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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 إعداد

 الدكتور/ محمود خليفة محمود حفناوي

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

 في كلية العلوم اإلسالمية األزهرية للوافديه بالقاهرة

  وعمى أهمه وصحبه ملسو هيلع هللا ىلصالحسج  رب العالسيؼ .   
فػي القػخآف اليػخيػ بخرػؽر الخلػا ال ػا ي الرػؽر البالييػة  عؼبحث حا ه 

اإلعجػػاز البال ػػي فػػي القػػخآف اس ػػ  الجا ػػ  السشيػػخ مػػؼ مػػؼ سػػؽرة الشحػػ . 
 األ ؽاعمؼ  مقخآف اليخيػ. وقج اتفق جسيا العمساء عمى كؽ هلاإلعجاز العاـ 
جؽا ػ   لػه. عمى الخ ػ مؼ أف القػخآف اليػخيػ ذلغ اإلعجاز فياألك خ أهسية 

إال أف هحا الجا   هػؽ األهػػ أل ػه ارػ  إلػى ذروتػه فػي أخخى مؼ اإلعجاز 
عمى الخ ػ مؼ أف الجسمة القخآ ية قج تتيؽف مػؼ والبال ة وااللقاء.  البال ة

بزػػػا كمسػػػات ا فع رػػػا تعىػػػخ عػػػؼ معشػػػى ال اسيػػػؼ تؽصػػػيمه إال عػػػؼ  خيػػػق 
. يتػ ذلغ مؼ خالؿ شخريات مختمفة مؼ الخطػ  ا مزاعفة عجد اليمسات

م ػػػ  التذػػػىيرات الدػػػا عة واالسػػػتعارات العميػػػا ا والجشػػػاس ا والشكػػػي  ا 
 .والتؽرية ا وما إلى ذلغ

أف  جج أدلة ممسؽسة فيسا يتعمق برحا الجا   مؼ في هحا البحثا اسيششا   
 ا ويبحػث حػآاػة مػؼ سػؽرة الش ٕٓعجـ القجرة عمى التحس . يتشاوؿ البحػث 

في الجؽا ػ  البالييػة واليالميػة فيرػا. ولالتػاليا تػػ الع ػؽر عمػى أك ػخ مػؼ 
 ػػؽع مػػؼ البال ػػة والبال ػػة والمبػػاراتا مسػػا يػػجؿ عمػػى ععسػػة القػػخآف.  ٓٓٔ

اب السقػػجس الػػحف كذػػفه د إلرشػػاد الشػػاس و خػػخاجرػ مػػؼ القػػخآف هػػؽ اليتػػ
 .العالـ إلى الشؽر

  الحسج  رب ك  اإلبجاعات
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Abstract 
  Praise be to Allah the Lord of the worlds. May the blessings and 

peace of Allah be upon the most honourable of Messengers, our 

Master Muḩammad, peace be upon him and upon all his family and 

companions!  

 This is a research on the figures of speeches in the Holy Qur᾿ān 

regarding the second quarter of Sūrat An-Naḩl. The rhetorical 

inimitability in the Qur‛ān represents an illuminating aspect out of 

the general inimitability of the Qur᾿ān. All the scholars have agreed 

on it being the most significant kind of that inimitability. Although 

the Qur᾿ān has other aspects of inimitability but this one is the most 

important since it reaches the peak in eloquence, rhetoric and 

diction. Even though a Qur᾿ānic sentence may consist of a few 

words, it expresses a meaning that can be communicated only by 

double that number of words. This is done through various figures 

of speeches, such as bright similes, supreme metaphors, anaphora, 

antithesis, puns and so on.  

  In this research, we can find concrete proofs with respect to this 

aspect of inimitability. The research tackles 20 verses from Sūrat 

An-Naḩl, and investigates the inimitability and rhetorical aspects in 

them. Consequently, over 100 types of eloquence, rhetoric and 

diction aspects are found, showing the magnificence of the Qur᾿ān. 

The Qur᾿ān is the Holy book revealed by Allah to guide people and 

bring them out from darkness into the light. 

Praise be to Allah, the Lord of all creations. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 املقدمة

الحسج  الحي أندؿ الكتاب، وأودع فيو مغ جسضل المفظ، وجػدة األسمػب، 
وحدغ الدبظ، الذيء العجاب، فأعضت ببلغتو البمغاء، وأعجدت حكستو 
الحكساء، وأبكست فراحتو الخصباء، وجعمو نبخاسا وىجى ألولي األلباب، 

ومجخي الدحاب، وخالق أشيج أف ال إلو إال هللا رب األرباب، ومشدؿ السصخ، 
األسباب، والربلة والدبلـ عمى الشبي األمي الحبضب السرصفى، والخسػؿ 
السجتبى، الصاىخ الدكي، وعمى آلو وأصحابو، ومغ تبعيع بإحداف إلى يـػ 

 السآب! وبعج:

فإف أولى ما أعسمت فيو العقػؿ واألذىاف، وأفشضت فيو الدشػف واألعسار، 
لقمػب واألبرار، البحث في أسخار التشديل، وخاضت في معانيو ومخاميو ا

 والكذف عغ حقائق التأويل ما كخ الججيجاف، المضل والشيار.

فيػ الكبلـ الجدؿ، وىػ الفرل الحي ليذ باليدؿ، مغ تخكو مغ جبار قرسو 
هللا، ومغ ابتغى اليجى في غضخه أضمو هللا، وىػ الحي لع تشتو الجغ إذ سسعتو 

ْشِج َفآَمشَّا ِبِو وَلغ نُّْذِخَؾ َٔشا ُقْخآنًا َعَجبًا )حتى قالت : )إنَّا َسِسعْ  ( َيْيِجي إَلى الخُّ
[، فقج بيخت ببلغتو العقػؿ، وضيخت فراحتو ٕ، ِٔبَخبَِّشا َأَحجًا ( ]الجغ: 

 عمى كل مقػؿ، أحكع الحكيع صيغتو ومبشاه، وقدع لفطو ومعشاه فخأيتو
 إىل عيهيك نورا ثاقبا كالبدر مو حيث التفت رأيتٌ             يًدي

 يغشي البالد مشارقا ومغاربا         كالشمس يف كبد السماء وضوؤيا    

لحا كاف أسسى الخغبات، وأعمى التعمقات، وأجمى التصمعات، مجارسة ىحا 
الكتاب الكخيع، والكذف عغ حقائقو وأسخاره، والػقػؼ عمى معانيو ومخاميو، 
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افو، إلبخاز جسالو وكسالو، وإضيار واالعتشاء بعمػـ وفشػف وضعت عمى ضف
إعجازه، وكذف المثاـ عغ فراحتو وبيانو، عمى رأس ىحا كمو عمـػ الببلغة 
الثبلثة )السعاني والبياف والبجيع( فيحه العمػـ مع عمع التفدضخ تطيخ كبلـ ربشا 

 الحكيع العميع.

في مقجمة كذافو عمى العبلقة بضغ عمع  -رحسو هللا–وقج نبو الدمخذخي 
لتفدضخ وعمػـ الببلغة، وأنو ال يجػز لسقجـ عمى تفدضخ كبلـ هللا تعالى أف ا

يتعاشى ىحا العمع، إال إذا بخز في عمػـ الببلغة، وناؿ مشيا حطا وافخا، 
فقاؿ: فالفكيو وإف بخز عمى األقػاـ، في عمع الفتاوى واألحكاـ، والستكمع وإف 

رز واألخبار وإف كاف بخز عمى أىل الجنيا في صشاعة الكبلـ، وحافظ الق
مغ ابغ القخية أحفظ، والػاعظ وإف كاف مغ الحدغ البرخي أوعظ، والشحػي 
وإف كاف أنحى مغ سضبػيو، والمغػي وإف عمظ المغات بقػة لحضيو، ال يترجى 
مشيع أحج لدمػؾ تمظ الصخائق، وال يغػص عمى شئ مغ تمظ الحقائق، إال 

سا عمع السعاني وعمع البياف، رجل قج بخع في عمسضغ مخترضغ بالقخآف، وى
وتسيل في ارتيادىسا آونة، وتعب في التشقضخ عشيسا أزمشة، وبعثتو عمى تتبع 
مطانيسا ىسو في معخفة لصائف حجة هللا، وحخص عمى استيزاح معجدة 
رسػؿ هللا، بعج أف يكػف آخحا مغ سائخ العمػـ بحظ، جامعا بضغ أمخيغ 

 (ٔ)لسخاجعات.تحقضق وحفظ، كثضخ السصالعات، شػيل ا

                                                 
الكذاؼ عغ حقائق التشديل وعضػف األقاويل في وجػه التأويل لمعبلمة أبي القاسع جار  - ٔ

–ىػػػ، تحقضػػق الذػػي  عػػادؿ أحسػػج عبػػج السػجػػػد ٖٛ٘هللا محسػػػد بػػغ عسػػخ الدمخذػػخي، ت
عػة مكتبػة العبيكػػاف، ا.د. فتحػي عبػج الػػخحسغ أحسػج حجػازي، شب–الذػي  عمػى م معػػض 

 .ٜٙ/ٔـ ٜٜٛٔىػ= ٛٔٗٔ: ٔط
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ححر كل مغ يقجـ عمى التفدضخ دوف  -رحسو هللا–حتى إف اإلماـ الدكاكي 
–أف يكػف مجضجا ليحه العمـػ الثبلثة فقاؿ: الػاقف عمى تساـ مخاد الحكيع 

مغ كبلمو مفتقخ إلى ىحيغ العمسضغ )عمع السعاني وعمع  -تعالى وتقجس
 (ٔ)التفدضخ وىػ فضيا راجل. البياف( كل االفتقار، فالػيل كل الػيل لسغ تعاشى

ونقل اإلماـ الدضػشي في اإلتقاف أف ىحه العمػـ الثبلثة مغ أركاف السفدخ 
فقاؿ: السعاني والبياف والبجيع )مغ العمػـ التي يحتاج إلضيا السفدخ( ألنو 
يعخؼ باألوؿ خػاص تخاكضب الكبلـ مغ جية إفادتيا السعشى، وبالثاني 

ب وضػح الجاللة وخفائيا، وبالثالث وجػه خػاصيا مغ حضث اختبلفيا بحد
تحدضغ الكبلـ، وىحه العمػـ الثبلثة ىي عمػـ الببلغة، وىي مغ أعطع أركاف 
السفدخ، ألنو البج لو مغ مخاعاة ما يقتزيو اإلعجاز، وإنسا يجرؾ بيحه 

.  (ٕ)العمـػ

ومغ ىشا بات واضحا أىسية تمكع الجراسات الببلغية حػؿ القخآف الكخيع؛ وما 
 ا البحث إال خصػة عمى الجرب في ىحا الذأف، وهللا السػفق والسدتعاف.ىح

 وقج جاء ىحا البحث بعشػاف:

                                                 
ىػ، ٕٙٙمفتاح العمـػ لئلماـ أبي يعقػب يػسف بغ أبي بكخ م بغ عمي الدكاكي ت - ٔ

ـ، ٖٜٛٔىػػػػػػػػ= ٖٓٗٔ: ٔضػػػػػػػبق وتعمضػػػػػػػق نةػػػػػػػيع زرزور، شبعػػػػػػػة دار الكتػػػػػػػب العمسيػػػػػػػة ط
 .ٕٙٔص
غ بػػغ أبػػي بكػػخ اإلتقػػاف فػػي عمػػـػ القػػخآف لئلمػػاـ أبػػي الفزػػل جػػبلؿ الػػجيغ عبػػج الػػخحس - ٕ

ىػػػػ، تحقضػػػق مخكػػػد الجراسػػػات القخآنيػػػة شبعػػػة مجسػػػع السمػػػظ فيػػػج لصباعػػػة ٜٔٔالدػػػضػشي ت
 .ٜٕٕ٘/ٙىػ، ٕٙٗٔالسرحف الذخيف 
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شح  مؼ اآلاة ال الثيؼ إلى مؼ سؽرة ال الرؽر الباليية في الخلا ال ا ي
  رااة اآلاة الخسديؼ

 ىحا وقج شاء هللا تعالى أف يكػف ليحا البحث مشيج وخصة.
 عمى ثالث ركائد أساسية هي:  أما السشرج فقج جاء مختيدا

الخكضدة األولى: كتابة اآلية السخاد إبخاز الرػر الببلغية فضيا في أعمى 
 الرفحة.

الخكضدة الثانية: التشريز عمى ذكخ السشاسبة لآلية السقرػد استخخاج األلػاف 
الببلغية مشيا بسا قبميا مغ اآلي في الدػرة الكخيسة، وذلظ لبياف اتراؿ 

آني، وربق اآليات السشػشة بجراستيا دراسة ببلغية بعزيا مع الدياؽ القخ 
 بعس، وإتساما لمفائجة.

الخكضدة الثالثة: ذكخ ما اشتسمت عميو اآلية الكخيسة مغ صػر ببلغية، سػاء 
كانت ىحه الرػر الببلغية مغ باب واحج مغ أبػاب الببلغة، أو مغ أبػاب أ

ورودىا في اآلية الكخيسة،  متفخقة مختبا ىحه الرػر الببلغية حدب تختضب
فتكػف اآلية الكخيسة ىي األصل، والرػر واأللػاف الببلغية ىي التابع، ُمْتبعا 
ذلظ ذكخ أثخ ىحه الرػر الببلغية وفائجتيا في السعشى التفدضخي لآليات 
الكخيسة، مع إشبللة عمى السعشى اإلجسالي لآلية الكخيسة السشػشة بالحجيث 

 لسدتعاف.وهللا السػفق وايا؛ عش

 وخاتسة. ضج، وثسانية مباحثأما خصة ىحا البحث فجاءت في مقجمة، وتسي

أما السقجمة فقج ضسشتيا البدسمة، والحسجلة، والترمية عمى الشبي م صمى 
هللا عميو وسمع، ومػقع عمع الببلغة مغ الجراسات القخآنية، ومشيجي الحي 

رػدي مشو، وأما سخت عميو في ىحا البحث، وخصتي في التػصل إلى مق
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التسيضج فقج ضسشتو تعخيف الببلغة في المغة واالصصبلح، ومعشى الرػرة 
 الببلغية وقيستيا بالشدبة إلى عمع التفدضخ.

ػر الببلغية في البياف عغ الستقضغ ثع السبحث األوؿ وىػ بعشػاف: الر
 وجدائيع.

 غية في الحجيث عغ السذخكضغ وعشادىع.السبحث الثاني: الرػر الببل

الحجيث عغ قصع حجج السذخكضغ السبحث الثالث: الرػر الببلغية في 
 وبياف وضيفة الخسل عمضيع الدبلـ.

 ي الحجيث عغ إنكار السذخكضغ لمبعث.السبحث الخابع: الرػر الببلغية ف

الحجيث عغ جداء السؤمشضغ في ر الببلغية  السبحث الخامذ: الرػ 
 الرادقضغ.

ي الحجيث عغ بياف سشة هللا تعالى في ػر الببلغية فالسبحث الدادس: الر
 إرساؿ الخسل.

 ػر الببلغية في الحجيث عغ سػء عاقبة الكافخيغ.السبحث الدابع: الر

 .ػر الببلغية في الحجيث عغ انكياد الخمق  تعالىالسبحث الثامغ: الر

ثع الخاتسة وضسشتيا أىع نتائج البحث، ويمضيا ثبت بالسرادر والسخاجع التي 
 يا البحث مادتو العمسية، وفيخست بسباحثو ومػضػعاتو؛ استقي مش

فيحا بحثي أضعو بضغ يجي قارئيو الكخاـ، أحسل فيو غاية ما جشاه  وبعج:
عقمي، وجاؿ فيو فكخي، عذت فيو في دوحة مباركة مغ سػرة الشحل، 
وعايذت فيو ما يخبػ عمى الثسانضغ تفدضخا لكتاب هللا الكخيع، أستخمز مغ 

ف عشج تحخيخاتيع وتجقيقاتيع، وأستخخج الرػر الببلغية مغ أقػاليع، وأق
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صخيح عباراتيع، وخفي إشاراتيع، وكمي عجد وتقرضخ، ولكشي أحاوؿ مقاربة 
فإذا لقي بحثي  -مغ لو الكساؿ وحجه–الرػاب، راجيا بحلظ وجو ربي الكخيع 

ي، ىحا قبػال واستحدانا، فسغ هللا تعالى وحجه، بحػلو وقػتو، ال بحػلي وقػت
وإف كانت األخخي، فحدبي أنشي بذخ، والشقز مدتػؿ عمى جسمة البذخ، 
وأضع بضغ يجي الشاضخ في ىحا البحث بضتا جسيبل ختع بو اإلماـ الحخيخي 

 ممحة اإلعخاب حضغ قاؿ:
 (1)جل مو ال عيب فيٌ وعال          وإى جتد عيبا فسد اخللال        

نا ونبضشا م وعمى آلو وأصحابو أجسعضغ، وصمي هللا وسمع وبارؾ عمى سضج 
 وسمع تدميسا كثضخا، والحسج  الحي بشعستو تتع الرالحات.

 الباحث

 حمنود خليفة حمنود حفياوي

 في أستاذ التفديخ وعمـؽ القخآف السداعج

 كمية العمـؽ اإلسالمية األزهخية لمؽافجيؼ بالقاهخة

  

                                                 
انطػػخ ممحػػة اإلعػػخاب وسػػشخة اإلعػػخاب لئلمػػاـ جسػػاؿ الػػجيغ أبػػي م القاسػػع بػػغ عمػػي  - ٔ

بحػػػػػخؽ  الحخيػػػػػخي بيػػػػػامر تحفػػػػػة األحبػػػػػاب وشخفػػػػػة األصػػػػػحاب لئلمػػػػػاـ م بػػػػػغ م عسػػػػػخ
 .ٜٛالحزخمي، شبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، ص
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 التنَيد

لببلغي، الحي يتشاوؿ آيات كخيسة مغ قبل أف نخػض في غسار ىحا البحث ا
كتاب هللا تعالى، يبخز ما فضيا مغ صػر ببلغية، يججر أف نقف عمى 
تعخيف الرػرة في المغة واالصصبلح، وتتسات لحلظ، وعمى تعخيف الببلغة 

 في المغة واالصصبلح، وتتسات لحلظ.
 أوال: تعخيف الرؽرة في المغة واالصطالح

 تعخيف الرؽرة لغة
ى الرػرة في كبلـ المغػيضغ عمى الذكل الطاىخ، وعمى حكيقة يجور معش

الذيء، وعمى صفة الذيء، وعمى ىضئتو، قاؿ الخمضل بغ أحسج: صػرت 
  (ٔ)صػرة، وتجسع عمى ُصَػر، وُصُػر لغة فيو.

وقاؿ األزىخي: السرػر مغ صفات هللا تعالى لترػيخه صػر الخمق، ورجل 
ر إذا كاف معتجؿ الرػرة، ورجل   (ٕ)صضخ حدغ الرػرة واليضئة.مرػَّ

قاؿ ابغ فارس: الرػرة صػرة كل مخمػؽ، والجسع صػر، وىي ىضئة 
 (ٖ)خمقتو.

                                                 
، تحقضػػػػق د.ميػػػػجي ٘ٚٔالعػػػػضغ ألبػػػػي عبػػػػج الػػػػخحسغ الخمضػػػػل بػػػػغ أحسػػػػج الفخاىضػػػػجي ت - ٔ

 ، مادة صػر.ٜٗٔ/ٚد. إبخاليع الدامخائي بجوف –السخدومي 
مػيع ىػػ ،تحقضػق أحسػج عبػج العٖٓٚتيحيب المغة ألبي مشرػر م بغ أحسج األزىخي ت - ٕ

ـ، ٜٗٙٔىػ= ٖٗٛٔأ. عمي م البجاوي، شبعة الجار القػمية العخبية لمصباعة –البخدوني 
 مادة صار.   ٕٕٚ/ٕٔ
ىػػ، تحقضػق عبػػج ٜٖ٘معجػع مقػاييذ المغػة ألبػي الحدػػضغ أحسػج بػغ فػارس بػػغ زكخيػا ت - ٖ

ـ، مػػػادة صػػػػر ٜٜٚٔىػػػػ= ٜٜٖٔالدػػػبلـ م ىػػػاروف، شبعػػػة دار الفكػػػخ العخبػػػي بضػػػخوت 
ٖ/ٖٕٓ . 



 

 

1274 

وفي السعجع الػجضد: الرػرة: الذكل، وصػرة السدألة أو األمخ صفتيا، 
والشػع، يقاؿ: ىحا األمخ عمى ثبلث صػر، والرػرة الحىشية السالية 

 (ٔ)السجخدة.

حاح: ترػرت الذيء: تػىست صػرتو فترػر وقاؿ الخازي في مختار الر
 (ٕ)لي.

قاؿ ابغ مشطػر: الرػرة تخد في لداف العخب عمى ضاىخىا، وعمى معشى 
حكيقة الذيء، وىضئتو، وعمى معشى صفتو، يقاؿ: صػرة الفعل كحا وكحا أي 

وإلى ىحا أشار اإلماـ الدبضجي ( ٖ)ىضئتو، وصػرة األمخ كحا وكحا أي صفتو،
 (ٗ)في تاج العخوس.

 تعخيف الرؽرة في االصطالح

قاؿ الجكتػر عمي صبح: اختمف الشقاد في تحجيج معشى الرػرة األدبية قجيسا 
وحجيثا، وإف وصمػا في الشياية مغ شخيق تحمضميا إلى مطاىخ الجساؿ فضيا، 

                                                 
 .ٖٖٚـ صٕٓٓٓىػ= ٕٔٗٔالسعجع الػجضد شبعة وزارة التخبية والتعميع السرخية  - ٔ
مختػػار الرػػحاح لئلمػػاـ م بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ عبػػج القػػادر الػػخازي شبعػػة مكتبػػة لبشػػاف  - ٕ

 مادة صػر. ٙ٘ٔـ صٖٜٜٔ
ىػػػ، ٔٔٚلدػػاف العػػخب لمعبلمػػة أبػػي الفزػػل جسػػاؿ الػػجيغ م بػػغ مكػػـخ بػػغ مشطػػػر ت - ٖ

ىاشػػػػػع م الذػػػػػاذلي، شبعػػػػػة دار –م أحسػػػػػج حدػػػػػب هللا –ج هللا عمػػػػػي الكبضػػػػػخ تحقضػػػػػق عبػػػػػ
 مادة صػر. ٖٕٕ٘/ٗالسعارؼ بجوف، 

تػػػاج العػػػخوس مػػػغ جػػػػاىخ القػػػامػس لمدػػػضج م مختزػػػى الدبضػػػجي، تحقضػػػق مرػػػصفى  - ٗ
ىػػػػػ= ٖٜٖٔحجػػػػازي، مخاجعػػػػة عبػػػػج الفتػػػػاح أحسػػػػج فػػػػخاج، شبعػػػػة مصبعػػػػة حكػمػػػػة الكػيػػػػت 

 ػر.مادة ص ٖٚ٘/ٕٔـ، ٖٜٚٔ
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وإلى أثخىا في الشفذ، فكاف ذلظ الجيج ىػ أكثخ وفاء لشضل الرػرة، وأعطع 
 (ٔ)خمػدىا. تقجيخا لدسػىا، وأوضح لدخ

ففي السخحمة األولى مغ ضيػر الرػرة في التاري  األدبي أشمق عمضيا 
العمساء مرصمح "الترػيخ"، مثل الجاحظ في كتابو الحضػاف قاؿ: والسعاني 
مصخوحة في الصخيق، يعخفيا العجسي والعخبي والبجوي والقخوي والسجني، 

سخخج، وفي صحة وإنسا الذأف في إقامة الػزف، وتخضخ المفظ وسيػلة ال
الصبع، وجػدة الدبظ، فإنسا الذعخ صشاعة، وضخب مغ الشدج، وجشذ مغ 

 (ٕ)الترػيخ.

ونيج ىحا الشيج اإلماـ الخماني في نكتو فقاؿ: والفائجة في التبلـؤ حدغ 
الكبلـ في الدسع، وسيػلتو في المفظ، وتقبل  السعشى لو في الشفذ، لسا يخد 

اللة، ومثل ذلظ مثل قخاءة الكتاب في عمضيا مغ حدغ الرػرة، وشخيق الج
أحدغ ما يكػف مغ الخق والحخوؼ، وقخاءتو في أقبح ما يكػف مغ الحخؼ 

  (ٖ)والخق، فحلظ متفاوت في الرػرة، وإف كانت السعاني واحجة.

                                                 
الرػرة األدبية تاري  ونقج لمجكتػر عمي عمػي صػبح دار إحيػاء الكتػب العخبيػة بػجوف،  - ٔ

 .ٜٗٔص
ىػػ تحقضػق عبػج الدػبلـ م ٕ٘٘الحضػاف لئلماـ أبي عثساف عسخو بغ عسخ الجاحظ ت - ٕ

ىػػػ= ٖ٘ٛٔ ٕىػػاروف، شبعػػة مكتبػػة ومصبعػػة مرػػصفى البػػابي الحمبػػي  وأوالده بسرػػخ، ط
 .ٖٔٔ/ٖـ، ٜ٘ٙٔ

ىػ، شبع ضسغ ٖٙٛالشكت في إعجاز القخآف ألبي الحدغ عمي بغ عيدى الخماني ت - ٖ
كتػػاب ثػػبلث رسػػائل فػػي إعجػػاز القػػخآف لمخمػػاني والخصػػابي وعبػػج القػػاىخ الجخجػػاني، تحقضػػق 

 . ٜٙ، صٖم خمف هللا ود. م زغمػؿ سبلـ، شبعة دار السعارؼ بسرخ، ط
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وقاؿ: وليدت الببلغة إفياـ السعشى، ألنو قج يفيع السعشى متكمساف: أحجىسا 
أيزا بتحقضق المفظ عمى السعشى، ألنو قج بميغ، واآلخخ عضي، وال الببلغة 

يتحقق المفظ عمى السعشى وىػ غث مدتكخه، ونافخ متكمف، وإنسا الببلغة 
 (ٔ)إيراؿ السعشى إلى القمب في أحدغ صػرة مغ المفظ.

ثع جاءت السخحمة الثانية ليحا السرصمح وىي عرخ اإلماـ عبج القاىخ 
ػيخ إلى إشبلقيا عمى الجخجاني، حضث انتقل بسرصمح الرػرة مغ التر

اجتساع األلفاظ والسعاني، وارتباشيا بدياؽ الكبلـ ونطسو، فجساؿ الرػرة 
عشج اإلماـ عبج القاىخ ال يقاس بجساؿ المفظ مع السعشى فقق، بل بارتباشيا 
بدياؽ الكبلـ ونطسو، وانتطاـ الرػرة البيانية مغ تذبيو واستعارة وكشاية في 

ألصباغ البجيعة مغ شباؽ وتجشيذ وسجع وغضخ الرػرة، كحا احتػائيا عمى ا
 ذلظ، فقج تػسع رحسو هللا وأدخل في الرػرة الببلغية سائخ ألػاف الببلغة .

الببلغة: ومغ البضغ الجمي أف التبايغ في ىحه الفزضمة،  قاؿ في أسخار 
والتباعج عشيا ليذ بسجخد المفظ، واأللفاظ ال تفضج حتى تؤلف ضخبا خاصا 

 (ٕ)يعسج بيا إلى وجو دوف وجو مغ التخكضب والتختضب.مغ التأليف، و 

ثع انتقمت الرػرة إلى مخحمة ثالثة ىي مخحمة الذضػع ليحا السرصمح في 
 مغ السعشى المغػي الذكل واليضئة.الجراسات الحجيثة، عمى أساس اشتقاقو 

                                                 
 .ٙٚالسخجع الدابق ص - ٔ
ئلمػػػػاـ أبػػػػي بكػػػػخ عبػػػػج القػػػػاىخ بػػػػغ عبػػػػج الػػػػخحسغ بػػػػغ م الجخجػػػػاني أسػػػػخار الببلغػػػػة ل - ٕ
، ٔىػػػػػ، تقػػػػجيع وتعمضػػػػق أبػػػػػ فيػػػػخ محسػػػػػد م شػػػػاكخ، شبعػػػػة دار السػػػػجني بجػػػػجة طٗٚٗت

 .ٗـ صٜٜٔٔىػ= ٕٔٗٔ
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ومشيع مغ يتجو بالرػرة اتجاىا آخخ، فيي عشجه الذكل الفشي الحي تتخحه 
الةبارات، يشطسيا الذاعخ في سياؽ بياني خاص، ليعبخ عغ جانب األلفاظ و 

مغ جػانب التجخبة الذعخية الكامشة، مدتخجما شاقات المغة، وإمكاناتيا في 
الجاللة، والتخكضب، واإليقاع، والحكيقة، والسجاز، والتخادؼ، والتزاد، 

 (ٔ)والسقابمة، وغضخ ذلظ مغ وسائل التعبضخ الفشي. 

لقائع عمى اإلصابة في التشدضق الفشي الحي لػسائل التعبضخ أو ىي التخكضب ا
السصمق مغ  -أعشي خػاشخه ومذاعخه وعػاشفو –التي يشتقضيا وجػد الذاعخ 

عالع السحدات، ليكذف عغ حكيقة السذيج، أو السعشى في إشار قػي تاـ 
 (ٕ)محذ مؤثخ، عمى نحػ يػقظ الخػاشخ والسذاعخ في اآلخخيغ. 

ػرة األدبية أصجؽ تعبضخ عسا يجػؿ في الشفذ، مغ وعمى ىحا ففي الر
خػاشخ وأحاسيذ، وأدؽ وسضمة تشقل ما فضيا إلى الغضخ بأمانة وقػة، وأجػد 
مػصل إلى اآلخخيغ في سخعة وإيجاز ووفخة، والرػرة أجسل وأنزخ شخيقة 
في شج العقل إلضيا، وربق اإلحداس بيا، وتجاوب السذاعخ ليا، وإحياء 

 (ٖ)لشفذ. العاشفة، وسحخ ا
 قيسة الرؽرة

تتجمى قيسة الرػرة في االستحػاذ عمى قمػب الدامعضغ، والتأثضخ البميغ 
عمضيع، واستسالة عقػليع مغ قػة بخىانيا، فيي إف المدت شغاؼ قمػب 

                                                 
االتجػاه الػجػػجاني فػػي الذػػعخ العخبػػي السعاصػخ لعبػػج القػػادر القػػق، شبعػػة دار الشيزػػة  - ٔ

 .ٜٖٔـ، صٜٔٛٔ ٕالعخبية، ط
 .ٜٗٔػر األدبية تاري  ونقج، صالر - ٕ
 .ٕٚٔالسخجع الدابق ص - ٖ
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الستمقضغ، وخالصت أفئجتيع لسا ليا مغ سحخ البياف، وسخعة التأثضخ، وإقشاع 
يي إلى اإليساف والترجيق بيا عقل الدامع، وإمتاع عاشفتو ووججانو، ف

أدعى، وفي الجعػة ليا أقشع وأسخع، وفي ىحا السضجاف يصالعشا شي  البمغاء 
اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني، فضخيشا بعزا مغ قيسة الرػرة، فضحكخ أف 
االحتفاؿ والرشعة في الترػيخات التي تخوؽ الدامعضغ وتخوعيع، والتخيبلت 

، وتفعل بيع فعبل شبضيا بسا يقع في نفذ التي تيد السسجوحضغ وتحخكيع
الشاضخ إلى التراويخ، التي يذكميا الححاؽ بالتخصيق والشقر، أو بالشحت 
والشقخ، فكسا أف تمظ تعجب وتخوؽ، وتجخل الشفذ مغ مذاىجتيا حالة مغ 

 (ٔ)الفخحة والشذػة لع تكغ قبل رؤيتيا. 
 ثا يا: تعخيف البال ة لغة واصطالحا

لمثاـ عغ معشى الرػرة في المغة واالصصبلح، يججر أف وبعج أف أمصشا ا
نقف مع معشى الببلغة لغة واصصبلحا، كعمع جمضل مغ العمػـ التي تخجـ 

 كتاب هللا تعالى، وتجميِّ معانيو، وتبخز جػانب إعجازه.

 أوال: تعخيف البال ة في المغة

مشو قػلو قاؿ اإلماـ الخازي: بمغ السكاف وصل إليو، وكحا إذا شارؼ عميو، و 
[ أي قاربشو، وبمغ الغبلـ أدرؾ، وبابو ٖٕٗتعالى: "فإذا بمغغ أجميغ" ]البقخة: 

دخل، واإلببلغ والتبميغ اإليراؿ، واالسع مشو الببلغ، وشيء بالغ أي جضج، 
 (ٕ)والببلغة الفراحة، وبمغ الخجل صار بميغا، وبابو ضخؼ. 

                                                 
 .ٖٖٗأسخار الببلغة ص - ٔ
مختػار الرػحاح لئلمػاـ م بػغ أبػي بكػخ بػغ عبػج القػادر الػخازي، شبعػة مكتبػة لبشػاف،  - ٕ
 ، مادة بمغ.ٕٙ، صٖٜٜٔ ٕط
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ىحا قػؿ بميغ، وتبالغ وقاؿ اإلماـ الدمخذخي: بمغ الخجل ببلغة فيػ بميغ، و 
 (ٔ)في كبلمو: تعاشى الببلغة وليذ مغ أىميا، وما ىػ ببميغ ولكشو يتبالغ.

فعشاصخ الببلغة إذا لفظ ومعشى، وتأليف لؤللفاظ يسشحيا قػة وتأثضخا وحدشا، 
ثع دقة في اختيار الكمسات واألسالضب، عمى حدب مػاشغ الكبلـ، ومػاقعو، 

لشدعة الشفدية التي تتسمكيع وتديصخ عمى ومػضػعاتو، وحاؿ الدامعضغ، وا
 (ٕ)نفػسيع.

 ثا يا: تعخيف البال ة في االصطالح

أما عغ تعخيف الببلغة في اصصبلح عمساء الفغ مغ الببلغضضغ، فقج اختمفت 
عباراتيع حػليا، فكل أدى بسا باف لو مغ وجييا، ولكغ تعخيفاتيع تجور كميا 

 في فمظ واحج.

الفخيج: قضل لبعزيع: ما الببلغة؟ قاؿ: معخفة  قاؿ ابغ عبج ربو في العقج
إيجاز الكبلـ، وححؼ  الفرل مغ الػصل ،وقضل آلخخ :ما الببلغة؟ قاؿ:

                                                 
 ىػػ،ٖٛ٘أساس الببلغة ألبي القاسع جار هللا محسػد بغ عسخ بغ أحسػج الدمخذػخي ت - ٔ

ـ، ٜٜٛٔىػػػػػ= ٜٔٗٔ، ٔتحقضػػػػق م باسػػػػل عضػػػػػف الدػػػػػد، شبعػػػػة دار الكتػػػػب العمسيػػػػة، ط
 ، مادة بمغ.٘ٚ/ٔ
الببلغة الػاضحة البياف والسعاني والبجيع تػأليف عمػى الجػاـر ومرػصفى أمػضغ، شبعػة  - ٕ

 .٘ٔـ، صٕٔٔٓدار قباء الحجيثة 
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الفزػؿ، وتقخيب البعضج، وقضل لبعزيع: ما الببلغة؟ قاؿ: أف ال يؤتى القائل 
 (ٔ)مغ سػء فيع الدامع، وال يؤتى الدامع مغ سػء بياف القائل.

في تعخيفيا: الببلغة ىي بمػغ الستكمع في تأدية السعاني وقاؿ اإلماـ الدكاكي 
حجا لو اختراص بتػفية خػاص التخاكضب حقيا، وإيخاد أنػاع التذبيو والسجاز 

 (ٕ)والكشاية عمى وجييا.

قاؿ بعس الكبار: الببلغة  وقاؿ اإلماـ بياء الجيغ العاممي في الكذكػؿ:
 (ٖ)أداء السعشى بكسالو في أحدغ صػرة مغ المفظ.

أنيع  -عمى حج قػؿ القائل–ولعل ىحا التفاوت في التعخيفات مغ الببلغضضغ 
لع يكػنػا يقرجوف التعخيف بالحج أو الخسع، وإنسا كانػا يقرجوف ذكخ 

   (ٗ)أوصاؼ الببلغة، والتشػيو ببعس ما يدتحق التشػيو مغ نػاحضيا.

ما كتبو  والحي تسضل إليو الشفذ ويصسئغ إليو القمب في تعخيف الببلغة ىػ
العبلمة الخصضب القدويشي في التمخيز، ونقمو اإلماـ الدضػشي في كتابو 

                                                 
تختضػب وشػخح أحسػج أمػضغ العقج الفخيج ألبي عسخ أحسج بغ م بغ عبج ربو األنجلدػي،  - ٔ

إبػػخاليع اإلبيػػاري، تقػػجيع د.عبػػج الحكػػيع راضػػي، شبعػػة اليضئػػة العامػػة لقرػػػر –أحسػػج الػػديغ 
 .ٕٓٙ/ٕـ، ٕٗٓٓالثقافة 

 .٘ٔٗمفتاح العمـػ ص - ٕ
ىػػػ، تحقضػق الصػػاىخ أحسػػج الػػداوي، شبعػػة اليضئػػة ٖٜ٘الكذػكػؿ لبيػػاء الػػجيغ العػػاممي ت - ٖ

 .ٕٕٕـ، صٜٜٛٔالعامة لقرػر الثقافة 
الببلغػػػة العاليػػػة عمػػػع السعػػػاني لمعبلمػػػة عبػػػج الستعػػػاؿ الرػػػعضجي، تقػػػجيع د.عبػػػج القػػػادر  - ٗ

 .ٗـ صٜٜٔٔىػ= ٔٔٗٔ، ٕحدضغ، شبعة مكتبة اآلداب، ط
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حضث قاؿ الخصضب: الببلغة في  (ٔ)شخح عقػد الجساف في السعاني والبياف،
الكبلـ مصابقتو لسقتزى الحاؿ مع فراحتو وىػ مختمف، فإف مقامات الكبلـ 

الحكخ يبايغ مقاـ خبلفو، متفاوتو، فسقاـ كل مغ التشكضخ واإلشبلؽ والتقجيع و 
ومقاـ الفرل يبايغ مقاـ الػصل، ومقاـ اإليجاز يبايغ مقاـ خبلفو، وكحا 
خصاب الحكي مع خصاب الغبي، ولكل كمسة مع صاحبتيا مقاـ، وارتفاع شأف 
الكبلـ في الحدغ والقبػؿ بسصابقتو لبلعتبار السشاسب، وانحصاشو بعجميا، 

 (  ٕ).فسقتزى الحاؿ ىػ االعتبار السشاسب

 شخح التعخيف

يقػؿ العبلمة الذي  عبج الستعاؿ الرعضجي في شخح ىحا التعخيف: والببلغة 
في الكبلـ مصابقتو لسقتزى الحاؿ بذخط فراحتو، فبلبج عشج الخصضب في 
الكبلـ البميغ مغ أف يكػف فريحا، والحاؿ ىػ األمخ الحي يقتزي أف يؤتى 

كخ أو ححؼ أو تقجيع أو بالكبلـ عمى صفة مخرػصة مشاسبة لو، مغ ذ
تأخضخ أو غضخ ذلظ، ويدسى الحاؿ السقاـ أيزا، وتدسى تمظ الرفات: 
خرائز ومدايا ونكات، وقج قاؿ الخصضب: إف تصبضق الكبلـ عمى مقتزى 
الحاؿ ىػ الحي يدسيو الذي  عبج القاىخ الجخجاني بالشطع، وىػ عشجه عبارة 

                                                 
شػػخح عقػػػد الجسػػاف فػػػي عمػػع السعػػاني والبيػػػاف لئلمػػاـ أبػػي الفزػػػل جػػبلؿ الػػجيغ عبػػػج  - ٔ

لبػػابي الحمبػػي وأوالده ىػػػ، شبعػػة مكتبػػة مرػػصفى أٜٔالػػخحسغ بػػغ أبػػي بكػػخ الدػػضػشي ت
 .ٙـ، صٜٖٜٔىػ= ٖٛ٘ٔبسرخ 

التمخيز في عمـػ الببلغة لئلماـ جبلؿ الػجيغ م بػغ عبػج الػخحسغ القدويشػي، ضػبق  - ٕ
 .ٖٖـ، صٜٗٓٔوشخح أ.عبج الخحسغ البخقػقي، شبعة دار الفكخ العخبي 
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ب األغخاض التي يراغ عغ تآخي معاني الشحػ فيسا بضغ الكمع، عمى حد
 (ٔ)ليا الكبلـ.

ىحا وكسا يػصف الكبلـ بالببلغة، يػصف الستكمع بيا أيزا، فيي في 
الستكمع ممكة يقتجر بيا عمى تأليف كبلـ بميغ، فعمع أف كل بميغ فريح، وال 
عكذ، وأف الببلغة مخجعيا إلى االحتخاز عغ الخصأ في تأدية السعشى السخاد، 

 (ٕ)غضخه. وإلى تسضضد الفريح مغ
 أقداـ عمػ البال ة

قدع الببلغضػف عمػـ الببلغة إلى ثبلثة أقداـ، كل مشيا يبحث في جانب مغ 
 جػانب الكبلـ:

عمع السعاني: وىػ عمع يعخؼ بو أحػاؿ المفظ العخبي التي بيا يصابق  -ٔ
مقتزى الحاؿ، ويشحرخ في ثسانية أبػاب: أحػاؿ اإلسشاد الخبخي، 

القرخ،  السدشج، أحػاؿ متعمقات الفعل، أحػاؿ السدشج إليو، أحػاؿ
 (ٖ)اإلنذاء، الفرل والػصل، اإليجاز واإلششاب والسداواة.

                                                 
الئػػػل ،  دٕٚانطػػخ الببلغػػػة العاليػػة عمػػػع السعػػػاني لمذػػي  عبػػػج الستعػػاؿ الرػػػعضجي ص - ٔ

ىػػ، تعمضػق محسػػد ٔٚٗاإلعجاز لئلماـ أبي بكخ عبج القاىخ بغ عبػج الػخحسغ الجخجػاني ت
 .ٔ٘ـ، صٕٓٓٓم شاكخ، شبعة اليضئة العامة لمكتاب 

 .ٖٙالتمخيز في عمـػ الببلغة ص - ٕ
، حميػػػػة المػػػػب السرػػػػػف عمػػػػى الخسػػػػالة السػسػػػػػمة بػػػػالجػىخ ٖٛانطػػػػخ التمخػػػػيز ص - ٖ

اف والبػجيع لمذػػي  عبػػج الػػخحسغ األخزػخي، والحميػػة لمذػػي  أحسػػج السكشػػف فػػي السعػػاني والبيػػ
 .ٖٔـ، صٖٜٛٔىػ= ٖٚ٘ٔالجمشيػري، شبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، 
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عمع البياف: وىػ عمع يعخؼ بو إيخاد السعشى الػاحج بصخؽ مختمفة في  -ٕ
 (ٔ)وضػح الجاللة عميو، وأبػابو التذبيو، واالستعارة، والكشاية.

كبلـ، أي ترػر عمع البجيع: وىػ عمع يعخؼ بو وجػه تحدضغ ال -ٖ
معانضيا، وتعمع أعجادىا، وتفاصضميا، بحدب الصاقة بعج رعاية 
مصابقتو لسقتزى الحاؿ، ورعاية وضػح الجاللة، وىحه السحدشات 
ضخباف: ضخب يخجع إلى السعشى، ومشو السصابقة والسذاكمة والتػرية 
والمف والشذخ وغضخىا، وضخب يخجع إلى المفظ، ومشو الجشاس 

 (ٕ)باس وغضخىا.والدجع واالقت
 وخالصة القؽؿ وحساداه 

في بحثي ىحا أُعشى بالرػرة الببلغية، وىي  -بعػف هللا تعالى-ي شأن
تمكع األوجو واألشكاؿ الببلغية الػاردة في ىحا الخبع الكخيع مغ سػرة 
الشحل، مغ تذبيو، واستعارة، وكشاية، وفرل، ووصل، وجشاس، وشباؽ، 

ات السباركة مغ ألػاف تشتسي إلى عمـػ وغضخ ذلظ، مسا ورد في ىحه اآلي
الببلغة الثبلثة، السعاني والبياف والبجيع، كسا أعتشي باألسخار الببلغية 

                                                 
اإليزػاح فػػي عمػـػ الببلغػػة السعػاني والبيػػاف والبػجيع لئلمػػاـ أبػي عبػػج هللا جػبلؿ الػػجيغ  - ٔ

سغ القدويشي، شبعة دار الكتب العمسية م بغ قاضي القزاة سعج الجيغ أبي م عبج الخح
 .ٚٚ، شخح عقػد الجساف لمدضػشي صٕ٘ٔبضخوت، بجوف ص

، جػػاىخ الببلغػة ٗٓٔ، شخح عقػد الجساف لمدضػشي صٖٛٗاإليزاح لمقدويشي ص - ٕ
يػسػػػػف  فػػػػي السعػػػػاني والبيػػػػاف والبػػػػجيع تػػػػأليف الدػػػػضج أحسػػػػج الياشػػػػسي، ضػػػػبق وتػػػػجقضق د.

، عمػػـػ الببلغػػة ٜٕٛـ، صٜٜٜٔىػػػ= ٕٓٗٔ، ٔط الرػػسضمي، شبعػػة السكتبػػة العرػػخية،
البياف والسعاني والبجيع تأليف أحسج مرصفى السخاغي، شبعة دار الكتب العمسيػة، بضػخوت، 

 .ٖٛٔـ، صٕٕٓٓىػ= ٕٕٗٔ ٗط،
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في التعبضخات القخآنية، حدب وسعي وشاقتي، مع مخاعاة السشيج الحي 
سصختو في مقجمة بحثي ىحا، وهللا أسأؿ أف يكػف خالرا لػجيو الكخيع، 

، وىحا أواف الذخوع في السقرػد بعػف هللا إنو ولي ذلظ والقادر عميو
 السعبػد.

 الباحث 
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 املبحث األول: الصور البالغية يف البياٌ عً املتقني وجزائَه

: قاؿ د تعالى: ﴿وِقيَ  ؼ مؼ سؽرة الشح ال الثي اآلاةالرؽر الباليية في 
ْ َيا َحَدَشٌة ِلمَِّحيَؼ اتََّقْؽا َماَذا َأ َدَؿ َرلُُّيْػ َقاُلؽا َخْيخًا لِّمَّ  ِحيَؼ َأْحَدُشؽا ِفي َهِحِه الجُّ

 [ ٖٓوَلَجاُر اآلِخَخِة َخْيٌخ وَلِشْعَػ َداُر الُستَِّقيَؼ﴾ ]الشح : 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

لسا تع الخبخ عغ السشكخ لسا أندؿ هللا عمى ألدشة السبلئكة مغ الخوح مغ أمخه 
وتكبخا بسا ليذ ليع باالعتخاض  عمى األنبياء عمضيع الدبلـ، إنكارا لفزميع،

عمى خالقيع، ابتجأ الخبخ عمى السقخيغ ترجيقا ليجاتيع، واعتخافا لفزميع، 
وتدميسا لسغ ىع عبضجه في تفزضل مغ يذاء، مشبيا عمى الػصف الحي 
أوجب ليع االعتخاؼ بالحق، حاذفا إلذا داللة عمى الخضا بأيدخ شيء مغ 

أي خافػا عقاب  ﴿وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا ... ﴾الخضخ، والسجح عميو ولػلع يتكخر، 
﴿َماَذا﴾ أي أي شيء أندؿ ربكع، أي السحدغ إليكع مغ روحو، السحي هللا 

لؤلرواح عمى رسػلو، قالػا معتخفضغ باإلنداؿ غضخ متػقفضغ في السقاؿ، فبعج 
، أتبع ذلظ (ٔ)أف بضغ هللا سبحانو أقػاؿ السدتكبخيغ وأحػاليع وسػء عاقبتيع

وبيحا يطيخ التشاسق  (ٕ)ببياف أحػاؿ الستقضغ وبياف ما أعجه ليع مغ خضخات،

                                                 
اَذا َأنػَدَؿ َربُُّكػْع َقػاُلػا َأَسػاشضخ  - ٔ وذلظ في قػؿ هللا تعالى مغ نفذ الدػرة ﴿وإَذا ِقضَل َلُيع مَّ

ِلػ وِمػػْغ َأْوَزاِر اَلػِحيَغ ُيِزػػمُّػَنُيع ِبَغْضػػِخ ِعْمػػٍع﴾  ( ِلَيْحِسُمػػػا َأْوَزاَرُىػػْع َكاِمَمػًة َيػػْػـَ الِكَياَمػػةِ ٕٗضَغ )اأَلوَّ
-ٕٗإلى قػلو تعالى: َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشََّع َخاِلػِجيَغ ِفضَيػا َفَمِبػْئَذ َمْثػَػى الُسَتَكبِّػِخيَغ﴾ ]الشحػل: 

ٕٜ ] 
ي تشاسب اآليات والدػر لئلماـ السفدخ أبػي الحدػغ بخىػاف الػجيغ إبػخاليع نطع الجرر ف - ٕ

ىػػػ، شبعػػة دار الكتػػاب ٘ٛٛبػػغ عسػػخ بػػغ حدػػغ الخبػػاط بػػغ عمػػي بػػغ أبػػي بكػػخ البقػػاعي ت
== 
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العجضب والتشاسب الغخيب، والتذابظ البجيع، بضغ آيات القخآف الكخيع التي 
تدمسظ اآلية مشيا إلى التي تمضيا، والدػرة إلى أختيا، بجػدة ربق، وحدغ 

 سبظ، فدبحاف مغ ىحا كبلمو.
 اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف  الرؽر الباليية في اآلاة

     الرؽرة األولى: السقابمة  

في مدتيل الحجيث عغ الرػر الببلغية في ىحه اآلية الكخيسة، تأتي السقابمة 
التي ىي مغ عادة القخآف الكخيع في إضيار السعاني، عشجما يقابل هللا تعالى 

اؼ الجشة وأوصاؼ بضغ ما أعجه لمسؤمشضغ وما أعجه لمكافخيغ، أو بضغ أوص
 (ٔ).شار، أو غضخ ذلظ مغ صػر السقابمةال

وفي تػضيح ىحه الرػرة قاؿ ابغ جدي الكمبي: لسا وصف مقالة الكفار 
 (ٕ)الحيغ قالػا أساشضخ األولضغ، قابل ذلظ بسقالة السؤمشضغ.

وقاؿ الصاىخ بغ عاشػر: لسا افتتحت صفة سضئات الكافخيغ وعػاقبيا بأنيع  
ِلضَغ( ]الشحل: إذا قضل ليع ) مَّ  [ جاءت ىشا ٕٗاَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َأَساِشضُخ اأَلوَّ

                                                                                                                         
== 

، التفدػػػػػضخ الػسػػػػػيق لمقػػػػػخآف الكػػػػػخيع لمذػػػػػي  م سػػػػػضج ٙٗٔ/ٔٔاإلسػػػػػبلمي بالقػػػػػاىخة، بػػػػػجوف 
 .ٖٛٔ/ٛبجوف  ششصاوي شي  األزىخ األسبق، شبعة دار السعارؼ،

السقابمة كسا عخفيا الببلغضػػف: أف يػؤتى بسعشضػضغ متػػافقضغ أو أكثػخ ثػع بسػا يقابػل ذلػظ  - ٔ
 .ٕٖ٘التمخيز في عمـػ الببلغة ص عمى التختضب

التدػػػػيضل لعمػػػػـػ التشديػػػػل لمذػػػػي  اإلمػػػػاـ أبػػػػي القاسػػػػع م بػػػػغ أحسػػػػج بػػػػغ جػػػػدي الكمبػػػػي  - ٕ
ىػػػ= ٘ٔٗٔ ٔدار الكتػػب العمسيػػة، طىػػػ، ضػػبق وترػػحيح م سػػالع ىاشػػع، شبعػػة ٗٔٚت

 .ٕٙٗ/ٔـ، ٜٜ٘ٔ
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مقابمة حاليع بحاؿ حدشات السؤمشضغ وحدغ عػاقبيا، فافتتح ذلظ بسقابل ما 
  (ٔ)افتتحت بو قرة الكافخيغ، فجاء التشطضخ بضغ القرتضغ في أبجع نطع.

عة الذي  أبػ زىخة في زىخة وقج جشح إلى تفرضل ىحه الرػرة الببلغية البجي
التفاسضخ حضث قاؿ: ىحه مقابمة بضغ اإليساف والتقػى، والكفخ واالستكبار، قضل 
لمستكبخيغ: ماذا أندؿ ربكع قالػا أساشضخ األولضغ، ولشتل اآلية الدابقة )وإَذا 

ِلضَغ( ]الشحل:  وسئل ىحا   [ِٕٗقضَل َلُيع مَّاَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َأَساِشضُخ اأَلوَّ
الدؤاؿ نفدو لمستقضغ )وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا َماَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َخْضخًا( وىحا فخؽ 
بضغ التقػى والفجػر، الفاجخ ال ييسو أف يقػؿ الحق أو يفحرو، والستقي 

  (ٕ)الصضب محب لمحق ويتحخاه، فإف وججه اشسأف إليو، واستقاـ عمى شخيقة.

فارقب معي الخبق القخآني  ؛(ٖ)سعشى البجيع أشار جل السفدخيغوإلى ىحا ال
البجيع، والتشاسب العجضب بضغ آيات القخآف الكخيع، والحي يبيخؾ نطسو ألنو 
راؽ في مدمكو، وسستو، متدق غاية االتداؽ، لتخى حدغ ما أعجه هللا 

 لمسؤمشضغ الرالحضغ، في مقابل سػء ما أعجه لمكافخيغ الطالسضغ. 
                                                 

التحخيخ والتشػيخ لئلماـ العبلمة م الصاىخ بػغ عاشػػر، شبعػة الػجار التػندػية لمشذػخ  - ٔ
 .ٔٗٔ/ٗٔـ، ٜٗٛٔ

زىػػػػخة التفاسػػػػضخ لئلمػػػػاـ الذػػػػي  م م أبػػػػػ زىػػػػخة، شبعػػػػة دار الفكػػػػخ العخبػػػػي، بػػػػجوف،  - ٕ
ٛ/ٗٔٙٙ. 
طػػػيع لئلمػػاـ الجمضػػػل أبػػي الفػػػجاء إسػػساعضل بػػػغ كثضػػخ الجمذػػػقي انطػػخ تفدػػػضخ القػػخآف الع - ٖ

ىػػػ، تحقضػػق مرػػصفى الدػػضج م، م الدػػضج رشػػاد، م فزػػل العجسػػاوي، عمػػي أحسػػج ٗٚٚ
ـ، ٕٓٓٓىػػػػػ= ٕٔٗٔ، ٔعبػػػػج البػػػػاقي، حدػػػػغ عبػػػػاس قصػػػػب، شبعػػػػة مؤسدػػػػة قخشبػػػػة، ط

، بػػجوف ٖٚٓ/ٛ ، فػػي ٜٛٛٚ/ٖٔ، تفدػػضخ الذػػي  م متػػػلي الذػػعخاوي، شبعػػة أخبػػار الضػػـػ
ـ، ٜٙٛٔىػػػػػػػ= ٙٓٗٔ، ٕٔضػػػػػبلؿ القػػػػػخآف لؤلسػػػػػػتاذ سػػػػػضج قصػػػػػب، شبعػػػػػػة دار الذػػػػػخوؽ ط

ٗ/ٕٜٔٙ. 



 

 

1288 

ال ا ية: جساؿ الخلط بالؽاو الساث  في قؽؿ د تعالى: )وِقيَ  ِلمَِّحيَؼ الرؽرة 
 [ٖٓاتََّقْؽا( ]الشح : 

ىحه صػرة بجيعة مغ صػر الببلغة في القخآف الكخيع، وىي جساؿ وصل 
الجسل بعزيا مع بعس، والحي ىػ سشغ القخآف الكخيع فيسا إذا اقتزى 

حع بضغ آيات الكتاب العديد، فكل الحاؿ لحلظ، مسا يرػر لظ االلتئاـ والتبل
آية فيو آخحه بحجد اآلية التي تمضيا، فكمو وحجة واحجة، يحػي التشاسب 

 العجضب، والخبق السحكع.

 (ٔ).لوىحا الحي نحغ برجده في ىحه الرػرة يدسى عشج الببلغضضغ بالػص

[ ٖٓلشحل: وقج وقع الػصل بضغ ىاتضغ الجسمتضغ، جسمة )وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا( ]ا
[ لسا بضشيسا ٕٗ...( ]الشحل: ُيع مَّاَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع عمى قػلو تعالى: )وإَذا ِقضَل لَ 

مغ تقابل إذ األولى في وصف حاؿ الكفار، والثانية في وصف حاؿ 
السؤمشضغ، لحا عصف بضشيسا بالػاو وىػ ما يدسى بالتػسق بضغ الكسالضغ، 

   (ٕ).قصاعكساؿ االتراؿ وكساؿ االن

قاؿ الذي  عبج الستعاؿ الرعضجي: وقج تخفي السشاسبة بضغ الجسمتضغ 
ومغ ىحا  -كعصف ما يتعمق بالسؤمشضغ عمى ما يتعمق بالكفار-السػصػلتضغ 

                                                 
وىػػػ عصػػف جسمػػة عمػػى جسمػػة أخػػخى بػػالػاو، وعكدػػو الفرػػل وىػػػ تػػخؾ ىػػحا العصػػف،  - ٔ

وىػػػ بػػاب عطػػيع مػػغ أبػػػاب الببلغػػة، دقضػػق السأخػػح، صػػعب السدػػمظ، حتػػى عػػخؼ بعػػس 
معخفػػة الػصػػل والفرػػل. شػخح عقػػػد الجسػػاف لمدػػضػشي  العمسػاء الببلغػػة بػػو فقػػالػا: الببلغػة

 .ٔٛٔ، جػاىخ الببلغة لمياشسي صٖٗٛ، الببلغة الػاضحة صٛ٘ص
وىػػ اتفػاؽ الجسمتػضغ فػي الخبػػخ واإلنذػاء مػع وجػػد جػػامع بضشيسػا يرػحح العصػف مػػع  - ٕ

 .ٗٙٔعجـ السانع. عمـػ الببلغة لمسخاغي ص
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ما يدسػنو عصف القرة عمى القرة، أو عصف مزسػف كبلـ عمى 
مزسػف كبلـ قبمو، فتعتبخ فيو السشاسبة بضغ القرتضغ، وإف اختمفتا في 

 (ٔ)اإلنذائية ونحػىسا.الخبخية و 

قمت: وىحه الرػرة مغ ىحا القبضل حضث عصف مزسػف الكبلـ مع السؤمشضغ 
عمى مزسػف الكبلـ مع الكافخيغ، إلضيار السزادة بضشيسا، ولتشفضخ الكفار 

 مغ حاليع، وتيقضغ السؤمشضغ مغ فعميع، فتأمل.
 الرؽرة ال ال ة: اإلاجاز بالححؼ

لببلغة، جساؿ الححؼ الحي ورد في قػلو في ىحه اآلية أيزا مغ ألػاف ا
[، وكاف الدياؽ يقتزي أف ٖٓتعالى: )َماَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َخْضخًا( ]الشحل: 

يقاؿ: قالػا أندؿ خضخا، ولكغ ألف السقاـ مقاـ امتثاؿ، وإضيار لمخزػع 
واالستدبلـ  تعالى، سارع الستقػف إلى الجػاب، فكأف السقاـ قج ضاؽ مغ 

كخ كمسة أندؿ عمى حج قػؿ مػسى عميو الدبلـ: )وَعِجْمُت إَلْيَظ َربِّ ذ
[، وإلى ىحا يذضخ اإلماـ الرابػني بقػلو: تزسشت اآلية ِٗٛلَتْخَضى( ]شو: 

الكخيسة مغ وجػه البياف والبجيع اإليجاز بالححؼ )َقاُلػا َخْضخًا( أي قالػا: أندؿ 
    (ٕ)خضًخا.

                                                 
 .ٜٓٔالستعاؿ الرعضجي، ص الببلغة العالية عمع السعاني لمجكتػر عبج -٘
 ٗصػػفػة التفاسػػػضخ لمذػػي  م عمػػػي الرػػابػني، شبعػػػة دار القػػخآف الكػػػخيع، بضػػػخوت، ط - ٕ

 .ٜٕٔ/ٕـ ،ٜٔٛٔىػ= ٕٓٗٔ
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وكمسة خضًخا مفعػؿ لفعل مححوؼ أي: أندؿ  وقاؿ الذي  م سضج ششصاوي:
خضًخا، أي: رحسة وبخكة ونػرا وىجاية، إذ لفظ خضًخا مغ األلفاظ الجامعة لكل 

 (ٔ)فزضمة.

في ىحه اآلية الكخيسة ببلغة سامقة، ال تجانضيا ببلغة، وروعة  (ٕ)والححؼ ىشا
وإف تطيخ مخاعاة القخآف الكخيع لسقتزيات األحػاؿ في نطع آياتو وسػره، 

لمححؼ في قمػب البمغاء لذأف عجضب، حجث عشو شي  البمغاء دوف مشازع 
اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني في قػلو: ىػ باب لصيف السدمظ، لصيف 
السأخح، عجضب األمخ، شبيو بالدحخ، تخى فيو تخؾ الحكخ أفرح مغ الحكخ، 

، وأتع والرست عغ اإلفادة أزيج لئلفادة، وتججؾ أنصق ما تكػف إذا لع تشصق
 ( ٖ)ما تكػف إذ لع تبغ.

فتأمل اآلية الكخيسة وانطخ إلى مػقعيا في نفدظ، وإلى ما تججه مغ المصف 
والطخؼ إذا أنت مخرت بسػضػع الححؼ مشيا، لتعمع أف ىحا الححؼ قج وقع 

 مشيا مػقعا، فيػ قبلدة الجضج، وقاعجة التجػيج.
 ج لمتشؽيا في المبارةالرؽرة الخابعة: الفر  بيؼ جؽاب السقخ وجؽاب الجاح

ىحه صػرة ببلغية مغ صػر القخآف الكخيع، التي لع يشدج عمى مشػاليا، وال 
سسحت قخيحة بسثاليا، وىي في القخآف الكخيع في الكثضخ مغ السػاضع، حضث 
يقع التشػيع في الةبارة لكي يسذ شغاؼ القمػب بالحقائق الخاسخة، كسثل قػؿ 

                                                 
 .ٜٖٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
يدسى ىحا األسمػب عشج الببلغضضغ اإليجاز بالححؼ، ويكػف بححؼ شيء مػغ الةبػارة  - ٕ

 .ٜٜٔسححوؼ . جػاىخ الببلغة صال يخل بالفيع مع قخيشة تعضغ ال
 .ٙٗٔدالئل اإلعجاز لئلماـ عبج القاىخ الجخجاني ص - ٖ
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ِ ِىَي الُعْمَيا( ]التػبة: هللا تعالى: )وَجَعَل َكِمَسَة  ْفَمى وَكِمَسُة َّللاَّ اَلِحيَغ َكَفُخوا الدُّ
[ بشرب الكمسة في السػضع األوؿ، ورفعيا في الثاني، لمجاللة بخفعيا ٓٗ

عمى الثبػت والتجحر، وىكحا في ىحا السػضع قاؿ اإلماـ الدمخذخي في بياف 
لع نرب ىحا ورفع ىحه الرػرة العجضبة في ىحه اآلية الكخيسة، فإف قمت: 

األوؿ، قمت: فربل بضغ جػاب السقخ وجػاب الجاحج، يعشي أف ىؤالء لسا 
سئمػا لع يتمعثسػا، وأشبقػا الجػاب عمى الدؤاؿ بضشا مكذػفا مفعػال لئلنداؿ، 
فقالػا: )َخْضخًا( أي: أندؿ خضًخا، وأولئظ عجلػا بالجػاب عغ الدؤاؿ فقالػا: ىػ 

 (ٔ)نداؿ في شيء.أساشضخ األولضغ، وليذ مغ اإل

ووقع تفرضل ليحه الرػرة بأوضح مسا قاؿ الدمخذخي عشج اإلماـ أبي 
الدعػد قاؿ: )وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا( أي السؤمشضغ، ووصفػا بالتقػى إشعارا بأف ما 
يرجر عشيع مغ الجػاب ناشيء عغ التقػى، )َماَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َخْضخًا( 

مدمظ الدؤاؿ، مغ غضخ تمعثع وال تغضضخ في الرػرة  سمكػا في الجػاب
والسعشى أي: أندؿ خضًخا، فإف الجػاب مصابق لمدؤاؿ، وسبكا لمػاقع في نفذ 

كسا غضخوا الجػاب  -خحليع هللا تعالى -األمخ مزسػنا، وأما الكفخة فإنيع 
عغ نيج الػاقع الحي ليذ لو مغ دافع، غضخوا صػرتو وعجلػا بيا عغ سشغ 

 (ٕ)حضث رفعػا األساشضخ، روما لسا مخ مغ إنكار اإلنداؿ. الدؤاؿ

فانطخ إلى بجيع قػؿ هللا تعالى لتخى أف ألفاضو نادرة الػجػد، ومعانيو 
 مدتػفية لمسقرػد.

                                                 
 .ٖٖٗ/ٖالكذاؼ لمدمخذخي  - ٔ
إرشػاد العقػل الدػميع إلػػى مدايػا الكتػاب الكػخيع لقاضػػي القزػاة أبػي الدػعػد م بػػغ م  - ٕ

عػػة ىػػػ، تحقضػػق عبػػج القػػادر أحسػػج عصػػا، شبعػػة مصبٕٜٛبػػغ مرػػصفى العسػػادي الحشفػػي ت
 .ٖٙ٘/ٖالدعادة، بجوف 



 

 

1292 

 الرؽرة الخامدة: الدؤاؿ والجؽاب  

ج عمساء البياف ىحا لػف بجيع مغ ألػاف القخآف الكخيع وىػ ما يدسى عش
 (ٔ).بالدؤاؿ والجػاب

قمت: وفي ىحه اآلية الكخيسة مغ ىحا المػف شيء، حضث افتتحت بالفعل 
السبشي لمسجيػؿ )ِقضَل( وكاف الجػاب عمى ىحا الدؤاؿ بقػلو تعالى: )َقاُلػا( 
وىػ لػف جمضل، يطيخ تدمدل القخآف الكخيع وتحجره، فيػ سيل السداؽ، 

الدساء؛ عحب السحاؽ، حدغ االتداؽ، متحجر في األسساع كتحجر الساء مغ 
 فدبحاف مغ ىحا كبلمو.

 الرؽرة الدادسة: اإلظرار في مؽضا اإلضسار

ْنَيا َحَدَشٌة( بعج قػلو تعالى:  جاء التعبضخ القخآني ىشا )لِّمَِّحيَغ َأْحَدُشػا ِفي َىِحِه الجُّ
ف تكػف )وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا َماَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َخْضخًا( مع أف مقتزى الكبلـ أ

الجسمة القخآنية "أندؿ خضخا ليع في ىحه الجنيا حدشة "بإضسار ليع بجال مغ 
االسع السػصػؿ، ولكغ روعة القخآف الكخيع وببلغتو، آثخت أف يقع ىحا 
اإلضيار في مػضع اإلضسار، فبجال مغ أف يقػؿ هللا: ليع في ىحه الجنيا 

ْنَيا َحَدَشٌة( جمبا لمرفة التي حدشة آثخ أف يقػؿ: )لِّمَِّحيَغ َأْحَدُشػا ِفي َىحِ  ِه الجُّ

                                                 
وىػ أف يحكي كبلما ب"قاؿ" ثع يجضبو ب"قاؿ" أيزا، وىػػ فػي القػخآف العطػيع كثضػخ،   - ٔ

َ َيػػػْأُمُخُكْع َأف تَػػػْحَبُحػا َبَقػػػَخًة( إلػػػى قػلػػػو  مػػػغ ذلػػػظ قػلػػػو تعػػػالى: )وإْذ َقػػػاَؿ ُمػَسػػػى ِلَقْػِمػػػِو إفَّ َّللاَّ
[، قػػػاؿ عمسػػاء البيػػػاف: أحدػػغ ىػػػحا ٔٚ: ٚٙ( ]البقػػخة: تعػػالى: )َفػػَحَبُحػَىا وَمػػػا َكػػاُدوا َيْفَعُمػػػػفَ 

الشػع ما كثخت فيو القمقمة. الفػائج السذػػؽ إلػى عمػـػ القػخآف وعمػع البيػاف لئلمػاـ العػالع أبػي 
عبػػػج هللا شػػػسذ الػػػجيغ م بػػػغ أبػػػي بكػػػخ بػػػغ أيػػػػب الدرعػػػي السعػػػخوؼ بػػػابغ قػػػيع الجػػػػزي 

 .ٜٙٔىػ، شبعة دار الكتب العمسية، بضخوت ، بجوف صٔ٘ٚت
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استػجبت ىحا العصاء اإلليي؛ وإلى ىحا السعشى أشار اإلماـ البقاعي بقػلو: 
ثع أخح يخغب بسا ليع مغ حدغ السآؿ عمى وجو الجػاب لدؤاؿ مغ كأنو 
قاؿ: ما ليع عمى ذلظ؛ فقضل مطيخا في مػضع اإلضسار، مجحا ليع وتعسيسا 

)لِّمَِّحيَغ َأْحَدُشػا(، فبضغ أف اعتخافيع بحلظ إحداف، )ِفي لسغ اترف بػصفيع: 
ْنَيا َحَدَشٌة( أي جداء ليع عمى إحدانيع، )َىْل َجَداُء اإلْحَداِف إالَّ  َىِحِه الجُّ

  (ٔ)[.ٓٙاإلْحَداُف( ]الخحسغ: 

قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: )لِّمَِّحيَغ َأْحَدُشػا( فيػ مغ اإلضيار في مقاـ 
 باإلتياف بالسػصػؿ إلى اإليساء إلى وجو بشاء الخبخ، أي اإلضسار، تػصبل

 (ٕ)جداؤىع حدشة ألنيع أحدشػا.

قمت: ثع إف ىحا المػف مغ الببلغة يجشح إليو خخوجا عغ مقتزى الطاىخ، 
لشكات ببلغية، ودواع تدتجعيو، كاف مشيا ىشا اإلشعار بكساؿ العشاية بسا 

زسضخ مغ أجل اختراصو بحكع استخجـ لمجاللة عميو االسع الطاىخ بجؿ ال
 فتأمل. (ٖ)غخيب كسا يذضخ الببلغضػف.

  

                                                 
 .ٙٗٔ/ٔٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر لمبقاعي  - ٔ
 .ٕٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
الببلغة العخبيػة أسدػيا وفشػنيػا وصػػر مػغ تصبيقاتيػا بييكػل ججيػج مػغ شخيػف وتمضػج،  - ٖ

ـ ٜٜٙٔىػػػ= ٙٔٗٔ، ٔتػػأليف عبػػج الػػخحسغ حبشكػػو السضػػجاني، شبعػػة دار القمػػع دمذػػق، ط
، السعجػع السفرػػل ٕٙجسػػاف فػي السعػػاني والبيػاف لمدػػضػشي ص، شػخح عقػػد الٖٓ٘/ٔص

فػػي عمػػػـػ الببلغػػة البػػػجيع والبيػػاف والسعػػػاني، إعػػجاد د. إنعػػػاـ فػػػاؿ عكػػػاوي، مخاجعػػة أحسػػػج 
 .ٔٙ٘ـ صٜٜٙٔىػ= ٚٔٗٔ ٕشسذ الجيغ، شبعة دار الكتب العمسية، بضخوت ط
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الرؽرة الدابعة: الجشاس السغايخ بيؼ قؽله تعالى: )َأْحَدُشؽا( و)َحَدَشٌة( 
 [ٖٓوليؼ قؽله تعالى: )اتََّقْؽا( و)الُستَِّقيَؼ( ]الشح : 

عمع البجيع، وىػ الجشاس  وقع في ىحه اآلية الكخيسة لػف جمضل مغ ألػاف
 (ٔ).لسغايخا

وقج وقع ىحا السحدغ البجيع الجمضل في ىحا الشز السبارؾ في مػضعضغ بضغ 
قػلو تعالى: )َأْحَدُشػا( و)َحَدَشٌة(، وبضغ قػلو تعالى: )اتََّقْػا( و)الُستَِّقضَغ(، وفي 
ىحا مغ تحمية لآلذاف، واستخعاء لؤلسساع ما يبعث عمى التفكخ في السدسػع 

 واالىتساـ بذأنو.

احب حجائق الخوح والخيحاف: وقج اشتسمت ىحه اآلية ضخوبا مغ قاؿ ص
الببلغة، وأنػاعا مغ الفراحة، والبياف، والبجيع، مشيا الجشاس السغايخ بضغ 

                                                 
ذا شػاكمو، وإذا اشػتخؾ الجشاس لغة: السذاكمة واالتحاد في الجشذ، يقاؿ لغة: جاندو إ - ٔ

معػػو فػػي جشدػػو، وجػػشذ الذػػيء أصػػمو الػػحي اشػػتق مشػػو، واتحػػج معػػو فػػي صػػفاتو العطسػػى 
التي تقـػ ذاتو، وفي اصصبلح عمساء الببلغة: أف يتذابو المفطاف في الشصػق، ويختمفػا فػي 
السعشى، وىػ لػف بجيع مغ السحدشات المفطية، يكػف فيو استجعاء لسضل الدامع واإلصػغاء 

، ألف الشفػػػس تدتحدػػغ السكػػخر مػػع اخػػتبلؼ معشػػاه، ويأخػػحىا نػػػع مػػغ االسػػتغخاب، وال إليػو
يدتحدػغ إال إذا سػػاعج المفػػظ السعشػػى، ووارى مرػػشػعو مصبػعػػو، مػػع مخاعػػاة الشطضػػخ، وىػػػ 
قدساف: تاـ، وغضخ تاـ، األوؿ: ما اتفق فيو المفطاف في ىضئػة الحػخوؼ، وعػجدىا، ونػعيػا، 

لسغػػايخ: مػػا اختمػػف فيػػو المفطػػاف فػػي واحػػج مػػغ األربعػػة الستقجمػػة، وتختبيػػا، وغضػػخ التػػاـ أو ا
، الببلغػة ٕٖ٘وتحت كل نػع مغ الشػعضغ أقداـ تصمب مغ كتب الببلغة. جػاىخ الببلغػة 

 .ٖٗ٘، عمـػ الببلغة لمياشسي ص٘ٛٗ/ٕالعخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا 
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ْنَيا َحَدَشٌة( ]الشحل:  )َأْحَدُشػا( و)َحَدَشٌة( في قػلو: )ّلمَِّحيَغ َأْحَدُشػا ِفي َىِحِه الجُّ
 (ٔ)َقْػا( و)الُستَِّقضَغ( في ىحه اآلية.[، ومشيا الجشاس أيزا بضغ )اتَّ ٖٓ

 الرؽرة ال امشة: اإلاجاز بالححؼ )ححؼ السؽصؽؼ و قامة الرفة مقامه(

ما تقجـ مغ الرػر، جساؿ الححؼ الػارد في قػلو  في ىحه اآلية أيزا غضخ
تعالى: )وَلَجاُر اآلِخَخِة َخْضٌخ(، وكاف الدياؽ يقتزي أف يقاؿ: "ولجار الداعة 

خ" ولكغ جاء اإليجاز بالححؼ ىشا لمػف مسغ ألػاف الببلغة العالية، اآلخخة خض
 وىػ اإليجاز في ححؼ السػصػؼ وإقامة الرفة مقامو.

قاؿ اإلماـ الدجاج: وىػ جائد حدغ في العخبية مغ جسمة الفراحة 
والببلغة، وقج ذكخه سضبػيو في غضخ مػضع مغ كتابو وما جاء في التشديل 

[ فيػ عمى تقجيخ ولجار الداعة ِٖٓخَخِة َخْضٌخ( ]الشحل: مغ قػلو: )وَلَجاُر اآل
اآلخخة، فتكػف اآلخخة صفة لمداعة السزسخة، وليدت الجار مزافة إلى 
اآلخخة، ألف الذيء ال يزاؼ إلى صفتو، كسا ال يزاؼ إلى نفدو، وعمى 
ىحا مدجج الجامع، أي الػقت الجامع، وصبلة األولى، أي صبلة الداعة 

الكيسة، أي ديغ السمة الكيسة، فسغ قاؿ بخبلؼ ذلظ فقج  األولى، وديغ
 ( ٕ)أخصأ.

                                                 
مػة م األمػضغ بػغ عبػج هللا حجائق الخوح والخيحاف في روابي عمػـػ القػخآف تػأليف العبل - ٔ

األرمي العمػي اليخري الذافعي، مخاجعػة د. ىاشػع م عمػي بػغ حدػضغ ميػجي، شبعػة دار 
 .ٖٕٓ/٘ٔـ، ٕٔٓٓىػ= ٕٔٗٔ ٔشػؽ الشجاة بضخوت، ط

ىػػػػ ٖٔٔإعػػػخاب القػػػخآف لئلمػػػاـ أبػػػي إسػػػحاؽ إبػػػخاليع بػػػغ الدػػػخي السعػػػخوؼ بالدجػػػاج ت - ٕ
دار الكتػاب  -دار الكتاب السرػخي –الكتب اإلسبلمية ،تحقضق إبخاليع اإلبياري، شبعة دار 

باخترػػػار يدػػػضخ، معػػػاني القػػػخآف لئلمػػػاـ أبػػػي إسػػػحاؽ إبػػػخاليع بػػػغ الدػػػخي  ٕٙٛ/ٔالمبشػػػاني 
== 
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ثع إف ىحا الشػع مغ الححؼ يدسى عشج الببلغضضغ باالختداؿ، وىػ يذسل 
ححؼ االسع والفعل والحخؼ، وححؼ جسمة أو عجة جسل، وححؼ كبلـ شػيل 
ع في قرة ذات أحجاث كثضخة، وقج تتبع الببلغضػف أمثمتو فػججوا أف مشو الشػ 

 (ٔ)الدابق، وىػ ححؼ السػصػؼ وإقامة الرفة مقامو.
 الرؽرة التاسعة: اإلاجاز بالححؼ في قؽله تعالى: )وَلِشْعَػ َداُر الُستَِّقيَؼ(

صػرة أخخى مغ الرػر الببلغية الػاردة في اآلية الكخيسة، تشتسي إلى  
اب شجاعة العخبية عمى حج تعبضخ العبلمة الكبضخ أبي الفتح ابغ جشي في كت

 (ٕ)الخرائز، عشجما عشػف لمححؼ بقػلو: باب في شجاعة العخبية.

وقعت ىحه الرػرة في قػؿ هللا تعالى: )وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضَغ( حضث ححؼ 
السخرػص بالسجح ىشا لتقجـ اإلشارة إليو بقػلو تعالى: )وَلَجاُر اآلِخَخِة َخْضٌخ( 

الُستَِّقضَغ( دار اآلخخة، ولكغ  وكاف الحاؿ يقتزي أف يقاؿ: )وَلِشْعَع َدارُ 
لسقتزى اإليجاز ححفت ىحه الجسمة، ألف الببلغة اإليجاز، ومعمػـ أف القخآف 

 الكخيع بمغ الغاية فيو. 

قاؿ البقاعي: ححؼ السخرػص بالسجح لتقجـ ما يجؿ عميو، وىػ صالح 
 (ٖ)لتقجيخ الجنيا، أي لسغ عسل فضيا بالتقػى، ولتقجيخ اآلخخة وىػ واضح.

                                                                                                                         
== 

، ٔىػػػ، تحقضػػق عبػػج الجمضػػل عبػػجه شػػمبي، شبعػػة عػػالع الكتػػب، طٖٔٔالسعػػخوؼ بالدجػػاج ت
 .  ٜٙٔ/ٖـ ،ٜٛٛٔىػ= ٛٓٗٔ

 .ٚ٘/ٕشػنيا الببلغة العالية أسديا وعمػميا وف - ٔ
ىػػػ، تحقضػػق م عمػػي الشجػػار، ٕٜٖالخرػػائز لئلمػػاـ أبػػي الفػػتح عثسػػاف بػػغ جشػػي ت - ٕ

 .ٖٓٙ/ٕـ ،ٖٜٔٔشبعة السكتبة العمسية 
 .ٙٗٔ/ٔٔنطع الجرر لمبقاعي  - ٖ
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ت: ومقرػد اإلماـ البقاعي بقػلو: وىػ صالح لتقجيخ الجنيا أي يجػز أف قم
تقجر السححوؼ بقػلظ: )وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضَغ( الجنيا، وذلظ لسغ عكف فضيا 
عمى التقػى، ويجػز أف تقجر كمسة اآلخخة وىػ واضح، إذ فيو اجتشاء الثػاب 

 وقصف الثسخ. فتأمل.

 وهللا أعمع. (ٔ)أشار كثضخ مغ السفدخيغ.وإلى ىحه الرػرة الببلغية 

 الرؽرة العاشخة: اإلظرار في مؽضا اإلضسار

وقعت ىحه الرػرة في ختاـ ىحه اآلية الكخيسة في قػلو تعالى: )وَلَجاُر اآلِخَخِة 
لػ في غضخ –َخْضٌخ وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضَغ( وكاف الدياؽ يقتزي أف تكػف الجسمة 

خضخ ولشعع دارىع، باإلحالة إلى ما ذكخ قبل، ولكغ  ولجار اآلخخة -القخآف
القخآف الكخيع البذ حمل الجدالة والفراحة، سالع مغ الخذالة والفطاعة، لحلكع 
جاء ىحا المػف الببلغي ىشا، إذ ىحا مػضعو أف يقػـ الطاىخ مقاـ الزسضخ، 
ليذضخ سبحانو وتعالى إلى الرفة التي استػجبت ىحا الجداء العسيع وىي 

 ة التقػى.صف

وإلى ىحا السعشى يذضخ اإلماـ البقاعي بقػلو: ثع مجحيا ومجحيع بقػلو تعالى: 
)وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضَغ( أي: ىي، مخغبا في الػصف الحي كاف سبب حيازتيع 
ليا، وىػ الخػؼ السشافي لسا وصف بو األشخار مغ االستكبار، بإضياره 

   (ٕ)مػضع اإلضسار.

                                                 
مػػجارؾ التشديػػل وحقػػائق التأويػػل ألبػػي البخكػػات عبػػج هللا بػػغ أحسػػج بػػغ محسػػػد الشدػػفي  - ٔ
التأويل لئلماـ الخازف، شبعػة السصبعػة البييػة بسرػخ،  ىػ، عمى ىامر تفدضخ لبابٔٓٚت

 .ٓٗٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق لمذي  م سضج ششصاوي ٖٗٔ/ٖبجوف 
 .ٙٗٔ/ٔٔنطع الجرر لمبقاعي  - ٕ
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زىخة إلى ىحا السعشى معشى ججيجا، وىػ حرخ الخضخية  ويزيف اإلماـ أبػ
في ىحا الثػاب في اآلخخة لمستقضغ، فيقػؿ: وذكخ الستقضغ باإلضيار بجؿ 
اإلضسار، لئلشارة إلى أف التقػى ىي الدبب في ىحا الجداء، ولمجاللة عمى 

 (ٔ)أف ثػاب اآلخخة لمستقضغ دوف غضخىع.
 [ٖٓ)الجُّ َيا( و)اآلِخَخة( ]الشح :  الرؽرة الحاداة عذخة: الطباؽ بيؼ لفعي

مغ الرػر البجيعة التي وقعت في ىحه اآلية الكخيسة الصباؽ الػاقع بضغ 
نَيا( و)اآلِخَخة(،. وىػ مغ الزخب األوؿ بأف يقابل الذيء بزجه  (ٕ)لفطي )الجُّ
فانطخ إلى ىحا  فالجنيا تقابل اآلخخة لفطا ومعشى، ،مغ جية لفطو ومعشاه

ضب بضغ ضجيغ ىسا الجنيا واآلخخة، ما أجسل مبشاه، وما أحمى التقابل العج
   معشاه.

                                                 
 .ٙٙٔٗ/ٛزىخة التفاسضخ  - ٔ
الصبػاؽ: أف يػؤتى بالذػيء وبزػػجه فػي الكػبلـ كقػلػو تعػػالى: )َفْمَيْزػَحُكػا َقِمػيبًل وْلَضْبُكػػػا  - ٕ
[ وىػػػ أربعػػة أضػػخب، األوؿ: أف يقابػػل الذػػيء بزػػجه مػػغ جيػػة لفطػػو ِٕٛثضػػخًا( ]التػبػػة: كَ 

َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ واإلْحَداِف وإيَتاِء ِذي الُقْخَبػى وَيْشَيػى َعػِغ الَفْحَذػاِء واْلُسشَكػِخ  ومعشاه مثل )إفَّ َّللاَّ
 [.ٜٓواْلَبْغِي( ]الشحل: 

ُ َأف َيْيِجَيػػُو الثػػاني: أف يقابػػل الذػػيء بزػػجه مػػغ جيػػة  مزػػادة دوف لفطػػو مثػػل )َفَسػػغ ُيػػِخِد َّللاَّ
 [.َٕ٘ٔيْذَخْح َصْجَرُه ِلئلْسبلـِ وَمغ ُيِخْد َأف ُيِزمَُّو َيْجَعْل َصْجَرُه َضيِّقًا َحَخجًا( ]األنعاـ: 

الثالث: أف يقابل الذيء بسا يخالفو مغ غضػخ مزػاده مثػل )إف َتْسَدْدػُكْع َحَدػَشٌة َتُدػْؤُىْع وإف 
 [.ِٕٓٔرْبُكْع َسضَِّئٌة َيْفَخُحػا ِبَيا( ]آؿ عسخاف: تُ 

ْثُمَيػا( ]الذػػرى:  [. الصػخاز ٓٗالخابع: أف يقابل الذيء بسا يساثمو مثػل )وَجػَداُء َسػضَِّئٍة َسػضَِّئٌة مِّ
الستزػػػسغ ألسػػػخار الببلغػػػة وعمػػػـػ حقػػػائق اإلعجػػػاز تػػػأليف يحضػػػى بػػػغ حسػػػدة بػػػغ عمػػػي بػػػغ 

د. إبػػػػخاليع الخػػػػػلي، شبعػػػػة اليضئػػػػة العامػػػػة لقرػػػػػر الثقافػػػػة  إبػػػػخاليع العمػػػػػي اليسشػػػػي، تقػػػػجيع
 .ٕٖٓ، عمـػ الببلغة لمياشسي صٖٚٚ/ٕـ، ٜٕٓٓ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح حاداة وال الثياآلاة الالرؽر الباليية في 
تعالى: )َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمؽَ َرا َتْجِخف ِمؼ َتْحِتَرا اأَلْ َراُر َلُرْػ ِفيَرا َما 

 [ ٖٔالُستَِّقيَؼ( ]الشح :  َاَذاُءوَف َكَحِلَغ َاْجِدف ّللاَُّ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

بعج أف بضغ ربشا جل في عبله حاؿ الستقضغ عشج سؤاليع عسا أندلو هللا تعالى، 
وقابل حاليع بحاؿ الكافخيغ، أتبع ذلظ بحكخ جدائيع، وىػ الحدشة الجنضػية 

ا جداءىع التي بػأىع إياىا، ثع الجار اآلخخة محق غايتيع، ألنيع سضمقػف فضي
األبجي، أتبع ذلظ أيزا ببياف ىحا الشةيع وتفزضمو، فبجأت اآليات الكخيسة 
ترػر ىحه الجشاف وما أعجه هللا تعالى لةبادة فضيا، فقػلو تعالى: )َجشَّاُت( 
يجؿ عمى القرػر والبداتضغ، وقػلو: )َعْجٍف( يجؿ عمى الجواـ، وقػلو: )َتْجِخي 

عمى أنو حرل ىشاؾ أبشية يختفعػف عمضيا، واألنيار  ِمغ َتْحِتَيا األَْنَياُر ( يجؿ
جارية مغ تحتيع، " َلُيْع ِفضَيا َما َيَذاُءوَف " مغ كل الخضخات " َكَحِلَظ َيْجِدي َّللاَُّ 

 (ٔ)الُستَِّقضَغ " أي ىحا جداء الستقضغ.
 الرؽر الباليية في اآلاة وأثخها في السعشى التفديخف 

 العجيج مغ الرػر الببلغية الخائعة مشيا:احتػت ىحه اآلية الكخيسة عمى  

  

                                                 
المباب في عمـػ الكتاب لئلماـ أبي حفز عسخ بغ عمي بغ عػادؿ الجمذػقي الحشبمػي  - ٔ
الذػػػي  عمػػي م معػػػػض، –ىػػػ، تحقضػػق وتعمضػػػق الذػػي  عػػادؿ أحسػػػج عبػػج السػجػػػد ٓٛٛت

د. م الستػلي الجسػػقي –بخسالتو الجامةية د. م سعج رمزاف حدغ  شارؾ في التحقضق
 .ٔ٘/ٕٔـ، ٜٜٛٔىػ= ٜٔٗٔ ٔحخب، شبعة دار الكتب العمسية، بضخوت، ط،
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 الرؽرة األولى: السقابمة في قؽله تعالى: )َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمؽَ َرا(

سبق أف بضشا في الرػرة األولى مغ اآلية الدابقة أنو ثست مقابمة وقعت بضغ  
السؤمشضغ والكفار في مقاؿ كل، كسا وقع في اآلية الدابقة، وفي حاؿ كل، 

اآلية اآلتية، وفي جداء كل كسا في ىحه اآلية الكخيسة، حضث بضغ كسا في 
سبحانو وتعالى جداء الستقضغ في الجنيا وفي اآلخخة مقابمة ببياف جداء الكافخيغ 
في قػلو تعالى )َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشََّع َخاِلِجيَغ ِفضَيا َفَمِبْئَذ َمْثَػى الُسَتَكبِِّخيَغ( 

ع ىحه الببلغة وما أعبلىا، وما أجسل قريا وما أحبل [ فسا أبجٜٕ]الشحل: 
بياىا، حضث قابل هللا تعالى في ىحا السػضع مغ الدػرة الكخيسة بضغ ثبلثة 

 أشياء:

 األوؿ: السقابمة بضغ مقالة الكفار ومقالة السؤمشضغ 

ِلضَغ( ]الشحل: فقاؿ تعالى: )وإَذا ِقضَل َلُيع مَّاَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َأَساِشضُخ اأَلوَّ 
[ ىحا في حاؿ الكفار، وقاؿ في وصف حاؿ السؤمشضغ: )وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا ٕٗ

 [.َٖٓماَذا َأنَدَؿ َربُُّكْع َقاُلػا َخْضخًا( ]الشحل: 

 الثاني: السقابمة بضغ جداء الكفار وجداء السؤمشضغ 

ِفضَيا َفَمِبْئَذ َمْثَػى الُسَتَكبِِّخيَغ(  فقاؿ في األوؿ: )َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشََّع َخاِلِجيغَ 
[، وقاؿ في جداء السؤمشضغ: )َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَيا َتْجِخي ِمغ ٜٕ]الشحل: 

 [.َٖٔتْحِتَيا اأَلْنَياُر َلُيْع ِفضَيا َما َيَذاُءوَف َكَحِلَظ َيْجِدي َّللاَُّ الُستَِّقضَغ( ]الشحل: 

 كفار وحاؿ السؤمشضغ حاؿ السػتالثالث: السقابمة بضغ حاؿ ال

[، ٕٛفقاؿ في األوؿ: )اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َضاِلِسي َأنُفِدِيْع....( ]الشحل: 
وقاؿ في وصف حاؿ السؤمشضغ: )اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َشضِِّبضَغ.....( 

 [.ٕٖ]الشحل: 
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ببلغية الػاردة في اآلية قاؿ الصاىخ بغ عاشػر في بياف ىحه الرػرة ال
( َجشَّاُت َعْجٍف ٖٓالسعشية بيحا السبحث: وقػلو تعالى: )وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضَغ )

َيْجُخُمػَنَيا( مقابل قػلو تعالى في ضجىع: )َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشََّع َخاِلِجيَغ ِفضَيا 
 (ٔ)َفَمِبْئَذ َمْثَػى الُسَتَكبِِّخيَغ(.

 ة: ححؼ السدشج إليه اتباعا لالستعساؿ الرؽرة ال ا ي

شَّاُت وقعت ىحه الرػرة في قػؿ هللا تعالى في مفتتح ىحه اآلية الكخيسة: )جَ 
...( والتقجيخ ىي جشات عجف، ولكغ ححؼ السدشج إليو ىشا َعْجٍف َيْجُخُمػَنَيا 

 اتباعا لبلستعساؿ الػارد.

ىحا الشػع، فقاؿ: أما  وقج نبو اإلماـ الدكاكي في كتابو مفتاح العمػـ عمى
وذكخ مشيا االستعساؿ الػارد –الحالة التي تقتزي شي ذكخ السدشج إليو فيي 

ألف االستعساؿ وارد عمى تخكو، أو تخؾ نطائخه، كقػليع: نعع الخجل زيج،  -
 (ٕ)عمى قػؿ مغ يخى أصل الكبلـ نعع الخجل ىػ زيج.

غخاض أىسيا اتباع قاؿ الذي  أحسج مرصفى السخاغي: يححؼ السدشج إليو أل
 (ٖ)االستعساؿ الػارد بالححؼ، كسا في الخفع عمى السجح.

قاؿ اإلماـ الصاىخ بغ عاشػر في تػضيح ىحه الرػرة الببلغية: وارتفع 
)َجشَّاُت َعْجٍف( عمى أنو خبخ لسبتجأ مححوؼ مسا ححؼ فيو السدشج إليو جخيا 

ا تقجـ في قػلو عمى االستعساؿ في مدشج إليو جخي كبلـ عميو مغ قبل، كس

                                                 
 .ٖٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٙٚٔمفتاح العمـػ لمدكاكي ص - ٕ
 .ٜٓعمـػ الببلغة السعاني والبياف والبجيع ص - ٖ
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تعالى: )اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َضاِلِسي َأنُفِدِيْع( والتقجيخ ىي جشات عجف، أي 
 (ٔ)دار الستقضغ جشات عجف.

وقاؿ الدجاج: قػلو تعالى: )َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَيا( قاؿ: ىي مخفػعة بإضسار 
ضَغ( عمى جػاب الدائل أي دار ىي ىي، كأنظ لسا قمت: )وَلِشْعَع َداُر الُستَّقِ 

 (ٕ)ىحه السسجوحة؟ فقمت: )َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَيا(.

فانطخ إلى ببلغة القخآف الكخيع العالية، التي ضسشيا هللا تعالى آيات كتابو، 
وحسميا بالسقامات التي ال ييتجي إلضيا إال صاحب العقل الدميع، والصبع 

 السدتكيع.
مؽب القرخ السدتفاد مؼ تقجاػ العخؼ في قؽؿ د الرؽرة ال ال ة: أس

 سبحا ه وتعالى: )َلُرْػ ِفيَرا َما َاَذاُءوَف(

لػف آخخ مغ ألػاف الببلغة العالية، أودعو هللا سبحانو وتعالى ىحه اآلية 
الكخيسة، بعج مجح دار الستقضغ، وبياف أنيا جشات عجف تجخي مغ تحتيا 

السدتفاد مغ تقجيسو لمطخؼ )َلُيْع(، ليفضج األنيار، أتبع ذلظ بأسمػب القرخ 
 أف ىحا الشةيع السكيع ليع ال لغضخىع،  وفي ىحا مغ البذخ والدخور ما فيو.

   (ٖ).لقرخ مغ أسالضب الببلغة الخائعةىحا وأسمػب ا

                                                 
 .ٖٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٜٙٔ/ٖمعاني القخآف وإعخابو لمدجاج  - ٕ
والقرػػػخ لغػػػة الحػػػبذ، وفػػػي اصػػػصبلح الببلغضػػػضغ: تخرػػػيز أمػػػخ بػػػأمخ بأحػػػج شػػػخؽ  - ٖ

القرخ السعخوفة، ومشيا تقجيع ما حقو التأخضخ، مثل تقجيع السعسػؿ عمػى عاممػو سػػاء كػاف 
خ عمػػـػ الببلغػػة مفعػػػال أو ضخفػػا أـ مجػػخورا بحػػخؼ جػػخ، والسقرػػػر عميػػو ىػػػ السقػػجـ. انطػػ

== 
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وإلى ترػيخ ىحا األسمػب الببلغي في اآلية الكخيسة يذضخ الفخخ الخازي 
ا َيَذاُءوَف( يعشي ىحه الحالة ال تحرل إال في بقػلو: قػلو: )َلُيْع ِفضَيا مَ 

الجشة، ألف قػلو: )َلُيْع ِفضَيا َما َيَذاُءوَف( يفضج الحرخ، وذلظ يجؿ عمى أف 
 (ٔ)اإلنداف ال يجج ما يخيجه في الجنيا.

ويزيف اإلماـ األلػسي في تفدضخه معشى ججيجا ليحا التقجيع، فيقػؿ: وتقجيسو 
سذضئة، أو لسا مخ غضخ مخة مغ أف تأخضخ ما حقو لبلحتخاز عغ تػىع تعمقو بال
 ليو، فضتسكغ عشج وروده فزل تسكغ.التقجيع يػجب تخقب الشفذ إ

، بقخيشة السقاـ، فيفضج  وذكخ بعزيع أف تقجيع )ِفضَيا( يفضج الحرخ، وما لمعسـػ
 (ٕ)أف اإلنداف ال يجج جسيع ما يخيجه إال في الجشة فتأممو.

( َكَحِلَغ َاْجِدف ّللاَُّ الُستَِّقيؼَ ي قؽؿ د تعالى: )الرؽرة الخابعة: التذىيه ف
 [ٖٔ]الشح : 

ىحه صػرة بجيعة مغ صػر الببلغة العالية، تشقل الدامع مغ الغضب إلى 
الحزػر، وتخيو الخفي في صػرة السشطػر، مع ما فضيا مغ اإليجاز الحي ىػ 

                                                                                                                         
== 

، الببلغػػػػة العخبيػػػػة أسدػػػػيا ٓ٘ٔالبيػػػػاف والسعػػػػاني والبػػػػجيع ألحسػػػػج مرػػػػصفى السخاغػػػػي ص
 . ٖٚ٘/ٔوعمػميا وفشػنيا 

مفاتيح الغضب أو  التفدػضخ الكبضػخ لئلمػاـ م بػغ العبلمػة ضػياء الػجيغ عسػخ السذػتيخ  - ٔ
 .ٕ٘/ٕٓـ، ٜٔٛٔىػ= ٔٓٗٔ ٔىػ، شبعة دار الفكخ، ط،ٙٓٙبخصضب الخي الستػفى 

روح السعاني في تفدضخ القخآف العطيع والدبع السثاني لمعبلمة مفتي بغجاد أبي الفزل  - ٕ
ىػػػػػ، شبعػػػػة دار إحيػػػػاء التػػػػخاث العخبػػػػي، ٕٓٚٔشػػػػياب الػػػػجيغ الدػػػػضج محسػػػػػد األلػسػػػػي ت

ٔٗ/ٖٕٔ. 
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ؿ هللا تعالى: روح الببلغة، وذروة سشاميا، أال وىي التذبيو الػاقع في قػ 
 .(ٔ) (َكَحِلَظ َيْجِدي َّللاَُّ الُستَِّقضغَ )

وفي ىحه اآلية الكخيسة يخخج لشا التذبيو الػاقع فضيا صػرة جداء الستقضغ في 
 اآلخخة، في صػرة مذاىجة، تخوح فضيا الشفذ وتجيء.

و در عسجة السفدخيغ الصبخي عشجما أجخى لشا ىحا التذبيو فقاؿ: قػلو: 
( يقػؿ: كسا يجدي هللا ىؤالء الحيغ أحدشػا في ىحه َيْجِدي َّللاَُّ الُستَِّقضغَ َكَحِلَظ )

الجنيا بسا وصف هللا لكع أييا الشاس أنو جداىع بو في الجنيا واآلخخة، كحلظ 
 .(ٕ)يجدي هللا الحيغ اتقػه، بأداء فخائزو، واجتشاب معاصيو

َكَحِلَظ قػلو تعالى: )قاؿ الذي  م أبػ زىخة: الرػرة الثانية: التذبيو في 
( أي كيحا الجداء الحي نخاه لمحيغ اتقػا ربيع، يجدي هللا َيْجِدي َّللاَُّ الُستَِّقضغَ 

                                                 
والتذػػػبيو  فػػػي المغػػػة كسػػػا عخفػػػو عمسػػػاء الببلغػػػة: التسثضػػػل، وفػػػي االصػػػصبلح: صػػػفة   - ٔ

وشػاكمو مػغ جيػة واحػجة، أو جيػات كثضػخة، ال مػغ جسيػع جياتػو، ألنػو لػػ  الذيء بسا قاربػو
ناسبو مشاسبة كمية لكاف إياه، أو ىػ إلحاؽ أمخ بأمخ في أمخ مذتخؾ بضشيسػا بػأداة. العسػجة 

ىػػػ، ٙ٘ٗفػػي محاسػػغ الذػػعخ وآدابػػو ونقػػجه لئلمػػاـ أبػػي عمػػي الحدػػغ بػػغ رشػػبق القضخوانػػي ت
ـ، ٜٔٛٔىػػ= ٔٓٗٔ، ٘بعػة دار الجضػل بضػخوت، طتحقضق م محي الجيغ عبج الحسضػج، ش

 .ٖٕٔ، عمـػ الببلغة البياف والسعاني والبجيع ألحسج مرصفى السخاغي صٕٙٛ/ٔ
جامع البياف عغ تأويل آي القخآف ألبي جعفخ م بغ جخيخ بػغ يديػج بػغ كثضػخ الصبػخي  ٕ-
لبحػػػػػث ىػػػػ، تحقضػػػق د. عبػػػج هللا بػػػػغ عبػػػج السحدػػػغ التخكػػػي، بالتعػػػػاوف مػػػع مخكػػػد آٖٔت

ـ ، ٕٔٓٓىػػػ= ٕٕٗٔ، ٔوالجراسػػات العخبيػػة اإلسػػبلمية بػػجار ىجػػخ، شبعػػة دار ىجػػخ،  ط
ٔٗ/ٕٕٔ . 
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الستقضغ دائسا، وىحا تذبيو أو ترػيخ لسعشى السكافأة التي يكافئ هللا تعالى 
 .(ٔ)بيا عباده

و بو، قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: واإلتياف باسع اإلشارة لتسضضد الجداء، والتشػي
وجعل الجداء لتسضده وكسالو بحضث يذبو بو جداء الستقضغ، والتقجيخ: يجدي هللا 

، وإلى ىحا السعشى الجمضل في (ٕ)الستقضغ جداء كحلظ الجداء الحي عمستسػه
 .(ٖ)اآلية ماؿ غضخىع مغ السفدخيغ

َتْجِخي ِمغ َتْحِتَيا الرػرة الخامدة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )
 [ٖٔ( ]الشحل: ارُ اأَلْنيَ 

اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى:  -غضخ ما تقجـ–وقع في ىحه اآلية أيزا 
[ وكاف الدياؽ يقتزي: تجخي مغ ٖٔ( ]الشحل: َتْجِخي ِمغ َتْحِتَيا اأَلْنَيارُ )

تحت أشجارىا األنيار أو غضخ ذلظ، ولكشيا ببلغة القخآف الكخيع في الححؼ، 
ػرة الثالثة مغ السبحث األوؿ، اقتزت ذلظ التي سبق أف أشخت إلضيا في الر

 إيجازا واخترارا، وحتى تحىب الشفذ في تخضميا محلبا بعضجا.
َتْجِخي ِمغ َتْحِتَيا قاؿ العد بغ عبج الدبلـ: في ىحه اآلية قػلو تعالى: )

[ إيجاز بالححؼ، والتقجيخ تجخي مغ تحت غخفيا، أو ٖٔ( ]الشحل: اأَلْنَيارُ 
  .(ٗ)ة األنيار، أو مياه األنيارمغ تحت أشجارىا أشخب

                                                 
 . ٚٙٔٗ/ٛزىخة التفاسضخ ألبي زىخة  - ٔ
 .ٖٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ لمصاىخ بغ عاشػر  - ٕ
اإلعػػخاب السفرػػل لكتػػاب هللا السختػػل لبيجػػػت عبػػج الػاحػػج صػػالح، شبعػػة دار الفكػػػخ،  - ٖ

 .ٓٗٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق ٜٖٔ/ٙـ ،ٖٜٜٔىػ= ٗٔٗٔ، ٔعساف، ط
اإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز لئلماـ أبي م عد الجيغ بغ عبج العديػد  - ٗ

 .ٗٙٔىػ، شبعة دار الحجيث القاىخة، بجوف صٓٙٙالذافعي ت



 

 

1306 

: قاؿ د تعالى: ؼ مؼ سؽرة الشح  ية وال الثياآلاة ال االرؽر الباليية في 
اَلِحيَؼ َتَتَؽفَّاُهُػ الَسالِئَيُة َ يِِّىيَؼ َاُقؽُلؽَف َسالـٌ َعَمْيُيُػ اْدُخُمؽا الَجشََّة ِبَسا ُكشُتْػ )

 [ٕٖ( ]الشح : َتْعَسُمؽفَ 

 لسا قىمرامشاسبة اآلاة 

بعج أف بضغ سبحانو وتعالى جداء الستقضغ، مغ إعجاده ليع جشات عجف التي 
تجخي مغ تحتيا األنيار، وبضغ أف كل ما يخيجونو ال يججونو إال فضيا، حث 
سبحانو وتعالى عمى مبلزمة التقػى، بالتشبيو عمى أف العبخة بحاؿ السػت، 

( أي نكبس أرواحيع شاىخيغ مغ ِئَكُة َشضِِّبضغَ اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلفقاؿ تعالى: )
( دار َيُقػُلػَف َسبلـٌ َعَمْيُكعُ  ضمع أنفديع بالذخؾ، متحمضغ بحمية اإليساف، )

( تخغضبا ليع في األعساؿ التي ال ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػفَ التفكو التي ال مثل ليا، )
 .(ٔ)يدتصيعػنيا إال بخحسة هللا ليع بتػفيقيع ليا

 الببلغية في اآلية الكخيسة وأثخىا في السعشى التفدضخي  الرػر

ال يخفى عمى ذي لب قخأ ىحه اآلية الكخيسة، وتحوؽ جساليا أنيا تحتػي عمى 
 العجيج مغ صػر الببلغة الدامقة مشيا:

الرؽرة األولى: روعة السجاز العقمي السأخؽذ مؼ إسشاد التؽفي في اآلاة 
 [ٕٖ( ]الشح : ِحيَؼ َتَتَؽفَّاُهُػ الَسالِئَيةُ الَ إلى السالئية في قؽله تعالى: )

والسجاز العقمي كسا ىػ معخوؼ عشج أىل المغة مغ الجػاز أي التعجي، تقػؿ 
جدت مػضع كحا إذا تعجيتو، وفي االصصبلح: إسشاد الفعل أو ما في معشاه 

                                                 
 .ٓٗٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق ٛٗٔ/ٔٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر لمبقاعي  - ٔ
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إلى غضخ ما ىػ لو في الطاىخ مغ حاؿ الستكمع لسبلبدة مع قخيشو صارفة 
 ف اإلسشاد إلى ما ىػ لو، ومشو إسشاد الفعل إلى سببو.عغ أف يكػ 

وىػ ضخب مغ التػسع في أسالضب المغة، وفغ مغ فشػف اإليجاز في القػؿ، 
أال تخى أف إسشاد الفعل إلى سببو، وجعمو الفاعل السؤثخ دلضل عمى ما كاف 

 .(ٔ)ليحا األثخ مغ شجيج الرمة في صجور الفعل، وكأنو ىػ الحي صجر مشو

حه اآلية التي نحغ برجد الحجيث عشيا، أسشج هللا تعالى فضيا التػفي وفي ى
إلى السبلئكة، مع أف الفاعل الحكيقي في ىحا األمخ ىػ هللا سبحانو وتعالى، 

 وإنسا ىع سبب لحرػؿ ىحا فقق عمى جية السجاز العقمي.

َتَتَػفَّاُىُع قاؿ الذي  م سضج ششصاوي: وال تعارض بضغ قػلو تعالى: )
( ]الدججة: ُقْل َيَتَػفَّاُكع مََّمُظ الَسْػتِ ( وبضغ قػلو تعالى في آية أخخى: )َسبلِئَكةُ ال

[ ٕٗ....( ]الدمخ:  َّللاَُّ َيَتَػفَّى األَنُفَذ [ وبضغ قػلو تعالى في آية ثالثة: )ٔٔ
ألف إسشاد التػفي إلى ذاتو تعالى باعتبار أف أحجا ال يسػت إال بسذضئتو 

ممظ السػت باعتبار ىػ السأمػر بكبس األرواح، وإسشاده  تعالى، وإسشاده إلى
 .   (ٕ)إلى السبلئكة باعتبارىع أعػانا لو

فأنت تخى روعة السجاز العقمي في ىحه اآلية الكخيسة عشجما أسشج إلى 
السبلئكة تشفضح أمخ هللا تعالى بكبس روح الستقضغ، واالحتفاء بيع وتبذضخىع 

( وفي ىحا مغ َسبلـٌ َعَمْيُكعُ يقػلػف ليع: ) بجرجات الدعادة والحبػر، عشجما

                                                 
، ٜٕٔ، ٕٛٗعمػػػـػ الببلغػػػة البيػػػاف والسعػػػاني والبػػػجيع ألحسػػػج مرػػػصفى السخاغػػػي ص - ٔ

 .ٕٔ، شخح عقػد الجساف في عمع السعاني والبياف لمدضػشي صٜٕٚ
 .ٔٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٕ
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البذخ والحس عمى أف يدمظ اإلنداف مدمظ التقػى ما فيو؛ وهللا أعمع 
 بالرػاب.

اَلِحيَؼ َتَتَؽفَّاُهُػ الرؽرة ال ا ية: السقابمة الؽاقعة في قؽؿ د تعالى: )
 [ٕٖ( ]الشح : الَسالِئَيُة َ يِِّىيؼَ 

لى مغ اآلية األولى، ومغ اآلية الثانية إلى ما سبق أف أشخت في الرػرة األو 
وقع مغ مقابمة بضغ حاؿ السؤمشضغ وحاؿ الكفار، حتى يتبضغ حدغ حاؿ 
الستقضغ في مقابل وضػح قبح حاؿ الكافخيغ، وفي ىحه اآلية الكخيسة تكتسل 
صػرة السقابمة، حضث قابل هللا تعالى في ىحه اآلية بضغ حاؿ السؤمشضغ حالة 

كة لكبس أرواحيع، وبضغ حاؿ الكفار في نفذ الحالة الحي مجيء السبلئ
اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َضاِلِسي سبق الحجيث عشو في قػؿ هللا تعالى: )

 [.ٕٛ...( ]الشحل: َأنُفِدِيعْ 

قاؿ اإلماـ القاسسي في تػضيح ىحه الرػرة: ثع أخبخ تعالى عغ حاليع عشج  
 اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َشضِِّبضغَ قػلو سبحانو: )االحتزار في مقابل أولئظ، ب

َيُقػُلػَف ...( أي شاىخيغ مغ ضمع أنفديع بالكفخ والسعاصي وكل سػء، )
( أي لتجخل أرواحكع الجشة فإنيا َسبلـٌ َعَمْيُكُع اْدُخُمػا الَجشََّة ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػفَ 

 .(ٔ)بذارتيع بأنيع يجخمػنيا في نةيع بخزخي إلى البعث، أو السخاد

                                                 
محاسػػغ التأويػػل لئلمػػاـ م جسػػاؿ الػػجيغ القاسػػسي، ترػػحيح فػػؤاد عبػػج البػػاقي، شبعػػة  - ٔ

 .ٜٜٖٚـ ، ٜٚ٘ٔىػ= ٖٙٚٔ، ٔعيدى الحمبي وشخكاه، ط
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( شضبضغ شاىخيغ مغ ضمع أنفديع بالكفخ َشضِِّبضغَ وقاؿ اإلماـ البيزاوي: )
 .(ٔ)والسعاصي، ألنو في مقابمة ضالسي أنفديع

وإلى ىحا السعشى في ترػيخ ىحا المػف الببلغي في ىحه اآلية جشح كثضخ مغ 
وابغ عجضبة، السفدخيغ كالدمخذخي، والشدفي، والخازي، وابغ عادؿ، 

 .(ٕ)والصاىخ، وحدبشا مغ القبلدة ما أحاط بالعشق

( اَلِحيَؼ َتَتَؽفَّاُهُػ الَسالِئَيةُ الرؽرة ال ال ة: السجاز بالححؼ في قؽله تعالى: )
 [ٕٖ]الشح : 

وقع في ىحه اآلية الكخيسة السجاز بالححؼ، وكاف السقاـ يقتزي: "الحيغ 
ع عمى األرواح واألنفذ دوف األجداد، تتػفى أنفديع السبلئكة"، إذ التػفي يق

( اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكةُ ولكغ الببلغة اقتزت ىحا الححؼ، وجاءت اآلية )
بياف بأف الصضب ليذ مقرػرا  -وكفى بو غخضا -وفي ذلظ غضخ اإليجاز

عمى أنفديع وأرواحيع، وإنسا ىػ شامل ليع، فإنو يسمؤىع مغ مبجأىع إلى 
اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة ما يػحي بو المفظ القخآني بعج الححؼ )مشتياىع، وىػ 

 [.ٖٔ( ]الشحل: َشضِِّبضغَ 

                                                 
تفدضخ البيزاوي أبي الخضخ ناصخ الجيغ عبج هللا بغ عسخ بغ م بغ عمي البيزاوي  - ٔ
ىػػ، ٜٔ٘ىػ، شبع مع حاشية الذي  زادة م بغ مرمح الجيغ مرصفى القػجػػي تٜٔٙت

 . ٙٚٔ/ٖـ ،ٜٜٔٔىػ= ٔٔٗٔشبعة دار الحكيقة إستشابػؿ ،
، المبػػػاب ٕ٘/ٕٓ، مفػػاتيح الغضػػب ٖٗٔ/ٖلمشدػػػفي ، مػػجارؾ التأويػػل ٖٗٗ/ٖالكذػػاؼ  - ٕ

، البحػػخ السجيػػج فػػي تفدػػضخ القػػخآف السجضػػج لمعبلمػػة أبػػي الةبػػاس ٕ٘/ٕٔفػػي عمػػـػ الكتػػاب 
ىػػ، تحقضػق عسػخ أحسػج الػداوي، شبعػة ٕٕٗٔأحسج بغ م بغ السيجي بغ عجضبة العضشي ت

 .ٗٗٔ/ٗٔ، التحخيخ والتشػيخ ٜٔ/ٗـ، ٕٓٔٓ ٖدار الكتب العمسية، ط
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قاؿ اإلماـ عد الجيغ بغ عبج الدبلـ في اإلشارة إلى ىحه الرػرة الببلغية: 
 .(ٔ)( أي تتػفى أنفديع السبلئكةاَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َشضِِّبضغَ قػلو: )

ِىيؼَ ؽرة الخابعة: السبالغة الخائعة في قؽله تعالى: )الر   (ٕ) (َ يِّ

أورد هللا سبحانو وتعالى في ىحه اآلية الكخيسة وصفا جميبل الستقضغ، عمى 
(، يعشى أف ىؤالء السؤمشضغ َشضِِّبضغَ جية السبالغة السحسػدة، ىػ قػلو تعالى: )

                                                 
 .ٗٙٔاإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز ص - ٔ
السبالغة ضخب مغ ضخوب الببلغة العالية، وىي داللة عمػى كبػخ السعشػى عمػى جيػة  - ٕ

التغضضخ عغ أصل المغة لتمظ اإلبانة، أو ىي ادعاء بمػغ وصف في الذجة أو فػي الزػعف 
ة السعجولػػة عػػغ الجاريػػة حػػجا مدػػتحيبل أو بعضػػجا وىػػي عمػػى وجػػػه مشيػػا: السبالغػػة فػػي الرػػف

لسعشػػى السبالغػػة وأبشضتيػػا كثضػػخة مشيػػا فعػػبلف وفعػػػؿ وفعػػاؿ ومفعػػل ومفعػػاؿ ففعػػبلف كخحسػػاف 
عجؿ بو عغ راحع لمسبالغة، الزخب الثاني: السبالغة بالريغة العامػة فػي مػضػع الخاصػة 

ـ مخػػخج [، الزػػخب الثالػػث: إخػػخاج الكػػبلٕٓٔ( ]األنعػػاـ: َخػػاِلُق ُكػػلِّ َشػػْيءٍ كقػلػػو تعػػالى: )
اإلضػػسار عػػغ األعطػػع األكبػػخ لمسبالغػػة كقػػػؿ القائػػل جػػاء السمػػظ إذا جػػاء جػػير عطػػيع لػػو، 

وال َيػْجُخُمػَف الَجشَّػَة َحتَّػى َيِمػَج الزخب الخابع: إخخاج السسكغ إلى السستشع نحػ قػلػو تعػالى: )
ج الذػػظ [، الزػػخب الخػػامذ: إخػػخاج الكػػبلـ مخػػخ ٓٗ( ]األعػػخاؼ: الَجَسػػُل ِفػػي َسػػعِّ الِخَيػػاطِ 

َوإنَّػػػا َأْو إيَّػػػاُكْع َلَعَمػػػى ُىػػػًجى َأْو ِفػػػي لمسبالغػػػة فػػػي العػػػجؿ والسطػػػاىخة فػػػي الحجػػػاج ومػػػغ ذلػػػظ )
ِبػػضغٍ  وَلػػْػ تَػػَخى إْذ [، الزػػخب الدػػادس: حػػحؼ األجػبػػة لمسبالغػػة مثػػل: )ٕٗ( ]سػػبأ: َضػػبلٍؿ مُّ

 [.ٕٚ( ]األنعاـ:  وِقُفػا َعَمى الشَّارِ 
 -ٖ-الػخفس مصمقػا  -ٕ-القبػػؿ مصمقػا  -ٔبلث فػخؽ: وقج جشح العمساء في قبػليا إلػى ثػ

التػسػػق بػػضغ األمػػخيغ فتقبػػل مػػع الحدػػغ إذا جػػخت عمػػى مػػشيج االعتػػجاؿ وىػػحا رأي جسيػػػر 
العمسػػػاء ودلضػػػل ذلػػػظ وقػعيػػػا فػػػي التشديػػػل عمػػػى ضػػػخوب مختمفػػػة. انطػػػخ ثػػػبلث رسػػػائل فػػػي 

مػػػف هللا، د. م إعجػػػاز القػػػخآف لمخمػػػاني والخصػػػابي وعبػػػج القػػػاىخ الجخجػػػاني، تحقضػػػق م خ
، عمػػػػـػ ٗٓٔـ صٜٙ٘ٔىػػػػػ= ٖٙٚٔ، ٖزغمػػػػػؿ سػػػػبلـ، شبعػػػػة دار السعػػػػارؼ بسرػػػػخ، ط

 . ٖٖٙالببلغة البياف والسعاني والبجيع ألحسج مرصفى السخاغي ص
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لسشييات، واالتراؼ الرالحضغ لسا تحقق فضيع إتياف السأمػرات، واجتشاب ا
باألخبلؽ الفاضمة، والبخاءة مغ األخبلؽ السحمػمة، ناسب أف يػصفػا بيحا 
الػصف عمى جية السبالغة، وإلى ىحا السعشى أشار الصاىخ بغ عاشػر 
بقػلو: وىػ مبالغة في االتراؼ بالصضب، وىػ حدغ الخائحة، ويصمق عمى 

ذيػر، فتػصف بو محاسغ األخبلؽ، وكساؿ الشفذ عمى جية السجاز الس
[ والسعاني ٗٔٔ( ]الشحل: َحبلاًل َشضِّباً السحدػسات، كقػلو تعالى: )

[، ومشو قػليع ٖٚ( ]الدمخ: َسبلـٌ َعَمْيُكْع ِشْبُتعْ والشفديات، كقػلو تعالى: )
( يجسع كل ىحه السعاني، أي تتػفاىع َشضِِّبضغَ شبت نفدا، فقػلو تعالى ىشا: )

صسئشي الشفػس، وىحا مقابل قػلو في السبلئكة مشدىضغ مغ الذخؾ، م
 .(ٔ)[ٕٛ( ]الشحل: اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكُة َضاِلِسي َأنُفِدِيعْ أضجادىع: )

فانطخ كيف صػر القخآف الكخيع حاؿ ىؤالء الستقضغ عشج السػت بكمسة واحجة، 
جسعت بضغ جشباتيا الكثضخ مغ السعاني، لمجاللة عمى أنو بمغ الغاية في 

 عجاز.اإل
اْدُخُمؽا الَجشََّة ِبَسا ُكشُتْػ الرؽرة الخامدة: السقابمة الىجاعة في قؽله تعالى: )

 (َتْعَسُمؽفَ 

سبق أف صػرت لظ أييا القارئ الكخيع كيف قابل هللا تعالى في ىحا السػضع 
مغ الدػرة الكخيسة بضغ ثبلث صػر، مقالة الكفار مقابمة بسقالة الستقضغ، 

سػت بحاؿ الستقضغ عشج السػت، والجار التي أعجىا هللا وحاؿ الكفار عشج ال
تعالى لمكفار مقابمة لمجار التي أعجىا هللا لمستقضغ، سبق ذلظ في ثبلث صػر 

                                                 
 .ٗٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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، وىحه ىي الرػرة الخابعة والتي يرمح أف تكػف في (ٔ)مغ ىحا البحث
مزسػف الرػرة الثالثة، وىي مقابمة دخػؿ الكفار إلى الشار في قػلو تعالى: 

[ بجخػؿ السؤمشضغ إلى الجشة في قػلو ٜٕ....( ]الشحل:  اْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشَّعَ فَ )
 [.ٖٔ( ]الشحل: َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَياتعالى: )

وىحه اآلية التي نحغ برجد الحجيث عشيا، فضيا ىحه السقابمة، فيي ترػر 
( في َة ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػفَ اْدُخُمػا الَجشَّ األمخ اإلليي بجخػؿ السؤمشضغ إلى الجشة )

َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب مقابل األمخ اإلليي لمكفار بجخػؿ الشار، في قػلو تعالى: )
 [.ٜٕ...( ]الشحل:  َجَيشََّع َخاِلِجيَغ ِفضَيا

اْدُخُمػا وإلى ىحه الرػرة الببلغية أشار الصاىخ بغ عاشػر بقػلو: وقػليع: )
إفَّ َّللاََّ َعِميٌع ِبَسا ُكشُتْع ( ىػ مقابل قػليع ألضجادىع )َسُمػفَ الَجشََّة ِبَسا ُكشُتْع َتعْ 

( والقػؿ في األمخ بجخػؿ الجشة حضغ ( َفاْدُخُمػا َأْبَػاَب َجَيشَّعَ َٕٛتْعَسُمػَف )
 .(ٕ)التػفي كالقػؿ في ضجه الستقجـ آنفا، وىػ ىشا نةيع السكاشفة

اْدُخُمؽا الَجشََّة ِبَسا له تعالى: )الرؽرة الدادسة: األمخ الؽاقا في اآلاة في قؽ 
 [ٕٖ( ]الشح : ُكشُتْػ َتْعَسُمؽفَ 

اآلية الكخيسة،  ىحه صػرة أخخى مغ الرػر الببلغية التي انزػت عمضيا
خخج عغ معشاه الكخيسة في ىحه اآلية ، ولكغ ىحا األمخ (ٖ) وىي صيغة األمخ

الكخيسة، وىي  السػضػع لو إلى معشى مجازي، لشكتة ببلغية اقتزتيا اآلية

                                                 
 مغ ىحا البحثسبق في صحيفة              - ٔ
 .ٗٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
ب حرػؿ الفعل عمػى جيػة االسػتعبلء. عمػـػ الببلغػة البيػاف والسعػاني األمخ: ىػ شم - ٖ

 .٘٘، شخح عقػد الجساف في عمع السعاني والبياف ص٘ٚوالبجيع لمسخاغي ص
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إضيار االمتشاف مغ هللا تعالى عمى عباده الرالحضغ الستقضغ بإدخاليع الجشة، 
ففيو مغ التكخيع وإضيار الحفاوة ما ال يدتصيع واصف أف يرفو، عشجما يقف 
الشاس في الحداب، ويتػجو الخصاب اإلليي في ىحه الحالة  إلى الستقضغ 

سخاشبضغ بيحه اآلية الكخيسة في الجنيا بجخػؿ الجشة، وفيو أيزا اإلشارة إلى ال
إلى وجػب إحداف العسل، ألنو ىػ ما يكػف يػـ الكيامة في السضداف ال غضخه؛ 

 وهللا أعمع.
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 املبحث الثاىي: الصور البالغية يف احلديث عً املشركني وعيادٍه

: قاؿ د تعالى: ؼ مؼ سؽرة الشح  ال ة وال الثياآلاة الالرؽر الباليية في 
ْ  َيشُعُخوَف إالَّ َأف َتْأِتَيُرُػ الَسالِئَيُة َأْو َاْأِتَي َأْمُخ َرلَِّغ َكَحِلَغ َفَعػَ  اَلػِحيَؼ ِمػؼ هَ )

 [ٖٖ( ]الشح : َقْىِمِرْػ وَما َظَمَسُرُػ ّللاَُّ وَلِيؼ َكاُ ؽا َأ ُفَدُرْػ َاْعِمُسؽفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

أقػػػاؿ الستقػػضغ، وكيػػف يجضبػػػف إذا  بعػػج أف تشاولػػت الدػػػرة الكخيسػػة جانبػػا مػػغ
سػػػئمػا مػػػاذا أنػػػدؿ ربكػػػع فيقػلػػػػف: أنػػػدؿ خضػػػًخا، وبذػػػختيع بسػػػا يدػػػخىع، وبذػػػخح 
صجورىع بسا أعجه هللا تعالى مغ جديل الخضخ، وعسيع الفزل ليع، عػادت مػخة 

َىػػػْل أخػػػخى لتيجيػػػج الكػػػافخيغ لعميػػػع يددجػػػخوف أو يتػػػحكخوف، فقػػػاؿ هللا تعػػػالى: )
 .(ٔ)[ٖٖ.....( ]الشحل:  ف َتْأِتَضُيُع الَسبلِئَكُة َأْو َيْأِتَي َأْمُخ َربِّظَ َيشُطُخوَف إالَّ أَ 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

مػػػغ خػػػاض فػػػي بحػػػخ ببلغػػػة القػػػخآف الكػػػخيع، ووقػػػف عشػػػج ىػػػحه اآليػػػة الكخيسػػػة  
 ستدػقو أمػاج ببلغتيا إلى عجة صػر:

 راـ الىميغ في أوؿ اآلاة اليخيسة الرؽرة األولى: االستف

صػػجرت ىػػحه اآليػػة الكخيسػػة باالسػػتفياـ، والػػحي ىػػػ فػػي حكيقتػػو شمػػب اإلفيػػاـ 
واإلعػػػبلـ لتحرػػػضل فائػػػجة عمسيػػػة مجيػلػػػة لػػػجى السدػػػتفيع، ىػػػحا عػػػغ تعخيػػػف 

، ولكػػغ حكيقػػة االسػػتفياـ مدػػتحضمة عمػػى (ٕ)االسػػتفياـ فػػي اصػػصبلح الببلغضػػضغ

                                                 
، الكذػػػػػاؼ لمدمخذػػػػػخي ٔٗٔ/ٛانطػػػػػخ التفدػػػػػضخ الػسػػػػػيق لمذػػػػػي  م سػػػػػضج ششصػػػػػاوي  - ٔ
ٖ/ٖٗٗ. 
 .ٕٛ٘/ٔالببلغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا  - ٕ
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دػػخ وأخفػػى، فكػػل اسػػتفياـ ورد فػػي القػػخآف الكػػخيع هللا تعػػالى، فيػػػ الػػحي يعمػػع ال
مزػػافا إلػػى هللا تعػػالى وجػػب البحػػث عػػغ الشكتػػة الببلغيػػة فيػػو، إذ ال يػػخاد بػػو 
حكيقتػػو مصمقػػا، ىػػحا والػػػحي يشطػػخ فػػي ىػػحا االسػػػتفياـ السدػػػؽ فػػي أوؿ اآليػػػة 
الكخيسػػة، يجػػج أنػػو خػػخج عػػغ حكيقتػػو لسعشػػى جمضػػل يجػػب أف يشتبػػو لػػو القػػارئ 

الى، وىػػػػحا السعشػػػػى ىػػػػػ اإلنكػػػػار، والسػػػػخاد مشػػػػو الشفػػػػي السذػػػػػب لكتػػػػاب هللا تعػػػػ
بػػالتػبي  والمػػـػ والتقخيػػع، السػجػػع ليػػؤالء الػػحيغ كػػحبػا آيػػات هللا تعػػالى ونعتػىػػا 

 باألساشضخ، وقج وضح السفدخوف ذلظ في تفاسضخىع.

قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: واالستفياـ إنكاري في معشى الشفي، ولحلظ جاء بعجه 
، وأباف الذي  ششصاوي في تفدضخه عغ ىحه الرػرة الببلغية (ٔ)االستثشاء

( إنكاري في معشى الشفي َىْل َيشُطُخوفَ فقاؿ: واالستفياـ في قػلو سبحانو: )
( ىشا بسعشى يشتطخوف، أي ما يشتطخ أولئظ الستكبخوف الحيغ ال َيشُطُخوفَ و)

ع، أو يأتي يؤمشػف باآلخخة إال أف تأتضيع السبلئكة لشدع أرواحيع مغ أجدادى
بإىبلكيع، أو بإنداؿ العحاب بيع مغ حضث ال  -أييا الخسػؿ الكخيع–أمخ ربظ 

يذعخوف، وليذ السخاد مغ الجسمة الكخيسة أنيع يشتطخوف ذلظ عمى سبضل 
الحكيقة، ألف إصخارىع عمى الكفخ جعميع يدتيضشػف بيحا التيجيج، وإنسا السخاد 

ىضغ عمى بصبلنو، صار حاليع أنيع حضغ أصخوا عمى الكفخ مع ضيػر البخا 
كحاؿ الستخقب لشدوؿ أحج األمخيغ، قبس السبلئكة ألرواحيع أو ندوؿ 

 .             (ٕ)العحاب بيع

                                                 
 .٘ٗٔ/ٗٔلتحخيخ والتشػيخ ا - ٔ
 .ٕٗٔ/ٛالتفدخ الػسيق  - ٕ
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الرؽرة ال ا ية: أسمؽب القرخ السدتفاد مؼ االستفراـ واالست شاء في قؽله 
 [.ٖٖ( ]الشح : َهْ  َيشُعُخوَف إالَّ َأف َتْأِتَيُرػُ تعالى: )

َىْل ه اآلية الكخيسة عمى أسمػب القرخ الساتع في قػلو تعالى: )اشتسمت ىح 
 .(ٔ) [ٖٖ( ]الشحل: َيشُطُخوَف إالَّ َأف َتْأِتَضُيُع الَسبلِئَكُة َأْو َيْأِتَي َأْمُخ َربِّظَ 

والشاضخ في ىحه اآلية الكخيسة يجج أنيا قج اشتسمت عمى ىحا األسمػب الخاقي 
غ عاشػر في التحخيخ والتشػيخ، قاؿ: لشكتة لصيفة، أباف عشيا الصاىخ ب

( َيشُطُخوفَ واالستفياـ إنكاري بسعشى الشفي، ولحلظ جاء بعجه االستثشاء، و)
بسعشى االنتطار، وىػ الشطضخة، والكبلـ مػجو إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع 
تحكضخا بتحقضق الػعضج وعجـ استبصائو، وتعخيزا بالسذخكضغ بالتححيخ مغ 

خ الػعضج، وحثا ليع عمى السبادرة باإليساف، وإسشاد االنتطار اغتخارىع بتأخض
السحكػر إلضيع جار عمى خبلؼ مقتزى الطاىخ، بتشديميع مشدلة مغ يشتطخ 
أحج األمخيغ، ألف اإلعخض عغ الػعضج وعجـ التفكخ في دالئل صجؽ الخسػؿ 
قغ صمى هللا عميو وسمع مع ضيػر تمظ الجالئل، وإفادتيا التحقق، كحاؿ مغ أي

حمػؿ أحج األمخيغ بو، فيػ يتخقب أحجىسا كسا نقػؿ لسغ ال يأخح ححره مغ 
 .(ٕ)العجو: ما تتخقب إال أف تقع أسضخا

                                                 
والقرخ في المغة: التخريز يقاؿ: قرخ الذيء عمى كحا إذ خرو بو، ولع يجػاوز  - ٔ

بػػػو إلػػػى غضػػػخه، ويػػػأتي بسعشػػػى الحػػػبذ يقػػػاؿ: قرػػػخ نفدػػػو عمػػػى عبػػػادة هللا أي حػػػبذ نفدػػػو 
مية تجؿ عميػو، عمضيا، وفي اصصبلح عمساء الببلغة ىػ تخريز شيء بذيء بةبارة كبل

وَمػا َأنػَدَؿ ولو عجة شخؽ، مشيػا: الشفػي واالسػتثشاء نحػػ: ال إلػو إال هللا، ومثػل قػلػو تعػالى: )
، جػػاىخ الببلغػة لمياشػسي ٕٛٛ[.مفتػاح العمػـػ لمدػكاكي ص٘ٔ( ]يذ: الخَّْحَسُغ ِمغ َشْيءٍ 

 .ٖٕ٘/ٔ، الببلغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا لعبج الخحسغ حشبكو ٛٙٔص
 .٘ٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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َكَحِلَغ َفَعَ  اَلِحيَؼ ِمؼ الرؽرة ال ال ة: التذىيه الىميغ في قؽؿ د تعالى: )
 [.ٖٖ( ]الشح : َقْىِمِرػْ 

أودعيا هللا سبحانو وتعالى ىحه صػرة بجيعة مغ صػر الببلغة العالية، التي 
َكَحِلَظ َفَعَل مكشػف كتابو، وىػ صػرة التذبيو الػاقع في ىحه اآلية الكخيسة: )

 [.ٖٖ( ]الشحل: اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ 

وقج جيء بيحا التذبيو تدمية لمشبي صمى هللا عميو وسمع لسا رأى مغ صشػؼ 
الشػر الحي أندؿ معو،  عشاد الكفار والسذخكضغ، وكيف كحبػه، وآذوه، وجحجوا

 حتى قالػا عميو أساشضخ األولضغ.

َكَحِلَظ قاؿ الذي  ششصاوي في تػضيح ىحه الرػرة الببلغية: وقػلو سبحانو: )
( تدمية لمخسػؿ صمى هللا عميو وسمع عسا أصابو مشيع َفَعَل اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ 

يا –مغ قػمظ مغ أذى، أي مثل ىحا الفعل الذشيع الحي صجر عغ الكافخيغ 
فعل الحيغ مغ قبميع، مغ أقػاـ الخسل الدابقضغ كقػـ نػح وقػـ ىػد  -م

وقػـ صالح، فإنيع قج آذوا رسميع كسا آذاؾ قػمظ، وقج أندلشا بيع ما 
 .(ٔ)يدتحقػف مغ عقاب دنضػي، ولعحاب اآلخخة أشج وأبقى

قمبو فائجة  كسا أف ليحا التذبيو فػؽ تدمية الشبي صمى هللا عميو وسمع وتصخية
أخخى، وىي أف ىحا التذبيو أفاد تقخيب األمخ إلى ىؤالء الكفار مغ جية 
بعث صػرة مغ فعل مثميع، وكيف كاف عقابو أماميع ليعتبخوا ويتحكخوا 
ويختجعػا عسا ىع عميو، وإلى ىحا السعشى أشار الذي  دروزة في تفدضخه فقاؿ: 

مػا ذلظ، فشدؿ عمضيع عحاب هللا وفي اآليتضغ تحكضخ بأف أمثاليع مغ قبميع قج فع
جداء أعساليع الدضئة، وأصابيع سػء عاقبة االستيداء الحي كانػا يقابمػف بو 

                                                 
 .ٕٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
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أنبياءىع، وىع في ذلظ إنسا كانػا الجشاة عمى أنفديع الطالسضغ ليا ولع 
؛ وإلى تقخيخ ىحه (ٔ)يطمسيع هللا، وإنسا عاقبيع عقابا عادال استحقػه بأفعاليع

 .(ٕ)ثخ السفدخيغالسعاني درج أك

وقج بمغ ىحا التذبيو نيايتو في الببلغة، حضغ جعل فعل ىؤالء الكفار 
والسذخكضغ مذبيا بو، وجعل فعل الدالفضغ مغ األمع الستقجمة مع أنبيائيع 
مذبيا، عمى جية التذبيو السقمػب، فكانت الرػرة في السخاد تذبييع قج 

يا ال أف تذبو، وفي ىحا اكتسمت وضيخت وبانت، حتى بمغ الحاؿ أف يذبو ب
مغ التيػيل لسا فعمػه مع الشبي صمى هللا عميو وسمع وأصحابو ما فيو، 
فتأمل؛ وقج ذكخ الببلغضػف أف التذبيو السقمػب مغ التذبضيات التي بمغت 

 . (ٖ)شأوا في الببلغة

 الرؽرة الخابعة: االعتخاض لمتذؽيق إلى الخىخ

اآلية الكخيسة، فإف ىحه اآلية باإلضافة إلى ما سبق مغ صػر ببلغية في 
 .(ٗ) تحتػي عمى لػف جمضل مغ ألػاف عمع البجيع، وىػ ما يدسى باالعتخاض

                                                 
ىػ، شبعػة ٗٓٗٔالتفدضخ الحجيث تختضب الدػر حدب الشدوؿ تأليف م عدة دروزة ت - ٔ

 .ٖٓٔ/٘ـ ٕٓٓٓىػ= ٕٔٗٔ، ٕدار الغخب اإلسبلمي، ط
 .ٖٗٔ/ٗٔ، روح السعاني لؤللػسي ٖٗٗ/ٖالكذاؼ لمدمخذخي  - ٕ
 .ٓٙشبعة مكتبة صادر بضخوت، بجوف صالبياف لكـخ البدتاني،  - ٖ
وىػ كسا عخفو اإلماـ ابغ الكيع في الفػائػج السذػػؽ: أف يػجخل فػي خػبلؿ الكػبلـ كمسػة  - ٗ

تديػػج المفػػظ تسكشػػا، وتفضػػج معشػػى آخػػخ مػػع أف المفػػظ يدػػتقل بػػجونيا، ويمتػػئع بغضخىػػا، مثػػل قػلػػو 
ـَ إف َشػػاَء َّللاَُّ عػػد وجػػل: ) وال [، وقػلػػو تعػػالى: )ٕٚ( ]الفػػتح: آِمِشػػضغَ  َلتَػػْجُخُمغَّ الَسْدػػِجَج الَحػػَخا

ػػشاً  [ أو لػػع يػػخدف، ولكػػغ أفػػاد قػلػػو: ٖٖ( ]الشػػػر: ُتْكِخُىػػػا َفَتَيػػاِتُكْع َعَمػػى الِبَغػػاِء إْف َأَرْدَف َتَحرُّ
== 
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والحي يجضل الشطخ ىشا في ىحه اآلية الكخيسة، يجج أنيا اشتسمت عمى جسمة 
وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ وَلِكغ َكاُنػا معتخضة بضغ جسمتضغ، ىي قػؿ هللا تعالى: )

َكَحِلَظ َفَعَل اَلِحيَغ ( فإنيا جاءت معتخضة بضغ قػؿ هللا تعالى: )ْطِمُسػفَ َأنُفَدُيْع يَ 
 َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػا[، وبضغ قػلو تعالى: )ٖٖ( ]الشحل: ِمغ َقْبِمِيعْ 

[ جاءت ىحه الجسمة القخآنية البجيعة معتخضة بضغ ىاتضغ ٖٗ.....( ]الشحل: 
أف ما تختب عمى الحي فعمػه ىػ مغ عشج الجسمتضغ الكخيستضغ، إلضيار 

أنفديع، وأف هللا تعالى ال يطمع الشاس شضئا، فيع الجشاة عمى أنفديع، فقج 
 جاءت ىحه الجسمة القخآنية لتسكغ ىحا السعشى في نفذ الدامع.

َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما وإلى ىحا أشار الذي  ششصاوي بقػلو: قػلو سبحانو: )
َكَحِلَظ َفَعَل ( معصػؼ عمى قػلو: )ِبِيع مَّا َكاُنػا ِبِو َيْدَتْيِدُءوفَ َعِسُمػا وَحاَؽ 
 . (ٔ)( وما بضشيسا اعتخاضاَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ 

وأشار اإلماـ الصاىخ بغ عاشػر إلى نكتة ىحا االعتخاض بقػلو: ووجو ىحا 
ػ االعتخاض إلى ما فعمو الحيغ مغ قبميع، يذضخ إلى ما كاف مغ عاقبتيع، وى

( أي فيسا أصابيع، ولسا كاف وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ استعجاليع، فُعِقب بقػلو تعالى: )
َفَأَصاَبُيْع ىحا االعتخاض مذتسبل عمى أنيع ضمسػا أنفديع، صار تقخيع )

( عميو، أو عمى ما  قبمو، وىػ أسمػب مغ نطع الكبلـ َسضَِّئاُت َما َعِسُمػا
غ مغ قبميع وضمسػا أنفديع، فأصابيع عديد، وتقجيخ أصمو: كحلظ فعل الحي

سضئات ما عسمػا وما ضمسيع هللا، ففي تغضضخ األسمػب الستعارؼ التذػيق إلى 

                                                                                                                         
== 

شاً ) ( اإلعبلـ بتخغضب الذخع في التحرضغ وأنو مصمػبو. الفػائػج السذػػؽ إلػى إْف َأَرْدَف َتَحرُّ
 .ٜٗالبياف صعمـػ القخآف وعمع 

 .ٕٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
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الخضخ، وتيػيل لو بأنو ضمع أنفديع وأف هللا لع يطمسيع، فضتخقب الدامع خبخا 
 . (ٔ)[ٖٗ( ]الشحل: َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػامفطعا وىػ: )

، واأللػسي في (ٕ)عشى أشار جل السفدخيغ كأبي حياف في البحخوإلى ىحا الس
؛ فانطخ إلى ببلغة القخآف الدامقة، التي ال تجانضيا ببلغة، وال (ٖ)روح السعاني

 يخنػ أحج أف يشدج عمى مشػاليا.

الرؽرة الخامدة: تقجاػ السفعؽؿ به السفيج لمتخريص في قؽله تعالى: 
 [ٖٖ( ]الشح : ِمُسؽفَ وَلِيؼ َكاُ ؽا َأ ُفَدُرْػ َاعْ )

ىحه صػرة أخخى مغ الرػر التي احتػت عمضيا اآلية الكخيسة مغ ببلغة 
وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ وَلِكغ َكاُنػا قخآنية عالية، وىي تقجيع السفعػؿ في قػلو تعالى: )

[، وكاف الدياؽ يقتزي "ولكغ كانػا يطمسػف ٖٖ( ]الشحل: َأنُفَدُيْع َيْطِمُسػفَ 
لكشيا ببلغة القخآف الكخيع التي لع يشدج عمى مشػاليا، وال سسحت أنفديع"، و 

قخيحة بسثاليا، اقتزت أف يتقجـ السفعػؿ عمى عاممو، ليطيخ جميا في أذىاف 
ىؤالء الطمسة، أنيع بأفعاليع ىحه إنسا ُيغخقػف في ضمع أنفديع، وأنفديع فقق، 

 ع.كسا أنو ال وجو لمقػؿ بأف هللا يطمسيع، وإنسا ىع مغ يطم

                                                 
 .ٙٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
ىػػ، تحقضػق الذػي  عػادؿ ٘ٗٚالبحخ السحيق لسحسػج بػغ يػسػف الذػيضخ بػأبي حيػاف ت - ٕ

أحسػػج عبػػج السػجػػػد، والذػػي  عمػػي م معػػػض، ود. زكخيػػا عبػػج السجضػػج الشػػػني، ود. أحسػػج 
، ٔاوي، شبعػػػػػػة دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػة، طالشجػػػػػػػلي الجسػػػػػػل، تقػػػػػػخيظ د. عبػػػػػػج الحػػػػػػي الفخمػػػػػػ

 .٘ٚٗ/٘ـ، ٖٜٜٔىػ= ٖٔٗٔ
 .ٖ٘ٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٖ
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قاؿ اإلماـ أبػ زىخة في تػضيح ىحه الرػرة الببلغية :إف السحنب إذا ندؿ بو 
عقاب ذنبو ال يقاؿ: إف مغ أندؿ بو العقاب ىػ الحي ضمع، إنسا الطالع مغ 
ارتكب سبب العقاب، فيؤالء بارتكابيع سبب العحاب، الحي جاء بأمخ هللا 

مخ األوؿ: التعبضخ ضمسػا أنفديع، وىشا أمخاف بيانياف نذضخ إلضيسا: األ
ب)كاُنػا( فيػ داؿ عمى استسخارىع في أسباب ضمع أنفديع مغ إنكار وجحػد 

 ومكابخة.

األمخ الثاني: تقجيع كمسة )أنُفَدُيْع( عمى )َيْطِمُسػَف( لئلشارة إلى أف ما ارتكبػا 
مغ آثاـ كاف يقع عمى أنفديع ال عمى غضخىع، ولبلىتساـ والتخريز، وقج 

َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػا وَحاَؽ ِبِيع السعشى الدامي فقاؿ: ) أكج سبحانو ىحا
 [.ٖٗ( ]الشحل: مَّا َكاُنػا ِبِو َيْدَتْيِدُءوفَ 

وقج أبجع اإلماـ الدضػشي في تػضيحو ليحا السعشى الببلغي في شخح عقػد 
الجساف فقاؿ: تقجيع السفعػؿ عمى الفعل، يكػف لخد الخصأ في التعضضغ بأف 

كػف السخاشب يطغ وقػعو عمى مفعػؿ معضغ وىػ واقع عمى غضخه، كقػلظ ي
زيجا عخفت، لسغ اعتقج أنظ عخفت إندانا غضخه، ويؤكج ىحا قػلظ ال غضخه، 
ولحلظ ال يقاؿ: ما زيجا ضخبت وال غضخه، ألف التقجيع يجؿ عمى وقػع الزخب 

 . (ٔ)عمى غضخ زيج تحكيقا لسعشى االختراص

وَما سو هللا في تػضيح ىحه الرػرة: قػلو تعالى: )قاؿ الذي  ششصاوي رح
( بياف لعجالة هللا تعالى، وأنو سبحانو َضَمَسُيُع َّللاَُّ وَلِكغ َكاُنػا َأنُفَدُيْع َيْطِمُسػفَ 

ال يطمع الشاس شضئا، أي وما ضمسيع هللا حضث أندؿ بيع عقابو، لكغ ىع الحيغ 

                                                 
 .ٔٗشخح عقػد الجساف في عمع السعاني والبياف لمدضػشي ص - ٔ
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و، ومحاربتيع لسغ جاء ضمسػا أنفديع بتخدييع في الكفخ، وإصخارىع عمي
 .(ٔ)إلخخاجيع مغ الطمسات إلى الشػر

فانطخ إلى القخآف الكخيع فإف كل كمسة مشو جامعة لسعاني شتى، وكل آية 
 تحتػي عمى معاف لغضخ الستكمع بو ال تتأتى.

وَما َظَمَسُرُػ ّللاَُّ وَلِيؼ الرؽرة الدادسة: الجشاس السغايخ في قؽله تعالى: )
 [ٖٖ( ]الشح : ْػ َاْعِمُسؽفَ َكاُ ؽا َأ ُفَدرُ 

في ىحه اآلية الكخيسة وقع ما يدسى في عمع البجيع بالجشاس السغايخ، وىػ 
صػرة بجيعة مغ السحدشات المفطية التي تزفي عمى المفظ رونقا وجساال، 

 .(ٕ)وقج سبق أف عخفت لظ الجشاس وأقدامو ما يغشي عغ إعادتو ىشا

والخيحاف: وقج تزسشت ىحه اآلية قاؿ اإلماـ األرمػي في حجائق الخوح 
الكخيسة ضخوبا مغ الببلغة، وأنػاعا مغ الفراحة والبياف والبجيع، مشيا 

( وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ وَلِكغ َكاُنػا َأنُفَدُيْع َيْطِمُسػفَ الجشاس في قػلو تعالى: )
إذ  ، فػقػع الجشاس ىشا بضغ لفطي )َضَمْسَشاُىْع( و)َيْطِمُسػَف((ٖ)[ٖٖ]الشحل: 

 مادة الكمستضغ واحجة، وهللا أعمع.

  

                                                 
 .ٕٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة         - ٕ
 .ٖٕٔ/٘ٔحجائق الخوح والخيحاف  - ٖ
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: قاؿ د تعالى: ؼ مؼ سؽرة الشح خابعة وال الثياآلاة الالرؽر الباليية في 
َئاُت َما َعِسُمؽا وَحاَؽ ِبِرػ مَّا َكاُ ؽا ِبِه َاْدَتْردُِءوفَ )  [ٖٗ( ]الشح :َفَأَصاَبُرْػ َسيِّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

لة الكافخيغ إذا سئمػا عسا أندلو ربيع سبحانو، وبضغ ما لسا بضغ هللا تعالى مقػ 
أعجه ليع مغ عحاب وبضل، دفع سبحانو وتعالى ما قج يتػىسو بعزيع، أو 

وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ وَلِكغ َكاُنػا َأنُفَدُيْع كميع، مغ أف ىحا مغ هللا ضمع ليع، بقػلو: )
ضمسيع ألنفديع أف أصابتيع  [، أتبع ىحا الجفع بأف مغٖٖ( ]الشحل: َيْطِمُسػفَ 

سضئات أعساليع، أي فتدبب عغ ضمسيع ألنفديع أف أصابيع )َسضَِّئاُت( أي 
عقػبات ما عسمػا، وأحاط بيع إحاشة تامة ضابصة ما كانػا بو يدتيدءوف مغ 

 .(ٔ)العحاب
 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

العجيج مغ الرػر الببلغية الخبلبة، التي انصػى ىحا الشز السعجد عمى 
يعجد أحج عغ اإلتياف بسثميا، وىا نحغ نسيق المثاـ عغ بعس ىحه الرػر 

 قجر الػسع والصاقة، والتي مشيا:

الرؽرة األولى: التعىيخ بالسجاز العقمي لترؽيخ ما يشتعخ اليفار في اآلخخة 
َئاُت َما َعِسمُ في قؽله تعالى: )  [ٖٗ....( ]الشح : ؽاَفَأَصاَبُرْػ َسيِّ

....(  َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػاتكاد الببلغة الػاقعة في قػؿ هللا تعالى: )
تحىب بالعقػؿ مغ صفائيا، وبيائيا، ورونقيا الفخيع، الحي يرػر الكفار 
حالة وقػع العحاب بيع بأف ما يرضبيع إنسا ىػ سضئات أعساليع، لئلشارة إلى 

                                                 
 .ٓ٘ٔ/ٔٔشاسب اآليات والدػر نطع الجرر في ت - ٔ
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كاف ليا مغ عطيع األثخ، حتى ضغ الطاف أنيا ىي التي  أف ىحه الدضئات
ترضب، والحي يرضب عمى الحكيقة ىػ جداء ىحه الدضئات، ال الدضئات 

"أصاب" إلى كمسة الدضئات، وكاف  نفديا، تطيخ ىحه الرػرة مغ إسشاد الفعل
الدياؽ يقتزي فأصابيع جداء سضئات أعساليع، ولكشيا الببلغة السعجدة التي 

 ىحه اآلية الكخيسة بالسجاز العقمي الفخيج الحي أعصى ىحه السعاني.وردت في 

( أي أجدية أعساليع الدضئة، عمى َسضَِّئاُت َما َعِسُمػاقاؿ اإلماـ أبػ الدعػد: )
شخيقة تدسية السدبب باسع سببو إيحانا لفطاعتو، ال عمى ححؼ السزاؼ 

 .(ٔ)فإنو يػىع أف ليع أعساال غضخ سضئاتيع

بغ عاشػر: وإصابة الدضئات إما بتقجيخ مزاؼ، أي أصابيع وقاؿ الصاىخ 
جداؤىا، أو جعمت أعساليع الدضئة كأنيا ىي التي أصابتيع، ألنيا سبب ما 

، وإلى ىحا السعشى الدابق أشار كثضخ مغ (ٕ)أصابيع فيػ مجاز عقمي
 .(ٖ)السفدخيغ كالدمخذخي، واأللػسي، والقاسسي

َئاُت َما في قؽله تعالى: )الرؽرة ال ا ية: السذاكمة الؽاقعة  َفَأَصاَبُرْػ َسيِّ
 [ٖٗ( ]الشح : َعِسُمؽا

يشجرج تحت ىحه اآلية الكخيسة لػف جمضل مغ ألػاف عمع البجيع أال وىػ 
 . (ٗ) ػ مغ السحدشات البجيةية السعشػيةالسذاكمة، وى

                                                 
 .ٜٖ٘/ٖإرشاد العقل الدميع لئلماـ أبي الدعػد  - ٔ
 .ٙٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
 .ٖٓٓٛ/ٓٔ، محاسغ التأويل ٖٗٔ/ٗٔ، روح السعاني ٖٗٗ/ٖالكذاؼ  - ٖ
عخفيػا الببلغضػػػف لغػػة: بأنيػػا مػغ السساثمػػة، وفػػي االصػػصبلح: ذكػخ الذػػيء بمفػػظ غضػػخه  - ٗ

ْثُمَيػػػاتو تحكيقػػػا أو تقػػػجيخا، فػػػاألوؿ كقػلػػػو تعػػػالى: )لػقػعػػػو فػػػي صػػػحب ( وَجػػػَداُء َسػػػضَِّئٍة َسػػػضَِّئٌة مِّ
== 
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ضَِّئاُت َفَأَصاَبُيْع سَ وإذا أجمشا الشطخ في ىحه الجسمة السباركة مغ اآلية الكخيسة )
[، نجج أف هللا تعالى سسي ما يقع بيع سضئة، وىػ في ٖٗ( ]الشحل: َما َعِسُمػا

الحكيقة ليذ بدضئة، وإنسا ىػ مغ قبضل السذاكمة، لئلشارة إلى أف ما يفعمو 
 اإلنداف يحل بو، وكأنو ىػ نفذ ما فعل، إذ الجداء مغ جشذ العسل.

َفَأَصاَبُيْع بلغية: قػلو: )قاؿ اإلماـ الذعخاوي في تػضيح ىحه الرػرة الب
(، أي أنيع لسا ضمسػا َسضَِّئاُت َما َعِسُمػا وَحاَؽ ِبِيع مَّا َكاُنػا ِبِو َيْدَتْيِدُءوفَ 

أنفديع أصابيع جداء ذلظ، وسسي ما يفعل بيع سضئة، ألف الحق تبارؾ 
ْثُمَياوَجَداُء َسضَِّئٍة َسضَِّئٌة وتعالى يدسي جداء الدضئة سضئة، في قػلو تعالى: ) ( مِّ

( وإْف َعاَقْبُتْع َفَعاِقُبػا ِبِسْثِل َما ُعػِقْبُتع ِبوِ [، ويقػؿ تعالى: )ٓٗ]الذػرى: 
 .(ٔ)[ وىحه تدسى مذاكمة ،أي أف ىحه مغ جشذ ىحهٕٙٔ]الشحل: 

وَحاَؽ الرؽرة ال ال ة: ائتالؼ المفظ ما السعشى الؽاقا في قؽؿ د تعالى: )
 [ٖٗ( ]الشح : َتْردُِءوفَ ِبِرػ مَّا َكاُ ؽا ِبِه َادْ 

اشتسمت ىحه اآلية الكخيسة عمى العجيج مغ السحدشات البجيةية، التي تقخع 
سسع كل ذي لب، ومغ ىحه السحدشات البجيةية غضخ ما تقجـ، ما يدسى في 

ائتبلؼ المفظ مع السعشى،  -ويشزػي تحت السحدشات السعشػية–عمع البجيع 

                                                                                                                         
== 

[، إذ الجداء عمى الدضئة ليذ بدضئة فػي الحكيقػة، لكشػو سػسي سػضئة لمسذػاكمة ٓٗ]الذػرى: 
[ وىػػػ مرػػجر مؤكػػج آلمشػػا بػػا ، ٖٛٔ( ]البقػػخة: ِصػػْبَغَة َّللاَِّ المفطيػػة، والثػػاني كقػلػػو تعػػالى: )

سعشػػػى تصيضػػػخ هللا ألف اإليسػػػاف يصيػػػخ الشفػػػػس. عمػػػـػ الببلغػػػة البيػػػاف والسعػػػاني والبػػػجيع وال
، ٗٙٔ، حمية المب السرػػف عمػى الجػػىخ السكشػػف صٕٖٗألحسج مرصفى السخاغي ص

 .ٔٚٚٔ/٘اإلتقاف في عمـػ القخآف 
 .ٜٔٓٚ/ٖٔتفدضخ الذي  م متػلي الذعخاوي  - ٔ
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أللفاظ مػافقة لمسعاني، فتختار األلفاظ وىػ كسا عخفو الببلغضػف: أف تكػف ا
الجدلة، والةبارات الذجيجة، لمفخخ والحساسة، والكمسات الخقيقة، والةبارات 

 .  (ٔ)المضشة، لمغدؿ ونحػه

كة السضجاني عغ ىحا السحدغ البجيعي بقػلو: ومغ وقج أباف الذي  حبش
شى السخاد مشيا، السحدشات البجيةية المفطية أف تكػف ألفاظ الكبلـ مبلئسة لمسع

ومغ ىحه السبلئسة أف يحكي صػت الكمسة صػتا يػجج فيسا دلت عميو، مثل 
"صخصخ" صػت الخيح الذجيج، و"سمدبضل" لرػت الساء الحي يجخي 

 .(ٕ)بيدخ

ولشقف سػيا مع اإلماـ البقاعي، الحي أباف عغ ىحه الرػرة الببلغية 
ية ويائية بتخاكضبيا الدت، السػجػدة في اآلية الكخيسة، قاؿ: ومادة "حاؽ" واو 

حضق، تجور عمى اإلحاشة، ويمدميا صبلبة  -وقح -قػح -قحػ -حقػ -حػؽ 
السحيق، ولضغ السحاط بو، حاؽ بو الذيء إذا ندؿ بو فأحاط، والحضق ما 
يذتسل عمى اإلنداف مغ مكخوه فعمو، وحاؽ فيو الديف حاؾ أي عسل، 

ق بالتسخة، وحايقو أي حدجه والحيقة شجخة كالذيح يؤكل بيا التسخ كأنو يحي
وأبغزو، إلحاشة ذلظ، وحػؽ عميو تحػيقا إذا عػج عميو الكبلـ، والحػؽ 
بالفتح الكشذ، والجلظ، والتسميذ، ألف كبل مشيا تخد فيو الضج إلى قخيب مغ 

                                                 
ألبػي الفزػل م فزػل الحػق الخامفػسػي، شبعػة شسػس البخاعة شخح دروس الببلغػة  - ٔ

 . ٙٗٔـ، صٖٕٜٔالسصبع اآلسي بالكيشؤ 
 باخترار. ٕٓ٘/ٕالببلغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا  - ٕ
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مكانيا، فيذبو اإلحاشة ولػ بالتعخيج، والػقاح الحافخ الرمب، وىػ مغ 
 .(ٔ)االستجارة أيزا

دة ىحه الكمسة وكيف تجور بتخاكضبيا عمى اإلحاشة، لتخى أف في فانطخ في ما
التعبضخ بيا عغ إحاشة العحاب بيؤالء الكافخيغ في اآلية الكخيسة، مغ الببلغة 
الفخيسة الدامقة ما يعجد األلباب، وليذ ىحا غخيبا فكل سػرة في القخآف 

 خ.الكخيع إحكاـ أحكاميا ال يشحرخ، وإعجاز إيجازىا قج أعجد البذ
وَحاَؽ ِبِرػ مَّا َكاُ ؽا ِبِه الرؽرة الخابعة: السجاز العقمي في قؽؿ د تعالى: )

 [ٖٗ( ]الشح : َاْدَتْردُِءوفَ 

كسا ورد في صجر ىحه اآلية الكخيسة التعبضخ بالسجاز العقمي، في قػلو 
(، فكحلظ ورد في عجدىا أيزا، وذلظ َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػاتعالى: )

حضث أسشجت اإلحاقة إلى ما كانػا بو يدتيدءوف، وما ىحا الحي سيحضق بيع 
عمى الحكيقة، وإنسا جداؤه، وعمى ىحا يكػف التقجيخ وحاؽ بيع جداء ما كاوا 

 بو يدتيدءوف، وهللا أعمع.

  

                                                 
 .ٖ٘ٔ/ٗٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر لئلماـ البقاعي  - ٔ
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املبحث الثالث: الصور البالغية يف احلديث عً قطع حجج املشركني 
 وبياٌ وظيفة الرسل عليَه الشالو

: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح خامدة وال الثياآلاة اللرؽر الباليية في ا
وَقاَؿ اَلِحيَؼ َأْشَخُكؽا َلْؽ َشاَء ّللاَُّ َما َعَىْجَ ا ِمؼ ُدوِ ِه ِمؼ َشْيٍء  َّْحُؼ تعالى: )

ْمَشا ِمؼ ُدوِ ِه ِمؼ َشْيٍء َكَحِلَغ َفَعَ  اَلِحيَؼ ِمؼ َقْىِمِرْػ  َفَرْ  وال آَباُؤَ ا وال َحخَّ
ُسِ  إالَّ الَبالُغ الُسِىيؼُ   [ٖ٘( ]الشح : َعَمى الخُّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

لسا تع ما ىػ عجب مغ مقاليع ومآليع في سػء أحػاليع، وختع بتيجيجىع، 
[ مػجبا آخخ ٕٗ( ]الشحل: وإَذا ِقضَل َلُيع مَّاَذا َأنَدَؿ َربُُّكعْ عصف عمى قػلو: )

[ أي: ٖ٘( ]الشحل: وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاو، فقاؿ: )لمتيجيج معجبا مغ حاليع في
الخاس  مشيع في ىحا الػصف، والتابع لو عمى سبضل االعتخاض عمى مغ 
يجعػىع إلى التػحضج مغ نبي وغضخه محتجضغ بالقجر عشادا مشيع، ومعتخضضغ 
عمى مغ ال يدأؿ عسا يفعل بأنو لقجرتو عمى كل شيء غضخ محتاج إلى بعث 

فيػ قػؿ مغ يصمب  -تعالى هللا الحكيع عغ قػليع -إرساليع عبثالخسل، ف
العمة في أحكامو تعالى، وفي أفعالو، وىػ قػؿ باشل ألنو سبحانو الفاعل لسا 

، وأقػاليع ىحه ردىا هللا تعالى (ٔ)يخيج سػاء اشمع الةباد عمى حكسو أـ ال
ى بسا عسمػه بتشطضخ أعساليع بأعساؿ األمع الحيغ أىمكيع هللا، فمػ كاف يخض

َكَحِلَظ لسا عاقبيع باالستئراؿ، فكانت عاقبتيع ندوؿ العحاب بقػلو تعالى: )

                                                 
 .ٗ٘ٔ/ٔٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر  - ٔ
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َفَيْل َعَمى الخُُّسِل إالَّ (، ثع بقصع السحاجة بقػلو تعالى: )َفَعَل اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ 
 .(ٔ)(، أي ليذ مغ شأف الخسل عمضيع الدبلـ السشاضخة مع األمةالَببلُغ الُسِبضغُ 

 ر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف الرؽ 

احتذج الكثضخ مغ الرػر الببلغية الخبلبة في ىحه اآلية الكخيسة، وىا نحغ 
ذا نسيق المثاـ عغ بعس ىحه الرػر، إذ إحراء الرػر الببلغية في بعس 

 اآليات الكخيسة أمخ ال ندتصيع الجـد بو :

وَقاَؿ اَلِحيَؼ ـ اإلضسار في قؽؿ د تعالى: )الرؽرة األولى: اإلظرار في مقا
 [.ٖ٘....( ]الشح :  َأْشَخُكؽا

مغ صػر خخوج الكبلـ عغ مقتزى الطاىخ إيقاع اإلضيار في مػقع  
وَقاَؿ اَلِحيَغ اإلضسار، الكائغ في ىحه اآلية الكخيسة، في قػؿ هللا تعالى: )

يجيء التعبضخ "وقالػا" إذ  ....(، وكاف مقتزى الطاىخ مغ الكبلـ أف َأْشَخُكػا
الكبلـ عغ ىؤالء جاء في سياقو، فاآليات الدابقة تتحجث عشيع، ولكغ ببلغة 
القخآف الكخيع اقتزت أف يقع الطاىخ مكاف الزسضخ إمعانا في بياف الدبب 
الجاعي إلى قػليع ىحا، وإلباسيع الباشل ثػب الحق، وفي ىحا مغ أفانضغ 

 الببلغية ما فيو.

....(   وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاأبػ الدعػد في تػضيح ىحه الرػرة: )قاؿ اإلماـ 
أي: أىل مكة، وىػ بياف لفغ آخخ مغ كفخىع والعجوؿ عغ اإلضسار إلى 

 . (ٕ)السػصػؿ لتقخيعيع بسا في حضد الرمة، وذميع بحلظ مغ أوؿ األمخ

                                                 
 .ٚٗٔ/ٗٔيخ التحخيخ والتشػ  - ٔ
 .ٜٖ٘/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٕ
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عبخ  ومقرػد ىحا اإلماـ الكبضخ أبي الدعػد مغ كبلمو ىحا، أف هللا تعالى
باالسع السػصػؿ وىػ الطاىخ بجال مغ الزسضخ، ليفضج الكبلـ التقخيع والتػبي  
والمػـ بيحا الػصف، الحي ىػ الذخؾ با ، الحي دعاىع إلى أف يقػلػا ما 

 قالػه، وفي ىحا مغ الحـ ليع ما يدتحقػف، فتأمل.
الرؽرة ال ا ية: جساؿ الخلط بالؽاو في عطف القرة عمى القرة في قؽله 

 [.ٖ٘....( ]الشح :  وَقاَؿ اَلِحيَؼ َأْشَخُكؽاتعالى: )

في ىحه اآلية الكخيسة وقع مغ ألػاف الببلغة لػف دقضق السأخح، صعب  
السدمظ، وىػ الخبق بالػاو، أو ىػ ما يدسى بالػصل، حضث عصف قػلو 

مَِّحيَغ وِقضَل لِ ( عمى الكبلـ قبمو، مغ قػلو تعالى: )وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاتعالى: )
ػرة [، وقج سبق تعخيف الػصل ومدالكو في الرٖٓ....( ]الشحل:  اتََّقْػا

 .(ٔ)الثانية مغ اآلية الثبلثضغ

وىحا مغ باب عصف مزسػف كبلـ الكفار ومحاجتيع لمخسػؿ صمى هللا عميو 
وسمع باشبل عمى مزسػف كبلـ السؤمشضغ، في إذعانيع وترجيقيع لو صمى 

الفارؽ بضغ الرشفضغ، فكبلىسا مقابل لآلخخ مشاضخ هللا عميو وسمع، لضتزح 
 لو.

[ عصف قرة ٖ٘( ]الشحل: وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاقاؿ الصاىخ بغ عاشػر: )
عمى قرة، لحكاية حاؿ مغ أحػاؿ شبياتيع ومكابختيع، وباب مغ أبػاب 

 .(ٕ)تكحيبيع

                                                 
 مغ ىحا البحث سبق في صفحة          - ٔ
 .ٚٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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ِحيَؼ َأْشَخُكؽا وَقاَؿ الَ الرؽرة ال ال ة: بال ة اإل شاب الؽاقا في قؽله تعالى: )
ْمَشا ِمؼ  َلْؽ َشاَء ّللاَُّ َما َعَىْجَ ا ِمؼ ُدوِ ِه ِمؼ َشْيٍء  َّْحُؼ وال آَباُؤَ ا وال َحخَّ

 [ٖ٘( ]الشح : ُدوِ ِه ِمؼ َشْيءٍ 

صػرة بجيعة مغ صػر الببلغة الدامقة، الخاقية، الفخيسة، التي اشتسمت 
 .(ٔ)جر ىحه اآلية الكخيسةلػاقع في صعمضيا اآلية الكخيسة، وىػ اإلششاب ا

لػف مغ ألػاف الببلغة فخيع، ونػع مغ أنػاع البياف عطيع، كثضخ الفػائج، وىػ 
عطيع السحاسغ، عسيع المصائف، يحتاج إليو كل بميغ ليخخج ما في مكشػف 

 صجره مغ السعاني، التي لػاله ال تتأتى. 

ضيا قج وقع مشو والشاضخ في ىحه اآلية الكخيسة التي معشا يجج أف اإلششاب ف
مػقعا، إذ بغضخه ما وصل ىحا السعشى الجمضل، فمػ لع يقع اإلششاب لكاف المفظ 
"لػ شاء هللا ما عبجنا أحجا وال حخمشا شضئا" ولكغ اإلششاب جاء بديادة لفطة 

 ( مختضغ.ِمغ ُدوِنِو ِمغ َشْيءٍ )

قضغ وىحا إنسا ىػ إيغاؿ في وصف الحاؿ الحي ىع عمضيا، فيع يعمسػف عمع الي
أف ما يفعمػنو ىع مؤاخحوف عميو، ألنو عمى غضخ سشغ الحق، لحلظ أفاد 

 مجيء ىحه المفطة ىحا االعتخاؼ بحاليع.

                                                 
واإلششػػػاب فػػػي المغػػػة: الديػػػادة والسبالغػػػة، وفػػػي االصػػػصبلح: زيػػػادة فػػػي المفػػػظ لتقػيػػػة  - ٔ

ػػغ َقْمَبػػْضِغ ِفػػالسعشػػى، مثػػل قػلػػو تعػػالى: ) ُ ِلَخُجػػٍل مِّ [ فػػإف ٗ( ]األحػػداب: ي َجْػِفػػوِ َمػػا َجَعػػَل َّللاَّ
الفائجة في قػلػو: )ِفػي َجْػِفػِو( ال تتػأتى إذا لػع تػجػج ىػحه الةبػارة، وذلػظ لسػا يحرػل لمدػامع 
مػػغ زيػػادة الترػػػر السػػجلػؿ عميػػو ألنػػو إذا سػػسع، صػػػر لشفدػػو جػفػػا يذػػتسل عمػػى قمبػػضغ، 

، حميػة ٚٓٔلبياف صوكاف ذلظ أسخع إلى اإلنكار. الفػائج السذػؽ إلى عمـػ القخآف وعمع ا
 .ٜٕٔالمب السرػف عمى الجػىخ السكشػف ص
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 .(ٔ)لحلظ وصف الذي  الرابػني في تفدضخه ىحه الجسمة القخآنية بأنيا إششاب

في ترػيخ فائجة ىحا اإلششاب أيسا إبجاع،  -كعادتو–وأبجع اإلماـ البقاعي 
انت الختب كميا متقاصخة عغ رتبتو، وكانت متفاوتة، وكاف ما فقاؿ: ولسا ك

يعبجوه مغ األصشاـ في أدناىا رتبة، أدخمػا الجار فقالػا: "مغ شيء" وأغخقػا 
في الشفي فقالػا: "مغ شيء" أي مغ األشياء، "نحغ وال آباؤنا" مغ قبمشا، ولسا 

فدشا، "مغ دونو" أي ذكخوا األصل أتبعػه الفخع، فقالػا: "وال حخمشا" أي عمى أن
دوف أمخه، "مغ شيء" ألف ما شاء ال يتخمف عمى زعسكع لكشو لع يذأ العجـ 
فقج شاء وجػد ما نحغ عميو، فشحغ نتبع ما شاءه، ال نتغضخ عشو، ألنو ال 
يذاء إال ما ىػ حق، وضل عغ األشكياء بكمستيع ىحه الحق التي أرادوا بيا 

 .(ٕ)سا ىػ مػافقة األمخ ال مػافقة اإلرادةالباشل أف مجار الدعادة والذقاوة، إن

فانطخ إلى كتاب هللا السدصػر، كيف نطع، ورتب، وأبجع، عمى غضخ مثاؿ، 
 فدبحاف مغ ىحا الكبلـ كبلمو.

( َكَحِلَغ َفَعَ  اَلِحيَؼ ِمؼ َقْىِمِرػْ الرؽرة الخابعة: التذىيه في قؽله تعالى: )
 [ٖ٘]الشح : 

( َكَحِلَظ َفَعَل اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ  تعالى: )سبق عغ قمضل الحجيث في قػؿ هللا
[ وأنيا انزػت عمى تذبيو بميغ، وقج بضشت ىشاؾ أسخار ىحا ٖٖ]الشحل: 

التذبيو الببلغية بسا يغشي عغ إعادتو، وأزيج فأنقل كبلـ الذي  ششصاوي في 
إجخاء ىحا التذبيو قاؿ في الػسيق: واسع اإلشارة "كحلظ" يعػد إلى إشخاكيع 

تحخيسيع لسا أحمو هللا تعالى، أي مثل ذلظ الفعل الذشيع الحي فعمو قػمظ و 
                                                 

 .ٜٕٔ/ٕصفػة التفاسضخ لمرابػني  - ٔ
 .ٗ٘ٔ/ٔٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر  - ٕ
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معظ يا م، فعل أشباىيع الدابقػف مع أنبيائيع الحيغ أرسميع هللا تعالى 
ليجايتيع، فبل تبتئذ أييا الخسػؿ الكخيع مسا فعمو معظ مذخكػ قػمظ، فإنشا 

 .(ٔ)ع مغ عحابلػال وجػدؾ فضيع ألندلشا ليع ما أندلشا عمى سابقضي
ُسِ  إالَّ الرؽرة الخامدة: االستفراـ في قؽؿ د تعالى: ) َفَرْ  َعَمى الخُّ

 [ٖ٘( ]الشح : الَبالُغ الُسِىيؼُ 

أشبق أىل العمع عمى أف االستفياـ الػاقع في ىحه اآلية الكخيسة، إنسا ىػ 
خارج عغ معشاه الحكيقي، إذ حكيقة االستفياـ مدتحضمة عمى هللا سبحانو 
وتعالى، وخخوجو عغ معشاه الحكيقي إنسا ىػ لشكتة ببلغية جمضمة، ليزيف 

 معشى ججيجا، وىػ ىشا بسعشى اإلنكار السذػب بالشفي.

قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: واالستفياـ بيل إنكاري بسعشى الشفي، ولحلظ جاء 
 . (ٕ)االستثشاء بعجه

( ِل إالَّ الَببلُغ الُسِبضغُ َفَيْل َعَمى الخُّسُ وقاؿ اإلماـ الدخاوي في قػلو تعالى: )
 .  (ٖ)[: استفياـ معشاه الشفيٖ٘]الشحل: 

َفَيْل َعَمى الخُُّسِل وقاؿ الذي  أبػ زىخة في تػضيح ىحه الرػرة: قػلو تعالى: )
[ الفاء لئلفراح، ألنيا تفرح عغ شخط مقجر ٖ٘( ]الشحل: إالَّ الَببلُغ الُسِبضغُ 

إنداؿ العقاب، فميذ ىحا إلضشا، إنسا عمضشا إذ تقجيخه إذا كشتع تتحجوف وتصمبػف 

                                                 
 .٘ٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
 .ٛٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
لدػػػخاوي تفدػػػضخ القػػػخآف العطػػػيع لمعبلمػػػة أبػػػي الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ م بػػػغ عبػػػج الرػػػسج ا - ٖ

د. أشػػخؼ –ىػػػ، تحقضػػق وتعمضػػق د. مػسػػى عمػػي مػسػػى مدػػعػد ٕٗٙالسرػػخي الذػػافعي ت
 .ٗ٘ٗ/ٔـ ٜٕٓٓىػ= ٖٓٗٔ ٔم عبج هللا القراص شبعة دار الشذخ لمجامعات ط
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الببلغ الػاضح السبضغ، الحي ال يتخؾ ريبة لسختاب، واالستفياـ ىشا إنكاري 
إلنكار الػقػع، أي ليذ عمى الخسل إال الببلغ السبضغ، أي التبميغ الػاضح، 
وىحه الجسمة الدامية ال تخمػ مغ إنحار، ووصف الببلغ بأنو مبضغ، يفضج أنو 

، فسغ اىتجى فمشفدو، ومغ عانج وخالف فعميو إثع عشاده، واآلية ىشا معمػـ
 . (ٕ)، وإلى ىحا أشار جل السفدخيغ(ٔ)رجحشا أنيا لمتحجي أو لبلستيداء

َفَرْ  الرؽرة الدادسة: أسمؽب القرخ الىجاا الؽاقا في قؽؿ د تعالى: )
ُسِ  إالَّ الَبالُغ الُسِىيؼُ   [ٖ٘( ]الشح : َعَمى الخُّ

ة دقيقة متأنية فاحرة في ىحه الجسمة الكخيسة مغ اآلية القخآنية، نجج بشطخ 
أنيا اشتسمت عمى أسمػب بجيع مغ أسالضب الببلغة الخاقية، وىػ أسمػب 

 ، وفيالرػرة الثالثة مغ اآلية الحادية والثبلثضغ القرخ، وقج سبق تعخيفو في
 .        (ٖ)و ىشا، بسا يغشي عغ إعادتالرػرة الثانية مغ الثالثة والثبلثضغ

ونحغ إذ نجضل الشطخ في ىحه اآلية الكخيسة، نجج أنيا قج اشتسمت عمى ىحا 
األسمػب الخاقي، أسمػب القرخ السدتفاد مغ الشفي الحي أفاده االستفياـ 

( ]الشحل: َفَيْل َعَمى الخُُّسِل إالَّ الَببلُغ الُسِبضغُ واالستثشاء، في قػؿ هللا تعالى: )
ٖ٘.] 

ليجمي لشا ىحه الرػرة  -رحسو هللا–عي كبلـ الصاىخ بغ عاشػر ونحغ ندتج
الببلغية، قاؿ: والقرخ السدتفاد مغ الشفي واالستثشاء قرخ إضافي، لقمب 
اعتقاد السذخكضغ مغ معاممتيع الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع أف لمخسػؿ 

                                                 
 .ٖٚٔٗ/ٛزىخة التفاسضخ  - ٔ
 .٘٘ٔ/ٔٔ، نطع الجرر ٙٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٕ
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة        - ٖ
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غخضا شخريا فيسا يجعػ إليو، وأثبت الحكع لعسػـ الخسل عمضيع الدبلـ، 
كاف السخدود عمضيع لع يخصخ بباليع أمخ الخسل األولضغ، لتكػف الجسمة  وإف

 .(ٔ)تحييبل لمسحاجة، فتفضج ما ىػ أعع مغ السخدود

قمت: ومعشى كػف ىحا القرخ إضافيا ىػ أف يختز السقرػر بالسقرػر 
عميو بحدب اإلضافة، وبالشدبة إلى شيء معضغ ال لجسيع ما عجاه، نحػ: ما 

إنظ تقرج قرخ الدفخ عميو بالشدبة لذخز غضخه كسحسػد خمضل إال مدافخ ف
مثبل، وليذ قرجؾ أنو ال يػجج مدافخ سػاه، إذ الػاقع يذيج ببصبلنو، 
والقرخ اإلضافي ىػ قديع لمقرخ الحكيقي، والحي ىػ أف يختز السقرػر 
بالسقرػر عميو بحدب الحكيقة والػاقع بأال يتعجاه إلى غضخه أصبل، نحػ: ال 

 ، والقرخ اإلضافي ىػ السخاد ىشا فتأمل. (ٕ)إلو إال هللا

  

                                                 
 .ٜٗٔ/ٗٔحخيخ والتشػيخ الت - ٔ
 .ٓٚٔجػاىخ الببلغة ص - ٕ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح دسة وال الثياآلاة الداالرؽر الباليية في 
ُسؽاًل َأِف اْعُىُجوا ّللاََّ واْجَتِشُىؽا الطَّاُ ؽَت تعالى: ) وَلَقْج َبَعْ َشا ِفي ُك ِّ ُأمٍَّة رَّ

الَلُة َفِديُخوا ِفي اأَلْرِض َفِسْشُرػ مَّْؼ َهَجى ّللاَُّ وِمْشُرػ مَّ  ْت َعَمْيِه الزَّ ْؼ َحقَّ
ِبيؼَ   [ٖٙ( ]الشح : َفا ُعُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الُسَيحِّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

لسا بضغ سبحاف وتعالى وضيفة الخسل في اآلية الدابقة، في قػلو تعالى: 
( ]الشحل: َمى الخُُّسِل إالَّ الَببلُغ الُسِبضغُ َكَحِلَظ َفَعَل اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع َفَيْل عَ )

[، أتبع ذلظ بياف مزسػف ىحه الجسمة، تكسمة إلبصاؿ شبية السذخكضغ، ٖ٘
 .(ٔ)إبصاال بصخيقة التفرضل بعج اإلجساؿ، لديادة تقخيخ الحجة وإلقاميع الحجخ

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

ية الكخيسة عمى العجيج مغ فشػف الببلغة، وأصشاؼ الفراحة، احتػت ىحه اآل
 وىا نحغ ذا نقف مع ما تبجى مغ ىحه الرػر قجر الصاقة البذخية:

الرؽرة األولى: خخوج اليالـ عمى  يخ مقتزى العاهخ في صجر اآلاة 
ُسؽالً اليخيسة )  [ٖٙ( ]الشح : وَلَقْج َبَعْ َشا ِفي ُك ِّ ُأمٍَّة رَّ

شطخ في ىحه اآلية الكخيسة، يجج أف الكبلـ قج خخج عمى خبلؼ الحي يجضل ال
(، وَلَقْج َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسػالً مقتزى الطاىخ، وذلظ في قػؿ هللا تعالى: )

حضث أكج هللا سبحانو وتعالى الجسمة بالبلـ التي ىي لمقدع، وقج التي 
لسشكخ، الحي يحتاج إلى لمتحقضق، تشديبل لمسخسل إلضيع مغ السذخكضغ مشدلة ا

تأكضج لمخبخ حتى يرجقو، وذلظ ألنيع في إعخاضيع عغ الخسػؿ صمى هللا 

                                                 
 .ٜٗٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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عميو وسمع، واستبعادىع بعثتو كانػا بسشدلة مغ يشكخ، والحي يخشح ىحه الجاللة 
َفِدضُخوا ِفي اأَلْرِض َفانُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة قػلو تعالى في آخخ اآلية: )

ِبضغَ  [، ففي تػجيو أنطارىع إلى رؤية عاقبة السكحبضغ، إشارة ٖٙ( ]الشحل: الُسَكحِّ
 إلى أنيع ارتكبػا ذلظ التكحيب.

والتأكضج لػف مغ ألػاف الببلغة العالية، فيػ يسكغ الذيء في الشفذ، ويقػيو، 
ويديل الذكػؾ، ويسيق الذبيات، عسا ىػ برجد اإلخبار بو أو عشو، وإلى 

لو: وأكج الجسمة بالبلـ وقج، لمخد عمى ما زعسو ىحا أشار الذي  ششصاوي بقػ 
السذخكػف مغ أف هللا تعالى لع يشكخ عمضيع عبادة غضخىع، وأنو سبحانو راض 
لتحخيسيع لسا أحمو، حضث بضغ ليع عد وجل أنو قج أرسل الخسل لمجعػة إلى 
عبادتو وحجه، ولتجشب أحج سػاه، و"أف" في قػلو: "أف عبجوا" تفدضخية، ألف 

 .(ٔ)يتزسغ معشى القػؿ، إذ ىػ بعث لمتبميغالبعث 
أِف اْعُىُجوا ّللاََّ واْجَتِشُىؽا الرؽرة ال ا ية: االحتباؾ الؽاقا في قؽؿ د تعالى: )

الَلةُ  ْت َعَمْيِه الزَّ  [ٖٙ( ]الشح :الطَّاُ ؽَت َفِسْشُرػ مَّْؼ َهَجى ّللاَُّ وِمْشُرػ مَّْؼ َحقَّ

األلباب بدحخىا، فضيا إنارة الصخيق لمبمغاء  صػرة بجيعة مغ فشػف القػؿ، تأخح
وأىل التفدضخ، إنيا االحتباؾ الػاقع في ىحه الجسمة القخآنية، وىػ لػف بجيع 
مغ ألػاف عمع البجيع، نبو عميو اإلماـ الدضػشي في كتابو اإلتقاف، فقاؿ: وىػ 

 مغ ألصف األنػاع وأبجعيا، وقل مغ تشبو أو نبو عميو مغ أىل الببلغة.

األنجلدي في شخح البجيةية مغ أنػاع البجيع: االحتباؾ، وىػ نػع عديد،  قاؿ
وىػ أف يححؼ مغ األوؿ ما أثبت نطضخه في الثاني، ومغ الثاني ما أثبت 

( ]الشسل: وَأْدِخْل َيَجَؾ ِفي َجْضِبَظ َتْخُخْج َبْيَزاءَ نطضخه في األوؿ، كقػلو تعالى: )
                                                 

 .ٙٗٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
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تخخج بيزاء، فححؼ مغ األوؿ [ التقجيخ تجخل غضخ بيزاء، وأخخجيا ٕٔ
 .(ٔ)"غضخ بيزاء" ومغ الثاني "وأخخجيا"

وسساه اإلماـ الدركذي في البخىاف بالححؼ السقابمي، وعخفو بأف يجتسع في 
 .(ٕ)الكبلـ مقاببلف فيححؼ مغ واحج مشيسا مقابمة لجاللة اآلخخ عميو

قاعي في ىحا وقج فجخ ىحا السعشى الجمضل في ىحه اآلية الكخيسة اإلماـ الب
نطع الجرر، فقاؿ: واآلية مغ االحتباؾ ذكخ فعل اليجاية أوال دليبل عمى فعل 

 .(ٖ)الزبلؿ ثانيا، وحقػؽ الزبللة ثانيا دليبل عمى حقػؽ اليجاية أوال

ونحغ إذ نجمي كبلـ الذي  نقػؿ: إف هللا تعالى ذكخ فعل اليجاية في قػلو: 
لزبللة، والتقجيخ ومشيع مغ ضل ثع ذكخ ( وححؼ فعل اَفِسْشُيع مَّْغ َىَجى َّللاَُّ )

بلَلةُ سبحانو وتعالى حقػؽ الزبللة، فقاؿ: ) ( وِمْشُيع مَّْغ َحقَّْت َعَمْيِو الزَّ
والتقجيخ بعجىا ومشيع مغ حقت عميو اليجاية، فححؼ مغ األوؿ فعل 
الزبللة، وذكخ في الثاني ما يجؿ عميو، وححؼ مغ الثاني حق اليجاية، 

 يجؿ عميو. وذكخ في األوؿ ما

  

                                                 
 .ٕٕٙٔ/٘اإلتقاف في عمـػ القخآف لمدضػشي  - ٔ
البخىػػػػاف فػػػػي عمػػػػـػ القػػػػخآف، لئلمػػػػاـ العبلمػػػػة بػػػػجر الػػػػجيغ م بػػػػغ عبػػػػج هللا بػػػػغ بيػػػػادر  - ٕ

 .ٜٕٔ/ٖفزل إبخاليع، شبعة دار التخاث، بجوف ىػ، تحقضق م أبػ الٜٗٚالدركذي ت
 .ٛ٘ٔ/ٔٔنطع الجرر لمبقاعي  - ٖ
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( واْجَتِشُىؽا الطَّاُ ؽتَ الرؽرة ال ال ة: اإلاجاز بالححؼ في قؽله تعالى: )
 [ٖٙ]الشح : 

وقع في ىحه اآلية الكخيسة لػف بميغ مغ ألػاف البياف، وىػ اإليجاز بالححؼ، 
وىػ ححؼ شيء مغ الةبارة ال يخل بالفيع مع قخيشة تعضغ السححوؼ ، ويكػف 

 .(ٔ)أو جسمة، أو جسمتضغ، أو ححؼ الكبلـ كموبححؼ كمسة، أو كمستضغ، 

ي الرػرة الثالثة وقج سبق ثشاء العمساء عمى ىحا المػف مغ ألػاف الببلغة ف
 .  (ٕ)مغ اآلية الثبلثضغ

وىػ ىشا أضفى عمى الةبارة شبلوة، وحدشا، ورقة، ولػ ضيخ السححوؼ ألخل 
 بالسعشى، ولشقز مغ رونق الببلغة.

( أي واْجَتِشُبػا الصَّاُغػتَ في بياف ىحه الرػرة: ) قاؿ العد بغ عبج الدبلـ
( والَِّحيَغ اْجَتَشُبػا الصَّاُغػَت َأف َيْعُبُجوَىاواجتشبػا عبادة الصاغػت، لقػلو: )

 .(ٖ)[ٚٔ]اإلسخاء: 

َفِسْشُرػ مَّْؼ َهَجى ّللاَُّ وِمْشُرػ مَّْؼ الرؽرة الخابعة: الطباؽ في قؽؿ د تعالى: )
ْت َعَميْ  الَلةُ َحقَّ  [ٖٙ( ]الشح : ِه الزَّ

مغ الرػر البجيعة التي وقعت في ىحه اآلية مػقعا عحبا، الصباؽ الػاقع في  
بلَلةُ قػلو تعالى: ) ( ]الشحل: َفِسْشُيع مَّْغ َىَجى َّللاَُّ وِمْشُيع مَّْغ َحقَّْت َعَمْيِو الزَّ

نػع [، والصباؽ كسا ىػ معمػـ عشج الببلغضضغ: أف يجسع بضغ لفطضغ مغ ٖٙ

                                                 
 .٘ٓٔ/ٕ، الصخاز لئلماـ يحضى بغ حسدة العمػي ٜٜٔجػاىخ الببلغة  - ٔ
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة         - ٕ
 .ٗٙٔاإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز ص - ٖ
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( ]الكيف:[، أو فعمضغ وَتْحَدُبُيْع َأْيَقاضًا وُىْع ُرُقػدٌ اسسضغ، مثل قػلو تعالى: )
( َلَيا َما َكَدَبْت وَعَمْضَيا َما اْكَتَدَبْت نحػ يحضي ويسضت، أو حخفضغ نحػ: )

( ]األنعاـ: َأَو َمغ َكاَف َمْضتًا َفَأْحَضْضَشاهُ [، أو مغ نػعضغ نحػ: )ٕٙٛ]البقخة: 
 . (ٕ)وقج سبق تعخيفو بأوسع مغ ىحا ،(ٔ)[ٕٕٔ

َحقَّْت ( و)َىَجى َّللاَُّ وفي اآلية التي نحغ برجدىا وقع الصباؽ بضغ كمستي )
بلَلةُ  ( فالصباؽ بضغ الفعل ىجى، واالسع الزبللة، فيػ بضغ نػعضغ َعَمْيِو الزَّ
 اسع وفعل.

ة وقج أشار الذي  الرابػني إلى وقػع ىحا الصباؽ، فقاؿ: مغ صػر الببلغ
بلَلةُ ( و)َىَجى َّللاَُّ الصباؽ في ) ، وفائجة الصباؽ ىشا ىػ (ٖ) (َحقَّْت َعَمْيِو الزَّ

إضيار السزادة الذجيجة التي تجعػ أىل الباشل إلى الشفخة مسا ىع عميو، إذا 
عخفػا أنيع في مقابل رضا هللا تعالى وىجاه، وفيو مغ تذػيو ما ىع عميو مغ 

 الزبلؿ ما فيو، وهللا أعمع.

  

                                                 
دروس فػػػػي الببلغػػػػة العخبيػػػػة لمػػػػجكتػر سػػػػعج ، ٖٛٗالتمخػػػػيز فػػػػي عمػػػػـػ الببلغػػػػة ص - ٔ

 .ٔٗـ  صٜٜٜٔسميساف حسػدة، شبعة دار السعخفة، مرخ، القاىخة 
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة        - ٕ
 .ٜٕٔ/ٕصفػة التفاسضخ  - ٖ



 

 

1341 

وَلَقْج َبَعْ َشا ِفي ُك ِّ ُأمٍَّة رؽرة الخامدة: االلتفات في قؽؿ د تعالى: )ال
ُسؽاًل َأِف اْعُىُجوا ّللاََّ واْجَتِشُىؽا الطَّاُ ؽَت َفِسْشُرػ مَّْؼ َهَجى ّللاَُّ وِمْشُرػ مَّْؼ  رَّ

الَلةُ  ْت َعَمْيِه الزَّ  [ٖٙ( ]الشح : َحقَّ

ىحه اآلية الكخيسة، ويتبع الدياؽ الػاقع الحي يجضل الشطخ، ويعسل الفكخ في 
فضيا، يجج أنيا اشتسمت عمى أسمػب ببلغي راؽ، وىػ التمػيغ في الخصاب، 

 . (ٔ)بااللتفات عشج الببلغضضغ أو ىػ  ما يدسى 

واآلية التي نحغ برجدىا اآلف وقع فضيا ىحا األسمػب الخائع في صجرىا، 
وَلَقْج َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة جل: )حضث كاف الحجيث بريغة التكمع مغ هللا عد و 

( ثع جاء االلتفات إلى الغضبة، فرار رَُّسػاًل َأِف اْعُبُجوا َّللاََّ واْجَتِشُبػا الصَّاُغػتَ 
َفِسْشُيع مَّْغ َىَجى َّللاَُّ وِمْشُيع مَّْغ َحقَّْت َعَمْيِو الحجيث بريغة الغائب: )

بلَلةُ  ىجيشا، ولكشيا ببلغة القخآف الخاقية،  ( وكاف الدياؽ يقتزي فسشيع مغالزَّ
وذلظ لمفت أنطارىع، واستخعاء سسعيع، بأف اليجاية واإلضبلؿ بضج هللا سبحانو 
وتعالى، ييجي مغ يذاء، ويزل مغ يذاء، وىكحا الببلغة، فإف الستكمع إذا 

                                                 
وىػػػػ كسػػػا عخفػػػو الببلغضػػػػف: التعبضػػػخ عػػػغ معشػػػى بػاحػػػج مػػػغ الثبلثػػػة الػػػتكمع والخصػػػاب  - ٔ

خه مشيا، وعخؼ بغضخ ذلظ، ألف عبارات البمغػاء فيػو بػضغ مػسػع والغضبة بعج التعبضخ عشو بغض
ومزضق، ويمقب االلتفات بذجاعة العخبية عمى معشى أف البمغاء مغ نػاشقي العخبيػة كانػت 
لػػػجييع شػػػجاعة أدبيػػػة بيانيػػػة اسػػػتصاعػا بيػػػا أف يفػػػاجئػا الستمقػػػي بالتشقػػػل بػػػضغ شػػػخؽ الكػػػبلـ 

لظ إلػػى أغػػخاض ببلغيػػة يخيػػجوف التشبيػػو عمضيػػا الثبلثػػة الػػتكمع والخصػػاب والغضبػػة، مذػػضخيغ بػػح
، الببلغػػػة العخبيػػػة أسدػػػيا وعمػميػػػا وفشػنيػػػا ٕٛبػػػحلظ .شػػػخح عقػػػػد الجسػػػاف لمدػػػضػشي ص

، أسػػمػب االلتفػػػات فػػػي الببلغػػػة القخآنيػػػة لمػػػجكتػر حدػػػضغ شبػػػل، شبعػػػة دار الفكػػػخ ٜٚٗص
إعجاز  ، تحخيخ التحبضخ في صشاعة العخ وبياف ٙـ، صٜٜٛٔىػ= ٛٔٗٔالعخبي القاىخة 

ىػػ، تحقضػق د. حشفػي م شػخؼ، شبعػة السجمػذ ٗ٘ٙالقخآف البغ أبي اإلصبع السرػخي ت
 .ٖٕٔـ، صٜٜ٘ٔىػ= ٙٔٗٔاألعمى لمذئػف اإلسبلمية القاىخة 
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انتقل مغ أسمػب إلى أسمػب آخخ كاف أحدغ وأشيى لمقمب، وألح لمدسع، 
يو مغ التشقل لسا جبمت عميو الشفػس مغ الزجخ، وهللا وأكثخ إصغاء لسا ف

 أعمع.
الرؽرة الدادسة: خخوج اليالـ عمى  يخ مقتزى العاهخ باالستفراـ 

َفِديُخوا ِفي اأَلْرِض َفا ُعُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الؽاقا في قؽؿ د تعالى: )
ِبيؼَ   [ٖٙ( ]الشح : الُسَيحِّ

التحيضل الخاقي، السػجو بو األمخ إلضيع بالدضخ ختست ىحه اآلية الكخيسة بيحا 
في األرض عمى حكيقتو ليقع ليع الشطخ، ويخوا رأي العضغ كيف كاف عاقبة 
السكحبضغ حتى يعتبخوا ويتعطػا، وليحا جمب االستفياـ الحي خخج عمى غضخ 
مقتزى الطاىخ، والسقرػد بو لفت الشطخ إلى أف حاؿ األمع الدابقة مسا 

يع عشو، ولقج غاص اإلماـ البقاعي في ىحه اآلية بفكخه، يدتحق أف يدتف
وفجخ لشا ىحا السعشى الببلغي الخصضغ، فقاؿ: وأشار باالستفياـ إلى أف 
أحػاليع مسا يجب أف يدأؿ عشو لبلتعاظ بو فقاؿ: )كْيَف كاَف( أي كػنا ال 

ِبضَغ( أي مغ عاد ومغ  قجرة عمى الخبلص مشو، )َعاِقبُة( أي آخخ أمخ، )الُسكحِّ
بعجىع الحيغ تمقضتع أخبارىع عسغ قمجتسػه في الكفخ مغ أسبلفكع، فإنيع كحبػا 
الخسل فيسا أمختيع بإببلغو مخالفة ألمخي، وعسبل بسذضئتي، فأوقعت بيع 
ألنيع خالفػا أمخي باختيارىع مع جيميع بإرادتي فقامت عمضيع الحجة عمى ما 

 . (ٔ)يتعارفو الشاس بضشيع

  

                                                 
 .ٛ٘ٔ/ٔٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر لمبقاعي  - ٔ
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ظرار في مؽقا اإلضسار الساث  في قؽؿ د تعالى: الرؽرة الدابعة: اإل
ِبيؼَ )  [ٖٙ( ]الشح : َفِديُخوا ِفي اأَلْرِض َفا ُعُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الُسَيحِّ

وقع اإلضيار في مػقع اإلضسار في ىحه اآلية مػقعا حدشا بميغا، وكاف 
القخآف الدياؽ فانطخ كيف كاف عاقبتيع، لسا مخ مغ ذكخىع، ولكغ ببلغة 

ِبضَغ( مكاف الزسضخ، لئلشارة إلى  الكخيع اقتزت أف تػرد االسع الطاىخ )الُسكحِّ
أف ما حل بيع مغ دمار وىبلؾ وخدف إنسا ىػ ألجل تكحيبيع، وفي ىحا مغ 
التشفضخ مغ حاليع ما فيو، ولشتخؾ اإلماـ أبا زىخة ليسيق لشا المثاـ عغ ىحه 

َفِدضُخوا ِفي اأَلْرِض َفانُطُخوا التفاسضخ: )الرػرة الببلغية البجيعة، قاؿ في زىخة 
ِبضغَ  ( الفاء األولى دالة عمى اإلفراح عمى شخط َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الُسَكحِّ

( َفِدضُخوا ِفي اأَلْرضِ مقجر، أو كبلـ مقجر تقجيخه فشدؿ بيع الجمار واليبلؾ، )
ِبضغَ َفانُطُخوا َكْيَف َكاَف عَ فدتججوف اآلثار لسغ أىمكيع هللا، ) ( ولحلظ اِقَبُة الُسَكحِّ

 .(ٔ)أضيخ في مػضع اإلضسار، لمجاللة عمى أف ما أصابيع سببو التكحيب

  

                                                 
 .ٙٚٔٗ/ٛزىخة التفاسضخ  - ٔ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح دابعة وال الثياآلاة الالرؽر الباليية في 
إف َتْحِخْر َعَمى ُهَجاُهْػ َفعفَّ ّللاََّ ال َيْرِجف َمؼ ُاِز ُّ وَما َلُرػ مِّؼ تعالى: )

 [ٖٚ( ]الشح : اِصِخيؼَ  َّ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

( َفَيْل َعَمى الخُُّسِل إالَّ الَببلُغ الُسِبضغُ قاؿ أبػ حياف: لسا قاؿ هللا تعالى: )
[ بضغ ذلظ ىشا، بأنو بعث الخسل بةبادتو، وتجشب عبادة غضخه، ٖ٘]الشحل: 

معخفة فسشيع مغ اعتبخ فيجاه هللا، ومشيع مغ أعخض وكفخ، ثع أحاليع في 
ذلظ عمى الدضخ في األرض واستقخاء األمع، والػقػؼ عمى عحاب الكافخيغ 
السكحبضغ، ثع خاشب نبيو وأعمسو أف مغ ختع عميو بالزبللة ال يججي فيو 

إف َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىْع َفإفَّ َّللاََّ ال الحخص عمى ىجايتو، فجاء قػلو تعالى: )
 [.ٖٚ( ]الشحل: اِصِخيغَ َيْيِجي َمغ ُيِزلُّ وَما َلُيع مِّغ نَّ 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

بالسعاني الببلغية بسا يصخب  -كدائخ القخآف الكخيع–فاضت اآلية الكخيسة 
ويعجب، وىا نحغ ذا نسيق المثاـ لظ عغ بعزيا قجر الػسع والصاقة، وهللا 

 تعالى السدتعاف:

إف الخاقية في االلتفات الؽاقا في قؽؿ د تعالى: ) الرؽرة األولى: البال ة
 [ٖٚ( ]الشح :َتْحِخْر َعَمى ُهَجاُهْػ َفعفَّ ّللاََّ ال َيْرِجف َمؼ ُاِز ُّ 

لػال أف القخآف الكخيع في أعمى درجات الفراحة، وأسسى آيات الببلغة، 
القتزى السقاـ أف يكػف الخصاب: إف تحخص عمى ىجاىع فإني ال أىجي مغ 

ضل، ولكغ ألف القخآف ألفاضو نادرة الػجػد، ومعانيو مدتػفية لمسصمػب، أ
جاء في ىحا الخصاب ما يدسى بااللتفات مغ التكمع إلى الغضبة، وذلظ لشكتة 
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شخيفة وىي استذعار عطسة هللا تعالى، وندبة األمخ إليو، فيػ الحي ييجي 
لسعشى التمػيغ ويزل، فبضجه اليجى والزبللة ال إلى غضخه، وقج أضيخ ىحا ا

في الخصاب الستجعاء سسع السخاشب وتشبضيو إلى أف ىحا األمخ  وحجه ال 
إلى غضخه، ميسا كاف مغ حخص مشظ أييا الخسػؿ الكخيع، ومثل ىحا السعشى 

 ال يؤدي بيحا التسكغ إال بيحا األسمػب الببلغي الخصضغ.

تعالى:  الرؽرة ال ا ية: خخوج الذخط عمى  يخ مقتزى العاهخ في قؽله
 [ٖٚ( ]الشح : إف َتْحِخْر َعَمى ُهَجاُهػْ )

في ىحه الجسمة الكخيسة مغ القخآف الكخيع وقع الذخط عمى غضخ مقتزى 
الطاىخ، إذ السقرػد مغ الجسمة الذخشية تقضضج حجوث الجػاب عمى حجوث 

 الذخط، وانتفاؤه إذا انتفى.

جاىع فإف هللا وكأف السقرػد ىشا مغ ىحه اآلية الكخيسة: إف حخصت عمى ى
ال ييجي مغ يزل وإال فبل؛ وىحا السعشى غضخ مخاد بالسخة، إذ السػلى عد 
وجل ال ييجي مغ يزل سػاء كاف الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع حخيرا أو 

 غضخ حخيز، ولحا كاف الذخط ىشا عمى غضخ مقتزى الطاىخ.

ىشا  وقج أباف الصاىخ بغ عاشػر عغ ىحه الرػرة خضخ بياف، فقاؿ: والذخط
ليذ لتعمق حرػؿ مزسػف الجػاب عمى حرػؿ مزسػف الذخط، ألف 
مزسػف الذخط معمػـ الحرػؿ ألنو عبلماتو ضاىخة بحضث يعمسو الشاس، 

[ وإنسا ىػ لتعمق العمع ٕٛٔكسا قاؿ هللا تعالى: )َحِخيٌز َعَمْيُكْع( ]التػبة: 
بسزسػف الجػاب عمى دواـ حرػؿ مزسػف الذخط، فالسعشى: إف كشت 

يرا عمى ىجاىع حخصا مدتسخا فاعمع أف مغ أضمو هللا ال تدتصيع ىجيو، حخ 
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وال تجج ليجيو وسضمة، وال ييجيو أحج، فالسزارع مدتعسل في معشى التججد ال 
 .(ٔ)غضخ

إف َتْحِخْر الرؽرة ال ال ة: وضا العاهخ مؽضا الزسيخ في قؽله تعالى: )
 [ٖٚ( ]الشح : ِز ُّ َعَمى ُهَجاُهْػ َفعفَّ ّللاََّ ال َيْرِجف َمؼ اُ 

ال يختاب بميغ عالع بسجارؾ الكبلـ وشبقات الببلغة، أف القخآف الكخيع ال يعجؿ 
عغ اإلضسار في أسمػب مغ أسالضبو إلى اإلضيار، إال لشكتة ببلغية تزفي 
عمى السعشى جبلال ورونقا، وتقشع الفرحاء والبمغاء، واألمخ عمى ما قمت في 

الطاىخ فضيا مػقع الزسضخ، وكاف الدياؽ  ىحه اآلية الكخيسة، حضث وقع
يقتزي: إف تحخص عمى ىجاىع  فإني ال أىجي مغ أضل، إذ الكبلـ مغ 
بجايتو لمستكمع جل وعد، ولكغ جشحت اآلية الكخيسة بشا إلى ىحا األسمػب 
الببلغي لكي يحرل التسكغ مغ الخبخ السدػؽ بعج، وىػ أف هللا ىػ اليادي 

 ال ىادي غضخه.

الصاىخ بغ عاشػر: وجعل السدشج إليو في جسمة اإلخبار عغ  قاؿ اإلماـ
استسخار ضبلليع اسع الجبللة، لمتيػيل السذػؽ إلى استصبلع الخبخ، والخبخ 
ىػ أف ىجاىع ال يحرل إال إذا أراده هللا، وال يدتصيع أحج تحرضمو ال أنت 

لكاف وال غضخؾ، فسغ قجر هللا دواـ ضبللو فبل ىادي لو، ولػال ىحه الشكتة 
مقتزى الطاىخ أف يكػف السدشج إليو ضسضخ الستحجث عشيع، بأف يقاؿ: 

 .(ٕ)فإنيع ال ييجييع غضخ هللا

                                                 
 .ٔ٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٕ٘ٔ/ٗٔلتشػيخ التحخيخ وا - ٕ
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( ال َيْرِجف َمؼ ُاِز ُّ الرؽرة الخابعة: الطباؽ الؽاقا في قؽله تعالى: )
 [ٖٚ]الشح : 

إنيا صػرة بجيعة مغ صػر الببلغة في القخآف الكخيع، تدتخعي االنتباه، 
صغاء، وتثضخ في الشفذ أسسى آيات اإلعجاب، وتكدب وتحسل عمى اإل

 السعشى حدشا وجساال، كسا تكدب الشطع رونقا وبياء.

إنو الصباؽ الػاقع في ىحه اآلية بضغ لفطي "ييجي" و"يزل"، لئلشارة إلى بعج 
البػف بضشيسا، وإلى استحالة وجػد إحجاىسا بعج وجػد األخخى إال بإذف هللا 

واإلضبلؿ، وإلضيار بذاعة الزبلؿ مقاببل لميجاية،  تعالى، فبضجه اليجاية
حتى تشفخ مشو الشفػس، وحتى يعمع الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع أف حخصو 

 ال يججي في جػار إرادة هللا تعالى.

كل ىحه السعاني أنتجتيا ىحه الرػرة مغ الصباؽ، وقج أشار الذي  الرابػني 
 .(ٔ)إلى وجػد ىحه الرػرة في ىحا السػضع

َفعفَّ رؽرة الخامدة: وضا العاهخ مؽضا الزسيخ في قؽؿ د تعالى: )ال
 [ٖٚ( ]الشح : ّللاََّ ال َيْرِجف َمؼ ُاِز ُّ 

معمـػ أنو إذا تقجـ مخجع الزسضخ، أو دلت عميو قخيشة كاف السقاـ لئلضسار، 
إال أنو قج يػضع السطيخ في مػضع السزسخ ألغخاض ببلغية، كديادة 

                                                 
 .ٜٕٔ/ٕصفػة التفاسضخ  - ٔ
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ع، أو كساؿ العشاية بتسضضده إلى غضخ ذلظ مغ تسكشو في ذىغ الدام
 .(ٔ)األغخاض

وىحا ماثل في ىحه اآلية الكخيسة، وقج كاف الدياؽ يقتزي: إف تحخص عمى 
ىجاىع فإف هللا ال ييجييع، ولكغ ببلغة القخآف الكخيع اقتزت وضع الطاىخ 
الحي ىػ االسع السػصػؿ "مغ" مكاف الزسضخ، لئلشعار برمة الحكع الحي 

في اآلية، وىػ عجـ ىجايتيع يعشي ألنيع ضمػا، وقج كذف الشقاب عغ ورد 
 .(ٕ)ىحا السعشى الصاىخ بغ عاشػر في تفدضخه، واأللػسي في روح السعاني

قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: وإنسا وضع السػصػؿ مػضع الزسضخ لمتشريز 
عمى أنيع مسغ حقت عميو الزبللة، ولئلشعار بعمة الحكع، ويجػز أف يكػف 

كػر عمة لمجداء السححوؼ أي: إف تحخص عمى ىجاىع فمدت بقادر عمى السح
 .   (ٖ)ذلظ، ألف هللا ال ييجي مغ يزمو، وىؤالء مغ جسمتيع

وَما َلُرػ مِّؼ الرؽرة الدادسة: مقابمة الجسا بالجسا في قؽله تعالى: )
 [ٖٚ( ]الشح :  َّاِصِخيؼَ 

صل بخأسيا مغ ىحه اآلية صػرة ببلغية أخخى مغ بجائع القخآف الكخيع، نخاىا ت
الكخيسة، وىي األسمػب البجيع الحي ورد في عجد اآلية الكخيسة، وىػ مقابمة 

 الجسع بالجسع.

                                                 
مػػغ أسػػخار الببلغػػة فػػي القػػخآف الكػػػخيع تػػأليف الػػجكتػر محسػػػد الدػػضج شػػيخػف، شبعػػػة  - ٔ

 .٘ٛـ، صٜٚٚٔالسؤسدة العخبية الحجيثة بالقاىخة 
 .ٖٔٙ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٕ
 .ٖٔٙ/ٖالتحخيخ والتشػيخ  - ٖ
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وكسا قاؿ الدركذي: مغ أسالضب القخآف الكخيع وفشػنو البميغة مقابمة الجسع 
بالجسع، تارة يقتزي مقابمة كل فخد مغ ىحا بكل فخد مغ ىحا، كقػلو تعالى: 

[، وتارة يقتزي مقابمة ثبػت الجسع لكل ٖٔ( ]يػسف: ْت َلُيغَّ ُمتََّكأً وأَْعَتجَ )
( ]الشػر: َفاْجِمُجوُىْع َثَساِنضَغ َجْمَجةً واحج مغ آحاد السحكػـ عميو، كقػلو تعالى: )

 .(ٔ)[، وتارة يحتسل األمخيغ فيفتقخ ذلظ إلى دلضل يعضغ أحجىسا. أ.ىػٗ

سمػب الخاقي، حضث نفت اآلية ونحغ ىشا نقػؿ: إف في ىحه اآلية ىحا األ
الكخيسة أف يكػف ألحج مشيع أي ناصخ، فكل واحج مشيع مشفي وجػد ناصخه، 

، واأللػسي (ٕ)وقج أشار إلى ىحا السعشى البجيع اإلماـ أبػ الدعػد في تفدضخه
غ نَّاِصِخيغَ في روح السعاني قاؿ: ) ( يشرخونيع في اليجاية، أو وَما َلُيع مِّ

يع، وىػ تتسيع بإبصاؿ ضغ أف آليتيع تشفعيع شضئا، يجفعػف العحاب عش
وضسضخ "ليع" عائج عمى معشى "َمْغ"، وصيغة الجسع في الشاصخيغ باعتبار 
الجسةية في الزسضخ، فإف مقابمة الجسع بالجسع تفضج انقداـ اآلحاد عمى 

، فانطخ إلى (ٖ)اآلحاد، ال ألف السخاد نفي شائفة مغ الشاصخيغ مغ كل مشيع
 قخآف العالية، لتجرؾ أنو ليذ مغ كبلـ البذخ.ببلغة ال

  

                                                 
 .ٖٕ٘/ٗالبخىاف في عمـػ القخآف  - ٔ
 .ٖٔٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٕ
 .ٓٗٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٖ
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( وَما َلُرػ مِّؼ  َّاِصِخيؼَ الرؽرة الدابعة: التتسيػ الؽاقا في قؽله تعالى: )
 [ٖٚ]الشح : 

مغ ألػاف الببلغة العالية الدامية الخاقية ما يدسى بالتتسيع، والحي وقع في 
بأنو تفعضل، مغ  ىحه الجسمة الكخيسة مغ اآلية الكخيسة، وقج عخفو العمساء

قػليع تسسو إذا أكسمو، وىػ في مرصمح عمساء البياف تقضضج الكبلـ بفزمة 
لقرج السبالغة، أو لمريانة عغ احتساؿ الخصأ، أو لتقػيع الػزف، وىحه ىي 

 .(ٔ)أقدامو الثبلثة

قمت: وقج وقع التتسيع ىشا لمسبالغة في نفي الشرضخ ليؤالء في حاؿ الزبللة، 
 ب عشيع.أو في دفع العحا

وَما َلُيع وقج أباف اإلماـ األلػسي عغ ىحه الرػرة الببلغية البجيعة فقاؿ: )
غ نَّاِصِخيغَ  ( يشرخونيع في اليجاية، أو يجفعػف العحاب عشيع، وىػ تتسيع مِّ

 . (ٕ)بإبصاؿ ضغ أف آليتيع تشفعيع شضئا

  

                                                 
 .ٛٛ/ٕ، الببلغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا ٗٓٔ/ٖالصخاز  - ٔ
 .ٓٗٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٕ
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املبحث الرابع: الصور البالغية يف احلديث عً إىكار املشركني 
 للبعث

: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح  امشة وال الثياآلاة الالرؽر الباليية في 
وَأْقَدُسؽا ِباَّللَِّ َجْرَج َأْاَساِ ِرْػ ال َيْبَعُث ّللاَُّ َمؼ َاُسؽُت َبَمى وْعجًا َعَمْيِه تعالى: )

 [ٖٛ( ]الشح : َحقًا وَلِيؼَّ َأْكَ َخ الشَّاِس ال َاْعَمُسؽفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

سا ذكخ هللا تعالى حجتيع وقػليع أنو ال حاجة إلى األنبياء جسيعا، ألنيع ل
مجبػروف فيسا يفعمػف، ورد عمضيع بأف الحاجة إلضيع إنسا ىي تبميغ ما أمخ 
بو، وتخؾ ما نيي عشو، وال يمدمػف أحجا بإيساف وال كفخ، أردؼ ىحا بذبية 

لشا عػدة إلى حياة ججيجة أخخى ليع، إذ قالػا إنسا نحتاج إلى األنبياء إف كاف 
بعج السػت فضيا ثػاب وعقاب، ولكغ العػدة إلى حياة أخخى غضخ مسكشة وال 
معقػلة، فخد هللا تعالى عمضيع ما قالػا بأف ىحا مسكغ، وقج وعج عميو وعجا 
حقا، وأنو فعل ذلظ ليسضد الخبضث مغ الصضب، والعاصي مغ السصيع، فميذ 

ِ َجْيَج َأْيَساِنِيْع ال َيْبَعُث عد وجل: )، فقاؿ (ٔ)لقجرتو دافع وال مانع وَأْقَدُسػا ِبا َّ
 [.  ٖٛ....( ]الشحل:  َّللاَُّ َمغ َيُسػُت َبَمى

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

 مغ الرػر الجمضمة التي وقعت في ىحه اآلية الكخيسة:

                                                 
، تفدػػػضخ السخاغػػي لمعبلمػػػة أحسػػج مرػػػصفى السخغػػػي، ٜٗ/٘ٔحػػجائق الػػػخوح والخيحػػاف  - ٔ

ـ ، ٜٙٗٔىػػ= ٖ٘ٙٔ، ٔببي الحمبي وأوالده بسرػخ، طشبعة مكتبة ومصبعة مرصفى البا
ٔٗ/ٕٛ. 
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يشيؼ في قؽؿ د تعالى: الرؽرة األولى: جساؿ الؽص  الساث  لحف ع
وقع مغ صػر الببلغة الخاقية في  [ٖٛ( ]الشح : وَأْقَدُسؽا ِباَّللَِّ َجْرَج َأْاَساِ ِرػْ )

ىحه اآلية الكخيسة جساؿ الػصل بحخؼ العصف الػاو لدخ جمضل، ىػ التػسق 
بضغ الكسالضغ، كساؿ االتراؿ وكساؿ االنقصاع، حضث اشتخكت الجسمتاف ىحه 

[ في ٖ٘( ]الشحل: وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاضيا وىي قػؿ هللا تعالى: )والسعصػفة عم
الخبخية، فكمتاىسا تخبخ عغ حاؿ مغ أحػاؿ الكافخيغ، ولحا حدغ العصف 

 بضشيسا.

(، وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػا( معصػؼ عمى )وَأْقَدُسػا ِبا َِّ قاؿ اإلماـ الدمخذخي: )
صػفتاف حكيقتاف بأف تحكيا وتجونا، تػريظ إيحانا بأنيسا كفختاف عطيستاف مػ 

 .(ٔ)ذنػبيع عمى مذضئة هللا وإنكارىع البعث مقدسضغ عميو

( مذخوع في بياف فغ آخخ مغ وَأْقَدُسػا ِبا َِّ وقاؿ اإلماـ أبػ الدعػد: )
 .(ٕ)أباشضميع، وىػ إنكار البعث

( َعَمْيِه َحقاً  َبَمى وْعجاً الرؽرة ال ا ية: االستعارة السيشية في قؽله تعالى: )
 [ ٖٛ]الشح : 

إف الستأمل ليحه الرياغة القخآنية الفخيجة، الستحوؽ لجساليا، يخى أنيا 
اشتسمت عمى سخ خفي يعجد عغ اإلتياف بسثمو البذخ، ميسا أوتػا مغ قػة 

 البياف، وميسا بخعػا في صشاعة الكبلـ.

 

                                                 
 .ٖٙٗ/ٖالكذاؼ لمدمخذخي  -ٔ
 .ٕٖٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٕ
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 .(ٔ)(َعَمْيِو َحقاً  وْعجاً ىحا الدخ ىػ االستعارة السكشية في قػؿ هللا تعالى: )
حضث شبو هللا تعالى فضيا وعجه الخبلئق بالبعث بالحق الػاجب عميو، ثع 
ححؼ السذبو بو وأقاـ السذبو مكانو، ثع تشاسى التذبيو، ثع أتى بذيء مغ 

 لػاـز السذبو بو عمى جية االستعارة السكشية.

ميو في قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: "عميو" صفة لػ"وعجا"، أي وعجا كالػاجب ع
أنو ال يقبل الخمف، وفي الكبلـ استعارة مكشية، شبو الػعج الحي وعجه 
بسحس إرادتو واختياره بالحق الػاجب عميو، ورمد إليو بحخؼ االستعبلء، 

 .(ٕ)و"حقا" صفة ثانية لػ"وعجا" والحق ىشا بسعشى الرجؽ الحي ال يتخمف

  

                                                 
قػػاؿ عمسػػاء الببلغػػة: االسػػتعارة ىػػػ المفػػػظ السدػػتعسل فػػي غضػػخ السعشػػى السػضػػػع لػػػو  - ٔ

دة لسشاسػػبة بػػضغ السعشػػػى السشقػػػؿ عشػػو والسعشػػػى السدػػتعسل فيػػو، مػػػع قخيشػػة ترػػخؼ عػػػغ إرا
السعشػػى األصػػمي، كقػلػػظ: رأيػػت أسػػجا تعشػػي رجػػبل شػػجاعا، وىػػي تذػػبيو حػػحؼ أحػػج شخفيػػو 
وأداتو ووجو شبيو، لكشيا أبمغ مشو، ألنشا نجعي فضيا االتحاد بضغ السذػبو والسذػبو بػو، وىػحا 
قائع عمى تشاسي التذبيو بالسخة، وىي تشقدع إلى عجة أقداـ بعجة اعتبارات، فتشقدػع باعتبػار 

و بو، أو ذكخ ما يخرو إلى قدسضغ: الترخيحية ىي ما صخح فيا بمفظ السذبو ذكخ السذب
بو، السكشية ىي ما ححؼ فضيا السذبو بو ورمد إليو بذيء مغ لػازمو. في الببلغػة العخبيػة 

ىػػ ٜٓٗٔ، ٔعمع البيػاف لمػجكتػر م مرػصفى ىػجارة، شبعػة دار العمػـػ لعخبيػة بضػخوت، ط
ية لمػػػػجكتػر عبػػػػجه عبػػػػج العديػػػػد، شبعػػػػة دار الفكػػػػخ ، الببلغػػػة االصػػػػصبلحٜٙـ، صٜٜٛٔ

، الببلغػػػة الػاضػػػحة البيػػػاف والسعػػػاني ٕٙـ ،صٕٜٜٔىػػػػ= ٕٔٗٔ، ٖالعخبػػػي القػػػاىخة ،ط
 .ٜٕ٘، عمـػ الببلغة البياف والسعاني والبجيع صٕٗٔوالبجيع ص

 .ٗ٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح تاسعة وال الثياآلاة الالباليية في الرؽر 
ِلُيَىيَِّؼ َلُرُػ اَلِحف َاْخَتِمُفؽَف ِفيِه وِلَيْعَمَػ اَلِحيَؼ َكَفُخوا َأ َُّرْػ َكاُ ؽا تعالى: )

 [ٜٖ( ]الشح : َكاِذِبيؼَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

ث لدبق الػعج بو، بضغ لسا بضغ هللا سبحانو وتعالى أنو البج مغ ذلظ البع
حكستو بأمخ مبضغ، أنو ال يدػغ تخكو بػجو، وىػ أنو ال يجػز في عقل عاقل 
أف أحجا ممكا فيسا دونو يأمخ عبضجه بذيء ثع يسيميع فبل يدأليع، وال سيسا 
إذا اختمفػا، وال سيسا إذا أدى اختبلفيع إلى السقاشعة والسقاتمة، فكيف إذا كاف 

كيسا؟ فكيف وىػ أحكع الحاكسضغ؟ فقاؿ معمقا بسا حاكسا؟ فكيف إذا كاف ح
دؿ عميو "بمى" "لضبضغ" أي فعمو ووعج بو، فيػ يبعثيع لضبضغ "ليع" أي لمشاس، 
"الحي يختمفػف" أي يػجج اختبلفيع، "فيو" مغ البعث وغضخه، "وليعمع الحيغ 
غ" كفخوا" أي جيمػا اآليات الجالة عميو، "أنيع كانػا" أي جبمة وشبعا، "كاذبض

 .(ٔ)أي عخيقضغ في الكحب في إنكارىع لمسعاد
 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

مسا ال شظ فيو أف آيات الكتاب الكخيع غاصة بالسعاني الببلغية، مغ بياف 
ومعاف وبجيع، فالقخآف الكخيع في الصبقة العميا مغ الفراحة والببلغة، وفيسا 

 ات نطيخ بعس ىحه الرػر قجر الػسع والصاقة:ىػ قابل مغ صفح

  

                                                 
 .ٕٙٔ/ٔٔنطع الجرر  - ٔ
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ِلُيَىيَِّؼ َلُرُػ اَلِحف الرؽرة األولى: التعخيف بالسؽصؽلية في قؽؿ د تعالى: )
 [ٜٖ( ]الشح : َاْخَتِمُفؽَف ِفيهِ 

جخت قػاعج الببلغة عمى أف السدشج إليو البج أف يكػف معخفة، ألنو السحكـػ 
الحكع مفضجا، والتعضضغ قج يكػف بشفذ  عميو، فضشبغي أف يكػف معضشا ليكػف 

المفظ دوف احتياج إلى قخيشة خارجية وذلظ كالتعخيف بالعمسية، وقج يكػف 
بقخيشة تكمع أو خصاب أو غضبة كتعخيفو بالزسائخ، وقج يكػف بقخيشة حدية 
كتعخيفو باسع اإلشارة، وقج يكػف بشدبة معيػدة كتعخيفو باألسساء السػصػلة، 

بإضافة معشػية وىػ السزاؼ إلى  ىػ السعخؼ بأؿ، أووقج يكػف بحخؼ و 
 .(ٔ)واحج مسا ذكخ، ولكل صػرة مغ ىحه الرػر مقتزياتيا التي تدتجعضيا

مغ ىشا جشحت اآلية الكخيسة إلى تعخيف السدشج إليو بالسػصػلية بغخض 
 التفخيع والتعطيع.

َغ َلُيُع اَلِحي ِلُضَبضِّ قاؿ اإلماـ أبػ الدعػد في استجبلء ىحه الرػرة الببلغية: )
( مغ الحق السشتطع لجسيع ما خالفػه، مسا جاء بو الذخع السبضغ، َيْخَتِمُفػَف ِفيوِ 

ويجخل فيو البعث دخػال أوليا، والتعبضخ عغ الحق بالسػصػؿ لمجاللة عمى 
، وقج نقل األلػسي (ٕ)فخامتو، ولئلشعار بعمية ما ذكخ في حضد الرمة لمتبضضغ

  .(ٖ)ىحا السعشى وارتزاه

                                                 
عبػػػج الحكػػػيع حدػػػغ نعشػػػاع، شبعػػػة مصػػػابع األىػػػخاـ السشػػػار فػػػي عمػػػـػ الببلغػػػة تػػػأليف  - ٔ

 .ٔٔٔـ، صٕٛٓٓىػ ٜٕٗٔالتجارية مرخ 
 .ٕٖٙ/ٖإرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع  - ٕ
 .ٔٗٔ/ٗٔروح السعاني  - ٖ
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وِلَيْعَمَػ الرؽرة ال ا ية: اإلظرار في مؽضا اإلضسار في قؽؿ د تعالى: )
 [ٜٖ( ]الشح : اَلِحيَؼ َكَفُخوا

كثضخا ما يجشح الببلغضػف إلى وضع الطاىخ مػضع السزسخ، حضث يقتزي 
الحاؿ استخجاـ الزسضخ، ولكغ لسقتزى ببلغي يزعػف الطاىخ مكاف 

ع إشارة فؤلغخاض ببلغية، وإف كاف غضخ الزسضخ، فإف كاف ىحا الطاىخ اس
 .(ٔ)اسع إشارة كسا ىػ الحاؿ في ىحه اآلية الكخيسة فؤلغخاض أخخى 

وقج جاءت اآلية الكخيسة مغ ىحا الباب، حضث كاف الحاؿ يقتزي لضبضغ ليع 
الحي يختمفػف فيو وليعمسػا أنيع كانػا كاذبضغ، ولكغ لسا لمقخآف الكخيع مغ 

( بػضع الطاىخ بجال وِلَيْعَمَع اَلِحيَغ َكَفُخوابضخ القخآني )ببلغة سامقة، جاء التع
مغ الزسضخ، وذلظ لديادة تسكشو في ذىغ الدامع اعتشاء بذأنو، فالسقرػدوف 

 بالعمع ىع في السقاـ األوؿ.

وقج أشار اإلماـ األلػسي إلى ىحه الرػرة بقػلو: وخز اإلسشاد بيع حضث لع 
نػا كاذبضغ تشبضيا عمى أف األىع عمسيع، يقل: وليعمسػا أف الحيغ كفخوا كا

وقضل: لع يقل ذلظ ألف عمع السؤمشضغ بسا ذكخ حاصل قبل ذلظ أيزا، وتعقب 
بأف حرػؿ مختبة مغ مخاتب العمع ال يأبى حرػؿ مختبة أعمى مشيا، فمسا لع 
يقل ذلظ إيحانا بحرػؿ ىحه السختبة مغ العمع ليع حضشئح، ولعل فيو غفمة عغ 

وجػز أف يخاد مغ عمع الكفخة بأنيع كانػا كاذبضغ تعحيبيع عمى مخاد القائل، 
كحبيع، فكأنو قضل: ليطيخ السؤمشضغ والكافخيغ الحق، وليعحب الكافخيغ عمى 
كحبيع فيسا كانػا يقػلػنو مغ أنو تعالى ال يبعث مغ يسػت ونحػه، وىحا كسا 

                                                 
 .ٕ٘ٔالسشار في عمـػ الببلغة ص - ٔ
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اىخ، يقاؿ لمجاني: غجا تعمع جشايتظ، وحضشئح وجو تخريز اإلسشاد بو ض
 .(ٔ)وىػ كسا تخى 

 .(ٕ)وإلى ىحه الرػرة الببلغية أشار أبػ الدعػد في إرشاد العقل الدميع أيزا
وِلَيْعَمَػ اَلِحيَؼ الرؽرة ال ال ة: التعخي  بالعحاب السدتفاد مؼ قؽله تعالى: )

 [ٜٖ( ]الشح : َكَفُخوا َأ َُّرْػ َكاُ ؽا َكاِذِبيؼَ 

لعخبية، حضغ يقخأ ىحه الجسمة الكخيسة ال يختاب عاقل برضخ بفشػف الببلغة ا
وِلَيْعَمَع اَلِحيَغ َكَفُخوا مغ سػرة الشحل، أف ثست تعخيس ماتع في قػلو تعالى: )

( إذ ليذ السقرػد يػـ الكيامة أف يعمسيع هللا تعالى بكحبيع َأنَُّيْع َكاُنػا َكاِذِبضغَ 
 .  (ٖ) نسا السقرػد التعخيس ليع بالعحابوفقق، وإ

                                                 
 .ٕٗٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٔ
 .ٖٖٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٕ
يس فػػي المغػػة: خػػبلؼ الترػػخيح، وعشػػج عمسػػاء الببلغػػة: ىػػػ المفػػظ الػػجاؿ عمػػى التعػػخ  - ٖ

الذػػيء مػػغ شخيػػق السفيػػـػ بالػضػػع الحكيقػػي والسجػػازي، فإنػػظ إذا قمػػت لسػػغ تتػقػػع صػػمتو 
ومعخوفو بغضخ شمب: وهللا إني لسحتػاج، ولػيذ فػي يػجي شػيء، والبػخد قػج آذانػي، فػإف ىػحا 

باعتبػػاره يعػػخؼ مػػغ عػػخض المفػػظ، ويدػػسى  وأشػػباىو تعػػخيس، وسػػسي تعخيزػػا ألف السعشػػى
التمػػػيح ألف السػػتكمع يمػػػح مشػػو لمدػػامع مػػا يخيػػجه، وكػػأف الكػػبلـ قػػج أشمػػق وأشػػضخ إلػػى معشػػى 
آخػػخ يفيػػع مػػغ الدػػياؽ. السثػػل الدػػائخ فػػي أدب الكاتػػب والذػػاعخ ألبػػي الفػػتح ضػػياء الػػجيغ 

د. بػجوي شبانػو، شبعػة نرخ هللا بغ م بغ م بغ األثضخ الجدري ، تقجيع أحسػج الحػػفي، 
، اإلتقػػػاف لمدػػػضػشي ٖٔٔ/ٕ، البخىػػػاف لمدركذػػػي ٙ٘/ٖدار نيزػػػة مرػػػخ القػػػاىخة، بػػػجوف 

، تحقضق ودراسة كتاب التحبضخ في عمع التفدضخ لمحػافظ أبػػ الفزػل جػبلؿ الػجيغ ٖٙ٘ٔ/ٗ
ىػ، رسالة ماجيدتضخ لمصالب زىضخ عثساف عمػي ٜٔٔعبج الخحسغ بغ أبي بكخ الدضػشي ت

 .ٖٛٓـ، صٖٜٛٔىػ= ٗٓٗٔ.م شػقي خزخ نػر، إشخاؼ د
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إلى ىحه الرػرة الببلغية الساتعة اإلماـ الصاىخ بغ عاشػر، قاؿ وقج أشار 
( أقػى في الػصف بالكحب مغ كحبػا أو َكاُنػا َكاِذِبضغَ في التحخيخ والتشػيخ: )

كاذبػف، لسا تجؿ عميو مغ الػجػد، زيادة عمى ما يقتزيو اسع الفاعل مغ 
أنيع معحبػف  االتراؼ، فكأنيع قضل: وجج كحبيع ووصفػا بو، وكحبيع يدتمـد

 .(ٔ)عقػبة عمى كحبيع، ففيو شتع صخيح، وتعخيس بالعقاب

فانطخ إلى ببلغة القخآف، وما فيو مغ ألػاف األدب والجساؿ، مسا ال يدتقل 
 بو بياف، ويعجد عغ وصفو ميخة صشاع الكبلـ.

  

                                                 
 .٘٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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إ ََّسا : قاؿ د تعالى: )ؼ مؼ سؽرة الشح األرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
 [ٓٗ( ]الشح : ا ِلَذْيٍء إَذا َأَرْدَ اُه َأف  َُّقؽَؿ َلُه ُكؼ َفَيُيؽفُ َقْؽُلشَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

لسا تقجـ إنكارىع، وأكجوا ذلظ بالحمف با  الحي أوججىع، ورد هللا تعالى 
عمضيع، بأف بضغ تحتسو وحكستو بقػلو: "بمى" وذكخ حكيقة وعجه بحلظ، أوضح 

تعمقت إرادتو بػجػد شيء أوججه، وقج أقخوا بأنو  سبحانو وتعالى أنو متى
تعالى خالق ىحا العالع سسائو وأرضو، وأف إيجاده ذلظ لع يػقف عمى سبق 
مادة وال آلة، فكسا قجر عمى اإليجاد ابتجاء وجب أف يكػف قادرا عمى 

( ُو ُكغ َفَيُكػفُ إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيٍء إَذا َأَرْدَناُه َأف نَُّقػَؿ لَ اإلعادة، فقاؿ تعالى: )
 .(ٔ)[ٓٗ]الشحل: 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

الحي يقخأ ىحه اآلية الكخيسة بتجبخ وإمعاف، يجج أنيا اشتسمت عمى كثضخ مغ 
صشػؼ الببلغة والبياف، وىا نحغ اآلف نكذف لظ الشقاب عغ بعس ىحه 

 الرػر: 

إ ََّسا َقْؽُلَشا ِلَذْيٍء إَذا َأَرْدَ اُه رخ في قؽله تعالى: )الرؽرة األولى: أسمؽب الق
 [ٓٗ( ]الشح : َأف  َُّقؽَؿ َلُه ُكؼ َفَيُيؽفُ 

عغ أسمػب  الرػرة الخامدة مغ اآلية الخامدة والثبلثضغ سبق أف تحجثشا في
 .(ٕ)القرخ، وعخفشاه ىشاؾ بسا يغشي عغ إعادتو ىشا

                                                 
 .ٖٙٔ/ٔٔ، نطع الجرر لمبقاعي ٙٚٗٗ/٘البحخ السحيق ألبي حياف  - ٔ
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة            - ٕ
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فضيا أسمػب القرخ أيسا تسثل، ويعصي  واآلية التي نحغ برجدىا اآلف يتسثل
معشى ما كاف سيكػف بغضخ القرخ، وذلظ بأف قرخت اآلية الكخيسة وقػع 
تكػيغ أي شيء بسجخد صجور األمخ إليو، وىحا مطيخ لقجرة هللا تعالى الحي 
ال يعجده شيء في األرض وال في الدساء، عكذ ما ترػر السذخكػف، 

كػف ىحا القرخ إذا كاف السخاشب يعتقج والقرخ الػاقع ىشا قرخ القمب، وي
عكذ الحكع فتقمب عميو اعتقاده، نحػ ما شاعخ إال شػقي، ردا عمى مغ 
زعع أف غضخه أشعخ مشو، وىشاؾ قرخ آخخ يدسى قرخ اإلفخاد إذا اعتقج 

[ ٔٚٔالسخاشب الذخكة بضغ شضئضغ فأكثخ، مثل: )ِإنَِّسا هللُا ِإَلٌو َواِحج( ]الشداء: 
عتقج أف هللا ثالث ثبلثة، والشػع الثالث يدسى قرخ التعضضغ إذا ردا عمى مغ ا 

كاف السخاشب متخددا في الحكع نحػ: ما شاعخ إال شػقي، ردا عمى مغ 
 .(ٔ)تخدد في إثبات الذعخ لو ولبعس الذعخاء اآلخخيغ

وقج أماط المثاـ عغ ىحه الرػرة الببلغية اإلماـ الصاىخ بغ عاشػر، قاؿ في 
خ: وأفادت "إنسا" قرخا ىػ قرخ وقػع التكػيغ عمى صجور التحخيخ والتشػي

األمخ بو، وىػ قرخ قمب، إلبصاؿ اعتقاد السذخكضغ تعحر إحياء السػتى، ضشا 
مشيع أنو ال يحرل إال إذا سمست األجداد مغ الفداد كسا تقجـ آنفا، فأريج بو 

قػلو: )ِإَذا )َقػُلَشا ِلَذيٍء( تكػيششا شضئا أي تعمق القجرة بخمق شيء، وأريج ب
َأَرْدَناُه( إذا تعمقت اإلرادة اإلليية تعمقا تشجضديا، فإذا كاف سبب التكػيغ ليذ 
زائجا عمى قػؿ كغ فقج بصل تعحر إحياء السػتى، ولحلظ كاف ىحا قرخ قمب 

 .(ٕ)إلبصاؿ اعتقاد السذخكضغ
                                                 

، الببلغػػػة العخبيػػػة أسدػػػيا وعمػميػػػا ٙ٘ٔعمػػػـػ الببلغػػػة البيػػػاف والسعػػػاني والبػػػجيع ص - ٔ
 .ٖٛٔالتمخيز في عمـػ الببلغة ص ،ٖٛ٘/ٔوفشػنيا 

 .ٙ٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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إ ََّسا الرؽرة ال ا ية: بال ة السجاز السخس  الؽاقا في قؽؿ د تعالى: )
 (َقْؽُلَشا ِلَذْيءٍ 

وقع السجاز في لغة العخب كثضخا حتى صار أكثخ استعساال مغ الحقائق، 
وخالق بذاشة قمػبيع حتى أتػا مشو بكل معشى رائق، ولفظ فائق، واشتج باعيع 
في إصابة أغخاضو فأتػا فيو بالخػارؽ، وألف القخآف الكخيع ندؿ عمى لغة 

 ىع فضيا، لحا حرل مشيع التدميع لو.العخب فقج شارؾ العخب أسالضبيع وأعجد 

واآلية التي نحغ برجد الحجيث عشيا اشتسمت عمى مجاز مخسل، في قػلو 
(، والسجاز السخسل ىػ الكمسة السدتعسمة إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيٍء إَذا َأَرْدَناهُ تعالى: )

في غضخ ما وضعت لو في اصصبلح التخاشب لسبلحطة عبلقة بضغ الثاني 
ع قخيشة تسشع مغ إرادة السعشى األصمي، فالعبلقة إذا كانت غضخ واألوؿ، م

السذابية كاف مجازا مخسبل، وإف كانت العبلقة السذابية كاف استعارة، وىػ 
ضخب مغ ضخوب التػسع في أسالضب المغة، وفغ مغ فشػف اإليجاز في 

 .(ٔ)القػؿ

لعبلمة وقج ذكخ جسع مغ السفدخيغ ىحه الرػرة الببلغية في كتبيع، قاؿ ا
الذشكيصي: وعبخ تعالى عغ السخاد قبل وقػعو باسع الذيء، ألف تحقق 
وقػعو كالػقػع بالفعل، فبل تتأتى اآلية إشبلؽ الذيء عمى خرػص 
السػجػد دوف السعجوـ، ألنو لسا سبق في عمع هللا أنو يػجج ذلظ الذيء وأنو 

ق عميو اسع يقػؿ لو كغ فيكػف، كاف تحقق وقػعو بسشدلة وقػعو، أو ألنو أشم

                                                 
 .ٛٔاإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز ص - ٔ
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الذيء باعتبار وجػده الستػقع، كتدسية العرضخ خسخا في قػلو تعالى: )ِإنِّي 
 .(ٔ)[، نطخا إلى ما يؤوؿ إليو في ثاني الحاؿَٖٙأَراِني أَْعرُخ َخْسًخا( ]يػسف: 

إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيٍء إَذا وقاؿ اإلماـ الخازي في فتح الخحسغ قػلو تعالى: )
[ إف قمت ىحا يجؿ عمى أف السعجوـ شيء، وعمى أف ٓٗ]الشحل: ....( َأَرْدَناهُ 

خصاب السعجوـ جائد، مع أف األوؿ مشتف عشج أكثخ العمساء، والثاني 
باإلجساع، قمت: أما تدسضتو شضئا فجاز باألوؿ، وأما الثاني فؤلف ذلظ خصاب 
تكػيغ ال خصاب إيجاد، فيستشع أف يكػف السخاشب بو مػجػدا قبل الخصاب 

 .(ٕ)إنسا يكػف بالخصاب ألنو

 .(ٖ)وإلى ما سبق أشار الصاىخ بغ عاشػر، والذي  ششصاوي، كل في تفدضخه

  

                                                 
أضػػػاء البيػػاف فػػي إيزػػاح القػػخآف بػػالقخآف لمذػػي  العبلمػػة م األمػػضغ بػػغ م السختػػار  - ٔ

عػػالع الفػائػػج  ىػػػ، تحقضػػق بكػػخ بػػغ عبػػج هللا أبػػػ زيػػج، شبعػػة دارٖٜٖٔالجشكػػي الذػػشكيصي ت
 .ٖٖٓ/ٖىػ، ٕٙٗٔ ٔالدعػدية، ط

فػػتح الػػخحسغ بكذػػف مػػا تمػػبذ مػػغ القػػخآف لئلمػػاـ الذػػي  أبػػي يحضػػى زكخيػػا األنرػػاري،  - ٕ
ـ، ٖٜٛٔىػػػ= ٖٓٗٔتحقضػػق م عمػػي الرػػابػني، شبعػػة دار القػػخآف الكػػخيع مكػػة السكخمػػة 

 .ٖ٘ٓص
 .ٕ٘ٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق ٙ٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٖ
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املبحث اخلامص: الصور البالغية يف احلديث عً جزاء املؤميني 
 الصادقني

: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح الحاداة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
ْ َيا َحَدَشًة والَِّحيَؼ َهاَجُخوا ِفي تعالى: ) َئشَُّرْػ ِفي الجُّ ّللاَِّ ِمْؼ َبْعِج َما ُظِمُسؽا َلُشَىؽِّ

 [ٔٗ( ]الشح : وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَىُخ َلْؽ َكاُ ؽا َاْعَمُسؽفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

بعج أف عخضت الدػرة الكخيسة ألقاويل السذخكضغ مغ إنكار البعث، ونفي 
وتحخيع ما أحمو هللا، وردت عمضيع، أتبعت ذلظ التبعة مغ عبادة غضخ هللا، 

بحكخ جانب مغ الثػاب العطيع الحي أعجه هللا سبحانو لمسؤمشضغ الرادقضغ، 
الحيغ فارقػا الجار واألىل والخبلف مغ أجل إعبلء كمسة هللا تعالى، فقاؿ 

ِ ِمْغ َبْعِج َما ُضِمُسػا َلُشَبػِّ سبحانو: ) ْنَيا َحَدَشًة والَِّحيَغ َىاَجُخوا ِفي َّللاَّ َئشَُّيْع ِفي الجُّ
 [.ٔٗ( ]الشحل: وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَبُخ َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

إف مغ أوتي حطا وافخا مغ الحوؽ األدبي، والقخيحة الرافية، والحذ 
كاد تفيس بالسعاني الببلغية الحمػة السخىف، يجرؾ أف ىحه اآلية الكخيسة ت

 الجحابة، وفي الرفحات اآلتية شيء مغ ىحا.
والَِّحيَؼ الرؽرة األولى: استعساؿ كمسة "في" في التعمي  في قؽله تعالى: )

 [.ٔٗ( ]الشح : َهاَجُخوا ِفي ّللاَّ 

في ىحه الجسمة الكخيسة مغ اآلية التي نحغ برجدىا، نجج أف الببلغة قج 
لحخؼ "في" السدتعسل في ىحه اآلية الكخيسة لسعشى جمضل، وىػ تجدجت في ا
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التعمضل مع ما أفاده مجيء ىحا الحخؼ مغ إيجاز، ولػ لع يأت ىحا الحخؼ 
 لكانت الجسمة القخآنية: والحيغ ىاجخوا في سبضل هللا أو شيء مغ ىحا القبضل.

ولفظ "في" حخؼ مغ حخوؼ السعاني، ذكخ لو الببلغضػف تدعة معاني 
عسل فضيا في القخآف الكخيع، ومشيا التعمضل كسا في ىحه اآلية، وكسا في يدت

ي ُلْسُتَشِشي ِفيو( ]يػسف:  [ أي في حبو ومخاودتو ٕٖقػؿ هللا تعالى: )َفَحلُِّكغَّ الحِّ
ُكْع ِفيَسا َأَخْحتُّع( ]األنفاؿ:  [ أي مغ ٛٙعغ نفدو، ومثل قػلو تعالى: )َلَسدَّ

 .    (ٔ)الغشائع في يـػ بجر

قاؿ الذي  ششصاوي: وقػلو: "في هللا" أي في سبضمو، ومغ أجل نرخة ديشو، 
فحخؼ"في" مدتعسل في التعمضل، كسا في قػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

، والسقرػد أف (ٕ)وسمع: "دخمت امخأة الشار في ىخة حبدتيا ..... الحجيث"
، ومغ أجل ىحا األجخ الجديل إنسا ىػ لمسياجخيغ مغ أجل إعبلء كمسة هللا

                                                 
ىػػػػ، تحقضػػػق ٜٗٚجشػػػي الػػػجاني فػػػي حػػػخوؼ السعػػػاني لمحدػػػغ بػػػغ القاسػػػع السػػػخادي تال - ٔ

 ٔد.فخػػػػػػخ الػػػػػػجيغ قبػػػػػػاوة، د. م نػػػػػػجيع فاضػػػػػػل، شبعػػػػػػة دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػة بضػػػػػػخوت، ط،
 .ٕٖٓ/ٗ، البخىاف لمدركذي ٖٔٔٔ/ٖ، اإلتقاف لمدضػشي ٕٓ٘ـ، صٕٜٜٔىػ= ٖٔٗٔ

فػػي  ٕٙ٘بػػغ إبػػخاليع البخػػاري ت الحػػجيث أخخجػػو اإلمػػاـ أبػعبػػج هللا م بػػغ إسػػساعضل - ٕ
صحيحو السػسـػ بالجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػػر رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو 
، تحقضػق م فػؤاد عبػج البػاقي  وسمع وسششو وأيامو، باب خسذ مغ الفػاسق يقػتمغ فػي الحػـخ

، واإلمػػػاـ مدػػػمع بػػػغ الحجػػػاج ٖٖٛٔ، حٖٓٔ/ٗ، ٕٕٗٔ، ط دار شػػػػؽ الشجػػػاة، األولػػػى، 
في صحيحو السػسـػ بالسدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العػجؿ  ٕٔٙالقذضخي ت

إلػػػى رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع، بػػػاب سػػػعة رحسػػػة هللا تعػػػالى وأنيػػػا سػػػبقت غزػػػبو، 
 .ٜٕٔٙحٕٓٔٔ/ٗتحقضق م فؤاد عبج الباقي ،ط دار إحياء التخاث العخبي، بضخوت،
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، وإلى (ٔ)نرخة الحق، وليذ لسغ ىاجخ لشذخ الطمع أو الفداد في األرض
 .(ٕ)ىحا السعشى أشار اإلماـ األلػسي أيزا في تفدضخه

فانطخ كيف يؤدي الحخؼ الػاحج في كتاب هللا تعالى العجيج مغ السعاني 
 التي يعجد عشيا األلباء.     

والَِّحيَؼ َهاَجُخوا ِفي  تعالى: )الرؽرة ال ا ية: السجاز بالححؼ في قؽؿ د
 [ٔٗ( ]الشح : ّللاَِّ 

تتداحع السعاني المغػية عمى جسل وكمسات القخآف الكخيع تداحسا عجضبا؛ فخبسا 
جسعت الكمسة الػاحجة أو الجسمة الػاحجة العجيج مغ الرػر الببلغية، وىحا 

ِحيَغ َىاَجُخوا ِفي والَّ ماثل أمامشا في ىحه اآلية الكخيسة في قػؿ هللا تعالى: )
عمى  -إضافة إلى ما تقجـ  -(، حضث اشتسمت ىحه الجسمة القخآنية البجيعة َّللاَِّ 

السجاز بالححؼ، والتقجيخ: والحيغ ىاجخوا في سبضل هللا، أو  في ديغ هللا، أو 
في شاعة هللا؛ وال يتأتى ىحا إال لمقخآف الكخيع الحي جسع مغ السعاني فأوعى، 

 ذػا، ففخؽ بضغ الجقضق والخكيظ، وبضغ الدالؿ والدعاؽ.ولع يخبق خبق ع

قاؿ الذي  عد الجيغ بغ عبج الدبلـ في كتابو الساتع اإلشارة إلى اإليجاز في 
والَِّحيَغ بعس أنػاع السجاز: وفي ىحه اآلية مجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )

 .(ٖ)عة هللا( أي: الحيغ ىاجخوا في سبضل هللا، أو في شاَىاَجُخوا ِفي َّللاَِّ 

                                                 
 .ٗ٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
 .ٗٗٔ/ٗٔلسعاني روح ا- ٕ
اإلشػػػارة إلػػػى اإليجػػػاز فػػػي بعػػػس أنػػػػاع السجػػػاز لئلمػػػاـ عػػػد الػػػجيغ بػػػغ عبػػػج الدػػػبلـ  - ٖ

 .ٗٙٔص



 

 

1366 

و در العبلمة الذي  محسػد الدضج شيخػف حضغ يقػؿ عغ السفخدة القخآنية: 
إذا تأممت في الكمسات التي تتألف مشيا الجسل القخآنية رأيتيا تستاز بسضدات 

 جساؿ وقعيا في الدسع. -ٔثبلث رئيدية ىي: 

 اتداقيا الكامل مع السعشى. -ٕ

ادة دالالت الكمسات األخخى مغ السعاني اتداع داللتيا لسا ال تتدع لو ع -ٖ
 والسجلػالت. 

وقج نجج في تعابضخ بعس األدباء والبمغاء كالجاحظ والستشبي، كمسات تترف 
ببعس ىحه السضدات الثبلث، أما أف تجتسع كميا معا، وبرػرة مصخدة ال 

 تتخمف أو تذح فحلظ مسا لع يتػافخ إال في القخآف الكخيع. 
ْ َيا  ة تأكيج الخىخ في قؽؿ د تعالى: )الرؽرة ال ال ة: بال  َئشَُّرْػ ِفي الجُّ َلُشَىؽِّ

 [ٔٗ( ]الشح : َحَدَشةً 

كثضخا ما يخخج الكبلـ عمى غضخ مقتزى الطاىخ لشكتة ببلغية جمضمة فيخاشب 
السشكخ بالخبخ الخالي مغ التػكضج، أو يخاشب غضخ السشكخ بالخبخ السؤكج، 

العمساء: مغ أىع العػامل لبث الفكخة في نفػس  وما ىحا عبثا إنسا ىػ كسا قاؿ
 الجساعات، وإقخارىا في أفئجتيع إقخارا يشتيي إلى اإلقخار بيا.

وقج استخجـ القخآف الكخيع التأكضج وسضمة لتثبضت السعشى في نفػس قارئيو، 
وإقخاره في أفئجتيع، حتى يربح عقضجة مغ عقضجتيع، كسا استخجمو أيزا 

 .(ٔ)ف أدبية ال يتع السعشى السقرػد إال بياألسباب ببلغية ولصائ

                                                 
، اإلتقػػاف فػػي ٕٙمػػغ أسػػخار الببلغػػة فػػي القػػخآف الكػػخيع لمػػجكتػر محسػػػد شػػيخػف ص - ٔ

 .ٔٗٙٔ/٘عمـػ القخآف لمدضػشي 
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وقج وقع في ىحه اآلية الكخيسة أسمػب التػكضج لقرج تحقضق السخبخ بو، مع 
 أف السمقى إلضيع غضخ شاكضغ في تحكيقو.

قاؿ الذي  ششصاوي في إضيار ىحه الرػرة الببلغية: وأكج سبحانو الجداء 
لشبػئشيع" زيادة في إدخاؿ الحدغ الحي وعجىع بو بالبلـ وثبػت التػكضج، "

الدخور والصسأنضشة عمى قمػبيع، وجبخا لكل ما اشتسمت عميو مغ مراعب 
وآالـ وأضخار، إذ الحدشة كسا قمت تذسل كل حدغ، أعصاه هللا تعالى 
لمسياجخيغ في ىحه الجنيا، أما في اآلخخة فأجخىع أعطع وثػابيع أجدؿ، كسا 

 .(ٔ)[ٔٗ( ]الشحل: ُخ َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكبَ قاؿ تعالى: )
والَِّحيَؼ َهاَجُخوا ِفي الرؽرة الخابعة: روعة الطباؽ الؽاقا في قؽله تعالى: )

َئشَُّرػْ   [ٔٗ( ]الشح : ّللاَِّ ِمْؼ َبْعِج َما ُظِمُسؽا َلُشَىؽِّ
 مغ الرػر الببلغية الػاقعة في ىحه اآلية الكخيسة، السحدغ البجيعي البجيع

بضغ لفطي "ىاجخوا" و"لشبػئشيع"، إف التبػءة ضج اليجخة،  (ٕ)الحي ىػ الصباؽ
قاؿ الخازي في مختار الرحاح: بػأ لو مشدال، وتبػأ مشدال ندلو، وبػأه مشدال 

 .(ٖ)ليأه ومكغ لو فيو
                                                 

 .ٗ٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
الببلغضػف "البجيع" وىػ في السعػاني ضػج التجشػيذ الصباؽ محدغ بجيعي جمضل يدسيو  - ٕ

فػػي األلفػػاظ، ألف التجشػػػيذ ىػػػ أف يتحػػػج المفػػظ مػػع اخػػػتبلؼ السعشػػى، وىػػػحا ىػػػ أف يكػػػػف 
السعشيػػػاف ضػػػجيغ، وسػػػسي شباقػػػا ألف مػػػغ عػػػادة العػػػخب أنيػػػع كػػػانػا يعصػػػػف األلفػػػاظ حكػػػع 

سثػل الدػائخ البػغ الحقائق في نفديا تػسعا، فدسػا كل كبلـ جسػع بػضغ الزػجيغ مصابقػة. ال
، الفمظ الجائخ عمى السثل الدائخ لمعبلمة عد الجيغ بغ عبج الحسضج بغ لبة ٖٗٔ/ٖاألثضخ 

ىػػػ، تحقضػػق دكتػػػر أحسػػج الحػػػفي، ود.بػػجوي ٙ٘ٙهللا بػػغ م بػػغ الحدػػضغ بػػغ أبػػي الحجيػػج ف
 .ٖٓٓ/ٗشبانو، شبعة دار نيزة مرخ القاىخة، شبع في ذيل السثل الدائخ البغ األثضخ 

 .ٕٛمختار الرحاح لمخازي، مادة بػأ، ص - ٖ
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وقج أباف الذي  الصاىخ بغ عاشػر عغ ىحا السحدغ البجيعي، فقاؿ: وفي 
يع" محدغ الصباؽ، والسعشى لشجازيشيع جداء الجسع بضغ "ىاجخوا" و"لشبػئش

 .(ٔ)حدشا، فعبخ عغ الجداء بالتبػءة، ألنو جداء عمى تخؾ السباءة
ْ َيا الرؽرة الخامدة: اإلاجاز بالححؼ في قؽله تعالى: ) َئشَُّرْػ ِفي الجُّ َلُشَىؽِّ

 [.ٔٗ( ]الشح : َحَدَشًة وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَىخُ 
روعة اإليجاز  -فػؽ ما تقجـ  -ة مغ فشػف الببلغة وقع في ىحه اآلية الكخيس

ْنَيا َحَدَشةً بالححؼ في مػضعضغ، في قػلو تعالى: ) َئشَُّيْع ِفي الجُّ (، وفي قػلو َلُشَبػِّ
(، وكاف الدياؽ يقتزي لشبػئشيع في الجنيا مباءة وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَبخُ تعالى: )

 كبخ.حدشة، وألجخ أعساليع السحكػرة في اآلخخة أ
َئشَُّيْع ِفي وقج أباف عغ ىحه الرػرة اإلماـ األلػسي في تفدضخه، قاؿ: ) َلُشَبػِّ

ْنَيا َحَدَشةً  ( أي: مباءة حدشة، وحاصمو لششدليع في الجنيا مشدال حدشا، وعغ الجُّ
، (ٕ)الحدغ: دارا حدشة، فحدشة صفة مححوؼ مشرػب نرب الطخوؼ

ساليع السحكػرة في الجار اآلخخة أكبخ مسا ( أي: أجخ أعوأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَبخُ )
 .(ٖ)يعجل ليع في الجنيا

 .(ٗ)وأشار إلى ذلظ اإلماـ أبػ الدعػد في تفدضخه أيزا
  

                                                 
 .ٛ٘ٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 باخترار. ٘ٗٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٕ
 .ٙٗٔ/ٗٔروح السعاني  - ٖ
 .ٖ٘ٙ، ٖٗٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٗ
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( َلْؽ َكاُ ؽا َاْعَمُسؽفَ الرؽرة الدادسة: اإلاجاز بالححؼ في قؽؿ د تعالى: )
 [ٔٗ]الشح : 

أو جسمة أو  قج يقع اإليجاز بالححؼ، فيححؼ مغ الجسمة كمسة أو كمستاف
جسمتاف، كسا يححؼ في القخآف الكخيع جػاب لػ، ولػال، ولسا، وإذا، ويػرث 

 .(ٔ)ىحا الححؼ الكبلـ قػة وشجة أسخ بسا يذتسل عميو مغ األسخار والمصائف
( َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ وفي ىحه اآلية الكخيسة ححؼ جػاب لػ، في قػلو تعالى: )

ؤالء إلى الخغبة في ىحا األجخ الكبضخ [ لبلخترار، ولجعػة ىٔٗ]الشحل: 
 الحي أعجه هللا لمستقضغ السياجخيغ.
( الػقف الـز عميو، ألف وأَلْجُخ اآلِخَخِة َأْكَبخُ قاؿ العبلمة الشدفي: قػلو : )

( مححوؼ، والزسضخ لمكفار، أي: لػ عمسػا ذلظ َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ جػاب  )
ػ كانػا يعمسػف لدادوا في اجتيادىع لخغبػا في الجيغ، أو لمسياجخيغ أي: ل

( إما أف يكػف لمكفار أي لػ َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ ، فالزسضخ في  )(ٕ)وصبخىع
عمسػا ألقمعػا عغ كفخىع، وإما أف يكػف لمسياجخيغ أي: لػ كانػا يعمسػف عمع 
مذاىجة ومعايشة ما أعجه هللا ليع لسا حدنػا عمى مفارقة األوشاف واألوالد 

اؿ، والزدادوا حبا وشػقا واجتيادا في السياجخة، أو لمستخمفضغ عغ واألمػ 
اليجخة أي: لػ عمع ىؤالء ما أعجه هللا سبحانو وتعالى مغ أجخ لمياجخيغ ما 
تخمفػا عغ ذلظ، وال مانع مغ عػد الزسضخ عمى كل مغ يتأتى لو العمع بيحا 

 .(ٖ)الثػاب الجمضل ليؤالء السياجخيغ في سبضل هللا
  

                                                 
 .٘٘مغ أسخار الببلغة في القخآف الكخيع ص - ٔ
 .ٕٚٔ/ٖمجارؾ التشديل وحقائق التأويل لمشدفي - ٕ
 .ٙٗٔ/ٗٔبترخؼ، روح السعاني لؤللػسي  ٗ٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٖ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح ال ا ية واألرلعياآلاة الباليية في الرؽر 
ُمؽفَ تعالى: )  [ٕٗ( ]الشح : اَلِحيَؼ َصَىُخوا وَعَمى َرلِِّرْػ َيَتَؽكَّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

بعج أف ذكخ هللا سبحانو وتعالى حاؿ السياجخيغ، وأف هللا تعالى أعج ليع 
كيامة أجخىع أوفخ وأعطع، أتبع ذلظ سبحانو األجخ الجديل في الجنيا، ثع يـػ ال

اَلِحيَغ َصَبُخوا بحكخ وصفضغ مغ أوصافيع، الربخ والتػكل، فقاؿ تعالى: )
ُمػفَ  ( أي: أف ىحا األجخ أعجه هللا تعالى ليؤالء السياجخيغ وَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ

الحيغ صبخوا عمى ما أصابيع مغ عجواف وضمع، وعمى مفارقة الػشغ، ال 
يسا حـخ هللا تعالى السحبػب لكل قمب مؤمغ، وفػضػا أمخىع إلى خالقيع س

 .(ٔ)سبحانو وتعالى، ولع يعتسجوا عمى أحج سػاه 
 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

الحي يشطخ إلى ىحه اآلية الكخيسة، وقج أوتي عقبل برضخا، وفكخا ثاقبا، ووعيا 
ىحه اآلية الكخيسة عمى قرخىا اكتشفتيا السعاني الببلغية ببلغيا، يجرؾ أف 

مغ كل ناحية، وفي الدصػر اآلتية بياف لبعس ىحه الرػر قجر الػسع 
 والصاقة:

( اَلِحيَؼ َصَىُخواالرؽرة األولى: التعخيف بالسؽصؽؿ في قؽله تعالى: )
 [ٕٗ]الشح : 

                                                 
، الشيخ الساد مغ البحخ السحيق لئلمػاـ أبػي حيػاف األنجلدػي، ٘٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ

ىػػ ٚٓٗٔ ٔتقجيع وضبق بػراف وىجياف الزياف، شبعة مؤسدة الكتب الثقافيػة بضػخوت، ط،
 . ٕٚٗ/ٕـ، ٜٚٛٔ
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لشكت ببلغية  كثضخا ما يأتي في القخآف الكخيع التعخيف بالسػصػؿ، وذلظ
ْغ َخْذَيِة َربِِّيع مفضجة مثل تعطيع شأف القزية، كقػلو تعالى: ) إفَّ اَلِحيَغ ُىع مِّ

ُىع ِبَخبِِّيْع ال  ( والَِّحيغَ ٛ٘( والَِّحيَغ ُىع ِبآَياِت َربِِّيْع ُيْؤِمُشػَف )ٚ٘مُّْذِفُقػَف )
ية كسا [،فيحا وارد عمى جية تعطيع القزٜ٘ -ٚ٘( ]السؤمشػف: ُيْذِخُكػفَ 
، وىحه اآلية مغ ىحا القبضل، حضث صجرت بالتعخيف بالسػصػلية لبياف (ٔ)تخى 

عطسة القزية الحيغ ىع فضيا، فيع قج كابجوا الدفخ، وتحسمػا السذاؽ 
والستاعب واآلالـ في سبضل هللا تعالى، صبخا واحتدابا لؤلجخ، وتػكمػا عمى 

ه الريغة التي صجرت ربيع حق التػكل؛ وىػ معشى لصيف ال يتأتى  إال بيح
 بيا اآلية الكخيسة، فمػ قاؿ: السياجخوف أو الستػكمػف لسا أنتجت ىحا السعشى.

( اَلِحيَؼ َصَىُخواالرؽرة ال ا ية: جساؿ الفر  الؽاقا في قؽله تعالى: )
 [ٕٗ]الشح : 

قاؿ أصحاب الببلغة: مغ حق الجسل إذا تخادفت ووقع بعزيا في إثخ 
ػف متدقة مشتطسة، وقج يعخض ليا ما يػجب تخؾ بعس أف تخبق بالػاو، لتك

 الػاو، ويدسى ذلظ فربل ويكػف في أحػاؿ مشيا:

كساؿ االتراؿ وىػ أف يكػف بضغ الجسمتضغ اتحاد تاـ، وامتداج معشػي حتى 
 كأنيسا أفخغا في قالب واحج، وىحا يكػف في أحػاؿ مشيا:

يدتجعي عشاية بذأف كػف الجسمة الثانية أوفى بالسصمػب مغ األولى، والسقاـ 
 السخاد.

                                                 
 .ٔٛخآف الكخيع صمغ أسخار الببلغة في الق - ٔ
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قمت: وقج وقع كساؿ االتراؿ ىحا في ىحا السػضع بضغ ىحه اآلية الكخيسة 
( والَِّحيَغ َىاَجُخوا ِفي َّللاَِّ [، وبضغ قػلو تعالى: )ٕٗ(  ]الشحل: اَلِحيَغ َصَبُخوا)

[ وقعت الجسمة الثانية بجال مغ الجسمة األولى، أو نعتا، أو بيانا، ٔٗ]الشحل: 
 ا تعصي االتحاد التاـ واالمتداج الكامل، لحا وجب الفرل، وهللا أعمع.وكمي

ُمؽفَ الرؽرة ال ال ة: أسمؽب القرخ في قؽله تعالى: ) ( وَعَمى َرلِِّرْػ َيَتَؽكَّ
 [ٕٗ]الشح : 

يدتفاد ىحا السعشى الببلغي مغ تقجيع الجار والسجخور، والحي ىػ أحج شخؽ 
، حضث قرخت اآلية التػكل مغ القرخ، وفي ىحا مغ االختراص ما فيو

ىؤالء السؤمشضغ عمى ربيع فقق، وألنو ال يذاركيع فيو غضخه، تقجـ الجار 
 والسجخور)َعَمى َربِِّيْع( يعشي ال عمى غضخه يتػكمػف.

قاؿ الدخاوي: وتقجيع الجار والسجخور في قػلو تعالى: )َوَعَمى َربَِّيْع( 
 .(ٔ)لبلختراص

ع الجار والسجخور في قػلو تعالى: )َوَعَمى وقاؿ الصاىخ بغ عاشػر: وتقجي
ُمػَف( لمقرخ  .(ٕ)َربِِّيْع َيَتػكَّ

وقج أباف العبلمة أبػ الدعػد عغ فائجة القرخ في ىحه اآلية في تفدضخه، 
ُمػَف( مشقصعضغ إليو تعالى، معخضضغ عسا  فقاؿ: )َوَعَمى َربِِّيْع( خاصة )َيَتَػكَّ

مة إما معصػفة عمى الرمة، وتقجيع سػاه، مفػضضغ إليو األمخ كمو، والجس

                                                 
 .٘٘ٗ/ٔتفدضخ القخآف العطيع لمدخاوي  - ٔ
 .ٓٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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الجار والسجخور لمجاللة عمى قرخ التػكل عمى هللا تعالى، وصيغة 
 .(ٔ)االستكباؿ لمجاللة عمى دواـ التػكل، أو حاؿ مغ ضسضخ )َصَبُخوا(

ُمؽَف(  الرؽرة الخابعة: اإلاجاز بالححؼ في قؽله تعالى: )َوَعَمى َرلِِّرْػ َيَتؽكَّ
 [ ٕٗ]الشح : 

حه الرػرة الببلغية في قػلو تعالى: )َوَعَمى َربِِّيْع( وكاف الدياؽ وقعت ى
يقتزي: وعمى رزؽ ربيع ، ولكغ ببلغة القخآف الكخيع اقتزت ححؼ 
السزاؼ اخترارا واعتسادا عمى فصشة الدامع، وتػجيا إلى القزية السخاد 

 الحجيث عشيا رأسا، وىي قزية التػكل عمى هللا تعالى.

يغ بغ عبج الدبلـ في كتابو الساتع اإلشارة إلى اإليجاز في قاؿ الذي  عد الج
ُمػفَ بعس أنػاع السجاز: قػلو تعالى: ) ( أي: اَلِحيَغ َصَبُخوا وَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ

، وعج ىحه اآلية الكخيسة مغ أمثمة السجاز (ٕ)وعمى رزؽ ربيع يتػكمػف 
 بالححؼ في القخآف الكخيع ضسغ سػرة الشحل.        

رؽرة الخامدة: التمؽيؼ في الخطاب باستخجاـ الساضي والسزارع في ال
ُمؽفَ قؽله تعالى: )  (.اَلِحيَؼ َصَىُخوا وَعَمى َرلِِّرْػ َيَتَؽكَّ

أسمػب آخخ مغ أسالضب القخآف الكخيع الخصضشة العالية، التي يتحوقيا كل 
، ذواؽ لمترػيخ الفشي في القخآف الكخيع، وىػ أسمػب التمػيغ في الخصاب

 وعجـ جخيو عمى وتضخة واحجة.

                                                 
 .ٖ٘ٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٔ
 .ٗٙٔاإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز لمعد بغ عبج الدبلـ ص - ٕ
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وفي ىحه اآلية الكخيسة لػف مغ ىحا، حضث عبخ القخآف الكخيع في جانب 
الربخ بالفعل الساضي، وفي جانب التػكل عميو بالفعل السزارع، وما ىحا 

 إال لشكتة ببلغية تزفي عمى السعشى بياء ورونقا.

خ عغ صفة قاؿ الذي  ششصاوي رحسو هللا في إضيار ىحا السعشى: وعب
الربخ بريغة الساضي لمجاللة عمى أف صبخىع قج آذف باالنتياء والنقزاء 
أسبابو، وىػ ضمع أعجائيع ليع، ألف هللا تعالى قج جعل ليع مخخجا باليجخة، 
وذلظ بذارة ليع، وعبخ عغ صفة التػكل بالسزارع، لئلشارة إلى أف ىحه 

وحجه في الدخاء  الرفة ديجنيع في كل وقت، فيع متػكمػف عميو سبحانو
 .(ٔ)والزخاء، وفي العدخ واليدخ، وفي السشذق والسكخه

، (ٕ)وقج أشار إلى ىحا السعشى في تفدضخه اإلماـ أبػ الدعػد، واإلماـ األلػسي
فانطخ إلى القخآف الكخيع في مبلئسة ألفاضو لسعانيو، وائتبلؼ نرو مع فرو، 

 فألفاضو نادرة الػجػد، ومعانيو مدتػفية السقرػد. 

  

                                                 
 .٘٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٔ
 .ٙٗٔ/ٗٔسي ، روح السعاني لؤللػ ٖ٘ٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٕ
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املبحث الشادض: الصور البالغية يف احلديث عً بياٌ سية اهلل 
 تعاىل يف إرسال الرسل

: قاؿ د تعالى: ؼ مؼ سؽرة الشح ال ال ة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
ْكِخ إف ُكشُتػْ ) ال  وَما َأْرَسْمَشا ِمؼ َقْىِمَغ إالَّ ِرَجااًل  ُّؽِحي إَلْيِرْػ َفاْسَأُلؽا َأْهَ  الحِّ

 [ٖٗ( ]الشح : َتْعَمُسؽفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

تتػالى اآليات الكخيسة في سػرة الشحل، آية تمػ آية، كل آية أو بزع آيات 
تحسل ردا عمى شبية مغ شبياتيع، فبعج أف بضغ هللا تعالى خصأىع في 
االحتجاج بالسذضئة، وبضغ خصأىع في إقداميع عمى عجـ مجيء البعث، تػلى 

تعالى الخد عمضيع في قػليع: هللا أعطع مغ أف يكػف رسػلو بذخا، فػجو هللا 
هللا تعالى أنطارىع إلى سؤاؿ أىل الحكخ في ذلظ مغ أحبار الضيػد والشرارى 

وَما َأْرَسْمَشا ِمغ عمى أضيخ األقػاؿ، عداىع أف يعمسػا الحق، فقاؿ تعالى: )
ْكِخ إف ُكشُتْع ال َتْعَمُسػفَ َقْبِمَظ إالَّ ِرَجااًل نُّػِحي إَلْضِيْع َفاسْ  ( ]الشحل: َأُلػا أَْىَل الحِّ

ٖٗ](ٔ). 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

ال شظ أف ىحه اآلية الكخيسة كدائخ كتاب هللا غاصة بالسعاني الببلغية، وىا 
 نحغ ذا نسيق المثاـ عغ بعس ىحه الرػر، ونكذف الشقاب عغ بعس ىحه

 البجيةيات:
                                                 

انطػػػخ الجػػػػاىخ الحدػػػاف فػػػي تفدػػػضخ القػػػخآف لئلمػػػاـ عبػػػج الػػػخحسغ بػػػغ م بػػػغ مخمػػػػؼ  - ٔ
، روح السعػػػػاني ٖٓٔ/ٕالثعػػػػالبي، شبعػػػػة مؤسدػػػػة األعمسػػػػي لمسصبػعػػػػات بضػػػػخوت، بػػػػجوف، 

 .ٙٗٔ/ٗٔلؤللػسي 
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وَما َأْرَسْمَشا ِمؼ الرؽرة األولى: بال ة القرخ الؽاقا في قؽله د تعالى: )
 [ٖٗ( ]الشح : َقْىِمَغ إالَّ ِرَجاالً 

وشخيقو ىشا الشفي واالستثشاء لضتسكغ في الشفذ، فبعج أف نفى الخبخ كامبل 
قمب، أثبت ما أراد إثباتو، لضتسكغ في الشفذ أيسا تسكغ، وىػ ىشا فرل ال
رػرة الحي يداؽ ليقمب عمى السخاشب اعتقاده، وقج سبق تعخيفو في ال

 .(ٔ)األولى مغ اآلية األربعضغ

ففي ىحه اآلية الكخيسة رد هللا تعالى اعتقاد السذخكضغ عجـ إرساؿ الخسل مغ 
البذخ برػرة القرخ، التي حرخت الخسالة في البذخ بعج أف نفتيا عسا 

 عجاىع.

لقرخ لقمب اعتقاد السذخكضغ وقػليع: )َأَبَعَث هللُا َبَذًخا قاؿ الصاىخ: وصيغة ا
[، فقرخ اإلرساؿ عمى التعمق بخجاؿ مػصػفضغ بأنيع َٜٗرُسػاًل" ]اإلسخاء: 

 .(ٕ)يػحى إلضيع

 الرؽرة ال ا ية: اال تقاؿ مؼ خطاب الؽاحج إلى خطاب الجسا 

الخصاب  صػرة بجيعة مغ الرػر الببلغية في اآلية الكخيسة تتعمق بأسمػب
السػجو في القخآف الكخيع، وصػره تعجت الثبلثضغ صػرة ىحه إحجاىا، وىي 
خصاب الذخز ثع العجوؿ إلى خصاب غضخه، وىي مغ ببلغة القخآف الكخيع 

 .(ٖ)عمى ما ذكخ الدضػشي في اإلتقاف

                                                 
 مغ ىحا البحث.سبق في صفحة               - ٔ
 .ٔٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
 .ٓٓ٘ٔ/ٗلمدضػشي  اإلتقاف - ٖ



 

 

1377 

وىحا األسمػب الببلغي يجشح إليو لشكتة ببلغية، ىي ىشا تسثمت في التقخيع 
عمى نفػس الكافخيغ السشكخيغ لبعثة األنبياء رجاال، فيكػف والتػبي  الػاقع 

 أوقع في نفػسيع إذا وجو الكبلـ إلضيع.

قاؿ الصاىخ: ثع أشيج عمى السذخكضغ شػاىج األمع الساضية، وأقبل عمضيع 
بالخصاب تػبيخا ليع، ألف التػبي  يشاسبو الخصاب لكػنو أوقع في نفذ 

ْكِخ إف ُكشُتْع ال َتْعَمُسػفَ َفاْسأَ السػب ، فاحتج عمضيع بقػلو: ) ( ]الشحل: ُلػا أَْىَل الحِّ
[،فيحا احتجاج بأىل األدياف الدابقضغ أىل الكتب الضيػد والشرارى ٕٗ

 .(ٔ)والرابئة

و در العبلمة الدركذي في البخىاف حضغ حخر الشداع في ىحا القدع مغ 
االلتفات األسالضب الببلغية فزسو إلى االلتفات، قاؿ: ومسا يقخب مغ 

االنتقاؿ مغ خصاب الػاحج، واالثشضغ، والجسع، إلى خصاب آخخ، وىػ ستة 
 .      (ٕ)أقداـ كااللتفات

 قمت: فيحا األسمػب الػاقع في ىحه اآلية مغ ىحا القبضل، وهللا أعمع.

قاؿ اإلماـ األلػسي: ولسا كاف السقرػد مغ الخصاب لخسػؿ هللا صمى هللا 
َفاْسَأُلػا مى مزسػنو صخؼ الخصاب إلضيع، فقضل: )عميو وسمع تشبيو الكفار ع

ْكخِ   .(ٖ)[ٕٗ( ]الشحل: أَْىَل الحِّ

  

                                                 
 .ٔٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٖٖٗ/ٖالبخىاف  في عمـػ القخآف لمدركذي  - ٕ
 .ٚٗٔ/ٗٔروح السعاني لؤللػسي  - ٖ



 

 

1378 

الرؽرة ال ال ة: تغييخ اليالـ مؼ أسمؽب الغيبة إلى أسمؽب الخطاب في 
 [ٖٗ....( ]الشح :  وَما َأْرَسْمَشا ِمؼ َقْىِمغَ قؽله تعالى: )

ة الخاقية، أسمػب مغ األسالضب التي وقعت في ىحه اآلية مغ فشػف الببلغ
يقخب مغ االلتفات كسا ذكخت في الرػرة الدابقة، وىػ تغضضخ الخصاب مغ 
لػف إلى آخخ، وقج وقع واضحا جميا، فبعج أف كانت الدػرة الكخيسة تتشاوؿ 

َفالَِّحيَغ ال ُيْؤِمُشػَف الحجيث عغ الكفار بريغة الغائب، مغ قػلو تعالى: )
جيت الخصاب إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع [، و ٕٕ....( ]الشحل:  ِباآلِخَخةِ 

 في ىحه اآلية الكخيسة.

وقج ذكخ ىحه الرػرة الببلغية وأباف عشيا صاحب التحخيخ والتشػيخ، فقاؿ:  
وقج غضخ أسمػب نطع الكبلـ ىشا بتػجيو الخصاب إلى الشبي صمى هللا عميو 

َفالَِّحيَغ الى: )وسمع، وبعج أف كاف جاريا عمى أسمػب الغضبة، ابتجأ مغ قػلو تع
وَقاَؿ اَلِحيَغ [، وقػلو تعالى: )ٕٕ( ]الشحل: ال ُيْؤِمُشػَف ِباآلِخَخِة ُقُمػُبُيع مُّشِكَخةٌ 

[ تأنيدا لمشبي عميو الربلة والدبلـ، ألنو فيسا مزى ٖ٘( ]الشحل: َأْشَخُكػا
مغ كبلـ آنفا حكاية تكحيبيع إياه ترخيحا وتعخيزا، فأقبل هللا عمى الخسػؿ 

هللا عميو وسمع بالخصاب، لسا في ىحا الكبلـ مغ تشػيو مشدلتو بأنو في  صمى
مشدلة الخسل األولضغ عمضيع الربلة والدبلـ، وفي ىحا الخصاب تعخيس 

ْكخِ بالسذخكضغ، ولحلظ التفت إلى خصابيع بقػلو: ) ( ]الشحل: َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ
ٖٗ](ٔ). 

  

                                                 
 .ٓٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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زى العاهخ في قؽله تعالى: الرؽرة الخابعة: خخوج الذخط عمى  يخ مقت
ْكِخ إف ُكشُتْػ ال َتْعَمُسؽفَ )  (.َفاْسَأُلؽا َأْهَ  الحِّ

السقرػد مغ الجسمة الذخشية في المغة العخبية إنسا ىػ الشدبة التي يجؿ 
عمضيا الجداء، سػاء أكانت خبخية أو إنذائية، والذخط قضج ليا وسبب فضيا، ال 
يغضخىا عغ حاليا األولى مغ الخبخية أو اإلنذائية، وقج خخج بجخػؿ األداة 

افئظ معشاه أكافئظ عغ كػنو خبخا يحتسل صجقا وكحبا، فقػلظ: إف نجحت أك
 حضغ نجاحظ، وقػلظ: إف جاء م فأكخمو أي أكخمو وقت مجضئو، وتدتعسل
"إف" عشج عجـ جـد الستكمع بحرػؿ الذخط في السدتقبل، أما "إذا" فتدتعسل 

 .(ٔ)في كل ما يجـد الستكمع بػقػعو في الدمغ السقبل
، كسا إذا وقج يخخج الذخط عغ مقرػده في كتاب هللا تعالى لشكتة ببلغية

استعسمت "إف" في مػقع "إذا" أو العكذ، وقج وقعت في ىحه اآلية الكخيسة 
 "إف" حضث كاف األولى وقػع "إذا" وذلظ لببلغة القخآف الكخيع الدامقة الفخيسة.
وإلى ىحا يذضخ اإلماـ الذي  زاده في حاشضتو عمى البيزاوي فيقػؿ: األصل 

" أف يكػف محتسل الػقػع، وقج في الذخط الحي تعمق بو الحكع بكمسة "إف
استعسمت ىشا في أمخ معمػـ مقصػع بو، ألف الكبلـ مع قخير، لقػؿ 
السفدخيغ إف ىحه اآلية رد لقػؿ قخير: هللا أعطع مغ أف يكػف رسػلو بذخا، 
وال شظ أف قخيذا لع يكػنػا مغ عمع البضشات والدبخ في شيء، فالسقرػد مغ 

واإللداـ، أي ال ارتياب في أنكع غضخ  تعمضق الدؤاؿ بيحا الذخط التبكضت
عالسضغ بالبضشات والدبخ، واحتساؿ عجـ عمسكع يدتمـد الدؤاؿ، فكيف إذا كشتع 
غضخ عالسضغ بيا ألبتة، ولدتع أيزا مسغ يدألػف مشيع ألنكع تعمسػف أنيع ال 
يجضبػنكع إال بسا ذكخنا مغ أنا ما أرسمشا مغ قبل ىحا الخسػؿ إال رجاال يػحى 

                                                 
 .ٖٗٔعمـػ الببلغة لمياشسي ص- ٔ
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فمع يبق ليع شخيق سػى التدميع واإلذعاف، وعميو قػؿ األجضخ إف كشت  إلضيع،
 .(ٔ)عسمت لظ فأعصشي حقي

 .(ٕ)وقج أشار الذي  ششصاوي إلى ىحا السعشى في تفدضخه
 الرؽرة الخامدة: أسمؽب االعتخاض لمسبادرة إلى التؽليخ 

فيػ سبق أف ذكخنا أف االعتخاض لػف جمضل مغ ألػاف ببلغة البجيع المفطية، 
 .(ٖ)محدغ لصيف يزفي عمى المفظ رونقا وجساال

والحي يجضل الشطخ في ىحه اآلية الكخيسة التي نحغ برجد الحجيث عشيا، 
يجج أنيا اشتسمت عمى ىحا األسمػب الخاقي، فػقعت جسمة مشيا معتخضة بضغ 
جسمتضغ لمسبادرة إلى تػبي  السذخكضغ، وكأف السقاـ ال يحتسل التأخضخ حتى 

بلـ، فجاءت ىحه الجسمة لتػبيخيع، وىحه الجسمة ىي قػلو تعالى: يشتيي الك
ْكِخ إف ُكشُتْع ال َتْعَمُسػفَ ) [، فقج وقعت ىحه الجسمة ٕٗ( ]الشحل: َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ

[، ٕٗ( ]الشحل: وَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ إالَّ ِرَجااًل نُّػِحي إَلْضِيعْ بضغ قػلو تعالى: )
 [ عمى جية االعتخاض.ٗٗ( ]الشحل:ِباْلَبضَِّشاِت والدُُّبخِ )وقػلو تعالى: 

قاؿ الذي  ششصاوي رحسو هللا: وىحه الجسمة الكخيسة معتخضة قػلو تعالى: 
ُبخِ ( وبضغ قػلو بعج ذلظ: )وَما َأْرَسْمَشا) (، لمسبادرة إلى تػبي  ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

سغ كانػا يحىبػف إلضيع السذخكضغ وإبصاؿ شبيتيع، ألنو قج احتج عمضيع ب
  .(ٗ)بدؤاليع عغ الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع

                                                 
ىػػػ، عمػػى تفدػػضخ ٜٔ٘حاشػػية الذػػي  زادة م بػػغ مرػػمح الػػجيغ مرػػصفى القػجػػػي ت - ٔ

 .ٜٚٔ/ٖـ ،ٜٜٔٔىػ= ٔٔٗٔاـ البيزاوي، شبعة مصبعة الحكيقة إساتشبػؿ اإلم
 .ٚ٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٕ
 . صفحة  سبق تعخيف االعتخاض في الرػرة الخابعة مغ اآلية الثالثة والثبلثضغ  - ٖ
 .ٚ٘ٔ/ٛالتفدضخ الػسيق لمذي  م سضج ششصاوي  - ٗ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح الخابعة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
َؿ إَلْيِرْػ وَلَعمَُّرْػ تعالى: ) ْكَخ ِلُتَىيَِّؼ ِلمشَّاِس َما ُ دِّ َشاِت والدُُّلِخ وَأ َدْلَشا إَلْيَغ الحِّ ِباْلَىيِّ

 [ٗٗ( ]الشح : َفيَُّخوفَ َيتَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

لسا بضغ سبحانو وتعالى ليع أنو ما أرسل رسػال إلى قػـ إال وىػ رجل، إذ 
السبلئكة ال تخسل كأنبياء إلى البذخ، ولسا كانت رسل السمػؾ تقتخف بسا 
يعخؼ بو صجقيع، قاؿ سبحانو وتعالى جػابا لسغ كأنو قاؿ: بأي داللة أرسمػا 

ُبخِ بِ ) (، ولسا كاف القخآف الكخيع أعطع األدلة أشار إليو سبحانو اْلَبضَِّشاِت والدُّ
ْكخَ وتعالى: ) ( أي الكتاب السػجب لمحكخ، السعمي لمقجر، وَأنَدْلَشا إَلْيَظ الحِّ

( ِلُتَبضَِّغ ِلمشَّاِس َما ُندَِّؿ إَلْضِيْع وَلَعمَُّيْع َيَتَفكَُّخوفَ السػصل إلى مشازؿ الذخؼ، )
 .(ٔ)[ٗٗالشحل: ]

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

الحي يةير في ضبلؿ ىحه اآلية الكخيسة، يجرؾ أنيا تحتػي عمى صػر جسة 
مغ الببلغة الخاقية الدامقة، وفي الرفحات اآلتية بقاء مع ىحه الرػر قجر 

 الػسع والصاقة:

حؼ في صجر اآلاة اليخيسة في قؽله الرؽرة األولى: بال ة اإلاجاز بالح
َشاِت والدُُّلخِ تعالى: )  [ٗٗ( ]الشح : ِباْلَىيِّ

( يػمئ بأف ىشاؾ مححوفا في الكبلـ حتى ِباْلَبضَِّشاِت والدُُّبخِ قػلو تعالى: )
وَما يدتكيع السعشى، وىحا السححوؼ يجؿ عميو السحكػر قبمو، في قػلو تعالى: )

                                                 
 .ٚٙٔ/ٔٔنطع الجرر لمبقاعي  - ٔ
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ُبخِ [، )ٖٗ( ]الشحل: ِرَجاالً  َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ إالَّ  [ ٗٗ( ]الشحل: ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ
يعشي إرساليع بالبضشات والدبخ وقج أفاد ىحا الححؼ التمبذ بسا بعج السححوؼ، 

 أي جاء ىؤالء األنبياء بالسعجدات الباىخات، وبالكتب السشدلة لميجاية.

دضخه قاؿ: وقػلو: وقج أباف عغ ىحه الرػرة وجبلىا اإلماـ الصبخسي في تف
ُبخِ ) [ العامل فيو قػلو: )َأْرَسْمَشا(، والتقجيخ وما ٗٗ( ]الشحل: ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

أرسمشا بالبضشات والدبخ أي بالبخاىضغ والكتب إال رجاال نػحي إلضيع، وقضل: إف 
 .(ٔ)في اآلية إضسارا وححفا، والتقجيخ أرسمشاىع بالبضشات

اء البياف ناقبل عغ الكذاؼ في ذلظ، فقاؿ: وتػسع اإلماـ الذشكيصي أضػ 
ُبخِ والباء في قػلو: ) ( قضل: تتعمق بػ)َوَما َأْرَسْمَشا( داخبل تحت حكع ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

االستثشاء مع )ِرَجااًل( أي وما أرسمشا إال رجاال بالبضشات، كقػلظ: ما ضخبت 
لو، أي رجاال متمبدضغ إال زيجا بالدػط، وقضل: تتعمق بقػلو: )ِرَجااًل( صفة 

بالبضشات، وقضل: تتعمق بػ)َأْرَسْمَشا( مزسخا دؿ عميو ما قبمو كأنو قضل: بع 
 .(ٕ)أرسمػا؟ قضل: بالبضشات، وقضل: تتعمق بػ)ُنػِحي( أي نػحي إلضيع بالبضشات

قمت: عمى االحتساؿ الثالث يكػف في اآلية اإلضسار والححؼ الحي أشار إليو 
 الببلغة.الصبخسي قبل، وىػ مغ 

  

                                                 
ىػػػػ،شبعة سػػػشة ٛٗ٘مجسػػػع البيػػػاف لئلمػػػاـ أبػػػي عمػػػي الفزػػػل بػػػغ الحدػػػغ الصبخسػػػي ت - ٔ

 .ٖٛٔ/ٙـ بجوف دار شباعة، ٕٜٚٔىػ= ٕٜٖٔ
 .ٖٛٗ/ٖ، الكذاؼ ٖٖٖ/ٖأضػاء البياف لمذشكيصي  - ٕ
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( ]الشح : ِباْلَىيَِّشاِت والدُُّلخِ الرؽرة ال ا ية: التقجاػ والتأخيخ في قؽله تعالى: )
ٗٗ] 

اشتسمت ىحه اآلية الكخيسة مع سابقتيا عمى لػف بجيع مغ ألػاف ببلغة 
السعاني، وىػ التقجيع والتأخضخ، حضث قجـ في اآلية الكخيسة جسمة كاف حقيا 

قيا التقجيع، وقبل أف نبضغ مػضع التقجيع والتأخضخ التأخضخ، وأخخ جسمة كاف ح
 في اآلية يججر أف نسيق المثاـ عغ ىحا األسمػب الببلغي العخيق وفائجتو.

قاؿ شي  الببلغضضغ اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني: التقجيع والتأخضخ باب كثضخ 
الفػائج، جع السحاسغ، واسع الترخؼ، بعضج الغاية، ال يداؿ يفتخ لظ عغ 

يعة، ويفزي بظ إلى لصيفة، وال يداؿ تخى شعخا يخوقظ سسعو، ويمصف بج
لجيظ مػقعو، ثع تشطخ فتجج سبب أف راقظ، ولصف عشجؾ، أف قجـ فيو شيء، 
وحػؿ المفظ مغ مكاف إلى مكاف، وىػ عمى وجيضغ: تقجيع يقاؿ إنو عمى نية 
ي التأخضخ، وذلظ في كل شيء أقخرتو مع التقجيع عمى حكسو اإلعخابي، وف

جشدو الحي كاف فيو، وتقجيع ال عمى نية التأخضخ ولكغ عمى أف تشقل الذيء 
 .(ٔ)مغ حكع إلى حكع، وتجعل لو بابا غضخ بابو، وإعخابا غضخ إعخابو

والتقجيع والتأخضخ لغخض ببلغي يكدب الكبلـ جساال وتأثضخا، ألنو سبضل إلى 
ذىغ الستكمع  نقل السعاني في ألفاضيا إلى السخاشبضغ، كسا ىي مختبة في

 .(ٕ)فيكػف األسمػب صػرة صادقة إلحداس الستكمع

 ولمتقجيع  أربعة أحػاؿ: 

                                                 
 .ٙٓٔدالئل اإلعجاز لئلماـ عبج القيار الجخجاني ص - ٔ
 .ٕٙٔالسشار في عمـػ الببلغة ص - ٕ
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ما يفضج زيادة في السعشى مع تحدضغ في المفظ، وذلظ ىػ الغاية  -ٔ
القرػى، وإليو السخجع في فشػف الببلغة، والعسجة فيو ىػ القخآف 

 الكخيع.

 ما يفضج زيادة في السعشى فحدب. -ٕ

يع والتأخضخ، وليذ ليحا الزخب شيء مغ ما يتكافأ فيو التقج -ٖ
 السبلحة.

 .(ٔ)ما يختل بو السعشى ويزصخب وىحا ىػ التعقضج المفطي -ٗ

ىحا واآلية التي نحغ برجدىا وقع فضيا المػف األوؿ مغ وجػه التقجيع والتأخضخ 
وىػ مغ الببلغة، فكاف الدياؽ يقتزي وما أرسمشا مغ قبمظ بالبضشات والدبخ 

ضيع فدئمػا أىل الحكخ إف كشتع ال تعمسػف، ولكغ ببلغة إال رجاال نػحي إل
وَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ إالَّ التقجيع والتأخضخ في القخآف اقتزت أف تكػف اآلية )

ْكِخ إف ُكشُتْع ال َتْعَمُسػَف ) ( ِباْلَبضَِّشاِت ِٖٗرَجااًل نُّػِحي إَلْضِيْع َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ
ُبخِ  [، وذلظ لشكتة ببلغية جمضمة، وىي التقجيع لمعشاية ٗٗ، ٖٗ: ( ]الشحلوالدُّ

واالىتساـ، وال سيسا أف السقاـ في الخد عمى مذخكي مكة الحيغ أنكخوا بعثة 
الخسل مغ البذخ، فاقتزى الحاؿ أف يقجـ ليع في الكبلـ جسمة )ِإالَّ ِرَجااًل( 

يث، ألف ألنو بيا أعشى وىػ ببيانيا أىع، وىي ليع محق القرج مغ الحج
غخض الستكمع سبحانو وتعالى متعمق ببيانيا، فبادر إلى ذكخىا لئلشعار بأف 

 ىحه ىي السصمػب األىع.

                                                 
 .ٓٓٔ، عمـػ الببلغة ألحسج الياشسي صٕٛعمـػ القخآف ص الفػائج السذػؽ إلى - ٔ
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وقج أشار إلى ىحه الرػرة الببلغية بالحات أكثخ السفدخيغ، مثل ابغ الجػزي، 
والقخشبي، وىػد بغ محكع اليػاري، والثعالبي، وابغ أبي زمشضغ، وابغ عجضبة، 

 .(ٔ)وغضخىع

ُبخِ اإلماـ القخشبي: )قاؿ  ( قضل بالبضشات متعمق بأرسمشا، وفي ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ
الكبلـ تقجيع وتأخضخ، أي وما أرسمشا مغ قبمظ بالبضشات والدبخ إال رجاال أي 

 .(ٕ)و"إال" بسعشى غضخ كقػلو: ال إلو إال هللا –غضخ رجاؿ 

 ت، وهللا أعمع.         وىحا الحي ذكخه القخشبي فحػى كبلـ جل السفدخيغ مسغ ذكخ 

َشاِت والدُُّلخِ )عطف التقديػ في قؽله تعالى:ل ة:الرؽرة ال ا  [ٗٗ( ]الشح :ِباْلَىيِّ

في ىحه الجسمة الكخيسة مغ القخآف الكخيع لػف بجيعي عحب مغ بجائع القخآف 
الكخيع وروائعو التي ال تشتيي، وىػ عصف التقديع الػارد في قػلو تعالى: 

                                                 
زاد السدضخ في عمع التفدػضخ لئلمػاـ أبػي الفػخج جسػاؿ الػجيغ عبػج الػخحسغ بػغ عمػي بػغ  - ٔ

، ٓ٘ٗ/ٗـ، ٜٗٛٔىػػػػ= ٗٓٗٔ، ٖىػػػػ، شبعػػػة السكتػػػب اإلسػػػبلمي، طٜٚ٘م الجػػػػزي ت
ف لئلمػػاـ عبػػج هللا م بػػغ الجػػامع ألحكػػاـ القػػخآف والسبػػضغ لسػػا تزػػسشتو مػػغ الدػػشة وآي القػػخآ

م رضػػػػاف –أحسػػػج بػػػغ أبػػػي بكػػػخ القخشبػػػي، تحقضػػػق عبػػػج هللا بػػػغ عبػػػج السحدػػػغ التخكػػػي 
ىػػػػػ= ٕٚٗٔم معتػػػػد كػػػػخيع الػػػػجيغ، شبعػػػػة مؤسدػػػػة الخسػػػػالة، –خالػػػػج العػػػػػاد –عخقدػػػػػس 

، تفدضخ كتاب هللا العديد لمذي  ىػد بغ محكع اليػاري تحقضػق بالحػاج ٜٕٖ/ٕٔـ، ٕٙٓٓ
، الجػػاىخ الحدػاف ٖٔٚ/ٕـ، ٜٜٓٔ، ٔخيفي، شبعة دار الغخب اإلسبلمي، طبغ سعضج ش
، تفدضخ القخآف العطيع لمعالع الجمضل أبي عبج هللا م بغ عبػج هللا بػغ أبػي ٖٓٔ/ٕلمثعالبي 
م بغ مرػصفى الكشػد، مصبعػة –ىػ، تحقضق أبي عبج هللا حدضغ بغ عكاشة ٜٜٖزمشضغ ت

، البحخ السجيج البغ عجضبة ٗٓٗ/ٕـ ،ٕٕٓٓىػ، ٖٕٗٔ ٔدار الفاروؽ الحجيثة القاىخة، ط
ٗ/ٕٙ  . 
 .ٜٕٖ/ٕٔتفدضخ القخشبي  - ٕ
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ُبخِ ِباْلَبضِّ ) [، حضث عصف القخآف لفظ الدبخ عمى لفظ ٗٗ( ]الشحل: َشاِت والدُّ
البضشات، لئلشارة إلى أف ىحه قدسة مشتيية، وال ثالث ليسا، يعشي أف بعس 
األنبياء جاءوا بالبضشات، وبعزيع جاء بالدبخ، وىػ لػف بجيع مغ ألػاف 

 .(ٔ) الفػائج السذػؽ الببلغة، ذكخه اإلماـ ابغ الكيع في كتابو 

 . ( ٕ) اإلماـ م صجيق خاف باالقتداـ وسسى ىحا الشػع

وقج أشار اإلماـ الصاىخ بغ عاشػر إلى ىحه الرػرة الببلغية بقػلو: ولعل 
عصف "الدبخ" عمى "البضشات" عصف تقديع بقرج التػزيع، أي بعزيع 
مرحػب بالبضشات، وبعزيع باألمخيغ، ألنو قج تجيء رسل بجوف كتب، فمع 

 .(ٖ)تعالى لشػح كتابا يحكخ هللا

  

                                                 
قاؿ ابغ الكػيع: التقدػيع وىػػ آلػة الحرػخ ومطشػة اإلحاشػة بالذػيء، مثػل قػلػو تعػالى:  - ٔ
ػػغ) ػػغ َيْسِذػي َعَمػػى َبْصِشػػِو وِمػْشُيع مَّ ػػاٍء َفِسػْشُيع مَّ ػػغ مَّ ُ َخَمػَق ُكػػلَّ َدابَّػٍة مِّ َيْسِذػي َعَمػػى ِرْجَمػػْضِغ  وَّللاَّ

َ َعَمػى ُكػلِّ َشػْيٍء َقػِجيخٌ  ُ َمػا َيَذػاُء إفَّ َّللاَّ [ ٘ٗ( ]الشػػر: وِمْشُيع مَّغ َيْسِذي َعَمى َأْرَبػٍع َيْخُمػُق َّللاَّ
 .ٜٔومثمو في القخآف كثضخ. الفػائج السذػؽ البغ الكيع ص

زعسػو كػبل مشيسػا  وعخفو بقػلو: ىػ أف يقدع الستكمع شيء بضغ أشػخاص، ويخػز فػي - ٕ
 بسا يمضق بو، كقػؿ عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشو:

 رضضشا قدسة الجبار فضشا                     لشا عمع ولؤلعجاء ماؿ
 فإف الساؿ يفشى عغ قخيب                   وإف العمع ليذ لو زواؿ .
جي، مخاجعػػػة انطػػػخ: غرػػػغ البػػػاف السػػػػرؽ بسحاسػػػغ البيػػػاف لئلمػػػاـ م صػػػجيق خػػػاف القشػػػػ 

 ٔأحسػػػج عبػػػج الفتػػػاح تسػػػاـ، شبعػػػة دار الكتػػػب العمسيػػػة بضػػػػخوت، ط،–سػػػسضخ حدػػػغ حمبػػػي 
 .ٔ٘ـ، صٜٚٛٔىػ= ٚٓٗٔ

 باخترار. ٕٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٖ
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وَأ َدْلَشا إَلْيَغ الرؽرة الخابعة: اإلظرار في مقاـ اإلضسار في قؽله تعالى: )
َؿ إَلْيِرػْ  ْكَخ ِلُتَىيَِّؼ ِلمشَّاِس َما ُ دِّ  [ٗٗ( ]الشح : الحِّ

وقع في ىحه اآلية الكخيسة ما يدسى بػضع السطيخ مػضع السزسخ، وىػ 
تزى الطاىخ، وقج كاف الطاىخ مغ نػع مغ خخوج الكبلـ عمى غضخ مق

الكبلـ يقتزي: وندلشا إليظ الحكخ لتبضشو لمشاس، إذ الحكخ عضغ السشدؿ، وإنسا 
جاء الكبلـ كسا في اآلية لشكتة ببلغية ذكخىا الصاىخ بغ عاشػر في تفدضخه، 

( بأنو عضغ الحكخ السشدؿ، أي أندلشا إليظ الحكخ َما ُندَِّؿ إَلْضِيعْ فقاؿ: وفدخ )
شو لمشاس فيكػف إضيارا في مقاـ اإلضسار، إلفادة أف إنداؿ الحكخ إلى لتبض

َلَقْج َأنَدْلَشا الشبي صمى هللا عميو وسمع ىػ إندالو إلى الشاس، كقػلو تعالى: )
[، وإنسا أتى بمفطو مختضغ لئليساء إلى ٓٔ( ]األنبياء: إَلْيُكْع ِكَتابًا ِفيِو ِذْكُخُكعْ 

دالو إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع مباشخة، وإندالو التفاوت بضغ اإلندالضغ، فإن
إلصو إببلغو إلضيع، فالسخاد بالتبضضغ عمى ىحا تبضضغ ما في القخآف مغ السعاني، 
وتكػف البلـ لتعمضل بعس الحكع الحافة بإنداؿ القخآف فإنيا كثضخة، فسشيا أف 

قػلو تعالى: يبضشو الشبي صمى هللا عميو وسمع فتحرل فػائج العمع والبياف، ل
( ]آؿ عسخاف: َلُتَبضُِّششَُّو ِلمشَّاِس وال َتْكُتُسػَنوُ  وإْذ َأَخَح َّللاَُّ ِمضَثاَؽ اَلِحيَغ ُأوُتػا الِكَتابَ )

ٔٛٚ](ٔ). 

  

                                                 
 .ٗٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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 املبحث الشابع: الصور البالغية يف احلديث عً سوء عاقبة الكافريً

قاؿ د : ؼ مؼ سؽرة الشح الخامدة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
َئاِت َأف َاْخِدَف ّللاَُّ ِبِرُػ اأَلْرَض َأْو َاْأِتَيُرُػ تعالى: ) يِّ َأَفَأِمَؼ اَلِحيَؼ َمَيُخوا الدَّ

 [٘ٗ( ]الشح : الَعَحاُب ِمْؼ َحْيُث ال َاْذُعُخوفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

ؿ بعج أف تػلت الدػرة الكخيسة الخد عمى الذبيات، التي أثارىا السذخكػف حػ 
بعث الخسل مغ البذخ، وحػؿ مذضئة هللا تعالى بيع الكفخ، وتحخيع ما أحل 
هللا، أتبعت ذلظ بالتيجيج والػعضج واإلنحار، والتشبيو مغ سػء عاقبة ما ىع فيو 

َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا مغ كفخ وعرياف وعشاد وجحػد، فقاؿ هللا تعالى: )
ضَِّئاِت َأف َيْخِدَف َّللاَُّ ِبيِ  ( ُع اأَلْرَض َأْو َيْأِتَضُيُع الَعَحاُب ِمْغ َحْضُث ال َيْذُعُخوفَ الدَّ

[ أي أفأمغ الحيغ مكخوا السكخات الدضئات أف يخدف هللا بيع ٘ٗ]الشحل: 
األرض كسا فعل بقاروف قبميع، أو يأتضيع العحاب مغ حضث ال يجروف وال 

 يحتدبػف كسا فعل بقػـ لػط عميو الدبلـ قبميع. 

 يية في اآلاة اليخيسة وأثخها  في السعشى التفديخف الرؽر البال

اشتسمت ىحه اآلية الكخيسة عمى العجيج مغ صػر الببلغة العالية، وفي 
 الرفحات اآلتية نةير مع ىحه الرػر.

الرؽرة األولى: خخوج اليالـ عمى  يخ مقتزى العاهخ باالستفراـ في قؽؿ 
َئاتِ َأَفَأِمَؼ اَلِحيَؼ َمَيُخوا الد تعالى: ) يِّ  (دَّ

معمػـ أف االستفياـ ىػ شمب اإلفياـ لتحرضل فائجة عمسية مجيػلة، ولكغ 
حكيقتو مدتحضمة عمى هللا تعالى، فكمسا وقع استفياـ مغ هللا تعالى في القخآف 
الكخيع فيػ عمى غضخ مقتزى الطاىخ لشكتة لصيفة، وىي ىشا في ىحه اآلية 
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ر عمى ما ىع فيو مغ الكفخ، وتخكيع اإلنكار والتػبي  والتقخيع ليؤالء الكفا
 التفكخ فيسا حرل لؤلمع الكافخة قبميع، كسا يحسل معشى التعجضب مغ حاليع.

ضَِّئاتِ قاؿ اإلماـ القخشبي: قػلو تعالى: ) [ ٘ٗ( ]الشحل: َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا الدَّ
 أي بالدضئات، وىحا وعضج لمسذخكضغ الحيغ احتالػا في إبصاؿ اإلسبلـ أف
يخدف هللا بيع األرض، قاؿ ابغ عباس: كسا خدف بقاروف، يقاؿ: خدف 
السكاف يخدف خدػفا ذىب في األرض، وخدف هللا بو خدفا أي غاب بو 

[، وخدف ٔٛفضيا، ومشو قػلو تعالى: )َفَخَدْفَشا ِبِو َوِبَجاِرِه اأَلْرَض( ]القرز: 
أال يؤمشػا  ىػ في األرض وخدف بو، واالستفياـ بسعشى اإلنكار، أي يجب

 .(ٔ)عقػبة تمحقيع كسا لحقت السكحبضغ

وقاؿ الصاىخ بغ عاشػر مخجحا أف يكػف االستفياـ لمتعجضب السذػب 
بالتػبي : بعج أف ذكخت مداوييع وبعج تيجيجىع بعحاب يػـ البعث ترخيحا 
وبعحاب الجنيا تعخيزا، فخع عمى ذلظ تيجيجىع الرخيح بعحاب الجنيا بصخيق 

مغ استخساليع في السعانجة، غضخ مقجريغ أف يقع ما ييجدىع  استفياـ التعجضب
بو هللا عمى لداف رسػلو صمى هللا عميو وسمع، فبل يقصعػف عغ السكخ بالشبي 
صمى هللا عميو وسمع فكانت حاليع في استخساليع كحاؿ مغ ىع آمشػف بأس 

 .(ٕ)هللا، فاالستفياـ مدتعسل في التعجضب السذػب بالتػبي 

االستفياـ قج خخج عسا وضع لو لشكتة ببلغية، وقج أشار  وعمى كل فإف
اإلماـ الذشكيصي في تفدضخه إلى أف في ذات االستفياـ إيجاز بالححؼ يؤخح 

 مغ فحػى كبلمو وىػ نػع مغ أنػاع الببلغة أيزا.

                                                 
 ٖٖٓ/ٕٔتفدضخ القخشبي  - ٔ
 .٘ٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
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قاؿ الذشكيصي رحسو هللا: كل ما جاء في القخآف مغ ىسدة استفياـ بعجىا واو 
ْكَخ َصْفًحا( ]الدخخؼ: العصف أو فاؤه كقػلو:  [، فيو ٘)َأَفَشْزِخُب َعشُكع الحِّ

 وجياف معخوفاف عشج عمساء العخبية:
: أف الفاء والػاو كمتاىسا عاشفة ما بعجىا عمى مححوؼ دؿ السقاـ أحجهسا

 : أنسيمكع فشزخب عشكع الحكخ صفحا.عميو، كقػلظ مثبل

 (ٔ)جا ىشا استبح.وححؼ متبػع بىحا الػجو أشار ابغ مالظ بقػلو: وإلى 

: أف الفاء والػاو كمتاىسا عاشفة لمجسمة السرجرة ىسدة االستفياـ الؽجه ال ا ي
عمى ما قبميا، إال أف ىسدة االستفياـ تدحمقت عغ محميا، فتقجمت عمى الفاء 
والػاو وىي متأخخة عشيا في السعشى، وإنسا تقجمت لفطا عغ محميا معشى، 

فبيحا تعمع أف قػلو تعالى في ىحه اآلية التي ألف االستفياـ لو صجر الكبلـ، 
ضَِّئاتِ ىي قػلو: ) ( الػجيضغ السحكػريغ، فعمى األوؿ َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا الدَّ

فالسعشى: أجيل الحيغ مكخوا الدضئات وعضج هللا بالعقاب فأمغ الحيغ مكخوا 
اء عاشفة الدضئات، وعمى الثاني فالسعشى: فأمغ الحيغ مكخوا الدضئات، فالف
 .(ٕ)لمجسمة السرجرة باالستفياـ، واألوؿ ىػ األضيخ والعمع عشج هللا تعالى

قمت: فعمى الػجو األوؿ يكػف في اآلية إيجاز بالححؼ، حضث ححفت 
 السعصػؼ عميو جسمة االستفياـ لئليجاز.

  

                                                 
اؿ الػػػجيغ م بػػػغ عبػػػجهللا بػػػغ مالػػػظ االنجلدػػػي ت انطػػػخ ألفيػػػة ابػػػغ مالػػػظ لمعبلمػػػة جسػػػ - ٔ

 .ٓٗىػ، شبعة دار األقرى، بجوف،صٕٚٙ
 .ٖٖ٘/ٖأضػاء البياف لمذشكيصي  - ٕ
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َأَفَأِمَؼ اَلِحيَؼ َمَيُخوا الرؽرة ال ا ية: اإلاجاز بالححؼ في قؽله تعالى: )
َئاتِ الدَّ   [٘ٗ( ]الشح : يِّ

صػرة أخخى مغ صػر الببلغة الدامقة في اآلية الكخيسة، تشتسي إلى ما 
سساه العمساء شجاعة العخبية، كسا قاؿ ابغ جشي في الخرائز، وىػ 
اإليجاز بالححؼ حضث ححؼ مغ اآلية الكخيسة السزاؼ، وكاف السقاـ 

بلغة القخآنية اقتزت يقتزي: أفأمغ الحيغ مكخوا السكخات الدضئات، ولكغ الب
ححؼ السزاؼ وإقامة السزاؼ إليو مقامو بغخض اإليجاز في المفظ، وىػ 

 مدمظ عاؿ استعسمو القخآف كثضخا إذ الببلغة اإليجاز .

ضَِّئاتِ قاؿ اإلماـ الخازف في تجمية ىحه الرػرة: ) ( فيو َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا الدَّ
ار قخير مكخوا بخسػؿ هللا صمى هللا ححؼ تقجيخه السكخات الدضئات، وىع كف

عميو وسمع وبأصحابو وبالغػا في أذيتيع، والسكخ عبارة عغ الدعي عمى 
سبضل الخفاء، وقضل السخاد بيحا السكخ اشتغاليع بةبادة غضخ هللا، فيكػف مكخىع 

 .(ٔ)عمى أنفديع

وإلى ىحا أشار اإلماـ الشدفي في مجارؾ التشديل، والذي  ششصاوي في 
 .(ٕ)، والشيدابػري في غخائب القخآفتفدضخه

  

                                                 
لباب التأويل في معاني التشديل لئلماـ عػبلء الػجيغ عمػي بػغ م بػغ إبػخاليع البغػجادي  - ٔ

 السعخوؼ بالخازف، شبعة السصبعة البيية بسرخ بجوف. 
، غخائػػػب القػػػخآف ورغائػػػب الفخقػػػاف ٓٙٔ/ٛ، التفدػػػضخ الػسػػػيق ٕٛٔ/ٖتشديػػػل مػػػجارؾ ال - ٕ
ٖ/ٜٜٕٔ. 
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َأْو َاْأِتَيُرُػ الَعَحاُب ِمْؼ َحْيُث الرؽرة ال ال ة: اليشااة الخائقة في قؽله تعالى: )
 ( ال َاْذُعُخوفَ 

مغ الرػر الببلغية التي اشتسمت عمضيا ىحه اآلية الكخيسة أسمػب الكشاية 
تػخاه العخب استكثارا الخائق في ذيل ىحه اآلية، والكشاية فغ مغ التعبضخ ي

تعبضخ، لؤللفاظ التي تؤدي إلى ما يقرج مغ السعاني، وبو يديشػف ضخوب ال
 .(ٔ) ويكثخوف مغ وجػه الجاللة

واآلية التي نحغ برجد الحجيث عشيا قج اشتسمت عمى الكشاية الخائقة التي 
َأْو حػت في كشييا معاني جمضمة، لع يتع الترخيح بيا في قػلو تعالى: )

 [.٘ٗ( ]الشحل: َضُيُع الَعَحاُب ِمْغ َحْضُث ال َيْذُعُخوفَ َيْأتِ 

( مغ مكاف ال يتخقبػف أف ِمْغ َحْضُث ال َيْذُعُخوفَ قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: و) 
( أنو يأتضيع بغتة ال ِمْغ َحْضُث ال َيْذُعُخوفَ يأتضيع مشو ضخ، فسعشى )

نو، إذ قج أعجوا يدتصيعػف دفعة، ألنيع لبأسيع ومشعتيع ال يبغتيع ما يححرو 

                                                 
وىػػي لفػػظ أريػػج بػػو الـز معشػػاه مػػع جػػػاز إرادة السعشػػى الحكيقػػي، أو ىػػي إشػػبلؽ لفػػظ  - ٔ

وَأْوَرَثُكػػْع َأْرَضػػُيْع وِدَيػػاَرُىْع وَأْمػػَػاَلُيْع وَأْرضػػًا لَّػػْع حدػػغ يذػػضخ إلػػى معشػػى قبػػيح، كقػلػػو تعػػالى: )
[ أراد بػػػاألرض الثانيػػػة ندػػػائيع البلتػػػي كػػػغ محػػػل وشػػػئيع وجيػػػة ٕٚ( ]األحػػػداب: َصُئػوَىػػػاتَ 

 استستاعيع، وىي عجة أقداـ:
كشايػػة يصمػػب بيػػا صػػفة مػػغ الرػػفات، كػػالجػد والكػػـخ ودماثػػة األخػػبلؽ، كػػأف يقػػػؿ فػػػبلف 
شػيل الشجاد، كثضخ الخماد، وكشاية يصمػب بيػا مػصػػؼ، مثػل قػلػظ: قتمػت ممػظ الػحػػش، 

ج األسػػج، وكشايػػة يصمػػب بيػػا ندػػبة ثبػػػت أمػػخ ألمػػخ أو نفيػػو عشػػو، كقػلػػظ: السجػػج بػػضغ تخيػػ
، بغيػػة ٕٙٔثػبيػػو، والكػػـخ بػػضغ بخديػػو. الفػائػػج السذػػػؽ إلػػى عمػػـػ القػػخآف وعمػػع البيػػاف ص

اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمـػ الببلغة لمجكتػر عبج الستعاؿ الرعضجي، شبعػة مكتبػة 
 .ٖٔٓ، عمـػ الببلغة لمياشسي ٓ٘ٔ/ٖـ، صٜٜٜٔىػ= ٕٓٗٔاآلداب 
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ِمْغ لو عجتو فكاف اآلتي مغ حضث ال يذعخوف عحابا غضخ معيػد فػقع قػلو: )
( كشاية عغ عحاب ال يصيقػف دفعو بحدب المدوـ العخفي، َحْضُث ال َيْذُعُخوفَ 

َفَمسَّا َرَأْوُه وإال فقج جاء العحاب عادا مغ مكاف يذعخوف بو، قاؿ تعالى: )
[، وحل ٕٗ( ]األحقاؼ: ْوِدَيِتِيْع َقاُلػا َىَحا َعاِرٌض مُّْسِصُخَناَعاِرضًا مُّْدَتْقِبَل أَ 

بقػـ نػح عحاب الصػفاف وىع يشطخوف، وكحلظ عحاب الغخؽ لفخعػف 
 .(ٔ)وقػمو

  

                                                 
 .ٙٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح الدادسة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
 [ٙٗ( ]الشح : ػ ِبُسْعِجِديؼَ َأْو َاْأُخَحُهْػ ِفي َتَقمُِّىِرْػ َفَسا هُ تعالى: )

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

بعج أف تػلت الدػرة الكخيسة الخد عمى شبيات السذخكضغ، أتبعت ذلظ بحكخ 
ألػاف العحاب التي أعجىا هللا تعالى ليع إف ىع لع يختجعػا، فحكخت التعجضب 
نا مغ شأنيع إذ ىع لع يتعطػا بحاؿ قاروف الحي خدف بو قبميع، ثع ذكخت لػ 

( َأْو َيْأُخَحُىْع ِفي َتَقمُِّبِيْع َفَسا ُىع ِبُسْعِجِديغَ آخخ مغ ألػاف عحابيع فقاؿ تعالى: )
 [.ٙٗ]الشحل: 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

احتػت ىحه اآلية الكخيسة عمى العجيج مغ فشػف الببلغة، وعضػف الفراحة 
خت معانضيا ودالالتيا، ونحغ نسيق المثاـ عغ فيي عمى قرخ ألفاضيا كث

 بعس الرػر التي اشتسمت عمضيا ىحه اآلية الكخيسة قجر الػسع والصاقة:

( َأْو َاْأُخَحُهْػ ِفي َتَقمُِّىِرػْ الرؽرة األولى: االستعارة الخشيقة في قؽله تعالى: )
 [ٙٗ]الشح : 

ىع" حضث استعار وقع في ىحه اآلية الكخيسة استعارة رشيقة في لفظ "يأخح
 .(ٔ)جية االستعارة التبةيةاألخح لئلىبلؾ عمى 

                                                 
 االستعارة تشقدع باعتبار المفظ السدتعار إلى قدسضغ: - ٔ

أصمية: وىي ما يكػػف المفػظ السدػتعار فضيػا اسػع جػشذ، وىػػ الػحات الرػالحة ألف ترػجؽ 
 عمى كثضخيغ ولػ تأويبل، نحػ األسج إذا استعضخ لمذجاعة.  

مػػا يكػػػف السدػػتعار فضيػػا فعػػبل أو اسػػسا مذػػتقا أو حخفػػا، فػػاألوؿ مثػػل عزػػشا تبةيػػة: وىػػي 
َفاْلَتَقَصػػُو آُؿ ِفْخَعػػْػَف الػػجىخ بشابػػو، والثػػاني مثػػل جمضػػل عسمػػظ نػػاشق بفزػػمظ، والثالػػث نحػػػ )

== 
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صخح فضيا بمفظ السذبو، وكاف لفطا مذتقا وىػ الفعل "أخح"، حضث شبو فقج 
هللا تعالى العحاب الذجيج الحي يقع عمى ىؤالء الكفار بالخاشف الحي يأخح، 
ى ثع ححؼ السذبو بو ورمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ األخح، ثع تشاس

التذبيو، وىحا الرشيع يدسى باالستعارة السكشية التبةية، إنو ترػيخ عجضب 
يبخز لظ السعشى الشفدي في صػرة حية، متحخكة، ممسػسة، مذاىجة، مؤثخة، 
انطخ إلى الجقة في استعساؿ كمسة األخح التي تػحي بالقػة وىي ما يتبلئع مع 

سة يثضخ في الشفذ أقرى السقاـ، إذ السقاـ مقاـ تكحيب، فسا تحجثو ىحه الكم
درجات اإلحداس والذعػر بالتعحيب، إنو الشطع القخآني يرػر فضبجع، ويعبخ 

 فيعجد.

َفَأَخَحُىْع َأْخَحًة قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: األخح مدتعار لئلىبلؾ، قاؿ تعالى: )
وقج حدشت االستعارة ىشا ألنيا وقعت مػقعيا وندلت  (ٔ)[ٓٔ( ]الحاقة: رَّاِبَيةً 

 مػضعيا.

قاؿ ابغ رشضق في العسجة: االستعارة أفزل السجاز، وأوؿ أبػاب البجيع، 
وليذ في جمي الذعخ أعجب مشيا، وىي مغ محاسغ الكبلـ إذا وقعت 

 .(ٕ)مػقعيا، وندلت مػضعيا

                                                                                                                         
== 

[، وكبل القدسضغ األصمية والتبةية قج يكػف ترخيحية ٛ( ]القرز: ِلَيُكػَف َلُيْع َعُجوًا وَحَدناً 
، بسعشػػى أف االسػػتعارة إذا صػػخح فضيػػا بمفػػظ السذػػبو بػػو كانػػت ترػػخيحية، وتشقدػػع أو مكشيػػة

إلى أصمية وتبةية، واالستعارة السكشية وىػي مػا صػخح فضيػا بمفػظ السذػبو، وتشقدػع إلػى ذات 
 .ٕٗٚالقدسة الدابقة. عمـػ الببلغة لمياشسي 

 .ٙٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٕٛٙ/ٔالعسجة البغ رشضق القضخاواني  - ٕ
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َفَسا ُهػ الرؽرة ال ا ية: التعىيخ بالجسمة االسسية في قؽله تعالى: )
 [ٙٗ(  ]الشح : ِبُسْعِجِديؼَ 

ميو ىحه الجسمة الكخيسة مغ بجيع الببلغة أنيا عبخت عمى مسا اشتسمت ع
السعشى السخاد باستعساؿ الجسمة االسسية الجالة عمى الجواـ والثبػت 
واالستقخار، وذلظ في قػلو تعالى تحييبل عمى أخح السذخكضغ والسعانجيغ في 

إشارة إلى أنو عشج أخحه  ( َأْو َيْأُخَحُىْع ِفي َتَقمُِّبِيْع َفَسا ُىع ِبُسْعِجِديغَ تقمبيع: )
سبحانو وتعالى ليع لغ يعجده شيء فيػ القاىخ القادر، ولغ يججوا عغ عحابو 
محيرا؛ وىحا السعشى عبخ عشو بالجسمة االسسية لمجاللة عمى أف ذلظ ثابت 

 ودائع، وواقع ال يتغضخ.

و ( بسستشعضغ، أَفَسا ُىع ِبُسْعِجِديغَ قاؿ أبػ الدعػد في تجمية ىحه الرػرة: )
فائتضغ باليخب والفخار، عمى ما يػىسو حاؿ التقمب والدضخ، وإيخاد الجسمة 

 .(ٔ)االسسية لمجاللة عمى دواـ الشفي، ال عمى نفي الجواـ

وقج أشار إلى ىحا السعشى اإلماـ األلػسي في روح السعاني أيزا، قاؿ: 
 .(ٕ)والجسمة االسسية لمجاللة عمى دواـ الشفي والتأكضج يعػد إليو أيزا

إنيا الجسمة القخآنية تجؿ بأقرخ عبارة عمى أوسع معشى تاـ متكامل، ال يكاد 
اإلنداف يدتصيع أف يعبخ عشو إال بأسصخ وجسل كثضخة، دوف أف تجج فيو 

 ، فدبحاف مغ ىحا كبلمو. (ٖ)اخترارا مخبل أو ضعفا في الجاللة

  
                                                 

 .ٖٚٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٔ
 .ٔ٘ٔ/ٗٔروح السعاني  - ٕ
 .ٕٙٔاإلعجاز في نطع القخآف لمجكتػر محسػد شيخػف ص - ٖ
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح عيالدابعة واألرلاآلاة الرؽر الباليية في 
ِحيػٌ تعالى: ) ٍؼ َفعفَّ َرلَُّيْػ َلَخُءوٌؼ رَّ  [ٚٗ( ]الشح : َأْو َاْأُخَحُهْػ َعَمى َتَخؽُّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

بعج أف تػلت الدػرة الكخيسة الخد عمى شبيات السذخكضغ التي أثاروىا حػؿ 
يجىع إف ىع لع يختجعػا اإلسبلـ، أتبعت ذلظ بحكخ التعجضب مغ شأنيع، وتيج

بالخدف أوال، أو بأذيتيع العحاب مغ حضث ال يذعخوف ثانيا، أو باألخح مغ 
هللا تعالى في حاؿ تقمبيع في معايذيع ثالثا، أتبعت ذلظ بحكخ لػف آخخ مغ 
ألػاف ىحا التيجيج بأف يأخحىع هللا عمى تخػؼ، ثع أتبعت ذلظ بحكخ رحستو 

َأْو َيْأُخَحُىْع ع يعاجميع بالعقػبة، فقاؿ تعالى: )ورأفتو سبحانو وتعالى بيع إذ ل
ٍؼ َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ رَِّحيعٌ   [.ٚٗ( ]الشحل: َعَمى َتَخػُّ

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

ال يخفى عمى برضخ بألػاف البياف والسعاني والبجيع قخأ ىحه اآلية الكخيسة أنيا 
 عمى العجيج مغ الرػر الببلغية الخبلبة، ومشيا:تشصػي 

 [ٚٗ( ]الشح :َأْو َاْأُخَحُهػْ )الستعارة الخشيقة في قؽله تعالى:االرؽرة األولى:

اشتسمت اآلية الكخيسة عمى االستعارة بالكشاية في لفظ "يأخحىع" وقج سبق 
بسا  رػرة األولى مغ اآلية الدادسة واألربعضغالحجيث فضيا تفريبل في ال

 .(ٔ)يغشي عغ إعادتو ىشا

                                                 
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة       ٔ
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َأْو َاْأُخَحُهْػ ِفي الرؽرة ال ا ية: ائتالؼ المفظ ما السعشى في قؽله تعالى: )
ٍؼ َفعفَّ َرلَُّيْػ َلَخُءوٌؼ  (َٙٗتَقمُِّىِرْػ َفَسا ُهػ ِبُسْعِجِديَؼ ) َأْو َاْأُخَحُهْػ َعَمى َتَخؽُّ

ِحيػٌ   [ٚٗا ٙٗ( ]الشح : رَّ

لكخيستاف عمى لػف بجيعي جمضل يدسى في عمع البجيع اشتسمت ىاتاف اآليتاف ا
عخيفو بائتبلؼ المفظ مع السعشى، وىػ سائج في كل القخآف الكخيع، وقج سبق ت

، وىػ مجيء األلفاظ مػافقة (ٔ)في الرػرة الثالثة مغ اآلية الخابعة والثبلثضغ
 لمسعاني، وفي ىاتضغ اآليتضغ تخى مغ ذلظ عجبا.

ؼ مطشة اليخب عبخ هللا تعالى فضيسا باألخح السؤذف فمسا كاف التقمب والتخػ 
بالعحاب الذجيج، ولسا كاف العحاب واقعا في حالة سكػف، ألنيع ال يذعخوف 
مغ أيغ يأتضيع عبخ فيو باإلتياف، وجاء مع التقمب بحخؼ الجخ "في" الجاؿ 
عمى الطخفية، وفي التخػؼ بحخؼ "عمى" الجاؿ عمى االستعبلء واإلحاشة، 

اد تصسضغ قمػب السؤمشضغ عبخ برفة الخبػبية السزافة إلى ضسضخ ولسا أر 
السخاشب، فقل لي با  عميظ: ىل ىشاؾ ببلغة أعمى أو أرقى مغ ىحه 

 الببلغة؟ الميع ال.

وقج أباف عغ ىحه الرػرة البجيعة اإلماـ األلػسي في تفدضخه فقاؿ: وحضث 
العحاب فضيسا كانت حالتا التقمب والتخػؼ مطشة لميخب عبخ عغ إصابة 

 باألخح، وعغ إصابتو حالة الغفمة السشبئة عمى الدكػف باإلتياف، وجيء ب
"عمى" مع التخػؼ، قضل ألف في التقمب حخكتضغ فكاف  "في" مع التقمب وب

الذخز الستقمب بضشيسا وال كحلظ التخػؼ، وقضل: لسا كاف التقمب شاغبل 
ؼ فيو جيء بفي لئلنداف بدائخ جػارحو حتى كأنو محيق بو وىػ مطخو 

                                                 
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة      - ٔ
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معو، والتخػؼ أي السخافة يقػـ بعس مغ أعزائو فقق وىػ القمب السحيق 
بو بجوف اإلنداف لحا جيء بعمى معو، والتعبضخ بعشػاف الخبػبية مع ضسضخ 

 .(ٔ)السخاشب مغ آثار رحستو جل شأنو
الرؽرة ال ال ة: اال تقاؿ مؼ خطاب جسا إلى خطاب جسا  يخهػ في قؽله 

ِحيػٌ َأْو تعالى: ) ٍؼ َفعفَّ َرلَُّيْػ َلَخُءوٌؼ رَّ  [ٚٗ( ]الشح : َاْأُخَحُهْػ َعَمى َتَخؽُّ

أسمػب بميغ راؽ مغ أسالضب الببلغة العخبية ضسغ ىحه اآلية الكخيسة، جعمو 
 .(ٕ)اإلماـ الدركذي مغ األلػاف التي تقخب مغ االلتفات وليدت مشو

واحج، أو مخاشب واحج، وأراه أصاب الحكيقة، إذ االلتفات يعتبخ في متكمع 
أما إذا انتقل الستكمع مغ مخاشب إلى مخاشب فيحا قخيب مغ االلتفات، وىػ 
في ىحه اآلية الكخيسة ماثل في تػالي حجيث القخآف الكخيع عغ الكفار، وما 

َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا أعجه هللا تعالى لتيجيجىع، وكاف الخصاب بريغة الغائب )
ضَِّئاِت َأف َيْخِدَف َّللاَُّ ِبِيُع اأَلْرَض َأْو َيْأِتَضُيُع الَعَحاُب ِمْغ َحْضُث ال َيْذُعُخوَف  الدَّ

ٍؼ ٙٗ( َأْو َيْأُخَحُىْع ِفي َتَقمُِّبِيْع َفَسا ُىع ِبُسْعِجِديَغ )٘ٗ) ( َأْو َيْأُخَحُىْع َعَمى َتَخػُّ
 [ٚٗ -٘ٗ( ]الشحل: َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ رَِّحيعٌ 

َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ لخصاب بالكمية إلى السؤمشضغ عمى جية الخصاب )ثع تػجو با
[ لئلشارة إلى بث الصسأنضشة في قمػبيع، وتخضضتيع، ٚٗ( ]الشحل: رَِّحيعٌ 

واإلحداف إلضيع، والتعبضخ بمفظ الخب يشبئ عغ ذلظ، وإضافتو إلى ضسضخ 
 السخاشب في ذلظ أبمغ وأوقع.

                                                 
 .ٕ٘ٔ/ٗٔروح السعشي لؤللػسي  - ٔ
 .ٖٖٗ/ٖالبخىاف في عمػ ـ القخآف  - ٕ
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اف الخبػبية مع إضافتو إلى ضسضخ السخاشب مغ قاؿ األلػسي: والتعبضخ بعشػ 
 .(ٔ)آثار رحستو جل شأنو

ِحيػٌ الرؽرة الخابعة: التأكيج الؽاقا في قؽله تعالى: ) ( َفعفَّ َرلَُّيْػ َلَخُءوٌؼ رَّ
 [ٚٗ]الشح : 

وقع في ىحه اآلية الكخيسة أسمػب التأكضج، الحي يسكغ الخبخ في الشفذ 
يات، وذلظ باستعساؿ "إف" التي ىي في ويقػيو، ويديل عشو الذكػؾ والذب

صجر الجسمة، واستعساؿ الجسمة االسسية، مع استعساؿ صيغ السبالغة في 
الرفتضغ الػاقعتضغ في تحيضل اآلية الكخيسة، وفي ىحا التػكضج، وىحه السبالغة، 

 ما يبعث الشفذ عمى اإليساف والترجيق واإلذعاف  سبحانو وتعالى.  

ربكع" أييا الةباد، "لخؤوؼ" بكع حضث لع يعاجمكع قاؿ األرمػي: "فإف 
بالعقػبة، ويحمع عشكع مع استحقاقكع ليا، "رحيع" بكع حضث ال يأخحكع في 
الحاؿ، ويتػب عميكع في السآؿ، ويجازي تػبتكع بالفزل والشػاؿ، ولسا كاف 
تعالى قادرا عمى ىحه األمػر ولع يعاجميع بيا ناسب وصفو بالخأفة 

  .(ٕ)والخحسة

                                                 
 .ٕ٘ٔ/ٗٔي روح السعان - ٔ
 .ٕٗٗ/٘ٔحجائق الخوح والخيحاف  - ٕ
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املبحث الثامً: الصور البالغية يف احلديث عً اىقياد اخللق هلل 
 تعاىل

: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح ال امشة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
َأَوَلْػ َيَخْوا إَلى َما َخَمَق ّللاَُّ ِمؼ َشْيٍء َيَتَفيَُّأ ِظالُلُه َعِؼ الَيِسيِؼ تعالى: )

َساِئِ  سُ  جًا َّللَِّ وُهْػ َداِخُخوفَ والذَّ  [ٛٗ( ]الشح : جَّ

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا 

لسػػا ذكػػػخ سػػبحانو وتعػػػالى قجرتػػو عمػػػى تعػػحيب السػػػاكخيغ وإىبلكيػػع بػػػأنػاع مػػػغ 
األخح، ذكخ تعالى شػاعية ما خمق مغ غضخىع وخزػعو ضج حاؿ السػاكخيغ، 

اديغ ألمػػػخه لضشػػػبييع عمػػػى أنػػػو يشبغػػػي بػػػل يجػػػب عمػػػضيع أف يكػنػػػػا شػػػائعضغ متفػػػ
..... اآليػػػػػػة(  َأَوَلػػػػػػْع َيػػػػػػَخْوا إَلػػػػػػى َمػػػػػػا َخَمػػػػػػَق َّللاَُّ ِمػػػػػػغ َشػػػػػػْيءٍ سػػػػػػبحانو، فقػػػػػػاؿ: )

 .(ٔ)[ٛٗ]الشحل:
 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

ال شظ أف ىحه اآلية الكخيسة احتػت عمى الكثضخ مغ الرػر الببلغية العحبة 
نب، وىا نحغ نسيق المثاـ عغ ىحه الرػر قجر التي اكتشفتيا مغ كل جا

 الػسع والصاقة:

  

                                                 
 .ٓٛٗ/٘البحخ السحيق ألبي حياف  - ٔ
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َأَوَلْػ َيَخْوا إَلى َما َخَمَق الرؽرة األولى: االستفراـ الؽاقا في قؽله تعالى: )
 [ٛٗ....( ]الشح :  ّللاَُّ 

يخخج االستفياـ عغ إرادة شمب اإلفياـ واإلعبلـ، إلى معاف أخخى إذ حكيقة 
 تعالى، وفي ىحه اآلية الكخيسة خخج االستفياـ االستفياـ مدتحضمة عمى هللا

 عغ حكيقتو إلى اإلنكار، فجاء االستفياـ إنكاريا.

واالستفياـ اإلنكاري كسا يقػؿ ابغ الكيع راجع إلى تثبضت الدامع عمى فداد 
 .(ٔ)ذلظ الذيء حتى يخجع إلى نفدو فيخجل ويختج عشو

ػبي ، لضشكخ عمى ىؤالء عجـ ولحلكع جاء ىشا االستفياـ اإلنكاري السذػب بالت
اعتبارىع بالخؤية التي رأوىا رأي البرخ مغ سجػد الطبلؿ  تعالى، ومع 

 ىحا لع يعتبخوا حتى قضل: عجبا ألمخ الكافخ ضمو يدجج وىػ ال يدجج.

قاؿ اإلماـ أبػ حياف: واالستفياـ ىشا معشاه التػبي ، قضل: ويجػز أف يكػف 
مغ اتخاذىع مع هللا شخيكا، وقج رأوا ىحه  معشاه التعجب، والتقجيخ تعجبػا

السرشػعات التي أضيخت عجائب قجرتو، وغخائب صشعو، مع عمسيع بأف 
 .(ٕ)آليتيع التي اتخحوىا شخكاء ال تقجر شيء ألبتة

وقاؿ األلػسي: اليسدة لئلنكار، والخؤية برخية مؤدية إلى التفكخ، والزسضخ 
ء الساكخوف ويتػجيػا إلى ما خمق لمحيغ مكخوا الدضئات، أي: ألع يشطخ ىؤال

 .(ٖ)هللا

                                                 
 .ٛ٘ٔالفػائج السذػؽ ص - ٔ
 .ٓٛٗ/٘البحخ السحيق  - ٕ
 باخترار. ٖ٘ٔ/ٗٔروح السعاني  - ٖ
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 .(ٔ)وقاؿ الصاىخ: واالستفياـ إنكاري، أي: قج رأوا والخؤية برخية

وقاؿ الذي  ششصاوي: االستفياـ في قػلو تعالى: "أولع يخوا" لئلنكار والتػبي ، 
والخؤية برخية، أي رأوا كل ذلظ ولكشيع لع يشتفعػا بسا رأوا، ولع يتعطػا بسا 

 .(ٕ)شاىجوا
الرؽرة ال ا ية وال ال ة والخابعة والخامدة والدادسة: بال ة اإلاجاز 

َعِؼ بالقرخ والححؼ والتفشؼ في المبارة والطباؽ واإلبجاع في قؽله تعالى: )
َساِئ ِ   [ٛٗ( ]الشح : الَيِسيِؼ والذَّ

وقعت ىحه الرػر الخسدة في ىحيغ المفطضغ الكخيسضغ مغ كتاب هللا تعالى، 
ز بالقرخ في إفخاد اليسضغ وجسع الذسائل دونسا ححؼ مغ الةبارة فػقع اإليجا

 عمى ما ىػ حج اإليجاز بالقرخ.

قاؿ الخازف: وإنسا وحج اليسضغ وإف كاف السخاد بو الجسع، لئليجاز واالخترار 
في المفظ، وقضل: اليسضغ راجع إلى لفظ الذيء وىػ واحج، والذسائل راجع إلى 

 .(ٖ)بو الجسعالسعشى ألف لفظ الذيء يخاد 

ووقع اإليجاز بالححؼ أيزا حضث ححؼ مغ الةبارة، وكاف الطاىخ أف يقاؿ: 
 عغ جيات اليسضغ وجيات الذسائل.

َساِئلِ قاؿ الصاىخ بغ عاشػر: وقػلو: ) ( أي عغ جيات اليسضغ َعِغ الَيِسضِغ والذَّ
وجيات الذسائل مقرػد بو إيزاح الحالة العجضبة لمطل، إذ يكػف عغ يسضغ 

                                                 
 .ٛٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٗٙٔ/ٛالتفدضخ الػسيق  - ٕ
 .ٜٕٔ/ٖتفدضخ لباب التأويل  - ٖ
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ز مخة، وعغ شسالو أخخى، أي إذا استقبل جية ما ثع استجبخىا، وليذ الذخ
 .(ٔ)السخاد خرػص اليسضغ والذساؿ، بل كحلظ األماـ والخمف فاخترخ الكبلـ

 أما عغ التفشغ في الةبارة فيػ بإفخاد اليسضغ وجسع الذسائل.

قاؿ الصاىخ: وأفخد اليسضغ ألف السخاد بو جشذ الجية كسا يقاؿ السذخؽ، 
َفبل ع الذسائل مخادا بو تعجد جية الذساؿ بتعجد أصحابيا كسا يقاؿ: )وجس

 .(ٕ)[ فالسخالفة باإلفخاد، والجسع تفشغٓٗ( ]السعارج: ُأْقِدُع ِبَخبِّ الَسَذاِرؽِ 

أما عغ الصباؽ بضغ المفطضغ فيػ واضح لمتزاد الػاقع بضغ لفطي اليسضغ 
 والذسائل.

 .  (ٖ)بجيع الصباؽقاؿ الرابػني: وفي اآلية مغ محدشات ال

 .(ٗ)وأما اإلبجاع فيػ أف يذتسل الكبلـ عمى عجة ضخوب مغ البجيع

فيػ ماثل في اآلية لحي عضشضغ، حضث وقع أكثخ مغ لػف في ىحيغ المفطضغ 
 الجمضمضغ.

فانطخ إلى القخآف الكخيع لتخى أف ألفاضو نادرة الػجػد، ومعانيو مدتػفيو 
شتى، وكل آية تحتػي عمى معاف لمسقرػد، كل كمسة مشو جامعة لسعاني 

لغضخ الستكمع بو ال تتأتى، فدبحاف مغ أحكع صشعتو ومبشاه، وجسَّل لفطو 
 ومعشاه.

                                                 
 .ٜٙٔ/ٗٔالتشػيخ التحخيخ و  - ٔ
 .ٜٙٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
 .ٜٕٔ/ٕصفػة التفاسضخ  - ٖ
 .ٕٛٗ/ٕالببلغة أسديا وعمػميا وفشػنيا  - ٗ
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َساِئ ِ الرؽرة الدابعة: االستعارة الخشيقة في قؽله تعالى: ) ( َعِؼ الَيِسيِؼ والذَّ
 [ٛٗ]الشح : 

فػؽ  -ىحا الشز السعجد الفخيج، الجامع لفشػف الفراحة والببلغة، اشتسل 
عمى االستعارة الترخيحية األصمية، حضث شبو فضيا الطل حالة   -ما سبق 

استجارتو شخقا وغخبا شساال وجشػبا باإلنداف، ثع ححؼ السذبو بو، ثع تشػسي 
التذبيو، ثع ادعى أف السذبو داخل في جشذ السذبو بو وواحج مغ أفخاده، ثع 

سائل التي ال تكػف إال استعضخ لو لفظ مغ لػازمو، وىي كمسة اليسضغ والذ
لئلنداف، عمى جية االستعارة الترخيحية األصمية، وىي ترخيحية ألنو 
صخح فضيا بمفظ السذبو بو، وىي أصمية ألف المفظ السدتعار لفظ جامج غضخ 

 مذتق.

وقج أباف عغ ىحه الرػرة الببلغية جل السفدخيغ، قاؿ ابغ عصية: والحي 
بذخ فقق، لكغ ذكخ األيساف والذسائل ىشا يتختب فيو أيساف وشسائل إنسا ىػ ال

عمى جية االستعارة لغضخ البذخ، أي تقجره ذات يسضغ وشساؿ، وتقجره يدتقبل 
أي جية شاءىا، ثع تشطخ ضمو فتخاه يسضل إما إلى جية اليسضغ وإما إلى جية 
الذساؿ، وذلظ في كل أقصار الجنيا، فيحا وجو يعسع لظ ألفاظ اآلية، وفيو 

 .(ٔ)تجػز واتداع

                                                 
السحػػخر الػػػجضد فػػي تفدػػضخ القػػخآف العديػػد لمقاضػػي أبػػي م عبػػج الحػػق بػػغ غالػػب بػػغ  - ٔ

تب العمسية، ىػ، تحقضق عبج الدبلـ عبج الذافي م، شبعة دار الكٙٗ٘عصية األنجلدي ت
 .ٜٖٛ/ٖـ ،ٕٔٓٓىػ= ٕٗٔ، ٔط
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قاؿ ابغ جدي: استعار ىشا األيساف والذسائل لؤلجخاـ، فإف اليسضغ والذسائل 
 . (ٔ)إنسا ىي في الحكيقة لئلنداف

وقاؿ اإلماـ الدمخذخي مجميا ىحا السعشى: والسعشى: أولع يخوا إلى ما خمق 
هللا مغ األجخاـ التي ليا ضبلؿ متفضئة عغ أيسانيا وشسائميا، أي عغ جانبي 

ا وشكيو، استعارة عغ يسضغ اإلنداف وشسالو لجانبي الذيء، أي كل واحج مشي
تخجع الطبلؿ مغ جانب إلى جانب مشقادة  غضخ مستشعة عميو فيسا سخخىا 
لو مغ التفضؤ، واألجخاـ في أنفديا داخخة أيزا صاغخة مشقادة ألفعاؿ هللا فضيا 

 .(ٕ)ال تستشع

غ الحمبي في الجر، وأبػ وقج ذكخ ىحه الرػرة الببلغية غضخ ما تقجـ الدسض
الدعػد في إرشاد العقل الدميع، والبيزاوي في تفدضخه، والذي  زاده في 
حاشضتو عميو، وابغ عادؿ في المباب، واأللػسي في روح السعاني، يديج 

 .(ٖ)بعزيع عمى بعس ويشقز

  

                                                 
 .٘ٙٗ/ٔالتديضل لعمـػ التشديل  - ٔ
 .ٓٗٗ/ ٖالكذاؼ  ٕ
الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف لمعبلمػة أحسػج بػغ يػسػف السعػخوؼ بالدػسضغ  - ٖ

ىػػػػػػػ ٙٓٗٔىػػػػػػػ، تحقضػػػػػق د. أحسػػػػػػج م الخػػػػػخاط، شبعػػػػػػة دار القمػػػػػع دمذػػػػػػق ٙ٘ٚالحمبػػػػػي ت
، حاشػػػية الذػػػي  زاده ٔٛٔ/ٖ، تفدػػػضخ البيزػػػاوي ٖٛٙ/ٖيع ، إرشػػػاد العقػػػل الدػػػمٜٕٕ/ٚ،

، روح السعػػػػاني لؤللػسػػػػي ٜٙ/ٕٔ، المبػػػػاب البػػػػغ عػػػػادؿ ٓٛٔ/ٖعمػػػػى تفدػػػػضخ البيزػػػػاوي 
ٔٗ/ٔ٘ٗ . 
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: قاؿ د ؼ مؼ سؽرة الشح التاسعة واألرلعياآلاة الرؽر الباليية في 
َسَؽاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمؼ َدابٍَّة واْلَسالِئَيُة وُهْػ وَّللَِّ تعالى: )  َاْدُجُج َما ِفي الدَّ

 [ٜٗ( ]الشح : ال َاْدَتْيِىُخوفَ 

 مشاسبة اآلاة لسا قىمرا

بعج أف أخبخ سبحانو وتعالى عغ عطستو وجبللو وكبخيائو، الحي خزع لو 
تيا، وحضػاناتيا، كل شيء، ودانت لو األشياء والسخمػقات بأسخىا، جسادا

ومكمفػىا، فأخبخ سبحانو وتعالى بأف كل ما لو ضل يتفيأ عغ اليسضغ 
والذسائل فيػ ساجج بطمو  سبحانو وتعالى، أتبع ذلظ بأف مغ يعقل أيزا 

َسَػاِت وَما يدجج لو مغ السبلئكة وغضخىع، فقاؿ تعالى: ) ِ َيْدُجُج َما ِفي الدَّ وِ َّ
 [.ٜٗ( ]الشحل: واْلَسبلِئَكُة وُىْع ال َيْدَتْكِبُخوفَ  ِفي اأَلْرِض ِمغ َدابَّةٍ 

 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

وقع كثضخ مغ صػر الببلغة وأسالضبيا في ىحه اآلية الكخيسة ومغ ىحه 
 الرػر:

 [ٜٗ( ]الشح : وَّللَِّ َاْدُججُ الرؽرة األولى: أسمؽب القرخ في قؽله تعالى: )

بشطخة فاحرة متأنية إلى ىحه اآلية الكخيسة، نجج أنيا اشتسمت عمى أسمػب 
مغ الببلغة راؽ، ولػف مغ الفراحة عاؿ، وىػ أسمػب القرخ السدتفاد مغ 

ِ َيْدُججُ تقجيع الجار والسجخور في قػلو تعالى: ) (، حضث قرخت اآلية وِ َّ
 -ستدبلـ لو ال غضخه الكخيسة الدجػد  تعالى ال إلى غضخه، فالخزػع واال

وقج أماط المثاـ عغ ىحه الرػرة الببلغية اإلماـ أبػ الدعػد  -جل في عبله 
ِ َيْدُججُ في تفدضخه فقاؿ: ) ( أي لو تعالى وحجه، يخزع ويشقاد ال لذيء وِ َّ

غضخه، استقبلال أو اشتخاكا، فالقرخ يشتطع القمب واإلفخاد، إال أف األندب 
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وَقاَؿ َّللاَُّ ال َتتَِّخُحوا فخاد، كسا يؤذف بو قػلو تعالى: )بحاؿ السخاشبضغ قرخ اإل
 .(ٔ)[ٔ٘( ]الشحل: إَلَيْضِغ اْثَشْضغِ 

قمت: ومخاد كبلـ اإلماـ أبػ الدعػد أف ىحا القرخ يشتطع القمب واإلفخاد، أنو 
يرمح ألف يكػف قرخ قمب يعشي يقمب عمى السخاشب اعتقاده، أو قرخ 

ارؾ الغضخ في الحكع السقرػر عميو، وىحا الحي إفخاد إذا كاف السخاشب يذ
رجحو اإلماـ أبػ الدعػد وأمضل معو فيو، لجاللة اآلية التي ذكخىا، وقج سبق 

 .(ٕ)تعخيف القرخ وأقدامو تفريبل في ثشايا البحث ما يغشي عغ إعادتو ىشا 

وقج أورد ىحه الرػرة الصاىخ بغ عاشػر في تفدضخه، واأللػسي في روح 
 .(ٖ)السعاني

َسَؽاِت وَما الرؽرة ال ا ية: السجاز في قؽله تعالى: ) وَّللَِّ َاْدُجُج َما ِفي الدَّ
 [ٜٗ( ]الشح : ِفي اأَلْرِض ِمؼ َدابٍَّة واْلَسالِئَيةُ 

اشتسمت ىحه اآلية الكخيسة عمى السجاز في لفظ الدجػد، إذ أسشجه إلى مغ ال 
ظ كثخة السعاني يعقل مغ الجواب، وفي ىحا التجػز ما يزفي عمى المف

 وغدارتيا.

ِ َيْدُججُ قاؿ شي  اإلسبلـ زكخيا: قػلو تعالى: ) ( تجػز بالدجػد عغ االنكياد وِ َّ
فيسا ال يعقل، والدجػد عمى الجبية فيسغ يعقل، ففيو جسع بضغ الحكيقة 

 .(ٗ)والسجاز
                                                 

 .ٜٖٙ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٔ
 مغ ىحا البحثسبق في صفحة          - ٕ
 .ٚ٘ٔ/ٗٔ، روح السعاني ٓٚٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٖ
 .ٖٙٓسغ في كذف ما تمبذ مغ القخآف فتح الخح - ٗ
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وقج أفاض الصاىخ بغ عاشػر في تػضيح السجاز، فقاؿ: ومعشى سجػد 
 جعل في تفكضخىا اإلليامي التحاذىا بػجػدىا، وبسا ىي فيو الجواب  أف هللا

مغ السخح واألكل والذخب، وتصمب الجفع عغ نفديا مغ الستغمب، ومغ 
العػارض بالسخافعة، أو بالتػقي، ونحػ ذلظ مغ السبلئسات، فحاليا بحلظ 
كحاؿ شاكخ تتيدخ تمظ السبلئسات لو وإنسا تيدضخىا ليا مسغ فصخىا، وقج 

أحػاؿ تدعسيا حخكات تذبو إيساء الذاكخ السقارف لمدجػد، ولعل مغ ترحب 
حخكاتيا ما ال يذعخ بو الشاس لخفائو، وجيميع بأوقاتو، وإشبلؽ الدجػد عمى 

 .(ٔ)ىحا مجاز

وقج أشار اإلماـ ابغ كثضخ إلى ىحه الرػرة أيزا في تفدضخه بشػع مغ 
 .(ٕ)اإليجاز

وَّللَِّ َاْدُجُج َما ي قؽله تعالى: )الرؽرة ال ال ة: عطف الخار عمى العاـ ف
َسَؽاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمؼ َدابٍَّة واْلَسالِئَيةُ   [ٜٗ( ]الشح : ِفي الدَّ

وقع في ىحه الجسمة القخآنية البجيعة ما يدسى في عمع السعاني باإلششاب، 
 وىػ قديع اإليجاز والسداواة.

جة بحضث تحقق الديادة عخفو عمساء الببلغة بأنو عخض السعشى في عبارة زائ
فائجة، فإذا كانت الديادة بغضخ فائجة فيػ الحذػ والتصػيل، وكبلىسا عضب في 

 الكبلـ.

                                                 
 .ٓٚٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٔ
 .ٖٚٔ/ٛتفدضخ القخآف العطيع  - ٕ
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واإليجاز ىػ عخض السعاني الكثضخة في ألفاظ قمضمة، مع اإلبانة واإلفراح، 
والسداواة أف تكػف الةبارة مداوية لمسعشى في إشار ما جخى عميو العخؼ بضغ 

 الشاس في تخاشبيع.

ولئلششاب صػر مختمفة تتزسغ أغخاضا ببلغية يقتزضيا السقاـ، ومغ 
دواعيو تثبضت السعشى، وتػضيح السخاد، والتػكضج، ودفع اإليياـ، وغضخ ذلظ 
مسا يزضق السقاـ عغ حرخه ىشا، ويصمب مغ كتب البمغاء، ومغ أسباب 

وذلظ اإلششاب وىػ الػاقع في ىحه اآلية الكخيسة ىشا ذكخ الخاص بعج العاـ، 
لمتشبيو عمى فزل الخاص حتى كأنو ليذ مغ جشذ العاـ، تشديبل لمتغضخ في 

 .(ٔ)الػصف مشدلة التغضخ في الحات

قاؿ اإلماـ البغػي: "والسبلئكة" خز السبلئكة بالحكخ مع كػنيع مغ جية ما 
في الدسػات واألرض تذخيفا ورفعا لذأنيع، وقضل: لخخوجيع مغ جسمة 

 .(ٕ)ع أجشحة يصضخوف بياالسػصػفية بالجبضب إذ لي

وقاؿ األلػسي: قػلو: "والسبلئكة" ىػ عصف الخاص عمى العاـ، إفادة لعطع 
شأف السبلئكة عمضيع الدبلـ، وجػز أف يكػف مغ عصف السبايغ بشاء عمى أف 

                                                 
، مفتػػاح الببلغػػػة لمػػػجكتػر م م خميفػػػة وعبػػػج ٕٚشػػخح عقػػػػد الجسػػػاف لمدػػػضػشي ص - ٔ

، ٖٔٔ، ٜٚـ، صٕٛٓٓىػػػ= ٜٕٗٔالحكػيع حدػغ نعشػاع، شبعػة قصػاع السعاىػج األزىخيػة 
سػػػمصاف م، شبعػػػة السصبعػػػة –م ديػػػاب –تػػػأليف حفشػػػى ناصػػػف  ، دروس الببلغػػػةٕٚٔ

 .ٕٙـ، صٜٜٛٔىػ= ٖٚٔٔاألمضخية 
ىػ، تحقضػق ٙٔ٘معالع التشديل لئلماـ محي الدشة أبي م الحدضغ بغ سعػد البغػي ت - ٕ

سػػػػميساف مدػػػػمع الحػػػػخش، شبعػػػػة دار شضبػػػػة –عثسػػػػاف جسعػػػػة ضػػػػسخية –م عبػػػػج هللا الشسػػػػخ 
 .ٖٕ/٘ىػ، ٔٔٗٔالخياض 
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يخاد بسا في الدسػات الجدسانيات، ويمتـد القػؿ بتجخد السبلئكة عمضيع الدبلـ 
 .(ٔ)، ألف السجخدات ليدت في حضد وجيةفبل يجخمػف فيسا في الدسػات

ىحا وقج أشار إلى وقػع ىحه الرػرة الببلغية الساتعة في ىحا الشز الكخيع 
 .(ٕ)جل السفدخيغ

وَّللَِّ الرؽرة الخابعة: التعخي  الحف هؽ أخؽ اليشااة في قؽؿ د تعالى: )
َسَؽاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمؼ َدابٍَّة و  اْلَسالِئَيُة وُهْػ ال َاْدُجُج َما ِفي الدَّ

 [ٜٗ( ]الشح : َاْدَتْيِىُخوفَ 

وقع في ىحه اآلية الكخيسة أسمػب التعخيس الساتع الحي يفػؽ الترخيح في 
َسَػاِت وَما ِفي اأَلْرِض التقاط السعاني، في قػلو تعالى: ) ِ َيْدُجُج َما ِفي الدَّ وِ َّ

(، وىحا التعخيس يؤخح مغ عخض وفَ ِمغ َدابٍَّة واْلَسبلِئَكُة وُىْع ال َيْدَتْكِبخُ 
الكبلـ فيػ أشبو ببلـز الفائجة، وىػ ىشا تعخيس بيع عمى سبضل الحـ 
والتشقز، وقج ُأخح ذلظ مغ ذكخ سجػد أشخؼ السخمػقات وأدناىا، كسا 

وُىْع ال عخض باستكبارىع وتعالضيع بقػلو تعالى في حق السبلئكة )
يغ ىع أشخؼ مشكع ال يدتكبخوف عغ عبادة (، يعشي أف السبلئكة الحَيْدَتْكِبُخوفَ 

هللا تعالى، كسا تشاولت اآلية أيزا تعخيزا بحميع ألجل سجػدىع لغضخ هللا 
 مغ األصشاـ واألوثاف، يؤخح ىحا مغ صجر الجسمة القخآنية.

                                                 
 .ٚ٘ٔ/ٗٔروح السعاني  - ٔ
، تفدػضخ البيزػاوي ٜٖٙ/ٖ، إرشاد العقل الدػميع ٘ٙٗ/ٔانطخ التديضل لعمـػ التشديل  - ٕ
، لبػػاب ٜٕ/ٗ، البحػػخ السجيػػج ٔٛٔ/ٖ، حاشػػية الذػػي  زادة عمػػى تفدػػضخ البيزػػاوي ٔٛٔ/ٖ

 .٘ٙٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق ٜٕٔ/ٕ، صفػة التفاسضخ ٓٗٗ/ٖ،  الكذاؼ ٜٕٔ/ٖالتأويل 
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قاؿ الصاىخ بغ عاشػر مجميا ىحه الرػرة الببلغية: وتقجيع السفعػؿ عمى 
ال لغضخه ما في الدسػات وما في األرض، فعمو مؤذف بالحرخ، أي يدجج  

 .(ٔ)وىػ تعخيس بالسذخكضغ ألنيع يدججوف لؤلصشاـ

قاؿ: وفي أشخؼ السخمػقات وأقميا تعخيس بحـ مغ ندؿ مغ البذخ عغ مختبة 
الجواب في كفخاف الخالق، وبسجح مغ شابو مغ البذخ حاؿ السبلئكة، ووصف 

خكضغ عغ أوج تمظ السختبة السبلئكة بأنيع ال يدتكبخوف تعخيس ببعج السذ
 .(ٕ)السمكية

والتعخيس لػف بجيع مغ السحدشات البجيةية الخائعة، التي تكذف بجائع القخآف 
وغدارة معانيو، إذ يؤدي السعاني تمسيحا كسا يؤدييا ترخيحا؛ فدبحاف مغ 

 ىحا كبلمو.

وَّللَِّ َاْدُجُج َما ِفي الرؽرة الخامدة: المف والشذخ في قؽله تعالى: )
َسَؽاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمؼ َدابٍَّة واْلَسالِئَيةُ ا  [ٜٗ( ]الشح : لدَّ

وقع في ىحه اآلية الكخيسة أيزا لػف آخخ مغ ألػاف البجيع، وىػ المف 
 ،(ٖ) تي يتعمق بكل واحج مشيا أمخ الحقوالشذخ، وىػ فغ في الستعجدات ال

                                                 
 .ٓٚٔ/ٗٔتحخيخ والتشػيخ ال - ٔ
 باخترار. ٔٚٔ/ٗٔالتحخيخ والتشػيخ  - ٕ
وقج عخؼ الببلغضػف ىحا السحدغ البجيعي فقالػا: أف يأتي الستكمع بستعػجد ويػأتي بعػجه  - ٖ

بستعػػجد آخػػخ، يتعمػػق كػػل فػػخد مػػغ أفػػخاده بفػػخد مػػغ أفػػخاد الستعػػجد الدػػابق بالتفرػػضل وبػػجوف 
لقسػخ، نيػػارا، ولػيبل، يعشػي شمعػػت الذػسذ نيػػارا، تعضػضغ، كػأف نقػػػؿ شمعػت الذػسذ، وبػػدغ ا

 وبدغ القسخ ليبل، وىػ قدساف:
== 
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ت وما في حضث جسع هللا تعالى مغ يدجج لو مغ الرشفضغ، ما في الدسػا
 األرض، ثع فرل فحكخ الجواب أوال، ثع ذكخ السبلئكة ثانيا.

قاؿ اإلماـ البغػي: وقضل: أراد: و يدجج ما في الدسػات مغ السبلئكة، وما 
 .(ٔ)في األرض مغ دابة وتدجج السبلئكة

وقاؿ الدسعاني: السخاد مغ الجابة ىاىشا قالػا: ىي الحضػاف، ألف الحضػاف مغ 
، ويقاؿ: و يدجج ما في الدسػات مغ السبلئكة وما في شأنو الجبضب 

األرض مغ دابة، فإف قاؿ قائل: كيف يدتكيع ىحا السعشى وقج قاؿ بعجه: 
 "والسبلئكة" والجػاب مغ وجيضغ: 

 أحجىسا: أنو خريع بالحكخ تذخيفا ليع.
اآلخخ: أف السخاد مغ السبلئكة السحكػريغ أخضخا، ىع مبلئكة هللا في األرض، 

 .(ٕ)عبجوف هللا تعالى ويدبحػنوي
                                                                                                                         

== 

وِمػػغ رَّْحَسِتػػِو َجَعػػَل َلُكػػُع المَّْضػػَل إمػػا أف يػػحكخ الشذػػخ فيػػو عمػػى تختضػػب الصػػي )المػػف( مثػػل: )
ار، ثػػع [ فقػج جسػػع بػضغ المضػػل والشيػٖٚ( ]القرػػز: والشََّيػاَر ِلَتْدػُكُشػا ِفيػػِو وِلَتْبَتُغػػا ِمػػغ َفْزػِموِ 
 ذكخ الدكػف المضل وابتغاء الخزؽ لمشيار.

َفَسَحْػَنا آَيَة المَّْضِل وَجَعْمَشا وإما أف يكػف الشذخ عمى خبلؼ تختضب الصي، نحػ قػلو تعالى: )
ِشضغَ  بُِّكْع وِلَتْعَمُسػا َعَجَد الدِّ غ رَّ كخ ابتغػاء [ ذٕٔ( ]اإلسخاء: آَيَة الشََّياِر ُمْبِرَخًة لَِّتْبَتُغػا َفْزبًل مِّ

الفزػػل لمثػػاني وعمػػع الحدػػاب لػػؤلوؿ عمػػى خػػبلؼ التختضػػب . جػػػاىخ الببلغػػة فػػي السعػػاني 
، مفتػػػاح العمػػػـػ ٖٓٗ، الببلغػػػة العخبيػػػة أسدػػػيا وعمػميػػػا وفشػنيػػػا صٖٓٔوالبيػػػاف والبػػػجيع 
 .ٕ٘ٗلمدكاكي ص

 .ٖٕ/٘معالع التشديل لمبغػي  - ٔ
ج الجبػػػار بػػػػغ أحسػػػج السػػػػخوزي تفدػػػضخ القػػػػخآف ألبػػػي السطفػػػػخ مشرػػػػر بػػػػغ م بػػػغ عبػػػػ - ٕ
 ٔىػػػػػػ، تحقضػػػػػق ياسػػػػػخ إبػػػػػخاليع وغشػػػػػيع عبػػػػػاس، شبعػػػػػة دار الػػػػػػشغ الدػػػػػعػدية، ط،ٜٛٗت

 .ٚٚٔ/ٖـ، ٜٜٚٔىػ= ٛٔٗٔ



 

 

1414 

الرؽرة الدادسة: السقابمة الىجاعة بيؼ هحه اآلاة اليخيسة وليؼ أوؿ اآلاات 
إَلُرُيْػ إَلٌه واِحٌج َفالَِّحيَؼ ال ُيْؤِمُشؽَف ِباآلِخَخِة ُقُمؽُلُرػ مُّشِيَخٌة في قؽله تعالى: )

 [ٕٕ( ]الشح : وُهػ مُّْدَتْيِىُخوفَ 

خيسة لػف جمضل مغ ألػاف الببلغة الدامقة الخاقية وقع في ىحه اآلية الك
الخفيعة، وىػ السقابمة بضغ صشفضغ مغ البذخ، صشف وصفو هللا تعالى بأنيع 
ال يؤمشػف باآلخخة، وقج انصػت قمػبيع عمى االستكبار، وعجـ االنكياد  
تعالى، وصشف آخخ يدجج  سبحانو وتعالى، وال يدتكبخ عغ عبادة ربو 

إَلُيُكْع إَلٌو واِحٌج َفالَِّحيَغ ال د لو، الرشف األوؿ في قػلو تعالى: )واالنكيا
[، والرشف الثاني ٕٕ( ]الشحل: ُيْؤِمُشػَف ِباآلِخَخِة ُقُمػُبُيع مُّشِكَخٌة وُىع مُّْدَتْكِبُخوفَ 

َسَػاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمغ َدابَّ في ىحه اآلية الكخيسة ) ِ َيْدُجُج َما ِفي الدَّ ٍة وِ َّ
 (.واْلَسبلِئَكُة وُىْع ال َيْدَتْكِبُخوفَ 

ولشتخؾ السجاؿ لؤلستاذ سضج قصب ليجمي لشا ىحه الرػرة البجيعة بقمسو 
الفياض فيقػؿ: نبجأ شػشا ججيجا يفتتح بتقخيخ وحجه األلػلية، ويعمل عجـ 
إيساف الحيغ ال يؤمشػف باآلخخة بأف قمػبيع مشكخة، فالجحػد صفة كامشة فضيا 

عغ اإلقخار باآليات البضشات وىع مدتكبخوف، فاالستكبار يرجىع عغ ترجىع 
اإلذعاف والتدميع، ويختع بسذيج مؤثخ، مذيج الطبلؿ في األرض كميا ساججة 
، ومعيا ما في الدسػات وما في األرض مغ دابة، والسبلئكة وقج بخءت 

 ججاؿ، نفػسيع مغ االستكبار، وامتؤلت بالخػؼ مغ هللا، والصاعة ألمخه ببل
ىحا السذيج الخاشع الصائع يقابل صػرة السدتكبخيغ السشكخة قمػبيع في مفتتح 

  .(ٔ)ىحا الذػط الججيج

                                                 
 .ٕٙٙٔ/ٗفي ضبلؿ القخآف لؤلستاذ سضج قصب  - ٔ
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: قاؿ د تعالى: ؼ مؼ سؽرة الشح خسدياآلاة الالرؽر الباليية في 
ؼ َفْؽِقِرْػ وَيْفَعُمؽَف َما ُيْؤَمُخوفَ )  [ٓ٘( ]الشح : َاَخاُفؽَف َرلَُّرػ مِّ

 لسا قىمرا مشاسبة اآلاة

بعج أف ذكخ سبحانو وتعالى جسمة الداججيغ لو مسا في الدسػات وما في 
األرض مغ دابة والسبلئكة، وبضغ أف السبلئكة مشقادوف لو سبحانو وتعالى، ال 
يدتكبخوف عغ عبادتو، أتبع ذلظ بتعمضل خزػعيع بقػلو داللة عمى أنيع 

غ َفْػِقِيْع وَيْفَعُمػَف َما  َيَخاُفػفَ كغضخىع في الػقػؼ بضغ الخػؼ والخجاء ) َربَُّيع مِّ
[ يعشي يدججوف خائفضغ وجمضغ مغ الخب تعالى، ٓ٘( ]الشحل: ُيْؤَمُخوفَ 

 .(ٔ)مثابخيغ عمى شاعتو تعالى وامتثاؿ ألوامخه وتخؾ زواجخه
 الرؽر الباليية في اآلاة اليخيسة وأثخها في السعشى التفديخف 

كغضخىا مغ آيات كتاب هللا تعالى  مسا ال شظ فيو أف ىحه اآلية الكخيسة
مستمئة باأللػاف البجيةية، مغ الببلغة الخاقية، واألسالضب الفريحة الخبلبة، 

 وىا نحغ نسيق المثاـ ونكذف الشقاب عغ ىحه الرػر قجر الػسع والصاقة:
 (مِّؼ َفْؽِقِرػْ الرؽرة األولى: السجاز في قؽله تعالى: )

اآلية الكخيسة السجاز، في قػلو تعالى: مغ الرػر التي اشتسمت عمضيا ىحه 
غ َفْػِقِيعْ ) ( وقبل أف نخػض في ىحه الرػرة يججر أف نقف مع محىب مِّ

العمساء في مثل ىحه اآليات التي فضيا ذكخ لرفات يػىع ضاىخىا مذابيتو 

                                                 
، تفدػػضخ القػػخآف العطػػيع البػػغ كثضػػخ ٗٚٔ/ٔٔنطػػع الػػجرر فػػي تشاسػػب اآليػػات والدػػػر  - ٔ
ٛ/ٖٔٚ. 
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مثل الضج والعضغ والعجب والفػؽ وغضخ ذلظ، وقج اختمف  تعالى لمحػادث،
 اآليات عمى ثبلث فخؽ: الشاس  في السخاد مغ ىحه

أحجىا: أنو ال مجخل لمتأويل فضيا، بل تجخي عمى ضػاىخىا، وال يؤوؿ مشو 
 شيء وىع السذبيو.

الثاني: أف ليا تأويبل، ولكشا نسدظ عشو مع تشديو اعتقادنا مغ الذبو 
 والتعصضل، ونقػؿ ال يعمسو إال هللا، وىػ قػؿ الدمف.

يمضق بو سبحانو وتعالى، واألوؿ باشل، الثالث: أنيا مؤولة، وأولػىا عمى ما 
 .(ٔ)واألخضخاف مشقػالف عغ الرحابة

 قمت: وإلى ىحا أشار صاحب جػىخة التػحضج بقػلو: 
 (2)أولٌ أو فوض ورم تهزيًا        وكل نص أويم التشبيًا             

ػَف َيَخافُ رحسو هللا :فسسا يػىع الجية: قػلو تعالى: ) -قاؿ اإلماـ البيجػري 
غ َفْػِقِيعْ  [ فالدمف يقػلػف : فػقية ال نعمسيا، والخمف ٓ٘( ]الشحل: َربَُّيع مِّ

                                                 
حاشػػػية م بػػػغ  م األمضػػػخ  ٖٗ٘ٔ/ٗ، اإلتقػػػاف لمدػػػضػشي ٛٚ/ٕكذػػػي البخىػػػاف لمدر  - ٔ

ىػػػػ= ٖٛٙٔعمػػػى جػػػػىخة التػحضػػػج، شبػػػع مصبعػػػة مرػػػصفى البػػػابي الحمبػػػي وأوالده بسرػػػخ 
، شػػػخح العبلمػػػػة عبػػػج الدػػػػبلـ بػػػػغ إبػػػخاليع السػػػػالكي المقػػػاني عمػػػػى جػػػػػىخة ٜٛـ، صٜٛٗٔ

لحمبػػػػي وأوالده بسرػػػػخ التػحضػػػػج السدػػػػسى إرشػػػػاد السخيػػػػج، شبعػػػػة مصبعػػػػة مرػػػػصفى البػػػػابي ا
، حاشػػػية الذػػػي  أحسػػػج الرػػػاوي عمػػػى الخخيػػػجة البييػػػة لمذػػػي  ٜٛـ، صٜٛٗٔىػػػػ= ٖٛٙٔ

ـ، ٜٚٗٔىػػػػػػ= ٖٙٙٔأحسػػػػػج الػػػػػجرديخ،  شبعػػػػػة مرػػػػػصفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي وأوالده بسرػػػػػخ 
، شػػخح الخخيػػجة البييػػة لمذػػي  أحسػػج الػػجرديخ، شبعػػة مرػػصفى البػػابي الحمبػػي وأوالده ٖٗص

 .ٖٗـ، صٜٚٗٔىػ ٖٙٙٔبسرخ 
ىػػػػ مػػػع ٔٗٓٔأرجػػػزة جػػػػىخة التػحضػػػج لئلمػػػاـ إبػػخاليع بػػػغ إبػػػخاليع بػػػغ حدػػغ المقػػػاني ت - ٕ

 .ٕٜٔـ، صٕٙٓٓىػ= ٕٚٗٔشخحيا لمبيجػري، شبعة قصاع السعاىج األزىخية 
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يقػلػف: السخاد بالفػقية التعالي في العطسة، فالسعشى يخافػف أي السبلئكة 
 .(ٔ)ربيع مغ أجل تعاليو في العطسة، أي ارتفاعو فضيا

في قػلو وفي ىحه اآلية التي نحغ برجد الحجيث عشيا قج وقع السجاز 
غ َفْػِقِيعْ تعالى: ) (، إذ يدتحضل الفػقية السكانية عمى هللا تعالى، وقج أشبق مِّ

 أكثخ السفدخيغ عمى ىحا السعشى.

( أي عحابو وقزاءه، وقضل: معشاه أف َيَخاُفػَف َربَُّيعقاؿ اإلماـ الغدنػي: )
( َؽ ِعَباِدهِ وُىَػ الَقاِىُخ َفػْ قجرتو فػؽ ما أعارىع مغ القػى والعجد عمى مجاز )

 .   (ٕ)[ٛٔ]األنعاـ: 

َيَخاُفػَف َربَُّيع مِّغ وقاؿ اإلماـ ابغ عصية في السحخر الػجضد: قػلو تعالى: )
[ يحتسل معشضضغ أحجىسا: الفػقية التي يػصف بيا هللا ٓ٘( ]الشحل: َفْػِقِيعْ 

تعالى فػقية القجرة والعطسة والقيخ والدمصاف، واآلخخ: أف يتعمق قػلو: "مغ 
 .(ٖ)ػقيع" بقػلو: "يخافػف" أي يخافػف عحاب ربيع مغ فػقيعف

                                                 
تحفػػػػػة السخيػػػػػج عمػػػػػى جػػػػػػىخة التػحضػػػػػج لئلمػػػػػاـ إبػػػػػخاليع بػػػػػغ م بػػػػػغ أحسػػػػػج البػػػػػاجػري  - ٔ
 .ٜٗٔـ، صٕٙٓٓىػ= ٕٚٗٔىػ، شبعة قصاع السعاىج األزىخية ٕٚٚٔت
وضػػػػح البخىػػػػاف فػػػػي مذػػػػكبلت القػػػػخآف لمعبلمػػػػة محسػػػػػد بػػػػغ أبػػػػي الحدػػػػغ الشيدػػػػابػري  - ٕ

ىػػػ، تحقضػػق صػػفػاف عػػجناف داوودي، شبعػػة دار القمػػع، ٘٘٘الغدنػػػي السمقػػب ببيػػاف الحػػق ت
 .٘ٓ٘/ٔـ، ٜٜٓٔىػ= ٓٔٗٔ، ٔالجار الذامية، ط

 . ٜٜٖ/ٖالسحخر الػجضد البغ عصية  - ٖ
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وقاؿ العد بغ عبج الدبلـ: "مغ فػقيع" أي مغ فػقيع بالقيخ واإلمكاف، دوف 
[ أي ٕٚٔ( ]األعخاؼ: وإنَّا َفْػَقُيْع َقاِىُخوفَ الجية والسكاف، لقػلو عد وجل: )

 .(ٔ)عحاب ربيع عمى ححؼ السزاؼ بجلضل "مغ" أي مغ يخػفػنيع

( َيَخاُفػَف َربَُّيع مِّغ َفْػِقِيعْ وإلى تأويل ىحه الرفة الػاردة في قػلو تعمى: )
[ جشح جل السفدخيغ في تفاسضخىع، ومالػا إلى أف ىحه الجسمة ٓ٘]الشحل: 

القخآنية مغ السجاز في المفظ، أو السجاز بالححؼ إف قجر مححوؼ، تقجيخه 
، (ٕ)خخ الخازي في مفاتيح الغضبعحاب ربيع، ومسغ قاؿ بيحا القػؿ اإلماـ الف

والثعالبي في الجػاىخ الحداف، وأبػ حياف في الشيخ الساد مغ البحخ، 
والكخماني في العجائب والغخائب، وأبػ زىخة في زىخة التفاسضخ، وششصاوي في 

 .(ٖ)وجعمشا جسيعا عمى سششو السدتكيع -رحسيع هللا جسيعا  -الػسيق 

  

                                                 
ىػػ مػغ أوؿ سػػرة يػػنذ ٓٙٙف العطيع لئلماـ عد الجيغ بغ عبج الدبلـ تتفدضخ القخآ - ٔ

إلى نياية سػرة الكيف دراسػة وتحقضػق وتعمضػق، رسػالة ماجدػتضخ لمصالػب عبػج هللا سػالع بػغ 
مدمع بافخج، إشخاؼ د. م الخزخ الشاجي ضػيف هللا، شبعػة جامعػة أـ القػخى الدػعػدية، 

 .٘ٗٗىػ، صٕٓٗٔ
 .ٚٗ/ٕمفاتيح الغضب  - ٕ
، غخائػب التفدػضخ وعجائػب ٜٕٗ/ٔ، الشيخ السػاد مػغ البحػخ ٕٖٔ/ٕالجػاىخ الحداف  - ٖ

التأويػػل لتػػاج القػػخاء محسػػػد بػػغ حسػػدة الكخمػػاني، تحقضػػق د. شػػسخاف سػػخكاؿ يػػػنذ العجمػػي، 
، زىػػػخة التفاسػػػضخ ٙٓٙ/ٔـ ،ٖٜٛٔشبعػػػة مؤسدػػػة عمػػػـػ القػػػخآف بضػػػخوت، دار القبمػػػة جػػػجة 

 .٘ٙٔ/ٛ، التفدضخ الػسيق ٜٔٔٗ/ٛ
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وَيْفَعُمؽَف َما الفاع  في قؽله تعالى: )الرؽرة ال ا ية: عجـ الترخيح ب
 ( ُيْؤَمُخوفَ 

أسمػب راؽ مغ أسالضب الببلغة الذائقة، وىػ أسمػب جار عمى األفعاؿ التي 
ال يصمب ليا فاعل، أو الفعل الحي لع يتع فاعمو، وىػ أسمػب بميغ يزفي 
ي عمى السعشى رونقا وبياءا، إذ األصل في الفعل بشاؤه لمسعمػـ ولكغ إذا بش

لمسجيػؿ وححؼ فاعمو فمشكتة ببلغية، كسا ىػ حاصل في ىحه اآلية 
الكخيسة، وىحه الشكتة ىي العمع بو إذ ال يشكخ، ويدتحضل أف يدشج الفعل إلى 

 غضخه سبحانو.

[ أي ما ٓ٘( ]الشحل: وَيْفَعُمػَف َما ُيْؤَمُخوفَ قاؿ أبػ الدعػد رحسو هللا: ) 
يخاد الفعل مبشيا لمسفعػؿ جخى عمى يؤمخوف بو مغ الصاعات والتجبضخات، وإ

سشغ الجبللة وإيحاف بعجـ الحاجة إلى الترخيح بالفاعل، الستحالة استشاده 
 .(ٔ)إلى غضخه سبحانو، وفيو أف السبلئكة مكمفػف مجاروف بضغ الخػؼ والخجاء

َاَخاُفؽَف َرلَُّرػ مِّؼ الرؽرة ال ال ة: التئاـ الفؽاص  القخآ ية في قؽله تعالى: )
 [ٓ٘( ]الشح : ِقِرْػ وَيْفَعُمؽَف َما ُيْؤَمُخوفَ َفؽْ 

ىحا لػف بجيع مغ ألػاف عمع البجيع يشتيي إلى السحدشات المفطية التي تعصي 
المفظ رونقا وبياء، وحدشا وجساال، وىػ السدسى عشج عمساء الببلغة بالدجع، 

سجعا، وإنسا  –عمى أرجح السحاىب  –ولكغ ال يدسى في القخآف الكخيع 
َمْت آَياُتوُ ى بالفاصمة، وذلظ لقػلو تعالى: )يدس [، ٖ( ]فرمت: ِكَتاٌب ُفرِّ

فدساه فػاصل فميذ لشا أف نتجاوزه، وألنو يذخؼ عغ أف يذارؾ الكبلـ 
الحادث في اسع الدجع، وألف الدجع في األصل ىجيخ الحساـ ونحػه، والقخآف 

                                                 
 .ٖٓٚ/ٖإرشاد العقل الدميع  - ٔ
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لتأدب مع ،فضشبغي ا(ٔ)يذخؼ عغ أف يدتعار لو لفظ في أصل الػضع لصائخ
 .(ٕ)ميو، وإنسا يقاؿ التئاـ الفػاصلالكتاب الكخيع، وال يصمق ىحا المفظ ع

ونحغ إذ نجضل الشطخ في ىحه اآلية الكخيسة مع باقي اآليات التي سبقتيا مغ 
الدػرة الكخيسة والتي لحقتيا، نجج أنيا جاءت عمى جخس واحج، وىػ حخؼ 

ا إال في آيات قمضمة جاءت الشػف مغ أوؿ الدػرة إلى آخخىا، لع يختمف ىح
عمى حخؼ السيع، وأخخى أقل جاءت عمى حخؼ الخاء، وفي ىحا مغ الحدغ 

 المفطي ما فيو، وىحه الرػرة صالحة لكل مبحث مغ السباحث الدابقة.

وال عجب فيػ القخآف الكخيع سيل السداؽ، عحب السحاؽ، حدغ االتداؽ، 
ذ حمل الجدالة متحجر في األسساع، كتحجر الساء مغ الدساء، الب

والفراحة، سالع مغ الخذالة والفطاعة، فدبحاف مغ أحكع صشعتو ومبشاه، 
 وحمى لفطو ومعشاه، والحسج  رب العالسضغ.

                                                 
 .ٓ٘ٔشخح عقػد الجساف ص - ٔ
 وىػ تػافق الفاصمتضغ في الشثخ عمى حخؼ واحج، وىػ ثبلثة أقداـ:  - ٕ

السخصػػػػع: وىػػػػػ مػػػػا اتفقػػػػت ألفػػػػاظ إحػػػػجى الفقػػػػختضغ أو أكثخىػػػػا فػػػػي الػػػػػزف والتقفيػػػػة، كقػػػػػؿ 
جخ وعطو، والستػازي: مػا الحخيخي: فيػ يصبع األسجاع بجػاىخ لفطو، ويقخع األسساع بدوا

( َٔواْلُسْخَسػػػػبلِت ُعْخفػػػػًا )اتفػػػػق فيػػػػو الفقختػػػػاف فػػػػي الكمستػػػػضغ األخضػػػػختضغ، نحػػػػػ قػلػػػػو تعػػػػالى: )
 [.ٕ، ٔ( ]السخسبلت: َفاْلَعاِصَفاِت َعْرفاً 

َمػػا َلُكػػْع ال السصػػخؼ: ىػػػ مػػا اختمػػف فاصػػمتاه فػػي الػػػزف واتفقتػػا فػػي الحػػخؼ األخضػػخ، نحػػػ )
ِ وَقػػػار  [، وىػػػػ أيزػػػا إمػػػا قرػػػضخ، أو ٗٔ، ٖٔ( ]نػػػػح: ( وَقػػػْج َخَمَقُكػػػْع َأْشػػػَػاراً ًٖٔا )َتْخُجػػػػَف ِ َّ

، حميػػة المػػب السرػػػف ٖٓٙمتػسػق، أو شػيػػل. عمػػـػ الببلغػة البيػػاف والسعػػاني والبػجيع ص
 .٘٘ٗ، الببلغة الػاضحة ص٘ٚٔعمى الجػىخ السكشػف ص
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 اخلامتـــة 

 حدشرا   -تعالى الععيػ - دأؿ د 

الحسػػج  الػػحى بشعستػػو تػػتع الرػػالحات، والرػػبلة والدػػبلـ عمػػى خضػػخ البخيػػات 
  عميو  وعمى آلو وأصحابو أجسعضغى هللاسضجنا ونبضشا م صم

 ولعػػػج

ىػحه الجوحػة السباركػة  سل الستػاضع، وبعج ىػحه التصػػاؼ فػيففى ختاـ ىحا الع
رئ مغ سػرة الشحل، مغ اآلية الثبلثضغ إلى اآلية الخسدػضغ، أضػع أمػاـ كػل قػا

تػصػػمت إلضيػػا مػػغ خػػبلؿ ىػػحا البحػػث، وىػػى  وباحػػث، أىػػع وأبػػخز الشتػػائج التػػي
 ػ التالى :عمى الشح

  ضيػخ جميػا بسػا ال يػجع مجػاال لمذػظ مػغ خػبلؿ معايذػتي ليػحا البحػث فػػي
الرػػػر الببلغيػػة، أنػػو ال غشػػى ألي دارس لعمػػع التفدػػضخ عػػغ استرػػحاب 

السعاني والبيػاف والبػجيع فػي دراسػتو لكتػاب هللا تعػالى،  ىحه العمػـ الثبلثة،
ي بمغػت الغايػة فيػي تطيػخ روعػة القػخآف الكػخيع وجسالػو، وتبػضغ مختبتػو التػ

 العطسى في الفراحة والببلغة والبياف.

 خيع قػػػج حػػػػى بػػػضغ جشباتػػػو شػػػتى صػػػشػؼ كسػػػا  ضيػػػخ أيزػػػا أف القػػػخآف الكػػػ
 الببلغة والفراحة، وجسعيا بضغ بخديو، في أعمى صػرة، وأجسل شكل.

  بػػخز لشػػا جسيعػػا مػػغ خػػبلؿ ىػػحه الجراسػػة القخآنيػػة لؤللػػػاف الببلغيػػة فػػي ىػػحا
أف كثضػػخا مػػغ ألفػػاظ القػػخآف الكػػخيع قػػج جسعػػت بػػضغ  الخبػػع مػػغ سػػػرة الشحػػل،

جشباتيػػػا الكثضػػػخ مػػػغ الرػػػػر الببلغيػػػة الخائقػػػة، وفػػػي ىػػػحا داللػػػة عمػػػى أف 
القػػػػخآف الكػػػػخيع متدػػػػق السبػػػػاني، متحػػػػجر السعػػػػاني، در مخصػػػػػؼ، ولؤلػػػػؤ 
 مشزػد، وتبخ مدبػؾ، فيػ متضغ الحبظ، صفضق الجيباجة، محكع الشدج. 
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  الثبلثػػة السعػػاني والبيػػاف والبػػجيع مػػغ قيسػػة مػػغ أجػػل مػػا لمببلغػػة وعمػميػػا
عاليػػة، ومكانػػة سػػػامقة، فػػي فيػػػع مػػخاد هللا تعػػػالى مػػغ كبلمػػػو الجمضػػل، لػػػحا 
يشبغي عمى قدع التفدضخ في سائخ كميات الجامعة األزىخيػة أف يػػلي ىػحه 
 العمـػ الثبلثة االىتساـ الحي يمضق بيا كأداة مغ أدوات السفدخ الخصضشة.

 ي الرػػػػر الببلغيػػػة التػػػي وردت فػػػي ىػػػحه الجراسػػػة، الػػػحي يجضػػػل الشطػػػخ فػػػ
يجػػـد بأنػػو مػػا مػػغ صػػػرة ببلغيػػة فػػي القػػخآف الكػػخيع إال وليػػا غػػخض سػػاـ 
تخنػػ إليػػو، ونكتػػة لصيفػػة تحققيػػا، مسػػا يطيػػخ جػػبلؿ القػػخآف الكػػخيع، وروعػػة 
إعجػػػػازه، وحدػػػػغ سػػػػبكو، وتسػػػػاـ حبكػػػػو، ورقػػػػي نطسػػػػو، فقػػػػج أحكػػػػع الحكػػػػيع 

شػػاه، فيػػػ كسػػا قػػاؿ هللا تعػػالى فيػػو "وإنػػػو صػػيغتو ومبشػػاه، وقدػػع لفطػػو ومع
ػػػْغ  َلِكتَػػػاٌب َعِديػػػٌد َ اَل َيْأِتيػػػِو اْلَباِشػػػُل ِمػػػغ َبػػػْضِغ َيَجْيػػػِو َواَل ِمػػػْغ َخْمِفػػػِو َتشِديػػػٌل مِّ

 (ٔٗ،َٕٗحِكيٍع َحِسضٍج"  )سػرة فرمت 

 ىػحا البحػث أف الببلغضػضغ كأمثػاؿ عبػج  ضيخ لشا مغ خبلؿ ما بدػصشاه فػي
ي ىػػػبلؿ العدػػػكخى والدػػػكاكى وغضػػػخىع وإف وضػػػعػا القػػػاىخ الجخجػػػاني وأبػػػ

قػاعػػج عمػػـػ الببلغػػة وأسدػػػا دراسػػتيا ووضػػحػا معالسيػػا إال أف السفدػػخيغ 
كأمثاؿ الدمخذخى أحضػػا قػاعػجىا ولسػػا شػػاردىا ونبيػػا عمػى لصائفيػا مػغ 

 خبلؿ إعساليع ليحه العمـػ فى تفاسضخىع .

ي الكػػػػخاـ مػػػػغ الدػػػػادة وبعػػػػج فيػػػػحا بحثػػػػي الستػاضػػػػع أقجمػػػػو بػػػػضغ يػػػػجي أسػػػػاتحت 
أف يشػاؿ القبػػؿ فػي الػجنيا، وأف  –جػل فػي عػبله  –العمساء، راجيا مغ السػػلى 

يكػف في مضداف الحدشات يػـ الجيغ، وكمي يقضغ بأف مػا فيػو مػغ صػػاب فيػػ 
بتػفضق هللا تعالى، وبحػلو وقػتو ال بحػلي وقػتي، ومػا كػاف فيػو مػغ خمػل أو 

سػػبحانو مػػغ ذلػػظ بػػخاء، وحدػػبي أنشػػي  نقػػز فسػػغ نفدػػى ومػػغ الذػػيصاف، وهللا
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بذخ أخصئ وأصضب، والشقز مدتػؿ عمى جسمة البذػخ، وهللا أسػأؿ أف يعفػػ 
 عشي ويرفح، إنو ولي ذلظ والقادر عميو.

الميػػػع صػػػل عمػػػى سػػػضجنا م وعمػػػى آؿ سػػػضجنا م، كسػػػا صػػػمضت عمػػػى سػػػضجنا 
سػضجنا م  الميػع بػارؾ عمػى إبخاليع وعمى آؿ سضجنا إبػخاليع، إنػظ حسضػج مجضػج.

وعمػػى آؿ سػػضجنا م، كسػػا باركػػت عمػػى سػػضجنا إبػػخاليع وعمػػى آؿ سػػضجنا إبػػخاليع 
 إنظ حسضج مجضج.
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 املراجع

 جل مغ أندلو. –القخآف الكخيع  -ٔ

حسغ اإلتقاف في عمـػ القخآف، لئلماـ أبي الفزل جبلؿ الجيغ عبج الخ  -ٕ
ىػ، تحقضق مخكد الجراسات القخآنية، ٜٔٔبغ أبي بكخ الدضػشي، ت

 ىػ.ٕٙٗٔشبعة مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف، 

االتجاه الػججاني في الذعخ العخبي السعاصخ، لعبج القادر القق،  -ٖ
 ـ.ٜٔٛٔ، ٕشبعة دار الشيزة العخبية، ط

بغ حدغ المقاني أرجػزة جػىخة التػحضج، لئلماـ إبخاليع بغ إبخاليع  -ٗ
ىػ مع شخحيا لئلماـ البيجػري، شبعة قصاع السعاىج ٔٗٓٔت

 ـ.ٕٙٓٓىػ= ٕٚٗٔاألزىخية، 

إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع، لقاضي القزاة أبي  -٘
ىػ، تحقضق ٕٜٛالدعػد م بغ م بغ مرصفى اليادي الحشفي، ت
 .عبج القادر أحسج عصا، شبعة مصبعة الدعادة، بجوف 

أساس الببلغة، ألبي القاسع جار هللا محسػد بغ عسخ الدمخذخي،  -ٙ
ىػ ،تحقضق م باسل عضػف الدػد، شبعة دار الكتب العمسية، ٖٛ٘ت
 ـ.ٜٜٛٔىػ= ٜٔٗٔ ٔط

أسخار الببلغة، لئلماـ أبي بكخ عبج القاىخ عبج الخحسغ بغ م  -ٚ
ىػ، تقجيع وتعمضق محسػد م شاكخ، شبعة دار ٗٚٗالجخجاني ت

 ـ.ٜٜٔٔىػ= ٕٔٗٔ، ٔسجني بججة، طال

أسمػب االلتفات في الببلغة القخآنية، لمجكتػر حدغ شبل، شبعة دار  -ٛ
 ـ.ٜٜٛٔىػ= ٛٔٗٔالفكخ العخبي القاىخة، 
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اإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز، لئلماـ أبي م عد  -ٜ
ىػ، شبعة دار ٓٙٙالجيغ بغ عبج العديد بغ عبج الدبلـ الذافعي، ت

 القاىخة، بجوف.الحجيث 

أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف، لمذي  العبلمة م األمضغ  -ٓٔ
ىػ، تحقضق بكخ بغ ٖٜٖٔبغ م السختار الجشكي الذشكيصي، ت

 ىػ.ٕٙٗٔ، ٔعبج هللا أبػ زيج، شبعة دار عالع الفػائج الدعػدية، ط

بج أنػار التشديل وأسخار التأويل، لمعبلمة أبي الخضخ ناصخ الجيغ ع -ٔٔ
ىػ، شبع مع حاشية ٜٔٙهللا بغ عسخ بغ م بغ عمي البيزاوي، ت

اإلماـ الذي  حدغ زادة م بغ مرمح الجيغ مرصفى القػجػي، 
 ـ.ٜٜٔٔىػ= ٔٔٗٔىػ، شبعة دار الحكيقة استانبػؿ، ٜٔ٘ت

اإلعجاز في نطع القخآف الكخيع، لمجكتػر محسػد الدضج شيخػف،  -ٕٔ
 وف.شبعة السؤسدة العخبية الحجيثة، بج

إعخاب القخآف، لئلماـ أبي إسحاؽ إبخاليع بغ الدخي السعخوؼ  -ٖٔ
ىػ تحقضق إبخاليع اإلبياري، شبعة دار الكتب ٖٔٔبالدجاج، ت
 دار الكتاب المبشاني. –دار الكتاب السرخي   -اإلسبلمية 

اإلعخاب السفرل لكتاب هللا السختل، لبيجت عبج الػاحج صالح،  -ٗٔ
 ـ.ٖٜٜٔػ= ىٗٔٗٔ ٔشبعة دار الفكخ عساف، ط،

ألفية ابغ مالظ في الشحػ والرخؼ لمعبلمة جساؿ الجيغ م بغ  -٘ٔ
 ىػ، شبعة دار األقرى، بجوف ٕٚٙعبجهللا بغ مالظ االنجلدي ت 
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اإليزاح في عمػـ الببلغة السعاني والبياف والبجيع، لئلماـ أبي  -ٙٔ
عبج هللا جبلؿ الجيغ م بغ قاضي القزاة سعج الجيغ أبي م عبج 

 قدويشي، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، بجوف.الخحسغ ال

البحخ السجيج في تفدضخ القخآف السجضج، لمعبلمة أبي الةباس أحسج  -ٚٔ
ىػ، تحقضق عسخ ٕٕٗٔبغ م بغ السيجي بغ عجضبة الحدشي، ت
 ـ.ٕٓٔٓ ٖأحسج الداوي، شبعة دار الكتب العمسية، ط،

ػ، ى٘ٗٚالبحخ السحيق، لئلماـ أبي حياف م بغ يػسف، ت -ٛٔ
–الذي  عمي م معػض –تحقضق الذي  عادؿ أحسج عبج السػجػد 

د.أحسج الشجػلي الجسل، تقخيظ د.عبج  –د.زكخيا عبج السجضج الشػتي 
ىػ= ٖٔٗٔ،ٔالحي الفخماوي، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، ط

 ـ.ٖٜٜٔ

البخىاف في عمػـ القخآف، لئلماـ بجر الجيغ م بغ عبج هللا بغ  -ٜٔ
ىػ، تحقضق م أبػ الفزل إبخاليع، شبعة ٜٗٚذي، تبيادر الدرك

 دار التخاث، بجوف.

بغية اإليزاح بتمخيز السفتاح في عمػـ الببلغة، لمجكتػر عبج  -ٕٓ
 ـ.ٜٜٜٔىػ= ٕٓٗٔالستعاؿ الرعضجي، شبعة مكتبة اآلداب، 

، ومرصفى  -ٕٔ الببلغة الػاضحة السعاني والبياف، تأليف عمي الجاـر
 ـ.ٕٔٔٓثة، أمضغ، شبعة دار قباء الحجي

الببلغة العالية عمع السعاني، لمجكتػر عبج الستعاؿ الرعضجي،  -ٕٕ
ىػ= ٔٔٗٔ، ٕتقجيع عبج القادر حدضغ، شبعة مكتبة اآلداب، ط

 ـ.ٜٜٔٔ
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الببلغة العخبية أسديا وعمػميا وفشػنيا وصػر مغ تصبيقاتيا  -ٖٕ
كة وتمضج، تأليف عبج الخحسغ حدغ حبش بييكل ججيج مغ شخيف

 ـ. ٜٜٙٔىػ= ٙٔٗٔ، ٔر القمع، دمذق، طالسضجاني، شبعة دا

الببلغة االصصبلحية، لمجكتػر عبجه عبج العديد قمكية، شبعة دار  -ٕٗ
 ـ.ٕٜٜٔىػ= ٕٔٗٔ، ٖالفكخ العخبي القاىخة، ط

 البياف، لكـخ البدتاني، شبعة مكتبة دار صادر بضخوت، بجوف. -ٕ٘

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، لمدضج م مختزى الحدضشي  -ٕٙ
حقضق مرصفى حجازي، مخاجعة عبج الفتاح أحسج فخاج، الدبضجي، ت

 ـ.ٖٜٚٔىػ= ٖٜٖٔشبعة مصبعة حكػمة الكػيت، 

تحخيخ التعبضخ في صشاعة الذعخ والشثخ وبياف إعجاز القخآف، البغ  -ٕٚ
حشفي م شخؼ، شبعة  ىػ، تحقضق د.ٗ٘ٙأبي اإلصبع السرخي ت

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ= ٙٔٗٔالسجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية 

لسعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفدضخ الكتاب ا تحخيخ -ٕٛ
لئلماـ العبلمة م الصاىخ بغ  سذتيخ بالتحخيخ والتشػيخ،لوا ،السجضج

 ـ.ٜٗٛٔعاشػر، شبعة الجار التػندية لمشذخ، 

تحفة السخيج عمى جػىخة التػحضج، لئلماـ إبخاليع بغ م بغ أحسج  -ٜٕ
ىػ= ٕٚٗٔألزىخية، ىػ، شبعة قصاع السعاىج إٚٚٔالباجػري، ت

 ـ.ٕٙٓٓ

تحقضق ودراسة كتاب التحبضخ في عمػـ التفدضخ، لمحافظ أبي  -ٖٓ
الفزل جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الدضػشي، رسالة 
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م شػقي  ماجيدتضخ لمصالب زىضخ عثساف عمي نػر، إشخاؼ د.
 ـ.ٖٜٛٔىػ= ٗٓٗٔخزخ، 

 بغ أحسج بغ التديضل لعمػـ التشديل، لمذي  اإلماـ أبي القاسع م -ٖٔ
ىػ ،ضبق وترحيح م سالع ىاشع، شبعة دار ٔٗٚجدي الكمبي، ت

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ= ٘ٔٗٔ ٔالكتب العمسية بضخوت، ط،

التفدضخ الػسيق لمقخآف الكخيع، لمذي  م سضج ششصاوي شي   -ٕٖ
 األزىخ األسبق، شبعة دار السعارؼ، بجوف.

ضل بغ كثضخ تفدضخ القخآف العطيع، لئلماـ الجمضل أبي الفجاء إسساع -ٖٖ
–م الدضج رشاد –ضج م ىػ، تحقضق مرصفى الدٗٚٚالجمذقي، ت

حدغ عباس قصب، –عمي أحسج عبج الباقي –زل العجساوي م ف
 ـ.ٕٓٓٓىػ= ٕٔٗٔ، ٔشبعة مؤسدة قخشبة، ط

تفدضخ الذي  م متػلي الذعخاوي، شبعة مؤسدة أخبار الضػـ،  -ٖٗ
 بجوف.

شدوؿ، تأليف م عدة التفدضخ الحجيث تختضب الدػر حدب ال -ٖ٘
ىػ= ٕٔٗٔ، ٕىػ، شبعة دار الغخب اإلسبلمي، طٗٓٗٔدروزة، ت
 ـ.ٕٓٓٓ

تفدضخ القخآف العطيع، لئلماـ العبلمة أبي الحدغ عمع الجيغ عمي  -ٖٙ
ىػ، تحقضق ٕٗٙبغ م بغ الرسج الدخاوي السرخي الذافعي، ت

أشخؼ م عبج هللا القراص،  د. –مػسى عمى مػسى مدعػد  د.
 ـ.ٜٕٓٓىػ= ٖٓٗٔ، ٔدار الشذخ لمجامعات، طشبعة 
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تفدضخ كتاب هللا العديد، لمذي  ىػد بغ محكع اليػاري، تحقضق  -ٖٚ
، ٔبالحاج بغ سعضج شخيفي، شبعة دار الغخب اإلسبلمي، ط

 ـ.ٜٜٓٔ

تفدضخ القخآف العطيع، لئلماـ أبي عبج هللا م بغ عبج هللا بغ أبي  -ٖٛ
م –حدضغ بغ عكاشة ىػ، تحقضق أبي عبج هللا بغ ٜٜٖزمشضغ، ت

ىػ ٖٕٗٔ، ٔبغ مرصفى الكشد، شبعة الفاروؽ الحجيثة القاىخة، ط
 ـ.ٕٕٓٓ

تفدضخ القخآف، ألبي السطفخ مشرػر بغ م بغ عبج الجبار بغ  -ٜٖ
ىػ، تحقضق ياسخ إبخاليع، وغشيع فارس، شبعة ٜٛٗأحسج السخوزي، ت

 ـ.ٜٜٚٔىػ= ٛٔٗٔ، ٔدار الػشغ الدعػدية، ط

ىػ ٓٙٙيع، لئلماـ عد الجيغ بغ عبج الدبلـ تتفدضخ القخآف العط -ٓٗ
دتضخ إلى نياية سػرة الكيف، رسالة ماجمغ أوؿ سػرة يػنذ 

لمباحث عبج هللا بغ سالع بغ مدمع بافخج، إشخاؼ د.م الخزخ 
 ىػ.ٕٓٗٔالشاجي ضيف هللا، شبعة مصبعة جامعة أـ القخى، 

بج التمخيز في عمػـ الببلغة، لئلماـ جبلؿ الجيغ م بغ ع -ٔٗ
الخحسغ القدويشي، ضبق وشخح عبج الخحسغ البخقػقي، شبعة دار 

 ـ.ٜٗٓٔالفكخ العخبي، 

ىػ، ٖٓٚتيحيب المغة، ألبي مشرػر م بغ أحسج األزىخي، ت -ٕٗ
عمي م البجاوي، شبعة  أ. –أحسج عبج العميع البخدوني  تحقضق أ.

 ـ.ٜٗٙٔىػ= ٖٗٛٔالجار القػمية العخبية لمصباعة، 
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إعجاز القخآف الكخيع، لمخماني، والخصابي، وعبج ثبلث رسائل في  -ٖٗ
م زغمػؿ سبلـ، شبعة  القاىخ الجخجاني، تحقضق م خمف هللا، د.

 .ٜٙ٘ٔىػ= ٖٙٚٔ، ٖدار السعارؼ مرخ، ط

جامع البياف عغ تأويل آي القخآف، لئلماـ الكبضخ أبي جعفخ م  -ٗٗ
بغ  ىػ، تحقضق عبج هللآٖٔبغ جخيخ بغ يديج بغ كثضخ الصبخي ت

عبج السحدغ التخكي بالتعاوف مع مخكد البحػث والجراسات 
ىػ= ٕٕٗٔ، ٔاإلسبلمية والعخبية بجار ىجخ، شبعة دار ىجخ، ط

 ـ.ٕٔٓٓ

الجامع ألحكاـ القخآف والسبضغ لسا تزسشو مغ الدشة وآي الفخقاف،  -٘ٗ
لئلماـ أبي عبج  م بغ أحسج بغ أبي بكخ القخشبي، تحقضق عبج 

–خالج العػاد –م رضػاف عخقدػس –جضج التخكي هللا بغ عبج الس
ىػ= ٕٚٗٔ، ٔم معتد كخيع الجيغ، شبعة مؤسدة الخسالة، ط

 ـ.ٕٙٓٓ

الجشي الجاني في حخوؼ السعاني، لمحدغ بغ القاسع السخادي،  -ٙٗ
م نجيع فاضل، شبعة  ىػ، تحقضق د. فخخ الجيغ قباوة، د.ٜٗٚت

 ـ.ٕٜٜٔىػ= ٖٔٗٔ، ٔدار الكتب العمسية بضخوت، ط

جػاىخ الببلغة في السعاني والبياف والبجيع، تأليف الدضج أحسج  -ٚٗ
يػسف الرسضمي، شبعة السكتبة  الياشسي، ضبق وتجقضق د.

 ـ.ٜٜٜٔىػٕٓٗٔ، ٔالعرخية، ط
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الجػاىخ الحداف في تفدضخ القخآف، لئلماـ عبج الخحسغ بغ م  -ٛٗ
مخمػؼ الثعالبي، شبعة مؤسدة األعمسي لمسصبػعات بضخوت، 

 بجوف.

حاشية الذي  زادة عمى تفدضخ اإلماـ البيزاوي، لسحسج بغ مرمح  -ٜٗ
ىػ، شبعة مصبعة الحكيقة ٜٔ٘الجيغ مرصفى القػجػي، ت

 .ٜٜٔٔىػ= ٔٔٗٔاستانبػؿ، 

حاشية م بغ م األمضخ عمى جػىخة التػحضج، شبعة مصبعة  -ٓ٘
 ـ.ٜٛٗٔىػ= ٖٛٙٔمرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، 

اوي عمى الخخيجة البيية، لمذي  أحسج حاشية الذي  أحسج الر -ٔ٘
الجرديخ شبعة مصبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، 

 ـ.ٜٚٗٔىػ= ٖٙٙٔت

حجائق الخوح والخيحاف في روابي عمػـ القخآف، لمعبلمة م األمضغ  -ٕ٘
بغ عبج هللا اأُلرمي العمػي اليخري الذافعي، مخاجعة ىاشع م عمي 

 ـ.ٕٔٓٓىػ= ٕٔٗٔ، ٔ، طحدضغ، شبعة دار شػؽ الشجاة

حمية المب السرػف عمى الخسالة السػسػمة بالجػىخ السكشػف في  -ٖ٘
السعاني والبياف والبجيع، لمذي  عبج الخحسغ األخزخي، والحمية 
لمذي  أحسج الجمشيػري، شبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده 

 ـ.ٖٜٛٔىػ= ٖٚ٘ٔبسرخ، 

ىػ، ٕ٘٘ظ، تالحضػاف، لئلماـ أبي عثساف عسخو بغ بحخ الجاح -ٗ٘
تحقضق عبج الدبلـ م ىاروف، شبعة مكتبة ومصبعة مرصفى 

 ـ.ٜ٘ٙٔىػ= ٖ٘ٛٔ، ٕالبابي الحمبي وأوالده بسرخ، ط
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ىػ، تحقضق ٕٜٖالخرائز، لئلماـ أبي الفتح عثساف بغ جشي، ت -٘٘
 ـ.ٖٜٔٔم عمي الشجار، شبعة السكتبة العمسية، 

حسج بغ يػسف الجر السرػف في عمػـ الكتاب السكشػف، لمعبلمة أ -ٙ٘
أحسج م الخخاط،  ىػ، تحقضق د.ٙ٘ٚالسعخوؼ بالدسضغ الحمبي، ت

 ىػ.ٙٓٗٔشبعة دار القمع دمذق، 

دروس في الببلغة، لمجكتػر سعج سميساف حسػدة، شبعة دار  -ٚ٘
 ـ.ٜٜٜٔالسعخفة القاىخة، 

سمصاف م، –م دياب –دروس الببلغة، تأليف حفشي ناصف  -ٛ٘
 ـ.ٜٜٛٔىػ= ٖٚٔٔؽ، شبعة السصبعة األمضخية بػال

دالئل اإلعجاز، لئلماـ أبي بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ  -ٜ٘
ىػ، تعمضق محسػد م شاكخ، شبعة اليضئة ٔٚٗالجخجاني، ت

 ـ.ٕٓٓٓالسرخية العامة لمكتاب، 

روح السعاني في تفدضخ القخآف العطيع الدبع السثاني، لمعبلمة  -ٓٙ
د األلػسي، مفتي بغجاد أبي الفزل شياب الجيغ الدضج محسػ 

 شبعة دار إحياء التخاث العخبي. ٕٓٚٔت

زاد السدضخ في عمع التفدضخ، لئلماـ أبي الفخج جساؿ الجيغ عبج  -ٔٙ
ىػ، شبعة السكتب ٜٚ٘الخحسغ بغ عمي بغ م الجػزي، ت

 ـ.ٜٗٛٔىػ= ٗٓٗٔ، ٖاإلسبلمي، ط

زىخة التفاسضخ، لمذي  العبلمة م م أبػ زىخة، شبعة دار الفكخ  -ٕٙ
 بجوف. العخبي،



 

 

1433 

شخح عقػد الجساف في السعاني والبياف، لئلماـ أبي الفزل جبلؿ  -ٖٙ
ىػ، شبعة مكتبة ٜٔٔالجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الدضػشي، ت

 ـ.ٜٖٜٔىػ= ٖٛ٘ٔمرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، 

شخح العبلمة عبج الدبلـ بغ إبخاليع السالكي المقاني عمى جػىخة  -ٗٙ
يج، شبعة مصبعة مرصفى البابي التػحضج، السدسى إرشاد السخ 

 ـ.ٜٛٗٔىػ= ٖٛٙٔالحمبي وأوالده بسرخ، 

شخح الخخيجة البيية، لمذي  أبي البخكات أحسج الجرديخ، شبعة  -٘ٙ
 ـ.ٜٚٗٔىػ= ٖٙٙٔمصبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، 

شسػس البخاعة في شخح دروس الببلغة، ألبي األفزاؿ م فزل  -ٙٙ
 ـ.ٖٕٜٔصبع اآلسي بالكيشؤ، الحق الخامفػسي، شبعة الس

صحيح اإلماـ أبي عبج هللا م بغ إسساعضل بغ إبخاليع البخاري  -ٚٙ
، السػسػـ بالسدشج الجامع الرحيح السخترخ مغ أمػر  ٕٙ٘ت

رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع وسششو وأيامو، تحقضق م فؤاد عبج 
 .ٕٕٗٔالباقي ، ط دار شػؽ الشجاة، األولى، 

، السػسـػ  ٕٔٙمدمع بغ الحجاج القذضخي تصحيح اإلماـ   -ٛٙ
بالسدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا 
صمى هللا عميو وسمع،  تحقضق م فؤاد عبج الباقي ،ط دار إحياء 

 التخاث العخبي، بضخوت.

صفػة التفاسضخ، لمذي  م عمي الرابػني، شبعة دار القخآف  -ٜٙ
 ـ.ٜٔٛٔىػ= ٕٓٗٔ، ٗالكخيع بضخوت، ط
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الرػرة األدبية تاري  ونقج، لمجكتػر عمي عمي صبح، شبعة دار  -ٓٚ
 إحياء الكتب العخبية، بجوف.

العقج الفخيج، ألبي عسخ أحسج بغ م بغ عبج ربو األنجلدي تختضب  -ٔٚ
إبخاليع اإلبياري تقجيع عبج الحكيع –وشخح أحسج أمضغ أحسج الديغ 

 ـ.ٕٗٓٓ، راضي، شبعة اليضئة العامة لقرػر الثقافة

عمػـ الببلغة السعاني والبياف والبجيع، تأليف الذي  أحسج مرصفى  -ٕٚ
 ـ.ٕٕٓٓىػ= ٕٗٔ، ٗالسخاغي، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، ط

العسجة في محاسغ الذعخ وآدابو ونقجه، لئلماـ أبي عمي الحدغ  -ٖٚ
ىػ، تحقضق م محي الجيغ عبج الحسضج، ٙ٘ٗبغ رشضق القضخواني، ت

 ـ.ٜٔٛٔىػ= ٔٓٗٔ، ٘ضل بضخوت، طشبعة دار الج

ىػ، ٘ٚٔالعضغ، ألبي عبج الخحسغ الخمضل بغ أحسج الفخاىضجي، ت -ٗٚ
 إبخاليع الدامخائي، بجوف. د.–ميجي السخدومي  تحقضق د.

غخائب القخآف ورغائب الفخقاف، لئلماـ نطاـ الجيغ الحدغ بغ م  -٘ٚ
ىػ عمى مرحف التيجج، ٕٛٚبغ الحدضغ الشي الشيدابػري، ت

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ= ٙٔٗٔ، ٔار الرفػة، طشبعة د

غخائب التفدضخ وعجائب التأويل، لتاج القخاء محسػد بغ حسدة  -ٙٚ
الكخماني، تحقضق شسخاف سخكاؿ يػنذ العجمي، شبعة مؤسدة عمـػ 

 ـ.ٖٜٛٔالقخآف بضخوت، دار القبمة ججة، 

غرغ الباف السػرؽ بسحدشات البياف، تأليف العبلمة م صجيق  -ٚٚ
أحسج عبج الفتاح –اجعة سسضخ حدغ حمب حدغ خاف القشػجي، مخ 

 ـ.ٜٚٛٔىػ= ٚٓٗٔ، ٔتساـ، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، ط
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فتح الخحسغ بكذف ما تمبذ مغ القخآف، لئلماـ شي  اإلسبلـ أبي  -ٛٚ
يحضى زكخيا األنراري، تحقضق م عمي الرابػني، شبعة دار 

 ـ.ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔالقخآف الكخيع، 

لدائخ، لئلماـ عد الجيغ بغ عبج الحسضج الفمظ الجائخ عمى السثل ا -ٜٚ
ىػ، ٙ٘ٙبغ لبة هللا بغ م بغ م بغ الحدضغ بغ أبي الحجيج، ت

بجوي شبانو، شبعة دار نيزة مرخ  تحقضق د. أحسج الحػفي ود.
 القاىخة، شبع في ذيل السثل الدائخ البغ األثضخ. 

ع أبي عبج الفػائج السذػؽ إلى عمػـ القخآف وعمع البياف، لئلماـ العال -ٓٛ
هللا شسذ الجيغ م بغ أبي بكخ بغ أيػب الدرعي السعخوؼ بابغ 

 ىػ، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، بجوف.ٔ٘ٚقيع الجػزية، ت

، ٕٔفي ضبلؿ القخآف، لؤلستاذ سضج قصب، شبعة دار الذخوؽ، ط -ٔٛ
 ـ.ٜٙٛٔىػ= ٙٓٗٔ

ة في الببلغة العخبية عمع البياف، لمجكتػر م مرصفى ىجارة، شبع -ٕٛ
 ـ.ٜٜٛٔىػ= ٜٓٗٔ، ٔدار العمـػ العخبية بضخوت، ط

الكذاؼ عغ حقائق التشديل وعضػف األقاويل في وجػه التأويل،  -ٖٛ
، ٖٛ٘لمعبلمة أبي القاسع جار هللا محسػد بغ عسخ الدمخذخي، ت

الذي  عمي م –تحقضق وتعمضق الذي  عادؿ أحسج عبج السػجػد 
تحي عبج الخحسغ معػض، شارؾ في التحقضق األستاذ الجكتػر ف

حجازي أستاذ الببلغة والشقج بكمية المغة العخبية جامعة األزىخ، 
 ـ.ٜٜٛٔىػ= ٛٔٗٔ، ٔشبعة مكتبة العبيكاف، ط
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ىػ، تحقضق الصاىخ أحسج ٖٜ٘الكذكػؿ، لبياء الجيغ العاممي، ت -ٗٛ
 ـ. ٜٜٛٔالداوي شبعة اليضئة العامة لقرػر الثقافة، 

اـ عبلء الجيغ عمي بغ م لباب التأويل في معاني التشديل، لئلم -٘ٛ
بغ إبخاليع البغجادي السعخوؼ بالخازف، شبعة السصبعة البيية 

 بسرخ، بجوف.

المباب في عمـػ الكتاب، لئلماـ أبي حفز عسخ بغ عمي بغ  -ٙٛ
ىػ، تحقضق وتعمضق الذي  عادؿ ٓٛٛعادؿ الجمذقي الحشبمي، ت

الذي  عمي م معػض، شارؾ في التحقضق –أحسج عبج السػجػد 
م الستػلي  د.–م سعج رمزاف حدغ  بخسالتو الجامةية د.

ىػ= ٜٔٗٔ، ٔالجسػقي حخب، شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، ط
 ـ.ٜٜٛٔ

لداف العخب، ألبي الفزل جساؿ الجيغ م بغ مكخَّـ بغ مشطػر  -ٚٛ
ىاشع –م أحسج حدب هللا –ىػ تحقضق عبج هللا عمي الكبضخ ٔٔٚت

 ر السعارؼ، بجوف.م الذاذلي، شبعة دا

السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخ، لمعبلمة أبي الفتح ضياء  -ٛٛ
الجيغ نرخ هللا بغ م بغ م بغ األثضخ الجدري، تقجيع د. أحسج 

 بجوي شبانة، شبعة دار نيزة مرخ، بجوف. الحػفي، د.

مجسع البياف، لئلماـ أبي عمي الفزل بغ الحدضغ الصبخسي،  -ٜٛ
 ـ، بجوف دار شباعة.ٕٜٚٔىػ= ٕٜٖٔىػ، شبعة ٛٗ٘ت
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محاسغ التأويل، لئلماـ م جساؿ الجيغ القاسسي، ترحيح م  -ٜٓ
، ٔفؤاد عبج الباقي، شبعة عيدى البابي الحمبي وأوالده بسرخ، ط

 ـ.ٜٚ٘ٔىػ= ٖٙٚٔ

السحخر الػجضد في تفدضخ القخآف العديد، لئلماـ القاضي أبي م  -ٜٔ
ىػ، تحقضق عبج ٙٗ٘تعبج الحق بغ غالب بغ عصية األنجلدي، 

، ٔالدبلـ عبج الذافي م شبعة دار الكتب العمسية بضخوت، ط
 ـ.ٕٔٓٓىػ= ٕٕٗٔ

مختار الرحاح لئلماـ م بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الخازي،  -ٕٜ
 ـ.ٖٜٜٔشبعة مكتبة لبشاف، سشة 

مجارؾ التشديل وحقائق التأويل، لئلماـ أبي البخكات عبج هللا بغ  -ٖٜ
ىػ ،عمى ىامر تفدضخ لباب ٔٓٚفي، تأحسج بغ محسػد الشد

 التأويل لئلماـ الخازف، شبعة السصبعة البيية بسرخ، بجوف.

معالع التشديل، لئلماـ محي الدشة أبي م الحدضغ بغ مدعػد  -ٜٗ
عثساف جسعة –ىػ، تحقضق م عبج هللا الشسخ ٙٔ٘البغػي، ت
سميساف مدمع الحخش، شبعة دار شضبة الخياض، –ضسخية 
 ىػ.ٔٔٗٔ

اني القخآف وإعخابو، ألبي إسحاؽ إبخاليع بغ الدخي السعخوؼ مع -ٜ٘
ىػ، تحقضق عبج الجمضل عبج شمبي، شبعة عالع ٖٔٔبالدجاج، ت
 ـ.ٜٛٛٔىػ= ٛٓٗٔ، ٔالكتب، ط
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السعجع السفرل في عمـػ الببلغة البجيع والبياف والسعاني، إعجاد  -ٜٙ
الجكتػرة إنعاـ فػاؿ عكاوي، مخاجعة أحسج شسذ الجيغ، شبعة دار 

 ـ.ٜٜٙٔىػ= ٚٔٗٔ، ٕالكتب العمسية بضخوت، ط

ىػ= ٕٔٗٔالسعجع الػجضد، شبعة وزارة التخبية والتعميع السرخية،  -ٜٚ
 ـ.ٕٓٓٓ

معجع مقاييذ المغة، لمعبلمة أبي الحدضغ أحسج بغ فارس بغ  -ٜٛ
ىػ، تحقضق عبج الدبلـ م ىاروف، ط دار الفكخ ٜٖ٘زكخيا، ت

 ـ.ٜٜٚٔىػ= ٜٜٖٔالعخبي بضخوت، 

ضب أو التفدضخ الكبضخ، لئلماـ م بغ العبلمة ضياء مفاتيح الغ -ٜٜ
ىػ، شبعة دار الفكخ، ٙٓٙالجيغ عسخ السذيػر بخصضب الخي، ت

 ـ.ٜٔٛٔىػ= ٔٓٗٔ، ٔط

، لئلماـ أبي يعقػب يػسف بغ أبي بكخ م بغ  -ٓٓٔ مفتاح العمـػ
ىػ، ضبق وتعمضق نةيع زرزور، شبعة دار ٕٙٙعمي الدكاكي، ت
 ـ.ٖٜٛٔ= ىػٖٓٗٔ، ٔالكتب العمسية، ط

مفتاح الببلغة، لمجكتػر م م خميفة، وعبج الحكيع حدغ  -ٔٓٔ
 ـ.ٕٛٓٓىػ= ٜٕٗٔنعشاع، شبعة قصاع السعاىج األزىخية، 

ممحة اإلعخاب وسشخة اآلداب، لئلماـ أبي م جساؿ الجيغ  -ٕٓٔ
القاسع بغ عمي الحخيخي، بيامر تحفة األحباب وشخفة األصحاب، 

لحزخمي، شبعة مرصفى البابي لئلماـ م بغ م عسخ بحخؽ ا
 الحمبي وأوالده بسرخ.
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مغ أسخار الببلغة في القخآف الكخيع، تأليف الجكتػر محسػد الدضج  -ٖٓٔ
 ـ.ٜٚٚٔشيخػف، شبعة السؤسدة العخبية الحجيثة القاىخة، 

السشار في عمػـ الببلغة، تأليف عبج الحكيع حدغ نعشاع، شبعة  -ٗٓٔ
 ـ.ٕٛٓٓىػ= ٜٕٗٔمصابع األىخاـ التجارية، 

نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر، لئلماـ السفدخ أبي الحدغ  -٘ٓٔ
بخىاف الجيغ إبخاليع بغ عسخ بغ حدغ الخباط بغ عمي بغ أبي بكخ 

 ىػ، شبعة دار الكتاب اإلسبلمي بالقاىخة، بجوف.٘ٛٛالبقاعي، ت

الشكت والعضػف، ألبي الحدضغ عمي بغ م بغ حبضب الساوردي،  -ٙٓٔ
عبج السقرػد بغ عبج الخحيع، شبعة ىػ، مخاجعة الدضج بغ ٓ٘ٗت

 ـ.ٕٜٜٔىػ= ٕٔٗٔدار الكتب العمسية بضخوت، 

الشيخ الساد مغ البحخ السحيق، لئلماـ أبي حياف م بغ يػسف،  -ٚٓٔ
ىػ، تقجيع وضبق بػراف الزشاوي وىجياف الزشاوي، شبعة ٘ٗٚت

 ـ.ٜٚٛٔىػ= ٚٓٗٔ، ٔمؤسدة الكتب الثقافية بضخوت، ط

قخآف، لئلماـ م بغ أبي الحدغ وضح البخىاف في مذكبلت ال -ٛٓٔ
ىػ، تحقضق ٘٘٘بغ الحدضغ الشيدابػري السمقب ببياف الحق، ت

، ٔصفػاف عجناف داودي، شبعة دار القمع، الجار الذامية، ط
 ـ.ٜٜٓٔىػ= ٓٔٗٔ
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 الفَرض

 السقجمة

 التسيضج

  تعخيف الرػرة لغة واصصبلحا

 تعخيف الببلغة لغة واصصبلحا

 رػر الببلغية في البياف عغ الستقضغ وجدائيعالسبحث األوؿ: ال

الرػر الببلغية في اآلية الثبلثضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
 (وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػاتعالى)

 (وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػاالرػرة األولى: السقابمة في قػلو تعالى: )

وِقضَل ِلمَِّحيَغ : )الرػرة الثانية: جساؿ الخبق بالػاو في قػلو تعالى
 (اتََّقْػا

 ...(َماَذا َأنَدَؿ َربُُّكعْ الرػرة الثالثة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )

الرػرة الخابعة: الفرل بضغ جػاب السقخ وجػاب الجاحج في قػلو 
 (وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػاتعالى: )

 (وِقضَل ِلمَِّحيَغ اتََّقْػاالرػرة الخامدة: الدؤاؿ والجػاب في قػلو تعالى: )

الرػرة الدادسة: اإلضيار في مػضع اإلضسار في قػلو تعالى: 
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 ...(  لِّمَِّحيَغ َأْحَدُشػا ِفي)

الرػرة الدابعة: الجشاس السغايخ بضغ "اتقػا" و"الستقضغ" و"أحدشػا" 
 و"حدشة"

َخِة وَلَجاُر اآلخِ الرػرة الثامشة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )
 (َخْضخٌ 

وَلِشْعَع َداُر الرػرة التاسعة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )
 ( الُستَِّقضغَ 

الرػرة العاشخة: اإلضيار في مػضع اإلضسار في قػلو تعالى: 
 (وَلِشْعَع َداُر الُستَِّقضغَ )

 الرػرة الحادية عذخ: الصباؽ بضغ لفطي "الجنيا" و"اآلخخة"

في اآلية الحادية والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو الرػر الببلغية 
 ...( َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَياتعالى: )

 (َجشَّاُت َعْجٍف َيْجُخُمػَنَياالرػرة األولى: السقابمة في قػلو تعالى: )

َجشَّاُت َعْجٍف الرػرة الثانية: ححؼ السدشج إليو في قػلو تعالى: )
 (َيْجُخُمػَنَيا

َلُيْع ِفضَيا َما لثالثة: أسمػب القرخ في قػلو تعالى: )الرػرة ا
 (َيَذاُءوفَ 
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 (َكَحِلَظ َيْجِدي َّللاَُّ الُستَِّقضغَ الرػرة الخابعة: التذبيو في قػلو تعالى: )

َتْجِخي ِمغ َتْحِتَيا الرػرة الخامدة: اإليجاز بالححؼ في قػلو: )
 (اأَلْنَيارُ 

ية والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو الرػر الببلغية في اآلية الثان
 (اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكةُ تعالى: )

اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الرػرة األولى: السجاز العقمي في قػلو تعالى: )
 ( الَسبلِئَكةُ 

 (اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع الَسبلِئَكةُ الرػرة الثانية: السقابمة في قػلو تعالى: )

اَلِحيَغ َتَتَػفَّاُىُع ثالثة: السجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )الرػرة ال
 (الَسبلِئَكةُ 

 (َشضِِّبضغَ الرػرة الخابعة: السبالغة في قػلو تعالى: )

 ( اْدُخُمػا الَجشَّةَ الرػرة الخامدة: السقابمة في قػلو تعالى: )

 (ا الَجشَّةَ اْدُخُمػ الرػرة الدادسة: ببلغة األمخ الػاقع في قػلو تعالى: )

 السبحث الثاني: الرػر الببلغية في الحجيث عغ السذخكضغ وعشادىع

الرػر الببلغية في اآلية الثالثة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
 ...(َىْل َيشُطُخوفَ تعالى)
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 (َىْل َيشُطُخوفَ الرػرة األولى: االستفياـ في قػلو تعالى: )

َىْل َيشُطُخوَف إالَّ َأف رخ في قػلو تعالى: )الرػرة الثانية: أسمػب الق
 (َتْأِتَضُيعُ 

 (َكَحِلَظ َفَعَل اَلِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ الرػرة الثالثة: التذبيو في قػلو تعالى: )

 (وَما َضَمَسُيُع َّللاَُّ الرػرة الخابعة: أسمػب االعتخاض في قػلو تعالى: )

يز في قػلو تعالى: الرػرة الخامدة: تقجيع السفعػؿ بو لمتخر
 (وَلِكغ َكاُنػا َأنُفَدُيْع َيْطِمُسػفَ )

 الرػرة الدادسة: الجشاس السغايخ بضغ لفطي "ضمسشاىع" و"يطمسػف"

الرػر الببلغية في اآلية الخابعة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
 ....(َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاُت َما َعِسُمػاتعالى: )

 (َفَأَصاَبُيْع َسضَِّئاتُ جاز العقمي في قػلو تعالى: )الرػرة األولى: الس

 الرػرة الثانية: السذاكمة في قػلو تعالى: )فأصابيع سضئات(

وَحاَؽ الرػرة الثالثة: ائتبلؼ المفظ مع السعشى في قػلو تعالى: )
 (ِبِيع

وَحاَؽ ِبِيع مَّا َكاُنػا ِبِو الرػرة الخابعة: السجاز في قػلو تعالى: )
 (ْدَتْيِدُءوفَ يَ 
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السبحث الثالث: الرػر الببلغية في الحجيث عغ قصع حجج 
 السذخكضغ وبياف وضيفة الخسل عمضيع الدبلـ 

الرػر الببلغية في اآلية الخامدة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ 
 ...(وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاهللا تعالى)

وَقاَؿ في قػلو تعالى: )الرػرة األولى: اإلضيار في مقاـ اإلضسار 
 ( اَلِحيَغ َأْشَخُكػا

وَقاَؿ اَلِحيَغ الرػرة الثانية: جساؿ الخبق بالػاو في قػلو تعالى: )
 (َأْشَخُكػا

 (وَقاَؿ اَلِحيَغ َأْشَخُكػاالرػرة الثالثة: اإلششاب في قػلو تعالى: )

 (ِحيَغ ِمغ َقْبِمِيعْ َكَحِلَظ َفَعَل الَ الرػرة الخابعة: التذبيو في قػلو تعالى: )

َفَيْل َعَمى الخُُّسِل إالَّ الرػرة الخامدة: االستفياـ في قػلو تعالى: )
 (الَببلُغ الُسِبضغُ 

 (َفَيْل َعَمى الخُُّسلِ الرػرة الدادسة: أسمػب القرخ في قػلو تعالى: )

الرػر الببلغية في اآلية الدادسة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
 (وَلَقْج َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسػالً تعالى: )

الرػرة األولى: خخوج الكبلـ عمى غضخ مقتزى الطاىخ في قػلو 
 (وَلَقْج َبَعْثَشاتعالى: )
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َأِف اْعُبُجوا َّللاََّ واْجَتِشُبػا الرػرة الثانية: االحتباؾ في قػلو تعالى: )
 (الصَّاُغػتَ 

واْجَتِشُبػا في قػلو تعالى: ) الرػرة الثالثة: اإليجاز بالححؼ
 (الصَّاُغػتَ 

َفِسْشُيع مَّْغ َىَجى َّللاَُّ وِمْشُيع الرػرة الخابعة: الصباؽ في قػلو تعالى: )
بلَلةُ   (مَّْغ َحقَّْت َعَمْيِو الزَّ

 (وَلَقْج َبَعْثَشاالرػرة الخامدة: االلتفات في قػلو تعالى: )

غضخ مقتزى الطاىخ في قػلو الرػرة الدادسة: خخوج الكبلـ عمى 
ِبضغَ تعالى: )  (َفانُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الُسَكحِّ

الرػرة الدابعة: اإلضيار في مػضع اإلضسار في قػلو تعالى: 
ِبضغَ )  ( َفانُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الُسَكحِّ

 الرػر الببلغية في اآلية الدابعة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
 (إف َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىعْ تعالى: )

 (إف َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىعْ الرػرة األولى: االلتفات في قػلو تعالى: )

الرػرة الثانية: خخوج الذخط عمى غضخ مقتزى الطاىخ في قػلو 
 (إف َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىعْ تعالى: )

إف الى: )الرػرة الثالثة: وضع الطاىخ مػضع السزسخ في قػلو تع
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 (َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىعْ 

 (ال َيْيِجي َمغ ُيِزلُّ الرػرة الخابعة: الصباؽ في قػلو تعالى: )

الرػرة الخامدة: وضع الطاىخ مػضع السزسخ في قػلو تعالى: 
 (َفإفَّ َّللاََّ ال َيْيِجي َمغ ُيِزلُّ )

ُيع مِّغ وَما لَ الرػرة الدادسة: مقابمة الجسع بالجسع في قػلو تعالى: )
 (نَّاِصِخيغَ 

غ نَّاِصِخيغَ الرػرة الدابعة: التتسيع في قػلو تعالى: )  (وَما َلُيع مِّ

السبحث الخابع: الرػر الببلغية في الحجيث عغ إنكار السذخكضغ 
 لمبعث

الرػر الببلغية في اآلية الثامشة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
ِ تعالى)  ...(َجْيَج َأْيَساِنِيعْ وَأْقَدُسػا ِبا َّ

ِ َجْيَج الرػرة األولى: جساؿ الػصل في قػلو تعالى: ) وَأْقَدُسػا ِبا َّ
 (َأْيَساِنِيعْ 

َبَمى وْعجًا َعَمْيِو الرػرة الثانية: االستعارة السكشية في قػلو تعالى: )
 (َحقاً 

 الرػر الببلغية في اآلية التاسعة والثبلثضغ مغ سػرة الشحل قػلو
 (ِلُضَبضَِّغ َلُيُع اَلِحي َيْخَتِمُفػَف ِفيوِ تعالى: )
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ِلُضَبضَِّغ َلُيُع الرػرة األولى: التعخيف بالسػصػلية في قػلو تعالى: )
 (اَلِحي َيْخَتِمُفػَف ِفيوِ 

وِلَيْعَمَع الرػرة الثانية: اإلضيار في مػضع اإلضسار في قػلو: )
 (اَلِحيَغ َكَفُخوا

وِلَيْعَمَع اَلِحيَغ َكَفُخوا َأنَُّيْع التعخيس في قػلو تعالى: )الرػرة الثالثة: 
 (َكاُنػا َكاِذِبضغَ 

الرػر الببلغية في اآلية األربعضغ مغ سػرة الشحل قػلو تعالى: 
 ( إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيٍء إَذا َأَرْدَناُه َأف نَُّقػَؿ َلُو ُكغ َفَيُكػفُ )

 (إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيءٍ قػلو تعالى: )الرػرة األولى: أسمػب القرخ في 

 (إنََّسا َقْػُلَشا ِلَذْيءٍ الرػرة الثانية: السجاز السخسل في قػلو تعالى: )

السبحث الدادس: الرػر الببلغية في الحجيث عغ جداء السؤمشضغ 
 الرادقضغ

الرػر الببلغية في اآلية الحادية واألربعضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
 ...(والَِّحيَغ َىاَجُخوا ِفي َّللاَِّ لى)تعا

 الرػرة األولى: التعمضل في قػلو تعالى: )ِفي هللِا(

 (والَِّحيَغ َىاَجُخوا ِفي َّللاَِّ الرػرة الثانية: السجاز بالححؼ في قػلو: )

َئشَُّيْع ِفي الرػرة الثالثة: ببلغة تأكضج الخبخ في قػلو تعالى: ) َلُشَبػِّ
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ْنَيا حَ   (َدَشةً الجُّ

والَِّحيَغ َىاَجُخوا ِفي الرػرة الخابعة: الصباؽ الػاقع في قػلو تعالى: )
َئشَُّيعْ  ِ ِمْغ َبْعِج َما ُضِمُسػا َلُشَبػِّ  (َّللاَّ

َئشَُّيْع ِفي الرػرة الخامدة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: ) َلُشَبػِّ
ْنَيا َحَدَشةً   (الجُّ

 (َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػفَ ححؼ في قػلو تعالى: )الرػرة الدادسة اإليجاز بال

الرػر الببلغية في اآلية الثانية واألربعضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
ُمػفَ تعالى: )  (اَلِحيَغ َصَبُخوا وَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ

 (اَلِحيَغ َصَبُخواالرػرة األولى: التعخيف بالسػصػؿ في قػلو تعالى: )

 (اَلِحيَغ َصَبُخواساؿ الفرل في قػلو تعالى: )الرػرة الثانية: ج

ُمػفَ الرػرة الثالثة: أسمػب القرخ في قػلو تعالى: )  (وَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ

وَعَمى َربِِّيْع الرػرة الخابعة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )
ُمػفَ   (َيَتَػكَّ

اَلِحيَغ َصَبُخوا ) الرػرة الخامدة: التمػيغ في الخصاب في قػلو تعالى:
ُمػفَ   " وَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ

السبحث الدادس: الرػر الببلغية في الحجيث عغ بياف سشة هللا 
 تعالى في إرساؿ الخسل عمضيع الدبلـ
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الرػر الببلغية في اآلية الثالثة واألربعضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
 ...(وَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمظَ تعالى)

وَما َأْرَسْمَشا ِمغ الرػرة األولى: أسمػب القرخ في  قػلو تعالى: )
 (َقْبِمظَ 

الرػرة الثانية: االنتقاؿ مغ خصاب الػاحج إلى خصاب الجسع في 
 (وَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمظَ قػلو تعالى: )

الرػرة الثالثة: تغضضخ الكبلـ مغ أسمػب التكمع إلى أسمػب الخصاب 
 (وَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمظَ الى: )في قػلو تع

الرػرة الخابعة: خخوج الذخط عمى غضخ مقتزى الطاىخ في قػلو 
ْكِخ إف ُكشُتْع ال َتْعَمُسػفَ تعالى: )  (َفاْسَأُلػا أَْىَل الحِّ

َفاْسَأُلػا أَْىَل الرػرة الخامدة: أسمػب االعتخاض في قػلو تعالى: )
ْكِخ   (الحِّ

ة في اآلية الخابعة واألربعضغ مغ سػرة الشحل قػلو الرػر الببلغي
ُبخِ تعالى: )  (ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

ُبخِ الرػرة األولى: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )  (ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

ُبخِ الرػرة الثانية: التقجيع والتأخضخ في قػلو تعالى: )  (ِباْلَبضَِّشاِت والدُّ

 (ِباْلَبضَِّشاِت والدُُّبخِ عصف التقديع في قػلو تعالى: ) الرػرة الثالثة:
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وَأنَدْلَشا الرػرة الخابعة: اإلضيار في مقاـ اإلضسار في قػلو تعالى: )
ْكَخ ِلُتَبضَِّغ ِلمشَّاِس َما ُندَِّؿ إَلْضِيعْ   (إَلْيَظ الحِّ

السبحث الدابع: الرػر الببلغية في الحجيث عغ سػء عاقبة 
 الكافخيغ

الرػر الببلغية في اآلية الخامدة واألربعضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ 
ضَِّئاتِ هللا تعالى)  ...(َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا الدَّ

الرػرة األولى: خخوج الكبلـ عمى غضخ مقتزى الطاىخ باالستفياـ 
ضَِّئاتِ في قػلو تعالى: )  (َأَفَأِمَغ اَلِحيَغ َمَكُخوا الدَّ

ضَِّئاتِ ية: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )الرػرة الثان  (َمَكُخوا الدَّ

َأْو َيْأِتَضُيُع الَعَحاُب ِمْغ َحْضُث الرػرة الثالثة: الكشاية في قػلو تعالى: )
 (ال َيْذُعُخوفَ 

الرػر الببلغية في اآلية الدادسة واألربعضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
 (ِبِيْع َفَسا ُىع ِبُسْعِجِديغَ َأْو َيْأُخَحُىْع ِفي َتَقمُّ تعالى: )

 (َأْو َيْأُخَحُىْع ِفي َتَقمُِّبِيعْ الرػرة األولى: االستعارة في قػلو تعالى: )

َفَسا ُىع الرػرة الثانية: التعبضخ بالجسمة االسسية في قػلو تعالى: )
 "ِبُسْعِجِديغَ 

لو الرػر الببلغية في اآلية الدابعة واألربعضغ مغ سػرة الشحل قػ 
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ٍؼ َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ رَِّحيعٌ تعالى: )  (َأْو َيْأُخَحُىْع َعَمى َتَخػُّ

 الرػرة األولى: االستعارة في قػلو: )أْو َيأُخَحُىْع(

َأْو َيْأُخَحُىْع الرػرة الثانية: ائتبلؼ المفظ مع السعشى في قػلو تعالى: )
 (ِفي َتَقمُِّبِيْع َفَسا ُىع ِبُسْعِجِديغَ 

الرػرة الثالثة: االنتقاؿ مغ خصاب جسع إلى خصاب جسع غضخه في 
 (َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ رَِّحيعٌ قػلو تعالى: )

 (َفإفَّ َربَُّكْع َلَخُءوٌؼ رَِّحيعٌ الرػرة الخابعة: التأكضج في قػلو تعالى: )

السبحث الثامغ: الرػر الببلغية في الحجيث عغ انكياد الخمق  
 تعالى

الرػر الببلغية في اآلية الثامشة واألربعضغ مغ سػرة الشحل: قاؿ هللا 
 (َأَوَلْع َيَخْوا إَلى َما َخَمَق َّللاَُّ تعالى)

َأَوَلْع َيَخْوا إَلى َما َخَمَق الرػرة األولى: االستفياـ في قػلو تعالى: )
 (َّللاَُّ 

الَيِسضِغ َعِغ الرػرة الثانية: اإليجاز بالقرخ في قػلو تعالى: )
َساِئلِ   ( والذَّ

َعِغ الَيِسضِغ الرػرة الثالثة: اإليجاز بالححؼ في قػلو تعالى: )
َساِئلِ   (والذَّ
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َعِغ الَيِسضِغ الرػرة الخابعة: التفشغ في الةبارة في قػلو تعالى: )
َساِئلِ   (والذَّ

َساِئلِ الرػرة الخامدة: الصباؽ في قػلو تعالى: )  (َعِغ الَيِسضِغ والذَّ

َساِئلِ الرػرة الدادسة: اإلبجاع في قػلو تعالى: )  (َعِغ الَيِسضِغ والذَّ

َساِئلِ الرػرة الدابعة: االستعارة في قػلو تعالى: )  ( َعِغ الَيِسضِغ والذَّ

الرػر الببلغية في اآلية التاسعة واألربعضغ مغ سػرة الشحل قػلو 
َسَػاتعالى: ) ِ َيْدُجُج َما ِفي الدَّ ِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمغ َدابٍَّة وِ َّ
 (واْلَسبلِئَكةُ 

 الرػرة األولى: أسمػب القرخ في قػلو تعالى: )َوِ ِ َيْدُجُج(

َسَػاِت الرػرة الثانية: السجاز في قػلو تعالى: ) ِ َيْدُجُج َما ِفي الدَّ وِ َّ
 (وَما ِفي اأَلْرِض ِمغ َدابَّةٍ 

ِ مى العاـ في قػلو تعالى: )الرػرة الثالثة: عصف الخاص ع وِ َّ
َسَػاِت وَما ِفي اأَلْرِض ِمغ َدابَّةٍ   (َيْدُجُج َما ِفي الدَّ

 (وُىْع ال َيْدَتْكِبُخوفَ الرػرة الخابعة: التعخيس في قػلو تعالى: )

ِ َيْدُجُج َما ِفي الرػرة الخامدة: المف والشذخ في قػلو تعالى: ) وِ َّ
َسَػاِت وَما فِ   (ي اأَلْرضِ الدَّ

ِ َيْدُجُج َما ِفي الرػرة الدادسة: السقابمة البجيعة في قػلو تعالى: ) وِ َّ
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َسَػاِت وَما ِفي اأَلْرضِ   (الدَّ

الرػر الببلغية في اآلية الخسدضغ مغ سػرة الشحل قػلو تعالى: 
غ َفْػِقِيْع وَيْفَعُمػَف َما ُيْؤَمُخوفَ )  (َيَخاُفػَف َربَُّيع مِّ

غ َفْػِقِيعْ ػرة األولى: السجاز في قػلو تعالى: )الر  (مِّ

وَيْفَعُمػَف َما الرػرة الثانية: عجـ الترخيح بالفاعل في قػلو تعالى: )
 (ُيْؤَمُخوفَ 

َيَخاُفػَف َربَُّيع الرػرة الثالثة: التئاـ الفػاصل القخآنية في قػلو تعالى: )
غ َفْػِقِيْع وَيْفَعُمػَف َما ُيْؤَمُخو   (فَ مِّ

 الخاتسة

 ثبت السخاجع

 فيخس السػضػعات
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