : رينيه ويليك وأوستن وارين ) "اإليقا  ظاهرة لغوية عامة 

 : إيقاع الشعر 

اإليقا  يف ال عر العريب أكرير ظهورا  وحتديدا  ، وهو لليس أملرا  منفصلال  

عن اللغة ال عرية والوزن والتُّصيا والقافيلة ، إنله يلدخل يف ذللك كلله ، 

واإليقا  يف النرير ذو  بيعة متغاة ، أما يف ال عر فهو ذو  بيعة متكلررة علىل 

دة ، يف اللوزن العلرويض اللذي جيلب علىل ال لاعر مستوى القصيدة الواح

االلتزام به يف سائر القصيدة ، ويف القافية املوحلدة كلذلك ، ولليس اإليقلا  

هذا هو اإليقا  ، كام نفعلل بالقافيلة : شيئا  حمددا  يمكن أن نمسك به ونقول 

أو الصورة اخليالية مريال  ، وما ذلك فملن املمكلن حتديلد بعل  عنلارصل ، 

اإليقللا  هللو قللوة ال للعر األساسللية ، وهللو  اقتلله  ":يكوفسللكي يقللول ما

األساسية ، وهو غا قابل للتفسا ، وال يمكننا أن نقلول عنله إال كلام  ي قلال 

عن املغنا يس والكهرباء ، أي أن املغنا يس والكهرباء شكالن من أشلكال 

 .( 02: الوعى والفن : غيورجى غات ف )" الطاقة

بناء ال عري ، وقد يكون مضمون ال عر بسليطا  إن اإليقا  هو أساس ال

ال غرابة فيه وال جّدة ، فيعطيه الوزن واإليقا  حالوة ي ستجاد اا وي طرب له 
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أي ال لعر  -وقب منه : اا ، وقد ذكر ابن قتيبة من هذا اللون أبياتا  ، قال 

ن لفظ   - س  كقلول  يف املعنلى ،  ته مل جتد هنلاك فائلدة  ه وحال ، فإذا أنت فتّ ح 

 :القائل 

نى كلَّ حاجللوملا قض ن هو ماسللل   للينا من من  م 
 للة        ومّس  باألركانن

نا       وال ينظر  الغاد ْدب املهاري رحال  ّدْت عىل ح   الذى هو رائلل    يوش 

 املطي  األبا لل   لأخْذنا بأ رافن األح
 اديثن بيلن لنلا       وساللْت بأعلناهن

ترى أحسن شىء خمارج ومطالا ومقا ا ، وإن نظلرت هذل األلفاظ كام 

واسلتلمنا األركلان ،  ، نلىوملا قطعنلا أيلام من  : إ  ما حتتها من املعنى وجدته

، ابتلدأنا يف  اللرائ    يومىض الناس ال ينتظلر الغلاد (23) وعالينا إبلنا األنضاء  

 (.00/ 4:ال عروال عراء)"يف األبط   يُّ احلديث ، وسارت املط

 -بله  ييعنل "أحسن شىء خمارج ومطالا ومقا ا  "ن األبيات وقوله ع

، ما أن املعنى عنلدل معتلاد  الناشللىء عن النلظلم  هذا اجلامل   -فيام أحسب 

متداول ال جديد فيه ، وقد كان لعبد القاهر رأي يف هذل األبيات أعمق نظلرا  

للذي قلّدم من رأي ابن قتيبة ، وكأنه كان يرد من  رف خفّي عىل ابن قتيبلة ا

اللفظ عىل املعنى ، ومن ثم أفاض يف احلديث عن مجلال نظمهلا دون أن يلرّد 

ولعل هذا يديلد ملا  (83-80 –رسار البالغة أ)  اإليقا شيئا  من ذلك إ  مجال 

ذكرنال من أن عبد القاهر قد أغفل إ  حد بعيلد دور امللدثرات اإليقاعيلة يف 

 .نظريته البيانية اجلاملّية 

وحه اإليقا  واللوزن ال ريلب ، والسلاما املتلذوه حيلس يف والنظللم ر

الكالم املنظوم مجاال  خاصا  ، وهو جيلد ذللك يف تركيلب الكلالم علىل نسلق 

معلوم من أوزان ذات تفاعيل متكررة وتراكيب خاصة ، كلل ذللك يلدخل 

سمن اإليقا  ، إن قارىء ال عر أو سامعه يبحث عن ذلك كله قبل املعنى ، 

كلذلك   ": ي عر إذا ن رير فقد أهلم خصائصله ، قلال ابلن جنلولذلك فإن ال

                                                 
مجا : األنضاءلعله بمعنى ذهبنا بإبلنا عّلوا  م صعدين من وادي مكة ، و: عالينا  - 23

 . حلمها، وهو الدابة التى أهزلتها األسفار وأذهبت  نضو
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له أحفظ ، وإليه أرس  ، أال تلرى أن ال لاعر قلللد يلكللون  ال عر ، النفس  

ه ، فيقول ما يقولله ملن مجلت   جُّ أو عبلدا  عسيفا  ، تنبو صورته ، ومت   راعيا  جلفا  

عه ملا م  ، فألجل قبوله ، وما يوردل عليله ملن  الوتله وعذوبلة مسلت ال عر

 ( .843/  4: اخلصائص )"قتاس به ام  ي رجا إليه وي  كْ يصا قوله ح  

وال عراء أنفسلهم حيّسلون باإليقلا  أوال  ، إَّنلم يبحريلون علن القاللب 

  : اللفظي ، واهليكل العام ، فإذا استقر هلم أفرغوا فيه املضمون ، قلال جوتله 

وذلك بفضل إيقاعها  ا ،إن اإليقا  مغر  ، فلقد امتدحوا قصائد سخيفة متام "

إن موسيقى القصيدة ترفرف أملام : وكتب شيللر إ  كانر يقول ... الناج  

 (.37: الوعى والفن )"النفس أكرير كرياا  مما يفعل التصور الواس  للمضمون 

فإن عبلد القلاهر  الداللّ و النحوّي ورغم أمهية اإليقا  وعالقته بالدرس 

قد أفرط وهو بصدد تأسيس نظرية النظم  - رغم مكانته الكباة -اجلرجاع 

دور املدثرات اإليقاعية يف تركيب اجلملة ومن ثم توصيل الداللة ،  غفاليف إ

أغفل دور الوزن والقافية إغفاال  متعمدا  يف صدد حديريه عن اللنظم ،  " :لقد 

 ية يف اختيار وجه من وجول اللنظم رورلوهو جانب من جوانب التفاعل الض

صوتية املنطوقة حتكمها يف العمق أبنيلة أخلرى رصفيلة ونحويلة فالصورة ال

 . (484: اجلملة يف ال عر العريب : حممد محاسة /د) "ووزنية معينة يف ال عر 

وقد كانت البيئة العربية قبيل عُّص النبوة تعطلي ال لعر وال لاعر أمهيلة 

حيلب  وكلان النبلي كباة ألنه لسان القبيلة النارش ملكارمهلا ومفاخرهلا ، 

إنَّ  ":قلال  سام   شعر احلكمة والزهد ، فعن أيّب بن كعلب أن رسلول  اهلل 

 .(0422: روال البخاري )"من ال عر حكمة  

يد  الريقفلّي فسلأله   وركب خلف  النبّي  لو  : يوما  الصحايبُّ الرشيد  بن  س 

 هيله : نعم ، قال : قلت : ؟ قال  هلل مع ك من شعر أمية  بن أيب الصلت ْء  

 "حتى أن دت ه مائة  بيلت  ! هيه : ثم أن دته بيتا  فقال! هيه : أن دته بيتا   فقالف

 (.2222: روال مسلم )
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قلال : حيب سام  ال لعر احلسلن ، فعلن أيب هريلرة قلال   وكان النبيُّ 

بيد   ": رسول اهلل   قاهلا ال اعر  كلمة  ل 
 :أصده  كلمة 

 ما خال اهلل  با ل  
 
 أال كلُّ ْء

 أن يسلم  وكاد أم
ْلتن  .(0423: روال البخاري )"ية  بن أيب الصَّ

 . وكان له شعراء ينافحون عنه منهم حسان بن ثابت وعبد اهلل بن رواحة

سلجل هلو حلظلة إبلدا  علابرة ت  .. ال عر يعتمد عىل اخليال واملجلاز إّن 

(  البحلرتّي ) ، وقال قائلهم ه ذب  ه أكْ أعذب   :وهلذا قالت العرب عنه ، ستعاد وت  

 :لنقاد ال عر حني أكريروا من نقد ال عراء 

م  نْطنقك  ود  م  د  ون ا ح  ْفت م  لَّ عر و          ك  هْ  ي غنيال   ب 
ذن ْدقنهن ك   عن صن

، وقد تغضب فتيسء وهتجو .. ال عر لغة نفس قد تر  فتحسن القول 

جيعلل تلّقلي ال لعر حاللة مجال اإليقا  والوزن واخليال بصورل املتنوعلة إن 

ملاذا نحّس حلني سلام  : ، إّن حتليل هذا التلّقي يطرأ تساؤالت مريل  خاصة

ال عر بأنه بيان خمتلف ؟ ما التغا الذي حيدث بداخلنا حلني نتأهلب لسلام  

 ال عر وحني نسمعه أو نرتنم به ونردد بع  أبياته ؟ 

 :الرضورة الشعرية 

جلون يلرى والعنارص اإليقاعية يف ال عر مراعاة يف كل ما يسمى شعرا  ، 

اللغلة أن يفلرض نفسله علىل  قطّ  من القافية مل يستطا أن ال عر اخلالكوين 

ويرى أن البحر ال عري والقافية قلد ال تكلون  (20: بناء لغة ال عر)الفرنسية 

هلام دالالت لغوية حمددة ، لكن هلام دالالت صوتية إيقاعيلة الزملة لل لعر ، 

 "ىل إحداث تلأثا مجلال خلالص التزيني الصوِت قادر ع "فاإليقا  لون من 

خمالفلة النظلام  "ومملا يقلررل اللغويلون املحلدثون أن ( 24:بناء لغلة ال لعر )

املألوف يف ترتيب الكلامت قد يقا يف األساليب التي ت به ال لعر امللوزون ، 

كبع  اخلطب العنيفة احلامسية ، ويف كل أسلوب انفعلال علا في كاللذي 

وهلذا ملا   (724:من أرسار اللغلة : إبراهيم أنيس /د)يكون يف احلوار واملحاجة 

ر ل كوين كذلك يف جتاوز كبار ال عراء نمط اللغة املألوف مراعلاة ملتطلبلات 
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وحيدث لكبار ال عراء أنفسهم أن يزحزحوا قليال  املعنلى يف  ":اإليقا  ، قال 

 .(442: بناء لغة ال عر )"سبيل إرساء متطلبات النظم 

مد هو أحد أسس اإلبدا  ال عري ، وهلو مقبلول يف هذا االنحراف املتع

 علريب  
إ ار ال عر ألن له لغته اخلاصة وصورل ، ولعل هذا يلذكرنا بملااث 

كبا  يف جمال دراسات الرضورة ال عرية ، وهي دراسات كلان اهللدف منهلا 

رفية لرورات الصلوتية والصللإظهار الطبيعة اخلاصلة للغلة ال لعر ، والضل

باأ لل عر ارتكاالا ويصلعب قبوهللا يف النريلر ، ألن ة املتنالنحويّ و وعة التي ي 

 .لل عر متطلباته اإليقاعية التي هي أساس شعريته 

والرضورة ليست عالمة عجز من ال اعر بل ربام كانت دليل متّكلن ملن 

فمتلى رأيلت ال لاعر قلد  ":اللغة كام قال ابن جني علن قورات ال لعر 

بحها وانخراه األصلول الا فلاعلم أن رورات عىل قلارتكب مريل هذل الض

لللْورل وتعّسلفه فإنله ملن   علىل ج 
مه منه وإن دّل من وجله  ذلك عىل ما ج  ن

ويف هلذا يقلول  (8/722: اخلصلائص)"بصياله وختّمطله  وجللله  خر مدذن  

ة وفاعليتهللا يف النحوّيللإن الوقللوف عللىل املعللاع  ":الللدكتور حممللد محاسللة 

االا للوللوج يف عاملهلا ، وهلذا يقتضلينا أن القصيدة حماولة لطلره أهلم أبو

نحسللن الظللن بال للعراء الكبللار فللال ننظللر إ  شللعرهم بمعيللار الصللواب 

بل ينبغي أن نحلاول استك لاف  -وبخاصة ال عراء املتقدمون  -والتخطئة 

  .     (82: اللغة وبناء ال عر )"أرسار الرتكيب لدهيم

 -فواصل الكالم وقوافيله  منذ القدم إ  أن( 2/422 )وقد أشار سيبويه 

لذف  ":قال .. هلا خصوصية ليست لغاها  -عىل سبيل املريال  ومجيا ما ال حي 

 ."يف الكالم ، وما خيتار فيه أن ال  حيذف ، حيذف يف الفواصل والقوايف 

له قواعدل اخلاصة ، ونظامه اخلاص، ال عر نظام من أنظمة اللغة إّن 

ا ، إنه حلظات من اإلبدا  قد تتجاوز ، إن ص  التعبوهو حالة لغوية خاصة

النظم ال كلية للغة املألوفة ، يتجاوز اا ال اعر احلياة املألوفة كذلك ، 

كالطائر الطليق حيلق يف سامء اخليال وين د احلرية يف فنه ، فال  "فال اعر 

يسم  لقيود اللغة أن تلزمه حدا  معينا  ال يتعدال ، بل يلتمس التخلص من 
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فال غرابة إذن أن نرى يف ترتيب كلامته   .. د كلام سنحت له الفرصةتلك القيو

 (.772: من أرسار اللغة :إبراهيم أنيس/د)" .. أمرا  غا مألوف أو معهود

وقد مجا دارسو اللغة منذ القدم كل ما خرج من ال عر عن النظام  

 " الرضورة ال عرية "املألوف للنرش واالستعامل املألوف للغة حتت عنوان 

وهذا يعكس يف احلقيقة إحساسا  منهم بأن لل عر متيزل وخصوصيته ، حتى 

 .إَّنم وسعوا هلذل الرضورات حدودا  ورسوما  أجازوها لل اعر دون الناثر 

وقد حدد الدكتور إبراهيم أنيس الدوافا واالعتبارات التي فرقت بني 

 :نظام النرير ونظام ال عر يف ترتيب الكلامت عىل النحو اآلِت 

حرص ال اعر عىل موسيقى شعرل يف الوزن والقافية ينحرف به  -4 

 .أحيانا  إ  نظام غا مألوف يف النرير 

رغبة ال اعر يف التحلل من القيود ونزوعه إ  احلرية ككل فنان ،  -8

جيعله يف بع  األحيان ال يعبأ بنظام الكلامت عىل النحو املعهود يف النرير ، 

 .العا فة ويملك املعنى عليه م اعرل  وال سيام حني تسيطر عليه

من  حماولة كل ال عراء املجيدين أن حيّملوا القليل من األلفاظ الكريا  -7

املعاع قد تعرسهم ملريل اإلجياز واحلذف والتخلص من كل فضالت الكالم 

 .( 722 :من أرسار اللغة)

ينظم لتي تنتاب ال اعر حني وقد جيد املرء ت ااا  بني حالة االنفعال ا

وبني حالة اخلروج عىل النظام املألوف للغة أو ما أسمول بالرضورة ،  شعرل 

يب ، ويميل إ  وبذلك خيتلف ال عر عن النرير يف األسلوب والرتاك

  .الغموض واإلجياز

وقد يضطر ال اعر إ  التغيا يف بنية الكلمة ، بزيادة أو نقصان ، ليستقيم 

 :له الوزن ، كقوله 

 الا فأبانادرس املنا بمت

 أي املنازل 

 جدالء حمكمة من نسج سالم            :            وقوله 

 .(4/422:املزهر )سليامن : يريد
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إلقامة الوزن  "املعنوي  "بل إن الرضورة قد تضطر ال اعر إ  اخلطأ 

 :والقافية ، ومن ذلك ما ذكرل ابن قتيبة من قول لبيد 

 نحن بنو أم البنني األربعة

 .هم مخسة ، فجعلهم للقافية أربعة : الكلبي  قال ابن

 :وقال  خر يصف إبال  

 لْب عبد املطّ  بن   اس  عبّ  ن  حيملْ     اخلرْب  اخلصَّ  من كاظمة   ن  حْ صبّ 

 .(866:تأويل م كل القر ن )! عبد اهلل بن عباس فذكر أبال مكانه : أراد 

أحسلب السلبب ت علّد فليام  -وزنا  وقافية   -الطبيعة التكرارية لل عر إّن 

وما ي لجئهم إليهلا  املبارش لكل الرضورات ال عرية التي يلجأ إليها ال عراء،

إال إقامة الوزن والقافية ، وال شلك أَّنلم كلانوا يقلدمون اللوزن وأحكامله 

الصارمة وكذلك القافية ، أي هيكل القصليدة ، كلانوا يقلدمون ذللك علىل 

قلا  النغملي املتكلرر يف فالرضورة يف جوهرها إخضا  اللغة لإلي مضموَّنا،

 . القصيدة

ر لرف ، ويقصللرف املمنو  من الصلوحتت سغط الطلب اإليقاعي ي ص

املمدود ويمد املقصور ، ويسكن املتحرك وحيرك الساكن ، بل حتذف بعل  

إلخ ، بل إن قواعلد النحلو كلذلك يصليبها .. أ راف الكلمة أو ي غا بناؤها 

، أي اخلتالف حركلات قلواء بع  احليف ألجلل اللوزن ، وملن ذللك اإل

ف ل يف إحداث التوافق اإلعرايب اجلالب  القافية يف القصيدة الواحدة ، وهو 

 .للحركة يف  خر البيت ليتوافق ما ما قبله وما بعدل 

 : إيقاع النثر

جوانب تلتقي ما إيقا  ال عر وأخرى ختتلف عنه ، فإيقا   هإيقا  النرير في

اعية ما الوحدات اللغوية يف اجلملة حتلى النرير يتطلب تآلف الوحدات اإليق

َّنايتها ، أما يف ال عر فيتحكم الوزن يف البنية الظاهرة للجملة ، حيلث يقلف 

عىل َّناية البيلت  يقفالقار  عىل َّناية ال طر سواء اكتملت اجلملة أم ال ، و

 .تضمني ، وهو اكتامل اجلملة يف البيت التال  هكان في حتى لو
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سللعت يف سللياه يبللدأ املللدثرات اإليقاعو يللة للكلمللة ال تظهللر إال إذا و 

باجلملة ثم النّص لتتآلف الكلمة ما غاهلا بلالتكرار اللفظلي أو اللوزع أو 

أو غلا ذللك ملن صلور اإليقلا  ..اجلناس أو حلرف القافيلة أو الفاصللة 

  .اللفظي

إن اإليقا  املنظم املبنّي عىل روية وخربة حقيقية باللغة وإمكاناهتا يلرتبط 

املوسليقى  "بمستوى خاص من الكالم كال لعر أو النريلر الفنلي ، وليسلت 

سلواء  -جمرد إيقا  ينّظم  ريقة القراءة لل عر ، ولكنها باإلسلافة إ  ذللك 

ي شلفاف لسلياج نفسل -كانت فيام اصطلحنا عىل اعتبارل من ال عر أو النرير 

ش بكل  اقاتله يرتفا بني القار  أو الساما وبني الواقا املبارش القريب ليعي

املدركة يف إ ار الواقا البديل الذي يصنعه األثر األديب ، هذا فضلال  علن أن 

املوسيقى تستطيا أن تصل بفضل هذا الصنيا إ  غايات ومعلان وإحيلاءات 

: حمملد حسلن عبلد اهلل /د)"ما كانت اللغة لتستطيا أن تبلغها بغا املوسليقى 

 .(48: اللغة الفنية 

اإلمكانات املتنوعة للعربية وسعتها اللفظية يف اختيار  قد استريمر القر نو

املفردات والصي  املناسبة لتحقيق اإليقلا  اللذي ال ينفصلل علن الدالللة ، 

يف مجيا سلورل ، اصل وختارة للفويتجىل ذلك عىل سبيل املريال يف الكلامت امل

 حيلث اختلات كللامت -علىل سلبيل املريلال  -اللرمحن القملر  ِتيف سورو

بحيث ال يمكن أن حتل كلملة أخلرى حملل كلملة الفاصللة ، ملا  لالفواص

اللذي يتحقلق  االتكاء عىل املستوى اإلعرايب لوسا كلمة الفاصللة املوسلا  

 .معه اإليقا  الصوِت املدثر 

لقد خا ب القر ن أول مرة قوما  جمبولني علىل حلب البيلان والفصلاحة 

أمجل ملا  -ة  من بعدهم والبرشي -واإليقا  اللغوي املدثر فأعطاهم من ذلك 

 . يمكن أن تتحمل لغة ما من لغات البرش من البيان اجلميل القوي املدثر 

 :التكرار اإليقاعي أغراض 

ن أ التكرار اإليقاعي ليلبي حاجة فطريلة يف اإلنسلان ، وأنلا أوجلز هنلا 

الدواعي هلذا اللون من التكرار بصورل املتعددة ، فتكرار حرف من احلروف 
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دث لونا  من املوسيقى املحببلة إ  اللنفس، يف مواسا وهلو أملر  متجاورة حي 

إن تلردد بعل   ": اعتادل كريا من ال عراء ، يقول اللدكتور إبلراهيم أنليس

ر لونللا  مللن املوسليقى تسلرتي  إليله عاحلروف أو الكلامت قد ي كسب ال ل

 (.24: موسيقى ال عر ) "اآلذان وتقبل عليه

تكرارها إ  صلعوبة يف النطلق ، كحلرف  وقد يكرير تكرار حروف يددي

 :    القاف مريال  ،كام يف هذا البيت الذي ال يكاد خيلو منه كتاب بالغة 

 قرب   حرب   قربن  وليس  قرب             قفرن  بمكان   حرب   وقرب  

فهذا شلاهد علىل تنلافر احللروف وصلعوبة نطقهلا إن زادت علن احللد 

ل للله ل بتكرارها إ  قب  ، وهو ما مريّ املعقول من التكرار ، ولذا يتحول اجلام

 :ابن سنان بقول مسلم بن الوليد

ل سليل   ّلت ثم س  ّلت وس   ها مسلوال  سليلن  فأتى سليل       ها     س 

 . (20: رس الفصاحة )"وراءل يف القب   ال غاية   "فهذا البيت عند ابن سنان 

 واحلللرف يف حقيقتلله صللوت مسللمو  ، إنلله الرمللز الكتللايب للصللوت ،

واملدثرات الصوتية ممريللة يف احللروف ذات وقلا مجيلل يف األذن واللنفس ، 

أن املعنلى دائلام  يعظلم شلأنه ويرقلى إذا ملا صلحبته امللدثرات  "واملالحظ 

 "مكّر مفّر مقبل مدبر معلا   "الصوتية التوقيعية اخلالصة ، ف طر امر  القيس

، اة بللام ينللتظم مللن كلللامت قصللار ، ذات مقللا ا كريللاة ، وحركللات قصلل

هذا ال طر اذل اخلصائص الصلوتية جلدير  وأصوات الراء امل ددة املكررة 

أن خيلق جوا  موسيقيا  خاصا  ، وصورة صوتية معينة قادرة عىل اإلحياء بتللك 

الصورة التي ختيلها ال اعر وعرب عنها ، وهي وصف احلصان بّسعة اجلري 

  (. 23:دور الكلمة يف اللغة)"والرك 

اس نمطلان تكراريلان ، وهللام مجلاهلام ، وهلذل األشلكال  والسجا واجلن

دث لدى املتلقي  تأثرا  صوتيا  يدل غالبا  عىل اإلحلاأ أو التنلاغم  "الصوتية حت 

أو اللعب ب كل التعبا ، وكرياا  ملا يميلز املتلقلون اخلاصلة األدبيلة لللنص 

ارثلة تلول اعتامدا  عىل هذا البعد الصوِت ، حيث نجد األعلراف األدبيلة املتو
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اهتامما  خاصا  لألشكال الوزنية يف ال عر والنرير معا  ، إذ يربز اللنظم يف جملال 

ال عر، وحيتل السجا واإليقا  مكانة مرموقة يف كريا من أنامط النريلر الفنلي 

بالغلة اخلطلاب وعللم : صلالأ فضلل /د) "عىل اخلتالف العصلور واألذواه

 (.846:النص

بقاء  ، ألنه أسلهل حفظلا  وأكريلر دورانلا   والكالم املنظوم واملسجو  أكرير

قيلل لعبلد الصلمد بلن  ": عىل األلسن ، ويروي اجلاحظ هذل القصة فيقول

وت للزم نفسلك  للم  تلدثر  السلجا علىل املنريلور،: الفضل بن عيسى الرقاْ

إن كالمي لو كنت ال  مل فيه إالّ سلام  ال لاهد :  القوايف وإقامة الوزن، قال

لكني أريلد بله الغائلب واحللاق، واللراهن والغلابر، لقل خاليف عليك، و

 وهو أحق بالتقييد وبقلة التفّللت فاحلفظ إليه أرس  ، واآلذان لسامعه أن ط، 

وما تكلمت به العرب من جيد املنريور أكرير مما تكلمت به من جيد امللوزون ، 

رشل وال سا  من امللوزون ع  ل فظ من املنريور ع  :  البيلان والتبيلني)"رل لفلم حي 

4/823.)       

والسجا يف املريل ي سّهل حفظه ، ويكرير من ترديد األلسن لله ، كام يقلول 

أال ترى أن املريل إذا كان مسجوعا  لّذ لسامعه فحفظه ، فلإذا هلو  ":ابن جني 

حفظه كان جديرا  باستعامله، ولو مل يكن مسجوعا  مل تلأنس بله اللنفس ، وال 

مل حتفظه ، وإذا مل حتفظله مل تطاللب أنفسلها أ ننقت ملستمعه ، وإذا كان كذلك 

 ( 4/843:اخلصائص ) "باستعامل ما وسا لله ، وجئ به من أجله

والسجا واجلناس وغامهلا ملن صلور التكلرار اإليقلاعي ، كلل ذللك 

جزء ملن الفطلرة  حب اإليقا  املنظميستجيب حلاجة فطرية يف اإلنسان، إن 

تسلجيبون لله حتلى قبلل أن يعرفلوا وهلذا نرى األ فال الصغار ي  اإلنسانية

 . معاع الكلامت

ومما يدكد كون التكرار يف الوزن والقافية حاجة فطرية يف النفس ، حلب 

يلدرك  "األ فال للذلك واسلتمتاعهم بجلرس ال لعر وموسليقال ، حيلث 

الطفل ما فيه من مجلال اجللرس قبلل أن يلدرك ملا فيله ملن مجلال األخيللة 

النفس املوسيقي مريل هذل الظلاهرة إ  أن والصور، ويعزو بع  رجال علم 
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الطفل جزء من نظام الكون العام الذي تبدو كل مظلاهرل الطبيعيلة منتظملة 

فال غرابة أن يميلل الطفلل إ  كلل ملا هلو منلتظم منسلجم ملن  منسجمة،

ويعزوها  خرون إ  ما يف الكالم املنسجم املنتظم من تكرار مقلا ا  الكالم،

والتكرار مما يميلل إليله الطفلل يف نلواحي الن لاط  معينة يف مواسا معينة ،

 ..(2:موسيقى ال عر : إبراهيم أنيس / د)"العضيل 

امللوزون ذو اللنغم  "وموسيقى ال عر أهم ما يميزل عن النريلر ، وال لعر

املوسيقي يريا فينا انتباها  عجيبا  ، وذللك مللا فيله ملن توقلا ملقلا ا خاصلة 

يعا  تلك السلسلة املتصلة احللقات التلي تنسجم ما ما نسما لتتكون منها مج

ال تنبو إحدى حلقاهتا عن مقاييس األخرى ، والتي تنتهي بعلد علدد معلني 

 (.47:موسيقى ال عر  ) "من املقا ا بأصوات بعينها نسميها القافية 

هذل لغة العرب بام فيها من صور إيقاعيلة ، وقلد نلزل القلر ن ذو البيلان 

كلامهتا وأساليبها وكريا من ملذاهبهم يف اسلتعامل الرفيا اجلميل عىل لغتهم ب

لغتهم ، وهلذا نجد فيه كرياا  من صور اإليقلا  اللفظلي وألوانله املعروفلة يف 

العربية ، لكنها صور ذات  بيعة خاصة كلغة القر ن نفسها ، بام هلا من مجلال 

 .وإعجاز ، وهذا ما سنفّصل القول فيه يف الفصول القادمة 
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 ل الثامن واألر عونالفص
 اجلناسإيقاع 

اجلناس لون بديعى عرفته العربية قبل اإلسالم ، واستعمله العرب ل 

أن استعامهلم له ل النرير كان أكرير منه ل ال عر ، ملا ل  غا ، شعرهم ونريرهم

أن  " وحقيقة اجلناس ، ال عر من ألوان موسيقية كرياة تغنيه عن اجلناس

 :كقول اهلل عز وجل  ل الكالم واملعنى خمتلف ،جيانس اللفظ  اللفظ  

                         

     (22:النمل )وكقوللللله               

    (22:يوسف) ( 822: فقه اللغة للريعالبى) 

أسللمت  "ونحن نالحظ املوسيقى اللفظية الناشئة من جتانس كلل ملن 

ملا جلالء املعنلى وحاجتله إ  ذللك "  أسلفا ويوسلف" ملن و" وسليامن

ْسلن "فالنكتلة يف التجنليس ،، وهذا هو املقياس لصحة استعامله  اجلناس  ح 

  (.43:أرسار البالغة )"اإلفادة ، ما أن الصورة صورة التكرير واإلعادة 

 :ويف قول أيب متام 

 اهللن  عبدن  حييا لدى حييى بنن         ه فإنّ  الزمانن  من كرمن  ما مات  

ما أن األول فعل والرياع اسم ، لكن ( حييا وحييى ) بني جتد اجلناس التام 

النطق واحلد يف اللفظلني ملا اخلتالف املعنلى ، وقلد أدى اجلنلاس صلورة 

 .يان اجلميل ، وبخاصة أَّنا غا متكّلفة إيقاعية مجيلة تريا العقل للتأمل يف الب

واجلناس ظاهرة تكرارية ، إذ هو ل احلقيقة تكرار للفظ ما ، تكلرارا  تاملا  

ما أن املعنى ل ألفاظه يكلون يف اجلناس التام وناقصا  يف اجلناس الناقص ، و

خمتلفا  فإنه حيقق جرسا  موسيقيا  ينبه اآلذان والعقلول ، وينبغلى أن ي سلتعمل 

فسلدة ع ىل حسب احلاجة إليه ، ألنه إذا كرير ل الكالم صار صلنعة متكلفلة م 

أما التجنيس فإنك ال تستحسلن جتلانس اللفظلني  ": جلامله ، قال عبد القاهر

، ومل يكلن مرملى اجللاما  إال إذا كان موقا معنييهام من العقل موقعلا  محيلدا  

 .( 3: أرسار البالغة )"مرمى بعيدا  بينهام 
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اجلناس من امل رتك اللفظى أوال يكلون ، وللذا فلإن إ لاله  وقد يكون

وحقيقتله أن " : كام ل قول ابلن األثلا كونه من امل رتك اللفظى غا دقيق ،

 "اللفظ واحدا  واملعنى خمتلفا  ، وعىل هلذا فإنله ملن امل لرتك اللفظلى يكون 

  لرتكوهذا اإل اله غا صحي  ، فقد يكون ملن امل(  4/808: املريل السائر )

يقصد اا القيامة أو الوقت القصلا ، وقلد يكلون  "الساعة  " اللفظى كلفظ

 ."سليامن وأسلمت  "غا ذلك كام بني 

وقد رسد صالأ الدين الصفدى تعريفلات سلابقيه للجنلاس ، ورأى ل 

ى لنفسله هلذا التعريلف لكريا منها جتلاوزا  أو اسلطرابا  ل التعبلا ، فارتضل

تيللان بمتامثلللني ل احلللروف أو ل بعضللها أو ل هللو اإل ":للجنللاس ، قللال 

الصورة ، أو زيلادة ل أحلدمها ، أو بمتخلالفني ل الرتكيلب أو احلركلات أو 

 ( .42: جنان اجلناس ل علم البديا )"بمامثل يرادف معنال مماثال   خر نظام  

إن مجال اجلناس قائم عىل تكرار جمموعة من احلروف ل كلمتى اجلنلاس  

وذلك وارد ل القلر ن الكلريم  ، الكالم جرسا  موسيقيا  حمببا  معربا   مما يعطى

 :ومنه ول كالم العرب ، 

   قال تعا  -                     (80:األنعام ) 

يف ( ينهون وينلأون ) جاء اجلناس الناقص بتغيا حرف واحد يف الفعلني 

، فلم يكتفوا بالنهي عن سامعه واتباعله ، بلل وصف حال الكفار ما القر ن 

 .نأوا بأنفسهم عنه صدودا  عن احلق 

  وقال -                                   

 . (22:الروم)

جاء اجلناس التام يف لفظ الساعة ، والساعة األو  هي القيامة ، والريانيلة 

لوقت القصا ، واجلامل يف هذا اجلناس ظاهر يف استعامل األلفلاظ علىل هي ا

 .نظام خاص يريا التأمل والتدبر 

ن أحيانا  ل كالمه ليضفى  عليله ألوانلا  مل اجلناس   يستعمل  ن النبّى وكا

لر  اهلل :  قال رسول اهلل : اجلامل ، كام ل حديث ابن عمر قال  ف  لار  غ  ف 
هل  لا،  غن



 

673 

أ ْسل م   ا و  امل  ه  لتن  اهلل س  ص  ليَّة  ع  ص  ع  ه   اهلل ، و  لول  س  ر  ، 7247 : روال البخلارّي )"و 

 .( 0272:ومسلم

فار "جمانسا  السم القبيلة " غفر" الفعل  فقد اختار النبىُّ  وكلذلك  " غن

لّية" ما قبيللة" ىلعص" ما قبيلة أسلم ، والفعل" سامل  " الفعل ص  وهلو " ع 

 دون تكّلف يساعد ل توصيل املعنى مجال لفظى يريا االنتبال و

ةن  ": ومن ذلك قوله  ي ام 
ْوم  القن ت  ي  ل ام  ْلم  ظ  ، 8223: روال البخلارّي )"الظُّ

 .(  0233: ومسلم

ن لفظى ، وهو إن كان غا متكلف بل  الغاية ل اجللامل ،  إن اجلناس حمسَّ

وة ، هو نو  عىل احلسن عون ، يكسب اللفلظ رونقلا  و لال ": ل الصفدىاق

 (. 2: جنان اجلناس )"وبه ال تزال حور املعانى ل حىّل وحلية و الوة 

وهو أشهر فنون البلديا عنلد العلرب ، وهلو  ، واجلناس حمسن موسيقى

                : مظهر من مظاهر موسيقية اللغلة العربيلة، يقلول اللدكتور إبلراهيم أنليس 

ألفاظها وعباراهتلا ل كلل  فاللغة العربية من اللغات التى عنيت بموسيقى "

وبلل  تفلنن .. العصور ، فلها مما يسمى باملحسلنات اللفظيلة فنلون وفنلون 

الكتاب وال عراء واخلطباء ل تلك العناية اللفظية أن وسلا هللا املتلأخرون 

من دارسى البالغة قواعد ونظام  أوشكت أن تصب  علام  مسلتقال  ملن عللوم 

ومن أشهر فنون البديا ملا يسلمى  "البديا  " اللغة العربية هو ما يطلق عليه

 ( .438: داللة األلفاظ ) "...باجلناس

وفائدتله امليلل إ   ":ويبني السليو ى بعل  مجاليلات اجلنلاس فيقلول 

اإلصغاء إليه ، فإن مناسبة األلفاظ حتدث ميال  وإصغاء إليهلا ، وألن اللفلظ 

 "لللنفس ت لوه إليله  امل رتك إذا محل عىل معنى ثم جاء واملراد به  خر كان

 ( .440/  8: اإلتقان )
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والبالغيون املحدثون كذلك يرون ما رأى السيو ى وغلال ل مجاليلات 

كلامت ومجلللل خمتلفلة  تكرار املالم  الصوتية ذاهتا ل "اجلناس ، املتمريلة ل 

بدرجللات متفلاوتة ل الكريافة ، وغالبا  ما يللهدف ذللك إ  إحلداث تلأثا 

يق الربط السببى بني املعنى والتعبا ، حيلث يصلب  الصلوت رمزى عن  ر

 ( . 846: بالغة اخلطاب وعلم النص: صالأ فضل /د)"مرياا  للداللة 

وليس من شلأن دراسلتنا هلذل أن تفصلل احللديث علن أنلوا  اجلنلاس 

ملا بيلان مجاليلات إيقاعية أنه ظاهرة تكرارية بيان وإنام غرسنا هنا  ديدة الع

نا اجلهد لذلك ، والظاهرة كام ابتدأت احلديث عنهلا أكريلر ل الظاهرة ما وسع

النرير منها ل ال عر ، وما ذلك فهى موجودة ل ال عر ، كلام يقلول اللدكتور 

وليست تقتُّص موسيقية ال عر العربى عىل نظام املقلا ا ل  ":إبراهيم أنيس

التلى  األبيات  أو نظام القوال ل أواخرها ، بل ت مل أيضلا  تللك الظلاهرة

سامها علامء البالغة باجلنلاس،وهو تلردد األصلوات املتامثللة أو املتقاربلة ل 

لله  مواسللا خمتلفللة مللن البيللت الواحللد   وشللواهدل ل األدب العربللى قديمن

وحديريه غزيرة جدا  ، مما يدل علىل حلب العلرب هللذا الللون ملن املوسليقية 

 :الكالمية كقول أوس بن حجر 

 خل ْ ن اخلالئلق عللامَّ ي تقى زور      عا     غر  غرائر  أبكار  ن أن م

 :وقول كعب بن زها 

 وأنت خا  عليمة   
 أن ال يقّرب نى اهلوى للهوان       ولقد علمتن

 (868: داللة األلفاظ )

 : شواهد قرآنية 

 : شواهد اجلناس قليلة يف القر ن ، وقد ذكرنا بعضها ، ومنها كذلك 

-                .           ( 87-88:القيامللة)   جللاء

ومها اسام فاعل للمدنث ( ناقة وناظرة ) اجلناس الناقص بتغيا حرف بني 

 .من الفعل الريالثي عىل زنة واحدة ، وقد أّديا وظيفة الفاصلة واجلناس معا  

-                .                 ( القيامللللة :

وقا التجانس بلني لفظلي السلاه واملسلاه ، وجلاءا فاصللتني ،  ( 82-76
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يف السلور ذوات اآليلات  وبخاصلةوكرياا  ملا يلأِت اجلنلاس يف الفواصلل ، 

 . القصار ، ليددي وظيفة اجلناس والفاصلة يف  ن معا  

  قال تعا   -       (  4: اهلمزة ) مهزة وملزة مجا

ة ، واملعنيان خمتلفان ، ولكن اللفظني متقاربان يف اجلرس ل  ع  تكريا عىل وزن ف  

، مما يريا الذهن لتأمل الناقص بتغيا حرف ناس اجلالصوِت ملا بينهام من 

 .املعنى 

 قال تعا   -                   

         ( 32:غافر ) 

وهو كالذي قبله جناس ناقص تغا منه حرف واحد ، واملعنى خمتلف 

بني الفرأ واملرأ ، وإن كانا متقاربني يف الداللة ، واجلناس قد ساعد يف 

بغا تصوير املعنى ونقله ، وأثار الذهن لتدّبر املعنى ، وبيان أن الفرأ و املرأ 

 . احلق أمر غا مقبول 

وقد رأينا اجلناس يف ال واهد السابقة خيتلف يف حرف واحد ، إال يف  -

، ومن  ال اهد األول جاء جناسا  تاما  ، وقد يأِت خمتلفا  يف أكرير من حرف

  ذلك قوله تعا              .          

 ( 22-22: الواقعة ) حيث جاء اجلناس بني الروأ والرحيان ، وذلك

 .يف معرض ذكر ألوان النعيم التي أعدها اهلل للمقربني من العباد 

-                        

                          ( التوبة

:462)  

 واَّنار  ) جاء اجلناس الناقص بني 
واألول اسم والرياع فعل ، وقد ( هار 

أّديا هذا اإليقا  الصوِت الظاهر وأثارا االنتبال للتأمل يف املعنى ما تقارب 

 م بها   يا صورة حسية مجيلة ملعنى ذهني هو معنى الكفر، وقد أدّ اللفظني 

سحيق ثم ال يلبث البنيان أن  عىل حافة واد   بتأسيس بنيان عىل جرف هار  

 .جهنم نار لكنه ينهار إ  .. ينهار 
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 التاس  واألر عونالفصل 

  النحويي يكرار النمط اإليقاع يف  
تركيب يتكرر يف النرير أو ال عر بوزنه أو بصورته  النحوّي النمط 

 مواسا متقاربة من نّص ما ، بحيث تكون الرتكيبية ال بلفظه عدة مرات يف

دث موسيقى لفظية مجيلة حمببة إ  وهذا اللون التكراري حي  ، اجلمل متوازنة 

األذن ، داعية إل التدبر يف معناها وموسيقاها ، وهذا اجلامل الصوِت يفيض 

بال ريب إ  تدبر املعنى ويسهل حفظ النصوص ، وذلك ال يقدر عليه عادة 

 .ء إال البلغا

وقد عّرفه الدارسون القلدماء بأسلامء خمتلفلة، فبعضلهم سلامل الرتصليا 

تكلرار اللنمط  "و خرون سمول حسن التقسيم أو التفويف وسامل املحدثون 

(  847: بالغة اخلطاب وعلم اللنص )ومرّيل له الدكتور صالأ فضل  "النحوى 

 :بقول شوقي 

   قضاء   شورى ، واحلقوه   بيعة          واألمر   واخلالفة   ، ّس  ي   الدين  

مبتلدأ : هذا البيت مكون من أربا مجل اسمية متوازنة مت ااة الرتكيلب 

 ( .بحر الكامل ) معرفة بعدل خرب نكرة داخل إ ار الوزن العرويض 

هلو السلجا اللذي يف إحلدى : الرتصليا  ":قال صاحب التعريفلات و

، والتوافق عىل احللرف القرينتني أو أكرير مريل ما يقابله من األخرى يف الوزن 

فهلو  "اآلخر ، واملراد من القرينتني مها املتوافقتان يف اللوزن والتقفيلة نحلو 

فجميلا ملا  "يطبا األسجا  بظواهر لفظه ، ويقري األسام  بزواجر وعظله 

يف القرينة الريانية يوافق ما يقابله يف األو  يف الوزن والتقفية ، أملا لفظله فلال 

 .(22: التعريفات )"ة الريانية يقابله ْء من القرين

  كرر  تم وال ي  رتط يف هذا اللون أن يكون احلرف األخا يف كل تركيب  

  :قال "التفويف "واحدا  ، أى ال ي  رتط فيه السجا ، وسامل ابن أبى اإلصبا 

إتيان املتكلم بمعان شتى من املدأ : والتفويف عند أرباب البيان "

الفنون التي ينتجها املتكلمون ، كل فن والوصف والنسيب وغا ذلك من 
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،  ةن  يف مجلة منفصلة من أختها بالسجا غالبا  ، ما تساوى اجلمل يف الز  

ب ويكون باجلمل الطويلة واجلمل املتوسطة واجلمل القصاة ، فمريال املركّ 

 : من اجلمل الطويلة قوله تعا 

            .           .   

      .        .      

            .         

     (27-32:ال عراء ) (22:بديا القر ن .) 

هيلدين ويسلقني "ونالحظ حلذف يلاء امللتكلم الواقعلة مفعلوال  بله يف 

وملا ألَّنلا وقعلت فواصلل ، والتعلوي  عنهلا بكسللرة  "وي فني وحييني

وثبتت فق الفواصل ، واالوقف عىل الفاصلة يف القراءة تنطق النون ساكنة فتت

           منلي خلقنلي ويطع " هذل الياء نفسها ما أفعال أخري مل تقا فواصل كلام يف

الصلوِت  وكل ذلك إلقاملة الفواصلل واتسلاقها ألجلل اإليقلا  " ويميتني

 . اجلميل

 هلذا الللون  "اإلشارات والتنبيهات يف عللم البالغلة  " ى صاحب  وسمّ 

وهو اصطالأ قريب من اصطالحات املحدثني ، ومريل له  "التقسيم حسن  "

 :بقول املتنبي 

ْرد  كأَّنم من  ول ما الْ          لخ  لنلا وم ايى بالق  للحقّ  سأ لب    تريموا م 

 إذا د عللواوْ إذا الق   ل  ثقا
ّدوا إذا شّدوا ، قليل   كريا       ا ، خفاف   إذا ع 

 :وقوله أيضا  

 (22) غزاال   ْت ن  عنربا  ، ور   وفاحْت       خوط  بان   قمرا  ، ومالْت  ْت د  ب  

 (833: يف علم البالغة  اإلشارات والتنبيهات: حممد بن عىل بن حممد اجلرجانى )

                                                 
نا  - 22 : مجا قناة وهي الرم  األجوف وكل عصا مستوية أو معوجة ، االلتريام : الق 

مجا أمرد وهو ال اب أو الرجل بدون حلية ، : تغطية الوجه أو بعضه ، املرد 
 .  ويل مستقيم ت به به النساءمن شجر البادية :، البانالغصن الناعم  لسنتهن :اخل ْوط  
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وأورد أسامة بن منقذ هذا اللون حتت مسلميني خمتلفلني ، مهلا االزدواج 

اعلم أن االزدواج هلو أن يلزاوج بلني  ":والرتصيا ، قال يف باب االزدواج 

لوة  :وذكر من ذلك  " الكلامت واجلمل كالم عذب ، وألفاظ عذبة ح 

ج  القرا  ل ال وىعبْ  ظاسليم الّ   دم  بات  ل    م  ج   (22)الفعىل ال رفات  لم  ه ح 

 (.403 - 402: البديا يف نقد ال عر )

وهذا اللون التكلراري يلددي موسليقى مجيللة حيبهلا القلار  والسلاما  

وتساعد عىل تصوير املعنى ، وهو ظاهر يف ال عر اجللاهيل ، وورد يف القلر ن 

 . الكريم وكالم النبي 

 :(من  ا البادية)  قطاة  يف ( 84: هنديوا)النابغة قول  من ال عر اجلاهيل و

، اء  مدبلرة   للامء يف النحر منها نللو للة  عجب        اء  مقلبلللة  لسّكل حلذَّ

 (26) حني  تلدعللوها فتنتسب   حسن ها يا   واا ت دعى إذا ن سبت  تدعو القطا،

واسلم الفاعلل  ، ملرتني"  فعلالء"  فال اعر يكرر وزن الصفة امل لبهة

مما يعطى الكالم  ، ومها عىل وزن واحد " ومقبلة مدبرة " ال  مرتنيالواقا حا

 .، ما اجلامل املعنوي يف الطباه بني احلالني مجاال  موسيقيا  

وقد أبد  عمرو بن كلريوم يف استعامل هلذا الللون يف معلقتله وحقلق بله 

 :معلقتهمريال من  وهذا ، أق ىص درجات املوسيقية التى يمكن لل عر حتّملها

ى للن غداة  أ وقلد يفونح از  ز  فْللد اللرافللديلنللا         خ   رفلدنلا فلوه رن

للّلة  اخلللور  اللدريلنلا
 ونحن احلابسون بللذى أرا ى         ت لسللنفُّ اجلن

صليللنللا       ونحن احلاكمون إذا أ  للعلنللا    ونحن العازملللون إذا ع 

 (24)ذون بللام رسلليللنالونحلن اآلخ       ا   ون ملا سخلطلنللونحن التارك

                                                 
: أ راف اجلسم ، والقرا : الصق بعظم الذرا  ، وال وى عظم مستده :ال ظا  - 22

الظَّهر ، واحلجبة عىل الورك ، ومها حجبتان مرشفتان عىل اخلارصتني فجمعهام بام 
 .حلم عىل  رف الورك : والفال يعنى به الفائل ؛ فقلبه، والفائل. حواليهام 

 .القطاة حوصلة: قصاة األذن ، ، نو ة : رسيعة ، سكلّاء : حّذاء  - 26
ّلة : موسا ، وتسفُّ : ذو أرا ى  - 24 : الكبار من اإلبل ، اخلور : تأكل يابسا  ، اجلن

رين   .م سوّد من النبات وقد  اما : الكرياة األلبان ، الدَّ
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، ملا تكلرار اسلم ثالث ملرات الواقا مبتدأ "  نحن" الضمافقد كرر 

احلابسللون ، ) الفاعللل املجمللو  مجعللا  سللاملا  يف األبيللات الريالثللة األخللاة 

للدالللة علىل دوام الصلفة  (احلاكمون ، العازمون ، التلاركون ، اآلخلذون 

 .(اجلمل املتوازنة ) مط النحوّي ما تكرار النكأَّنا الزمة ، 

حتّبذ هلذا الللون ملن  -وهى ال اعرة ذات العا فة اجلياشة  -واخلنساء 

التكرار ، إسافة إ  ألوان أخرى ، وهى تفّضل يف هذا الللون االعلتامد علىل 

 :تكرار صي  املبالغة ، مريل قوهلا يف صخر 

          وّراد   ، منّا    مرقلبللة    لاّل   
ْغلقة   لا  أقلللرانن ، قلطّ  م لللربللة   م 

  لللرحان قيعانن سن  ، أوديلللة   قلّطا             ألللويلة   حللاّمل   ، أنديللة   شّهاد  

وهذا اللون كريا يف ديواَّنا ، وهي حتقق به ما ت لاء ملن اإليقلا  اجليلد ، 

اجلملل املتوازنلة يف ) ، حيث كررت النمط النحوّي الذي هو أساس ال عر 

 (. البيتني

أن نبني أن هذا اللون التكلراري شلائا م لهور ومما يأِت والقصد ها هنا 

، وهو مسلتعمل كلذلك يف يف كالم العرب ، وله أغراسه التي يستعمل فيها 

 .احلديث النبوّي ، ويف القر ن الكريم 

 : يف احلديث النبويي  النحويي يكرار النمط 

ليفهموا عنه ويبلني هللم ،  عريّب جتري لغته وفق  ليات لغة قومه النبّي 

هم قا بة  ، وقد كان يف بع  كالمله مريلل هلذل الظلواهر  بيد  أنه كان أفصح 

اإليقاعية التي اعتادها العرب وأحبوها ملا فيها من توازن الكلالم ملا مجلال 

 : املعنى ، ومن ذلك 

ْصلبن    ": قال رسول اهلل : حديث أبى هريرة قال يف  -4 لْوم  ي  لْن ي 
ا من م 

االعن  مه   د  ول  أ ح  ي ق  ، ف 
ال نن نْزن  ي 

انن ل ك  ، إنالَّ م 
قا  ال: ب اد  فنيهن نْفن  م 

مَّ أ ْعطن ل ف لَّه  ول  ا  خ  ق  ي  ، و 

ر   كا: اآلخ  ْسن  مم 
مَّ أ ْعطن ل ف ا  للَّه   (.8770:ومسلم ،4228 :البخاريروال )" ا  ت 

 "منفقلا  وممسلكا  " فباإلسافة إ  توازن اجلملتني نجد تلوازن الصلي  يف

ل ف"  واجلناس الناقص بني ، ومها اسام فاعل من الرباعي ل فو ا  خ  مما يلدل  " ا  ت 

 . عىل مكانة الظواهر اإليقاعية يف العربية
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لان  : قال  وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول اهلل  -8 ض  م  اء  ر  ا ج  إنذ 

لل ص  ، و  اب  النَّللارن للْت أ ْبللو  ل ق  غ  ، و 
اب  اجْل نَّللةن للْت أ ْبللو  ت ح  ني  ف 

للي ا ن  ال َّ
تن د   ف 

"
روال )

فاعل له ،  أ بفعلل مبنلّي مللا مل ي سلمَّ اجلمل الريالث متوازنلة تبلد (8222:مسلم

 .متبوعة بفاعل مرفو  بضمة ظاهرة 

 :يف القرآن  النحويي يكرار النمط 
يغللب عليله  قصاة متوازنة ، والقلر ن املكلّي غالبا  اجلمل يف هذا اللون 

، ومعظم السور القصار يف األجلزاء األخلاة يقا  ورسعة اإلاآليات  ر  لص  قن 

أكرير ملا تتضل  ،  النحوّي منه سور مكية ، وفيها تتض  ظاهرة تكرار النمط 

وهي كذلك أكرير ظهورا  يف أوائل السور ، وذللك ل لّد االنتبلال والتلأثا يف 

 : املتلقي، ومن ذلك

1-         .       .      . 

       .       (2 -4:املرسالت) . 

الفاعالت  "ففي اآليات الريانية والريالرية والرابعة يتكرر الوزن متاما ، وهو 

حتى يف احلركات اإلعرابيلة، واآليلة األو  فيهلا اسلم املفعلول ملن  "فعال  

تن اللْم  )الرباعي ال  ي اتن )واخلامسة فيها اسم الفاعل من الرباعي ( ْرس 
ْلقن  (اللْم 

ومها مت ااان لفظا  إال يف حركة ما قبل اآلخر ، وختام اآليتني مت لابه متاملا  

ْرفا   "يف الوزن ما فاره واحد هو سم األول من   "ذكلرا   "رل ملن لوكس "ع 

ا  )ما التجنيس يف  ْرف  ا  ) و ( ع  ْصف    .( ع 

ن ذلك يتض  لنا حرص القر ن الكريم علىل تكلرار هلذل األوزان يف وم

ملن خلالل اإلثلارة اللفظيلة بدايات السور لتنبيه اآلذان والعقول إ  معناها 

، هذا عالوة عىل ما يف بع  هذل األلفاظ من الغموض اللداعي إ   املتنوعة

بأَّنلا  قائلل  بأن املرسالت هي املالئكة ، ومن  السدال عن معناها ، فمن قائل  

 ...الري  ، إ  غا ذلك 

  ومريل ذللك قولله تعلا  -8          .           . 

         .          .             (النازعللات: 

4- 2 ) 
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با األو  ، ويف يف اآليات األر "الفاعالت فعال   "فقد تكرر وزن 

يف الصورة اللفظية  "دّبر  "اخلامسة يأِت اسم الفاعل من الرباعي املضعف 

نفسها وهى مجا املدنث السامل ليعطي النغم اللفظي املوسيقي نفسه ، ويدفا 

 .وختتم اآلية بلفظ له الوزن نفسه لفواصل اآليات السابقة  إ  تدبر املعنى ،

 قال تعا   -7       .        .    

      .         .         .   

     .         .           .   

    .       .         .   

       .           (47 - 4:التكوير.) 

نمط نحوي واحد ، هو اسم الرشط  -ما عدا واحدة  -يف هذل اآليات 

ثم الفعل املبني  -بني النحاة عىل خالف  -غا اجلازم بعدل الفاعل أو املبتدأ 

وهو  (انكدر ) اآلية الريانية فيها الفعل الالزم ، وفيها مجيعا  ا مل ي سمَّ فاعله مل

من حيث املعنى ي به املبني للمجهول ، ولعل العامية العربية قد استعارت 

للتعبا عن املبني للمجهول من هذا املوسوعة للمطاوعة هذل الصيغة 

عرشة اثني مكرر يف  النحوّي ، فالنمط  فالن انقتل أو انّسه :املعنى ، فيقال 

 الرشط جمابا  عنه يف اآلية الرابعة عرشة   ية ، لنجد       

   . 

، تلك  وهذا التكرار الوزع مما يريا العقل لتدبر املعاع الواردة يف اآليات

رب مظاهر الطبيعة املعلومة لنا ، من التي ت مل انقالبا  كونيا  هائال  يف أك

ووسعها يف هذا القالب اللفظي املتوازن  ..تكوير ال مس وانكدار النجوم 

اجلميل مما يريا السما والعقل والوجدان معا  ، وقد كان العرب الذين نزل 

 .عليهم القر ن أول مرة حيبون هذا اللون من التعبا اجلميل 

املتوازنة املوّقعة جتما يف الداللة ألوانا  إن الصورة اللفظية املتناسقة 

مما سيلقال الناس يوم القيامة ، وألَّنا كذلك يف داللتها أحداثا  هائلة ومتنوعة 

 .جاءت يف لفظها عىل هذا القدر من اجلامل والتوازن 
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  قال تعا   -2         .         .   

   .           .         

 ( 2 -4:االن قاه)

  يف النحوّي يف هذل اآليات الكريمة نجد تكرار النمط        

    ويف       وكذلك التكرار اللفظي التام يف            

             وفيه داللة عىل أن استام  الساموات أمر  راا

وجدارهتا لذلك اخلضو  التام هو نفسه ما األرض بل ما كل املخلوقات 

املسّاة ، وذلك التكرار يدل عىل اخلضو  التام من أكرب املخلوقات ، أي 

لعصيب ؟ فالتكرار الساموات واألرض ، فكيف باإلنسان يف ذلك اليوم ا

 .يصور املعني ويساعد يف نقل الصورة بدقة متناهية 

 قال تعا   -2        .      

      (86، 42: الفجر ) يف اآليتني ألوان من التكرار ، منها تكرار

 ف املفعول املطلق يف اآليتني ووص "تفعلون فعال   "املفعول املطلق ما فعله 

فاآليتان عىل وزن واحد ، وله والنعت هنا مما يزيد املعنى توكيدا  ، ( ملّا  ومّجا  ) 

 .أثرل يف الداللة ال ريب 

  ومن ذلك يف سورة ال مس  -0     .      

   .          .        .             . 

        .         (3 - 4: ال مس ) 

           حيث تبدأ اآليات مجيعا  بالقسم ، وتنتهي بفاصلة واحدة هي الضما

عولية ، هذا ما تغا املحل اإلعرايب للضما ما بني اإلسافة واملف "ها "

ولكن البناء اللفظي للضما ال جيعل ثمة فارقا  يف النطق يف احلالتني ، فتكرار 

الكالم مجاال  لفظيا  ما مجاله القسم والفاصلة عالوة عىل توازن اجلمل يعطي 

فتعطيها مجاال  لفظيا  حتى َّناية السورة  "ها  "املعنوي ، وتستمر الفاصلة 

 .يعانق املعنى 
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منه  شواهد ريمة  للون من التكرار عىل السور القصار ، فوال يقتُّص هذا ا

يف السور الطوال ، مكيها ومدنيها ، ولكنه كام ذكرت من قبل أكرير وسوحا  

يف السور القصار من القر ن املكي ، ولعل ذلك كان ملراعاة حال املخا بني 

من أهل مكة إذ ذاك ، وقد كانوا أرباب الفصاحة والبيان ، فالدعوة يف 

األساليب ل د االنتبال إليها ، وأول الوسائل ويتها كانت حتتاج إ  كل بدا

 .الذي كان له أثرل يف نفوس الناس  ذلك البيان  

هذا اللون البياع بطبيعته مريا للتأمل جاذب لالنتبال ، فإذا جاء يف إّن 

، ومن ال واهد عىل هذل  القر ن بل  الذروة من الفصاحة ومجال البيان

 :السور الطوال  الظاهرة يف

 قال تعا  يف سورة األعراف  -2               

                  (22: األعراف ) ومل يتكرر

ْلنما   بعد ذلك قولله ْد أمْرسم الذين ورد فيام بعد يف افتتاأ قصص األنبياء  لمقم

ذكرهم يف السورة ، وإنام تكرر يف افتتاأ كل قصة نمط نحوي واحد ، عىل 

 :النحو اآلِت 

4-                           

   (02) 

8-                        

        (37) 

7-                        

       (22). 

كأَّنا رسالة واحدة ومضمون واحد وهكذا تتكرر اجلملة ما كل نبّي ، ف

.. داؤها واحد عىل مّر التاريخ .. ، فهي برشية واحدة حدة ومهمة وا

 .ودواؤها واحد كذلك 

وهذا الذي ذكرنال سابقا  يتكرر كذلك يف سورة هود ، فبعد أن ذكر  -2

 :  قصة نوأ مفصلة قال تعا  
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  4-         ) 26). 

  8-           ) 04). 

ثم ذكر قصة إبراهيم وأدخل يف سياقها قصة لوط وقومه ، فلام عاد     

 :السياه إ  شعيب قال 

7-          ) 22 )   حتى إذا جاء السياه إ

  اللى وفرعون قلقصة موس               

   (20: هود ) 

وذلك ألن املرسل إليهم من قوم فرعون مل يكونوا من قوم موسى ، فلم 

يذكر أنه أخوهم كام ذكر ما السابقني ، وهكذا يراعي القر ن كل ْء بدقة 

، ويعطي كل أمر ما يستحقه من صور التعبا التي تنقل املعاع بدقة  عجيبة

 . كل خا ومجال يأخذان بالقلوب والعقول املتأثرة اام إ 
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 اخلمسون الفصل

 (12) الظواهر اإليقاعية يف هنايات اجلمل العر ية

فلإَّنم قلد أْول لوا َّنايلة عاملة ما عناية العرب الفائقة باإليقلا  اللفظلي 

ة النغم اإليقاعي يف القلوايف واألسلجا  ، اجلملة عناية خاصة فجعلوا هلا قمّ 

ة يف ال عر إنام هي بالقوايف ألَّنا املقلا ا ، أال ترى أن العناي ": يابن جنّ  قال

م ملن أوهللا، ويف السجا كمريل ذلك ، و خر السجعة والقافية أرشف عنلده

ف احلرف يف ، وكذلك كلام تطرّ  وأهمّ  ل  واحل د عليها أوْ  ،والعناية اا أمسُّ 

 (. 4/22:اخلصائص)"القافية ازدادوا عناية به وحمافظة عىل حكمه

آخر اجلملة ظاهرة لغوية عامة ، إذ ال ختتص بله لغلة دون وهذا االهتامم ب

ظهر أن بدايات  "بوشكني"أخرى ، ففي حتليل ألحد أعامل األديب الرويس 

اجلمل وَّناياهتا عندل متيل إ  مقدار أعظلم ملن االنتظلام اإليقلاعي منهلا يف 

  .( 842:نظرية األدب)"أواسط اجلمل

لعربيلة هللي السلجا والقافيللة والظلواهر اإليقاعيللة يف َّنايلات اجلمللل ا

واإلتبا  والفواصل القر نية ، ودراستنا هلا إنام هي لبيان ملا بينهلا ملن صللة 

منها  بيعة خاصة ، ولكنها هتلدف  لكّل  متنوعة ورحم ، فهي ظواهر إيقاعية

 .يف النهاية إ  إحداث النغم اإليقاعي يف َّناية اجللملة أو بيت ال عر 

ا اإل ار وسط أخواهتا من الظواهر اإليقاعية إن دراستنا للفواصل يف هذ

سلنتابا ملا ملا للفواصلل ملن إعجلاز خلاص  -يف َّنايات اجلمل العربية 

أن القر ن قد اسلتعمل أرقلى إنام هي حماولة لبيان   -دراسته يف فصول قادمة 

، ملا ملا للقلر ن ملن إعجلاز  ما توصل إليه العرب من صور البيان اجلميل

، وهلي كلذلك إثبلات أن القلر ن خا لب فطلرة  خاص يف اسلتعامل اللغلة

ذللك سلمن  ، فكلان اإلنسان املجبولة عىل حب اإليقلا  واجللامل الصلوِت

                                                 
                           هذا الفصل مدخل ومتهيد للفصول التالية التي ندرس فيها ظاهرة  -28

راسة مفّصلة ، والفواصل هي حمور الدرس اإليقاعّي يف د( الفواصل القر نية ) 
 .القر ن الكريم 
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يف التلاريخ لكتلاب ملن  ا اسلتجابة  االستجابة الكربى التي مل تعلدهلْ أسباب 

 .  عّز وجّل كتب اهلل

 ما حولنا له إيقاعه اخلاص به سلواء إن اإليقا  ظاهرة حيوية عامة ، وكلُّ 

كنّا نحّس ذلك أم ال ، إن يف أمواج البحر وهّبات الرياأ وخطوات األقلدام 

واللغة صورة احلياة ، وكل ما نجدل يف احلياة سلنجد لله أصلداء يف  .. إيقاعا  

، سنجد يف  اللغة ؛ ألن اللغة تعبا عن احلياة بكل ما فيها من تنو  واختالف

تاما  ال يكاد يظهر معه الفلاره  احلياة شخصني أو أكرير تت ابه مالحمهام ت ااا  

، وسنجد يف اللغة ألفاظا  تت ابه دالالهتا متاما  بحيث يصلعب التفريلق  بينهام

اهر اإليقلا  يف الطبيعلة وظلوكذلك وهو ما يعرف بظاهرة الرتادف ،  ،بينها 

 .واحلياة سنجد هلا أصداء كرياة يف اللغة 

يف اللغلة العربيلة أكريلر  وإذا تقرر أن اإليقا  ظلاهرة لغويلة عاملة ، فهلو

معللروف عنللد العللرب  "اإليقللا   "وسللوحا  وأشللد ظهللورا  ، ومصللطل  

اإليقلا  ملن إيقلا   ":( وقلا ) باختصاصه باألحلان والغنلاء ، ويف اللسلان 

اخلليل رمحه اهلل كتابلا   ىاللحن والغناء ، وهو أن يوّقا األحلان ويبينها ، وسم

 . " من كتبه يف ذلك املعنى كتاب اإليقا 

م عىل  لة أو غاها بنظلام اإليقا  م تق من التوقيا ، أي الرضب املنتظو

وذلك يف جوهرل قائم عىل التكرار ، وربام توّلد منه فيام بعلد ذللك  ،معروف 

اإليقا  اللفظي الذي يعتمد هو اآلخر يف جوهرل عىل صور لغوية تكراريلة ، 

 .كام سنفّصل بعد 

 : نشأة اإليقاع اللفظي 
ور إليقا  اللفظي بألوانه املتعددة يف اللغلات عموملا  يرجلا إ  أملن أة ا

 : منها

 .الن أة ال فاهية للغات  -4

احلاجة الفطرية يف النفس اإلنسانية إ  الصور التكراريلة اإليقاعيلة ،  -8

 .إلخ ..  كالوزن واإليقا  والسجا واجلناس
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فاهية ، وهلذل ن لأة شل -شأَّنا شأن اللغات مجيعلا   -لقد ن أت العربية 

الن أة تركت يف اللغات  ثارا  واسحة حتى اليوم ، وتللك الن لأة ال لفاهية 

ومن ثم احتاجوا إ  عنلارص  ، تعني أن أصحاب اللغة كانوا أميني ال يكتبون

كالمية من طة للذاكرة تعينهلا علىل احلفلظ والتلذكر الللذين يقوملان مقلام 

 .الكتابة والقراءة

ن لأت  -أخلّص  ثارهلا وأمههلا وال لعر   - ليلةاجلاهيف واللغة العربيلة 

ظلاهرة املوسليقية يف اللغلة  " وازدهرت يف ظل هذل األمية ، وملن ثلم فلإن

حلني كلان األدب  أدب   العربية ت عزى يف أغلب عنارصهلا إ  تللك األميلة،

 ( . 422: داللة األلفاظ  )"األذن ، ال أدب العني

ذي ن أت يف أحضانه اللغلة  لقد كان التعامل ال فاهي إذن هو األصل ال

أن خيضا لللدرس  ينبغيومن ثم فإن استعامل اللغة يف تلك املراحل املتقدمة 

من منظور االستعامل ال فاهي بكل خصائصه ، ومن خصلائص االسلتعامل 

ال فاهي للغة التكرار بألوانه املتعددة ، وأمهها يف النرير اجللاهيل السلجا ويف 

 ..وبع  الصور األخرى لقافية ال عر اجلاهيل تكرار الوزن وا

فاسلتعملها  ثم نزل القر ن الكريم عىل مذاهب القوم يف استعامل اللغلة ،

بظواهرها املتعددة املعروفة لدهيم ومنها التكلرار ، ولكلن يف صلور خاصلة 

 .تناسب تفّردل وجالله وإعجازل

إن الريقافللة ال للفاهية تعتمللد يف اسللتعامهلا للغللة عللىل الكلللامت املللوجزة 

مريال اجلامعة للمعاع الكرياة بلفظ قليل، ومن ثم مالت األمريال العربيلة واأل

إ  اإلجياز والسجا ، والسلجا يف جلوهرل نملط تكلراري ، وقلد ن لأ فلن 

متأثرا  اذل البدايات من األمريال واجلملل املسلجوعة  -عىل الراج   -ال عر

اإليقلا  وإ  املتوازنة، وذلك ليلبي للمجتما حاجتله الفطريلة الغريزيلة إ  

تذكر املادة املسموعة التي يراد هلا البقاء، وذللك بصلّبها يف قواللب تكراريلة 

دقيقة ومنتظمة تعتمد عىل السجا يف النرير وعلىل اللوزن والقافيلة يف ال لعر 

اعتامدا  دقيقا  ، إسلافة إ  صلور تكراريلة أخلرى يف بنيلة البيلت الواحلد أو 

ل عملية احلفظ والتلذكر هللذل امللادة جمموعة أبيات متقاربة ، وكل ذلك يسه



 

688 

 وأسلا   اللغوية املميزة عن الكالم العادي ، وهلذا كان ال عر عنلدهم أشلهر  

 … وأذكر  

احتفظ العرب واعتنوا باملوروث ال عري خاصة يف حني سا  أكرير وقد 

كلان الكلالم كلله منريلورا  ،   ":املوروث النريري اجلاهيل ، يقلول ابلن رشليق

  الغناء بمكارم أخالقها و يب أعراقهلا، وذكلر أيامهلا فاحتاجت العرب إ

 الكرم ، وتدل أبناءها عىل حسن ال يم فتومهلوا لتهزَّ أنفسها إ  …الصاحلة 

أعاري  جعلوها موازين الكالم ، فلام تمَّ هللم وزنله سلمول شلعرا  ؛ ألَّنلم 

 (.4/86: العمدة )"شعروا به ، أي فطنوا 

عىل صور تكرارية ذا أمهية كباة يف املجتملا لقد كان ال عر املبني أساسا  

كلان ال لعر  ":  ال فاهي ، ومما يدكدل قول عمر بن اخلطلاب ريض اهلل عنله

علم قوم ، ومل يكن هلم علم أصّ  منه ، فجاء اإلسالم فت اغلت عنه العرب 

  عر وروايته ، فلام كرير اإلسلالم وهليت عن ال ، باجلهاد وغزو فارس والروم

وأ ، وا مأنت العرب يف األمصار ، راجعوا رواية ال عر ، فلم وجاءت الفت

ْوا ذللك وقلد هللك ملن  ْلف  يدولوا إ  ديوان مدون ، وال كتاب مكتوب ، وأ 

ْن هللك بلاملوت والقل ذللك وذهللب علنهم  تل ، فحفللظوا أقللَّ لالعرب م 

 .( 4/723: اخلصائص )"ل كريلا  

التكللرار يف الللوزن  إن البنللاء اللغللوي للقصلليدة العربيللة مدسللس عللىل

ر كلذلك لوهذا يفّس لنا سهولة حفظ ال عر واسلرتجاعه ، ويفسل والقافية،

 صعوبة حفظ ال عر احلر أو املرسل ، وقلة من يذكرل من الناس أو يتمريل به،

 لعر كلذلك علدم صلالحيته للغنلاء اللذي يعتملد أساسلا  علىل ال لرويفّس 

 .وتلكم قضية أخرى ، حتى العامّي منه  ،التقليدي 

وهذا البناء ال عري القائم عىل التكرار كان قوريا  يف بيئة شفاهية غلا 

  . كاتبة حتتاج إ  تذكلر املادة اللغوية كلام احتاجت إليها

كام ذكرنلا احلاجة إ  اإليقا  والوزن حاجة فطرية يف النفس اإلنسانية إّن 

لسلام  اإليقلا  للغة وغاها ، وتطرب األذن  ميف استعامهلالناس تاج إليها حي

وترتاأ النفس ، ولذلك علل أرسطو ن أة فلن ال لعر القلائم علىل اإليقلا  
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احلاجلة إ  املحاكلاة ، واحلاجلة الفطريلة إ  اإليقلا  : بسببني أساسيني مها 

قلد وّللدل سلببان ، وأن  -علىل العملوم  -يبدو أن ال لعر  " :والوزن ، قال 

ة ، فلإن املحاكلاة أملر فطلري ذينك السلببني راجعلان إ  الطبيعلة اإلنسلاني

موجود للناس منذ الصغر ، واإلنسان يفرته عن سائر األحيلاء بأنله أكريرهلا 

وإذا كان وجود املحاكلاة ..  حماكاة ، وأنه يتعلم أول ما يتعلم بطريق املحاكاة

ْن كانوا جمبلولني  أمرا  راجعا  إ  الطبيعة ، وكذا وجود اإليقا  والوزن ، فإن م 

بدء قد أخذوا يْرق ون اا قليال  حتى وّلدوا ال لعر ملن األقاويلل عليها منذ ال

 .(72-70: كتاب ال عر )"املرجتلة 

فال عر إذن وليد الريقافة ال فاهية ، نام وترعر  يف أحضاَّنا ، وأعطته من 

خصائصها خاصية اإليقا  والتكرار املن طني للذاكرة ، والريقافة ال فاهية ال 

اللغوية التي خي  ى عليها من الضليا  ، وهلذا التكلرار  بّد هلا من تكرار املادة

وإملا أن يكلون بإدخلال عنلارص  ،إما أن يكون بتكرارها كلية ، أي ترديدها 

إيقاعية تكرارية سمن املادة نفسها لتساعد عىل حفظها وتذّكرها ، وغالبا  ملا 

 .األمران  تالزم  

طة صور تكرارية منّ  مد فيهام كذلك عىل واخلطابة اجلاهلية واألمريال اعت  

ما حفظ لنا  أكرير  البيانيني ة للحفظ ، ولذا نجد هذين اللونني للذاكرة وميّّس 

من مااث اجلاهلية النريري ، وأهم تلك الصور التكرارية السجا الذي 

ومن ثم نزل القر ن الكريم عىل  ، يطبا كرياا  من خطب اجلاهلية وأمرياهلا

ءت فيه الفواصل لونا  خاصا  من ألوان فجا مذاهب القوم يف استعامل اللغة،

، ومل يأت كله  السجا عند العرب ، عىل أن القر ن مل يأت كله مسجوعا  

 .كام سنفصل بعد  ال  ، وهذا شأن بلغاء القوم أيضا  ،مرس  

والن أة ال فاهية للحيل التي ابتكرهتا الذاكرة لالحتفاظ بامللادة اللغويلة 

وإن صلار  ، حليل يف الريقافة الكاتبلة فليام بعلدرها مل متنا استمرار هذل اوتذكّ 

اب من ذي قبلل ، فلقلد قلّل اسلتعامل الكّتل ا تلك الصور التكرارية أقلَّ وقْ 

للسجا واجلناس ، وها هي القافية وألوان األوزان القديمة تتعرسان خلطلر 

كبا يف ظواهر ال عر احلديث الذي ال يكاد يأبه لوجودمها ، وما نرى ذللك 



 

691 

 اهية عن ذي قبلل لطغيان الريقافة الكاتبة ، وتراجا دور الريقافة ال فإال نتيجة 

تلك الصور اإليقاعية ، وال يلتمُّ فهمله مسطورا  فيه ثمة موروثا  هائال   ولكنّ 

، بلل إّن هلذل الصلور  ملن جوانبله ومترّيله بلدون إدراك هلذا اجلانلب املهلمّ 

رخيهم اللغلوّي اإليقاعية صارت جزءا  من الذائقة اللغويلة للعلرب علرب تلا

 . حتى اليوم

وقد ذكرنا من قبل أن العربية بطبيعتها لغة إيقاعية ، ونعني باإليقلا  هنلا 

دث نغام  صوتيا  مدثرا  ، وهذا النغم  كلَّ  يعتملد  -أّيلا  كانلت صلورته  -ما حي 

أساسا  عىل التكرار اإليقاعي ، والطبيعة الُّصفية للعربية تعطيها جماال  واسعا  

يقا  ، فالعربية ذات  بيعة اشتقاقية ، ال إلصاقية ، ففلي كريلا ملن لتنويا اإل

اللغات األوربية تتكلون الكلملة اجلديلدة ملن تركيلب كلمتلني منفصللتني 

 يف اإلنجليزيلة  " breakfast "تصاان بالرتكيب مصطلحا  أو اسام  جديدا  مريل

 ،ر لكسلاألو  فعل بمعنلى حيكلم أو ي "  fastو break "فهي كلمة مركبة من

ومملا يلذكر أن  " كّس الصلوم "واألخرى بمعنى صوم ، واملعنى احلريف هلام 

                      واملعنللى اجلديللد هلللام بعللد الرتكيللب هللو …أصللل الفطللر يف اللغللة ال للق 

 ." اإلفطار "

أما يف العربية فيتم التعبا عن املعاع واألحداث بصلي  متنوعلة كأسلامء 

 تق من املصدر ، بمعنلى إلخ، وكلها ت  ..  وصي  املبالغةالفاعلني واملفعولني 

 تق منه كل ألفلاظ امللادة وفلق نظلام معللوم ، أن هناك أصال  لغويا  واحدا  ت  

وهذل األلفاظ امل تقة قد تدور يف مواسا متقاربة من نلص  ملا حمدثلة ألوانلا  

سلبيل عىل  -من اجلناس الذي هو ظاهرة إيقاعية ، فاسم الفاعل من الريالثي 

وعليه سنجد موسيقى يف توارد ألفلاظ  "فاعل  "عىل وزن واحد هو  -املريال 

 …قابل وحابل ونابل ، ومائل وسائل وقائل : مريل 

 ياللذ واحلابللاخلتلط احلابلل  بالنابلل ، : ومن أمريال العرب امل هورة 

  اللرأي اختالط يف، واملريل يرضب  بالنبل يصيد يالذ والنابل ، باحلبل يصيد

وقلد ( فاعلل ) د يف التجنليس علىل اسلم الفاعلل الريالثلي علىل وزن واعتم

اشتقت العربية هنا من أسامء األعيلان علىل قّللة ذللك يف العربيلة ، وغاللب 
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ملا حابلل ونابلل ملن أاالشتقاه من أسامء األحداث كصائم ملن الصليام ، 

 .احلبل والنبل فهو قليل لكنه مستعمل 

لل لعراء التفلنن يف صلوغ القلوايف ، وكل ذلك يعطي نغام  مجيال  ، ويتي  

وللناثرين القدرة عىل صوغ السجعات ، وقلد اعتملدت الفواصلل القر نيلة 

عتملدت علىل ذللك  ا ، عىل هذا املوروث وهذل اإلمكانات املتنوعة للعربيلة

 اجلللاملّ للحلّس  ةلمالئملبصلورة مجيللة ملدثرة مريلاة للعقللل والوجلدان ، 

أذنله وقلبله ليسلتقبل ذللك اجللامل وتلكلم وما عليه إال أن يفت   ، لإلنسان

 . البالغة العالية

إن املدثرات الصوتية اإليقاعية ذات شلأن كبلا وأثلر خطلا يف تصلوير 

املعنى ونقله عىل وجه مدثر ، ومل تكن أسلجا  الكهلان وال قلوايف ال لعراء 

لتسحر  العرب كل هذا السحر إال ملا فيها من إيقا  مدثر خيالف  بيعلة النريلر 

ج الكالم ، ال ر  ما داللتهلا بطبيعلة احللال التلي يرفلدها عادي املستعمل يف د 

أن املعنلى دائلام   "واملالحلظ علادة ذلك اإليقا   بّّس الديمومة والساورة ، 

 يعظم شأنه ، ويرقى إذا ما صاحبته امللدثرات الصلوتية التوقيعيلة اخلالصلة،

 :ف طر امر  القيس 

ْدبر   ْقبل  م  ر  م  ف 
ر  من ك 

 معا   من

بام ينتظم ملن كللامت قصلار ، ذات مقلا ا كريلاة وحركلات قصلاة ، 

هذا ال طر اذل اخلصائص الصوتية جلدير  ، وأصوات الراء امل ددة املكررة

أن خيلق جّوا  موسيقيا  خاصا  ، وصورة صوتية معينة قادرة عىل اإلحياء بتللك 

رعة لبسلوهلي وصلف احلصلان  الصورة التي ختيلها ال لاعر وعلرّب عنهلا،

 (.، من تعليق املرتجم  23: دور الكلمة يف اللغة:ستيفان أوملان)"اجلري والرك 

وثمة ألوان إيقاعية أخرى يف شطر امر  القيس امللذكور غلا ملا ذ كلر ، 

 :منها ما خيص الوزن ال عري لل طر وهو 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

كلها مدسسلة علىل  وهو من بحر الطويل ، واملعلوم أن األوزان ال عرية

التكرار ، سواء كانت التفعيالت أحادية أم ثنائية ، أما اللون اإليقاعي اآلخر 
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 " فرّ ومن  كرّ من  "ففيه  ، فيخص األوزان الُّصفية التي صاغ ال اعر منها شطرل

ل  "عىل وزن واحد هو ْفع 
،  وهو وزن نادر االستعامل ملن صلي  املبالغلة "من

وبني اللفظني كذلك جناس نلاقص ، وملن ادة  ، ولذا ال يذكرل النحاة فيها ع

قبل وم   "وفيه حيث املعنى بينهام  باه  ،  من الفعللني  ومها اسام فاعل   "دبر م 

ْفعنل "عىل وزن واحد هو  "أقبل وأدبر  "الرباعيني فيله وبينهام  بلاه  ، و  "م 

 .كذلك تكرار حرف امليم يف أوائل كل كلامت ال طر 

اعية يف هلذا ال لطر لتدكلد عملق ارتبلاط العربيلة إن هذل األلوان اإليق

باإليقا  بأنواعه املختلفة ، وتدكد كذلك الطبيعة اإليقاعية هلذل اللغة وحلب 

 . العرب ملوسيقى األلفاظ

إن لغة ال عر ال هتتم بتسلسلل األفكلار وتنظيمهلا علىل النحلو املنطقلي 

ام األول ، تظهر يف ثلوب الصارم الذي متريله لغة النرير ، إَّنا لغة إيقاعية يف املق

خاص متوشحة بألوان اإليقا  ، مما يعطي ال لعر مجالله اخللاص ،  ّي موسيق

واعمد إ  أي قصيدة مجيلة وانريرهلا نريلرا  ، ثلم اقرأهلا يف حالتيهلا املنظوملة 

 .واملنريورة ، لرتى الفاره الكبا بني احلالني 

كلان أسلخى  وهلذا السبب نجد اإلنسان هيتز لسام  ال عر ويطرب ، وما

األمراء  واألثرياء  حني يسمعون ال عراء ين لدوَّنم،  إن خلزائن هلدالء ملا 

كانت لتفي  بذلك السخاء الذي نسما عنه ونقرأ يف كتب التاريخ واألدب 

لوال ما أحدثه ال عر من سحر و رب ، ومالك ذلك كله يف نظمله اخللاص 

لن   إننَّ  ":  وإيقاعه اجلميل املدثر ، وهلذا قال النبيُّ 
لْعرن  من لة   ال   ْكم 

روال )" حن

 .(0422 :البخاري

ْن "  يف احلديث للتبعي  ، أي يف بع  ال عر حكمة ، وكان النبليُّ  "ومن

  سما برسلالته ومل يلدمن  كافر  شاعر حيب سام  شعر احلكمة ولو كان من

 الريقفيَّ شعر  أمية  بن أيب الصللت وقد استن د الرشيد  بن   !!اا 
ويد  ففلي  ، س 

ْفت   :حي  مسلم عن الرشيد قال ص
دن ول   ر  س  ْوم  اهللن ر  ال   ا  ي  ق  ْل :  ف  لك   ه  ع   م 

نْ  ْعرن  من يَّة   شن ْلتن  أ يبن  ْبنن  أ م  ء   الصَّ ْ ْلت   ؟ ْ  مْ :  ق  ال   ، ن ع  يهْ  : ق  ه   ، هن لْدت  أ ْن   ْيتل ف   ، ا  ب 
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ال   ق  يهْ :  ف  ه   ث مَّ  ، هن ْدت  ْيت أ ْن   لال  ،  ا  ب  ق  يلهْ :  ف  تَّلى ، هن ه   ح  لْدت  لة   أ ْن   ائ  ويف "  ب ْيلت   من

  .( 2222:روال مسلم )" لي سلم   إْن كاد   : اهلل  فقال رسول   : ةلرواي

ذكلر ملن  شلعرل  شعر أمية وهو كلافر مللا يف   سام لب    ن النبيَّ أأي 

باإلسافة إ  مجاله البياع بطبيعة احللال واملوت واآلخرة ، التوحيد واحلكمة 

( ال للريد ) وفيه أن الصحايّب !!    يسلم أمية  ألنه حسد النبيَّ مل وما ذلك

 .كان حيفظ كرياا  من ذلك ال عر ، وهو من حب العرب لل عر كام ذكرنا 

، فللنريلر كام ذكرنا ملن قبلل وال يقتُّص اإليقا  يف العربية عىل لغة ال عر 

اإليقاعيلة ولغة القلر ن الكلريم مليئلة بلالظواهر  ظواهرل اإليقاعية كذلك ،

تفعلل  ان نزوله قوما  ذوي بيان رفيا وبالغلة عاليلة،ألنه خا ب إبّ  ؛املدثرة 

حلّسلان بلن  ما ال تفعل السيوف والرملاأ ، أمل يقلل النبليُّ فيهم الكلامت 

ويف ( 2482: روال البخلاري)"معلك ؟  جربيلل   اهج  املرشكني ، فإنّ  ": ثابت

ْي اهْ  ":قال  اهلل  رسول   أنّ  حديث عائ ة   ر  وا ق  لْن ا  ج  لا من ل ْيه  لدُّ ع  إننَّله  أ ش  ، ف 

ْشق  بنالنَّْبل     .(0722:روال مسلم)" ر 

ى " : وقللد هجللاهم حسللان فقللال رسللول  اهلل  للف  للان  ف    سَّ ْم ح  للاه  ج  ه 

اْشت ف ى ان   " و  سَّ ال  ح   :قصيدته  ايف مطل ق 

د ْوت  حم  مَّ ج  نْه   ا  ه  ْبت  ع  أ ج  نْد  اهللن         ف 
عن اء  و  اك  اجْل ز   ذ 

  يفن

د ْوت  حم  مَّ ج  رّ  ا  ه    ا  ب 
نن اء          ا  يفلللح  ف  ت ه  اْلو  يم 

ول  اهللن شن س   ر 

ْرس عن ل  و  د 
الن و  إننَّ أ يبن و  اء          ي للن ف  ق 

ْم ون نْك  د  من  لنعنْرضن حم  مَّ

وملن ثلم نلزل ..  من سهام احلديلد ذاك كانت أشدَّ  إن سهام الكلامت إذْ 

،  كانلت كللامت منله  ن ببالغته اخلاصة ففعل يف نفوس القوم ملا فعللالقر 

، وقصلة إسلالم عملر بلن  قالئل ترتل بصوت مجيل تفعل يف النفوس فعلها

 . اخلطاب لسامعه  يات من سورة  ه معلومة

، ملن تكلرار  إن سام  القر ن مرتال  يظهر للحّس فنونه اإليقاعية اجلميلة

لمقللا ا الصللوتية ، وتناسللب احلللروف للحللروف والكلللامت ، وتللوازن ل

وتوزيعها املتناسلق ملا بلني سلاكن ومتحلرك ومهملوس وجمهلور ومفّخلم 
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.. وكل ذلك بميزان دقيق ، ثم ملا قلد يكلون ملن جنلاس مجيلل  .. قلومرقّ 

، وكل ذلك وعاء للداللة التي هي إ  الفاصلة بام هلا من إيقا  خاص  لنصل  

ملن سلامت اجللامل والكلامل ،  األصل ، لكّن ظهورهلا يف ثلوب مجيلل هلو

 .ويرفدها بعنارص تيّّس هلا احلفظ والقوة اإلبالغية 

           :دعت رجال  ذّواقة للبيان كالعقاد إ  أن يقوليف العربية وهذل املوسيقية 

أصل من أصلول هلذل اللغلة، ال ينفصلل علن تقسليم  الرتكيب املوسيقّي  "

علىل  ها ، وال عن داللة احلركاتخمارجها، وال عن تقسيم أبواب الكلامت في

 (. 72 -72: اللغة ال اعرة ) "...معانيها ومبانيها باإلعراب أو االشتقاه

وقللد توّصللل علللامء الللنفس إ  بعلل  أرسار حللب النللاس لإليقللا  ، 

قلد يسلما  "م ، فاإلنسان وارتياحهم لسام  الكالم ذي اإليقا  اجلميل املنظّ 

مخسلني مقطعلا  صلوتيا  ، تسلمعها األذن ر من الريواع ما يكلاد يبلل  ليف ع 

تال  من املقا ا تطول أو تقُّص ، فإذا ترددت يف أواخر هذل الكتلل  فتلقطها ك 

الصوتية مقا ا بعينها شعرنا بسلهولة ترديلدها ، وأحسسلنا بغبطلة ورسور 

              " ىحني سامعها ، وهنا نلحظ رسا  ملن أرسار حبنلا للكلالم امللوزون املقّفل

 (.2: موسيقى ال عر  :براهيم أنيسإ/د ) 

 :  إيقاع الســج 

السجا ظاهرة معروفة يف العربية ، وهلا مجاهلا إذا استعملت بلال تكللف، 

اإليقاعي دون الدخول يف كريلا ملن  اجلاملّ ودراستنا هلا ستكون من املنظور 

 .التفاصيل التي متتلئ اا كتب البالغة عادة عن أنواعه 

 :طل  يدل عىل االستقامة والتوازن ، ويف اللسانواألصل اللغوي للمص

ا  سجعا   " : والسلجا  …ه بعضا  استوى واستقام وأشبه بعض  : سجا يسج 

تكلم بكالم له فواصل كفواصل ال عر من غلا :  وسجا … ىالكالم املقف

السني واجليم والعلني  ":وقال أمحد بن فارس  (سجا:لسان العرب )"وزن 

زن ، وملن ذللك التسلجيا يف الكلالم ، وهلو أن أصل يدل عىل صوت متوا
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وقيلل إنله  ( سلجا:مقلاييس اللغلة )".. يدتى به وله فواصل كفواصل ال لعر

 .مأخوذ من سجا احلامم 

والسجا مبني يف كالم العلرب علىل انتهلاء علدة مجلل متقاربلة بحلرف 

أن القافية ملزمة يف كلل أبيلات  غا،  واحد، ويف ذلك شبه بالقافية يف ال عر

لكْن إيقا  السلجا يميلل إ  التنلو  ، وكالمهلا ظلاهرة تكراريلة  ،لقصيدة ا

 . قصد قصدا  دث ألوانا  من املوسيقى اللفظية التي ت  إيقاعية حت  

فلإذا  ،، وله مجاله إذا تطلبه السياه واملعنى  والسجا كريا يف كالم العرب

يضلا  ما جيء به لغرض الت اكل اللفظي دونلام حاجلة املعنلى إليله صلار بغ

واعلم أن للسجا رّسا  هو خالصته املطلوبة ، فإن  ":مرذوال  ، قال ابن األثا

ي الكالم املسجو  منه فال يعتد به أصال  ، وهو أن تكون كل واحلدة ملن  رن ع 

السجعتني املزدوجتني م تملة عىل معنى غا املعنى اللذي اشلتملت عليلله 

: املريلل السلائر )"بعينله  فلإن كلان املعنلى فليهام سلواء فهلو التطويلل أختها،

4/842). 

وقد اعتمدت أكرير خطب اجلاهلية وكالم الكهان عىل السجا ملا لله ملن 

 للذاكرة أثر يف النفوس وبقاء يف الذاكرة ، وذلك العتامدل عىل بع  حمّفزات ا

وهي قُّص اجلمل وتوازَّنا وتكلرار حلرف أو حلرفني يف أواخلر علدة مجلل 

املتعة البيانية الناشلئة علن : دتني يف  ن معا  فالسجا بذلك حيقق فائ ، متقاربة

التكرار اإليقاعي ، وهتيئة الذاكرة لالحتفاظ بالنص يف بيئلة شلفاهية تعتملد 

 .عىل الذاكرة اعتامدا  كامال  

ومن منافرات اجلاهلية التلي اعتملدت علىل السلجا ملا جلاء يف تلاريخ 

ّْ  تنافر عبلد املطللب بلن هاشلم وحللرب بلن أميلة إ  ": الطربي  النجلا

ل ّي لاحلب  ر بينهام ، فجعل بيلنهام ن فيلل بلن عبلد الع  فقلال ..  ىزَّ فأبى أن ينف 

 ، وأعظم منك هاملة   ، يا أبا عمرو ، أتنافر رجال  هو أ ول منك قامة  : حلرب 
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منلك  منلك وللدا  ، وأجلزل   منك المة  ، وأكريلر   وأقلُّ  ، منك وسامة   وأوسم  

ْذودا  ؟  صفدا  ، وأ ول    .(27) (8/827 )"منك من

ويف  "قاملة وهاملة ووسلامة والملة  "فقد اعتمد الكالم عىل السجا يف 

، وملن  ىوكل ذلك له أثلرل اإليقلاعي كلام ال خيفل "ولدا  وصفدا  ومذودا  "

 املالحظ أن املنافرة مل تعتمد كلها عىل السجا املوحد ، بل تنوعت السجعات 

 . صل القر ن الكريم وعليه أكرير فوا ، وهو شأن البلغاء من العرب

يف خطلبهم ،  كبلاا  لقد كان خطباء العرب يعتمدون عىل السجا اعتامدا  

والعرب تعد ذلك نوعا  من الرباعة اللفظية والقدرة عىل الكلالم ، قلال عبلد 

واخلطللب مللن شللأَّنا أن ي عتمللد فيهللا عللىل األوزان  ":القللاهر اجلرجللاع 

شلعار ، وحملهلا حملل النسليب واألسجا  ، فإَّنا ت لروى وتتناقلل تناقلل األ

والت بيب من ال عر الذي هو كأنله ال يلراد منله إال االحتفلال يف الصلنعة ، 

 (. 46-2: أرسار البالغة ) "والداللة عىل مقدار شوط القرحية 

وكان الكهان يف اجلاهلية أكرير استعامال  للسجا يف كالمهم من اخلطبلاء ، 

دخلون يف مريلاع كالمهلم ألفاظلا  ي   وذلك لتأثال يف النفوس ، وكانوا كذلك

غامضة حتتمل كرياا  ملن التأويلل اللذي يتسلا بله املعنلى إذا جلاءت نبلوءة 

اهتامم العلرب وهذا السجا يف اخلطابة والكهانة يدل عىل  …الكاهن كاذبة 

 .باجلامل الصوِت أو التوقيا اللفظي بصورل املتنوعة يف لغتهم 

وقد كانت للمريل عندهم مكانتله ،  واستعمل العرب السجا يف األمريال ،

وقد كان الرجل من العرب يقف املوقف فاسل عدة أمريلال  ":قال اجلاحظ 

ومل يكن الناس مجيعا  ليتمريلوا اا إال ملا فيهلا ملن املنْرفلق واالنتفلا  ،  ،سائرة 

 . (834/ 4: البيان والتبيني )"ومدار العلم عىل ال اهد واملريل 

 : ية التي اعتمدت عىل السجا ما يأِت ونذكر من األمريال العرب

وص   -4  .أ صوص  عليها ص 

                                                 
 لة : العطاء ، واملذود : ما يستجلب اللوم ، والصفد : الرأس ، والالمة : اهلامة  - 27

 . الذود أي الدفا 
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 .إن مل تغلْب فاخلْب  -8

 .إن أردت املحاجزة فقبل املناجزة   -7

ئنق  ، فكيف نتفق ؟ -2  ق  وأنا م 
ئن  .أنت ت 

 .إن مل يكن وفاه  ففراه    -2

 ، ل حفظه وتذكرل سلريعا  عند احلاجلة إليلهإن صوغ املريل مسجوعا  يسهّ 

وذلك يف بيئة شفاهية تعتملد علىل اللذاكرة دون الكتابلة يف حفلظ موروثهلا 

 .الريقايف وتداوله 

وسنرى أن إقامة السجعة أو القافية كان يستدعي من املبد  تغياا  يف بنية 

وحدث هلذا  ، الكلمة األخاة بنقص أو زيادة أو غا ذلك لتوافق الفواصل

أجناؤهلا   "قلال أبلو عبيلدة يف املريلل :يف بع  األمريال أيضا  ، قال السيو ي

: قلال  أي الذين جنوا عىل هذل الدار باهلدم هم الذين كانوا بنوهلا، "أبناؤها 

ملا علىل ال أبناؤهلا ، ألن فلاعال  ال جي   جناهتا بناهتا،: وأنا أظن أن أصل املريل

ألنله جيليء يف األمريلال ملا ال جيليء يف  أفعال إال أن يكون هذا من النلوادر،

 .(4/223: املزهر )"غاها

نلأِت إ   -مااث اجلاهليلة من وأغلبه  -كالم العرب وأمرياهلا  ونأِت بعد  

الذي تكلم بلغة قومه واسلتعملها كلام يسلتعملوَّنا ، لنجلدل   كلالم النبّي 

يسلتعمل السلجا ألنله  يستعمل السجا أحيانا  يف كالمه ، وقد كان النبي 

يعرف حلب  فيه السجا ، وهو  يتحدث بلسان عريب مبني ، وذلك اللسان

ومن ذلك حديث عائ لة  ،العرب للسجا اجلميل املدثر الذي يتطلبه املعنى 

من الفرا  فالتمسته ، فوقعت يدي علىل  ليلة   اهلل  رسول   فقدت   ": قالت

لوذ   ": بطن قدميه وهو يف املسجد ومهلا منصلوبتان ، وهلو يقلول  اللهلمَّ أ ع 

طنك  ،  لخ  ْن س 
اك  من س  نْلك  ، ال بنرن لوذ  بنلك  من أ ع  لك  ، و 

تن وب  ق  لْن ع 
اتنلك  من اف  ع  بنم  و 

ك  لنأ ْحص ىل  ن ْفسن ام  أ ْثن ْيت  ع  ل ْيك  ، أ ْنت  ك  ن اء  ع   .(4626:روال مسلم)"ي ث 

فواصل دعائه عىل حرف الكاف اللذي جلاء  لقد بنى الرسول الكريم 

وكلاف اخلطلاب هنلا  يف كل املواسا يف حمل جر باإلسافة أو بحرف اجللر ،
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مبارش يف سلجود يف جلوف الليلل ، ( دعاء ) عائدة عىل اهلل تعا  يف خطاب 

 . وهي حالة خاصة يناسبها هذا اجلامل اللفظي 

فلل ": قللال رسللول اهلل : ويف حللديث علليل قللال  ر   غ 
 اجْل نَّللةن

ى  ا  إننَّ يفن ت للر 

ا ، ه  ورن ْن ظ ه 
ب ط وَّن  ا من  ا و 

ْن ب ط وَّنن
ا من ه  ور  لال   ظ ه  ق  ايبن  ف  ام  أ ْعلر  ق  لا : ف  لي  ي 

ملن لْن هن

ال   ول  اهلل ؟ ق  س  ي ام  : ر  ام  الص  أ د  ام  ، و  م  الطَّع  أ ْ ع  الم  ، و   ْن أ   اب  اْلك 
ىلَّ ، ملن ص  و 

ي ام   هللنن
النَّاس  نن  (.4772:روال أمحد )"بناللَّْيلن و 

ل والبالغة ، واملعنلى والسجعات يف احلديث واقعة مواقعها ، وفيها اجلام

، إلحلداث األثلر اجللامّل  إ  إن ائها قصدا   يطلبها متاما  ، وقد قصد النبي 

والتسجيا  وألنه خيا ب أعرابيا  هتّزل هذل األلوان البيانية اجلميلة هّزا ،، أوال  

وأّخلر يف تركيلب   مقصود إليه كام قلنا يف احللديث ، وللذلك قلدم النبليُّ 

ين حيلث مجلا بلني جلارّ  "وصىل هلل بالليل والنلاس نيلام  "ة اجلملة األخا

التلي الا تكتملل  "والنلاس نيلام  "وجمرورين مقدمني عىل اجلمللة احلاليلة 

 .السجعات 

 م ذلك ، فالعمل أوال  هلل فقدّ  ةالدالليّ وما ذلك فإن هذا التقديم له أمهيته 

م س نيام ، وللذا قلدّ ثم إن هذا العمل له أجر زائد إذا كان بالليل ، حيث النا

 . اللليل

فالسجا الذي يتطلبه السياه هو أحسن السجا ، وهلو ذو أثلر قلوي يف 

 .، إنه حيرك العا فة ما العقل  إبالغهتصوير املعنى و

يكرير من استعامل السجا ، وإنام كلان يسلتعمله أحيانلا    ومل يكن النبيُّ 

ة التلوازن ، وهلذل لرضورة خاصة بغا تكلف أو غرابة لفظ أو زيادة إلقامل

ما ال يتطلبه املعنى ، بل يدتى بله  أخطر عيوب السجا ، فاملذموم منه عندهم

 .للتوازن اللفظي فحسب 

السجا املراد به التكلف وإبطال احلق ، ففي حلديث أيب   النبيُّ  وقد ذمّ 

أ ت انن  اْقت ت ل تن : هريرة قال  نْ  اْمر  ْيل   من لذ  لْت  ، ه  م  ر  ا ف  امه   ىاأْل   إنْحلد  لر   ْخلر  ج   بنح 

ا ْته  ت ل  ق  ا ف  م    و 
ا يفن ه 

ْطنن وا ، ب  م  ولن  إن    ف اْخت ص  س  ىض     اهللن ر  ة   أ نَّ  ف ق  ي 
ا دن ه 

ننينن ة   ج  رَّ  غ 
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ْبد   ة   أ وْ  ع  يد 
لن ق ىض   ، و  ةن  و  ي 

ىل   املْ ْرأ ةن  بندن ا، ع  ه 
تن اقنل  ا ع  ث ه  رَّ و  ا و  ه  لد  ل  لنْ  و  م  لمْ  و  ه  ع   ، م 

ال   ق  ةن  ْبن   مح  ل   ف  ُّ  النَّابنغ  لن ا:  اهْل ذ  ول   ي  س  ْيف   ، اهللن ر  م   ك  نْ  أ ْغر  ب   ال   م  ن ال   رش  لل   و    أ ك 

ال   ال   ن ط ق   و  لَّ  و  رْيل   ، اْست ه  لنك   ف من ط   ذ  ال   ، لُّ لي  ق  ول   ف  س  ا إننَّلام  :   اهللن ر  لذ  لنْ  ه   من

انن  انن  إنْخو  هَّ نْ  ، اْلك  هن  أ ْجلن  من ْجعن ذن  س  ا   يالَّ ج  ( 2724:روال مسلم)" س 
(  )

. 

فالرجل قد حاول استغالل القيمة البيانيلة للسلجا مللا لله ملن تلأثا يف 

إنلام : قال العللامء  ": النفوس، حاول استغالهلا يف إبطال احلق ، قال النووي

، أحدمها أنه عارض به حكم الرش  ورام إبطاله ، والرياع  ذم سجعه لوجهني

رشأ صلحي  )"ه ، وهذان الوجهان من السجا مذمومان أنه تكلفه يف خما بت

ذّمله  ويرى أبو هالل العسكري كذلك أن رسلول اهلل  ( 432/ 44: مسلم 

، وإذا سللم ملن التكللف وبلر  ملن  وكيف يذمه ويكرهه ":فه ، قال لتكلّ 

 (.820: الصناعتني )"التعسف مل يكن يف صنوف الكالم أحسن منه ؟

ستحسلن ديث عن السلجا وأنواعله وملا ي  وقد فصل دارسو البالغة احل

منه وما يستكرل ، وقد ذكرت أنني للن أخلوض يف تفاصليل ذللك ، ولكلن 

مطلّرف ومرّصلا : األسلجا  ثالثلة أقسلام ، إذ ذكروا أن را  لسأذكرل خمتص

 :  ومتواز  

 فللاملطرف هللو أن خيتلفللا يف الللوزن والقافيللة كقوللله تعللا        

         .                ( 42-47:نوأ.) 

واملرصا أن تكون ألفاظ القرينتني متساوية يف اللوزن والتقفيلة ، كقلول 

فهو يطبا األسجا  بجلواهر لفظله ، ويقلر  األسلام  بزواجلر  ":احلريري 

 …وعظه

 واملتوازي هلو ملا علدا القسلمني ، كقولله تعلا             . 

          ( 42-47: الغاشية.) 

                                                 
ين وغا ذلك أغرم غرمت الدية والدَّ : رم أداء ْء الزم ، يقال الغ  : كيف أغرم  - 22

صاأ عند :  استهل املولود: ويقال وغرامة،  ومغرما   رما  لته غلذا أديمن باب تعب إ
در وال يضمن:  ذلك ي طلُّ  عرف به أنه مات بعد أن كان حيا  ، فمريل  الوالدة لي     أي هي 

 .هدر ه إذا أ  دم   ّل    : يقال 
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وهذل املصطلحات للسجا غا م تهرة عند كريا ملن الدارسلني ، وإنلام 

املعول عند أكريرهم النظر إ  هذا اللون البياع من جهة اإليقا  اللذي يدديله 

 .وحاجة املعنى إليه 

اعي وقد أردنا اذا املوجز تنلاول السلجا باللدرس ملن املنظلور اإليقل 

لنخلص إ  أن العلرب كلانوا حيرصلون كلل احللرص علىل إظهلار   اجلاملّ 

املوسيقى اللفظية يف كالمهم ، ملا لذلك من وقلا يف اآلذان والقللوب، فهلم 

قوم تسحرهم البالغة ، وقد نزل القر ن بلغتهم وعىل أسلاليبهم يف اسلتعامل 

 .الكالم اللغة ، وكان من تلك األساليب استعامل السجا والفواصل يف 

لقد كان السجا لونا  بيانيا  سائدا  قرونا  كرياة يف ثقافة العرب ، ولئن فقلد 

يف عُّصنا هذا بعضا  من مكانتله فلإن لكلل زملان متطلباتله ، وال ينبغلي أن 

نقيس قرونا  بميزان سنني أو ثقافتها ، لقد كانت لألسجا  يف ثقافلة العلرب 

أدل علىل  "مكانلة ال لعر ، ولليس  ال فهية منها والكتابية مكانة ال تقل عن

 …سحر البيان ال فهي من األسجا  التي أفرد هللا اجللاحظ كالملا   لويال  

فاألسجا  تورث املهابة ، وتساعد عىل التحكم ، وحتفظ الساورة ، امللتكلم 

بالسجا خييل إليه أنه أحاط بالغائب واحلاق ، واألسجا  تساعد عىل نملو 

مصطفى ناصلف ، حملاورات ملا / د)"قافة ال فاهية األسجا  لّب الري ، الذاكرة

 .( 22: النرير العريب 

هكذا كانت األسجا  ثقافة عصور ، ومن ثم نزل القر ن مراعيلا   رائلق 

العرب يف اسلتعامل اللغلة ، إن الغلرض األسلاس ملن السلجا هلو اجللامل 

وهلو للون  ، اإليقاعي النابا من تكرار عدة فواصل مت ااة يف مجل متقاربلة

ولذا عدل علامء البالغة من املحسنات اللفظية التلي هلي  ، ن حتسني الكالمم

فر  من فرو  البالغة العربية يسلمى البلديا ، وسلنرى أن فواصلل القلر ن 

الكريم قد استعمل فيها هذا النو  البديعي عىل أحسلن ملا يكلون وأمجلله ، 

 . حيث يتطلب املعنى الفاصلة ، وال يمكن أن حتل كلمة أخرى حملها

 :إيقاع القــافية 

وال عر العريب معظمه مبنلي  ،اية البيت يف القصيدة العربية هي َّنالقافية 

عىل أن يكون البيت وحدة داللية ولفظية تامة قائمة بذاهتا ، ولذا علد النقلاد 
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            يسلمىالبيت الذي حيتلاج إ  تكمللة يف اللذي يليله معيبلا  ، وهلذا العيلب 

وهو بيت يبنى عىل كالم يكون معنلال يف بيلت  ":رزباع قال امل "التضمني  "

 :يتلول من بعدل مقتضيا  له ، فمن ذلك قوله

باب        وسائْل هوازن  عنّا إذا ما     وسعد  فسائْلهم والرَّ

 بواتر  يفرين  بْيضا  وهاما          ناهم كيف نعللوهم   لللقي

 .وداللة  فالقافية عندهم  خر البيت لفظا   (42:املوش  )

وتعللد القافيللة إ  جانللب التفعلليالت أبللرز الظللواهر التكراريللة يف بنيللة 

القصيدة العربية، وهي التي تعطيها صورهتا ال عرية املميزة ، فلال شلعر بلال 

، والقافية هلي  ىوزن وقافية ، هكذا حّد العرب ال عر بأنه قول موزون مقف

وترقب ، فهي َّناية البيت  املحطة التي ينتظرها ساما ال عر أو قارئه ب غف

ة للبيلت ، وهلي وحلدة الداللّيلواجلملة ، أي هي َّناية الدفعة ال لعورية و

إن سلاما ال لعر أو قارئله  ، موسيقية خاصة تتعود عليها اآلذان وتنللتظرها

ال للنغمة املوسيقية فحسب ، بل للداللة أيضلا  ، يقلول  ، يتوقا القافية توقعا  

 :  (  826:  هديوان) حسان بن ثابت

نَّ يف كّل   مضملار   هلذا ال عرن  الغناء   ه        إنّ أنت قائل   شعر   تغ 

كلفأ ل عللنه ويعلزل   بْ ي ميز  م   الللنار  له       كام متيز  خ 
 ث  الفضةن

والغنائيلة سلمة  إنه يطلب من إخوانه ال عراء أن يتغنلوا يف أشلعارهم ،

قاعه القافية والوزن ، وهذل لل عر، إنه فن تكراري إيقاعي ، وأهم مظاهر إي

يلد ال لعر وحسلنه ملن املوسيقى التي سامها حسان الغناء هي التلي متيلز ج

 .خبيريه ورديئه 

 -عىل سلبيل املريلال  -وال اعر لكي يصوغ موسيقال يف البيتني السابقني 

 "مضلامر  "عىل خلرب إن  "هلذا ال عر "قدم يف أوهلام اجلار واملجرور والبدل 

إن الغناء مضلامر هللذا ال لعر،  : اء ، ولو كان الكالم نريرا  لقالألن قافيته الر

لصلوغ القافيلة  "النلار  "وأخلر الفاعلل  "خبلث "ويف ثانيهام قّدم املفعول 

ظللاهرة بالغللة التعقيللد، فلهللا وظيفتهللا اخلاصللة يف  "والللوزن ، إن القافيللة 

هلا ة فلرتج  وظيفتاجلاملّيلأملا ملن الناحيلة  .. التطريب كإعادة لألصلوات
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ويفلوه ذللك  .. أمهيتها الوزنية باعتبار أن القافية ت ا إ  ختام بيت ال عر

أن للقافية معنى ، وأَّنلا بلذلك عميقلة الت لابك ملا السلامت العاملة  أمهية  

 . (.862: نظرية األدب )"للعمل ال عري 

والتكرار يف القافية تكرار مزدوج بالوزن واحلرف ، ولذا فهي متريلل قملة 

ومن ثم اهتم اا ال عراء ، واختاروا هلا احللروف املسلاعدة  ، بيتالنغم يف ال

فلنجد أن حروف الرتنم كلالنون واملليم وحلروف امللد  ، عىل إحداث النغم

ويقل فيها اسلتعامل احللروف ثقيللة النطلق  ، واللني أكرير استعامال  يف القوايف

حروف وهو ما سنجدل كذلك يف  ،كالقاف والكاف والطاء والظاء والضاد  

يف القوايف تسكني احلرف األخا ، واملعتلاد فيهلا  كام يقّل  الفواصل القر نية ،

إشبا  حركة احلرف األخا حتى تصا كالواو أو اليلاء أو األللف وحتتسلب 

 .عند الوزن حرفا  

ومهمة القافية ملا ملا تقلدم أَّنلا حتّفلز اللذاكرة ، وال لعر ابلن الريقافلة 

  والعرب لل عر أحفلظ ، ج إ  التذكر الدائمال فاهية ، وهو قول مأثور حيتا

ال لعر كلالم حسلنه كحسللن  ":وللتمريل به أقرب ، يقول اإلمام ال افعي 

الكالم ، وقبيحه كقبي  الكالم ، غا أنه كالم باه  سائر ، فذلك فضلله علىل 

  وسبب هذا البقاء أن ال عر قد  ّور وسائله للبقاء ( 0/848: األّم  )" الكالم

 .لوزن والقافية والرتكيب اخلاص للكالم وأمهها ا

:  وقد بل  من اعتلداد العلرب بالقافيلة أن سلموا الا القصليدة ، فقلالوا

إللخ ، باسلم احللرف األخلا منهلا ، وال لعراء  …اهلمزية والبائية والتائية 

ْيم  "القوايف  "أنفسهم أ لللقوا عىل قصائدهم اسم  ح   : قال س 

 ْ ْدراها وقالت لرتن  ؟ ي زجي القوافيا أعبد  بني احلسحاسن        ااأشارْت بنمن

 : ان وقال حّس 

 ونرضب  حني  ختتلط  الدماء        هجانا    نْ م  بالقوايف م  فن حكلن 

 .أذى من هجانا ونمنعه  "القصائد  "أي نكّف بالقوايف 
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:  هكذا بل  االعتداد بالقافية عندهم مبلغه ، يقول الدكتور إبراهيم أنليس

لقافية إال عدة أصوات تتكرر يف أواخلر األشلطر أو األبيلات ملن ليست ا "

فهلي  القصيدة ، وتكرارها هذا يكون جلزءا  هاملا  ملن املوسليقى ال لعرية،

بمريابة الفواصل املوسيقية ، يتوقلا السلاما ترددهلا ، ويسلتمتا بمريلل هلذا 

وبعلد علدد معلني ملن  ،الرتدد الذي يطره اآلذان يف فرتات زمنية منتظملة 

 . (820: موسيقى ال عر  )" ا ذات نظام خاص يسمى الوزنمقا

 البيت إ  أول ساكن يليه من قبلله ، ملا ساكن يف خر عروسيا  القافية و

 :، ففي قول أمحد شوقي حركة احلرف الذي قبل الساكن 

م  وثللناء    تبسُّ
لد اهلدى فالكائنات  سياء          وفم  الزمانن  و 

 .ن كلمة أو بع  كلمة وقد تكو( ناء  ) القافية 

ويتوقف نجاأ ال اعر يف سبك أشعارل عىل مقدرته علىل صلوغ قوافيله 

وبلام ، إيقاعا  وداللة ، بحيث تأِت  بيعية غا متكلفة ، يتطلبها املعنى واملبنى 

أهلم املظلاهر اإليقاعيلة يف القصليدة فقلد تفلنن ال لعراء يف  ملنأن القافية 

ّد أي انحراف بسليط فيهلا صوغها، إذ هي مظهر العبقرية واإلب دا  ، ولذا ع 

خروجا  عن املوسيقى املألوفة هلا ، ومن ثم يعلد عيبلا  فيهلا ، وأشلهر عيوالا 

كان أبو عمرو بن العالء يلذكر أن اإلقلواء  ": عندهم اإلقواء ، قال ابن قتيبة 

هو اختالف اإلعراب يف القوايف ، وذلك أن تكلون قافيلة مرفوعلة وأخلرى 

 :لنابغة خمفوسة كقول ا

 (22) يا بدس  للجهل قارا  ألقوامن       قالت بنو عامر  خالوا بني أسد    

 :وقال فيها 

 ال النور  نور  وال اإلظالم  إظالم        تبدو كواكب ه وال مس   العة   

ألنه خرب  "إظالم  "فقد رفا ال اعر  خر البيت  (4/22: ال عر وال عراء )

رة امليم لملوسيقية املتكررة  خر كل بيت وهلي كساملبتدأ وكّس بذلك النغمة ا

وقلد كلان سلامعو ال لعر حيسلون بلذلك وينبهلون  التي ت با فتصا ياء  ،
                                                 

كوا: خالوا  - 22 ال  تارن ق  ا ن : ، من املخاالة ، ي  ق   خيال خ  ام  ي  ار  خماالة وخالء ك   ك  ال ت 
 . يتارك  
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 حيث أقوى يف بع  شعرل، ال عراء عليه ، وقصة النابغة يف ذلك م هورة ،

فأمر سامعول جارية فغنت ب عرل ومّدت الصوت الذي فيه اإلقواء ، ففطلن 

 :قوله  لذلك وأصلحه ، وهو

 زعم البوارأ  أن رحلتنا غدا          وبذاك خرّبنا الغراب  األسود  

 يف غدن  األحبةن  ال مرحبا  بغد  وال أهال  بللله          إن كللان تفريق  

، لكلن األول اشلتهر  وبذاك ت نْعاب  الغرابن األسلودن : فقال يف إصالحه 

   .املوسيقّي  يبعبني الناس ومل يلتفتوا إ  الرياع رغم هذا ال

عيبلا   -ولو كان قلليال   -يف القافية  وقد عد نقاد ال عر كل تغا موسيقّي 

ن ازا  يف إيقاعها اجلميل املتكرر ، وهلم يف ذلك اصطالحات منهلا اإلقلواء و

ناد واإلكفاء   .. والس 

وقد بل  من اعتداد ال عراء بالقافية وحرصهم عىل موسيقاها أَّنم كلانوا 

ويدخل ذللك حتلت  الكلمة أحيانا  لتستقيم هلم موسيقى القافية،يغاون بنية 

 :  ( 427:  هديوان) ومنه قول النابغة "الرضورة ال عرية  "باب 

ي ني  إليك ق  يك عنيللسأهديه إليك ، إل      وال    للألْكني يلا ع 

الم إذا استمرّ   (20)ي ن  لها التظب  لردُّ مذهلفليس ي      ت   قوايف كالس 

تظني هو التظنن ، وهو إعامل الظن ، ولكن ال اعر ألجلل موسليقى وال

القافية غّا بنية الكلمة فوسا الياء موسا النون ، وترك للساما فهم املعنلى 

 .اعتامدا  عىل السياه 

إن تغيا بنية الكلمة ألجل القافية ليس خروجا  عىل قواعد اللغلة ، وإنلام 

اعله يف اسلتعامل اللغلة ، وال يتهيلأ هو مظهر من مظاهر عبقرية ال اعر وإبد

ذلك إال للفصحاء البلغاء منهم ، وهو عىل كلل حلال مطللب ملن مطاللب 

 . وسنرى من ذلك ألوانا  أكرير مجاال  ودقة يف فواصل القر ن الكريم ، اإليقا 

وخالصللة القللول أن القافيللة أخللت السللجا يف النريللر ، ومهللا نمطللان    

 . صول التعبا األديّب اجلميل يف ال عر والنريريعّدان من أتكراريان إيقاعيان ، 
                                                 

الم : ألنْكني  - 20 ة ككلمة: دون ك رسالتي ، والس  م 
لن  .احلجارة : الواحدة س 
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 احلادي واخلمسون الفصل

 إيقاع الفاصلة الـقرآنـية 
، علريّب مبلني لسان العرب بالفواصل القر نية لون مميز من ألوان السجا 

 ؛وقد حتّرج بع  الدارسني من إ اله لفظ السجا عىل الفواصلل القر نيلة 

 .والسحر عند العرب قبل اإلسالم ملا كان من عالقة للسجا بالكهانة 

 وهى يف احلقيقلة ظلاهرة تكراريلة والفاصلة القر نية لون إيقاعي ظاهر،

هلي كلملة  خلر اآليلة  ":، قالوا يف تعريف الفاصلة ة يألغراض بالغية مجال

وقلال …كلملة  خلر اجلمللة : كقافية ال عر وقرينة السجا ، وقلال اللداع 

إفهلام  حسلن   يف املقا ا توجب  ت اكلة الفواصل حروف م: القايض أبوبكر 

 .( 22-4/27 :يلالربهان للزرك )"املعاع 

ويف القر ن الكريم نجد السور الطوال والقصار عىل حد سواء يظهر فيها 

ر لوالعنصل ،القلر ن مجلاال  فلوه مجالله  يأثر الفواصل يف التنغيم ، مما يعطل

د  يف تصلوير املعنلى ليسلاعاإليقاعي يف القلر ن الكلريم ي قصلد إليله قصلدا  

، وللذا ورد األملر بالرتتيلل وحتسلني وإبالغه عىل وجه حمبوب من املتلقلني 

 .كام سنذكر يف موسا  خر الصوت بالقراءة 

والوصول إ  العنُّص اإليقاعي يف َّناية اجلملة سواء كان قافية أم سجعا   

عنى ، بممتعددةأم فاصلة هو نتاج عمليات صوتية ورصفية ونحوية وداللية 

أنه ال بد من أن تت ابك وتتساند هذل املستويات مجيعا  لتكوين ذلك اإليقلا   

فالصوت املختار يف القافية ال بد أن يكون كالصوت السابق له متاما  كلاهلمزة 

إلخ ، إسافة إ  حركة ذلك الصوت التي ال بد أن تتكرر كلذلك ، .. أو الياء 

لتنويا بعلد جمموعلة ملن اجلملل أما يف السجا والفواصل فريمة حرية أكرير ل

 .ات الفواصل املت ااة املكررة واملسجوعة أو اآليات ذ

إن عالقة النحو ببناء الفاصلة تظهر يف الرتاكيلب اللغويلة ، ولكنهلا ملا 

ذلك تبدأ من اختيار الصوت ، واختيار الصوت يعني اختيار الكلمة املالئمة 

بولة وزنا  وإيقاعا  ، وحتديلد التي حتمل ذلك الصوت ، والبد هلا أن تكون مق
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احلركة اإلعرابية لنهاية الكلمة حيتاج إ  النحو اللذي يقلوم بتحديلد موقلا 

الكلمة من اإلعراب وحركتها ، وإن كان السياه حيتلاج إ  تقلديم وتلأخا 

يكون الوقف عىل  خر اجلملة للوصول إ  ذلك ، أما يف السجا والفواصل ف

ا أو الفصل باملنصوب غا املنلون ملا املرفلو  مما يسّوغ التسجي،  بالسكون

 . واملجرور

والعنُّص اإليقاعي يف القر ن الكريم ال يقتُّص علىل الفاصللة ، بلل هلي 

أو اجلملل  النحلوّي إحدى صورل العديدة ، وهنلاك كلذلك تكلرار اللنمط 

وإ لاله لفلظ اإليقلا  أو املوسليقى اللفظيلة علىل هلذل الصلور  ،املتوازنة 

 . قر ن الكريم أمر مقبول عموما  لدى الدارسني املوسيقية يف ال

وقد جاء العنُّص اإليقاعي يف الفواصل القر نية إغناء  للعلرب املجبلولني 

جلاء إغنلاء .. ر عىل حب القوايف واألسجا  ملا فليهام ملن إيقلا  مجيلل ملدثّ 

وال حيلق " والعقول ، وأكرير بركة  وثوابلا   للعرب بام هو أ يب وألذُّ لألسام 

أن نست عر حرجا  يف احلديث عن العنُّص اإليقاعي يف األسلوب القلر ع لنا 

ر اهلام ملن أثلر جعلل  يلات القلر ن تنفلذ إ  أفئلدة النلاس لوما هلذا العنص

وعقوهلم، وموسيقى األلفاظ  اقة من صنا اهلل وإبداعه ، أجراهلا يف اللفلظ 

رجللا  يف هلللذا مل جيللد البالغيللون القللدامى واملحللدثون ح... عللىل ألسللنتنا 

تنلدرج فليام  االست هاد بآيات القر ن الكريم علىل ظلواهر إيقاعيلة جرسلية

جلدوى اللوزن والقافيلة يف : السعيد حممود عبد اهلل / د )" يأسمول بالبديا اللفظ

( م 4223يوليلو  -هلل 4263،   شلوال 00: الصياغة ال عرية ، مقال يف جملة الدارة 

أو النظلام التلوقيعي هلو أول ْء هلذا اجللامل الصلوِت " : قال الزرقلاعو

ه فيام عرفت من ، ومل تكن عهدت مريل   العربية أيام نزول القر ن ته اآلذان  أحّس 

ّيل إ  هدالء العرب ، حتى خ   أم مسجوعا   ، سواء أكان مرسال   منريور الكالم

ره لاملست ليقلول و( 8/860:مناهل العرفان يف علوم القلر ن)" أّن القر ن شعر

ف القر ن جمموعة اآليات التي حتدد الديانة اإلسالمية والتلي ويدل ":سوريو

ة من حيث مناخها الغنائي العام وإيقاعها املوسيقى املدثر اجلامليّ تعترب قيمتها 

  (.438: اجلاملّية عرب العصور )" يف صلب الن اط الريقايف
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ويف القر ن الكريم نجد سورا  كاملة تنتهي  ياهتا بفاصلة واحلدة ، كلام يف 

وعددها مخس ومخسون  ية ،  ، سورة القمر التي تنتهي كل  ياهتا بحرف الراء

وهى ذات نظم عجيب بديا ، حيث اآليلات قصلار متتابعلات ، والفاصللة 

فيهلا  متمكنة من املعنى ال يطلب غاها ، بل نجد صيغا  صلرفية مستللعمللة

يه من بدايلة صي  أخرى إلقامة الفاصلة عىل الوزن الذي تسا عل مدث رة  عىل

 .السلورة

ّسن مكان عسا يف قوله تعا   : ومن ذلك استعامل لفظ ع 

                               (2:القمر) 

وذلك ألن الفاصلة يف السورة ليس فيها امللد املعتلاد بحلرف عللة قبلل  

الفاصللة يف موسلعني يف القلر ن  احلرف األخا ، ولفظ عسا مسلتعمل يف

وافللق مللا سللوابقها تلتألن الفواصللل يف ذينللك املوسللعني تتطلللب ذلللك 

، ونجد يف فواصل هذل السورة كذلك حذف ياء امللتكلم يف اآليلة ولواحقها 

ويوقف عىل الراء بالسكون لتحقيق التنلاغم ملا "  ونذرن " رة لالسادسة ع 

 .أخرى من السورة  الفواصل األخرى  ، ويتكرر ذلك يف مواسا

يف القلر ن ، ولكلن الفاصللة "  سعري"  وكذلك من املعتاد استعامل لفظ

ـع ر "هنا كام قلت ليس فيها املد املعتاد يف الفواصل فيستعمل لذلك لفظ   "س 

 رين، وألجل الفاصلة حيذف املفعول يفلمكان سعا ، يف اآلية الرابعة والع 

                    (29)  ويقدم املفعلول علىل الفاعلل يف                 

                    (24)  وتللأِت       (27 )مكللان                     

وهلذا هو غا مناسب هنا كام ذكرنا ،  "مسطور " لوجود املد يف  "مسطور "

راعى يف كل فو  .اصل  يات القر ن مكّيه ومدنّيه اجلامل م 

فهي التي يوقلف عليهلا  ، إن القر ن الكريم يعطى الفواصل أمهية كربى

والتكلرار  ، ة والصوتيةالدالليّ وهلا أمهيتها  ، واا تنتهي اآليات ، أثناء التالوة

ملا الفلاره بينله  ، ، والقر ن نزل عىل أساليب العرب يف الكالم فيها واس 

 .ب بطبيعة احلال وبني كالم العر
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فمن جهة يعطى التكرار لونا  موسليقيا   والفاصلة ذات أثر صوِت خاص،

وهلو  - خاصا ، ومن جهة أخرى يعطى الرتنيم بامللد والنلون أو امللد واملليم

كريلر يف  ": وقد يعطى مجاال  صوتيا  خاصا ، -الغالب عىل الفواصل يف القر ن 

وحكمتله وجلود  إحلاه النلون،القر ن ختم الفواصل بحروف املد واللني و

إَّنلم إذا ترنّملوا يلحقلون : كلام قلال سليبويه  ، التمكن من التطريب بذلك

ألَّنللم أرادوا مللّد الصللوت ، ويرتكللون ذلللك إذا مل  األللف واليللاء والنللون،

 8: اإلتقلان )" وجاء يف القر ن عىل أسلهل موقلف وأعلذب مقطلا يرتنموا،

/472.) 

ل القر نية حرف النون ، ويعلل الدكتور وأكرير احلروف دورانا  يف الفواص

ولعل النون ملن األصلوات التلي حيسلن " :إبراهيم السامرائي لذلك بقوله 

ل ال  يف القلول وملن السكوت عليها للغنة التي حتصل يف النطق غنلاء  أم ترسُّ

 .(480: فقه اللغة املقارن )"أجل هذا لزمتها الفواصل القر نية املسجوعة 

يف موسلعها تابعلة للمعنلى وهلو  لة القر نيلة تلأِتما ذلك فإن الفاصو

  .يطلبها ، وال نجد غاها حيل حملها ، كام هو املعتاد يف كريا من سجا العرب

ما ماهلا من  ، إن احلروف املكررة يف الفاصلة تساعد عىل احلفظ والتذكر

ولذلك   ، ولذا فالقر ن يعطى الفاصلة أمهية كربى ، فوائد أخرى كام ذكرنا

 زناوتإلقامة ال والتقديم والتأخا ث فيها ألوان من احلذف والزيادةحتد

           :وقال فيه  " حفظ التوازن " وقد ذكر الريعالبي ذلك حتت باب ،الصوِت 

أما الزيادة فكام قال  ، العرب تللزيلد وحتذف حفظا  للتوازن وإيريارا  له "

 : تعا 

                        

     (46:األحزاب ) وكام قال              

                (03 :األحزاب  ) وأما احلذف فكام قللال

 جلل اسمه         ن (2:جرالف) و            
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       (78:غافر )و          (42:غافر ) وكام قال

بيد   :ل 

نا خا  نل فل ْل    إنَّ  يْللريل     تلقوى رب   لْل ج  وع   يوبلإذن اهللن ر 

تكلم ، واألصلل         حيث حذف ال اعر ياء امل(  842 - 843: فقه اللغة ) 

يل )  ج   :توافق القوايف ، وبعدل توسّكن الالم ل( ع 

ْيهن        ه  للللل   دَّ لللن ف ال   اهلل  د  لللأ مْح   فعْل  اء  للش   اللم   اخْل ْا  بيد 

ى اخْل ْا  سبل هدال من من البال ناعم        اْهت د  اء   و   أسْل  ش 

ولكلن  ، بلاأللف واللالم ال ينلونإن املعتاد يف العربية أن االسم املحلىل 

 ، الفواصل يف سورة األحزاب تنتهي باأللف املنونة التي يوقف عليها بالفت 

           ونجلد ، ر هلذل القاعلدةلوألجل إحداث التلوازن اإليقلاعي املعتلاد تكسل

يف  يات سلورة األحلزاب ،  منتهيتني اذل األلف نفسها " الظنونا والسبيال "

ذفت الياء من ( التنلادن واللتالهن ) ومن ( يّسي ) الفعل املضار  املرفو   وح 

، ويوقلف  والقافيلة يف ال لعر ملراعاة الفواصل السابقة والالحقة ، كل ذلك

 .وكل ذلك للعناية باإليقا  كام ذكرنا ، عليها بالسكون لتحقيق ذلك أيضا  

والعنُّص اإليقاعي الناشلئ علن التكلرار الصلوِت التلام أو املتنلو  هلو 

 املحافظلةالغالب عىل فواصل القر ن ، بمعنى أنه مراعى فيها متاما  ، وألجل 

يف فواصلل  -إن صل  التعبلا  -السلياقية "  التوازنلات " عليه حتدث تلك

كرياة ، وهى ما ذلك هلا بالغتهلا يف مواسلعها ، ملا التمكلني للذلك كلله 

 احلنفي هذلوقد سمى شمس الدين بن الصائ   باإليقا  املتكرر يف الفاصلة،

وسنذكر ها هنا تلخيصلا  للبع  ملا ذكلرل  "املناسبة  " باسم  " التوازنات "

من هذل املناسبات التي ت غا فيها الفاصلة لتتناسب ما الفواصل األخرى يف 

اعللم أن املناسلبة أملر مطللوب يف اللغلة العربيلة ،  ": السورة نفسها ، قال

ت األحكام التي وقعلت وقد تتبع :يرتكب هلا أمور من خمالفة األصول ، قال

: اإلتقلان )"فعريرت عىل نيلف وأربعلني حكلام   مراعاة للمناسبة يف  خر اآلي

8/480-483). 
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هذل صلور قليللة ذكرناهلا للتمرييلل فحسلب ونلرتك تفصليل ذللك إ  

وإنام أردنا أن نريبت أن القر ن الكلريم النلازل بلسلان علريب ، مباحث قادمة 

استعامل لغتهم قد راعلى هللذا الللون البيلاع  مبني وعىل مذاهب العرب يف

 -وغاهلا كريلا  -املحبب إ  نفوس العرب، فجاءت الفواصلل امللذكورة 

 .باحلذف والتقديم والتأخا وغا ذلك ملراعاة اإليقا  اللفظي 

ملا له من أثلر يف  اهتم القر ن الكريم إذن اذا اللون اإليقاعي اهتامما  بالغا  

  ووردت فيه سور كاملة تنتهي بفاصلة واحدة ،أحسن وجه عىل  املعنىإبالغ 

 "األعىل والليل  "ومن ذلك سور  ، السور القصار يف القر ن املكّي  وبخاصة

رغم اختالف موقعله  " ها "وسورة ال مس التي تنتهي مجيا  ياهتا بالضما

ولكن  ،باإلسافة والنصب عىل املفعولية اإلعرايب من  ية ألخرى ما بني اجلر

الفواصلل وجلاءت مجيلا  اختيار الضما املذكور للفاصلة وّحدها صلوتيا ،

 .تابعة للمعنى ال يطلب غاها

فالفاصلة إذن هلا أغراض كرياة ، فهي إحلدى وسلائل التلذكر والعلون  

، وهلي  عىل احلفظ ، وهى تعطي نغام  صوتيا  حمببلا  إ  اللنفس ، يللّذ للسلما

 .ختام اآلية واا يتم املعنى 

القر ن الكريم نجد سورا  تغلب عليها الفاصلة التي تكلون صلورهتا ويف 

: فعال  مضارعا  من األفعال اخلمسة مسندا  إ  واو اجلامعة يف حالة الرفا مريل

إلخ، أو يقوم مقلام ذللك اسلم الفاعلل يف ...يفعلون أو يعلمون أو يفقهون 

النلون املسلبوقة  وفيله ، صيغة مجا املذكر السامل يف حاالته اإلعرابية اللريالث

وهلذا ال يمنلا ملن وجلود فواصلل أخلرى يف ( الواو أو الياء ) بحرف املّد 

السورة نفسها ليست عىل هذل الصور ، مريل صيغة فعيل أو فعلول ، وتغللب 

عىل سورة البقرة أ لول سلور  -عىل سبيل املريال  -هذل األلوان التي ذكرهتا 

 .القر ن الكريم 

أَّنلا يف ، غلا امللدع يف االعتنلاء بالفاصللة وال خيتلف القر ن املكي عن 

وللو قارنلا بلني  ، القر ن املكي أقل تنوعا  وأكرير ا رادا  عنها يف القر ن امللدع

فسلنجد أن األو  تنتهلي بفاصللة  - عىل سبيل املريال -سورِت مريم والنور 
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واحدة من أوهلا إ   خرها هي األلف املنونة املنصلوبة ملا علدا بضلا  يلات 

 (.72-72: اآليات )  بيعة خاصة يف قصة املسي  عليه السالم ذات 

أما سورة النور املدنية فتتنو  فيها الفاصلة ملن الفعلل املضلار  املرفلو  

إ    "امللدمنني  "إ  اسلم الفاعلل  "تلذّكرون  "املسند إ  واو اجلامعلة مريلل 

ملريم  : إلخ ، يف حني تتسلم الفاصللة يف سلور...  "رحيم  "صيغة  املبالغة 

تتسلم بلاال راد  -وهلي سلور مكيلة  -والكهف والفرقان عىل سبيل املريال 

 .والتكرار ، وهي تنتهي باأللف  املنونة غالبا  

والقر ن الكريم مل يأت كلله مسلجوعا  ومل يلأت كلله مرسلال  ، وكلذلك 

وما جاء منه من السور علىل فاصللة واحلدة فملن السلور ، أساليب العرب 

: فإن قلال قائلل  ":قال ابن سنان  ،يف أعذب بيان وأمجله  وقد جاء، القصار 

 ورد القلر ن كلله مسلجوعا  ؟ وملا فهلاّل  ، إذا كان عندكم أن السجا حممود

إن القلر ن أنلزل بلغلة العلرب : الوجه يف ورود بعضه غا مسجو  ؟ قيلل 

وعىل عرفهم وعادهتم ، وكان الفصي  من كالمهم ال يكون كله مسجوعا  ملا 

فلللم يللرد كللله  …مللن أمللارات التكلللف واالسللتكرال والتصللنا   يف ذلللك

ملن  مسجوعا  جريا  عىل علرفهم يف الطبقلة العاليلة ملن كالمهلم ، ومل خيلل  

رس الفصاحة ) "السجا ألنه حيسن يف بع  كالمهم عىل الصفة التي قدمناها 

:408). 

فهلو  ،ا  لقد مجا القر ن بأسلوبه الفريد بني مزايا ال عر والنرير ومجاهلام مع

ومل يفقلد  مل يتقيد بالسجا متاملا  كقافيلة ال لعر امللزملة وبعل  األسلجا  ،

خصيصة التسجيا يف بع  فواصله كام كانلت علادة البلغلاء ملن العلرب ، 

ملا   - يف السور القصار من القلر ن املكلّي وبخاصة  –ر اآليات لوكان قص

قلال حمملد رشليد ، الفواصل يدديان وظيفة اإليقا  الداخيل واخلارجي معا  

بن " :رسا  لر  من اْلع  ال   ن ْظم  ك 
ْر نن ف  ان ا ن ْظم  اْلق 

ي خي  الن
تن ةن الَّ يع 

 اْلب دن
ن  اللَّط ائنفن

من و 

 ت لْأِتن يفن 
اةن فَّ لن املْ ق  اصن و  اْلف  ات  النَّْظمن اخْل اص  و  ر  ذ  و  ى السُّ رْير  أ نَّك  ت ر  ن  ْعر  و 

ْن شن من

ْا   ل  غ 
اصن ا ف و  ه 

اة  ب ْعضن فَّ ق  ْسن ،  م  ا ح  ه  يد  ت زن مج  اال   ا  ف  ْأثنا و  ت  ْلبن  ا  و  ت ْأِتن يفن  يفن اْلق  ، و 

ائنرن  س 
ة  لن ر   ي ات  خم  النف  ْزن ب ْع    خ  ا و  ه 

لن اصن  ا يفن ف و 
ي لة   ا   هين

افن ق   ( يعنلي فاصللة )  و 
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وْ  ا ر  ب ه 
ت ْكسن ة  و  ل  ال  ا ج  وه  ت ْكس  ا و  ه  ْدر  ف ا  ق  ْ لاطن ف رت  لْن ن   

د  من لد  جت   ، و  لة  ظ م  ع  ة  و  ع 

للنني  أ ْن  س  املْ رت    و 
ن
ب لاء ط  ْلخ 

نْب غنلي لن لان  ي  ك  ، و  ان
ْمان املْ ْسلت من ْن س  ف  م 

ْرهن ت  ارن ن و  اْلق 

ةن يفن  لور   السُّ
لةن س  ار  ع  لْن م  ون  ع  لز 

ْعجن ان وا ي  إنْن ك  ، و 
ننهن ْن حم  اسن

ا النَّْو   من ذ  وا ه  حي  اك 

ْل   رن مج  لو  لل  س 
ائن رن أ و  لو   السُّ

لن لذن بن ه  ْن أ ْعج 
من ا، و  ه 

تن غ   إن   أ ف قن ب ال 
ودن ع  ا، أ ون الصُّ ه 

تن

لُّه   ل  ك  صَّ لن ب لن املْ ف  صَّ  .(4/403:تفسا املنار )" املْ ف 

ومن علامء اللغة الذين كان هلم اهتامم خاص بالفواصل الفاوزابادي 

بصائر ذوي التمييز يف ) موسوعته  صاحب القاموس املحيط ، وذلك يف

إْذ نّص يف مقدمتها عىل أن الفواصل القر نية ( لطائف الكتاب العزيز 

ستكون من املوسوعات التي يدرسها يف كل سورة باإلشارة إ  حروفها 

            قوله وبع  مسائلها ، ثم  ّبق ذلك عمليا  يف الكتاب ، وهذا مريال منه ، 

                          

              (2:اإلرساء )  وخّصت سورة

 الكهف                     

    (8 ) ن من أ وصافها الّسورتني اجل نَّة يفأل نَّ األ جر   ، والكبا واحل س 

ّصت ، وهى  قبلها وبعدها يهذل الّسورة بالكبا بفواصل اآل لكن خ 

ّدة( عجوال  )و ( أمليام  )و (  حصريا  ) ّلها وقا قبل  خرها م   يفوكذلك  ، وج 

جا  )دها وهى اآليات قبلها وبع سورة الكهف جاء  عىل ما يقتضيه وكذا ( ِعوم

ّلها ما قبل  خرها متحّرك( أم دا  )  .(4/826:بصائر ذوي التمييز )" وج 

والفواصل يف السورتني منصوبة منونة ، لكن يف سورة الكهف بدون 

حرف املّد قبل حرف الفاصلة ، ويف سورة اإلرساء بوجود حرف املد قبل 

قا  مراعى يف كل من حرف الفاصلة السابق عىل األلف املنونة ، فاإلي

 .السورتني

الفاصلة  ومن بديا مراعاة اإليقا  يف الفواصل تغيا نمط التعبا ليالئم  

يف السورة كلها ، فالفواصل النونية السائدة يف كريا من  يات سورة األعراف 

 تطلبت فاصلة النون يف قوله تعا                  

        ( 442: األعراف)  أما فواصل سورة  ه التي
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 أكريرها باأللف املقصورة فقد جاء التعبا عن املعنى نفسه بقوله    

                   (02: ه .) 

 :  حتـديد الفاصـلة

عن الفواصل عند القدماء واملحدثني عىل أن الفاصلة هي جرى احلديث 

الكلمة األخاة من اآلية ، وهي التلي حتملل الصلوت امل لابه إن كلان ثملة 

 .تسجيا ما ما قبلها وما بعدها 

عىل أننا نذكر ها هنا أمرا  غفل عنه كريلا ملن الدارسلني ، وهلو أن لفلظ 

جاء منها مرسال  وما جاء  الفاصلة لفظ عام ي مل كل الفواصل القر نية ، ما

مسجعا  ، فليست كل الفواصل مرسلة وال كلها مسلجوعة ، فريملة فواصلل 

وإغفلال هلذا األملر كلان سلببا  ملن أسلباب  إذن مسجعة وأخرى مرسللة،

 . االختالف يف الفواصل واألسجا  

إن بني لفظي الفواصل واألسجا  عموم وخصوص ، فالفواصلل عاملة 

ّص ما جاء مسجوعا  ملن فواصلل القلر ن ، وال واألسجا  خت لكل فاصلة ،

تستطيا أن تقول عن اآليات التي وردت فواصلها غلا مسلجوعة إَّنلا ملن 

 .قبيل السجا ، وهذا أمر معلوم غفل عنه كريا من الدارسني 

أما التحديد اللفظي للفاصلة فإع أفضلل وجهلا  أده لتحديلدها ، وهلو 

فلنحن  راكيلب  يلات القلر ن،وجه يتناسب ما واقا األسللوب القلر ع وت

 :نقسمها باعتبار الصوت والداللة إ  نوعني 

وهلي حامللة ، باعتبار الصوت نقول إن الفاصلة  خر كلمة يف اآليلة  -أ

الصوت امل ابه الذي حيدث التسلجيا إن وجلد ، فالفاصللة الذا االعتبلار 

 . تسمى كلمة الفاصلة 

هلا تكلون كلملة الفاصللة وباعتبار الداللة نجد مجلة الفاصلة ، وفي -ب

جزءا  من تركيب مجلة مستقلة يف َّناية اآليلة، وهلي مجلل تلأِت للتعقيلب أو 

لتقرير مضلمون اآليلة غالبلا  ، وهلذل اجلملل املسلتقلة الرتكيلب يقلا فيهلا 

والتنو  لبناء الفاصلة ، ففلي الفواصلل املنصلوبة سلنجد  النحوّي التُّصف 
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              كأن تكون خلربا  لكلان مريلليستدعي نصب  خرها  النحوّي تركيب اجلملة 

               ( 466:النسلللللللاء  ) أو          

     (402:النساء ) 

واهلل  مرفوعة فيأِت تركيب اجلمللة بلالرفا مريللالفواصل أما إذا كانت 

ــيمٌ  ــوٌر رح  و  غف            (86: ملللاملز )و       

     ( 882: البقرة ) وهذا كريا يف القر ن الكلريم ، وفيله ملن البالغلة

 . واحلكمة ومجال البيان ما فيه 

وأوس  مريال جلملة الفاصلة ما جاء يف فواصل سورة النساء حيث يكرير 

،  النحلوّي ختم  ياهتا بجملة معقبة أو مقلررة مسلتقلة ملن حيلث الرتكيلب 

يها جاءت أكرير الفواصل منصوبة، وتنوعت أسباب النصب من املفعوليلة وف

 .إلخ  …إ  خرب كان أو صفته أو احلال إ  املفعول املطلق أو صفته 

وأكرير فواصل القر ن تكون كلمتها َّناية اآلية واجلمللة معلا  ، بمعنلى أن 

بعلدها ، غلا الفاصلة ختام مجلة مستقلة غالبا ، وال تتعلق نحويا  بام قبلها أو 

أن هذا ال يطرد يف كل الفواصل ، وكام ذكرنا ملن قبلل يف القافيلة أَّنلا َّنايلة 

أننا ذكرنا كذلك التضمني ، وكان عندهم من عيلوب القلوايف ،  غاالبيت ، 

ولكنله لليس كريلاا   ، وهذا التضمني موجود كذلك يف بع  فواصل القر ن

قلد جلاء يف القلر ن يف أمجلل فيها ، وإذا كانوا قد عدول من عيوب ال عر ، ف

 : بيان ، ألنه ليس من عيوب النرير ، ومن شواهد ذلك 

4-           .           

 ( 472 -473: الصافات )

معطوفني عىل مصبحني وكأنه متام اآلية ،  "وبالليل"جاء اجلار واملجرور

 .ليست الفاصلة ولكنها 

8-                   .        

                                                  

 ( 72-72: الزخرف )
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بعد انقضاء  "أبوابا   "معطوفا  عطف مفردات عىل  " زخرفا   "جاء لفظ 

الفاصلة وابتداء  ية أخرى ، ومل يأت اللفظ فاصلة مراعاة لإليقا  ، ولذا 

وفيه كذلك مراعاة الداللة ما اإليقا  ، فقد ذكر يف  فالوقف عليه تام ،

األو  األسس التي تقوم عليها البيوت من األبواب والّسر ، ثم جاءت 

املوّقعة ، ثم جاء الزخرف وهو من غا الرضوريات يف البيوت ،  الفاصلة

 .ولذا أخر ذكرل 

7-         .              

 ( 2-2:املاعون)

ورد لفظ الذين صفة للمصلني ، ولكنه يف هذا املوسا حيتاج إ  الوصل 

يف بع  املصاحف  "ال"ولذا رسمت عالمة  ، بام قبله لئال ينقلب املعنى

عىل لفظ املصلني وهي عالمة عدم جواز الوقف يف هذا املوسا لتعلق اللفظ 

 .   بام بعدل

2-                       

            .           

    (22-22:هود ) 

يف اآلية  " ترشكون" متعلقني بالفعل  " من دون "جاء اجلار واملجرور

  .السابقة

كريلر يف  ": وهذا الذي ذكرنا شواهد له قليل يف القر ن الكلريم قلال السليو ي

بعيبلني يف النريلر ، وإن كانلا معيببلني يف الفواصل التضمني واإليطاء ألَّنام ليسا 

                   الللنظم ، فالتضللمني أن يكللون مللا بعللد الفاصلللة متعلقللا  اللا كقوللله تعلللا 

                      .        ( 472 -473: الصلللافات) 

  طاء تكرر الفاصلة بلفظها كقوله تعا يواإل               

        (27:اإلرساء )(8/477: :اإلتقان )" وختم بذلك اآليتني بعدها 

  .وهو ليس كرياا  كم ذكر السيو ّي 
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 الثاين واخلمسون الفصل

 حروف الفواصل 
  :الوقف عىل الفواصل  -1

إعلراب يف  بلة عالملة  بة ، أي تظهر عىل كلامهتا املعرعر  اللغة العربية لغة م  

َّناية الكلمة أو يف بنيتها الداخلية كاملعرب باحلروف ، حتلى األسلامء املبنيلة 

إلعراب أو تكلون م لااة حلاللة اتلزم صورة واحدة م ااة إلحدى صور 

ى ) مريل السكون كاالسم املقصور  ولكن ثمة حالة ال يظهر فيها ذلك  (اهل لد 

حيلث تتحلول   بالسلكونعىل الكلمة  اإلعراب يف العربية هي حالة الوقف

احلركة إ  سكون بالوقف ، ويكلون الوقلف بالسلكون علادة علىل املرفلو  

مبنلي الفواصلل علىل  ": واملجرور واملنصوب غا املنون ، يقول السليو ّي 

 (.8/472: اإلتقان ) "وهلذا ساغ مقابلة املرفو  باملجرور وبالعكس  ،الوقف 

يف غلا إال بتسلكني أواخرهلا  مل ال يلتمّ إجراء التسجيا يف َّنايات اجلو

رورة ل، أي بالوقف عليها ، والوقف قد يأِت وسط اآلية لضلاملنصوب املنّون 

           : بقولله فله السليو ّي ا  عند َّناية كل  ية ، ويعرّ مستحبالنف س ، ولكنه يكون 

تلنفس فيله عللادة بنيلة  " الوقف عبارة عن قطا الصوت عن الكلمة زمنلا  ي 

تئناف القراءة ال بنّية اإلعراض ، ويكون يف رؤوس اآلي وأوسلطها، وال اس

 (.4/442:اإلتقان ) "يتأتى يف وسط الكلمة ، وال فيام اتصل رسام  

ويف  يقف عىل رؤوس اآلي كام ورد يف صفة قراءتله  يُّ وقد كان النب

يقّطلا  كلان رسلول اهلل  : سنن الرتمذي عن أم امللدمنني أم سللمة قاللت

 راءتلله ، يقللول ق                  ثللم يقللف      

       ويف رواية أيب داود أَّنا ذكلرت  (8283 :روال الرتمذي )" ثم يقف

    قلللراءة رسلللول اهلل              .         

      .           .         (2 -4:الفاحتللة )

  .( 2664:روال أبو داود)  "    ية يقّطا قراءته  ية  
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الوقف عىل  فضلواة يف القراءة ، وقد عمل اا أكرير القراء وفهذل هي السنّ 

رؤوس اآلي ، وإن كان كريا من القراء املعارصين خيّل الذا األدب النبلوي 

 . هذا ما العلم بأن القراءة سنة متبعة يف كل شئوَّنا  يف القراءة ،

التي تلقاها عن جربيل عليه السالم كانت بلالوقف علىل   فقراءة النبّي 

عة عة وغلا املسلجّ رؤوس اآلي ، ألن اإليقا  املتحقق يف الفواصلل  املسلجّ 

 .يتطلب الوقف عىل الفواصل 

 القر نية ل الفاصلةنجد مرياال  واسحا  عىل مجا فواصل سورة القمرويف 

 :، قال تعا   الذي يظهرل الوقف  عليها بالسكون

             .              

     .                  . 

                  .          

   .                   .   

                 .      

               .           

                    ( 2-4: القمر ) 

ويسبق اللراء ، الراء هي حرف (  ية  22)  يات السورة  لفالفاصلة يف ك

ويف قليل من فواصلها حرف م لّدد متحرك ال حرف مّد ،  حرفيف أكريرها 

ولكن السكون يف الراء األو  ال يظهر ألن الوقف عىل اللراء ( مستقّر ) مريل 

ولوال الوقف بالسكون علىل بالسكون جيعلها حرفا  واحدا  ساكنا  يف السما ، 

ء الراء ما حتقق ذلك اإليقا  اجلميلل يف فواصلل السلورة ، فهلي تبلدأ بلالرا

ثم تليها ثالث فواصل براء مرفوعلة منونلة ( القمر)املضمومة غا املنونة يف 

لن  )ثلم راء مكسلورة منونلة يف ( ر مستمر ومستقر ومزدج  ) ثلم يف اآليلة ( رك 

وهكذا متيض الفواصل  " مبنية عىل الفت  " الراء مفتوحة( رجن وازد  )التاسعة 

، ولكلن علىل السلكون أو بني الرفا واجلر والنصلب أو البنلاء علىل الفلت  

 .الوقف عليها بالسكون يوّحد إيقاعها اجلميل املتكرر 
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كحلذف يلاء اجلميلل ، إلجراء ذللك اإليقلا  أيضا  ف حتذ   ثمة حروف  و

  املتكلم يف              (40: القمر)  ( ونلذري)واألصلل

 .ويوقف عىل الراء بالسكون لتتوافق الفواصل 

 : ملستعملة يف الفواصلاحلروف ا -2

علن تلالؤم احللروف يف الكلملة  القلدمالبالغة منذ النقد وحتدث علامء 

            اجتام  بعل  احللروف متقاربلة املخلارج لصلعوبة النطلق كلام يف  كراهيةو

ا  "  ، أي مرتفعلات "رات ت لزن ْس م   "وكذلك ، وهو نو  من النبات  "اهل ْعخ 

  …لصعوبة نطقه  "تكأكأ  "والفعل 

إن تالؤم احلروف أمر مستحب ، ولذا فضل البلغاء عىل الدوام الكلامت 

لنّق ، والعجلوز بلدل احليزبلون ..  السهلة فاسلتعملوا الطويلل مكلان الع   

بة ومالت اللغة عىل الدوام إ  هجر األلفاظ صلعبة النطلق ، وهلذل الصلعو

 احللروف ومن ثم جاء القر ن مراعيا  تلالؤم ، ترجا إ  عدم تالؤم احلروف

وملن تلالؤم األصلوات يف الكلملة إ  صلنا مجلل مت لااة  .. واألصوات

  ..تية فن أ السجا وعىل أثرل ال عر النهايات الصو

مالت العرب يف سجعها وقوافيها  إ  استعامل حروف امللد والللني وقد 

وكذلك احلروف ال فوية واألسنانية ، وابتعلدوا علن  ، والغنة كالنون وامليم

عبة النطق أو التي ال تتض  عند الوقف عليها ، وذلك مريل احللاء احلروف ص

وعىل هذل األسس كذلك جاءت فواصلل ..  واخلاء والقاف والظاء والضاد

 .القر ن الكريم كام سنوس  بعد 

إن أكرير احلروف العربية إظهارا  للغنة والرتّنم حرفا النلون واملليم ، وللذا 

ملن األصلوات  والنلون ،اصل القلر ن نجدمها أكرير احلروف استعامال  يف فو

 .التي حيسن السكوت عليها للغنة التي حتصل يف النطق

وإن كانت أقل استعامال  منها يف الفواصل، ، وامليم يف التنغيم أخت النون 

: بينهام يف كالم العرب ، ومن ذلك عنلدهم  " اإلبدال "ولذلك يقا التبادل 

لقن وحملقم يف صفة الب ْس   ، ظ ملن األرضون واحللزوم مللا غل ل، واحللز رلحم 
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د هلامج ودهلانج إذا قلارب  لله ، وبعلا  عىل اخلا و انله أي جب   ه اهلل و ام  

مملا ذكلرل   ، إللخ…اخلطو ، وأسود قاتم وقاتن ، وبل  فالن املدى والنلدى 

 .ابن السكيت يف كتاب اإلبدال وابن منظور يف لسان العرب 

يف الفواصلل كلأَّنام  ب لا  تعاق   حللروفا أكريلر  النون وامليم  نجدكله ولذلك 

 . يف الفواصل للنون ، ما نسبة استعامل عالية حرف واحد 

  : امال  يف الفواصل عأكثر احلروف است

قمت بعمل إحصاء للحروف املستعملة يف الفواصل ، وكلان ملن نتلائج 

 : ذلك اإلحصاء ما يأِت 

اء فاصللة حرف النون يمريل أكرير من نصف فواصل القر ن ، حيث ج -أ

وهذل النتيجة تصديق لكالم سيبويه وغال ممن الحظلوا  ، تقريبا  % 24بنسبة 

ذلك ، وإذا علمنا أن جمملل اسلتعامل حلرف النلون يف القلر ن الكلريم هلو 

، فللإن نسللبة اسللتعامله فاصلللة إ  نسللبة اسللتعامله الكليللة تكللون  83802

للك أن وهي نسبة عالية إذا قورن بحلروف أخلرى ، أسلف إ  ذ% 44و03

 …التنوين الذي يلحق فواصل بع  السلور كلاإلرساء والكهلف وملريم 

وإن كلان يتحلول بلالوقف إ  األللف ، هذا التنوين هو نلون سلاكنة أيضلا  

 .املمدودة 

فإن النون والتنوين يفوزان بأكرب نصيب يف الفواصل ملا فليهام ملن  ذاوا

ر اإليقلا  لإن عنصل: قلول لنا بعد ذللك أن ن وحيقُّ  ،ة اجلميلة يف السما نّ الغ  

قصلد إليله يف القلر ن قصلدا  ، ولليس جملرد ي  اللفظلي والتنغيم والتطريلب 

ونه من خصلائص ، ذلك أنه خا ب قوما  حيبون ذلك ويعدّ حمسنات زخرفية 

فجلاءهم القلر ن  بلام .. اجلامل يف البيان الذي برعوا فيه شعرا  ونريرا  وخطابة  

 .ون حيبّ 

يليله اللراء بنسلبة  ،% 48و72للنلون بنسلبة   جاء حرف املليم تاليلا   -ب

واملالحظ أن امليم حرف شلفوي ، واللراء ، % 2و08والدال بنسبة  % 44و62

والدال من احلروف التي تنطق باعتامد اللسان ما سلقف احلنلك أو أصلول 

 .األسنان ، وكل هذل احلروف تنطق من اجلزء األمامي جلهاز النطق 
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حيلث نالحلظ أن حلروف احلنجلرة  ،وهذا أملر مالحلظ يف الفواصلل 

واحللق أقل استعامال  من احلروف ال لفوية واألسلنانية ، وهللذا كلله عالقلة 

 . بسهولة النطق والوسوأ السمعي 

واملراد بالوسوأ السمعي وصول صوت احللرف واسلحا  إ  السلما ، 

كلام  ، حيث إن لكل جمموعة حروف متقاربة املخارج نسبة وسلوأ سلمعي

وليست كل األصوات اإلنسلانية علىل  ":رمضان عبد التواب  يقول الدكتور

السواء يف نسبة الوسوأ السمعي ، فبعضها أوس  من بعل  ، ويمكلن أن 

 : تقسم إ  األقسام اآلتية متدرجة من االنخفاض إ  االرتفا  

 .ب /ك/ت: املهموسة االنفجارية مريل  -4

 .ف /ث/س/ : املهموسة االحتكاكية مريل  -8

 .ْتش  :وسة املزدوجة مريل املهم -7

 .اجليم القاهرية / د/ب :املجهورة االنفجارية مريل  -2

 . اجليم ال امية /ز / ذ/ه: املجهورة  االحتكاكية مريل -2

 . اجليم الفصيحة : املجهورة املزدوجة مريل  -0

 .ن / م: األصوات األنفية مريل  -3

 (468-464:لم اللغة املدخل إ  ع) .ل/ر: األصوات التكرارية واجلانبية -2

وعىل هذا األساس نرى أن األصوات األنفية والتكرارية التي هلا نسبة 

وسوأ أعىل من غاها أكرير استعامال  يف الفواصل ، وذلك لتحقيق الوسوأ 

علند الوقف الذي ربام يضيا معه احلرف األخا كام ، وبخاصة السمعي 

متريل وجها  من وجول اإلعجاز حيدث يف الكالم العامي كرياا  ، وهذل النتيجة 

 .التي ال حت ىص يف هذا الكتاب اخلالد 

وأقلهلا اسلتعامال  علىل ، ثمة حروف نادرة االسلتعامل يف الفواصلل  -ج

( ثلالث ملرات ) وال لني ( أربا ملرات ) والضاد (  مرات 2)التوال احلاء 

د أما حرف اخلاء فللم يلر( يف موسا واحد ) والغني ( يف موسعني ) والذال 

 .فاصلة يف القر ن الكريم 
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الوسلوأ نسلبة عاليلة ملن ومن الواسل  أن هلذل احللروف ال تتمتلا ب

السمعي الذي ذكرنال  نفا  للنون وامليم والراء والالم ، وكل ذلك يلدل علىل 

 . عظيم اهتامم القر ن باحلروف املختارة للفواصل 

كبلاة من املالحظ أن نسبة شيو  احلروف يف الفواصل تتفق بصورة  -د

ما نسبة شيو  احلروف يف قوايف األشعار العربيلة واألسلجا  عاملة ، وهلو 

غلة يف كريلا ملن ك ف  خلر يوسل  أن القلر ن وافلق اسلتعامل العلرب للّ 

مظاهرها حتى استعامهلم حلروف القوايف واألسلجا  ، وقلد قسلم اللدكتور 

 : إ  ( يف القوايف ) إبراهيم أنيس احلروف يف جميئها رويا  

            :كرياة ال يو  وإن اختلفت نسبة شيوعها يف أشعار ال عراء ، وهيال -أ

 (.ر ل م  ن ب د ) 

 (. ت س ه ك ء   أ ف ي ج : ) املتوسطة وهي  -ب

 ( .ض ط هل: )القليلة وهي  -ج

 (.822: موسيقى ال عر )(ذ ث غ خ   ص ز ظ و (النادرة وهي  -د

واسا تقريبا  أحلد حلروف امللد واستعامل النون فاصلة يسبقه يف مجيا امل

وذلك يف األسامء واألفعال علىل حلد سلواء ،  ، الياء والواو واأللف: الريالثة

   ففي األفعال ي فّضل الفعل املضار  املرفو  املسند إ  واو اجلامعلة علىل وزن

فضلل اسلم يفضل يف الفواصل عادة ، ويف األسلامء ي  ( يفعلون أو تفعلون ) 

فللاعلون أو ) سللاملا  مرفوعللا  أو جمللرورا  أو منصللوبا   ا  عللالفاعللل املجمللو  مج

نلزلنني ) مريل ونادرا  ما يأِت من الرباعي ،   من الريالثي( فاعلني واخللاميس ( م 

ل( رين املستأخن ) مريل والسدايس ( املتقني ) مريل  تم وهو بذلك حيقلق امللّد وخي 

للني )  مريللبالنون كاملضار  املذكور متاما  ، وقد يعاقبه اسلم املفعلول  ( املرس 

 .وحيقق اإليقا  نفسه 

خيتارها بدقة بالغة  القر ن   ولكنّ  ، وثمة أسامء ليست من هذا القبيل

والنون ،  وهي كلامت يف بنيتها املدّ  ، إلجراء الفاصلة بالصورة السابقة نفسها

،  شيئا   ارئا  عليها كاملضار  املذكور أو أسامء الفاعلني أو املفعولني وليس
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ومرياله من  … عيون وحني ومبني وأمني وجمنون : ألفاظ مريل ومن ذلك

 : القر ن قوله تعا 

            .      .      

       .           . 

            ( 22-24: الدخان). 

تعطي اإليقلا  ( أمني وعيون وعنني ) فالكلامت ذات املد والنون يف بنيتها 

( متقلابلني و منلني ) نفسه الذي تعطيه أسامء الفاعلني املجموعة مجعا  سلاملا  

 .ولذا وقعت كلها فواصل مسّجعة كام نرى ، وهو كريا يف القر ن الكريم 

وتتعاقب الياء والواو قبل النون يف الفواصل كرياا  ، بل هو الغاللب علىل 

فواصل القر ن ، يف حني ال حيدث التعاقلب بلني إحلدامها وبلني األللف إال 

ومل أرل إال يف بضعة مواسا ، وهو أمر  بيعي لقرب اللواو ملن اليلاء  نادرا ،

واللواو قربلا  ونسلبا   إن بني الياء ": وبعدمها معا  من األلف ، يقول ابن جني

ليس بينهام وبني األلف ، أال تراها تريبت يف الوقف يف املكلان اللذي حتلذفان 

قبلت زيلدا   : هلذا زيلد ، وملررت بزيلد ، ثلم تقلول : فيه، وذلك قولك 

 :ني يف نحو قول امر  القيس ف  دْ وترامها جتتمعان يف القصيدة  الواحدة رن 

د   قدْ  ة   أْشه  اء   الغار  ْ  الّ ْعو  ل ننيحت  اء        من ْرد  ة   ج  وق  عر  ن  م  وب   الّلحيني  ح  ْ  رس 

 : ثم قال فيها 

ْلون  ْبت   كالدَّ ا ث  اه  ر  ل ة   وْهي   ع  رْيق  ا إذْ           م  اَّن  م   خ  ا وذَّ يب   منْه   وت ْكرن
(  )

 

 (4/87: رس صناعة اإلعراب )

                                                 
فرس  قصاة ال عر لسمنها وقوهتا ، : املعركة احلامية ، جرداء : الغارة ال عواء - 23

حوب : معروقة اللحيني  السيور بني  ذان :  ويلة ، الوذم : قليلة حلم الفّكني ، رس 
قابا  تصيد ذئبا  ، من الكرب وهو احلبل الصغا : و ، تكريب الدل ، يصف ع 

أي  تتب  :وقوله  ، أراد أن انقضاض هذل العقاب إ  هذا الذئب كالدلو :كالدلو
 ..طعتق  
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يف الفواصل النونية وغا  كريا  ي موجود وهذا الذي الحظه ابن جنّ 

 : نونية ، ومن شواهدل يف الفواصل قوله تعا  يف فرعونال

                             . 

                          .     

                     (466-22: هود ) 

ثم تستمر الفواصل بعد ذلك عىل املعاقبة بني اللواو واليلاء علىل التلوال 

، جملذوذ ، يريلد ، شلهيق ، سعيد ، معدود ، م هود ، شديد ، تتبيب  "وهي 

  .. منقوص

وقوة اإليقلا  واللنظم ال ريلب  ، يقا  اجلميل املدثركل ذلك لتحقيق اإل

ال ينفصلالن يف أسللوب  - املبنى واملعنى -األمران وللمعنى ،  ل قوّي موّص 

 .القر ن الكريم 

 :  احلروف املتقار ة املخارج يف الفواصل -3

واملرسللة منهلا  ، الفواصل إما مسجوعة وإما مرسلة كام ذكرنا ملن قبلل

تقاربة ما وجود املد قبل حرف الفاصلة ، مما جيعل امللّد تكرير فيها احلروف امل

ويعطيان اللنغم اإليقلاعي نفسله  ،والتقارب الصوِت يقومان مقام التسجيا 

ل نان املتحقق بالتسجيا ، وقد الحظ دارسو البالغة هذا األمر ، وقسم ابن سن

 : الفواصل إ  

 ومرياهلا : متامثلة  -أ   .      .      . 

        (7-4: الطور ) وقوله تعا   .       

      .         .         

           (2-4: ه. ) 

 بة يف احلروف ، ومنها املتقار -ب          . 

       (7 -8: الفاحتة )  وقوله تعا       

    .                     
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     (8-4:ه )يسمى هذا سجعا  ألن السجا ما كانت وال 

 (.408:رس الفصاحة )"حروفه متامثلة 

، أما إذا مل  فامليم والنون حرفان متقاربان ولذا يتعاقبان كرياا  يف الفواصل

يكن ثمة تسجيا فلإن وزن الكللامت املختلارة ووجلود امللّد فيهلا وتقلارب 

ألثلر كلل ذللك يقلوم مقلام التسلجيا يف إحلداث ا …حلروف الفواصلل 

ن يف الفواصلل وإنام حس   ":اع ذلك بقوله اإليقاعي اجلميل ، وقد علل الرمّ 

علىل امللراد يف متييلز  يلدّل  من البيان ملا ألنه يكتنف الكالم   املتقاربة   احلروف  

النكت يف إعجاز القر ن )"الفواصل واملقا ا ملا فيه من البالغة وحسن العبارة 

:22 ). 

  :حذف حرف ألجل الفاصلة  -4
يكرير يف الفواصل حذف احلرف األخا من الكلمة ثم الوقف بالسلكون 

وذللك ملراعلاة اإليقلا  يف الفواصلل ،  (بعلد احللذف )  عىل احلرف األخا

رة ثم يوقف علىل لعوض عنها بالكسوي   الياء  سا  للحذف وأكرير احلروف تعرُّ 

   : ومن ذلك ، بالسكون فال تظهر الكّسة كذلك الياء احلرف الذي قبل

  -أ              (2:الفجر ) فعل مضار  مرفو  وحذفت : يّسن

، ر لع ل، الفجلر  "ياؤل ختفيفا  وموافقة  للفواصل السابقة والالحقلة وهلي 

ْجر، الوتر   . " حن

  -ب             (2:ص ). 

ذفت الياء ملوافقة الفواصل بعدها   الوهلاب  "وهي ، األصل عذايب ، وح 

  ومريلهلللا  " األحلللزاب، األسلللباب                 

    (42: ص)  أي عقايب. 

 -ج           .         

        .                 

 .(42-48: ال عراء )

 ، وعوض عنها بالكّسة( يكذبون ويقتلون ) ذفت ياء املتكلم من ح  

حركة الكّسة فحدث  ىولكن الوقف بالسكون عىل نون الوقاية أخف
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عليه  هارون) ، وما اسم التوافق اإليقاعي ما الفواصل السابقة والالحقة 

 .بالسكون كذلك الذي يوقف عليه (  السالم

  -د                          (2:الرعد ) وقبلها

واللالم تعاقلب اللراء يف الفواصلل "بالنهلار "وبعلدها  "بمقدار  "فاصلة  

 .أحيانا  

 بأل التعريف قليلل يف العربيلة ، ويلأِت وهذا احلذف من املنقوص املحىّل 

 .(املتعال ) ل والقوايف واألسجا  ، وأصله يف الفواص أحيانا  

وقد يكون احلذف  بيعيا  وفق القواعد اجلارية يف العربيلة ، كحلذف يلاء 

ف املنقوص   :مريل غا املعرَّ

                                         

   (44:الرعد ) 

االستعامل يف القلر ن  كرياةن  " ولّ "التي أ وثرت عىل  "وال  "ويوقف عيل 

 "بعلدها الفواصلل الكريم ، يوقف عليها بالسكون فيحدث التسلجيا ملا 

 .عىل التوال   "اآلصال، سالل ، املنحال ، الري قال 

 :  زيادة حرف ألجل الفاصلة -1

ة زاد بع  احلروف كلذلك للفاصللوكام حيذف احلرف ألجل الفاصلة ت  

 : ومن شواهدل لكّن الزيادة أقلُّ ورودا  من احلذف،  ، إذا تطلب السياه ذلك

  -أ                    

                  ( 46:األحزاب. ) 

 -ب                         

      .                       

     (03-00:األحزاب) 

علىل تنلوين  فواصل سورة األحزاب كلها بألف مد ناشلئ علن الوقلف

و يلة أخلرى  ، النكرة ، ما عدا اآليتلني امللذكورتني فالفاصللة فليهام معرفلة
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وألجل إجلراء الفاصللة يف اآليتلني امللذكورتني زيلدت ( السبيل  ) فاصلتها 

األلف يف املعرف باأللف والالم ، وهو غا معتلاد يف النريلر العلريب ، ولكلن 

 .ويغا ويزيد وحيذف ألجلها  ، ا  القر ن كام نذكر مرارا  يراعي الفاصلة متام

 يف ( السلللاكنة ) زيلللادة هلللاء السلللكت  -ج              

                        ( 86-42:احلاقة) 

           ويف السورة نفسها ، فزيدت اهلاء لتتوافق الفواصل ( كتايب ) واألصل  

                         .   

      .             .         .   

     (82-82 ). 

زيدت فيها هلاء السلكت  "القاسية  "فاصلة هذل اآليات مجيعها ما عدا 

، ولعل هلذا الساكنة لتتوافق بالتسجيا ما التاء التي تتحول بالوقف إ  هاء 

 .السكت مناسب حلال الندم واحلّسة التي هي موسو  اآليات 

 : يغيري  نية الكلمة ألجل اإليقاع  -6

ة بعل  لعل من أوس  صور اهتامم القر ن بإيقا  الفاصللة تغيلال لبنيل

دليل عىل ذلك  -عىل قلته  -الكلامت إلجراء التسجيا اا بعد التغيا ، وهو 

ومن شلواهد ذللك  وقد ذكرنا صورا  هلا من قبل يف كالم العرب ، االهتامم ، 

 :يف القر ن  

   -أ      .    .         ( التني

:4-7 ) 

 وهو نفسه الوارد يف قوله تعا    ور سينني هو  ور سيناء  ،   

                   (86:املدمنون )

عة بفواصل النون وولكن اللفظ يف سورة التني جاء فاصلة مسبوقة ومتب

ات  ، املسبوقة بحرف املد بنية الكلمة من سيناء إ  سينني ملوافقة وهلذا غ 

اجلبل الذي كلم اهلل عليه موسى عليه :  والطور ": اإليقا  ، قال ابن خالويه

 "و ور سيناء "احلسن ، وقرأ عمر ريض اهلل عنه :  ، والسينني السالم
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 وقراءة عمر تدكد أن  ور سينني هو  ور سيناء ، ( 468:إعراب ثالثني سورة )

ّن به الرمحن ) "عكربي عنه إنه لغة يف سيناء كذلك قال ال  (. 222:إمالء ما م 

  -ب            .             ( 2: ال لللللمس-

ى فعل ماض وهو صلة من ، واألللف يف دّسلى  ": قال ابن خالويه( 46 د سَّ

أي   واألصلل ملن دّسسلها ، مبدلة من سني كراهية اجلتام  ثلالث سلينات

ومريلله قلال الراغلب يف املفلردات  (468:إعراب ثالثني سلورة ) "أخفاها 

ولكن اللفظ إذا جاء علىل األصلل فقلدت ،  وجعلها مريل تظنيت من تظننت

الفواصل جرسها اإليقاعي اجلميل املتكلرر يف َّنايلات  يلات السلورة وهلو 

 .املسبوه باأللف ( ها)الضما 

  -ج           .            . 

               .         

   .         .       . 

          .         (487:الصافات-

476). 

وقد أوردت قصته كاملة ألن نظام إيراد القصص يف سورة الصافات 

 ا  عنه لعىل هذا النمط ، فبعد ذكر نوأ قال تع ورد بعضه       

     (32 )وبعد ذكر إبراهيم قلال        (462) 

 وبعد ذكر موسى وهارون قلال          

 .ومل يذكر ذلك ما لوط ويونس عليهام السالم ( 486)

، امللذكور يف  خلر القصلة ( إل ياسلني ) نفسه وعىل ذلك فإن إلياس هو 

ّا بناء الكلمة ليناسب الفواصل ، قال  لزيلادة  ولعلّل  ":رّي لالزخم ولكن غ 

 ومعنلى ذللك أنله يعلدّ  (2/06:الك لاف )"الياء والنون يف الّسيانيلة معنى 

 .حه كذلك اللفظ األول هو الرياع عينه ما زيادة الياء والنون ، وهو ما نرّج 

 (ياسلني إْل ) وقد تعددت أقوال أيب حيان واملفّسين يف البحر املحيط يف 

  رغلم ذللك أن إليلاس هلو ولكننا نرّج ،  كلمةملعاجلة هذا التغيا يف بنية ال
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إلياسني ، والسالم واقا عليه هو كام حدث ما إخوانه من املرسلني اللواردة 

، ولكن ذلك إنام وختام بعضها بالسالم كام ذكرنا قصصهم يف السورة نفسها 

الكالم جرسه  لفقد  ( إلياس  سالم  عىل )؛ ألنه لو قال  حدث ألجل الفاصلة

 .تحقق اذل الزيادة وإيقاعه امل
قْل معه  كام قيل ملا نلوأ عليله ( سالم عىل إلياس يف العاملني ) ولعله مل ي 

السالم ألنه مل تكن له شهرة نوأ وال مكانته يف الناس ، فهو ملن أول العلزم 

 .ومن أ وهلم دعوة كام هو معلوم 
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 الثالث واخلمسون الفصل

 صل القرآنية م والتأخري يف الفواالتقدي
، وقد  القر ن نازل بلغة العرب وعىل مذاهبهم وسننهم يف استعامل لغتهم

ورد فيلله التقللديم والتللأخا كريللاا  ، ورصفلله النحللاة والبالغيللون عللادة إ  

لكننا ( التقديم والتأخا ) كام ذكرنا من قبل يف فصل االهتامم واالختصاص 

 .إليقا  اللفظي ر اور إسايف هو منظونتناوله ها هنا من منظ

ويف أساليب النرير العادي أو الكالم الدارج أو اللهجات العامية ال حيفل 

املتكلم كرياا  بالتقديم والتأخا ، أما يف جمال البيان الفني كال لعر واألمريلال 

ثم يف القر ن الكريم فإن احلاجة إ  اإليقلا  اللفظلي .. واخلطابة واألسجا  

باة ، واحلاجة إ  التقديم والتأخا يف النريلر الفنلّي للتأثا يف املتلقي تكون ك

أمّس من حاجة ال عر إليها ؛ ألن ال لعر تتلوافر لله عنلارص إيقاعيلة كريلاة 

 .متنوعة 

بني التقديم والتأخا يف الفواصل القر نية  -عىل سبيل املريال  -وإذا قارنا 

راء اجلاهيلة وبني الظاهرة نفسها يف ديلوان النابغلة اللذبياع أحلد كبلار شلع

فسوف يتبني لنا صده املقولة السابقة ، فقد ورد التقديم والتأخا يف حلوال 

ملن % 40 يلة بنسلبة ( 0870) ألف فاصلة من فواصل  يات القر ن البالغة 

قافية من جممو  (  36)جممو  اآليات ، ويف ديوان النابغة جاءت الظاهرة يف 

 .من جممو  أبيات اللديوان %  46027بنسبة ( 034) أبيات الديوان البالغة 

 .(م4224لبنان  -ديوان النابغة، ط دار الكتاب العريب)
والفاصلة القر نية جزء من تركيلب اآليلة أو جلزء ملن تركيلب اجلمللة  

األخاة يف اآليات الطوال ، وهي تأخذ من سنن العربية يف التقديم والتأخا 

البيلان اجلميلل ورودا  يف  بنصيب وافر ، بل إن التقديم والتأخا أكريلر صلور

الفواصل ، ألَّنا حتتاج إ  اإليقلا  ، وبنلاء اجلمللة لفظلا  ودالللة  حيتلاج إ  

 .التقديم والتأخا للتأثا يف املتلقي حني يكون الكالم ذا  بيعة خاصة 
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وقد أحّس دارسو القر ن عىل تنو  مدارسهم وم ارام بأن للفاصلة 

ن القر ع ، وصار القول بأن احلذف أو التقديم القر نية متيزا  خاصا  يف البيا

والتأخا حدث ألجل رعاية الفاصلة أمرا  مقبوال  لدى الدارسني ، ففي 

 قوله تعا                               

 ( 03:األحزاب)

علت فواصل ج   ،ف إل اله الصوت وزيادة األل ":قال الزخمرشّي 

وأن الداللة عىل أن الكالم قد انقطا اآلي كقوال ال عر ، وفائدهتا الوقف و

والفاصلة  ":متام حسان /وقال د (208/ 7:الك اف )" ما بعدل مستأنف

راعى يف كريا من  يات القر ن ، وربام أدت رعايتها إ  تقديم قيمة صوتية ت  

تأمالت يف بع  القيم الصوتية يف ) "أو تأخال عنه عنُّص يف اجلملة عن موسعه

  .(م4223، 06:وما بعدها ، جملة جمما اللغة العربية   838: القر ن الكريم 

 :  صور من التقديم والـتأخري يف الفواصل

 :  يقديم املفعول عىل الفاعل -1

ج الكلالم ،  ر  إال إذا إن املعتاد يف العربية أن يقدم الفاعل عىل املفعول يف د 

جد مانا لفظي مما حددل النحاة كأن يكون املفعول سماا  متصال  إذا تلأخر و  

رط لوجللب اتصللاله أو يكللون ممللا للله حللق صللدارة الكللالم كأسللامء ال لل

واالستفهام وغا ذلك مما تفصله كتب النحلو علادة ، لكلن أن يلأِت تقلديم 

اسلتدعال املفعول بغا قورة نحوية فال بلد أن يكلون للذلك ململ  دالل 

 :املقام وتركيب اجلملة ، ومن شواهدل يف الفواصل 

-                    (24:القمر ) 

والفواصلل يف سلورة (  رالنلذ  )  عىل الفاعلل (  ل فرعون) املفعول م قدّ 

، ويف تقلديم  متنوعة احلركات لكن يوقلف عليهلا بالسلكون القمر كلها راء  

، وهو ملا  يف ذلك الزمان مبتلك النذر دون غاه مادة اختصاصهاملفعول إف

 .يديدل جممو  قصص موسى وفرعون يف القر ن 
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ولعلنا نلحظ كذلك أن  ل فرعون متقدمون يف الزملان علىل النلذر التلي 

ولليس ذللك  ، جاءهم اا موسى ، فقدم ملا هلو متقلدم يف الزملان كلذلك

إذ املعنى النهائي ال بلد أن يكلون  بقاعدة ، وإنام نبحث كل سياه عىل حدة ،

 .ومكوناته  نتيجة الدرس السياقي بكل خطواته

-               (27:النجم) . 

م ذكرهلا علىل الفعلل والفاعلل ، املدتفكة قرى لوط عليه السالم ، وقلدّ 

ص الفعلل املعتلل اآلخلر بلاأللف إ  سلماا  مسلترتا  لليخلّ  وجعل الفاعل  

 .فيتحقق اإليقا  بالتسجيا ملا ما قبله وما بعدل من الفواصل  الفاصلة

-                           (26:إبراهيم). 

                الفواصلل قبلله وبعلدل و( النلار ) عىل الفاعل ( وجول ) قّدم املفعول به 

، ووجود حرف امللد قبلل  عىل التوال(  احلساب ، ، النار األصفاد،  القهار )

ملن سلورة  الرياع، والنصف  الفاصلة أساس يف أكرير فواصل القر ن الكريم

 .إبراهيم أكريرل عىل املد باأللف قبل الفاصلة 

وما هذا نلحظ يف تقديم الوجول ختصيصا  ب دة العذاب ، إذ من املعلوم 

جله وهلو حملل التحيلة أجسام الكفلار ، ولكلن ذكلر الو أن النار تغ ى كلَّ 

ذكلرل وتقديمله علىل هلذل   .. حملل الكلرب والغلرور يف اللدنيا وأواإلكرام ، 

 .الصورة يوحي باستحقاقه أشد العذاب 

  ومللن ذلللك -                                   

                                      

      (36:املائدة ) 

.. فريقا  األول مفعول كّذبوا ، والريلاع مفعلول يقتللون  ":قال العكربّي 

: إملالء )" وافلق رؤوس اآليتتويقتلون بمعنى قتللوا ، وإنلام جلاء كلذلك ل

يفيد التجدد بمعنى  ذْ والتعبا باملضار  له داللة بالغية خاصة إ: قلت  (882

  .استحضار صورة القتل ، ومن ثّم التذكا املستمر اذا الفعل ال نيا
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  ومريلللللل ذللللللك                           

                            (23:البقرة)  قال العكربي: 

 .( 23:إمالء)"فعول لتتفق  رؤوس اآلي قّدم امل "

ومما يدل عىل عظيم اهتامم القر ن اذا اإليقا  اللفظي أن الفواصل حني  

جاءت منصوبة يف سورة األحزاب وفيها مريل ذلك الرتكيب جاء املفعول يف 

 :، قال تعا  دون تقديم الفاصلة يف مكانه 

                      

                     (األحزاب: 

80)  

وفيها املفعول الواقا فاصلة ( فريقا  تقتلون ) اآلية فيها تقديم املفعول يف 

 .يف موسعه حلاجة الفاصلة إليه ( فريقا  ) 

علىل الفعلل  "أنفسلهم "ر ن تقلديم املفعلول بله بلفلظ ويتكرر يف الق -

وقد ورد ذلك يف اثني عرش موسلعا  يف القلر ن ، ولله ملن حيلث ، والفاعل 

 :وجود كان أو عدمها صورتان ، األو  وجودها يف الرتكيب نحو 

-                    (23:البقرة.) 

-                 (406 :األعراف) 

-                               

والكالم هنا عن أقوام  مىض زماَّنم ، هلذا جاء فيه الفعل ( 433:األعراف )

 .ماسيا  

 :ورود الرتكيب بدون كان مريل والريانية 

-                         

                      

        ( 443: ل عمران) تأت كان يف هذا  مل

 .الرتكيب ألنه مريل مستمّر إ  يوم القيامة ، وليس حكاية حال  لقوم سابقني 
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-               

   (423: األعراف). 

الرتكيب بدون كان يتحدث عن أحوال حاقة ومتكررة عىل مّر 

 . زمانال

 -عىل تنوعه  -ونالحظ أن أكرير املواسا التي يرد فيها هذا الرتكيب 

ها بغا ذلك ، وورد بعض   نفي وقو  الظلم عىل هدالء من اهلل تعا بسبق ت  

النفي ، ولكل سياه تفّردل بال شك ، لكن يعنينا هنا تقدم املفعول يف هذل 

 ،واصل من جهة اإليقا  أن ذلك كله ملراعاة الف ىوال خيف الرتاكيب مجيعا ،

يف تقديم املفعول عىل الفعل والفاعل  ثم للتخصيص بالتقديم ، ذلك أنّ 

 ...اختصاص بكوَّنم هم ظاملي أنفسهم ومل يظلمهم أحد  مزيد  

وملا "ويدكد هذا املعنى ورود أكرير املواسا املذكورة مسبوقا  بالنفي مريل 

 ىفللام نفل " لليظلمهم وملا كلان اهلل "أو "وما ظلمنلاهم  "أو "ظلمهم اهلل 

م ذكرهم ليختصهم وحدهم بظلم أنفسلهم سبحانه إيقا  الظلم منه ام ، قدّ 

اذا التقديم للمفعول به ، ويف ذللك كلله تسلفيه سلمني لعقلوهلم وهتكلم 

وجعل فعل الفاصللة مضلارعا  إلفلادة  ،واستهزاء ، إذ ال يظلم العاقل نفسه 

اإليقا  اجلميل ذو األثلر القلوي يف  ما هذا كله ق  وحتقّ  ، التجدد واالستمرار

 . إيصال املعنى

إ  هذا التقديم جلاء الكلالم علىل  يف غا الفاصلة السياهوحني مل حيتج 

  األصللل ،  كللام يف قوللله تعللا                         

وإنام ، فواصل سورة هود يف هذا املوسا ليست نونية   ذلك أن( 464:هود)

وذلك كله لتنويا الكالم ومراعاة اإليقلا  يف "حصيد ، تتبيب ، شديد " هي

 .كل سياه 

 :يقديم اجلار واملجرور  -2

(  002) فقد جاء يف حلوال أكرير صور التقديم يف الفواصل ،  ذا اللونه

ملن %( 0062) فاصلة من جممو  ألف فاصلة جاءت فيها الظلاهرة بنسلبة 

لفواصل ، وربام ترجا هلذل الكريلرة إ  مرونلة اجلمللة مات يف ادجممو  املق
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العربية ومساعدة العالمات اإلعرابية عىل حفظ الوظيفة اإلعرابية يف اجلملة 

هلذا ملا إفلادة ذللك التقلديم دالالت سواء تقدمت الكلملة أم تلأخرت ، 

أي إفراد املتقدم وختصيصله بمضلمون  ، إسافية سياقية أكريرها لالختصاص

عدل ، وهذا اللون ملن أكريلر األدللة بيانلا  لعظليم اهلتامم القلر ن العامل فيه ب

 :  وشواهدل كرياة منها ، بالفاصلة لفظا  وداللة

-                                      

 (26:البقرة) 

-                                              

              (460:البقرة) 

وقد كان ملن  ، ففي تقديم الكافرين مزيد اختصاص هلم بالعذاب املهني

إذ جيلوز  ق التسجيا به وجلوازل نحويلا  ،بلفظ الكافرين لتحقّ  الفصل   ائزاجل

ولكلن مجلال  " عذاب مهني "صت بالوصف كام يفص  كرة إذا خ  االبتداء بالن

 ."للكافرين  مهني   وعذاب   "إذا قيل  ىاإليقا  والداللة يذهب كام ال خيف

وقد يتقدم اجلار واملجرور عىل مكلاَّنام يف الرتكيلب حلني يكلون املبتلدأ 

 معرفللة مريللل                     (822:البقللرة)  ولكللن

وجود غاها ، وهي كون  -سمنا   -تقديم اجلار واملجرور حدد اجلهة ونفي 

 .الفواصل  "املصا " ، وناسب لفظ املصا إ  اهلل تعا  وحدل 

-             .             (87-88:القيامة ) 

بلذلك اإليقلا  اجلميلل يف فتحقق  "ناظرة  "عىل عامله   " إ  راا"م قدّ 

تنظلر ، أي أن هلذل الوجلول وهو التخصيص  الداللّ الفواصل ، ما امللحظ 

، وفيه إثبات رؤية املدمنني يف اآلخرة لرام ال تنظر إ  غال وإ  راا خاصة 

  .عّز وجّل 

هـم فيهـا ) ومن الفواصل التي تتكرر كرياا  يف القر ن الكريم قوله تعلا  

  : صحاب النار وأصحاب اجلنة ، ومنه ما أ (خالدون 
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-                           

   (72:البقرة) 

-                         

      (28:البقرة) 

  امما يف التقديم هنا من االختصاص بتحقيق موقا اخلللود فليه ىوال خيف

وال مكلان  ا ، وتأكيد أنه ال مكان للمدمنني يف اآلخرة إال اجلنلة ،ال يف غامه

ثلم ملا هلذل املعلاع كلهلا يتحقلق اإليقلا   ،يف اآلخرة للكافرين إال النلار 

 .ذكورة يف سياه كل منها بالتسجيا يف الفواصل امل

 : قال تعا  عىل هذا التقديم بداية سورة املدمنون ،  شاهدولعل أوس  

           .          .  

        .          .    

       .                       

  .                     .    

          .                          

 (2-4:املدمنون) 

يف صلالهتم ، علن اللغلو ، للزكلاة ، ) جاء تقديم اجلار واملجلرور حيث 

لالهتامم عىل الفاصلة النونية ، وذلك ( لفروجهم ، ألماناهتم ، عىل صلواهتم 

، وهلو املسلبوقة بحلرف ملد والتخصيص ، ولبناء اإليقلا  بفاصللة النلون 

 .اإليقا  الغالب عىل فواصل سورة املدمنون 

 :  يقديم الضمري عىل ما يفرسه -3

 جعلوا منه قوله تعا                     (03: ه )

ر املفعول ، لكن دّخ أصل الكالم أن يتصل الفعل بفاعله وي   ": الزركيّش قال 

للتلأخا حكملة  :ألجل رعاية الفاصلة ، قللت  "موسى" ر الفاعل وهوّخ أ  
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فإذا جاء بعد أن أ ّخر وقا  "أوجس "أخرى ، وهي أن النفس تت وه لفاعل 

 .(4/27:الربهان ) "بموقا 

   "نفسه "ل هذا التأخا للفاعل عن موقعه ما تقدم سمال يفوالذي سهّ  

السلابقة علىل هلذل كون موسى مذكورا  يف اآليات  - وهو قليل يف العربية -

 .  ، واذا التأخا حتقق اإليقا  كذلك يف الفاصلة اآلية

 :يأخري املنادى يف  عض املواض  للفاصلة  -4

لكن املعتاد  ، ال حتتم قواعد العربية وسا املنادى يف مكان ما من اجلملة

لذي يف القر ن الكريم ا "منوا  يا أهيا الذين  "كام يف نداء  فيها تقديم املنادي ،

يأِت دائام  يف مقدمة الرتكيب ، وكذا نداء األعالم فيه كنداء  دم ونوأ 

 .. وغاهم ، حيث يأِت عادة مقدما  

 وجاء نداء إبراهيم عليه السالم مقدما  يف              

                       (30:هود). 

 منيب  "عة لكن ليس من بينها امليم ، فهيوالفواصل يف هذا املوسا متنو

 هذل بنيوتأخا نداء إبراهيم ليكون فاصلة  "مردود ، عصيب ، رشيد 

الفواصل سيغا هذا اإليقا  ال ريب ، ولكن حني احتيج إ  اسمه ليكون 

 دخرا  يف فاصلة يتحقق اا اإليقا  جاء نداؤل م         

        (08:األنبياء).  

 " الظاملني ، إبلراهيم ، ي لهدون ،  إبلراهيم "والفواصل يف هذا املوسا 

وقد ذكرنا من قبل أن النون وامليم أكرير حروف الفواصل تعاقبا  لوجود الغنة 

ه ، وقد يكون يف تأخاهم اسم  ا بحروف املد املعتادة فيهام ، ما حتقق املد قبله

 .يف كالمهم ذلك ل أنه فظهر  ئهمبع  ازدراإظهار  

 : ومن جميء نداء موسى مقدما  

-                       (88:املائدة). 

-                             

    ( 472:األعراف). 
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وللذا تقلدم نلداء موسلى  والفواصل يف ذينك املوسعني نونية مسّجعة ،

( اسم موسى عليه السالم )عليه السالم ، ولكن حني احتيج إ  إيقا  اللفظ 

 يف الفواصل تأخر نداؤل يف سورة  ه وحلدها يف ثامنيلة مواسلا ، وذللك يف

 .(  27-23-22-26-70-42-43-44)اآليات 

أكرير فواصل سورة  له كلام هلو معللوم بلاأللف املقصلورة ، ومعظلم و

السورة يف احلديث عن موسى وفرعون ، ما أحاديث أخر  عن يلوم القياملة 

فكان تكلرار ذكلر موسلى  وعن  دم ثم يف َّنايتها حديث لطيف إ  حممد 

، وهو تناسلق عجيلب ملوز   فيها احة  ونداؤل متسقا  ما املوسو  األكرب مس

 :اذا القدر املعجز عىل  يات السورة الكريمة ، ومن ذلك 

-                 (44: ه)  وقد تأخر مضمون النداء كلام

 .هو معلوم إ  اآلية التالية لتحقيق اإليقا  يف الفاصلة 

-               (40: ه.) 

 :يقديم خةر كان عىل اسمها  -1

ال يتقدم خرب كان عىل اسمها يف القر ن إال نادرا  ، وغالبا  ما يكون ذلك 

 حني يكون اخلرب شبه مجلة كام يف              

             سمها اخربكان مقدم ، و نصبيف حمل ( لك ) شبه اجلملة ( 27:اإلرساء )

 أو يكون االسم مصدرا  مدوال  حمصورا  بإال مريل ( بيت  )          

                        

    (82:اجلاثية )  خربكان مقّدم ، واسمها املصدر املدول: حجة         

 ..( .أن قالوا ) 

  اخلرب   االسمن  أما أن يكون االسم واخلرب معا  اسمني ظاهرين فاملعتاد سبق  

  قليال  كام يف قوله تعا  تقديم اخلرب عىل االسمولكن جاء        

      (26:اإلخالص).  

الساكن  ذلك أن الفواصل يف هذل السورة دالية أي خمتومة بحرف الدال

املقلقل للوسوأ السمعي حسب قواعد التجويد ، هذا ما ما يف التقديم من 
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، ذلك أن اآلية مسوقة لنفي املكافأة واملساواة عن اهلل تعا  ،  نكتة بالغية

فنفي املكافأة هذل هو املراد األصيل فجيء اا ما اجلار واملجرور ، وجيء 

أحد  كائنا  من كان نّدا  هلل  فليس باالسم نكرة مدخرا  للعموم وال مول ،

 .تعا  

  ومنه قوله تعا                       (23:الروم ) 

لبيان أمهية املقدم ، وهو تأكيد ( نُّص ) عىل اسمها ( حقا  ) تقّدم خرب كان 

اإليقلا   تعا  عىل نفسه ، هذا ما حتقيق حّقه اهلل  الوعد بالنُّص للمدمنني بأنْ 

 ( .املدمنني ) بلفظ املضاف إليه 

 :  يأخري املعطوف عن موضعر -6

تتابا املعطوفات يف عطف النسق عادة وال يفصل بينهلا إال نلادرا  ، وقلد 

 جعلوا من هذا الفصلل قولله تعلا                      

            (482: ه ) ال  "وأجلل مسلمى  ": رّي للزخم لاقال

أي لكان  " كان "أو عىل الضما يف  "كلمة  "خيلو من أن يكون معطوفا  عىل 

 "األخذ العاجل وأجل مسمى الزمني هللم كلام كانلا الزملني لعلاد وثملود 

 .(7/20:الك اف )

وعليله فلإن األول أي عطف أجل عىل كلمة ، الراج  فيه الوجه  :قلت  

لدّ ّخ أ   "مسمى أجل  "قوله تعا   م عليله جلواب للوال ر ألجل الفاصلة ، وق 

ر األجلل املسلمى علادة علن مما سّوغ ذلك من جهة املعنى تلأخُّ و ، الرش ية

النذر والكلمة التي هي الوعيد ، وما هذا كله حتقق اإليقا  اجلميلل بتلأخا 

 .األجل ووصفه باسم مقصور حيقق اإليقا  ما الفواصل السابقة والالحقة 

  : أخري املفعول عن موضعري -7

 جعل منه الريعالبي قوله تعا                          

         ( 20:الكهف ) 

هو عنلد و(   787:فقه اللغة ) " توع قطرا  أفرغ عليه : حيث األصل عندل 

                     ، حيلث وقلا   واحلدا  ، أي تنلاز  علاملني معملوال   النحاة من باب التنلاز 
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 نام أ ّخر املفعول ألجل الفاصللة مفعوال  لفعلني مها  توع وأفرغ ، وإ " را  طْ قن  "

بلاأللف املنونلة التلي  "ردملا  ، قطلرا  ، نقبلا   " ألن الفواصل يف هذا املوسا

 . تتحول إ  حرف مد عند الوقف عليها بالسكون

 :  ألفضليقديم الفاضل عىل ا -8

وذلك يف تقديم هارون عىل موسلى يف موسلا واحلد  وقلد كريلر كلالم 

البالغيني يف هذا التقديم ، ولكنا ننظر يف املواسا التي ورد فيها ذكر موسلى 

 :وهارون يف الفواصل ، وقد جاء هارون مقدما  يف موسا واحد هو

                                  (36: ه) 

 : يف حني ورد ذكر موسى مقدما  يف املواسا اآلتية 

-                  .           (484: األعراف-

488 ) 

-                  .           ( 23:ال لللعراء-

22) 

-                     (442:الصافات) 

-                 ( 486:الصافات) 

واملالحظ أن هذا التقديم والتأخا ملرتبط بالفاصللة ال يلامري يف ذللك 

، فالفواصل يف سورة  له كلام ذكرنلا ملرارا  أكريرهلا  متذوه لإليقا  اجلميل

األلف املقصورة ، ولذا قدم هارون عىل موسى للفاصلة ، ولكن الفواصلل ب

يف املواسا األخرى نونية ، ولذا قدم موسى عىل هارون  ، وهذا كله ملرتبط 

 .بداللة كل يف سياقه كام نذكر مرارا  

وإذا قدم موسى يف مواسا ألنه األفضل فإن تقديم هارون يف سورة  له 

وألن موسى هلو اللذي سلأل  سنا  واألفص  لسانا  ،أنه األكرب فيها ألنه ذكر 

  اهلل تعللا  للله النبللوة                 .        ( لله  :
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 كل ذللك…وهي أعظم مسألة سأهلا أخ ألخيه عىل مدار التاريخ( 82-76

 . سّوغ تقديم هارون عىل موسى يف هذل السورة -ما الفاصلة  -

 :  املتأخر زمانا  عىل املتقدم يقديم -9

 جعلوا ملن ذللك قولله تعلا               ( 82:اللنجم )

 حيللث قللدم اآلخللرة عللىل األو  ، ومريلللله                  

 ومريللله (47:الليللل)                     (النازعللات :

82). 

مواسلا يف هذا ألن الفواصل يف هذل السور أكريرهلا بلاأللف املقصلورة 

النجم سورة ، وكذا  بل إن سورة الليل كلها باأللف املقصورة تلك اآليات ،

 . يات يف َّنايتها  ما عدا بضا  

عىل أن ثمة ملحظا  دالليلا  يف تقلديم اآلخلرة علىل األو  كلذلك ، وهلو 

، وينبغي العملل  لحظات قصاركنيا بجنبها ، وكون الد االهتامم بأمر اآلخرة

، أي يف  أما حني يقرن بني اآلخرة واألو  يف وسط اآليلة …لآلخرة الباقية 

وحني يكون السياه سياه احلمد هلل تعا  ، فإن األو  تتقلدم ،  غا الفاصلة

  علللللىل اآلخلللللرة يف                                 

      ( 36:القصص ) 

ذلك أن احلمد والعبادة هلل تعا  يف الدنيا ، واحلمد وال لكر يكونلان لله 

يوم القيامة لرمحته الواسعة بعبادل ، وعدله الكامل يف إثابة املحسنني وعقوبلة 

  .الظاملني

 : يف الفاصلة  يقديم األرض عىل السامء -11

كام ذكرنا مفّصلال  يف فصلل ر السامء عىل األرض عادة القر ن أن يقدم ذك

ثمة موسعا  جاء فيه التسجيا بلاهلمزة بعلد حلرف  ، ولكنّ التقديم والتأخا 

ل مّ املد ، واملناسب له لفظ السامء ، ومن ث ل خلرت السلامء ، دمت األرض وأ  ق 
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  قال تعلا                                   

 .( 72:إبراهيم )

وبلذلك يتحقلق  "دعلاء  السلامء ، اللدعاء ، "والفواصل يف هذا املوسا

 .اإليقا  يف الفواصل 

هذا ما مالحظة أن الكالم حمكي عن إبراهيم عليه السلالم وهلو يلدعو 

ربه ، فناسب أن خيرب إبراهيم بعلم اهلل تعا  لكل ْء وعدم خفاء ْء عنله 

وهلي إليله أقلرب ، وهلي جملال   ،أوال  ألنه يعيش فيها  سبحانه يف األرض 

كل ذلك جيعل تقديم األرض عىل السامء حاجلة .. احلياة والعمل والكسب 

سياقية ، واملالحظ أن فاصلة اهلمزة عىل ندرهتا قلد وقعلت مخلس ملرات يف 

جاءت اهلمزة مسبوقة بامللّد ، و سورة إبراهيم وحدها منها لفظ السامء مرتني

 ( 72،26،27، 72، 82)ات يف اآلي

تناسلب الفاصللة فيهلا ملا لتمت األرض عىل السامء يف هلذل اآليلة دّ ق  و

 .الفواصل األخرى املبنية عىل اهلمزة بعد مدة األلف 

  هلو دمت األرض عىل السموات يف موسا  خروق           

                  (2: ه ) 

صلفت اصل باأللف املقصورة ولذا أخلرت السلامحيث الفو وات ثلم و 

اذل الصفة املقصورة من بلني الصلفات املمكنلة ملن امللادة نفسلها كالعليلا 

ل) ، وذلك مراعاة لإليقا  اجلميل املتحقق بلفلظ والعاليات والعوال  (  ىل  الع 

وال شك أن يف كل هلذا تلوينلا  للخطلاب  املتوافق ما الفواصل يف السورة ،

 .كرياة منها تناسق اإليقا  اللفظي نويعا  وفوائد وت

 : يأخري الصفة املفردة عىل الصفة من اجلار واملجرور  -11

ولكلن دواعلي  ،املعتاد يف العربية متابعة الصفة للموصوف بلال فاصلل 

اإليقا  يف ال عر والنرير عىل حد سواء تستدعي تأخا الصفة املفردة للتقفيلة 

 :ذلك يف القر ن  ومنه  وقد ورد ،أو التسجيا 

4-                       ( 22:البقرة ) 
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نعت شلبه مجللة مقلدم علىل النعلت املفلرد                  "ربكممن  "اجلار واملجرور يف 

 . وعظيم صفة مفردة ( عظيم ) 

8-                    (446:هود) 

7-                   ( 2:إبراهيم. ) 

وهذا الفصل والتأخا للصفة عن املوصوف كريا يف القر ن الكريم ، 

لت الصفة عن املوصوف صن ، حيث ف   وأرى أن أهم دواعيه إحداث اإليقا 

عىل  " م ومريبعظي " ألَّنا حاملة للمد املعتاد قبل حرف الفاصلة كام يف

هذا ما إحداث التمكني للمعنى اذا التأخا الذي ينتظرل  ، سبيل املريال

 . القار 
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 الرا   واخلمسون الفصل

 اإلحـالل يف الفواصل ظاهرة 
قواعلد  البالغيون يف القلرون األو  للريقافلة العربيلة واستخلص النحاة 

صلوها ملن تتبلا النظلام العلام استخل ، صورا  منطقية مفرتسة لفن القولو

وال ائا يف الكالم وبنوا عىل ذلك قواعد حمددة ، وهو جمهود سلخم جليلل 

ذات املسلتوى الرفيلا  وبخاصلة، ولكنه مل حيط بكلل صلور القلول ،  القدر

 نطقية املفرتسة سلفا  لفن القلول والبالغة العالية مما يتجاوز حدود الصور امل

وحلاولوا إجيلاد ،  ذات الطبيعلة اخلاصلة وما ذلك فقد الحظوا هذل الصور

 .تعليل سياقي مناسب لكل صورة منها عىل حدة 

قورة تطابق العنارص املكونة للجملة من تلذكا  املقررةومن قواعدهم 

فال يص  عىل سبيل املريال اإلخبار عن سلعيد  ، إلخ…وتأنيث ومجا وإفراد 

يف د رس خيلالف ذللك  ، فلإذا جلاء ملا كريم   سعيد  : بأنه كريمة ، والصواب 

 .وراء هذا اإلحالل  خاصة التسياقه اخلاص الذي يرد فيه للبحث عن دال

وهذا اللون مل جيمعه البالغيلون أو النحلاة حتلت مبحلث واحلد ، وإنلام 

أو مفعلول  ، استعامل فاعل مكلان مفعلول: سموا كل حالة باسمها كقوهلم 

ء غا العاقل جمرى العاقل أو االستغناء بكذا عن كذا ، أو إجرا ،مكان فاعل 

وهلو ملا يدرسله املحلدثون ( اإلحالل ) وسنجما ذلك كله حتت عنوان  ..

 .  Replacement حتت مصطل 

وهذا اإلحالل ليس خروجا  عىل قواعد اللغة ، بل إنه جاء يف كلل حاللة 

مراعيا  السياه والداللة املرادة ، ومل يكن ذلك يقلا يف الفواصلل فحسلب ، 

 .حلاجة اإليقا  إليه  ورودا   كريرولكنه فيها أ

 : الفر   ب اإلحالل واالستغناء 

ل يف سلنذكر -ثمة لون بياع  خر م ابه لإلحالل هو االستغناء أو اإليريار 

ما علىل غلال يف الفاصللة ، ولكنلا  أو تركيب   وهو إيريار صيغة   -فصل قادم 

بام كلان قياسله ، فاإلحالل خيتص  بينه وبني اإلحالل أفردنال بالدرس لفاره  
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اسلتبداله  كذا ولكنه جاء عىل غا ذلك ، واإليريار ليس قياسه شيئا  حمددا  يعدّ 

إنام هو خيار من عدة خيلارات كلان ملن املمكلن  ،إحالال  ليشء مكان ْء 

ة اجلعلىل غلال حل تواردها عىل ذلك السياه بعينه ، لكن واحدا  منهلا أوثلر  

 .سياقية وإيقاعية 

 :الفواصل القرآنية  من صور اإلحالل يف

 :ومن شواهدل :  إحالل صيغة فاعل حمل صيغة مفعول -4

  -أ            ( 0:الطاره ) 

 (862: غريلب القلر ن البلن قتيبلة )  "دافقا  هنا بمعنى ملدفوه "إن : قيل 

 "رائرل، لقادر ، السل الرتائب " واللفظ اذل الصيغة وافق زنة الفواصل بعدل

هذا ملا  ، ود حرف املد قبل  خر حرفني من الفاصلة يف الكلامت األربالوج

مما حيقق إيقاعا  مجيال  ، ولو جاء اللفلظ  ، كّس احلرف قبل األخا يف كل منها

دول علن مفعلول إ  ّوغ العلس، هذا كله  لذهب ذلك اجلامل "مدفوه"عىل 

 .فاعل 

سب يف هلذا السلياه ، أن( دافق ) ثمة سببا  سياقيا   خر ، فالوصف  لكنّ  

قلا  ، حيلث تالزمله صلفة فْ إذ هو موافق لطبيعة هذا املاء الذي ال خيرج إال د  

 .ما السياه إيقاعا  وداللة  "فاعل "الدفق ال تنفك عنه ، هلذا كله يتوافق 

 -ب            .        (احلاقة :

86-84 ) 

منسلوبة إ  : راسلية:  رّي لالزخم لوقلال  ،راسية بمعنى مرسية :  قالوا

تفّكلروا يف نسلبة ذلك أَّنم  (2/067: الك لاف )"…الرسا كالدار  والنابل

لرف اللغلة  -ر منهلا نفسلها ، إذ ال ي تصلوَّ الرسا إ  العي ة  رسلا أو  -يف ع 

موافقلا  لإليقلا  ،  عنها أو اا ، واللفظ جاء أوال   ا  رسيّ سخط ، وإنام تكون م  

 ."، راسية ، عالية ، دانية  حسابيه "حيث الفواصل يف هذا املوسا 

النكّس اإليقا  كام هو معلوم ، ولكلن دالللة  "مرسية "لفظ الولو جاء 

، أي الرسا منسوب إليها هلي كأنله  اللفظ كذلك تصور العي ة بأَّنا راسية
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إكلرام أصلحاب هلذل  ، وذللك زيلادة يف تكلون لله نْ خصيصة فيها ال يف م  

 .العي ة 

 :ومنه : إحالل صيغة مفعول حمل فاعل -8

 -أ                                         

     (06:مريم ) 

، وهلو الذا يفّسللر املعنلى  (   774: فقه اللغة )" تيا   "جعله الريعالبّي بمعنى 

، أي  ، وذلك أبل  تصلديقا  بدالللة اآليلة الوصف كام هو كون نفّضلولكنا 

يلوم كأنه عالمة ظلاهرة يتوافلد إليهلا النلاس  ، وصف الوعد نفسه بأنه مأِتّ 

 .، فهو إذن عىل ظاهرل القيامة 

ثم إنه حيقق إيقاعا  يف الفواصل بصيغة املفعول ال حيققه بصيغة الفاعلل ، 

فأكريرهلا بيلاء  "غّيا  ، شيئا  ، مأتيا ، ع ليا ، تقيلا   "سا  والفواصل يف هذا املو

حتى املهموزة منها متقاربلة صلوتيا  ملا الباقيلات ،  ، م ددة بعدها ألف مد

 . "  تيا   "وهذا اإليقا  ال يوفرل اسم الفاعل 

 -ب                       

           ( 22:اإلرساء ) 

مستورا  ، نفورا  ،  غفورا ، "والفواصل يف هذا املوسا .. أي ساترا  

فلفظ املفعول حيقق التوافق اإليقاعي يف الفواصل ، ولو كان  "مسحورا  

لذهب ذلك اإليقا  املتحقق بريالثة أحرف مكررة يف هذل  " ساترا   "اللفظ

الفاصلة كام  صل مجيعا  ، أوهلا الواو ، وهي ال تعاقب األلف يف مدّ الفوا

 .ذكرنا من قبل إال نادرا  

بكراهية الكفار للقر ن ولسامعه ، وخيربل بأنه   إن اهلل عز وجل خيرب نبيه

وهو إذن أبل  يف  عصمه حني يقرأل من هدالء فجعل له حجابا  مستورا  ،

ْن وراءل ألنه  (ساتر ) الداللة من فاعل  إذا كان احلجاب نفسه مستورا  كان م 

أو  أشد سرتا  ، وكأن هذل احلجب هي األكنة التي جعلها اهلل عىل قلوام ،

، وإال  كأَّنا احلامية التي محى اهلل اا رسوله من عدول أو ما يقرب من ذلك
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ريب يقرأ القر ن يف الصالة وغاها، وكان يتلول فإَّنم كانوا يسمعونه بال 

               :بعضهم ، بل كان بعضهم يتسّما إليه خفية ، قال الطاهر بن عاشور عىل 

ة احْلجاب " يق  قن ح  ل  :  و  اء  ر  ا و   م 
ةن ْؤي  ْن ر  ب  اْلب ُّص   ع  ْج  ي حي 

اتنر الَّذن و   ، السَّ ه  و 

ف   ي ي ُّْصن
تن ةن الَّ ف  ْ ار  لنلُّص  ْست ع  ن ا م  اء النب اهلل ه  ا أ عد  نن ا ّي ان  ارن بنهن ع  ْق 

إْلن

هن  ْهمن ف   و 
ْر نن ام  ن اْلق 

نن اْستن  ع 
ون  بنهن س  ْعرن ي ي 

ل   ، لإلعراض الَّذن ع  ج  اب   اهلل  و  ج 
احْلن

ل ون   ْفع  ال  ي  ون  و  ْيث  هي  مُّ ح 
ْم بن هن وسن  يفن ن ف 

فن ارن ك  الصَّ
لن ور  إنجي اد  ذ  لنك   املْ ْذك  ذ  ، و 

ي زن اْلع   و 
ةن اد  ر   اإْلن

رن و  ْن خ 
ون  من م  م  ْم ث مَّ ال  ي ص  هن

وسن ر  يفن ن ف 
ْط ر  اخْل ا ن ْيث  خي   بنح 

ةن ،  م 

ون   م  هَّ ت ف  ْم ث مَّ ال  ي  هن
عن  أ ْسام 

ْر نن يفن اعن اْلق  ع  ْط ر  م  خت   (42/440:التحرير والتنوير)"و 

 :  إحالل املفرد حمل املثنى -7

 :آلخر ، ومنه عىل أحدمها دون ا ّص ن  وذلك كأن يكون اخلطاب ملرينى في  

  -أ                   

     (443: ه ) 

والنهي عن اإلخراج بوسوسة ، النداء آلدم ، واإلخبار عنه وعن زوجه 

يف الفاصلة       ل حد  ولكنه ختم بخطاب  دم و( فال خيرجنكام ) ال يطان هلام معا  

 ( .فت قى ) 

- وهي حرف العلة هنا -أكريرها باأللف املقصورة  ه وفواصل سورة 

 "فت قيا  ":ولو قال  " ، فت قى ، تعرى ، تضحى أبى "والفواصل هي

 .كام ترى جمزوما  بعد الفاء لذهب ذلك اإليقا  اجلميل 

وامة والسعي ، ذلك أن أصل العمل والق ولكن لذلك أيضا  نكتة بديعة

وما قارب يف هذل احلياة إنام هو للرجال ، واملرأة لرعاية األرسة وعمل البيت 

بمعنى  -، هذا هو األصل املقرر يف الدين احلق ، ولذا جعل ال قاء ذلك 

آلدم وحدل دون حواء ، ليكون أصال   -الكد والتعب والسعي يف األرض 

منا من خروج املرأة للعمل ، لكّن هذا ال يتقتدي به ذريتهام من بعدمها 

 . برشو ه كام هو معلوم 

  -ب            (22: ه) 
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 اخلطاب يف هذا املوسا وما سبقه موجه إ  موسى وهارون    

                .                 

ولكن فرعون اختص موسى وحدل بالنداء يف َّناية اآلية ما أنه ( 28-27)

وقد حتقق إيقا  الفاصلة بذلك كام هو  "ربكام  "ابتدأ اخلطاب للمرينى يف 

معلوم ، غا أن موسى ال شك كان حامل العصا وصاحب اليد التي يضعها 

، فناسب أن  ْدءا  مصدقا  وإنام كان هارون معه رن ..  يف جيبه فتخرج بيضاء

ل ويدتى به فاصلة  يوجه اخلطاب إذن إ  موسى   . وحد 

 :  إحالل املثنى حمل املفرد -2

 جعلوا منله قولله تعلا                    ( اللرمحن

ونقلل علن الفلراء  ..ترينية ما أصله أن ي فرد  "من باب  الزركيّش جعله  (20:

ديلار  : عرب يف ترينية البقعة الواحدة ومجعها ، كام قال مذهب ال "أنه من باب 

وإنام ثناها ..  وأشا بذلك إ  نواحيها (22) بطن املكتني: هلا بالرقمتني ، وقوله 

، والقلوايف  ألجل الفاصلة رعاية للتي قبلها والتي بعلدها علىل هلذا اللوزن

 .(4/22: هان الرب) "حتتمل يف الزيادة والنقصان ما ال حيتمله سائر الكالم 

املبنلّي ولكن ذكر الفاصلة بلفظ اجلنة مفردة أو جمموعة يذهب باإليقلا  

  .، فالترينية حمققة إليقا  الفاصلةعىل الترينية يف كريا من فواصل سورة الرمحن 

وجلاءت جمموعلة  ، واجلنة ترد يف القر ن مفردة ألَّنا حقيقة جنة واحلدة

لتكريا ال حلقيقة العدد ، ومل يبق ، فكأن اجلما فيها ل ألَّنا درجات ودرجات

اجلنلة  ذكلر   من صور اللفظ غا الترينية فجلاءت يف سلورة اللرمحن ليسلتويف  

ادة يف البيان واإلكرام ال ريلب وهو تلوين للكالم وزي ،صور اللفظ الريالث ب

إننَّ أ ْهلل  اجْل نَّلةن  ": قلال عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهلل ويف احلديث 

اء   ي رت   لن  ل 
لابنر  من يَّ اْلغ  ر  لب  اللدُّ ْوك  ْون  اْلك  اء  ام  ت لرت   ْم ك  هن

ْوقن ْن ف  فن من ر  ْون  أ ْهل  اْلغ 

                                                 
 : البيت لزها يف معلقته  - 22

َّنَّ ا 
أ  ت نْين ك  ْقم  ار  هل  ا بالرَّ ي 

ن           دن ارشن ْشم  يفن ن و  ا  و 
اجن ر  من  م  ْعص 

 من
الرقمتان إحدامها قرب املدينة ، واألخرى قرب البُّصة ، ومعنال : قال األصمعي 

 .كأنه أراد جانبيها يعني اام مكة املكرمة : بينهام ، واملّكتان 
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ن  املْ ْ  
بن لاأْل ف قن من هن أ ون املْ ْغرن مْ  رن ْين ه  ا ب  لن م  اس  ت ف 

ال وا ، ، لن ول  اهللن :  ق  س  ا ر  تنْلك  ، ي 

ْا   ا غ  ه  ْبل غ   ال  ي 
ن
ل  اأْل ْنبني اء ن ازن مْ م  ال   ؟ ه  ن لوا  ب ىل  : ق  لال   م  ج 

لن رن  بني دن
ي ن ْفيسن

الَّذن ، و 

لنني   ق وا املْ ْرس  دَّ ص   (.7820 :، والبخاري  3422:روال مسلم واللفظ له ) "بناهللن و 

               :يف حتليلل الترينيلة هنلا بقولله  رّي لالزخم واذا الذي تقدم نستبعد قول 

ي وجنلة لملنكام جنتلان ، جنلة للخلائف اإلنسل لكل خائفني: فكأنه قيل  "

 جنة لفعل الطاعات ، وجنة لرتك املعلايص : للخائف اجلني ، وجيوز أن يقال 

 .(2/228:الك اف )"ألن التكليف دائر عليهام 

 : إحالل اجلم  حمل املثنى  -2

 ومنلله قوللله تعللا                             

                                    (  44:لتّص ف ). 

وللو جلرى اللفلظ ( قالتا ) واخلرب عن مرينى يف  (ائتيا ) اخلطاب ملرينى يف 

 لائعتني ، ولكلن ذللك يلذهب بامللد املتحقلق يف : لقالوا  عىل قياس البرش

 "للسائلني ،  لائعني ، العلليم  "واصل هنا الفواصل فيذهب اإليقا  ، والف

فتحقلق  كام ذكرنلا،يف الفواصل فاملّد موجود فيها مجيعا ، وامليم تعاقب النون 

 .الذي وقا حاال  للمرينى  (  ائعني) اإليقا  بلفظ اجلما 

وينضاف إ  ذلك اعتبار ما فليهام ملن خملوقلات كريلاة متنوعلة، فكأنله 

لفظ ما يعقل حملل ملا  ولذا أحّل  ، لوقات فيهامروعي فيهام اجلما لكريرة املخ

 . يف سورة يوسف كام سيأِت " ساجدين " ال يعقل كام مريل له بلفظ

 :  إحالل املفرد حمل اجلم  -0

 ومنلللله                                     

                      ( 32:الفرقان ) 

فاكتفي بالواحد لداللته عىل  "أئمة " عن اجلما  "إماما  "استغنى باملفرد 

 واجعلنلا إماملا  واحلدا  الحتادنلا واتفلاه: أو أراد  …اجلنس ولعدم اللبس

 ومريللله : قللالوا  (أي كإمللام واحللد ) كلمتنللا                
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     (24:كهفال )  والفواصلل يف األول ، أعضلاد مجعله  مفردعضدا

 ."عميانا  ، إماما  ، سالما  "

ولو جاءت الفاصلة مجعلا  للذهب ذللك اإليقلا  ، ولكلن للفلظ املفلرد 

كذلك داللة كأنام ي ا إ  احتاد َّنج أتبا  احلق فكأَّنم شخص واحد الحتاد 

وللو  "، عضدا   موبقلا  بدال  "والفواصل يف املوسا الرياع…املنهج والسلوك

أعضادا  لصعبت يف النطق ولذهب اإليقلا  لوجلود امللّد فيهلا وخللو : قيل 

حيلث  ريلق  "إماملا  "الفواصل منه، وفيه نكتة أخرى تقرب مملا قلدمنا يف 

 .ذلك، فناسب ذلك لفظ اإلفراد املضلني واحد، فكأَّنم شخص واحد ك

 :  إحالل املننث حمل املذكر-3

 قال تعا             (22:املدثر ) 

تأنيث ما أصلله  "من باب  الزركيّش ، وجعله  أخرب عن القر ن بأنه تذكرة

والفواصلل باهللاء ،  (4/20: الربهلان )"وإنام عدل إليها للفاصللة  ،ر ذكّ أن ي  

 .فاصلة  "تذكرة  "ولذا ناسب ذلك ذكر لفظ 

 ومنه كذلك                    (42:القيامة ) 

والفواصلل يف  " اإلنسلان " للمبتلدأ امللذكر " بصاة"جاء اخلرب املدنث 

 .ذلك املوسا هاء ، فحقق اإليقا  معها 

فيله ثالثلة  ": ة فيقول عنهلا ابلن األنبلاريالدالليّ ة والنحويّ أما وجوهه 

 :أوجه 

 .وراوية  أن تكون اهلاء فيه للمبالغة ، كعاّلمة ونّسابة: األول 

 .أن حيمل اإلنسان عىل النفس ، فلذلك أنث بصاة : الرياع 

بلل اإلنسلان علىل نفسله : أن يكون أنث بصاة ألن التقدير فيه : الريالث

البيلان يف غريلب )"عني بصاة ، فحذف املوصوف ، وأقيمت الصلفة مقامله 

 .(8/233: إعراب القر ن 

 ا  عن مريم ومنه قوله تع:  إحالل املذكر حمل املننث -2   

                     

                      ( 48:التحريم ) 
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           ةالفواصل قبلها نوني، ومن القانتني بدال  من القانتات  مريم جعل

            وهي َّناية السورة ، ولو جاءت الفاصلة "القانتني  الداخلني  الظاملني ، "

هذا ما ما للفظ املذكر هنا من إحياء  كام ترى ،لذهب اإليقا   "القانتات  "

خاص هو إدخاهلا ما الرجال لت بهها ام يف الطاعة وكريرة العبادة والقنوت  

ن فهي كاملة الدين والعقل من الرجال ، ويف احلديث عن أيب كمل  كم 

 إنالَّ  "مرفوعا  موسى األشعري 
ن
اء ْن الن س 

ْل من ْكم  ْ ي  مل  ا  و 
رين الن ك  ج  ْن الر 

ل  من م  ك 

 
ن
اء ىل  الن س  ة  ع    

ائن إننَّ ف ْضل  ع  ان  ، و  ْمر 
م  بننْت  عن ْري  م  ْون  و  ْرع 

أ ة  فن ي ة  اْمر 
 سن

 ع  
يدن ْضللن الريَّرن ف  امن ك  رن الطَّع 

ائن (. 7244:روال البخاري )"ىل  س 
 

 :، ومن ذلك والتذكري والتأنيث ي راعى يف الفواصل

-               ( 86:القمر) 

-                          

                 (3:احلاقة) 

ويف احلاقة يف ذلك املوسا باهلاء ، وللذا ، القمر رائية سورة الفواصل يف 

ناسبت كل صفة موقعها ، واملنقعر صفة النخل وهو مذكر ، واخلاويلة صلفة 

هتاممله باإليقلا  األعجاز وهي مدنرية ، وذلك يظهر بالغة القر ن العظليم وا

  .اهتامما  ظاهرا  

 :وملنه : إحالل صيغة العاقل حمل صيغة لغري العاقل -2

  -أ                                      

                     ( 2:يوسف ) 

، واملذكور قبله ليس من مجا املذكر السامل ،  ساجدين مجا مذكر سامل

 وحني ذكر القر ن يف موسا  خر سجود غا العقالء قال        

                            

      (22:النحل) 
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ال يتحقق إال بلفظ مجا املذكر السلامل ألن  يف سورة يوسف ا ولكن اإليق

فللم :فلإن قللت  ": رّي لالزخم لالفواصل نونية ، وفيه نكتلة أخلرى ، قلال 

ألنه ملا وصلفها بلام :قلت  "رأيتهم ل ساجدين ؟" أ جريت جمرى العقالء يف 

، وهلذا  هو خاص بالعقالء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأَّنا عاقللة

اليشء  اليشء  من بعل  الوجلول فيعطلى  ، أن يالبس   شائا يف كالمهم كريا

 .(8/222 :الك اف)"حكام  من أحكامه إظهارا  ألثر املالبسة واملقاربة 

وفيله نكتلة أخلرى ، وهلي أنله مللا كلان ملآل الرؤيلا أن يكلون : قلت  

جميء لفلظ ذلك ر ناسب لالساجدون إخوته وأبويه حينام استدعاهم إ  مص

 .ل أيضا  العاق

   -ب                        

     ( 77:األنبياء ) 

وقياسله  "يسلبحون  "حيث أخرب علن غلا العاقلل بصليغة العاقلل يف 

ف  ، ليكون اخلرب عىل اإلفراد كام تقول حممد وعيل وخالد كلل  واقل " يسب "

 ..أو يسبحن عىل مجا التكسا ، هذا قياسنا القارص 

اإليقا  يتحقق بالفاصلة النونية املسبوقة بالواو ، وملا ذللك ي ضلفي إّن 

حييلد عنله  عىل اجلامد صفة العقل لتحركه يف أفالكه بنظلام عجيلب بلديا ال

ملن  بل هو يف ذللك أسبللط وأدّه ، حلظة وال يتخلف وال يتقدم وال يتأخر 

 !!من العقلالء كريا 

 :  استعامل حرف جر مكان آخر -46

يكرير يف العربية استعامل حرف جر مكان غال لتقارب املعلاع ، وي عتملد 

متعلديا   " أوحللى" ويف القر ن اسلتعمل الفعلل  ، عىل السياه يف فهم ذلك

وورد متعديا  بالم اجلر يف موسا واحد هلو ، بنفسه مرات ومتعديا  بإ  كرياا  

   تعللللللا قوللللللله                .               

ر لحتلى ال ينكسل جاءت بلالالم والفاصلة يف ذلك املوسا ( 2-2:الزلزلة)

اآليات ، ولذا جاء الفعل يف هلذا املوسلا فواصل اإليقا  اجلميل املتكرر يف 

  . الوحيد معدى بالالم ملكان الفاصلة
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 مس واخلمسوناخلا الفصل

 لفاصلة إيثار لفظ ألجل ا
لليس ْء أو إيريار لفظ عىل  خلر ذكرت من قبل أن االستغناء بيشء عن 

أمرا  قياسيا  يمكن حتديدل بأنه كان ينبغي كلذا فجلاء علىل كلذا وفلق ال لائا 

هنا اختيار من خيارات أو االستغناء وإنام االستغناء ، لعرب املعلوم من لغة ا

 .التبادل بينها  -وفق استعاملنا البرشي للغة  -من اجلائزعديدة ممكنة كان 

ولكن القر ن الكريم املعجز بطبيعته وبلغته ال يمكن أن يبّدل منه حلرف 

 م  لأو كلمة مكان غاها، ويبقى أن نمعن البحلث يف أشلكال التعبلا فيله لنل

ونرى أن هلذا ملن بلاب  .. جاءت هكذا ، وما الفره بني هذا التعبا وغال

، وللون ملن  ّبر القر ن والتفّكر فيه ، وهو أمر قلر ع وارد يف  يلات كريلاةتد

 .ألوان البحث يف إعجاز هذا الكتاب اخلالد 

ر علىل غلال االستعامل ي دث   أن يكون اختيارا  قليل  يه لعواالستغناء يغلب 

أن ملا  ، وال شلكَّ  مما هو شائا مستعمل يف القلر ن الكلريم أو لغلة العلرب

لْدثنرلالقليل النلادر ي لجئ إ   يسلتحق اللدرس  علىل الكريلا ال لائا أملر   وي 

، عىل أن إيقا  الفاصلة يبقلى قاسلام   السياقي لتتبا ذلك والبحث عن داللته

إيريار القر ن لصيغة بعينها ال يعني ختطئلة سلواها " م رتكا  يف كل ذلك ، إّن 

لقلر ن معجمله من الصي  يف فصحى العربية ، بل يعني أننلا نقلّدر أن هللذا ا

إن هلذل الصليغة أو الدالللة قر نيلة ، ثلم ال : اخلاص وبيانه املعجز ، فنقول 

عائ لة /د) "ي عرت ض  علينا بأن العربية تعرف صيغا  ودالالت أخرى للكلمة 

 .(2-8/3:التفسا البياع للقر ن الكريم: عبد الرمحن 

 :من صور اإليثار يف الفواصل 

 :  عىل  عضإيثار  عض صيغ املبالغة  -4

ولكن النحاة ذكروا منهلا مخسلا  شلائعات ، صي  املبالغة كرياة يف العربية 

ْفعلال وف عنلل ، وقلد رتبتهلا :  دائرات يف العربية هنّ  فعيل وفعول وفّعلال ومن

 حسب كريرة استعامهلا يف العربية مما خربنال من دراستنا الطويللة هللا ، ولكلنّ 
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يلل مريلل : ا ثمة صيغا  أخرى نادرة االستعامل منه ع 
فاعول مريلل فلاروه ، وفن

كرّ  ل مريل من ْفع 
ا ، ومن ك  فرّ  سن اب وف ّعال مريل ك   ومن ج   إللخ ..  ّبار، وف عال مريل ع 

يف كتللب النحللو املدرسللية يف املللدارس  إال ملنامللا  وهللي لنللدرهتا ال ت للدرس 

وصيغة فعيل أكريلر هلذل الصلي  اسلتعامال  يف فواصلل القلر ن  ، واجلامعات

 .الكريم 

 : ذلكومن 

   -أ                   (2:ص ) 

 : جاب عىل عجيب املستعملة فاصلة يف موسعني أوثرت صيغة ع   

-                        

      ( 38:هود ) 

-                         

    (8:ه ) 

                هسللورة ويف  "يعقللوب ، عجيللب ، جميللد "هللود سللورة الفواصللل يف 

ومهلا حيث حرف املد قبل الفاصلة الياء أو الواو ،  " جميد ، عجيب ، بعيد "

يتعاقبان كرياا  يف الفواصل كام ذكرنا ، وال يتعاقبان ما األلف إال نادرا  ، أملا 

للراد  "فهللي "عجللاب "الفواصللل يف موسللا  جللاب ، ي  وكلهللا  "كللذاب، ع 

 .باأللف قبل الفاصلة  

وكل ذلك مراعى فيه التوافق الصوِت واإليقا  اجلميل يف كلل موسلا ، 

حيلث إن  "عجيلب  "ى زائلدة علىلنكتة أخلر "جابع  "عىل أن الستعامل 

امرأة إبراهيم أخربت بتعجبها من الوالدة وكرب زوجهلا، وأخلرب الكلافرون 

اشلتد  "ص"يف و،  بعجبهم أن يكون من البرش رسول ولليس ملن املالئكلة

عجبهم من أن تكون اآلهلة املتعددة با لة وأن يكون هناك إلله واحلد ال إلله 

ل صيغة أكرير مبالغلة يف الوصلف وهلي غال ، فلام زاد عجبهم ناسبه استعام

اال   "إن  ":عجاب ، قال األلويس  ا  ،  " ف ع  بنلاء مبالغلة كرجلل   لوال ورس 

فوا عليه  باءهم الذين أمجعوا عىل تعدد اآلهلة لن ووجه تعجبهم أنه خالف ما أ  



 

754 

وقد كان مدارهم يف كلل ملا يلأتون ويلذرون التقليلد  ،وواظبوا عىل عبادهتا 

 .(48/422روأ املعاع ) "ا اعتادول عجبا  بل حماال  فيعدون خالف م

 ،ومعلوم أن صي  املبالغة إذا كانت يف حق البرش ففيها الزيادة والنقصان 

رّب اا عام يتعلق بصفات اهلل تعا  فليسلت واحلدة منهلا بلأبل  ملن  أما إذا ع 

رل أو علمله لاألخرى يف الصلفة ، إذ ال ي تصلور لقدرتله وال لسلمعه أو بصل

وأمههلا يف هلذل  -بحانه زيادة أو نقصان، ولكن تبقى اعتبلارات السلياه س

تبقى جماال  للبحث عن صور التنو  يف األلفاظ  -احلالة االعتبارات الصوتية 

 .والرتاكيب 

يف صللفات اهلل تعللا  يف املعنللى واملبالغللة سللواء ،  ( غفللورا  وغّفللارا  ) إن 

،  ى العتبارات التنو  والفاصلةولكن إحلدامها تدثر يف الفاصلة عىل األخر

فاصلة عرش مرات  يف حني  -عىل سبيل املريال  - "غفور "وقد وردت صيغة 

يدكد ما قلنال من قبل علن  ذاوه ، فاصلة مخس مرات "غّفار "وردت صيغة 

ويدكد ثانيلا  ملا ذكرنلال ملن أن هلذل  ، نسب استعامل هذل الصي  يف العربية

 تعلا  ال ي تصلور بينهلا تفاسلل أو زيلادة أو عملت يف حق اهللالصي  إذا است  

 : نقص ، ومن ذلك 

4-                         (سبأ :

 ."مهني ، غفور ، كفور  "والفواصل يف هذا املوسا ( 42

8-               (46:نوأ.) 

  "إرسارا  ، غفارا  ، مدرارا   "هي  يف هذا املوسا يف سورة نوأوالفواصل 

موسلعها متاملا  وأدت وظيفتهلا  "غفور وغفلار "وقد ناسبت كل صيغة من 

، وال أظن أن ثمة تفاسال  دالليا  بينهام ، إن قوم ن وأ  اإليقاعية عىل خا وجه

وكلذلك أهلل سلبأ  للب إلليهم  ،  تعا  ألنه غّفار  لب إليهم استغفار اهلل

 . شكر اهلل تعا  والتوبة إليه ألنه غفور

 -ب                        

   .         ( 88-84:نوأ ) 
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للمبالغلة ، ولكلن الفواصلل  "كبا  "اصل استعامل صيغة املعتاد يف الفو

لال املخففلة ، هنا ال حتتملها  ولذا أوثرت عليها صيغة ف ّعال وهي أشد من ف ع 

ّبلار أكلرب ملن  ": الزخمرشّي ، قال  يف املبالغة ب ار أكرب ملن الكبلا ، والك  والك 

ب ار ، ونحول  ال و  ّوال : الك   . (2/042: الك اف )  "  و 

 -ج                (2:القمر) 

استعمل فاصلة مرتني لوجود املّد فيه  " عسا "ذكرت من قبل أن لفظ 

وتوافقه ما الفواصل يف ذينك املوسعني ، ولكن فواصل سورة القمر رائية 

ت صيغة فعنل عىل صيغة مسبوقة بحرف متحرك وليس فيها املّد ، فأوثر

، وهي كذلك مناسبة فعيل لتحقيق التوافق اإليقاعي ما باقي الفواصل 

 .إليقا  السورة من قُّص اآليات ورسعة اإليقا 

 : الصفة املشبهة إيثار اسم التفضيل عىل -2

، وهلو يسلتعمل لبيلان التفلاوت بلني  اسم التفضيل من األسامء امل تقة

 عمل يف حلق اهلل تعلا  دّل ، ولكنله إذا اسلت   كةشيئني أو أشياء يف صفة م رت

ولذا حيذف معه يف هذل احللال املفضلل  ،عىل مطلق القدرة ال جمرد التفضيل 

 ، اهلل أكللرب ، واهلل أعللز وأكللرم: كللام يف قولنللا  ،يف كريللا مللن املواسللا عليلله 

   :يعرفون هذا اللون من التعبا ، وحني أن د الفرزده قولهوفصحاء العرب 

ه أع       لذي سمك السامء  بني لنا  إن ا  زُّ وأ للول  للبيتا  دعائم 

وأ ول  من ماذا ؟ فتفكر الفلرزده ، فللوافق  أعزّ : قال بع  احلاقين 

، يلا فلالن : اهلل أكرب  ، فرفا الفرزده رأسه فقال : املدذنن يف األذانن  ذلك قول  

 .(4/20: معجم األدباء) "أكرب من ماذا ؟ 

  الكريم ويف القر ن                 (4: األعىل ) من وفيه

  حكاية قلول السلحرة لفرعلون                            

                             (37: لله ) أي أعللىل وخللا

 . ل عليهدون حاجة إ  ذكر مفضَّ وأبقى مطلقا  
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 يف قولله تعلا   الصفة امل لبهةوقد أوثر اسم التفضيل عىل         

     .              .                 (2-7:العلق ) 

              امل لبهة الصلفةذلك أوال  لتوافق الفواصل واإليقا  ، وهو ما ال حتققه و

وثانيا  إل لاله الكلرم بصليغة اسلم التفضليل املحلالة إيقاعيا  ،  "الكريم  "

، واهلل عز وجل كريم وأكرم ال تفاسلل  باأللف والالم وحذف املفضل عليه

بني الصيغتني إال من حيث حاجة السياه إ  كل منهام ، ال من حيث املبالغلة 

 . يف إحدامها عن األخرى 

 :  ثار مج  يكسري عىل آخرإي -7

  ومن ذلك           .               (8-4:التكاثر ) 

وورد  ورد لفظ القبور يف القر ن مخس مرات ، منها أربلا يف الفواصلل ،

لفظ املقابر مرة واحدة هي املذكورة يف اآلية ، وهو للون ملن تنويلا الكلالم 

كالم البلغاء من البرش عادة ، ويأِت كذلك يف أبل  كالم وأمجله  أوال  جيري يف

وهو القر ن الكريم ، والفاصلة يف سورة التكاثر ال يتحقق فيها اإليقا  بلفظ 

وكال اللفظني  " التكاثر " القبور، لكن يتحقق بلفظ املقابر ألن الفاصلة قبله

، ومعللوم أن املقلربة  مجا تكسا ولكن املقابر مجا مقربة ، والقبور مجلا قلرب

ملا ملا حققله ملن اجللرس  -الواحدة فيها قبور عدة ، فيكون لفلظ املقلابر 

أبل  داللة من القبور ، وذللك يف تصلوير تكاللب أهلل  -واإليقا  اللفظي 

الدنيا عليها وتفاخرهم بام ليس جماال  للفخر ، بل يصاون هم ومن افتخروا 

 . ام مجيعا  إ  مآل واحد هو املقابر

 :  إيثار اسم الفاعل عىل االسم املوصول-2

 ومنه                        

       (7:العنكبوت) 

               أن يكلون ختلام اآليلة وسلدهم  " اللذين صلدقوا "تقتيض املقابلة بلني 

ولكن ذلك ال حيقق اإليقلا  يف الفاصللة كلام هلو معللوم ،  "ين كذبوا الذ "

 .عىل االسم املوصول ( الكاذبني ) ولذا أوثر اسم الفاعل 
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 :ومنر : إيثار مصدر منكد غري مصدر الفعل املوجود  اجلملة -1

  -أ                          ( 2:املزمل ) 

ولكنه اذل الصليغة ال حيقلق اإليقلا  يف الفواصلل  (22) "ل  لتبتُّ " ل  تبتّ مصدر 

ولذا أوثر مصدر  خر من لفظله هلو  " ، تبتيال  ، وكيال    ويال   "التي فيها املد 

 :تبتيال  مكان تبتال  ؟ قلت: كيف قال : فإن قلت  ": الزخمرشّي املذكور ، قال 

                     "الفواصلل  ل مراعلاة حللّق ألن معنى تبتل بتل نفسله فجليء بله علىل معنلا

  (.2/072: الك اف ) 

 -ب                    (43:نوأ ) 

مصلدر الريالثلي ولكلن أوثلر عليله  "إنبات  "فعل رباعّي مصدرل أنبت 

 .، وموافقة الفواصل قبله وبعدل خلفة اللفظ وأدائه املعنى نفسه   "نبات"

 :ثار صيغة املضارع عىل املايض ، ومنر إي-6

  -أ                                        

                  ( 23:البقرة. ) 

  -ب                     

                         

 ( .36:املائدة)

بوا األنبيلاء وقتللوا بعضلا  ملنهم ، الكالم يف شأن بني إرسائيل مملن كلذّ 

غة ، وللذا جلاء فعلل التكلذيب بصلي والفواصل يف املواسا املذكورة نونيلة

املايض ألنه ليس فاصلة ، أما فعل القتل فقد جلاء بصليغة املضلار  املرفلو  

 .بريبوت النون ألنه فاصلة ، حمافظة عىل إيقا  الفواصل 

                                                 
تبتُّل ،  "تبتّل  "انقطْا إ  عبادته تعا  انقطاعا  خيتّص به سبحانه ، ومصدر: تبّتْل  - 22

يف هذا  ويسميه النحاة( بّتل  ) يال  فهو مصدر الرباعي فالفعل مخايس ، أما تبت
وهو مصدر من املادة اللغوية نفسها ، ولكنه ليس مصدر ( اسم املصدر ) املوسا 

 .الفعل املراد توكيدل
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أخرى هي أن التعبا باملضار  يفيد التجدد واالسلتمرار  نكتة   ثمة   ولكنّ 

،  واستحضار الصورة للفعلل امللذكور ، زيلادة يف النكلا علليهم والتلوبيخ

وإن كلان كالمهلا ، وفعل التكذيب أقل قرا  من فعل القتل يف حق األنبياء 

كفرا  وإحلادا  ، ولذا جاء التكذيب باملايض والقتل باملضار  ألنه أشلد جرملا  

 .من التكذيب

 :  االستغناء  صفة اليشء عن اسمر -3

  يف سفينة نوأ عليه السلالممنه و                                     

 ( 47:القمر ) 

، ،  وذات األلواأ واللدرس سلفينة نلوأ عليله السلالم  املساما :الدرس

                      ولكللن مللا فائللدة االسللتغناء بالصللفة عللن املوصللوف ، مللا أن املوصللوف 

ْلك يف غاها ؟  ىذكر بلفظه يف مواسا أخري   " السفينة"   أو بلفظ الف 

إن الصفة قد حققت اإليقا  اجلميل امللدثر يف السلورة التلي : أوال  نقول 

كل فواصلها بالراء ، ولكن القر ن كام ذكرنا مرارا  ال يلأِت بالفاصللة ملجلرد 

 .الفاصلة نفسها إيقا  وداللة فاإليقا  ، 

، حيلث إن  وها هنا نكتة بديعة يف ذكر الصفة وإيريارهلا علىل املوصلوف

لامللواد البينت  الصفة نعت منهلا السلفينة وهلي أللواأ ملن خ لب تلي ص 

أمواجلا  كاجلبلال  سفينة اذل الصفة يمكن هلا أن تقاوم   وأيُّ ! فقط  ومساما  

إن الناس يف زماننلا رغلم التقلدم العلملي اهلائلل يف  ؟ ت رؤوس اجلبالغطّ 

يقارن ما ما مىض مل يفلحوا بعد يف صلنا سلفينة تقلاوم  صناعة السفن بام ال

فكيلف إذا كانلت أمواجلا   … وتعللومواج املعتادة حلني هتليج الرياأ واأل

 ؟ كاجلبال

إن ذكر املواد التي صنعت منها السفينة إذن إيذان بفضل اهلل العظيم علىل 

نوأ ومن معه من املدمنني ، حيث نجاهم من ذلك املوج بسفينة من خ لب 

مة عظملى إَّنا نع.. ومساما ال تقدر عىل مواجهة أقل الرياأ واألمواج شأنا

 .معا   الداللّ واذا يتحقق يف الفاصلة اجلامل اإليقاعي و ،هلل تعا  من ا
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 :  إيثار أغرب اللفظب لغرا ة املعنى -2
إن مقيلاس ،  ليست الغرابة يف األلفاظ ذاتية بحيلث يوللد اللفلظ غريبلا  

ن ، أو األلفة الناشئة ملن دورا هو كريرة االستعامل وقلته -فيام نظن  -الغرابة 

إسافة إ  صفات خاصة أحيانا  يف بع  اللفظ يف احلياة أو قلة حركته فيها ، 

 ..  الكلامت تتعلق بصعوبة نطق اللفظ وتنافر حروفه 

ومن ثم نجد ألفاظا  تستعمل كرياا  وتدور يف احلياة  إن األلفاظ كالبرش ،

 ظ لوأخرى عىل خالف ذلك فتسمى غريبة ، وقد جعلوا من ذلك لف

  ه تعا ليف قول "يزى لس"       .        

    (88-84:النجم ) 

، وهي بمعنى ظاملة أو جلائرة ،  هذل اللفظة حتقق إيقا  الفاصلة بال ريب

وهاتان ال حتققان اإليقا  نفسه، ولكن غرابلة املعنلى اللذي ابتدعله أولئلك 

هذل الغرابة  …ملالئكة إناثا  وقالوا إن املالئكة بنات اهلل الظاملون ممن جعلوا ا

ى ، ولذا أوثر لفلظ سليزى علىل استدعت غرابة يف اللفظ ليوافق املبنى املعن

  .مما هو يف معنال  غال

 ومريل ذلك إيريار لفظ احلطمة عىل النلار أو جهلنم يف قولله تعلا     

                (2:ة اهلمز )وذلك ألن الفواصلل يف السلورة كلهلا              

وبذلك يتحقق اإليقا  بكلمة احلطمة ، غلا أن اللفلظ نفسله حيملل "هاء  "

 .م طْ معنى جديدا  إسافة إ  ما حيمله لفظ النار وهو معنى احل  

 عىل النار أو جهنم يف قوله تعا   "سقر"إيريار لفظ  هومريل  

  .           .      .                          

فالفواصل رائية ولفظ سقر حيقق اإليقا  ، وفيه كذلك  (82-80:املدثر) 

من سقرته ال مس وقيل : سقر  ":معنى احلرارة ال ديدة  قال الراغب 

 .(سقر:املفردات) "صقرته أي لّوحته وأذابته 

 :  رر عىل املضمم إيثار املظهم  -2
من عادة العرب أن يذكروا االسلم أول ملرة ثلم إذا علادوا إليله علادوا 

، وهو لون من أللوان اإلجيلاز واالختصلار ،  بالضما املناسب لذلك االسم
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ولكن ثمة مواسا يلدثر فيهلا ..  ولوال ذلك لطال الكالم وحدث ملل كبا

 ير للمعنى والتمكني له والتوكيلد دة يف التقروسا الظاهر موسا املضمر زيا

،  وكلل يلدرس حسلب سلياقه.. وهذل املعاع قد تكون للتعظيم أو التحقا

وإنام هيمنا ها هنا ما جاء منها يف الفاصلة للتمكني للمعنى وإقامة الفاصللة ، 

 :ومن ذلك 

  -أ                                  

فإن اهلل ال يضيا أجلرهم ، وإنلام أثبلت هللم األجلر : مل يقل ( 26: يوسف )

 .وأعاد ذكرهم بلفظ اإلحسان الذي ي مل التقوى والصرب وزيادة 

  -ب                   

       (436:عراف األ) 

ومل  ، أعاد ذكرهم بلفظ املصلحني لتمّسلكهم بالكتلاب وإقاملة الصلالة

وفيه إسافة زائلدة علىل املضلمر هلي وصلفهم  إنا ال نضيا أجلرهم ، : يقل 

ة كلام هلو حيقلق اإليقلا  يف الفاصلل هلذاوكلل باملصلحني إْذ فعلوا ذللك ، 

  .معلوم

  -ج                    

          (22:البقرة )وإنام أعاد  "عدو هلم  ":مل يقل

 .، وفيه زيادة إمجال حاهلم بلفظ الكفر ذكرهم بلفظ الكافرين 

وهذا اللون كريا يف القر ن الكريم ، وهو حيقق إيقا  الفاصلة أوال   ويفيد يف 

 .زائدا  مل يكن ليتحقق لو جيء باملضمر مكان الظاهر   سياقه معنى
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 السادس واخلمسون الفصل

 احلذف يف الفواصل
كام ذكرنا من قبل يف فصل احللذف ، وحلديرينا احلذف ظاهرة لغوية عامة 

هنا عن احلذف الواقا يف الفواصل خاصة ، وهلذا اللون ملن احللذف مجالله 

يف الفواصل اجلامل اإليقاعّي ، وملن ذللك الرتكيبي كام ذكرنا ، ويضاف إليه 

 : يف الفواصل 

 :  حذف املفعول  ر -4

حني تكون الفاصلة  اصةخوبهو أكرير ألوان احلذف الواقعة يف الفواصل 

 "يفعللون أو تفعللون"فعال  مضارعا  مرفوعا  مسندا  إ  واو اجلامعة بصيغتي 

 ما نكتة بالغية ختلّص بداللة السياه  حيث يكرير معهام حذف املفعول اكتفاء  

 .كل موسا عىل حدة 

             يف الفاصللةيسلتعمل  -عىل سلبيل املريلال  -والفعل يعلمون أو تعلمون 

باملقارنة بني استعامله يف احللالتني وجلدنا أنله حلني ال و، يف صلب اآليات و

يقا فاصلة يندر حذف مفعوله ، وحني يقا فاصللة يكريلر حلذف مفعولله ، 

 : فاصلة الغا يف ومن جميئه 

-                .      

                 (33:البقرة-  

32) 

-                            

                             

    ( 462: املائدة) 

-                          

                                        

 .(82:األنبياء ) 
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فاملفعول به مذكور رصحيا  يف هذل املواسلا ألن الفعلل مل يقلا فاصللة ، 

كلريم يف القلر ن ال "تعلملون ويعلملون  "وقد أحصيت استعامل الصيغتني 

يف غا الفاصلة والبقيلة ( 82)موسعا  منها ( 422)فوجدهتام مستعملتني يف 

كلر وقعت فواصل ، ويف املواسا التلي وقلا فيهلا الفعلل يف وسلط اآليلة ذ  

 .إال يف مخسة منها حذف مفعوهلا  املفعول فيها رصحيا  

 يف "يعلملون أو تعلملون  "فالغالب إذن ذكر املفعول حني يكون الفعل 

، وذلك الحتواء هذل الصليغة علىل  ، وحذفه حني يكون فاصلة  ية صلب اآل

 .والرتنم بالنون ، وهو الغالب عىل فواصل القر ن كام ذكرنا من قبل  املدّ 

كر مفعوله ، ولكن وقد وجدت موسعا  وقا فيه الفعل فاصلة وذ  

املفعول جلاء يف بداية اآلية التالية ما الوقف عىل الفعل إلحداث اإليقا  

 :، قال تعا   ذكورامل

                  .         

            ( 83-80:يس. ) 

يفعللون أو : ونستطيا أن نقرر النتيجة امللذكورة ذاهتلا ملا أفعلال مريلل 

 . هو كريا معلوم تفعلون أو يفقهون وغا ذلك مما

اعللم أن أغلراض النلاس  ":عبلد القلاهر  قالويف بالغة حذف املفعول 

روا لختتلف يف ذكر األفعال املتعدية ، فهم يذكروَّنا تارة وملرادهم أن يقتصل

عىل إثبات املعاع التي اشتقت منهلا للفلاعلني ملن غلا أن يتعرسلوا للذكر 

،  ىويعقلد ، ويلأمر وينهل فلالن حيلل: ومريال ذلك قول الناس .. املفعولني 

يء علىل لواملعنى يف مجيا ذلك إثبلات املعنلى يف نفسله لل ل..  ويرض وينفا

  :اإل اله وعىل اجلملة من غا أن يتعرض حلديث املفعول حتى كأنك قلت

دالئلل )"…صار إليه احلل والعقد ، وصار بحيلث يكلون منله حلل وعقلد 

 .(460:اإلعجاز 

د استقراء متأن ملواسا حذف املفعلول وعىل هذا األساس الذي قررل بع

 :ينظر يف حذفه يف قوله تعا  
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       ( 2:الزمر ) 

ملن غلا أن ؟ هل يستوي من له علم ومن ال عللم لله  "فاى أن املعنى 

 ."صد النص عىل معلوم يق

   ذف املفعول للمواساة والتخفيلف كلام يف خطلاب النبلّي وقد حي    

             (7:الضللحى )  للحيللث ذ ذف كللر مفعللول ود  وح 

ألن السلورة أكريرهلا  ؛مفعول قىل ، وذلك حيدث إيقاعا  يف الفاصلة ال ريلب 

ه  "ولكن لذلك نكتة أخرى هي ف املقصورة باألل حتاْ خطابه تعا  رسول 

وما قالك ، ملا يف القىل من حّس : املصطفي يف موقف اإليناس بُّصي  القول 

الطللرد واإلبعللاد وشللدة الللبغ  ، وأمللا التوديللا فللال ْء فيلله مللن 

 (.802:اإلعجاز البياع للقر ن : عائ ة عبد الرمحن /د)"ذلك

يه ألوانلا  علدة ذف املفعول كذلك لرتك جمال للمخا ب يتصور فوقد حي  

 بالذكر يف لون واحد ، ولذا يكلون تلرك ختُّص  ممكنة يف ذلك املقام كانت ست  

 ، ومنله  ال عبلد القلاهرلمن اللذكر كلام قل    لالذكر أفص          

      (2:الليل ) 

مل يذكر مفعول أعطى واتقلى لي لمل العطلاء والتقلوى كلل ملا يمكلن 

واتقاء اهلل ، كل عون  عنيني من إعطاء املال أو الطعام أودخوله حتت هذين امل

كر املفعول القتُّص عىل لون واحلد ولو ذ  ..  تعا  أو اتقاء املحارم وال بهات

وما هذا كلله حتقلق بحلذف املفعلول إجيلاز ومجلال  ، من العطاء أو التقوى

 . وإيقا  يف الفاصلة مل يكن ليتحقق بذكر املفعول

 ومريال ذلك                 ( 7: ه ) أي خي ى العذاب

 : أو النار أو خي ى اهلل تعا  ، ومريل ذلك يف سورة  له أيضا  

-                            (20 ) أي أسما كل

رئلّي ْء وأرى كل ْء ، ولو ذكر املفعول القتُّص الذهن عىل املسمو  وامل

 .املذكورين 
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-                                  (28 )

أي ال ينسى مطلقا  ، فليس من صفاته النسيان ، ، فاملراد إثبات الفعل يف ذاته 

 .من غا إيقا  مفعول به 

-                       

          (04 ) أي اتصف بصفة االفرتاء بكل

 .إذا جاء يف غا الفاصلة ي ذكر مفعوله "افرتى  "، والفعل  أنواعه

 :  حذف متعلق أفعل التفضيل -8

ة اجللار( ن من )إذا استعمل أفعل التفضيل مفردا  نكرة مذكرا  وجب جميء 

ولكن ثمة مواسلا حيلذف  ،باملفضل عليه ، وهي صورة قياسية بعدل متبوعة

فيها اجلار واملجرور إرادة إ اله معنى التفضيل دون إشعار بوجود مفضلل 

اهلل أكرب ، ذلك أن املفضل عليه ها هنا كلل ملا سلوى اهلل : عليه ، ومنه قولنا 

دم التقيلد تعا  ، واألفضلل حذفله لإلشلعار بطالقلة معنلى التفضليل وعل

 يف الفواصل ليحقق األمرين معا   بمفضل عليه ، وهذا املعنى من احلذف يقا

 .اإليقا  والداللة 

 :ومنه يف سورة  ه

-                                  (7 ) 

-              (73 ) 

-                     (127) 

-                  (131) 

إن حذف متعلق أفعل التفضيل يف املواسا السابقة يفيد إ اله املعنى يف 

من  ىاسم التفضيل إ  ما يليق بعلم اهلل تعا  بكل ْء علنا  أم رسا  أم أخف

ني الرياع والرابا ففيهام الّس ، وذلك يف املوسا األول ، أما يف املوسع

التفضيل املطلق يف معنى البقاء هلل تعا  ولرزقه سبحانه ، ويف املوسا الريالث 

بيان شدة عذاب اآلخرة وبقائه ، وهو ما ال يقارن به ْء من عذاب الدنيا 
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ولذا ناسب ذلك حذف املتعلق يف هذا كله ، هذا ما ما  ، ولو كرير و ال

 .واصل أحدث من إيقا  مجيل يف الف

 :  حذف متييز العدد -7

 وذلك يف قوله تعا                ( 76:املدثر ) 

ال  ، سلقر "الفواصل يف هذل السورة أكريرها رائية ، وهي يف موسا اآلية 

لل  م   "ولذا حذف التمييلز  " رلر، للب لر ، تسعة ع لتذر ، للب  إليقلا   " ا  ك 

حذفه بالغة مجيلة ، وهي اإلشعار بيشء من اإلالام الفاصلة أوال  ، ثم إن يف 

لتلذهب اللنفس يف القائمني عىل أمر جهلنم  يف شأن هدالء احلراس واخلزنة 

 .تصور قوهتم كل مذهب 
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 السا   واخلمسون الفصل

 الفاصلة م  مضمون آيتها  يوافق
عة اتفق نقاد ال عر والنرير علىل وجلوب أن تكلون القافيلة و خلر السلج

ملضمون البيلت أو اجلمللة املسلجعة ، فلإذا جلاءت جمتلبلة للتوافلق  مناسبة

لد ذللك عيبلا  فيهلا ، ذللك أن الفاصللة  الصوِت دون حاجة السياه إليهلا ع 

أن حيمل مضلمونا  مطابقلا   والسجعة تأتيان  خر اجلملة ، و خر اجلملة ال بدَّ 

ون قدامة بن جعفر نْ وع   ملضمون ما قبله ، ليكون الكالم متناسقا  غا متنافر ،

نعت ائتالف القافيلة ملا ملا يلدل عليله سلائر  "يف نقد ال عر فصال  بعنوان 

ومعنال عندل أن تكون القافيلة متعلقلة بلام تقلدم ملن معنلى البيلت  "البيت 

 . ومالئمة ملا فيه من معان 

وهو أن يكون أول  ":وعرفه بقوله  "التوشي   "ومن ذلك عندل ما سامل 

دا  بقافيتله ، ومعناهلا متعلقلا  بله ، حتلى إن اللذي يعلرف قافيلة البيت شاه

،  وبانت له قافيته ،القصيدة التي البيت منها إذا سما أول البيت عرف  خرل 

 :مريال ذلك قول الراعي 

زن احل ىص فوزنت  قومي   (06) هم رزيناوجدت  ح ىص قيبتن        وإن و 

نلدل قافيلة القصليدة فإذا سما اإلنسان أول هذا البيلت وقلد تقلدمت ع

زن احلص: ألنه يعلم أن قوله  استخرج لفظ قافيته ؛ ى سيأِت بعدل رزيلن ، لو 

واألخللرى أن نظللام املعنللى  ، إحللدامها أن قافيللة القصلليدة توجبلله: تللنيلعلّ 

  .يقتضيه

وذكر كذلك مصطل  اإليغال ملن هلذا الللون ، وهلو أن يلأِت ال لاعر 

ثم يلأِت الا حلاجلة  ، ن للقافية فيه صناباملعنى يف البيت تاما  من غا أن يكو

 ، ال عر يف أن يكون شعرا  إليها ، فيزيد بمعناها يف جتويد ملا ذكلرل يف البيلت

 :كام قال امرؤ القيس 

أنَّ  ي ون   ك  ْحشن  ع  ْول   الو  ب ائنن ا ح 
لنن ا        خن ي    زْ اجل   وأْرح  بن  مل الَّذن ري قَّ  (04) ي 

                                                 
يبة أ ي خم  لَّص ، ورجل : الرضيبة  - 06 ن وض الرضَّ ْح  رجل مم  الطبيعة والسجية ، و 

اد إنذا يبة بالصَّ ن ْحوص الرضَّ با  ، والرزانة  مم  ذَّ ه  حا  م  ن قَّ ان  م   .واحلكمة  لالعق: ك 
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ه كلامال  قبلل القافيلة ، وذللك أن عيلون فقد أتى امرؤ القيس عىل الت بي

ثم ملا جاء بالقافية أوغلل الا يف الوصلف ووكلدل ،  ، الوحش شبيهة باجلز 

الذي مل يريقب ، فإن عيلون اللوحش غلا مريقبلة ، وهلي بلاجلز  : وهو قوله 

 .(402: نقد ال عر ) " الذي مل يريّقب أدخل يف الت بيه

يف القافية ، مملا ذكرنلا يف مريلاع وقال البالغيون يف السجعة ما قال قدامة 

 رّي لالزخم لقال  ":تكلف سجعته ، قال السيو ي  نْ هذل الدراسة ، وذّموا م  

ال حتسن املحافظة علىل الفواصلل ملجردهلا إال ملا بقلاء : يف ك افه القديم 

املعاع عىل رسدها عىل املنهج الذي يقتضيه حسن اللنظم والتئامله ، فأملا أن 

بتحسني األلفاظ وحدل غا منظور فيله إ  ملددال فلليس  هيمل املعاع وهيتم

 ( . 8/472: اإلتقان ) "من قبيل البالغة 

اللفلظ عيلب كبلا ، وقلد  توازن الصوِت دون حاجة املعنى إ فمجرد ال

وقلد رأيلت مجاعلة ملن  ": ذمه أرباب الصنعة حتى قال قائلهم ابلن األثلا

 األلفلاظ التلي ال حاصلل متخلفي هذل الصناعة جيعلون مههم مقصورا  عىل

وراءها ، وال كبا معنى حتتها ، وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجو  عىل أي وجه 

كان من الغرياثة والربودة يعتقد أنه قلد أتلى بلأمر عظليم ، وال ي لك يف أنله 

 .(8/07: املريل السائر ) " صاركاتبا  مفلقا  

، مددية دورها وقد جاءت الفواصل القر نية متآلفة متام التآلف ما  ياهتا 

حتلى للو تكللف متكللف أن  يف إمتام املعنى وإيصاله عىل نحو بديا معجز ،

يستبدل الفاصلة بغاها ما استطا  وما وجد غاها يلددي املعنلى واإليقلا  

، قلال  معا  ، فالفاصلة إذن إحلدى صلور اإلعجلاز يف بيلان القلر ن اخلاللد

ا إيقلا  املناسلبة مقلا ا اعلم أن من املواسلا التلي يتأكلد فيهل ": الزركيّش 

فلال بلد أن تكلون مناسلبة  ،الكالم وأواخرل ، وإيقا  اليشء فيها بام ي اكله 

للمعنى املذكور أوال  وإال خرج بع  الكالم عن بع  ، وفواصلل القلر ن 

خرج بالتأملل تلكن منه ما يظهلر ، ومنله ملا يسل، العظيم ال خترج عن ذلك 

  (.4/463:الربهان)"بيب للّ 

                                                                                                                    
ملا فيهن من  شبه عيون الوحش ، فيه بياض وسوادنو  من اخلرز : اجلز   - 04

 .وجعله غا مريقب ألن ذلك أصفى له وأتم حلسنه ، السواد والبياض باخلرز
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التمكني والتوشلي  : إ  أربعة أنوا   -حسب مصطلحاهتم  - ثم قسمها

 ، ولست أراع ملزما  بتقسيم املبحث إ  هلذل األنلوا  ،واإليغال والتصدير 

 .وإنام سنذكر ذلك جممال  

نو  منها تكون فيه كلمة : وقد ذكرت يف تعريف الفواصل أَّنا نوعان 

لقصار عموما  ، ونو  تكون الفاصلة جزءا  من بنيان اآلية وذلك يف اآليات ا

فيه الفاصلة جزءا  من تركيب مجلة نحوية تأِت يف  خر الفاصلة ، ومريال 

  األو             (4: القدر)  ومريال الريانية     

                      

                .      

                         

                  (22-22:النساء  ) 

 جزء من مجلة تامة يف َّناية اآلية هي  "تنكيال   "لفظ      

      وقا خربا  لكان يف مجلتها التامة يف  " مقيتا  "وكذلك لفظ

وهذا اجلزء املتمم لآلية أو اجلملة األخاة فيها هنا هو املراد اذا ، َّناية اآلية 

 .وهو الذي عددنال نوعا  من نوعي الفاصلة ، املبحث 

واإليقلاعي ملا ملا  اللداللّ إن هذل اجلملة األخاة ال بد هلا من التوافق 

قبلها وما بعدها ، وهو ما سامل البالغيون بائتالف الفاصلة ما ما يلدل عليله 

 .مضمون اآلية 

وال لاعر  وهو أن يمهلد النلاثر لسلجعة فقرتله ، ":قال ابن أيب اإلصبا 

لقافية بيته متهيدا  تأِت به القافية متمكنة يف مكاَّنا مستقرة يف قرارهلا مطمئنلة 

له تعلقلا  لمتعلقا  معناها بمعنلى البيلت كل ، غا نافرة وال قلقة ، يف موسعها

وإذا اشرت وا هلذا يف كالمهلم فهلو يف القلر ن أبلل   (22:بديا القر ن )" تاما  

 .وأبد  

لة بدقة عجيبة تدل عىل إعجاز بياع ، فهي من جهة والقر ن خيتار الفاص

الداللة تتوافق ما مضمون اآلية ، ومن جهة الصوت تتوافق ما اإليقا  
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حتى إن الساما إذا كان ذا نظر ثاقب بفن  ،العام لآليات السابقة والالحقة 

كام رووا أن أعرابيا  سما ، الكالم وسما الفاصلة أدرك موقعها من الكالم 

 يقرأ  قارئا                           

   (862:البقرة ) ومل  ( أن اهلل غفور رحيم )القار  فقرأ

كلان هذا كالم اهلل فال يقول كذا ،  إنْ : األعرايّب  يكن يقرأ القر ن ، فقال

 (.8/482:اإلتقان ).ن عند الزلل ألنه إغراء عليه احلكيم ال يذكر الغفرا

 :شواهد للمسألة 

سنذكر ها هنا شواهد لذلك ألن بحث القر ن كله عىل هذا املنلوال غلا 

 : ومن ذلك  ، ممكن عمليا  يف هذل الدراسة وإنام نمريل باجلزء للكل

4-                      

                 .       

                           

         ( 83-80:السجدة. ) 

ملناسبة ذلك  "أفال يسمعون  "تمت اآلية األو  باالستفهام اإلنكاري خ  

ملضمون اآلية ، ذلك أن أخبلار القلرون ملن قبلنلا أخبلار تتناقلهلا األلسلن 

، وتسجيلها كتابة إنام هو حلفظهلا ملن الضليا  ،  واألسام  عىل مدار التاريخ

 ؛ وافقة ملضمون اآليلة كلذلكم "أفال يبُّصون  "وختمت اآلية الريانية بقوله 

إذ إَّنم يرون املاء ينزل من السامء فيساه إ  األرض اجللرداء فيخلرج اهلل بله 

رون إذن لأفال يبصل ..هم وأنعامهم  ربونلن وي ثم إَّنم يأكلو، الزر  منها 

 نعمة اهلل تعا  تتحقق أمام أعينهم يوما  بيوم ؟

8-                       

     ( 26:املائدة ) 

 إن املعنى قد تم بقوله  ":قال ابن أيب اإلصبا         

    وملا احتاج الكالم إ  فاصلة تناسب ما قبلها وما بعدها أتت تفيد

ال يعلم أن حكم اهلل أحسن من كل معنى زائدا  لوالها مل حيصل ، وذلك أنه 
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وحيصل من حكمته وسا .. حكم إال من أيقن أنه واحد حكيم عادل 

، ثم عدل عن قوله  عنه اجلور  يف احلكم اليشء يف موسعه ، وينفي العدل  

ليكون عللمهم برام عىل قطا  ( لقوم يوقنون)  إ  قوله ( لقوم يعلمون)

 .(28:بديا القر ن )"ويقني 

              ومريلوا له بقوله تعا   البالغيون ذلك بأسامء منها التمكني ،وسمى  -7

                        

                     ( 23:هود ) 

رف لّملا تقدم يف اآلية ذكر العبادة وتالل ذكر التصل ":قال ابن أيب اإلصبا 

العقلل : يف األموال اقتىض ذلك ذكر احللم والرشد عىل الرتتيب ألن احلللم 

رف لحسلن التصل : والرشد الذي يص  به تكليف العبادات وحي  عليها،

 (. 28:بديا القر ن )  "يف األموال

قد قالوا له ذلك عىل سبيل االستهزاء به فقد جاءت هم وإن كانوا  : قلت

 .الفاصلة ما ذلك مالئمة ملضمون ما قالول كام ذكر 

ومن مسمياهتم هلذا اللون أيضا  اإليغال ، ونقله ابن أيب اإلصبا عن  -2

هو أن يستكمل املتكلم معنى كالمه قبل أن يأِت بمقطعه ،  ":قدامة فقال 

بام يفيد معنى زائدا  عىل معنى ذلك الكالم ، ومنه فإذا أراد اإلتيان بذلك أتى 

                          

ثم علم عز وجل أن الكالم حيتاج إ  فاصلة متاثل مقا ا ما ( 26:النمل)

              ىل معنى الكالم حيث قالقبلها وما بعدها ، فأتى اا تفيد معنى زائدا  ع

           ثم ذهب حيلل بالغة الفاصلة فأ ال الكالم بام

 يكون بجانب دون جانب كاإلعراض ، ولكن هدالء حاصله أن التوّل 

تولوا ما إدبار حتى ال تصل إليهم الرسالة من أي جانب ، فلم يسمعوها 

 (.28: ن بديا القر) …ومل يروها

ولقد كان بع  بلغاء العرب ممن هلم علم بمواقا الكالم يدركون  -2

الفاصلة قبل متامها ، كام روى ابن أيب حاتم عن عمر بن اخلطاب أنه ملا 

  نزلت              .        
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    .                      

                           

 فتبارك اهلل أحسن اخلالقني ، فنزل ختامها : عمر : قال …اآليات     

       ( 42 -48:املدمنون )( 7/723:تفسا ابن كريا.) 

 ويف سورة األنعام  -0               

                       .     

                         

    (23-22 ) 

تمت األو  بالعلم ألن حتصيل مضمون اآلية يقتدي اللتعلم وممارسلة خ  

الريانيلة بالفقله  تتملذلك وجتربته واإلحا ة بمواقا النجوم وحركاهتا ، وخ  

صل بعد التعلم والتدبر والتفكر يف أحوال اخلللق وأ لوارل ألن الفقه أمر حي

 .املتعددة ، فناسبت كل فاصلة مضمون  ياهتا 

 : ومن ذلك قوله تعا  يف قوم صال  حني حذرهم من التعرض لناقته -3

   -أ                  

               ( 37:األعراف ) 

   -ب                        

                  ( 02:هود ) 

 -ج                 .     

             ( 420-422:ال عراء ) 

لفواصل يف كل سورة ، ولكن لكل ختلام لتمت كل  ية بام ذكر موافقة خ  

 بلال  يف -األعلراف  - إنه يف هذل السورة ":مناسبة ملوسعه ، قال الكرماع 

 الوعظ فبال  يف الوعيلد فقلال        ويف هلود مللا اتصلل بقولله                 

                     اللوصللفه بللالقرب فقلل     

       وزاد يف ال عراء ذكر اليوم ألن قبله                 
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     هلا رشب يوم معللوم ، فخلتم اآليلة بلذكر اليلوم فقلال:  فالتقدير                

           "( 22:الربهلان )  وهللذا ملن بللديا إعجللاز القللر ن

 . ، واختيار الفاصلة املناسبة ملضمون كل  ية  الكريم ودقته يف مراعاة السياه

  يف سورة الرعد -2                    

                             

           .            

                     

                        

  (7-2 ) 

 ،ر يلددي إ  العقلل ختمت األو  بالتفّكر والريانية بالعقلل ، ألن التفّكل

أما مضلمون  ،لك أن مضمون اآلية األو  عام يدركه كل إنسان بسهولة وذ

الريانية فيحتاج إ  تدبر وروية فيام يزر  يف أرض واحدة ويسلقى بلامء واحلد 

وينبت يف أشجار متقاربة ثم هو خيتلف  عمه من شلجرة إ  أخلرى بلل يف 

 -ن رل اإلنسلاتدبّ  ذاإ -كل ذلك يددي  …ال جرة الواحدة ختتلف الطعوم 

  …إ  العقل واحلكمة ، فناسبت كل فاصلة مضمون  ياهتا 

 يف سورة إبراهيم  -2              

                              

                   .       

                             

               (44-48 ) 

سبق من التوكل ، والتوكل صفة من صفات تمت األو  باإليامن ألنه أخ  

 املدمنني قال تعا                       

                      ( 70:ال ورى ) فبدأ
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خاصة أنه ذكر يف الريانية توّكل  املدمنني عىل رام ، وبي بالفر  باألصل وثنّ 

ل   .فناسب ختامها بالتوكُّ

46-                  .          

     ( 28-24:احلاقة ) 

وجهه أن ختم األو  بتدمنون والريانية بتذكرون ، و ":قال السيو ي 

عىل أحد ، فقول من قال  ىخمالفة القر ن لنظم ال عر ظاهرة واسحة ال ختف

   فناسب ختمه بقوله حم    وعناد   فر  ك   " شعر  "        وأما

خمالفته لنظم الكهان وألفاظ السجا فيحتاج إ  تذكر وتدّبر ألن كال  منهام 

ل أحد كمخالفة ال عر ، وإنام تظهر بام نرير فليست خمالفته له يف وسوحها لك

               ولهفحسن ختمه بق ... يف تدبر القر ن من الفصاحة والبالغة والبدائا

        (  474 -8/476:اإلتقان.) 

  يف سورة القصص -44              

                            

   .                        

                     

     (34-38 ) 

تمت األو  بالسام  ألن اهلل تعا  ذكر فيها أنه لو جعل الليل رسمدا  خ  

وملا كان الليل ظرفا  .. إ  يوم القيامة فال أحد غال يستطيا أن يأتيهم بضياء 

للظالم وال جمال فيه للرؤية إذا ف قد الضياء ناسب ختمه بالسما ألنه املمكن 

وختم الريانية بالبُّص ألنه تلحدث عن قدرته عىل جعل  ،م يف حالة اإلظال

، فناسبت كل فاصلة  والنهار حمل اإلبصار ، النهار رسمدا  إ  يوم القيامة

 .مضمون  ياهتا 

            وقد ي راعى يف بحث الفاصلة مناسبة نزول اآليات كام يف قوله تعا   -48

                          

                 ( 22:األنفال ) 
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السياه يف ذكر أحداث غزوة بدر ، حني خرج املسللمون وهلم ثالثامئلة 

هلدالء  غللرّ : وبضعة  عرش  وعدوهم قريب ملن األللف ،  فقلال املنلافقون 

 ، رلولكنهم إنام خرجوا بأمر اهلل متوكلني عليه وعلىل وعلدل بالنصل .. همدين  

ر ، واحلكملة لفناسب ختام اآلية بالعزة واحلكملة ، إذ العلزة إشلعار بالنصل

 .إشعار بأن اهلل تعا  يدبر كل أمر بدقة وحكمة بالغة سبحانه 

يف ونختم هذا املبحث بفاصلة أثارت نقاشا  عنلد البالغيلني ، وذللك  -47

 قوله تعا                                         

      ( 442:املائدة ) 

ذكلر أّن ختام اآلية بالعزة واحلكمة بعيد علن  قد يرى بع  من ال يتدّبر 

ذكلر يف و "ملن م لكالت الفواصلل"، وقد جعلهلا السليو ي هااملغفرة في

حكمته أنه ال يغفر ملن استحق العذاب إال ملن لليس فوقله أحلد يلرد عليله 

يء يف لواحلكليم هلو اللذي يضلا ال ل،   فهلو العزيلز أي الغاللب ، حكمه

 (.8/474:اإلتقان )"حمله

أن اهلل تعا  ذكر قبلها  -واهلل أعلم  -ووجه احلكمة يف هذل الفاصلة 

احا  من  اختذول وأمه إهلني من دون اهلل ،  أتبا  عيسى حنيبع  كفرا  رص 

وقد ترّبأ عيسى عىل املأل من فعل هدالء املغضوب عليهم ، وفوض األمر 

فيهم إ  اهلل تعا  ، ذلك أن األنبياء واملدمنني ممنوعون رشعا  من االستغفار 

 كام قال تعا   للمرشكني            

                         

            (447:التوبة ). 

هلل تعلا  إ  اض األمر فيهم ولذا مل يستغفر عيسى هلدالء الكافرين ، وفوّ 

بلالعزة  ية باملغفرة ، وأن ختتم  اآل ألنه هو العزيز احلكيم ، ولذا ناسب أال ختتم  

 . واحلكمة 

ومناسلبته ملضلموَّنا وجله ملن وجلول إعجلاز هلذا  نإن ختام اآليلة إذ

 .الكتاب اخلالد ، وقد مريلنا لذلك بإجياز 
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 الثامن واخلمسون الفصل

  الفاصلة ويصوير اللوحة القرآنية
 :مفهوم اللوحة القرآنية 

هذا بع  ما توصللت إليله بعلد  يف القر ن لوحات مجالية نا قة معربة ،

تدّبر هلذا الكتاب اخلالد ، واللوحة القر نية حتديدا  جمموعة  يلات متتابعلات 

وتعلرف  ريقهلا إ   ،يف موسو  واحد ، وهي لوحة تتسم باحلياة واخلللود 

ومها إذن يتالقيان عنلدما  ،الفطرة، فالفطرة من خلق اهلل ، والقر ن كالم اهلل 

فلات الكريلاة التلي تفسلدها ، وعنلدما تصلفو اللنفس تسلم الفطرة من اآل

ي القر ن ، هنالك ي رجى لبذور العللم النلافا أن تنبلت والعقل والقلب لتلقّ 

 .وتزهر ، وللريمرات أن تكون ناسجات  يبات 

إن اللوحة القر نية لوحلة بديعلة حيلة متحركلة نابضلة ، تلريض العقلل 

ج فيهلا العنلارص املكونلة وت با الذوه السليم والوجدان املرهلف ، ومتتلز

امتزاجا  بديعا  ، حيث يددي كل عنُّص دورل يف السياه يف انسجام تام جيعلل 

، فتلددي اللوحلة حسلب اسلتعداد املتلقلي   مجال اللوحة يتّسب إ  املتلقي

الغرض املراد منها ، وهو أوال  و خرا  اهلداية إ   ريلق احللق ، وملن صلور 

 :، قال تعا    ن وإعجازلاهلداية هذل التمتا بجامل القر

                                 ( 82:حممد.) 

والقر ن يعتمد التصوير أساسا  من أسس التعبلا فيله ، وبعلد تلدبر آلي 

ر أسلاس ملن عنلارص التصلوير باللوحلة لالقر ن وجدت أن الفاصلة عنص

وحة القر نية بتعريفهلا اللذي قلدمت تتبلا كلل  ياهتلا القر نية ، حيث إن الل

حتلى إذا متلت اللوحلة  ، تقريبا  فاصلة واحدة أو فواصلل متقاربلة اإليقلا 

وبدأت لوحة جديدة أو موسو  جديلد ملن موسلوعات السلورة تغلات 

ملن عنلارص تكلوين اللوحلة  رئيسلا  را  لالفاصلة، وهي بذلك تلدخل عنصل

 .القر نية

الداللة واللفظ بلام حيملله ملن أصلوات وإيقلا   وهذل اللوحات تعتمد

عنارص مكونة للوحة ، ويتض  هذا كرياا  يف السور املكية القصار علىل وجله 
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يف بدايات هلذل  -عىل سبيل املريال  - وسنجد أن للوحة القسم، اخلصوص  

لن نكريلر  هلذا املبحثالسور إيقاعا  خاصا  وفواصل خاصة ، ويف االست هاد 

، إذ يستدعي ذلك نقل سور كامللة ، ولكنلا سلنوجز ذللك  من نقل اآليات

 .إجيازا  ، ون ا إ  بع  كلامت الفواصل فحسب ، رغبة يف اإلجياز 

 : شواهد للمسألة 

تبدأ سورة نوأ بإخبار اهلل عز وجل أنه أرسلل نوحلا  إ  قومله  ثلم  -4 

  وفواصل هذل اآليلات (2-4) يقّص  رفا  من خطاب نوأ إليهم يف اآليات

وفيها كان اخلطاب مبارشا  ملن نلوأ إ   " أليم ، مبني ، أ يعون ، تعلمون "

قومه ، ولكلنهم كلذبول ومل جيلد ملنهم إجابلة لدعوتله ، وللذا اجتله إ  ربله 

 باخلطاب شاكيا  مناجيا ، وهنا تتغلا الفاصللة                

          (2 )خلطاب إ  َّناية السلورة ويتبلا فاصللة ويستمر ذلك ا

 التي تتحول إ  حرف مدّ يف  خر الكلامت املنصوبة واحدة هي األلف املنونة 

  . ليهابالوقف ع

 توسلاعد! هذا جّو ال كوى واملناجلاة واحللزن  ناسب حرف املدّ وقد 

الفاصلة يف رسم اللوحة ونقل الصورة كاملة ، وهذا بال شك لون من ألوان 

 .يف هذا الكتاب اخلالد اإلعجاز 

ه  -8 وإسلداء بعل  األواملر  وسورة املدثر تبدأ بنداء اهلل تعا  رسول 

ونجد الفواصل يف هذل اللوحة تنتهي بلراء ( 3-4) والنواهي إليه يف اآليات

،  ، كلرّبْ  امللدثر ، أنلذرْ  "رك ما تقارب يف الوزن، ومنهلا  لرف متحلقبلها ح

 . "..  ّهرْ 

و  ، وبدأت لوحة جديلدة بانتقلال احللديث إ  تصلوير فإذا تغّا املوس

  بع  أحوال اآلخرة تغا إيقا  الفاصلة فصارت راء  قبلها حرف مدّ     

         .                .                  

دأت لوحللة هتديللد ووعيللد فللإذا انتهللت اللوحللة األخرويللة وبلل( 2-46)

 للمكذبني تغات الفاصللة أيضلا  يف                 (48 )

  .وما تالها من  يات، وهكذا ت ارك الفاصلة يف رسم هذل اللوحات البديعة
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وسورة القيامة تبدأ بلوحة القسم وملا يتصلل بله، ويسلتغره ذللك  -7

التي تصا بالوقف هلاء  ،  تاء التأنيث أو ست  يات بفاصلة واحدة هي اهلاء 

 ، هة ، عظام  ة ، اللوام  القيام   "ني باملّد  يف تمسبوقة بامليم أو النون املسبوقوهي 

 ." ةالقيام   ه ،أمام   ، هبنان  

سلدال علن يلوم  نوحني يتغا املوسو  وتأِت لوحة أخرويلة جوابلا  عل

 ف متحلرك يف ب تتغا الفاصلة فتكون راء قبلها حلرالقيامة من مكذّ     

        .          .                (3-2 ) ويتحللد

 .إيقاعها بالوقف عليها بالسكون 

رة حيلث تنتهلي لويتوا  اإليقا  بالفاصلة نفسها حتى اآلية الريالريلة ع ل

إيقلا  الفاصللة  اللوحة القر نية وتبدأ لوحة جديدة بموسو  جديلد فيتغلا

  كللذلك يف                   (42 ) ومللا بعللدها مللن

بفاصللة ( 82-86)اآليات حتى اآلية التاسعة عرشة ، ثم تبدأ لوحة أخلرى

العاجللة ، اآلخلرة ،  "يف ( فاعللة)واحدة هي اهلاء وزنلة واحلدة هلي وزن 

بدأت لوحلة جديلدة تصلور حاللة حتى إذا  "ناقة ، ناظرة ، بارسة ، فاقرة

 املوت تغات الفاصلة كذلك يف                  (80 ) وتستمر

، ثم تبلدأ فاصللة جديلدة  فاصلة القاف حتى انتهاء اللوحة يف اآلية الريالثني

 . بموسو  جديد إ   خر السورة هي فاصلة األلف املقصورة

، وأكريلر ملا  عات أو لوحات متتاليلةوهكذا نجد السورة جمموعة موسو

 ! الفاصلة  املتبعة فيها وحدة املوسو  وحيدد معاملها ويصور حدودها 

وسورة املرسالت تبدأ بلوحلة قسلم يتللول جوابله ، ونجلد لوحلة  -2  

   القسلللم بفاصللللة واحلللدة هلللي األللللف املنونلللة            . 

           .           .            .         

    .            (4-0 ) 

 واألخريني ، وتقارب زنة الفواصلل هذا ما وجود التسجيا يف األوليني 

فإذا جاء جواب القسم تغات  ، كل هذا يعطي إيقاعا  مميزا  تستهل به السورة
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 الفاصلة يف              (3) ثم تأِت لوحة حديث عن اآلخلرة

  .فتكون تاء تأنيث مفتوحة ساكنة( 48-2)فتتغا الفاصلة كذلك يف اآليات 

وقد تكون اللوحة يف صورة هتديد ووعيد حتى إذا انتهت بفاصللتها  -2

وبدأت لوحة أخرى أو موسو  جديد تغات الفاصلة ، وملن ذللك بدايلة 

 نبأ سورة ال         .            .                

        .            (4-2 ) حيث بلدأت بفاصللة النلون

حتلى إذا بلدأت  ، قبلها املد أعقبتها امليم ما مدها ثم النون إ   خلر اللوحلة

نعم اهلل تعا  وما يتلوها ملن تصلوير أحلوال اآلخلرة  اآليات يف رسد بع 

 . حتى َّناية السورة منونة تغات الفاصلة فصارت ألفا  

، لكنهلا  وتأِت لوحة القسم بفواصل متعددة يف أول سورة النازعات -0

مجيعا  تنتهي باأللف املنونلة التلي تتحلول بلالوقف إ  حلرف ملّد يوحلدها 

 صلللوتيا            .           .           . 

          .              (4-2 ) 

هلذا متقاربلة ،  " غرقا  ، ن طا  ، سبحا  ، سبقا  ، أملرا   "املوّقعة  الفواصل

تهت لوحة القسلم ما احتادها يف الوزن الُّصيف مما يزيد اإليقا  مجاال  ، فإذا ان

وبلدأت  - ذكرنلال يف مبحلث احللذفوهو للون بالغلي  -حمذوفة اجلواب 

-0)لوحة تصّور أحوال اآلخرة بدأت فاصلة جديدة هلي اهللاء يف اآليلات 

فإذا انتهت وبدأ  رف من قصلة موسلى عليله السلالم بلدأت فاصللة ( 42

 .( 80-42)يف اآليات جديدة هي األلف املقصورة 

 ويبلدأ السلدال امللذكورة بفاصللتها وتنتهي قصلة موسلى        

                 (83 ) ( 78-83)فتتغا معه الفاصلة يف اآليات

 لتأِت فاصلة واحدة بميم ساكنة يف                (77 ). 

( 24-72)ثم تبدأ لوحة أخروية بفاصلة جديدة هلي األللف املقصلورة 

-28)حتى إذا جاء اجلواب ملن سأل عن الساعة جاء بفاصلة جديدة كذلك 

20). 
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وهكذا تتابا موسوعات السورة يف شكل لوحات خالدة تت كل معاملها 

 . من الدالالت واإليقا  الذي يعتمد الفاصلة أساسا  من أسسه املتعددة 

 وسورة عبس تبدأ بفاصلة واحدة هي األلف املقصورة  -3  

   .        .            .        

  .        .       .         . 

          .       .         (4-46) 

اآليات ذات موسو  واحد هو ذكر حديث األعمى الذي جاء رسول  

فت اغل عنه زمانا  بدعوة صناديد قريش فعاتبه اهلل تعا  يف ذلك ،  اهلل 

 فإذا انتهى املوسو  وبدأ  خر تغات الفاصلة         (44 )

-82) تتلوها فاصلة األلف املنونة( 82)آلية وتستمر الفاصلة هاء حتى ا

يف موسو  واحد هو بيان تدّرج الرزه من إنزال املاء فإنبات الزر  ( 74

بلفظها التي رأيناها هي وهي ( 78اآلية ) ثم تأِت فاصلة امليم الساكنة …

  وحيدة كذلك يف سورة النازعات          (78 )مة حلك

 .ي التذكا بفوائد هذل النعم للناس وألنعامهم خاصة ه

دة تغات الفاصلة لذلك دة متوع   أيضا   فإذا بدأت لوحة أخروية مهد 

هذا ما تنو  يف إيقا  الفاصلة كذلك يف هذل ( 28-77)فصارت هاء 

، فصورة الفرار من  اآليات لتنو  احلديث الداخيل يف اللوحة الواحدة

 األهل              .    .       . 

              ذات فاصلة واحدة ولكن إيقاعها

 غا إيقا  اآليات التالية التي تصور مآل املدمنني        . 

        ويتغا اإليقا  حني نرى صورة الكافرين    

         .        .              . 

ة كذلك ، إَّنا ذات فاصلة إنه إعجاز بديا يف التصوير باللوحة الواحد

  !بإيقاعات خاصة من خالل الفواصلتتحدد ولكن معاملها الداخلية واحدة 
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وسورة التكوير تبدأ بلوحة رشط بديعة قصاة اآليات متقاربة يف  -2

وما ذلك تلزم اللوحة فاصلة واحدة يف كل  ياهتا هي التاء املفتوحة  ،الوزن 

 : الساكنة يف اآليات

          .        .        . 

         .           .         . 

       .            .        .    

    .         .        .   

        .       (4-42 ) 

فواصلها اثنا عرش فعال  مبنيا  للمجهول والريالث عرش فعل مطاوعلة  يفو

، أملا وصيغة املطاوعة أشبه ْء باملبني للمجهول وأقربله منله ( انكدرت )

 ."أحرضت  " املبنية للمعلوم فهي جواب الرشط ة  عرش الرابعة  الفاصلة 

قسم تغلات الفاصللة الفإذا انتهت لوحة الرشط وجوابه وبدأت لوحة 

 كلللللذلك             .           .             . 

              (42-42 ) 

فلإذا جللاء جلواب القسللم تغللات الفاصللة فتتعاقللب املليم مللا النللون 

 ( .82-42)مسبوقتني باملّد حتى  خر السورة 

وسورة الغاشية جمموعة لوحات متتابعة تقوم الفاصلة معلام  أساسيا   -2

من معامل كل منها ، فتبدأ باالستفهام عن حديث الغاشية متبوعا  بتصوير 

التاء املربو ة التي تتحول بفاصلة واحدة هي  وتستمر، حال أهل النار 

  بالوقف إ  هاء ساكنة             .       

   .       .          .           

  عام أهل النار فتأِت  يتان بفاصلة واحدة لبيان ( 4-2)      

     .            (0-3 ) ثم تعود تصور

 .( 40-2) كذلك لتاء املربو ة كذلك حال أهل اجلنة فتأِت بفاصلة ا
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ثم تبدأ لوحة جديدة باستفهام إنكاري حتث عىل التفكر يف عظائم 

 املخلوقات            .        

     .             .      

    (43-86 ) وهي لوحة بفاصلة واحدة وزنة للفواصل واحدة

 .ول فيها مجيعا  وفعل مبني للمجه

 اصلة الراء ثم يبدأ موسو  جديد بف       . 

         .       .         

    (84-82 ) وختتم السورة بفاصلة أخرى يف        .  

      (82-80 ) النحوّي بام فيهام من الوزن الواحد والنمط 

 ! الواحد واملوسو  الواحد 

 وسورة الفجر تبدأ بلوحة قسم بفاصلة واحدة  -46   .    

 .       .        .               

فاصلة الرائية ختتم اآليات ما تقارب زنة كلامهتا ، فإذا بدأ فال( 4-2)

   يف اآلياتإ  الدال موسو  جديد تغات الفاصلة       

    .      .                .    

            .          .        

    .           .          .  

        (0-42) 

داال  ما عدا وهي حتكي  رفا  من ساة عاد وثمود وفرعون فتأِت كلها 

ولكن كلمتها متوازنة ما باقي "عذاب"اآلية الريالرية عرشة ففاصلتها باء يف 

 . الفواصل

 ثم تأِت  يتا رشط يف كل منهام رشط وجوابه بفاصلة واحدة     

                        . 
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                          الفواصل           

 .حمذوف منهام ياء املتكلم ومعوض عنها بالكّسة  (أكرمن ، أهانن ) 

ومتيض السورة عىل هذا اللنمط كللام تغلا املوسلو  تغلات الفاصللة، 

 طمئنة وختتم السورة بذكر النفس امل                   .      

               .             .            (83-

واملالحظ يف هذل السورة تنو  الفواصل وكريرهتا بانتقلال السلياه ملن ( 76

 . موسو  إ   خر 

كريا يف السور القصار كام مريلنلا ، وسلنجد مريلل  هذا النمط يف الفواصل

والبلد عىل سلبيل املريلال ، ومنله كلذلك االنفطار واالن قاه : ذلك يف سور 

لوحات بديعة يف السور الطوال واملتوسلطة الطلول ، حيلث نجلد الفاصللة 

 .مكونا  رئيسا  من جممل التعبا القر ّع اجلميل 

يف  موجلودحلددة بالفاصللة هلذا التصلوير باللوحلة املذكرت أّن  -44

لنا اا ملن السلور القصلار ، ولكنه أقّل من ال واهد التي مريّ السور الطوال ، 

نختم به هذا املبحث ، عىل أّنا سنخرج ها ما يف سورة مريم ، وومن شواهدل 

هنا قليال  عن سْمت اإلجياز فنفّصل القول شيئا  ملا يف فواصلل سلورة ملريم 

 .هو  ية يف اجلامل والكامل خاصا   حيث إن هلا إيقاعا  معجزا  

باليلاء امل لددة "زكرّيا "في السورة بعد حروف االفتتاأ تأتى الفاصلة ف

بعدها األلف املمدودة ، ومن ثم تلتزم أكرير  يلات السلورة هلذل الفاصللة ، 

وهي ت يا جوا  من النغم اللفظي املحبب إ  النفس، ين أ من النطلق باليلاء 

دودة بعدها ، وقد استغل القر ن سعة العربية يف ثروهتلا امل ددة واأللف املم

الكباة من األلفاظ واألوزان والصي  ، استغل ذللك لرتكيلب الفواصلل يف 

هذل السورة وغاها عىل هذا اللنهج املعجلز ، بحيلث ال نجلد لفظلا  يالئلم 

 .الفاصلة غا لفظها

املبالغلة   م رتكة بني الصفة امل بهة وصي  "فعيل"ومن املعلوم أن صيغة

لكن الفاره بينهام أن الصفة امل بهة فعلها الزم ، وصي  املبالغة فعلهلا متعلّد  
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والقر ن يستعمل هذل الصيغة يف فواصل سلورة ملريم اسلتعامال  بلديعا  ، إذ 

خفلّي وشلقّي   "امل ددة اآلخر مريلل  "فعيل  "يستعمل منها نمطا  خاصا  هو 

جلراء الفاصللة باليلاء امل لددة يف إل " ووّل وريّض وسمّي ، وصفّي وشقّي 

 خر الكلمة ثم األلف التي تكون غالبا  للنصب ، والنصلب كلذلك يف هلذل 

الكلامت يعتمد عىل إمكانات العربية املتعددة يف إجراء النصب عىل املفعولية 

أو التبعيللة أو يف خللرب كللان وأخواهتللا أو التمييللز أو احلاليللة أو املصللدرية 

 .إلخ...للمنصوب

إذ مل تلأت الفاصللة علىل  صلة يف القر ن كام ذكرنا فاصللة منوعلة ،والفا

، ما  حرف واحد يف السور الطوال أو القصار إال يف بضا سور أ وهلا القمر

، أملا الغاللب فهلو تنلّو   بع  السور يف اجلزء األخا من القلر ن الكلريم

الفاصلة ؛ ألن القلر ن لليس كال لعر اللذي يلتلزم قافيلة واحلدة ملن أول 

، فما أن القر ن يقصد إ  الفاصلة قصلدا  ، ويعتنلي الا  القصيدة إ   خرها

 .َّنا دائام  فيه تبا للمعنىفإاعتناء خاصا  ، 

ويف سورة مريم كام قلنا تغللب الفاصللة املنتهيلة باليلاء امل لددة بعلدها 

، ونجد ذلك يف قصص زكريا املنونة التي تتحول بالوقف إ  ألف مدّ األلف 

يم وعيسى ، حتى إذا انتهلت قصلة عيسلى وجلاء التعليلق علىل وحييى ومر

بلالواو والنلون ي هلتنتفواصلل ب سبا  ياتأحداثها تغات الفاصلة ، لنجد 

علىل ملزاعم بعل   يلبوالياء وامليم ، وذلك يف موسو  خلاص هلو التعق

الناس وادعاءاهتم الكاذبة ب أن عيسى عليه السالم وأمه الصلّديقة، وملا إن 

اهيم بعد ذلك مبارشة حتى تعود الفاصلة إ  ما كانت عليله يف تبدأ قصة إبر

حتلى  ، القصص السابق ، فكأَّنا لغة خاصة للقّص وفواصل خاصة للقّص 

رشين لإذا جئنا إ  خلواتيم السلورة املباركلة وجلدنا اآليلات اللريالث والعل

األخاة منها تنتهي بحرف اللدال املفتوحلة بعلدها أللف النصلب ، ماعلدا 

والتكرار فليهام واسل   "عزا  و أّزا  "فتنتهيان بالفاصلتني  "27-24"اآليتني

يف الزاي امل ددة ما األلف ، ثم تنتهي السورة بفاصلة اللزاي غلا امل لددة 

واأللف املمدودة هذل سواء كانت مقصلورة  "ركزا  "ما األلف املمدودة يف 
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ني أو للنصللب كللام يف بللاقي الفواصللل قاسللم م للرتك بلل "زكريللا  "كللام يف 

 .ما عدا اآليات التي ذكرنا يف التعليق عىل قصة عيسى  الفواصل مجيعا  ،

ويسلتغل اإلمكانلات الكبلاة  والقر ن الكريم ي طّو  اللغة الستعامالته،

للعربية وغناها يف صياغة األلفلاظ ، فكلام رأينلا يف بدايلة السلورة اسلتعمل 

خلا ، وهلي يف صورة خاصة منها هي امل لددة احللرف األ "فعيل  "صيغة 

 "فنعنيلل "ثم استعمل وزن  "خفيا  وشقيا  و وليا  ورسيا  وسميا   " عىل التوال

تيا  "يف             نفسله ، ثلم علاد إ   اإليقلاعيَّ  ليدّديا النغم   "شيئا   "يف  "ف ْعل  "و "عن

ثلم إ  الصلفة  "سلويا  وع ليا  وصلبيا  وتقيلا  وعصليا   "األو  يف  "فعيل  "

للعربيلة يف   الواسلعةوهكذا يستعمل القلر ن اإلمكانلات  "حّيا   "يف امل بهة 

 .اإلعراب أحسن استعامل وأفضلهوالصي  واألوزان 

أما  اآليات  التي خرجت عن هذا اللون  من  الفواصل  يف السورة  فهي 

 اآليات                    .   

                              

     .                . 

                            

.                                 . 

                          . 

                        (72-26  ) 

 .وهي متريل لوحة واحدة ذات موسو  واحد

، فيكون ، مستقيم ، عظليم ، يمرتون  "وقد جاءت الفواصل عىل التوال 

فهلذل اآليلات ذات موسلو  خلاص غلا  "ال يدمنلون ، يرجعلون ، مبني 

، وهي تتحلدث علن  ة املعتادة يف السورةالقصص الذي جرت عليه الفاصل

 -علن ذللك  تعا  اهلل  -اهلل  املجرمني الضالني الذين يزعمون أن عيسى ابن  

فناسب أن خترج عن اجلو الوجداع اهلاد  يف لغة القّص ، إ  جلو غاسلب 

 .متوّعد 
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واختالف الفاصلة هنا ذو بالغة خاصلة ، قلد تظهلر لنلا أو نعجلز علن 

خمالفة لذلك اجلو اهلاد  اللذي أحسسلنا بله ملا القصلص  تدّبرها ، إن فيه

اأ ، وزعلم  بلأن لله وللدا   ،السابق  وملن ثلم .. فها هنا كفر بلاهلل تعلا  رص 

، وما ذللك فالفواصلل يف هلذل اآليلات  اختلفت الفاصلة الختالف احلال

                    وكلام بللني "يملرتون و فيكللون و ال يدمنلون "فيهلا تكلرار أيضلا   كللام بلني 

فهلو م لرتك ملا األفعلال يف االنتهلاء  "مبني "أما لفظ  "مستقيم وعظيم  "

وما األسامء يف وجود املد قبل احلرف األخا ، املسبوقة بحرف مّد ، بالنون  

، إن اجللو الغاسلب  وهو مّد بالياء مريلهام، فسبحان ملن هلذا كالمله املبلني

، ألن هلا دورها يف تصلوير املعنلى نسى فيه الفاصلة كذلك د هاهنا ال ت  املتوع  

 .والتأثا عىل املتلقني 

دة ، دة املتوع  لقد ساعدت الفاصلة إذن يف تصوير اللوحة الغاسبة املهد  

إ  القصص املبارك  السياه دافإذا انتهى ذلك اجلو الغاسب بظالله وع

  وجدنا الفاصلة تعود إ  ما بدأت به             

       ( 24:مريم)  ثم تستمر عىل ذلك وما يقرب منه إ   خر

 . السورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

786 

 املصـادر واملراجـ 
، أليب بكر عبد الرمحن بن الكامل السيو ي، ط دار احلديث   اإليقان يف علوم القرآن .4

 . ت.م ، ط احللبي بالقاهرة د8662-هل4282القاهرة 

دار  4حممد محاسلة عبلد اللطيلف ، ط/ل التحليل النيص لل عر ، د اإل داع املوازي .8

 .م  8664غريب ، القاهرة 

 .م4222 -هل  4242 4مكتبة املعارف بالرياض ، ط، للبخارّي  األدب املفرد ، .7

 .ت.عبد القادر حسني، ط َّنضة مُّص د/، د أثر النحاة يف البحث البالغي .2

اهليئة املُّصلية  حممد مصطفى بدوي،/د:، ترمجةج سانتياناجور،  اإلحساس  اجلامل .2

 .م8664العامة للكتاب ، القاهرة 

 .4220، دار الكتب العلمية ، باوت4، أبو حامد الغزال ، طإحياء علوم الدين  .6

، دار الكتب  4أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاع طاألزمنة واألمكنة ،  .3

 .هل4243العلمية ، باوت 

 .م 4232-هل4722باوت  -، للزخمرشي ، دار املعرفة  ساس البالغةأ .2

عمرو زكريا عبد اهلل ، املركز القومي للرتمجة ، : ، تانس هوكس ، ترمجة  االستعارة .2

 .م 8640القاهرة 

، شهاب الدين أمحد بن إدريس بلن عبلد اللرمحن القلرايف ،  االستغناء يف االستثناء.11

 . م4220-هل4260لبنان  -دار الكتب العلمية  4ط حممد عبد القادر عطا ،:حتقيق

 .م 4224-هل4248، لعبد القاهر اجلرجاع ، دار املدع  أْسار البالغة.44

 . فاسل السامرائي ، نسخة رقمية /، د أْسار البيان يف التعبري القرآين.48

 القاهرةب ، دار الفكر العريب عز الدين إسامعيل/، د األسس اجلاملية يف النقد العريب.47

 .ت.د

دار الفكلر العلريب  8سلعد مصللوأ ، ط/، ددراسة لغوية إحصـائية - األسلوب.42

 .م4222-هل4262القاهرة ب

 .م 8666أمحد خمتار عمر ،  اهليئة املُّصية العامة للكتاب /، د أسامء اهلل احلسنى.42

عبلد /د: حتقيلق  ، ملحمد بن عيل اجلرجاع، اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة.40

 .ت .، دار َّنضة مُّص د القادر حسني

بلاوت  -دار اجليل4عبد السالم هارون، ط: ، أبو بكر بن دريد ، حتقيق االشتقا .43

 .م4224-هل4244

 .ت.باوت د -أمحد عزت راج  ، ط دار القلم / ، د أصول علم النفس .42
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دار  2السيد أمحد صقر ، ط: ، للقايض أيب بكر الباقالع ، حتقيق إعجاز القرآن .42

 .م 4223لقاهرة املعارف ، ا

 .4202، دار الفكر العريب ، القاهرة 4عبد الكريم اخلطيب ، ط،  إعجاز القرآن.86

املكتبلة التجاريلة  2، مصطفى صاده الرافعلي ، طإعجاز القرآن والبالغة النبوية .84

 .م4226-هل 4722

، أليب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويله،  إعراب ثالثب سورة من القرآن الكريم.88

 .ت .ة الزهراء ، القاهرة دمكتب

،  باوت -دم ق  -دار ابن كريا  2ط ، حميي الدين درويش،  إعراب القرآن و يانر.87

 .هل 4242

 .باوت  -، دار الفكر  8، أبو الفرج األصفهاع ، ط األغاين.82

دار   4حمملد أبلو الفضلل إبلراهيم ، ط: ، للرشيف املرتىض ، حتقيلق  أمال املريىض.82

 .م 4222 -هل  4737بية ، الكتب العر إحياء

عبلد املجيلد قطلامش ، دار امللأمون : ، أبو عبيد القاسم بن سالم ، حتقيق األمثال .80

 .للرتاث ، دم ق 

 7رمضلان عبلد التلواب ، ط /، رودلف زهلايم ، ترمجلة د األمثال العر ية القديمة.83

 . م4222 -هل4262باوت  -مدسسة الرسالة 

 - نطا ، ، مكتبة الصحابة 4ن قيم اجلوزية طشمس الدين باألمثال يف القرآن ، .82

 .م 4220 -هل  4260

م ، 4226 4، أمحد بلن حمملد  لاحون ، ط العظيمأمثال ونامذج  رشية من القرآن .82

 .بدون نارش 

، دار  أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بلن عبلد اهلل العكلربي،  إمالء ما مني  ر الرمحن.76

 .م 4220 -هل4260الفكر ، لبنان 

لبنان  -، ابن ه ام املصلري ، املكتبة العصلرية املسالك إىل ألفية ا ن مالك  أوضح.74

 .م 4220 -هل 4243

 .ت . ، للخطيب القزويني ، دار اجليل ، باوت د  اإليضاف يف علوم البالغة .78

 .ت .القاهرة د ب، البن تيمية ، مكتبة النهضة اإلسالمية  اإليامن.77

 .م4228 -هل4248الفكر ، باوت دار  ، ط ،  أبو حيان األندليس البحر املحيط.72

 -هلل 4263بلاوت  -، أسامة بن منقذ ، دار الكتب العلمية  البدي  يف نقد الشعر.72

 . م 4223

حفني حممد رشف ، دار َّنضة /د: ، البن أيب اإلصبا املُّصي ، حتقيق  دي  القرآن.70

 .ت . مصلر د
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، ملحمود بن محزة الكرماع  لبيانالةرهان يف يوجير متشا ر القرآن ملا فير من احلجة وا.73

دار االعتصلام  7أرسار التكلرار يف القلر ن ، ط: نرشل عبد القادر أمحد عطا بعنوان 

 .م 4232-هل 4722

لبنلان  -، لبلدر اللدين الزركيشل ، دار الفكلر ، بلاوت  الةرهان يف علوم القـرآن.72

 .م4222-هل4262

مكتبة ال باب ، القاهرة ، أليب احلسني بن وهب ،  الةرهان يف وجوه البيان.72

 .م4202 -هل 4722

 :، جمد الدين الفاوزابلادي، حتقيلق  صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .26

-هلل 4726 بالقاهرة عبد العليم الطحاوي ، ط املجلس األعىل لل ئون اإلسالمية

 .م4236

بلاوت  دار الفكلر ، 8، السليو ي ، ط  غية الوعاة يف طبقات اللغـويب والنحـاة.24

 .م4232 -هل4722

 . م 4222، دار املعارف ، القاهرة 2شوقي سيف ، ط / ، د البالغة يطور وياريخ.28

 .م4228صالأ فضل ، عامل املعرفة ، الكويت  / ، د  الغة اخلطاب وعلم النص.27

مصلطفى الصلاوي اجللويني ، دار املعرفلة /، د  الغة العـرب يف  يئـات اإلسـالم.22

 .م4222اإلسكندرية   - اجلامعية

، عبد الرمحن امليداع ، نسلخة إلكرتونيلة  البالغة العر ية ، أسسها وعلومها وفنوهنا.22

 .سمن برنامج املكتبة ال املة 

، للونجامن ، القلاهرة 8حممد عبد املطللب ، ط/ قراءة أخرى ، د - البالغة العر ية.20

 .م4223

العربيلة ، دار النهضلة رقاوي ، ط لعفت ال ل/، د الغة العطف يف القرآن الكريم .23

 .م 4224باوت 

مكتبلة وهبلة ،  8حمملد أبلو موسلى، ط/، د البالغة القرآنية يف يفسري الزخمرشـي.22

 .م4222-هل4262القاهرة 

ــة.22 ــة العر ي ــاء اجلمل روه ، لدار ال لل4ط حممللد محاسللة عبللد اللطيللف ،/ ، د  ن

 .  م4200-هل4240القاهرة

دار املعارف ، القاهرة  7أمحد درويش ،  ط /جون كوين ، ترمجة د،   ناء لغة الشعر.26

 .م4227

ايب ، سمن ثالث رسلائل يف إعجلاز القلر ن الكلريم ، ، للخطّ   يان إعجاز القرآن.24

 .م 4224دار املعارف  2حممد زغلول سالم، ط/ حممد خلف اهلل أمحد، د/حتقيق د
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حمملد عبلد السلالم / بن بحر اجلاحظ ، حتقيلق  و، أليب عريامن عمر البيان والتبيب.28

 .م 4222-هل4262مكتبة اخلانجي ، القاهرة  2هارون  ط

متام حسان ، جملة جمما اللغة /، ديأمالت يف  عض القيم الصويية يف القرآن الكريم .27

 .م 4223، 06:  بالقاهرة  العربية

 .م4237-هل4727دار الرتاث  8، البن قتيبة ، ط يأويل مشكل القرآن.22

 .ت .دبالقاهرة ملعارف دار ا 2، ملحمد بن جرير الطربي ، ط ياريخ الطةري.22

 . م 4226، إرسائيل ولفنسون ، دار القلم ، لبنان ياريخ اللغات السامية .20

روه ، علامن ، لدار ال ل 8إحسان عبلاس ، ط/ ، د ياريخ النقد األديب عند العرب.23

 .م 4228األردن 

نسلخة إلكرتونيلة سلمن ي ، لحممد الطاهر بن عاشور التونسل،  التحرير والتنوير.22

 . كتبة ال املة برنامج امل

 .م 4272-هل4727جملة جمما اللغة العربية ، العدد األول ، ، عيل اجلارم  الرتادف.22

، حاكم ماللك الزيلادي ، من لورات وزارة الريقافلة واإلعلالم ،  الرتادف يف اللغة.06

 .م 4226العراه 

-هلل4283دار علاّمر، األردّن  2فاسل صال  السلامرائّي، ط/دالتعبري القرآيني ،  .04

 .م8660

 .م4227-هل4267باوت -، الرشيف اجلرجاع ، دار الكتب العلمية  التعريفات.08

مطابا سجل  2حممود خا ر و خرون ، ط / ، د يعليم اللغة العر ية والرت ية الدينية.07

 .م 4222العرب 

روه لمكتبة ال  4ط، زغلول النجار / د،   يفسري اآليات الكونية يف القرآن الكريم.02

 . م8663 -هل 4282الدولية ، القاهرة 

 .م4200دار املعارف  8عائ ة عبد الرمحن، ط/ ، دالتفسري البياين للقرآن الكريم.02

حممد بن عمر بلن احلسلن بلن  مفاتي  الغيب أو التفسا الكبا ، =  يفسري الرازي.00

 .هل4286 باوت -دار إحياء الرتاث العريب ،   7، ط الرازي ياحلسني التيم

مدسسة  4ط، أمحد حممد شاكر :  حتقيق،  جرير الطربيحممد بن يفسري الطةري ، .03

 .م8666 -هل  4286الرسالة 

، حممد متول ال عراوي ، نسخة رقميلة سلمن برنلامج املكتبلة  يفسري الشعراوي.02

 .ال املة 

-هل 4262باوت  -دار الفكر  8، البن كريا الدم قي ، ط يفسري القرآن العظيم.02

 .م 4222
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حممد رشيد رسلا ، اهليئلة املصللرية العاملة ( فسا املنارت) =  يفسري القرآن احلكيم.36

 .م4226للكتاب ، 

 .م8664الكويت ( 803) عامل املعرفة شاكر عبد احلميد ، / ، د التفضيل اجلامل.34

حممد : قيق ، حت حممد بن حسني ، الرشيف الريّض  يلخيص البيان يف جمازات القرآن.38

 .ربية، القاهرة، دار إحياء الكتب الع4/ ، ط حسن غنيعبد ال

، للقايض عبد اجلبار املعتزل ، دار النهضة العربية احلديرية  ينزير القرآن عن املطاعن.37

 .ت.باوت د -

(  802) نبيل عيل سلسلة عامل املعرفة /د،  الثقافة العر ية وعرص املعلومات.32

 .م  8664الكويت يناير 

 م 4228-هل 4248، عيل اجلارم ، دار الرشوه، القاهرة  جارميات.32

حمملد بلن أمحلد بلن أيب بكلر بلن فلرأ تفسا القر بي، =  اجلام  ألحكام القرآن .30

 .م 4226-هل 4246، ط دار الغد العريب  األنصاري 

السلعيد حمملود عبلد اهلل ، مقلال / ، دجدوى الوزن والقافية يف الصياغة الشـعرية.33

 .م 4223يونيو -هل4263، شوال  4:بمجلة الدارة السعودية ، 

 -ل4242دم لق،  -دار املكتبلي  8، أمحلد ياسلوف ، ط املفردة القرآنيـةمجاليات .32

 .م4222

مكتبلة اخللانجي  4حمملد محاسلة عبلد اللطيلف ، ط/، د اجلملة يف الشعر العـريب.32

 .  م 4226 -هل4246

، صللالأ الللدين الصللفدى ، مطبعللة اجلوائللب ،   جنــان اجلنــاس م علــم البــدي .26

 .هل  4822القسطنطينية 

دمان ، جمللة علامل عزيز حممد عل/ ، د الدالل يف قراءة النص األديبحدود االنفتاف .24

 -، ينلاير  73، املجلس الو ني للريقافة والفنلون واآلداب ، جمللد الفكر ، الكويت

 .م 8662مارس 

دارالكتب  8، ط سى بن عيسى بن عيل الدمايحممد بن مو، حياة احليوان الكةرى .28

 . هل4282، باوت  العلمية

اهليئلة  7ط حمملد عليل النجلار ، : حتقيلق أليب الفت  عريامن بن جني ،،  اخلصائص.27

 .م 4220-هل 4260رية العامة للكتاب لاملص

مكتبلة وهبلة ، القلاهرة  2حمملد حمملد أبلو موسلى ، ط/ ، د خصائص الرتاكيب.22

 .م4220

 .م8662فرباير  -الكويت ( 706) شاكر عبد احلميد ، عامل املعرفة   / ، د اخليال.22
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 مكتبلة وهبلة 4عبد العظليم املطعنلي ، ط/ ، د جديدة يف إعجاز القرآندراسات  .20

 .م 4220 –هل  4243 بالقاهرة

، املطبعلة النموذجيلة ، 4حاملد عبلد القلادر ، ط،  دراسات يف علم الـنفس األديب.23

 .م4222القاهرة 

دار العللم للماليلني ، بلاوت  2صلبحي الصلال  ط/ ، د دراسات يف فقر اللغـة.22

 .م 4226

 .م4224-هل 4244دار الرشه  0، حممد قطب ، ط قرآنية دراسات.22

 حممد مصطفى  يلدين ،/ ، للخطيب اإلسكايف ، حتقيق د درة التنزيل وغرة التأويل.26

 .م  8664 -هل  4288، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة  4ط

هل 4242لبنان  -باوت  -، لعبد القاهر اجلرجاع ، ط دار املعرفة دالئل اإلعجاز .24

 . م4222

 .م 4224 املُّصية مكتبة األنجلو 0ط إبراهيم أنيس ،/ ، د داللة األلفاظ.28

 . ت .دار املعارف د 2حممد أيب الفضل إبراهيم ، ط: ، حتقيق ديوان امرئ القيس  .27

 .م 4227هل 4262، دار باوت ، لبنان  ديوان اخلنساء.22

-هلل4242، دار الكتلاب العلريب، لبنلان  رف اخلطيب التةريـزيـديوان عنرتة  ش.22

 .م4222

 .م 4224 -هل4244، دار الكتاب العريب ، باوت  ديوان النا غة.20

ر ، مكتبة ال لباب ، لحممد كامل ب /، ستيفان أوملان ، ترمجة ددور الكلمة يف اللغة .23

 .م4222القاهرة 

شهاب الدين حممود بن عبد اهلل ،  روف املعاين يف يفسري القرآن العظيم والسب  املثاين.22

 . ت.القاهرة د -، املطبعة املناية لويساحلسيني األ

 . م4222-هل4248، مكتبة اخلانجي  بالقاهرة ، البن سنان اخلفاجيْسالفصاحة .22

 بعة دار السالم بالرياض ،  أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوينيسنن ا ن ماجر ، .466

 .م 8666 -هل 4284،  7ط "جملد الكتب الستة  "

ْسلتاعسليامن بن األ،  سنن أيب داود.464 جن               بعلة دار السلالم بالريلاض،  شلعث الس 

 .م 8666 -هل 4284،  7ط "جملد الكتب الستة  "

ْورة بن موسلى بلن الضلحاك،  سنن الرتمذي.468  بعلة دار ،  حممد بن عيسى بن س 

 .م 8666 -هل 4284،  7ط "جملد الكتب الستة  "السالم بالرياض 

، دار الكتب 4ط ، ن عبد اهلل األزهريخالد برشف الترصيح عىل التوضيح  ، .467

 .م8666 -هل4284لبنان  -العلمية ، باوت
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حممد الطيب اإلبراهيم  /د: ،  مجال الدين الفاكهي ، حتقيق  رشف احلدود النحوية.462

 . م 4220 -هل4243باوت  -دار النفائس  4ط

 - دار الكتلب العلميلة ، للريض اللدين االسلرتاباذي ، رشف كافية ا ن احلاجب.462

 . ت.باوت د

 .ت .القاهرة دبمكتبة املتنبي  ، ، ملوفق الدين بن يعيشرشف مفصل الزخمرشي .460

حمملد أبلو الفتلوأ رشيلف ، /د: قيلق حت، البن باب لاذ ،  رشف املقدمة النحوية .463

 . م 4232 بالقاهرة اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية

 صلقر ، احللبليأمحلد السليد  : حتقيلق ، ،أليب احلسني أمحد بن فلارس الصاحبي.462

 .ت .القاهرة دب

،أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخلاري ،  بعلة دار السلالم  صحيح البخاري.462

 .م 8666 -هل 4284،  7ط "جملد الكتب الستة  "بالرياض 

 7، ط بتحقيق حمملد نلارص اللدين األلبلاع ، للسيو ي، صحيح اجلام  الصغري.446

 .م 4222-هل 4262املكتب اإلسالمي ، باوت 

جمللد  "، ملسلم بن احلجاج الق اي ،  بعة دار السالم بالرياض  صحيح مسلم.444

 .م 8666 -هل 4284،  7ط "الكتب الستة 

-هلل 4262، أليب هالل العسلكري، دار الكتلب العلميلة، بلاوت  الصناعتب.448

 .م 4220-هل 4260باوت  -م  واملكتبة العُّصية صيدا 4222

لبنللان  -دار األنللدلس، بللاوت 7مصللطفى ناصللف، ط /، دالصــورة األد يــة .447

 .م4227

بلاوت  -ط دار الفكلر ، حممد بن سعد بن منيلا البغلدادي ، طبقات ا ن سعد .442

 .م  4222-هل4242

، حلملزة بلن حييلى  الطراز املتضـمن ألْسار البالغـة وعلـوم حقـائق اإلعجـاز.442

 .م4242 -هل 4778القاهرة ب العلوي، مطبعة املقتطف

اهليئلة  صالأ فضل ، مقال بمجلة فصلول ،/، د ظواهر أسلو ية يف شعر شوقي.440

 .م4224، يوليو  2:،   4:مج  املُّصية العامة للكتاب ،

، أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري ، املجللة  ظواهر من االشتقا  يف لغة العرب.443

 .م 8643مايو  -له4272، الرياض ، شعبان  223، العدد  28: العربية 

 .ت. ، دار املعارف ، القاهرة  د  42ط شوقي سيف ،/ ، دالعرص اجلاهيل .442
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نسخة )  نجود هاشم الربيعي - العالقات الدالليية يف املجاز واالستعارة والكناية.442

 (.إلكرتونية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت 

ــم اجلــامل اللغــوي.486 -حممللود سللليامن يللاقوت ، دار املعرفللة اجلامعيللة/ ، د  عل

 .م 4222اإلسكندرية 

عبد احلافظ حلمي حممد ، / ، دخدمة يفسري القرآن الكريم العلوم البيولوجية يف .484

 .م 4228، الكويت  2، 48جملة عامل الفكر ، مج

 .ت .د بالقاهرة حسن حممد خا الدين ، مكتبة عني شمس/، د العلوم السلوكية.488

 .م 4223سعيد حسن بحاي ، لونجامن ، القاهرة / ، د  علم لغة النص.487

، أليب عىل احلسلن بلن رشليق القلاواع ،  ونقده العمدة يف حماسن الشعر وآدا ر.482

 .م4238باوت  -دار اجليل  2حممد حميي الدين عبد احلميد ، ط : حتقيق

 .م 4224، أبو هالل العسكري، ط دار الكتب العلمية، باوت  الفرو  اللغوية .482

القلاهرة بمكتبلة اخللانجي  8ط ، رمضان عبد التواب/ ، د فصول يف فقر العر ية.480

 .م4224

عبد الوهاب عللوب ، املجللس األعلىل : ، فولفجانج إيّّس ، ترمجة  فعل القراءة.483

 .م 8666مُّص  -للريقافة 

، أليب منصور عبد امللك بلن حمملد الريعلالبي ، دار مكتبلة فقر اللغة وْس العر ية .482

 .ت .احلياة ، باوت د

سلكندرية اإل -رجاء عيد ، من أة املعارف/، د فلسفة البالغة  ب التقنية والتطور.482

 . ت.د

رية العامة للكتاب، القاهرة لعبد الفتاأ الديدي ، ط اهليئة املص/، د فلسفة اجلامل.476

 .م4222

 .م 8646املنصورة  8أمحد عبد السيد الصاوي ، ط/ ، دفن االستعارة .474

ملن عللامء القلرن )، البلن النقيلب الفوائد املشو  إىل علوم القرآن وعلم البيان .478

 .ت .باوت د -سوبا  إ  ابن القيم ، دار الكتب العلميةنرش من( السابا اهلجري 

مكتبلة  8ر ، طلالسليد خضل/ دراسة بالغية داللية، د - فواصل اآليات القرآنية.477

 .م8662 -هل 4276القاهرة  -اآلداب 

القلاهرة بعبد القادر القط ، مكتبلة ال لباب / ، د  يف الشعر اإلسالمي واألموي.472

 .ت .د

 .م 4202 املُّصيةإبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو / ، د يف اللهجات العر ية.472

 -هلل 4263باوت  -مدسسة الرسالة  8، للفاوزابادي ، طالقاموس املحيط  .470

 .م4223
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الكويت  2،    48مج : عبد العزيز كامل ، جملة عامل الفكر / ، د القرآن والتاريخ.473

 .م  4228

 4262 بالقلاهرة روهلدار ال ل 7، حممد علريامن نجلاِت ، طالقرآن وعلم النفس .472

 .  م 4223 -هل

هلل 4262مكتبلةاخلانجي7، لسيبويه ، حتقيق عبد السلالم هلارون ، ط الكتاب.472

 .م4222

شلكري حمملد عيلاد ، دار الكاتلب / ، ألرسطو  اليس ، ترمجلة د كتاب الشعر.426

 .م4203 -هل4723 بالقاهرة العريب

،  لـأويـالكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه الت.424

 .م4223-هل4263 بالقاهرة دار الريان للرتاث 7ملحمود بن عمر الزخمرشي ، ط

لبنلان  -، حاجي خليفلة ، دار الفكلر  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.428

 .م 4226-هل4246

مدسسة الرسلالة ،  8، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ، ط الكليات.427

 .م 4222 -هل  4242باوت 

 .م4228القاهرة بأليب منصور الريعالبّي ، مكتبة ابن سينا ناية والتعريض ، الك.422

رية العاملة للكتلاب لاهليئة املصل 8حممد مجال الدين الفندي، ط/، د اهلل والكون.422

 .م4223

 .ت .ط دار املعارف د ، جلامل الدين بن منظور ، لسان العرب.420

 . م4207ب ، القاهرة رمضان عبد التوا/، ترمجة د نولد كه،  اللغات السامية.423

رية العاملة للكتلاب لاهليئة املص 8متام حسان ، ط/، داللغة العر ية معناها مبناها.422

 .م4232

 .م 4224دار املعارف  8عائ ة عبد الرمحن ، ط/ ، د لغتنا واحلياة.422

 . ت.حممد حسن عبد اهلل، ط دار املعارف ، القاهرة د/، د اللغة الفنية.426

مدسسة الكويلت للتقلّدم  ،أمحد خمتار عمر /، د فنية دراسة يوثيقية -لغة القرآن .424

 .م 4233-هل4242العلمي ، الكويت 

ر ، القلاهرة لحممد محاسة عبد اللطيف ، دار غريب للن ل/ ، د اللغة و ناء الشعر.428

 .م8664

، 46دار العللم للماليلني ، ط  ،صلبحي الصلال  / د،  مباحث يف علوم القـرآن.427

 .م4233باوت  

 .م4228دار املعارف  2يوسف مراد ، ط/ ، د  العاممبادئ علم النفس .422
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أمحلد /د:  حتقيق ، ، لضياء الدين بن األثا املثل السائر يف أدب الكايب والشاعر .422

 .ت .َّنضة مُّص ددار بدوي  بانة ، /د ، احلويف

 .ت .، الرشيف الريّض ، ط احللبي ، القاهرة داملجازات النبوية .420

فداد سزكني ، مكتبة اخللانجي ، : ن املرينى ، حتقيق ، أبو عبيدة معمر بجماز القرآن .423

 .ت.القاهرة د

( 842)علامل املعرفلة ، سلسللة مصطفى ناصلف / ، د حماورات م  النثر العريب.422

 .م4223 -هل4243الكويت 
، أليب الفت  عريامن بلن جنلي ،  املحتسب يف يبيب شواذ القراءات واإليضاف عنها.422

الفتاأ إسلامعيل شللبي ، املجللس األعلىل  عبد/ عيل النحدي ناصف ، ود: حتقيق 

 .م 4222 -هل4242لل ئون اإلسالمية ، القاهرة 

القلاهرة بعيل أبلو املكلارم ، ط دار غريلب /، د  املدخل إىل دراسة النحو العريبي .406

 .م 8663

القلاهرة ب دار الريقافلة 8حمملود فهملي حجلازي ، ط/، د مدخل إىل علم اللغـة.404

 .م4232

         ، فولفجلانج هاينله ملن ، ديلرت فيهفيجلر ، ترمجلة  يـنصمدخل إىل علم اللغة ال.408

 .هل 4242فال  بن شبيب العجمي ، نرش جامعة امللك سعود ، الرياض /د

سعيد حسن بحاي ، / ، زتسيسالف واورزنياك ، ترمجة دمدخل إىل علم النص .407

 .م8667 -هل 4282مدسسة املختار،  القاهرة 

رة.402 الكويلت ، (  838) زيز محودة ، سلسللة علامل املعرفلة عبد الع/، د  املرايا املقعي

 .م  8664أغسطس 

دار اللرتاث ،  7جلالل اللدين السليو ي ، ط املزهر يف علوم اللغـة وأنواعهـا ،.161

 .ت .القاهرة د

 .ت.د.باوت  -، دار الكتب العلمية مسند اإلمام أمحد  ن حنبل .166

حاتم صال  /د: مكي بن أيب  الب القييس ، حتقيق  مشكل إعراب القرآن ،.403

 .هل4262باوت  -مدسسة الرسالة  8الضامن ، ط

 حمملد حسلن عبلد العزيلز ، دار الفكلر العلريب،/، د املصاحبة يف التعبري اللغوي.402

 .م4226القاهرة 

 .م4220، القاهرة  لونحامن 4حممد عناع ، ط/، د املصطلحات األد ية احلديثة.402

قيق حممد عيل البجاوي ، دار ، السيو ي ، حت معرتك األقران يف إعجاز القرآن.436

 .ت .الفكر العريب د



 

796 

-هلل4244بلاوت  -ياقوت احلموي ، ط دار الكتب العلميلة األد اء ، معجم .434

  .م 4224

عبد احلميد /إسامعيل عاميرة ، د/ داألدوات والضامئر يف القرآن الكريم ،  معجم.438

  .م4220-هل 4263باوت  –، مدسسة الرسالة 4مصطفى السيد ، ط

للدكتور أمحد مطلوب ، ط املجما العلمي ،  املصطلحات البالغيةمعجم .437

 .م4227-هل4267العراقي ، بغداد 

 8، جمدي وهبة وكامل املهندس ، طمعجم املصطلحات العر ية يف اللغة واألدب .432

 .م4222مكتبة لبنان 

، ملحمد فداد عبد الباقي، مدسسة مجال املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم .432

 .ت.باوت د للنرش ،

 .م4238 -هل 4728، 8، جمما اللغة العربية بالقاهرة ، ط املعجم الوسيط.430

رية العاملة لحمملد مجلال اللدين الفنلدي ، اهليئلة املصل/ ، د م  القرآن يف الكون.433

 .م 4228للكتاب 

، دار الفكر العريب ، القاهرة  4حسن  بل ، ط/داملعنى يف البالغة العر ية ، .432

 .م4222
بن ه ام األنصاري ، ط املكتبة مجال الدين عن كتب األعاريب ، مغني اللبيب  .432

 .م 4224 -هل 4244العُّصية  لبنان 

( 446)عامل املعرفة ، حممد عصفور/د : ترمجة ، رينيه ويليك،مفاهيم نقدية .426

 .م4223الكويت 

 .ت .باوت د -، للراغب األصفهاع ، دار املعرفة  املفردات يف غريب القرآن.424

أمحد عبد السيد الصاوي ، مطبعة / ، د عند عبد القاهر اجلرجاين مفهوم اجلامل.428

 .م8668اإلسكندرية  -االنتصار 

حسن : حتقيق ، عيل بن حممد بن العباس ، أبو حيان التوحيدي  املقا سات.427

 .م4228سعاد الصباأ  8السندويب ، ط

-له4242باوت  -دار الفكر  4، أمحد بن فارس ، ط املقاييس يف اللغة.422

 .م4222

 . ت .، عبد الرمحن بن خلدون ، ط دار ال عب ، القاهرة د مقدمة ا ن خلدون.422

حسن حممد وجيه ،  عامل /، د مقدمة يف علم التفاوض السيايس واالجتامعي.420

 .م4222أكتوبر  -هل4242، ربيا اآلخر الكويت( 426)املعرفة 

 .م 4223مطبعة جامعة القاهرة  8، حفني ناصف ، ط مميزات لغات العرب.423

 .م 4232مكتبة األنجلو ، القاهرة  0إبراهيم أنيس ، ط / ، د ن أْسار اللغةم.422
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، دار إحياء الرتاث 7، عبد العظيم الزرقاع  ، ط مناهل العرفان يف علوم القرآن.422

 .م4227العريب ، باوت 

 .ت .َّنضة مُّص ددار ، أمحد أمحد بدوي ،  من  الغة القرآن.426

رين ، ط املطابا األماية ببواله ، لطه حسني و خاملنتخب من أدب العرب .424

 . م4273

، 8:حممد يونس عبد العال ، مقال بمجلة الدارة   / ، د من قضايا السج .428

 .هل 4244السعودية ، ربيا األول 

خالد سليكى ، جملة عامل الفكر ، مج /د - من النقد املعياري إىل التحليل اللساين.427

 .م4222، الكويت 8-4: العددان  87:

، دار 8مصطفى الصاوي اجلويني ، ط/، د ـرشي يف يفسري القرآنمنهج الزخم.422

 .م4202املعارف 

 . ت.لبنان د-دار املعرفة، أبو إسحاه ال ا بي، املوافقات يف أصول الرشيعة.422

عامد عبد اللطيف ، /املحرر د( موسوعة أكسفورد للبالغة ) =  موسوعة البالغة.420

 .م 8640القاهرة باملركز القومي للرتمجة  4ط

 .م4222 املُّصية إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو/، دسيقى الشعر مو.423

 .ت.دبالقاهرة ، لإلمام مالك بن أنس ، ط احللبي  املوطأ.422

 .م8640القاهرة باملكتبة التوفيقية  7حممد عبد اهلل دراز ، ط/ ، د النبأ العظيم.422

 -العلمية ، أبو القاسم عبد الرمحن السهييل ، ط  دار الكتب نتائج الفكر يف النحو .866

 .م4228-هل4248لبنان 

 .م 8664أمحد عفيفي،  مكتبة زهراء الرشه ، القاهرة / ، د نحو النص.864

مصطفى النحاس ، من ورات /، دنحو النص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب.868

 . م 8664 -هل 4288، الكويت  ذات السالسل

 القاهرةب روهلط دار ال  ، حممد محاسة عبد اللطيف/ ، د النحو والداللة.867

 .م8666-له4286

 .ت .د، عباس حسن ، دار املعارف ، القاهرة  النحو الوايف.862

مصطفى ناصف ، جملة فصول ، / قراءة يف دالئل اإلعجاز ،  د - النحو والشعر.862

 .م 4224أبريل ،  7: ،   4: مج 

 .م 4227باوت 4، األزهر الزناد ، املركز الريقايف العريب ، ط نسيج النص.860

ط دار الفكر بن اجلزري ،  حممد بن حممد بن يوسف،  راءات العرشالنشـر يف الق.863

 .ت.باوت د -
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،  رهلر أفريقيا ال ل، فان دايك ، ترمجة عبد القادر قنيني ، ن  النص والسيا .862

 .م8666 املغرب

،  حميي الدين صبحي: ، رينيه ويليك وأوستن وارين ، ترمجة نظرية األدب.862

 . ت.باوت د

عبد القادر القط ، مقال بمجلة فصول ، مج / ، دواملنهجية  النقد العريب القديم.846

 .م  4224، 7:،  4:

إبراهيم السامرائي ، /، الفخر الرازي ، حتقيق د هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز.844

 . 4222حممد بركات أبو عيل ، ط دار الفكر ، عاّمن ، األردّن /د

لسعادات بن األثا ، املكتبة جمد الدين أبو ا،  النهاية يف غريب احلديث واألثر.848

 .م4232 -هل 4722باوت  -العلمية 

سليامن بن صال  القرعاوي ، مكتبة /، د الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم.847

 .م 4226-هل4246الرياض  -الرشد 

 .ت.، عبد العزيز اجلرجاع ، ط احللبي ، القاهرة دالوساطة  ب املتنبي وخصومر .842

نوفل نيوف ، سلسلة عامل املعرفة /ات ف، ترمجة د، غيورجى غ الوعي والفن.842

 .م 4226 -هل 4246الكويت ( 420)
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 سرية ذايية 
 .جامعة المنصورة  -أستاذ العلوم اللغوية بكلية التربية  -السيد خضر / د -

 :نشر قرابة أربعين كتاباً وبحثاً في اللغويات واإلسالميات منها 
دراسـ  يف القـرآن والشـعر ، مسـتويات الت ليـ   -الرتكيب النعـيت يف العربيـ  : اللغويات  البحوث المحّكمة في -

دراســ  يف املفــاهيم والتطبيقــات ، مــنهي الســيويف يف التــبليا الن ــول بــي التقليــ  والت  يــ   ،  -الن ــول للعربيــ  
مــع دراســ  مقارنــ  بــي ) القاعـــ ةو والنـــ    البنيــ  الن ويــ  لل ــوار ، التعريــب أم التعلــيم ب ــ، العربيــ    ، الن ـــُو بــي

ـــ  والكشـــاش للز شــــرل الفهـــم اجل ـــاي للرتكيـــب الل ـــول  ، الرتاكيـــب الن ويـــ  لعنـــاوي  ا  بـــار يف بعـــ  ( املفص 
يف  " مـــا " ، "دراســـ  نصـــي   -رســـال  يف ليلـــ  التنفيـــ  " الصـــ ا الســـعودي  املعا ـــرة  ، اركـــ  الضـــ ا ر يف قصـــي ة 

دراس  يف سـورة  -، الن و واإليقـاع وال الل  اس  حنوي  داللي  ، الل   العربي  والت والت الرق ي  در  -كتاب سيبويه 
الرمح  ، الب ايات الن وي    ول البالغ  العربي  ، القراءة اجل الي  للشـعر بـي عبـ  القـاهر وكـون كـوي  ، املـ  رات 

 .غ، اللفظي  يف توكيه دالل  الن  
املشــكالت  -املســل ون بــي مــنهي الــ ي  ومشــكالت الواقــع : ي مجوواا اإلسووالميات البحوووث المحّكمووة فوو -

 -(منشـور علـم موقـع الرابطـ  ) م   1 الـ ل عقـ  يف مكـ  املكرمـ  يوليـو م متر رابط  العامل اإلسالمف " واحللول 
يا اكت اعيــ  يف قضــا) مشــارك  يف نــ وة  - التعامــ  مــع الاقافــات ال  يلــ  علــم ا ت ــع يف ســ،ة الرســول   ــ  

ونصـرته التابعـ  لرابطـ  العـامل اإلسـالمف يف كامعـ   أقامتهـا اييةـ  العامليـ  للتعريـا بالرسـول ( ضوء الس،ة النبويـ  
الاقافـ  اإلسـالمي  بـي افـو ايويـ  وضـ و  .م  1 اجلزا ـر ، نـوف    -قسـنطين   -ا م، عب  القـادر اإلسـالمي  

العـ د الرابـع ، يصـ ر عـ  رابطـ  العـامل اإلسـالمف ( دراسـات يف الشـبن اإلسـالمف )العومل  ، حبث منشور يف كتاب 
عق تـه  (لشـباب املسـلم واإلعـالم اجل يـ ا )الرتبي  اإلعالمي  يف ا ت ع املسلم بي الواقع واملـبمول ، قُـ م إم مـ متر .

 .   1 رابط  العامل اإلسالمف مبك  املكرم 
 -تو يٌا ومقرتااٌت  -بع  مشكالت التعليم العاي يف مصر :  جامعيبحث محّكم في مجاا التعليم ال -

 .  م  1 ُعق  كامع  املنصورة ، مارس( رؤى مستقبلي  لتطوير التعليم العاي ) م متر 
 التكرار إليقاعف يف الل   العربي .م    أشعار الص ي ي ، البخارل ومسلم :  من الكتب المنشورة -

 ، يرا ا ونوادر م  س، الل ويي والن اة ،    ا ياًا م  كوامع الكلم النبول  إعراب  ال ي  -       
م  اإلع از الل ول للقرآن الكرمي، دراس  يف ظاهرة الرتادش اللفظف .1 1 دراس  بالغي   -لقرآني  االفوا   
م   11    العربي   التكرار ا سلويب يف الل.م   11 مشكالهتا وسب  النهوض هبا   -الل   العربي   .م  11 

و ا .م    قص  م م  آل فرعون ، دراس  تارخيي  اضاري  .م    م  مسات اجل ال يف القرآن الكرمي .
م  11 مواقا  ال ة يف اياة أبطال اإلسالم .م111 مع مق م  يف علم اجل ال اإلسالمف  مجال النيب 

، رسال  يف ا  الق    1 يف الصالة   لرسا .    1نيب  الرمح  .م 1 1 احلوار يف الس،ة النبوي  .
 1  .  

 :حصل الباحث على الجوائز اآلتية : الجوائز العلمية 
         هــــ ، وذلـــت عـــ  كتـــاب1   اجلـــا زة ا وم   ـــع الل ـــ  العربيـــ  بالقـــاهرة يف مســـابق  الشـــعراول القرآنيـــ  لعـــام - 
 ( .منشور يف يبعتي ")  دراسة بالغية  –الفواصل القرآنية" 
اللغوة العربيوة " عـ  كتـاب ( وقـا املستشار شـوقف الفن ـرل ) كا زة مسابق    م  ال عوة والفقه اإلسالمف  - 
 .م  11 -هـ    " مشكالتها وسبل النهوض بها  –
التـابع مل سسـ  الوقـا اإلسـالمف بامل لكـ  العربيـ  " LAHAONLINE "يـا أون اليـ " كا زة مسابق  موقـع  - 

 . م  11  -هـ       "رؤية شرعية -التموييز ضود الموورأة " اه السعودي  ع  حب
             لعـــام( الحووووار فوووي السووويرة النبويوووة )عـــ  كتـــاب(  التعريـــا بنـــيب الرمحـــ  ) كــا زة رابطـــ  العـــامل اإلســـالمف  –  

 .( منشور ورقياً ومتاح علم موقع الرابط  ) م   11  -هـ 1   
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    ............................................................قراءة مجالي  للَقَسم يف سورة الض م  
    ....................................................................... التوكويد: الفصل الخامَس عشرَ 

    ..........................................................................م  ألوان التوكي  يف القرآن  
    ..........................................................................التوكي  اال طالاف  : أواًل 
    ........................................(  املفعول املطلق ) التوكي  باملص ر املنصوب :  انياً 
    ........................................................................التوكي  بض ، الفص  :  الااً 
 4  .................................................................................التوكي  بالقصر : رابعاً 

    ...........................................................................التوكي  باحلروش :  امساً 
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    ..............................................................ملضارع بالنون توكي  الفع  ا: سادساً 
    .....................................................................العطف : الفصل السادَس عشَر 

 1  ....................................................................م  مجاليات العطا يف القرآن  
 1  .......................................................................... (ُُث  ) العطا باحلرش  –أ 

 4  .................................................................................. العطا بالواو  -ب 
 1  .................................................................................... العطا بالفاء –ج 
    ......................................................................... (أو )العطا باحلرش   -د 
    .......................................................................... (أم )العطا باحلرش  –هـ 

    ................................................................... االستئناف:  الفصل السابَع عشرَ 
    .........................................................................البوودا :  الفصل الثامَن عشَر 

 41 ....................................................................................م  مجاليات الب ل  
  4 ...................................................................... االستثناء: الفصل التاسَع عشَر 

  4 .............................................................................................شواه  قرآني  
 1  .............................................................................. النعووت: الفصل العشرون 
    ......................................................................احلقيقف والسََّبيب  : نوعا النعت 

    ..........................................................................إاالل النعت    املنعوت 
    ..............................................................................الوظيف  ال اللي   للنعت  
    ...................................................................................شواه  قرآني  للنعت 

    ............................................................. الضمائور: الفصل الحادي والعشرون 
    ...............................................................ض ا ر املتكلم واملخايب وال ا ب  

    ...............................................................................وظيف  الض ا ر يف الل   
    ...............................................................................الض ا ر يف حنو اجل ل   
    .................................................................................الض ا ر يف حنو الن  

    ................................................................ الض ا ر أهم أدوات الرتابط النصف
    ..............................................م   ور اجل ال يف استع ال الض ا ر يف القرآن 

    ..................................................................اإلسناد : الفصل الثاني والعشرون 
    .....................................................................م  مجاليات اإلسناد يف القرآن 

    ................................... اعُلهبناء الفعل لما لم ُيَسمَّ ف: الفصل الثالث والعشرون 
    ..............................................................أاكام بناء الفع  ملا مل ُيسمَّ فاعُله  

 11 ..................................................م  مجاليات البناء ملا مل ُيسمَّ فاعُله يف القرآن 
  1 ..................................................... التعريف والتنكير: صل الرابع والعشرون الف

 14 ............................................................................................شواه  قرآني   
 14 ....................................................................................... التعريايف : أواًل 
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  1 ........................................................................................ التنك،يف :  انياً 
    ................................................................ النوداء: الفصل الخامس والعشرون 

    .........................................................................................اـروش الن اء   
    ............................................................................................ أقسام املنادى

 4  ....................................................................................م  مجاليات الن اء  
    ...............................................................التمييز : الفصل السادس والعشرون 

    ....................................................................................م  مجاليات الت ييز 
    ........................................................اسم التفضيل : الفصل السابع والعشرون 
    ................................................................................شواه  قرآني  للتفضي  
    ................................................................. اإلضوافة:  الفصل الثامن والعشرون

    .......................................................................م  مجاليات الرتكيب اإلضايف 
    ............................................................... االلتفوات: الفصل التاسع والعشرون 

    ....................................................................م  مجاليات االلتفات يف القرآن 
    .............................................................................االشتغاا : الفصل الثالثون 

 1  ........................................................................االشت ال   القي   اجل الي   يف
    .................................................................. األمووور: الفصل الحادي والثالثون 

 4  ............................................................................ا مر بصور ل وي  أ رى 
    ................................................................ االستفهام: الفصل الثاني والثالثون 

    ..................................................................م  مجاليات االستفهام يف القرآن 
 4  .......................................................حروف المعاني : لثالثون الفصل الثالث وا

    .............................................................م  مجاليات استع ال اروش املعاين 
    .............................................................................................. اروش اجلر

  4 ..................................................................................اروش أ رى متنوع  
    .................................................................... التشبيه: الفصل الرابع والثالثون 

    .............................................................................................أركان التشبيه 
    ........................................................................................... أدوات التشبيه

 4  ...............................................................................ال رض ا ساس للتشبيه 
 4  ..............................................................................................أنواع التشبيه 

    .........................................................................م  دواعف التشبيه يف القرآن 
 1  .........................................................................شواه  م  تشبيهات القرآن 
    ...............................................................األموثاا : الفصل الخامس والثالثون 

  1 ....................................................................................... ا ماال يف القرآن
  1 .........................................................................................م  أماال القرآن 
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 1  ...............................................................المجووواز : الفصل السادس والثالثون 
    ......................................................................................ا از يف املفردات  

 4  .........................................................................ا از يف الرتاكيب اإلسنادي  
    ................................................................................از ا قسام العام  لل  

    ............................................................................................كـ اُل ا ـاز  
 1  ..........................................................................................ا از يف القرآن 

    ................................................................................شواه  قرآني  لل  از  
 1  ............................................................... االستعارة: الفصل السابع والثالثون 

    .........................................................................................أركان االستعارة  
    .....................................................................................م  أنواع االستعارة 
    ..........................................................................................مجال االستعارة 

    ............................................................شواه  جل اليات االستعارة يف القرآن 
 1  .................................................................... الكناية: الفصل الثامن والثالثون 

    ...............................................................................ه  الكناي  م  ا از    
    ...........................................................................................كـ ال الكـناي  
    ......................................................................................ن م  كنايات القرآ

    ................................................................التعريض : الفصل التاسع والثالثون 
    ........................................................................الفرق بي الكناي  والتعري   

 4  ............................................................................................شواه  قرآني   
 1  ................................................................ التقوديم والتأخوير: الفصل األربعون 

    ..................................................................... ر اإليقاع يف التق مي والتب ،  أ
    ...................................................................التق مي والتب ، عن  عب  القاهر 

    ................................................................................... نوعا التق مي والتب ،
    .............................................التق مي والتب ، الرتكييب  : شواه  م  النوع ا ول 

    ................................................................................تق مي املفعول به   –  
  1 .......................................................................تق مي اخل  علم املبت أ   –  
  1 .............................................................................تق مي املبت أ النكرة   –  
  1 ........................................... االمسي  والفعلي تق مي اجلار وا رور يف اجل ل   -  
    .....................................................................................تق مي الظرش  –  
    ...........................................................تق مي النعت علم منعوته النكرة   – 4

    ............................................التق مي والتب ، املعنول   : شواه  م  النوع الااين 
    ........................................................تق مي اجلبال علم الط، يف التسبيح   - 
    ....................................................................تق مي اإلراا  علم السروح  - 
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    ..........................................التق مي يف ذكر الزاين والزاني  والسارق والسارق   - 
 1  ..........................................................ترتيب ابت اء النعم يف سورة الرمح   - 
 1  .......................................................مي والتب ، يف ذكر اإلنس واجل   التق  - 
    .....................................................التق مي والتب ، يف ذكر الس ع والبصر  -4
 4  ........................................................تق مي علم ال يب علم علم الشهادة  - 
 4  ...........................................................تق مي الكافر يف ال كر علم امل م   - 
    ....................................................تق مي ض ، ا بناء علم اآلباء وض ه   - 
    ........................................ات النفوس تق مي النساء علم غ،ه  م   بوب -1 
    ................................................التق مي والتب ، يف ذكر الس اء وا رض  -  

    .............................................................. الحوذف: الفصل الحادي واألربعون 
    .........................................................................حل ش يف القرآن  م  أنواع ا

    .................................................................................ا ش املفعول به  - 
    .......................................................................................ا ش املبت أ  - 
    ......................................................................................ا ش اخل    - 
 4  ..........................................................................ا ش كواب الشـر    - 
    ..........................................................................اجلار وا رور  ا ش  –  
    ....................................................................................ا ش النعت   -4
    ..................................................................................ا ش املنعوت   - 
    ..............................................................................ا ش كواب لَـ َّا   – 
    ................................................................................ا ش فع  القول  - 

    .......................................................................ص م  احل ش لون  ا -1 
    .................................................................فصوا الظواهر التكرارية واإليقاعية 

    ..............................................ظاهرة التكرار اللفظي : الفصل الثاني واألربعون 
    ........................................................................................مصطلح التكرار  

  4 .......................................................توكرار األلفواظ : الفصل الثالث واألربعون 
  4 .............................................................................ربي   تكرار ا لفاظ يف الع

 44 ....................................................................تكرار ا لفاظ يف القرآن الكرمي  
  4 ...............................................................................شواه  لتكرار ا مساء   
    .......................................................... تكورار الجمول: الفصل الرابع واألربعون 
    ...................................................................................تكرار اجل ل  االمسي  

    ....................................................................................اجل ل  الفعلي  تكرار 
 1  ........................................................تكرار اجل   املتقارب  واملتباع ة يف القرآن 
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    ...........................................................تكرار اجل   املتقارب  يف القرآن  : أواًل 
    ............................................................................التكرار يف سورة الرمح   -

 4  ............................................................................ التكرار يف سورة املرَسالت
    .................................................................................التكرار يف سورة الق ر 

 411............................................................لون آ ر م  التكرار املتقارب لل    
  41...........................................................تكرار اجل   املتباع ة يف القرآن :  انياً 

   4..................................................................................تكرار اروش املعاين  
   4...........................تكرار ؟  هل في القصص القرآنيّ : الفصل الخامس واألربعون 

 1 4..........................................................................ي  دراس  القص  القرآني  كيف
   4................................................................................قص  داود عليه السالم 

   4...............................قرآن من دواعي التكورار في ال: الفصل السادس واألربعون 
   4......................................................................................م  دواعف التكرار 

   4...................................................................................التكرار للتوكي    - 
   4..........................................................................التكرار للتب ، النفسف   - 

   4.....................................................................التكرار يف علم النفس املعا ر  
 4 4................................................................التكرار للتشوق واالستع اب   - 
   4...................................................................................التكرار للتنبيه    - 
   4...................................................................التكرار لتعظيم شبن املكرر   - 
   4.....................................................................التكرار لالزدراء والت ق،   -4
   4............................................................................. التكرار ل واع تربوي   - 
   4..................................................................................التكرار لإلنكار   - 
   4......................................................................التكرار يف مقام االبتهال   - 
   4...........................................................................التكرار ل فع الوهم   -1 
   4...........................................................................التكرار للتخصي    -  
   4..............................................................................التكرار للتع ب   -  
   4.....................................................................التكرار للوعي  والته ي    -  
   4....................................................................التكرار للتوبيخ أو اللوم   -  

 441.......................................................اإليقاع اللفظي : الفصل السابع واألربعون 
 441.............................................................................................إيقاع الشعر  

  44......................................................................................... الضرورة الشعري 
 444.................................................................................................إيقاع النار 

  44..............................................................................أغراض التكرار اإليقاعف 
   4.......................................................... إيقاع الجناس: الفصل الثامن واألربعون 
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 4 4.............................اإليقاع في تكرار النمط النحوّي :  الفصل التاسع واألربعون 
   4.........................................................تكرار الن ط الن ول  يف احل يث النبول  

 1 4.....................................................................تكرار الن ط الن ول  يف القرآن 
   4....................... الظواهر اإليقاعية في نهايات الجمل العربية: الفصل الخمسون 

 4 4.................................................................................نشبة اإليقاع اللفظف  
   4...........................................................................................إيقاع الســ ع  
 11 ..............................................................................................إيقاع القــافي  

  1 ........................................فاصلة الوقرآنوية إيقاع ال: الفصل الحادي والخمسون 
    .........................................................................................حتـ ي  الفا ـل   

 4  ...................................................حروف الفواصل : الفصل الثاني والخمسون 
    ....................التقديم والتأخير في الفواصل القرآنية : الفصل الثالث والخمسون 
    ..................................ظاهرة اإلحوالا في الفواصل : الفصل الرابع والخمسون 

    .....................................................................الفرق بي اإلاالل واالست ناء  
    ...........................................................م   ور اإلاالل يف الفوا   القرآني  

    ....................................إيثار لفظ ألجل الفاصلة : الفصل الخامس والخمسون 
    ........................................................................م   ور اإلياار يف الفوا   
  4 ......................................... الحذف في الفواصل: الفصل السادس والخمسون 

  4  .....................................................................شواه  لل  ش يف الفوا   

 44 ...........................توافق الفاصلة مع مضمون آيتها : لخمسون الفصل السابع وا
 4  .........................................................................................شواه  لل سبل  

    ............................. الفاصلة وتصوير اللوحة القرآنية: الفصل الثامن والخمسون 
    ..................................................................................مفهوم اللوا  القرآني  

 4  ........................................................................................شواه  لل سبل   
 4  .........................................................................................المصادر والمراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 


