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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 المقدمة
 رمحدددة املبعدددو  () حممدددد نبيندددا علدددى والسدددالم والصدددالة، ومندددذرين مبشدددرين واألنبيددداء الرسدددل أرسدددل الدددذي هلل احلمددد

 وبعد.. للعاملني

 ووسدالله وتراكيبيده وألفاظده معانيده يف كدرا  ب   األزمدان امتدداد علدى ظدل خالددة، عقليدة معجدزة الكرمي القرآن فإن        

 هديده جليدل مدن قطرات ويرتشفون جواهره، من الفوالد بعض فيأخذون عصر كل  من العلماء حوله حيوم وأهدافه،

 الغايات. وغاية التأمل ومناط التدبر حمل ظل كما  وتوجيهه

 خدمدة يف العلدم مسدالل مدن هحص دل مدا يوظدف أن علومده يف والباحد  العلدم لطالد  يتدا  مدا أهدم كدان  لذلك     

 لبعض برازا  إو  ومجله، ألفاظه وراء املستكنة أسراره لبعض وجتلية ملرامه وتوضيحا ملقاصده اظهارا   ؛العزيز الكتاب هذا

 يتبصر وتأمل ،جيول وفكر ،يطول لنظر موضعا   يزال وال الكرمي القرآن كان  فقد الدهر، أبد املستمر اعجازه مالمح

  واالستار. راالسرا وراء وغوص

 ألن الصددعوبة؛ شددديد أمددر أكدداد ي لبحدد  موضددوعا   ليكددون ؛الكددرمي القددرآن مددن جددزء أي اختيددار أن   شددك وال     

 آخددره اىل ولددهأ مددن متماسددكة وحدددة كلدده  الكددرمي القددرآن بددل بلددغ،أو  بليددغ وال وأفضددل فاضددل فيدده لددي  الكددرمي القددرآن

 ىلإ وتوصدلك تقدود وداللدة يددل وهدديا   يهددي، ندورا   وجدت كبصريت وجهت فحيثما وإعجازا   وبالغة وهديا   فضال  

 واآلخرة. الدنيا خريي

 أدركدوا أهندم ذاك موضدوعاته بتندو  تتندو  دراسدامم فأخدذت ووعوهدا احلقيقدة هدذه القددامى علماؤندا دركأ وقد      

 فيده أود  يالذ عجزامل الكتاب هذا وموضوعات أبعاد جبميع تنهض أن الدراسات على تنوعها لن مبكرة فرتة منذ

 قدد البالغدة علمداء كدان  وإذا ،عليهدا ومدن األرض يدر  حدى والباقية الدالمة معجزته وجعله عظمته أسرار تعاىل اهلل

 مددا اىل العربيددة البالغددة تصددل ومل ،قرآنيددة بالغيددة نظريددة نسددميه أن  كددن مددا كونددوا  حددى ،أسددراره بعددض فددك   حدداولوا

 مالمح كانت  وإذا ،اهلجري الثال  نالقر  منذ قرون ألربعة استمرت يلةطو  زمنية بفرتة مر ت أن بعد اال إليه وصلت

 ،الكدددرمي القدددرآن خلدمدددة نشدددأت الدددي األخدددر  اللغويدددة العلدددوم شدددأن شدددأهنا ةعومتواضددد بسددديطة بدددداياما يف العلدددم هدددذا

 أوجده وحتليدل بتفسدري ةاخلاصد قضداياه تتبدى الدي مؤلفاتده لده مسدتقال   علمدا   شدكليل املالمدح هذه تبلورت ما فسرعان
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  مع وكنت ،اللغوية مدلوالما يف أحب  أن فأحاول ،تشدين القرآين اإلعجاز أوجه كانت  ما وكثريا ،القرآين اإلعجاز

 يف الكتابدة علدى النهايدة يف فكدري اسدتقر حدى ،اجلليدل العلم يف للبح  العدة وأعد   نفسي أهيئ جديدة قراءة كل

 يف السدالم علديهم االنبيداء دعوة موضو  يف الكتابة على النهاية يف اتُّف ق  و  ،يمالعظ الكتاب هذا جوان  من جان 

 البالغيدة باجلوان  املليئة النصوص من -تعاىل– اهلل اىل ودعومم أقوامهم مع االنبياء حوار أن ذلك ،الكرمي القرآن

 اإلعجددداز روعدددة مدددن مندهشدددا   ندددهع املتأمدددل يقدددف ،دقيقدددا   بالغيدددا   منهجددا   حدددوارامم يف القدددرآين الدددن  اسدددت دم فقددد

 بالغية( دراسة -الكرمي القرآن يف االنبياء )دعوة على: املوضو  عنوان استقر وهكذا ،القرآين

 البحث: اختيار أسبا 

 يف موضدددو  دراسددة يف أمنيددة يل حقددق أن – حتصدددى وال تعددد لددذي الا فضددالهإو  – علدددي   اهلل فضددل مددن وكددان      

 شيئا   أكت  أن فحاولت  ، ملناهج املقررة ا دراسة من االنتهاء بعد املوضو  فكرة ولدت حي  ،، القرآنية الدراسات

 هبدذا مشدكورا   رحد  الدذي املشدرف أستاذي موافقة بعد فيه الكتابة يف ووفقين علي   اهلل فتح أن إىل اجلان  هذا يف

 من فهي، واالهتمام بالعناية جديرةو ، الكرمي القرآن من ملحوظة مكانة حيتل الدعوة موضو  وأن   خاصة   ،االختيار

 حتمدل كوهندا،  اإلنسدانية إىل ومحلتهدا ،السدمحاء العظيمدة الرسدالة هدذه مقاصد وضحت الي الدعوية األسالي  أهم

 الفنددون مددن التددأثري علددى قدددرما تسددتمد الددي الفنيددة لألسددالي  وتعرضددها ،السددابقة لألمددم الواقعيددة التجددارب خالصددة

 مدن األنبيداء دعدوة تشدكله ملدا، القدرآين الدنظم أسرار على للوقوف اخلصبة واألرض الر ح  ءالفضا فكانت، البالغية

 علددى واقتددارها، القرآنيدة البالغدة علدوم عددن وسدهولة بي سدر تكشدف والدي، والددنظم السدبك حيد  مدن متكاملدة صدو ر

 التجدددارب ونقدددل، تواملقامدددا األحدددوال مقتضددديات حسددد  وحتريكهدددا ز مامهدددا وامدددتالك واملشددداهد األحددددا  تصدددريف

 مبدا وينتفدع هبدا ويتدأثر ووجدانده بإحساسده يعيشدها القدار  جتعدل ،وشدعورية نفسدية مواقف من يت للها وما اإلنسانية

 .وعظات عرب من فيها

 

 

 

 السابقة: الدراسا 
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 يف العندوان هدذا تناولدت كتبدا    -علمدي حسد  - أجدد مل مؤلفدات مدن املوضو  هبذا يتعلق ملا التتبع خالل من     

 خالل أقف ومل مسالله. مجيع تناولت دراسة أو حبثا   املتواصل حبثي من الرغم على أجد ومل أكاد ية، علمية رسالل

 وعدددن بالغيدددا ، الكدددرمي القدددرآن سدددور بعدددض بالبحددد  تناولدددت الدددي العامدددة الدراسدددات بعدددض علدددى الإ البحددد  عمليدددة

 مثل: الكرمي، آنالقر  من معينة سور دراسة أو العلم، هذا يف حمددة موضوعات

 املوصل. جامعة د اآلداب كلية  د رمضان فتحي امحد م(1995- دكتوراه )رسالة الكرمي القرآن يف الكناية -

 اللغددة كليددة  د احلددارثي علددي حممددد م(1991 د ماجسددتري )رسددالة بالغيددة دراسددة الكددرمي القددرآن يف القسددم اسددلوب -

 القر . أم جامعة د العربية

 أم جامعدة د العربيدة اللغدة كليدة  د البنداين أمحدد حممدد خدجيدة (2001 د دكتدوراه )رسالة بالغية دراسة النساء سورة -

 القر .

 اللغددة كليددة  د حممددد اهلل دخيددل (1993 د دكتددوراه )رسددالة البالغيددة وأسددرارها نظمهددا خلصددال  دراسددة هددود سددورة -

 القر . أم جامعة د العربية

 الدراسة: منهج

 شاملة بالغية دراسة الكرمي، القرآن يف االنبياء دعوة آيات حتليل على قالما   الدراسة ههذ يف منهجي كان  وقد     

 ورد عمدا الكشدف مدع فيهدا، النظم خصال  وتوضيح، والبديع( والبيان )املعاين الثالثة: العربية البالغة ملوضوعات

 تلمدد  مددع البددديع ووجددوه ،الكر ددة اتاآليدد هددذه تضددمنتها لددي البيانيددة الصددور روعددة جتليددة مث بالغيددة، فنددون مددن فيهددا

 نو . لكل املميزة اخلصال 

 والبالغدددة القدددرآن وعلدددوم التفسدددري وكتددد  اإلعجددداز مددددونات بدددني تنوعدددت فقدددد ومراجعددده البحددد  مصدددادر أمدددا      

 التفسري و) ،عاشور البن ( والتنوير التحرير ) و، للزخمشري ( الكشاف ) تفسري : أمهها ومن، احلديثة والدراسات

 السليم( العقل إرشاد ) و، لآللوسي ( املعاين رو  ) و، الصابوين علي حملمد ( التفاسري صفوة و)، للرازي ( الكبري

 وكتابددا ،مطلددوب ألمحددد وتطورهددا( البالغيددة املصددطلحات معجددم و)، عطيددة البددن ( الددوجيز )احملددرر و، السددعود أليب

 علدددوم يف الربهدددان و) ،للسدددكاكي ( العلدددوم مفتدددا  ) و، اجلرجددداين القددداهر لعبدددد البالغدددة( وأسدددرار اإلعجددداز )داللدددل



4 

 

 الفدين و)التصدوير ،للقدزويين ( البالغدة علدوم يف و)اإليضدا  للسديوطي القدرآن( علوم يف و)االتقان ،للزركشي القرآن(

  .. والتحليلي البالغي اجلانبني: من البح  أغنت الي الكت  من ذلك وغري ،قط  لسيد ( القرآن يف

 البح : خطة

 تفسدري التمهيدد وتنداول وخامتدة، فصدول وثالثدة متهيدد علدى البحد  اشدتمل فقدد البح ، خطة خي  فيما أما      

 والثدداين: واصددطالحا . لغددة   الدددعوة مصددطلح دراسددة األول: تندداول حمدداور، ثالثددة خددالل مددن الرليسددة العنددوان مكونددات

  البالغي. القرآين اإلعجاز يةقض فتناول الثال  أما واصطالحا ، لغة   األنبياء مصطلح دراسة

 اخلربية، اجلملة عنوان: منهما، األول محل مباح ،مخسة  تضمن الذي املعاين علم األول الفصل تناول فيما      

 واملسدند املسدند ذكدر موضدو  فتناول الثاين: أما وتأخريمها، إليه واملسند املسند تقدمي األول: حمورين: من تألف وقد

 االسددتفهام، األول: حمدداور، مخسددة مددن وتددألف اإلنشددالية، اجلملددة بعنددوان فجدداء الثدداين املبحدد  اأمدد وحددذفهما. إليدده

والرابددع  ،واملبحدد  الثالدد  جداء بعنددوان القصددر  التمدين، واخلددام : النددداء، والرابددع: النهدي، والثالدد : األمددر، والثداين:

 واإلطناب .أما املبح  اخلام  جاء بعنوان اإلجياز  ،جاء بعنوان الوصل والفصل 

 ثالثددة ويضددم التشددبيه، األول: املبحدد  مباحدد ، ثالثددة وتضددمن البيددان، علددم عنددوان فحمددل الثدداين الفصددل أمددا      

 الثددداين املبحددد  جدداء حدددني يف التمثيلددي. التشدددبيه والثالدد : البليدددغ، التشددبيه والثددداين: املرسددل، التشدددبيه األول: حمدداور:

 العقلدي، اجملداز والثداين: واالسدتعارة، املرسدل اجملداز يف ممدثال   اللغدوي اجملاز :األول قسمني، إىل وينقسم اجملاز، بعنوان:

 عددن الكنايددة والثدداين: صددفة، عددن الكنايددة األول: قسددمني، إىل وينقسددم الكنايددة، بعنددوان فكددان الثالدد  املبحدد  أمددا

  موصوف.

 وهدو املعنويدة، البديعيدة احملسدنات منهمدا: األول تنداول مبحثدني، وتضدمن البدديع، علدم بعنوان الثال  الفصلو       

 وحسدددن والتفريدددق اجلمدددع والرابدددع: النظدددري، مراعددداة والثالددد : املقابلدددة، والثددداين، الطبددداق، األول: أندددوا : مخسدددة يضدددم

 األول: أندددوا ، ثالثدددة وفيددده اللفظيدددة، البديعيدددة احملسدددنات فتنددداول الثددداين املبحددد  أمدددا املشددداكلة، واخلدددام : التقسددديم،

 بدأهم قالمدة تضدمنت الدي اخلامتدة جداءت ذلدك بعدد مث الصددر. على العجز رد والثال : السجع، والثاين: اجلناس،

 الدراسة. منها يف الي استفدت واملراجع املصادر بأهم قالمة مث الدراسة، إليها توصلت الي النتالج
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 الدددي نوعهددا مدددن وىلاأل تعددد الدراسدددة هددذه إن   الشدددجاعة بددبعض نقدددول أن العددرض هدددذا كددل  بعدددد لنددا بددددا وقددد      

 والبيددان املعدداين الثالثددة، هددالعلوم شدداملة بالغيددة بدراسددة الكددرمي، القددرآن موضددوعات مددن موضددوعا   بالتحليددل تناولددت

 البحد  جتدارب مدن جتربدة لكدل تتسدع احلديثدة الدراسدات أن مدن يقدني علدى وأندا علم، لكل تفصيلية دراسة والبديع

 ولنددا حتمدا ، نقالصدها وهلدا … حقدا   خصالصدها هلدا املضدمار، هدذا يف دةجديد جتربدة بده قمندا مدا نعدد وحندن العلمدي،

 أهل سنن من كر ة  سنة تنكبنا قد أننا حنس  وما للم طئ. وأجر للمصي ، أجران وهو (،)االجتهاد تع  فيها

 املظددد رديء، زمدددن يف آثدددارهم بغبدددار اللحددداق علدددى – هلل واحلمدددد – النيدددددة عقددددنا قدددد وحندددن الصدددنيع، هدددذا يف العلدددم

 والشددرف والسددالمة والنقدداوة الددرباءة مسددات مددن واألغددراض مددداخلها، مددن واملقاصددد أصددوهلا، مددن العددزالم أتددى غالدد ،

 هبدا يكت  الكرمي، لوجهه خالصة نية – تعاىل – اهلل حباه من السعيد … والسعيد أحواهلا، وأفسد فأقلقها فيها،

 ولكددن … الطاقددة يف وحددود … اهلمدددة فددي ودمهدد مدع يكتدد ، أن وسدعه مددا العلدم أهددل مدن ولل ل دد  … لنفسده

 … التوفيق يف بعيد برجاء

 )القرآن خبدمة املشر فة األطروحة هذه إعداد يف علي   بفضله فضل ذي لكل االعرتاف ،النية صال  ومن     

 حلصر املوضع هذا يف أصحاهبا أذكار أخضع ال، والكرم العلم اهل من طالفة وهم، واملعاد املبدأ يف الكرمي(

 كتابا  أعار أو … بكلمة نفع من لكل اجلميل شكري إجزال هنا ويكفيين، جدا   وكثرية … كثرية  ألهنا، األمساء

  الذي، املشرف أستاذي بالذكر منهم ،وأخ  ضعف على أعان أو … طريقا   مه د أو … ظلمة أنار أو …

، الغامر والنفع … السديد لتوجيهوا … الصادقة بالكلمة دالما   األطروحة هذه إعداد يف معي حاضرا   كان

 من أستطيع ما غاية مين فله، واملعلم العامل بآداب االلتزام من عادته على جريا  ، الكتاب او املقالة وأ بالكلمة

  . الوفاء من حقه يفيه ال – وحده – الشكر ألن، له املكتوب الشكر عن اإلمساك
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 البحث ملخص

 رمحة املبعو  () حممد نبينا على والسالم والصالة، ومنذرين مبشرين واألنبياء لالرس أرسل الذي هلل احلمد      

  .. للعاملني

 أهندم جندد وأقدوامهم، أممهدم مدع هلدم حد  وما الكرمي، القرآن يف وردت الي األنبياء قص  تأملنا إذا .وبعد.      

 دعددوة أطددروحي يف تناولددت فقددد لدده. شددريك ال وحددده اهلل عبددادة إىل الدددعوة هددي واحدددة، دعددوة علددى مجيعددا   اتفقددوا

 تفسري التمهيد وتناول وخامتة، فصول وثالثة متهيد على البح  واشتمل بالغية(، )دراسة الكرمي القرآن يف األنبياء

 لغة   األنبياء مصطلح دراسة والثاين: واصطالحا . لغة   الدعوة مصطلح دراسة األول: حماور. ثالثة خالل من العنوان

  البالغي. القرآين اإلعجاز فتناول الثال  أما ا ،واصطالح

 اخلربية، اجلملة بعنوان األول املبح  جاء مباح ،تضمن مخسة  الذي املعاين علم األول الفصل تناول فيما      

 بعنوان جاء الثاين املبح  أما واحلذف. الذكر حي  من والثاين: والتأخري، التقدمي حي  من األول: حموران، وحتته

واملبحد  الثالد  جدداء  والتمدين. والنددداء، والنهدي، واألمدر، االسدتفهام، وهدي: مخسددة، حمداور وحتتده اإلنشدالية، اجلملدة

 أما املبح  اخلام  جاء بعنوان اإلجياز واإلطناب والفصل،والرابع جاء بعنوان الوصل  القصر،بعنوان 

 حماور: ثالثة ويضم التشبيه، األول: املبح  ،مباح  ثالثة وتضمن البيان، علم بعنوان كان  الثاين الفصل أما 

 إىل وينقسم اجملاز، الثاين: واملبح  التمثيلي. التشبيه والثال : البليغ، التشبيه والثاين: املرسل، التشبيه األول:

 فهو ل الثا املبح  أما العقلي، اجملاز والثاين: واالستعارة، املرسل اجملاز يف ممثال   اللغوي اجملاز األول: قسمني،

  موصوف. عن الكناية والثاين: صفة، عن الكناية وأوهلما: قسمني، إىل قسمنوي الكناية، بعنوان

 املعنوية، البديعية احملسنات تناول األول املبح  مبحثني، على وحيتوي البديع، علم بعنوان والفصل الثال       

 وحسن والتفريق اجلمع والرابع: النظري، مراعاة  :والثال املقابلة، والثاين، الطباق، األول: أنوا : مخسة ويضم

 األول: أنوا ، ثالثة وفيه اللفظية، البديعية احملسنات فتناول الثاين املبح  أما املشاكلة، واخلام : التقسيم،

 واملراجع. املصادر وقالمة اخلامتة ذلك بعد مث الصدر. على العجز رد والثال : السجع، والثاين: اجلناس،

 األسدددالي  مدددن األنبيددداء دعدددوة إن : أمههدددا مدددن، النتدددالج مدددن جمموعدددة إىل الدراسدددة توصدددلت املطددداف هنايدددة ويف     

 إىل اخلالددة اإلسدالمية الرسدالة حلمدل النداجح واملثدال الصداد  الددعوة صدوت فهدي، الكدرمي القرآن يف املهمة الدعوية
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 على قدرما تستمد الي الفنية بالطرالق، البشرية نف ال طبيعة من القريبة الواقعية التجارب تعرض ألهنا ؛ اإلنسانية

 ومقاصددها أهددافها لتحقيدق، النفدوس يف تأثريهدا وقدوة تصدويرها وروعة تعبريها بدقة املعجزة القرآن بالغة من التأثري

 األنبيدداء مجيددع عهددد علددى اهلل عنددد مددن كلدده  أن   وبيددان والبعدد  والرسددالة كالتوحيددد  الرليسددة العقالديددة القضددايا وترسددي 

  ذلدك وعدرض، الكدافرين مصدري وبيدان، وللمدؤمنني ولرسدوله هلل العاقبة أن   وبيان  األمني النيب وتسلية، واملرسلني

 الرتبيدددة ومدددن األخدددالق فضدددالل وبيدددان واإلرشددداد النصدددحو  ،والرتهيددد  بالرتغيددد  والتحدددذير التبشدددري بأسدددالي  كلددده

 . اإلنسانية القيم من وغريها والتوجيه

  األنبياء، اإلعجا ، الدعوة بالغة،ال: المفتاحية  الكلما
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TEZ ÖZETİ 
 
     Hamd, nebi ve resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderen Allah'a, salat ve 
selam ise alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizedir. 
Kur’an’da geçen peygamber kıssalarını ve onların ümmetleri ve kavimleriyle olan 
serüvenlerini dikkatlice incelediğimizde bu elçilerin tek bir gaye üzere olduklarını 
görüyoruz, o da eşi ve ortağı olmayan Allah'a ibadettir.  
Ben bu tezimde Kuran'da geçen peygamberlerin dine davet üslûbunu belağat 
yönünden ele aldım. 
Bu araştırma; giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 
Giriş bölümü, teze konu olan "Peygamberlerin Daveti" başlığının içeriğini 
açıklamaya dairdir ve üç alt başlıkta incelenmiştir: 
1."Davet" kelimesinin lügat ve terim anlamlarının incelenmesi, 
2."Enbiya" kelimesinin lügat ve terim anlamlarının incelenmesi, 
3. Kur’an’ın belagatı, icazı konusunu ele almaktadır. 
*** Birinci bölüm iki konu altında belirtilen Meâni İlmi hakkındadır. 
*Birinci konu, haber cümlesinin başlığı altına "takdim- ta'hir ve zikr- hazf" olmak 
üzere iki başlıktan oluşur. 
*İkinci konu ise "İnşâî Cümle" başlığı altında bulunur "İstifhâm, Emir, Nehiy, Nida 
ve Temenni" olmak üzere beş alt başlıktan oluşmaktadır.  
*** İkinci Bölüm ise Beyân İlmi konusundadır. Ve üç mebhastır.   
Birinci Konu: Teşbih. Birincisi: Teşbîh-i Mürsel. İkincisi: Teşbîh-i Belîğ. 
Üçüncüsü: TeşbÎh-i Temsili. 
İkinci Konu: Mecâz.  
İki kısma ayrılmıştır: Birincisi: Mecâz-ı Mürsel ve İsti‘âre bakımından Lugavi 
Mecâz (Dile Dayalı Mecâz).  
İkincisi: Akli Mecâz (Akla Dayalı Mecâz).  
* Üçüncü Mebhas ise "kinaye"ye dairdir ve ikiye ayrılır.  
Birincisi: Sıfatta Kinaye. İkincisi: Zatta (Mevsuf) Kinaye. 
***Üçüncü Bölüm "Bedii" İlmi ile ilgili olup iki konudan oluşmaktadır. 
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* Birinci Mebhas: Muhassinât-ı Bediiyye-i mâneviye ile ilgilidir. Beş türü 
kapsamaktadır: Birincisi: Tezat (Tibak). İkincisi: Mukabele. Üçüncüsü: müraat-ın 
Nazir.  
Dördüncüsü: Cem, tefrik ve hüsn-ü taksim. 
Beşincisi: Müşâkele. 
* İkinci Mebhasta Muhassinât-ı Bedîiyye-i Lafziye konusu işlenmektedir.  Üç türü 
vardır:Birincisi: Cinâs. İkincisi: Secî‘. Üçüncüsü:Reddül-acüz ales-sadr.  
Son olarak sonuç ve kaynakça.  
Bu araştırma, sonuç olarak birtakım neticelere ulaşmıştır. En önemlilerinden 
bazıları şunlardır: 
Peygamberlerin dâvetleri (dine tabiiyete çağırırken kullandıkları üslûpları) Kuran'da 
geçen önemli dâvet metotlarındandır. Bu üslup ölümsüz İslam mesajını insanlığa 
ulaştırmada samimi bir çağrı ve başarılı bir misal oluşturmaktadır. 
 Çünkü bu üslup, tesir etmedeki kuvvetini, Kuran'ın hedefine ve maksatlarına 
ulaşmak, tevhid risalet ve yeniden dirilme gibi inancın (Akide) genel konularını 
zihinlerde yerleştirmek ve bunların herbirinin nebiler ve resüllerin risalet 
zamanlarında Allah katından geldiğini beyan etmek, Resulü Emin olan Hz. 
Muhammed'i teselli etmek, iyi sonucun Allah'ın, Onun Resulü ve müminlerin 
olacağını beyan etmek, kafirlerin sonunun nasıl olacağını bildirmek ve bunların 
taşıdığı nasihat,  irşad, güzel ahlakı beyan etme, terbiye ve yol gösterme  gibi birçok 
insânî değerleri ihtiva etmesine ek olarak  bu konuların tamamını tebşîr, tahzîr, 
terğîb ve terhîb üslûbuyla arz etmesinden alan Kuran'ın tabirlerindeki incelik, 
betimlemesindeki harikalık ve ruhlara tesir etmedeki gücüyle mucizevî olan 
belâğatini teknik yötemlerle beşeriyetin tabiatına uygun sahada uygulanmış gerçek 
tecrübelere dayalı olarak sunmaktadır. 
Anahtar kelimeler:  Belâgat ,çağrı, mucizeler, peygamberler 
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Research Summary 
 
 Praise to Allah، who sends the messengers and prophets، blessings and peace be 
upon our Prophet Muhammad، who was sent as a mercy to the world.  
 Moreover، If we look at the stories of the prophets that were mentioned in the 
Holy Qur,an, and what happened to them with their nations and peoples, we could 
find that they all agreed on one call, which is the call to worship Allah alone with 
no partner. 
 In the this thesis, the researcher deals with the call of the prophets in the Holy 
Qur,an (a rhetorical study). The research includes an introduction, three chapters 
and a conclusion. The introduction deals with the interpretation of the main 
components of the title through three sections. The first is deals with the term 
da,wah both linguistically and idiomatically. The second is deals with the term of 
the Prophets in language and idiomatically, while the third is deals with the 
Qur,anic in its rhetorical miracles.  
 With regard to the first chapter which is deals with the science of meanings, which 
includes two topics, the first topic comes under the title of the news sentence, with 
two sections, the first is an introduction and delayed, and the second is the mention 
and deletion. As for the second topic, it is titled The Structural Sentence, with five 
sections under: Interrogation, Command, Prohibition, Call, and Wistfulness  
 Furthermore, the second chapter deals with The Science of Statement, and 
includes three topics, the first topic is about the simile, and it includes three sections; 
the first is for the sender simile, the second is for the eloquent simile, and the third is 
for the representational simile. And the second topic is about metaphor, and it is 
divided into two parts, the first part is for the linguistic metaphor represented in the 
metaphor that is transmitted and metaphor, and the second part is for the mental 
metaphor, while the third topic is the title of metaphor, which it is divided into two 
parts, the first part is for metonymy for an adjective, and the second part is for 
metonymy,s description.  
 
 The third chapter is dealing with"The Science of the Badi"and it contains of two 
sections. The first section deals with the moral good deeds of the Badi,ah, and 
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includes five types: the first is the compliance, the second is the corresponding, the 
third is the consideration of counterparts, and the fourth is collection, separation 
and good division, while the fifth is about the problem. The second section deals 
with Verbal Badi,ah virtues, and has three types, the first is alliteration, the second is 
assonance, and the third is the return of impotence to the chest. At the end, the 
conclusion and the list of sources and references are mentioned. 
 
Finally, the present study reaches a set of results, the most important ones are: The 
call of the prophets which is one of the important advocacy methods in the Holy 
Quran, as it is the clear voice of the call and the successful example of carrying the 
eternal Islamic message to humanity. As a result it presents realistic experiences close 
to the nature of the human soul, with artistic methods that derive their ability to 
influence from the rhetoric of the Qur,an miraculous with the accuracy of its 
expression, the splendor of its representation and the power of its influence on the 
souls, in order to achieve its goals and objectives and consolidate the main doctrinal 
issues such as monotheism, the message, the resurrection, and showing that all from 
Allah at the time of all the prophets and the messengers, entertaining the faithful 
prophet, stating that the punishment is Allah, His Messenger, and the believers, 
explaining the fate of the unbelievers, and presenting all of this by means of 
evangelization and warning by enticing and intimidation, in addition to the advice 
and guidance it carries, and the virtues of morality, education, guidance and other 
human values. 
  
Key words: the call, miracles, and the prophets. 
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 المختصرا  قائمة

 

 الداللة الرمز

 اهلجري التاري  هددد

 امليالدي التاري  م

 الطبعة ط

 العدد  

 الصفحة ص

 اجلزء ج

 الوفاة تاري  ت

 اجمللد مج

 التحقيق حتق

 طبعة دون د.ط

 تاري  دون د.ت
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 التمهيد

 .واصطالحا   لغة   الدعوة -1

 .نبياءاألتعريف    -2

 .البالغي القرآني اإلعجا  -3
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 التمهيـد

 .واصطالحا   لغة   الدعوة  – 1

 وكالم   بصوت   إليك الش يء   متيل أن وهو، واحد أصل   املعتل واحلرف والعني الدال : دعو": فارس ابن قال      

 إىل والدعوة، (1)"بالكسر النس  يف والدِّعوة، لفتحبا الطع ام إىل والد عوة دعاء   أدع و دعوت   : تقول . منك يكون

 ِصَراط   ِإَلى َيَشاء   َمنْ  َويـَْهِدي السَّالمِ  َدارِ  ِإَلى يَْدع و َواللَّ   ": تعاىل قوله يف كما،  عليه واحل  الرتغي  الشيء

 وداعية"، (3) املؤذن عاد يقال والتجمع اإلخبار مبعى وهي، اجلنة وهي السالم دار يف يرغ  : أي، (2)"م ْسَتِقيم  

  . (4)"بعده ما ليدعو   الضر  يف يرتك ما : اللنب

 َوِسَراج ا بِِإْذنِ ِ  اللَّ ِ  ِإَلى َوَداِعي ا"تعاىل وقوله ،(5) للمبالغة اهلاء عليها دخلت  ، دعاة مجعه : والداعية      

 . (8)"فكرة أو دين إىل يدعو الذي"هو عيةوالدا، (7)"منه يقرب وما اهلل توحيد إىل داعيا  ": معناه، (6)"م ِنير ا

                                                 

، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر ، دارهارون حممد السالم عبد :حتق، معجم مقايي  اللغة، زكريا بن فارس بن أمحد  – 1

 . 279 ص / 2 ج : ( د.ت )، د.ط()، لبنان

 . 25 / 10 : يون  سورة – 2

 ط، لبنان، بريوت، الرسالة مؤسسة، العرقسوقي نعيم حممد : حتق، القاموس احمليط، الفريوزآبادي يعقوب بن حممد الدين جمد  – 3

 . 1283 - 1282 ص: : م 2005 - هدددد 1426، 8

  . 280 ص / 2 ج :اللغةمعجم مقايي  ، فارس ابن – 4

 3 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، والرتمجة للتأليف املصرية الدار، النجار احلليم عبد : حتق، مذي  اللغة، األزهري أمحد بن حممد  – 5

  . 122 ص /

 46 / 33 :األحزاب سورة – 6

، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، هندوي احلميد عبد : حتق، احملكم واحمليط األعظم، املرسي سيده بن إمساعيل بن علي  – 7

  . 326 ص / 2 ج : م 2000 - هددددد 1421، 1ط

 ،ط، مصر، الدولية الشروق مكتبة، املعجم الوسيط، النجار وحممد، القادر عبد وحامد، الزيات وأمحد، مصطفى إبراهيم – 8

  . 287 ص: :()د.ت
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 أعباءها ويتحمل الدعوة بأمر يقوم الذي هو الداعي وأن، التبليغ هي للدعوة اللغوية الداللة أن واخلالصة 

  .ومسؤولياما

 إىل الدعوة": يقول إذ ( اهلل رمحه ) تيمية ابن قول منها تعاريف عدة وردت فقد االصطال  يف الدعوة أما      

، أمروا فيما وطاعتهم، به أخربوا فيما بتصديقهم، رسله به جاء ومبا، به اإل ان إىل الدعوة هي – وجل عز – هللا

 باهلل اإل ان إىل عوةوالد، البيت وحج، رمضان وصوم، الزكاة وإيتاء، الصالة وإقام، الشهادتني إىل يتضمن وذلك

 كأنه  ربه العبد يعبد أن إىل والدعوة، وشره خريه بالقدر انواإل ، املوت بعد والبع ، ورسله، وكتبه ،وماللكته،

 والنهي باملعروف واألمر، واهلد  اخلري على الناس ح ": الدعوة تعريف يف حمفوظ علي الشي  ويقول، (9)"يراه

 لعلما": بأنه الدعوة عرف فقد غلوش أمحد الدكتور األستاذ أما . (10)"واآلجل العاجل بسعادة ليفوزوا، املنكر عن

 و كن، (11)"وأخالق وشريعة عقيدة من حو  مبا، اإلسالم الناس تبليغ إىل اهلادفة الفنية احملاوالت به ت عرف   الذي

 ودنياهم دينهم بأمور يبصرهم ما العامة من اجلمهور بتعليم الدين يف املستنريين العلماء قيام"بأهنا الدعوة تعريف

 أسلوب يف، تامة بدراية، الناس على اإلسالم معاين الداعية عرض هي": الدعوة بأن وقيل، (12)"الطاقة قدر على

 رسول أثر القتفاء، ومكان زمان كل  يف مجيعا   الناس بدعوة أهلية له من قيام هي والدعوة، (13)"املدعوين حال

 (14) وسلوكا   وعمال   قوال  ، به والتأسي . 

                                                 

 )، وديةالسع، اإلرشاد والدعوة األوقاف وزارة، (اهلل رمحه) قاسم بن حممد الرمحن عبد :وترتي  مجع، جممو  الفتاو ، تيمية ابن – 9

  . 157 ص / 1 ج : م 2004 - هدددددد 1424، ( د.ط

 17 ص: : م 1979 – هدددد 1399، 9 ، طاالعتصام دار، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، حمفوظ علي الشي  – 10

 . 10 ص: : ( د.ت )، 1 ط، مصر، والنشر للطباعة الكتاب دار، الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووساللها، غلوش أمحد – 11

 . 8 ص: : ( د.ت )، 1 ط، مصر، العروبة دار مكتبة، الدعوة إىل اإلسالم، زكري بكر أبو – 12

 :م 1992، 1 ط، لبنان، بريوت، والنشر للطباعة قتيبة دار، الدعوة إىل اهلل على ضوء الكتاب والسنة، طوير مسعود حسن – 13

 . 60 – 59 ص:

 اجلامعة، اإلسالمية للدراسات اإلسالمية اجلامعة جملة، اإلجيايب يف ضوء القرآن الكرمي الداعية، قاسم جابر حممود رياض – 14

 . 380 – 379 ص: : 2014، 2  ، 22 مج، اإلسالمية
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 هي ذلك عن فضال   والعباد البالد صال  إىل طريق فهي تعاىلو  سبحانه اهلل إىل الدعوة أمهية املسلم على خيفى ال 

 بالدعوة يقوم ملن وتعاىل سبحانه اهلل خ  وقد، والسالم الصالة عليهم واملرسلني األنبياء من اخللق صفوة وظيفة

 أصحاهبا تعاىلو  سبحانه اهلل كرم  كما،  العباد أحوال إصال  يف التأثري بالغ من هلا ملا، عظيما   وشأنا  ، كبريا    فضال  

 تلك ومن، النبوية والس نة القرآنية النصوص عليه دلت ما وهذا، واآلخرة الدنيا يف الرفيع واملقام العظيم باألجر

َهْونَ  بِاْلَمْعر وفِ  َويَْأم ر ونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى يَْدع ونَ  أ مَّة   ِمْنك مْ  َوْلَتك نْ "تعاىل: قوله األدلة  ه مْ  ْولَِئكَ َوأ   اْلم ْنَكرِ  َعنْ  َويـَنـْ

 قول بدليل اهلل إىل وأحبها األقوال وأحسن األعمال أفضل من تعترب الدعوة فإن ذلك عن وفضال  ، (15)"اْلم ْفِلح ونَ 

  (16)"َصاِلح ا َوَعِملَ  اللَّ ِ  ِإَلى َدَعا ِممَّنْ  قـَْوال َأْحَسن   َوَمنْ ": تعاىل

  األنبياءتعريف  – 2

 : وهي معان   ثالثة ( نيب ) لكلمة اللغوية املعى وجدت        

 النون": فارس ابن يقول، أخرب أي، وأنبأ، ند ب أ  و ، ند ب أ   الفعل من الكلمة اشتقاق فيكون، اخلرب أي : النبأ معى - أ

 إىل مكان من يأيت ألنه اخلرب : النبأ القياس هذا ومن ...، مكان إىل مكان نم اإلتيان قياسها واهلمزة والباء

 ن بِّ ، مكان
 وند ب أ  ، ند ب أ   تقول، اخلرب : النبأ : اجلوهري ويقول، (17)"تعاىل اهلل عن أنبأ فألن ه النيب   مه  ز   وم ن  ، امل رب   ئوامل

 . (18) اهلل عن أنبأ ألن ه النيب أ خذ ومنه، أخرب أي :

 عال : أي ةمهز  بدون"ونب"و"ند ب ا"الفعل من اشتقاق فيكون، واالرتفا  العلو أي : والنََّباوة النَّْبوة معى -  

 وقال، (19)"غريه الشيء يف ارتفا    على يدلُّ  صحيح أصل  ، املعتلُّ  واحلرف والباء النون، ند ب و"فارس ابن قال، وارتفع

، اخللق سالر على ش رِّف أن ه أي، منه مأخوذا   الن يب   جعلت فإن، األرض من ارتفع ما : والن باوة الن بد و ة": اجلوهري

                                                 

 .104 / 3 :عمران آل سورة – 15

 . 33 / 41 :فصلت سورة – 16

 . 385 ص / 5 ج : معجم مقايي  اللغة، فارس ابن – 17

، 4ط، للماليني العلم دار، عطار الغفور عبد أمحد حتق:، ةالصحا  تاج اللغة وصحا  العربي، وهرياجل محاد بن إمساعيل  –18

 . 162 ص / 1 ج : القاموس احمليط، الفريوزاباديو ؛   2500 ص / 6 ج : م 1984 - هددددد 1404

 . 384 ص / 5 ج :معجم مقايي  اللغة ، فارس ابن – 19
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 وقال": األصفهاين الراغ  وقال، (20)"أ ن ب ي اء واجلمع، ند يب ي  وتصغريه، مفعول مبعى ف ع يل   وهو ، ةهلمز ا غري فأصل ه

 َوَرفـَْعَناه    : بقوله عليه املدلول الناس سال ر عن حملِّه لر ف عة نبينا   ومس  ي، الرِّف عة   أي الن بوة   من هو : العلماء بعض

 . (21) "ةباهلمز  النيبء من أبلغ   اهلمز   ةبغري   فالنيبُّ  [ 57 / مرمي ]  َعِليًّا َمَكان ا

  (22)"اهل د  ط رق : األنبياء": األزهري قال، الواضح الطريق معى - ج

 اهلل عند ومسو ها النيب مكانة الرتفا  وذلك ؛ الرتفا ا وهي النباوة من مأخوذا   يكون قد لغة فالنيب ذلك وعلى 

 سبحانه اهلل إىل خالله من اخللق يصل الذي الطريق هو لكونه ؛ الطريق هوو  النيب من مأخوذا   يكون وقد، والناس

  . ربه عن خيرب ألنه ؛ اخلرب وهو النبأ من مأخوذا   يكون وقد، وتعاىل

 بالرؤيا نب ه أو ،قلبه يف أ هل م   أو، مب لك إليه أ وحي   م ن  ": بأنه النيب لفظة اجلرجاين عرف فقد االصطال  يف أما 

  . (24)"قبله من شر  لتقرير املبعو  هو النيب"يقول: األشقر عمر ليمانس عمر أما و .(23)"الصاحلة

  البالغي القرآني اإلعجا  – 3 

 عن وعجز ...، فاتين : أي، فالن   وأعجزين، ب ق  والس   الفوت  ": واإلعجاز، (25) الضعف : اللغة يف العجز      

، القدرة وانعدام والقصور الضعف معى دالرة عن خيرج ال ( ع ج ز   ) ملادة اللغوي فاملعى، (26)"عنه ق ص ر   إذا األمر

  . (27)"للمبالغة واهلاء التحدي عند به أ ع ج ز   ما":  النيب ومعجزة، املراد الشيء حتصيل عن والكالل
                                                 

 . 2500 ص / 6 ج : الصحا ، اجلوهري – 20

 مصطفى نزار مكتبة، كيالين  سيد حممد : حتق، املفردات يف غري  القرآن، األصفهاين بالراغ  املعروف حممد بن احلسني  – 21

 . 623 ص / 2 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، الباز

 . 486 ص / 15 ج : مذي  اللغة، األزهري أمحد بن حممد - 22

 والتوزيع للنشر الفضيلة دار، املنشاوي صديق حممد : حتق، معجم التعريفات، اجلرجاين الشريف علي بن حممد بن علي – 23

 . 201 ص: : ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، والتصدير

 15 ص: : ( د.ت )، 4ط، الكويت، والتوزيع للنشر النفال  دار، الرسل والرساالت، األشقر عمر سليمان عمر – 24

 . 232 ص / 4 ج :معجم مقايي  اللغة ، فارس ابن  – 25

 . 370 ص / 5 ج : ( د.ت )، 3 ط، بريوت، صادر دار، لسان العرب، األفريقي منظور بن مكرم بن حممد الدين مجال – 26

 . 516 ص: :القاموس احمليط ، الفريوزابادي – 27
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 أعظم مبثله اإلتيان عن البشر أعجز الذي القرآن إن   إذ، اللغوي معناه عن يبعد ال اصطالحا واإلعجاز      

 إظهار هبا ق صد، النبوة بدعو  مقرونة، والسعادة لل ري داعية، للعادة خارق أمر": فاملعجزة،  النيب معجزات

، (29)"املعارضة من سامل، بالتحدي مقرون، للعادة خارق أمر هي"أو، (28)"اهلل من رسول أنه دعىإ من صدق

 املعجزة وتأيت ويألفوه أمر على القوم يتعارف أن وهو العادة خرق : األول : شروط ثالثة للمعجزة ذلك فاقتضى

 ه رة احلذاق وهم،  موسى قوم سجية كان  السحر أن فمنها، ومعتاد مألوف هو عما وخارجة   خارقة  
، فيه امل

 نوكا،  هرون كانوا  مبا فأعجزهم  عيسى قوم به حذق مما الط  وكان، وأفحمهم فاقهم مبا موسى فجاءهم

، اخلصومة عند والل دد األلسنة وجالبة املنطق بالغة يف الفصحاء فهم، والبيان الفصاحة زمام ملكوا قد العرب

، أساطني فيه هم مبا، ألسنتهم وأخرس فصحاءهم وأتع    ، بلغاءهم أفحم الذي الكرمي بالقرآن  النيب فجاءهم

 يف معلومة م دركة املعجزة كانت  إذا تثبت اإلعجاز حجة أن   وهو زالد معى وهنا، (30) وأفانني ضروبا خالله وشقوا

 حاجة من الدين تبليغ يف ما بقدر الزمن على  تد أثرها وأن، اجلميع طاقة فوق كوهنا  مع اخلصم إدراك مستو 

 هبا ويتحد ، نبوته على اآلية النيب يقدم بأن وذلك بالتحدي مقرونة تكون أن : الثاين والشرط، (31) إليه الناس

 كلها  وآياته القرآن وسور، (32) نبؤءته وثبت له صح مبثلها اإلتيان عن وعجزوا النيب آية ظهرت فإذا، يشاء من

 اإلتيان من معهم تتدرج وهي، كثرية  الصريح التحدي وآيات، مبثلها واإلتيان مبعارضتها العرب فصحاء تتحد 

 وذلك سورة أقصر إىل لقصدهم وإفحاما، لطالرهم إنزاال، معهم تدرجت حى، سور بعشرة أو الكرمي القرآن مبثل

 اللَّ ِ  د ونِ  ِمنْ  ش َهَداءَك مْ  َواْدع وا ِمْثِل ِ  ِمنْ  ِبس ورَة   فَْأت وا َعْبِدنَا َعَلى نـَزَّْلَنا ِممَّا رَْيب   ِفي ك نت مْ   َوِإنْ ": تعاىل قوله يف

                                                 

 . 184 ص: : معجم التعريفات، اجلرجاين – 28

، 1 ط، لبنان، بريوت، ناشرون الرسالة مؤسسة، األزنؤوط  شعي :حتق، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي الدين جالل – 29

 .645 ص: :م 2008 - هددددد 1429

 1 ج :م 1998 – 1418، 7 ط، القاهرة، اخلاجني مكتبة، هارون حممد السالم عبد :حتق، البيان والتبيني، : اجلاحظانظر – 30

 .9 - 7 ص /

 . 67 ص: : م 1967، 3 ط، بريوت، الفكر مكتبة، شاهني بورالص عبد ترمجة، الظاهرة القرآنية، نيب بن مالك  – 31

  . 252 ص: : م 1971، 3 ط، مصر، املعارف دار، صقر أمحد السيد : حتق، إعجاز القرآن، الباقالين الطي  بن حممد – 32
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 وتسلم املعارضة من املعجزة حتفظ بأن وذلك، ضةاملعار  من :السالمة الثال  والشرط ،(33)"َصاِدِقينَ  ك نت مْ   ِإنْ 

 كل  ويبطل، طمع كل  ليقطع بالتحدي مقرتنا   الكرمي القرآن بينه   ما وهو، العادة خرق به قامت فيما املضاهاة

 أ ِعدَّ ْ  ْلِحَجارَة  َوا النَّاس   َوق ود َها الَِّتي النَّارَ  فَاتَـّق وا تـَْفَعل وا َوَلنْ  تـَْفَعل وا َلمْ  فَِإنْ ": تعاىل قال، حماولة

 لن بأهنم خبارواإل، معجزا   به املتحد  كون  صحة": ومها النبوة إثبات على دليالن اآلية هذه ففي، (34)"ِلْلَكاِفرِينَ 

 . (35)"اهلل إال يعلمه ال غي  وهو، يفعلوا

،  هللا كالم  هو التحدي مناط ألن العجي  نظمه أسرار يف تربز لغوية الكرمي القرآن ومعجزة      

 النيب لقوله مصداقا  ، (36)"الطرق من عداه ما مجيع من أبلغ هو بطريق املعى يودي  "أن هو الكالم يف فاإلعجاز

 :"الكالم من سامية صفة القرآين فاإلعجاز، (37)"خلقه على اهلل كفضل  الكالم سالر على اهلل كالم  فضل ،

 معجزته أن يف وانفراده القرآن متيز العرب أدرك وقد، املرات  ليهاإ ترقى ال ف ضلى ومرتبة، دوهنا ما كل  تفوق خارقة

، العقول إليه تتهد  فيها مضمر سر اإلعجاز وأن، مبفهومها ويعطون ويأخذون، مدلوهلا يعرفون الي الكلمة هي

                                                 

 . 23 / 2 : البقرة سورة – 33

 . 24 / 2 : البقرة سورة – 34

 :حتق، الكشاف عن حقالق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، زخمشريال عمر بن حممود القاسم أيب اهلل جار– 35

 ص / 1 ج :م 1998 - هدددد 1418، 1 ط، الرياض، العبيكان مكتبة، معوض حممد علي والشي  الوجود عبد أمحد عادل الشي 

223. 

 . 30 ص: : معجم التعريفات، اجلرجاين – 36

، االعتدال مطبعة، دمهان أمحد حممد بعناية، ن الدارمينس، الدارمي السمرقندي التميمي الفضل بن الرمحن عبد بن عبداهلل – 37

 . 441 ص / 2 ج : هدددددد 1349، ( د.ط )، دمشق
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،  لكذ دون بشي ولي  وبيانه ونظمه بلفظه هو إمنا اآليات تضمنته الذي فالتحدي، (38) البصالر عليه وتتعرف

 . (39) لغته إطار عن خيرج مما أو، وبيانه بنظمه يتصل ال مما املعاين من بشي وال، بالغي  خباركاإل

، والسورة واآلية واجلملة والكلمة باحلرف، الكرمي القرآن أجزاء بكل يتعلق لغوي ذايت إعجاز القرآين فاإلعجاز      

 يف يوجد فإمنا اإلعجاز أنوا  من عداه وما، القرآن بالغةل يسجد وجعله اجلاهلي العريب أعجز   الذي اإلعجاز إنه

 اللغوي اإلعجاز عليه أطلق سواء اإلعجاز ميدان يف الدارسني معظم عليه تفقا ما وهو، (40) القرآن أجزاء بعض

 القرآين اهليكل يف ويبح ، وبالغته وبيانه، القرآن أسلوب يف يبح  الذي اإلعجاز، البالغي أو البياين أو

، (41) والصياغة الشكل حي  من، والعبارة والكلمة احلرف يف ويبح ، الظاهرية القرآنية والصورة القرآين كلوالش

، تداوال وأوسعها، وحديثا قد ا اإلعجازية بالدراسات اقرتنت الي املصطلحات أشهر من يعترب البالغي واإلعجاز

 الناس تعجيز فلي ، اإلعجاز وطبيعة ينسجم البالغة يف التأثري معى إن   ذلك، اإلعجاز ملعطيات تناوال   وأمشلها

، البالغة من الكرمي القرآن به اتصف مبا أعجزهم وإمنا، احلرام عن واالمتنا  احلالل بإتبا  تعاىل اهلل أمر هم بأن

 اإلعجاز مناط أن فأدركوا، املفسرين أوالل إليه التفت ما وهذا . (42) االمتثال ىلإ دفعهم مما، نفوسهم يف وأثرها

 أنزله كتاب  يف جيم عها مل معاين وألمته للنيب مجع تعاىل اهلل أن إىل الطربي اإلمام أشار إذ، البالغة دالرة يف يكمن

 أصغر مثل نظم عن عجز الذي البديع وتأليفه، الغري  ووصفه العجي  نظمه املعاين تلك أشرف ومن، قبله لنيب

                                                 

 هددد 1410، بغداد جامعة، اآلداب كلية،  دكتوراه أطروحة، األسلوب يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، الكواز كرمي  حممد  – 38

 . 8 ص: : م 1990 -

 - هددددد 1424، 2 ط، الزقازيق، والنشر للطبع التفسري دار، الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي، حجازي حممود حممد  – 39

 . 49 ص: :م 2004

، بريوت، العلمية الكت  دار، الدين مش  أمحد وتصحيح ضبط، األقران يف إعجاز القرآن معرتك ،السيوطي الدين جالل  – 40

 . 5 ص / 1 ج : م 1988 - هددد 1408، 1 ط، لبنان

 و ؛ 143 ص : م 1989، 1 ط، األردن، عمان، عمار دار، البيان يف إعجاز القرآن، اخلالدي الفتا  عبد صال  انظر: –41

 . 397 – 396 ص: : م 1998، 1 ط، تون ، احلامي على حممد دار، كت  التفسري قضايا اللغة يف، اجلطالوي اهلادي

 . 15 ص: : األسلوب يف اإلعجاز البالغي، الكواز كرمي  دحمم – 42
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 من جديدا   ميدانا   الكرمي القرآن قد م لذلك، (43) الرفيعة املعاين من كلذل إضافة   حيوي ما مع اخلطباء   منه سورة

 من وحديثا   قد ا الدارسني معظم عليها أمجع الي البالغي اإلعجاز بظاهرة األدبية احلياة ومد  ، اإلعجاز ميادين

 اإلعجاز ومفهوم . (44) وأمهها اإلعجاز وجوه أعظم من ونظمه وبالغته القرآن بيان أن   من وغريهم املسلمني

 ذلك يتعد  بل، وبديع وبيان معان من الثالثة البالغة علوم حتويه ما على االقتصار بالضرورة يعين ال البالغي

 الن  متنح فنية ومسات بيانية روافد من النف  يف وأثرها، الن  داخل يف اإلبدا  وروافد التأثري أسباب كل  ليشمل

 وحسن، التصوير وقوة، النظم وبراعة، التأليف وحسن، الكلمة بالغة من، عجازاإل مرتبة إىل بالغته مسو القرآين

  اإلعجاز وجوه من العديد البالغي اإلعجاز مفهوم يف بذلك فيدخل، اإلحكام ودقة، االنسجام وروعة، التناس 

، (45) للنفوس روأث وهيبة روعة من عليه وما، وخواتيمها السور وفواتح، والسور اآليات ومناسبة، التأليف كحسن

، باإلعجاز راف دة وسورها وآياما ومجلها، ألفاظها تبقى أن ق د ر الي اخلالدة القرآنية املعجزة وطبيعة يتالءم ما وهذا

 أطلقوا سواء دراسامم يف ارتادوها الي الوجوه هي وهذه، وحديثا قد ا الدارسون فيه شغل الذي امليدان هو وهذا

 . اللغوي أو النظمي أو البالغي أو البياين اإلعجاز عليه

 الدراسات أوىل ختللت الي اإلشارات ببعض بدأت، وحديثا   قد ا   متجددة مسألة هي اإلعجاز قضية إن      

 )ت للفراء ( القرآن معاين ) مثل، امللحدين مطاعن أمام وصحته وصدقه القرآن لغة عن دافعت الي القرآنية

 وكشف وأسلوبه القرآن لغة عن للدفا  كرست  والي ( هدددددد 210 ت ) عبيدة أليب ( القرآن جماز و) ( هدددددد 207

 يرجع وإليهما، البالغية اإلشارات من الكثري من ختلوان ال أهنما إال لغويتني كانتا  وإن الدراستان وهاتان، وجوهه

 الباب بذلك ففتحتا، سلوبواأل النظم يف اإلعجاز وجوه وتلم  القرآنية الدراسات خطوات أوىل رسم يف الفضل

 . (46) به ي صرحا مل وإن البالغي اإلعجاز قضية يف الالحقني أمام
                                                 

، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار ،شاكر حممود وتعليق ضبط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطربي جرير بن حممد  – 43

 . 12 – 9 ص: : م 2001 - هددددد 1421، 1ط، لبنان

 . 29 ص: : م 1991، ( د.ط )، األردن، عمان، آن الكرميإعجاز القر  : حسن فضل سناءفضل حسن عباس،  – 44

 البالغي:األسلوب يف اإلعجاز ، الكواز كرمي  حممدو  ؛182، 58، 42، 23 ص / 1 ج :األقرانمعرتك ، السيوطي انظر: - 45

 . 554 ص :التفسريقضايا اللغة يف كت   ،اجلطالوي اهلاديو  ؛17 ص:

  . 156 م:ص: 1979 -هدددددد1399، 3 ط، الشروق دار،  القرآنالتعبري الفين يف، أمني شي  بكري – 46
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 على ردا   ألفه والذي ( القرآن نظم ) املفقود كتابه  يف البالغي القرآن بإعجاز ( هددددددد 255 )ت اجلاحظ وصر  

 الكرمي القرآن معارضة عن العرب مهم صرف اهلل أن ومفاده، بالصرفة القالل هددددد( 231 ت ) املعتزيل النظام شي ه

  يف اجلاحظ فاختط، (47) النظام قبل اإلسالمية البيئة عن بعيد رأي وهو، مبثله ألتوا يصرفهم مل ولو، حتديهم مع

 من حيويه وما البديع بنظمه معجز القرآن أن وبني  ، العريب والبيان القرآين األسلوب طبيعة بني فيه وف ق   طريقا كتابه

 كانت  وإن البالغي باإلعجاز القاللني من فاجلاحظ، (48) البالغة فنون من وغريها واستعارات، وحذف جيازإ

 يف عليها املعول هي وليست شي ه عنها كت     الي الصرفة ليست أهنا إال عنده اإلعجاز وجوه أحد الصرفة

 اجملاز وألوان واستعارة تشبيه من بالغية ونفن من حيويه وما القرآن نظم هو عنده حقيقة املعجز وإمنا، (49) اإلعجاز

 نظمه وروعة، القرآن فصاحة هبا يت سم الي الفنون من وغريها، ألفاظ ودقة، ووزن موسيقى من فيه وما، األخر 

 قتيبة ابن أما . (50) بعد فيما الكرمي القرآن أسلوب هبا ومه د، اإلعجاز يف نظريته أساس جعلها حى، طبقته وعلو

 اهلل جعله فقد": قال إذ القرآين اإلعجاز عن ( القرآن مشكل تأويل ) كتابه  يف حتد  فقد هددددد( 276 ت )

 الكثري ومجع ... اآلذان متجه ال ومسموعا، التالوة طول على  ل ال متلوا، النظم عجي ، التأليف معجز، تعاىل

 حروفها وتالف جريها وسالسة وداللتها أليفهاوت القرآنية األلفاظ ببالغة فاهتم (51)"لفظه من القليل يف معانيه من
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  . 225 ص: : م 1980

 1399، 1 ط، القاهرة، اخلاجني مكتبة، هارون حممد السالم عبد : حتق، حجج النبوة ) ضمن رسالل اجلاحظ (، اجلاحظ  – 48

 . 279 ص / 3 ج : م 1979 - هدددددد
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، 1 ط، مصر، العريب الفكر دار، إعجاز القرآن يف دراسة كاشفة خلصال  البالغة العربية ومعايريها، اخلطي  الكرمي عبد و ؛96
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 ما مستشفا القرآن شواهد على واقفا، القلوب وحتريك الوجدان إثارة، البيان ومسو النظم وبديع الفواصل وتناسق

  . (52) املعجز األسلوب دراسة يف الفنية للوجهة ممهدا   طريقا   عمله وكان، ومجال روعة من فيها

 يعترب الذي البالغي اإلعجاز ( القرآن إعجاز يف النكت ) كتابه  يف ( هددددد 386 ت ) الرماين تناول وقد      

 عنده الراجح هو البالغي الوجه أن إال، (53) كتابه  مستهل يف عددها الي القرآين لإلعجاز وجوه سبعة أحد عنده

 أدىن هو ما ومنها، طبقة لىأع هو ما منها": طبقات ثال  على البالغة قسم إذ، (54) فيه دراسته س  ر   والذي

 البالغة وعرف، (55)"القرآن بالغة وهو، معجز فهو طبقة أعالها كان  فما ... الوسط يف هو ما ومنها، طبقة

 وهو، (56)"اللفظ من صورة بأحسن القل  إىل املعى إيصال": بأهنا الكرمي القرآن لنصوص تذوقه من نابعا   تعريفا  

 ومبينا  ، القل  يف وتأثريه ،النف  يف ذلك وصنيع املعى وكمال اللفظ كمال  بني فيه مجع، ومانع جامع تعريف

 . (57) والنظم والصياغة اللفظ من البيانية والصورة واألسلوب، للبالغة النفسي األثر

 والتجان  والفواصل والتالؤم واالستعارة والتشبيه اإلجياز" وهي أقسام عشرة إىل البالغة الرماين وقسم      

 خيت  ما فمنها، للبالغة اجلامع تعريفه فيه حقق تقسيم وهو (58)"البيان وحسن واملبالغة والتضمني ريفوالتص

 والصورة . (59) إليها تسللها وطريق النف  يف كله  ذلك واثر، باللفظ خيت  ما ومنها، البيانية والصورة باملعاين
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 قصده ما وهو البليغ الكالم ومسات، التعبري فنون كل  بظله حتيا الذي النظم يف تتكون األقسام هلذه اجلامعة

 املفردات وتعلق واألحكام، واألداء والوضع، االختيار يف بالدقة النظم حيققها صورة فأحسن، السابق بتعريفه

 النظم حسن من الغاية إذ، معا   والنفسي الفين اجلان  يربط فهو، النف  وحاجات باملشاعر املعاين تعلق ببعضها

 أسباب مجع ما مرتبة أعالها"مرات  على جعله الذي ( البيان حسن ) بدددددد عناه ما وهذا .(60) ف الن يف األثر

 يأيت وحى، تربد حى النف  وتتقبله، اللسان على ويسهل، السمع حيسن حى النظم تعديل من العبارة يف احلسن

 وحسن، اللسان على واخلفة، عالسم يف الوقع حبسن يتحقق عنده البيان فحسن (61)"... احلاجة مقدار على

 يف التصرف ألن  ، بالصياغة بل باللفظ تتعلق ال خصال  وكلها، املقام قدر على املقال يأيت وان، النف  يف التقبل

ر   يكمن وفيه، القرآين التأليف حال وذلك، له حدود فال التأليف أما، حمدود اللفظ  جعله حى . (62) إعجازه س 

 حسن مع األظهر إىل األغمض إخراج": هو عنده فالتشبيه، البالغة فنون بقية يف للحسن شرطا الرماين

، (64)"الداللة وصحة، الفالدة وكثرة، اللفظ وعذوبة، النظم حسن": هي احلسن هذا مسات وجعل (63)"التأليف

 ل ما النف  يف له املعى وتقب ل، اللفظ يف وسهولته، السمع يف الكالم حسن"يف التالؤم فالدة عنده تتمثل وكذلك

ث ل   الشكل هبذا الرماين عند فالنظم، (65)"الداللة وطريق، الصورة حسن من عليها يرد  عند يقف جديدا   مفهوما     

 البالغة عد   وقد عج  وال، البالغي البيان من إطار يف القرآنية اآلية يف النكتة ويستنبط، والصورة والعبارة املعى

 (66) البالغة إىل طريقا   وعد ه، بالنظم عنايته من أكثر التطبيقي باجلان  اهتم   قد بذلك وكأنه، اإلعجاز وجوه أهم

. 
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 يكون ال أن البالغي اإلعجاز يف اشرتط الذي، ( القرآن إعجاز بيان ) يف ( هددددددد 388 ت ) اخلطايب ويليه      

 االعتماد سابقيه على ناعيا، به العلم وإحاطة، له التحقيق دون الظن وغ ل بة، التحقق وعدم، التقليد على قالما

 فضل به ي علم ظاهر بأمر وحتديده، فيه املزية معرفة دون من مساعه عند غريه من البليغ الكالم متييز يف الذوق على

 البالغة أثر واستشعار، الذوق بتحكيم واالكتفاء املعجزة البالغة صفة حتديد ودون، الكالم سالر على القرآن

 مرات  ملعرفة إليها واالحتكام، علمية أس  على املبنية القواعد ووضع التقنني إىل منه وسعيا، نف ال يف املعجزة

 ومنها، السهل الغري  الفصيح ومنها، اجلزل الرصني البليغ فمنها": مرات  ثال  على عنده وهي . (67) الكالم

 منه شيء القرآن يف يوجد ال الذي املذموم اهلجني النو  دون، احملمود الكالم أقسام وهذه، الر س ل الطلق اجلالز

 القرآن وبالغة، وأقربه أدناه والثال ، وأقصده أوسطه والثاين، وأرفعه الكالم طبقات أعلى األول والنو ، (68)"البتة

 القرآن بالغات فحازت"، والتقري  التوليف حسن مع، منها املتباين بني ومؤلفة، بنصي  منها نو  كل  من حالزة

 جيمع الكالم من منط األوصاف هذه بامتزاج هلا فانتظم، شعبة ... نو  كل  من وأخذت، حصة ... مقس كل  من

 كل  ند بد وِّ  مع نظمه يف األمرين اجتما  فكان، كاملتضادين  نعومما يف انفراد على ومها، والعذوبة الف امة صفي

، اخلطايب عند البالغي اإلعجاز أساس هو املتفرد فالنظم، (69)"القرآن هبا خ   فضيلة اآلخر على منهما واحد

 ملعاين إدراكهم وعدم، اللغوية األلفاظ مجيع عن علمهم لقصور، مبثلها اإلتيان عن البشر على املتعذرة والسمة

 األفضل اختيار إىل ليتوصلوا كلِّها  النظم وجوه الستيفاء معرفتهم تكتمل وال، األلفاظ تلك على احملمولة األشياء

 به ومعى، حامل لفظ : الثالثة األشياء هبذه الكالم يقوم وإمنا"مثله بكالم يأتوا أن إىل جوههاو  من األحسن عن

 يف السر وم كم ن، النظم نظرية أس  على يده وضع قد اخلطايب يكون وبذلك، (70)"ناظم هلما ورباط، قالم

 الشرف غاية إىل القرآين الن  ارتقى كيف  وأدرك، بصريته ونفاد ،الصافية وقرحيته، الثاق  برأيه، البالغي اإلعجاز
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 أسباب له اجتمعت حى، وتشاكله وتالؤمه وتأليفه نظمه وحبسن، وعذوبتها وجزالتها ألفاظه بفصاحة ،والفضيلة

، التأليف نظوم أحسن يف، األلفاظ بأفصح جاء ألنه، معجزا   صار"حى، البالغة طبقات أعلى به ومتثلت، الفرادة

 بالغة ومي ز القرآين األسلوب دراسة يف سابقيه عن آخر مسلكا   سلك قد بذلك فيكون، (71)"املعاين أصح م ضمنا  

 ومل، القرآن يف أسلوهبا يف املنعكسة البشرية النف  خصال  فقدان عن بني   ألنه، اإلعجاز حقيقة إىل ونفذ القرآن

 ثالثة عناصر يف البح  مجع فقد ،التفصيل إىل منه أقرب الرتكي  إىل منهجه فكان، البالغة فنون بقية عن يتكلم

 . (72) اجلامع الرباط يف ضمنا   عنده فتأيت البالغة فنون وكل والتشبيه اإلجياز أما، التحليل يف عليها أعتمد،

 البالغي اإلعجاز أمر يف إليه أحال فالذي، آخر باب من الذوق حتكيم أعاد اخلطايب أن القول و كن      

 لتجليه واختباره، الكالم بتذوق إال يتم ال والف امة العذوبة امتزاج إدراك ألن، الذوق على مبين أنه يف واضح

 خاصة إال يعرفه ال، اإلعجاز وجوه من آخر لوجه   إضافته يف ذلك ويتضح . (73) فضله عن والكشف، أمره

 املدارك اوتبتف متباين أنه يبدو التأثري وهذا، (74)"النفوس يف وتأثريه، القلوب يف صنيعه"هو وذلك، الناس

 إىل فنظر، غريه قد مه   الذي الوجه غري على البالغي اإلعجاز درس قد م من أول يعترب اخلطايب فإن لذا . واألذواق

، األغراض وتعدد، األسالي  لتلون، النظر إمعان إىل حيتاج مما، بكامله الن  إىل دالرته ووس ع أصيلة نظرة النظم

، أكثر فيها واحلذق التقانة إىل فاحلاجة النظم رسوم وأما": يقول حي ، الاألحو  ومقتضيات، املقامات وتباين

 يتشكل النف  يف صورة له فتقوم ببعض بعضه ويلتئم، الكالم أجزاء تنتظم وبه، املعاين وزمام، األلفاظ جلام ألهنا

                                                 

 . 27 ص: : املصدر نفسه، اخلطايب – 71

 – 100 ص: :م 1984، 1 ط، مصر، وهبة مكتبة، دراسة حتليلية لرتا  أهل العلم، اإلعجاز البالغي، موسى أبو حممد  – 72

101. 

 . 132 ص: :األسلوب يف اإلعجاز البالغي ، الكواز كرمي  حممد – 73

 . 70 ص: :بيان اإلعجاز القرآن ، اخلطايب إبراهيم بن محد بن حممد – 74



27 

 

 أهنا على صحيحا فهما مهافه الي، احلقيقية والبالغة الكالم جبمال جلية معرفة عن تتم نظرة وهذه (75)"البيان هبا

 . (76) اإلدراك من عالية   منزلة للبالغة بفهمه ف ك س   ، القلوب مز قوية وعاطفة، مجيل وأسلوب، سامية معان  

 حي ، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز قضية خلدمة"القرآن إعجاز"بكتابه ( هددددددددد 403 ت ) الباقالين ويأيت      

 الدراسات أصحاب من كثريا    وإن، السالفة القرون مد  على املضمار هذا يف مثله آخر ابكت  يشتهر مل إنه : قيل

 لإلعجاز الثالثة األوجه أهم عنده البالغي واإلعجاز . (77) القرآين اإلعجاز يف مرجعا غريه يعرفوا مل القرآنية

 النيب أ مية مع وقصصهم السابقة األمم أخبار وذكر، الغيوب عن باإلخبار القاللني الوجهني على ومقد م القرآين

 .      حد إىل البالغة يف وتناهيه، تأليفه وعجي  الكرمي القرآن نظم ببديع عنده البالغي اإلعجاز ويتمثل 

 . (78) الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز خلدمة كتابه  كر س  قد أنه وجدنا لذا عنده الراجح الوجه وهو، اإلعجاز

 والن ، وتالمحها واجلمل، وتآلفها املفردات ليشمل عنده النظم مفهوم اتسا  هو اقالينالب عند واجلديد      

 املوضوعية الوحدة وعن، مجلة القرآنية السورة يف يبح  جديدا   ميدانا   بذلك فأس ، انسجامه وحسن، واتساقه

 يرجع ما منها والي، عنده هرهمظا بكل القرآن نظم هبا يتميز الي للوجوه حتديده يف يتجلى ما هذا، فيها والفنية

 فصاحته إطراد ومنها، مذاهبه وتباين، وجوهه تصرف على، ملألوف هو ما عن نظمه خروج وهي، القرآن مجلة إىل

 ختتفي وال فصاحته تنقطع فال، مجله وتصرف، آياته وتعدد، سوره طول على براعته وتشابه، بالغته وتناس 

 قص  من وموضوعاته أغراضه تعدد على يتفاوت ال، البديع والتأليف ،العجي  النظم هذا أن ومنها، بالغته

، وتصريح وكناية، وإطناب إجياز من أساليبه تلون ومنها، ووعيد ووعد، وإنذار وإعذار، وأحكام وحكم، ومواعظ

 هلا املناسبة األلفاظ واختيار واألحكام الشريعة يف املبتكرة املعاين ومنها، املقام مقتضيات حس ، وتشبيه واستعارة

 يف املقطعة احلروف ومنها، وبالغتها فصاحتها يف القرآنية اللفظة اختيار دقة ومنها، والرباعة اللطف يف املوافقة مع

                                                 

 . 36 ص: :نبيان إعجاز القرآ، اخلطايب – 75

 هددددد 1400، 2ط، بريوت، الرسالة مؤسسة، فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حى عصرنا احلاضر، احلمصي نعيم – 76

 . 65 ص: : م 1980

 . 53 ص: :إعجاز القرآن الكرمي ، حسن فضل سناء، عباس حسن فضل  – 77

 . 139 ص: :نظرية اإلعجاز القرآين ، عمار حممد سيد دأمح؛ و  53 – 48 ص: : إعجاز القرآن، الباقالين انظر: - 78
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، واخلاصة العامة اخلصال  مجيع على اشتملت سورة وعشرين تسع يف حرفا عشر أربعة بلغت والي السور مطالع

 وسهل، بالغته ومسو، فصاحته علو مع القرآن نظم وأن، احلروف كتل من هو النظم هبذا الكرمي القرآن وأن

 . (79) م فسر وصعبه ميسر سبيله، ممتنع كله  فالقرآن، املستكره بالوحشي وال، الصع  بالغري  لي  قري ، ميسر

 لكل البالغي اإلعجاز لتذوق أساسيا شرطا الذوقي املعيار عن يت لى ال – سبقوه كالذين  – والباقالين      

 عالية درجة وعلى رفيع ذوق ذا يكون أن اإلعجاز طال  على اشرتط لذلك، القرآين للنظم والوجوه الصور تلك

 البالغي لإلعجاز إمجاله يف واضحا يبدو الذوقي االجتاه وهذا، األسالي  بتصرف واملعرفة، والرهافة اإلحساس من

 اخللق عجز ي علم الذي احلد إىل البالغة يف وتناهيه، تأليفه وعجي ، نظمه بديع إىل راجع بأنه القرآين الن  يف

 على وأغمض أدق وبعضه، اإلعجاز مزايا يف بعض من أظهر القرآن بأن قوله الذوقي االجتاه هذا نتالج ومن، عنه

 رغم كيفيته  دون اإلعجاز أثر فيها عباراته جاءت لذلك، اإلعجاز على الداللة يف واحد القرآن مجيع بأن اعتقاده

 أن يصلح ال البشر كالم  يف ووقوعه تعلمه  كن ما فكل البالغة فنون بقية أما، (80) اتبعها الي الطريقة حسن

 إعجاز على يدل الذي فذلك، البالغات من تعلمه إىل سبيل ال ما إال، الباقالين عند لإلعجاز وجها يكون

 يف وتصرفات كالم  من به يتصل ما مع االعلي للطبقة وموافقته النظم إىل واملزية الفضل إرجا  شريطة القرآن

 عن سئل إذا لذلك، والصورة والرتكي  اللفظ يف األداء جزليات نظم على الفالقة القدرة إىل يعود وذلك األسلوب

  متتابعة، كنظمها  منظومة، القرآن نظم هي الي احلروف مبثل يأتوا أن : به حتداهم الذي : قيل"التحدي جهة

 مثل وإىل، كالمه  عن وعبارات دالالت هي الي احلروف نظم يف واقع اإلعجاز ألن، دهاكاطرا  مطردة، كتتابعها

، القرآنية املفردة إىل نظر فقد، للنظم رؤيته باتسا  الباقالين جهد تل ي  و كن . (81)"التحدي وقع النظم هذا

 طرادوا، الفواصل وإتقان،  الت ل وبراعة، أساليبها وتصرف وإتقاهنا اجلملة وإىل، واتساقها ورصفها وفصاحتها

                                                 

 . 46 – 35 ص: : إعجاز القرآن، الباقالين : انظر – 79

 . 148 ص: :األسلوب يف اإلعجاز البالغي، الكواز كرمي  حممدو  ؛ 204 ص: : املصدر نفسه، الباقالين انظر: – 80

 . 261 – 260 ص: :إعجاز القرآن ، الباقالين – 81
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 التناس  وجوه إىل النظر التفسري علماء من لكثري فيه مهد، إليه نظر الذي القرآين الن  مستو  على كله  ذلك

 . (82) والسور اآليات بني

 اجلزء يف وذلك، البالغي اإلعجاز ميدان يف طويل   با  ( هددددددد 415 ت ) اهلمذاين اجلبار عبد وللقاضي      

 آراء فيه عرض، اإلعجاز قضية لبح  كر سه  والذي،"والعدل التوحيد أبواب يف املغين"موسوعته من عشر ادسالس

 يف املزية إليه ترجع الذي وحده النظم كون  نفيه هو عنده واجلديد، هبا اإلعجاز وقو  ونفى وفن دها السابقني

 عن نقال   يراها الي، املتفردة الفصاحة وهي دهعن اإلعجاز لرو  مظهر هو وإمنا، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز

  لو ألنه، األمرين اجتما  من والبد، املعى وحسن، اللفظ جزالة": بأهنا ( هدددددد 321 )ت اجل بالي هاشم أيب شي ه

، معجزا   جلعله كاف    غري معينة طريقة على النظم كون  وأما . (83)"فصيحا   يعد مل املعى ركيك، اللفظ جزل كان

 واختصاصه، بانفراده معجزا كونه  يوج  الفصاحة قدر يف العادة عن خروجه ألن"، به واقعا التحدي كان  اوإمن

 الي بالفصاحة وعالقته، له ومقو   اإلعجاز مظهر عنده فالنظم، (84)"معجزا كونه  يوج  ال الوجه هذا من بنظم

 لو كان  وإن معجزا الفصيح الكالم كون  يؤكد"عنده حسنه فإن   املعى وكذلك، بالبدن الرو  عالقة اإلعجاز مكمن

  . (85)"الصفة هلذه خيت  مل انفرد

 يف عنها غى ال الي الضم وطريقة، الكالم ترتي  مبراعاة إال ت نب   مل اجلبار عبد القاضي عند والفصاحة      

 إذ، (86) فصاحته يف التفاضل ومرجع، الكالم حسن مقياس النظم فجعل، وفصاحتها العبارة بالغة على الوقوف

 مع والبد، خمصوصة طريقة على بالضم الكالم يف تظهر وإمنا الكالم أفراد يف تظهر ال الفصاحة أن   واعلم": يقول

 تكون وقد، الضم تتناول الي باملواضعة الصفة هذه تكون أن جيوز وقد، صفة كلمة  لكل يكون أن من الضم
                                                 

 . 237 ص: :نظرية اإلعجاز القرآين ، عمار حممد سيد أمحدو  ؛ 210 ص: :اإلعجاز البالغي، موسى أبو حممد نظر:ا – 82

، 1 ط، القاهرة، الكت  دار مطبعة، اخلويل أمني تقومي، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، االسرتابادي اجلبار عبد  القاضي – 83

 . 197 ص / 16 ج : م 1960 - هددد 1380

 . 321 ص / 16 :ج املصدر نفسه، االسرتابادي اجلبار عبد  القاضي – 84

 . 224 ص / 16 ج : املصدر نفسه، االسرتابادي اجلبار عبد  القاضي – 85

 - هددددد 1417، بغداد جامعة، اإلسالمية العلوم كلية،  دكتوراه أطروحة، عبد اجلبار مفسرا  ، النعيمي خضر الستار عبد : انظر – 86

 . 151 ص: :نظرية اإلعجاز القرآين ، عمار حممد سيد أمحدو  ؛ 207 ص: : م 1997
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 أو الكلمة فيه ت عترب أن إما ألنه، رابع الثالثة األقسام هلذه ولي ، عباملوق تكون وقد، فيه مدخل له الذي باإلعراب

 إىل بعضها انضم إذا الكلمات يف مثله االعتبار من البد مث، كلمة  كل  يف االعتبار من والبد، موقعها أو حركاما

 موقع يف ماسي وال النظم مبعطيات إال حتديدها  كن ال عنده الفصاحة مقايي  تكون وبذلك، (87)"... بعض

، واحنطاطه حسنه وأسباب، املعى روافد ألهنا، الرتتي  خالل النسقي وموقع، اإلسناد وعالقات الوظيفي الكلمة

 كانت  وإن، فيها املزية تظهر فال منها البد كان  وإن املعاين رتبة فإن  ، املتفقة املعاين يف الفصاحة يف التباين ومعايري

 هبا ي عرب الي األلفاظ إىل راجعا   التزايد يكون أن فالبد، التزايد فيها يقع ال عاينامل ألن، ألجلها كالمال يف تظهر

 . (88) املعاين تلك عن

 سبقه باللفظ احلفاوة هذه ولكن، باملعى است فافا   لي  القاضي عند األلفاظ على التعويل من تقدم وما      

، األلفاظ ربقة من املعاين حترير دعو  حملاربة جلرجاجيا لقاهرا وعبد اجلبار عبد القاضي وتابعه اجلاحظ إليها

 ومسلك اللغة وضع على أكان سواء، يشاء لفظ بأي خيرجها أن الشاعر أو وللكات ، الفلسفية املعاين واصطياد

 مث العريب الرتا  وضيا ، وحاضرها اللغة ماضي بني الصلة قطع يعين وهذا، النظم ركيك من ذلك غري أم، أرباهبا

 . (89) وإعجازه القرآن بالغة إىل الطريق معامل طم 

 تظهر فالذي"، بإزاله عدمها أو بالفصاحة الكلمة وتتصف، املزية به تظهر الذي الوجه إىل القاضي ويصل      

 الي احلركات أو، باملوقع خيت  الذي والتأخر التقدم أو، الكلمات به ختت  الذي اإلبدال إال لي  املزية به

 عليه زاد إمنا يكون أن اآلخر من أفصح أحدمها اللذين الكالمني يف والبد، املباينة تقع فبذلك، ابباإلعر  ختت 

، خمصوصة طريقة على بالضم الكالم يف الفصاحة تتجلى الثالثة الروافد هذه وباعتبار، (90)"ببعضه أو ذلك بكل

 . اإلعجاز حد إىل وارتقت الكرمي القرآن بالغة هبا متيزت والي

                                                 

 . 199ص / 16 ج :املغين يف أبواب التوحيد والعدل، االسرتابادي اجلبار عبد القاضي – 87

 . 199 ص / 16 :ج املصدر نفسه، االسرتابادي اجلبار عبد القاضي  – 88

، مصر، العريب الفكر دار، آثار القاضي عبد اجلبار وأثرها يف الدراسات البالغيةغة القرآن يف بال، الشني الفتا  عبد  – 89

 . 474 – 473 ص: : م 1978، )د.ط(

 . 100 / 16 ج : املغين يف أبواب التوحيد والعدل، االسرتابادي اجلبار عبد القاضي – 90
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  عليها توقيعه من القاهر عبد استمد الي النغم مفاتيح أيدينا بني أود  قد"اجلبار عبد القاضي يكون اوهبذ 

 نظريته فكرة أخذ إذ، (91)"للنظم تفسريه يف القاهر عبد من اجلبار عبد بيقرت  ومن، .... ،"اإلعجاز داللل"كتابه

 على وسار، (92) والنقد البالغة دنيا يف تمس حى  وأصوال مباد  منها وجعل، وطورها اجلبار عبد القاضي من

 اخلطايب جهود غدت حى، املعجز نظمه والسيما، الكرمي القرآن أسلوب دراسة يف العقلي االجتاه هذا يف هنجه

 أنه الغري  والشيء . (93) الطريق على املعامل القاهر عبد أمام وضعت متهيد مرحلة اجلبار عبد والقاضي واجل ب اليني

 بعض يف عليه وحتامل، ونصوصه القاضي أفكار نقل أنه مع، بعيد أو قري  من ذلك من شيء أي ىلإ ي شر مل

 . (94) األحيان

 إىل والبالغة القرآين اإلعجاز نظرية بعجلة دفعوا الذين، اجملهولني اجلنود من اجلبار عبد القاضي يعترب ولذلك      

 واغرتفوا، آثاره من انتفعوا الذين حى، تقدير أو مد  بكلمة، نالذاكرو  يذكره أن دون، قيهار   يف وسامهوا، اإلمام

  . (95) ومثاره جهده من الكثري وقطفوا، حباره من

 ويضع، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز قضية ليتوج ( هدددددددد 471 ت ) اجلرجاين القاهر عبد اإلمام ويأيت      

 فضال   ( اإلعجاز )داللل كتابه  يف، النظم نظرية وهي، القرآين عجازاإل يف بنظريته امليدان هذا يف األخرية اللمسات

 دنيا يف اخلالدة لنظريته وتطبيق وامتداد، وتوضيح تفنيد من ( البالغة أسرار ) و ( الشافية الرسالة ) يف أودعه عما

 . البالغة

 ملعرفة، مظاهرها وإدراك، اأسباهب تلم  من بد فال، عنده اإلعجاز سر هي القرآنية البالغة دامت وما      

 هفتحت أنت إذا، العلم من باب"البالغة ألن، املضمار هذا يف التقليد وجملانبة، الكلم نظم يف ت عر ض الي اخلصال 
                                                 

 . 117 ص: : ( د.ت )، 1ط، مصر، املعارف دار، البالغة تطور وتاري ، ضيف شوقي – 91

 هدددد 1391، ( د.ط )، مصر، والنشر للطباعة املصرية الشركة، خطوات التفسري البياين للقرآن الكرمي، البيومي رج  حممد  – 92
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 . 207 ص: : األسلوب يف األعجاز البالغي، الكواز كرمي  حممد  – 93
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  حسم إىل سببا   ووجدته جسمية وفالدة، عظيما   الدين يف أثرا   له ورأيت، شريفة ومعان  ، جليلة فوالد منه أطلعت

 . (96)"بالتأويل يتعلق فيما اخللل أنوا  وإصال ، التنزيل إىل يعود فيما الفساد من كثري

 إىل خل  حى هبا يقتنع مل لكنه اإلعجاز يف سبقوه الذين آراء ( اإلعجاز داللل ) يف اجلرجاين استعرض      

دقا  ، منها إليه اطمأن ما وأخذ فيه سابقيه جهود فاستلهم، النظم إىل املزية إرجا   لتمحيصها بفكره فيها حم 

  تد بل، الكلم أواخر يف النظر حدود عند يقف ال يراه الذي، وأصوله النحو علم يف بتمرسه ومتسلحا، وتنقيحها

 على يقوم النظم جوهر أن   إىل توصله يف السب  ذلك وكان، املتكلم ألغراض ومطابقته األسلوب صحة ليشمل

 هي ليست والي، النظم يف نظريته القاهر عبد عليها بى الي اجلوهرية الفكرة وهي، النحوية العالقات أساس

 حي ز إىل والتأليف الضم حي ز من بالنظم خرج وبذلك، (97)"الكلم بني فيما النحو معاين توخي غري"األمر حقيقة

 لنقدا يف اجلمالية املقايي  أهم إىل مث   الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز حقل يف دالرما تتسع الي العلمية النظرية

 عدد ذلك وبعد، (99)"بعض بسب  بعضها وجعل، ببعض بعضها الكلم تعليق": بأنه النظم وعرف . (98) األديب

  تضع أن إال النظم لي  أن واعلم": بقوله رؤيته ح س     النظم مفهوم وعرض، بينها التعليق ووجوه الكلم أقسام

، عنها تزيغ فال هن جت مناهجه وتعرف، هوأصول قوانينه على وتعمل، النحو علم يقتضه الذي الوضع كالمك

 يف ينظر أن غري ظمهبن الناظم يبتغيه شيئا   نعلم ال أنا وذلك، منها بشيء ختل   فال لك ر مست الي الرسوم وحتفظ

 واجلزاء والشرط، وأشكاله كاخلرب  الكالم وجوه تصرف كيفية  يف أمثلة يضرب وبعدها، (100)"وفروقه باب كل  وجوه

 اجلمل يف ينظر وكذلك، العطف كحروف،  وفروقها الوظيفة نف  يف تشرتك الي واحلروف وصوره واحلال، وأحواله

، وإظهار وإضمار، وتكرار وحذف، وتأخري وتقدمي، وتنكري تعريف من يعرتيها وما، بينها والوصل الفصل ومواضع

 يوجد فال، موضعه هب ويصي  ،مكانه يف منها كال  يضع أن الناظم على جي  الي النظم معطيات هي وهذه
                                                 

، د.ط( )، رةالقاه، والنشر للطباعة، اخلاجني دار، شاكر حممد حممود وتعليق تصحيح، داللل اإلعجاز، اجلرجاين القاهر عبد  – 96

 . 41 ص: : ( د.ت )

 .361 ص: : املصدر نفسه، اجلرجاين القاهر عبد – 97

 . 156 ص: :نظرية اإلعجاز القرآين ، عمار حممد سيد أمحد  – 98

  4 ص: : داللل اإلعجاز، اجلرجاين القاهر عبد – 99

 . 81 ص: : املصدر نفسه، اجلرجاين القاهر عبد – 100
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 التعامل مت أو، موضعه به أصي  قد النحو معاين من معى وهو إال النظم إىل وخطؤه صوابه يرجع ذلك من شيء

 تلك مرجع جتد وأنت إال ... فساد أو نظم بصحة وصف قد كالما    تر  فال"موضعه عن فأزيل ذلك عك  معه

 من بباب ويتصل، أصوله من أصل يف يدخل ووجدته، وأحكامه النحو معاين إىل ....، الفساد وذلك، الصحة

 . (101)"أبوابه

 بالوضع أو، الضم   قبل املفردة بالكلم اإلعجاز مزية تعليق فينفي، النحو معاين ماهي ة اجلرجاين يوضح ومث     

 يف النحوية بالوظيفة املزية تعليق ينفي وكذلك، اجملال هذا يف به س بق ما وذلك – هلا املعجمية واملعاين اللغوي

 النحو قوانني على املبنية، الكلم بني فيما التعليق قوانني من املتوخاة باملعاين املزية ليعلق، العربية اجلملة نظام

 ي ريده ل ما استجابة التعلق صور يف التصرف إمكانية من العالقات وتلك القوانني هذه يف تتوفر وما، ومقاييسه

 يف الكالم ترتي  على يعمل احلاذ ق فالبليغ، األحوال ومقتضيات املقامات الفالخت ومراعية املعاين من املتكلم

 الكالم يف التفاضل فيقع، اإلفهام يف املعاين صورة على الكالم يأيت حى، الفكر يف املعاين ترتي  وفق على الذكر

 فضيلة كل  تكمن وبه، لماملتك بالغة على يعتمد وهذا، فروقه وإدراك باب كل  وجوه يف والنظر، الت ري   حسن يف

 ألهنا"، هناية وال هلا حد   فال ودقالقه النظم صور أما، حمدودة وقواعده النحو معاين أن   ذلك، (102) إبدا  وكل

 من حيمل أن البار  للناظم والبد، اخليال وسر ، الضمري وهج ، الفكر ونتالج، النف  خللجات انعكاس

 يف األسلوبية بالظواهر يعتين القاهر عبد ج عل ما وهذا، (103)"املتعددة االنعكاسات هذه متيِّز ما التعبري خصال 

، والوصل والفصل، واحلذف والذكر، والتنكري والتعريف، والتأخري كالتقدمي،  التعبري وأسالي ، النظم ضروب

 . النحوية الوظيفة أدوات بني الداللية والفروق

 وسيلة وجعله، الكرمي القرآن بالغة يف اإلعجاز إدراك يف دهساع مرهف ذوق   ذا اجلرجاين القاهر عبد وكان      

 صار وبذلك، النحو معاين بتوخي حمكوم عنده النف  وإحساس فالذوق، النظم ظل حتت الكالم يف املزية إلدراك

                                                 

 . 83 ص: :داللل اإلعجاز ، ايناجلرج القاهر عبد – 101

، جدة، املدين دار، شاكر حممد حممود : حتق، أسرار البالغة، النحوي اجلرجاين حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد : انظر – 102

 . 6 - 2 ص: : ( د.ت )، ط( د. )

 . 169 ص: :نظرية اإلعجاز القرآين ، عمار حممد سيد أمحد – 103
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 وليق كما  – فاجلرجاين . (104) كالنظم  عليه ي عول وأمرا   اإلعجاز وجوه كشف  يف عنه غى ال رديفا   الذوقي االجتاه

 التذوق يف عامة نظرية تكون ألن نظريته أه ل ما، (105)"النحو حقول يف البالغية املعاين يستنبت"ناصف مصطفى

 ألنساق النطاق واسعة دراسة لتصبح وإمنا، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز إدراك حدود عند تقف فال، الفين

 . (106) السكاكي يد على املعاين علم واستقالل ريهتفس يف الزخمشري يد على أكلها لتؤيت، العربية يف الرتاكي 

 فيها األمر م الك أن   إال النف  يف املعاين غرس يف يريةوالتصو  الفنية قيمتها مع فإهنا البالغية الفنون بقية أما      

 وةوق، نسجه ومتانة، نظمه يف إعجازه كون  من أسلم وال، أحكم رأيا   القرآن إعجاز يف ير  فال، للنظم عالد

 ألهنا إال تيا االر  موطن قلبه من وتصادف، القبول موقع السامع نف  يف تقع مل ك ل م ه  وكون، بيانه وروعة، أسلوبه

 اإلعجاز يف واإلبدا  النهضة لعصر اخلتام مسك اجلرجاين ي عد وهكذا، (107) املعى جهة من الرتتي  م رتبة جاءت

 . الكرمي للقرآن البالغي

 اآلراء بعض سو  اللغوي اإلر  هذا على جوهرية إضافات تضف فلم بعد فيما دراسات من جاءت ما أما      

ق هم خبسا   ذلك ي عد وال والتوفيق والتهذي  بالتل ي  فيه والتصرفات، والتفسريات واملالحظات  ألهنم وذلك، حل 

 لغوية مادة صارت حى، املتقاربات بني ولف قوا، املتنافرات بني ووفقوا املتدابرات بني وقاربوا، جديدة مناهج اخرتعوا

 باإلعجاز القاللة الدراسات تلك ومن . (108) واإلبدا  االلتزام وبني، واحلدي  القدمي بني جتمع، متكاملة مهذبة

 حقوق بتعريف الشفا ) كتابه  يف ( هدددددد 543 ت ) عياض القاضي عند جنده ما السابقني حذو حاذية البالغي

 وبالغة، إجياز ووجوه، وفصاحته كلمه  والتئام، تأليفه حبسن"معجز الكرمي قرآنال أن   فيه ير  الذي ( املصطفى

                                                 

 . 152 ص: :األسلوب يف اإلعجاز البالغي ، ازالكو  كرمي  حممد – 104

 . 32 ص: : م 1955، 3 مج، مش  عني جامعة، اآلداب كلية،  النظم يف داللل اإلعجاز، ناصف مصطفى – 105

 .62 ص: : د.ت( )، د.ط( )، القاهرة، الشباب مكتبة ،البح  البالغي عند العرب، السيد شفيع انظر: – 106

، 1 ط، بريوت، والنشر للطباعة العصرية املكتبة، ظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر اجلرجاينن، فقيهي حنيف حممد  – 107

 . 331 ص: : م 1981 دددد ه 1401

 : م 1982، ( د.ط )، القاهرة، املعارف دار، مفهوم اإلعجاز القرآين حى القرن السادس اهلجري، العمري مجال أمحد  – 108

 . 193 ص:
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 ) تفسريه يف ( هدددد 538 ) والزخمشري، (109)"... الغري  واألسلوب، العجي  نظمه وصور، عادة اخلارقة

، مناسبا   رآه ما عليها دوزا ينالقرآ الن  على بتطبيقها متثيل خري ومث لها النظم نظرية فيه قد م   الذي ( الكشاف

 املعاين بعلم يتصل ما وكل، وغريها وتنكري تعريف من الكلمة وخصال  بالنظم قالم اإلعجاز أن   على رأيه وبى

 رسول معجزة دراكإل واملعاين البيان علم من بد   ال إنه": تفسريه مقدمة يف يقول، (110) واضعيه أهم من ع د   حى

 كل  وجه على معجز القرآن وأن، ... والنثر النظم بأسالي  ودراية واإلدراك فكرال يف ذوق يوجد وأن... اهلل

 . (111)"زمان

 يف به حى معقول أمر عنده يبق ومل، ويبطلها اإلعجاز وجوه كل  ينفي ( هددددد 606 ت ) الرازي واإلمام      

 هدددددد( 626 ) السك اكي وير ، (112)"الفصاحة هو معجزا   القرآن كون  يف الوجه أن   علما، الفصاحة سو "اإلعجاز

 ألنه، القرآين الن  تذوق على والقدرة النفسي االستعداد ب ف طن ة إال إليه التوصل  كن وال البالغي اإلعجاز أن

 اإلعجاز وجه أن   من الذوق أصحاب جيده ما"وهو، النغم وطي ، الوزن كاستقامة  فهو، وصفه  كن وال ي درك

 القول يف القاهر عبد هنج على ( 651 ت ) الزملكاين ابن سار كما،  (113)"الفصاحةو  البالغة جن  من أمر هو

، (114)"التأليف يف النحو ومعاين املفردات أحوال مراعاة الفصاحة"أن   على استقر حني، القرآين النظم يف باإلعجاز

                                                 

 األرقم دار شركة، نيل احلميد عبد حسني : حتق، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، اليحصيب عياض بن موسى بن عياض  –109

 . 227 ص / 1 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة األرقم أيب بن
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 .512 ص:
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، تركيبا   مفرداته عتدلتا بأن وذلك، التأليف مطلق ال، به اخلاص التأليف جهة من نشأ"اإلعجاز يكون أن فتعني  

 . والتبوي  الرتتي  سو ، قري  م ن وال بعيد م ن ال شيئا   اجلرجاين على يزد فلم (115)"معى مركباته وع ل ت ووز نت

 وعلوم البالغة ألسرار املتضم ن الطراز ) كتابه  يف باإلعجاز خاصا   فصال   عقد ( هددددد 749 ت ) والع ل وي      

 الفصاحة قواعد وأن، القرآين اإلعجاز حقيق خالله من ت درك الذي الوحيد العلم البالغة وعد   ( اإلعجاز حقالق

، املعاين بالغة إىل والنظم البالغة يف املزية إرجا  على وبني   ، وفصاحته القرآن بالغة من خذت ؤ  أن جي  والبالغة

 . (116) عنده اإلعجاز دليل وحده النظم ولي ، األلفاظ وفصاحة

 لسورة البالغي بالتحليل ذلك ويربهن، الكرمي للقرآن البالغي باإلعجاز يقول ( 751 ت ) اجلوزية قيم ابنو       

 يف ( 808 ت ) خلدون ابن ويتطرق . (117) اإلعجاز حد إىل القرآن بالغة ر قى على شاهدا   وجعلها، الكوثر

 فهم هي إمنا، الفن هذا مثرة أن   واعلم": هبقول القرآن إعجاز لفهم السبيل بأنه وصفه الذي البيان لعلم املقدمة

 أعلى وهي، ومفهومة منطوقة، األحوال مقتضيات جبميع منه الداللة وفاء يف إعجازه ألن، القرآن من اإلعجاز

 . (118)"وتركيبها رصفها وجودة انتقالها يف باأللفاظ خيت  فيما الكمال مع الكالم مرات 

، الغي  عن اإلخبار جان  إىل ( 817 ت ) آبادي الفريوز عند عجازاإل وجهي أحد البالغي واإلعجاز      

 والكلمات احلروف وتالؤم .البديعة املعاين واستعارة، والتشبيه اللفظ بإجياز، غريها من القرآن بالغة به تتميز ملا

                                                 

 . 54 ص:، الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن، الزملكاين الكرمي عبد بن الواحد عبد الدين كمال  - 115
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، األسرارو  احل كم وتضمني، واألحوال القص  وتعريف، واأللفاظ الصيغ وجتان ، واآليات واملقاطع والفواصل

 . (119) واألغراض املقاصد بيان وحسن والنهي األمر يف واملبالغة

، الكرمي القرآن لغة عن للدفا  باملسؤولية والشعور اهلمة بعلو متي زوا، أفذاذ باحثون ملع احلدي  العصر ويف      

، العربية باللغة للطعن اليالسة احملاوالت أمام العربية هويته عن والذوذ، العصر رو  ياللم مبا إعجازه على والتدليل

 .العظيم الدين هبذا الطعن مث ومن املعجزة القرآن لغة

 أن فيه رأ  الذي ( النبوية والبالغة القرآن إعجاز ) كتابه  يف الرافعي صادق يأيت الن بة هذه طليعة ويف      

 أجله من كتابه  س  ر الذي هو رياألخ الوجه وهذا، وبيانه وحقالقه وآثاره تارخيه حي  من معجز الكرمي القرآن

 بصبغة كله  ذلك وصبغ، وتراكيبه ونظمه الكرمي القرآن ألسلوب فتعرض، خالله من القرآين اإلعجاز إلثبات

، وأسرارها باللغة معرفته وسعة، غريته وشد ة، عاطفته وصدق، تصويره ومجيل، أسلوبه وقوة، بيانه برباعة، جديدة

ر   أن   إىل ليصل، (120) فريدا   عرضا   وعرضه، جيدا هضما   قيل ما كل    فهضم  القرآن أسلوب يف يكمن اإلعجاز س 

، واحدة اللغة أن مع البشر مزاج من لي  الكرمي والقرآن، اخلاص كاتبه  ملزاج نتيجة هو األسلوب ألن  ، الكرمي

، واحد بنسق، وسوره تهآيا مجيع يف ذلك واطراد، السرد يف وإحكام النسج قوة من القرآن أسلوب به متيز ملا وذلك

 واجلمل، وحروفها والكلمات، وأصواما احلروف عنده يشمل الذي النظم يف تكمن املعجز األسلوب هذا يف واملزية

، اخلالب قىاملوسي اجلرس يف وانسجامها، وأصواما احلروف نظم عن كتبه  ما هو مي زه ما وأبرز . (121) وكلماما

 . (122) القرآنية البالغة ميدان به تفرد ما وهو ( بةجذا صوتية موسيقى ) عليه أطلق الذي

 أسلوبه جهة من معجز العظيم القرآن أن فيه بني    الذي ( العظيم النبأ ) كتابه  يف د راز عبداهلل حممد وأعقبه 

 إال ركهيد ال الذي الكرمي القرآن ألسلوب البالغي اإلعجاز إلثبات وكر سه، التاري  وجه هبا غري   الي وآثاره وعلومه
                                                 

 - هدددد 1384، د.ط( )، القاهرة، النجار علي حممد :حتق، بصالر ذوي التمييز يف لطالف الكتاب العزيز، آبادي الفريوز  - 119
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اثله   بكالم اإلتيان على القدرة لعدم معجزا   صار إمنا القرآن وأن أدبيني هموف ذوق صاح   كان  مهما البالغة يف   

 وصفات، حروفه برتتي  املتمثل العجي  الصويت النظام من القرآن أسلوب به يتميز ل ما وذلك . (123) األسلوب

 أسلوبه به يتميز وما، (124)( القرآين للجمال السطحية القشرة بدددددد) يسميه ما أو اإليقا   ثالن اللذ ين ،أصواته

واه ما نظم كل  به فاق ما وآياته ومجله، وكلماته حلروفه العجي  النظم من أيضا    اخلصال  مبي نا وشر  . (125) س 

 يف معجز فيه ألسلوبا وأن، مجلته يف والقرآن، السور بني وفيما، سورة ويف، منه قطعة يف القرآين وبلألسل البيانية

 لغري فلي ، واإلمجال البيان به يتميز وما، العاطفة وإمتا  العقل إمتا  مع، والعامة اخلاصة خماطبة ويف نفسه

 عن يكشف وكذلك، (126) فيه نبو   ال واحدا   سبكا   ويسبكها املتغريات هذه كل  بني جيمع أن القرآن أسلوب

 القرآنية فالسور، املعى مرآة النظم ألن، النظم لوحدة انعكاس م ن مت  ثله ول ما القرآنية السور يف املوضوعية الوحدة

 . (127) القرآنية السورة مستو  على اإلعجاز مسات من وهي، معانيها وترابط أسلوهبا يف متكاملة وحدة

 البياين اإلعجاز يف الرالدة بنظريته، احلدي  العصر يف اإلعجاز قضية يف كت   من خرية من قط  سيد ويعد     

 مشاهد ) يف وطب قها ( القرآن يف الفين التصوير ) كتابه  يف ونظ رها سهاأس وضع الي ( الفين التصوير نظرية ) وهي

 فجاءت، ( القرآن ظالل يف ) تفسريه يف القرآنية للنصوص وفهمه تفسريه أساس وجعلها ( القرآن يف القيامة

 األمر حقيقة يف يرادف الذي، القرآن يف الفين السحر على لربهنةل والتطبيقي النظري اجلان  من متوافقة أفكاره

 من مد  أبعد عنده   اإلعجاز كان  وإن  ، اإلعجاز وجوه من عنده واألول األمت الوجه وهو (128) البياين اإلعجاز
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 . 105 – 101 ص: : املصدر نفسه، در از عبداهلل حممد : انظر – 124

 . 106 ص: : املصدر نفسه، در از عبداهلل حممد – 125

 . 117 – 107 ص: : نفسهاملصدر ، در از عبداهلل حممد – 126

  . 146 – 142 ص: : املصدر نفسه، در از عبداهلل حممد د. : انظر – 127

 ص: :البيان يف إعجاز القرآن ، اخلالدي الفتا  عبد صال و ؛  343 ص: : فكرة إعجاز القرآن، احلمصي نعيم  انظر: – 128

127 . 
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 بني الدقيق وذوقه العميق بفهمه فيه وجال ،القرآين الن  إىل جديدة نظرة فنظر ،(129) ومنهجه ومعانيه نظمه

 السحر ومنبع الفين التعبري قاعدة على يده وضع حى فواصله ورخامة تعابريه ومجالية الرفيعة وأساليبه البديعة صوره

 يف ال، ذاته القرآين النسق صميم يف كامنة  أهنا البد الي الفين اجلمال عناصر لتذوق الفين التصوير وهو، القرآن يف

 .(130) وحده عنه يتحد  الذي املوضع

 إدراك مث، الكرمي القرآن نزول عصر يف الفطري تذوقبال بدأت الي، الفين اجلمال تذوق مراحل وعرض      

 اجلرجاين القاهر عبد يد على إال بالتوفيق حتظ مل والي والبالغيني ملفسرينا جبهود املتمثلة املتفرقة اجلمال مواضع

 . كشافه  يف الزخمشري طبقها الي النظم نظرية يف (131)"يضرهبا فلم معول ضربة على منه النبع فكان"،

 حيسه كان  وإن دونه القاهر عبد وقف وراءه آخر شيء ويف، البديع النظم يف يكمن عنده الفين واجلمال      

 العمل يف العامة اخلصال  إدراك مرحلة فهي الثالثة املرحلة أما، (132) تعبريه يف كاملة  بصورة يصوره وال، بضمريه

 مجيع عن التعبري يف املوح دة والطريقة، الفنية القرآن مزايا أهم وهي قبله أحد إليها يصل مل والي، كله  الفين

 التصوير لتشمل دالرما وتتسع التعبري يف اجلمالية القيم ت درك خالهلا من الي الفين التصوير طريقة هي األغراض

 السياق وموسيقى العبارات ونغم الكلمات وجرس واحلوار الوصف يشرتك وقد، وبالنعمة وبالت ييل وباحلركة باللون

ها الصور من صورة إظهار يف  الفين التصوير مزايا وأهم، والوجدان والفكر، واخليال واحل  واألذن العني تتمال 

 والتناسق املعنويات وبتجسيم، املت  لة باحلركة أو املتحركة بالصور أو بالتش ي  احلسي بالت ييل تتمثل عنده

 القصة على تطبيقها يف متثيل خري نظريته قط  سيد ومثل، (133) واملعاين األلفاظ وتالؤم كاإليقا   اآليات يف الفين

 التصوير وعناصر املشاهد بني والفجوات، املفاجآت وتنو ، العرض طريقة كتنو   الفنية خصالصها وبني  ، القرآنية

                                                 

 فضلو  ؛ 67 /ص 15 ج : م 1982 - هدددد 1402، 1ط، اهرةالق، الشروق دار، يف ظالل القرآن، قط  سيد انظر: – 129

 . 113 ص: :إعجاز القرآن الكرمي ، عباس حسن

 . 24 ص: م: 2004، 17 ط، القاهرة، الشروق دار، التصوير الفين يف القرآن، قط  سيد  – 130

 . 33 ص: : املصدر نفسه، قط  سيد – 131

 . 33 ص: :املصدر نفسه، قط  سيد  – 132

 . 32 – 29 ص: :التصوير الفين يف القرآن، قط  سيد : انظر – 133
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 في اط ، الوجداين للتأثري مقصودة أداة الفين الاجلم جيعل كيف  وبني  ، الديين بالغرض ارتقالها وكيفية الفين

 . الفنية اجلمال بلغة الوجدان حاسة

 الوجه هو البالغي اإلعجاز أن   وحديثا   د ا  ق اإلعجاز مفهوم يف الدراسات ألهم العرض هذا من ويتجلى      

تلف مل الذي  لكل اجلامع العنوان وهو - ال وأ األوحد الوجه عد ه يف اخت لف وإن – القرآين اإلعجاز يف عليه خي 

، األسلويب أو اللغوي أو النظمي أو البياين أو البالغي اإلعجاز عليه أ طلق سواء اإلعجاز لوجه امل تلفة العناوين

 احلروف تناسق من وأكمله وجه أمت   على وإبرازه املعى بإيصال عالقة له ما كل  يف، ذاما القرآن لغة يف يبح  فهو

 وحسن، التأليف وروعة النظم براعةو ، وفصاحتها نطقها وسالسة، ودالالما األلفاظ انتقاء ةودق، وأصواما

 ومجله، القرآن بألفاظ عالقة ماله وكل، السياق ومراعاة ،الت ل  وحسن، املوسيقى ومجال اإليقا  وقوة الفواصل

 والكلمة احلرف ويف، والصورة كلوالش القرآين القال  يف ويبح ، الفين التعبري وطرالق، وأساليبه، وتراكيبه

 القرآن حلروف الرالع الرتتي  هذا كل  إليه يؤول الذي املعجز النظم يف، والتنسيقي التوقيعي واجلمال، والعبارة

له   وكلماته   . ومج 
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 في دعوة األنبياء المعاني علم األول: بالغة الفصل

 الخبرية الجملة :األول المبحث

 اإلنشائية الجملة :الثاني المبحث
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 األول الفصل

 في دعوة األنبياء المعاني علمبالغة 

 من عليها يطرأ وما باجلملة تتصل بالغية مباح  على البالغيون أطلقها الي املصطلحات من املعاين علم      

 .مساواة أو، طنابإ أو، إجياز أو، ووصل فصل أو، قصر أو، وتنكري تعريف أو، وحذف ذكر أو، وتأخري تقدمي

 يف الكالم تركي  خواص تتبع هو"بقوله وحده، املعاين علم إىل وأشار استعمل من من األوالل السكاكي ويعد 

 يقتضي ما على الكالم تطبيق يف اخلطأ عن عليها بالوقوف ليحرتز، وغريه االستحسان من هبا يتصل وما اإلفادة

 معاين ) : فيقولون والشعرية القرآنية دراسامم يف ( املعاين ) لحمصط يستعملون األوالل وكان، (134)"ذكره احلال

 . (135) لكتبهم أمساء ذلك من ويت ذون الشعر( ومعاين القرآن

 العلم هذا ويتوىل، (136)"، احلال مقتضي يطابق هبا الي العريب اللفظ أحوال به يعرف علم هو"املعاين وعلم      

 كل  يف لهاأجزا وأحوال اجلملة أحوال عليها تدل الي، العميقة والدالالت، يةاخلف واألسرار، البليغة احلكم توضيح

 بناء يف يبح  املعاين علم أن كما،  مقام صاحبتها مع كلمة  ولكل مقال مقام لكل : بقوهلم عنه يعرب وهو، سياق

 نوعية إىل وصوال  ، عضبب بعضها املتتابعة اجلمل وعالقة هاصياغت وأسلوب أجزالها اختيار وكيفية العربية اجلملة

  . (137) ووسيلته أسلوبه وإىل ومقصوده غايته إىل بالنظر، احلال ملقتضي املاللم الكالم
                                                 

  . 161 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي -134

 1425، 1 ط، والنشر للطباعة األثري ابن دار، حماضرات يف البالغة العربية ) علم املعاين (، احلمداين حممود حممد إبراهيم  – 135

  . 28 ص: : م 2005 - هددددد

 - هددد 1414، 3 ط، لبنان، بريوت، اجليل دار، خفاجي املنعم عبد حممد : حتق، اإليضا  يف علوم البالغة، القزويين – 136

 . 52 ص / 1 ج : م 1993

، البالغة، أسالي  بالغية ) الفصاحةوب، مطل أمحدو  ؛ 25 – 24 – 23 ص /1 ج : املصدر نفسه، القزويين : انظر – 137

علم املعاين ) دراسة ، فيود الفتا  عبد بسيوينو  ؛ 67: ص م: 1980، 1ط، الكويت، والنشر باعةللط املطبوعات وكالة، املعاين (

  41: ص:  م 2015، 4 ط، القاهرة، والتوزيع للنشر امل تار مؤسسة، بالغية ونقدية ملسالل املعاين (
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 الخبرية الجملة :األول المبحث :1-1

 .والتأخير التقديم حيث من :أوال   :1-1-1
 مواقعها عن األلفاظ بتحويل ذلكو  العامة القاعدة عن عدول ألنه اللغة يف أسلوبيا   متغريا   والتأخري التقدمي يعد     

 (138) متميزة فنية صورة لي لق املبد  إليه يعمد فين منبه مبثابة العدول اهذ يكون إذا، املقام يتطلبه لغرض األصلية

 يف مكاهنا الكلمة ترتك، املواقع يف تبادل هو"فالتقدمي، (139)"للشعرية متميزا   معلما   يصبح سياقي انزيا "وهو

 به حكمت الذي مكاهنا يف بقيت أهنا لو لتؤديه كانت  ما بالغيا   غرضا   لتؤدي أخر  كلمة  هاحمل لتحل املقدمة

 . (140)"اللغوي االنضباط قاعدة

 له والتأخري التقدمي أسلوب فإن السياق؛ يف عهاموق ومجال األلفاظ ترتي  على مبنية البالغة كانت  وإذا     

 غرياملت هذا وألمهية .املتلقي يف التأثري من حد أقصى إىل كالمال منشئ ليصل البالغية هذه يف األكرب املساحة

 يقدمون كانوا  كأهنم": يقول ( ددهدد 180 ت ) سيبويه فهذا، مبكر عصر منذ اللغة علماء به عين دفق األسلويب

 عم ( هددددد 392 ت ) جين ابن ومساه (141)"ويعنياهنم يهماهنم مجيعا   ناكا  وإن، أعى ببيانه وهم، هلم أهم بيانه الذي

  بالغية معان من يولده ملا (142) ( العربية شجاعة باب ) بددددد أخر  أبواب

 إذ، متميزة بدراسة ( هدددددد 471 ) اجلرجاين القاهر عبد البالغيني شي  عند األسلويب اإلجراء هذا حظي وقد     

  باب هو": يقول إذ نظمه مجال إىل تلقيامل يف تأثريه وحسن الكالم جلمال الفضل وعزا البالغة يف مكانته إىل نبه

 وال، لطيفة ىلإ بك ويفضي بديعه عن لك يفرت   يزال ال، الغاية بعيد، التصرف واسع، احملاسن جم، الفوالد كثري

                                                 

 .200 م:ص: 1984، ( د.ط )، للكتاب العربية اهليئة، البالغة واألسلوبية، املطل  عبد حممد -138

 .18 ص: : م 1886، 1 ط، املغربمري، الدار البيضاء، الع حممد، الويل حممد : ترمجه، بنية اللغة الشعرية، كوهني  جون – 139

  . 138 ص: : د.ت( )ية، ) د.ط (، اإلسكندر ، املعارف دار، بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، سلطان منري – 140

 .15 -14 ص /1 ج :م 1967، 1ط، والنشر للطباعة العريب الكتاب دار، هارون السالم عبد :حتق، الكتاب، سيبويه – 141

 . 360 ص / 2 :ج ( د.ت )، ( د.ط )، العلمية مكتبة، النجار علي حممد : حتق، اخلصال ، ( 392 ت ) جين بنا – 142
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 فيه قدم أن عندك ولطف راقك أن سب  فتجد نظرت مث موقعه لديك ويلطف، مسمعه يروقك شعرا   تر  تزال

 . (143)"مكان إىل مكان عن اللفظ وحول شيء

  الداليل ناجته وبني املعيار عن منحرف شكل كل  بني القوية العالقة املتميزة البالغية بذالقته اجلرجاين أدرك لقد"

 الكالم يكون فقد هنا ومن، الكالم صياغة كيفية  إدراك من تتأتى الي التعبريية والطاقة اجلمالية القيمة عن كاشفا  

 إذا الواحد املتكلم عند بل آلخر متكلم من كلماته  وترتي  صيغته ختتلف دق ولكن وحروفه مادته يف واحدا  

 . (144)"نفسه يف املعى اختلف

 . (145)"دقيقة أسرار على يشتمل عريض طويل"باب بأنه والتأخري التقدمي ( هددددد 637 ت ) األثري ابن وعد 

 فقال القل  يف ملعناه تبعا   الكالم يف تأخريوال التقدمي سب  عدِّ  يف اجلرجاين ( 651 ت ) الزملكاين وتابع      

 يتعلق جديد غرض لتحقيق يأيت الرتكي  بنية يف تغيريية فإحدا ، (146)"اجلنان يف للتقدمي نبع اللسان يف التقدم":

 حس ، (147) املعى يف تغيريا   حيد  الرتاكي  مباين يف حتول فإي، املتكلم ذهن يف باملعى املرتبطة الداخلية بالبنية

 . واملتلقي املبد ، االتصال لطريف والشعورية النفسية والدوافع واملواقف الظروف مقتضيات

 العلماء ذكره عما ختتلف ال جديدة بصياغة ولكن والتأخري التقدمي بنية على املعاصرون البالغيون وتكلم 

 إىل األصلي موضعه من الدال فيها ينتقل إذ، صياغة   الدال حدود يف ينحصر عندهم والتأخري فالتقدمي، األقدمون

 . (148) أخر  وطيعة ناحية من الفكر حركة مع مرتبطة أفقية حركة يف طار  وضع

                                                 

 . 106 ص: :داللل اإلعجاز ، اجلرجاين – 143

، 17 مج، املوصل جامعة، والعلم الرتبية جملة، يف أسلوب التقدمي والتأخري يف القرآن الكرميأثر الرتمجة ، شهاب حممود هناء - 144

 . 143 ص: : م 2010، 2  

 : م 1983، 2ط، الرياض، الرفاعي دار منشورات، طبانة بدوي و: احلويف أمحد حتق:، املثل السالر، األثري بن الدين ضياء – 145

 . 175 ص / 1 ج

 . 290 ص: :الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن الكرمي ، الكرمي عبد بن الواحد عبد الدين كمال  – 146

 . 89  – 87 ص: : ( د.ت )، 1دة، ط ج، للنشر املعرفة عامل، حنو اللغة وتراكيبها، عمايرة أمحد خليل  - 147

 ص: :م 1997، 1 ط، لوجنمانللنشر، العاملية  املصرية الشركة، قراءة أخر  لبالغة العربيةا، املطل  عبد حممد :انظر – 148

235 – 238 .  
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 ملواقع بالنسبة اللغوي احملفوظ جتاوز على قالم آخر مستو  إىل مستو  من التعبري ينقل املواقع يف التبادل وهذا

 ويعود الذهنية وحركته املبد  إىل بعضها يعود عتباراتا على والتأخري التقدمي بالغية وتعود، الرتكي  دخل الدال

 املثالية طبيعتها من أنه معى على ذاما للصياغة الثال  بعضها وخيل  الداللية واحتياجاته املتلقي إىل بعضها

(149). 

 ا  مغري  جديد موقع إىل له أصل موقع من مورفيم نقل هو عمايرة أمحد خليل د. عليه أطلق كما  فالتقدمي      

 عناصر من عنصر هي واضحة رابطة األول باملعى تربطه جديد معى إىل معناها وناقال  ، اجلملة منط بذلك

 إىل أو فيقدمه التأخري حقه مورفيم إىل يعمد املتكلم ألن، وضوحا   وأكثرها التحويل عناصر أبرز هي بل، التحويل

 . (150) لنف ا يف املعاين وترتي  إلظهار ا  طلب فيؤخره التقدمي حقه ما

 موقع لتغري تبعا   املعى تغيري يف عميق أثر األسلوب اهلذ فإن الكرمي القرآن يف والتأخري التقدمي عن حتدثنا ولو      

 معناه تعبري فلكل، فريدة قرآنية خصوصية هلا الكرمي القرآن يف الثنالية هذه بروز أن فالبد، الرتكي  بنية يف الكلمة

 ألهنا الكلمات سالر عن ختتلف القرآنية فالكلمة، ومغراه هدفه احدمها موقع يف تبدل كلول والتأخري التقدمي يف

 فكأن، امل صوص سياقها يف خمصوصة مجالية الن  على تضفي خمصوصة متدفقة ومعاين ورؤ  أفكارا   معها حتمل

 يف نفسها الكلمة أو لمةك  أي وإن، بعينه املوقع ذات ويف بعينها اللفظة تلك له خلقت املوقع وهذا املكان هذا

 أداء أقو  املعى من نصيبها لتؤدي موضعها يف وضعت كلمة  فكل، نفسه املعى توفيه تستطيع ال نفسه املوقع غري

 َلَقدْ "تعاىل قوله منها والتأخري التقدمي أسلوب عن اآليات بعض وردت الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة ويف، (151)

ر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا فـََقالَ  ْوِم ِ قَـ  ِإَلى ن وح ا َأْرَسْلَنا  يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   ِإنِّي َغيـْ

 يفيد ( قد ) احلرف ألن،  نو  لرسالة تأكيدا   ( أرسلنا لقد ) التوكيد بأسلوب اآلية افتتحت، (152)"َعِظيم  

                                                 

 . 238 – 235 ص: : البالغة العربية، املطل  عبد حممد – 149

 . 93- 88 ص: :حنو اللغة وتراكيبها ) منهج وتطبيق ( ، عمايرة أمحد خليل : انظر – 150

  . 205 ص: : إعجاز القرآن والبالغة النبوية، الرافعي صادق مصطفى  – 151

 .59 / 7 : األعراف سورة – 152
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 له وتسلية  ، له تثبيتا   مكة يف قومه يدعو وهو  النيب صدر يف األمر هلذا ليكون ومؤيده ناصره اهلل بأن التحقيق

 التبليغ يف أمانة القول مقولة مجلة يف ( قوم يا ) النداء وقع واملرسلني. األنبياء من سبق مبن القرآين بالقص 

 وءوس معتقدامم على التهجم دون من معهم  نو  تلطف فقد، هلم ونصحه قومه على وحرصا  

 لتذكريهم القوم بوصف ندالهم يف وعرب، هلم عامة إال تكون ال الدعوة آلن كلهم  قومه نو  وخاط "أعماهلم

 بأسلوب اجله من املناد  األمر وأعقبه، (153)"... عليهم ومشفق خريهم ومريد ناصح أنه ليتحققوا، القرابة بآصرة

 هذا وامتثال لالستجابة هلم حثا   األمر بأسلوب جاء امل اطبني حياة يف ومكانته األمر هذا وألمهية ( اللَّ َ  اْعب د وا)

 ِإلَ    ِمنْ  َلك مْ  َما ) بقوله ( من ) باألداة األمر ذلك وأكد، وفالحهم خريهم يريد ناصح من صادر ألنه األمر

ر ه    لي  مجيعا   ناسال ألن االختصاص وأراد، لكم اهلل غري إله من ما : والتقدير املبتدأ على اخلرب تقدم حي  (َغيـْ

 وذلك ( اللَّ َ  اْعب د وا ) اإلنشالية اجلملة أثارته سؤال عن جوابا   جاءت املؤكدة اجلملة هذه وكأن . اهلل غري إله هلم

 وثانيا، ( اللَّ َ  اْعب د وا ) أوال   ذكر .أنه": بقوله البالغية النكتة هذه إىل الرازي وأشار بينهما املعنوي للتالزم

 من عندهم حصل ما كل  كان  غريه إله هلم يكن مل إذا ألنه لألول كالعلة  والثاين ( َغيـْر ه   ِإَل    ِمنْ  ك مْ لَ  َما) قوله

 عليهم خوفه بني ولذا قومه على وشفقة حرصا   وكله . (154)"اهلل من حاصال   واللطف والرب واإلحسان النفع وجوه

 شركني ؛امل ق وم ه إىل به الس الم   عليه نوح ا    ب ع   ما وهذا . ( َعِظيم   م  يـَوْ  َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   ِإنِّي ) :بقوله مؤكدا  

 معبود   لكم لي ، و حد ه اهلل   ااعب د و  قوم   يا هلم: فقال غ ري ه، عبادة   عن وينهاهم و حد ه، اهلل   عبادة   إىل ليدع و هم

قُّ  ت م اهلل   تد و حِّد وا مل إن   -يكمعل أخاف   إينِّ  شيئ ا به ت شر كوا فال غ ري ه، العبادة   ي ستح   وم تُّم   غ ري ه، ع باد ت ه يف وأشر ك 

 . وشعي  وصاحل هود لسان على اخلطاب هذا وتكرر الق يامة . يوم   عذاب   -ذلك على

 َلك مْ  أَق ول   َوال":  نو  لسان على تعاىل لهقو  يف املبتدأ على اخلرب تقدمي فيها تكرر الي املواضع ومن      

ر ا اللَّ    يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ  َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري ِللَِّذينَ  َأق ول   َوال َمَلك   ِإنِّي أَق ول   َوال اْلغَْيبَ  َأْعَلم   َوال اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي  َخيـْ

                                                 

 188 ص / 8 ج : م 1984نسية للنشر، ) د.ط (، التو  الدار، تفسري التحرير والتنوير، عاشور بن الطاهر حممد الشي  – 153

. 

، لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، التفسري الكبري ) مفاتيح الغي  (، ( هددد 604 ت ) الرازي الدين ف ر - 154

 . 156 – 155 ص / 14 ج : م 1981 - هددددد 1401، 1 ط
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، اهلل خزالن يف التصرف أملك إين لكم أقول ال : أي، (155)"الظَّاِلِمينَ  َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي أَنف ِسِهمْ  ِفي ِبَما َأْعَلم   اللَّ   

 ثواب ا اهلل يؤتيكم لن املؤمنني ضعفاء من حتتقرون الذين هلؤالء أقول وال، املاللكة من مب ل ك ولست، الغي  أعلم وال

 ولغريهم ألنفسهم الظاملني ملن إذ ا إين ذلك فعلت   ولئن، وقلوهبم صدورهم يف مبا أعلم وحده فاهلل أعمالكم، على

 تقدمي ذلك ناس  الرسول حال لبيان مسوقا   احلدي  كان  ملا ولكن"عندي اهلل خزالن  ":قالي أن فاألصل .

 من القصر إرادة ينايف ال وهذا .املتحد  الرسول ضمري على اخلرب الشتمال"خزالن"املبتدأ على"عندي"اخلرب

 ذلك أدعي ال أي، البشر نم غريي عند وال عندي اهلل خزالن لكم أقول ال"املعى يكون أن على نر  فيما التقدمي

 . (156) اهلل بيد كلها  واخلزالن األمور مفاتح ألن

 يـَْعك ف ونَ  قـَْوم   َعَلى فَأَتـَْوا اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبِني َوَجاَوْ نَا": تعاىل قوله يف والتأخري التقدمي أسلوب جاء وكما      

 ه مْ  َما م َتبـَّر   َهؤ الءِ  ِإنَّ  ** َتْجَهل ونَ  قـَْوم   ِإنَّك مْ  قَالَ  آِلَهة   َله مْ  َكَما  ِإَله ا الَنَ  اْجَعل م وَسى يَا قَال وا َله مْ  َأْصَنام   َعَلى

، إسراليل بين قص  بق  وابتدأ هبالكه فرعون قصة سبحانه اهلل أهنى أن بعد (157)"يـَْعَمل ونَ  َكان وا  َما َوبَاِطل   ِفي ِ 

 فرعون استعباد من بإخراجهم عليهم تعاىل اهلل من   أن بعد سراليلإ بنو أحدثه ما احلكيمة القص  هذه يف ونر 

، هلم أصنام عبادة على ويواظبون يقيمون قوم على فمروا، البحر إسراليل ببين قطع تعاىل أنه ذكر مث هلم. وظلمه

 هلم موسى قال، ايعبدوهن أصناما   القوم هلؤالء كما،  إهلا   ونت ذه نعبده صنما   لنا اجعل موسى يا :إسراليل بنو قال

 هؤالء به يقوم ما وأن القهار. الواحد هلل إال تنبغي ال العبادة أن تعلمون وال، اهلل عظمة جتهلون لقوما أيها إنكم :

 عبادمم من يعملون كانوا  ما وباطل ومدم ر ،الشرك من فيه هم ما م هلك األصنام هذه عبادة على املواظبة من

                                                 

 . 31 / 11 : هود سورة – 155

 : حتق، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب أمحد بن حممدو  ؛ 195 – 194 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشريانظر :  – 156

  . 104 ص / 11 ج : م 2006 - هددددد 1427، 1 ط، والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة، الرتكي احملسن عبد بن عبداهلل

 . 139 – 138 / 7 : األعراف سورة – 157

 دار، رو  املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ( هددددد 1270 ت ) االلوسي حممود السيد الدين شهاب : انظر – 158

، الكرمي القرآن دار، صفوة التفاسري، الصابويب علي حممد و ؛ 41 – 40ص  / 9 :ج د.ت( )، د.ط( )، بريوت، العريب الرتا 

 . 469 – 468 ص / 9 ج: م 1981، 4 ط، بريوت
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 املبتدأ على )م ترب( اخلرب تقدمي مت البطالن هذا ولتأكيد .هبم نزل إذا اهلل عذاب نهمع تدفع ال الي األصنام لتلك

 .(158) ( املوصولة )ما

 َلك مْ  ِإنَِّني اللَّ َ  ِإال تـَْعب د وا َأال":  حممد نبينا لسان على تعاىل قوله يف والتأخري التقدمي أسلوب ورد كما      

 ِذي ك لَّ   َويـ ْؤ ِ  م َسمًّى َأَجل   ِإَلى َحَسن ا َمَتاع ا ي َمتـِّْعك مْ  ِإلَْي ِ  ت وب وا ث مَّ  رَبَّك مْ  اْستَـْغِفر وا َوَأنْ  * َوَبِشير   نَِذير   ِمْن   

 ء  َشيْ  ك لِّ   َعَلى َوه وَ  َمْرِجع ك مْ  اللَّ ِ  ِإَلى * َكِبير    يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   فَِإنِّي تـََولَّْوا َوِإنْ  َفْضَل    َفْضل  

 بيان وفيه آياته حمكم  حممد نبي ه على أنزله الذي الكتاب أن وتعاىل سبحانه اهلل بني أن بعد . (159)"َقِدير  

 ويبشرهم اهلل رسول أنه الناس خيرب أن رسوله إىل أوحى، واحلرام احلالل بيان وفيه املنكر عن والنهي باملعروف لألمر

 ألن جناته ويدخلهم هلم اهلل ليغفر إليه ويتوبوا رهبم يستغفروا بأن لناس  ا الرسول   فأوصى بالنار. وينذرهم باجلنة

 فإن الدنيا احلياة هذه بعد أنه أخربهم مث اآلخرة. عذاب من عليهم وخيشى أمته على الناس أحرص هو الرسول

 إىل أي القصر يفيدل التقدمي هذا وجاء، ( مرجعكم ) املبتدأ على (اهلل إىل) اخلرب تقدمي مت حي  اهلل إىل مرجعهم

 .(160) ذلك يف له شريك ال شي كل  على قادر وتعاىل سبحانه وأنه غريه. إىل ال مرجعكم وحده اهلل

َنا َوَلَقدْ ": تعاىل قوله يف والتأخري التقدمي أسلوب ورد كما       ِإذْ  * َعاِلِمينَ  بِ ِ  وَك نَّا قـَْبل   ِمنْ  ر ْشَده   ِإبـَْراِهيمَ  آتـَيـْ

 إىل وهديناه، رشده إبراهيم آتينا لقد أي، (161)"َعاِكف ونَ  َلَها أَنـْت مْ  الَِّتي التََّماثِيل   َهِذهِ  َما قـَْوِم ِ وَ  ألَبِي ِ  قَالَ 

 ألبيه إبراهيم قول وتعاىل سبحانه يعرض مث املرسلون ملهاحي الي األمانة حلمل باستعداده   عاملني وكنا، التوحيد

 إىل تفارقوهنا ال هلا مالزمون أنتم أي، بالعبادة عاكفون هلا أنتم الي ش واخل األحجار من التماثيل هذه ما وقومه

                                                 

 

 . 4 – 3 – 2 / 11 : هود سورة – 159

تفسري ، عاشور ابن؛ و  232 – 228 ص / 15 ج :جامع البيان عن تأويل آي القران ، الطربي جرير بن حممد : انظر - 160

 .  7 – 6 ص / 2 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممدو  ؛ 320 – 316 ص / 11 ج : التحرير والتنوير

 . 51 – 50 / 21 : األنبياء سورة – 161
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 على"هلا"واجملرور اجلار تقدمي يف أن حي ، اخلرب على واجملرور اجلار تقدمي مت عليهم الصفة هذه ولتأكيد غريها

 . (162) الت صي  يفيد وقد، االلتصاق حد إىل هلا مالزمتهم بشدة إشعار"عاكفون"اخلرب

 .والحذف الذكر حيث من :ثانيا   :1-1-2 

  . (163)"باملعى التذكري جهة على كلمة  وجود وهو"الذكر

 مثل خفيف س ب   إسقاط هو"اجلرجاين وعرفه . (164)"لدليل كله  أو الكالم بعض إسقاط هو"احلذف أما      

 ( فعو ) ليبقى ( لنفعو  ) من ( لن ) وحيذف ( فعولن ) إىل فينقل ( فاعيم ) ليبقى ( مفاعيلن ) من ( )لن

 . (165)"حم  ذ وفا   وي سمى ( فعل ) إىل قلفين

 األثري ابن عنه عرب   وهلذا . (166) بالسحر شبيها   جتعله الي املتفردة مساته له املسلك دقيق حنوي ملحظ وهو      

 . (167) ت همنزل لعلو وذلك، البالغة فرسان إال يلجه   يكاد ال شريف التأليف من نو  أنه ( هددددد 637 )ت

 بابه طرق من أو ل أن   يف والشك، البالغة أهل كتشفهي الذي الدقيق النحوي التأليف من نوعا   يعد ه األثري فابن"

 السياق يقتضيه حسبما وحيذفونه اللفظ يذكرون كانوا  إذا مواضعه وبينوا بدراسته عنوا الذين – النحاة – هم

  . (168)"واملعى

                                                 

، تفسري البحر احمليطو  أبو حيان األندلسي :  ؛ 216 – 215 ص / 14 ج : اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب : انظر – 162

 ص / 6 ج : م 1993، 1ط، لبنان – بريوت، العلمية الكت  دار . معوض دحمم علي والشي  املوجود عبد أمحد عادل : حتق

298 – 299 . 

 : ( د.ت )، 1 ط، سورية، دمشق، العصماء دار، املباح  البالغية يف تفسري الشنقيطي، العزاوي محودي خالد عقيد – 163

 . 62 ص:

، القاهرة، الرتا  مكتبةحممد أبو الفضل إبراهيم،  :حتق ،الربهان يف علوم القرآن، الزركشي عبداهلل بن حممد الدين بدر – 164

 . 102 ص / 3 ج : ( د.ت )، 1ط

 . 75 ص: : معجم التعريفات، اجلرجاين الشريف السيد حممد بن علي – 165

 . 146 ص: : داللل اإلعجاز، اجلرجاين  – 166

 العلمي اجملمع، سعيد ومجيل جواد مصطفىحتق :، واملنثورجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم ا، اجلزري األثري ابن  – 167

  . 122 ص: : م 1956، 1 ط، بغداد، العراقي
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 من ذلك أن مؤكدا   أسبابه عن وكاشفا   أنواعه مبينا   ( الكتاب ) من موضع من أكثر يف سيبويه إليه أشار فقد      

  . (170) العرب شجاعة من قيما   بابا ( هدددددد 392 ت ) جين ابن وعد ه . (169) أساليبهم يف الفصحاء العرب مسة

  لذا فنيا   موضوعيا   أسلوبا  ، الكالم داللة يف سناديةاإل املباح  أمهية أدركوا قد األوالل النحاة أن   يبدو هنا ومن 

 تعريف من هلا يعرض فيما والبح ، به التعبري أسالي  على والوقوف العريب الكالم بدراسة الفالقة عنايتهم"كانت

 وكذلك . (171)"ومناسباته القول وظروف الكالم معاين تقضيه ما وفق، وإظهار وإضمار، وتأخري وتقدمي، كريوتن

 املزايا وأظهروا الشروط ووضعوا القواعد له فقعدوا اجلمالية همالحم عن وأفصحوا، احلذف بفن ا  كثري   البالغيون أهتم

(172) . 

 من وهي، العربية لغتنا يف ووضوحا   ثباتا   أكثر ولكنها، اإلنسانية اللغات فيها تشرتك لغوية ظاهرة واحلذف      

، والبالغية اللغوية الدراسات يف فالقة عناية لقي لذا . (173) التعبري يف للتفنن إليه يلجأ جدا   الدقيقة األسالي 

 بالغة أكثر يكون إنه بل، واملتلقي املرسل بني تفاعل وجود إىل يودي، العادي التعبري مستو  على حنرافا  ا بوصفه

 ترك به تر  فإنك، بالسحر شبيه، األمر عجي ، املأخذ لطيف، املسلك دقيق باب هو"اجلرجاين قال، الذكر من

 مل إذا بيانا   وأمت، تنطق مل إذا تكون ما أنطق وجتدك لإلفادة أزيد اإلفادة عن والصمت، الذكر من أفصح ذكرال

 . (174)"ت نب

 داللة أكثر ألنه، فيها يستحسن الي السياقات يف اإلبدا  روافد من رافدا   يشكل احلذف أن ذلك ومعى      

 يؤدي فهو، سواء حد   على واملتلقي املبد  على ينسح  وهو، هلا متييزا   وأكثر اخلاصة الكالم أسالي  على

                                                                                                                                      

 . 62 ص: :املباح  البالغية يف تفسري الشنقيطي ، العزاوي محودي خالد عقيد – 168

 . 25 – 24 ص / 1 ج : الكتاب، سيبويه  – 169

 . 360 ص / 2 ج : اخلصال ، جين ابن  – 170

، 1ط، بغداد، والتوزيع والرتمجة للنشر احلكمة بيت، أسالي  الطل  عند النحويني والبالغيني، األوسي إمساعيل قي  – 171

 . 25 ص: : م 1988

 . 63 ص: :املباح  البالغية يف تفسري الشنقيطي ، العزاوي محودي خالد عقيد  – 172

  . 9 ص: : م 1989، 1ط، والنشر للطباعة اجلامعية ارالد، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، محودة سليمان طاهر – 173

 . 146 ص: :داللل اإلعجاز ، اجلرجاين – 174
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 بإشراك ذلك يكون، واخلطي  السامع بني، والقار  الكات  بني، ومتلقيه الكالم منشئ بني التجاوب خلق"إىل

 حذف وما، عنه حج  ما تقدير له ويرتك، الكالم بعض إليه فيلقي، إليه إبالغه يراد ما بلوغ يف املتلقي

 . (175)"دونه

 أبلغ حذفها إال كلمة  حتذف ال"فددددددد، امل تلفة بأشكاهلا احلذف بقضية الكرمي القرآن نصوص اهتم وقد      

 بسهولة وتنحدر، األفكار تقضيه حسبما طبيعيا   تداعيا   األلفاظ تتداعى حبي ، األسلوب يف ترابطا   وأكثر وأنس 

  . (176)"هلا هيئت الي مواضعها يف تتماسك حى ويسر

 ابتدأت، احلذف صور من متعددة أشكال الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة تتناول الي اآليات يف وردت وقد      

 موضوعات تنو  مع انسجمت متنوعة دالالت وحققت، واجلملة الكلمة لتشمل وامتدت، الكلمة من بأجزاء

 انَ كَ   ِإنَّ    ِإبـَْراِهيمَ  اْلِكَتا ِ  ِفي َواذْك رْ ": ألبيه  إبراهيم دعوة يف تعاىل قوله ذلك من وسياقاما. اآليات هذه

يق ا  َقدْ  ِإنِّي أََبتِ  يَا * َشْيئ ا َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم    ال َما تـَْعب د   ِلمَ  أََبتِ  يَا ألَبِي ِ  قَالَ  ِإذْ  * نَِبيًّا ِصدِّ

 انَ كَ   الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال أََبتِ  يَا * َسِويًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  يفَاتَِّبْعنِ  يَْأِتكَ  َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني

 َأرَاِغب   قَالَ  * َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتك ونَ  الرَّْحَمانِ  ِمنْ  َعَذا    يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي أََبتِ  يَا * َعِصيًّا ِللرَّْحَمانِ 

 لنا ليصور،  إبراهيم نبينا مشهد يبدأ، (177)"َمِليًّا َواْهج ْرِني أَلَْرج َمنَّكَ  تَنَت ِ  َلمْ  لَِئنْ  ِإْبراِهيم   يَا آِلَهِتي َعنْ  أَْنتَ 

 ليصور، املشرك الضال الوالد مع املؤمن البار الولد صرا ، الكفر أهل مع اإل ان أهل صرا ، والباطل احلق صرا 

 كفره  على يصر ووالده، اإل ان لوالده يريد، والده وهو أال لديه إنسان أعز مواجهة يف  إبراهيم نبينا معاناة

 ال الي األصنام لتلك عبادة من به يقوم ما باعتبار، لوالده إبراهيم من العقلي اإلقنا  مبحاولة الصورة تبدأ، وضالله

 عندها، اهلل عذاب به نزل ما إذا ا  شيئ عنه يغين ال يعبده الذي الشيطان وأن، ينفعه وال فيدهي وال تبصر وال تسمع

                                                 

 : م 1987 - هدددد 1407، ( ط د. )، بغداد، العراقي العلمي اجملمع مطبعة، حنو املعاين، اجلواري الستار عبد أمحد – 175

  . 83ص:

 : م 2004، 1 طقافية العامة، بغداد، الث الشؤون دار، ريف املرتضىلداللة القرآنية عند الشا، عباس كاظم  حامد – 176

 . 240ص:

 . 46 – 41 / 19 : مرمي سورة – 177
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 هذه يف بكثرة وردت قد احلذف ظاهرة وجند . (178) إلبراهيم إبراهيم والد ووعيد مديد الصورة يف لنا يظهر

 البالغي والغرض، (179) إبراهيم نبأ أي ( ِإبـَْراِهيمَ  اْلِكَتا ِ  ِفي َواذْك رْ  ) يف"نبأ"املضاف حذف مت حي  اآليات

 على  اأحد من فيه وقع ما ذكر دون  إبراهيم زمن إىل بال ذكر األمر وتوجيه لالختصار هو احلذف هذا من

 اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ) ضمن كذلك  احلذف وجاء . (180) لآلية الرلي  املقصد هي األحدا  هذه أن من الرغم

 فاتبعين اهل داية أردت فإن وتقديرها) الشرط فعل مجلة فحذ مت حي  ( َسِويًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  فَاتَِّبْعِني يَْأِتكَ  َلمْ  َما

 يَا ) اآلية .يف (182)  وجلي   واضح ألنه باحملذوف للع لم الت فيف هو احلذف هذا من البالغي والغرض (181)..(

 ) اجلر رفح حذف مت قد أنه حي  موضعني يف احلذف جند ( الرَّْحَمانِ  ِمنْ  َعَذا    يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي أََبتِ 

 حذف مت وكذلك واالختصار. زلإلجيا هو احلذف هذا من والغرض (183)"عذاب ك   س   أن م ن"هو والتقدير ( م ن

                                                 

، اإلسالمي املكت ، زاد املسري يف علم التفسري، البغدادي القرشي اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال : انظر – 178

 ص / 13 ج : اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب؛ و  238 – 237 – 236 /ص 5 ج : م 1983 - هدددد 1403، 3 ط، بريوت

تا  أبو سنة، الف عبد : حتق، اجلواهر احل سان يف تفسري القرآن، الثعاليب زيد أيب خملوف بن حممد بن الرمحن عبد  و ؛ 458 – 457

 . 21/ ص  4 : ج م 1997 - هددددددد 1418، 1 ط، لبنان، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار

 - هدددددد 1420، 7 ط، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة كثري  ابن دار، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، الدرويش الدين حميي  – 179

 . 608 ص / 16 ج : م 1999

  اآليات نظم الدر يف تناسيم بن عمر البقاعي، إبراه احلسن أيب الدين برهان  و ؛ 22 ج / 4 ص : الكشاف : انظر – 180

 . 204 /ص 12 ج : ( د.ت )، 1ط، القاهرة، اإلسالمي الكت  دار، والسور

 - هددددد 1416، 3 ط، لبنان، بريوت، اإل ان مؤسسة، إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوالد حنوية هامة، صايف حممود – 181

  . 305 ص / 16 ج : م 1995

، 1 ط، األردن، عمان، الفكر دار، الكرمي وأثره يف املعاين واإلعجاز أسلوب احلذف يف القرآن، خلوف شاهر مصطفى – 182

 . 166 ص: : م 2009 - هدددد 1430

 - هددددد 1422، 1ط، األردن، عمان، دندي  مكتبة، بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز، الشي لي الواحد عبد هبجت – 183

 . 159 ص / 6 ج : م 2001
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 قَالَ "يف . (184) اهلل من وواقع هالل عذاب هو والتقدير، عذاب املوصوف من ( واقع، حاصل، هالل ) الصفة

 والي القسم مجلة حذف مت قد أنه جند"َمِليًّا َواْهج ْرِني أَلَْرج َمنَّكَ  تَنَت ِ  مْ لَ  لَِئنْ  ِإْبراِهيم   يَا آِلَهِتي َعنْ  أَْنتَ  َأرَاِغب  

 قوله يف احلذف ظاهرة وجند . (185) والتحذير التهديد هو ذلك من والغرض، ألرمجن ك تنته مل لئ ن واهلل : تقديرها

 * َعاِكِفينَ  َلَها فـََنَظل   َأْصَنام ا نـَْعب د   قَال وا * تـَْعب د ونَ  َما َوقـَْوِم ِ  ألَبِي ِ  قَالَ  ِإذْ  * ِإبـَْراِهيمَ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ": تعاىل

َفع وَنك مْ  َأوْ  * َتْدع ونَ  ِإذْ  َيْسَمع وَنك مْ  َهلْ  قَالَ   قَالَ  * يـَْفَعل ونَ  َكَذِلكَ   آبَاَءنَا َوَجْدنَا َبلْ  قَال وا * َيض ر ونَ  َأوْ  يـَنـْ

 فـَه وَ  َخَلَقِني الَِّذي * اْلَعاَلِمينَ  َر َّ  ِإال ِلي َعد و   فَِإنَـّه مْ  * اأَلْقَدم ونَ  َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  * تـَْعب د ونَ  ت مْ ك نْ   َما َأفـََرأَيـْت مْ 

 يبدأ، (186)"ي ْحِيينِ  ث مَّ  ي ِميت ِني َوالَِّذي * ينِ َيْشفِ  فـَه وَ  َمِرْضت   َوِإَذا * َوَيْسِقينِ  ي ْطِعم نِ  ه وَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ 

 شيء أي : قال حي  األصنام دونيعب رآهم عندما وقومه أبيه حياور وهو  إبراهيم نبأ اآليات هذه يف املشهد

، دالما عبادما على فنقيم، أصناما   نعبد : ومفت رين مباهني : قالوا، العبادة يستحق ال مما، تعبدونه الذي هذا

 نفعا لكم يقدمون أو ؟ تدعوهنم إذ لكم يستجيبون أو، دعاءكم يسمعون هل : إبراهيم قال، ومتجيدا   هلا تعظيما  

 يعبدوهنا آباءنا وجدنا ولكن ذلك من شيئا يفعلون ال : قالوا ؟ عصيتموهم إذا بضر   يصيبونكم أو، أطعتموهم إذا

 رب إال يل دوع اهلل دون من تعبدون ما إن : يقول حي  كالمهم  على إبراهيم فريد، يفعلون كانوا  فيما قلدناهمف

 الدنيا يف سعاديت إىل يوصلين ملا اهلداية ووهبين، العدم من أوجدين الذي فهو، إليه وأتقرب أعبده الذي العاملني

 يب أنزل وإذا . حليايت حفظا  ، هبما واالنتفا ، تناوهلا على وأقدرين، والشراب بالطعام علي   أنعم الذي وهو، واآلخرة

 أخر  مرة حيييين مث، أجلي حل   إذا  يتين الذي وهو . يل الشفاء أسباب بتيسري يشفيين الذي فهو مرض

                                                 

بالغة القرآن الكرمي يف جت عبد الواحد الشي لي، هب  و ؛ 98 – 97 ص / 16 ج :ايناملعرو  ، األلوسي :انظر – 184

 . 159 ص / 6 ج : اإلعجاز

 الرتا  إحياء دار، تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، العمادي حممد بن حممد :انظر – 185

خصال  النظم القرآين يف ، ستيت أبو الرمحن عبد حممد الشحات  و ؛ 268/ص  5 . ت ( : جد )، 1ط، لبنان، بريوت، العريب

 . 41 – 40 ص: : م 1991 - هددددد 1412، 1ط، مصر، األمانة دار، قصة إبراهيم عليه السالم

 . 81 – 69 / 26 : الشعراء سورة – 186
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 هل : تقدير على"َتْدع ون ِإذْ  َيْسَمع وَنك مْ  َهلْ  قَالَ "يف وردت قد احلذف ظاهرة دوجن، (187)اءز واجل للحساب

 للنظر الفتال ومن، (188) عليه ( تدعون ) لداللة مقامه إليه املضاف وأقيم املضاف فحذف، دعاءكم يسمعون

، يشفني  ، يسقني  ، يهدين   ) يف املتكلم ياء حبذف وذلك، أواخر اآليات من احلروف حذف ظاهرة الن  هذا يف

 النفسية احلالة تعك  بيانية لطيفة إىل يشري فإنه، اإلجياز مظاهر أحد كونه  عن فضال   احلذف وهذا، حييني (

 اإل ان نشوة يف يعيش وهو الصفات بتلك  ربه ىعل ثناله حلظة  إبراهيم لسيدنا الشعوري واملوقف

 بداللة واالكتفاء املتكلم ياء اقتطا  به يوحي ما وهذا، تعاىل اهلل من بالقرب الشعور وغاية االطمئنان وذروة

 فاصلة وتوافق، املقاطع املتقاربة اآلي مقاطع يف املوسيقى االنسجام من احلذف حققه عما فضال  ، عليها الكسرة

 إشعاعا   متثل بيانية وظيفة لتحقيق الفين التناسق وحدة إىل يعمد القرآين فاألسلوب . السورة فواصل مع نالنو 

، وطوهلا الفواصل قصر من النابعة الداخلية واملوسيقى الفواصل بني املوسيقى والتناسق، املعجز املتفرد للنظم

 املتناغم اجلو وهذا، (189) التناسق هذا مظاهر أبرز من، الواحدة الفاصلة يف واأللفاظ، املفردة يف احلروف وانسجام

 إليه يتطلع وأنه، ربه مع كله  بكيانه يعيش أنه، به صلته تصوير يف واسرتساله، لربه إبراهيم صفة من نستشعر"جيعلنا

 ،حهوجوار  ومشاعره بقلبه عليه وإفضاله إنعامه وقع وحي   ، يراه كأنه  يصفه وأنه ؛ ح    يف إليه ويتوجه، ثقة يف

                                                 

 مصطفى نزار مكتبة، الطي  حممد أسعدحتق : ، ظيمتفسري القرآن الع، الرازي إدري  ابن حممد بن الرمحن عبد : انظر – 187

   :  اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب ؛ و 2779 – 2778 ص / 18 ج:  م 1997 - هددددد 1417، 1ط، املكرمة مكة، الباز

 1957 - هدددد 1376، 1 طعربية، ال الكت  احياء دار، حماسن التأويل، القامسي الدين مجال حممد؛ و   38 – 35 ص / 16 ج

 . 384 – 383 ص / 2 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممدو  ؛ 4622 – 4621 ص / 13 :ج م

 ص / 2 ج : ( د.ت )، 1ط، الكويتخالد عبد الكرمي،  : حتق، شر  املقدمة احملسبة، بابشاذ بن أمحد بن طاهر : انظر – 188

، للكتاب العامة املصرية مكتبة، طه احلميد عبد طه : حتق، رآنالبيان يف غري  إعراب الق، األنباري بن الربكات أبوو  ؛ 366

 ؛ 94/ ص  19: ج  رو  املعاين، األلوسيو  ؛ 214 ص / 2 ج : م 1980 - هددد 1400، 1ط، القاهرة

اإلعجاز اللغوي ، مصطفى حسنو حممود السيد  ؛ 107 – 105 ص: : التصوير الفين يف القرآن : قط  سيد : انظر – 189

  . 75 ص: : م 1981، 1ط، االسكندرية، اجلامعة شباب مؤسسة، ة القرآنيةيف القص
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 اللني الرخي العذب باإليقا  الظل وإلقاء اجلو هذا إشاعة على تساعد القرآن يف قوله حكاية يف الرخية والنعمة

  . (190)"... املديد

 بَِني َمَعَنا لْ َأْرس َأنْ  * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  َرس ول   ِإنَّا فـَق وال ِفْرَعْونَ  فَْأتَِيا": تعاىل قوله يف احلذف ظاهرة وجند 

 إىل الذهاب عند بالنصرة لتأييده  موسى دعوة تعاىل اهلل استجابة بعد املشهد هذا يأيت، (191)"َرائِيلِإسْ 

 َمَعك مْ  ِإنَّا بِآيَاتَِنا فَاْذَهَبا َكال  قَالَ ": تعاىل قوله يف القبطي بقتله صالقصا من باحلفظ له وتعهده، فرعون

 بين سبيل لت ليه وحماججته لدعوته هارون أخيه برفقة فرعون ىلإ بالتوجه اإلهلي األمر فجاء، (192)"م ْسَتِمع ونَ 

 الكالم ففي"ِإْسَرائِيلَ  بَِني َمَعَنا َأْرِسلْ  َأنْ  * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  َرس ول ِإنَّا فـَق وال ِفْرَعْونَ  فَْأتَِيا": تعاىل بقوله إسراليل

 وتعاىل تبارك احلق خطاب نقل إذ، كامل  وقفم من طواه ملا البالغة يف وقمة الروعة يف غاية هو  حلذفهناك ا

 عليه الدخول وطلبا فرعون إىل ذهبا أهنما هو واملطوي ( َأْرِسلْ  َأنْ  ) يف لفرعون خطاهبما إىل وهارون ملوسى

 االنتقال يف ( الت ل  حسن ) البليغ اإلجياز هذا مع ويتواشج، (193) إسراليل بين معنا أرسل : له وقاال فدخال

 هبا الشرو  مقام إىل الدعوة تلقني مقام من املشهد انتقال بسرعة لإليذان املقامني بني ما والتحول، اخلطابني بني

 وجاء . واالستبداد الظلم قيود من إسراليل بين بانتشال اإلسرا  أمهية إىل إشارة ذلك ويف، وقومه فرعون مع

 َر    َوَما ِفْرَعْون   قَالَ ": التوحيد إىل بدعوته فرعون مواجهة يف موسى لسان على تعاىل قوله يف كذلك  احلذف

نَـه َما َوَما َواأَلْرضِ  السََّماَوا ِ  َر    قَالَ  * اْلَعاَلِمينَ   قَالَ  * َتْسَتِمع ونَ  َأال َحْوَل    ِلَمنْ  قَالَ  * م وِقِنينَ  ك نت مْ   إنْ  بـَيـْ

 َوَما َواْلَمْغِر ِ  اْلَمْشِرقِ  َر    قَالَ  * َلَمْجن ون   ِإلَْيك مْ  أ ْرِسلَ  الَِّذي َرس وَلك مْ  ِإنَّ  قَالَ  * اأَلوَّلِينَ  آبَاِئك مْ  َوَر    رَب ك مْ 

نَـه َما  . السموات رب هو أي، الرب ذكر قبل : مواضع ثالثة يف املبتدأ حذف"فهنا، (194)"تـَْعِقل ونَ  ك ْنت مْ   ِإنْ  بـَيـْ
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، وتف يما   ميبا   السؤال على وإقدامه نفرعو  حال استعظم  موسى ألن ؛ املشرق رب واهلل . ربكم واهلل

 . (195)"البصري السميع وهو، شيء كمثله  لي  أنه ليعر فه، به اخلاصة أفعاله به يستدل ما على فاقتصر

 َوَلَقدْ ": تعاىل قوله يف كما،  كثريا    الكلمة من األخري احلرف حذف تكرر ألقوامهم الرسل خماطبات ويف      

ر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا فـََقالَ  قـَْوِم ِ  ِإَلى ن وح ا َأْرَسْلَنا  يَا قَالَ ": تعاىل وقوله، (196)"تـَتـَّق ونَ  َأَفال َغيـْ

 َكارِه ونَ   َلَها َوأَنـْت مْ  َهاأَنـ ْلزِم ك م و  َعَلْيك مْ  فـَع مَِّيتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  رَْحَمة   َوآتَاِني رَبِّي ِمنْ  بـَيـَِّنة   َعَلى ك نت    ِإنْ  َأرَأَيـْت مْ  قـَْومِ 

 َوَلِكنِّي رَبِِّهمْ  ا م الق و ِإنَـّه مْ  آَمن وا الَِّذينَ  ِبطَارِدِ  أَنَا َوَما اللَّ ِ  َعَلى ِإال َأْجِري ِإنْ  َماال َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  ال قـَْومِ  َويَا *

 َخَزاِئن   ِعنِدي َلك مْ  َأق ول   َوال * َتذَكَّر ونَ  َأَفال َطَرْدتـ ه مْ  ِإنْ  اللَّ ِ  ِمنْ  يَنص ر ِني َمنْ  قـَْومِ  َويَا * َتْجَهل ونَ  قـَْوم ا َأرَاك مْ 

ر ا اللَّ    يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ  َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري لِلَِّذينَ  َأق ول   َوال َمَلك   ِإنِّي َأق ول   َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلم   َوال اللَّ ِ   ِبَما َأْعَلم   اللَّ    َخيـْ

 َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا قَالَ  ه ود ا َأَخاه مْ  َعاد   َوِإَلى": تعاىل وقوله، (197)"الظَّاِلِمينَ  َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي ف ِسِهمْ أَن ِفي

ر ه   ِإَل    ِمنْ   تـَْعِقل ونَ  أََفال َفطََرِني الَِّذي َلىعَ  ِإال َأْجِري ِإنْ  َأْجر ا َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  ال قـَْومِ  يَا * م ْفتَـر ونَ  ِإال نـْت مْ أَ  ِإنْ  َغيـْ

 تـَتَـَولَّْوا َوال قـ وَِّتك مْ  ِإَلى قـ وَّة   َويَزِدْك مْ  ِمْدرَار ا َعَلْيك مْ  السََّماءَ  يـ ْرِسلْ  ِإلَْي ِ  ت وب وا ث مَّ  رَبَّك مْ  اْستَـْغِفر وا قـَْومِ  َويَا *

 ه وَ  َغيـْر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا قَالَ  َصاِلح ا مْ َأَخاه   ثَم ودَ  َوِإَلى": تعاىل وقوله، (198)"م ْجرِِمينَ 

 َوِإَلى": تعاىل وقوله، (199)"م ِجيب   َقرِيب   رَبِّي ِإنَّ  ِإلَْي ِ  ت وب وا ث مَّ  فَاْستَـْغِفر وه   ِفيَها َواْستَـْعَمرَك مْ  اأَلْرضِ  ِمنْ  أَنَشَأك مْ 

ر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا قَالَ  ب اش َعيْ  َأَخاه مْ  َمْدَينَ   َأرَاك مْ  ِإنِّي َواْلِميَزانَ  اْلِمْكَيالَ  تَنق ص وا َوال َغيـْ

 النَّاسَ  تـَْبَخس وا الوَ  بِاْلِقْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلِمْكَيالَ  َأْوف وا قـَْومِ  َويَا * م ِحيط   يـَْوم   َعَذا َ  مْ َعَلْيك   َأَخاف   َوِإنِّي ِبَخْير  

ر   اللَّ ِ  بَِقيَّة   * م ْفِسِدينَ  اأَلْرضِ  ِفي اتـَْعثـَوْ  َوال َأْشَياَءه مْ  ، (200)"ِبَحِفيظ   َعَلْيك مْ  أَنَا َوَما م ْؤِمِنينَ  ك نت مْ   ِإنْ  َلك مْ  َخيـْ
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 هو البالغي وسره"ومق يا"يف املتكلم ياء حذف وفيه"، والرسل األنبياء لسان على ( قوم يا ) النداء تكرر وقد

 ملشاعر ترقيق وفيه، املعاين من  كن ما أكثر على األلفاظ من  كن ما أقل استثمار ألنه، البياين اإلجياز فضيلة

 . (201)"إليه يدعو الذي اهلل منهج يف للدخول واستماهلم واستعطافهم قومه

 شعي  لسان على تعاىل قوله حنو، عليه مالكال لداللة اختصارا   األنبياء خطاب يف واجملرور اجلار حذف ويكثر 

  . (203) مكاني على أي: ،(202)"... َعاِمل   ِإنِّي َمَكانَِتك مْ  َعَلى اْعَمل وا قـَْومِ  َويَا":
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 اإلنشائية الجملة الثاني: المبحث :1-2

 الصدق احتمل ما هو اخلرب أن بي نوا واإلنشاء اخلرب مها صنفني على للكالم البالغيني قسمة جرت أن بعد     

 أن قبل من العلماء قرره ما هذا، والكذب الصدق حيتمل ال ما أي اخلرب ضد كان  ما فهو اإلنشاء أما،والكذب

 إما ألنه إنشاء أو خرب إما الكالم أن"بددد ذلك لذاما والكذب الصدق حتتمل ال الي اجلملة هي اإلنشالية اجلملة

 تعرف هذا على وتأسيسا  ، (204)"اإلنشاء والثاين اخلرب األول، خارج هلا يكون ال أو تطابقه خارج لنسبته يكون

 إذا الفعل طل  كإنشاء  ؛ ما حدثا هبا النطق انشأ وإمنا، خرب على تشتمل مل الي اجلملة": بأهنا اإلنشالية اجلملة

 أن جيوز هل : لفقيهل قلت إذا، الفهم طل  وكإنشاء، تكسل ال أو اجتهد : له قلت أو، اسقين : البنك قلت

 حتققت حكمية نسبة عن اإلعالم اإلنشالية اجلملة من القصد فلي ، ذلك وحنو شرعا   كذا  حكم ما أو كذا  أفعل

  . مطلقا   اخلرب توابع من ذلك ألن، (205)"الواقع يف تتحقق مل أو

 الذي هو"الطليب نشاءواإل، الطليب وغري الطليب اإلنشاء إىل البالغيني عند اإلنشالي األسلوب وينقسم      

، واالستفهام، والنهي، األمر : مخسة وأنواعه، الطل  وقت املتكلم اعتقاد يف حاصل غري مطلوبا يستدعي

 ويكون، الطل  وقت حاصل غري مطلوبا   يستدعي ال ما هو"الطليب غري اإلنشاء وأما، (206)"والنداء، والتمين

 البالغيون ويهتم، (207)"اخلربية وكم، ولعل بر ب   ويكون، ءوالرجا، والقسم، العقود وصيغ، والذم املد  بصيغ

 امل اطبني وإثارة االنتباه من األسلوب هذا يثريه ملا وذلك الطليب غري اإلنشاء من أكثر الطليب اإلنشالي باألسلوب
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، ماالستفها : وهي حماور مخسة املبح  هذا يف نتناول سوف وهلذا، (208) عليهم وتقريرهم املعاين توصيل يف

  . النداء، التمين، النهي، األمر

  االستفهام أوال : :1-2-1
 أن ماإ حصوله واملطلوب الذهن يف الفهم حصول طل ": وهو الطلبية األسالي  من االستفهام أسلوب يعد     

 وال التصور هو والثاين، الطرفني تصور من انفكاكه و تنع التصديق هو واألول، يكون ال أو بشيء حكما   يكون

 فقال، يعرف ال فيما اخلرب طل  معى يف ألنه االست بار اجلرجاين مساه وقد، (209)"التصديق من انفكاكه  تنع

 : االستفهام":"التعريفات"يف وجاء، (210)"خيربك أن امل اط  من طل  هو واالست بار، است بار االستفهام أن":

 وقو  الصورة تلك كانت  فان، الذهن يف ءالشي صورة حصول طل  هو : وقيل، امل اط  ضمري يف ما استعالم

 طل  وهو": السيوطي وقال، (211)"التصور فهو وإال  ، التصديق هو فحصوهلا، وقوعها ال أو الشيئني بني نسبة

 كان  ثانيا   عنه سألت فإذا الفهم. حق يفهم ومل أوال   سبق ما االست بار وقيل، االست بار وهو، مبعى الفهم

 قبل من معلوما   يكن مل بشيء العلم طل  فاالستفهام"وخالصة  ، (212)"اللغة فقه يف سفار  ابن حكاه استفهاما .

 . (213)"االستفهام أدوات بإحد 

 . (214) أي ان، مى، أىن  ، أين، كيف،  كم،  أي، م ن  ، ما، هل، اهلمزة : وهي له موضوعة ألفاظ الستفهاملو      

 لتقرير سؤاهلم خالل من شعورهم وحتريك امل اطبني إثارة على يعمل فهو السياق يف بالغته له االستفهام وأسلوب
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 يَا ألَبِي ِ  قَالَ  ِإذْ ": إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف األنبياء دعوة يف االستفهام أسلوب ورد وقد، عليهم األحكام

 أبيه لدعوة  إبراهيم من النداء بدأي فهنا، (215)"َشْيئ ا َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم    ال َما تـَْعب د   ِلمَ  أََبتِ 

 طريق أبيه دعوة يف إبراهيم يسلك وهكذا"( أبت   يا ) القرآين النداء هذا يف متثل والتلطف األدب غاية يف بأسلوب

 مسعه إلحضار قصدا   منه قريبا   كان  وإن للبعيد هي الي ( يا ) باألداة فناداه، (216)".. احلسنة واملوعظة احلكمة

 ال َما تـَْعب د   ِلمَ  ) االستفهام بأسلوب أجله من املناد  األمر وأعقبه، (217) إليه سيلقيه ما وتلقي برلتد وذهنه

، سؤاله على ي وجي نفسه ويسأل ليتنبه فكره وحتريك عليه احلجة إلقامة ( َشْيئ ا َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم   

 الوثن عاب أنه واعلم": قوله يف الرازي ذكرها، نوا    ثال  من صناماأل هذه عيوب أظهر أجله من املناد  واألمر

 األلوهية بل له قال كأنه،  شيئا   عنك يغين ال : وثالثها، يبصر ال : انيهاوث، يسمع ال : أحدمها : أوجه ثالثة من

 عي  قدميت أجله من املناد  األمر بالغة ومن، (218)"ويبصر الداعي دعوة وجيي  يسمع فإنه لريب إال   ليست

 يفقدها وهذا البصر من أوسع السمع دالرة ألن، ويفطن املناد  ليتنبه وضعفها لعيوهبا تأكيدا   البصر على السمع

 ال بأهنا بعاديها تعريض وفيه ؟ تعبد أن حيق فكيف العني تدركه أن  كن ال، عنها غال  بكل اإلحاطة خاصية

 هذه عن والتنزه الكمال له الذي العبودية يستحق مبن قرارا  إ امل اط  لتعليم عال أديب بأسلوب تضر وال تنفع

 .العيوب

 يَا": السجن يف صاحبيه خطاب يف  يوسف لسان على تعاىل قوله يف االستفهام أسلوب ورد كما      

ر   م تَـَفرِّق ونَ  أََأْربَا    السِّْجنِ  َصاِحَبيِ   بنداء التعبري يف ميزة للنداء الن  هذا يف، (219)"اْلَقهَّار   اْلَواِحد   اللَّ    َأمْ  َخيـْ

 خلقه سنوح صحبته حسن إىل تومئ بالغة فيه إذ ( السِّْجنِ  َصاِحَبيِ  يَا ) : بقوله اناملك ذلك يف األصحاب

 األمر فقدم عبادته إىل والدعوة  اهلل فضل بيان إىل  يوسف فذه  رؤيامها عبريت سأاله حى، معهما
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 توسال  ، أمره وثقة شأنه بعظم علما   ليزدادا التوحيد إىل ليدعومها حباله  يوسف مهد حي  املهم على األهم

 قال، السِّْجِن( َصاِحَبيِ  يَا ) خطاب وأمجل نداء بأحسن فنادهم، (220) هدايتهما من يتوخاه ما حتقيق إىل بذلك

 وأصحاب نةاجل أصحاب كقولك،  فيه همامقام لطول الصحبة وذكر، السجن ساكين يا : أي": القرطيب

 باالنقياد أمال   يوسف دعوة تكون بأن أثرها هلا بالغة السجن إىل املضاف املناد  ختصي  من فاملراد، (221)"النار

 ملا تقريرا   فهاماالست بأسلوب أجله من املناد  األمر وجاء، (222) السجن مصيبة يف اللتقالهم فا  وعط للود وإظهارا  

ر   تَـَفرِّق ونَ م   أََأْربَا    ) عليه ونبه إليه مهد  من املصنوعة األهلة تعدد خري أيهما : أي ( اْلَقهَّار   اْلَواِحد   اللَّ    َأمْ  َخيـْ

 هلل تعظيم اجلاللة لفظ إظهار ويف، شيء؟ كل  على الغال  الواحد اإلله عبادة أو البشر أو احلجر أو الشجر

 هذا ففي ( اْلَقهَّار   اْلَواِحد  ) وصفه وقد، غريه ال للعبادة املستحق هو وأنه امل اطبني وسنف يف أثر له ليكون 

  قبل احلجة بيسري وأخذ حسن تلطف، والقهر بالوحدة تعاىل اهلل ووصف": بقوله عطية ابن ذكرها بالغة الوصف

 له وإلزاما بامل اط  رفقا الدعوة يف أثره له أسلوب وهذا، (223)"وعالدته اجلاهل طبا  منه نفرت رمبا الذي كثريها

 . منها مفر ال الي العقلية جةباحل

 َأال ن وح   َأخ وه مْ  َله مْ  قَالَ  ِإذْ  * اْلم ْرَسِلينَ  ن وح   قـَْوم   َكذََّبتْ ": تعاىل قوله يف االستفهام أسلوب نلحظ كما       

 اهلل عذاب من لينذرهم األصنام يعبدون كانوا  الذين نو  قوم عن وتعاىل سبحانه اهلل خيرب فهنا، (224)"تـَتـَّق ونَ 

 َأال ) : إياهم حمذرا   دينا ال نسبا   نو  أخوهم هلم فقال، رسوله   وتكذي    به إشراكه م على وانتقامه بأسه   وشديد  

                                                 

 . 83 – 77 ص: : ( د.ت )، ( د.ط )، بريوت، اجليل دار، حياة يوسف، شليب حممود : انظر – 220

 ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، األندلسي عطية بن غال  بن احلق عبد  – 221

 . 350 ص / 21 ج : اجلامع ألحكام القرآن، لقرطيبا ؛ و 245 ص / 3 ج :، م 2001 - هدددد 1422، 1

 1983، ( د.ط )، العراق، الدينية والشؤون األوقاف وزارة، القول املصنف يف تفسري سورة يوسف، بالباليساين طه حممد  – 222

 . 3 ص: : م

 احلسني عبد حتق: أمساء اهللاشتقاق ، الزجاجي إسحاق ابن الرمحن عبدو  ؛ 245 ص / 3 ج : احملرر الوجيز، عطية ابن – 223

 . 146 – 145 ص: : م1974 - هددد 1394، ( د.ط )، النجف، النعمان مطبعة، املبارك

 . 106 - 105 / 26 : الشعراء سورة – 224
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 االمتثال لعدم شأهنم من والتعج  عليهم لإلنكار ( اجملازي االستفهام ) بأسلوب جاء القول فمقول، ( تـَتـَّق ونَ 

  . (225) الدعوة قبول عن والتباطؤ الرتي  من رآه ملا حتضيض داةأ أهنا على ( أ ال   ) محل وجيوز، لدعوته

 ِمنْ  رَْحَمة   َوآتَاِني رَبِّي ِمنْ  بـَيـَِّنة   َعَلى ك نت    ِإنْ  َأرَأَيـْت مْ  قـَْومِ  يَا قَالَ ": تعاىل قوله يف االستفهام أسلوب ورد وقد

 قومي يا : هلم فيقول قومه  نو  خياط  هنا، (226)"َكارِه ونَ   َهالَ  َوأَنـْت مْ  أَنـ ْلزِم ك م وَها َعَلْيك مْ  فـَع مَِّيتْ  ِعْنِدهِ 

 من رمحة وأتاين، عنده من احلق على أنين لكم تبني به جئتكم فيما ريب من ظاهرة حجة على كنت  إن أرأيتم

 موأنت باإلكراه إياها نلزمكم أن يصح فهل، وغروركم جهلكم بسب  عليكم فأخفاها ةوالرسال النبوة وهي، عنده

، اإلنكاري ملالستفها متهيدا   جاء ( َأرَأَيـْت مْ  ) قوله فاألول، االستفهام من أسلوبني اآلية مجعت وقد، هبا؟ جاحدون

 أي ( أَنـ ْلزِم ك م وَها ) قوله يف الثاين االستفهام وجاء، والرمحة البينة من عليه هو مبا اإللزام عن غى يف أنه إىل إشارة

 جو جتسد الكلمة وهذه، هلا كارهون  أنكم واحلال احلجة تلك زمكمونل والدين يةاهلدا قبول على أنكرهكم :

 . (227) يكرهون ما مع الكارهون يدمج كما  اإلكراه

 َتَخاف ونَ  َوال َأْشرَْكت مْ  َما َأَخاف   وََكْيفَ ":  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف لإلنكار"كيف"وجاءت     

 فكيف، (228)"تـَْعَلم ونَ  ك نت مْ   ِإنْ  بِاألْمنِ  َأَحق   َقْينِ اْلَفرِي فََأي   س ْلطَان ا َعَلْيك مْ  بِ ِ  يـ نَـزِّلْ  َلمْ  َما  ِ بِاللَّ  َأْشرَْكت مْ  أَنَّك مْ 

 حال يف آهلتهم من إىل إياه دعومم عليهم فأنكر اآلهلة بأس خياف أن إىل دعوه ألهنم اإلنكاري لالستفهام

 أنكر وقيل، التعج  معى اإلنكار مع"كيف"وتفيد، بطشا   وأشد انا  سلط أعظم هو ممن اخلوف عن إعراضهم
                                                 

 الشي ؛     و  158 ص / 19 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابنو  ؛ 237 ص / 4 ج:  احملرر الوجيز، عطية ابن : انظر - 225

ي  حممد       : م 1989 - هدددد 1410، ( د.ط )، الرياض، املعارف مكتبة، تيسري العلي القدير الختصار ابن كثري، الرفاعي ن س 

 . 236 ص / 3 ج

 . 28 / 11 : هود سورة – 226

، القرطيبو  ؛ 164 ص / 3 ج : احملرر الوجيز، عطية ابن؛ و  194 – 193 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشري انظر: – 227

التحرير ر، عاشو  ابنو ؛  39 ص / 12 ج : رو  املعاين، األلوسيو  ؛ 103 – 102 ص / 11 :ج اجلامع ألحكام القرآن

 الوفاء دار، شاكر أمحد الشي  : حتق، عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري، الباز أنورو  ؛ 51 – 50 ص / 13 ج: والتنوير

 . 258 ص / 2 :ج م 2005 - هدددددد 1426، 2ط، املنصورة، للنشر
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 هلم نصبه دليل بدون غريه به أشركوا حني اهلل خيافوا مل أهنم أيضا   عليهم وأنكر ذلك عليهم

 . (229) األمرين على اإلنكار"كيف"فجمعت

 * تـَتـَّق ونَ  َأال ه ود   َأخ وه مْ  َله مْ  قَالَ  ِإذْ  * اْلم ْرَسِلينَ  َعاد   َكذََّبتْ ": تعاىل قوله يف االستفهام أسلوب وجاء      

 * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  َعَلى ِإال َأْجِري ِإنْ  َأْجر   ِمنْ  َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  َوَما * َوَأِطيع وِني اللَّ َ  فَاتَـّق وا * َأِمين   َرس ول   َلك مْ  ِإنِّي

ن ونَ   اللَّ َ  وافَاتَـّق   * َجبَّارِينَ  َبَطْشت مْ  َبَطْشت مْ  َوِإَذا * َتْخل د ونَ  َلَعلَّك مْ  َمَصانِ َ  تـَتَِّخذ ونَ وَ  * تـَْعَبث ونَ  آيَة   رِي    ِبك لِّ  أَتـَبـْ

 ْيك مْ َعلَ  َأَخاف   ِإنِّي * َوع ي ون   َوَجنَّا    * َوبَِنينَ  بِأَنـَْعام   َأَمدَّك مْ  * تـَْعَلم ونَ  ِبَما َأَمدَّك مْ  الَِّذي َواتَـّق وا * َوَأِطيع وِني

 أحدا  لتعرض تعود مث،  هود نبيهم لدعوة عاد بتكذي  اآليات هذه أفتتحت، (230)"َعِظيم   يـَْوم   َعَذا َ 

، وأمانة بإخالص بأدالها وتكليفه، إليهم تعاىل اهلل برسالة وإبالغهم، التوحيد إىل قومه هود دعوة من ابتداء   القصة

، األرض يف والتعايل التكرب عن وهنيهم  اهلل عند ذلك ابواحتس، الدعوة مقابل الدنيا بع ر ض طمع دون

 العب  إىل جتاوزه دون عليهم تعاىل اهلل نعم تس ري يف واالعتدال، الصفات ومحيد، األخالق فضالل إىل والدعوة

 أن ذلك لبك تعاىل اهلل أكرمه ملن ينبغي ال وأنه، واألوالد األموال من عليهم اهلل أنعم مبا وتذكريهم، واملباهاة

 ن ع م جيحد
ن ونَ  ) هود لسان على تعاىل قوله عند اآليات هذه يف االستفهام وورد، (231) باإلمث العزة وتأخذه، امل  أَتـَبـْ

 عن اخلارج البيان يف تطاوهلم على والتوبي  لإلنكار ( اجملازي االستفهام ) بأسلوب ( تـَْعَبث ونَ  آيَة   رِي    ِبك لِّ 

 العلم : واآلية، األرض من املرتفع املكان : والرِّيع، والتفاخر والتباهي والتطاول العب  بغية إىل االنتفا  مقاصد

                                                 

 . 330 ص / 7 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن انظر: - 229

 . 135 – 123 / 26 : الشعراء سورة – 230

 / 16 ج :اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ؛ و 2793 ص / 9 ج :تفسري القرآن العظيم ، الدمشقي كثري  ابن : انظر – 231

موسوعة ، ياسني بن بشري بن حكمتو  ؛ 389 – 388 ص / 2 ج: صفوة التفاسري الصابوين،  علي حممد ؛ و 59 –55 ص

           : م 1999 - هدددد 1420، 1ط، املنورة املدينة، والطباعة والتوزيع للنشر املآثر دار، الصحيح املسبور من التفسري باملأثور
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هم وإمنا . (232) الطريق على به لالستدالل واملثابة ، اآلخرين وخدمة هبا تعاىل اهلل رضا ابتغاء إلمهال ذلك على وخب 

 من خلت ألهنا ؛ بالعب  شبيها   وجودها ارفص، بالعظمة والغرور الرياء ابتغاء إىل املقاصد حسن عن واحنرافهم

، الراجح الض رِّ  األعمال يف ما مراعاة على ت بى الي املواعظ س ن ة على عليهم أنكرها ولذلك، احلسنة املقاصد رو 

 شاغال   البناء أثر صار مل ا إذ، العالمات من بنوه ما تغيري املراد فلي ، املنكر تغيري مقام من أوسع املوعظة مقام وإن  

 البناء عليهم فأنكر، العب  منه أ ريد الذي الفعل منزلة العب  إىل املفضي فعلهم ند ز ل اآلخرة يف النافع املقصد عن

 البناء هو اإلنكار مناط يكون وبذلك ،عبثا   بفعلهم يريدوا مل بنوها مل ا أهنم مع ( تـَْعَبث ونَ  ) احلالية باجلملة مقي دا  

 عطف ( َتْخل د ونَ  َلَعلَّك مْ  َمَصانِ َ  َوتـَتَِّخذ ونَ  .ومجلة) (234)"لعبا   بعمله خيلط"من هو عاب وال . (233)بالعب  املقيد

 العظيمة املصانع اختاذ عليهم فأنكر، املشيدة واحلصون القصور أو املاء مآخذ هي واملصانع، اإلنكار مقام على

 . (235) بفعلهم زاءواسته، هبم مكم لكالما ففي، الدنيا يف اخللود هبا يرجون الي

 َأال َصاِلح   َأخ وه مْ  َله مْ  قَالَ  ِإذْ  * اْلم ْرَسِلينَ  ثَم ود   َكذََّبتْ ": تعاىل قوله يف االستفهام أسلوب ورد وقد      

 َر ِّ  َعَلى ِإال َأْجِري ِإنْ  ر  َأجْ  ِمنْ  َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  َوَما * َوَأِطيع وِني اللَّ َ  فَاتَـّق وا * َأِمين   َرس ول   َلك مْ  ِإنِّي * تـَتـَّق ونَ 

رَك ونَ  * اْلَعاَلِمينَ   ِمنْ  َوتـَْنِحت ونَ  * َهِضيم   طَْلع َها َوَنْخل   َو  ر وع   * َوع ي ون   َجنَّا    ِفي * آِمِنينَ  َهاه َنا ِفيَما أَتـ تـْ

 صاحل نبيهم لدعوة مثود بتكذي  ياتاآل هذه افتتحت،(236)"َوَأِطيع وِني اللَّ َ  فَاتَـّق وا * فَارِِهينَ  بـ ي وت ا اْلِجَبالِ 

 ،صاحل بدعوة، حوار من فيها دار وما القصة أحدا  تبدأ مث  صدقه وتعليل، تعاىل اهلل تقو  إىل قومه 

 هذه يف القصة به اختصت الذي واملشهد، تعاىل اهلل عند له احتسابا   األجر طل  وانتفاء، بأمانته قومه بتذكري

، بيومم يف آمنني، فضله من اهلل إليهم أسد  مبا متنعمني، الدنيا يف اخللود حبهم قومه على إنكار من يبدأ اآليات

                                                 

 )، لبنان، بريوت، العلمية الكت  داريد أمحد الصقر، الس : حتق، تفسري غري  القرآن، قتيبة بن مسلم بن عبداهلل : انظر – 232
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 لسان على تعاىل بقوله ابتداء  ، به وكفرهم، عليهم تعاىل اهلل فضل جحود مع، اإلسراف إىل التنعم يف احلد   وجماوزة

رَك ونَ  )  صاحل  بامللذات واالنغماس، اهلل عبادة عن اإلعراض من حاهلم كانت  فلما ( آِمِنينَ  َهاه َنا َما ِفي أَتـ تـْ

، النعمة ودوام اخللود يظن من منزلة أنزهلم،  صاحلا   لتكذيبهم سببا   احملص نة بالبيوت واالطمئنان، احلسية

 فعل على اإلنكار س ل ط وإمنا، ذلك ظنهم إنكار داواملر ، ( التوبي ي اإلنكاري االستفهام ) بأسلوب ف اطبهم

 فكان، وملذاما الدنيا ومفارقة املوت حبتمية هلم وتذكري، أصال   يكون ال النعم تلك على تركهم أن إىل إشارة الرتك

، والزوال االنطواء حتمية على احلال بواقع االستدالل من فيه ل ما أبلغ الظن إنكار يستلزم الذي الرتك إنكار

 تلك الستيفاء العمل على (وح  تـَتـَّق ونَ  َأال بقوله) اإلنكار نم تقدمه ل ما تعليل وفيه، الدنيا احلياة ومفارقة

 ِفيَما) بددددد التعبري يف التنبيه مع إليه واإلشارة املوصول باالسم اإلهبام ويف . (237)عليها تعاىل اهلل يشكروا بأن، النعم

 حال ( آِمِنينَ  و) . شكرها يؤدي أن هبا املتنع م على جي  الي عظمتها إىل وإلفات النِّعم لتلك تف يم ( َهاه َنا

 وهي إليها ي شار ال ألهنا ؛ اإلشارة اسم عليها يدل ال عظيمة نعمة على تنبيه وذلك، اإلهبام أمجله ما لبعض مبنية

  . (238) هبا إال األخر  النعم طعم   ي تذ وق   وال النعم أعظم من هي الي األمن نعمة

  األمر :ثانيا   :1-2-2

 أنه على لنفسه األمر ينظر أن"باالستعالء ويقصد، (239)"واإللزام االستعالء وجه على الفعل  طل"هو األمر      

 : العلوي قال . (240)"ال أم الواقع يف منه منزلة أعلى أكان سواء إليه األمر يوجه أو، خياطبه ممن منزلة أعلى

 وعرف . (241)"االستعالء هةج على الغري جهة من الفعل استدعاء عن ينبئ قول أو، الفعل تستدعي صيغة"هو

 امل اطبة ياء قبول مع الطل  على داللته األوىل عالمتان وله بذاته الطل  على دل   ما بأنه األمر فعل النحاة

                                                 

  175 – 174 ص / 19 ج:  التحرير والتنوير، عاشور ابن و ؛ 408 ص / 4 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 237
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، (242) حيصل مل ما حصول به مطلوب ألنه أبدا مستقبل واألمر، واخلفيفة الثقيلة التوكيد نوين قبوله والثانية

 األدىن من كان  وإن، طل    له قيل النظري إىل النظري نم كان  وإن، أمر   له قيل ونهد إىل األعلى من كان  إن  "واألمر

  :هي، أربع صيغ ولألمر . (243)"دعاء   له قيل األعلى إىل

 هوقول، (244)"تـ ْرَحم ونَ  َلَعلَّك مْ  الرَّس ولَ  َوَأِطيع وا الزََّكاةَ  َوآت وا الصَّالةَ  َوَأِقيم وا": تعاىل كقوله  : األمر فعل – أ

 َسِمي    َواللَّ    َله مْ  َسَكن   َصالَتكَ  نَّ إِ  َعَلْيِهمْ  َوَصلِّ  ِبَها َوتـ زَكِّيِهمْ  ت َطهِّر ه مْ  َصَدقَة   َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  خ ذْ ": تعاىل

 . (245)"َعِليم  

 َأَجــل   ِإلَــى بِـَدْين   ت مْ تَــَدايَن ِإَذا آَمن ـوا الَّــِذينَ  أَيـ َهـا يَــا"تعداىل قولده حنددو، األمـر بــالم المجـزوم المضــارع الفعـل -  

َنك مْ  َوْلَيْكت بْ  فَاْكت ب وه   م َسمًّى ْليَـْعب د وا": تعاىل وقوله، (246)"بِاْلَعْدلِ  َكاِتب    بـَيـْ  َأْطَعَمه مْ  الَِّذي * اْلبَـْيتِ  َهَذا َر َّ  فـَ

  . (247)"َخْوف   ِمنْ  َوآَمنَـه مْ  ج وع   ِمنْ 

 اْهتَـَديـْت مْ  ِإَذا َضـلَّ  َمـنْ  َيض ـر ك مْ  ال أَنف َسـك مْ  َعلَـْيك مْ  آَمن ـوا الَـِّذينَ  َهـاأَيـ   يَا": تعاىل كقوله : األمر فعل اسم – ج

 . (248)"تـَْعَمل ونَ  ك نت مْ   ِبَما فـَيـ َنبِّئ ك مْ  َجِميع ا َمْرِجع ك مْ  اللَّ ِ  ِإَلى

                                                 

شر  شذور الذه  يف معرفة كالم ، النحوي هشام بابن املعروف يوسف بن عبداهلل حممد أيب الدين مجال اإلمام : انظر – 242

  و ؛ 16 ص: : م 2001 - هددد 1422، 1ط، لبنان، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار، عاشور فضل أبو حممد : حتق، العرب

 الكت  دار، الدين مش  أمحد : حتق، مهع اهلوامع يف شر  مجع اجلوامع، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل اإلمام

  . 30 ص / 1 ج : م1998 - هددد 1418، 1 ط، لبنان، بريوت، العلمية

 / 7 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، املنربية الطباعة إدارة، شر  املفصل، النحوي يعيش بن علي ابن يعيش الدين موفق – 243

 . 58 ص

 . 56 / 24 : النور سورة – 244

 . 103 / 9 : التوبة سورة – 245

 . 282 / 2 : البقرة سورة – 246

 . 4 – 3 / 106 : قريش سورة - 247

 . 105 / 5 : املالدة سورة – 248
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، (249)"ِإْحَسان ا َوبِاْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاه   الإِ  تـَْعب د وا َأال رَب كَ  َوَقَضى": تعاىل كقوله  : األمر فعل عن النائب المصدر – د

 . (250)"الرِّقَا ِ  َفَضْر َ  َكَفر وا  الَِّذينَ  َلِقيت مْ  فَِإذا": تعاىل وقوله

 دعوة يف وردت الي التعبري صيغ من واألمر، الكالم سياق من دالالما تعرف بالغية أغراض   إىل األمر وخيرج      

 ِإَلى فـَت وب وا اْلِعْجلَ  بِاتَِّخاِذك مْ  أَنف َسك مْ  ظََلْمت مْ  ِإنَّك مْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  م وَسى قَالَ  ِإذْ وَ ": تعاىل قوله يف األنبياء

ر   َذِلك مْ  أَنف َسك مْ  فَاقْـتـ ل وا بَارِِئك مْ   غاب حني، (251)"الرَِّحيم   التـَّوَّا    ه وَ  ِإنَّ    َعَلْيك مْ  فـََتا َ  بَارِِئك مْ  ِعْندَ  َلك مْ  َخيـْ

 ( العجل هيأة على صنما   ) الذه  من صنعوا غيابه ويف، اهلل من مبوعد ليلة أربعني إسراليل بين عن  موسى

 اهلل يشكروا أن عليهم وكان العظيم والظلم الشرك هبذا يؤاخذهم ومل عنهم عفا أن عليهم اهلل نعم فمن، وعبدوه

 وارجعوا فتوبوا، تعبدونه إهلا   العجل باختاذكم أنفسكم ظلمتم إنكم : موسى هلم قال وهلذا، هلم ومغفرته عفوه على

 إىل املؤدي الكفر يف التمادي من لكم خري النحو هذا على والتوبة، بعضا   بعضكم يقتل بأن وذلك، خالقكم إىل

 اآلية هذه ويف . بعباده رحيم التوبة كثري  ألنه ؛ عليكم فتاب، وإعانة اهلل من بتوفيق بذلك فقمتم، النار يف اخللود

 األمر فعل بصيغة جاء املوضعني كال  ويف ( فَاقْـتـ ل وا ) قوله يف ومرة ( فـَت وب وا ) قوله يف مرة األمر أسلوب ورد

 موسى قول اإلرشاد يف وردت الي األمثلة ومن . (252) ( واإلرشاد النصح ) هو اآلية سياق يف اجملازي وغرضهما

   ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاء   َمنْ  ي ورِثـ َها لِلَّ ِ  اأَلْرضَ  ِإنَّ  َواْصِبر وا بِاللَّ ِ  اْسَتِعين وا ِم ِ ِلَقوْ  م وَسى قَالَ ": قومه موصيا 

، إليكم النفع وجل  عنكم الضر دفع يف وحده اهلل من العون اطلبوا، قوم يا : أي، (253)"لِْلم تَِّقينَ  َواْلَعاِقَبة  

 واهلل، فيها يتحكم حى غريه وال لفرعون وليست، وحده هلل رضاأل فإن، االبتالء من فيه أنتم ما على واصربوا

                                                 

 . 23 / 17 : اإلسراء سورة – 249

 . 4 / 47 : حممد سورة – 250

 . 54 / 2 : البقرة سورة – 251

اإلعجاز البالغي وأثره يف يق، ومعن توفيق دحام، صد موفق مازنو  ؛ 269 ص / 1 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 252

 : م 2010، 1  ، 10 مج، املوصل جامعة، األساسية الرتبية كلية  أحبا  جملة، سورة البقرة أمنوذجا –تلقي عقيدة احلياة واملوت

 . 195 - 194 ص:

 . 128 / 7 : األعراف سورة – 253



68 

 

 وجيتنبون هبمر  أوامر  تثلون الذين للمؤمنني األرض يف احلسنة العاقبة ولكن، مشيئته حس  الناس بني يداوهلا

 . (254) وابتالءات حمن من أصاهبم ما أصاهبم وإن هلم فهي، نواهيه

 أََبتِ  يَا"فيقول: ألبيه دعوته يف  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف دواإلرشا للنصح األمر فعل واستعمل      

 أدب عن يفصح السياق هذا ففي، (255)"َسوِيًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  فَاتَِّبْعِني يَْأِتكَ  َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ِإنِّي

 فاتبعين، يأتك مل ما العلم من ينجاء قد إين، أبت يا : فيقول ألبيه النصيحة وإخالص وتواضعه  إبراهيم

، واإلرشاد للنصح ( اتَِّبْعِني ) قوله يف األمر أن إىل املفسرين من كثري  أشار وقد، (256) مستقيم طريق إىل أرشدك

 ألين مين أكرب كنت  وإن نصيحي وأقبل فاتبعين أي، (257)"إرشاد أمر بل إجياب أمر لي "اتَِّبْعِني"": الرازي ويقول

 . املستقيم صراط أهدك، أنت تعلمه مل ما على اهلل علم من عتلأط قد أين ولدك

 َواِحد   بَا    ِمنْ  َتْدخ ل وا ال بَِنيَّ  يَا َوقَالَ ": تعاىل قوله يف  يعقوب لسان على واإلرشاد النصح ورد      

ْلَيتَـوَكَّلْ  َوَعَلْي ِ  تـَوَكَّْلت   َعَلْي ِ  لِلَّ ِ  ِإال اْلح ْكم   ِإنْ  َشْيء   ِمنْ  اللَّ ِ  ِمنْ  َعنك مْ  أ ْغِني َوَما م تَـَفرَِّقة   أَبـَْوا    ِمنْ  َواْدخ ل وا  فـَ

  يعقوب إشفاق يوضح والسياق، واإلشفاق واإلرشاد للنصح ( اْدخ ل وا ) قوله يف فاألمر، (258)"اْلم تَـوَكِّل ونَ 

 ال بأن مجيعا   إرساهلم على أزمع ملا هلم ناصحا   فقال العني أثر من يسوءهم قد مما عليهم الشديد وخوفه أبناله على

 ( َشْيء   ِمنْ  اللَّ ِ  ِمنْ  َعنك مْ  أ ْغِني َوَما ) املنفية باجلملة املراد أن كما  . متفرقة أبواب من بل واحد باب من يدخلوا

 ومقدر األسباب واضع مع تأدبا   والظاهرة املعتادة باألسباب األخذ مع ولطفه اهلل توفيق على االعتماد تعليمهم

                                                 

        / 3 ج : زاد املسري يف علم التفسري، البغدادي القرشي اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال : انظر – 254

 . 60 – 57 ص / 9 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابنو  ؛ 245 ص

 . 43 / 19 : مرمي سورة – 255

 . 457 ص / 13 ج : اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب  – 256

 . 226 ص / 21 ج : مفاتيح الغي ، الرازي – 257

 . 67 / 12 : يوسف سورة – 258
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 إال ذلك يكون وال بعالماما نتعرفها أن فعلينا األعمال يف اهلل مراد على نستطيع ال ألنا احلالني رعاية يف األلطاف

 . (259) هلا بالسعي

  ِ َوَأِخي ي وس فَ  ِمنْ  فـََتَحسَّس وا اْذَهب وا بَِنيَّ  يَا": وينصحهم أبناءه يرشد  يعقوب لسان على تعاىل قوله ومنه 

 يعقوب رغبة عن السياق يكشف، (260)"الَكاِفر ونَ  اْلَقْوم   ِإال اللَّ ِ  َرْوحِ  ِمنْ  يـَْيَئ    ال ِإنَّ    اللَّ ِ  َرْوحِ  ِمنْ  تـَْيَئس وا َوال

 فاألمران، عنهما البح  مواصلة أبناله من طل  حي  هبما تعلقه ةوشد وأخيه يوسف ابنيه إىل االهتداء يف 

 ىلإ إرشاد وهذا، املفسرين بعض يقول هذا ويف، والرغبة واإلرشاد صحللن ( فـََتَحسَّس وا ) و ( ااْذَهب و  ) قوله يف

 ال ِإنَّ    ) هنيه مبوج  العمل ترك عن حذرهم مث (261) ( تـَْعَلم ونَ  ال َما اللَّ ِ  ِمنْ  َوَأْعَلم   )قوله يف أهبم ما بعض

 من حال يف يقنط ال العارف فإن، وصفاته تعاىل باهلل علمهم لعدم ( ر ونَ الَكافِ  اْلَقْوم   ِإال اللَّ ِ  حِ َروْ  ِمنْ  يـَْيَئ   

  . (262) ذلك من يعلمونه ملا تأكيدا   أو األحوال

 قَالَ  ِإذْ  اْلم ْلكَ  اللَّ    آتَاه   َأنْ  رَبِّ ِ  ِفي ِإبـَْراِهيمَ  َحاجَّ  الَِّذي ِإَلى تـَرَ  أََلمْ ": تعاىل قوله يف األمر أسلوب ورد وقد      

 فَْأ ِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  بِالشَّْم ِ  يَْأِتي اللَّ َ  فَِإنَّ  ِإبـَْراِهيم   قَالَ  َوأ ِميت   أ ْحِيي أَنَا قَالَ  َوي ِميت   ي ْحِيي الَِّذي رَبِّي بـَْراِهيم  إِ 

 ماألصنا  إبراهيم حطم حني فهنا، (263)"الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي ال َواللَّ    َكَفرَ   الَِّذي فـَب ِهتَ  اْلَمْغِر ِ  ِمنْ  ِبَها

 :  إبراهيم قال ؟ حطمتها مل : منرود له فقال، بينهما حوار فحد  ( منرود ) وهو زمانه ملك إىل به وجيء

 الذي ريب أعبد : قال ؟ أنت تعبد فماذا : منرود قال ؟ يضر وال ينفع ال ما تعبدون فكيف تضر وال تنفع ال ألهنا

 خيرج أن يستطيع أنه إبراهيم ي فهم أن فأراد سجن منرود عند وكان، وأميت أحيي أنا : منرود فقال، و يت حييي

                                                 

  و ؛ 19 – 15 ص / 13 ج:  رو  املعاينوسي ،األلو  ؛ 399 ص / 11 ج :اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب : انظر – 259

 . 21 – 20 ص / 13 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن

 . 87 / 12 : يوسف سورة – 260

 . 86 / 12 : يوسف سورة – 261

، األلوسيو  ؛ 303 – 302 ص / 4 ج:  إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، العمادي حممد بن حممد : انظر – 262

 . 44 ص / 13 ج : رو  املعاين

 . 258 / 2 : البقرة سورة – 263
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 يريد من رعيته من يأخذ أن ويستطيع فأحياهم ( السجن يف ) أمواتا   كانوا  فكأهنم احلياة إىل السجن من هؤالء

 بالشم  يأيت أعبده الذي ريب إن : فقال حلقيقته منرود فهم لعدم ذلك دليله عن  إبراهيم فأضرب . فيقتله

 قوة من وغ ل ، وانقطع حتري   أن إال منرود الطاغية من كان  فما، املغرب جهة من أنت هبا فأت  ، املشرق جهة من

 الغرضو  (ِبَها فَْأ ِ  ) قوله يف األمر أسلوب وجاء وطغياهنم. لظلمهم ؛ سبيله لسلوك الظاملني يوفق ال واهلل، احلجة

 . (264)التعجيز هو منه اجملازي

 إىل الرسول فيلجأ، فيه منفذ ال طريق إىل وقومه الرسول بني احملاورة تصل حني للتهديد األمر أيتي وقد      

 َأْسَماء   ِفي أَت َجاِدل ونَِني َوَغَضب   رِْج    رَبِّك مْ  ِمنْ  َعَلْيك مْ  َوَق َ  َقدْ  قَالَ ":  هود كقول  والت ويف التهديد

 خياط  فهنا، (265)"اْلم نَتِظرِينَ  ِمنْ  َمَعك مْ  ِإنِّي فَانَتِظر وا س ْلطَان   ِمنْ  ِبَها اللَّ    نـَزَّلَ  َما َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  َسمَّْيت م وَها

 أنتم آهلة مسيتموها الي األصنام هذه يف أجتادلونين .  اهلل من وغض  عذاب بكم حل   قد : قالال   قومه هود

 بالعذا نزول فانتظروا، سبحانه اخلالق هو وحده املعبود وإمنا، برهان وال حجة من اهب اهلل نز ل ما ؟ وآباؤكم

  . (266) والوعيد التهديد يف غاية وهذا، نزوله معكم منتظر فإين، عليكم

 كذبوه  فحني ،(267)"َمْكذ و    َغيـْر   َوْعد   َذِلكَ  أَيَّام   َثالثَةَ  َدارِك مْ  ِفي َتَمتـَّع وا فـََقالَ  فـََعَقر وَها":  صاحل وقول 

 يأتيكم مث، إياها ع ق ر كم من أيام ثالثة مدة أرضكم يف باحلياة تعوااستم :  صاحل هلم فقال الناقة وحنروا قومه

 . (268) صدق وعد هو بل، مكذوب غري حمالة ال واقع واعد ذلك بعد بهعذا فإتيان، اهلل عذاب

                                                 

، مصر، العريب الفكر دار، زهرة التفاسريو حممد أبو زهرة،  ؛ 34 – 31 ص / 3 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن :انظر – 264

 . 960 – 956 ص / 2 ج : د.ت( )، ( د.ط )

 . 71 / 7 : األعراف سورة – 265

و  ؛ 265 ص / 9 ج:  ناجلامع ألحكام القرآ، القرطيبو  ؛ 420 ص / 2 ج : احملرر الوجيز، عطية ابن : انظر – 266

 . 213 – 211 ص / 8 ج : التحرير والتنويرو ابن عاشور،  ؛ 159 – 158 ص / 8 ج : رو  املعاين، األلوسي

 . 65 : هود سورة – 267

ر، عاشو  ابنو  ؛   20 ص / 18 ج:  مفاتيح الغي لرازي، ا ؛ و 185 ص / 3 ج : احملرر الوجري، عطية ابن : انظر – 268

 . 113 ص / 12 ج:  نويرالتحرير والت
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 ي ْخزِي ِ  َعَذا    يَْأتِي ِ  َمنْ  تـَْعَلم ونَ  َسْوفَ  َعاِمل   ِإنِّي َكانَِتك مْ مَ  َعَلى اْعَمل وا قـَْومِ  َويَا":  شعي  وقول      

، للتهديد األصلية داللته عن اآلية هذه يف األمر خرج فقد، (269)"َرِقيب   َمَعك مْ  ِإنِّي َواْرَتِقب وا َكاِذ     ه وَ  َوَمنْ 

 عامر إين، وحالتكم طريقتكم على ونتستطيع ما كل  اعملوا، قوم يا : فيقول قومه  شعي  خياط  وحي 

 ومن، له عقابا   يذله عذاب يأتيه منا من تعلمون سوف، التوحيد إىل دعوتكم من ريب وهبين وما طريقي على مثابر

  .(270) هلم شديد مديد وهذا، منتظر معكم إين، اهلل به يقضي ما فانتظروا، يدعيه فيما كاذب  هو منا

 ِإنِّي ِفْرَعْون   يَا م وَسى َوقَالَ "لفرعون دعوته يف  موسى لسان على تعاىل قوله يف الرجاء مبعى األمر وورد 

 َمِعي فََأْرِسلْ  رَبِّك مْ  ِمنْ  بِبَـيـَِّنة   ِجْئت ك مْ  َقدْ  اْلَحقَّ  ِإال اللَّ ِ  َعَلى َأق ولَ  ال َأنْ  َعَلى َحِقيق   * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  ِمنْ  َرس ول  

 فرعون ظلم من وختليصهم إسراليل بين إطالق يف  موسى رغبة عن اآليات هذه تكشف، (271)"ِإْسَرائِيلَ  بَِني

 على أقول ال بأن جدير فأنا، ومآهلم أحواهلم ومدبِّر، أمجعني اخللق خالق اهلل من رسول إين : يقول حيت، وبطشه

 بين معي فرعون يا فأطلق ،إليكم ريب من مرسل وأين صدقي على تدل   واضحة حبجة جئتكم وقد، احلق إال اهلل

رك أ سرك من إسراليل  يف مستعمل ( ِإْسَرائِيلَ  بَِني َمِعي فََأْرِسلْ  ) قوله يف فاألمر . اهلل لعبادة سبيلهم وخلِّ  وقد ه 

  . (272) املقدسة األرض إىل راجعني معي يذهبوا حى ف لهم أي والرغبة الرجاء

 َكِبير ه مْ   فـََعَل    بَلْ  قَالَ "لقومه دعوته يف  إبراهيم لسان على اىلتع قوله يف لالستهزاء األمر فعل واستعمل      

 والتنبيه هبم االستهزاء املراد لكن األمر بصيغة جاء ( اْسأَل وه مْ  ) فالفعل، (273)"يَنِطق ونَ  َكان وا  ِإنْ  فَاْسأَل وه مْ  َهَذا

                                                 

 . 93 / 11 : هود سورة – 269

 . 152 ص / 12 ج:  التحرير والتنويراشور، ع ابنو  ؛ 202 ص /11 ج :اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب : انظر – 270

 . 105 – 104 / 7 : األعراف سورة – 271

إرشاد العقل السليم إىل مزايا ، العمادي مدحم بن حممد  و ؛ 482 – 482 ص / 2 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 272
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 تدفع أو حتمي فكيف أذ  نفسها عن تدفع وال تنفع ال أصناما   يعبدون ألهنم ؛ واعتقادهم عقوهلم فساد على

 . (274) غريها عن

 رأ  ملا، (275)"م ْلق ونَ  أَنـْت مْ  َما أَْلق وا م وَسى َله مْ  قَالَ  السََّحَرة   َجاءَ  فـََلمَّا": تعاىل قوله يف األمر أسلوب وورد      

 باغتهم، االمتثال سرعة مع الناس ومجع السحرة حشر من به االعتزاز دواعي من فرعون قوم أظهر ما  موسى

 َما أَْلق وا م وَسى َله مْ  قَالَ  ) : تعاىل قوله يف وذلك، سيلقيه ما معجزة وحتقيق املنازلة خلوض أعد وه ما إلقاء بطل 

، (276) إلقاله على إلقاءهم فقد م، برب ه اعتزازا   أكثر أنه هلم مبينا  ، االعتزاز من أظهروه ما لي ناس  ( م ْلق ونَ  أَنـْت مْ 

 وإال  ، إلقالهم بعد إال   يتحقق ال كونه  سحرهم بإبطال للتسريع، اجملازي األمر بأسلوب بإلقالهم األذ ن   عن وعرب  

، والتفظيع التهويل تفيد الي املوصول باالسم السحر عن وعرب  ، به والتمويه السحر بإحدا  أمرهم املراد فلي 

ف فهو بلغت مهما وأهنا، السحر من أعدوه مما ،العموم صيغة توحيه ما بكل واالست فاف لالزدراء  هبا مست  

 بتحقيق التسريع عن فضال   أوال   باإللقاء أمرهم دواعي من كان  ورمبا، (277) املعجزات من به اهلل أي ده ما أمام

 مغلوبون أهنم وأيقنوا أوال   عصاه ألقى ما إذا والعصي احلبال من أعد وه ما إلقاء عن إحجامهم من حتوُّط ه   املعجزة

 . معجزته إظهار فرصة عليه فتفوت حمالة ال

 النهي :ثالثا   :1-2-3  

 ، (278)"االستعالء جهة على الفعل عن الكف طل  وهو"، الطليب اإلنشاء أقسام من وهو     

                                                 

 الشيزازي مدحم بن عمر بن عبداهلل اخلري أيب الدين ناصر  و ؛ 153 – 152 ص / 4 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 274
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 كقوله،  الغال  من أكثر امل اط  مع وتستعمل، اجلازمة الناهية"ال"بدددد املقرون املضار  هي واحدة صيغة وللنهي

 عن ي نبئ قول عن عبارة هو": فقال النهي العلوي وعرف، (279)"بـَْعض ا بـَْعض ك مْ  يـَْغَتبْ  َوال َتَجسَّس وا َوال": تعاىل

 القالل قول": فقال عرفه اجلرجاين أما، (280)"خترج وال، تفعل ال : كقولك،  االستعالء جهة على الفعل من املنع

 ال وصيغته فعل عن الكف وطل ": فقال التحرمي النهي يقةحق أن السيوطي وبني، (281)"تفعل ال : دونه ملن

 االستعالء وجه على الفعل عن الكفِّ  طل  بأنه النهي احملدثون ف  ر  ع  ويد  ، (282)".. التحرمي يف حقيقة وهي، تفعل

 : يف األمر مع النهي ويتفق"، (283) واإللزام

 .االستعالء اعتبار فيه البد منهما واحد كل  يكون أن – 1

 . هلا ناهيا   أو لنفسه آمرا   اإلنسان يكون فال، بالغري يتعلقان ماأهن – 2

 . هلا مريدا   كونه  يف فاعلهما حال اعتبار من البد أهنما – 3

  :يف وخيتلفان

 .اآلخر ختالف بصيغة خمت  منهما واحد كل  أن   – 1

 . املنع على دال والنهي، الطل  على دال األمر أن   – 2

 . (284)"منهية كراهية  من البد النهي وأن، مأمورة إرادة نم البد األمر أن – 3

 الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال أََبتِ  يَا":  إبراهيم لسان على تعاىل كقوله،  األنبياء دعوة يف النهي أسلوب ورد وقد       

 ولتكرار، بعده لألمر ممهدا   النداء جاء، ( َبتِ أَ  يَا ) بددددد الثال  النداء فهنا، (285)"َعِصيًّا لِلرَّْحَمانِ  َكانَ   الشَّْيطَانَ  ِإنَّ 
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 من الذي اجلم واألدب الواسع باحللم الدعوة أسلوب"تبني بالغة أبيه دعوة يف  إبراهيم لسان على النداءات

 اخللل مواضع على والتنبيه، وقوما احلجة وضو  مع العازفة والنف  املعاند العقل على االستيالء شأنه

 ودعوته إليه األمر بتحبي  أبيه دعوة يف  إبراهيم خلق لنا يربز ( أََبتِ  يَا ) النداء يفو ، (286)"والفساد

 عن صونه يف والرغبة احملبة شدة على دليل"وفيه، ( يا ) األداة وظف ولذا ومنفعته صالحه فيه ملا لالستجابة

، )يا( باألداة تنبيهه استدعى ذيال األمر الستما  للمناد  ومتهيدا  ، (287)"... الصواب إىل وإرشاده العقاب

 من املناد  باألمر متثل والذي النهي أسلوب أعقبه ألبيه الداعية املناد  وحرص لإلنسان الشيطان عداوة وخلطورة

 خمالفة يعين وهذا ألوامره واالمتثال اإلتبا  يف للعاقبة بيانا ( الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال ) : بقوله طاعته من حتذيرا   أجله

 العاقبة سوء من الطالع أمر إليه يؤول ما أي وعبد له خضع فقد الشيطان واتبع اهلو  أطا  فمن،  اهلل امرأو 

 إىل مشاعره حيرك فالنهي، األصنام تعبد ال مثال   قوله عن النهي دون هبم تعريضا األصنام لعبدة وتقريع مكم وفيه

، (288)"املنفرة اخلصال أعظم ألنه منه القبول عن الصفة هبذه فنفره هلل عاص ألنه تطعه ال أي"واالمتثال االستجابة

 له معلال   الشيطان طاعة يف استمر إذا وعصيانه خمالفته شدة أكد مث، األمر لتلقي املناد  ميئة بعد أعقبه ولذا

 يذكر ومل": األثري ابن قال، ( َعِصيًّا ِللرَّْحَمنِ  َكانَ   الشَّْيطَانَ  نَّ إ ) : بقوله لدعوته االستجابة رجاء بأسلوب ذلك

، (289)".. وذريته آدم معاداته ذكر إىل يلتفت ومل، واستكباره عصيانه وهي، باهلل حت  الي إال الشيطان جناية من

 على حلرصه )إن ( بدد الكالم أكد ولذا، الرمحن طاعة يف والسعي الشيطان طاعة نبذ على للم اط  ح  وفيه
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 املعاين تثبيت يف ذلك أثر رأ  ملا إليه نقله يريد ما تكرار مع للسامع الكالم أكيدت إىل فلجأ"تبلغيها وأمانة الدعوة

 .  اهلل إىل داعية لكل منوذجا   يعد بالغي بأسلوب، (290)".. لديه األفكار وتأكيد

 رغبة اهلل رو  من اليأس بعدم ويعظهم وينصحهم أبناءه يرشد  يعقوب لسان على واإلرشاد النصح ورد      

 ي وس فَ  ِمنْ  فـََتَحسَّس وا اْذَهب وا بَِنيَّ  يَا" : تعاىل قال، فقدمها اللذين وأخيه يوسف ابنيه عن حبثهم مواصلة يف منه

 ال ) قوله يف فالنهي، (291)"الَكاِفر ونَ  اْلَقْوم   ِإال اللَّ ِ  َرْوحِ  ِمنْ  يـَْيَئ    ال ِإنَّ    اللَّ ِ  َرْوحِ  ِمنْ  تـَْيَئس وا َوال َوَأِخي ِ 

 األلوسي وتابعه السعود أبو أشار وقد، وتنفيسه فرجه من تقنطوا ال أي، واإلرشاد النصح يف مستعمل ( تـَْيَئس وا

 العمل ترك عن حذرهم مث، (292) ( تـَْعَلم ونَ  ال َما اللَّ ِ  ِمنْ  َوَأْعَلم   ) قوله يف أهبم ما بعض إىل إرشاد وهذا : قالال  

 فإن، وصفاته وتعاىل سبحانه باهلل علمهم لعدم ( الَكاِفر ونَ  اْلَقْوم   ِإال اللَّ ِ  َرْوحِ  نْ مِ  يـَْيَئ    ال ِإنَّ    ) هنيه مبوج 

 اليأس لكون للكافرين وجتهيال   وذما  ، ذلك من يعلمونه ملا تأكيدا   أو األحوال من حال يف يقنط ال العارف

 َرْوحِ  ِمنْ  تـَْيَئس وا ال السابق) للنهي التعليل موقع واقعة اجلملة وهذه ،(293) منهم إال يصدر ال اهلل رمحه من والقنوط

 . ( اللَّ ِ 

 اْلَمِديَنةِ  َأْهل   َوَجاءَ ": لقومه خطابا    لوط اهلل نيب لسان على القرآن يف النهي طريق عن الرجاء وورد      

 الكر ات اآليات هذه فتبني، (294)"ت ْخز ونِ  َوال اللَّ َ  َواتَـّق وا * تـَْفَضح ونِ  َفال َضْيِفي َهؤ الءِ  ِإنَّ  قَالَ  * َيْسَتْبِشر ونَ 

 إن : هلم فيقول قومه يرجو فرا  والفضيحة العار من خلوفه  لوط على سيطر الذي واخلوف الكرب حال

 . الشنيع بصنيعكم تذلوين وال، الفاحشة هذه برتك اهلل وخافوا، هبم تريدون مبا وينحتفض فال، ضيويف القوم هؤالء
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 تفضحون وال بسوء هلم تتعرضوا ال أي حار ورجاء  حلاله تصوير ( تـَْفَضح ونِ  َفال ) بالفعل لتعبريا إيثار ويف

 بالتعرض ومينوين تذلوين ال أي ( ت ْخز ونِ  َوال ) وقوله . إليه يءأس فقد ضيفه إىل أسيء من ألن ضيفي بفضيحة

 رغبة ويصور للرجاء ( ت ْخز ونِ  َوال، تـَْفَضح ونِ  ال ) قوله يف فالنهي . (295) الشنيعة الفعلة هذه مبثل أجرمم ملن

 . بسوء هلم التعرض وعدم ضيفه على احملافظة يف نفسية

 ِإبـَْراِهيم   بَِها َوَوصَّى": تعاىل قوله يف معينة بصفة االتصاف يف والرغبة احل    إىل الكرمي القرآن يف النهي وأفاد     

 هذه يف السياق وضح، (296)"م ْسِلم ونَ  َوأَنـْت مْ  ِإالَّ  َتم وت نَّ  َفال الدِّينَ  َلك مْ  اْصَطَفى اللَّ َ  ِإنَّ  بَِنيَّ  يَا َويـَْعق و    بَِني ِ 

 ( َتم وت نَّ  ال ) قوله يف فالنهي، لإلسالم أبنالهما إتبا  يف ورغبتهما السالم عليهما ويعقوب إبراهيم حرص اآلية

 وهو الدين هذا تفارقوا ال : الطربي يقول، املفسرين من ثريك  ذكر كما  اإلسالم على الثبات يف والرغبة للح 

 . (297) م نيته تأتيه مى يدري أحد ال ألن اإلسالم غري على وأنتم مناياكم تأتيكم ال حى حياتكم أيام اإلسالم

، عيدوالو  التهديد معى إىل السالم عليهم األنبياء ألسنة على جاءت الي القرآن يف النهي أسالي  بعض وخرجت 

 َأَخاه مْ  ثَم ودَ  َوِإَلى": بسوء الناقة أصابوا إن باهلالك قومه مهددا    صاحل لسان على تعاىل قوله ذلك ومن

ر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ  َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا قَالَ  َصاِلح ا  آيَة   مْ َلك   اللَّ ِ  نَاَقة   َهِذهِ  رَبِّك مْ  ِمنْ  بـَيـَِّنة   َجاَءْتك مْ  َقدْ  َغيـْ

  صاحل أخرب اآلية هذه يف، (298)"أَلِيم   َعَذا    فـََيْأخ ذَك مْ  ِبس وء   َتَمس وَها َوال اللَّ ِ  َأْرضِ  ِفي تَْأك لْ  َفَذر وَها

، وضالهلم غيهم يف متادوا لكنهم وضالل كفر  من قلوهبم على ران ما وجتلى صدقه هلم تؤكد بينة آية بنزول قومه

 تعاىل اهلل اسم إىل ناقة إضافة ونلحظ"، بسوء هلا التعرض بعدم وهددهم اهلل أرض من تأكل الناقة برتك فأمرهم

 أو، اهلل بيت الكعبة : يقال كما،  حرمتها وعظ م، بسوء هلا التعرض وعدم إليها باإلحسان أمر اهلل ألن هلا تشريف

                                                 

 عبداهلل حممد : حتق، معامل التنزيل، البغوي مسعود بن احلسني  و ؛ 413 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 295
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ا  تنبيه وهذا": حيان أبو يقول، سوءب مسها عن بنهيهم ذلك أعق  مث، (299)"للعادة خارقة بكيفية وجدت ألهن 

 من ومنعها وعقرها حنرها عن فنهي ه، تعاىل اهلل آلية إلزاما   بسوء   مس ها عن هناهم قد كان  إذا األعلى على باألدىن

 مسها ملن شديد ووعيد مديد (ِبس وء   َتَمس وَها َوال ) قوله يف بالنهي التعبري ففي، (300)"وأحر  أوىل والكأل املاء

 هلا تتعرضوا ال أي النهي يف مبالغة السوء تنكري يف أن كما،  القيامة يوم هلم اهلل أعده الذي األليم وبالعذاب بسوء

 . (301)"اهلل آلية إكراما   تريبوها وال تطردوها وال أصال   يسؤوها بشيء

 فـَي ْسِحَتك مْ  َكِذب ا  اللَّ ِ  َعَلى تـَْفتَـر وا ال َويـَْلك مْ  م وَسى َله مْ  قَالَ ":  موسى لسان على تعاىل قوله ومنه      

 ختتلقوا ال، احذروا : هلم فقال حمذر خطاب السحرة  موسى خاط ، (302)"افْـتَـَرى َمنْ  َخا َ  َوَقدْ  ِبَعَذا   

 اهلل على اختلق من خسر وقد، عنده من بعذاب فيستأصلكم، السحر من الناس به ختدعون مبا كذبا    اهلل على

 علهم والتهديد الوعيد شيء كل  قبل قدم حي  هلم النصيحة يف  موسى إخالص يوضح والسياق، الكذب

  والوعيد للتهديد الكذب على االفرتاء عن فالنهي ( َكِذب ا  اللَّ ِ  َعَلى تـَْفتَـر وا ال َويـَْلك مْ  ) : فقال احلق إىل يثوبون

  . (303) الكر ة اآلية يف واضح هو كما

 أ ْلِقيَ  ِإنِّي الَمل   أَيـ َها يَا قَاَلتْ ": سبأ ملكة إىل هبا بع  رسالة يف  سليمان لسان على تعاىل قوله ومنه      

، (304)"م ْسِلِمينَ  َوْأت وِني َعَليَّ  تـَْعل وا َأال * الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّ ِ  بِِاْسمِ  َوِإنَّ    س َلْيَمانَ  ِمنْ  ِإنَّ    * َكرِيم    ِكَتا     ِإَليَّ 
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 وبإخالص له والطاعة باالنقياد وأمرها عليه التطاول من سبأ ملكة إىل بعثها الي رسالته يف  سليمان حذر

  . (305) التهديد يف مستعمل ( َعَليَّ  تـَْعل وا ال ) قوله يف فالنهي، وحده هلل العبادة

 والتوبي  كمكالته  ثانوية معان من معه ينضم وما التحدي معى احلكيم الذكر يف النهي صيغ بعض وتفيد      

  ِإنْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  قَالَ  ِإذْ  ن وح   نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ":  نو  لسان على تعاىل كقوله،  املباالة وقله واالست فاف

 َأْمر ك مْ  َيك نْ  ال ث مَّ  ش رََكاءَك مْ وَ  َأْمرَك مْ  فََأْجِمع وا تـَوَكَّْلت   اللَّ ِ  فـََعَلى اللَّ ِ  بِآيَا ِ  َوَتْذِكيِري َمَقاِمي َعَلْيك مْ  َكبـ رَ   َكانَ 

 نو  به حتد  الذي الصريح التحدي هذا الكر ة اآلية هذه تبني، (306)"تـ ْنِظر ونِ  َوال ِإَليَّ  اْقض وا ث مَّ  غ مَّة   َعَلْيك مْ 

 بقوله ريفالتعب . قليل إال معه آمن وما كذبوه  لكنهم البينات اهلل بآيات طويال   وذكرهم أنذرهم بعد قومه ( 

 الذ  ومكم صريح حتد ( تـ ْنِظر ونِ  َوال ِإَليَّ  اْقض وا ث مَّ  غ مَّة   َعَلْيك مْ  َأْمر ك مْ  َيك نْ  ال ث مَّ  َوش رََكاءَك مْ  َأْمرَك مْ  فََأْجِمع وا

 إظهارا   كذل قال وإمنا، متهلوين وال كيدي  يف وابذلوا فيه واحتشدوا إهالكي من تريدون ما فامجعوا أي، مرير وتوبي 

 به قذف الذي التحدي وهذا . سبيال   إليه جيدوا لن وأهنم، إياه وعصمته كالءته  من ربه وعده مبا وثقته هبم لقلة

 الفانية الضعيفة اهلزيلة للقو  الكرب  احلقيقة القوة حتدي هو إمنا، انتحارا   أو مورا   أو غرورا   لي  قومه وجوه نو 

 . (307) اإل ان أصحاب أمام وتتصاغر تتضاءل الي

 ِإال نـَق ول   ِإنْ ": متهوبآهل هبم مبال غري هبم ومكما   لقومه حتديا    هود لسان على تعاىل قوله ومنه      

 َجِميع ا وِنيَفِكيد   د ونِ ِ  ِمنْ  * ت ْشرِك ونَ  ِممَّا بَِريء   أَنِّي َواْشَهد وا اللَّ َ  أ ْشِهد   إِنِّي قَالَ  ِبس وء   آِلَهِتَنا بـَْعض   اْعتَـَراكَ 

 وأحوال القرالن مبعونة السياق يف واضح هو كما  للتحدي ( تـ ْنِظر ونِ  ال ) قوله يف فالنهي، (308)"تـ ْنِظر ونِ  ال ث مَّ 

 الرتاكي .

 النداء :رابعا   :1-2-4
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 بأحد الداعي على املدعو إقبال طل "هو أو، (309)"املتكلم على السامع إقبال منه يراد طل "هو النداء      

 هو": العلوي وقال، (311)"وتقديرا   لفظا   ( أدعو ) مناب نال  حبرف اإلقبال طل  هو"أو، (310)"خمصوصة روفح

 بأنه النداء حد   تثبيت يف احملدثون ذه  املعى هذا وإىل، (312)"األصل هو وهذا، عليك إلقباله باملناد  التصوي 

 هذا وإىل، األصوات مبنزلة جعلوه العرب كالم  يف النداء ولكثرة، (313) خمصوصة بأحرف امل اط  إقبال طل 

 ت دعه أن   إال  ، النداء أبدا   الكالم أو ل   ألن، كالمهم  يف لكثرته النداء هذا فعلوا وإمنا": بقوله سيبويه أشار املعى

، عموض كلِّ   يف األو ل   وكان كث ر  فلما، عليك كل م  تامل ت عطف به لك كالم  كلِّ   أو ل   فهو، عليك بإقبال استغناء

م ؛ ختفيفا   منه حذفوا ون مما ألهن   تتضح هذا ومن، (314)"األصوات مبنزلة جعلوه حى، كالمهم  يف األكثر يغريِّ

 احلرف تعلق هو اجلملة وتراكي  اللغة يف النداء به يتميز ومما، املناد  ختصي  يف العرب لغة يف للنداء خصوصية

 حرف من كالم  يكون ال أنه األمر ومجلة"( 471 ت ) جلرجاينا القاهر عبد الشي  إليها أشار ميزة وهذه، باالسم

 بتقدير كالما    كان  األمر حقق إذا أيضا   وذلك . عبداهلل يا : حنو، النداء يف إال واسم حرف من وال، أصال   وفعل

 معى ويتضح، (315)"النف  يف معناه قيام وعلى، عليه دليل"يا"، وأدعو وأريد أعين : هو الذي املضمر الفعل

 واملناد  النداء أداة بني لفظي تركي  فهو ،وإنشاء خربا   الكالم لتقسيم بالنسبة الرتكي  خالل من الندالية اجلملة
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 قدر أقل هي صورها أقصر يف للجملة"ألن السامع إلفادة النداء غاية إىل يتوصل وهبا، (316) لفظي مرك  فالنداء

 النداء ويعد، (317)"أكثر أو واحدة كلمة  من القدر هذا ترك  سواء بنفسه مستقال   معى السامع يفيد كالم  من

 الي اجلمل من"النداء ألن ؛ (318) خربية غري انفعالية عبارات ألهنا االسنادية غري األسلوبية اجلمل من بعبارته

 دهدد 392 ت ) جين ابن ذكر وقد، زيدا   وأنادي، زيد يا : قولنا بني جلي والفرق، (319)"ومعناها األداة على تعتمد

 إىل اإلنشاء من وينقله، النداء غاية يزيل فإنه ( أنادي ) أو ( أدعو ) الفعل تقدير ففي، اجلملتني بني الفرق (

 اخلرب لفظ إىل فصار النداء أمر الستحال ( زيدا   أنادي ) و ( زيدا   أدعو ) فقيل إظهاره جتشم لو تر  أال"اخلرب

 إىل الدعوة توجيه"هو فالنداء، (320)"تكذي  وال تصديق همن نصنع ال مما والنداء، والكذب للصدق احملتمل

 إن": السيوطي وقال، (321)"طلبية إنشالية النداء مجلة فإن لذلك املتكلم يريده ما ومسا  لإلصغاء وتنبيهه امل اط 

 . (322)"حذفها إلجازمم ( أنادي ) أو ( أدعو ) عن عوضا   النداء أحرف تقدر مل العرب
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 هو الكرمي القرآن نداءات يف استعماال   وأكثرها، وا، هيا، آيا، آ، يا، آي، أي، اهلمزة : هي النداء وأحرف      

 ينادي وهو  نو  لسان على تعاىل كقوله،  جمازية معان   إىل احلقيقي معناه من النداء وخيرج، (323) ( يا ) كلمة

 َم َ  َتك نْ  َوال َمَعَنا ارَْكبْ  بـ َنيَّ  يَا َمْعِزل   ِفي وََكانَ  ابـَْن    ن وح   َونَاَدى َكاْلِجَبالِ   َمْوج   ِفي ِبِهمْ  َتْجِري َوِهيَ ": ابنه

 املوج هذا وسط ومن، وختويفا   هوال   باجلبال واضطرابه قوته يف املشهد هذا لنا القرآن يشبه، (324)"اْلَكاِفرِينَ 

 فكان عنه ومعزل بعد يف وهو ابنه ينادي ( بـ َنيَّ  يَا )  نو  من النداء يعلو العصي  املوقف وهذا املتالطم

 فحس  املكان يف البعد هذا ولي  ( يا ) األداة توظيف ولده إلمسا   نو  املنادي حال تناس  أداة خري

 وتصغريه"له تصغري وهو ( بـ َنيَّ  ) املناد  وخ ، (325) احلق وخمالفة اهلو  وطاعة واالعتقاد الفكر يف معزل يف بل

 الشفقة معاين بكل الرمحة نداء فهو، (326)".. والشفقة الرمحة حمل كونه  يف لصغريكا  جيعل حبي  شفقة تصغري هنا

 َمَعَنا ارَْكبْ  ) أجله من املناد  األمر وجاء، (327)"وتلطفا   منه حنانا   بالنبوة دعاء": عطية ابن قال، النجاة يف آمال  

 العاقبة سوء من إياه حمذرا    نو  من وحنانا   عطفا   حياته أجل من عنده واقع له يكون لعله األمر بأسلوب (

 بالغية لنكتة مثال   كافرا    تكن وال من بدال   ( اْلَكاِفرِينَ  َم َ  َتك نْ  َوال ) القرآين التعبري وجاء، الكافرين من يكون أن

 هعد ألنه فتهلك الصفات بأقبح اتصفوا الذين الكافرين مع أو صحبة يف تكن ال أي ولده نف  يف البليغ أثرها هلا

 معتصما   وتكربا   غرورا   النداء هلذا االستجابة عن أعرض االبن أن أال الت صي  دون عموما   الكافرين مجلة من

  . املغرقني من فكان والعصمة النجاة فيه أن منه ظنا   اجلبل إىل بالصعود
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، (328)"اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  ِمنْ  َرس ول   نِّيَوَلكِ  َضالَلة   ِبي لَْي َ  قـَْومِ  يَا قَالَ ": تعاىل قوله يف النداء أسلوب وجاء      

 طغيان على وصربهم األنبياء حلم لنا يبني سياق ويف، واإلرشاد الدعوة سياق يف الكرمي القرآن يف القوم نداء يأيت

 قومه فناد  والتسامح بالتلطف إال ذلك قابل وما بالسفاهة ونعت بالضاللة أمم ما كثريا    نو  فهذا، قومهم

 كعادة  بالشتيمة الشتيمة يقابل فلم، احلق حنو لقلوهبم استمالة إليه بإضافتهم ناداهم فقد ( قـَْومِ  يَا ) ليهإ ونسبهم

 وإمنا، الضالل على كانوا  من فهم االمام ي رد   ومل واألناة باحللم ذلك قابل فقد، مرسل نيب وألنه ولكن اخللق أكثر

 َضاللَة   ِبي لَْي َ  ) قوله يف تأكيد مث نفي يف متثل خربي أسلوب النداء وتال، به ينعتهم أن دون نفسه عن نفاه

 اجلمع من العدول وهو الكشاف صاح  ذكرها بالغية نكتة اآلية هذه ويف . ( اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  ِمنْ  َرس ول   َوَلِكنِّي

 َضالَلة   ِبي لَْي َ  ) قال أن ردُّه وكان (329)"م ِبين   َضالل   ِفي لَنَـَراكَ  ِإنَّا"القوم له قال فقد، ضاللة كلمة  يف املفرد إىل

 الضالل من شيء يب لي  قال كأنه،  نفسه عن الضالل نفي يف أبلغ فكانت الضالل من أخ  والضاللة (

 جاء العاملني رب من رسول وأنه ،سابقا   إليه دعا ما لتأكيد ( لكن ) بدد استدراك أسلوب النفي هذا تال مث، (330)

  . وأ ج لِّها الصفات أشرف إليها نس  مث نفسه عن االمام بذلك فنفى الناصحني من مهل وهو رب ه رسالة ليبلغ

 قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  م وَسى قَالَ  َوِإذْ ":  موسى لسان على تعاىل قوله يف واالستعطاف التودد مبظهر النداء وجاء

ر   َذِلك مْ  أَنف َسك مْ  فَاقْـتـ ل وا بَارِِئك مْ  ِإَلى ب وافـَت و  اْلِعْجلَ  بِاتَِّخاِذك مْ  أَنف َسك مْ  ظََلْمت مْ  ِإنَّك مْ   بَارِِئك مْ  ِعْندَ  َلك مْ  َخيـْ

 أنفسكم ظلمتم إنكم : هلم فيقول قومه  موسى حياور فهنا، (331)"الرَِّحيم   التـَّوَّا    ه وَ  ِإنَّ    َعَلْيك مْ  فـََتا َ 

 عند لكم خري وهذا، بعضا   بعضكم يقتل بأن : خالقكم الذي وتعاىل سبحانه اهلل إىل فتوبوا، إهلا   العجل باختاذكم

 من تاب ملن التواب هو تعاىل إنه، توبتكم بقبول عليكم اهلل فمن  ، ذلك فامتثلتم، النار يف األبدي اخللود من اهلل

  . (332) هبم الرحيم، عباده
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 َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيك مْ  اللَّ ِ  نِْعَمةَ  اذْك ر وا قـَْومِ  يَا ِم ِ ِلَقوْ  م وَسى قَالَ  َوِإذْ "تعاىل قوله يف لالستعطاف النداء ورد كما       

ا يـ ْؤ ِ  َلمْ  َما َوآتَاك مْ  م ل وك ا َوَجَعَلك مْ  أَنِْبَياءَ  ِفيك مْ    موسى خياط  اآلية هذه ففي، (333)"اْلَعاَلِمينَ  ِمنْ  َأَحد 

 إىل يدعونكم أنبياء فيكم جعل حني عليكم اهلل ةنعم وألسنتكم بقلوبكم اذكروا، قوم يا : هلم فيقول إسراليل بين

تعبدين مملوكني كنتم  أن بعد أنفسكم أمر متلكون ملوكا   وجعلكم، اهلد   أحدا   يعط   مل ما نعمه من وأعطاكم، م س 

 . (334) زمانكم يف العاملني من

 ِإنْ  َماال َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  ال قـَْومِ  َويَا":  نو  لسان على تعاىل كقوله،  للتنبيه النداء أسلوب جاء وقد      

 فهنا، (335)"َتْجَهل ونَ  قـَْوم ا أَرَاك مْ  َوَلِكنِّي رَبِِّهمْ  ام الق و  ِإنَـّه مْ  آَمن وا الَِّذينَ  ِبطَارِدِ  أَنَا َوَما اللَّ ِ  َعَلى ِإال َأْجِري

 ،اهلل على إال ثوايب فما، ماآل الةالرس تبليغ على منكم أطل  ال ،قوم   يا هلم: فيقول قومه  نو  وينبه خياط 

 على جمازيهم وهو القيامة يوم رهبم مالقوا إهنم، طردهم طلبتم الذين املؤمنني من الفقراء جملسي عن مب  ب ع د   ولست

  . (336) املؤمنني من الضعفاء طرد تطلبون حني الدعوة هذه حقيقة تفهمون ال قوما   أراكم ولكين، إ اهنم

ق ا ِإلَْيك مْ  اللَّ ِ  َرس ول   ِإنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا َمْريَمَ  اْبن   ِعيَسى قَالَ  َوِإذْ ": تعاىل قوله يف داءالن جاء كما         م َصدِّ

 ِسْحر   َهَذا قَال وا بِاْلبَـيـَِّنا ِ  َجاَءه مْ  فـََلمَّا َأْحَمد   اْسم     بـَْعِدي ِمنْ  يَْأِتي ِبَرس ول   َوم َبشِّر ا التـَّْورَاةِ  ِمنَ  يََديَّ  بـَْينَ  ِلَما

 بأبالهم هلم وتذكريا   إسراليل ببين تعريضا    مرمي بن عيسى لسان على ( يا ) باألداة النداء يأيت، (337)"م ِبين  

 لتنبيههم جاء ( يا ) بددد فالنداء، عليهم للحجة وإلقاء إليهم أرسل هلم تبليغ هذا ويف، ويصدقوا بدينهم ليتمسكوا

 ( ِإْسَرائِيلَ  بَِني ) املضاف املناد  ويأيت، له ليستعدوا خيصهم حلكم وتقريرا   نداءهم استدعى أمرا   هناك أن على

 هي النداء هذا فغاية، النداء من املراد احلكم لتقرير أنساهبم وأشرف أمسالهم بأح  وتذكريهم لالستجابة هلم دعوة

 رسول إين، إسراليل بين يا : هلم فيقول، تبا اإل وعدم أعماهلم سوء على وتوبي هم امل اطبني على احلجة إقامة
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، أمحد امسه بعدي من يأيت برسول ومبشرا  ، الرسل من ب ب د   فلست، التوراة من قبلي نزل ملا مصدقا إليكم بعثين اهلل

  . (338) تتبعه فلن، واضح سحر هذا : قالوا صدقه على الدالة باحلجج عيسى جاءهم فلما

 ألنه ( قـَْومِ  يَا ) يقل ومل": بقوله الزخمشري ذكرها بالغية لنكتة ( قـَْومِ  يَا ) : يقل ومل ( ائِيلَ ِإْسرَ  بَِني ) النداء جاء 

  . (339)"تقدمين ما تصديقي حال يف إليكم أرسلت : واملعى، قومه فيكونوا فيهم له نس  ال

 َكانَ   الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانَ  ب دْ تـَعْ  ال أََبتِ  يَا":  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف النداء ورد وقد      

 واألدب الواسع باحللم الدعوة أسلوب"يبني حي  أباه يدعو وهو إبراهيم النداء جاء فهنا، (340)"َعِصيًّا ِللرَّْحَمانِ 

 مواضع على والتنبيه، وقوما احلجة وضو  مع العازفة والنف  املعاند العقل على االستيالء شأنه من الذي اجلم

 ودعوته إليه األمر بتحبي  أبيه دعوة يف  إبراهيم خلق لنا يربز ( أََبتِ  يَا ) النداء ويف، (341)"والفساد للاخل

 عن صونه يف والرغبة احملبة شدة على دليل"وفيه، ( يا ) األداة وظف ولذا ومنفعته صالحه فيه ملا لالستجابة

 وهو ( يا ) باألداة تنبيهه استدعى الذي األمر الستما   للمناد ومتهيدا  ، (342)"... الصواب إىل وإرشاده العقاب

  . يسجد فلم آلدم بالسجود أمره اهلل ألن عاصيا   للرمحن كان  الذي الشيطان يعبد ال أن

 فـََيْأخ ذَك مْ  ِبس وء   اَتَمس وهَ  َوال اللَّ ِ  َأْرضِ  ِفي تَْأك لْ  َفَذر وَها آيَة   َلك مْ  اللَّ ِ  نَاَقة   َهِذهِ  قـَْومِ  َويَا"تعاىل: وقوله      

 صدق تؤيد الي باملعجزة وجاءهم، وحده  اهلل عبادة إىل قومه  صاحل دعا أن بعد، (343)"َقرِيب   َعَذا   

 هبا يتعلق وما عنها امل اطبون يغفل ال حى عليها منبها   النداء جاء ومكانتها اآلية هذه ولعظم، الناقة وهي دعوته

 أواصر بأقو  وتذكريهم قلوهبم الستمالة النداء من اللون هبذا ( قـَْومِ  يَا ) السالم عليه نبيهم لسان على حكم من
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 من مجاعة والقوم"وتبليغهم إليهم إليصال نفسية شعورية داللة من النداء هذا يف ملا واملناد  املنادي بني الصلة

 كل  قوم ألن تبعا   النساء دخل ورمبا، هماتوامل بالعظالم لقيامهم بذلك مسوا أقوام واجلمع امرأة فيهم لي  الرجال

 على وحيملهم مساعه إىل قلوهبم ليجذب"بالغة إليه ونسبتهم ( قـَْومِ  يَا ) هلم النداء ففي، (344)"ونساء رجال نيب

 عليهم يكذب إال   كذلك  كان  فيمن والشأن، منه وهم منهم فهو قومه بأهنم وليشعرهم الطاعة حبسن أوامره تلقي

 َلك مْ  اللَّ ِ  نَاقَة   َهِذهِ  ) االبتدالي اخلربي باألسلوب أجله من املناد  األمر وأعقبه"اخلري هلم يريد مناوإ خيدعهم أو

 عنه يغفلوا ال وحى، بأعينهم شاهدوها وقد املعجزة هذه عاينوا القوم ألن توكيد إىل اخلرب هذا حيتج فلم ( آيَة  

 إىل مدعاة وهذا واسطة بال خلقت ألهنا لشأهنا تعظيما   اجلاللة ظلف إىل الناقة وأضاف، عليه منبها   النداء سبقه

 العرب من فيه ملا، (345) للم اطبني ختصيصا   "لكم" :قال ولذا وكفر أعرض من على وحجة، والتصديق اإل ان

 . والتأييد باحلجة الرسل يبع  الذي  اهلل وحدانية على الصداقة والرباهني الواضحة

 قـَْومَ  َأَصا َ  َما ِمْثل   ي ِصيَبك مْ  َأنْ  ِشَقاِقي َيْجرَِمنَّك مْ  ال قـَْومِ  َويَا": تعاىل قوله يف كما  لتحذيرل النداء وجاء     

 يا : فيقول قومه  شعي  خياط  فهنا، (346)"بَِبِعيد   ِمْنك مْ  ل وط   قـَْوم   َوَما َصاِلح   قـَْومَ  َأوْ  ه ود   قـَْومَ  َأوْ  ن وح  

ل ن كم ال، قوم  هود أو نو  قوم نال ما مثل   العذاب من ينالكم أن خوف ؛ به جئت مبا التكذي  على عداويت حت  م 

 . (347) فاعتربوا أصاهبم ما علمتم وقد، مكانا   وال زمانا   ال، ببعيد منكم لوط قوم وما، صاحل قوم أو

 اللَّ َ  اْعب د وا َأنْ  * م ِبين   َنِذير   َلك مْ  يِإنِّ  قـَْومِ  يَا قَالَ ":  نو  لسان على تعاىل قوله يف للتحذير النداء ورد كما  

 ك نت مْ   َلوْ  يـ َؤخَّر   ال َجاءَ  ِإَذا اللَّ ِ  َأَجلَ  ِإنَّ  م َسمًّى َأَجل   ِإَلى َويـ َؤخِّرْك مْ  ذ ن وِبك مْ  ِمنْ  َلك مْ  يـَْغِفرْ  * َوَأِطيع وِني َواتَـّق وه  

 مل إن ينتظركم عذاب من اإلنذار بد ني    م نذر   لكم إين، قوم اي : هلم فقال قومه  نو  ف اط ، (348)"تـَْعَلم ونَ 
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 واتقوه، شيئا   به تشركوا وال، وحده اهلل اعبدوا : لكم أقول أن لكم إنذاري ومقتضى، وتعاىل سبحانه اهلل إىل تتوبوا

 يتعلق ال ما ذنوبكم ملك اهلل يغفر ذلك تفعلوا إن وإنكم، به آمركم فيما وأطيعوين، نواهيه واجتناب، أوامره بامتثال

 إن، ذلك على استقمتم ما األرض تعمرون، اهلل علم يف حمدد وقت إىل احلياة يف أم تكم أمد وي طل، العباد حبقوق

 . (349) والضالل الشرك من عليه أنتم مما والتوبة باهلل اإل ان إىل لبادرمت تعلمون كنتم  لو يؤخر ال جاء إذا املوت

 التمني خامسا :: 1-2-5
 هو أو، احلصول بعيد ألنه أو، مستحيال   لكونه إما : حصوله يرجى ال الذي احملبوب طل  هو"هو التمين      

 العلوي عرفه وقد، (350)"ترجيا   طلبه فيكون حصوله يف مطموعا   املطلوب كان  إذا أما، املستقبل يف حمبوب أمر توقع

 بشرط الشيء حصول طل  هو": بقوله القزويين رفهويع، (351)"املستقبل يف حمبوب أمر توقع عن عبارة هو": بقوله

 املتمى كان  إذا لكن، ويطلبه احملل حي  ما كثريا    اإلنسان ألن، املتمى إمكان يشرتط وال، الطماعية ونفي احملبة

 . (352)"ترجيا   لصار وقوعه يف وطماعية توقع لك يكون أال جي  ممكنا  

 ولكن (353) املمكنات يف إال يكون ال والرتجي املستحيالت يف ليدخ األول أن  ، والرتجي التمين بني والفرق 

 -: التمين من نوعني بني  يزون البالغيني

 فََأف و َ  َمَعه مْ  ك نت   لَْيَتِني يَا": تعاىل كقوله،  مستحيال   لكونه حصوله يرجى ال الذي احملبوب األمر توقع : األول 

 . (354)"َعِظيم ا فـَْو  ا
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 لَْيتَ  يَا": تعاىل قوله حنو، نيله يف مطمو  غري ممكنا   لكونه حصوله يرجى ال الذي احملبوب األمر توقع : الثاني 

 . (355)"َعِظيم   َحظ   َلذ و ِإنَّ    قَار ون   أ وِتيَ  َما ِمْثلَ  لََنا

 َهلْ فَـ ": تعاىل كقوله  : ( هل ) أحدها : عليه للداللة أحرف ثالثة تستعمل وقد ( ليت ) للتمين املوضوعة األداة 

 الظَّاِلِمينَ  َوتـََرى": تعاىل وقوله، (357)"َشْيء   ِمنْ  اأَلْمرِ  ِمنْ  لََنا َهلْ "تعاىل: وقوله، (356)"لََنا فـََيْشَفع وا ش َفَعاءَ  ِمنْ  لََنا

 . (358)"َسِبيل   ِمنْ  َمَرد   ِإَلى َهلْ  يـَق ول ونَ  اْلَعَذا َ  رََأْوا َلمَّا

  َودَّ ": تعاىل وقوله، (359)"فـَي ْدِهن ونَ  ت ْدِهن   َلوْ  َود وا": تعاىل كقوله،  ( ودَّ  ) مع أكانت ءاسو  : ( لو ) لث:الثا 

 اْلِكَتا ِ  َأْهلِ  ِمنْ  طَائَِفة   َودَّ ْ ": تعاىل وقوله، (360)"ك فَّار ا  ِإيَماِنك مْ  بـَْعدِ  ِمنْ  يـَر د وَنك مْ  َلوْ  اْلِكَتا ِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثير  

 َمات وا َما ِعْنَدنَا َكان وا  َلوْ ": تعاىل كقوله،  تكن لم أو، (361)"َيْشع ر ونَ  َوَما أَنـْف َسه مْ  ِإال ونَ ي ِضل   َوَما ي ِضل وَنك مْ  َلوْ 

َنَتبَـرَّأَ  َكرَّة    لََنا َأنَّ  َلوْ  اتَـّبَـع وا الَِّذينَ  َوقَالَ ": تعاىل وقوله، (362)"ق ِتل وا َوَما ه مْ  فـَ  . (363)"ِمنَّا تـَبَـرَّء وا َكَما  ِمنـْ

 َأْسَبا َ  * اأَلْسَبا َ  أَبـْل غ   َلَعلِّي َصْرح ا ِلي اْبنِ  َهاَمان   يَا ِفْرَعْون   َوقَالَ ": تعاىل كقوله  : ( لعل ) الثالث

 اللَّ ِ  ِعْندَ  ِعْلم َها ِإنََّما ق لْ  السَّاَعةِ  َعنْ  النَّاس   َيْسأَل كَ ": تعاىل قوله أو، (364)"م وَسى ِإَل ِ  ِإَلى فََأطَِّل َ  السََّماَوا ِ 

 . (366)"َأْمر ا َذِلكَ  بـَْعدَ  ي ْحِدث   اللَّ َ  َلَعلَّ ": تعاىل قوله أو، (365)"َقرِيب ا َتك ون   السَّاَعةَ  َلَعلَّ  ي ْدرِيكَ  َوَما

                                                 

 . 79 / 28 : القص  سورة – 355

 . 53 / 7 : األعراف سورة – 356

 . 154 / 3 : عمران آل سورة – 357

 . 44 / 42 : الشور  سورة – 358

 . 9 / 68 : القلم سورة – 359

 . 109 / 2 : البقرة سورة – 360

 . 69 / 3 : عمران آل سورة – 361

 . 156 / 3 : عمران آل سورة – 362

 . 167 / 2 : البقرة سورة – 363

 . 37 – 36 / 40 : غافر سورة – 364

 . 63 / 33 : األحزاب سورة – 365
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 َتْستَـْعِجل ونَ  ِلمَ  قـَْومِ  يَا قَالَ ":  صاحل لسان على تعاىل قوله يف األنبياء دعوة يف التمين أسلوب ورد وقد 

 مل    : هلم فيقول  صاحل خياط  فهنا، (367)"تـ ْرَحم ونَ  َلَعلَّك مْ  اللَّ َ  َتْستَـْغِفر ونَ  َلْوال اْلَحَسَنةِ  لَ قـَبْ  بِالسَّيَِّئةِ 

 التمين أسلوب ونلحظ، يرمحكم أن رجاء لذنوبكم اهلل من املغفرة تطلبون هال   ؟ الرمحة قبل العذاب تعجيل تطلبون

 التأكيد قمة وهو، استغفروه إن هلم سيغفر أن على الكفار التنبيه هو منه غرضوال ( تـ ْرَحم ونَ  َلَعلَّك مْ  ) قوله يف

 .  (368) اهلل من ألنه ؛ والتحقيق

 

 

 

 

 المبحث الثالث: القصر  :1-3

كما تقول   إياه،تقول قصرت نفسي على الشي إذا حبستها أو ألزمتها  واإللزام،احلب   اللغة:قصر يف ال        

ح ور  َمْقص ورَا   ِفي )) ومن القصر مبعى احلب  قوله تعاىل :  غريه.إذا مل خيت  به قصرت الشي على كذا 

  ( .370)أي قصرن وحبسن على أزواجهن فال يطمحن لغريهم  ،( 369)((   اْلِخَيامِ 

 ،أو ختصي  أمر بآخر  بطريق خمصوص  ،أما القصر يف االصطال  هو ختصي  شيء بشيء بطريق خمصوص   

نـَْيا ِإال َمَتاع  اْلغ ر وِر  "بتدأ باخلرب بطريق النفي يف قوله تعاىل : وذلك كت صي  امل    (371) "َوَما اْلَحَياة  الد 

 ( .372) (وختصي  اخلرب باملبتدأ ) ما شاعر إال املتنيب 

                                                                                                                                      

 . 1 / 65 : الطالق سورة – 366

 . 46 / 27 : النمل سورة – 367

رو  ، األلوسيو  ؛ 363 ص / 4 ج : يزاحملرر الوج، عطية ابنو  ؛ 409 ص / 4 ج : الكشاف، الزخمشري انظر: – 368

 ، 280 – 279 ص / 19 ج : التحرير والتنوير : عاشور ابن و؛   211 ص / 19 ج : املعاين

 .  72/  55سورة الرمحن :  – 369
 . 3648 – 3647/ ص  41: ج   لسان العربابن منظور ،  – 370
 . 185/  3سورة آل عمران :  – 371
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             ،وهو الشي امل ص  به واملقصور عليه  ،وللقصر طرفان مها : املقصور وهو الشيء امل ص           

َعث ونَ  ق ْل ال يـَْعَلم  َمْن ِفي السََّماَواِ  َواأَلْرِض اْلَغْيَب ِإالا  "ففي قوله تعاىل :    (373) "اللَّ   َوَما َيْشع ر وَن أَيَّاَن يـ بـْ

: وقوله تعاىل ،و) اهلل ( لفظ اجلاللة مقصور عليه  ،) علم الغي  ( مقصور  ،خصصنا علم الغي  باهلل تعاىل  ،

نـَْيا ِإال َمَتاع  اْلغ ر ورِ َوَما اْلَحيَ "  .(375)و) الغرور ( مقصور  ،فدددد ) احلياة الدنيا ( مقصور عليه  ، (374) "اة  الد 

 ،ني : أوهلما : قصر موصوف على صفةوينقسم القصر باعتبار طرفيه ) املقصور واملقصور عليه (  إىل قسم  

 : (376) ر املشهورة فهي أربعلقصحتدثنا عن طرالق الو أما  ،والثاين:  قصر صفة على موصوف 

      حنو : قوله تعاىل :       ، النفي واالستثناء : ويكون املقصور عليه يف هذه الطريقة بعد أداة االستثناء – 1

ْبِلِ  الر س ل   )) َبَشر  ِمثْـل نَا  قَال وا َما أَنـْت ْم ِإال ))وقوله تعاىل :  ، (377) ((َوَما م َحمَّد  ِإال َرس ول  َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

 . (378) (( َوَما أَنَزَل الرَّْحَمان  ِمْن َشْيء  ِإْن أَنـْت ْم ِإال َتْكِذب ونَ 

ا : ويكون املقصور عليه مؤخرا  وجوبا   -2 َوِإَذا ِقيَل َله ْم ال تـ ْفِسد وا ِفي اأَلْرِض قَال وا ِإنََّما ومنه قوله تعاىل : ))  ،إمن 

قوله تعاىل ))  ،( 380(( ) ِإنََّما اْلَمِسيح  ِعيَسى اْبن  َمْريََم َرس ول  اللَّ ِ وقوله تعاىل : ))  ،( 379(( )َنْحن  م ْصِلح وَن 

 ( .381(( ) ِإنََّما َيْخَشى اللََّ  ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَماء  

                                                                                                                                      

؛ و  أسامة اختيار ،  99: ص  حماضرات يف البالغة العربية ) علم املعاين (مد حممود احلمداين ، انظر : إبراهيم حم  – 372
 . 48م : ص  2017،  1، اسطنبول ، ط  ragbet، مطبعة املقتض  يف البالغة العربية مصطفى قرقز ، 

 . 65/  27سورة النمل :  – 373
 . 185/  3سورة آل عمران :  - 374
، ؛ و أسامة اختيار 100 - 99: ص  حماضرات يف البالغة العربية ) علم املعاين (اهيم حممد حممود احلمداين ، انظر : إبر  - 375

 . 48: ص  املقتض  يف البالغة العربيةمصطفى قرقز ، 
:   ص   املقتض  يف البالغة العربية؛ و أسامة اختيار ، مصطفى قرقز ،  325 - 304:ص  علم املعاينانظر : بسيوين ،  – 376
 1996 -هدددد  1416،  1، دار هبة وهد  للنشر والطباعة ، ط  ضح يف البالغة العربيةاالو ؛ و  حممد زرقان الفرخ ،  50 – 48

 . 66 – 60م : ص 
 . 144/  3سورة آل عمران :  – 377
 .  15/  36سورة ي  :  – 378
 . 11/  2سورة البقرة :  – 379
 . 71/  4سورة النساء :  – 380
 . 28/  35سورة فاطر :  – 381
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 ،قابال  ملا بعدها العطف بددددد ) ال ( أو ) لكن ( أو ) بل ( : فإذا كان العطف بددددد ) ال ( كان املقصور عليه م – 3

شاعر  إفرادا  )حممدوإن كان العطف بددددد ) لكن ( أو ) بل ( كان املقصور عليه ما بعدها . ومثال قصر املوصوف 

 . شاعر(حممد كات  بل  )ماأو  كات (ال  

املوصوف على الصفة إفرادا  فمن قصر  املقدم،ويف هذا يكون املقصور عليه هو  التأخري:تقدمي ما حقه  -4

 كاتبا .ملن يعتقده شاعرا  أو   هو(شاعر )

ِإنََّما تـَْعب د وَن ِمْن د وِن اللَِّ  َأْوثَان ا َوَتْخل ق وَن ِإْفك ا )) وقد ورد أسلوب القصر يف دعوة األنبياء يف قوله تعاىل :     

غ وا ِعْنَد اللَِّ  الرِّْ َق َواْعب د وه  َواْشك ر وا َل   ِإلَْيِ  ِإنَّ الَِّذيَن تـَْعب د وَن ِمْن د وِن اللَِّ  ال يَْمِلك وَن َلك ْم رِْ ق ا فَابـْتَـ 

 ،إال أصناما  مل تكن قومه فيقول : أن ما تعبدون من اهلل   فهنا خياط  إبراهيم  ،( 382) ((  تـ ْرَجع ونَ 

فالتمسوا  ،ترزقكم شيئا   إذ إن أوثانكم الي تعبدوهنا من دون اهلل ال تقدر أن ،وتفرتون كذبا  بتسميتكم إياها آهلة 

إىل اهلل ت ردُّون من بعد مماتكم  ،وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم  ،عند اهلل الرزق ال من عند أوثانكم 

إذا يقول صاح  التحرير والتنوير : )) فالقصر  ،فأسلوب القصر يف األدة ) إمنا (  ،فيجازيكم على ما عملتم  ،

مث أضاف إىل أن هذا  ( .383: ما تعبدون إال صورا  ال إدراك هلا (( )أي ،وصوفة بالوثنية منص  على عبادمم امل

 ( .384القصر هو قصر قل  إلبطال أعتقاد قوم سيدنا إبراهيم باهلية تلك الصور )

 ،( 385) (( أَنـْت ْم ِبم ْعِجزِينَ قَاَل ِإنََّما يَْأتِيك ْم ِبِ  اللَّ   ِإْن َشاَء َوَما )) كما جاء أسلوب القصر يف قوله تعاىل :       

قومه فيقول : إن اهلل سبحانه وتعاىل وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء  ففي هذا الن  خياط  نو  

يف قوله  القصر )) و  ،ه شيء يف األرض وال يف السماء د أن يعذبكم ؛ ألن سبحانه ال يعجز ولستم بفالتيه إذا أرا،

محال  لكالمهم على طريقة جماراة اخلصم يف  ،قصر قل  بناء على ظاهر طلبهم   ( ِبِ  اللَّ   ِإْن َشاءَ  ِإنََّما يَْأتِيك مْ ) 

                                                 

 . 17/  29سورة العنكبوت :  – 382
 . 225 – 224/ ص   20: ج  التحرير والتنويرابن عاشور :   – 383
 . 225 – 224/ ص  20: ج  املصدر نفسهابن عاشور :   – 384
 . 33/  11سورة هود :  – 385
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 ((  املناظرة واال فإهنم جازمون بتعذر أن يأتيهم مبا وعدهم ألهنم حيسبونه كاذبا  وهم جازمون بأن اهلل مل يتوعدهم

(386. ) 

دعوة      يف  قصر املوصوف على الصفة يف قول نو ناء كما ورد أسلوب القصر بطريقة النفي واالستث    

فهو يقصر أجره بكونه على   ، (387) ((َويَاقـَْوِم ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِ  َماال ِإْن َأْجِري ِإال َعَلى اللَِّ  ... )):   قومه

( وهو من االرتقاء يف   ْيِ  َماالال َأْسأَل ك ْم َعلَ وقد صر  مبا تضمنه القصر قبله )  ،سبحانه وتعاىل ال عليهم اهلل 

 ( .388التأكيد وسر القصر  هو مواجهة إنكارهم وتصحيح اعتقادهم )

ِإْن أ رِيد  ِإال اإِلْصالَح َما )) ... وهو حياور قومه :   وورد القصر بالتقدمي يف قوله تعاىل على لسان شعي    

إذ التوكل مقصور على اهلل ال يتعداه إىل  ،( 389) (( تـَوَكَّْلت  َوِإلَْيِ  أ نِيب   اْسَتَطْعت  َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاللَِّ  َعَلْي ِ 

وفيه تفويض األمر       ،باهلل وحده   إىل متسك شعي  وكذلك اإلنابة مقصورة عليه دون غريه إشارة   ،غريه 

 ( .390إليه سبحانه وتعاىل )

 

 والفصل.: الوصل المبحث الراب  :1-4

والعطف هنا مقصور على الواو حصرا  دون سواها من  ،)) عطف مجلة على أخر  بددددد ) الواو (  هوالوصل      

واجملرد تشريك ما بعدها ملا قبلها يف إعرابه  ،إذ هي الي يقع فيها االشتباه ألهنا ملطلق اجلمع  ،حروف العطف 

ا من حروف العطف إذ ال يقع فيها يصحح العطف خبالف غريهفالبد فيها إذا من معى جامع بني املتعاطفني 

ومع  ،الرتتي  مع التعقي  يف ) الفاء (ألن كل حرف من هذه احلروف يفيد مع التشريك معى آخر ك ،اشتباه 

وهذا املعى ال يوفق  ،وهكذا مع بقية سالر حروف العطف  ،وكالت يري واإلباحة يف ) أو (  ،الرتاخي يف ) مث ( 

                                                 

 . 61/ص  12: ج  التحرير والتنويرابن عاشور :  – 386
 . 29/  11ورة هود : س – 387
 . 41/ ص 12:  ج  رو  املعاين؛ و  األلوسي ،  55 – 53/ ص  12: ج  التحرير والتنويرانظر ابن عاشور :  – 388
 . 88/   11سورة هود :  – 389
 . 228 – 227/ ص   3: ج  الكشافالزخمشري ،  – 390
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 ( .391)وهلذا كانت هذه الواو حمك رجال الفن  ((  ،ورزق قرحية وقادة  ،حسن الذوق  إليه إال من أ ويت حظا  من

 ( :392بني اجلملتني يف ثالثة مواضع )الوصل  ويأيت

وذلك بأن تكون إحدامها خربية واألخر  إنشالية  ،أن يكون بني اجلملتني كمال االنقطا  مع اإلهبام  األول:     

وحفظك  ،: ) ال و قولناوحن،وأيدك ( ،ومنه قول البلغاء : ) ال  ،ملقصود ولو فصلت ألوهم الفصل خالف ا ،

  بارك اهلل فيك ( . ،( أو قولنا : ) ال اهلل

  نَّ األَبـَْراَر َلِفي نَِعيم  إِ )) حنو قوله تعاىل :  ،لفظا  ومعى  ،خربا  وإنشاء   ،لتان متفقتني الثاين : أن تكون اجلم     

فاجلملتان خربيتان ومتفقتان لفظا  ومعى  فكان الوصل وعطفت الثانية    ،( 393) ((  َلِفي َجِحيم   َوِإنَّ اْلف جَّارَ  *

(  وَك ل وا َواْشَرب وانالحظ أن اجلملتني )  ،( 394) (( وَك ل وا َواْشَرب وا َوال ت ْسرِف وا ))ويف قوله تعاىل :   ،على األوىل 

فاألوىل أمر  ،يتان كذلك إنشال(  َواْشَرب وا َوال ت ْسرِف واواجلملتان ) ،إنشاليتان ) أمر ( ومتفقتان لفظا  ومعى 

 ومتفقتان لفظا  ومعى فوقع الوصل بينها وعطفت على بعضها . ،والثانية هني 

 اإلعراب حمل منوكان لألوىل  ،أي إذا أتت مجلة بعد مجلة  ،الثال  : إذا قصد اجلملتني يف احلكم اإلعرايب      

متاما كما يعطف  ،يتعني يف هذه احلالة عطف الثانية على األوىل بالواو فإنه  ،الثانية هلا يف احلكم  وقصد تشريك

َها  َمايَِلج  ِفي اأَلْرِض وَ  َمايـَْعَلم  )) حنو قوله تعاىل :  ،الشرتاكهما يف حكم إعرايب واحد  ،مفرد بالواو  َيْخر ج  ِمنـْ

فعطف ) ما ( الثانية والثالثة والرابعة على  ،( 395) (( ْعر ج  ِفيَها َوه َو الرَِّحيم  اْلَغف ور  يَـ  َمايَنِزل  ِمْن السََّماِء وَ  َماوَ 

 .ه فقصد إشراكهم يف احلكم فوصلهم األوىل الي هي : اسم موصول يف حمل نص  مفعول ب

يَاأََبِت ِلَم  .. )) يد :أبيه يف مقام دعوته إىل التوح وقد ورد الوصل يف دعوة األنبياء يف خطاب إبراهيم      

املعطوفة صفة يف صفة يف حمل فقد وقعت اجلملة  ،( 396) (( تـَْعب د  َما ال َيْسَم   َوال يـ ْبِصر  َوال يـ ْغِني َعْنَك َشْيئ ا

                                                 

 . 89: ص  ملعاين (حماضرات يف البالغة العربية ) علم اإبراهيم احلمداين ،  – 391
حماضرات ؛ و  إبراهيم احلمداين ،  54 – 53ص  : املقتض  يف البالغة العربيةانظر : : أسامة اختيار ، مصطفى قرقز ،  – 392

 . 479 -475: ص  علم املعاين؛ و بسيوين ،  97 – 96: ص  يف البالغة العربية ) علم املعاين (
 . 14 – 13/  82سورة االنفطار :  – 393
 . 31/  7سورة األعراف :  – 394
 . 2/  34سورة سبأ :  – 395
 . 42/  19سورة مرمي :  – 396
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نص  وقد أشركت الواو ما عطف هبا يف هذا احلكم اإلعرايب ايذانا باملشاركة املعنوية الي جتمع هذه النقال  

لواو املفيدة للمغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه اشعارا  بأن كل نقيصة من هذه النقال  كفيلة وتعددها با

وهذا أدعى إىل تنفري العقالء من عبادما  ،لوحدها بسل  هذه األصنام معى األلوهية املقتضية للكمال املطلق 

نكرة  ( ِلَم تـَْعب د  َما ال َيْسَم    قوله ) هذا على القول بأن ) ما ( يف ،ألهنا عاجزة وناقصة ال تضر وال تنفع 

 ( .397وبذلك يكون العطف من قبيل عطف اجلمل الي ال حمل هلا من اإلعراب) ،وقيل إهنا موصولة  ،موصوفة 

ِمْن   يَاقـَْوِم لَْيَ  ِبي َضالَلة  َوَلِكنِّي َرس ول  )) .. :  كما جاء الوصل يف قوله تعاىل على لسان نو         

فمجيء هذه  ،( 398) ((  ِّ اْلَعاَلِميَن *  أ بـَلِّغ ك ْم ِرَساالِ  رَبِّي َوأَنَصح  َلك ْم َوَأْعَلم  ِمْن اللَِّ  َما ال تـَْعَلم ونَ رَ 

( على هذا النسق مما حيسن العطف ويؤدي إىل االنسجام   َوَأْعَلم   ، َوأَنَصح  َلك مْ   ، أ بـَلِّغ ك مْ اجلمل الثال  ) 

وناهيك مبا يف الواو من معى املغايرة الي تشري إىل أن كل مهمة من هذه املهام الثال  كافية  ،لتأثري ويبع  على ا

 أ بـَلِّغ ك مْ . هذا على القول بأن مجلة ) جيعل صاحبها يف غاية اهلداية والرشاد فما بالكم بكوهنا مجيعا  يف نو  

وبالقول بالصفة  ،( 399وقيل أهنا صفة لرسول ) ،واهلا استئناف مسوق لتقرير رسالته وتفصيل أحكامها وأح (

 يكون العطف من قبيل عطف اجلمل الي هلا حمل من اإلعراب .

 

 : (400) الفصل بني اجلملتني  يف مخسة مواضع ويكون ،ل هو ترك هذا العطف الفص أما

           ،أو بيانا  هلا  ،وكيدا  لألوىل توذلك بأن تكون اجلملة الثانية  ،األول : أن يكون بني اجلملتني احتاد تام      

َفَمهِّْل اْلَكاِفرِيَن )) كالذي جنده يف قوله تعاىل :   ،ويقال له : كمال االتصال بني اجلملتني  ،أو بدال  منها 

ا ل َك َعَلى َشَجَرِة اْلخ ْلِد فـََوْسَوَس ِإلَْيِ  الشَّْيطَان  قَاَل يَاآَدم  َهْل َأد  )) وقوله تعاىل :  ، (401) (( َأْمِهْله ْم ر َوْيد 

                                                 

 . 97 – 96/ص  16: ج  رو  املعاين؛ واأللوسي ،   183 – 182/ص   6:  البحر احمليطأبو حيان األندلسي ،  - 397
 . 62 – 61/  7سورة األعراف :  – 398
 . 236 – 235/ ص  3: ج العقل السليم  إرشادحممد بن حممد العمادي ،  – 399
حماضرات ؛ و  إبراهيم احلمداين ،  55 – 53ص  : املقتض  يف البالغة العربيةانظر :  أسامة اختيار ، مصطفى قرقز ،  - 400

 . 474 -447:ص  علم املعاين؛ و بسيوين ،  96 – 90: ص يف البالغة العربية ) علم املعاين ( 
 . 17/  86سورة الطارق :  - 401
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َلى  (( َيس وم وَنك ْم س وَء اْلَعَذاِ  ي َذبِّح وَن أَبـَْناءَك ْم َوَيْسَتْحي وَن ِنَساءَك مْ  وقوله تعاىل : )) ، (402) (( َوم ْلك  ال يـَبـْ

(403)   . 

 أن يكون بني اجلملتني كمال االنقطا  وذلك : الثاين:     

 ي ِحب  اْلم ْقِسِطينَ  َوَأْقِسط وا ِإنَّ اللََّ  )) حنو قوله تعاىل :  ،لفظا  ومعى  ،ا  وإنشاء  أن ختتلف اجلملتان خرب   -1

( خربية  ِإنَّ اللََّ  ي ِحب  اْلم ْقِسِطينَ واجلملة )  ،( مجلة إنشالية جاءت بصيغة األمر  َأْقِسط وااجلملة )  ، (404) ((

 فوقع الفصل .

حنو قولنا :    ،جامع أو مناسبة بأن تكون كل مجلة مستقلة بنفسها عن األخر   أن ال يكون بني اجلملتني – 2

 أقبل حممد ( . ،) الليل رهي  

الثال  : أن تكون اجلملة الثانية جوابا  عن سؤال يفهم من اجلملة األوىل فتنزل منزلته ويسمى هذا                  

ه ْم ِخيَفة  قَال وا ال َتَخْف َوَبشَّر وه  بِغ الم  َعِليم  فَ )) حنو قوله تعاىل :  ،) شبه كمال االتصال (   (( َأْوَجَ  ِمنـْ

وماذا قالوا حني أوج   وىل كأن سالال  سأل :( جواب لسؤال يفهم من اجلملة األ قَال وا ال َتَخفْ فدددد ) ، (405)

 قالوا ال ختف . ،منهم خيفة

 ،ا  وذلك بأن تكون اجلملة الثانية مبنزلة املنقطعة عن األوىل أن يكون بني اجلملتني شبه كمال االنقط الرابع:     

 الشاعر : ويسمى هذا الفصل قطعا  ومنه قول  ،وينبغي هنا الفصل ألن عطفها عليها موهم لعطفها على غريه 

 أراَها في الضَّالل تهيم  ،بدال          َوَتظ ن  سلمى أنَِّني أَْبِغي بها                    

      وكمال االنقطا  مع قيام املانع من الوصل : ،  : أن تكون اجلملتان متوسطتني بني كمال االتصال ماخلا

َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم قَال وا ِإنَّا َمَعك ْم  ))حنو قوله تعاىل :  ،كأن يكون لألوىل حكم مل يقصد إعطاؤه للثانية 

ال يصح عطفها على  ،(  اللَّ   َيْستَـْهِزئ  بِِهمْ فجملة : )  ،  (406) (( للَّ   َيْستَـْهِزئ  ِبِهمْ ا *ِإنََّما َنْحن  م ْستَـْهزِئ وَن 

والواقع أن أستهزاء اهلل  ،مجلة ) قالوا ( لئال يلزم من ذلك اختصاص استهزاء اهلل هبم بوقت خلوهم إىل شاطينهم 
                                                 

 . 120/  20سورة طه :  - 402
 . 49/  2سورة البقرة :  – 403
 . 9/  49سورة احلجرات :  – 404
 . 28/  51سورة الذاريات :  - 405
 . 15 – 14/  2سورة البقرة :  - 406
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 ،( ِإنَّا َمَعك مْ ( على مجلة : ) للَّ   َيْستَـْهِزئ  ِبِهمْ اوال يصح أن تعطف مجلة )  ،هبم غري مقيد بوقت من األوقات 

 لئال يلزم أن تكون من مقول املنافقني مع أهنا من مقول اهلل تعاىل .

وَن َوَجاَوْ نَا بَِبِني ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوم  يـَْعك ف  )) وقد ورد الفصل يف دعوة األنبياء يف قوله تعاىل :        

ِإنَّ َهؤ الِء م َتبـَّر  َما ه ْم  * َعَلى َأْصَنام  َله ْم قَال وا يَام وَسى اْجَعل لََنا ِإَله ا َكَما َله ْم آِلَهة  قَاَل إِنَّك ْم قـَْوم  َتْجَهل وَن 

 ،إ اهنم مل يكن مستقرا  وأن  ،الن  يبني لنا نفسية بين إسرااليل  يف هذا ،( 407) ((  ِفيِ  َوبَاِطل  َما َكان وا يـَْعَمل ونَ 

وم ن عليهم بالسري يف  ،بأن خلصهم من العبودية فمنعهم ظلم العدو  ،إذ بعد النعم الي م ن اهلل هبا عليهم 

فكان جواب  ،إهلا كما هلم اهلة  ومع هاتني اآليتني فإهنم رأوا عباد األصنام قالوا : يا موسى اجعل لنا ،البحر

ملا تدل عليه اجلملة االمسية من   ،وجعل اجلملة امسية  ،وقد أكد كالمه  ،(  َتْجَهل ونَ  ِإنَّك ْم قـَْوم  )  موسى 

د  النظر زاجر عن مثل هذا ولوال ذلك لكان هلم يف با ،كون اجلهالة صفة ثابتة فيهم وراس ة يف نفوسهم 

فيه من عباده وكل عمل  الك ما هم( أي : ه ِإنَّ َهؤ الِء م َتبـَّر  َما ه ْم ِفي ِ فلذلك فصلت عن مجلة )  ،السؤال

فكان ألسلوب الفصل دور يف  ،(  ِإنَّك ْم قـَْوم  َتْجَهل ونَ فهذه اجلملة مبعى التعليل ملضمون مجلة )  ،يقومون به

 (408توضيح املعى وتوجيه التوبي  الشديد على مكان منهم من إنكار النعم )

َواتَـّق وا الَِّذي أََمدَّك ْم ِبَما )) :  وهو خياط  قومه  كما جاء الفصل يف قوله تعاىل على لسان هود      

؛ ( َوَجنَّا   َوع ي ون  *  َأَمدَّك ْم بِأَنـَْعام  َوبَِنينَ فجملة )  ،( 409) (( َوَجنَّا   َوع ي ون  *  تـَْعَلم وَن * َأَمدَّك ْم بِأَنـَْعام  َوبَِنينَ 

ون واجلنات والعيون بعض ما يعلمون لذا وج  فصلها عن إذ األنعام والبن ،بدل بعض من كل من اجلملة األوىل 

 . (410) اجلملة األوىل

َوَما أ رِيد  َأْن أ َخاِلَفك ْم ِإَلى َما أَنـَْهاك ْم َعْن    ))شعي  وهو حياور قومه : كما ورد الفصل يف قوله تعاىل على لسان   

( توكيدا  معنويا  لقوله :         ِإْن أ رِيد  ِإال اإِلْصالحَ ) فجملة  ،( 411) (( ِإْن أ رِيد  ِإال اإِلْصالَح َما اْسَتطَْعت  

                                                 

 . 139 – 138/  7سورة األعراف : – 407
 . 83 – 79/ ص  9: ج  التحرير والتنويرانظر :ابن عاشور ،  – 408
 . 133 – 132/  26سورة الشعراء :  – 409
 . 90: ص  حماضرات يف البالغة العربية ) علم املعاين (إبراهيم احلمداين ،  - 410
 . 88/  11سورة هود : – 411
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 ( ِإَلى َما أَنـَْهاك ْم َعْن    ألن أرادة االصال  هي مفهوم قوله تعاىل ) ،(  َوَما أ رِيد  َأْن أ َخاِلَفك ْم ِإَلى َما أَنـَْهاك ْم َعْن   )

 .   فبينها وبني األوىل كمال اتصال لتوكيد معناها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلطنا .اإليجا  المبحث الخام : : 5 -1

فاإلجياز أن  ،يعرف اإلجياز يف االصطال  بإنه : مجع املعاين الكثرية حتت األلفاظ القليلة مع اإلبانة واإلفصا      

ا إىل الذين مل يرتقو  متعارف يف أوساط الناس يف حماورامم وهمهو حبس  ما  ،يؤدي املعى بعبارة أقل مما يستحق 

 ،( 412أو هو اندراج املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل الوايف ) ،درجة البالغة بشرط أن تكون وافية باملعى املراد 

                                                 

غة البال  املقتض  يفأسامة اختيار ، مصطفى قرقز ، ؛ و  73: ص  لواضح يف البالغة العربيةانظر : حممد زرقان الفرخ ، ا – 412
 . 57ص :  العربية
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املنزلة وللقرآن الكرمي فيه  ،وفيه تتفاوت أقدارهم  ،وحمك مهم األفذاذ منهم  ،وهذا الضرب مطمح أنظار البلغاء 

 خ ْذ اْلَعْفَو َوْأم ْر بِاْلع ْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلينَ )) من ذلك قوله تعاىل :  ،م والغاية الي ال ترا ،الي ال تسامى 

ذلك : أن العفو الصغح عمن  ،انطو  حتتها كثري من مكارم األخالق  ،فتلك آية من جوامع الكلم  ،( 413) ((

وصون  ،واحلدب على ذوي القرىب  ،حم ويف األمر باملعروف : صلة الر  ،واألخذ مببدأ التسامح واإلغضاء  ،أساء 

لك من أحاسن الشيم ذوما إىل  ،عراض عن اجلاهلني الصرب واألناة وكظم الغيظ ويف اإل ،اجلوار  عن احملارم 

َغِشيَـه ْم فَـ فقوله ) ،( 415) (( فَأَتْـبَـَعه ْم ِفْرَعْون  ِبج ن وِدِه فـََغِشيَـه ْم ِمْن اْلَيمِّ َما َغِشيَـه مْ )) ومثله قوله تعاىل:  ،(414)

أي غشيهم من األمور اهلاللة  ،الي يستدل على قلتها باملعاين الكثرية  من جوامع الكلم ،(  ِمْن اْلَيمِّ َما َغِشيَـه مْ 

 (.416وإجياز حدف ( )،اجياز قصر :) جياز نوعانكنهه إال اهلل وال حييط به غريه .واإلواخلطوب الفادحة ماال يعلم  

َوال يَنَفع ك ْم ن ْصِحي ِإْن َأَرْد   َأْن  )): على لسان نو  ألنبياء يف قوله تعاىل وقد ورد اإلجياز يف دعوة ا

ل فإن جواب الشرط حمذوف يد،( 417) (( أَنَصَح َلك ْم ِإْن َكاَن اللَّ   ي رِيد  َأْن يـ ْغوَِيك ْم ه َو رَب ك ْم َوِإلَْيِ  تـ ْرَجع ونَ 

فال  –ان كان اهلل يريد أن يغويكم  –: وإن أردت أن أنصح لكم  ن التقديرعليه ما دل على جواب األول وكا

حنو : إن كان اهلل يريد أن يغويكم فإن أردت أن  ،ينفعكم نصحي وهو من حي  املعى كالشرط إذا كان بالفاء 

 ( .418أنصح لكم فال ينفعكم نصحي )

وتأيت زيادة األلفاظ  ،فيه اللفظ على املعى أو هو ما زاد  ،أما األطناب هو  ))  تأدية املعى بألفاظ كثرية       

     َر ِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظم  ِمنِّي َواْشتَـَعلَ ))حنو قوله تعاىل : ( . 419(( ) وأعظم قدرا   ،كالم أرفع شأنا  لتجعل من ال

 ( .420) (( الرَّْأس  َشْيب ا 

                                                 

 . 99/  7سورة األعراف:  – 413
 . 106 – 105: ص  حماضرات يف البالغة العربية )علم املعاين(إبراهيم احلمداين،  - 414
 . 78/  20سورة طه:  – 415
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 . 107 – 105: ص  العربية ) علم املعاين (
 .34/  11سورة هود:  – 417
 220 - 219/ ص  5: ج  البحر احمليطأبو حيان األندلسي ،  – 418
 . 77: ص الواضح يف البالغة العربية حممد زرقان الفرخ ،  - 419
 . 4/  19سورة مرمي :  – 420
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   م ِنيَوالَِّذي ه َو ي ْطعِ * ي َخَلَقِني فـَه َو يـَْهِديِني الَّذِ  ))وقد ورد اإلطناب يف دعوة األنبياء يف قوله تعاىل :      

ينِ  * َوالَِّذي ي ِميت ِني ث مَّ ي ْحِييِن   *َوَيْسِقيِني  إذ أنه  ،( 421(( ) َوالَِّذي َأْطَم   َأْن يـَْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يـَْوَم الدِّ

   سبحانه وتعاىل بنعم اهلل  تكرار تذكري العباد والغرض من هذا ال ،كرر لفظة ) الذي ( يف املواضع األربع

  عليهم .

قَاَل ألَبِيِ  يَاأََبِت ِلَم تـَْعب د  َما ال َيْسَم   ))... :  كما جاء اإلطناب يف قوله تعاىل على لسان إبراهيم       

ْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراط ا َسوِيًّا * َوال يـ ْبِصر  َوال يـ ْغِني َعْنَك َشْيئ ا * يَاأََبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمْن اْلعِ 

َعَذا   ِمْن الرَّْحَماِن يَاأََبِت ال تـَْعب ْد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْحَماِن َعِصيًّا * يَاأََبِت ِإنِّي َأَخاف  َأْن يََمسََّك 

 ،بصيغة ) ياأبت ( يف هذه املواضع  نداءه ألبيه فقد كرر سيدنا إبراهيم  ، (422) (( فـََتك وَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا

وخوفا  عليه من سوء  ،( 423والغرض من هذا التكرار زيادة النصح واالستعطاف ألبيه وطلبا  ال انه وتوحيده )

 فهذا األسلوب من أرو  األسالي  يف الدعوة إىل اهلل تعاىل . ،العاقبة 

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاه ْم ش َعْيب ا قَاَل يَاقـَْوِم اْعب د وا )):    على لسان شعي  طناب يف قوله تعاىلكما جاء األ      

ر ه  َوال تَنق ص وا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإنِّي َأرَاك ْم ِبَخْير  َوِإنِّي َأَخاف   م  َعَذاَ  يـَوْ    َعَلْيك ْم اللََّ  َما َلك ْم ِمْن ِإَل   َغيـْ

  م ْفِسِدينَ َويَاقـَْوِم َأْوف وا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوال تـَْبَخس وا النَّاَس َأْشَياَءه ْم َوال تـَْعثـَْوا ِفي اأَلْرضِ  *م ِحيط  

مث أفاض يف  ،( َوال تَنق ص وا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزانَ ( حى أعفبه بالنهي )  ااْعب د و حي  مل يكتف باألمر ) ، (424)(( 

َوال تـَْعثـَْوا ( مث جاء النهي عاما  بقوله : ) َوال تـَْبَخس وا النَّاسَ  ( وأعقبه بضده ) َأْوف وا اْلِمْكَيالَ أمر إيفاء الكيل ) 

 ( .425)(  ِفي اأَلْرِض م ْفِسِدينَ 

  

 
                                                 

 . 82 – 81 – 79 – 78/  26سورة الشعراء :  – 421
 . 45 – 42/  19سورة مرمي :  – 422
 . 184 – 182/ ص  6: ج  البحر احمليطأبو حيان األندلسي ،  - 423
 . 85- 84/  11سورة هود :  – 424
:                        التحرير والتنوير؛ وابن عاشور ،  224 – 223/ ص  3: ج  الكشافانظر : الزخمشري ،  – 425
 . 139 – 136/ ص  12ج
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 في دعوة األنبياء البيان علمبالغة  الثاني: الفصل

 في دعوة األنبياء تشبي البالغة  :األول المبحث
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 في دعوة األنبياء المجا  الثاني: بالغة المبحث

 في دعوة األنبياء الكناية الثالث: بالغة المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

 في دعوة األنبياء علم البيانبالغة 

 َعلََّم    * اإِلنَسانَ  َخَلقَ  * اْلق ْرآنَ  َعلَّمَ  * الرَّْحَمن  "تعاىل فقال، البيان عل مه   بأن اإلنسان على اهلل امنت     

 من ورزقهم والبحر الرب يف ومحلهم كرمهم  حي  ؛آدم بين على هبا أنعم، اهلل من نعمة فالبيان، (426)"اْلبَـَيانَ 

 َخَلقَ  * َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ ": والبيان التعليم بنعمة عليهم وامنت، خلقه من كثري  على وفضلهم الطيبات

                                                 

 . 4 –1 / 55 : الرمحن سورة – 426
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 متيز التعليم هبذا، (427)"يـَْعَلمْ  َلمْ  َما اإِلنَسانَ  َعلَّمَ  * بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي * اأَلْكَرم   َورَب كَ  اقْـَرأْ  * َعَلق   ِمنْ  نَسانَ اإلِ 

، املعاين من نفسه يف وجيول، خباطره خيطر عما يعرب أن يستطيع، مبينا   ناطقا   وصار، خلقه من كثري  عن اإلنسان

 . البشرية السعادة تتحقق التفاهم وهبذا، التفاهم فيتم، عنه الغري ويتلقاها، البشر من غري إىل فيوصلها

 الشيء بان : ويقال، وغريها الداللة من الشيء به بني وما، واإلفصا  والوضو  الظهور : معناه اللغة يف والبيان 

  : ذريح ابن قال، (428) ظهر : الشيء واستبان، أوضحته : وأبنته ... بني فهو اتضح : بيانا  

  . (429) األشاِحم   يَدي ِ  ِمنْ  وتـَْعرى ش حوبا   ِللفتَــــــى تـ ـبَـياــِن   آيــــــــــا    ولِلــــحــــــــبِّ  

، ذكاء مع واإلفصا ، الفصاحة : والبيان، ووضح ظهر : عينني لذي الصبح وبان ... شحوبا   له تظهر : أي     

 منه أفصح : أي فالن من أبني وفالن، الكالم العايل، الظريف الفصيح، اللسان السمع : الرجال من والبني

  . (430) كالما    وأوضح

 وضو  يف خمتلفة بطرق الواحد املعى إيراد به يعرف الذي العلم فهو": فهو البيانيني اصطال  يف البيان أما     

 اجلمل بناء يف يبح  الذي املعاين علم عن خيتلف البيان علماء حده الذي املفهوم وهبذا . (431)"عليه الداللة

 حتسني وجوه يف يبح  الذي البديع علم عن خيتلف كما،  الكالم حال مقتضى يطابق تنسيقا   أجزالها وتنسيق

 .الداللة ووضو  املطابقة رعاية بعد الكالم

 إىل السامع يفضي حى، الضمري دون احلج  لك وهتك، املعى لك كشف  ءشي لكل اسم هو: والبيان      

 والغاية األمر مدار ألن، الدليل ذلك كان  جن  أي ومن البيان ذلك كان  ما كالنا  ،  حمصوله على ويهجم، حقيقته

                                                 

 . 5 – 1 / 96 : العلق سورة – 427

  / 8 ج د.ت(:)، د.ط()، السامرالي إبراهيم، امل زومي مهدي :حتق، كتاب العني، الفراهيدي أمحد بن اخلليل :انظر – 428

، إسطنبول، ifavي، البالغة العربية، دار ؛ و نصرالدين بول الل 328 ص / 1 ج : معجم مقايي  اللغة، فارس ابن  و ؛ 381

 .33،ص 2020

 - هدددد 1425، 2 ط، لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة املعرفة دار، ديوان قي  بن ذريح، املصطاوي الرمحن عبد – 429

 . 109 ص: : م 2004

 . 407 – 406 ص / 5 ج : لسان العرب، منظور ابن  – 430

 . 5 ص / 2 ج : عروس األفرا  يف شر  تل ي  املفتا ، يالسبك الدين هباء – 431
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 هو فذلك املعى عن وأوضحت، اإلفهام بلغت شيء فبأي، واإلفهام الفهم هو إمنا والسامع القالل إليها جيري الي

 مع والكنايات االستعارات من فيها املعتربة املعاين دقة البيان علم يف املعترب أن واعلم .املوضع ذلك يف البيان

  . (432)"الضمري يف عما املعرب الفصيح النطق هو فالبيان .عليها الدالة األلفاظ وضو 

 أربعة على والبيان، اإلدراك يف غريه من الشيء متيز به يظهر ملا اإلحضار هو":فقال البيان الرماين عرف وقد 

 ال وكالم، بيان فهو غريه عن الشيء به يظهر كالم  :وجهني على والكالم .وعالمة، وإشارة، وحال، مكال  :أقسام

 املراد به يفهم بيان كل  ولي ، معى به يفهم ال الذي واحملال، امل لط كالكالم،  ببيان فلي  الشيء يزيمت به يظهر

  ظبية عن سئل أنه ع يِّه من بلغ وقد ،باقل عن حيكى كما،  وفساد عي على يكون قد أنه قبل من احلسن فهو

 فهذا، يده من الظبية فأفلتت، أصابعه وف رج   لسانه فأخرج، عشر بأحد : يقول أن فأراد ؟اشرتاها بكم معه كانت

 * الرَّْحَمن   ) : فقال، به واعتد، البيان مد  قد اهلل ألن، البيان حسن من الناس أبعد فهو، لإلفهام أكد كان  وإن

  . (433)"( اْلبَـَيانَ  َعلََّم    * اإِلنَسانَ  َخَلقَ  * ق ْرآنَ الْ  َعلَّمَ 

 عن الكشف هو": فقال تعريفا   له وساق، عنده يقف مل ولكنه الرماين عن نقل ( هددد 463 ت ) رشيق وابن 

 اسم يستحق وال يدل الذي الكالم يف التعقيد يأيت قد ألنه ذلك قيل وإمنا، ع قله غري من النف  تدركه حى املعى

  . (434)"بيان

 البيان علم": فقال – وبالغة فصاحة – كلها  البالغة على يدل واسعا   معى"البيان"يف األثري ابن رأ  وقد      

 ينظر النحوي أن يف يشرتكان والنحو  وهو، واملعنوية اللفظية أحواهلا عن يسأل وصاحبه، والبالغة الفصاحة هو

 فضيلة يف ينظر البيان علم وصاح ، عامة داللة وتلك، اللغوي الوضع جهة من املعاين على األلفاظ داللة يف

 النحو وراء أمر وذلك، احلسن من خمصوصة هيئة على تكون أن هبا واملراد، خاصة داللة وهي، الداللة تلك

                                                 

، العصرية املكتبة، الصميلي يوسف :وتوثيق وتدقيق ضبط، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، اهلامشي أمحد السيد – 432

 . 116 ص: : ( د.ت )، د.ط( )، بريوت

 . 106 ص: :يف إعجاز القرآن ضمن ثال  رسالل ، النكت يف إعجاز القرآن، الرماين – 433

، 1ط، القاهرة اخلاجني مكتبة، شعالن الواحد عبد : حتق، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، القريواين رشيق بن احلسن  – 434

 . 407 ص / 1 ج : م2000 - هددد 1420
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 اجحيت ما ومعرفة، والتصريف النحو من العربية علم معرفة : مثانية البيان علم أدوات من وجعل . (435)"واإلعراب

 ومعرفة، الصناعة هذه أرباب من تقد مه من تأليفات على واإلطال ، وأيامهم العرب أمثال ومعرفة، اللغة من إليه

 يف وإدراجه باستعماله والتدُّرب   الكرمي القرآن وحفظ، ذلك وغري واحل سبة والقضاء اإلمامة يف السلطانية األحكام

ل ك هبا والسلوك  النيب عن الواردة األخبار من إليه حيتاج ما وحفظ، كالمه  مطاو   يف الكرمي القرآن م س 

  . (436) الشعر يريد ملن والقوايف العروض علم ومعرفة، االستعمال

 من النف  تدركه حى اجلديد اجلميل املعى عن والكشف، اإلدراك بسرعة للنف  املعى استحضار هو"والبيان 

 ومكتفيا   موجزا   كان  ما البيان وأجود  ، بيان اسم يستحق مل تعقيد الكالم يف كان  فإن . (437) ع ق لة قل ة غري

 املعاين وصاح ، اللغة من املتمكن هو البيان وصاح  ... ( َحَياة   اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلك مْ  ) : تعاىل كقوله،  بألفاظه

 بأسالي  مطلوبه دييؤ  أن يستطيع ومن، واخليال الصورة وصانع، التعبري يف التجديد على املقدرة ذو، الغزيرة

 . (438)"ووضو  مجال مع خمتلفة

 بني والتمييز، واإلبدا  اجلمال ن س   إلدراك الفين الذوق تنمية على تعمل فإهنا البيان وظيفة عن حتدثنا ولو 

 .(439) ومجال وإبدا  ذوق أي عن البعيدة والصور املبتذلة الصور وإدراك، وإبداعا   مجاال   ودرجاما الصور مستويات

 إذ العربية البالغة كتابه  يف عيد رجاء ذكر كما  البليغ الكالم يف الفين التصوير وسالل عن يبح  البيان علمو  

 والكناية واجملاز التشبيه أهنا على البالغيني تعارف الي الفين التصوير وسالل يف البيان علم يبح ": يقول

.."(440).  

                                                 

 . 37 ص / 1 ج : املثل السالر يف أدب الكات  والشاعر، األثري بن الدين ضياء – 435

 . 41 – 40 ص / 1 ج : املصدر نفسه، األثري بن الدين ضياء – 436

 . اللسان اعتقال : العقلة – 437

 . 124 ص: : هد 1431 -م 2010، 1 ط، سوريا، حل ، النهج دار ،اجلامع يف علوم البالغة، ألتوجني حممد – 438

 : م 2011 - هددددد 1432، 1 ط، عمان، عةوالطبا والتوزيع للنشر املسرية دار، البالغة العربية، حممد فضل عاطف - 439

 . 39ص:

 . 142 ص: : ( د.ت )، ( د.ط )، أسيوط، الطليعة مكتبة، يف البالغة العربية، عيد رجاء – 440
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 املعى تربز أن شأهنا من الي وفصوله أبوابه وكثرة، مباحثه لتشع  ؛ ةالعربي البالغة مساء يف عظمى منزلة له فالبيان 

 بشى املتكلم البيان علم فيمدُّ ، خمتلفة بطرق الواحد املعى إيراد من العلم هذا به يتميز ملا ؛ صورة أهبى يف وتظهره

 تشبيه ومن، ومعانيه مقاصده هارإظ يف يشاء ما منها يت ري مث ومن، نفسه يف القالم املعى عن اجلميل التعبري فنون

 بالغة بدراسة الفصل هذا يف وستناول، البالغة علوم سالر عن هبا ازت  خصيصة وهذه، واستعارة وكناية وجماز

  . الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة عن تتحد  الي اآليات يف البيان أسالي 

  

  

  

 

  

 

 نبياءفي دعوة األ التشبي  بالغة :األول المبحث :2-1

ثل   : والش ب ه   ،ش ب ه الفعل من مشتق اللغة يف التشبيه     
 . (441) التمثيل والتشبيه:، أشباه واجلمع، امل 

 فالن وأشبه، هبذا هذا شبهت   : تقول، الش به"من مأخوذة الفراهيدي أمحد بن اخلليل يراه كما  والتشبيه

 . (442)"بفالن

 فالتشبيه، عراها تنفصم ال وثيقة صلة – اللغويني عند – املشاهبةو  التشبيه صلة أن يتضح ذلك خالل ومن      

 مشتقات ورد وقد . (443)"الوضع أصل يف بينهما فرق ال واحد شي"فهما التشبيه هو والش به الشِّبه مبعى عندهم

 اْلبَـَقرَ  ِإنَّ  ِهيَ  َما لََنا نْ يـ بَـيِّ  رَبَّكَ  لََنا ادْع   قَال وا": تعاىل قوله يف منها، مرات عدة الكرمي القرآن يف التشبيه لفظ

                                                 

 . 2189 ص / 24 ج : لسان العرب، منظور ابن  – 441

 . 404 ص / 3 ج : العني، الفراهيدي – 442

 . 115 ص / 2 ج : املثل السالر، األثري ابن – 443
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َنا َتَشابَ َ   ي َكلِّم َنا َلْوال يـَْعَلم ونَ  ال الَِّذينَ  َوقَالَ ": تعاىل قوله يف ورد وكذلك، (444)"َلم ْهَتد ونَ  اللَّ    َشاءَ  ِإنْ  َوِإنَّا َعَليـْ

 ِلَقْوم   اآليَا ِ  بـَيـَّنَّا َقدْ  قـ ل وبـ ه مْ  َتَشابـََهتْ  قـَْوِلِهمْ  لَ ِمثْ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  قَالَ  َكَذِلكَ   آيَة   تَْأتِيَنا َأوْ  اللَّ   

 . (445)"ي وِقن ونَ 

، (446)"عقل أو ح  يف اآلخر مسد يسد الشيئني أحد أن على العقد"هو االصطال  يف والتشبيه      

 للمشبه نثبت أن"وهو، (447)"ين  مل أو منابه تشبيه بأداة اآلخر مناب ينوب املوصوفني أحد بأن الوصف"وهو

 . (448)"به املشبه أحكام من حكما  

 وتتوقف بدونه املعى يتم ال أساسيا   جزءا   يكون أو املعى يستتبع دون إليه يقصد هدفا   يكن مل القرآن يف والتشبيه 

 اطأمن من منط فهو، (450)"واملوحية املصورة الدقيقة ألفاظه اختيار يف الفالقة ومقدرته"، (449) اآلية داللة عليه

 خفي من بإخراجها النف  لتأني ، معا   والعقل العاطفة يف النفسي التأثري لغرض به يؤتى الذي القرآين التصوير

 مقيد غري فهو . (451) االختصار مع املقصود عن الكشف : وقيل، بيانا   ليفيد القري  من البعيد وإدناله، جلي إىل

 من سيقت الذي الغرض مع وتتسق، عناصرها الطبيعة من تستمد عامة تشبيهات وإمنا، معني عصر أو معينة بيئة

                                                 

 70 / 2 : البقرة سورة – 444

 . 118 / 2 : البقرة سورة – 445

 . 80 ص: : ضمن ثال  رسالل يف إعجاز القرآن، النكت يف إعجاز القرآن، الرماين – 446

 أحياء دار، إبراهيم الفضل أبو حممد، البجاوي حممد علي : حتق، كتاب الصناعتني، العسكري سهل بن عبداهلل بن احلسن– 447

، إسطنبول، ifav؛ و نصرالدين بول اللي، البالغة العربية، دار  239 ص: : م 1952 - هددددد 1371، 1 ط، العربية الكت 

 .35، ص2020

 .414 ص / 1 ج :القرآنالربهان يف علوم ، الزركشي – 448

 50 ص: : م 1991 - هدددد 1411، ( د.ط )، بغداد، احلكمة دار، البالغة العربية، الزوبعي حممد طال ، حالوي ناصر – 449

– 51 .  

  . 192 ص: :التعبري الفين يف القرآن الكرمي ، آمني الشي  بكري – 450

 . 191 ص: : التعبري الفين يف القرآن الكرمي، آمني الشي  بكري  – 451
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 القول وسرف العاطفة ورعونة اخليال ترف عن بعيدة كانت  أهنا عن فضال   األلفاظ اختيار يف الدقة مع، أجله

 . (452) وفضوله

 مجيع أطبق ام وهلذا، تأكيدا   ويكسبه وضوحا   املعى يزيد التشبيه": التشبيه فالدة يف العسكري هالل أبو يقول     

 ما جيل كل  من اجلاهلية أهل القدماء عن جاء فقد، عنه منهم أحد يستغن ومل، عليه والعجم العرب من املتكلمني

 . (454) وأعالها البالغة أنوا  أشرف من أنه إذ (453)"لسان بكل البالغة من وموقعه وفضله شرفه به يستدل

 ذات رسالة ليودي به جيء وإمنا، آخر أسلوب معرفة إىل هب نتوصل وسيلة لي  فهو، لذاته مقصود والتشبيه      

 االستعارة عن يقل ال الناحية هذه من فهو، البيان علم من املقصودة والنفيسة النفسية أغراضه وليحقق أثر

 اجملاز أن ذلك، األسالي  من غريه حيدثه ما على يزيد النف  يف التشبيه حيدثه الذي األثر أن نظن بل، والكناية

 . (455) وسهولة بيسر النف  تدركهما ال لكنايةوا

 أن ير  فهو اإلفهام من وتقريبها وإبرازها املعاين جالء يف والتشبيهات األمثال أمهية تفسريه يف الزخمشري وأكد 

 ووضو  الغرض إصابة يف غريه من أكثر التشبيه وأسلوب"، (456) املعاين إىل الطريق هي إمنا والتشبيهات األمثال

 . (457)"املعى على الداللة

 إال األسلوب هبذا يأيت ال فهو، الشأن وذات اخلطرية القضايا يف التشبيه أسلوب إىل يعمد الكرمي والقرآن      

 الناس عند التشبيهات من كثري  عن خيتلف جيعله ما وهذا، النفوس يف وتثبيته تقريره يراد أمر هناك يكون حينما

(458) . 

                                                 

 / 2 ج : م 1987 - هددد 1407، 1 ط، الفرقان دار، البالغة فنوهنا وأفناهنا ) علم البيان والبديع (، عباس حسن فضل  – 452

  . 87 ص

 . 243 ص: : كتاب الصناعتني، العسكري – 453

  . 506 ص: :اإلتقان يف علوم القرآن ، السيوطي الدين جالل : انظر – 454

 . 18 ص / 2 ج : البالغة فنوهنا وأفناهنا ) علم البيان والبديع (، عباس حسن فضل  – 455

 :م1970 - هددد 1390، د.ط()، بغداد، البصري دار مطبعة، غة يف تفسري الكشافأثر البال، حويش املال عمر  - 456

 .158ص:

 .105ص: :م 1985 - هددددد 1405، د.ط()، بريوت، والنشر للطباعة العربية النهضة دار، علم البيان، عتيق العزيز عبد  – 457



107 

 

 بذي شيء إحلاق أو به املشبه أحكام من حكما   للمشبه إثباته خالل من تتضح هالتشبي أسلوب بالغة إن     

 يرد ال إضايف حكم وهو الواحد الشيء أوصاف من وهو، وصف يف شيئني متاثل على الداللة هو : وقيل، وصف

 . (459) شيئني بني إال

 :هي شبيهتلل أركان أربعة البالغيون حدد وقد

 .حاله وبيان صفته وإبراز تشبيهه يراد الذي الشيء هو املشبه – 1

 .وحاله املشبه صفة فيه وتتضح يشبه الذي الشيء هو به املشبه – 2

 .الوصف من التشبيه طرفا فيه يشرك ما هو الشبه وجه – 3

 .فعال   أو امسا   أو حرفا   تكون وقد، املشاهبة على يدل لفظ كل  هي التشبيه أداة -4

 فيجوز التشبيه وأداة الشبه وجه أما .أحدمها حذف أو حذفهما جيوز وال شبيهالت طرفا مها به واملشبه املشبه إن

 والبليغ املرسل التشبيه : وهي حماور ثالثة أتناول سوف املبح  هذا ويف . (460) أحدمها حذف أو معا   حذفهما

 . والتمثيلي

 المرسل التشبي  :أوال  : 2-1-1 

 أدوات من شاهبها وما ومثل وكأن كالكاف،  التشبيه أداة فيه ذكرت الذي التشبيه ذلك هو"املرسل التشبيه      

 َساِبق وا": وجل عز وقوله، (462)"َمْأك ول   َكَعْصف    َفَجَعَله مْ ": تعاىل قوله ومنه، كاألسد  أنت : حنو، (461)"وألفاظ

                                                                                                                                      

 . 108 ص: :نفسهاملصدر ، عتيق العزيز عبد – 458

  . 75ص: :هدددد 1330، د.ط()، مصر، النيل ملكتبة التابعة مقداد مطبعة، األمايل يف علم البيان وتارخيه، اقالرز  عبد علي  – 459

الدين بول اللي، البالغة  نصر ؛ و 175 – 172 /ص 2 : جوتطورهامعجم املصطلحات البالغية ، مطلوب أمحد  – 460

 36و 35، ص2020، إسطنبول، ifavالعربية، دار 

 هدددددد 1420، 1 ط، لبنان، بريوت، العريب املورخ دار، أصول البيان العريب يف ضوء القرآن الكرمي، الصغري علي سنيح حممد - 461

  . 94 ص: : م 1999 -

 . 5 / 105 :الفيل سورة – 462
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 اللَّ ِ  َفْضل   َذِلكَ  َور س ِل ِ  بِاللَّ ِ  آَمن وا ِللَِّذينَ   ْ أ ِعدَّ  َواأَلْرضِ  السََّماءِ  َكَعْرضِ   َعْرض َها َوَجنَّة   رَبِّك مْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِإَلى

 . (463)"اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ذ و َواللَّ    َيَشاء   َمنْ  يـ ْؤتِي ِ 

 َونَاَدى َكاْلِجَبالِ   َمْوج   ِفي بِِهمْ  َتْجِري َوِهيَ ": تعاىل قوله يف منه، األنبياء دعوة يف املرسل التشبيه ورد وقد      

 نو  جناة أمر يف جاءت اآلية هذه يف، (464)"اْلَكاِفرِينَ  َم َ  َتك نْ  َوال َمَعَنا ارَْكبْ  بـ َنيَّ  يَا َمْعِزل   ِفي وََكانَ  ابـَْن    ن وح  

 واهلل باجلبال وتراكمه وض امته املوج هذا عظمة وشبه، موج   يف هبم جنري وهي السفينة بركوب معه أمن ومن

 بَِأْعي ِنَنا َتْجِري * َود س ر   أَْلَواح   َذا ِ  َعَلى َوَحَمْلَناه  ": وتعاىل سبحانه قوله يف كما،  عليها من وحافظ حافظها

 قوله مثل احلالة الستحضار املضار  إىل املاضي الفعل عن عدل": عاشور ابن وقال، (465)"ك ِفرَ   َكانَ   ِلَمنْ  َجَزاء  

، اضطرابه عند سطحه على املاء من يرتفع ما : واملوج . (466) ( اب اَسحَ  فـَت ِثير   الرِّيَاحَ  َأْرَسلَ  الَِّذي َواللَّ    ) تعاىل

 السيول من الواردة املاء دفقات لدفع وإما املاء تعلو الي الريا  لكثرة إما وذلك . ض امته يف باجلبال وتشبيهه

 وأمطار األرض ياهم هبا تفجرت زالزل مثل عن إال كان  ما الطوفان حاد  فإن، هلا السابق املاء   األودية والتقاء

 الي األرض مجيع املاء عم حى قبلها كان  الذي املاء يف وتص  وجتتمع فت تلط العيون مياه مع سيوهلا تلتقي مج ة

 يف وهو ابنه ينادي ( بـ َنيَّ  يَا )  نو  من النداء يعلو العصي  املوقف هذا ويف . (467)"أهلها إغراق اهلل أراد

  : وجوها   حيتمل هنا واملراد املنقطع املكان املعزل : الرازي قال، عنه ومعزل بعد

 . وقومه وإخوته أبيه عن معزل يف كان  أنه : األول

 . الغرق من  عنه اجلبل أن يظن كان  ألنه السفينة من معزل يف كان  أنه : الثاين

                                                 

 . 21 / 57 :احلديد سورة – 463

 . 42 / 11 : هود سورة – 464

 . 14 – 13 / 54 : القمر سورة – 465

 . 9 / 35 : فاطر سورة – 466

 . 75 – 74 ص / 12 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن – 467
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 مفارقتهم أح  ألنه كان  إمنا ذلك أن  نو  فظن عنهم انفرد كأنه  الكفار من معزل يف كان  أنه : الثال 

(468) .  

 وال، الغرق من لتنجو ؛ السفينة يف معنا ارك  بين يا : فقال النبوة وبرمحة األبوة بشفقة  نو  فناداه      

 . والغرق اهلالك من أصاهبم ما فيصيبك، الكافرين مع تكن

 َأوْ  ن وح   قـَْومَ  َأَصا َ  َما ِمْثل   ي ِصيَبك مْ  َأنْ  اِقيِشقَ  َيْجرَِمنَّك مْ  ال قـَْومِ  َويَا": تعاىل قوله يف املرسل التشبيه وجاء      

 هبم بلغ الذين قومه  شعي  خياط  اآلية هذه يف، (469)"بَِبِعيد   ِمْنك مْ  ل وط   قـَْوم   َوَما َصاِلح   قـَْومَ  َأوْ  ه ود   قـَْومَ 

 األمم أصاب ما مثل هميصيب أن حيذرهم وهو، وامل الفة التكذي  يف  شعي  مواجهة يف بلغ ما العناد

 هو اآلية يف فاملشبه . وتعنتا   تكربا   ازدادوا ولكنهم، والزمان املكان يف منكم قرب على لوط قوم فهؤالء السابقة

 أما ،"مثل"كلمة  هي التشبيه واألداة، امل اطبني على تقدم مبن نزل الذي العذاب هو به واملشبه، به املهدد العذاب

  . (470) واإلنذار ت ويفال هو التشبيه من الغرض

 َأْصَنام   َعَلى يـَْعك ف ونَ  قـَْوم   َعَلى فَأَتـَْوا اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبِني َوَجاَوْ نَا": تعاىل قوله يف املرسل التشبيه ورد وقد      

، البحر إسراليل ببين قطعنا أي، (471)"َهل ونَ َتجْ  قـَْوم   ِإنَّك مْ  قَالَ  آِلَهة   َله مْ  َكَما  ِإَله ا لََنا اْجَعل م وَسى يَا قَال وا َله مْ 

 ويقومون األصنام يعبدون قوم على فمروا،  موسى يدي على عاينوها الي والعرب، أريناهم الي اآليات بعد

،  عليه نعكف صنما   لنا اجعل :  ملوسى إسراليل بين من اجلهالة فقال، العمالقة من قوم وهم عبادما على

 تعلمون أال، عليكم ونعمته اهلل عظمة جتهلون قوم إنكم :  موسى هلم فقال . عليها يعكفون أصنام هلم كما

 شكا   إسراليل بين من ذلك يكن ومل". (472) واألرض السموات ملك له الذي اهلل سو  لشيء العبادة جيوز ال أنه

                                                 

 . 241 ص / 17 ج : مفاتيح الغي ، الرازي  – 468

 . 89 / 11 : هود سورة – 469

 . 229 – 228 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشري  – 470

 . 138 / 7 : األعراف سورة – 471

 . 468 ص / 1 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممد  و؛  499 ص / 2 ج : الكشاف، الزخمشري : انظر – 472
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 أن وظنوا، وتعاىل سبحانه اهلل إىل بتعظيمه ونتقرب نعظمه شيئا   لنا اجعل : معناه وإمنا،  اهلل وحدانية يف

 . (473)"جهلهم شدة من ذلك وكان، الديانة يضر ال ذلك

 َأْخل ق   أَنِّي رَبِّك مْ  ِمنْ  بِآيَة   ِجْئت ك مْ  َقدْ  أَنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِإَلى َوَرس وال": تعاىل قوله يف املرسل التشبيه وجاء     

ر ا فـََيك ون   ِفي ِ  فَأَنف خ   ْيرِ الطَّ  َكَهْيَئةِ   الطِّينِ  ِمنْ  َلك مْ   بِِإْذنِ  اْلَمْوَتى َوأ ْحيِ  َواألَبـَْرصَ  اأَلْكَم َ  َوأ ْبِرئ   اللَّ ِ  بِِإْذنِ  طَيـْ

 جنعل أي، (474)"م ْؤِمنينَ  ك ْنت مْ   ِإنْ  َلك مْ  آَليَة   َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  بـ ي وِتك مْ  ِفي َتدَِّخر ونَ  َوَما تَْأك ل ونَ  ِبَما َوأ نـَبِّئ ك مْ  اللَّ ِ 

 أين خربي وتصدق قويل حتقق ربكم من بعالمة جئتكم قد : هلم يقول حي ، إسراليل بين إىل رسوال    عيسى

 وأشفي، اهلل بإذن حي ا   طريا   فيصري فيه فأنف  الطري صورة مثل الطني من لكم أصور بأين، إليكم ربكم من رسول

 الطعام من بيوتكم يف ختبئون ومبا تأكلون ام نبئوأ  ، سليما   لدهج فيعود ببد ر ص أصي  ومن، فيبصر أعمى و ل د من

 اهلل رسول أين على ظاهرة لعالمة  ، البشر عليها يقدر ال الي العظيمة األمور هذه من لكم ذكرته فيما إن، وختفونه

 به واملشبه، اهلل بإذن الطري من  عيسى خيلقه ما فاملشبه، بالرباهني وتصدقون اإل ان تريدون كنتم  إن، إليكم

 على والقدرة الشكل الشبه وجه أما ،الكاف حرف التشبيه وأداة،  اهلل خيلقه الذي احلقيقي الطري هو

 . (475)الطريان

 سبحانه خيلقه الذي الطري يشبه، تعاىل بإذنه طري قخل  عيسى معجزات من وتعاىل سبحانه اهلل جعل        

 على والقدرة اخل لقة ظاهر يف كان  التشابه أن املفسرون ذكر كما  ولكن، المالس عليه صدقه تثبت معجزة لتكون

 للحياة باإلضافة، الطيور من واحد نو  على اقتصر  عيسى طري كون  يف متثل والفرق واالختالف، الطريان

 إلثبات ييكف ذلك ألن ؛ أنظارهم عن غابت إذا ميتة تسقط مث، الناس أنظار أمام فقط تطري فهي هلا القصرية

 وال، سبحانه اخلالق أبدعها الي الطيور وأنوا  أشكال مجيع خللق األمر حيتاج وال، السالم عليه ونبوته اإلعجاز

                                                 

 - هددد 1418، 1 ط، الرياض، للنشر الوطن دار، تفسري القرآن، السلفي الشافعي املروزي التميمي اجلبار عبد بن منصور – 473

 . 210 ص / 2 ج : م 1997

 . 49 / 3 : عمران آل سورة – 474

 . 250 – 249 ص / 3 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابنو  ؛ 559 ص / 1 ج : كشافال، الزخمشري : انظر – 475
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 الصالة عليهم األنبياء معجزات وبني تعاىل هلل املطلق الكمال بني الفرق فظهر، الطيور بقيةك  تعيش أن ي طل 

 . (476) والسالم

 يغالبل التشبي  :ثانيا   :2-1-2

 وقوة البالغة يف التشبيه مرات  أعلى وهو، البليغ التشبيه فهو الشبه ووجه األداة منه حذفت تشبيه كل       

 الشبه ووجه األداة حذف عن الناشئ اإلجياز من فيه وملا، به املشبه عني هو املشبه أن ادعاء من فيه ملا، املبالغة

  . (477) التشبيه وجوه من شى بصورة هلا ويوحي مذه  لك  تذه  السامع نف  جيعل الذي اإلجياز هذا، معا  

 متعة اجلهد وبذل البح  ويف، عنه والبح  للمعى طلبا   ؛ اجلهد وبذل التفكري إىل يدعو"البليغ التشبيه      

 مما أطول، له طويال   أمدا   فيها واستقر، به وتشبثت، عليه حرصت تنشده مبا ذلك بعد النف  ظفرت فإذا، ولذة

، سبيله يف جهدت ما على احلرص على مطبوعة البشرية فالنف  الفطرة أمور من أمر وهذا، جهد بغري سريعا   اأتاه

 . (478)"أجله من وتعبت

، السامع فهم لسوء احلال مقتضى يطابق قد املبتذل فإن، احلال ملقتضى مطابقا   كان  ما هنا بالبليغ املراد ولي  

  .بينهم فيما ويستحسنونه لغاءالب أذكياء به يت اط  ما املراد ولكن

 وهو  موسى لسان على تعاىل كقوله،  األنبياء دعوة عن تتحد  الي اآليات يف البليغ التشبيه ورد وقد      

 م وس ى ق ال   و إ ذ  ": الطاعة من عليه اهلل عاهدوا مبا الوفاء على إياهم حاثا، عليهم اهلل بنعم إسراليل بين يذكر

ة   اذ ك ر وا و م  قد   ي ا ل ق و م ه    أ ح دا   يد ؤ ت   مل    م ا و آت اك م   م ل وكا   و ج ع ل ك م   أ ن ب ي اء   ف يك م   ج ع ل   إ ذ   ع ل ي ك م   الل ه   ن ع م 

، تصرفامم يف بامللوك إياهم مشبها  ، ملوكا   جعلهم : هلم أعدها الي الثال  النعم فمن، (479)"ال ع ال م ني   م ن  

 وجه الشبه أداة فحذف، البال وراحة العيش رغد يف كامللوك  أي، البليغ التشبيه من فهو، ديةالعبو  من وسالمتهم

                                                 

 .167 ص / 3 ج : رو  املعاين، األلوسيو  ؛ 435 – 438 ص / 1 ج : احملرر الوجيز، عطية ابن : انظر – 476
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 (480) أخر  جهة من وختيل تصور من فيه وملا، جهة من اختصار ملا بليغا   ويسمى، بليغا   فأصبح، الشبه

 سيكون مبا بشارة، اخلرب لتحقيق قصدا   (481) ( اللَّ ِ  َأْمر   أََتى ) مثل االستقبال معى يف"جعلكم"الفعل واستعمل".

 أهنم إذ، املواثيق ونق  األعقاب على والنكوص اجلنب من به اتصفوا وما إسراليل بين لنا تصور فاآلية، (482)"هلم

 فيهم جيعل أن اهلل وعدهم الي األرض فهي، خرجوا أجلها من الي ( امليعاد أرض ) املقدسة األرض أبواب على

، ويقني حق اهلل من وعد فكل، التاري  ذلك حى العاملني من أحدا   يؤت مل ما وذلك، ملوكا   فيهم وجيعل أنبياء

 اهلل ويبينها حقيقتها على تبدو عليها جبلوا الي وطبيعتهم اليهود ولكن، وعده اهلل صدقهم كيف  قبل من رأوا وقد

 (483) حجاب بال مكشوفة . 

 يَا قَالَ  السَّيَِّئا ِ  يـَْعَمل ونَ  َكان وا  قـَْبل   َوِمنْ  ِإلَْي ِ  يـ ْهَرع ونَ  قـَْوم     اَءه  َوجَ ": تعاىل قوله يف البليغ التشبيه وجاء      

 جاء أي، (484)"َرِشيد   رَج ل   ِمْنك مْ  أَلَْي َ  َضْيِفي ِفي ت ْخز وِني َوال اللَّ َ  فَاتَـّق وا َلك مْ  َأْطَهر   ه نَّ  بـََناِتي َهؤ الءِ  قـَْومِ 

 من شهوة الرجال إتيان عادمم كان  ذلك قبل ومن، بضيوفه الفاحشة فعل قاصدين مسرعني  لوطا   لوط قوم

 فتتزوجوهن نسالكم مجلة من بنايت هؤالء : ضيوفه أمام لنفسه ومعذرا   قومه مدافعا    لوط فقال، النساء دون

 رجل – قوم يا – نكمم ألي ، ضيويف يف العار يل جتلبوا وال، اهلل من ف افوا، الفاحشة فعل من لكم أطهر فهن

 وقد، بليغا   تشبيها   ببناته قومه نساء لوط تشبيه نر  هنا فمن . ! ؟ القبيح الفعل هذا عن ينهاكم سديد عقل ذو

 قبيل هنا البنات إطالق أن فالظاهر، ابنتان إال له يكن مل أنه ر وي   وقد": فقال ذلك عن عاشور ابن حتد 

 معى وهذا، إليه يهرعون جاءوا الذين القوم بعدد قومه من نساء   وأراد . ايتكبن  نساؤكم هؤالء أي، البليغ التشبيه

                                                 

 . 180 ص / 2 ج : معجم املصطلحات البالغية وتطورها أمحد مطلوب ،  : انظر – 480

 . 1 / 16 : النحل سورة – 481

 . 161 ص / 6 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن - 482

 . 162 – 161 ص / 6 ج : املصدر نفسه، عاشور ابن  – 483

 . 78 / 11 : هود سورة – 484
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 الذين قومه فإن، ( َلك مْ  َأْطَهر   ه نَّ  ) : قال إذ لقومه جلعلهن   املناس  وهو، وقتادة، جبري وابن، جماهد به فسر ما

 . (485)"املاحمل أحسن وهذا فتد ز وجوهن   النساء هؤالء : املعى فيكون كثريون  عنده حضروا

 ِمْن    َوَرَ قَِني رَبِّي ِمنْ  بـَيـَِّنة   َعَلى ك نت    ِإنْ  َأرَأَيـْت مْ  قـَْومِ  يَا قَالَ ": تعاىل قوله يف التشبيه من النو  هذا جاء كما      

 بِاللَّ ِ  ِإال تـَْوِفيِقي َوَما اْسَتَطْعت   َما اإِلْصالحَ  ِإال أ رِيد   ِإنْ  َعْن    أَنـَْهاك مْ  َما ِإَلى أ َخاِلَفك مْ  َأنْ  أ رِيد   َوَما َحَسن ا ِرْ ق ا

 حالكم عن أخربوين، قوم يا : فيقول قومه  شعي  خياط  اآلية هذه ففي، (486)"أ نِيب   َوِإلَْي ِ  تـَوَكَّْلت   َعَلْي ِ 

 شيء عن مأهناك أن أريد وما، النبوة ومنه، حالال   رزقا   منه ورزقين منه وبصرية، ريب من واضح برهان على كنت  إن

 إىل توفيقي وما، استطاعي قدر وطاعته ربكم توحيد إىل بدعومم إصالحكم إال أريد ال، فعله يف وأخالفكم

 استطا  هنا فمن . (487) أرجع وإليه أموري مجيع يف توكلت وحده عليه، سبحانه باهلل إال ذلك على احلصول

 املتصف الرصني اخلطايب بأسلوبه يهمعل احلجة ويقيم قومه يفحم أن بطااخل هذا خالل من  شعي 

 فيه يتحدثون فيما ملشاكلتهم احلسن بالرزق النبوة فشبه، البيان بقوة ومقارعتهم احلسنة واملوعظة باحلكمة بالدعوة

  يف الرمحة من املراد مثل هنا احلسن بالرزق واملراد": فقال تفسريه يف ذلك عن عاشور ابن حتد  وقد . الرزق وهو

 وجه على بالرزق النبوءة عن  شعي  عرب   وإمنا، النبوءة نعمة هو – السالم عليهما – صاحل الموك نو  كالم

 . (489)"أرزاق األموال ألن (488)( َنَشاء   َما أَْمَوالَِنا ِفي نـَْفَعلَ  َأنْ  أو :) لقوهلم مشاكلة الشبه

 َعد و   فَِإنَـّه مْ ": فيقول األصنام عن قومه حياور وهو  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف البليغ التشبيه جاء كما  

، كلها  امل لوقات رب اهلل إال باطل ألهنم ؛ يل أعداء اهلل دون من تعبدون ما إن : أي ،(490)"اْلَعاَلِمينَ  َر َّ  ِإال ِلي

 شورعا ابن ويقول . الكراهية : الشبه وجه أما، حمذوفة واألداة، العدو كلمة  هي به واملشبه األصنام فاملشبه
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  هم أي، البليغ التشبيه قبيل من ( ِلي َعد و   فَِإنَـّه مْ  ) فقوله ولذلك، بالعدواة توصف فال هلا إدراك ال األصنام":

 (491) ( َعد وًّا فَاتَِّخذ وه   َعد و   َلك مْ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  ) تعاىل قوله من قري  وهذا، وأضرهم أ بغ ضهم أين يف يل كالعدو

ع االعتبار وهبذا . عدو ه العدوِّ  معاملة عاملوه أي  . (492)"( َعد وًّا فَاتَِّخذ وه   ) وقوله ( َعد و   َلك مْ  ) قوله بني مج 

 التمثيلي التشبي  :ثالثا   :2-1-3

 األو ىل هو الذي والتشبيه احلقيقي املثل أن تعلم أن ينبغي": التمثيلي التشبيه عن اجلرجاين القاهر عبد قال      

 أو مجلتني أو الكالم من مجلة من إال لك حيصل ال جتده ما، الصريح الظاهر التشبيه عن لبعده"يال  متث"يسمى بأن

 . (493)"أكثر اجلملة إىل احلاجة كانت،  حمضا   عقليا   كونه  يف أوغل كان  كلما  التشبيه إن   حى، أكثر

 مجهور مذه  هو هذا .أمور أو ينأمر  متعدد من منتزعة صورة فيه الشبه وجه كان  ما هو"التمثيلي والتشبيه      

 تركيبه أو صورته منها تتألف الي العناصر أكانت سواء، الصورة تركي  غري فيه يشرتطون وال، تعريفه يف البالغيني

 كتاب  يف أمثلته ومن . (494)"وأبلغ أبعد التشبيه كان  أكثر املرك  أو الصورة عناصر كانت  وكلما، معنوية أو حسية

 َوتـَرََكه مْ  بِن ورِِهمْ  اللَّ    َذَهبَ  َحْوَل    َما َأَضاَء ْ  فـََلمَّا نَار ا اْستَـْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ   َمثـَل ه مْ ": سبحانه قوله، تعاىل اهلل

 َوبـَْرق   د  َورَعْ  ظ ل َما    ِفي ِ  السََّماءِ  ِمنْ  َكَصيِّب    َأوْ  * يـَْرِجع ونَ  ال فـَه مْ  ع ْمي   ب ْكم   ص م   * يـ ْبِصر ونَ  ال ظ ل َما    ِفي

 َيْخَطف   اْلبَـْرق   َيَكاد   * بِاْلَكاِفرِينَ  م ِحيط   َواللَّ    اْلَمْو ِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ  ِمنْ  آَذانِِهمْ  ِفي َأَصابَِعه مْ  َيْجَعل ونَ 

 اللَّ َ  ِإنَّ  َوأَْبَصارِِهم ِبَسْمِعِهمْ  َلَذَهبَ     اللَّ  َشاءَ  َوَلوْ  قَام وا َعَلْيِهمْ  َأْظَلمَ  َوِإَذا ِفي ِ  َمَشْوا َله مْ  َأَضاءَ  ك لََّما  أَْبَصاَره مْ 

 فيلمحون الواضحة الداللل هلم تبدو املنافقني حال أوال   وتعاىل سبحانه اهلل شبه"فهنا، (495)"َقِدير َشْيء   ك لِّ   َعَلى

 هذه أ طفئت أن يلب  مل مث قليال   بضولها فتمتع نارا   أوقد من حبال، ضالل من فيه كانوا  ما إىل يعودون مث هدايتها

ي ه   النار ، واالرتباك احلرية ظالم يتلوها قصرية هداية وجود من احلاصلة اهليئة هنا الشبه ووجه، احلالك الظالم فد غ ش 
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 يف فأمس وا، وصواعق   وبرق   رعد فيها مظلمة ليلة يف السماء أصابتهم قوم حبال ثانية مرة شب ههم مث . متثيل فالتشبيه

 متل ك هم قوم صورة الشبه ووجه، ضوؤه ينطفئ حينما ويقفون، الربق هلم أضاء كلما   شون واوأخذ، ورع  خوف

 . (496)"متثيل فالتشبيه، الضالل هبم أحاط أن لبثوا ما مث قليال   هبا فانتفعوا اهلداية أسباب هلم عرضت وقد، الفز 

 ِمنْ  َمَل   َعَلْي ِ  َمرَّ  وَك لََّما اْلف ْلكَ  َوَيْصَن   ": تعاىل قوله يف ورد فقد األنبياء دعوة يف التمثيلي التشبيه عن حتدثنا ولو

 َعَذا    يَْأتِي ِ  َمنْ  تـَْعَلم ونَ  َفَسْوفَ  * َتْسَخر ونَ  َكَما  ِمْنك مْ  َنْسَخر   فَِإنَّا ِمنَّا َتْسَخر وا ِإنْ  قَالَ  ِمْن    َسِخر وا قـَْوِم ِ 

 وسادمم قومه كرباء  عليه مر وكلما، ربه أمر  نو  امتثل فهنا، (497)"م ِقيم   َعَذا    َعَلْي ِ  َوَيِحل   ي ْخزِي ِ 

 إن : قال ؛ به استهزؤوا تكرر فلما، أهنار وال ماء أرضه يف ولي  السفينة صنع من به يقوم ملا ؛ به استهزؤوا

، الغرق من أمركم ليهإ يصري مبا جلهلكم بكم نستهز  فإنا، السفينة نصنع عندما اليوم منا – املأل أيها – تستهزلوا

 فالتشبيه . ينقطع ال دالم عقاب القيامة يوم عليه وينزل، ويهينه يذله الدنيا يف عذاب يأتيه من تعلمون وسوف

 س رية به واملشبه، واملؤمنني  نو  س رية واملشبه ( َتْسَخر ونَ  َكَما  ِمْنك مْ  َنْسَخر   :) قوله يف التمثيلي

 سواء وال اآلخر جهل فريق كل  اعتقاد وهو الس رية سب  هو الشبه وجه أما، الكاف هي التشبيه وأداة، املشركني

(498) . 

 األدب يكسوه وحمددا   واضحا   سريعا   ردا   القوم ع لية   من به املستهزلني على  نو  رد كيف  التشبيه أبرز      

 وجه على الس رية بلفظ اكتفى بل بأسلوهبم عليهم والرد شتمهم يف يستطل فلم، واإلنصاف العدل به وحييط

 ردا   ذلك فعل وإمنا األنبياء أدب من هذا فلي  بالس رية ليبدأهم يكن مل أنه ليبني س ريتهم ذكر وقدم، اإلمجال

  كعادة.  زيادة دون الس رية مقدار يف املساواة تفيد التشبيه وكاف عملهم جن  من ليجازيهم وفاقا   جزاء عليهم
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 .األنبياءفي دعوة  المجا  بالغة الثاني: لمبحثا :2-2

ع   ج ز ت  ": خبصوصه ( هددددد 395 ) فارس ابن يقول : لغة اجملاز       ر ت  ، املوض   (499)"وقطع ت ه، وأجز ت ه  ، فيه س 

 (500)"ت هج ز   مبعى جوازا   املوضع وجاوز ت   … وسلكه فيه سار … وجمازا   وجوازا   وج ؤوزا ج و زا  ": الطريق جاز وفالن

 . (501)"فيه ينتقل الذي للموضع اسم"إذن فاجملاز، آخر إىل مكان من للشيء انتقال عملية حدو  يعين وهذا
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 منها قسما   أن   بيد واحد جوهرها أن   من الرغم على الصياغة خمتلفة شى بتعريفات ع رِّف فقد اصطالحا   اجملاز أما 

 فقال، هلا قسيما   احلقيقة ذكره إثر اجملاز ذكر ( هددددد 392 ) جين فابن . التعبري يف وأدق باملعى إحاطة أكثر

 يف ي قر   مل ما كل  فاجملاز، (502)"ذلك بضد كان  ما : واجملاز . اللغة يف أصله على االستعمال يف أقر ما : احلقيقة":

 وأول، املصطلح ذاهل حدودهم جوهر البالغيني عند بعد فيما صار املفهوم وهذا، اللغة يف أصله على االستعمال

 يف الواقع اجملاز بني ومي ز عر فه فقد، عليه عيال بعده من جاءوا الذين وكل القاهر عبد هو اجملاز يف القول فصل من

 كما  – العقلي اجملاز قبيل من والثاين، اللغوي اجملاز قبيل من األول وجعل، اجلملة يف واجملاز، املفردة الكلمة

 وضع يف له وقعت ما غري هبا أريد كلمة  فكل اجملاز وأم ا": اجلرجاين القاهر عبد لشي ا قال – فيه القول سيفصل

 إىل الواضع وضع يف له وقعت ما هبا ج ز ت   كلمة  كل  : قلت شئت وإن   .... واألول الثاين بني املالحظة واضعها

 يف له وضعت الذي أصلها بنيو  إليه هبا جتوز ما بني ملالحظة وضعا   فيها تستأنف أن   غري من له توضع مل ما

ا توصف لكي واملفردة، (503)"واضعها وضع  موضع إىل اللغة يف األصلي موضعها من تنقل أن جي  جماز بأهن 

 بشرط، تضعف وقد تقو  قد الصلة وهذه، صلة أو مالبسة أي مالحظة املوضعني ببني يكون أن بشرط جديد

 . احلقيقة األصلية الداللة ونتناسى هلا جديدة داللة دةاملفر  تلك إليه املنقولة الوضع يف نستأنف ال أن

م معى على، جماز بأن ه وصف اللغة أصل يوجبه عما باللفظ": عدول اجملازي األسلوب يف كان  وملا   به جازوا أهن 

 وهو ( اجملاز ) لفظة نطلق أن لنا ساغ كيف  ولكن، (504)"أوال   فيه وضع الذي مكانه هو جاز أو، األصلي موضعه

  ؟ اللفظ على مكان أو زمان اسم

ا، احلقيقة على لي  به وومسها األلفاظ على ( اجملاز) مصطلح إطالق إن        التجوز جهة على وإمن 

 يف ذلك وحقيقة، والعبور التعدي هو إمنا – اجملاز أي – اللفظ هذا يف احلقيقة فألن أو ال   أم ا : ألمرين"وذلك

، التشبيه جهة على يكون وإمنا، حقها يف ذلك جيوز فال األلفاظ يف فأم ا، آخر حيز إىل حيز من اجلسم انتقال

                                                                                                                                      

 . 88 ص / 1 ج : املثل السالر، األثري ابن – 501

 . 442 ص / 2 ج :اخلصال  ، جين ابن – 502

 . 352 – 351 ص: : أسرار البالغة، اجلرجاين – 503

 . 395 ص: : أسرار البالغة، اجلرجاين - 504
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 ف ع ل ) وبناء ( م ف ع ل ) وزنه اجملاز فألن ثانيا   وأم ا . ومعناه اجملاز فالدة هو وهذا
،  املصدر يف إما حقيقته ( امل

 فلي  الفاعل فأم ا، ومكاهنما خلروجوا الدخول زمان به أريد إذا والزمان املكان يف وإم ا، واملدخل كامل رج

 يليق ال األصل يف عليه كان  عما املنتقل اللفظ يف استعماله يكون هذا وعلى ... حقيقة بأن ه فيقال فيه مستعمال

 ذلك من بينهما القوية املالبسة لوجود وذلك احلال به وتريد احملل تذكر قد العرب أن ذلك وتوضيح (505)"جمازا إال

 فالقول (507)"قـ ل وبـ ه مْ  َوتَْأَبى بَِأفْـَواِهِهمْ  يـ ْرض وَنك مْ "وقوله (506)"قـ ل وِبِهمْ  ِفي لَْي َ  َما بَِأْفواِهِهمْ  يـَق ول ونَ ": تعاىل قوله

، فيه احلال عن احمللِّ  بلفظ تعبريا جمازا األفواه بلفظة األلسنة عن ع بدِّر   وإمنا، اللسان هي الكالم وأداة كالم  واإلرضاء

 . (508) للمكان لفظ اجملاز أن   واحلقيقة، جماز لفظ : فقيل، احملل باسم فسمي، به اجملوز اللفظ عن عرب فكذلك

 وهذا، املفرد اجملاز أو اللغوي اجملاز هو األول، رليسني قسمني إىل – العربية البالغة يف استقر كما  – اجملاز وينقسم

 القول نفصل وسوف، العقلي اجملاز فهو اآلخر القسم وأما، واالستعارة املرسل اجملاز : قسمان حتته ينضوي القسم

 . ذلك يف

 

 اللغوي المجا  :أوال   :2-2-1

 : حنو، احلقيقي املعى إرادة من مانعة قرينة مع، لعالقة  ، له وضع ما غري يف املستعمل اللفظ هو اللغوي اجملاز      

 . (509) مخرا   ع ص ر ت  ، املعهد يف حبرا   رأيت   – النيل   ماء   ش ر ب ت  

 .االستعارة – 2 .املرسل اجملاز – 1 :نوعان اللغوي واجملاز

 العالقة كانت  إنو ، مرسل جماز فهو املشاهبة غري العالقة كانت  فإن، العالقة طريق عن يكون بينهما والتفريق

ال ية   تكون وقد لفظية   تكون قد فيهما والقرينة  ، استعارة فهو املشاهبة  .ح 
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 .سلالمر  المجا  :2-2-1-1

 التوصل  كن حى مفردة كل  تعريف وج  أجزاله بتعريف إال املرك  يعرف وال مفردتني من مرك  مصطلح      

 من متفرعة اجملازية املعاين أن البديهي من"ألنه، أوال   احلقيقة معرفة على يتوقف اجملاز وتعريف .املرك  تعريف إىل

 احلقيقة كانت  إذا إال يعقل ال اجملاز فإن، اجملاز على احلقيقة تقدمي من البد"فكان، (510)"احلقيقي املعى

 فالتعرض، له وضعت ما على الدالة للحقيقة فر  فهو له وضع ما غري على دال اجملاز أن وحي ، (511)"موجودة

 . (512) املناس  لألصل

 إذا كاليد  يهالتشب غري مالبسة له وضع وما اللفظ فيه استعمل ما بني العالقة كانت  ما"وهو املرسل واجملاز 

 الكالم يكون أن ويشرتط، هبا املقصود إىل تصل ومنها اجلارحة عن تصدر أن شأهنا من ألن  ، النعمة يف استعملت

، نعمة اقتنيت أو البلد يف النعمة اتسعت : يقال كما،  يدا   واقتنيت، البلد يف اليد اتسعت يقال فال، هلا املويل إىل

ا  كثرية  ومالبساته املرسل اجملاز وعالقات، (513)"ذلك وحنو، لدي أياديه وكثرت، عندي يده حلت يقال وإمن 

 والعموم واجملاورة واحمللية واحلالية واملسببية والسببية والكلية اجلزلية العالقة : منها، أنواعه عليها انبنت ومتنوعة

 العالقات من ذلك غري إىل ... أخر  مقام مشتقة صيغة وإقامة، سيكون وما كان  ما واعتبار واخلصوص

  . (514) واألنوا  والعالقات

 وجه على الت اط  اصطال  يف له وضعت ما غري يف املستعملة الكلمة : بأنه املرسل اجملاز ع ر ف   وقد      

 لتحديد مهمة قيود التعريف هذا ويف . (515) احلقيقي املعى إرادة من مانعة قرينة مع املشاهبة غري بعالقة يصح
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 مل عما لالحرتاز"( املستعملة الكلمة ) بدددد اجملاز قد يِّد إذ، األخر  البالغية الفنون من ومتيزه رسلامل اجملاز مفهوم

 الكلمة ) وقد يِّدت، (516)"أيضا   حقيقة تسمى ال كما،  جمازا   تسمى ال االستعمال قبل الكلمة ألن يستعمل

 ق يد لذلك، جماز والعرفية الشرعية احلقيقة نأ يعين وهذا . احلقيقة ف رجت ( له وضعت ما غري ) بددد ( املستعملة

 الشرعية احلقيقة القيد هذا فأخرج، ( الت اط  اصطال  يف ) له وضعت ما غري يف املستعملة الكلمة تكون بأن

ما املرسل اجملاز من والعرفية  قد اللغوية املفردات من فكثري . الت اط  يف عليه اصطلح فيما حقيقتان ألهن 

 عليها اصط ل ح حقالق بل جمازا ليست فهي الوضعي معناها غري هي شرعية معان على للداللة ر الشا استعملها

، (517)"تـَتـَّق ونَ  َلَعلَّك مْ  قـَْبِلك مْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقك مْ  الَِّذي رَبَّك مْ  اْعب د وا النَّاس   أَيـ َها يَا": تعاىل قوله فمثال   الشار 

 فهو لذلك، (518) واجملانني األطفال فيه يدخل ال اخلطاب أن إال والكبار لصغارا يشمل الناس لفظ بأن قيل إذ

 حقيقة دالالما يف أصبحت قد األلفاظ هذه مثل ألن كذلك  األمر ولي  . اخلاص وأ ريد العام أ طلق مرسل جماز

 وعن، يستيقظ حى النالم عن، ثالثة عن القلم رفع":  لقوله واجملنون الصيب على تكليف ال أنه إذا، شرعية

 يشمل ال أنه شرعا   ع لم الناس لفظ الشار  استعمل فإذا، (519)"يفيق حى اجملنون وعن، حيتلم حى الصغري

  . (520) الغلط على لالحرتاز ( يصح وجه على ) بأن اجملاز وق يد . واجملانني األطفال

 ألن اجملاز لوقو  أساسيان شرطان ومها ( والقرينة العالقة ) : مها مهمني مصطلحني التعريف أثار وقد      

 منه املطلوبة الغاية إىل ويصل صاحبه يعني كالمها  . هبما مضبوطا   يكون أن البد الكلمات مواقع يف التصرف

(521). 
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 حال عن  ملوسى فرعون سؤال يف تعاىل كقوله،  الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة يف املرسل اجملاز ورد وقد      

 ،(522) "يَنَسى َوال رَبِّي َيِضل   ال ِكَتا     ِفي رَبِّي ِعْندَ  ِعْلم َها قَالَ  * اأْل وَلى اْلق ر ونِ  بَال   َفَما قَالَ ": وىلاأل القرون

 باألمور له تشبيها   العلم تفضيل يف جمازا   ( الكتاب ) أن حيتمل"عاشور: ابن يقول، ( الكتاب ) كلمة  يف فاجملاز

 القرون تلك شأن يعلم الذي فهو، ربه إىل الزمان يف البعيد الغي  ذلك  وسىم أحال هلذا، (523) "املكتوبة

 اإلنسان أن هنا اجملاز لنا فيصور، احملفوظ اللو  يف مسطر ريب عند وأعماهلا وأحواهلا ومستقبلها ماضيها يف، كلها

 وقضاله باهلل يؤمن أن إىل باإلنسان عيدف مما، خيلق أن وقبل، وفاته إىل والدته منذ  اهلل كتاب  يف مكتوبا   تارخيا  

  يف اهلل إال يعلمها ال الي الغيبة األمور من هذه وإمنا، الدنيا احلياة هذه يف يصيبه ما كل  يف له لي  وأنه، وقدره

 . (524) ينسى وال ريب يضل ال إذ، كبرية  وال صغرية فيه تضيع ال كتاب

 اْستَـْغِفر وا قـَْومِ  َويَا": الرتغي  طريق عن الدعوة مقام يف  وده لسان على تعاىل قوله يف املرسل اجملاز ورد وقد 

 هنا، (525)"م ْجرِِمينَ  تـَتَـَولَّْوا َوال قـ وَِّتك مْ  ِإَلى قـ وَّة   َويَزِدْك مْ  ِمْدرَار ا َعَلْيك مْ  السََّماءَ  يـ ْرِسلْ  ِإلَْي ِ  ت وب وا ث مَّ  رَبَّك مْ 

 على ي ث ب ك م، الشرك وأكربها ذنوبكم من إليه توبوا مث، اهلل من املغفرة ااطلبو  : هلم فيقول قومه  هود خياط 

 من فتكونوا، إليه أدعوكم عما تعرضوا وال، واألموال الذرية بإكثار عزكم إىل عزا ويزدكم، الكثري املطر بإنزال ذلك

 جمازا   املطر على لسماءا أطلق أن وجند به. جئت مبا وتكذيبكم باهلل وكفركم، دعويت عن بإعراضكم اجملرمني

 فيهم الرغبة عواطف إثارة يف مبالغة الدر كثري  مطرا   نفسها السماء جعل ويف، السماء من ينزل املطر ألن، مرسال  

 هود نيب فأمرهم، اهلالك على أوشكوا حى شدة واجلدب القحط من وعانوا طويال   زمنا   املطر عنهم حب  أن بعد

 (526) والبالد العباد ينفع الذي رالغزي املطر بنزول ذلك على مووعده واالستغفار بالتوبة .  
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 َأخ وه مْ  َله مْ  قَالَ  ِإذْ  * اْلم ْرَسِلينَ  َعاد   َكذََّبتْ ":  هود لسان على تعاىل قوله يف املرسل اجملاز وجاء      

 ِإال َأْجِري ِإنْ  َأْجر   ِمنْ  َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  َوَما * َأِطيع وِنيوَ  اللَّ َ  فَاتَـّق وا * َأِمين   َرس ول   َلك مْ  ِإنِّي * تـَتـَّق ونَ  َأال ه ود  

ن ونَ  * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  َعَلى  َبَطْشت مْ  َبَطْشت مْ  َوِإَذا * َتْخل د ونَ  َلَعلَّك مْ  َمَصاِن َ  َوتـَتَِّخذ ونَ  * تـَْعَبث ونَ  آيَة   رِي    ِبك لِّ  أَتـَبـْ

 * َوع ي ون   َوَجنَّا    * َوبَِنينَ  بِأَنـَْعام   َأَمدَّك مْ  * تـَْعَلم ونَ  ِبَما َأَمدَّك مْ  الَِّذي َواتَـّق وا * َوَأِطيع وِني  َ اللَّ  فَاتَـّق وا * َجبَّارِينَ 

 أخ وهو هود هلم قال إذ،  هودا   نبيهم عاد قبيلة كذبت  فقد، (527)"َعِظيم   يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   ِإنِّي

 على أمني وأين، الرشاد إىل هلدايتكم  مرسل   إين العبادة له فت لصوا، اهلل ختشون أال : بينهم من اهلل بعثه، هلم

، عقوبته وخافوا، اهلل آمر فامتثلوا، ريب أمرين كما  إليكم أبلغها أي، منها أنق    وال فيها أزيد ال، الرسالة هذه تبليغ

 هود هلم وقال . العاملني خالق على إال جزالي ما ،األجر أنوا  من نو  أي لكم نصحي على منكم أطل  وما

 قصورا   تت ذون قوم يا وإنكم ؟ وتفسدوا لتعبثوا فيه جتتمعون، شاخما   بناء مرتفع مكان بكل أتشيدون : أيضا 

 به وبطشتم، عقوبته يف أسرفتم أحدا   عاقبتم إذا، قسوة   فيكم وإن، الدنيا هذه يف اخللود مؤملني، منيعة، مشيدة

 اهلل غض  واحذروا .لكم أنفع فإنه، باهلل اإل ان من إليه وأدعوكم، به آمركم ما وأطيعوا، اهلل خافوا قوم يا .بارينج

 تكاليف على يعينونكم، وبنني، وبقر   وغنم   إبل   من، خرياته وفنون، عطاله ألوان من تعلمون مبا عليكمم  أنع الذي

 يف شديدا   عذابا   بكم اهلل   ينزل   أن أخاف إين قوم فيا .إليه حتتاجون الذي املاء وعيون، مثمرات وبساتني، احلياة

 . (528) وطغيان وجربوت كفر  من فيه أنتم ما على أصررمت إن جهنم نار اآلخرة يف ويدخلكم، الدنيا

 قوة : والبطش .ي والتوب اإلنكار ح يِّز يف ما على عطف (َجبَّارِينَ  بََطْشت مْ  َبَطْشت مْ  و إ ذ ا) تعاىل قوله ففي      

 ضربتم وإذا : أي، بالقتل واملتسلط بالقهر املتعظم : واجلب ار، بصولة الشيء أخذ أو، سوط أو بسيف الضرب

 عن الفعل بلفظ عرب   فقد، املسب بية عالقاته ( مرسل جماز ) التعبري ويف، بالعواق  آهبني غري الغض  مبجرد قتالني

  . (529) وأوجز وآكد أبلغ وهو منهم الفعل هذا مثل قو لو  تأكيدا   باإلرادة فتجوز، إرادته

                                                 

 .135 - 123 / 26 :الشعراء سورة – 527

 . 389 ص / 2 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممد  – 528
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 ِفي أَت َجاِدل ونَِني َوَغَضب   رِْج    رَبِّك مْ  ِمنْ  َعَلْيك مْ  َوَق َ  َقدْ  قَالَ ": تعاىل قوله يف املرسل اجملاز جاء وكما      

 هذه ففي، (530)"اْلم نَتِظرِينَ  ِمنْ  َمَعك مْ  ِإنِّي فَانَتِظر وا س ْلطَان   ِمنْ  ِبَها اللَّ    نـَزَّلَ  َما َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  َسمَّْيت م وَها َأْسَماء  

 يف أجتادلونين، حمالة ال بكم واقع فهو وغضبه اهلل عذاب استوجبتم لقد : هلم فيقول قومه  هود خياط  اآلية

 املعبود وإمنا، تنفع وال تضر ال لوقةخم ألهنا ؛برهان وال حجة من هبا اهلل نز ل ما وآباؤكم؟ أنتم آهلة مس يتموها أصنام

 وجند.والوعيد التهديد غاية وهذا، نزوله معكم منتظر فإين عليكم العذاب نزول فانتظروا، سبحانه اخلالق هو وحده

 اعتبارما عندلذ العالقة وتكون، وقوعه بتحقق إشعارا   االستقبال معى يف املضى صيغة استعمل أنه اآلية هذه يف

 الغض  وفسر بالس ط الرج  البعض فسر وقد، بالعذاب الرج  تفسري يف اجلمهور يرأ هذا، سيكون

 يف اجملاز وقو  ويف، (531) للغض  أثر العذاب ألن السببية بعالقة الغض  يف واقعا   اجملاز يكون وعندلذ بالعذاب

 اجلرم وفداحة العذاب ةبفظاع يشعر الغض  يف اجملاز أن كما  له مدافع أو فيه الرجو  بعدم إشعار ( وقع ) الفعل

 ."ربكم من"به يوحى ما وهذا، واإلحسان الرمحة شأنه م ن من بغض  مصحوبا   العذاب جعل الذي

 ِإذْ  ن وح   نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ": املزعومة وآهلتهم قومه حتد  جمال يف  نو  قول السببية فيه العالقة كانت  ومما 

 َأْمرَك مْ  فََأْجِمع وا تـَوَكَّْلت   اللَّ ِ  فـََعَلى اللَّ ِ  بِآيَا ِ  َوَتْذِكيِري َمَقاِمي َعَلْيك مْ  َكبـ رَ   َكانَ   ِإنْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  قَالَ 

 ( ْلت  تـَوَكَّ  اللَّ ِ  فـََعَلى) مجلة فإقامة، (532)"تـ ْنِظر وِني َوال ِإَليَّ  اْقض وا ث مَّ  غ مَّة   َعلَْيك مْ  َأْمر ك مْ  َيك نْ  ال ث مَّ  َوش رََكاءَك مْ 

 هلم إعالما – مرسال   جمازا   – اخلوف انتفاء هو املسب  على – التوكل هو الذي – السب  إطالق من اجلزاء مقام

 على ذلك فدل بالتذكري التعبري عليه دل مبا يعرفوهنا وهم اآليات عن أعرضوا أهنم بسب  وحقارمم اهلل بعظمة

 أي من وجتردها آهلتهم حبقارة يوحي وهذا . (533) له ثبات ال طلالبا ألن أمر خيشى ال واملبطل، بالباطل عنادهم

 . وحده كلها  العزة له وأن القاهر وسلطانه املطلق وكماله ربه بقدرة االعتداد مع ضر أو نفع

                                                 

 . 71 / 7 : األعراف سورة – 530
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 يـ ْفِسد ونَ  الَِّذينَ  * نَ اْلم ْسرِِفي َأْمرَ  ت ِطيع وا َوال * َوَأِطيع ونِ  اللَّ َ  فَاتَـّق وا": تعاىل قوله يف املرسل اجملاز ورد وقد      

 أ رشدكم فيما وأطيعوين، اهلل اتقوا : هلم فيقول قومه  صاحل خياط  فهنا ،(534)"ي ْصِلح ونَ  َوال اأَلْرضِ  ِفي

 وال ،فسادا   اهلل   أرض   يف يعيشون الذين، الشهوات   واتبا  بالشرك   أنفسهم على أسرفوا الذين تطيعوا وال، إليه

 إيقا  يف جماز ( اْلم ْسرِِفينَ  َأْمرَ  ت ِطيع وا َوال ) اجلملة يف : األلوسي يقول واإلصال . خلريا من شيء عنهم يصدر

، أمرهم بسب  املسرفني تطيعوا وال : والتقدير، عليهم وإمنا، املسرفني أمر على تقع ال الطاعة ألن ؛ الطاعة فعل

 العمياء الطاعة عن اإلقال  على واحل ، لنهيا يف مبالغة، اللزومية لعالقة املرسل اجملاز سبيل على وذلك

 يقع أن حقه ما غري على املتعدي الفعل إيقا  هي اإليقاعية والنسبة، وإفسادهم وفسادهم ضالهلم يف للمسرفني

 .(535) قرينة مع بينهما لعالقة عليه

 ِمنْ  تـَْعب د ونَ  َما لَِبِني ِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْو    و َ يـَْعق   َحَضرَ  ِإذْ  ش َهَداءَ  ك نت مْ   َأمْ ": تعاىل قوله يف املرسل اجملاز وجاء      

ا ِإَله ا َوِإْسَحاقَ  َوِإْسَماِعيلَ  ِإبـَْراِهيمَ  آبَاِئكَ  َوِإَل َ  ِإَلَهكَ  نـَْعب د   قَال وا بـَْعِدي  حينما، (536)"م ْسِلم ونَ  َل    َوَنْحن   َواِحد 

 عبدته الذي إ هلك نعبد : فقالوا ؟ بعدي من ونتعبد ما : هلم فقال ليوصيهم أبناءه ومجع  يعقوب حاضر

 آبَاِئكَ  ) فقوله . مسلمون له وحنن هو إال إله ال الذي الواحد اإلله هذا، وإسحق وإمساعيل إبراهيم آباؤك وعبده

 من أيضا، التغلي  باب من وهو، إسحاق واألب، إمساعيل والعم، إبراهيم فاجلد، واجلد واألب العم مشل (

 . (537) الكلية عالقته مرسل جماز وهو أال، الكالم فصيح يف عهودةامل اجملازات

 أَنف َسك مْ  ظََلْمت مْ  ِإنَّك مْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  م وَسى قَالَ  َوِإذْ ": تعاىل قوله يف اجملاز من النو  هذا جاء كما       

ر   َذِلك مْ  َسك مْ أَنف   فَاقْـتـ ل وا بَارِِئك مْ  ِإَلى فـَت وب وا اْلِعْجلَ  بِاتَِّخاِذك مْ   ه وَ  ِإنَّ    َعَلْيك مْ  فـََتا َ  بَارِِئك مْ  ِعْندَ  َلك مْ  َخيـْ

                                                 

 . 153 – 150 / 26 : الشعراء سورة – 534

 . 113 ص / 19 ج : رو  املعاين، األلوسي  – 535

 . 133 / 2 : البقرة سورة – 536

 . 331 – 330 ص / 1 ج : الكشاف، الزخمشري  – 537
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، احلكم هذا لينفذ هلا تطهريا   للقتل أسلموها أي عليه يؤول ما عالقته مرسل جماز اآلية يف . (538)"الرَِّحيم   التـَّوَّا   

  . (539)التذليل مبعى القتل فإن، امجاحه وكبح وتذليلها األنف  بقتل املراد وقيل األقوال أحد وهذا

 :ةاالستعار  :2-2-1-2

 املعى شر  يكون أن إما الغرض وذلك، لغرض غريه إىل اللغة أصل يف استعماهلا موضع عن العبارة نقل"هو     

، يهف يربز الذي املعرض حتسني أو، اللفظ من بالقليل إليه اإلشارة أو، فيه واملبالغة تأكيده أو عنه اإلبانة وفضل

، مستعار : أصول ثالثة اعتبار من االستعارة يف والبد، (540)"املصيبة االستعارة يف موجودة األوصاف وهذه

 الذي، (542)"الت ييل على القالم املباشر غري التعبري طرق أبرز من االستعارة"و، (541) له ومستعار منه ومستعار

 هبا لرت  فإنك": قال إذ ومجاهلا االستعارة ايناجلرج القاهر عبد وصف أمجل وما، ورونقه التصوير جوهر  ثل

 أمر يف نظرت   وإذا، جلي ة   بادية   اخلفي ة واملعاين، م بينة   اخل رس   واألجسام  ، فصيحا   واألعجم  ، ناطقا   حي ا   اجلماد  

ا املقايي   تشكيل يف يأتلفان رليسان حموران"وهناك . (543)"تزهنا مل ما هلا رونق وال، منها أعزُّ  هلا ناصر وال وجدم 

 وتركي  السياق بتفاعل الداللية اللغوية احلركة : واألخر، الشعورية التجربة وحيوية النفسي األفق األول، االستعارة

 . (544)"اجلملة

                                                 

 . 54 / 2 : البقرة سورة – 538
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 املشبه جن  يف اآلخر الطرف دخول مدعيا   اآلخر الطرف به وتريد، التشبيه طريف أحد تذكر أن"هي واالستعارة 

 لغوي أم عقلي جماز أهي االستعارة يف واخت ل ف  ، (545)"به املشبه خي  ما للمشبه بإثباتك لكذ على به داال   به

ا إىل ( اإلعجاز داللل ) كتابه  يف ذه  فقد، اجلرجاين القاهر عبد عن ن ق ل   الرأيني وكال  طريق عن جماز أهن 

 قول من ع ق لنا إذا وكن ا، االسم معى اء  اد ع ولكن، االسم ند ق ل   االستعارة ليست أن   ثبت   فإذا": قال، املعقول

د ة البسالة فرط وم ن  ، القل  قوة م ن   إن ه يقول وأن  ، بالشجاعة وصفه يف املبالغة أراد أن ه"أسدا   رأيت  ": الرجل  وش 

ام ره اخلوف أن ويف، البطش    ذلك ند ع ق ل مل، األسد عن ي نق     ال حبي ، له يعرض ال والذُّع ر، الخي 

 من فيها املعى تد ع رف أنك يف، كالكناية  االستعارة أن بذلك ثبت، رآه الذي األسد معى ادعاله ولكن"أسد"لفظ

 أن": قال حي  لغويا   جمازا   عدها ( البالغة أسرار ) كتابه  يف أنه بيد . (546)"اللفظ طريق د ون املع ق ول طريق

ت     أنه على الشواهد تدلُّ  معروف   وياللغ الوضع يف أصل   لل فظ يكون أن اجلملة يف االستعارة ، و ضع حني به اخ 

 لد  والراجح، (547)"كالع ار ي ة  هناك فيكون، الزم   غري نقال   إليه وينقله، األصل ذلك غري أو الشاعر يستعمله مث

 . (548) لغوي جماز االستعارة أن   البالغيني مجهور

 قـَْومِ  يَا قَالَ ":  نو  لسان على تعاىل كقوله،  رالعة بصورة األنبياء دعوة آيات يف االستعارة وجاءت      

  َلَها َوأَنـْت مْ  أَنـ ْلزِم ك م وَها َعَلْيك مْ  فـَع مَِّيتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  رَْحَمة   َوآتَاِني رَبِّي ِمنْ  بـَيـَِّنة   َعَلى ك نت    ِإنْ  َأرَأَيـْت مْ 

، لصدقي يشهد ريب من برهان على كنت  إن وينأخرب  : هلم فيقول قومه  نو  خياط  فهنا، (549)"َكارِه ونَ 

 جهلكم بسب  عليكم فأخفاها، والرسالة النبوة وهي، عنده من رمحة وآتاين، عنده من احلق على أنين لكم وتبني

 لإل ان يوفِّق فالذي، ذلك على نقدر ال ! ؟ هبا جاحدون وأنتم باإلكراه إياها نلزمكم أن يصح فهل، وغروركم
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 رمحه ) عاشور ابن يقول، بالعمياء احلجة شبهت حي  ( فـَع مَِّيتْ  ) كلمة  يف فاالستعارة، وتعاىل سبحانه اهلل هو

 تصل مل أهنا يف كالعمياء  امل اطبون يدركها مل الي احلجة شبهت إذ، استعارة وهو، ف فيت"فعميت"معى": ( اهلل

 ) فعل عدي اخلفاء معى ضمن وملا . إليه يصل فال مقصده إىل للوصول يهتدي ال األعمى أن كما  عقوهلم إىل

 املكنية االستعارة باب من التحليل هبذا االستعارة أن وواضح . (550)"لالستعارة جتريدا   ( على ) حبرف ( عميت

 يهدي وال يهتدي األعمى ألن ؛ عمياء جعلت ومبصرة بصرية جعلت كما  احلجة": قوله يف الزخمشري ذه  وإليه

 أن وجيوز . (551)"هاد بغري بقوا املفازة يف دليلهم القوم على عمي لو كما،  مدكم فلم"البينة عليكم فعميت"، غريه

 يعرف ال مفازة سلك مبن عليه خلفالها باحلجة يهتدي ال الذي حال شبه بأن متثيلية اآلية يف االستعارة تكون

 . (552) فيها أعمى دليال   فاتبع طرقها

 يف القلنسوة أدخلت": العرب قول من القل  باب من تصرحيية ( َلْيك مْ عَ  فـَع مَِّيتْ  ) يف االستعارة بأن قيل وقد 

 تعدية لكان القل  باب من كان  لو الكر ة اآلية يف ما وأن الضرورة يف إال جيوز ال القل  بأن ورد ،"رأسي

 . (553) كذا  على عميت تقول وال، كذا  عن عميت : تقول ألنك"على"دون بعن"عمى"الفعل

 يدل وهذا لرؤيتها البصالر منفتحني وغري، إلدراكها مهيئني غري القوم بأن تعريض اآلية هذه يف ارةاالستع ويف      

 عليهم اخلفية القيم إلدراك حساسيتهم وإثارة وجداهنم ومل  أنظارهم توجيه يف  نو  تلطف مد 

 السطحية الظواهر إىل موكوال ي ل األمر بأن ويبصرهم، هلا واالختيار الرسالة أمر يف عنها يغفلون الي واخلصال 

  . (554) هبا يقيسون الي
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 َمَلك   ِإنِّي َأق ول   َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلم   َوال اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي َلك مْ  َأق ول   َوال": تعاىل قوله يف االستعارة وردت كما      

ر ا لَّ   ال يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ  َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري لِلَِّذينَ  َأق ول   َوال ، (555)"الظَّاِلِمينَ  َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي أَنف ِسِهمْ  ِفي ِبَما َأْعَلم   اللَّ    َخيـْ

 أعلم وال اهلل خزالن يف التصرف أملك إين، لكم أقول ال : هلم فيقول قومه  نو  حياور اآلية هذه ففي

 على ثوابا   اهلل يؤتيكم لن، املؤمنني اءضعف من حتتقرون الذين هلؤالء أقول وال، املاللكة من مبلك ولست  ، الغي 

 . ولغريهم ألنفسهم الظاملني ملن إذا   إين ذلك فعلت ولئن، وقلوهبم صدورهم يف مبا أعلم وحده فاهلل، أعمالكم

 ذلك إىل ورمز اخلزالن يف تدخر الي النفيسة باألموال النافعة واألشياء النعم شبه حي  مكنية استعارة اخلزالن ففي

 اهلل بنعم صاحبها عند ما نفال  على املشتملة اخلزالن شبه يقال أن و كن، اخلزالن وهو به املشبه روادف هو مبا

  . (556) اهلل إىل اخلزالن بإضافة لوازمه من بشيء إليه ورمز به املشبه حذف مث لنفاستها وأفضاله وآالله

، (557)"م ِقيم   َعَذا    َعَلْي ِ  َوَيِحل   ي ْخزِي ِ  َعَذا    يَْأتِي ِ  َمنْ  تـَْعَلم ونَ  َفَسْوفَ ": تعاىل قوله يف االستعارة جاء وكما 

 عليه وينزل، ويهينه يذله الدنيا يف عذاب يأتيه من تعلمون فسوف : فيقول قومه  نو  حيذر اآلية هذه ففي

 به تعاىل اهلل ىقض الذي األخروي العذاب شبه"إذ، مكنية استعارة اآلية ففي . ينقطع ال دالم عقاب القيامة يوم

 يف املضمر للتشبيه ختييال   ليكون لوازمه من هو الذي احللول به وأثبت احللول الواج  املؤجل بالدين حقهم يف

 إظهار طريق عن وذلك والوجدان املشاعر إلثارة باالستعارة جيء ومويل تأكيد مقام املقام ولكون . (558)"النف 

 ال اليدين صفر وهو حمالة ال حلوله واملؤكد املؤجل الدين قضاء موعد حلول انتظار يف القلقة النفسية الدالن حالة

  . عليه ما دفع يستطيع

 َكبـ رَ   َكانَ   ِإنْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  قَالَ  ِإذْ  ن وح   نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ": تعاىل قوله يف املكنية االستعارة وردت وكما      

 َعَلْيك مْ  َأْمر ك مْ  َيك نْ  ال ث مَّ  َوش رََكاءَك مْ  َأْمرَك مْ  فََأْجِمع وا تـَوَكَّْلت   اللَّ ِ  فـََعَلى اللَّ ِ  بِآيَا ِ  َوَتْذِكيِري َمَقاِمي َعَلْيك مْ 
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 ذلك إىل أدوا واملعى ( تـ ْنِظر ونِ  َوال ِإَليَّ  اْقض وا ) يف جاءت واالستعارة، (559)"تـ ْنِظر ونِ  َوال ِإَليَّ  اْقض وا ث مَّ  غ مَّة  

 الواج  بالدين إليه ضررهم إيصال شبه فقد أداؤه أي، الدين قضاء من والقضاء، متهلون وال تريدون الذي مراأل

  . (560) نفع أو ضر من آهلتهم جتريد يف وإمعانا ربه على توكله لشد وإظهارا   املباالة عدم يف مبالغة األداء

 الضرر إيصال – به املشبه وحذف وقته حل الذي الضر بإيصال أجله حل الذي الدين قضاء شبه يقال وقد 

 فلما يل اقضوا لقال القضاء من اقضوا كانت  ولو ( اْقض وا ) بدد إىل تعلق وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز – وأداؤه

 . إىل أدوا أو أوصلوا مبعى اقضوا أن على دل   إىل قال

 ِصَراط ا َأْهِدكَ  فَاتَِّبْعِني يَْأِتكَ  َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ِإنِّي أََبتِ  يَا"تعاىل: قوله يف االستعارة ومن     

، يأتك مل ما الوحي طريق عن العلم من جاءين قد إين، أبت يا : فيقول أبيه  إبراهيم في اط ، (561)"َسِويًّا

 نفسه إبراهيم شبه حي  كنيةم استعارة ( َسوِيًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  ) قوله ففي، مستقيم طريق إىل أرشدك فاتبعين

 قرينة ويف . اهلداية وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به املشبه حذف مث والدروب بالثنايا البصري الطريق هبادي

 بالطريق والنجاة احلق إىل املوصول االعتقاد شبه حي  تصرحيية استعارة ( َسوِيًّا ِصَراط ا) التشبيه أو االستعارة

 . (562) املقصود إىل املؤدي املستقيم

 الطريق على إياه بداللة أباه هدايته  شبه فقد، أهدك من هادي وهو مذكور به املشبه : يقال أن و كن     

 به املشبه إىل ورمز اهلداية وهو مقامه املشبه وأقام الداللة وهو به املشبه وحذف النجاة إىل املوصل املستقيم

 . اهلداية عليه أوقع الذي لسويا الطريق وهو لوازمه من بشيء احملذوف

 َعَلْيك مْ  السََّماءَ  يـ ْرِسلْ  * َغفَّار ا َكانَ   ِإنَّ    رَبَّك مْ  اْستَـْغِفر وا فـَق ْلت  ": تعاىل قوله يف التصرحيية االستعارة ومن

 غفارا   كان  انهسبح إنه، إليه بالتوبة ربكم من املغفرة اطلبوا : فيقول قومه  نو  يدعو اآلية ففي، (563)"ِمْدرَار ا
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 يصيبكم فال، احتجتم كلما  متتابعا   املطر عليكم اهلل ينزل ذلك فعلتم إن فإنكم، عباده من إليه تاب من لذنوب

 (564) علو من اإليصال بأن إشعارا  "عليكم"بددد وعد  واإلعطاء لإليصال اإلرسال استعري : عاشور ابن يقول، قحط

. 

 من خلقكم اهلل : فيقول قومه خياط   فنو ، (565)"نـََبات ا اأَلْرضِ  ِمنْ  نـَْبَتك مْ أَ  َواللَّ   ": تعاىل قوله ومنها      

 األلوسي يقول، تصرحيية استعارة الن  ففي، املوت بعد األرض يف يعيدكم مث، تراب من آدم أبيكم خبلق األرض

 وهم إحساسه تكرر وقد حمسوسا   لكونه األرض من والتكون احلدو  على أدل لكونه لإلنشاء اإلنبات استعري":

  . (566)"تبعية مصرحة استعارة الكالم ففي أنكره كمن  البع  بإنكار جعلوا احلدو  ينكروا مل وإن

 اللَّ َ  اْعب د وا َأنْ  * م ِبين   نَِذير   َلك مْ  ِإنِّي قـَْومِ  يَا قَالَ ":  نو  لسان على تعاىل قوله يف االستعارة وجاءت 

 ك نت مْ   َلوْ  يـ َؤخَّر   ال َجاءَ  ِإَذا اللَّ ِ  َأَجلَ  ِإنَّ  م َسمًّى َأَجل   ِإَلى َويـ َؤخِّرْك مْ  ذ ن وِبك مْ  ِمنْ  َلك مْ  يـَْغِفرْ  * َوَأِطيع ونِ  َواتَـّق وه  

 إىل تتوبوا مل إن ينتظركم عذاب من اإلنذار بد نيِّ   م نذر لكم إين : هلم فيقول قومه نو  خيوف فهنا، (567)"تـَْعَلم ونَ 

 واجتناب، أوامره بامتثال واتقوه شيئا   به تشركوا وال وحده اهلل اعبدوا لكم أقول أن لكم إنذاري ومقتضى، اهلل

، العباد حبقوق يتعلق ال ما ذنوبكم من لكم اهلل يغفر ذلك تفعلوا أن وإنكم . به أمركم فيما وأطيعوين، نواهيه

 جاء إذا املوت إن، ذلك على استقمتم ما األرض تعمرون، اهلل علم يف حمدد وقت إىل احلياة يف أمتكم أمد وي ط ل  

 قوله يف االستعارة وجند، والضالل الشرك من عليه أنتم مما والتوبة باهلل اإل ان إىل لبادرمت تعلمون كنتم  لو، يوخ ر ال

  يف االختالط عدم جبامع للتعيني التسمية فاستعريت، معني حمدود أجل إىل أي ( م َسمًّى َأَجل   ِإَلى َويـ َؤخِّرْك مْ )

 اآلجال أصحاب بني االختالط متنع أيضا اآلجال يف فإهنا واحد جن  من األفراد بني متيز التسمية أن فكما، كل

(568). 
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 استعري فقد، (569)"تـَْعَلم ونَ  ال َما اللَّ ِ  ِمنْ  َوَأْعَلم   َلك مْ  َوأَنَصح   رَبِّي ِرَساال ِ  أ بـَلِّغ ك مْ ": تعاىل قوله ومنها      

 فكأن، كل  يف النقل جبامع، علمه املقصود باألمر لإلعالم املقصود املكان إىل واصال   الشيء جعل هو الذي يغالتبل

 املقصود املكان إىل بالغا   الشيء املبلغ جيعل كما  مكان إىل مكان من األمر هذا ينقل علمه املقصود باألمر املعلم

(570) .  

 رَبِّي اللَّ ِ  َعَلى تـَوَكَّْلت   ِإنِّي": تعاىل قوله يف وردت فقد األنبياء دعوة يف التمثيلية االستعارة عن حتدثنا ولو      

  هود خياط  هذه اآلية ففي، (571)"م ْسَتِقيم   ِصَراط   َعَلى رَبِّي ِإنَّ  بَِناِصَيِتَها آِخذ   ه وَ  ِإال َدابَّة   ِمنْ  َما َورَبِّك مْ 

 يدب شيء وكل، وربكم ريب فهو، أموري مجيع يف عليه عتمدتوا وحده اهلل على توكلت إين : هلم فيقول قومه

 فلن، والعدل احلق على ريب إن، يشاء كيف  يصرفه، وسلطانه ملكه حتت هلل خاضع وهو إال األرض وجه على

 . (572) الباطل على وأنتم احلق على ألين علي   يسلطكم

 بالنواصي يأخذ من بصورة إلرادته مجيعا   عهموخضو  هلم وتصريفه منهم ومتكنه العباد على اهلل سيطرة مثلت فقد 

 إمساك هبيئة تشبيها  ، للتمكن متثيل هنا بالناصية واألخذ": عاشور ابن يقول، شيء منها يفلت ال متمكنة هيئة يف

 نواصي ال كثرية  دواب ألن متثيال   كان  وإمنا، انفالتا   يستطيع فال آخذه بيد رأسه يكون حي  ناصيته من اإلنسان

 متصرف هو إال دابة من ما : مبنزلة صار مثال   صار ملا ولكنه ،"دابة من ما"عموم مع بالناصية األخذ يلتئم فال هلا

 . (573)"األرض على يدب ما جلميع القاهر املالك أن ه ذلك من واملقصود ... فيها
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 ( بَِناِصَيِتَها آِخذ   ه وَ  ِإال َدابَّة   ِمنْ  َما ) : تعاىل قوله يف موجودة التمثيلية االستعارة أن الصابوين علي حممد ويقول

 يقاد كما  بناصيته عليه املقدور يقود الذي باملالك وسلطانه قهره وحتت وملكه اهلل قبضة يف وهم اخللق شبه"حي 

 . (574)"بناصيته والفرس األسري

 َواتََّخْذت م وه   اللَّ ِ  ِمنْ  َعَلْيك مْ  ز  َأعَ  َأَرْهِطي قـَْومِ  يَا قَالَ ": تعاىل قوله يف االستعارة من نو  هذا جاءت كما       

 أعشرييت : هلم فيقول قومه  شعي  خياط  اآلية ففي، (575)"م ِحيط   تـَْعَمل ونَ  ِبَما رَبِّي ِإنَّ  ِظْهرِيًّا َورَاءَك مْ 

 مبا ريب إن، مإليك بعثه الذي بنبيه تؤمنوا مل حني منبوذا   وراءكم اهلل وتركتم ؟! ربكم اهلل من وأعز عندكم أكرم

 . بالعذاب اآلخرة ويف، باإلهالك الدنيا يف عليها وسيجازيكم، أعمالكم من شيء عليه خيفى ال، حميط تعملون

 عدم مثلت حي  متثيلية استعارة فيه أن ( ِظْهرِيًّا َورَاءَك مْ  َواتََّخْذت م وه   ) تعاىل قوله يف الصابوين علي حممد قال وقد

 . (576) به يكرت  وال به يعبأ ال الظهر وراء املنبوذ بالشيء إياه وتعظيمهم هلل وطاعتهم استجابتهم

  

  العقلي المجا  :ثانيا   :2-2-2 

 اجملاز يف احلال هي كما  األصلية داللتها غري يف استعماهلا أو األلفاظ نقل على يعتمد ال جماز أمام إننا      

 من عمل إن ه، اآلخر البعض إىل بعضها نسبة يف اجملاز يقع اوإمن احلقيقة داللتها على باقية األلفاظ بل، اللغوي

 جيري عقلي جماز إذن فهو، مفردة باأللفاظ عالقة له ولي  اإلسناد بطريقة الرتكي  على فيه يعتمد العقل أعمال

 ذكر ىعل البالغة أهل دأب وهلذا، عقلية حقيقة هنالك تكون أن   فالبد، عقلي جماز هنالك كان  وملا، اجلملة على

 وحدها – العقلي كاجملاز  بالرتكي  متعلقة أيضا وهي، العقلي اجملاز حب  يف خوضهم قبل، ( العقلية احلقيقة )

 حى كذلك  تكون ولن ... موقعه وواقع العقل يف عليه هو ما على هبا احلكم أن   على توضع مجلة كلُّ ": عندهم

 العقل أعين – املطلق العقل ولي ، املتكلم عقل هو التعريف هذا يف ( بالعقل ) واملقصود، (577)"التأول من ت عر  
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 آخر يراه – إنسان عقل يف حقا   يكون فما، عليها يتفقون ثوابت البشر عقول أن ري  وال – عامة اإلنساين

 من – اجلملة أي – هبا تد  اأف فيما مصيبا   تكون أن   بني فصل وال": القاهر عبد قال، صحيح والعك ، باطال  

 والقطع واليقني الصحة إىل العقل من موقعه املفاد احلكم وقو  فمثال، صادق غري أو صادقا   أو خمطئا   أو احلكم

، العقول يف وأرس ها احلقالق أحقِّ  من فهذه، سواه موجود   كل  وأوجد، العامل وأنشأ، اخللق تعاىل اهلل خلق قولنا:

 أن على اجلملة توضع أن مثال وأم ا ... عقلك عن غ ب ت   اعنه تغي  أن رمت إن   والي، املعقول يف نسبا   وأقعد ها

فاد احلكم
 
 جيئ ما فمثل  ، كاذب  وظن فاسد   اعتقاد   عن صادر   أنه إال، كذلك  ولي ، العقل من موقعه واقع   هبا امل

 على قالله به يتكلم مل حي  من وحنوه فهذا (578) ( الدَّْهر   ِإال يـ ْهِلك َنا َوَما ) : حنو الكفار عن احلكاية من التنزيل

 قالله عند يقال ولكن، باجملاز ي وصف ال، موضعها يف الصفة يضع م ن   إطالق وعماه جبهله أطلقه بل، متأول أن ه

 يف العقل يصححه ال وحكم  ، مبنتف   لي  ملا ند ف ى أو، بثابت لي  ملا وإثبات، وباطل   كذب  وهو، حقيقة أنه

نا وهلذا، (579)"وباه ت   ج ح د أو، فيه والبطالن الكذب مكان ج هل   قالله أن إال، ويدفع ه يردُّه بل، اجلملة  وجد 

 هو ما ) و ( املتكلم عند ما ) بعبارة ( العقل يف عليه هو ما على ) عبارة يستبدالن القزويين واخلطي  السكاكي

 الكالم فهي، وإثباتية ضا  أي ح كمية وتسمى، العقلية احلقيقة وأما": السكاكي قال . ( الظاهر يف املتكلم عند له

، فيه احلكم من املتكلم عند ما : قلت وإمنا ... البقل   اهلل أنبت : كقولك،  فيه احل كم من املتكلم عند ما به املفاد

 البقل إثبات راليا  ، البقل الربيع أنبت قال: إذا الدهري كالم  : ليتناول، فيه احلكم من العقل يف ما : أقول أن دون

 منهما عد ا حي ، الطبي  من املريض شفاء راليا  ، املريض   الطبي    شفى : قال إذا اجلاهل كالمو ، الربيع من

 احل كم أن  "به يراد ( املتكلم عند ) فقوله، (580)"... فيهما احلكم من العقل يف ملا مفيدين غري كوهنما  مع حقيقتني
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 قد السنة أهل عند حقيقة يكون فما، املتكلم إىل فيه منظور عقليا   جمازا   أو عقلية حقيقة بكونه اإلسناد على

 . تعريفه يف القاهر عبد عناه ما وهذا، (581)"... وهكذا مثال   املعتزلة عند جمازا   يكون

 القاهر عبد الشي  هو فيه القول وفص ل، التطبيق عن وفضال   – تنظريا   – حبثه من فأول : العقلي اجملاز وأما 

 يف التجوز يكون أن وهو – اللغوي اجملاز يعين – السبيل هذا غري على جمازا   الكالم يف أن   اعلم": قال إذ اجلرجاين

ر ي حكم  من وم رادا   نفسه يف مقصودا   معناها ويكون، ظاهرها على مرتوكة الكلمة وتكون، فقط الكلمة على جي 

 َفَما ) : تعاىل وقوله"مه ِّي وجت  ل ى ليلى نام  "و"قالم وليلك صالم هنارك": قوهلم فيه واملثال، تعريض وال تورية   غري

 يف ولكن، األلفاظ وأن ف    الكلم ذوات يف ال ولكن، كلِّه  هذا يف جمازا   تر  أنت ... (582) ( ِتَجارَتـ ه مْ  رَِبَحتْ 

 ،"قالم"و"صالم"نف  يف ،"قالم   وليلك صالم   هنارك"قولك يف تتجوز مل أن ك تر  أفال . عليها أجريت أحكام  

 يف ولكن نفسها"رحبت"لفظة يف اآلية يف اجملاز لي  وكذلك ،والليل النهار على خ ربين أجريتهما أن يف ولكن

 وبأسلوب التحليل يف املعروفة طريقته على القاهر عبد الشي  لنا جي  لِّي الن  هذا ففي، (583)"التجارة إىل إسنادها

 بل – قال كما  – األلفاظ وأنف  الكلم ذوات يف التجوز على يقوم ال إنه، اجملاز من النو  هذا ماهية، األدي 

 . عقلية أحكام وهي عليها أجريت الي األحكام يف

 اللغة طريق من جماز   : ضربني على اجملاز أن واعلم": قال حي  اللغوي واجملاز العقلي اجملاز بني اجلرجاين فر ق   وقد 

 يف جماز واألسد النعمة يف جماز اليد : كقولنا  املفردة ةالكلم باجملاز وصفنا فإذا، واملعقول املعى طريق من وجماز

 وصفنا ومى ... اللغة طريق من عليه جر  ما على أجريناه ح كما   كان،  املعروف بالسبع لي  ما وكلُّ  اإلنسان

 حي  من للج مل الالحقة األوصاف أن   وذلك، اللغة دون املعقول طريق من جمازا   كان  الكالم من اجلملة اجملاز

 إىل اسم أو اسم   إىل فعل   إسناد   هو التأليف ألن، وضعها إىل لنسبتها وجه وال اللغة إىل ر دُّها ي ص حُّ  ال، مج  ل   هي

                                                 

 - هدددد 1404، 2 ط، القاهرة، السعادة مطبعة، السليم(النقد األديب  )زادحبو  املطابقة ملقتضى احلال ، البدري علي - 581

 . 120 ص: : م 1984

 . 16 / 2 : البقرة سورة – 582

 . 294 – 293 ص: :داللل اإلعجاز ، اجلرجاين – 583



135 

 

 الضرب إثبات قصد مبن بل ،اللغة بواضع"زيد"عن خربا  "ض ر ب  "يصري فال، املتكلم بقصد   حيصل شيء وذلك، اسم  

 .(584)"له فعال  

 احلقيقة يف هو بالذي يتلب  شيء   إىل العقل يسند أن": هو : فقال العقلي ازاجمل الزخمشري عرف وقد      

 له ماهو غري له مالب  إىل معناه أو الفعل إسناد فهو : اجملاز وأم ا": قالال   عرفه فقد القزويين أما . (585)"له

  . والسب  املكانو  والزمان واملصدر به واملفعول الفاعل يالب  فهو، شى مالبسات وللفعل . (586)"بتأول  

 َوَلك مْ  ِشْر    َلَها نَاَقة   َهِذهِ  قَالَ ":  صاحل لسان على تعاىل كقوله،  األنبياء دعوة يف العقلي اجملاز ورد وقد 

  صاحل قال اآلية هذه ففي، (587)"َعِظيم   يـَْوم   َعَذا    فـََيْأخ ذَك مْ  ِبس وء   َتَمس وَها َوال * َمْعل وم   يـَْوم   ِشْر   

 من نصي  هلا، وت لم  ت ر  ناقة هذه : – الص رة من اهلل أخرجها ناقة وهي، عالمة اهلل أعطاه وقد -ومهقل

 وال . نصيبها هو الذي اليوم يف أنتم تشربون وال، نصيبكم هو الذي اليوم يف تشرب ال، معلوم نصي  ولكم، املاء

 من فيه ملا عظيم يوم يف به يهلككم اهلل من عذاب كذل بسب  فد يد ن ال ك م، ضرب   أو ع ق ر   من يسوؤها مبا متسوها

 اليوم عظ م"فددددد، العذاب وصف املراد إذ، زمانية لعالقة ( عقلي جماز ) بالعظيم اليوم ووصف .عليكم النازل البالء

 العظم من موقعه كان  بسببه ع ظ م إذا الوقت ألن ؛ العذاب وصف من أبلغ اليوم ووصف، فيه العذاب حللول

 . (588)"أشد

 يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   ِإنِّي":  هود لسان على تعاىل قوله يف اجملاز من النو  هذا ورد كما       

 على األمر تعليل بى، االمتثال يوج  الذي بفضله وذك رهم  اهلل بتقو  قومه  هود أمر ملا، (589)"َعِظيم  

 ويوردهم التكرمي هذا عنهم ي سقط الذي العصيان مغبة من للتحذير ومؤكدا  ، ذلك عليهم م نكرا  ، تقواهم عدم
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 )اجملاز سبيل على عظيما   بكونه اليوم ووصف، اجلملة وامسية ( إن   ) بدد قومه على  هود وأكد، األليم العذاب

 ؛ خيفى ال ما والتهي  التهويل ذلك ويف . (590) األهوال من فيه حيصل ما عظيم   : أي، زمانية لعالقة ( العقلي

 وسعا   يدخر فال، هدايتهم على وحيرص  هود يلح وهكذا، اإل ان وإعالن، العصيان عن اإلقال  يف لزجِّهم

 يكشف ما، القبول على النفوس حيمل وتكرار، واستعطاف وإشفاق، وترهي  وترغي ، وشدة لني من دعوته يف

  . (591) يشاء نم يهدي تعاىل اهلل ولكن دعوته يف وإخالصه رسالته صدق عن

 فيها بدا وقد، لقومه  نو  النيب دعوة سياق يف جاء ما الزمان إىل باإلسناد العقلي اجملاز مواضع ومن      

 ِإال تـَْعب د وا ال َأنْ  * م ِبين   نَِذير   َلك مْ  ِإنِّي قـَْوِم ِ  ِإَلى ن وح ا َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ ": ذلك عن خمربا   تعاىل فقال عليهم مشفقا  

 يف مؤكدا   جاء اخلرب أن يلمح اآليتني هاتني تركي  يف واملتأمل، (592)"أَلِيم   يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   ِإنِّي اللَّ َ 

 وكذلك  نو  لدعوة امل اطبني بإنكار يوحي مما ( والقصر وإن   وقد الالم ) التوكيد بأدوات مواضع أربعة

، مبني نذير لكم إين فقال قومه إىل نوحا   أرسلنا ولقد : القرآن غري يف الكالم لأص إذ، حذفا   األوىل اآلية يف يلمح

 ال حاضرة احلال واقعة هو وكأمنا املشهد أحيا احلذف وذلك، ( قال ) الفعل حذف القرآنية األسلوب لكن

 ي ل   هإن   أخر  ناحية ومن، ناحية من وهذا، ونسمع نشهد وحنن اآلن هلم يقول هو وكأمنا، ماضية حكاية

 وإبرازه الرسالة هذه هدف حتديد يف أقو  وهو ( م ِبين   نَِذير   َلك مْ  ِإنِّي ) واحدة حقيقة إىل ويرتمجها الرسالة وظيفة

 الزخمشري قال، لليوم صفة جعله القرآين التعبري ولكن لليوم صفة ولي  العذاب صفة واألليم، السامعني وجدان يف

 ظرفا   اليوم كان  ملا أنه واملقصود، (593)"فيه األمل لوقو  اجملازي اإلسناد على بأليم اليوم ذلك وصف": ذلك يف

 ذلك مبلغ صور، مؤملا   مبقتضاه اليوم أصبح الذي اإلسناد وهذا، ( األليم ) صفة إليه أ سند فيه العذاب حلصول

 ويستشف ( اليوم ) إىل أثره أمتد حى الشمول أفاد كما   نو  دعوة عن أعرضوا إن   سيصيبهم الذي العذاب

 فأصبح نفسه اليوم ذلك يف مبا شيء كل  عليهم نقم حى العذاب أجله من استحقوا الذي اجلرم عظمة كذلك  منه
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 يف املعذبون فيها يكون الي النفسية احلالة صو ر إذ، اآلية يف اجملازي اإلسناد به أوحى نفسي بعد   ومثة، هلم معذبا  

 آخر موضع .ويف هلم معذبا   أضحى حوهلم شيء كل  وأن وأمله العذاب مبرارة يشعرون أصبحوا حي  اليوم ذلك

 َما اللَّ َ  اْعب د وا قـَْومِ  يَا قَالَ  ش َعْيب ا َأَخاه مْ  َمْدَينَ  َوِإَلى": تعاىل فقال باحمليط اليوم ذلك وصف الكرمي القرآن تر 

ر ه   ِإَل    ِمنْ  َلك مْ   يـَْوم   َعَذا َ  َعَلْيك مْ  َأَخاف   َوِإنِّي ِبَخْير   َأرَاك مْ  ِإنِّي ِميَزانَ َوالْ  اْلِمْكَيالَ  تَنق ص وا َوال َغيـْ

 يوحي مما، (595) العذاب صفة من املعى يف أن ه إال، الظاهر يف اليوم صفة من اآلية تركي  يف واحمليط، (594)"م ِحيط  

 . (596) هبم العذاب بإحاطة

 َأْخل ق   أَنِّي رَبِّك مْ  ِمنْ  بِآيَة   ِجْئت ك مْ  َقدْ  أَنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِإَلى َرس والوَ ": تعاىل قوله يف العقلي اجملاز وردت كما      

ر ا فـََيك ون   ِفي ِ  فَأَنف خ   الطَّْيرِ  َكَهْيَئةِ   الطِّينِ  ِمنْ  َلك مْ   بِِإْذنِ  اْلَمْوَتى َوأ ْحيِ  َواألَبـَْرصَ  اأَلْكَم َ  َوأ ْبِرئ   اللَّ ِ  بِِإْذنِ  طَيـْ

 هذه تضمنت، (597)"م ْؤِمنينَ  ك ْنت مْ   ِإنْ  َلك مْ  آَليَة   َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  بـ ي وِتك مْ  ِفي َتدَِّخر ونَ  َوَما تَْأك ل ونَ  ِبَما َوأ نـَبِّئ ك مْ   ِ اللَّ 

 ومعجزاته إسراليل بين إىل  عيسى برسالة وكذلك، بعيسى – السالم عليها – مرمي للصديقة البشارة اآلية

، وأهيئ أقدِّر : أخلق معى"و املوتى وإحياء واألبرص األكمه وإبراء الطري خلق هي املعجزات وهذه اهب سيأيت الي

 مبعى ويكون، تعاىل هلل إال يكون ال وهذا، الوجود إىل الصرف العدم من العني وإبراز اإلنشاء مبعى يكون واخللق

 إبراء أسند القرآين السياق ونلمح، (598)"يقدر نهأل اخلالق وحنوه األدمي صانع يسمون ولذلك والتصوير التقدير

 إال عليهما يقدر ال واإلحياء اإلبراء إن فيه ري  ال ومما، جمازي إسناد وهو  عيسى إىل املوتى وإحياء املرضى

 َمِرْضت   َوِإَذا * نِ َوَيْسِقي ي ْطِعم ِني ه وَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ  فـَه وَ  َخَلَقِني الَِّذي": اخلليل ذلك حكى كما  تعاىل اهلل

 عن فضال   عقلية قرينة هي اجملازي اإلسناد على الدالة والقرينة، (599)"ي ْحِيينِ  ث مَّ  ي ِميت ِني َوالَِّذي * َيْشِفينِ  فـَه وَ 
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 إىل مسندا   ورد وعندما، وتعاىل سبحانه اهلل غري من واإلبراء اإلحياء صدور استحالة يف تتمثل فالعقلية، اللفظية

ا ذلك أن الن  تصريح فهي اللفظية وأما، جمازي إسناد إنه – عقال   – معل غريه  – تعاىل – اهلل بإذن حصل إمن 

 عرضها الي والتصديق عيسى دعوة قبول يف مرتددين كانوا  – إسراليل بين – املدعوين أن اآلية نظم من ويستوحى

 املؤكدات وهي، التعبري يف مؤكد من أكثر نلمح وهلذا، احلواريون وهم – أقلهم إال – هلا منكرين كانوا  بل، عليهم

 . ( االبتداء الم – وإن   – قد – أن ) : هي

  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال أََبتِ  يَا":  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف العقلي اجملاز مواضع ومن      

 عن وعدل، األصنام هي احلقيقة يف املعبود ألن جتوز الشيطان عبادة نع أباه هنيه ففي، (600)"َعِصيًّا لِلرَّْحَمنِ  َكانَ 

 تنفري ذلك ويف، (601) هبا ويغريه له يسوهلا الذي هو إذ للشيطان عبادة لألصنام عبادته ألن اجملاز إىل احلقيقة

 . عنه القلوب تنفر الي صورته قبح من األذهان يف استقر ملا الشيطان عبادة عن لألب

 َأْعَلم   َوال اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي َلك مْ  َأق ول   َوال":  نو  لسان على تعاىل قوله يف العقلي اجملاز جاء كما       

ر ا اللَّ    يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ  َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري لِلَِّذينَ  َأق ول   َوال َمَلك   ِإنِّي َأق ول   َوال اْلَغْيبَ   نف ِسِهمْ أَ  ِفي ِبَما َأْعَلم   اللَّ    َخيـْ

 إىل إسناد أنه حي  من رأ  يف للمبالغة جمازا   األعني إىل االزدراء أسند حي ، (602)"الظَّاِلِمينَ  َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي

 الرؤية باد  استحقروهم أهنم على وللتنبيه يدركه ذلك يدرك ال من فكأن أحد تعيي  منها يتصور ال الي احلاسة

 االزدراء إسناد": عاشور ابن وكماالمم.يقول معانيهم يف وتدبر تأمل دون مناهلم وقلة حاهلم رثاثة من عاينوا ومبا

 عن ينشأ االزدراء ألن، غالبا   االزدراء سب  األعني ألن عقلي جماز النف  األفعال من هو وإمنا األعني إىل

  . (603)"الناظر عند احلقرية الصفات مشاهدة

                                                 

 . 44 / 19 : مرمي سورة – 600

 . 267 ص / 5 ج :السليم إرشاد العقل ، السعود أبو  – 601

 . 31 / 11 : هود سورة – 602

 . 58 ص / 12 ج :التحرير والتنوير عاشور: ابن؛ و  43 ص / 12 ج :رو  املعاين، األلوسي انظر : – 603
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 ِمنْ  اْليَـْومَ  َعاِصمَ  ال قَالَ  اْلَماءِ  ِمنْ  يـَْعِصم ِني َجَبل   ِإَلى َسآِوي قَالَ ": تعاىل قوله يف العقلي اجملاز ورد كما       

نَـه َما َوَحالَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإال اللَّ ِ  َأْمرِ   : فيقول  لنو  نو  ابن خياط  فهنا، (604)"اْلم ْغَرِقينَ  ِمنْ  َفَكانَ  اْلَمْوج   بـَيـْ

 بالغرق اهلل عذاب من اليوم مانع ال : البنه نو    قال، إيل   املاء وصول من ليمنعين ؛ مرتفع جبل إىل سأجلأ

 فكان، الكافر وابنه نو  بني املوج   وف رق، الغرق من  نعه فإنه، سبحانه يشاء من برمحته الر احم   اهلل إال بالطوفان

 ال : املعى إذ، املفعول ضمري إىل"عاصم"أسند قد أنه اآلية هذه يف ونر  . لكفره بالطوفان املغرقني من ابنه

 ضمري إىل"يعصم"إسناد أما، وتوىل كفر  عمن العصمة نفي يف مبالغة وذلك، رمحه من إال اهلل أمر من اليوم معصوم

 فاعله ولي  العصم يف سببا   يكون اجلبل ألن ؛ السببية عالقته عقلي جماز فهو ( يـَْعِصم ِني َجَبل   ) قوله يف اجلبل

(605) . 

 

 

 

 

 

 

 

 .األنبياءفي دعوة  الكناية : بالغةالثالث بحثالم :2-3

                                                 

 . 43 / 11 : هود سورة – 604

 . 60 ص / 12 ج : املعاين رو ، األلوسيو  ؛136 ص / 3 :ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي  –605
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 كى": اخلليل قال . (606)"عليه دال آخر إىل لفظ عن عدول"على تدل الي"كى"من مأخوذة اللغة يف الكناية 

 والرف  والغالط اجلما  : حنو، عليه به ي ستدل مما بغريه تكل م إذا كذا  اسم وعن، كذا  عن يكين، فالن

 . عنه املكى على به املكى داللة يشرتط فهو، (607)"وحنوه

 أن إال   . (608)"عليه به ي ستدلُّ  مما بغريه تكل مت إذا . كذا  عن كنيت    : يقال": فارس ابن الداللة هذه اشرتط كما  

 املكى على به املكى داللة يشرتط مل فهو وبذلك، (609)"غريه به وتريد بشيء تتكلم أن : الكناية": قال اجلوهري

 على له داللة ماال إىل يعمد ال املكى وأن، للكناية الزمة لكوهنا الداللة يذكر مل اجلوهري أن ويبدو ،صراحة عنه

 واحد القولني وكأن يشرتطها ال والذي الداللة يشرتط الذي بالقولني يأخذ منظور ابن فإن وهلذا، عنه املكى

 مما بغريه تكلم إذا يعين . كناية  ي كى بغريه األمر عن وكى، غريه به وتريد بشيء تتكلم أن والكناية" فيقول:

 . (610)"وحنوه والغالط الرف  حنو، عليه به يستدل

 اشرتطت ما يقدم أنه إال، آبادي الفريوز إليه ذه  ما وهذا .القولني هذين من بأي الكناية ت فسر هذا ضوء ويف 

 تكلم : كناية  ويكنو يكين كذا  عن به كى": لفقا فيه تشرتط مل ما على الداللة فيه تشرتط مل ما على الداللة فيه

  . (611)"غريه وتريد بشيء تتكلم أن أو عليه به يستدل مبا

 اللغوية قدرامم حبس ، البلغاء ينشدها الي البيانية األسالي  من أسلوب فهو االصطال  يف الكناية أما      

 أو تكلف من املراد املعى إىل تؤدي الي األلفاظ اختيار يف الذكاء إىل حيتاج أسلوب وهي، اإلبداعية وإمكانامم

  . (612) تصنع

                                                 

، عمان، والتوزيع للنشر غيداء دار -موضوعاما ودالالما البالغية  –الكناية يف القرآن الكرمي ، احلياين رمضان فتحي أمحد - 606

 . 17 ص: : هددد 1435 – م 2014، 1 ط

 . 411 ص / 5 ج : كتاب العني، الفراهيدي أمحد بن اخلليل – 607

 . 139 ص / 5 ج : مقايي  اللغة، فارس ابن – 608

 . 2477 ص / 6 ج : الصحا ، اجلوهري – 609

 . 233 ص / 15 ج : لسان العرب، منظور ابن – 610

 . 1329 ص: : القاموس احمليط، الفريوزآبادي –611

 . 93 ص: :البالغة العربية ) البيان والبديع ( ، الزوبعي حممد طال ، حالوي ناصر  – 612
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 إىل املذكور من لينتقل، يلزمه ما ذكر إىل الشيء بذكر التصريح ترك": بأهنا الكناية البيان علماء عر ف وقد     

 ملا كناية  النو  هذا ومسي ... القامة طول وهو، ملزومه هو ما منه لينتقل، النجاد طويل فالن : تقول كما،  املرتوك

 فالن ) :كقولك  حينئذ معناه الزم به أريد لفظ"أهنا هو أخر بتعبري وعر فوها . (613)"التصريح وجه إخفاء من فيه

  . (614)"تأويل غري من .. النجاد طول ذلك مع يراد أن  تنع وال .. القامة طويل : أي، ( النجاد طويل

 كان  سواء اللغة يف ظاهرا   معناه كان  وإن، باالستعمال منه املراد استرت كالم": بقوله اجلرجاين عرفها وقد      

 مذاكرة كحال  احلال داللة من مقامها يد ق وم ما أو النية من فالبد به أ ريد فيما تردد فيكون اجملاز أو احلقيقة به املراد

 يف موجودة واملراد املسترت املعى نية تكون أن من فالبد   هذا وعلى . (615)"منه أ ريد ما ويتعني   الرتدُّد ليزول الطالق

 عن يعرب أن هي": بقوله البيان علماء عند عر فها كما،  احلال كداللة  داللة من مقامها يقوم ما أو، املتكلم ذهن

 جاء": حنو السامع على كاإلهبام  األغراض من لغرض عليه الداللة يف صريح غري بلفظ معى أو كان  لفظا   شيء

 . (616)"الق ر   كثري  أي"الرماد كثري  فالن": حنو ةفصاح لنو  أو"فالن

 ما تؤدي الي لأللفاظ استكثارا العرب توخاها، وخفاء دقة البيانية األسالي  أكثر الكناية أسلوب يعد      

 يزينون وهبا، به التصريح خيشون ما جينبهم الذي اإلخفاء ذلك، الصريح املعى إخفاء حماولني، املعاين من يقصدون

 بفن متمرس بليغ كل  إال عليها يقو  ال الي أسالي  من فهي، (617) الداللة وجوه من ويكثرون، التعبري بضرو 

 أو تكلف دون عليه يدل أن  كن الذي باللفظ واجمليء، املعى على والغموض الذكية اللمحة إىل حتتاج إذ، القول

 ذكر إىل الشيء بذكر التصريح ترك على املعرفية حدودها أن ذلك واجملاز احلقيقة بني باجلمع وتتميز، (618) تصنع

                                                 

 . 402 ص: :مفتا  العلوم ، السكاكي - 613

 . 159 – 158 ص / 5 ج :اإليضا  يف علوم البالغة ، القزويين – 614

 . 157 ص: :التعريفات ، اجلرجاين – 615

 . 157 ص: : املصدر نفسه، اجلرجاين – 616

 - هدد 1414، 3ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، علوم البالغة ) البيان واملعاين والبديع (، املراغي مصطفى أمحد  – 617

 . 302 – 301 ص: : م 1993

 . 142 – 141 ص / 2 ج :البالغة العربية ) أسسها وعلومها وفنوهنا (  امليداين،   – 618
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 املعى أن : أي، معه األصلي املعى إرادة من  نع ال الالزم واستهدف املرتوك إىل املذكور من لينتقل، يلزمه ما

 . (619) السياق يف مطروحان واجملازي احلقيقي

 ويبع  الفكر حيرك ظليال   تعبريا   ويسوق يقول أن يريد مبا والتصريح املباشرة عن حييد األسلوب هبذا واملتكلم      

 است دام طول من تنشأ الي الرتابة عن تبعده اللغوي التعبري يف الفنية السمات من مسة وتلك، التأمل على

 وأمجل التصريح من أبلغ عندهم وهي والبالغة الرباعة من العرب عند الكناية تعد لذلك، حمدودة معان   يف األلفاظ

(620) .  

 :قسمني إىل املراد املعى وهو عنه املكى املعى باعتبار الكناية قسموتن

 .صفة عن الكناية – 1 

 .موصوف عن الكناية – 2 

 صفة عن الكناية :أوال   :2-3-1

 حبي ، وارتباط تالزم أخر  صفة وبني بينها صفات عدة أو صفة الكالم يف يذكر بأن"هو صفة عن الكناية 

 طاهر فالن":قوهلم يف كما  ... املرادة عنها املكى الصفة إىل املذكورة الصفات أو فةالص بإدراك الذهن ينتقل

 العفاف صفة عادة يالزمهما صفتان، الثوب ونقاء الذيل فطهارة، والطهر العفاف عن كناية"الثوب ونقي، الذيل

 اللَّ َ  ِإنَّ  َمَرح ا اأَلْرضِ  ِفي َتْمشِ  َوال اسِ لِلنَّ  َخدَّكَ  ت َصعِّرْ  َوال": تعاىل قوله الكرمي النظم يف شواهدها ومن .والطهر

 الصفتني بني ملا األرض يف واملر  اخلد بتصعري والف ر التكرب صفي عن كى (621)"َفخ ور   م ْخَتال   ك لَّ   ي ِحب   ال

  . (622)"وارتباط تالزم من عنهما املكى والصفتني املذكورتني

                                                 

 . 186 ص: :قراءة أخر   البالغة العربية، املطل  عبد حممد  - 619

 . 300 ص / 2 ج :الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي  – 620

 . 18 / 31 : لقمان سورة – 621

، 4 ط، القاهرة، والتوريع للنشر امل تار مؤسسة، علم البيان ) دراسة حتليلية ملسالل البيان (، فيود الفتا  عبد بسيوين – 622

 . 228 ص: : م 2015 - هددد 1436
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 خماطبا    نو  لسان على تعاىل قوله األنبياء دعوة يف الكناية من و الن هذا فيها وردت الي مواضع ومن      

 َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري لِلَِّذينَ  َأق ول   َوال َمَلك   ِإنِّي َأق ول   َوال اْلغَْيبَ  َأْعَلم   َوال اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي َلك مْ  َأق ول   َوال": قومه

ر ا اللَّ    يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ   َلك مْ  َأق ول   َوال ) قوله ففي . (623)"الظَّاِلِمينَ  َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي أَنف ِسِهمْ  ِفي ِبَما َأْعَلم      اللَّ  َخيـْ

 أتباعه وعن عنه نفوا حي   نو  قوم عند التفاضل مناط هو الذي الغى عن كناية"جند ( اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي

 اممه من منزلة وتنزيلهم بالقوم س رية الكناية ويف، عهاومتا الدنيا حظوظ من أيديهم خللو عليهم فضل أي

 . (624)"الغى نواصى أخذ بادعاء

  ِإنْ  قـَْومِ  يَا لَِقْوِم ِ  قَالَ  ِإذْ  ن وح   نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ":  نو  لسان على تعاىل قوله يف الكناية جاءت كما       

 َأْمر ك مْ  َيك نْ  ال ث مَّ  َوش رََكاءَك مْ  َأْمرَك مْ  فََأْجِمع وا تـَوَكَّْلت   اللَّ ِ  فـََعَلى اللَّ ِ  آيَا ِ بِ  َوَتْذِكيِري َمَقاِمي َعَلْيك مْ  َكبـ رَ   َكانَ 

 املرء شأن معى يف هنا استعمل وقد للقيام ميمي مصدر فاملقام، (625)"تـ ْنِظر ونِ  َوال ِإَليَّ  اْقض وا ث مَّ  غ مَّة   َعَلْيك مْ 

 . (626) أحواله مظاهر وفيهما ذاته لوازم من ومقامه املرء مكان نأل الكناية قبيل من ،وحاله

 لِي نِذرَك مْ  ِمْنك مْ  رَج ل   َعَلى رَبِّك مْ  ِمنْ  ِذْكر   َجاءَك مْ  َأنْ  َعِجْبت مْ  َأوَ ": الدعوة مقام يف  نو  قول ومنها     

، اإلنكار عن كناية  هنا العج  ألن"َعِجْبت مْ  َأوَ "قوله يف عةواق الكناية"اآلية ففي، (627)"تـ ْرَحم ونَ  َوَلَعلَّك مْ  َولَِتتـَّق وا

 نفوسهم يف تركز ملا اهلل عند من رسوال   البشر يكون أن استحالوا إذا بالعج  مصحوبا   كان  إنكارهم بأن إشعارا  

  . (628)"وإنكار واستغراب عج  مثار هلا بشر فادعاء مبلك إال تليق ال املهمة هذه أن من

                                                 

 . 31 / 11 : هود سورة – 623

 . 277 ص: :خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي ، حممد عبداهلل الصمد عبد – 624

 . 71 / 10 : يون  سورة – 625

 الكرمي:خطاب األنبياء يف القرآن ، حممد عبداهلل الصمد عبد و ؛237 ص / 11 ج :والتنويرالتحرير  :عاشور ابن  – 626

  .277ص:

 . 63 / 7 : األعراف سورة – 627

 . 278 ص: :خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي ، عبد الصمد عبداهلل حممد - 628



144 

 

 رَبِّي ِمنْ  بـَيـَِّنة   َعَلى ك نت    ِإنْ  َأرَأَيـْت مْ  قـَْومِ  يَا قَالَ ":  نو  لسان على تعاىل قوله يف الكناية وجاءت      

 عن كناية،  عليكم خفيت": أي، (629)"َكارِه ونَ   َلَها َوأَنـْت مْ  أَنـ ْلزِم ك م وَها َعَلْيك مْ  فـَع مَِّيتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  رَْحَمة   َوآتَاِني

 والرمحة البينة إيتاله بني الفرتة عدم إىل إ اء"فعميت"بالفاء عطفها ويف، الواضحة اآليات أمام موغباوم جهلهم

  . (630)"عليهم خفالها  وبني

 َواتََّخْذت م وه   اللَّ ِ  ِمنْ  َعَلْيك مْ  َأَعز   َأَرْهِطي قـَْومِ  يَا قَالَ ":  شعي  على تعاىل قوله يف الكناية جاءت كما       

 النسيان عن كناية  ( ِظْهرِيًّا َورَاءَك مْ  َواتََّخْذت م وه   ) قوله ففي، (631)"م ِحيط   تـَْعَمل ونَ  ِبَما رَبِّي ِإنَّ  ِظْهرِيًّا ك مْ َورَاءَ 

 يعبأ ال الظهر وراء املنبوذ كالشيء  وجعلتموه ونسيتموه ( ِظْهرِيًّا َورَاءَك مْ  َواتََّخْذت م وه   ) : الزخمشري قال، واإلمهال

، إليه ينظر ال الظهر وراء جيعل ما ألن، معرضا   عنه توىل أي ظهره وراء األمر هذا جعل": العرب وتقول، (632) به

 وغلظتهم حبماقتهم موحية مؤشرة حسية صورة يف هؤالء صفة جتسد فالكناية . (633)"اإلعراض عن كناية  فهو

 أبشع يف للنعمة اجلحود فهو، به بأيع ال الذي كالشيء،  ويهملوهنا اهلل آيات عن يعرضون إذ تصرفهم وسوء

 . صورها

 قوله يف وذلك ،األصنام تكسريه بعد قومه مع  إبراهيم سيدنا قصة يف تعاىل قوله يف الكناية وردت كما        

 * يَنِطق ونَ  َكان وا  ِإنْ  اْسأَل وه مْ فَ  َهَذا َكِبير ه مْ   فـََعَل    َبلْ  قَالَ  * ِإبـَْراِهيم   يَا بِآِلَهِتَنا َهَذا فـََعْلتَ  أَأَْنتَ  قَال وا": تعاىل

 َهؤ الءِ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  ر ء وِسِهمْ  َعَلى ن ِكس وا ث مَّ  * الظَّاِلم ونَ  أَنـْت مْ  إِنَّك مْ  فـََقال وا أَنف ِسِهمْ  ِإَلى فـََرَجع وا

 أسفله فجعلت قلبته : نكسته": الزخمشري قال، الرؤوس على االنقالب إذ، عنيفة حركية صورة، (634)"يَنِطق ونَ 

                                                 

 . 28 / 11 : دهو  سورة – 629

 . 271 –270 ص: :سورة هود دراسة خلصال  نظمها وأسراره البالغية، الصحفي حممد بن اهلل دخيل – 630

 . 92 / 11 : هود سورة – 631

 . 231 – 230 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشري – 632

 . 84 ص / 1 ج :صفوة التفاسري ، الصابوين علي حممد – 633
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 ما إال جوابا   أحاروا فما  إبراهيم هبتهم مما حقيقة رؤوسهم على قلبوا قد فهم، (635)"انقل  : وانتك ، أعاله

 فاحلركة، احلجة لزوم عند وانكسار خجل من نفوسهم أنتاب ما إىل احلركة هذه فتشري، (636) عليهم حجة هو

 مث، الصاحلة بالفكرة وجاءوا أنفسهم إىل رجعوا حني استقاموا"، أذعنوا أن بعد النفسي النتكاسهم تصوير الكنالية

  إلبراهيم جمادلني كوهنم  عن انتكسوا أو واملكابرة بالباطل اجملادلة يف فأخذوا، احلالة تلك عن وانقلبوا انتكسوا

 : اآلية تصوره أنفسهم إىل رجعوا حني واستقامتهم، (637)"النطق على القدرة أصنامهم عن نفوا حني، عنه جمادلني

، األصنام هذه بعبادة بالظلم أنفسهم على يشهدون فهم ( الظَّاِلم ونَ  أَنـْت مْ  ِإنَّك مْ  فـََقال وا أَنف ِسِهمْ  ِإَلى فـََرَجع وا )

 نبيهم مع الذي واملنطق للحق واإلطراق واالستكانة اخلضو  من فيلحقهم واالستقامة الفطرة إىل رجعة وهي

 هبا أوحت الي والشدة القوة بتلك ويكابرون جيادلون منتكسني فانقلبوا، تدوم ال رجعة كنهاول  إبراهيم

 أدركتهم أهنم : أي ( ر ء وِسِهمْ  َعَلى ن ِكس وا ث مَّ ) معى يف الزجاج قال وقد . العنيفة القوية احلركية صورة يف الكناية

  . احلرية عن كناية  فهي، (638) حرية

 موصوف عن يةالكنا :ثانيا   :2-3-2

، معني مبوصوف ظاهر اختصاص هلا صفات عدة أو صفة الكالم يف يذكر بأن"هو موصوف عن الكناية     

ر   اْلِخَصامِ  ِفي َوه وَ  اْلِحْلَيةِ  ِفي يـ َنشَّأ   َمنْ  َأوَ ": وجل عز قوله يف كما  املوصوف على الداللة بذكرها ويقصد  َغيـْ

 يف اإلبانة وعدم، احللية يف التنشئة : ومها بينا اختصاصا هبا ختتصان بصفتني املرأة عن كى  حي ، (639)"م ِبين  

  . (640)"اخلصام

                                                 

 . 153 ص / 4 ج : الكشاف، الزخمشري – 635

 . 153 ص / 4 ج : املصدر نفسه، الزخمشري - 636

 . 153 ص / 4 ج :املصدر نفسه ، الزخمشري - 637

 هددد 1408، 1 ط، بريوت، الكت  عامل، شليب عبده اجلليل عبد : حتق، معاين القرآن وإعرابه، الزجاج السري بن إبراهيم – 638

 . 397 ص / 3 ج : م 1988 -

 . 18 / 43 : الزخرف سورة – 639

 . 228 – 227 ص: :علم البيان ) دراسة حتليلية ملسالل البيان ( ، فيود الفتا  عبد بسيوين - 640
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، أخر  وتبعد تارة تقرب القسم هذا يف الكناية": فقال الكناية من النو  هذا عن السكاكي حتد  وقد     

 ذلك إىل هبا متوصال   فتذكرها، عارض معني مبوصوف اختصاص الصفات من صفة يف يتفق أن هي فالقريبة

 أن هي والبعيدة . بزيد للمضياف اختصاص لعارض، زيدا   وتريد، املضياف جاء : تقول أن مثل، املوصوف

 مقصودك عداه ما كل  دخول عن مانعا   وصفيا   جمموعا   فتلفق، وآخر آخر الزم إىل تضم بأن، اختصاصها تتكلف

 . (641)"األظفار عريض، مةالقا مستو ، حي : اإلنسان يف الكناية يف تقول أن مثل، فيه

 أَنَا َوَما اللَّ ِ  َعَلى ِإال َأْجِري ِإنْ  َماال َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  ال قـَْومِ  َويَا": تعاىل قوله يف موصوف عن الكناية وردت وقد 

 ( رَبِِّهمْ  م الق وا ِإنَـّه مْ  ) تعاىل قوله ففي ،(642)"َتْجَهل ونَ  قـَْوم ا َأرَاك مْ  َوَلِكنِّي رَبِِّهمْ  م الق وا ِإنَـّه مْ  آَمن وا الَِّذينَ  ِبطَارِدِ 

 ذكر وقد، رهبم مبالقاة املؤمنة الفئة طرده عدم الكناية هذه يف  نو  علل إذ، احلساب يوم لقالهم عن كناية

 . (643) دليلها يؤيدها دعو  ألهنا وأقو  النف  يف أوقع ليكون دليله مع الشيء

 ِشَقاِقي َيْجرَِمنَّك مْ  ال قـَْومِ  َويَا": قومه خماطبة يف  شعي  لسان على عاىلت قوله يف الكناية جاءت كما       

 ال": أي، (644)"بَِبِعيد   ِمْنك مْ  ل وط   قـَْوم   َوَما َصاِلح   قـَْومَ  َأوْ  ه ود   قـَْومَ  َأوْ  ن وح   قـَْومَ  َأَصا َ  َما ِمْثل   ي ِصيَبك مْ  َأنْ 

 ومبا، الطوفان عن  نو  قوم أصاب مبا كى،  السابقة األمم أصاب ما مثل يصيبكم أن معادايت يكسبنكم

 . (645)"والصيحة الرجفة عن كناية   صاحل قوم وعن، الريح عن كناية   هود قوم أصاب

 رَبَّك مْ  اْستَـْغِفر وا فـَق ْلت  ": تعاىل قوله يف كما  بدليل مقرون غري املعى تنقل موجزة موصوف عن الكناية تكون وقد 

 باهلل آمنوا، قوم يا : فيقول قومه  نو  خياط  فهنا، (646)"ِمْدرَار ا َعَلْيك مْ  السََّماءَ  يـ ْرِسلْ  * َغفَّار ا َكانَ      ِإنَّ 

                                                 

 . 404 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي – 641

 . 29 / 11 : هود سورة – 642

 . 268 ص: :خلصال  نظمها وأسراره البالغية سورة هود دراسة، الصحفي حممد بن اهلل دخيل  –643

 . 89 / 11 : هود سورة – 644

 . 268 :ص:سورة هود دراسة خلصال  نظمها وأسراره البالغية ، الصحفي حممد بن اهلل دخيل -645

 . 11 – 10 / 71 : نو  سورة – 646
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 املطر ينزل ذلك فعلتم إن وإنكم، ةالتوب ويقبل الذن  يغفر، رحيم تواب ربكم فإن، واملعاصي الكفر عن وتوبوا

 . (647) الغي  عن كناية  ( ِمْدرَار ا ) قوله ويف، متتابعا   غزيزا   عليكم
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  اللفظية البديعية المحسنا  :الثاني المبحث
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 الثالث الفصل

 .األنبياءفي دعوة  البدي  علمبالغة  

 غري على ينشأ الذي، واجلديد وامل رت  والعجي  د احمل : هي متقاربة معان على اللغة يف بديع لفظة تطلق      

 استنبطها الركية وب د    ، وب دأه أنشاه : وابتدعه، بدعا   يبدعه الشيء ب د   :(648) العربية املعجمات يف جاء ،مثال

، العجي  د   احمل : والبديع، أوال   يكون ال الذي الشيء : والب د     والبديع، احلفر حديثة، بديع   وركي  ، وأحدثها

 ب د     : والبديع
  . مثال على ال اخرتعه : الشيء وأبدعت امل

 ِمنْ  ِبْدع ا ك ْنت    َما ق لْ ": تعاىل كقوله،  القرآين االستعمال يف املعاين هلذه متشاهبة معاين البديع لفظة وحتمل      

 مبا جئت   بل، أمورهم خيالف ألمر مبتدعا   لست وإين، غريي بليق جاء فقد، أوهلم كنت    ما أي، (649)"الر س لِ 

 ولي ، مكان وال زمان وال مادة وال آلة بغري الشيء إجياد فهو تعاىل اهلل مع البديع استعمل وإذا، (650) به جاءوا

 َصاِحَبة   َل    َتك نْ  َوَلمْ  َلد  وَ  َل    َيك ون   أَنَّى َواألْرضِ  السََّماَوا ِ  َبِدي   ": تعاىل قوله حنو،  (651) اهلل إال ذلك

 . (652)"َعِليم   َشْيء   ِبك لِّ  َوه وَ  َشْيء   ك لَّ   َوَخَلقَ 

                                                 

، أساس البالغة، الزخمشري أمحد بن عمر بن حممود اهلل جار و ؛230 – 229 ص / 3 ج :العربلسان ، منظور ابن  – 648

 .50 ص / 1 ج :م 1998 - هدددد 1419، 1 ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، السود عيون باسل حممد :حتق

 . 9 / 46 :األحقاف سورة – 649

 . 9 – 8 ص / 26 ج : رو  املعاين، األلوسي  و ؛ 7 ص / 28 : جالغي مفاتيح ، الرازي نظر:ا – 650

 . 49 ص / 1 ج :املفردات يف غري  القرآن ، األصفهاين  – 651

 . 101 / 6 :األنعام سورة - 652
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، باجلد ة يتسم الذي الشيء د  احمل من نفهم ألننا، ومرتابطة لغوية معاين حيمل البديع أن تقدم مما ويتضح     

 على واخرتاعه وحداثته جلدته النف  يف را  أث يرتك ألنه ؛عجي  فهو ولذلك، سابق مثال له لي  الذي وامل رت 

 .مثال غري

نا   الكالم تزيد الي واملزايا الوجوه به ي عرف علم هو": اصطالحا البديع أما   بعد ورونقا   هباء   وتكسوه وطالوة ح س 

 . (653)"املراد على داللته ووضو  احلال ملقتضى مطابقته

 العلماء أوالل من اجلاحظ ويعد، والدراسة بالبح  البالغي لحاملصط هذا األوالل البالغة علماء وتناول      

 من اجلديد املستطرف على البديع اسم أطلق من أول هم الرواة أن ذكر فقد، البديع لفظة عندهم وردت الذين

 البيان مع الفاخرة والرسالل اجليد والشعر اخلطابة جيمع كان  ممن الشعراء اخلطباء ومن": قال، الشعرية الفنون

 يتكلف من مجيع يقول البديع يف ومثاله وحذوه ألفاظه وعلى، عمرو أبو وكنيته، العتايب عمرو بن كلثوم  : احلسن

 حذو حيتذي العتايب وكان، وأشباههما األنصاري الوليد بن ومسلم، النمري منصور حنو املولدين شعراء ذلك مثل

 . (654)"هرمة وابن اربش من بديعا   أصوب املولدين يف يكن ومل، البديع يف بشار

  : (655) رميلة بن األشه  قول على تعقيبه يف أيضا"البديع"لفظة ووردت 

 بساِعدِ  تنوء   ال كفا   خير وما ب  يـ تَّقى الذي الدَّهرِ  ساعد   ه م   

 . (656) ( البديع الرواة تسمِّيه الذي وهذا، مثل هو إمنا"الدهر ساعد هم": وقوله": قال 

، الواسع اللغوي مبعناه البديع إىل نظر أنه ذلك، (657) البديع اسم ( الدهر ساعد ) املثل على اجلاحظ فأطلق 

  ل غ ت هم تق  فا أجله ومن، العرب على مقصور   والبديع": قال إذ، العرب على البديع قصر إىل قادة الفهم هذا ولعل

                                                 

 .298 ص: :البالغةجواهر ، اهلامشي – 653

 51 ص / 1 ج والتبيني:البيان ، اجلاحظ  - 654

 حممد   .اإلسالميني الشعراء من الرابعة الطبقة يف سالم ابن وضعه، الفرزدق يهاجي األشه  وكان، ثور وأبوه، أمه رميلة – 655

 . 585 ص / 2 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، جدة، املدين دار، شاكر حممد حممود حتق:، طبقات فحول الشعراء، اجلمحي سالم بن

 .55 ص / 4 ج :والتبينيالبيان ، اجلاحظ - 656

  .56 – 55 ص / 4 ج :نفسهاملصدر ، اجلاحظ  – 657
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 السكاكي جاء أن إىل مل تلفةا البالغة علوم مع متدخال   البديع علم وبقي، (658)"لسان كل  على وأر ب ت  ، لغة كل

 علم ) بددددد بعد فيما مسيت الي املوضوعات ببعض وذيلهما البيان وعلم املعاين علم : مها بابني على البالغة فقسم

 الدين بدر ويعد . (659) ومعنوية لفظية : نوعني إىل وقسمها، الكالم لتحسني إليها يصار وجوها   ومساها ( البديع

 . (660) واحملسنات الوجوه هذه على ( البديع ) مصطلح قأطل من أول مالك بن

 على املطابقة رعاية بعد، الكالم حتسني وجوه به ي عرف علم هو": فقال دقيق بتعريف القزويين جاء مث      

، (662) اللفظ إىل يرجع وضرب املعى إىل يرجع ضرب : ضربني إىل وقسمه، (661)"الداللة ووضو ، احلال مقتضى

 ما على احملدثون الدارسون وسار، (663) عنده البديع علم أستقر أن بعد املتأخرون البالغة علماء القزويين وتبع

  . (664) املتأخرون عليه وقف

، املعنوية البديعية احملسنات : مها شهريين عنوانني ظالل يف البديع تدرس أن البالغة كت   اعتادت ولقد      

 تقسيم حي  من معه ختتلف كانت  وإن حى املنهج هذا وفق راسةالد وستسري، اللفظية البديعية واحملسنات

 وحسن، باملعاين تعلقها يف يكمن األلفاظ مجال ألن ؛ الرو  عن اجلسم يفصل ومعنوي لفظي إىل احملسنات

 الواقعية من اخلايل املنهجي التقسيم هذا على الدارسني من واحد غري من اعرتاضا   جند لذلك، تركيبها يف املعاين

(665) .  

  

                                                 

 .56 – 55 ص / 4 ج :نفسهاملصدر ، اجلاحظ – 658

 . 423 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي  - 659

 . 382 ص / 1 ج :معجم املصطلحات البالغية وتطورها  أمحد مطوب،   – 660

 . 196 ص / 6 ج :اإليضا  يف علوم البالغة ، القزويين – 661

 . 196 ص / 6 ج : املصدر نفسه، القزويين  – 662

، مصر، اإلسكندرية، املعارف دار، سالم زغلول حممد : حتق، جوهر الكنز، احلليب األثري بن إمساعيل بن الدين جنم  – 663
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 المعنوية البديعية المحسنا  :األول المبحث :3-1

 وعالمتها، أيضا   للفظ حمس نا   بعضها كان  وإن، املعى حتسني وظيفة تؤدي الي هي املعنوية البديعية احملسنات      

 الوجوه عن  يبح قسم وهو، الكالم يف موجودا   التحسني ويبقى، احملسن يتغري مل يرادفه مبا اللفظ غري لو أنه

 يكون الي هي معنوية احملسنات": قلقيلة العزيز عبد عبده قال . املعى إىل حتسينها يرجع الي : أي، املعنوية

 الدال اللفظ حسن تبعه، حسن معى باللفظ أفيد كلما  ألنه عرضا   اللفظ وإىل قصدا   املعى إىل راجعا   هبا التحسني

 هلذا املميزة والعالمة . (666)"يـ ْعِلن ونَ  َوَما ي ِسر ونَ  َما يـَْعَلم  ": تعاىل قوله يف ( ن  عل  ي   ) و ( رُّ س  ي   ) بني كالطباق،  عليه

 املذكور احملسن بقى ( يـ ْعِلن ونَ  َوَما ي ِسر ونَ  َما يـَْعَلم   ) مثال فقلنا، يرادفه ما إىل فيه اللفظ عن عدلنا لو أننا النو 

 . (667)"تغيري حيصل مل وكأن

 مجالية زينات من الكالم عليه يشتمل ما هي": فقال املعنوية احملسنات امليداين حسن الرمحن دعب عرف وقد 

 . (668)"أصالة ال تبعا   ولكن أيضا   اللفظ يف وتزيني حتسني   أحيانا هبا يكون قد معنوية

، النف  يف وتأثريا   روعة يزيده اجلمال من لونا   خالهلا من املعى تكس  أسالي  هي املعنوية البديعية واحملسنات 

، ونشر لف، است دام، النظري مراعاة، املقابلة، الطباق : أمهها البالغية الفنون من كبريا    عددا   النو  هذا ويضم

 تأكيد، الذم يشبه مبا املد  تأكيد، التعليل حسن، الكالمي املذه ، املبالغة، التجريد، التقسيم، التفريق، اجلمع

                                                 

 . 77 / 2 : البقرة سورة – 666

 . 289 ص: : م 1992 – ه 1412، 3 ط، القاهرة، العريب الفكر دار، البالغة االصطالحية، قلقيلة العزيز عبد عبده - 667

 . 369 ص / 2 ج :البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ، كة امليداينعبد الرمحن حسن جن - 668
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 أمر ه   اشتهر ما إال منها نذكر أال رأينا لكن ا، (669) التورية، املشاكلة، االلتفاف، العارف لجتاه، املد  يشبه مبا الذم

 . املشاكلةو ، وااللتالف والتناس  النظري مراعاة، التقسيم وحسن والتفريق اجلمع، التورية، املقابلة، الطباق : وهي

  

  

 

 الطباق :أوال  : 3-1-1

 بني جامعا   الكرمي القرآن يف ورد فلقد، البالغة علماء باهتمام استأثر الي البالغية الفنون من فنا   الطباق يعد      

 حمط فكان، ونثرا   شعرا   العريب الكالم يف ورد كما،  الشريف النبوي احلدي  يف ورد وقد، واملعى اللفظ يف متضادين

  .جليلة معان   من الضدان يفرزه ما بكل واألدباء الشعراء إبدا 

 وج ع ل ه   غط اه   وتطبق: فانطبق أطبد ق ه   وقد أطباق واجلمع شيء كل  غطاء الطبق أن : العرب لسان يف ءجا      

 : الشيئان وتطابق ،وطباقا   مطابقة طابقه وقد، كذا  فعلت ما األرض على السماء ت طبقت   لو : قوهلم ومنه م طبقا  

 وقيل ... واحد حذو   على جعلتهما إذا الشيئني بني وطابقت االتفاق والتطابق: املوافقة : واملطابقة، تساويا  

 الزجاج قال، (670)"ِطَباق ا َسَماَوا    َسْب َ  اللَّ    َخَلقَ  َكْيفَ   تـََرْوا أََلمْ ": تعاىل قوله ويف طباقا   طوبقت مصدر الطباق

 حى تساوت مأقواهل كأن،  كذا  على الناس أطبق : قوهلم هذا ومن"، (671) بعض على بعضها مطبق   طباقا   معى :

ما  متقاربتني تقعان رجليه أن وذلك، املقيد مشي فإهنا املطابقة وأما ... لصلح لآلخر أحدمها صري لو  كأهن 

 وفضال  ، (673)"الركو  يف الف ذين بني اليدين جعل : الصالة يف التطبيق": الفريوزآبادي ويقول، (672)"متطابقتان

                                                 

 . 196 ص / 6 ج : اإليضا  يف علوم البالغة، القزويين  – 669

 . 15 / 71 : نو  سورة – 670

 . 2636 ص / 29 ج : لسان العرب، منظور ابن – 671

 . 440 – 439 ص / 3 ج :معجم مقايي  اللغة ، فارس ابن – 672

 . 903 ص: : القاموس احمليط، الفريوزآبادي – 673
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 كسالر،  أخر  تارة غريه يوافق وفيهما، تارة اآلخر فوق يكون الذي الشيء يف الطباق يستعمل"فقد ذلك عن

 . (674)"اآلخر دون من أحدمها يف يستعمل مث ملعنيني املوضوعة األشياء

 يف شيئني بني ما واملساواة واملقاربة واملوافقة اجلمع أهنا يف اللغوي املفهوم يف الطباق داللة تتضح وبذلك      

  . (675) نقصان وال زيادة غري من مقدارمها

 اللفظ يف متضادين بني اجلمع هو الطباق أن على والنقد البالغة علماء أمجع فقد االصطال  يف الطباق أما 

، التكافؤ، املطابق، املطابقة، األضداد جماورة : عليه أطلق فقد الفن هلذا البالغية التسميات تعددت ولقد، واملعى

 . (676) أللفاظا معاين من املتضاد، التضاد، الطباق، التطبيق

 الشيء يذكر أن معناها أن على وأكثرهم": الباقالين وقال، (677) متضادين معنيني بني اجلمع هو والطباق      

 احللي من الضدين اجتما  بأن : الشني الفتا  عبد عنه وقال . (678)"والبياض والسواد، والنهار كالليل  وضده

 . (679) الضدين بني طابق تكلمامل ألن، الطباق، البالغيون مساه الذي البديعية

 بني اجلمع هي الكالم يف املطابقة أن   الناس أمجع وقد": فقال الطباق عن العسكري هالل أبو حتد  وقد      

، والسواد البياض بني اجلمع مثل، القصيدة بيوت من البيت أو اخلطبة أو الرسالة أجزاء من جزء يف وضده الشيء

                                                 

 . 60 ص / 26 ج : تاج العروس، الزبيدي احلسيين مرتضى حممد – 674

 . 567 ص / 1 ج : العمدة، القريواين رشيق ابن  – 675

، القزويين  و ؛ 348 ص: : التل ي  يف علوم البالغة، القزويينو ؛  423 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي انظر: – 676

الربهان يف علوم ، الزركشي و ؛ 225 ص / 2 ج : عروس األفرا ، السبكي  و ؛ 7 – 6 ص / 6 ج : اإليضا  يف علوم البالغة

 .  455 ص / 3 ج :القرآن 

 : ( د.ت )، 1 ط، األردن، عمان، الثقافة دار، البالغة امليسرة يف املعاين والبيان والبديع، العلي طحيمر حسني فيصل  – 677

 . 200 ص:

  . 80 ص: : إعجاز القرآن، الباقالين – 678

 : م 1999 - هددد 1419، ( د.ط )، القاهرة، العريب الفكر دار، البديع يف ضوء أسالي  القرآن، الشني الفتا  عبد  – 679

 25 ص:
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 الشيء بني اجلمع هو الطباق أن على البالغة علماء جل قال املعى وهبذا . (680)"دوالرب  واحلر، والنهار والليل

 علماء مع اتفق قد القزويين وجند . (682)"اجلملة يف متقابلني معنيني أي": قوله القزويين عليه وزاد، (681) وضده

 َوه مْ  أَيـَْقاظ ا َوَتْحَسبـ ه مْ ": تعاىل كقوله  امسني إىل طرفيه باعتبار تقسيمه يف وفاقهم للطباق تعريفهم يف البالغة

 َمنْ  َوت ِذل   َتَشاء   َمنْ  َوت ِعز   َتَشاء   ِممَّنْ  اْلم ْلكَ  َوتـَْنزِع   َتَشاء   َمنْ  اْلم ْلكَ  تـ ْؤِتي": تعاىل كقوله  فعلني أو، (683)"ر ق ود  

َها َكَسَبتْ   َما َلَها": تعاىل كقوله  حرفني أو، (684)"َتَشاء     َوَمنْ ": تعاىل كقوله  خمتلفني أو، (685)"تْ اْكَتَسبَ  َما َوَعَليـْ

َناه   َمْيت ا َكانَ   اللفظي تقسيمه على للداللة القرآين الطباق يف املباركة اآليات هذه القزويين ساق وقد، (686)"فََأْحيَـيـْ

 وإما معنوي أو لفظي إما منهما وكل، وجمازي حقيقي : قسمان الطباق أن   إىل معصوم ابن وأشار . (687) للطباق

 . عليه وقفت فيما احملدثون الدارسون وتبعهم، (688) سل  أو إجياب طباق

  :وجهني من واملقابلة املطابقة بني البالغيني بعض فرق وقد

 الكالم صدر يف ضدين :أضداد أربعة من باجلمع تتكون املقابلة أما، ضدين إال يكون ال الطباق إن :األول

 .العجز يف ومخسة الصدر يف مخسة ،أضداد عشرة إىل تصل وقد، عجزه يف وضدين

                                                 

 . 307 ص: :كتاب الصناعتني ، العسكري هالل أبو – 680

 . 423 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي  – 681

 . 7 ص / 6 ج :اإليضا  يف علوم البالغة ، القزويين – 682

 . 18 / 18 : الكهف سورة – 683

 . 26 / 3 : عمران آل سورة – 684

 . 286 / 2 : البقرة سورة – 685

 . 122/ 6 : األنعام سورة – 686

 .349 – 348 ص: :البالغةالتل ي  يف علوم ، القزويين  – 687

 ط، النجف، النعمان مطبعة، شكر هادي شاكر حتق:، أنوار الربيع يف أنوا  البديع، املدين معصوم بن الدين صدر علي  – 688

 .33 ص / 2 ج :م 1969 - هددد 1389، 1
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 . (689) وغريها باألضداد تكون واملقابلة، باألضداد إال الطباق يكون ال : الثاني

 بِِهمْ  َتْجِري َوِهيَ ": تعاىل قوله يف منها، مواضع عدة يف ورد فقد األنبياء دعوة يف الطباق عن حتدثنا لو أما      

 ِإَلى َسآِوي قَالَ  * اْلَكاِفرِينَ  َم َ  َتك نْ  َوال َمَعَنا ارَْكبْ  بـ َنيَّ  يَا َمْعِزل   ِفي وََكانَ  ابـَْن    ن وح   َونَاَدى َكاْلِجَبالِ   َمْوج   ِفي

نَـه َما َوَحالَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإال اللَّ ِ  َأْمرِ  ِمنْ  اْليَـْومَ  َعاِصمَ  ال قَالَ  اْلَماءِ  ِمنْ  يـَْعِصم ِني َجَبل    ِمنْ  َفَكانَ  اْلَمْوج   بـَيـْ

 العاق االبن ذلك مصري من اخلوف البشرية النف  يف تثري الي اهلاللة املشاهد من مشهد إنه، (690)"َرِقينَ اْلم غْ 

 . العنيدة البشرية النف  هول وراله ومن الصامتة الطبيعة هول هو آخر هوال   تثري بل الضاللة فريق إىل انضم الذي

 إىل ابنه دعا  نو  النيب أن ذلك الكافرين ودحر لكفرا إبطال يف  اهلل لقدرة إثبات الكر تان واآليتان 

 بتكذيبه بذلك فكفر يصدق فلم يأىب االبن لكن تعاىل اهلل بأمر الطوفان من ستنجيهما الي النجاة سفينة ركوب

  . (691) املغرقني الكافرين مع وانساق اهلل نيب

 ركوب وهو معني ملطل  الطل  وظيفة أد  الذي النداء ذلك البنه نو  النيب بنداء املبارك الن  يفتتح      

 َونَاَدى) تعاىل قوله يف وذلك وأخواته أبيه عن نفسه فيه عزل املكان وهو معزل يف كان  االبن أن حني يف .السفينة

 لتلك هوفةاملل لألبوة استيقاظ ثناياه يف فكان أخر  مرة بالنداء احملاورة تبدأ وعندلذ ( َمْعِزل   ِفي وََكانَ  ابـَْن    ن وح  

  . (692) هبا احمليط الشامل اهلول مد  تقدر ال الي العالقة البنوة

 عدم حالة يف بعاقبتني التهديد فيه ينبثق الذي األمر ذلك وأهله إخوته مع السفينة بركوب ابنه األب يأمر 

 اهلل أمر خالف أنه ذلك الكفرة عداد يف يساق كافرا    سيكون العاق االبن إن : األوىل، األبوي لألمر االمتثال

 األمر جيتمع مث . احلد  ذلك هبول مقرتن إيقا  لفظه يف الذي بالطوفان الكافرين مع سيغرق أنه : والثانية 
                                                 

 إحياء جلنة، شرف حممد حنفي حتق:، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، املصري األصبع أيب البن  – 689

 .112 – 111 ص / 1 ج :(د.ت)، (د.ط)، رةالقاه، العريب الرتا 

 . 43 – 42 / 11 : هود سورة – 690

، 2 ط، القاهرة، املنار دار، رضا رشيد حممد :حتق، املنار(باسم تفسري  )املشتهرتفسري القرآن احلكيم ، عبده حممد  – 691

 .79 – 78 ص / 12 ج :م 1947 - هددد 1366

؛  174 – 173 ص / 3 ج : احملرر الوجيز، عطية ابن  و؛  202 – 201 ص / 3 ج : الكشاف، الزخمشري انظر: – 692

 . 16 ص / 2 ج :صفوة التفاسري، الصابوين علي حممدو 
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 عدم على املؤكد النهي ذلك ( اْلَكاِفرِينَ  َم َ  َتك نْ  َوال ) : تعاىل قوله يف بالواو العطف طريق عن اجلازم بالنهي

 عليهم فحق نو  النيب كذبوا  وبذلك الطوفان بوقو  يصدقوا فلم النجاة أبوا الذين الضالل فريق إىل االنضمام

 . (693) بالغرق اهلالك

 السليب التطابق مع احلوار فيتداخل، أبيه بنداء مباالته عدم عن يصر  الذي واالبن األب بني ما احلوار ويستمر 

 بقوله املثبت املضار  الفعل بصيغة جاء الطباق من األول والطرف، املنفي واالسم املثبت الفعل خمتلفتني بني ما

 اجلبل ذلك إىل ويلجأ سينضم بأنه أبيه نداء رفض عن االبن يعلن وهكذا ( اْلَماءِ  ِمنْ  يـَْعِصم ِني َجَبل   ِإَلى َسآِوي)

 ابنه كالم  نبأ فيه يصر  الذي األب قول يف الثاين الطباق طرف ويأيت . الغرق من فيحفظه املرتفع املاء  نع الذي

 املنفي االسم كان  وهكذا ( اللَّ ِ  َأْمرِ  ِمنْ  اْليَـْومَ  َعاِصمَ  ال قَالَ  ) تعاىل قوله يف القدر  نع وال جدو  ذا لي 

 تلك ثبوت سبحانه أكد ولقد، بشر  نعه ال اهلل أمر أن هي حقيقة يقرر السل  لطباق الثاين الطرف باعتباره

 كلمح  فيه وجل عز أمره كان  الذي بالطوفان الغرق من املنع نفي أكد الذي ثناءوباالست أوال   باالمسية احلقيقة

  . (694) املغرقني من فكان ووالده االبن بني وفرق شيء كل  وابتلع الغامر املوج فارتفع، البصر

 قَالَ  ِإذْ  اْلم ْلكَ  اللَّ    آتَاه   نْ أَ  رَبِّ ِ  ِفي ِإبـَْراِهيمَ  َحاجَّ  الَِّذي ِإَلى تـَرَ  أََلمْ ": تعاىل قوله يف الطباق ورد كما       

 فَْأ ِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  بِالشَّْم ِ  يَْأِتي اللَّ َ  فَِإنَّ  ِإبـَْراِهيم   قَالَ  َوأ ِميت   أ ْحِيي أَنَا قَالَ  َوي ِميت   ي ْحِيي الَِّذي رَبِّي ِإبـَْراِهيم  

 واجملادلة احلوار اآلية هذه يف فنجد، (695)"الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  ْهِدييَـ  ال َواللَّ    َكَفرَ   الَِّذي فـَب ِهتَ  اْلَمْغِر ِ  ِمنْ  ِبَها

 صفتني بإظهار التوحيد إىل الدعوة  إبراهيم بدأ فقد، كنعان  بن منرود عصره وطاغية  إبراهيم بني تدور

 احلكم هبما له وخل ، هغري  دون والربوبية األلوهية هبما فاستحق، واإلماتة اإلحياء ومها أحد فيهما يشاركه ال لربه

 املتفرد الرب عمل فذلك إنشاء احلقيقتني هاتني إنشاء هو واإلماتة باإلحياء إبراهيم ومقصود، سواه دون والتشريع

 فاستحق أجرم عمن بعفوه وذلك، الصفتني هاتني لنفسه ادعى منرود ولكن، خلقه من أحد فيه يشاركه ال الذي

 باحلياة فيهم أمره إنقاذ على وقادرا   لقومه حاكما   كونه  يف رأ  فقد، القتل يستحق ال الذي الربيء وقتله القتل

                                                 

  . 76 – 75 ص / 12 ج : التحرير والتنوير : عاشور ابن  – 693

 . 60 – 59 ص / 12 ج : رو  املعاين، األلوسي  – 694

 . 258 / 2 : البقرة سورة – 695
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 أن غري، بامللك عليه ألنعامه شكرا   هلل إلذعانه سببا   يكون أن به األجدر وكان، الربوبية مظاهر من مظهرا   واملوت

 َوأ ِميت   أ ْحِيي أَنَا ) : فقال هزعم على مماثل بدليل  إبراهيم عارض بل مبقتضاها يعمل فلم أبطرته النعمة هذه

 ال ظاهرة أخر  كونية  سنة بعرض التحدي طريقة إىل انتقل بالباطل وجداله امللك مماراة إبراهيم رأ  وعندما . (

 فَْأ ِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  بِالشَّْم ِ  يَْأِتي اللَّ َ  فَِإنَّ  ) : فقال ويتعنت ينكر ملن فيها اهلل سنة تغيري وطل ، انتحاهلا  كن

 أخرس املقام هذا يف املكابرة على يقدر ال وأنه وانقطاعه عجزه رأ  فلما . ( َكَفرَ   الَِّذي فـَب ِهتَ  اْلَمْغِر ِ  ِمنْ  ِبَها

 للطباق األول الطرف متثل إذ ( َوي ِميت   ي ْحِيي ) لفظي بني هو الذي الضدي الصر  اآلية هذه يف وجند . وأبل 

  . (696) ( َوي ِميت   ) قوله يف الثاين الطرف جتسد نيح يف ( ي ْحِيي ) : قوله يف

 نـَْعب د   قَال وا * تـَْعب د ونَ  َما َوقـَْوِم ِ  ألَبِي ِ  قَالَ  ِإذْ  * ِإبـَْراِهيمَ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ": تعاىل قوله يف الطباق جند كما       

َفع وَنك مْ  َأوْ  * َتْدع ونَ  ِإذْ  ك مْ َيْسَمع ونَ  َهلْ  قَالَ  * َعاِكِفينَ  َلَها فـََنَظل   َأْصَنام ا  َوَجْدنَا بَلْ  قَال وا * َيض ر ونَ  َأوْ  يـَنـْ

 َر َّ  ِإال ِلي َعد و   فَِإنَـّه مْ  * اأَلْقَدم ونَ  َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  * تـَْعب د ونَ  ك ْنت مْ   َما َأفـََرأَيـْت مْ  قَالَ  * يـَْفَعل ونَ  َكَذِلكَ   آبَاَءنَا

 َوالَِّذي * َيْشِفينِ  فـَه وَ  َمِرْضت   َوِإَذا * َوَيْسِقينِ  ي ْطِعم ِني ه وَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ  فـَه وَ  َخَلَقِني ِذيالَّ  * اْلَعاَلِمينَ 

 التوحيد إىل قومه يدعو  فإبراهيم، (697)"الدِّينِ  يـَْومَ  َخِطيَئِتي ِلي يـَْغِفرَ  َأنْ  َأْطَم    َوالَِّذي * ي ْحِيينِ  ث مَّ  ي ِميت ِني

 ال، أوصاف عن استفهامية مجل طريق عن وذلك، هلل املطلق الكمال وإثبات عجزها بإثبات األصنام عبادة نبذو 

 عاقل كل  علم مع، األصنام عن الكمالية األوصاف تلك بسل  االعرتاف إىل قومه إجلاء منها أنصف أسلوبا   جتد

  إبراهيم واستفهام . ؟ كلها  فقدها مع فكيف، منها واحدة فقد مع األلوهية رتبة تصح ال أنه تعقل إذا

 فأراد"، حاهلم حبقيقة عاملا   كان  إذ ضالهلم على للقوم منبه هو وإمنا مستعلما   فيه إبراهيم ولي  اجلن  عن للسؤال

، ومعبودامم عبادمم حقيقة بشر  املبتدلني هم ليكونوا السؤال هذا عليهم فألقى معهم اجملادلة افتتا  باالستفهام

 بطالن من فيه مبا يشعر الباطل لشر  يتصد  الذي ألن، فساد من فيه ما لوالح ذلك شر  خالل من هلم  فتلو 
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 عن االحتجاج من يريده ما عنه ينشأ جواهبم أن يعلم وألنه، يسمعه من بذلك يشعر مما أكثر معانيه نظم عند

  . (698)"دينهم فساد

 نـَْعب د   ) كبري  طالل على أهنم منهم ظنا   األصنام لعبادة وافت ارا   لسؤاله ابتهاجا   جواهبم يف القوم أطن  وقد      

 إىل اجلواب سنة عن عدلوا القوم ولكن"أصناما  "واحدة كلمة  عنه يغين جواب وهو ( َعاِكِفينَ  َلَها فـََنَظل   َأْصَنام ا

 فـََنَظل   ) مجلة بعطف العبادة ذهه أكدوا مث، به وافت ارا   الفعل هبذا ابتهاجا"تعبدون"السؤال يف الواقع الفعل تكرير

 الذي بالت صي  الدوام هذا وأكدوا األصنام عبادة عن مفر  فالدوام ( َأْصَنام ا نـَْعب د   ) قوهلم على ( َعاِكِفينَ  َلَها

 الفعل إليه فعدي عابدين معى ( َعاِكِفينَ  ) وضمنوا، ( َعاِكِفينَ  ) عامله على ( َلَها ) واجملرور اجلار تقدمي به يشعر

  . (699) هبا وافت ارا   لشأهنا تعظيما  "َأْصَنام ا"ونكروا، إطناهبم مجلة كله  وهذا"على"دون بالالم

 َهلْ  ) بقوله بسؤاهلم كالمه   إبراهيم استأنف ،والضر النفع  لك من إىل وسيلة العبادة كانت  وملا      

َفع وَنك مْ  َأوْ  * َتْدع ونَ  ِإذْ  َيْسَمع وَنك مْ   القالمة اجملادلة باب فتح منه مراد كسابقه  هنا واالستفهام ( َيض ر ونَ  وْ أَ  يـَنـْ

، لأللوهية استحقاقها بذلك فيبطل تضر أو تنفع أو تسمع أهنا إثبات عن ليعجزوا، والفطرة العقل استنطاق على

 وملا، وعز جل الباري وهو واجلالل الكمال صفات بكل يتصف الذي واهليمنة القدرة ذي إىل االستحقاق ويتجه

 وأن واملضرة واملنفعة السمع من ذكر عما مبعزل بأهنا اعرتفوا وفطرمم عقوهلم وخاطبوا أنفسهم إىل القوم رجع

 جبملة كالمه   إبراهيم استأنف مث . هبم فاقتدوا يعبدوهنا كانوا  الذين لآلباء تقليدا   إال لي  هبا صنيعهم

 هلا عداوته فأعلن، تنفع وال تضر وال تسمع ال لكوهنا األصنام بتلك اكرتاثه على وتنبيه تعج  فيها استفهامية

 مجلة من استثى ملعبودامم عداوته أعلن وملا، املادي بالربهان وذلك ضر أو نفع أي من جتردها للقوم يثبت حى

 والشفاء يةوالسقا واإلطعام واهلداية اخللق منها الي املطلق الكمال صفات بكل يتصف الذي العاملني رب ذلك

 معطوفة تسع مجل يف الصفات هذه  إبراهيم سرد وقد، الذنوب وغفران واإلحياء واإلماتة، مرض كل  من
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 حييني( مث  يتين ) بني وكذلك، ( يضرون أو ينفعونكم ) بني اآليات هذه يف الطباق أما . (700) بعض على بعضها

(701) . 

 قَالَ  ِإذْ  * نَِبيًّا ِصدِّيق ا َكانَ   ِإنَّ    ِإبـَْراِهيمَ  اْلِكَتا ِ  ِفي َواذْك رْ ": ىلتعا قوله الطباق فيها ورد الي مواضع ومن      

 َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ِإنِّي أََبتِ  يَا * َشْيئ ا َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم    ال َما تـَْعب د   ِلمَ  أََبتِ  يَا ألَبِي ِ 

 ِإنِّي أََبتِ  يَا * َعِصيًّا لِلرَّْحَمنِ  َكانَ   الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال أََبتِ  يَا * َسوِيًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  ْعِنيفَاتَّبِ  يَْأِتكَ 

 التوحيد إىل والده  إبراهيم يدعو فهنا، (702)"َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتك ونَ  الرَّْحَمنِ  ِمنْ  َعَذا    يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف  

 واملوج  اجلم األدب على الدال"أبت يا"بقوله مرة كل  ينفعه ما على الشديد حرصه ومبينا  ، األبوة عاطفة فيه مثريا  

، ( َشْيئ ا َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم    ال َما تـَْعب د   ِلمَ  ) عبادته متعجبا   عليه ينكر مث، والعطف للحنان

 وال ناداها إذا تسمعه ال فهي، لعبادما موج  سب  أو علة وجود لعدم األصنام هذه ادةعب عليه ينكر فإبراهيم

 . مكروه به حل أو، شيء يف إليها احتاج إذا شيئا عنه تغين وال، عاينها إذا تبصره

 ىلإ ويثوب خطأه يدرك عله السليم التفكري إىل له وإثارة، ألبيه وتوجيه إرشاد مع إنكار االستفهام ويف      

 إثبات طريق عن اهلل لوحدانية وإثبات، عنها والضر النفع بنفي األصنام لعجز إظهار فيه األسلوب وهذا، رشده

 الكمال بصفات ويتصف والضر النفع  لك من إىل ووسيلة قربة العبادة أن واملعى، املطلق وكماله القاهرة قدرته

، دعوما أن تسمعك ال فهي اخلصال  هذه من شيئا   هلا  نر  ال اهلل دون من تعبدها الي اآلهلة وهذه، واجلالل

 آخر أسلوب إىل أبيه دعوة يف  إبراهيم انتقل مث، العبودية ذل هلا وأظهرت شيئا   إليها قربت أن تبصرك وال

 لباجله يصفه فلم"أبت يا"النداء بتكرير أباه والين، نفسه تزكية يف تواضع حي ، أبيه مع واألدب التواضع يف غاية

 ( َسوِيًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  فَاتَِّبْعِني يَْأِتكَ  َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ِإنِّي أََبتِ  يَا ) : الفالق بالعلم نفسه وال املفرط

 طريق إىل أرشدك فاتبعين، يأتك مل ما الوحي طريق عن العلم من جاءين قد إين : فيقول أباه إبراهيم يدعو فهنا
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 النهي كان  وملا، األصنام عبادة واملراد، الشيطان عبادة عن واستعطاف تلطف يف أباه إبراهيم هنى مث . مستقيم

 شديد بأنه، الشيطان عبادة عن هنيه إبراهيم علل عنه املنهي عن الكف على وحت  تستوجبه علة يستدعي

 عذاب وينذره أباه حيذر بدأ نالشيطا عبادة عن ألبيه النهي هذا وبعد، والرمحة النعمة الواسع للرب العصيان

 فإبراهيم، الرمحة سعة شأنه من رمحة من حيرم أن به بلغ حدا   جرمه وصلت من إال عذابه يصي  ال الذي الرمحن

 ( الرمحن ) و ( الشيطان ) بني فالطباق، العذاب يف للشيطان قرينا   يكون ال حى اهلل عذاب من أبيه على مشفق

 عند الشيطان مكانة بيان قبيل من ولكن، - اهلل مسح ال – التكافؤ قبيل من ي ل االمسني هذين بني مجع حي 

 عربة فيه اللفظني هذين فإيراد، املصري وسوء واهلالك اخلسارة حي ، الشيطان أتبا  مكانة وبيان، تعاىل اهلل

 اجلمع هذا ويف، وجل عز هلل واليته عن ويت لى، وليا   الشيطان يت ذ زال وما اختذ ملن كبري  وحتذير، عظيمة

  . (703) مجعاء كلها  للبشرية بل، فحس  إبراهيم لوالد لي  وترهي  ختويف

 ِإنِّي * تـَتَـّق ونَ  َأال َصاِلح   َأخ وه مْ  َله مْ  قَالَ  ِإذْ  * اْلم ْرَسِلينَ  ثَم ود   َكذََّبتْ ": تعاىل قوله يف الطباق ورد كما       

 * اْلَعاَلِمينَ  َر ِّ  َعَلى ِإال َأْجِري ِإنْ  َأْجر   ِمنْ  َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  َوَما * َوَأِطيع ونِ   َ اللَّ  فَاتَـّق وا * َأِمين   َرس ول   َلك مْ 

رَك ونَ   بـ ي وت ا اْلِجَبالِ  ِمنْ  َوتـَْنِحت ونَ  * َهِضيم   طَْلع َها َوَنْخل   َو  ر وع   * َوع ي ون   َجنَّا    ِفي * آِمِنينَ  َهاه َنا َما ِفي أَتـ تـْ

، (704)"ي ْصِلح ونَ  َوال اأَلْرضِ  ِفي يـ ْفِسد ونَ  الَِّذينَ  * اْلم ْسرِِفينَ  َأْمرَ  ت ِطيع وا َوال * َوَأِطيع ونِ  اللَّ َ  فَاتَـّق وا * ينَ فَارِهِ 

 يف اجلبال من البيوت مت ذين ودعة أمن يف وعيون جنات من به يتمتعون وما اهلل بنعم يذكرهم  صاحل فهنا

 آمنني النعم هذه يف مرتوكون أهنم يعتقدوا أن قومه على  صاحل من إنكارا   يكون نأ وجيوز .. وبراعة حذق

، خوفا   وأمنهم شقاء نعيمهم من فيبدل والعصيان الشرك على ظلوا إن – هبم اهلل عذاب حلول من أنفسهم على

 يرتكون أهنم ايفهمو  أن إنكار أنه أو شكر ال كفر  موقف وواهبها حساب بدون النعم صاح  من موقفهم ألن

 صغرية كل  على فيها حياسبون احلياة هذه وراء حياة هلم لي  وأن عليها وجزاء حساب بدون النعم هذه على
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 النعم تلك على تركهم ألن الرتك فعل على اإلنكار وسلط، ذلك ظنهم على وتوبي  إنكار فيه فاالستفهام، وكبرية

 اهلل بشكر النعم تلك الستبقاء العمل على ح  ذلك ويف، هاعتقاد إنكار مستلزما   حصوله إنكار فكان يكون ال

 على"يصلحون وال"مجلة عطف الن  يف وجند . نواهيه واجتناب أوامره امتثال يستلزم الذي عليها

 ويف، ضده بنفي الشيء لوقو  تأكيد وهذا، اإلصال  خمالطة عن خلوصه ببيان فسادهم ليؤكد"يفسدون"مجلة

 وهم واهلالك الشرك ودعاة والضالل الكفر ألمة بواز  هو إمنا كفرهم  أن إىل إشارة ديناملفس أمر إطاعة عن هنيهم

 ) بني السل  طباق : أوهلما : نوعان فهناك اآليات هذه يف الطباق عن حتدثنا ولو .  صاحل قوم من املأل

 . (705) ( ي ْصِلح ونَ  الوَ  ) و ( يـ ْفِسد ونَ  ) بني معنوي طباق وكذلك، ( ت ِطيع وا َوال ) و ( َأِطيع ونِ 

 أَبـَْوا    ِمنْ  َواْدخ ل وا َواِحد   بَا    ِمنْ  َتْدخ ل وا ال بَِنيَّ  يَا َوقَالَ ": تعاىل قوله يف يعقوب لسان على الطباق ورد وقد 

ْلَيتَـوَكَّلْ  َوَعَلْي ِ  ْلت  تـَوَكَّ  َعَلْي ِ  لِلَّ ِ  ِإال اْلح ْكم   ِإنْ  َشْيء   ِمنْ  اللَّ ِ  ِمنْ  َعنك مْ  أ ْغِني َوَما م تَـَفرَِّقة   ، (706)"اْلم تَـوَكِّل ونَ  فـَ

 أسلم فذلك، متفرقة أبواب من ادخلوا لكن، جمتمعني واحد باب من مصر تدخلوا ال : فقال أوالده نصح فقد

 ألجل  وال، بكم اهلل أراده ضررا   عنكم ألدفع ذلك لكم أقول وال، بكم اهلل أراده إن بضرر أحد يعم كم أن من

 وعليه، أموري كل  يف توكلت وحده عليه، أمره إال لي  واألمر، اهلل قضاء إال لي  فالقضاء، اهلل يرده مل فعا  ن لكم

 َواِحد   بَا    ِمنْ  َتْدخ ل وا ال ) : تعاىل قوله يف الصابويب على حممد ويقول . أمورهم يف املتوكلون فليتوكل وحده

 وفيه، النف  من املعى متكني وفالدته، املعى على اللفظ زيادة وهو إطناب"فن يهف ( م تَـَفرَِّقة   أَبـَْوا    ِمنْ  َواْدخ ل وا

 . (707)""السل  طباق"يسمى ما البديعية احملسنات من أيضا  
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 المقابلة :ثانيا   :3-1-2

 وقد، بالشيء الشيء مواجهة أو بالشيء الشيء مقابلة عندهم تعين وكانت، املقابلة املتقدمون العرب عرف      

 مث، للمقابلة واالصطالحي اللغوي املفهوم عند وسنقف، املقابلة بأمثلة ومنظومه منثوره من العرب كالم  حفل

  .الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة عن تتحد  الي النصوص يف املقابلة ألثر نتعرض

  تدل   صحيح واحد أصل والالم لباءوا القاف": بقوله والالم والباء للقاف اللغوية املادة معجمه يف فارس ابن ذكر 

 ... عارضه : وقباال   مقابلة بالشيء الشيء قابل": منظور ابن وقال، (708)"للشيء الشيء مواجهة على كلها  كل م ه  

 بالشيء الشيء وقابل، واجهة : أي، (709)"جتاهك أي وقبالتك قبالك وهو . مثله والتقابل، املواجهة : واملقابلة

  . بينهما لت الفا أو التماثل وجه لري 

 بني يوافق أن   وهي": بقوله الباقالين هؤالء ومن، عنها البالغة علماء حتد  فقد االصطال  يف املقابلة أما      

 ضديهما وبني أكثر أو متوافقني شيئني بني جتمع أن وهي": الرازي فيها وقال، (710)"بضده واملضاد ونظالرها معان

 جتمع أن وهي": فقال السكاكي أما، (711)"الشرط ذلك بضد ضديهما طتشر  أن   وج  بشرط شرطتهما إذا مث

                                                 

 . 51 ص / 5 ج :معجم مقايي  اللغة ، فارس ابن – 708

 . 3519 ص / 39 ج :العربلسان ، منظور ابن – 709

  . 87 ص: :القرآنإعجاز ، الباقالين – 710

 .164 ص: :اإلجيازهناية ، الرازي – 711
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 ابن قال وهبذا . (712)"ضده هناك شرطت شرطا   هنا شرطت إذا مث ضديهما وبني أكثر أو متوافقني شيئني بني

  . (713) مالك

 اجتمع إذا نويكو ، فالقا   الشعر به يسمي والذي": فقال املقابلة عن تكلموا من أوالل من جعفر بن قدامه ويعد 

 وقلة، التفضيل وجودة، التشبيه وإصابة الوزن واعتدال األلفاظ وجزالة، النظم وحسن، املقابلة صحة مستحسنا   فيه

 . (714)"البيان وصف عن وخترج مت  ج ها معيبة كله  هذا وأضداد واملطابقة واملشاكلة، التكلف

 وإصابة الوزن واعتدال األلفاظ وجزالة النظم حسن بصحبة تكون حني املقابلة صحة لتأثري بيان الكالم هذا ويف 

 .فالقا   الشعر ليأيت متظافرة تعمل الشعري البناء عناصر أن يقول أن أراد وكأنه، التكلف وقلة التشبيه

 أو املوافقة جهة على اللفظ أو املعى يف مبثله مقابلته مث الكالم إيراد": فقال املقابلة العسكري وتناول 

 يف يستحقه مبا اللفظ مواجهة أهنا وير ، املطابقة باب غري بابا   هلا القريواين رشيق ابن وضع وقد، (715)"امل الفة

 الطباق جاوز فإذا، األضداد يف جميئها ويكثر، آخرا   به يليق ما وأخره أوال   به يليق ما الكالم أول فيعطى، احلكم

 سبقهم عمن تعريفامم خترج ومل، املطابقة يف املقابلة ادخال فقد والقزويين األثري ابن أما . (716) مقابلة كان  ضدين

 . (717) عليه وقفت فيما احملدثون الدارسون وتبعهم، العلماء من

 أََأْربَا    السِّْجنِ  َصاِحَبيِ  يَا":  يوسف لسان على تعاىل قوله يف األنبياء دعوة يف املقابلة وردت وقد      

ر   م تَـَفرِّق ونَ   اللَّ    أَنَزلَ  َما َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  َسمَّْيت م وَها َأْسَماء   ِإال د ونِ ِ  ِمنْ  تـَْعب د ونَ  َما * اْلَقهَّار   اْلَواِحد   اللَّ    َأمْ  َخيـْ

 ال النَّاسِ  رَ َأْكثَـ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّم   الدِّين   َذِلكَ  ِإيَّاه   ِإال تـَْعب د وا َأال َأَمرَ  لِلَّ ِ  ِإال اْلح ْكم   ِإنْ  س ْلطَان   ِمنْ  ِبَها

                                                 

 . 424 ص: :العلوممفتا  ، السكاكي – 712
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 وحماولتها، له العزيز امرأة مراودة حادثة بعد السجن يف التوحيد إىل  يوسف دعوة وتبدأ، (718)"يـَْعَلم ونَ 

 ظلما   السجن إىل زج مث، القاطع بالربهان وعصمته براءته وأثبت كيدها  اهلل فأبطل بالرذيلة وتلطي ه أخالقه تلوي 

 طي ، السرية حسن سجنه يف  يوسف كان  وقد، لدعاله واستجابة تهلرغب تلبية ذلك كان  وإن، وهبتانا  

 له فكان، النصح ومتحيض باملواساة شئوهنم على وقيامه هلم لرعايته مجيعا   السجناء لد  اجلان  لني، السريرة

 لسما  السجن يف صاحبيه يوسف خياط  الن  هذا ويف . عالية ومكانة رفيعة منزلة السجناء نفوس يف بذلك

 طلبا  ، ( يا ) النداء بطريق إليه لالستما  واهتمامهما هماهانتبا مسرتعيا  ، متأنية متأملة وقفة معهم ويقف، دعوته

 والعدل العقل مبيزان األمور يزن الذي السليم املنطقي التفكري دوافع فيهما مثريا  ، وتركيز اهتمام بكل عليه إلقباهلما

 دعوة التوحيد إىل يدعومها ال  يوسف أن جند ذلك عن وفضال   ريريالتق االستفهام طريق عن وذلك، والفطرة

 األهواء خمتلفي متكثرين متعددين أرباب أعبادة مقررا فيتساءل موضوعية قضية عليهما يعرض وإمنا، مباشرة

 القهار دالواح اهلل عبادة أم خري، مؤثرين غري غريهم من متأثرين مقهورين، والطبالع األجناس متبايين، واملناز 

 املالك، مجيعا   اخللق بنواصي املمسك، شريك ملكه يف ينازعه وال أحد يغالبه ال الذي الغال ، باأللوهية املتفرد

 وربا   إهلا   إال هلا تعرف ال السليمة الفطرة أن شك وال . ؟ بسلطانه له والقاهر فيه واملتصرف، له املسري، الكون هلذا

 سلطانه يكون أن البد لذلك وتبعا   للوجود القاهر هو سلطانه وألن، لكماله ةوالطاع العبادة وحده يستحق أوحد

 يقهرهم للناس ربا   يكون فكيف الكون هذا أمر تسيري عن عاجز غريه وألن، أيضا   الناس حياة يف القاهر هو

 معاين من معى أدىن تستحق معبودامم تكون أن وهنا القهار. الواحد سلطان حتت الناس مع مقهور وهو حبكمه

 سر وهذا، أمساؤها إال الوجود يف هلا حقيقة ال فهي، مسميات حى حتتها لي  فارغة أمساء إال هي ما بل األلوهية

 األصنام عبادة فما .األوثان هذه يف ملعتقدامم قلبا   التعبري يف ألن، القل  مبعى هنا اإلضايف بالقصر اإلتيان

 قطع التسمية يف معهم آبالهم ذكر ويف، عبادما على حجة من اهلل أنزل ما منكم افرتاء حمض إال واألوثان

 فال عبادما وراء من طالل ال فهي مسميات حتتها لي  جوفاء أمساء كانت  وإذا، اآلباء دين ذلك بأن العتذارهم

 عليه مقصورة لعبادةفا ( ِإيَّاه   ِإال تـَْعب د وا َأال ) أمر وقد، واجلالل الكمال بصفات للمتصف احلكم وإمنا، هلا حكم

 عليه دلت الذي ألنه سواه قيم دين وال دين معه يستقيم الذي هو العبادة يف التوحيد وهذا، غريه إىل تتجاوزه ال
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ين   َذِلكَ  ) اآلية يف الطرفني تعريف بطريق القصر سر وهذا، والنقلية العقلية الرباهني  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّم   الدِّ

 مسوها أمساء فيعبدون أصال   شيئا   يعلمون ال أهنم أو ونقال   عقال   الرباهني تلك جلهلهم احلقيقة هذه، ( َلم ونَ يـَعْ  ال

 عند الوقوف األعراض هذا ومنشأ، النقل سالق إليه ويسوق العقل يقتضيه عما معرضني أنفسهم عند من

 ) و ( م تَـَفرِّق ونَ  َأْربَا    ) بني الن  هذا يف ملقابلةا أما . الطبا  أكثر يف مركوز وهو باحلسيات والتقيد املألوفات

 تقابل ( م تَـَفرِّق ونَ  ) و ( اللَّ    ) تقابل ( َأْربَا    ) فددد، الثانية العبارة أجزاء تقابل األوىل العبارة فأجزاء ( اْلَواِحد   اللَّ   

 .(719) (اْلَواِحد  )

 ِممَّا بَِريء   َوأَنَا ِإْجَراِمي فـََعَليَّ  افْـتَـَريـْت     ِإنْ  ق لْ  افْـتَـَراه   ول ونَ يـَق   َأمْ ": تعاىل قوله أن الدارسني بعض وير   

 الكالم يف جيتمع أن": به واملقصود ( املقابلي احلذف ) الزركشي ويسميه، باحملذوف التقابل من، (720)"ت ْجرِم ونَ 

 افرتيته فإن": فيه فاألصل تعاىل قوله اأم  ، (721)"عليه اآلخر لداللة ؛ مقابله منهما واحد من في حذف، متقابالن

 األول وهو، ( إجرامي ) تعاىل قوله فنسبة، جترمون مما بريء وأنا إجرامكم وعليكم، منه برآء وأنتم إجرامي فعلي

 تعاىل قوله إىل – الثاين وهو – ( منه براء وأنتم ) قوله كنسبة  – الثال  وهو - ( إجرامكم وعليكم ) قوله إىل

رمون مما ءبري )وأنا  . (722)"بأحدمها متناسبني كل  من واكتفى، الرابع وهو، ( جت 

 النظير مراعاة :ثالثا  : 3-1-3

 املتناسبة األلفاظ بني اجلمع أساس على وتآلفها باجتماعها الواحد الكالم يف املعاين تناس  آلية من انطالقا        

 الدرس يف شديدا   تنازعا   شهد املصطلح هذا أن والظاهر، النظري مراعاة مفهوم تأس ، التضاد سبيل على ال

                                                 

،  الرازيو ؛  247 – 245 ص / 3 ج : احملرر الوجيز : عطية ابن؛ و  285 ص / 3 ج : الكشاف، خمشريالز  انظر: – 719
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 ابنو  ؛  245 – 243 ص / 12 ج : عاينرو  امل، األلوسي ؛ و 278 ص / 4 ج :إرشاد العقل السليم، العمادي حممد
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، التناس  ) منها متعددة مسميات إىل الدقيق باملعى يتفر  أو يتشابك حي ، الشكلي املستو  على البالغي

 والثامن السابع القرنني مصنفات يف شا  ما حنو على ( التناس  إيهام، التلفيق، التوفيق، املؤاخاة، االلتالف

 ما أمر مجع أساس على تقوم الي النظري مراعاة فكرة إىل جمملها يف املصطلحات هذه وترجع، بعدمها وما اهلجريني

 عك  فهو، (724) املطابقة ملعى املصطلح داللة استيفاء ؛لعدم (723) التضاد دالرة من متآلفا   وإخراجه يناسبه

 التناس  حتقيق على تقوم الي ابلةاملق عك  فهو، وآخر متضاد لفظ   بني اجلمع أساس على يرتكز الذي الطباق

 بناء بني ما املرتابط اجلمع يفرضها الي الطاقات من املتناظر الن  يفيد حبي ، أكثر أو متضادين معنيني بني

 أن غريبا   يكن فلم، معانيه وتنسق أواصره وحتكم القول أجزاء تربط لعالقات وفقا   الالحقة واجلملة السابقة اجلملة

 األمور مجع عن عبارة"وهو ؛ ( النظري مراعاة ) القول أقسام بعض على الرازي الدين رف  األمام يطلق

 فصِّيغ، (726) املعنوية احملسنات يف التل ي  وشر ا  واحلموي والقزويين السكاكي يدخله وأن، (725)"املتناسبة

 وآخر لفظيا   شكال   بذلك  ذا  مت، األسلويب أثره لربوز األوىل الدعامة متثل الي التناس  لبنية ماللما   املصطلح

 اجلمع فيكون، ومكمال   له مشاهبا   معى   يناسبه مبا كالمه  يتم مث، مبعى فيها املتكلم يبتد  مظلة حتت جيتمع معنويا  

  . اآلخر يف أو الوسط أو األول يف سواء   مطلقا  

 ي قرن بأن، بعضها ياللم األلفاظ نتكو  أن": يقول إذ اللغوية مادته من يقر به تعريفا   السيوطي عرفه وقد      

 . ومتممة ومشاهبه مثله : الشيء نظري أن يؤكد مما، (727)"واملناسبة اجلوار حلسن رعاية   مبثله واملتداول مبثله   الغري 

 التضاد جهة على ال متناسبة أمور أو أمرين بني اجلمع هي": فقال النظري مراعاة عرف فقد اهلامشي أما      

 َفَما بِاْله َدى الضَّالَلةَ  اْشتَـَرْوا الَِّذينَ  أ ْولَِئكَ "أكثر بني وإم ا، (728)"الَبِصير   السَِّمي    َوه وَ "حنو:، اثنني بني إما وذلك
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 الكالم خيتم أن يعين الكالم طريف بني"املعى"يف املناسبة على ب ين   ما النظري مبراعاة ويلحق . (729)"ِتَجارَتـ ه مْ  رَِبَحتْ 

 (730)"اْلَخِبير   اللَِّطيف   َوه وَ  األْبَصارَ  ي ْدِرك   َوه وَ  األْبَصار   ت ْدرِك     ال"حنو املعى يف أوله يناس  مبا

 على ب ين   أو . لألبصار وتعاىل سبحانه إدراكه يناس "اخلبري"و له األبصار إدراك عدم يناس "اللطيف"فإن

 َوالنَّْجم   * ِبح ْسَبان   َواْلَقَمر   الشَّْم   ": حنو رةالعبا يف املقصود املعى غري له معى باعتبار"اللفظ"يف املناسبة

 يناسبهما لفظه ولكنه"القمر"و"الشم "بناس  فال، النبات هنا"بالنجم"املراد فإن   (731)"َيْسج َدانِ  َوالشََّجر  

 . (732)"التناس  إيهام له يقال وهذا، الكواك  على داللته باعتبار

 يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي أََبتِ  يَا":  إبراهيم لسان على تعاىل كقوله،  نبياءاأل دعوة يف النظري مراعاة وردت وقد 

 باهلدوء   موحيا   خطابا   اآلية هذه يف القرآين التعبري يؤثر، (733)"َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتك ونَ  الرَّْحَمانِ  ِمنْ  َعَذا   

 املشهد صو ر وقد، العنيف الثالر اخلطاب عن بعيدا   نانواالطمئ احلنو من جلو إشاعة فيه، والسكينة واالسرتخاء

لم   من منه يتفجر وما  إبراهيم سيدنا قل   من والتحذير، تعاىل باهلل لإل ان هدايته على حرصا   أبيه حنو ح 

 الدقيق املعى هو األلفاظ عنه عربت الذي املعى وهذا، وواليته الشيطان عبادة بسب  ؛ يلحقه الذي العذاب

 واضحة أصواتا   هنا النداء   يتطل  حي ، ظهريا   لبعض بعضها كأن    حى ؛ واملتناسبة املتاللمة دالالما احتوته لذيا

، ( َولِيًّا ) و ( َعَذا    ) و ( َأَخاف   ) و ( يَا ) األلفاظ يف الطويلة الفتحة حركة صوت فجاء، املعى ت قر ب

 مع املتناس  اهلاد  باجلو مشعرا  ، ( فـََتك ونَ  ) لفظ يف الطويلة والضمة، ( ِإنِّي ) يف الطويلة الكسرة وصوت

 األب فؤاد يف اجلياشة األبوية للمشاعر وحتريك لالنتباه إثارة ؛ ( أََبتِ  ) بددد فددالنداء، عنه   املعرب اخلطاب أسلوب

 برِّ  جتاه العهد على أنه ألبيه  إبراهيم سيدنا من تأكيدا   ( ِإنِّي ) الضمري بلفظ التعبري مباشرة أعقبه، ابنه جتاه

 عدم إىل وتنبيها  ، أبيه على فز    من يعانيه ما على للداللة اخلوف بلفظ مشريا   ذلك من وأكثر بل ؛ لوالده الوالد

                                                 

 . 16 / 2 : البقرة سورة – 729

 . 103 / 6 : األنعام سورة – 730
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 لعدم ؛ الرمحن إىل العذاب إضافة عن ع د ل   كما،  بعذابه يقطع أن من أخف وهذا، عليه العذاب بوقو  جزمه

 مصدر إىل ال، مثال   املنتقم أو، اجلبار إىل يضاف أن للعذاب فاملناس "، والرمحة العذاب داللة بني التجان 

 إىل إشارة، الرمحن من بأنه العذاب وصف يف والسر، هلا لي  املقام ألن ؛ ( الرمحن عذاب ) يقل فلم، (734)"النعم

  . (735) عليها الشكر بواج    يقم ومل، وم صدِّرها النعمة مبصدر لكفره كان  إمنا العذاب أن

 ظََلْمت مْ  ِإنَّك مْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِم ِ  م وَسى قَالَ  َوِإذْ ":  موسى لسان على تعاىل قوله يف النظري مراعاة وردت كما  

ر   َذِلك مْ  أَنف َسك مْ  فَاقْـتـ ل وا بَارِِئك مْ  ِإَلى فـَت وب وا اْلِعْجلَ  بِاتَِّخاِذك مْ  أَنف َسك مْ   ِإنَّ    َعَلْيك مْ  فـََتا َ  ارِِئك مْ بَ  ِعْندَ  َلك مْ  َخيـْ

 على تعاىل اهلل أنعم فقد، املعنوية للمناسبة األمساء من غريه دون بالبار  التوبة قرنت، (736)"الرَِّحيم   التَـّوَّا    ه وَ 

 : (737) منها هبا ذكرهم عديدة   بنعم   إسراليل بين

 . نساءهم ويستحيون أبناءهم ذحبوني العذاب سوء يسوموهنم كانوا  أن بعد فرعون آل من أجناهم -1

 . فيه الغرق من فأجناهم أمامهم للبحر وتعاىل سبحانه فد ر قه - 2

  . السامري وإتباعهم إهلا   العجل اختاذهم بعد عنهم – وتعاىل سبحانه – ع ف و ه   - 3

  . احلق على وتثبيتهم هلدايتهم عليهم – التوراة – الكتاب تعاىل إنزاله - 4

، تعاىل اهلل إىل بالتوبة منه الت ل  وكيفية ذنبهم عظم على للتنبيه اآلية هذه جاءت عليهم النعم ههذ كل  ورغم 

 اللَّ    ه وَ ": قوله حنو،  اهلل بوصف خ     اسم البار  ألن ؛ البار  بلفظ اقرتاهنا التوبة حتقيق ناس  وقد

، (738)"اْلَحِكيم   اْلَعزِيز   َوه وَ  َواأَلْرضِ  السََّماَوا ِ  ِفي َما َل    ي َسبِّح   َنىاْلح سْ  اأَلْسَماء   َل    اْلم َصوِّر   اْلَباِرئ   اْلَخاِلق  

 وعدم، التفاوت من بريا   اخللق خلق الذي فهو"اخلالق   من أخ  البار  ألن ؛ خالقكم إىل فتوبوا قوله عن فع دل
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 من وأوجدكم خلقكم من إىل رجو وال التوبة على اعزموا املعى فيكون، (739)"األجزاء وتاللم األعضاء تناس 

 ألهنا ؛ (740)"للبار  إال تكون ال فالتوبة"، التفاوت من ب راء والصور اهليئات يف بعض على بعضكم مميزا   العدم

 عند تكون ال صفة   من تضمنتاه ما وإثبات والرمحة التوبة داللة باقرتان املقام التعبري ناس  وبذلك، املغفرة أصل

 حصول هبا والرمحة، املكروه زوال هبا الي التوبة بني اجلمع هي ثالثة لصفة توليد   اجتماعهما يف ألن وذلك انفرادمها

  . املطلوب

 التقسيم وحسن والتفريق الجم  :رابعا  : 3-1-4

 ضم اجلمع فإن، أقسام عدة وجعله ذلك وإبراز الواحد الشيء ألحوال وحتليال   تفصيال   التقسيم كان  إذا      

نـَْيا اْلَحَياةِ   ِيَنة   َواْلبَـن ونَ  اْلَمال  ": تعاىل قوله يف كما،  واحد حكم يف وادخلها أشياء جلملة وطي  فاملال، (741)"الد 

 * ِبح ْسَبان   َواْلَقَمر   الشَّْم   ": تعاىل قوله، الدنيا احلياة زينة وهو واحد حكم يف مجعهما خمتلفان أمران والبنون

 مجع كما،  ومقدار حبساب دوراهنما هو واحد أمر يف والقمر الشم  مجع فقد، (742)"انِ َيْسج دَ  َوالشََّجر   َوالنَّْجم  

 نظر ألنه هذا عك  على  ضي التفريق أما،  هلل السجود وهو واحد حكم يف والشجر الضعيف النبات

 تصيد اجلمع وكأن، تفريقا   بذلك ليحد  االختالف وجوه عن وحب  واحد نو  من هي الي األشياء يف

 وختتلف لتتمايز املتجانسة األشياء بني للمفارقات تصيد وهذا، وحدة يف لتدخل املتباينة األشياء يف املتشاهبات

(743) . 

                                                 

 . 259 ص / 1ج : رو  املعاين، األلوسي؛ و  362 ص / 1 ج :تفسري البحر احمليط ، األندلسي نحيا أبو انظر : – 739
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 أحواهلا وحتديد وتصنيفها وحتليلها الواحد الشيء مظاهر يف حب  التقسيم ألن ؛التفريق أخو التقسيم أن يظن وال 

 الفروق حيدد الذهن ولكن متالقية األشياء وهذه، واحدا   شيئا   ولي  ،أشياء بني نظر فإنه التفريق أما، أقسام يف

 . ويربزها بينها

 ِإنْ  َماال َعَلْي ِ  َأْسأَل ك مْ  ال قـَْومِ  َويَا": تعاىل قوله يف األنبياء دعوة يف املعنوية احملسنات من النو  هذا ورد وقد      

 َمنْ  قـَْومِ  َويَا * َتْجَهل ونَ  قـَْوم ا َأرَاك مْ  َوَلِكنِّي رَبِِّهمْ  م الق وا ِإنَـّه مْ  آَمن وا الَِّذينَ  ِبطَارِدِ  أَنَا َوَما اللَّ ِ  َعَلى ِإال َأْجِري

 نِّيإِ  َأق ول   َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلم   َوال اللَّ ِ  َخَزاِئن   ِعنِدي َلك مْ  َأق ول   َوال * َتذَكَّر ونَ  َأَفال َطَرْدتـ ه مْ  ِإنْ  اللَّ ِ  ِمنْ  يَنص ر ِني

ر ا اللَّ    يـ ْؤتِيَـه مْ  َلنْ  َأْعيـ ن ك مْ  تـَْزَدِري لِلَِّذينَ  َأق ول   َوال َمَلك    َلِمنْ  ِإذ ا ِإنِّي أَنف ِسِهمْ  ِفي ِبَما َأْعَلم   اللَّ    َخيـْ

 لىع إال ثوايب فما، ماال   الرسالة تبليغ على منكم أطل  ال : فيقول قومه  نو  حياور فهنا، (744)"الظَّاِلِمينَ 

 جمازيهم وهو، القيامة يوم رهبم مالقوا إهنم، طردهم طلبتم الذين املؤمنني من الفقراء جملسي عن مب  ب ع د   ولست، اهلل

 يستمر مث، املؤمنني من الضعفاء طرد تطلبون حني الدعوة هذه حقيقة تفهمون ال قوما   أراكم ولكين، إ اهنم على

 تتذكرون أفال ؟ ذن  بغري ظلما   املؤمنني هؤالء طردت إن اهلل ابعذ عين يدفع من : فيقول قومه مع باحلوار

 ولست، الغي  أعلم وال اهلل خزالن يف التصرف أملك إين : لكم أقول وال . وأنفع لكم أصلح هو ما إىل وتسعون

 فاهلل، مالكمأع على ثوبا   اهلل يؤتيكم لن املؤمنني ضعفاء من حتتقرون الذين هلؤالء أقول وال، املاللكة من مب ل ك

 حميي يقول . (745) ولغريهم ألنفسهم الظاملني ملن إذا   إين ذلك فعلت   ولئن، وقلوهبم صدورهم يف مبا أعلم وحده

 بني املتكلم جيمع أن وهو، التقسيم مع اجلمع وهو، البديع فنون من رفيع فن اآليات هذه يف"الدرويش: الدين

 َبَشر ا ِإال نـََراكَ  َما": قالوا حي ، شبه من أوردوه ما على رد ياتاآل هذه ويف، مجع ما يقسم مث، أكثر أو شيئني

َنا َلك مْ  نـََرى َوَما الرَّْأيِ  بَاِدي َأرَاِذل َنا ه مْ  الَِّذينَ  ِإال اتَـّبَـَعكَ  نـََراكَ  َوَما ِمثْـَلَنا   َنظ ن ك مْ  بَلْ  َفْضل   ِمنْ  َعَليـْ

 عين الفضل نفيكم كان  إن : يقول فكأنه، شبه من أوردوه ام إىل إرجاعه  كن ردا   عليهم فرد (746)"َكاِذبِينَ 

                                                 

 . 31 – 29 / 11 : هود سورة – 744
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 (747)"وتنكروه، ذلك يف تنازعوين حى عندي اهلل خزالن إن : لكم أقل ومل، أدعه مل فأنا، واجلاه املال بفضل متعلقا  

.  

 المشاكلة :خامسا  : 3-1-5

، (748)"صاحبه   منهما واحد   كلُّ   وشاكل  ، الشيئان تشاكل   وقد وامل ثل الشبه : الشكل"من اللغة يف املشاكلة      

كل   هذا : تقول، املماثلة باب ه م عظم   والالم والكاف الشني": فارس ابن ويقول ثل ه   : أي ،هذا ش   ذلك ومن . م 

 العرف يف أما، (749)"هذا شكل يف د خ ل   وهذا، هذا شابه هذا أي، مشتبه   أمر   ي قال كما،  م ش ك ل أمر   يقال

 إليه وأضاف، (750)"صحبته   يف لوقوع ه   غريه   بلفظ الشيء ذ كر  ": فقال املشاكلة السكاكي عرف فقد البالغي

 : أي، (751)"تقديرا   أو حتقيقا   صحبته   يف لوقوع ه   غريه   بلفظ الشيء ذ كر  ": فقال تقديرا   أو حتقيقا   كلمي  القزويين

 فهي، تشبهها لفظة   مصاحبة يف لوقوعها نذكرها مناإ معناها نريد وال اللفظة فنذكر غريه بلفظ املعى عن التعبري هي

 من أسلوب   أهنا على ةدزيا، أوال   املعى إىل راجعا   فيه التحسني يكون الذي املعنوي البديع مظاهر من مظهر بذلك

 الدالني اللفظني أحد داللة احنراف على أساسا   يعتمد األسلوب وهذا، املعى واختالف اللفظ احتاد أسالي 

 املتمثلة العدول طبيعة من اللون هذا أمهية فتأيت، التقارن طريق عن مؤثرا   دورا   اخليال يلع  وفيها"اكلنياملتش

 شريطة الظاهر مقتضى عن واالحنراف العدول مبدأ على قالم املشاكلة أسلوب فإن ذلك على وتأسيسا   (752)"فيه

 ويأخذ، الشكل املستو  على وموافقة مماثلة العدويل التحرك هذا عن فينتج، اللفظي التكرار هو آخر مببدأ االلتزام
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 . 2310 ص / 26 ج : لسان العرب، منظور ابن – 748

 . 204 ص / 3 ج : معجم مقايي  اللغة، فارس ابن – 749

 . 424 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي – 750

 . 26 ص / 6 ج :اإليضا  يف علوم البالغة ، القزويين – 751

 - هدددد 1429، 1ط، وديةالسع العربية اململكة، الرياض، الرشيد مكتبة، البديع  دراسة يف البنية والداللة، جذو  حممد عزة – 752

 . 71 ص: م: 2008



172 

 

 واملضمون الشكل بني جيمع الذي اجلديد الداليل التوالد مساحة يوسع مما الطبيعي امتداده   املضمون مستو 

 .(753)معا  

 السََّماءَ  يـ ْرِسلْ  ِإلَْي ِ  وب وات   ث مَّ  رَبَّك مْ  اْستَـْغِفر وا قـَْومِ  َويَا": تعاىل قوله يف األنبياء دعوة يف املشاكلة وردت وقد      

 : هلم فيقول قومه  هود خياط  فهنا، (754)"م ْجرِِمينَ  تـَتَـَولَّْوا َوال قـ وَِّتك مْ  ِإَلى قـ وَّة   َويَزِدْك مْ  ِمْدرَار ا َعَلْيك مْ 

 عزا   ويزدكم، الكثري املطر بإنزال ذلك على ي ث ب ك م، الشرك وأكربها ذنوبكم من إليه توبوا مث، اهلل من املغفرة اطلبوا

 وكفركم، دعويت عن بإعراضكم اجملرمني من فتكونوا إليه أدعوكم عما تعرضوا وال، واألموال الذرية بإكثار عزكم إىل

 . (755) به جئت مبا وتكذيبكم باهلل

 ويبسط تعاىل اهلل ينمها اذام قومم بأن ذلك ويف، قوتكم يضاعف : أي ( قـ وَِّتك مْ  ِإَلى قـ وَّة   َويَزِدْك مْ  ) قوله ففي 

 اهلل إىل بالتوبة اخللق اجتاه بني التزاوج هذا ذلك إىل أضف وقد، وكرمه فضله يقتضيه حسبما وعرضا   طوال   فيها

 هذه فكانت ( قـ وَِّتك مْ  ِإَلى قـ وَّة   َويَزِدْك مْ  ) : قوله يف إليهم اخلالق عون واجتاه ( ِإلَْي ِ  ت وب وا ) قوله يف 

  . (756) الكرمي القرآن نسق يف احلسن ضروب من ضربا   لةاملشاك

 َفرِيَقانِ  ه مْ  فَِإَذا اللَّ َ  اْعب د وا َأنْ  َصاِلح ا َأَخاه مْ  ثَم ودَ  ِإَلى َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ ": تعاىل قوله يف املشاكلة جاءت كما

 قَال وا * تـ ْرَحم ونَ  َلَعلَّك مْ  اللَّ َ  َتْستَـْغِفر ونَ  َلْوال اْلَحَسَنةِ  ْبلَ قَـ  بِالسَّيَِّئةِ  َتْستَـْعِجل ونَ  ِلمَ  قـَْومِ  يَا قَالَ  * َيْخَتِصم ونَ 

 يف أخاهم مثود إىل اهلل بع  فقد، (757)"تـ ْفتَـن ونَ  قـَْوم   أَنـْت مْ  َبلْ  اللَّ ِ  ِعْندَ  طَائِر ك مْ  قَالَ  َمَعكَ  َوِبَمنْ  ِبكَ  اطَّيـَّْرنَا

 كافرة  وأخر  مؤمنة طالفة : طالفتان إياهم دعوته بعد هم فإذا ،وحده اهلل أعبدوا أن  صاحلا   النس 

 اهلل من املغفرة تطلبون هال   ؟ الرمحة قبل العذاب تعجيل تطلبون مل     صاحل هلم فقال، احلق على أيهم يتنازعون
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خطاب األنبياء يف القرآن ، حممد عبداهلل الصمد عبد  و ؛ 20 ص / 2 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممد انظر: – 755

 . 81 – 80 ص / 12 ج :رو  املعاين، األلوسيو  ؛ 24 - 23 ص: :الكرمي 

 : م 1989 - هدددددد 1409، 1 ط، القاهرة، وهبة مكتبة، من أسرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم، اخلضري األمني حممد  – 756

 . 281 ص:

 . 47 – 45 / 27 : النمل سورة – 757
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 هلم قال، نياملؤمن من معك ومبن بك تشاءمنا : احلق عن ت عنُّت يف قومه له فقال . يرمحكم أن رجاء لذنوبكم

 قوم أنتم بل شيء منه عليه خيفى ال عمله اهلل عند، املكاره من يصيبكم ملا الطري من جزمت ما :  صاحل

 على يردُّ  عندما تظهر املشاكلة إن : عاشور ابن يقول . الشر من ينالكم ومبا اخلري من لكم يبسط مبا خت  تربون

 ) : وقالوا اجلواب له فأغلظوا، اخلطاب يف قومه الطف  صاحلا أن وذلك ( طَائِر ك مْ  ) بكلمة مبثلها اإلساءة

  . (758) واملؤمنني صاحل بسب  ولي  عملهم بسب  شؤمهم أن فأخربهم، ( معك ومبن بك تشاءمنا

 اللفظية البديعية المحسنا  :الثاني المبحث :3-2

 أيضا   للمعى وجوده من الرغم على صالةاأل حبس  لذاته املقصود هو اللفظ كان  ما هي اللفظية احملسنات      

 اللفظ ح سن فإذا املعاين قوال  األلفاظ ألن، املعى مث اللفظ هو فاملقصود، أصلي ال تبعي يكون التحسني لكن

 قلقيلة العريز عبد عبده عرف وقد، فحس  للفظ القسم ج ع ل حينئذ   مقصودا   يكن مل وإذا، املعى حتسني منه لزم

 ثانيا   املعى حتسني ويتبعه، وبالذات أوال اللفظ إىل راجعا   فيها التحسني يكون الي هي : فقال يةاللفظ احملسنات

 احملسن ذلك لزال منها قريبة كانت  ولو أخر  بألفاظ غريت لو األلفاظ أن : القسم هذا وعالمات، وبالعرض

  . (759) الكالم من واختفى، البديعي

 حتسني إىل – ما حد   إىل – يؤدي اللفظ وحتسني، العربية اجلملة لفظ ىمع بتحدي  متم اللفظية واحملسنات 

  فنون وتضم، أقسام إىل بعضها وقس موا وصنفوها اللفظية احملسنات العلماء حد د وقد، اجلملة مضمون أو معى

، التشريع، لزمي ال ما لزوم، السجع ،الصدر على العجز رد، اجلناس : منها عددها حتديد يف العلماء اختلف كثرية

 : وهي الفنون هذه أهم املبح  هذا يف ندرس وسوف . (760) وغريها ،القل ، املوازنة

 . اجلناس – 1

                                                 

 . 281 ص / 19 ج :التحرير والتنوير ، عاشور ابن  – 758

 . 289 ص: : البالغة االصطالحية، قلقيلة العزيز عبد عبده  – 759

، طرابل ، للكتاب احلديثة املؤسسة، علوم البالغة ) البديع والبيان واملعاين (، دي  الدين حمي، قاسم أمحد حممد : انظر – 760

 ص: : علم البديع، عتيق العزيز عبد  و ؛ 431 – 429 ص: :مفتا  الغي  ، السكاكيو  ؛ 62 ص: م: 2003، 1 ط، لبنان

195 – 241 . 
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 . السجع – 2

 . الصدر على العجز رد – 3

 الجناس :أوال   :3-2-1

 وأصيل ميقد فن وهو، اجلناس باسم يعرف ما وحديثا   قد ا البديع علماء هبا اهتم الي البديعية الفنون من      

 وذلك، ونثره شعره العريب األدب ويف، الشريف النبوي واحلدي ، بكثرة الكرمي القرآن يف وروده ذلك على ويشهد

 العبارة يف حيقق ملا واملبدعني األدباء أعني نص  الفن هذا ومازال، واإليقا  املعى صعيد على غى من به يتسم ملا

 .النفسية الدوافع عن مفصح حمب  إيقا  من

، (761) مجلة واألشياء والطري الناس من الشيء من ضرب كل،  بالكسر ( اجل ن  ) أن العريب املعجم يف جاء      

 اجلناس ي سمي من ومنهم، (762) يشاكله أي هذا جيان  هذا ويقال، وجنوس، أجناس واجلمع، النو  من أعم وهو

 . بالكسر اجل ن  وهو (763) واحد أصل   من مشتقة تاملسميا هذه ومجيع، ( واجملانسة، والتجان ، التجني  ) بدددددد

ي  اللفظني من كال    أن مبعى أي، (764) اللفظية املماثلة من فيه ملا اشتقاقاته مب تلف جناسا   الفن هذا ومس 

 . اآلخر جن  من املتجانسني

 سيبويه إليه روأشا، (765) الرجز بعطف عندهم ع ر ف بل ( اجلناس ) مبصطلح الفن هذا القدماء يعرف ومل      

 القرآن من معناه واختلف لفظه اتفق ما": فقال ذلك مثل املربد وذكر ،(766)"خمتلف واملعى اللفظني اتفاق"ومساه

                                                 

 . 55 ص / 6 ج : كتاب العني، الفراهيدي  – 761

 . 700 ص / 8 ج : لسان العرب، منظور ابن  – 762

 . 700 ص / 8 ج : املصدر نفسه، منظور ابن  – 763

 . 262 ص / 1 ج : املثل السالر، األثري ابن  – 764

 . 549 ص / 1 ج : العمدة، القريواين  – 765

 . 24 ص / 1 ج : الكتاب، سيبويه  – 766
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 يدفع كان  حي ، (768) باجلناس تسميته اقرت  من أول هو األصمعي أن إىل ضيف شوقي ويذه ، (767)"اجمليد

 ناقد عند املصطلح هذا يظهر أن غريبا   يكن فلم، (769)"شكله من كان  إذا هلذا جمان  هذا"أن إىل العامة قول

 عناوين ووضعت، البيان عناصر حتليل يف واللغوية القرآنية الدراسات أفاضت عصره ففي، كاألصمعي  لغوي

 من وجه يف اللفظتني اتفاق"هو االصطال  يف اجلناس .أما (770) الباحثون إليها اهتد  الي الفنية للموضوعات

 اختالف يشرتطوا ومل (772)"اللفظ يف الكلمتني تشابه"على آخرون وقصره، (771)"معنييهما فاختال مع الوجوه

 . (773)"الشفاف والذوق املتأمل الفكر إال غورها يسرب ال الي الفنية داللته"له القرآن يف واجلناس، املعى

، مبعنيني كانت  إذا الواحدة اللفظة مسا  إىل تتشوق النف  فإن، إليه ميال السمع يف حتد  التجني  فألفاظ      

 األلفاظ فليست، (774) النفوس يف ووقع فالدة فللتجني ، اللفظ ذلك عليهما املشتمل املعنيني است راج إىل وتتوق

 صور وهي، واأللوان واألحاسي  بالصور يفضي ينبو  هي بل، املعى على إال تدل ال الي احلروف تلك القرآن يف

 . عينه فرتاها إحساسه فيلمسها لسامعا أو القار  خبيال متر حسية

 األول:، الكرمي القرآن ألفاظ صوتية من جانبني على الكرمي القرآن لسما  العرب ميل أسباب تقسيم و كن     

 الشاهد يف إيقا  من اجلناس يثريه وما، (775) وكلماته حروفه أصوات طبيعة : والثاين، نظمه عليه الذي اإليقا 

                                                 

 ص / 1 ج د.ت(:)، د.ط()، بريوت، الكت  عامل، عضيمة اخلالق عبد حممد :حتق، املقتض ، املربد يزيد بن حممد  – 767

46. 

 .31 – 30 ص: :وتاري البالغة تطور ، ضيف شوقي – 768

 .915 ص / 3 ج :الصحا ، اجلوهري – 769

 جامعة، اآلداب كلية،  مطلوب أمحد : بإشراف، ماجستري رسالة، -نشأته وتطوره  –علم البديع ، فاحل جليل رشيد  – 770

 . 82 ص: : م 1972، بغداد

  351 /ص 3ج :الطراز املتضم ن ألسرار البالغة وعلوم حقالق اإلعجاز، اليمين العلوي محزة بن حيىي -771

 . 429 ص: : مفتا  العلوم، السكاكي – 772

 . 444 ص: :املعاين الثانية يف أسلوب القرآن ، عامر أمحد فتحي – 773

 . 91 ص: :جوهر الكنز ، احلليب األثري ابن  – 774

 . 274 ص: : األسلوب يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، الكواز كرمي  حممد  - 775
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 كانت  إذا الكالم يف يقبل"فهو ،(776) النسق خالل من اجلملة بناء يف داخل ألنه إنكاره إىل سبيل ال القرآين

 نعيش نفسية بطاقة ومتدنا، والنعم باحلركة متوج حال إىل اعتيادية حال من ينقلنا إذ، (777)"الطبع توافق فيه الصنعة

، املعى يفهم مث أوال   الصوت يسمع تلقيفامل، (778) الكرمي اآلية من املقصود واملعى املغز  إىل مدينا حلظات هبا

 . املراد املعى عن انطباعا   املتلقي نف  يف يرتك الصوت فهذا

 كان  إذا إال اللفظتني جتان  تستحسن ال فإنك التجني  أما": فقال هذا إىل اجلرجاين القاهر عبد أشار وقد      

 سجعا   وال مقبوال   جتنيسا   جتد ال اجلملة وعلى، ... ا  بعيد مرمى يكن ومل، محيدا   موقعا   العقل من معنييهما موقع

، حوال   عنه جتد وال، بدال   يبتغي ال جتده وحى، حنوه وساق واستدعاه طلبه الذي هو املعى يكون حى، حسنا  

، اجتالبه املتكلم من قصد غري من وقع ما، وأواله باحلسن وأحقه وأعاله تسمعه جتني  أحلى كان  ههنا ومن

 به  ثلون كما  وذلك الصورة هذه ويف املنزلة هبذه – مطلوبا   كان  وإن – ماللمته حلسن هو ما أو، لطلبه وتأه 

  . (779)"حتر ه على احلرمني أهل امجع : فقال النبيذ عن سئل وقد – اهلل رمحه – الشافعي قول من ابدا  

 موسيقاه تطرب ناقصا   أو كامال    ال  متاث الكلمات متاثل عن الصادرة املوسيقى بتجاوب اجلناس فالدة وتظهر 

 أو مكررا   معى السامع على يعرض أن يوهم حي ، األفكار وخدا ، األذهان استالب يقصد واجلناس، اآلذان

 فتأخذ، سبقه ما يغاير مبعى ويأيت ويعج  يرو  هو فإذا والسأم التطويل غري السامع منه جيين ال، مرددا   لفظا  

 واجلرس الصورة متثيل دقة خالل من اجليد اجلناس .ويعرف (780) املتوقعة غري اجأةاملف لتلك الدهشة السامع

 ميال نفسه يف وحتد  السامع جتذب بليغ تأثري هلا الي البديعية واأللوان اللفظية احللي من فهو، (781) املوسيقي

                                                 

 . 443 ص: : ملعاين الثانية ألسلوب القرآنا، عامر أمحد فتحي  – 776

 . 297 ص / 2 ج :البالغة فنوهنا وأفناهنا ) علم البيان والبديع ( ، عباس حسن فضل  - 777

 . 226 ص: : اإلعجاز الفين يف القرآن، السالمي عمر  - 778

 . 11 – 7 ص: : أسرار البالغة، اجلرجاين – 779

 . 170 – 169 ص: : ضوء أسالي  القرآن البديع يف، الشني الفتا  عبد  - 780

 . 30 ص: : ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، العريب الفكر دار، فن اجلناس، اجلندي علي  – 781
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 موقع أحسن القل  يف وتقع، تأثر أ ا هبا وتتأثر، النف  يف مقبولة العبارة وجتعل، العذبة بنغمته والتلذذ لإلصغاء

(782) . 

 يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي أََبتِ  يَا": أباه خماطبا    إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف اجلناس فن ورد وقد      

 أَلَْرج َمنَّكَ  تَنَت ِ  َلمْ  لَِئنْ  راِهيم  ِإبْ  يَا آِلَهِتي َعنْ  أَْنتَ  َأرَاِغب   قَالَ  * َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتك ونَ  الرَّْحَمانِ  ِمنْ  َعَذا   

 و) ( َولِيًّا ) بني املضار  اجلناس لنا يتجلى وأبيه  إبراهيم بني احلاصلة احملاورة خالل من، (783)"َمِليًّا َواْهج ْرِني

  إبراهيم كالم  نم جزءا   ( َولِيًّا ) األول الطرف  ثل حي ، ( امليم و) ( الواو ) مها حرفني باختالف ( َمِليًّا

 أدبه على يدل مما والتلطف التحب  من وفيها ( أََبتِ  يَا ) بقوله كالمه  ابتدأ فقد والرفق باللطف مقرونا   ألبيه

 ناحية من دعوته إيصال يف تلطفه عن فضال  ، الصواب إىل وإرشاده العقاب من أبيه صون يف ورغبته ومساحته

 احلليف ( الويل ) فددددد . العذاب يف وليا   للشيطان سيكون بأنه ألبيه ذيرا  حت زاجر بوعيد الكالم وختم، (784) أخر 

 .والشيطان األب بني، (786)"املصري يف املقاربة"عن معربة فجاءت للمصاحبة نتيجة والدنو القرب داللة ومنه، (785)

 عند تستديران الشفتني أن ال  ا الوعيد ونغمة يتناس  ما القوة من فيه مهجور صوت ( َولِيًّا ) يف ( الواو ) و      

 بدوره وهذا عليهما تام ضغط حيصل فال، (787) كامال    تنطبقا أن دون من، األخر  إىل أحدامها فتنضم به النطق

 بإيقا   إبراهيم دعوة فجاءت . (788) والرفق األدب رعاية مع الوعيد فحصل والقوة اجلهر وطأة من خيفف

 النسق تكوين يف املستعملة واأللفاظ النداء أ سلوب اهلادلة نغماته حتديد على ساعد العنف إىل ميال غري هاد 

 اجتمع هنا ولكن، الشدة فيه يؤثر وبعضهم، اللني فيه يؤثر الناس فبعض، والقوة الرفق فيه اجتمع الذي اإليقاعي

 ويقابله  راهيمإب لش   مناس  وهذا حكمة إىل حيتاج بينهما واجلمع التأثري غاية يف الكالم ليكون األمران
                                                 

 . 155 ص: :البديع يف ضوء أسالي  القرآن ، الشني الفتا  عبد  - 782

 . 46 – 45 / 19 : مرمي سورة – 783

 . 75 ص: : م1990، 1ط، ( يف القصة القرآنيةدراسة نصية ) أدبية ، الطراونة سليمان – 784

 . 4823 ص / 54 ج : لسان العرب، منظور ابن – 785

 . 188 ص / 16 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن – 786

 . 483 ص: : م 1987، املوصل جامعة، العلمي والبح  العايل التعليم وزارة، فقه اللغة العربية، الزيدي ياسر كاصدا  – 787

 . 277 ص / 21 ج : مفاتيح الغي ، الرازي  – 788
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 هي آجلة بعقوبة هدده حي ، والغلطة اجلفاء غاية يف كان  إذ إبراهيم دعوة على األب جواب الثاين الطرف يف

 ( َمِليًّا ) املضار  اجلناس من الثاين الطرف مثلت عاجلة وعقوبة، بآهلتهم كفره  عن يقلع مل إن باحلجارة الرمي

 ( امليم ) املتغري واحلرف، أيضا   البعد داللة وفيه، طويال   مبعى ( َمِليًّا ) و ،طويال   زمنا   معاشرته من بطرده وذلك

 ومن، (789) األنفي التجويف من اهلواء تسرب أثناء يف تاما   انطباقا   الشفتني بانطباق حيد  شفوي صوت وهو

 واهلجر، )الرجم ثلم الفظاظة هبذه املوحية األلفاظ عن فضال  ، األب جواب بفظاظة نشعر احلاصل الضغط خالل

 بضغط تشعرنا الي ( واهجرين، ألرمجنك، لئن، أنت ) النون حلرف الصوتية التجمعات مع متناسبة جاءت الي (

 إبراهيم إىل موجه توبي  على تنطوي نغمة حتمل إيقاعية بنغمة مشوب، الفم لشدقي األعلى احلنك من قوي

 ،اجلناس فجمع، لألب واملنفعلة النفسية احلالة عن للتعبري لشديدا بإيقاعها ( امليم ) مع ( النون ) لتلتقي 

 ( َمِليًّا ) يف ( امليم ) و ( َولِيًّا ) يف ( الواو ) بني امل رج فتقارب بتوازن ( َمِليًّا و) ( َولِيًّا ) متضادين بني املضار 

 مراوحة أحدثت   الي الصفة تباعد من الرغم على االستمرارية داللة يف اشرتاكهما خالل من املعنيني بني لنا قرب

 بدددد املطلقة ( )الياء لصوت كان  وقد، املتجانسني الطرفني بني الضمين التضاد داللة مكثفا   والشدة اللني بني إيقاعية

 من االستمرارية على داللتهما توضيح يف عميق أثر الطرفان به انتهى الذي العايل السمعي الوضو  ذي ( األلف )

 والية فيه له إبراهيم هجر األب طل  أن كما،  أخر  ناحية من والشيطان األب بني السلبية املالزمةو ، ناحية

 م َهاِجر   ِإنِّي َوقَالَ ": بقوله عنه القرآن حكى كما،  إليه وهجرته – سبحانه – هلل  إبراهيم بوالية تتمثل اجيابية

 قومه من األذ  من يلقى كان  فيما  بإبراهيم له سيهوتأ  حممد للنيب تسلية الن  فجاء، (790)"رَبِّي ِإَلى

 . (791)"الرسول إتبا  يستنكرون الذين قريش لسادات موضوعيا   معادال   هنا ي عد إبراهيم أبو"فد

 ه وَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ  فـَه وَ  َخَلَقِني الَِّذي":  إبراهيم نبيه لسان على تعاىل قوله يف اجلناس جاء كما       

 ( السني ) بدددد ( َيْسِقينِ  ) بني املصحف اجلناس مت فهنا، (792)"َيْشِفينِ  فـَه وَ  َمِرْضت   َوِإَذا * َوَيْسِقينِ  ِعم ِنيي طْ 

                                                 

 . 46 – 45 ص: (: ت د. )، 5 ط، القاهرة، املصرية األجنلو مكتبة، األصوات اللغوية، أني  إبراهيم  – 789

 . 26 / 29 : العنكبوت سورة – 790

 . 76 ص: : دراسة نصية ) أدبية ( يف القصة القرآنية، الطراونة سليمان - 791

 . 80 – 78 / 26 : راءالشع سورة – 792
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 األول فالطرف، (793) املعجمة ( الفاء ) و املعجمة ( الشني ) بدددد ( َيْشِفينِ  ) و، املعجمة ( القاف ) و املهملة

 يف بتفريط املرض أسباب ما حتد  ما كثريا    إذ، ( َيْشِفينِ  ) الثاين الطرف عىامل مستو  على استدعى (َيْسِقينِ )

 إىل املرض نس   إبراهيم أن ذلك يؤكد ومما، (794) شفاؤه ففيه ذلك يف اعتدال ما فإذا، ومشربه مطعمه

 نعم حال يف – اهلل مع تأدبا   – اهلل إىل والسقي اإلطعام نس  كما  اهلل إىل ينسبه ومل ( َمِرْضت   ) قال إذ نفسه

 املطلق بالتوكل  إبراهيم للنيب النفسي الكمال مهيئات إىل إشارة املصحف اجلناس فجاء، (795) عليه املنعم

  فإبراهيم – سبحانه – إليه البع  وهو الثاين اخللق إىل اخللق أول من النعم أصول مجيع وإرجا  اهلل على

 عليه ما كل  من الضد كل  على أنه من عاملون األصنام عبدة مبا اظهرهاو  أوصافه بأشهر – سبحانه - احلق يصف

 خماطبة فيهما مديد عذب بإيقا  املصحف اجلناس برزمها وقد ( والشفاء السقي ) النعم هذه ومن، (796) أصنامهم

  مإبراهي دعاء فجاء، واملرض الرزق ملكة من اخلوف ملكة، االقتصاد ملكة والسيما البشرية النف  مللكات

 احلانية املباشرة الكفالة وهي، وكفليه شيء كل  يف عونه تعاىل اهلل بأن املؤمن يقني معه حامال   كافيا    شافيا   دعاء  

 ويشفيه يطعمه إذ واألفضال األنعام مقام يف ربه فيذكر واملرض الصحة يف إبراهيم هبا حي  الودود الرقيقة الراعية

 النغم إشاعة على العالية القدرة هلا ( النون ) فدد، املطلق التوكل هبذا ينطبع أن البد اآلية هذه يف واإليقا ، (797)

 القصري املد بصوت ( َيْشِفينِ  و) ( َيْسِقينِ  ) املفردات انتهاء الصوتية طاقاما من يزيد ومما، الن  يف الشجن وب 

 من تأيت وهبوط إيقاعي صعود بني لجناسل اإليقاعية املراوحة مع ينسجم داخليا   إيقاعيا   نسقا   يولد الذي املكسور

                                                 

 التأليف جلنة مطبعة، الشواريب أمني إبراهيم : ترمجة، دقالق الشعر حدالق السحر يف، الوطواط حممد الدين رشيد : انظر – 793

، حسن التوسل إىل صناعة الرتسل، احلليب حممد الدين شهابو ؛ 102 ص: : م 1945 - هدددددد 1364، 1ط، والنشر والرتمجة

 عبد بن أمحد بن الدين شهاب  و ؛ 192 ص: : م1980، ( د.ط )، العراق، للنشر الرشيد دار، يوسف عثمان أكرم : حتق

 د.ت( )، ( د.ط )، القاهرة، والنشر والطباعة والرتمجة للتأليف العامة املصرية املؤسسة، هناية اإلرب يف فنون األدب، النويري الوهاب

  . 93 ص / 7 ج :

 . 146 – 145 ص / 24 ج : الغي مفاتيح ، الرازي  – 794

 . 133 ص: : املعاين يف ضوء أسالي  القرآن، الشني الفتا  عبد  – 795

 . 144 ص / 19 ج : التحرير والتنوير، عاشور ابن  – 796

 . 93 ص / 17 ج : يف ظالل القرآن، قط  سيد – 797
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 جرسا   وأصحها احلروف أمنت من يعد الذي ( القاف ) مع ( السني ) فصوت الطرفني بني احلروف هيئة اختالف

 ) يف الفاء( و) ( الشني ) وصوت، القوة من السقي فعل يتطلبه ما مع ينسجمان ( َيْسِقينِ  ) يف (798) وأطلقها

 يف اجلناس فكشف، املرض بعد الشفاء موافاة تتطلبه ما مع ينسجمان، (799)ورخاوة مه  من فيها وما ( َيْشِفينِ 

 – سبحانه – اهلل على مطلق وتوكل وطمأنينة وأمن نف  سكينة من  إبراهيم النيب صفات أمسى عن سياقه

 . ربه مع لهك  بكيانه يعيش فهو، ومحايته ورعايته اهلل عون يف والرجاء باألمل   ده الكامل إ انه ألن

 السج  :ثانيا  : 3-2-2

 أصل   والعني واجليم السني": بقوله فارس ابن هؤالء ومن، كثريا    معامجهم يف السجع عن البالغة علماء حتد       

 وقال ،(800)"الشِّعر كقوايف  فواصل   وله به ي ؤتى أن وهو، الكالم يف الس جع ذلك من، متوازن صوت على يدلُّ 

 : السجع": آبادي للفريوز احمليط القاموس يف وجاء، (801)"أ س جا    واجلمع، املقف ى الكالم : السجع  ": اجلوهري

عة   يف، صوما ر د د ت   : واحل مامة  ، ر و ي على الكالم م واالة أو املقفى الكالم  منظور ابن أما، (802)"وس جو    ساج 

تد و   : س جعا   ي س ج ع   س ج ع  ": السجع عن فقال ت قا اس  ب ه   مو اس  ع  ، بد ع ضا   بد ع ض ه   وأ ش   ق ف ى الكالم   والس ج 
ع  ، امل  واجل م 

يعا   وس ج ع  ، م س ج ع   وكالم  ، وأ ساجيع   أ س جا    ، و ز ن   غ ري    م ن   الشِّعر   ك ف واص ل    ف واص ل   له   بكالم ت كل م   : ت س ج 

ب ه   به   كلمة    ك ل    كأن    واالشتباه واالستقامة االستواء من وهو س ج اع ة   وصاح  ب ت ها ت ش   مس ِّي : جين ابن قال . صاح 

عا   ر ه   الشت باه س ج  ل ه   وت ناس   أ واخ    . (803)"ف واص 

                                                 

 . 3506 ص / 39 ج : لسان العرب، منظور ابن  – 798

الرعاية ) لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة بعلم مرات  احلروف وخمارجها وصفاما وتفسري ، القيسي طال  أيب بن مكي  – 799

 ص: : ( د.ت )، 1 ط، والنشر للتوزيع العربية الكت  دار، فرحات حسن أمحد : حتق، معانيها وتعليلها وبيان احلركات الي تلزمها (

149 - 201 . 

 . 135 ص / 3 ج : يي  اللغةمعجم مقا، فارس ابن – 800

 . 1228 ص / 3 ج : الصحا ، اجلوهري – 801

 . 727 ص: : القاموس احمليط، الفريوزآبادي – 802

 . 1944 ص / 22 ج : لسان العرب، منظور ابن – 803
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 يف التوافق هو، واحد قال  يف تص  كلُّها  : ع د ة بتعريفات العربية البالغة يف عليه املصطلح السجع ع رِّف      

 يف كثريا  وراجت، العريب النثر سارت اإلنشاء يف طريقة فهو، معا فيهما أو الوزن يف التعادل أو األخري احلرف

 التقفية من واحد حرف يف الكالم فاصلي اتفاق على تقوم وهي بديعية حمسنات من راج ما مع التنميق عصور

(804) . 

ع": بقوله املربد عر فه وقد   . (805)"القوايف تأتلف ماك  نسق   على الكلم أواخر يأت لف   أن : العرب كالم  يف الس ج 

 الفواصل اتفاق مع، اآلخر على أحدمها يزيد ال، متعادلني متوازنني اجلزآن يكون أن": العسكري هالل أبو وعرفه 

ع   األثري ابن عر ف كم  . (806)"بعينه حرف على  حرف على املنثور الكالم يف الفواصل   تواطؤ هو": بقوله الس ج 

ع يف تعريف ملصريا األصبع أيب والبن، (807)"واحد    على وهو، كالم ه  مج  ل تسجيع   املتكلم يتوخى أن هو": الس ج 

ة املسجعة اجلمل تأيت ضرب : ضربني جم   أما، (808)"منفردة املسجعة اجلمل فيه تأيت وضرب، املهملة اجلمل يف م د 

ع عرف فقد القزويين اخلطي   قول معى وهذا ،واحد حرف على النثر من الفاصلتني تواطؤ": بقوله الس ج 

ا    السكاكي   . (809)"الشعر يف كالقوايف  النثر من األ س ج 

ع حسن وشرط"القزويين: اخلطي  ويقول  ع وأحسن، املعى يف قرينتيه اختالف الس ج   كقوله  قرالنه تساوت ما الس ج 

 تعاىل كقوله،  الثانية قرينته التط ما مث، (810)"َمْمد ود   َوِظل   * َمْنض ود   َوطَْلح   * َمْخض ود   ِسْدر   ِفي": تعاىل

                                                 

 ج : م 1987، 1ط، بريوت، للماليني العلم دار، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، يعقوب بديع أميل، عاصي مشال  – 804

 . 709 ص / 2

 احلليب الباين مصطفى مطبعة، شاكر حممد أمحد حتق:، الكامل يف اللغة واألدب والنحو والتصريف، املربد يزيد بن محدأ –805

 . 606 ص / 2 ج : م 1973، 1 ط، مصر، وأوالده

 . 262 ص: كتاب الصناعتني :، العسكري هالل أبو - 806

  . 210 ص / 1 ج : املثل السالر، األثري ابن – 807

 )، ( د.ط )، مصر، والتوزيع والنشر للطباعة مصر هنضة، شرف حممد حفين حتق:، بديع القرآن : املصري اإلصبع أيب ابن – 808

 . 108 ص: : ( د.ت

 . 106 ص / 6 ج : اإليضا  يف علوم البالغة، القزويين – 809

 . 30 – 28 / 56 : الواقعة سورة – 810
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 اْلَجِحيمَ  ث مَّ  * فـَغ ل وه   خ ذ وه  "تعاىل كقوله  الثالثة أو، (811)"َغَوى َوَما َصاِحب ك مْ  َضلَّ  َما * َهَوى ِإَذا َوالنَّْجمِ ":

ع ألن   كثريا  منها أقصر قرينة توىل أن حيسن وال، (812)"َصل وه    جاءت مث، وهلالط األوىل من أمده استوىف إذا الس ج 

 والذوق، دوهنا فيعثر غاية إىل االنتهاء يريد كمن  السامع ويبقى، املبتور كالشيء  يكون، كثريا    منها أقصر الثانية

 . (813)"بصحته ويقضي بذلك يشهد

ع حي  س ن   وال": فقال السجع عن املراغي مصطفى أمحد حتد  وقد    : أشياء أربعة أستوىف إذا إال احلسن كل  الس ج 

 . السمع على خفيفة أنيقة رشيقة املفردات تكون أن -1

 أو اللفظ يف بزيادة إال لك يدين ال السجع رأيت فإذا، هلا تابعة هي إذ، املعاين خدم األلفاظ تكون أن – 2

  املمقوت املتكلف أنه فاعلم، فيه نقصان

 . مستنكرة غري مألوفة الرتكي  عند احلاصلة املعاين تكون أن – 3

عتني من واحدة كل  دلت أن – 4  بال تكرارا   السجع يكون ال حى األخر  عليه دلت ما يغاير معى على الس ج 

 . (814)"فالدة

 . العاطلو ، وم رصع، ومتوازي، مطرف : أقسام أربع والسجع 

 . (815)"وزنا   ال تقفية الفاصلتان فيه اتفقت ما هو": املطرف السجع – 1

 . (816)"وتقفية   وزنا   الفاصلتان فيه اتفقت ما هو": املتوازي السجع – 2

 رص ع سجع – 3
 وزنا   األخر  الفقرة من يقابلها ما مثل أكثرها أو كلها  الفقرتني إحد  ألفاظ فيه كان  ما هو": امل

 . (817)"وتقفية  
                                                 

  . 2 – 1 / 53 : النجم سورة – 811

 . 31 – 30 / 69 : احلاقة سورة – 812

 . 106 ص / 6 ج : اإليضا  يف علوم البالغة، القزويين - 813

 . 361 – 360 ص: :علوم البالغة ) البيان واملعاين والبديع ( ، املراغي مصطفى أمحد - 814

 . 357 ص: : البالغة االصطالحية، قلقيلة العزيز عبد عبده – 815

 356 ص: : املصدر نفسه، قلقيلة العزيز عبد عبده – 816

 . 331 – 330 ص: : جواهر البالغة، اهلامشي أمحد – 817
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 ةواألمان الدين أهل قل : القالل كقول،  القافية بينهما جتمع وال أختها اللفظة تقابل أن وهو": العاطل سجع – 4

 أو وي بطن ي ظ هر فيما : قال شاء فلو . ( يسكن ) قبالة يف ( يعول ) فقال ؟ يد ع ول من وعلى ؟ ي س ك ن   م ن   فإىل

  . (818)"ويد ع ل ن ي سرُّ  فيما

 على تعاىل قوله يف املطرف سجع منها، األلفاظ هبا زينت الي األسجا  من كثري  األنبياء دعوة آيات يف ورد وقد 

 (َأْطَوار او) ( َوقَار ا ) الكلمتني إن ،(819)"َأْطَوار ا َخَلَقك مْ  َوَقدْ  * َوقَار ا لِلَّ ِ  تـَْرج ونَ  ال َلك مْ  َما":  نو  لسان

 والثانية ( فعاال   ) وزن على فاألوىل، بينهما اختالفا   هناك فإن وزنيهما إىل نظرنا وإذا، الفاصلتان متثالن اآليات يف

 . األخري احلرف يف واتفاق ( أفعاال ) وزن على

 َأَفلَ  فـََلمَّا رَبِّي َهَذا قَالَ  َكوَْكب ا  رََأى اللَّْيل   َعَلْي ِ  َجنَّ  فـََلمَّا": تعاىل قوله يف السجع من النو  هذا جاء كما       

 ِمنْ  الك وَننَّ  رَبِّي يـَْهِدِني َلمْ  لَِئنْ  قَالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا رَبِّي َهَذا قَالَ  بَا ِغ ا اْلَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا * اآلِفِلينَ  أ ِحب   ال قَالَ 

 ِممَّا بَِريء   ِإنِّي يَاقـَْومِ  قَالَ  َأفـََلتْ  فـََلمَّا َأْكبَـر   َهَذا رَبِّي َهَذا قَالَ  بَا َِغة   الشَّْم َ  رََأى فـََلمَّا * الضَّالِّينَ  اْلَقْومِ 

 قـَْوم     َوَحاجَّ    * اْلم ْشرِِكينَ  ِمنْ  أَنَا َوَما َحِنيف ا َواألْرضَ  َماَوا ِ السَّ  َفطَرَ  لِلَِّذي َوْجِهي َوجَّْهت   ِإنِّي * ت ْشرِك ونَ 

 ِعْلم ا َشْيء   ك لَّ   رَبِّي َوِس َ  َشْيئ ا رَبِّي َيَشاءَ  َأنْ  ِإال بِ ِ  ت ْشرِك ونَ  َما َأَخاف   َوال َهَداِني َوَقدْ  اللَّ ِ  ِفي أَت َحاج وِني قَالَ 

 فََأي   س ْلطَان ا َعَلْيك مْ  بِ ِ  يـ نَـزِّلْ  َلمْ  َما بِاللَّ ِ  َأْشرَْكت مْ  أَنَّك مْ  َتَخاف ونَ  َوال َأْشرَْكت مْ  َما َأَخاف   وََكْيفَ  * تـََتذَكَّر ونَ  َأَفال

 َوه مْ  األْمن   َله مْ  أ ْولَِئكَ  ِبظ ْلم   ِإيَمانـَه مْ  يـَْلِبس وا َوَلمْ  آَمن وا الَِّذينَ  * تـَْعَلم ونَ  ك نت مْ   ِإنْ  بِاألْمنِ  َأَحق   اْلَفرِيَقْينِ 

 سبيل على ولي ، لل صم العنان وإرخاء الفرض سبيل على  إبراهيم سيدنا من الكالم فهذا، (820)"م ْهَتد ونَ 

 يصغوا حى والكواك  األصنام لعبادة جماراة القول هذا قال فقد – ذلك يفعل أن حاشاه – واالعتقاد االعرتاف

 والرب ومنتقل متغري هو بل الوجود ثابت غري الكوك  هذا أن هلم وأثبت الباطل اهذ على كر  مث، حديثه إىل

 يصلح فال، ينتقل وال يتغري فال، ومربوبيه عابديه شئون على دالما ليقوم، الوجود ثابت يكون أن البد احلقيقي

                                                 

، بريوت، العلمية الكت  دار، الدين مش  حسني حممد : حتق، معامل الكتابة ومغامن اإلصابة، القرشي علي بن الرحيم عبد – 818

 . 97 ص: : م 1988 – هددد 1408، 1 ط، لبنان

 . 14 – 13 / 71 : نو  سورة – 819
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 اهلل وحدانية على للالستدال ثانية حالة إىل  إبراهيم انتقل مث . اهلل دون من يعبد أن الكوك  هذا إذن

 يـَْهِدِني َلمْ  لَِئنْ  قَالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا رَبِّي َهَذا قَالَ  بَا ِغ ا اْلَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا"واألصنام الكواك  ربوبية وإبطال وربوبيته

 من يهديين لذيا ذا فمن اآلخر يغي  مث الوقت بعض يضيء إهلا   أعبد وكيف"الضَّالِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنْ  الك وَننَّ  رَبِّي

 إله وجود على  إبراهيم يؤكد القوي العقلي االستدالل هذا وبعد . ؟ غاب هو إذا شئوين على ويقوم الضالل

 إليه الذي فهو، احلق اإلله ألنه صفاته يف كامل  هو بل النق  يعرتيه ال إله وهو، الكواك  هذا غري حقيقي

 َلمْ  لَِئنْ "قوله يف مؤكد من بأكثر الكالم تأكيد ويف، الضالني ةمجل من يكون ال حى للهداية طلبا    إبراهيم

 ويف .. العاملني ورب إبراهيم رب اهلل هو اهلداية مصدر أن وحتقيق تقرير"الضَّالِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنْ  الك وَننَّ  رَبِّي يـَْهِدِني

 . للربوبية املنايف النق  من يعرتيه ما غمر  اهلل دون من وإهلا   ربا   القمر اختاذهم يف قومه بضالل ظاهر تعريض اآلية

 يف عظيمة مبالغة وهذه ( َأْكَبر َهَذا رَبِّي َهَذا قَالَ  بَا َِغة   الشَّْم َ  رََأى فـََلمَّا ) ثالثة حالة إىل  إبراهيم مث

 هذا وعن، املناهج وأوضح احلجج أبلغ من اخلصم إلزام طريق على العبارة يف املوافقة فإن، لل صم العنان إرخاء

 األنوار منه يقتبسون الذي األرباب رب وهو األفالك ملك الشم  أن القوم العتقاد"الشَّْم َ  رََأى فـََلمَّا"قال

 اختالفها على الكواك  أن وأراهم كوك   إىل كوك   من بانتقاله، احلجة عليهم أقام أن وبعد . اآلثار منه ويقبلون

 الي الصحيحة عقيدته عليهم أعلن، وحتضر تغي  ألهنا إهلا   أو ربا   يكون أن منها واحد يصلح ال وضعفا   قوة  

 مقام املقام ألن ذلك وأكد باهلل يشركون مما بريء أنه فأراهم، وهلة أول من املبني الضالل عليهم يسجل جعلته

 واألرض السموات فطر الذي على بعبادته أقبل وأنه، اجلدل سبيل على هلم جماراته بعد خاصة إنكار حدو  توقع

 خالق فهو، بالعبادة وإفراده إليه التوجه علة الصلة جبملة لإلشعار )اهلل( الداللة لفظ على ( الذي ) املوصول وإيثار

، اهلل به يشرك مما براءته إعالن بعد املشركني من أيضا براءته أعلن مث، فيه وما الكون هلذا املدبر واألرض السموات

 براءته علة وبيان عليهم الوصف هذا تسجيل ( منكم أنا وما ) دون بالوصف"م ْشرِِكينَ الْ  ِمنْ  أَنَا َوَما"قوله ويف

 على واالنتقال والتغري والزوال باألفول إبراهيم استدل وهكذا . غريهم مشرك كل  من براءته ولتعميم هلم وذمه منهم

 لو هذا، مغري إىل احتاج تغري وإذا يتغري ال القومي اإلله فإن، وإهلا   ربا   الكواك  هذه من أحد يكون أن يصح ال أنه

 . الكمال حد عن أيضا خيرجه والزوال األفول فإن وشفيعا   وقربة واسطة اعتقدوه ولو، أزليا   وإهلا   قد ا   ربا   اعتقدوه

 فوج ، العاملني رب هلل املطلق الكمال وأثبت لألصنام العجز صفات اللطيفة احملاجة هبذه  إبراهيم أثبت وقد
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 وباملقارنة، آية كل  هناية والسيما الكر ات اآليات إىل نظرنا لو أخر  جهة ومن، شريك دون وحده أن لكبذ

، اآلِفِلينَ ) كلمة  كل  لنهاية جر  هنا فاالتفاق، املطرف السجع من وهو السجع من اللون هذا إن   جند بينها

 بالسجع يسمى ما وهذا النون حرف يف جر  فاالتفاق، ( َتد ونَ م هْ ، تـَْعَلم ونَ ، تـََتذَكَّر ونَ ، ت ْشرِك ونَ ، الضَّالِّينَ 

 . (821) املطرف

 َلَها أَنـْت مْ  الَِّتي التََّماثِيل   َهِذهِ  َما َوقـَْوِم ِ  ألَبِي ِ  قَالَ  ِإذْ ": وقومه ألبيه دعوته يف خليله لسان على تعاىل وقوله      

 بِاْلَحقِّ  َأِجْئتَـَنا قَال وا * م ِبين   َضالل   ِفي َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  ك نت مْ   َلَقدْ  قَالَ  * ِدينَ َعابِ  َلَها آبَاَءنَا َوَجْدنَا قَال وا * َعاِكف ونَ 

 * الشَّاِهِدينَ  ِمنْ  َذِلك مْ  َعَلى َوأَنَا َفَطَره نَّ  الَِّذي َواأَلْرضِ  السََّماَوا ِ  َر    رَب ك مْ  بَل قَالَ  * الالِعِبينَ  ِمنْ  أَْنتَ  َأمْ 

 آيتني كل  بني وباملقارنة الكر ات اآليات إىل النظر عند، (822)"م ْدبِرِينَ  تـ َول وا َأنْ  بـَْعدَ  َأْصَناَمك مْ  أَلَِكيَدنَّ  لَّ ِ َوتَال

 وأيضا، ( وفاعلني، فاعلون ) الوزن ألن، الوزن دون القافية يف أو األخري احلرف يف األخريتني الكلمتني أتفاق جند

 يسمى الوزن دون فقط األخري احلرف يف اتفقتا كلمتني  فكل، ( ومدبرين، الشاهدين ) و ( والالعبني، مبني )

  . املطرف السجع

 َوآبَاؤ ك مْ  أَنـْت مْ  * تـَْعب د ونَ  ك ْنت مْ   َما َأفـََرأَيـْت مْ  قَالَ ": وقومه ألبيه دعوته يف خليله لسان على تعاىل وقوله      

 * َوَيْسِقينِ  ي ْطِعم ِني ه وَ  َوالَِّذي * يـَْهِدينِ  فـَه وَ  َخَلَقِني الَِّذي * اْلَعاَلِمينَ  َر َّ  ِإال ِلي َعد و   فَِإنَـّه مْ  * اأَلْقَدم ونَ 

 ،(823)"الدِّينِ  يـَْومَ  َخِطيَئِتي ِلي يـَْغِفرَ  َأنْ  َأْطَم    َوالَِّذي * ي ْحِيينِ  ث مَّ  ي ِميت ِني َوالَِّذي * َيْشِفينِ  فـَه وَ  َمِرْضت   َوِإَذا

 . الوزن دون القافية يف متفقتان ( اأَلْقَدم ونَ ، تـَْعب د ونَ تان)فالكلم

                                                 

و ؛ 204 – 198 ص / 7 ج : رو  املعاين، األلولسيو  ؛ 337 – 366 ص / 2 ج :الكشاف ، الزخمشري انظر: – 821

   ؛ 402 – 401 ص / 1 ج : صفوة التفاسري، الصابوين علي حممدو  ؛ 326 – 317ص / 7 ج :التحرير والتنوير، عاشور ابن

، وأوالده احلليب الباين مصطفى مطبعة، كيالين  سعيد حممد :حتق، امللل والنحل، الشهرستاين أمحد بكر أيب الكرمي عبد بن حممدو  

 . 53 ص / 1 ج : ( د.ت )، ( د.ط )، مصر

 . 57- 52 / 21 : األنبياء سورة – 822

 . 82 – 75 / 26 : الشعراء سورة – 823
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 ِإذْ  * ِإبـَْراِهيمَ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتل  ": الدعوة يف أيضا   خليله لسان على تعاىل قوله يف العاطل السجع وود وقد      

، (824)"َتْدع ونَ  ِإذْ  َيْسَمع وَنك مْ  َهلْ  قَالَ  * َعاِكِفينَ  َلَها فـََنَظل   َأْصَنام ا نـَْعب د   قَال وا * تـَْعب د ونَ  َما َوقـَْوِم ِ  ألَبِي ِ  قَالَ 

 عدم لرأينا ( وتدعون، عاكفني ) و، ( وتعبدون، إبراهيم ) الكر ات اآليات يف أخريتني كلمتني  بني قارنا فلو

 . اللفظ دون املعى على التأكيد يتم إمنا، اللفظ اتفاق وعدم، القافية يف االتفاق

 َأوْ  * َتْدع ونَ  ِإذْ  َيْسَمع وَنك مْ  َهلْ  قَالَ ":  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف املتوازي السجع جاء كما       

َفع وَنك مْ   األخريتني لآليتني الفاصلتني رأينا فلو، (825)"يـَْفَعل ونَ  َكَذِلكَ   آبَاَءنَا َوَجْدنَا بَلْ  قَال وا * َيض ر ونَ  َأوْ  يـَنـْ

 . املتوازي بالسجع يسمى ما وهذا والقافية الوزن يف متفقتني لرأينامها

 ِإذْ ": أبيه دعوته يف  إبراهيم لسان على تعاىل قوله يف السجع من النو  هذا فيها ورد الي مواضع ومن      

 َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءِني َقدْ  ِإنِّي أََبتِ  يَا * ئ اَشيْ  َعْنكَ  يـ ْغِني َوال يـ ْبِصر   َوال َيْسَم    ال َما تـَْعب د   ِلمَ  أََبتِ  يَا ألَبِي ِ  قَالَ 

 أََبتِ  يَا * َعِصيًّا لِلرَّْحَمنِ  َكانَ   الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانَ  تـَْعب دْ  ال أََبتِ  يَا * َسِويًّا ِصَراط ا َأْهِدكَ  فَاتَِّبْعِني يَْأِتكَ  َلمْ 

 ِإْبراِهيم   يَا آِلَهِتي َعنْ  أَْنتَ  َأرَاِغب   قَالَ  * َولِيًّا ِللشَّْيطَانِ  فـََتك ونَ  ْحَمانِ الرَّ  ِمنْ  َعَذا    يََمسَّكَ  َأنْ  َأَخاف   ِإنِّي

 قد اآليات هذه لرأينا وفواصلها الكر ات اآليات يف النظر أمعن لو، (826)"َمِليًّا َواْهج ْرِني أَلَْرج َمنَّكَ  تَنَت ِ  َلمْ  لَِئنْ 

 يطمئن الذي القرآين األعجاز من وهذا، ( مليا، وليا، عصيا، سويا ) قافيةوال الوزن يف متفقة بكلمات اختتمت

 . واإلرشاد بالنصح للقبول ويدفعها النف 

 الصدر على العجز رد :ثالثا   .3،2،3

 ومن، له دقيق تعريف أو حتديد دون عرضا   مصنفامم يف وجاء املتقدمون العلماء عرفه، البديعي الفن هذا      

 هذا مفهوم فإن، التسمية اختلفت ومهما له تسميات عدة وذكروا، تسميته على العلماء واختلف، اجلاحظ هؤالء

 عند – اهلل شاء إن – وسنقف، وأمثلته وقواعده وأصوله الدقيقة تسميته له فنا   بعد فيما أصبح البالغي الفن

                                                 

 . 72 – 69 / 26 : عراءالش سورة – 824

 . 74 – 72 / 26 : الشعراء سورة – 825

 . 46 – 42 / 19 : مرمي سورة – 826



187 

 

 عن يتم ض وما، الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة يف الفن هذا أثر إىل منضي مث، واالصطالحي اللغوي مفهومه

  . آثار من البديعي الفن هذا

 رددت مصدر : واملراد، ورجعه الشيء صرف : الردُّ ": منظور ابن يقول، لغة   الصدر على العجز رد      

 جاء وإمنا بعد فيما البالغة علماء قرره كما  قبله أو اجلاحظ عند الفن هذا يرد فلم اصطالحا   أما، (827)"الشيء

 إىل راجعة حمالة ال الفرو  إن": القيان رسالة يف كقوله  الفن هبذا صلة هلا أخر  موضوعات عن عرضا   حديثه عند

  . (828)"بصدورها الحقة عجازواأل أصوهلا

 إىل وأشار، ( تقدمها ما على الكالم أعجاز رد ) ومساه، للبديع الرليسة اخلمسة الفنون أحد املعتز ابن جعله وقد 

عل أن": بأنه البالغيني من املتأخرون عر فه وقد، (829) للونني بتمثيله الشعر يف يرد كما  نثرال يف يرد أنه  أحد جي 

 البديعية الفنون من وهو . (830)"آخرها يف واآلخر الفقرة أول يف هبما امللحقني أو املتجانسني أو املتكررين اللفظني

 .اللفظية واحملسنات املعنوية احملسنات بني جتمع الي

 جرت الي املنازلة قبل وذلك والسحرة  موسى بني احملاورة حلقة يف البديع ألوان من اللون هذا ويظهر      

 َوَقدْ  بَِعَذا    فـَي ْسِحَتك مْ  َكِذب ا  اللَّ ِ  َعَلى تـَْفتَـر وا ال َويـَْلك مْ  م وَسى َله مْ  قَالَ ": تعاىل قوله يف جاء كما،  بينهما

 كذبا    على ختتلقوا ال، احذروا : هلم فيقول فرعون سحرة  موسى يعظ اآلية هذه ففي، (831)"افْـتَـَرى َمنْ  َخا َ 

 فعند . الكذب اهلل على اختلق من خسر وقد، عنده من بعذاب فيستأصلكم، السحر من الناس به ختدعون مبا

 يف املرة هذه ولكن تتكرر هبا وإذا اآلية مطلع يف جاءت ( تـَْفتَـر وا ال ) كلمة  أن نلحظ الن  هذا يف التأمل

                                                 

 . 1621 ص / 18 ج : لسان العرب، منظور ابن – 827

 : ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة، هارون حممد السالم عبد حتق:، رسالة القيان ) رسالل اجلاحظ (، اجلاحظ حبر بن عمرو – 828

 . 146 ص / 2 ج

، كراتشقوفسكي  اغناطيوس : املستشرق فهارسه وإعداد عليه والتعليق بنشره اعتى، كتاب البديع، املعتز بن عبداهلل  – 829

 . 47 ص: : ( د.ت )، ( د.ط )، دمشق، احلكمة دار منشورات

 يف أو، حشوه يف أو، األول املصرا  صدر يف واآلخر البيت آخر يف اللفظني أحد يكون أن فهو الشعر يف أما، النثر يف هذا – 830

 .311 ص: : علم البديع، بسيوين انظر: الثاين. املصرا  صدر يف أو، آخره

 . 61 / 20 : طه سورة – 831
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 كان  واخلسران والدمار اهلالك وأن، كذبا    اهلل على االفرتاء من التحذير على والنهاية البداية من كل    فتعانق، النهاية

 وأن،  موسى مواجه من كل  بني أشارت أهنا الكر ة اآلية هذه يف واملالحظ، االفرتاء هذا من نصي  له

 .(832) ( والسحرة فرعون ) هلم مالزمة صفة الكذب
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  الخاتمة

 

 مددا أهددم القددار  يدددي بددني أضددع، (بالغيددة دراسددة) الكددرمي القددرآن يف األنبيدداء دعددوة دراسددة مددن االنتهدداء وبعددد      

 :اآليت النحو على وهي، نتالج من إليه توصلت

 هدذه يف خليفدة اإلنسان هبا لفك  الي والواجبات املهام وأحسن أعظم من وتعاىل سبحانه اهلل إىل الدعوة إن – 1

 الوجده علدى الددعوة بواجد  بالقيدام إال واالجتماعيدة الفرضية أحواله تستقيم وال اإلنسان حياة تكتمل فال، األرض

 .للناس احلق يبني الذي األمثل

 من عداه ام وإن  ، والن  واجلملة والكلمة باحلرف، القرآن أجزاء جبميع يتعلق لغوي ذايت القرآين اإلعجاز إن – 2

 أ طلددق سددواء، عنهددا خددارج بشدديء ال ذامددا اللغددة اسددتعمال يف قددالم أمددر فاإلعجدداز، الشددمولية بتلددك يتسددم ال الوجددوه

 يف ويسدري، وبالغتده وبيانده القرآن أسلوب يف يتجلى الذي واإلعجاز، البالغي أو البياين أو اللغوي اإلعجاز عليه

 مصدطلح وإن، والشدكل الصياغة حي  من والعبارة واجلملة والكلمة احلرف ويف، القرآنية والصورة والشكل القال 

 تنددداوال   وسدددعهاوأ تدددداوال   كثرهددداوأ اإلعجددداز بدراسدددات تصدددلتا الدددي املصدددطلحات هدددمأ هدددو ( البالغدددي اإلعجددداز )

       ، وجه أكمل على املتلقي إىل وصيلهوت املعى إيصال شأنه من ما كل  فيه يدخل ألنه، اإلعجاز وضوعاتمل

يددزداد  بددل ( البددديع، البيددان، املعدداين )الددثال   البالغددة علددوم علددى خيتصددر  ال  البالغددي اإلعجدداز صددطلحم إن   – 3

 بيانيددة روافددد مددن وهددي، الددنف  يف وتأثريهددا، الددن  داخددل يف اللغددة يف اإلبدددا  منددابعو  التددأثري أسددباب مجيددع ليشددمل

دو القدرآين الدن  متنح الي فنية خصال و   ودقدة، وأصدواما احلدروف تناسدق مدن اإلعجداز م نتهدى إىل بالغتده وعلدو مس 

 وقدوة، الفواصدل وتناسدق، التدأثري وقدوة التصدوير وبالغدة، التدأليف وروعدة، الدنظم وبراعدة، داللتهدا وقدوة األلفاظ انتقاء

  املعجز بالنظم ذلك مجيع وعرض، وأساليبه القرآن بألفاظ متعلق ما وكل، السياق ومراعاة، املوسيقى ومجال اإليقا 

. 
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 الندداجح واملثددال صددريحال الدددعوة نددداء فهددي، الكددرمي القددرآن يف املهمددة الدعويددة األسددالي  مددن األنبيدداء دعددوة إن – 4

، البشددرية الددنف  طبيعددة مددن القريبددة الواقعيددة التجددارب تعددرض ألهنددا ؛ اإلنسددانية إىل اخلالدددة اإلسددالمية الرسددالة حلمددل

 يف تأثريهدا وقدوة ودقدة تعبريهدا تصدويرها روعدةب املعجدزة القدرآن بالغدة من التأثري ىعل هلا القدرة الي الفنية سالي باأل

 كددل  وعددرض والبعدد  والرسددالة كالتوحيددد  همددةامل العقديددة القضددايا وترسددي  وأهدددافها مقاصدددها قحتقددلكددي ، النفددوس

 وغريهدا األخدالق لمكدارم وفضدال وبيدان واإلرشداد النصدح مدن حتملده عمدا فضدال  ،  والتحذير التبشري بأسالي  ذلك

 . اإلنسانية القيم من

 الناجحدة الطريقدة هدي القدرآين الن  دخل يف البالغية موضوعاتلل املتكاملة الدراسة أن إىل البح  وتوصل – 5

 الكثري يفقده السياق ظالل من البالغي وضو بامل اخلروج وأن  ، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجازب لتذوق واالستمتا 

 يتجدزأ ال جدزء أهندا علدى البالغية الفنون يشاهد الذي املتكامل التحليل إىل البح  أكد لذلك، غيةالبال قيمته من

 اآليدة وجدو معهدا املتواشدجة الفندون وبدني بينهدا املتبادلة العالقات عطيها منت ما مع بالغتها على واقفا  ، السياق من

 . والبيان البالغة ات مر  بأعلى هبا املنوطة والصور املعاين لعرض وإحياءات ظالل من

  احلجدددة بيدددانو  أقدددوامهم إلقندددا  جددداءت األنبيددداء دعدددوة يف احلدددوار عليهدددا سدددتندي الدددي واإلقندددا  جاحلجددد طدددرق إن – 6

، الكفدر إىل هبدم أودت الدي املعاصدي وأندوا  ألوان كل  تركو  تعاىلسبحانه و  اهلل وعبادة التوحيد إىل بدعومم لإل ان

 و، التددأثري علددى والقدددرة التصددوير وبراعددة التعبددري دقددة مددن تتميددز ل مددا البالغيددة وعاتملوضددوا الي األسدد علددى ارتكددزت

 ولدني احلدوار بدأدب تأكيدد  مدع، واهلدالك والنجداة والضدالل واهلدايدة والكفدر واإل دان والشدر اخلري بني التأملالتفكري 

 التغافل يبغي ال الي تضاداتامل كعرض،  واملعاصي الكفر ظلمات من إخراجهمو  الناس هداية على حرصا   اخلطاب

 إحصداؤها يطدول الدي األسدالي  مدن وغريهدا، والعبدارات اجلملدة بني ( املقابلة ) و املفردات بني ( الطباق ) بددد عنها

 ال .اجمل هذا يف

 يف البالغيددة وغايامددا والتددأخري التقدددمي ظدداهرة انضددمت آيدات الكددرمي القددرآن يف األنبيدداء دعددوة يف البحدد  وجدد – 7

 لتقبدل والقددرة اخليدال يسدتجل  لكدي ذكداء إىل حيتاجدان ذاتده حبدد والتدأخري التقددمي أن حيد ، املتلقي عقل خماطبة

 . املعى
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 لتشمل وامتدت، الكلمة من بأجزاء ابتدأت، متعددة بأشكال الكرمي القرآن يف األنبياء دعوة يف احلذف جاء -8

 وسياقاما الكر ة اآليات هذه موضوعات تنو  عم تناغمت، متنوعة دالالت وحققت، واجلملة الكلمة

 األنبيددداء حدددوار يف والتعجددد  واإلنكدددار والتقريدددر النفدددي معدددى إىل اخلدددارج ( اجملدددازي االسدددتفهام ) أسدددلوب جندددد – 9

 يف ل مدا وذلدك، وعندادهم كفدرهم  سدب  اندتك  الدي ومعاصديهم معتقددامم تدرك على حلملهم، أقوامهممع  واملرسلني

 بدددبطالن واالعدددرتاف لدددزاماإل علدددى امل اطددد  حبمدددل املعاصدددي تلدددك عدددن والدددرد  النفدددي يف املبالغدددة نمددد األسدددلوب هدددذا

  . الصريح النفي يؤديه ال ما، الصواب وجمانبة الغفلة من عليه هو ما على انتباهه جذبو ، عنه املستفهم

 تقتضدددي الددي لدددعوةا مقامددات إىل ذلددك ومددرد، وتتابعدده األمددر فعددل جمدديء اقتضددت قددد الدددعوة مقامددات إن – 10

 الدعوة مقامات يف نر  كما،  الدعوة ورفض الشرك على وإصرارهم األقوام عناد ملواجهة واإلحلا  واإلصرار املعاودة

 يقتضددي كددف  طلدد  ألندده، واحلدددة والتحددذير بددالرجز مصددحوب األصددل يف هددو الددذي النهددي بأسددلوب اقتضددت قددد

 ضدد عدن الواقدع يف هدو الدذي األمدر مدن النداس علدى أشدد فهدو، هعدمد عندد املتوقعة للمضرة حتاشيا   الفوري االمتثال

 . به املأمور

 إىل الددداعي توجيدده مددن ليددتمكن النددداء اسددت دام مددن والغايددة، األنبيدداء دعددوة يف واسددعة مسدداحة النددداء شددغل – 11

 اجلملددة بهيصددح وقددد، اسددتفهام أو هنددي أو أمددر يصددحبه النددداء أن غالبددا   ، ونالحددظالددداعي يطلبدده مددا لينفددذ املدددعو

  . اخلربية

 تصددبح حددى التوضدديح مندده والغددرض، والتحديددد بالدقددة الكددرمي القددرآن يف األنبيدداء دعددوة يف التشددبيهات متتدداز – 12

 والتشدبيه املرسدل التشدبيه : وهدي التشدبيهات من أنوا  ثالثة البح  يف ورد وقد، العواطف يف ومؤثرة واضحة دقيقة

 . التمثيلي والتشبيه البليغ

 األحدا  تصوير على القدرة من متتلكه ل ما ألقوامهم األنبياء ودعوة احلوار يف البياين التصوير فنون و ظفت – 13

 القار  جتعل تعبريية طاقات من متتلكه مبا، وأمزجتها وطبالعها دواخلها عن والكشف الش صيات ورسم واملشاهد

 ( العقلي اجملاز ) و ( االستعارة ) و ( املرسل اجملاز ) كدد،  وكيانه ووجدانه بإحساسه واملشاهد األحدا  تلك يعيش

 . التعبري يف واإلجياز املعاين يف املبالغة من الفنون ذههب يتضح  ما مع ( كنايةال و) ( )التشبيه و
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 املتسقة املوسيقى حتقيق يف شارك وتساهمت عالية صوتية ق يم لديها األلفاظ من يت ري املعجز النظم نالحظ – 14

 أداة للددن  واخلددارجي الددداخلي اإليقددا  عددن الندداتج املوسدديقى فدداجلو، والشددعوري النفسددي املوقددف أو املشددهد جددو مددع

  اللفظيدة احملسدنات حتققده أم وصيغتها املفردة أصوات عن ينتج ما سواء  ، األمسا  مرآة أمام املشاهد لتصويرل صادقة

 . ( ناساجل ) و (الصدر على العجز رد) و السجع() كد

 يف وقدوي فاعل بشكل يسهم فهو، اجلناس موضو  عليها يقوم الي املميزةو  املهمة العنصر من اإليقا  عدي – 15

، الداللددة توصديل يف بدآخر أو بشدكل تسدهمتشدارك و  اإليقدا  طبيعدة أن :أي، املعدى مدع بفاعليدة مجاليدة داللدة تأديدة

 . بينها اجملان  األلفاظ بني صلة إلجياد كريالتف إثارة على يعمل حنو على واملعى الصوت بني ترابط عملي حي 

، وحددده تعدداىل هلل الكمددال ألن، الكمددال فيدده ندددعي ال الددذي املتواضددع البحدد  هددذا خامتددة يف قولدده  كددن مددا هددذا 

 جيعلدده وأن حسددناتنا كفددة  يف جيعلدده وأن منددا يتقبلدده أن  هلل ذليلددة خاشددعة بعددني ونرنددو اجلهددد نبددذل أن وحسددبنا

 . اجملي  ونعم املوىل نعم إنه، سيئاتنا عن به لنكفر النافع العلم من جزءا  

  .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر 
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  المصادر
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 الكتب :أوال  

 د.ت(.) ،5 ط، القاهرة، املصرية األجنلو مكتبة، األصوات اللغوية، أني  إبراهيم 

 م 1978، ( د.ط )، القاهرة، املصرية ألجنلوا مكتبة، من أسرار اللغة، أني  إبراهيم 

 الشارقة، واإلعالم الثقافة دالرة إصدارات، البديع يف القرآن أنواعه ووظالفه، عالن حممد إبراهيم ،

 . م 2002، ( )د.ط

 للطباعة األثري ابن دار، حماضرات يف البالغة العربية ) علم املعاين (، احلمداين حممود حممد إبراهيم 

 . م 2005 - هددددد 1425، 1 ط، والنشر

 مكتبة، املعجم الوسيط، النجار وحممد، القادر عبد وحامد، الزيات وأمحد، مصطفى إبراهيم 

 . ( د.ت )، 4 ط، مصر، الدولية الشروق

 جواد مصطفى : حتق، اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور، اجلزري األثري ابن 

 . م 1956، 1ط، بغداد، العراقي يالعلم اجملمع، سعيد ومجيل

 ( د.ط )، مصر، والتوزيع والنشر للطباعة مصر هنضة دار، من بالغة القرآن، بدوي أمحد أمحد ،

 . م 2005

 وزارة ( اهلل رمحه قاسم) بن حممد الرمحن عبد : وترتي  مجع، جممو  الفتاو ، تيمية بن أمحد 

 . م 2004 - هدددددد 1424، ( د.ط )، السعودية، اإلرشاد والدعوة األوقاف

 قري علي بن حممد بن أمحد
 
 : حتق، املصبا  املنري يف غري  الشر  الكبري للرافعي، الفيومي امل

  . ( د.ت )، 2 ط، القاهرة، املعارف دار، الشناوي العظيم عبد الدكتور

  القاهرة، املعارف دار، مفهوم اإلعجاز القرآين حى القرن السادس اهلجري، العمري مجال أمحد ،

 . م 1982، ( )د.ط
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  املعاصر الفكر دار، نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القدمي، عمار حممد سيد أمحد ،

 . م 2000 - هدددد 1421، 1ط، سورية، دمشق، الفكر دار، 1ط، لبنان – بريوت

 1407، ( ط د. )، غدادب، العراقي العلمي اجملمع مطبعة، حنو املعاين، اجلواري الستار عبد أمحد 

 . م 1987 - هدددد

 1ط، مصر، والنشر للطباعة الكتاب دار، الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووساللها، غلوش أمحد ،

 . ( )د.ت

 غيداء دار، الكناية يف القرآن الكرمي موضوعاما ودالالما البالغية، احلياين رمضان فتحي أمحد 

 . هددد 1435 – م 2014، 1ط، عمان، والتوزيع للنشر

  بريوت، العلمية الكت  دار، علوم البالغة ) البيان واملعاين والبديع (، املراغي مصطفى أمحد ،

  . م 1993 - هدد 1414، 3 ط، لبنان

 والنشر للطباعة املطبوعات وكالة، املعاين (، البالغة، أسالي  بالغية) الفصاحة، مطلوب أمحد ،

 . م 1980، 1 ط، الكويت

 ( د.ط )، العراقي العلمي اجملمع مطبعة، م املصطلحات البالغية وتطورهامعج، مطلوب أمحد ،

 . م 1983 - هددد 1403

  عبده اجلليل عبد : وحتق شر ، معاين القرآن وإعرابه، الزجاج السري بن إبراهيم إسحاق أبو 

 . م 1988 - هددد 1408، 1 ط، بريوت، الكت  عامل، شليب

   مطبعة  ،قتض  يف البالغة العربية امل ،مصطفى قرقز  ،أسامة اختيارragbet ،  اسطنبول،   

 م 2017 ، 1ط 

 عطار الغفور عبد أمحد : حتق، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، اجلوهري محاد بن إمساعيل ،

 . م 1984 - هددددد 1404، 4 ط، للماليني العلم دار

  حنفي : حتق، وبيان إعجاز القرآنحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ، املصري األصبع ابن 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة، العريب الرتا  إحياء جلنة، شرف حممد
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  والنشر للطباعة مصر هنضة، شرف حممد حفين : حتق، بديع القرآن : املصري اإلصبع ابن 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، والتوزيع

 حممود : حتق، أسرار البالغة، النحوي اجلرجاين حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أيب اإلمام 

 . ( د.ت )، ط( د. )، جدة، املدين دار، شاكر حممد

 تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل ، العمادي حممد بن حممد السعود أيب اإلمام

 . ( ت د. )، 1 ط، لبنان، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار، مزايا القرآن الكرمي

 زاد املسري يف ، البغدادي القرشي اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال الفرج أيب ماماإل

 م 1983 - هدددد 1403، 3 ط، بريوت، اإلسالمي املكت ، علم التفسري

 هددددد 1403، ( د.ط )، بريوت، الشروق دار، إىل القرآن الكرمي، شلتوت حممد األكرب اإلمام - 

 . م 1983

 حتق، مهع اهلوامع يف شر  مجع اجلوامع، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين اللج اإلمام : 

 . م1998 - هددد 1418، 1 ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، الدين مش  أمحد

 الرمحن عبد : شرحه، التل ي  يف علوم البالغة، القزويين الرمحن عبد بن حممد الدين جالل اإلمام 

 . ( د.ت )، 1 ط، مصر، العريب الفكر دار، الربقوقي

 شر  شذور الذه  ، النحوي هشام بابن املعروف يوسف بن عبداهلل حممد أيب الدين مجال اإلمام

 ط، لبنان، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار، عاشور فضل أبو حممد : حتق، يف معرفة كالم العرب

 . م 2001 - هددد 1422، 1

 حتق، اجلواهر احل سان يف تفسري القرآن، الثعاليب زيد أيب خملوف بن حممد بن الرمحن عبد اإلمام : 

 . م 1997 - هددددددد 1418، 1 ط، لبنان، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار، سنة أبو الفتا  عبد

 للنشر الوفاء دار، شاكر أمحد الشي  : حتق، عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري، الباز أنور ،

 . م 2005 - هدددددد 1426، 2 ط، املنصورة
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 يوسف اجلليل عبد حسين : حتق، املصبا  يف علم املعاين والبيان والبديع، مالك بن الدين بدر ،

  . م1989 - هددد 1409، 1 ط، اآلداب مكتبة

 إبراهيم الفضل أبو حممد : حتق، الربهان يف علوم القرآن، الزركشي عبداهلل بن حممد الدين بدر ،

 . ( د.ت )، 1 ط، القاهرة، الرتا  مكتبة

 هددد 1408، 3 ط، جدة، والتوزيع للنشر املنارة دار، معجم البالغة العربية، طبانة بدوي - 

 . م 1988

  مكتبة، طه احلميد عبد طه : حتق، البيان يف غري  إعراب القرآن، األنباري بن الربكات أبو 

 . م 1980 - هددد 1400، 1ط، القاهرة، للكتاب العامة املصرية

 دار، نظم الدر يف تناس  اآليات والسور، البقاعي عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين برهان 

 . ( د.ت )، 1 ط، القاهرة، اإلسالمي الكت 

 للنشر امل تار مؤسسة، علم البيان ) دراسة حتليلية ملسالل البيان (، فيود الفتا  عبد بسيوين 

  . م 2015 - هددد 1436، 4 ط، القاهرة، والتوزيع

 امل تار مؤسسة، علم املعاين ) دراسة بالغية ونقدية ملسالل املعاين (، فيود الفتا  عبد بسيوين 

  . م 2015، 4 ط، القاهرة، والتوزيع للنشر

 هددد 1408، 1 ط، القاهرة، والتوزيع للنشر امل تار مؤسسة، علم البديع، فيود الفتا  عبد بسيوين 

 . م 1987 -

 د.ت( )، 1 ط، مصر، العروبة دار مكتبة، إىل اإلسالمالدعوة ، زكري بكر أبو . 

 مصر، املعارف دار، صقر أمحد السيد : حتق، إعجاز القرآن، الباقالين الطي  بن حممد بكر أبو ،

 . م 1971، 3 ط

 م 2006، 1ط، لبنان، للماليني العلم دار، البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، أمني شي  بكري . 

 م 1979 - هدددددد1399، 3 ط، الشروق دار، لتعبري الفين يف القرآنا، أمني شي  بكري 
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 األردن، عمان، دندي  مكتبة، بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز، الشي لي الواحد عبد هبجت ،

 . م 2001 - هددددد 1422، 1 ط

 م 1979، 2 ط، القاهرة، املصرية اهليئة مطابع، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام . 

 الكشاف عن حقالق غوامض التنزيل وعيون ، الزخمشري عمر بن حممود القاسم أيب اهلل جار

، معوض حممد علي والشي  الوجود عبد أمحد عادل الشي  : حتق، األقاويل يف وجوه التأويل

 . م 1998 - هدددد 1418، 1 ط، الرياض، العبيكان مكتبة

  شاكر حممود وتعليق ضبط، ن عن تأويل آي القرآنجامع البيا، الطربي جرير بن حممد جعفر أبو ،

  م 2001 -هددددد 1421، 1ط، لبنان – بريوت، العريب الرتا  إحياء دار

 ناشرون الرسالة مؤسسة، األزنؤوط شعي  : حتق، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي الدين جالل ،

  . م 2008 - هددددد 1429، 1 ط، لبنان، بريوت

 ط، آباد حبيدر العثمانية املعارف دالرة مطبعة، األشباه والنظالر يف النحو، طيالسيو  الدين جالل 

 . هدددددد 1359، 1

 دار، الدين مش  أمحد وتصحيح ضبط، معرتك األقران يف إعجاز القرآن : السيوطي الدين جالل 

  م 1988 - هددد 1408، 1ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت 

 1 ط، بريوت، صادر دار، لسان العرب، األفريقي منظور بن مكرم بن حممد الدين مجال ،

 .()د.ت

 1 ط، املغرب، البيضاء الدار، العمري حممد، الويل حممد : ترمجه، بنية اللغة الشعرية، كوهني  جون ،

 . م 1886

 ط، بغداد، العامة الثقافية الشؤون دار، الداللة القرآنية عند الشريف املرتضى، عباس كاظم  حامد 

 . م 2004، 1

  دار، هارون حممد السالم عبد : حتق، معجم مقايي  اللغة، زكريا بن فارس بن أمحد احلسن أبو 

 . د.ت( )، ( )د.ط، لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
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  القرآن إعجاز يف رسالل ثال  ضمن، النكت يف إعجاز القرآن، الرماين عيسى بن احلسن أبو ،

 . م 1976، 3ط، مصر، املعارف دار، سالم زغلول حممد : حتق

 فرانز النشر دار، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، األشعري إمساعيل بن علي احلسن أبو 

  . م 1980 - هدددددد 1400، 3 ط، بفيسبادن شتايز

 هندوي احلميد عبد : حتق، احملكم واحمليط األعظم، املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو ،

 . م 2000 - هددددد 1421، 1 ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار

 بريوت، والنشر للطباعة قتيبة دار، الدعوة إىل اهلل على ضوء الكتاب والسنة، طوير مسعود حسن ،

 . م 1992، 1 ط، لبنان

  للنشر املآثر دار، موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور، ياسني بن بشري بن حكمت 

 م. 1999 - هدددد 1420، 1 ط، املنورة املدينة، والطباعة يعوالتوز 

 حتق، القرآن إعجاز يف رسالل ثال  ضمن، بيان إعجاز القرآن، اخلطايب إبراهيم بن حممد بن محد 

 . م 1967، 3 ط، مصر، املعارف دار، سالم زغلول حممد، اهلل خلف حممد :

 حممد علي والشي  املوجود عبد أمحد ادلع : حتق، تفسري البحر احمليط : األندلسي حيان أبو 

 . م 1993، 1ط، لبنان – بريوت، العلمية الكت  دار . معوض

  1 ط، بريوت، اجليل دار، األسعد عمر : حتق، النهر املاد من البحر احمليط، األندلسي حيان أبو ،

 . م 1995 - هددددد 1416

 (. د.ت )، 1 ط، جدة، للنشر املعرفة عامل، حنو اللغة وتراكيبها، عمايرة أمحد خليل 

 (. د.ت )، ( د.ط )، أسيوط، الطليعة مكتبة، يف البالغة العربية، عيد رجاء 

 مطبعة، الشواريب أمني إبراهيم : ترمجة، حدالق السحر يف دقالق الشعر، الوطواط حممد الدين رشيد 

  . م 1945 - هدددددد 1364، 1ط، والنشر والرتمجة التأليف جلنة

 مصر، كمال  أمحد مطبعة، املطول على التل ي ، ( هددد 791 ت ) لتفتازاينا الدين سعد ،

 . هددد 1330، )د.ط(
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 م1990، 1ط، دراسة نصية ) أدبية ( يف القصة القرآنية، الطراونة سليمان . 

 م 1967، 1ط، والنشر للطباعة العريب الكتاب دار، هارون السالم عبد : حتق، الكتاب، سيبويه 

. 

 يوسف : وتوثيق وتدقيق ضبط، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، امشياهل أمحد السيد 

 . ( د.ت )، د.ط( )، بريوت، العصرية املكتبة، الصميلي

 م 2004، 17 ط، القاهرة، الشروق دار، التصوير الفين يف القرآن، قط  سيد . 

 م 1982 - هدددد 1402، 1 ط، القاهرة، الشروق دار، يف ظالل القرآن، قط  سيد . 

 دار، خصال  النظم القرآين يف قصة إبراهيم عليه السالم، ستيت أبو الرمحن عبد حممد الشحات 

 . م 1991 - هددددد 1412، 1 ط، مصر، األمانة

 د.ت( )، ( د.ط )، القاهرة، الشباب مكتبة، البح  البالغي عند العرب، السيد شفيع .  

 م.1995، 1 ط، العريب الفكر دار، ية بالغيةرؤية نقد، : التعبري البياين السيد شفيع 

 2008، 1 ط، القاهرة اآلداب مكتبة، البديع وفنونه ) مقاربة نسقية بنيوية (، الطوانسي شكري 

 . م

 املصرية املؤسسة، هناية اإلرب يف فنون األدب، النويري الوهاب عبد بن أمحد بن الدين شهاب 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة ،والنشر والطباعة والرتمجة للتأليف العامة

 دار، يوسف عثمان أكرم : حتق، حسن التوسل إىل صناعة الرتسل، احلليب حممد الدين شهاب 

 . م1980، ( د.ط )، العراق، للنشر الرشيد

 د.ت، 9 ط، القاهرة، املعارف دار، البالغة تطور وتاري ، ضيف شوقي( ) . 

  هنداوي احلميد عبد : حتق، شر  تل ي  املفتا عروس األفرا  يف ، السبكي الدين هباء الشي ،

 . م 2003 - هددددد 1423، 1 ط، بريوت، العصرية املكتبة

  1399، 9 ط، االعتصام دار، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، حمفوظ علي الشي – 

  . م1979
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  1984، ( د.ط )، نشرلل التونسية الدار، تفسري التحرير والتنوير، عاشور بن الطاهر حممد الشي 

 . م

  ي  حممد الشي ، الرياض، املعارف مكتبة، تيسري العلي القدير الختصار ابن كثري، الرفاعي ن س 

 . م 1989 - هدددد 1410، ( )د.ط

   1989، 1 ط، األردن، عمان، عمار دار، البيان يف إعجاز القرآن، اخلالدي الفتا  عبد صال 

 . م

 الرفاعي دار منشورات، طبانة بدوي و: احلويف أمحد : حتق، السالراملثل ، األثري بن الدين ضياء ،

 . م 1983، 2 ط، الرياض

 1 ط، الكويت، الكرمي عبد خالد : حتقيق، شر  املقدمة احملسبة، بابشاذ بن أمحد بن طاهر ،

  . ( )د.ت

 1ط، والنشر للطباعة اجلامعية الدار، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، محودة سليمان طاهر ،

 . م 1989

 1432، 1 ط، عمان، والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار، البالغة العربية، حممد فضل عاطف 

 . م 2011 - هددددد

  حممد أمحد حتق:، الكامل يف اللغة واألدب والنحو والتصريف، املربد يزيد بن حممد العباس أبو 

 . م 1973، 1 ط، مصر، وأوالده احلليب الباين مصطفى مطبعة، شاكر

 بريوت، الكت  عامل، عضيمة اخلالق عبد حممد : حتق، املقتض ، املربد يزيد بن حممد العباس أبو ،

 . ( د.ت )، ( د.ط )

 جلان مطبعة، الوايف الواحد عبد علي حتق:، مقدمة ابن خلدون، خلدون بن حممد بن الرمحن عبد 

 . م 1962 - هدددددد 1382، 1 ط، القاهرة، العريب البيان

 مكتبة، الطي  حممد أسعد : حتقيق، تفسري القرآن العظيم، الرازي إدري  ابن حممد بن الرمحن دعب 

 . م 1997 - هددددد 1417، 1 ط، املكرمة مكة الباز مصطفى نزار
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 املوىل جاد أمحد حممد : حتق، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي الدين جالل الرمحن عبد ،

، ( د.ط )، بريوت، العصرية املكتبة منشورات، إبراهيم الفضل أبو مدحم، البجاري حممد وعلي

 . م 1986

 ط، دمشق، القلم دار، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، امليداين جنكة حسن الرمحن عبد 

 . م 1996 - هددددد 1416، 1

 إبراهيم، ميامل زو  مهدي : حتق، كتاب العني، الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، السامرالي

 لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة املعرفة دار، ديوان قي  بن ذريح، املصطاوي الرمحن عبد ،

 م. 2004 - هدددد 1425، 2 ط

 دار، الدين مش  حسني حممد : حتق، معامل الكتابة ومغامن اإلصابة، القرشي علي بن الرحيم عبد 

 . م 1988 – هددد 1408، 1 ط، لبنان، بريوت، ميةالعل الكت 

 البيانية وصور الرتكيبية خصالصه –خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي ، حممد عبداهلل الصمد عبد ،

 . م 1998 - هددددد 1481، 1 ط، القاهرة، الزهراء مكتبة

 ( د.ت )، ( د.ط )، لبنان، بريوت، العربية النهضة دار، علم البديع، عتيق العزيز عبد . 

 والنشر للطباعة الغري  دار، أسلوب الدعوة القرآنية بالغة ومنهاجا بركة سعد حممد الغين عبد ،

 . م 1983 - هددددد 1403، 1 ط، القاهرة

 م1983، 1 ط، األموية املكتبة، املعاين يف ضوء أسالي  القرآن، الشني الفتا  عبد . 

 1419، ( د.ط )، القاهرة، العريب الفكر دار، قرآنالبديع يف ضوء أسالي  ال، الشني الفتا  عبد 

 . م 1999 - هددد

 دار، بالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار وأثرها يف الدراسات البالغية، الشني الفتا  عبد 

  . م 1978، ( د.ط )، مصر، العريب الفكر
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 للطباعة، اخلاجني دار ،شاكر حممد حممود وتعليق تصحيح، داللل اإلعجاز، اجلرجاين القاهر عبد 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة، والنشر

 دار، إعجاز القرآن يف دراسة كاشفة خلصال  البالغة العربية ومعايريها، اخلطي  الكرمي عبد 

 . م1963، 1 ط، مصر، العريب الفكر

 اغناطيوس : املستشرق فهارسه وإعداد عليه والتعليق بنشره اعتى، كتاب البديع، املعتز بن عبداهلل  

 . ( د.ت )، ( د.ط )، دمشق، احلكمة دار منشورات، كراتشقوفسكي

 أمحد حممد بعناية، ن الدارمينس، الدارمي السمرقندي التميمي الفضل بن الرمحن عبد بن عبداهلل 

 . هدددددد 1349، ( )د.ط، دمشق، االعتدال مطبعة، دمهان

 العلمية الكت  دار، الصقر أمحد السيد : قحت، تفسري غري  القرآن، قتيبة بن مسلم بن عبداهلل ،

  . م 1978 - هدددد 1398، ( د.ط )، لبنان، بريوت

  الرتكي احملسن عبد بن عبداهلل : حتق، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب أمحد بن حممد عبداهلل أبو ،

 . م 2006 - هددددد 1427، 1 ط، والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة

  بريوت، الفكر دار، صحيح الب اري، ( هدددد 256 ت ) الب اري إمساعيل بن حممد هللعبدا أبو ،

 . م1986، ( )د.ط

 ه 1412، 3 ط، القاهرة، العريب الفكر دار، البالغة االصطالحية، قلقيلة العزيز عبد عبده – 

  . م 1992

 اخلاجني مكتبة، هارون حممد السالم عبد : حتق، البيان والتبيني، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو ،

 . م 1998 – 1418، 7 ط، القاهرة

 السالم عبد : حتق، حجج النبوة ) ضمن رسالل اجلاحظ (، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو 

 م. 1979 - هدددددد 1399، 1 ط، القاهرة، اخلاجني مكتبة، هارون حممد

 العريب الكتاب دار، هارون دحمم السالم عبد : حتق، احليوان، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو ،

  . م 1969 - هدددددددد 1388، 3ط، لبنان، بريوت
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 حممد السالم عبد : حتق، رسالة القيان ) رسالل اجلاحظ (، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة، هارون

 ط، عمان، والتوزيع للنشر غيداء دار، اإلعجاز البالغي يف القصة القرآنية، الدليمي مهدي عدنان 

 . م 2012، 1

 العربية اململكة، الرياض، الرشيد مكتبة، دراسة يف البنية والداللة  البديع، جذو  حممد عزة 

 . م 2008 - هدددد 1429، 1 ط، السعودية

 سورية، دمشق، العصماء دار، املباح  البالغية يف تفسري الشنقيطي، العزاوي محودي خالد عقيد ،

 . ( تد. )، 1 ط

 القاهرة، السعادة مطبعة، حبو  املطابقة ملقتضى احلال ) زاد النقد األديب السليم (، البدري علي ،

 . م 1984 - هدددد 1404، 2 ط

  دار، املنشاوي صديق حممد : حتق، معجم التعريفات، اجلرجاين الشريف علي بن حممد بن علي 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، والتصدير والتوزيع للنشر الفضيلة

 د.ط )، دمشق، قباء دار، القادري أمحد : راجعه، البالغة الواضحة، أمني مصطفى، اجلارم علي 

 . ( ت د. )، (

 ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، العريب الفكر دار، فن اجلناس، اجلندي علي . 

  نشعال الواحد عبد : حتق، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، القريواين رشيق بن احلسن علي أبو ،

 . م2000 - هددد 1420، 1 ط، القاهرة، اخلاجني مكتبة

 مطبعة، شكر هادي شاكر : حتق، أنوار الربيع يف أنوا  البديع، املدين معصوم بن الدين صدر علي 

 . م 1969 - هددد 1389، 1 ط، النجف، النعمان

 د.ط( )، مصر، النيل ملكتبة التابعة مقداد مطبعة، األمايل يف علم البيان وتارخيه، الرزاق عبد علي ،

 . هدددد 1330
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  ( د.ط )، تون ، عبداهلل الكرمي عبد مؤسسات، اإلعجاز الفين يف القرآن، السالمي عمر 

 . م 1980

 1390، ( د.ط )، بغداد، البصري دار مطبعة، أثر البالغة يف تفسري الكشاف، حويش املال عمر 

 . م1970 - هددد

 4 ط، الكويت، والتوزيع للنشر النفال  دار، االتالرسل والرس، األشقر عمر سليمان عمر ،

 . ( )د.ت

 ط، بريوت، املعاصر الفكر دار، مجاليات األسلوب الصورة النفسية يف األدب العريب، الداية فايز 

  . م 1999، 1

 العلمية مكتبة، النجار علي حممد : حتق، اخلصال ، ( 392 ت ) جين بن عثمان الفتح أبو ،

 . ( د.ت )، ( )د.ط

  سعيد حممد حتق:، امللل والنحل، الشهرستاين أمحد بكر أيب الكرمي عبد بن حممد الفتح أبو  

 . ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، وأوالده احلليب الباين مصطفى مطبعة، كيالين

 للشؤون األعلى اجملل ، فكرة النظم بني وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي، عامر أمحد فتحي 

 . م 1975، ( د.ط )، القاهرة، اإلسالمية

 1369، 1ط، باإلسكندرية املعارف منشأة، املعاين الثانية يف األسلوب القرآين، عامر أمحد فتحي 

  . م 1969 - هددددد

 علي الشي  علي بابا، جميد أمحد حممود : حتق، أسرار التنزيل وأنوار التأويل، الرازي الدين ف ر ،

  . ( د.ت )، ( د.ط )، والنشر للطباعة واسط دار

 والنشر للطباعة الفكر دار، التفسري الكبري ) مفاتيح الغي  (، ( هددد 604 ت ) الرازي الدين ف ر 

  . م 1981 - هددددد 1401، 1 ط، لبنان، بريوت، والتوزيع

 محدي بركات حممد، السامرالي إبراهيم : حتق، هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، الرازي الدين ف ر 

  . م 1985، ( )د.ط، عمان، والتوزيع للنشر رالفك دار، علي أبو
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 هددد 1407، 1 ط، الفرقان دار، البالغة فنوهنا وأفناهنا ) علم البيان والبديع (، عباس حسن فضل 

 م. م 1987 -

 ط، األردن، عمان، والتوزيع والنشر للطباعة الفرقان دار، قص  القرآن الكرمي، عباس حسن فضل 

 . م 2000 - هددددد 1420، 1

 1991، ( د.ط )، األردن، عمان، إعجاز القرآن الكرميحسن: فضل سناء، عباس حسن فضل 

 . م

 رو  املعاين يف تفسري القرآن ، ( هددددد 1270 ت ) االلوسي حممود السيد الدين شهاب الفضل أبو

 (. د.ت )، ( د.ط )، بريوت، العريب الرتا  دار، العظيم والسبع املثاين

  حتقيق، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، اليحصيب عياض بن سىمو  بن عياض الفضل أبو : 

، لبنان، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة األرقم أيب بن األرقم دار شركة، نيل احلميد عبد حسني

 . ( د.ت )، ( )د.ط

 األردن، عمان، الثقافة دار، البالغة امليسرة يف املعاين والبيان والبديع، العلي طحيمر حسني فيصل، 

 . ( د.ت )، 1ط

  حتق، املفردات يف غري  القرآن، األصفهاين بالراغ  املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو : 

  . ( د.ت )، ( د.ط )، الباز مصطفى نزار مكتبة، كيالين  سيد حممد

  عيون باسل حممد : حتق، أساس البالغة، الزخمشري أمحد بن عمر بن حممود اهلل جار القاسم أبو 

 . م 1998 - هدددد 1419، 1ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت  ارد، السود

 املبارك احلسني عبد حتق:، اشتقاق أمساء اهلل، الزجاجي إسحاق ابن الرمحن عبد القاسم أبو ،

  . م1974 - هددد 1394، ( د.ط )، النجف، النعمان مطبعة

 اخلويل أمني تقومي، حيد والعدلاملغين يف أبواب التو ، االسرتابادي اجلبار عبد احلسن أبو القاضي ،

 . م 1960 - هددد 1380، 1 ط، القاهرة، الكت  دار مطبعة

 ( د.ت )، ( د.ط )، القاهرة، اخلاجني مكتبة، نقد النثر، جعفر بن قدامة . 
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 لبنان . بريوت، اجليل دار، خفاجي املنعم عبد حممد : حتق، اإليضا  يف علوم البالغة، القزويين ،

  م 1993 - هددد 1414، 3 ط

  والرتمجة للنشر احلكمة بيت، أسالي  الطل  عند النحويني والبالغيني، األوسي إمساعيل قي 

 . م 1988، 1 ط، بغداد، والتوزيع

  لبنان، بريوت، العلمية الكت  دار، الفوالد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، اجلوزية قيم ابن ،

 . ( د.ت )، ( د.ط )

 املوصل جامعة، العلمي والبح  العايل التعليم وزارة، فقه اللغة العربية، الزيدي ياسر كاصد ،

 . م 1987، )د.ط(

 حتق، الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن، الزملكاين الكرمي عبد بن الواحد عبد الدين كمال : 

  . م 1974 - هدددددد 1394، 1 ط، بغداد، العاين مطبعة، احلديثي حدجية، مطلوب أمحد

 التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز ، الزملكاين الكرمي عبد بن الواحد عبد لدينا كمال

 - هددددد 1383، 1ط، بغداد، العاين مطبعة، احلديثي حدجية، مطلوب أمحد : حتق، القرآن

 . م 1964

 1967، 3 ط، بريوت، الفكر مكتبة، شاهني الصبور عبد ترمجة، الظاهرة القرآنية، نيب بن مالك 

 . م

 مؤسسة، العرقسوسي نعيم حممد : حتق، القاموس احمليط، الفريوزآبادي يعقوب بن حممد الدين جمد 

 . م 2005 - هدددد 1426، 8 ط، لبنان، بريوت، الرسالة

 د.ت( )، ( د.ط )، مصر، العريب الفكر دار، زهرة التفاسري، زهرة أبو حممد . 

 1 ط، مصر، وهبة مكتبة، العلم أهل لرتا  حتليلية دراسة، اإلعجاز البالغي، موسى أبو حممد ،

 . م 1984

 ط، القاهرة، للنشر وهبة مكتبة، دراسة حتليلية ملسالل البيان –التصوير البياين ، موسى أبو حممد 

 . م 1993 - هدددد 1413، 2
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 هدددد 1399، 1 ط، القاهرة، العلم دار، -دراسة بالغية  –دالالت الرتاكي  ، موسى أبو حممد - 

 . م1979

 احلديثة املؤسسة، علوم البالغة ) البديع والبيان واملعاين (، دي  الدين حمي، قاسم أمحد حممد 

 م 2003، 1 ط، لبنان، طرابل ، للكتاب

 1 ط، القاهرة، وهبة مكتبة، من أسرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم، اخلضري األمني حممد ،

  . م 1989 - هدددددد 1409

 هدددد 1431 -م 2010، 1 ط، سوريا، حل ، النهج دار،  علوم البالغةاجلامع يف، ألتوجني حممد 

. 

 مجعة عثمان، النمر عبداهلل حممد : حتق، معامل التنزيل، البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، الرياض، طيبة دار، احلرش مسلم سليمان، ضمريية

 جدة، املدين دار، شاكر حممد حممود : قحت، طبقات فحول الشعراء، اجلمحي سالم بن حممد ( 

 . ( د.ت )، ( د.ط

 هدددد 1376، 1 ط، العربية الكت  إحياء دار، حماسن التأويل، القامسي الدين مجال حممد - 

 . م 1957

 بريوت، العريب املورخ دار، أصول البيان العريب يف ضوء القرآن الكرمي، الصغري علي حسني حممد ،

 . م 1999 - دددددده 1420، 1 ط، لبنان

 اجلامعة مطبوعات، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلدي ، اللطيف عبد محاسة حممد 

 . م 1984، ( د.ط )، الكويت، الكويتية

 للطباعة العصرية املكتبة، نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر اجلرجاين، فقيهي حنيف حممد 

 . م1981 دددد ه 1401، 1 ط، بريوت، والنشر

 مصر، والنشر للطباعة املصرية الشركة، خطوات التفسري البياين للقرآن الكرمي، البيومي رج  حممد ،

 . م 1971 - هدددد 1391، ( د.ط )
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  1416 ، 1ط  ،دار هبة وهد  للنشر والطباعة  ، الوضح يف البالغة العربية ،حممد زرقان الفرخ 

 م 1996 -هدددد 

 ط، مصر، املعارف دار، آخر القرن الرابع اهلجري لقرآن يف تطور النقدأثر ا، سالم زغلول حممد 

 . ( د.ت )، 3

 العودة دار، الشامل) معجم علوم اللغة العربية ومصطلحاما (، جنيدي وبالل، سعيد حممد ،

  . م 1981، 1 ط، بريوت

 العراق، دينيةال والشؤون األوقاف وزارة، القول املصنف يف تفسري سورة يوسف، بالساين طه حممد ،

 . م 1983، ( د.ط )

  دار، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، األندلسي عطية بن غال  بن احلق عبد حممد أبو 

 م. 2001 - هدددد 1422، 1ط، لبنان، بريوت، العلمية الكت 

 يبالعر  الرتا  إحياء دار، األس  النفسية ألسالي  البالغة العربية، ناجي احلميد عبد حممد 

 . م 1984، 1 ط، بغداد، اإلسالمي

 ( د.ط )، القاهرة، - البديعي التكوين –بناء األسلوب يف شعر احلداثة ، املطل  عبد حممد ،

  . م 1988

 1 ط، لوجنمان، للنشر العاملية املصرية الشركة، قراءة أخر  البالغة العربية، املطل  عبد حممد ،

 م 1997

 م.1984، ( د.ط )، للكتاب العربية اهليئة، وبيةالبالغة واألسل، املطل  عبد حممد  

  الكت  دار، الدين مش  إبراهيم حتق:، تأويل مشكل القرآن، قتيبة بن مسلم بن عبداهلل حممد أبو 

 . م 2007، 2 ط، لبنان، بريوت، العلمية

 م. 1970 - هددددد 1390، 2ط، الكويت، القيم دار، النبأ العظيم، در از عبداهلل حممد 

 دار، رضا رشيد حممد : حتق، تفسري القرآن احلكيم ) املشتهر باسم تفسري املنار (، عبده حممد 

 . م 1947 - هددد 1366، 2 ط، القاهرة، املنار



209 

 

 م 1981، 4 ط، بريوت، الكرمي القرآن دار، صفوة التفاسري، الصابويب علي حممد 

 ط، الزقازيق، والنشر للطبع تفسريال دار، الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي، حجازي حممود حممد 

  . م 2004 - هددددد 1424، 2

  الرعاية ) لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة بعلم مرات  ، القيسي طال  أيب بن مكي حممد أبو

 أمحد : حتق، احلروف وخمارجها وصفاما وتفسري معانيها وتعليلها وبيان احلركات الي تلزمها (

 . ( د.ت )، 1 ط، والنشر للتوزيع العربية الكت  دار، فرحات حسن

 اجلامعة شباب مؤسسة، اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية، مصطفى حسن السيد حممود ،

 . م 1981، 1 ط، االسكندرية

 ( د.ت )، ( د.ظ )، بريوت، اجليل دار، حياة يوسف، شليب حممود . 

 ط، لبنان، بريوت، اإل ان مؤسسة، هامةإعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوالد حنوية ، صايف حممود 

 . م 1995 - هددددد 1416، 3

 الكت  دار، حاشية حمي الدين شي  زاده على تفسري القاضي البيضاوي، زاده شي  الدين حمي 

 . م 1999 - هددددد 1420، 1 ط، لبنان، بريوت، العلمية

 بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة كثري  ابن دار، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، الدرويش الدين حميي ،

 . م 1999 - هدددددد 1420، 7 ط

 بريوت، للماليني العلم دار، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، يعقوب بديع أميل، عاصي مشال ،

 . م 1987، 1 ط

 الفكر دار، أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي وأثره يف املعاين واإلعجاز، خلوف شاهر مصطفى ،

 . م 2009 - هدددد 1430، 1 ط، دناألر ، عمان

 القاهرة، والتوزيع للنشر امل تار مؤسسة، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، الرافعي صادق مصطفى ،

 . م 2003 - هدددد 1423، 1 ط
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 الوطن دار، تفسري القرآن، السلفي الشافعي املروزي التميمي اجلبار عبد بن منصور املظفر أبو 

  . م 1997 - هددد 1418، 1 ط، الرياض، للنشر

  املصرية الدار، النجار احلليم عبد : حتق، مذي  اللغة، األزهري أمحد بن حممد منصور أبو 

 . ( د.ت )، ( د.ط )، والرتمجة للتأليف

 ( د.ت )، ( د.ط )، اإلسكندرية، املعارف دار، بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، سلطان منري . 

 هددددد 1394، 1 ط، سوريا، محاة، الدعوة دار، بالغة العربيةاجملاز يف ال، السامرالي مهدي - 

 . م 1974

 مصر، املنربية الطباعة إدارة، شر  املفصل، النحوي يعيش بن علي ابن يعيش الدين موفق ،

 . ( د.ت )، )د.ط(

  ،دار البالغة العربيةنصرالدين بول اللي ،ifav ،2020، إسطنبول. 

 أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي الشافعي الشيزازي حممد بن عمر بن عبداهلل اخلري أيب الدين ناصر

 . ( د.ت )، 1 ط، بريوت، العريب الرتا  إحياء دار، املرعشلي الرمحن عبد حممد : تقدمي، التأويل

 هدددد 1411، ( د.ط )، بغداد، احلكمة دار، البالغة العربية، الزوبعي حممد طال ، حالوي ناصر 

  . م 1991 -

 املعارف دار، سالم زغلول حممد : حتقيق، جوهر الكنز، احلليب األثري بن إمساعيل بن الدين جنم ،

 . ( د.ت )، ( د.ط )، مصر، اإلسكندرية

 الرسالة مؤسسة، فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حى عصرنا احلاضر، احلمصي نعيم ،

 . م 1980 هددددد 1400، 2 ط، بريوت

 1998، 1 ط، تون ، احلامي على حممد دار، كت  التفسري ايا اللغة يفقض، اجلطالوي اهلادي 

 . م

 ( د.ط )، بغداد، اإلرشاد مطبعة، دراسة وصفية تطبيقية –الرتاكي  اللغوية يف العربية ، هنر هادي 

 . م 1987 - هددد 1408
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  جاويالب حممد علي : حتق، كتاب الصناعتني، العسكري سهل بن عبداهلل بن احلسن هالل أبو ،

 . م 1952 - هددددد 1371، 1 ط، العربية الكت  أحياء دار، إبراهيم الفضل أبو حممد

 حتق، الطراز املتضم ن ألسرار البالغة وعلوم حقالق اإلعجاز، اليمين العلوي محزة بن حيىي :

 م. 2002 -هدد 1423، 1 ط، بريوت، العصرية املكتبة، هنداوي احلميدعبد

 بريوت، العلمية الكت  دار، مفتا  العلوم، السكاكي علي بن حممد بن يوسف يعقوب أبو ،

 . م 1987 - هدددد 1407، 2 ط، لبنان

  الدوريا  :ثانيا  

 1  ، الكويتية البيان جملة، مشكالت يف معاجلة النحاة يف موضو  النداء، علوش مجيل ،

 م.1989

 اإلسالمية اجلامعة جملة، الداعية اإلجيايب يف ضوء القرآن الكرمي، قاسم جابر حممود رياض 

 . م 2014، 2  ، 22 مج، اإلسالمية اجلامعة، اإلسالمية للدراسات

 سورة–اإلعجاز البالغي وأثره يف تلقي عقيدة احلياة واملوت، دحام توفيق معن، صديق موفق مازن 

 . م 2010، 1  ، 10 مج، املوصل جامعة، األساسية الرتبية كلية  أحبا  جملة، أمنوذجا البقرة

 م 1961، 13  ، العربية اللغة جممع جملة، هواج  لغوية، اجلواد عبد مدحم . 

 م. 1955، 3 مج، مش  عني جامعة، اآلداب كلية، النظم يف داللل اإلعجاز، ناصف مصطفى 

 والعلم الرتبية جملة، أثر الرتمجة يف أسلوب التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، شهاب حممود هناء ،

 . م 2010، 2  ، 17 جم، املوصل جامعة

  الجامعية والرسائل األطاريح : ثالثا  

 أمحد :بإشراف، دكتوراه أطروحة، أسالي  اجملاز يف القرآن الكرمي، اجلبوري حسن محد أمحد 

 .م 1989 - هددددد 1410، بغداد جامعة، اآلداب كلية،  مطلوب
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 نظمها وأسراره البالغية دراسة خلصال  –سورة هود عليه السالم ، الصحفي حممد بن اهلل دخيل ،

 . م 1993 -هدد 1413، القر  أم جامعة، العربية اللغة كلية،  املطعين العظيم عبد : بإشراف

 كلية،  مطلوب أمحد : بإشراف، ماجستري رسالة، -نشأته وتطوره  –علم البديع ، فاحل جليل رشيد 

 . م 1972، بغداد جامعة، اآلداب

 سليمان حار  : بإشراف، دكتوراه أطروحة،بار مفسرا  عبد اجل، النعيمي خضر الستار عبد 

 . م 1997 - هددددد 1417، بغداد جامعة، اإلسالمية العلوم كلية،  الضاري

 ماهر : بإشراف، دكتوراه أطروحة، األسلوب يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، الكواز كرمي  حممد 

 . م 1990 - هددد 1410، بغداد جامعة، اآلداب كلية،  هالل مهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


