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  الملخص

موضوعاً يختص باإلعجاز البالغي في قصص القرآن الكريم،  تناولتُ الدراسة في هذه
  . والحكمة التي تنطوي عليها ،حيث حاولت الكشف عن ظاهرة اإلطناب في هذه القصص

من حيث التعريف اللغوي، والمعنى  ،دراسة اإلطناب نظرياً في هذا البحث إلى وتطرقتُ
محاولة توضيح وجهة نظر أهم من ذكروه  ،ه في الموروث البالغي القديماالصطالحي، ثم تناولتُ

الرماني، وابن األثير، والزركشي، السيوطي، وغيرهم، ثم تناولت ما ذكـره  : أمثال ،من القدماء
  . المحدثون عنه في كتبهم

وهي "، حيث ذكرت أنواعه بتناوله من الناحية الداللية تمل جوانب الدراسة قمتُولكي تك
ثـم بحثـت   والفرق بينهمـا،   ،وبين التطويل ،ثم قمت بتوضيح العالقة بينه" راض البالغيةاألغ

  . العالقة بينه وبين األسلوبية

ـ وقمت بتطبيق الم ن ادة النظرية على بعض آيات القصص القرآنية، محاولة الكشف ع
أو  ،الكلمـة  أم ،كان اإلطنـاب فـي الجملـة   أواإلعجاز البالغي فيها، سواء  ،األسلوب الجمالي

  . وذلك باالستعانة ببعض التفاسير للقرآن الكريم ،الحرف

 ،في السور المختلفة مـن القـرآن الكـريم    ،ثم تناولت ظاهرة التكرار في القصة نفسها
نموذجـاً   -عليهمـا السـالم  –ونوح موسى  متخذة من قصتي ،محاولة توضيح الحكمة من ذلك

  . للدراسة والتطبيق

وبـين   ،بحثت الفرق الداللي بينـه ووذكرت أنواعه،  ،ثم تناولت أاليجاز وقمتُ بتعريفه

  . اإلطناب



  المقدمة 

  الحمد هللا رب العالمين، والصالة على رسوله الهادي األمين، وبعد،،، 

تستدعي كثيراً  ،جليلة في القرآن الكريم عن ظاهرة تكمن أهمية هذه الدراسة في كشفها

وهي ظاهرة اإلطناب في قصص القرآن الكريم، وذلك ألنها تظهر جانباً  ،والدراسة ،من االهتمام

من جوانب اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم، وتكشف عن الجمال األسلوبي في اللغة العربية، فال 

إال لحكمة، وبالتالي تأتي رداً على ما ادعـاه  أو جملة في القرآن الكريم  ،أو كلمة ،يوجد حرف

  . والملحدين من وجود تكرار في آيات القرآن الكريم لغير فائدة ،بعض المستشرقين

القرآن الكريم، أما باقي المصادر فهي  ،وأهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة هي

ر روح المعـاني لأللوسـي،   مثل تفسي ،متعددة ومتنوعة، منها ما يختص بتفسير القرآن الكريم

اإلعجاز ب ومنها ما يختص ،الكشاف للزمخشري البن عاشور، وتفسير ،وتفسير التحرير والتنوير

واالتقان في علوم القـرآن،  البرهان في علوم القرآن للزركشي،  ؛وأهمهاالبالغي للقرآن الكريم 

 ،د المشوق إلى علوم القرآنالبن أبي األصبع، والفوائ ،وبديع القرآن ران للسيوطي،ومعترك األق

البن قتيبة، ومنها ما يختص بعلوم العربيـة، وأهمهـا    ،البن قيم الجوزية، وتأويل مشكل القرآن

المثل السائر البن األثير، والصناعتين ألبي هالل العسكري، ومنها ما يختص بالبالغة، وأهمها 

  . للقزويني ،اإليضاح في علوم البالغة

إال تكريراً ألن ما جاء فيها لم يكن  ؛فلم تعتمد الدراسة عليها كثيراًأما المصادر الحديثة، 

للهاشمي، والتكرير بين المثير والتـأثير،   ،هم تلك المصادر جواهر البالغةلما ذكره القدماء، وأ

قصص القرآن الكريم، فضـل حسـن   ولعبد القادر حسين،  ،لعز الدين علي السيد، وفن البالغة

  . عباس
والتحليـل   ،والمتابعـة  ،صص القرآن الكريم ظاهرة جديرة باالهتمـام اإلطناب في قو

إال أن أهميـة هـذه    ،بحثها القدماء، وكذلك المحـدثون  اً فقدوالبحث مع أنها لم تكن بحثاً جديد
والداللية ثم طبقت الجانب النظري  ،تناولت اإلطناب من الناحية النظريةمن كونها الدراسة تأتي 
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ت القصص، فمعظم الكتب القديمة التي تناولت هذه الظاهرة، تناولتها من والداللي على بعض آيا
الناحية النظرية، وقامت بعرض بعض األمثلة من القرآن عليها دون استقصاء كامل لها، ثم جاء 

  . وذكروا األمثلة نفسها ،وكرروا ما ذكره القدماء ،المحدثون
يقوم علـى تحليـل األعـراض     وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، الذي

والداللية لإلطنـاب علـى    ،الذي يقوم بتطبيق الجوانب النظرية ؛البالغية له، والمنهج التطبيقي
  .بعض آيات قصص القرآن الكريم

  : هذا البحث إلى أربعة فصول، على الترتيب اآلتيوقمت بتقسيم 
والتعريـف  فيه اإلطناب مـن حيـث التعريـف اللغـوي لـه،       تناولتُ :الفصل األول

 ،والبالغي القديم، ثم اإلطناب في الدراسات النقدية ،االصطالحي، ثم تناولته في الموروث النقدي
  . والعربية الحديثة

ـ  ؛إلى الدراسة الداللية لإلطناب تطرقتُ: وفي الفصل الثاني وعالقتـه   ه،فتناولت أنواع
  ). ةاألسلوبي(وعالقته بالدرس األسلوبي الجديد  ،باإليجاز والتطويل
 ،ه في الفصـل األول والداللي الذي تناولتُ ،فيه بتطبيق الجانب النظري فقمتُ: أما الفصل الثالث

 ،والكلمـة  ،حيث تناولت اإلطناب في الحـرف  ؛والثاني على بعض آيات قصص القرآن الكريم
قصـة موسـى عليـه     :مثل ،تكرار القصة نفسها في بعض السور القرآنية والجملة، ثم تناولتُ

  . مالسال
واإلطنـاب مـن الناحيـة     ،فقد تطرقت فيه إلى الفرق بين اإليجـاز : أما الفصل الرابع

وما ورد في كتب بعض البالغيين القدماء، ثم الفرق  ،وأنواعه ،الداللية، فعرضت لمعنى اإليجاز
  . بينه وبين اإلطناب

القرآنية  في النهاية أرجو أن تكون هذه الدراسة حلقة تضاف إلى باقي سلسلة الدراسات
  . والثواب ،والرحمة ،راجياً من اهللا األجر ،وداللياً ،بالغياً

  واهللا ولي التوفيق
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  الفصل األول

  دراسة نظرية ؛اإلطناب

يشكل اإلطناب فرعاً من فروع علم المعاني؛ وهو العلم الذي يدرس كل خروج للجملـة  

 ،أثره على المعنـى  روج، ومعرفةأو اللغوي، بدافع تحليل هذا الخ ،لنحويالعربية في تركيبها ا

  .)1(والمتلقي

ويتضح من خالل التعريف لعلم المعاني أن اإلطناب ال يكون إال نوعاً من الخروج عن 

اللغوي، وهذا الخروج ليس عشوائيا، بـل   أم ،سواء في تركيبها النحوي ،تركيب الجملة العربية

ة تضح هذا الغرض من خالل األثر الذي يتركه لدى المتلقي، ويمكننا مالحظأو غرض، ي ،لهدف

وبين الجملـة نفسـها    ،جملة أضيفت لها كلمة من باب اإلطنابذلك األثر من خالل الفرق بين 

  . بدون زيادة

  اإلطناب لغةً

: األصل اللغـوي  وفي" بفتح الهمزه ويسمى اإلطناب بكسرها" اإلطناب مصدر أطنب، 

 ،بية ثم استيعرت للكالم، وأصبحت تعنـي البالغـة فـي المنطـق    ال من حبال األخهي الطو"

اإلبل،  تواجتهد فيه، وأطنب ،لهويطنب في الكالم بالغ فيه، وطّول ذأو ذماً، وأ ،والوصف مدحاً

  .)2(غبارالريح إذا اشتدت في  تإذ اتبع بعضها بعضاً في السير، وأطنب

هـذه  : المجاز قولنـا ومن  ،ه طنب وهو عيبأي طويل الظهر، وفي: ويقال فرس أطنب

  .)3(اإلقامة فيها ب بالبلد أطالب، وهي العروق، وطنّطناشجرة طويلة األ

                                                

  .96، ص1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، ج: ، تحعروس األفراح: السبكي، بهاء الدين )1(
  .562، ص1مج. دار صادر، بيروت،  مادة طنب، لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )2(
، 1998، مكتبة لبنان، 1، تحقيق وتقديم مزيد، شوقي المعري، طأساس البالغة: الزمخشري، ابو القاسم جار اهللا )3(

  .512ص
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  اإلطناب اصطالحاً

اره زائده عـن متعـارف   ، او هو تأديت المعنى بعب)1(هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة

  .)2(اوصاف البلغاء لفائدة تقوية وتوكيد المعنى

جديدة على المعنى الرئيسي، وذلـك   إلضافة معانٍ ،لمعنى بزيادة األلفاظيعني عرض ا

  .وتوكيده ،لتقوية المعنى

وهذا الذي يميز اإلطناب  ،أن تحقق الزيادة فائدة جديدة على المعنى ،فيه فالشرط الرئيس

  . غيره عن

أنه عكس اإليجاز، واإلطناب عكس اإليجاز، وله موضـع   ،بينما عرفه بعض البالغيين

  .)3(والعوام ،فيخاطب به الخواص

أخذاً من قولهم في المعنى اللغـوي   ،وحاصل اإلطناب االشتداد في المبالغة في المعاني

، وهذا يدل على الصلة الوثيقـة بـين المعنـى االصـطالحي     )4(الريح إذا اشتد هبوبها تأطنب

  . والمعنى اللغوي ،لإلطناب

وي يعتمد على مقياس الزمن الذي يستغرقه هو أن المعنى اللغ ،ويمكن إيجاد فرق بينهما

وقصراً، أما المعنى االصطالحي البالغي فإنه منتزع من المقارنـة بـين الكـالم     ،الكالم طوالً

  . أم قصر ،الكالمزمن طال أسواء  ،والمعاني المرادة منه

                                                

. م1998-هـ1419، تحقيق كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، المثل السائر): هـ637(ابن األثير، الجزري  )1(
  .109ص

  .228، صجواهر البالغة: ي، السيد أحمدالهاشم )2(
  .187م، ص1998-هـ1405، 2، عالم الكتب، طفن البالغة: حسين، عبد القادر )3(
  .562، ص1، مادة طنب، مجلسان العرب: ابن منظور )4(
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أنواع البالغة، وأهم تلـك   شأنه في ذلك شأن باقي ،باب الستخدامهوأس ،ولإلطناب دواعٍ

أو  ،ودفع اإليهام، وإثارة الحمية مـن أجـل التعظـيم    ،التوكيدو ،لدواعي تثبيت المعنى المرادا

  .)1(التهويل، وغير ذلك

أن المعنى اللغـوي ال يختلـف عـن المعنـى      ؛ويمكننا أن نستنتج من خالل التعريفين

البعـد  كـان فـي   أسواء  ،والمبالغة في الشيء ،والتطويل ،االصطالحي، فكالهما يعني التكثير

  . واإلضافة على الشيء لفائدة ،الزيادة اوكذلك يعني ،والمساحة ،البعد من حيث الحجم أم ،الزمني

  البالغي القديماإلطناب في الموروث النقدي 

، وفصلوا القول فيه، وفرقـوا  اإلطناب من أقدم الفنون البالغية التي تحدث القدماء عنها

ألحقه بعلم المعاني، أمثـال  ، لكن بعضهم )3( ،ابن األثير ، أمثال)2(واإلسهاب ،بينه وبين التطويل

  .)5(ابن قيم الجوزية :أمثال ،وآخرون جعلوه ضمن علم البيان ،)4(السكاكي

أبـواب توجـب    -أبقاك اهللا تعالى–وقد بقيت : "، فقالأقدم من تحدث عنه)6(الجاحظ يعد

ووقـف عنـد منتهـى     ،الحاجة وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار ،وتحوج إلى اإلطناب ،اإلطالة

  . )7("وإنما األلفاظ على أقدار المعاني ،البغية

، د، أنه ليس فيه حد ينتهي إليهاوجملة القول في الترد" :ال، فقثم بين المقام الذي يستدعيه

قد ، والخواص، ومن يحضره من العوام، وإنما ذلك على قدر المستمعين، وصفهو ال يؤتى علىو

                                                

  .226،  ص12، في المعاني والبيان والبديع، طجواهر البالغة: الهاشمي، السيد أحمد )1(
- هـ1419، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مج1، حققه الشيخ كامل محمد عويضه، طالسائرالمثل : ابن األثير )2(

  .108م،  ص1998
، دار المعارف، مصر، 2، تحقيق محمد خلف اهللا، محمد زغلول، طإعجاز القرآنثالث رسائل في : وعبد القاهر  )3(

  .168ص. م1968-هـ1387
  .120م،  ص1983-هـ1403، دار الكتب العلمية، 1ه نعيم زرزور، ط، ضبطه وشرحمفتاح العلوم: السكاكي )4(
  .107الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، داب الكتب العلمية، ص )5(
  )هـ255 -هـ150( )6(
  .8-7، ص2الحيوان، ج)7(
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، ألنه خاطب جميع األمـم مـن العـرب    ؛...هود، ول ردد ذكر قصة موسىج، ورأينا اهللا عز

  .)1("ساهي القلب ،أو معاند مشغول الفكر ،غافل ،أكثرهم غبي، وأصناف العجمو

مخاطبـة   :مثـل  ،وهو بذلك حدد المقصود باإلطناب، وذكر األسباب التي تدعو إليـه 

  .وغير ذلك ،األغبياء ومخاطبة العامة

إن التطويل يأتي لغيـر  : "هوفرق بينه وبين التطويل بقول ،فهفعرحلبي، أما ابن األثير ال

  .)2("والمبالغة ،فيأتي لفائدة التأكيد ؛فائدة، أما اإلطناب

واآلخر يسـمى التكريـر،    ،األول توكيد الضمير المتصل بالمنفصل :وقسمه إلى نوعين

  .)3(دون اللفظ ،نىواآلخر في المع ،والمعنى ،في اللفظ :وقسم التكرير إلى قسمين

وتشـديداً   ،يد يأتي في الكالم توكيداً لهالمف: "وغير مفيد، فقال ،إلى مفيد التكرير قسمثم 

ويجيء في  ،الكالم توكيداً لهفي يد فهو الذي يأتي وأما القسم الذي هو غير مف"وقال  ،"من أمره

  .)4("يدولكن المقصود منه غير مف ،والمعنى ،اللفظ

نالحظ أنه كان مدركاً ن لفائدة فهو إطناب، وإن لم يكن لفائدة فهو تطويل، فالتكرار إذا كا

وهي التوكيد والمبالغة، وكذلك فـرق بينـه وبـين     ،تماماً للمقصود باإلطناب، وذكر الفائدة منه

   .التطويل، وذكر أقسامه

  

                                                

  .105، ص1، تحقيق، عبد السالم هارون، جالبيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )1(
  .256، تحقيق محمد زغلول سالم، منشأة المعارف، صجواهر الكنز: ابن األثير، نجم الدين أحمد بن اسماعيل )2(
  .257المصدر نفسه، ص )3(
  .257، صجواهر الكنزابن األثير الحلبي،  )4(
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ر اإلطناب، وإنما ذكر بعض أغرضه فـذك  ، فلم يذكره بلفظه)1(روانيأما ابن رشيق القي

بل جعله ضمن بـاب التكـرار    ،)6(، واإليغال)5(، والتتميم)4(، واالسطراد)3(، والتفسير)2(الترديد

  .)7("ومواضع يقبح فيها ،فيها نوللتكرار مواضع يحس"تقسيمه إلى حسن، وقبيح  وذهب في

وتكـرار المعنـى    ،وهو األكثر ،وقسم التكرار إلى ثالثة أقسام تكرار اللفظ دون المعنى

  .)8(وحكم عليه بأنه الخذالن بعينه ،والمعنى ،فظ وهو األقل، وتكرار اللفظدون الل

فنالحظ أنه لم يذكر اإلطناب بلفظه، وكذلك لم يذكر جميع األغراض البالغية لإلطنـاب  

  .تحت عنوان واحد

واإلطنـاب أداء  : "ظه، وأدرجه تحت علـم المعـاني، عرفـه   أما السكاكي، فصرح بلف

أو إلـى   ،أو الكثرة راجعة إلى الجمل ،سواء كانت القلة ،ر من عباراتهالمقصود من الكالم بأكث

  .)9("غير الجمل

 ،لالختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى مناسبات: "فقال ثم ذهب في توضيحه،

 ،واإلطنـاب إكثـاراً   ،وتقصيراً ،وسمي ذاك عياً ،فما صادف من ذلك لموقفه فقد حمد، وإال ذم

  .)10("وتطويالً

                                                

  )هـ456 -هـ390( )1(
  .333، ص1، جالعمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني )2(
  .35، ص2المصدر نفسه، ج )3(
  .39، ص2المصدر نفسه، ج )4(
  .50، ص2المصدر نفسه، ج )5(
  .57، ص2المصدر نفسه، ج )6(
، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق،أبو علي الحسن القيرواني )7(

  .73، ص2، ج1995التجارية، القاهرة، 
  .73مصدر نفسه، صال )8(
  .120، صمفتاح العلوم )9(
  .120المصدر نفسه، ص )10(
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بأنه أداء المقصـود  : "حيث عرفه ،الحظ أنه ذكر المقصود به وعرفه وكان مدركاً لهون

   .من الكالم بأكثر من عباراته

فأورد فـي   ؛"علم البيان"وتناوله ابن األثير الجزري، وتوسع فيه، ومن المالحظ أنه جعله ضمن 

يادة اللفظ علـى المعنـى   ثم وضع حداً له، وهو ز .)1("اختالف علماء البيان في اإلطناب"كتابه 

والتطويل ما جـاء لغيـر    ،والتكرار، فاإلطناب ما جاء لفائدة ،وبين التطويل ،لفائدة، وفرق بينه

والتكرار بـذلك قـد    ،)2(وهو التطويل داللة اللفظ على المعنى مردداً" :فائدة، أما التكرار فيعرفه

  .فائدةر أو لغي ،وهو اإلطناب يأتي لفائدة

حدهما يقع في جملة واحدة، واآلخر يقع في جمل متعددة، وذهـب  أ :ينوقسمه إلى نوع

 .إن اإلطناب الذي يقع في الجمل المتعددة أبلغ من اإلطناب الذي يقع في جملة واحدة: "إلى القول

  .)3("وذلك التساع المجال في إيراده

مامـه  أقسامه، ونالحظ اهت وبين التطويل، ووضح ،حدد المقصود به، وفرق بينه فنجده

  . كل نوع ومثل على ،عرض أقسامهفقد  ؛بهذا النوع من البالغة

  . ومضمونه ،ولكنه عبر عن معناه ،أما ابن أبي األصبع المصري، فلم يصرح بلفظه

أو تمييـزاً   ،والمعنى توكيـداً  ،وحسناً ،الزيادة التي تفيد فصاحة"ونجده يدرجه في باب 

  .)4("لمدلوله عن غيره

 ،وهذه الزيادة إما أن تفيد اللفظ فصـاحة  ،التي تأتي لغرض ؛لزيادة، فهو عنده اثم عرفه

  . وإما أن تفيده تمييزاً للمعنى ،وحسناً

                                                

  .108، صالمثل السائر )1(
  .110المصدر نفسه،  )2(
  110المصدر السابق، ص )3(
  .305م، ص1957-هـ1377، مكتبة النهضة، 1، تحقيق حنفي محمد شرف، طبديع القرآن )4(
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وأوضحه من خالل األمثلـة   ،نجده حدد مفهومه، ولم يذكره باللفظ، ويبدو أنه عبر عنه

  . ها عليهساقالتي 

عبـارة متعـارف    بأنه تأدية المقصود من الكالم بـأكثر مـن  : "وعرفه العلوي اليمني

جهة التفصيل، وضرب مثاالً عليـه،   ، وهية، ثم قال إن اإلطناب يأتي على وجوه ثالث")1(عليها

إن فـي خلـف السـموات    : "وكذلك قوله تعـالى .." قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا: "قوله تعالى

  ..."واألرض

حافظو : "، قوله تعالىيهأن يأتي على جهة التتميم وأعطى مثاالً عل: "أما الوجه الثاني هو

إطناب على جهة التتميم لمـا  ) الصالة الوسطى: ( قال مقولة" على الصلوات والصالة الوسطى

 .والمجـرور  ،فإنما كرر ذكر الجار" ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري"فذكر قوله  ،)2(قبله

يل، جهـة التـذي   :ة فهـي أما الجهة الثالث إطناباً على جهة التتميم والتكملة لما قبله) لي(في قوله

، قولـه  )3(وايضاحاً له، وضرب مثاالً عليـه  ،للمعنى األول اًجملة توكيدب ،ومعناها تعقيب جملة

فالجملة األخيرة خارجة " إن الباطل كان زهوقاً: "، ثم قوله"وقل جاء الحق وزهق الباطل: "تعالى

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل : "مخرج المثل تقديراً لما سلف من ذكر الجملتين قبله، وقوله تعالى

قادر على جهة اإلطناب تذييالً لمـا قبلـه علـى جهـة     " وهل نجازي"، فقوله "نجازي إال كفور

  .اإليضاح

أن يأتي لفائدة بالغية، ولكنه اختزل أغراضه البالغيـة  : "حدد الغرض منه، وهو فنراه

  . يل، والتفصييلالتتميم، والتذ: بثالثة أقسام هيلتنحصر 

والكالم عليهما  ،ويسمى اإلطناب ،واإلسهاب ،اإلطالة" :ل اإلطناب في باب عنوانهفتناو

  .)4("من وجوه

                                                

، 3، دار الكتب العلميه، مجسرار البالغه وعلوم حقائق األعجازالمتضمن أليحيى بن حمزه بن ابراهيم، الطراز،  )1(
  318ص

  321، ص3، مجالمتضمن السرار البالغه وعلوم حقائق األعجازيحيى بن حمزه بن ابراهيم، الطراز،  )2(
  .321المصدر نفسه، ص )3(
  .106، صالفوائد المشوق إلى علوم القرآن )4(
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وإمـا  "وعرفـه  " اختالف علماء البيان: "وكذلك جعله ضمن علم البيان، فجاء في كتابه

اللفـظ لتقويـة    فـي  زيـادة  تة الصناعية فهوالزيادة والمبالغة أما حقيق" :اإلطناب فحقيقته لغةً

  .)1("نىالمع

فهو أن يطنب فيما ال ينبغي  ،أما الذي يستقبح منها: بح فقالومستق ،وصنفه إلى مستحسن

 زيادة وال فيه ،أو يطول فيما ليس في إطالته فائدة ،فيه اإلطناب، ويطول فيما ينبغي فيه اإليجاز

ـ     )2(معنى نفس ، وأما الذي يستحسن منهما فهو إطالة الكالم وترديـده لتقويـة المعنـى فـي ال

أو لكون المخاطب ال يصل الكالم الموجز إلى فهمه فهو محتاج إلى بسط الكالم أو ... وتعظيمه

  .اتساعه حتى يفهم

واآلخر جيد ثم فرق بـين   ،مستقبح :ونستطيع القول إن ابن القيم جعل اإلطناب نوعين

 ،عـي  والتطويـل بعضـه   ،إن اإلطناب على سائر أحواله بالغـة : "واإلطناب فيقول ،التطويل

  .)3("وركاكة

وهي تقريباً  ،واإلطناب، وقسم اإلطناب إلى أقسام متعددة ،فرق بين التطويلفنالحظ أنه 

  . نفسها تقسيمات ابن األثير

كما انقسم اإليجاز : "وزيادة، فقال ،بسط :أما السيوطي فتحدث عنه، وجعله على نوعين

  .)4("يادةوز ،وإيجاز حذف، كذلك انقسم اإلطناب إلى بسط ،إلى قصر

  : وذكر أقسامها منها

  ". إنا إليكم لمرسلون: "دخول حرف من حروف التوكيد وأعطى مثاالً عليه: أوالً

  . وليس عليهم بمسيطر" وما أنت بمؤمن: "دخول األحرف الزائدة، وذكر أمثلة عليها: ثانياً
                                                

  .107المصدر نفسه، ص )1(
  .107ه، صالمصدر نفس )2(
  .110الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، ص )3(
، 1م ، مج1988-هـ1408، دار الفكر العربي،  1، تحقيق علي محمد البجاوي ، طإعجاز القرآنفي  معترك األقران )4(

  .332ص
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  :التأكيد الصناعي وأعطى أمثلة عليه: ثالثاً

 "كلهم أجمعون"  .أ 

 ...".، وكال سوف يعلمون ثم كال"ل الكافرين أمهلهممه"، "دكا دكا"  .ب 

 . تأكد الفعل بالمصدر" يسلموا تسليما"، و"وكلم اهللا موسى تكليما"التأكيد بالمصدر   .ج 

 . المكرر  .د 

  .)1(التكرير للتقرير والتأكيد: رابعاً

قال ": وقول أصحابه به ،هبدأ بذكر فضلحيث  ،أما أبو هالل العسكري فقد ذكر اإلطناب

المنطق هو بيان والبيان ال يكون إال باإلشباع والشفا ال يقـع إال باإلقنـاع،   : اإلطناب أصحاب

  .)2( "وأفضل الكالم أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعاني

 ،أغراضـه  وأدرك المعنى الحقيقي لإلطناب، وأوضح ن القدماء أدركواإنستطيع القول 

وآخرون وضعوه  ،مجه تحت علم المعانيومواضعه، ولكنهم يختلفون في أن بعضهم د ،وأهدافه

  .تحت علم البيان

ومن جاءوا بعده مـن البالغيـين    ،وكذلك نالحظ أن ما ذكره الرماني ذكره ابن األثير

  .القدماء

                                                

  .142، ص1م، ج1973، المكتبة الثقافية،  االتقان في علوم القرآن: السيوطي )1(
محمد ابو الفضل ابراهيم، : الصناعتين، في الكتابيه والشعر، تحقيق: لحسن بن بد اهللا بن سهلأبو هالل العسكري، ا )2(
  .190ص) 1952-1371(، دار احياء الكتب العربية1ط
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  اإلطناب عند المحدثين

 ،وأفردوا لـه أبوابـاً   ،اً وافراً من البحث والدراسة في كتب المحدثيننال اإلطناب حظ

: ونالحظ أنهم لم يختلفوا في تعرفيهم .)1(واصطالحاً ،ث قاموا بتعريفه لغةحي ،وفصوالً في كتبهم

  .)2("فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائده"

باسـتثناء مـا    ،ن في ذلك، ونجدهم متفقي)3( واإلطناب ،المحدثون بين التطويلفرق وقد 

: قـول حبه إلى الحيث ذهب صا" والتذوق ،قاموس قواعد البالغة وأصول النقد"وجدته في كتاب 

  . )4("وبالغي ،غير بالغي :وهو قسمان ،أصل المراد اإلطناب أداء المعنى بلفظ زائد على"

ه أن يكون لفائـدة  الذي يشترط في ،وهذا التقسيم يتنافى مع معنى اإلطناب االصطالحي
  . بالغية

ا وأغراضه البالغية، وقاموا بتعريف كل غرض منه ،وأقسامه ،كما ذكروا جمع أنواعه
  . )5(مع ذكر أمثلة عليها

  

  

                                                

، دار الطبعـة  مفتاح العلوممحمد خليفه، . 229م، ص1988، 3، دار المنار، طأساليب بالغية: مطلوب، أحمد: انظر )1(
-هـ1425،دار المواسم للطباعة والنشر، 2علومها، ط-تطورها-بالغة العرب نشأتها: السلومعلي . 65-61الحديثة، ص

فـن  : عبد القادرحسين. 384، ص1988،دار المنارة، دار الرفاعي، 3معجم البالغة، ط: بدوي طبانه. 161،  ص2004
-األمر في القرآن الكـريم علم المعاني ودالالت :  مختار عطية. 195،  ص1984-هـ1405،عالم الكتب، 2، طالبالغة

  .209-190،، ص2004، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، االسكندرية، -دراسة بالغية
  .185-175درويش الجندي، علم المعاني، ص 234-226، صجواهر البالغةالسيد أحمد الهاشمي،  )2(
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1المعجم المفصل في علوم البالغة، مراجعة أحمد مس الدين، ط: فوال، انعام )3(

  .161-159م،  ص19921-هـ1413
  .121مكتبة اإليمان، ص:  الهواري،مسعد )4(
، دار المسيرة للنشر 1، علم المعاني وعلم البيان، علم البديع، طالعربية مدخل إلى البالغة: أبو العدوس، يوسف )5(

  .135- 91، ص2006- هـ1427والتوزيع والطباعة، 
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 ؛فهم بذلك أحاطوا به إحاطة تامـة ، )1( فهم متفقون في ذلك، كما ذكروا دواعيه وأهدافه
ما ذكره القدماء عن لإال أن ما ذكروه ال يعد إال من باب االجترار  ،فقد تناولوه من جميع جوانبه

  .اوغيرهم ،األثيروابن  ،مانيعن تعريف الر اًفتعريفهم ال يختلف كثير ؛اإلطناب

دون  ،واألغراض البالغية التي ذكروها هي نفسها التي ذكرها القـدماء  ،كما أن األقسام

حتى أن األمثلة التي جـاءت فـي   . ف عليها شيء جديد بعد السيوطيأي زيادة، فأقسامه لم يض

  .)2(كتبهم كانت مكررة عن مؤلفات القدماء

فوا شيئاً يذكر على ما جاء به القدماء عن إن المحدثين لم يضي :ومن ذلك نستطيع القول

  .)3(ويجعله مع التكرار عنواناً واحداً ،اإلطناب، لكننا نجد بعضهم يتناوله تحت اسم التكرار

أي لم يضف إلى أقسامها أقسام (وبذلك يمكننا أن نعد اإلطناب من العلوم البالغية الجامدة

ا هذا، أي لم يضف الى اغراضه البالغية اي ر من أيام السيوطي إلى يومنالتي لم تتطو ،)جديدة

   .غرض جديد

                                                

المراغي، أحمد  .494، علم المعاني، دار الفرقان، للنشر والتوزيع صالبالغة فنونها وأفنانها: اس، فضل حسنعب )1(
، جواهر البالغة: الهاشمي، أحمد .178، ص1980، 1علوم البالغة، البيان والمعاني والبديع، دار القلم، ط: مصطفى

  .233ص
بسيوني عبد الفتاح فيود، .  465-459، دار الفكر العربي، صآنالمعاني في ضوء أساليب القر: الشين، عبدالفتاح )2(

  .217-197م، ص1998-هـ1419، مؤسسة المختار، دار المعالم، 1علم المعاني، ط
  .91م، ص1978-هـ1398، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1، طالتكرير بين المثير والتأثير: السيد، عز الدين علي)3(



15 
 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  أسلوبيةدراسة 
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  األغراض البالغية

 ةتتضمن أغراضاً بالغية يقتضيها المقام، فهو يرد بطرق عـد  ،لإلطناب صور مختلفة

  . تتناسب مع مراد النص

فمنهم من قسـمه   ؛قسيمهومن خالل بحثنا فيه نجد أن البالغيين قد اختلفوا في طريقة ت

فهـي طريقـة    :على أساس عدد الجمل التي يتخللها وهي طريقة ابن األثير، أما الطريقة الثانية

فهـي تقسـيمه بـالنظر إلـى      :وزيادة، أما طريقة القزويني ،إلى بسط :حيث قسمه ؛السيوطي

  . األغراض البالغية التي يحققها

  :أهم تلك األغراض

ثم توضيحه فكأننا نعرض المعنى بصورتين  ،وهو ذكر المعنى مبهماً" هاماإليضاح بعد اإلب" :أوالً

ان دابر هؤالء مقطـوع  :" ثم قال موضحاً" وقضينى اليه ذلك االمر:" ، مثال قوله تعالىمختلفتين

  .)1("مصبحين

ويعني في اللغة لف القطن المنـدوف،  . والتوشيع" باب نعم وبئس"هما  :مرينويشمل أ

  .)2(باسمين أحدهما معطوف على اآلخر اًأن يؤتى عجز الكالم مفسر" ويعني في االصطالح

فأما إذا جاء لغير فائدة فهو من قبيل  ،لتكرار، والمقصود بالتكرار الذي يأتي لفائدةا: ثانياً

  .)3(التطويل

  

                                                

  .355، ص1، مجاألقران معتركانظر السيوطي،  )1(
  .90، صبديع القرآنانظر ابن أبي األصبع،  )2(
  .110، ص2، مجالمثل السائرابن األثير،  )3(
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 ،وهو أن يؤتى بالغرض لإلشارة على أهميـة الخـاص  " ،ذكر الخاص بعد العام :ثالثاً

ذكر المالئكه بشكل عام ثم خصـص فـذكر   " تنزل المالئكه والروح:" عالىمثال قوله ت" وفضله

  .)1(الروح

أوغل في المكان إذا ذهب فيه بعيداً، ويعني : البعد يقال: ويعني في اللغة ،اإليغال: رابعاً

 ختم البيت من الشعر بكلمات يتم المعنى بدونها، وقد يأتي فـي غيـر الشـعر   " :في االصطالح

  .)2(راً لتأتم الهداته به    كانه على في رأسه ناروان صخ:" ومثالثه

للجملـة   اًتأكيـد  ،متفقة معها في المعنى ،ييل وهو تعقيب جملة بجملة أخرىالتذ :خامساً

وهو الذي يفيد معنى يمكـن أن   :مجرى المثل أحدهما جار: ولى، وينقسم التذييل إلى ضربيناأل

، فهو التذييل الذي ال يجري مجرى المثل :ب الثانيأما الضر "إن الباطل كان زهوقاً"يرد مستقالً،

  .)3("وهل نجازي إال كفوراً: "مثاله

، وهو أن يؤتى في كالم يوهم خالف المقصود بما يدفع )وهو التكميل( االحتراس: سادساً

  .)4(ذلك التوهم، وهذا الدافع قد يكون في وسط الكالم، وقد يأتي في آخر الكالم

 ،أو بين كالمين متصلين معنى بجملة ،أن يؤتى في أثناء الكالموهو  :االعتراض: سابعاً

، ويخرج لألغراض بالغيـة عديـدة   )5(أو أكثر ال محل لها من اإلعراب لفائدة غير دفع اإليهام

  : منها

 ".إن سوف يأتي كل ما قدرا -فعلم المرء ينفعه –أعلم "و: التنبيه  .أ 

 ...".سبحانه... ويجعلون اهللا : "التنزيه  .ب 

                                                

  .357، ص1، مجمعترك األقرانانظر السيوطي،  )1(
، شرح شواهده محمد هاشم دوريدي، شرح التلخيص في علوم البالغة: القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن )2(
  .114م، ص1970-هـ1309منشورات دار الحكمة، ، 1ط
  .114، صشرح التلخيص في علوم البالغةالقزويني،  )3(
  .114المصدر نفسه، ص )4(
  .114المصدر نفسه، ص )5(
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 .."وبلغتها -إن الثمانين" :الدعاء  .ج 

  ."لوتعلمون عظيم –وإنه لقسم : "التعظيم  .د 

   .)1(ويفسره ،التفسير وهو أن يكون في الكالم لبس وخفاء، فيأتي بما يزيله :ثامناً

 ،والتمكـين، والتعظـيم   ،ويأتي لزيادة التقرير ،ووضع الظاهر موضع المضمر: تاسعاً

  .)2(وإزالة اللبس ،والتحقير ،وقصد اإلهانة

لتوكيد بحرف زائد، والتوكيـد  هناك العديد من األغراض البالغية التي لم نذكرها مثل ا

  . وغيرها ،واللفظي ،ويالمعن

 ،ونالحظ أننا ال نستطيع أن نحكم بأي غرض بالغي إال بالنظر إلى المقام الذي ورد به

  . وكذلك بالنظر إلى حال المخاطب

  والحديث ،في الموروث البالغي القديم ،والتكرار ،واإلطناب ،الفرق بين التطويل

والقول القصـد أن  : "... فرق القدماء بين التطويل واإلطناب، فذكر أبو هالل العسكري

  .اإليجاز واإلطناب يحتاج إليهما في جميع الكالم، ولكل واحد منهما موضع

دة، ه صفة محمـو ووعد ،وبين التطويل ،بينه وامن باب البالغة، وفرقوعدوا اإلطناب 

 هواإلطناب فيه بالغة، فأما التطويل ففي: "، والباقالني، حيث قال)3(وهذا ما نجده عند ابن األثير

4("عي(.  

  

                                                

  .361، ص1، مجمعترك األقرانالسيوطي،  )1(
  .362، ص1المصدر نفسه، مج )2(
  .110،  ص2، جالمثل السائر )3(
  .263، دار المعارف، ص5، تحقيق السيد أحمد صقر، طإعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب )4(
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وأما التطويل فيـأتي لغيـر    ،فاإلطناب يأتي لفائدة" ؛يفرقون بينهما أما المحدثون فإنهم

  .والتطويل ،ونالحظ أن المحدثين مجمعون على الفرق بين اإلطناب. )1("فائدة

أن التطويل يدل على المعنـى  : "فهو وأفضل ما قيل في التفرقة بينهما ما قاله ابن األثير

، فـي  "هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة: "، وقال عنه)2("بلفظ يكفيك بعضه في الداللة عليه

للمعنـى  زيادة اللفظ على المعنى لفائدة إذا حذفت منه الزيادة المؤكدة "نه حين قال عن اإلطناب إ

ل التي تفيد السامع ما لم والتخي ،وذهبت فائدة التصوير ،تغير ذلك المعنى وزال ذلك التأكيد عنه

  .)3("يكن إال بها

فاإليجاز هو داللة على : "مختلفان واإلطناب، وهما مصطلحان ،ن اإليجازفرق القدماء بي

وكـذلك  . )5("لى المعنى لفائـدة فهو زيادة اللفظ ع :، أما اإلطناب)4("المعنى من غير زيادة عليه

  .)6(هما كما عرفهما القدماءووعرف ،واإليجاز ،رقوا بين اإلطنابالمحدثون ف

ة الـذي تعطـس   فاإليجاز واإلطناب هما أنف البالغ: "وهذا ما ذهب إليه القزويني فقال

أي  ،قص منهر عنه شفتاها، والمطنب إنما يكون مطنباً بالنسبة إلى ما هو أنمنه، ونابها الذي تفت

7("الذين لم يرتقوا إلى ذروة البالغة، ولم يتدلوا إلى حضيض العي(.  

كما أن لإلطناب دواعيـه فـإن   : "فأحمد هاشمي يقول ؛وإلى هذا الرأي ذهب المحدثون

وتحصـيل المعنـى    ،وتقريب الفهم ،وتسهيل الحفظ ،االختصار :لإليجاز دواعيه كذلك وأهمها

  .)8("الكثير باللفظ اليسير

                                                

  .128، صمدخل إلى البالغة: أبو العدوس، يوسف )1(
  .55، ص2، حالمثل السائرابن األثير،  )2(
  .109، ص2، جالمثل السائرابن األثير،  )3(
  .231العلوي، الطراز، ص )4(
  . 109، ص2، حالمثل السائرابن األثير،  )5(
  .229م، ص1996، 2مكتبة لبنان، ط معجم المصطلحات البالغية وتطورها،: مطلوب، أحمد )6(
  .190العسكري، الصناعتين، ص: انظر. 210-209ص شرح التلخيص،القزويني،  )7(
  .228، صجواهر البالغة )8(
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ما ذكره ابن األثير  ؛ولعل أقرب مثال لمعرفة الفرق بين التطويل، واإليجاز، واإلطناب

والتطويـل،   ،واإلطنـاب  ،اإليجاز الحدود الثالثة المشار إليها، أي وإذا تقررت هذه: "عندما قال

والتطويـل   ،فاإليجاز أقرب الطرق الثالثة إليه، واإلطنـاب : مقصد يسلك في ثالث طرق :مثال

ال  ،لطريقان متساويان في البعد إليه، إال أن طريق اإلطناب تشتمل على منزه من المنازها :هما

  .)1("يوجد في طريق التطويل

 ،والتـرادف، المشـترك اللفظـي    ،ن هناك تشابهاً بـين التكريـر  إ: كما نستطيع القول

معنيـين  الذي يقع علـى   ؛ولكن في الحقيقة هناك فرق بينهم، فالمشترك اللفظي هو ،واإلطناب

  .)2(ما لم يكن في المعنى داللة عليه ،فصاعداً، فيوهم الشيء وغيره

من  اًوتكرار غير مفيد، ويعد التكرار المفيد نوع ،التكرار فينقسم إلى قسمين تكرار مفيدف

أو  ،أو خطـاب الغبـي   ،منها تقريـر المعنـى   ،أنواع اإلطناب الذي يأتي لفوائد بالغية عديدة

  .)3(الساهي

لكن ينبغي . )4(وتناوله تحت عنوان التكرار ،مرادفاً لإلطناب فقد عده بعضهمالمحدثون 

فكالً منهما يعني شيئاً يختلف عن اآلخر، ولكنهما يلتقيان إذ حقق التكرار فائـدة   ؛الفصل بينهما

  . بالغية

بعض بين الترادف واإلطناب، ويظهر الفرق بينهما مـن خـالل تعريفهمـا    الوهناك تشابه عند 

  .)5(ولكنها ليست جديدة ،زيادة اللفظ على المعنى لفائدة لغوية ؛دففالترا

                                                

  .110، ص2، جالمثل السائرابن األثير،  )1(
، المؤسسة 1، تحقيق حواس بري، طالتحرير والتنويرفي تفسير  المقاييس البالغية: ابن عاشور، محمد الطاهر )2(

  .301، ص2002العربية للدراسات والنشر، 
  .105، ص1، جالبيان والتبين: الجاحظ )3(
  .91، صالتكرار بين المثير والتأثير: السيد، عز الدين على)4(
  .239، ص3، جاإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  )5(
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ومع ذلك فال يمكننا أن نعده من باب التطويل الذي ال فائدة منه ألنه ورد فـي القـرآن   

 ،"عطف أحد المترادفين على اآلخـر "وضع السيوطي مبحثاً يسمى ووفي فصيح الشعر،  ،الكريم

  .)1(وذكر أن القصد منه التأكيد

هو أن اإلطناب يأتي لفائدة بالغية جديدة، بينما يـأتي   :ن الفرق بينهماإ: طيع القولنست

  .الترادف لفائدة لغوية ولكنها ليست جديدة

  األسلوبيةعالقة اإلطناب ب

اً فقد نال حظّ بط اإلطناب باألسلوبية ارتباطاً وثيقاً، ويتضح هذا من عدة جوانب،تري

معظم الكتب البالغية القديمة تحدثت وتحث عنه  الغية القديمة،والب ،وافراً في الدراسات النقدية

  . عنه وفصلت القول فيه

 "بروجيرو" القديمة، وذهب إلى هذا الرأي غير باحث، وإال امتداد للبالغة  ما األسلوبية الحديثةو

 األسلوبية وريثة البالغة، وهي بالغة حديثة ذات شكل مضاعف، إنها علم التعبير،: "قال مثالً

  .)2("ونقد األساليب الفردية

تجددت البالغة منذ بداية القرن التاسع عشر فكانت عامالً في : "وذكر فرحان بدري

  .)3("وهي علم األسلوب ،وجود األسلوبية، والبالغة هي أسلوبية القدماء

فاألسلوبية بالغة حديثة، إذ البالغة في خطوطها العريضة تكون فناً للكتابة، وفناً 

 :، وهما سمتان قائمتان في األسلوبية، ومن هنا كانت المقولةاً لألدب، وفناً للغةفنوللتأليف، 

  .)4("البالغة هي أسلوبية القدماء، وهي علم األسلوب آنذاك

                                                

  .239ص ،3المصدر نفسه، ج )1(
  .133، ص1994، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، 2ترجمة منذر عياشي، ط" األسلوبية"جيروبيرو  )2(
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1دراسة في تحليل الخطاب، ط :األسلوبية في النقد العربي الحديث )3(

  .25، ص2003بيروت، 
  .15، ص1992، مؤسسة مختار، طبعة دار عالم المعرفة، راءاتهعلم األسلوب مبادئه وإج: فضل، صالح )4(
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أو بأخر  ،إن األسلوبية الحديثة تتصل بشكل: تلك اآلراء يمكننا القول و انطالقاً من

  .بالبالغة العربية القديمة

ليست بديالً للنقد األدبي، بل هي فرع " األسلوبية"لعالقة الوثيقة إال أن وبالرغم من تلك ا

  .)1(من فروعه

إذ ال بد من  ،وبذلك ال يمكننا أن نعد األسلوبية صورة طبق األصل عن البالغة القديمة

لوجود األثر  لِاأن يولد، فوجودها توجود بعض الفروق بينهما، فاألسلوبية تتعامل مع النص بعد 

أو اقتراحات جاهزة، كما أن ليس من شأنها  ،ي، وهي ال تنطلق في بحثها من قوانين مسبقةاألدب

أو الرداءة، أما البالغة القديمة، فتستند في حكمها على  ،الحكم على قيمة العمل المنقود بالجودة

النص إلى معايير، ومقاييس معينة، وهي من حيث النشأة موجودة قبل وجود العمل األدبي في 

  .)2(حتى يصل إلى غايته المرجوة ،رة مسلمات، واشتراطات تهدف إلى تقييم الشكل األدبيصو

أن األسلوبية تعرف " واألسلوبية ،من وجود عالقة بين اإلطناب"ه ل صحة ما ذهبنا إليومما يد

والداللية، والتركيبية،  ،نظرة نقدية شاملة تشمل النص بكل تكويناته الصوتية، والمعجمية: "بأنها

فالنظرة األسلوبية قائمة أصالً على محض النص األدبي في تركيباته اللغوية، للكشف عن قيمتها 

  .)3("الجمالية

أو معجمية في  ،أو صوتية ،والكشف في أي ظاهرة لغوية ،فمهمة األسلوبية البحث

 فإنه بذلك يعتبر ،النص، وبما أن اإلطناب يشكل ظاهرة لغوية غير عادية تختص بحال المخاطب

  . محوراً للدراسة األسلوبية

فاإلطناب يمثل ظاهرة أسلوبية، تقوم على تفجير شحنات فكرية لدى المتلقي، بهدف 

  .)4(لغوية عند الطرف المستقبل، وجعل ذهنه في حال استنفار دائم" صدمة"إحداث 

                                                

  .123، ص1981، يناير، 2، ع1، محاولة تعريف، مجلة فصول، مجاألسلوبية الحديثة: عياد، محمد)1(
  .23، ص2004مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة،  األسلوبية،: سليمان، فتح اهللا أحمد )2(
  .15، ص2007، عمان، دار المسيرة، األسلوبية الرؤية والتطبيق: يوسفأبو العدوس،  )3(
  .26ص األسلوبية مدخل نظري ودارسة تطبيقية،: سليمان، فتح اهللا أحمد )4(
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 والتحليل؛ ،ويتناوله بالبحث ،وبذلك يعد اإلطناب حدثاً ليس عادياً، يلتفت الدارس إليه

وهو انحراف عن المألوف . للكشف عن أسبابه، وعن حال المخاطب، والظروف المحيطة به

لذلك يعد حقالً خصباً من حقول الدراسات األسلوبية، فهو ال يأتي عشوائياً، بل ال بد له  ؛اللغوي

  . من دوافع

بل  ،األسلوبية لم تتناول اإلطناب بمصطلحهبعض الدراسات ولكن من المالحظ أن 

وقد أكد هذا  ،التكرار أهمية كبيرة في الدراسات األسلوبيةتحت عنوان التكرار، حيث بلغ  درسته

" نازك المالئكة"وهذا ما ذهبت إليه  ،العديد من الباحثين، فهو يعد شيئاً أساسياً في النص األدبي

يب، ، وإنما هو كسائر األسالالقصيدةإن التكرار في ذاته ليس جماالً، يضاف إلى : "حيث قالت

يدة، ألنه يمتلك طبيعة خادعة، فهو على صقيحتاج إلى أن يجيء في مكانه من الفي كونه 

وقدرته على إحداث موسيقى، يستطيع أن يضلل الشاعر، ويوقعه في مزلق تعبيري،  ،سهولته

نى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه، ويستخدمه تعبيرية تغني المع إمكاناتي على فهو يحتو

  .)1("وإال فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية مبتذلة ،في موضعه

ويشكل التكرار إحدى األدوات الفنية الفعالة في النص، وهو يستعمل في التأليف 

ويساعد في إعطاء وحدة  ،التوقع عر، والنثر، والتكرار، يحدث تيارالموسيقي، والرسم، والش

  .)2(للعمل الفني

فينقله إلى أجواء الملقي النفسية، "ر على المتلقي، باإلضافة إلى ذلك فإن له عظيم األث
فهو يضفي على بعض التكرارات مشاعره الخاصة، فهي بمثابة لوحات إسقاطية، يتخذها وسيلة 

  .)3("للتعبير

وعادة يلجأ الملقي إلى التكرار، ليوظفه فنياً في النص، لدوافع نفسية، وأخرى فنية، أما 
والمتلقي على السواء، فمن ناحية  ،فة مزدوجة تجمع الملقيالدوافع النفسية؛ فإنها ذات وظي

                                                

  .263، منشورات مكتبة النهضة، صالشعر المعاصرقضايا  )1(
  .9، اربد، ص1988جامعة اليرموك،  ، المؤتمر النقد األدبي الثاني،التكرار في الشعر الجاهلي: ربايعة، موسى )2(
مجلة أم القرى لعلوم الشريعة ، دراسة أسلوبية، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي: منصور، زهير أحمد )3(

  .1307، ص2000م، مطابع جامعة أم القرى، الرياض، 2000-هـ1421، رماضن، 21، ع2مجواللغة وآدبها، 
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عناصر الفالتكرار يعني له اإللحاح في العبارة على معنى شعوري يبرز من بين  ؛الملقي
األخرى، أكثر من غيره، وربما يرجع ذلك إلى تمييزه عن سائر العناصر بالفاعلية، ومن ثم 

  .)1(التكرار لتمييزه باألداء

ظاهرة أسلوبية  واضحة، وهو نوع من التنوعات اللغوية، التي غالباً ما فالتكرار يعد 
  .)2(تحمل دالالت فنية تؤثر في المستمع، وتجذب انتباهه

في حد ذاته وسيلة مهمة، من الوسائل السحرية، التي : "بأنه ويعرفه عبد الفتاح يوسف
  .)3("لعمل الفني المميزتعتمد على تأثير الكلمة المكررة، وفي إحداث نتيجة إيجابية في ا

وكبيراً؛  ،ويظهر من خالل اآلراء السابقة أن التكرار يرتبط باألسلوب ارتباطاً مباشراً
ألن األسلوب يعني فيما يعنيه الطريقة المتميزة لألداء اللغوي، الذي يخص أكثر مما يظهر من 

  .)4(ويخفيها في آن واحد ،والرؤية ،وأخيلة، ويشير بالموقف ،معانٍ وعواطف

ال بد من التعامل مع التكرار انطالقاً من أنه يشكل ظاهرة فريدة، ينبغي عدم التوقف عند 
يمر بها  ظاهرها بل الخوض في أعماقها، للكشف عما تخفيه هذه الظاهرة من مواقف انفعالية

وقد تشكل : "ه داخل السياق، فذهب عبد الباسط محمد زيود إلى القولوردلكشف عن المقام، ل
هذا –وينير  ،دة المكررة مفتاحاً ذهبياً، يفتح مغاليق كثيرة، ذات أبعاد بعيدة الغور، يضيئهاالمفر

عتماتها أمام القارئ، مستغالً امكانات القراءة المتعددة، وما تتبعه من مداخل كثيرة،  - المفتاح
تيش عن الجانب ال يمنعنا من التف ،تستعين بالسياق وال تلغيه، واالهتمام بالجانب الوظيفي للتكرار

الكامن وراءه؛ فالتكرار يحمل في طياته شعريةً ال تنكر، قد يكون التماثل أولها، ولكن الشعرية 
ال تقف عند حدود التماثل، بل تتعداها إلى استثارة المتلقي، وكسر نمطية للنص لتعيده إلى دوره 

                                                

  .147، مكتبة جالل حربي وشركاه، صسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثةالبينات األ: السعدي، مصطفى )1(
، 2، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عالتكرار النمطي في قصيدة المدح عند حافظ: عبد المطلب، محمد )2(

  .47، ص1983
، 62هيئة المصرية العامة للكتاب، ع، القاهرة، المجلة فصولفاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض،  )3(

  .31، ص2003
  .14، ص1983، 2، القاهرة، الهيئة المصرية، عمجلة فصولقراءة أسلوبية لشعر حافظ، : عياد، شكري )4(
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حقيق الفائدة الفكرية، األصيل، وهو إعمال مبدأ القراءة من أجل خلق قدر من التواصل، يضمن ت
  .)1("واالستمتاع ،وتحصيل اللذة

تة لالنتباه تجذب المتلقي، ويعد التكرار في بعض آيات القصص ظاهرة أسلوبية ملف
ومتابعتها من خالل السياق  ،لبحث عن أسبابها، ويمكن مالحظة هذه الظاهرةلمشاعره  وتثير

  . الذي وردت فيه

الملقي، فهي تبدأ و ،والمخاطب ،موعة تبعاً لتنوع المقاأسلوبية متننماط ويأتي التكرار بأ
من الحرف وتمتد إلى الكلمة، وإلى العبارة، وإلى اآلية بأكملها، وكل نمط من تلك األشكال يعمل 

  . على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار

فظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي، ولها أثرها الخاص في إحداث 
  .)2(النفسية للمتلقيالتأثيرات 

tt": ومن األمثلة عليه قوله تعالىوكما توجد في القران الكريم،  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××οοοο tt tt���� ss ss)))) tt tt//// āā āāωωωω 
ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ íí íí���� õõ õõ3333 ÎÎ ÎÎ//// 88 88ββββ#### uu uuθθθθ tt ttãããã ")3(ثم جاء في السورة نفسها ، :"tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××οοοο tt tt���� ss ss)))) tt tt//// āā āāωωωω ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ää ää9999 ss ssŒŒŒŒ çç çç�������� ÏÏ ÏÏVVVV èè èè???? uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ óó óó¡¡¡¡ ss ss???? yy yy^̂̂̂öö öö���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ āā āāωωωω ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù")4(.  

" خمس مرات"فقد ذكر " ال" ففمن الظواهر اللغوية التي تلفت االنتباه هي تكرار حر

جاءت لتعبر عن صفات البقرة التي  ليتناسب مع السياق الذي وردت فيه فقد وجاء هذا التكرار

 ،زيادة في التأكيد" ال"فجاءت . اتلذبحها من أجل إظهار الق - سبحانه وتعالى–اشترط اهللا 

مر البقرة، وذلك أ فيالمراجعة ذين أكثروا حال المخاطب، وهو بنو إسرائيل الوالتقرير، ولتالئم 

" ال" - ىسبحانه وتعال–ء ثمن البقرة، فكرر اهللا في إظهار القاتل، ولغال ةلخوفهم من الفضيح

خشية أن  ،معنية المقصودة بذلكالقرة تأكيد على صفات البلل" ال"فجاءت كل صفة مقترنة بـ 

                                                

شركة المجموعة الكويتتية للنشر والتوزيع،  101/26، عالمجلة العربية للعلوم اإلنسانيةالتكرار في شعر عرار،  )1(
  .98الكويت، ص

  .1307، ص21، ع2، دراسة أسلوبية، مجالتكرار في شعر أبي القاسم الشابي ظاهر: منصور، زهير احمد )2(
  .68آية : البقرة )3(
  .71آية : البقرة )4(
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فالخداع  ؛تذبح بقرة أخرى، بحجة أنهم لم يستطيعوا تمييز البقرة المقصودة في اآلية الكريمة

  . )1(فهمهم ، وهذا التكرار يشير كذلك إلى بطءف عنهمومعر

أما تكرار الكلمة فيؤدي وظيفة سياقية، تعرضها طبيعة اللغة المستخدمة، وإال أصبح 

ما ، والكلمة إ)2(أو إثارة ،أو القارئ أي انفعال ،، ال يثير في السامعاًونمطي ،رار مجرد إعادةالتك
$$$$: "أن تكون فعالً، أو اسماً؛ أما ما جاء على تكرار االسم في قوله تعالى ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù #### uu uu uu uu‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ || ||ÁÁÁÁŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss%%%% ££ ££‰‰‰‰ èè èè%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

99 99���� çç çç//// ßß ßßŠŠŠŠ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ää ää.... ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ")3(ثم قوله ،" :ΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ßß ßß ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### �� ��==== yy yymmmm rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( 
āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ ss ss????  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ÜÜ ÜÜ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ää ää.... rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$$$<<<<z: "، ثم قوله)4(" ####$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ tt tt∃∃∃∃ uu uu���� || ||ÇÇÇÇ ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 

££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ تشكل ظاهرة أسلوبية ملفتة، تستدعي البحث،  "كيد"، فتكرار )5(" ####$$

ال يريد أن يحذرنا من كيد امرأة  -سبحانه وتعالى–تنبيه على أنه للفذكرت أربع مرات، وذلك 

  . )6(مالعزيز فقط، بل أراد التحذير من كيد النساء بشكل عا

tt": وجاء تكرار االسم في قوله تعالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< %%%% [[ [[nnnn ÷÷ ÷÷���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 àà àà%%%% èè èè==== öö öö//// rr rr&&&& || ||====≈≈≈≈ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$####")7( ،

||": ثم قال ||====≈≈≈≈ tt tt7777 óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yyìììì ÎÎ ÎÎ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr'''' ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß VV VV{{{{ $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ tt tt ÉÉ ÉÉ ii ii ãã ãã———— tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ.... ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã 

££ ££‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55>>>>$$$$ tt tt6666 ss ss???? ")8( . فالظاهرة األسلوبية في هاتين اآليتين هي

وضع المتلقي في الحالة النفسية التي يمر بها فرعون، فمع ، وجاء هذا التكرار ل"األسباب"ار تكر

لعلي أبلغ "هية إال أنه يشعر في داخله برهبة ما سيقدم عليه، فلو قال وأنه يتكبر ويدعي األل

في " أسباب"ر أنه سيقوم بأمر عادي، ولكنه ذكر مباشرة دون تكرار، ألظه" اب السماواتأسب

                                                

  4، صأنوار التنزيل وأسرار التأويل: البضاوي، ناصر الدين؛ أبو الخير الشيرازي، عبد اهللا بن عمر )1(
  . 1308، ص21، ع2، دارسة أسلوبية، مجفي شعر أبي القاسم الشابي التكرار: منصور، زهير أحمد )2(
  .28آية : يوسف )3(
  .33آية : يوسف )4(
  .34آية : يوسف )5(
  287،ـ ص1، مجوعيون األوقاويل عن حقائق التنزيل الكشاف: الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا: انظر )6(
  .36آية : غافر)7(
  .37آية : غافر)8(



27 
 

وذلك لتفخيم شأنها، ألن بلوغها أمراً  ؛"أسباب السماوات"وهي  ،البداية ثم أوضح هذه األسباب

  .)1(زم فعلهتعجيباً، وذلك لتهيئة السامع إلى ما يع

ãã: "يات القصص، فمثالً في قوله تعالىأما تكرار الفعل، فكان له دور فاعل في آ ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã rr rr'''' tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ óó óó oo oo____ öö öö//// $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt tt//// §§ §§���� ss ss%%%% $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// öö öö���� èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 àà àà)))) çç ççFFFF ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬6666 ss ss)))) tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ nn nn==== çç ççFFFF øø øø%%%% VV VV{{{{ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ãã≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬7777 ss ss)))) tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، فذكر "يتقبل"رار فعل لظواهر األسلوبية البارزة في هذه اآلية تك، فمن ا)2(" ####$$

بل تخص كل ما  ،فقط" قابيل وهابيل"لتنبيه على أن هذه اآلية ال تختص بـ لوذلك  .ثالث مرات
بل المهم  ،فليس المهم تقديم القربان - سبحانه وتعالى–يريد أن يتصدق، أو يتقدم بقربان إلى اهللا 

  .- فاهللا ال يقبل الطاعة إال من المؤمن متق اهللا سبحانه وتعالى -وتعالىسبحانه –قبول اهللا 

tt: "قوله تعالىومن تكرار الفعل ما جاء في  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö���� àà àà.... õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã éé éé&&&& $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã HH HHωωωω ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã éé éé&&&& #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ويستوقفه تكرار  ،، فالقارئ ال بد أن يطرق سمعه)3(" ####$$

فهذه الظاهرة، جاءت ألمر يتعلق بالمتلقي، وهم بنو " عذاباً"وكذلك تأكيده بالمصدر " أعذبه"الفعل 
وحدهم فجاءت اآلية لتحذيرهم من  - سبحانه وتعالى–إسرائيل الذين من طبعهم إنكار نعم اهللا 

جاء التكرار ألمر فقد من ناحية أخرى و د هذه المعجزة الباهرة،بهم بعشدة العذاب الذي سيلحق 
  . .ليدلل على قدرته ؛يتعلق به سبحانه وتعالى

والتأكيد  ،ولإلعادة ،أو اآلية بأكملها، كوسيلة لإللحاح ،أو الجملة ،وجاء تكرار العبارة
  . على ما في ذهن الملقي

$$$$" "ذي القرنين" ومثال على تكرار اآلية بأكملها قوله تعالى في قصة ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« $$$$ YY YY7777 tt tt6666 yy yy™™™™")4( ،ثم قوله :"yy yyìììì tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ �� ��7777 tt tt6666 yy yy™™™™ ")5(ثم قوله ، :"§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO yy yyìììì tt tt7777 øø øø???? rr rr&&&& $$$$ �� ��7777 tt tt6666 yy yy™™™™ ")6(وقوله ، :"§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO yy yyìììì tt tt6666 øø øø???? rr rr&&&& 

$$$$ �� ��7777 tt tt6666 yy yy™™™™")7(نفسها بأكملها ثالث مراتاآلية ، ظاهرة التكرار، فذكر اللغوية البارزة ، فمن الظواهر.  

                                                

  .147، ص24، ج1977، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، التحرير والتنوير: اشور، محمد الطاهرابن ع: انظر )1(
  .27آية : المائدة )2(
  .115آية : المائدة )3(
  .84آية : الكهف )4(
  .85آية : الكهف )5(
  .89آية : الكهف)6(
  .92آية : الكهف )7(
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وهذا ال يعد أمراً طبيعياً، وللكشف عن سر هذه الظاهرة ال بد من العودة إلى الجو العام 

–فقد جاءت رداً على سؤال أهل مكة لرسول اهللا " قصة ذي القرنين"الذي وردت فيه هذه القصة 
����š" - عالىسبحانه وت–وذلك الختبار صحة نبوته، فقال اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ  tt ttãããã 

““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè==== øø øø???? rr rr'''' yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### �� ������ òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ")1(لتلقى على قوم يعرض عليهم دين  القصة تزل، فن

له، فلو ذكر خبر هذا الرجل دون أن ترد  ن عنه إال القليل، ومعظمهم منكر، وال يعلموجديد

وتوفر  ،؛ ليس من البشر، فقد تهيأأنه إنسان غير عاديلظن ضعاف النفوس " فاتبع سببا"عبارة 

والشجاعة ما لم يتوفر ألحد على وجه األرض، ولتالفي ذلك الظن  ،القدرةووالعلم،  ،له من القوة

أن كل ما حققه كان بسبب ما وفره اهللا له من الطرق، ويسر من السبل  - عز وجل–أورد اهللا 

 ،لتأكيد هنا جاءت الحاجة إلى هذا التكرارعى إليه، ومن لتحقيق ما س ؛ومنحه من العلم، والقدرة

   .)2(ليكون على دراية ،تذكير السامعلول

øø": وفي قوله تعالى øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— ¨¨ ¨¨““““ yy yyèèèè ss ssùùùù ;; ;;]]]] ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssVVVV ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθèè èè==== yy yy™™™™ óó óó÷÷÷÷ ‘‘ ، ثم قوله )3(" ∆∆∆∆‘‘

)): "تعالى ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 ")4(فالمطلع على هاتين اآليتين يثيره ظاهرتان ، :

، أما ر بها المرسلونتوكيد اآلية األولى، وذلك لوضع المتلقي في الحالة النفسية التي يم: هماأوال

وجهوا بمزيد من ولما وذلك تنبيه على ما مروا به، ف ،الظاهرة األخرى، فهي تكرار المعنى نفسه

  . التكذيب والجحود، قاموا بتأكيد ما ذكروه بالبداية، لحثهم، وإقناعهم بصدق ما جاءوا به

جاء قوله تعالى على لسان الخضر  -عليهما السالم–وفي قصة سيدنا موسى مع الخضر 
tt": عليه السالم ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### ZZ ZZ���� öö öö9999 || tt": ، ثم جاء)5(" ¹¹¹¹|| ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ 

#### ZZ ZZ���� öö öö9999 || ||¹¹¹¹")6( ،"tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& yy yy7777 ©© ©©9999 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### ZZ ZZ���� öö öö9999 || عي ، فالباحث األسلوبي ال بد أن يستر)7(" ¹¹¹¹||

لتنبيه لوذلك  ،"إنك"األولى  استعمال أداة التوكيد ابتداء من :انتباهه ظاهرتان لغويتان، األولى
                                                

  .83آية : الكهف )1(
  .13، ص16ج، 6، مجالكشاف، الزمخشري: انظر )2(
  14آية : يس )3(
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فسعة علمه جعلته يعلم أن سيدنا موسى ال يستطيع الصبر على  -عليه السالم–حال الخضر على 

ما سيشاهده من أمور ال يستطيع الصبر موسى ل لتهيئة سيدنا ؛التأكيدما سيفعله، وكذلك جاء هذا 

ت ثالث مرات، وذلك للتقرير، عليها، أما الظاهرة األخرى فهي تكرار اآلية نفسها، فذكر

  . )1(والتحمل على ما يراه ،وإقامة الحجة عليه بأنه لم يستطع الصبر ،كيدوالتأ

$$$$: "دون اللفظ في قوله تعالى على لسان فرعونوجاء المضمون المعني مكرراً  tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// #### �� ��ρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ää ää−−−− tt tt���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ خالل اآلية تبرز ظاهرة أسلوبية ونستشف من ، )2(" ####$$

غرض، وهي تكرار مضمون المعنى ثالث مرات، وكان يكفي أن يذكرالمعنى مرة واحدة ليفي بال

والشعورية التي يمر بها فرعون في تلك  ،تكرار لوضع السامع في الحالة النفسيةالولكن كان 

ن الموت إال لحظات، فكرر المعنى مرتين واللفظ مرة بمعنا وال يبعده ع ،اللحظة، فهو يغرق

خرة، واآل ،في الدنيا - سبحانه وتعالى–حرصاً منه على قبوله آمالً بالنجاة من عذاب اهللا ؛ نفسه

على نفس المتلقي، فيستطيع من خالله أن يلحظ حالة الخوف الشديد التي مر بها  فكان لهذا اثره

  . ليكون عبرة لمن بعده، فهو الذي كان يدعي األلوهية ؛فرعون لحظة موته

فاللجوء إلى التكرار يعني التركيز على الحرف المكرر، أو الكلمة، أو الجملة بذاتها 

يمارس دوراً خطيراً، مهمته  ،أو الجملة وسيطاً لغوياً ،أو الكلمة ،حرفوبهذا يصبح هذا ال"

أو الدرس مثالً،  ،التنبيه على المعنى المراد، كما يقوم الجرس بدوره بالتنبيه على بداية الدوام

  .)3(وعواطفه ،وأفكاره ،وقد تكون مهمته حمل إشارة معينة إلى المتلقي تقوده إلى فهم بغية الملقي

وفي مجال الدراسات األدبية  ،من اإلنجازات التي حققتها األسلوبية في مجال اإلطناببالرغم 

األسلوبية تعد دراسة  ض جوانب التقصير، أهم تلك األوجه أنبشكل عام، إال أنها تتصف ببع

ي من ناحية، ولم العمل األدب" كل"جزئية، لم تصل إلى درجة من التكامل المنهجي، الذي يغطي 

                                                

  .6، 4، ص6مج تفسير المراغي،: المراغي: انظر )1(
  .90آية : يونس )2(
  .98، ص101/26المجلة المربية للعلوم اإلنسانية، ع التكرار في شعر عرار،: الزيود، عبد الباسط محمد )3(
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المنهجي الذي يفصل دراسة النص األدبي عن غيرها من دراسات  يزالتما ة منتصل إلى درج

  . )1(النصوص اللغوية األخرى

الجملة، أو قيدت نفسها بمواصفات لغوية في مستوى  "علم اللغة الحديث"عظم نظريات م 

 وذلك لعجزها عن اإلتيان بنظريات شاملة على مستوى النص، كما أنها ما هو أدنى من الجملة؛

عاجزة عن تقديم أي منهج تستطيع من خالله تحديد الظواهر اللغوية الجديرة بالدراسة األسلوبية، 

أو تحديد الظواهر األدبية ذات الداللة النقدية، لذلك يجب على دارس األسلوبية األصيل أن يصل 

سية نقدية وحسا ،واألدبي ،إلى مستوى الفت، دون أن يكون متمتعاً بخبرة هائلة بالتراث الثقافي

  .)2(مرهفة، ومعرفة أدبية شاملة، وتذوق فني رائع

في أن  تكمن الخطورة لكن ،ومن األدوات المهمة التي تعتمد عليها األسلوبية عملية اإلحصاء

حيث تشكل الهدف الرئيسي للدراسات  ،تتحول الدراسات األسلوبية إلى دراسات إحصائية عقيمة

  .)3(األسلوبية

وذلك ألنها  ،ية اإلحصاء عملية ثانوية في الدراسات األسلوبيةوهذا ال يعني أن عمل

وبين الدراسات اللغوية، فهي تدرس المشترك بينهما من خصوصيات  ،تعمق الصلة بينها

  .)4(واختالفات

وهذا ما أكده أكثر من باحث  ،واألسلوبية حددت نفسها منذ البداية باألحكام اللغوية

، ولكن )5( .."اللغوية، فكان لذلك عظيم األثر في فهم النصاعتمدت األسلوبية على الظواهر "

  . وغيرها ،والحضارية ،والثقافية ،األدب ظاهرة شمولية تجمع كل الظواهر االجتماعية

                                                

  .129، ص1981، 2، ع1مج مجلة فصول،األسلوبية الحديثة، محاولة تعريف، : عياد، محمد )1(
  .130-129المصدر نفسه، ص )2(
  .133، صألسلوبيةا: بيرو، جبرو  )3(
، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 1، طفي النص األدبي دراسة أسلوبية إحصائية: مصلوح، سعد )4(

  .25، ص1993
  . م1994ن 8، ع2، مجمجلة النجاح لألبحاثالمنهج األسلوبي في دراسة النص األدبي، : عودة، خليل )5(
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ر، فاألسلوبية كأي منهج من المناهج النقدية ال يمكن أن تكون خالية من جوانب القصو

تعانة بمناهج أخرى بشرط أن تكون األسلوبية المشاكل، باالس كلولكننا نستطيع أن نتغلب على ت

  . بينما تكون المناهج األخرى مساعدة في عملية الكشف عن فنية النص ،هي المنهج الرئيس

بالرغم  ويشكل ظاهرة لغوية ملفتة، ،وبذلك نقول إن اإلطناب يرتبط باألسلوبية ارتباطاً مباشراً

  . إال أنها أسهمت بدراسة بعض تلك الجوانب ،هع معالجة جميع جوانبمن أن األسلوبية لم تستط
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  الفصل الثالث

  اإلطناب في قصص القرآن الكريم

فمن نعـم اهللا علينـا   اقترنت اللغة العربية منذ أن جاء الدين اإلسالمي بالقرآن الكريم؛ 

مما جعل هذه اللغة ترتقي من لغـة  " ياً لعلكم تعقلونقرآنا عرب هلناإنا أنز"له باللغة الفصحى انزإ

إلى لغة كتاب مقدس، ولعل هذا هو الدافع وراء معظم الدراسـات اللغويـة    -كأية لغة–عادية 

  . -سبحانه وتعالى–والتقرب إلى اهللا  ،القديمة، فكان البحث في هذه اللغة من باب العبادة

فال يستطيع أحد أن يتدبر آيـات القـرآن   وللبالغة أهمية كبرى في فهم النص القرآني، 

الذي نشأ في صور أصوله األولى  ،الكريم، ويدرك مغزى ألفاظه دون الرجوع إلى علم البالغة

ل القرآن الكريم بالغة تطبيقيـة فـي   ووكانت البالغة قبل نز ،عن طرق استقراء النص العربي

  .)1(النصوص األدبية

صـلى  –وأحكامه، فكان الرسول  ،إلى فهم آياتهل القرآن الكريم احتاج الناس ووبعد نز

يقيس لهم ما يستغلق ويوضح لهم الغامض ويعينهم على فهم الحكـم القرآنـي،    -اهللا عليه وسلم

  . وإقراراً ،وفعالً ،قوالً

 واختلط العرب بغيـرهم، أصـبح   ،وانتشر اإلسالم ،وعندما اتسعت الفتوحات اإلسالمية

فنشـأت   ،وذلك من أجل توضيح البيان القرآنـي  ،ة العربيةهناك ضرورة إلى نشأة علوم البالغ

  .)2(علوم البالغة العربية خدمة للقرآن الكريم

ومن الظواهر الجديرة بالدراسة واالهتمام ظاهرة تكرار األنباء والقصص فـي القـرآن   

أو  ،أو الكلمـة  ،الكريم، وتنقسم هذه الظاهرة إلى شقين، فأما الشق األول فهو تكـرار الحـرف  

                                                

، مرفقة بنماذج ولطائف التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: الخالدي، صالح عبد الفتاح)1(
  .21م، ص1997-هـ1418، 1دار النفائس للنشر، األردن، ط

  .19نفسه، ص المصدر )2(



34 
 

أما الشـق  . لجملة في اآلية القرآنية نفسها، أي إطناب الحرف وإطناب الكلمة، وإطناب الجملةا

  . تكرار أحداث القصة في أكثر من سورة من سور القرآن، مثل قصة سيدنا موسى :فهو ؛اآلخر

  : اإلطناب في الحرف

ي وهي التي ال تجلـب معـان  "ويقع هذا النوع من اإلطناب في بعض الحروف الزائدة 

، فشأنه شأن كل الحروف المؤكدة التـي  )1("ويقوي المعنى العام للجملة كلها ،وإنما يؤكد ،جديدة

كل : "وإلى هذا ذهب ابن جني حينما قال ،كالذي يفيد تكرار تلك الجملة ،تفيد التوكيد العام للجملة

–كتـاب اهللا   مع العلم أن. )2("حرف زيد في كالم العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى

  . زيادة في المعنىلمنزه عن كل زيادة، فالزيادة فيه تكون لغرض بالغي، و -سبحانه وتعالى

والقسم، واال  ،وأن، والم االبتداءإن، : "وأكثر الحروف التي تزاد في القرآن الكريم هي

، وليـت فـي   وها التنبيه، وكأن في تأكيد التشبيه، ولكن في تأكيد االستدراك ،ستفتاحية، وأمااال

تأكيد التمني، ولعل في تأكيد الترجي، وضمير الشأن، وضمير الفصل، وإما في تأكيد الشـرط،  

  .)3("ولما في تأكيد النفي ،ولن ).4"(والسين، وسوف، والنونان في تأكيد الفعلية، وال التبرئة، ،وقد

علـى  كيد، وال يمكننا الحكم أو حروف تو ،وقد تكون تلك الحروف الزائدة حروف جر

وكذلك حال المخاطب، فذهب  ،حروف التوكيد بأنها زائدة إال بعد النظر إلى المقام الذي قيلت فيه

، وسـئل  )4("وضـعفه  ،الحاجة إلى التوكيد تتفاوت بحسب قـوة اإلنكـار  " :السيوطي إلى القول

وما معناه، فقال هذا يعرفه أهل الطباع، يجدونـه مـن زيـادة     ،الزركشي عن التأكيد بالحرف

  .)5("حرف معنى ال يجدونه بإسقاطهال

                                                

  .71، ص3، جالبرهانالزركشي،  )1(
  .202، ص2محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، ج: ، تحقيقخصائص: ابن جني )2(
  .ال النافيه للجنس) 4(
  .252، ص2، جمعترك األقرانالسيوطي،  )5(
  .334، ص2، جاإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  )4(
  .337، ص2، جاألقرانمعترك السيوطي،  )5(
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 ،وقد تكون الزيادة بتكرار الحروف، وهو أن يذكر الحرف أكثر من مرة بغرض التوكيد

وزيـادة األفعـال    ،ثم باب الزيادة للحروف: "ا السيوطي بقولهذه وذكر.)1("وغير ذلك، ،والتنبيه

  .)2( ..."قليل، واألسماء أقل

: القرآن الكريم فمثالً جاءت الهمزة في قولـه وهذا النوع من اإلطناب جاء في قصص 
"öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øø.... tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ùù ùù==== yy yyzzzz ΠΠΠΠ rr rr&&&& ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz 44 44 $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ¥¥ ¥¥>>>> ÎÎ ÎÎ———— āā āāωωωω ")3(ًوذلك ألنه اسـتفتهم   ؛، إطنابا

 استفهام تقريري، وقـد يكـون   ؛وهذا االستفهام" برهمي بمعنى استخوه"تتضمن معنى االستفهام 

 ،والشـهادة بـالعجز   ،والغرض البالغي من الهمزة هنا للمبالغة في االحتجاج علـيهم  ،اًإنكاري

  .)4(والضعف أمام قدرته سبحانه وتعالى

‰ô: "باب اإلطناب في قوله من "قدوالالم "وكذلك جاءت  s) s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈|¡Σ M} $#  ÏΒ 9≅≈|Á ù= |¹ ô ÏiΒ 

:* uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β ")5( على منتهى الخلق، فإنه سبحانه أكد إثبات أصل الخلق الذي ال شك ، ليفيد التأكيد

  . فيه، وجاء بحرفي تأكيد

øø": أما في قوله تعالى øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã%%%% yy yy`̀̀̀ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ xx xx....‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  tt ttΒΒΒΒ 

ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù àà àà7777 ÏÏ ÏÏ.... óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç ççΡΡΡΡ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 ââ ââ¨̈̈̈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")6( فجاءت الالم ،

والتقديس هللا سبحانه وتعالى، وإذ جاءت لتفيـد   ،وذلك للمبالغة في التسبيح ؛إطناباً" لك"له وقفي 

  .)7("ربط الزمان الماضي بالوقت الحاضر

                                                

، للرماني والخطابي وعبد القاهر، تحقيق محمد خلف اهللا إعجاز القرآن، النكت في إعجاز القرآنثالث رسائل في  )1(
  .170، ص2محمد زغلول سالم، ط

  .339، ص3اإلتقان، ج )2(
  .11الصفات، آية  )3(
دار الفكر، طبعة  القرآن العظيم والسبع المثاني، في تفسير روح المعاني:  األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود )4(

  .  75، ص23، ج8م، مج1978-هـ1398جديدة، 
  .26آية : الحجر )5(
  .30آية : البقرة )6(
وعيون االقاويل في وجوه  عن حقائق التنزيل، الكشافانظر، الزمخشري، محمود بن عمر أبو القاسم جار اهللا،   )7(

  .61، ص1، جالتأويل
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$$$$": والتأكيد فـي قولـه تعـالى    ،مبالغةلتفيد ال "الالم"وجاءت  uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ©© ©©9999 

šš šš���� ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù %%%% mm mm „„„„ ää äällll ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss++++ ôô ôô±±±± tt ttFFFF ss ssùùùù ")1(تأكيد على عداوة الشيطان لإلنسان زيادة لفقد جاءت ل ؛

إلنسـان مـن عـداوة    تنبيـه ا والمبالغة في  ،للوعيد" إن هذا"في قوله " إن"في التحذير، وجاء 

  .)2("الشيطان

yy"في قولـه  " ال"وتكررت  yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### àà ààσσσσ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôàààà ss ss???? $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 44 44 yy yyssss ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? ")3(،    وال  ،ال تظمـأ "فـي قولـه

  . )4(وسوسة الشيطانإذا سمع  ،لشقاء التي سوف تحل بهلتذكير آدم بأنواع ا ؛"تضحى

  :"إن" زيادة

ولقد مكناهم فيمـا  "كما في قولة تعالى.... النافيةالخفيفة فتطرد زيادتها مع ما  "إن"فأما  

  .)5("أن مكناكم فيه

حرف توكيد في مقام ال يستدعي ذلك؛ ألن المخاطب ليس منكراً في قولـه  " إن"وجاءت 
““““"تعالى على لسان نـوح   yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ss ss3333 ôô ôômmmm rr rr&&&& 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ pp pptttt øø øø:::: $$ ؛ لتفيـد المبالغـة فـي    "وإن وعدك الحـق "، و"إن ابني"، فقد تكررت إن في قوله )6(" ####$$

  .)7(الدعاء

$$$$": وفــي قولــه تعــالى  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ8888 ss ss???? rr rr&&&& yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ çç ççΡΡΡΡ ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôôìììì nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ““““ YY YYθθθθ èè èèÛÛÛÛ ")8( عندما سمع كـالم  "في مقام ال يستدعي ذلك؛ ألنه " إن"، تكرار حرف التوكيد

  .)9("اهللا سبحانه وتعالى وسوس له الشيطان أن هذا كالم الشيطان

                                                

  .117آية : طه)1(
  .262، صدراسات في النحو القرآني: زيدان، عبد الجبار فتحي )2(
  .94، طه 68آية : وجاءت للغرض نفسه، البقرة. 119، 118آية : طه )3(
  .271، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .75، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )5(
  .42آية : هود )6(
  .60، ص12، جروح المعاني: انظر األلوسي )7(
  12-11آية : طه )8(
  .455ص الموسوعة القرآنية المتخصصة،: زقزوق، محمود حمدي )9(
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$$$$ΑΑΑΑ": وفي قوله تعالى ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ")1(   فأكد فـي مقـام ال ،

؛ إلظهار خوفه، وذهب األلوسـي إلـى   أكدفاهللا سبحانه يعلم أنه قتل، ولكن  "إني"يستدعي ذلك 
والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ؛ والتأكيد؛ إلبالغ الرسالة على أكمل وجه، واالسـتعفاء  : "القول

جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثال : "، أما ابن عاشور، فذهب إلى القول)2("من اإلرسال
لغريبة؛ ليتحقق السامع من وقوعها، وإال فإن اهللا قد علم ذلك، وليس هذا من بـاب  من األخبار ا

العذر؛ ألن رسالة اهللا ال يتعذر منها، ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه، فهذا تعريض 
  .)3("بالدعاء، ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه

{{: "وفي قوله تعالى }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx....‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ ،أكد )4("#$$

  . )5(؛  وذلك لبث الحماسة في داخله"إن"الجملة بحرف التوكيد 

āā": وفي قوله āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ في مقام ال يستدعي؛ " الالم"، و "إن"، أكد بـ )6(" ####$$

  .)7(ذلك إلظهار صعوبة الموقف

çç": وفي قوله تعالى ççµµµµ øø øø???? uu uu !! !!$$$$ mm mmgggg mm mmSSSS $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ óó óóssss ÏÏ ÏÏFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ šš šš���� tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ ss ss)))) yy yy™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ¡¡ ¡¡ÈÈÈÈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã }} }}ÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( || ||NNNN öö ööθθθθ pp ppgggg ww wwΥΥΥΥ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$  "إن"، )8(" ####$$

حرف توكيد؛ لتحقق الخبر، ولالهتمام به، وإدخال المسرة على المخبر به، وذكر ابن عاشور أن 

  .)9(جاءت لالستعالم المجازي والمبالغة" على"

  

                                                

  .33آية : القصص )1(
  .404، ص6، جروح المعني )2(
  .165، ص20، ج10، مجالتحرير والتنوير )3(
  .68-67آية : طه )4(
  .259، ص8، ج16، مجالتحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )5(
  .106آية : الصافات )6(
  .60، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .25آية : القصص )8(
  .104، ص10مج ،التحرير والتنوير )9(
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  :"ال" زيادة

" ؛ ألن "وال تستوي الحسنه وال السيئة:"فتزاد مع الواو بعد النفي، كقوله تعالى" ال"واما 
: زائدة" ال"فعلم أن " اختصم"اسمين اي ال تليق بفاعل واحد؛ نحومن االفعال التي تتطلب " استوى
  .)1(دخلت في السيئة لتحقق أنه ال تساوي الحسنه السيئة، وال السيئة الحسنه: وقيل

tt": في قوله تعـالى " في اصطالح النحويين"حرف جر زائد " ال"وجاءت  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω rr rr&&&& 

yy yy‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 èè èè???? óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ")2( في هذه اآلية تأكيداً" ال"، جاءت  

أنها تفيد التنبيه على أن الموبخ "، وتحقيقاً له؛ وكذلك "منعك"للنفي المعنوي الذي تضمنه 

  .)3("ترك السجود

šš": وفي قوله تعالى šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù 99 99���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ………… çç ççµµµµ àà àà.... ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ II IIωωωω uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ““““ YY YYθθθθ ßß ßß™™™™ ")4( ؛ للتأكيد، وإلظهار وثوقهم بالفوز"ال"، كرر حرف النفي .  

  :"من" زيادة

وما تسقط مـن ورقـة اال   "فأنها تزاد في الكالم الوارد بعد نفي او شبهة؛ نحو" من"واما 
وذلـك لتفيـد   " من ورقه: "حرف جر زائد في اصطالح النحويين في قوله" من"وجاءت" يعلمها

  .)5(التبعيض

$$$$": في قوله" في اصطالح النحويين"حرف جر زائداً " من"وجاءت  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ’’ ’’ÜÜÜÜ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB šš šš���� ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ ^^ ^^ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ أكيد نفي القراءة والكتابة عـن  ؛ وذلك لت)6(" ####$$

  .  -صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 

                                                

  .78، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )1(
  .93آية : طه.  24وجاؤ للغرض نفسه، البقرة، آية . 12آية : األعراف)2(
، انظر 261لموصل، العراق، مكتبة الثقافية الدينية، ص، جامعة ادراسات في النحو القرآني: زيدان، عبد الجبار فتحي )3(

  .18آية : وانظر النمل. 93- 92آية : طه
  .58آية : طه )4(
  .82، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )5(
  .42آية : العنكبوت )6(
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tt": في قوله تعالى" من"و ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& tt ttββββ#### tt tt���� øø øø.... —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ؛ لتدل على أن قـوم  "من"، جاءت )1(" ####$$

  .)2(لوط مختصون بتلك الفاحشة، ال يشاركهم فيها أحد

  ":الباء" زيادة

إال أها في " أحسن نريد"أي كفى اهللا، ونحو " كفى باهللا" فتزاد في الفاعل نحو" الباء"وأما 
، وإنما هو كفـى  "كفى بنا حاسديين"و" كفى باهللا شهيداً"التعجب الزمة، ويجوز حذفها في الفاعل 

  . )3("كفانا"و" اهللا

))"في قوله " في اصطالح النحويين"زائدة  "الباء"وجاءت  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßŠŠŠŠθθθθ àà àà‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 

þþ þþ’’’’ ÉÉ ÉÉ1111 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF ÎÎ ÎÎ//// $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu  tt ttãããã šš šš���� ÎÎ ÎÎ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ yy yy7777 ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ")4(بمـؤمنين "و ،"بتاركي"في قوله  "الباء"ـ، ف "

لتدل على أنهـم ال يرجـى مـنهم     ،للمبالغة في تأكيد عدم إجابة دعوة هود عليه السالم جاءت
  . )5(اإليمان

““““ü: "ه تعالىوجاء حرف الجر الباء زائداً في قول ÌÌ ÌÌ hh hh““““ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¿¿ ¿¿2222 ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ññ ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ 

$$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____" 
؛ ليفيد التوكيد على القيام بالهز، وذلك ألن النخلة كانت يابسة ال رأس لها، وال ثمـر،  )6(

لـى  فهزتها فجعل اهللا لها رأساً، وخوصاً ورطباً وتسليتها بذلك؛ لما فيه من المعجزات الدالـة ع 

  . )7(براءة ساحتها

xxxx: "وفي قوله تعالى tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& 44 44†††† yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ %%%% ¸¸ ¸¸ññññ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ss ssùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôNNNN yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 çç ççFFFF ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .)9(زائدة؛ لتفيد المبالغة في الفعل" به"في " الباء"، جاءت )8(" ####$$

  ": أن"زيادة 

                                                

  .165آية :" الشعراء )1(
  .123، ص3، جوعيون األقاويل عن حقائق التنزيل الكشافالزمخشري،  )2(
  .83، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )3(
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  .10آية : القصص )8(
  .11آية : وجاءت للغرض نفسه، القصص )9(
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..." ولما أن جاءت رسلنا لوطاً: "المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية، كقوله تعالى" أن"ما وأ  
لما ظرف زمان؛ ومعناها وجود الشيء لوجود غيـره؛ وظـروف   "ألن : وإنما حكموا يزيادتها

المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفـرد،  " وأن"الزمان غير المتكنة ال تضاف إلى المفرد، 
  .)1(مضافة إلى الجمل، فلذلك حكموا بزيادتها" لما"ق فلم تب

$$$$": زائدة في قوله" أن"وجاءت  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ WW WWÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uu ûû ûû ÅÅ ÅÅ›››› öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ")2(   وإنما حكموا بزيادتهـا

ألن لما ظرف زمان، ومعناها وجود الشيء لوجود غيره، وظروف الزمان غيـر المتمكنـة ال   
مضافة إلـى  " لما"ة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفرد، فلم تبق المفتوح" وأن"تضاف إلى مفرد 

  . )3("الجمل فلذلك حكموا بزيادتها
!!": وفي قوله تعالى !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ çç çç�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ9999 ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")4( زائدة لتفيد اإلبطاء وإن ذلك لم يكن علـى الفـور   " أن"، جاءت

فانتصـب بصـيراً   "، )5(على هذه الصيغة؛ لتفيد أن بصره عاد أقوى من السابق" بصير"وجاءت 
على الحال والمعنى أنه رجع إلى حالته األولى وسالمة البصر، ففي الكالم ما يشعر أن بصـره  

أحسن ألن فعيالً من صيغ المبالغة وما عدل عن مفعل إلى فعيـل إال  عاد أقوى مما كان عليه و
  .)6(لهذا المعنى

  :"ما"زيادة 

غير كافة لهما عـن  " عن"و" من"فتزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر؛ فتزاد بعد " ما"وأما 

ن وغير كافة أخرى، والكافة إما أن تكف ع" تارة"العمل، وتزاد بعد الكاف، ورب، والباء؛ كافة 

  .)7("إنما اهللا إله واحد"عمل النصب والرفع؛ وهي المتصلة بإن واخواتها؛ نحو 

                                                

  .76، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )1(
  .77آية : هود )2(
  .76، ص3، مبرهانالالزركشي،  )3(
  .96آية : يوسف )4(
  .19آية : وجاءت للغرض نفسه القصص )5(
  .، نقل أبو حيان هذا ورده بأنه فعيل ليس للمبالغة بصير اسم فاعل340، ص2، جالبحر المحيط: أبو حيان، التوحيدي )6(
  .76، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )7(
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####": وفي قوله تعالى øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG òò òò2222 uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΟΟΟΟ çç ççGGGG øø øø.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 öö ööΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 44 44 ‘‘ ‘‘““““ rr rr'''' ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")1( ؛ ألن المقصـود  "مـا "، تكررت

  .)2(اإلنكار، وجاء التكرار لتأكيده

ÈÈ": وفي قوله تعالى ÈÈ,,,, øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô#### ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè uu uuΖΖΖΖ || ||¹¹¹¹ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ || ||¹¹¹¹ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 99 99���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø.... ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm 44 44’’’’ tt ttAAAA rr rr&&&& ")3(؛ ليحصل اإلطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي صـارت  "في" ، جاء حرف الجر

وما تلك بيمينك يا "الموصولة تذكيراً له بيوم التكلم إذ قال له " ما"، وعبر عن العصار بـ )4(إليها

  ".الق عصاك"ولذلك لم يقل له " موسى

  ": التاء"زيادة 

»»": وفي قوله تعالى ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 VV VV{{{{ //// ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ ")5( جاءت التاء بدالً من ،

الواو، والتاء فيها زيادة معنى على الواو بأنها تفيد التعجب؛ للتنبيه على صعوبة ما سيقوم بـه،  

  .)6(واحتياجه إلى الحيلة لتحقيقه

šš": وفي قوله تعالى šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) || ||NNNNθθθθ ää ää3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####")7( ،

  . )8(زائدة جاءت للمبالغة" ملكوت"التاء في 

$$$$tΑΑΑΑ: "وفي قوله تعـالى  ss ss%%%% ×× ××MMMMƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

;; ;;““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&&")9( ، لزيادة المبالغة في شهرتهزائدة؛ " عفريت"جاءت التاء في .  

  

                                                

  .81آية : األنعام )1(
  .207، ص7، ج3، مجقائق التنزيلعن ح الكشافالزمخشري،  )2(
  .69آية : طه )3(
  .259، ص16، ج8، مجالتحرير والتنويرابن عاشور،  )4(
  .57آية : األنبياء )5(
  .95، 91، 58، 73آية : وجاءت للغرض نفسه يوسف. 14، ص3، جالكشاف: الزمخشري: انظر )6(
  .75آية : األنعام )7(
  .199، ص7، جروح المعانياأللوسي، : انظر )8(
  .39آية : النمل )9(
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  ": الالم"زيادة 

وملكت ما بين العراق ويثـرب  : فتازاد معترضة بين الفعل ومفعوله؛ كقوله" الالم"وأما 

، واألكثرون على أنه ضمن "ردفاً لكم: "ملكاً أجار المسلم ومعاهد، وجعل منه المبرد قوله تعالى

  )1("...اقترب"بمعنى " ردف"

حرفي توكيد في مقام ال يستدعي ذلك، فالنساء يعملن حادثة المـراودة   وجاءت الالم وقد
"MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ££ ££ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ää ää9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ zz zzΝΝΝΝ || ||ÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø.... tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ#### uu uu ££ ££ uu uuΖΖΖΖ yy yyffff óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   . )3(كنها جاءتا؛ لتنبيه على استمرار المراودة، وعدم اليأس من ذلك، ول)2(" ####$$

ΟΟΟΟ"في قوله " لما"زائدة في " الالم"وجاءت  èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷VVVV yy yyèèèè tt tt//// zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ‘‘ ‘‘““““ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 ")4( ؛

  .وذلك لتأكيد الجملة؛ ألن بعثهم كان معجزة، ودليالً على البعث يوم القيامة

óó: في قوله تعالىو óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù" #### ¸¸ ¸¸ŒŒŒŒ≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ãã ãã`̀̀̀ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ")5(    فـالالم فـي

  . )6(جاءت حرفاً زائداً للتحقير واالستهزاء" لعلهم"

))": وفي قوله تعالى ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& || ||MMMMΡΡΡΡ VV VV{{{{ ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ���� rr rr&&&& (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% �� ��∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

 tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ,,,, −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ حرفي توكيد؛ وذلك " إن"، و"الالم"، جاءت )7(" ####$$

" إن"وتأكيد الجملة بـ : لتحقيق االستفهام التقريري؛ إلفادة التعجب، وذهب ابن عاشور إلى القول

لشدة تحقيقهم أنه يوسف، وأدخل االستفهام التقريري على الجملة " ضمير الفصل"و" الم االبتداء"و

  .)8(مجرد عن التأكيد؛ ألنهم كانوا محققين" أنا يوسف"المؤكدة ألنهم تطلبوا تأكيد فجواب 

                                                

  .85، ص3، مجالبرهانالزركشي،  )1(
  .32آية : يوسف )2(
  .234، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .12آية : الكهف )4(
  .58آية : األنبياء )5(
  .68، ص17، جروح المعاني: انظر األلوسي )6(
  .90آية : يوسف )7(
  .47، ص13، ج7، مجالتحرير والتنوير)8(
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θθθθ####": وفي قوله تعالى ää ää9999$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 xx xx8888 tt tt���� rr rrOOOO#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ ss ss9999 ")1( قـد "، و"الالم"، جاءت "

  .)2(حرفي توكيد في مقام ال يستدعي ذلك؛ إلفادة التعجب

’’’’4: "وفي قوله تعالى ss ss++++ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ×�������� ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù")3( ،

  .)4(عدي بالالم؛ إلظهار الشكر

$$$$ΑΑΑΑ": وفــي قولــه تعــالى ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt tt���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( 
�� ��∅∅∅∅ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss%%%% __ __|||| ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& //// ää ää3333 nn nn==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¹¹¹¹ __ __{{{{ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆííííρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã`̀̀̀ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44’’’’ ss ss++++ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ")5( ،

عدي بالالم والفعل متعدي بنفسـه  : "عنى االنقياد، وذهب األلوسي إلى القولجاءت الالم؛ لتفيد م
  .)6("وعدي بالالم لتضمينه معنى االنقياد

øŒ: "وفي قولـه تعـالى   Î)uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3 Í× ‾≈n= yϑ ù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπx.‹ Î=yz ( (#þθä9$ s% ã≅yèøg rB r& $pκ�Ïù  tΒ 

ß‰ Å¡ ø. ãƒ $pκ�Ïù à7 Ï. ó¡ o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ß øtwΥuρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡuρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑn= ÷ès? 
، فجاءت الالم ")7(

  .إطناباً وذلك للمبالغة في التسبيح والتقديس هللا سبحانه وتعالى" لك"في قوله 

  ": السين"زيادة 

$$$$ΑΑΑΑ": وجاءت السين في قوله ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ëë ëë==== ÏÏ ÏÏδδδδ#### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™ ")8(   لتأكيد الوقوع؛ ألنهـا فـي ،

  . )9(المؤكدة للنفي" لن"مقابلة 

                                                

  .91آية : وسفي )1(
  .47، ص13، ج7، مجالتحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )2(
  .24آية : القصص )3(
  .64، ص2، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .71آية : طه )5(
  .232، ص16، ج6، مجروح المعاني )6(
  .30آية : البقرة )7(
  .99آية : الصافات )8(
  .62آية : وجاءت للغرض نفسه، الشعراء. 54، ص13، ج7مج، التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )9(
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ŒŒŒŒ :"في قوله تعـالى " سأتيكم"وجاءت السين في  ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ LL LL{{{{ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ#### uu uu #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ //// ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yy™™™™ 

$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA���� yy yy9999 ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu 55 55>>>>$$$$ pp ppκκκκ ÅÅ ÅÅ¶¶¶¶ ÎÎ ÎÎ//// << <<§§§§ tt tt6666 ss ss%%%% öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? " )1(  ؛ وذلك لتأكيد الوعد باالتيان، ولو أبطـأ أو

  . كانت المسافة بعيدة

tt": وفي قوله تعالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ.... øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà.... tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ " السين"، جاءت )2(" ####$$

  . )3(تقبل؛ لتفيد أن االستغفار سوف يستمر في المس"سوف"، و"استغفر"في 

  ": عند"زيادة 

šš": وفي قوله تعالى šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& (( (( uu uu���� ãã ãã9999 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ¹¹ ¹¹GGGG øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßìììì tt tt7777 ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss%%%% 99 99���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬6666 yy yy____ ")4( ة؛ وذلك للتعجب، مكرر" عند"، جاءت

  .)5(واالستعظام لجدالهم والشهادة عليهم

  " إلى"زيادة 

öö": وفي قوله تعالى ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ tt tt���� yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ îî îî∃∃∃∃θθθθ ää ää9999 éé éé&&&& uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttnnnn ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè????θθθθ ãã ããΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!! @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")6( إلى"، جاءت "

  . )7(؛ وذلك ألخذ العبرة"ألم تر إلى: "حرف جر زائد في قوله

  ": كان"زيادة 

ôô": وفي قوله تعالى ôôNNNN uu uu‘‘‘‘$$$$ xx xx©©©© rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ  tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 || " كان"، جاءت )8(" ¹¹¹¹||

ها هنا زائدة وإذا لم تكن زائدة لم يكـن فيـه إعجـاز؛ ألن    " كان"قيل : "ذكر الزركشيزائدة، و

                                                

  7آية : النمل )1(
  .98آية : يوسف )2(
  .56، ص13، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .35آية : غافر )4(
  .371، ص3وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ج عن حقائق التنزيل الكشافالزمخشري،  )5(
  .243آية : البقرة )6(
  .161، ص1، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .29آية : مريم )8(
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هي في كالمهم زيدت في وسط الكالم للتأكيد، : "الرجال كلهم كانوا في المهد وقال ابن عصفور

  .)1("قالوا"وهي مؤكدة للماضي في 

  ": على"زيادة 

$$$$: "وفي قوله تعالى oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ss ss9999 (( ((#### uu uuθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸ÜÜÜÜ ss ssÜÜÜÜ xx xx©©©© ")2( للمبالغـة وذكـر ابـن    " وربطنا على"في قوله " على"، جاءت

  .)3(لتمكن من الفعلعدي فعل ربطنا بحرف االستعالء؛ للمبالغة في الشر ألن المعنى ا"عاشور 

?çµø: "وفي قوله تعالى u!$ mgmS $yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ)  Å´ ôϑs? ’ n?tã &!$ uŠ ós ÏF ó™ $# ôM s9$s% āχÎ) ’ Î1 r& x8θããô‰ tƒ š� tƒ Ì“ ôf u‹ Ï9 t� ô_ r& 

$tΒ |M ø‹ s) y™ $ oΨ s9 4 $£ϑ n=sù … çν u!$y_ ¡È s% uρ Ïµ ø‹ n= tã }È |Á s) ø9$# tΑ$s% Ÿω ô#y‚ s? ( |N öθpg wΥ š∅ ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ")4( ــاءت ، ج

  .حرف لالستعالء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف" على"

  ":لم"زيادة 

ôô": وفي قوله تعالى ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ àà àà8888 rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt tt//// ")5( في " لم"، تكرر

  .)6(؛ وذلك للتأكيد على النفي"لم أك"قوله 

  ":لما"زيادة 

$$$$": ي قولهوف ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ££ ££ yy yy____ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### #### uu uu uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% II IIωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& š ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏùùùù FF FFψψψψ $$ $$#")7( ،

  .)8(؛ وذلك إلفادة التفعيل، والبيان، وللتوكيد، والتقرير"فلما"كرر ذكر 

  ":قد"زيادة 
                                                

  .71، ص3، حالبرهان )1(
  .14آية : الكهف )2(
  .270، ص28، ج7، مجالتحرير والتنوير )3(
  .25آية : القصص )4(
  .20آية : مريم )5(
  .77، ص16، ج6، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .76آية : األنعام )7(
  .77آية : جاءت للغرض نفسه، األنعام. 200، ص7، جالمعاني روح: األلوسي: انظر )8(
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ìììì"في قوله " قد"وتكررت  ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ”” ””���� yy yyzzzz uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yy)))) yy yymmmm (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ββββ rr rr&&&& ss ssøøøø tt tt““““ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎAAAA uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ×× ××####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ ؛ لتأكيد على نعـم اهللا  )1(" ####$$

  . )2(سبحانه على يوسف وأهله

  ":الواو"زيادة 

7777"وجاءت الواو زائدة في قوله  ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, yy yymmmm ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ çç çç//// (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ ãã ããΜΜΜΜ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 nn nn==== yy yyññññ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāχχχχ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ")3(  ؛ لفائدة التوكيد، والداللة على أن الذين قالوا سبعة، وثـامنهم

كلبهم، والـذين قـالوا خمسـة،    كلبهم صدقوا، وأخبروا بحق بخالف الذين قالوا ثالثة، ورابعهم 

وسادسهم كلبهم، وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم؛ لتدل على أن هذا نهاية 

األول، ولم تدخل في الثاني، " سيقولون"ما قيل، ولو سقطت لصح الكالم، ودخلت السين في قوله 

  .)4(والثالث استغناء بدخولها في األول

$$$$": وفي قوله تعالى ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss))))ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 4 "....)5( ،

قد تكون زائدة فـي جـواب   : "وكلمه وذهب ابن عاشور إلى القول: "جاءت الواو زائدة في قوله
  .)6("ألن مالقاة اهللا بالمعنى الحقيقي غير ممكنة" لما"

  

    :الزيادة في الصيغة

  :ومن أنواع الزيادة، الزيادة في الصيغة

                                                

  .100آية : يوسف )1(
  .59، ص13، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .21آية : الكهف )3(
هـ، 741-693، الدار العربية للكتاب، التسهيل لعلوم التنزيل الكلبي، الغرناطي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي، )4(

  .379ص
  .143آية : عرافاأل )5(
  .89، ص9، ح5، مجالتحرير والتنوير )6(
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$$$$ΑΑΑΑ": وكذلك جاء اإلطناب في زيادة مبني الكلمة كما في قوله ss ss%%%% ×× ××≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

çç ççννννθθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM tt tt6666≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ bb bb==== àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ ââ ââÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÍÍ ÍÍοοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ §§ §§‹‹‹‹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù ")1(يلتقطـه " ، حيث جاء اإلطناب في "

لتدل على أنه قد يتم االلتقاط، وقد ال يتم ألنه من الصعوبة إيجاده في غيابات الجب، وداللة على 

  .)2(صعوبة نجاته

$$$$"وكذلك جاءت التاء، والنون من باب اإلطناب في قوله  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏMMMM tt tt6666≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ bb bb==== èè èègggg øø øø:::: $$ $$#### 44 44 !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ çç ççFFFF ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")3( ؛ وذلك لتفيد "لتنبئنهم"، في كلمة

  . )4(الوعد والتهديد

θθθθ####)"في قوله " نستبق"ومن هذا القبيل التاء في  ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö7777 yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ7777 oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò2222 tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ ãã ãã&&&& ss ss#### ŸŸ ŸŸ2222 rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || التاء فيها زائدة؛ لتدل " نستبق"، فكلمة )5(" ¹¹¹¹||

؛ لتدل على المبالغة في عدم "بمؤمن"على االفتعال، والتفاعل، وكذلك الباء جاءت زائدة في قوله 

  . )6(تصديق أبيهم لهم

ـ  ŒŒŒŒ :"الىجاءت تصطلون في قوله تع ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ LL LL{{{{ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ#### uu uu #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ //// ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yy™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA���� yy yy9999 ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu 55 55>>>>$$$$ pp ppκκκκ ÅÅ ÅÅ¶¶¶¶ ÎÎ ÎÎ//// << <<§§§§ tt tt6666 ss ss%%%% öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? " )7(على هذه الصيغة إلفادة االفتعال والمبالغة فيه ،)8(.  

¨¨"من قوله تعالى" يستضعف"وجاءت السين والتاء زائدتين في  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx.... ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

                                                

  .10آية : يوسف )1(
  .8آية : جاءت للغرض نفسه، القصص. 193، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .16آية : يوسف )3(
  .199، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .17آية : يوسف )5(
  .200، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  7آية : النمل )7(
  .160، ص19، جروح المعاني: األلوسي: انظر )8(
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tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  لم يخلق اإلنسان، ومعه الضعف، ولحـثهم علـى   -سبحانه وتعالى–ليفيد أن اهللا  ؛)1("####$$

  .)2(التخلص من الضعف، ومقاومة الظالم

$$$$ΑΑΑΑ": في قوله تعالى" استفعلوهم"على هذه الصيغة " استرهبوهم"وجاءت  ss ss%%%% (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� yy yyssss yy yy™™™™ šš šš ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ @@ @@���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ")3( ،ً؛ لتدل على أنهم أرهبوهم إرهاباً شديدا

  . )4(أنهم طلبوا إرهابهمك

Š≅"في قوله " مجتمعون"جاءت التاء زائدة في و Ï% uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ö≅yδ ΛäΡ r& tβθãèÏϑtG øg ’Χ ")5( ؛ لتدل على

  . )6(استبطاء لهم في االجتماع، والمراد منه استعجالهم، واستحثاثهم

ρρρρ: "وفي قوله تعـالى  ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss%%%% 55 55ΘΘΘΘ yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà....ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( ×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà.... ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ")7( جـاء الوصـف   "للمبالغة، قال األلوسـي  " كذب"، جاءت

  .)8("بالمصدر للمبالغة

çç": وفي قوله تعالى ççµµµµ øø øø???? yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ †††† ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷���� tt tt////  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM ss ss)))) ‾‾ ‾‾==== yy yyññññ uu uuρρρρ šš ššUUUU≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ yy yyδδδδ šš šš���� ss ss9999 44 44 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& yy yy““““#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø.... ãã ããƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ، فالمراودة المقتضـية تكريـر   )9(" ####$$

المفاعلة المستعملة في التكرير، وقيل المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب، والممانعة من 
، وتدل صـيغة المفاعلـة علـى تكـرار     )10(ب اآلخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثلهالجان

  . المحاولة

                                                

  .4آية : القصص )1(
آية : األعراف. 6وجاءت للغرض نفسه، القصص، آية . 66، ص20، ج10، مجالتحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )2(

  .5-4آية : القصص. 137
  .116آية: األعراف )3(
  .81، ص2ج ،الكشاف: الزمخشري: انظر )4(
  .39آية : الشعراء )5(
  .77، ص19، جروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .18آية : يوسف )7(
  .202، ص12، ج24، مجفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانياأللوسي،  )8(
  .23آية : يوسف )9(
  .249، ص12، ج6، مالتحرير والتنويرابن عاشور، )10(
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tt": وفي قولـه تعـالى   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss)))) tt tt//// 55 55ββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ™™™™ ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ìì ìììììì öö öö7777 yy yy™™™™ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃$$$$ yy yyffff ÏÏ ÏÏãããã yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ 

BB BBMMMM≈≈≈≈ nn nn==== çç çç7777 // //ΨΨΨΨ ßß ßß™™™™ 99 99���� ôô ôôØØØØ ää ääzzzz tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000$$$$ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççFFFF øø øøùùùù rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ”” ””����==== ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχρρρρ çç çç���� ãã ãã9999 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")1( ــاءت " أرى"، ج

  .)2(بصيغة المضارع مع أنها حكاية للماضي، للتهويل، وتعظيم أمر الرؤية

))": وفي قوله تعالى ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß]]]]≈≈≈≈ tt ttóóóó ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôômmmm rr rr&&&& (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// ")3(مع األحـالم  ، ج

  .)4(للمبالغة في وصف الحلم بالبطالن

ــالى   ــه تع ــي قول tt": وف tt§Ν èO ’ ÎA ù'tƒ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ Óìö7 y™ ×Š# y‰ Ï© z ù=ä. ù'tƒ $tΒ ÷ΛäøΒ £‰ s% £çλ m; āωÎ) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ 

tβθãΨ ÅÁ øtéB")5( بصيغة المضارع؛ وذلك للتحريض على استكثار، واإلدخار" تحصنون"، جاءت)6( .  

tt: "وله تعالىوفي ق ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççGGGG øø øøgggg $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ óó óóÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø.... uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! 

îî îî ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΒΒΒΒ ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& ")7( على وزن استفعله؛ لتفيد أنه اجتهد في استخالصه داللة على " استخلصه"، جاءت

  .)8(أهميته

y7777"وفي قوله تعالى  ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ çç ççFFFF ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm !! !!$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uu zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 ßß ßßìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttΡΡΡΡ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

íí ííΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")9( بصيغة المضارع؛ للداللة على أن ذلك سـنة مسـتمرة   " نشاء"و" نرفع"، جاءت

  .)10(مكررة

yy": وفي قوله تعالى yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ " نجـزي "، جاء الخطاب بنون الجماعـة  )11(" ####$$

  .)12(للمبالغة، والتعظيم
                                                

  .43آية : يوسف )1(
  .251، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .44آية : يوسف )3(
  .316، دار الفكر،  ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )4(
  .48آية : يوسف )5(
  .255، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .54آية : يوسف )7(
  .144ض نفسه، األعراف، آية وجاءت للغر. 4، ص13، جروح المعاني: األلوسي: انظر )8(
  .83آية : األنعام )9(
آية : ، طه45آية : الشعراء. 68آية : يوسف: انظر. 209، ص7، ج3، مجعن حقائق التنزيل الكشافالزمخشري،  )10(

  .21، 11آية : الكهف. 89
  .110آية : الصافات )11(
  .75، ص23، جروح المعاني: األلوسي: انظر )12(
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¢: "وفي قوله تعـالى  ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyssss tt ttFFFF ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω 
ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ....≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ ؛ لتدل على "تفعلوا"على هذه الصيغة ، جاءت فتحسسوا )1(" ####$$

  . الحث في البحث عنهم

tt": وفي قوله تعالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ yy yyèèèè àà àà±±±±≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu yy yy7777 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè tt ttGGGG ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG ‾‾ ‾‾==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx.... ")2( في مبنى االستفعال؛ لتفيد " استكبروا"، جاءت

  . أن اهللا سبحانه وتعالى ال يخلقهم متكبرين

####": وفي قوله تعالى þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 xx xx.... ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")3( علـى وزن  " يسـتخلفكم "، جاء الفعل

  .)4(يستفعلكم؛ وذلك لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعمالهم، أو أوالدهم

$$$$ΑΑΑΑ": وفي قولـه تعـالى   ss ss%%%% ßß ßßNNNN ÷÷ ÷÷���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ oo oo0000 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// àà ààMMMM ôô ôôÒÒÒÒ tt tt6666 ss ss)))) ss ssùùùù ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ tt tt7777 oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù 

šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ ")5( على وزن فُعلت؛ وذلك للمبالغـة، قـال ابـن    " بصرت"، جاءت

الذي " فعلت شديد اإلبصار، وهو أقوى من أبصرت؛ ألنها على وزن فعل وبضم العين: "عاشور
  .)6(تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون الوصف سجية

tt": وفي قوله تعـالى  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω }} }}¨̈̈̈$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ  ©© ©©9999 

………… çç ççµµµµ xx xx.... nn nn==== øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM ùù ùù==== ss ssßßßß ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ ZZ ZZ.... ÏÏ ÏÏ....%%%% tt ttææææ (( (( ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh���� yy yyssss ãã ããΖΖΖΖ ©© ©©9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ xx xx.... ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸.... óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ")7( مساس"، جاءت "

  .)8(علة؛ لتدل على المقارنةعلى صيغة المفا

  

                                                

  .87آية : يوسف )1(
  .88آية : ألعرافا )2(
  .129آية : األعراف )3(
  .31، ص9، جروح  المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .96آية : طه )5(
  .2974، ص16، ج8،مجالتحرير والتنوير )6(
  .97آية : طه )7(
  .297، ص16، ج8، مجالتحرير والتنوير )8(
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yy": وفي قوله yy‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) xx xx.... ss ss???? uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ~~ ~~†††† ÍÍ ÍÍ<<<< II IIωωωω ““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ ، جاءت )1(" ####$$

  .)2(تفقد على هذه الصيغة؛ لتدل على التكلف

  :الكلمةفي طناب اإل

الـذي يعطـي    "طناب الكلمـة إ" :أما القسم الثاني من أقسام اإلطناب في هذا البحث فهو

وذكر الزركشي حق الزيادة أن تكون في الحرف وفـي األفعـال، وأمـا    معاني بالغية عديدة، 

  .)3(األسماء فنص أكثر النحويين على أنها ال تزاد

من اإلطناب كان يعني " عند ذكره النوع الثالث" إن ما ذكره السيوطي :ونستطيع القول 

 التأكيـد اللفظـي   ،وهو أربعـة أقسـام   ،التأكيد الصناعي" الثالث النوع"به إطناب الكلمة، فقال 

  .)4("الحال المؤكدةووالتأكيد الصناعي، والتأكيد بالمصدر،  ،والمعنوي

  التوكيد المعنوي: أوالً

إلى المتبوع، أو  تابع يرفع توهم إضافته" :جاء على التوكيد المعنوي الذي يعرف بأنهو

السامع أن المـتكلم   رفع توهمأحدهما الذي قصد به : ربينأن يراد به الخصوص، وهو على ض

حذف مضافاً وأقام المضاف إليه مقامه، واآلخر رفع التوهم بأن المتكلم وضع العـام موضـع   

في قوله " جميعاً"جاءت  :، ومثال ذلك..."كل، أجمع، كالً، كلنا: "ويأتي باأللفاظ التالية، )5(الخاص
θθθθ: "تعالى èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššYYYY nn nn==== yy yy{{{{ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ## ##““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")6( ،المنافع الموجودة سواء ما يتصل باإلنسان والمبالغة في ،إلفادة التوكيد ؛زائدة، 

  .)7(وغيرها ،أو المعادن ،أو الحيوان
                                                

  .20آية : النمل )1(
  .19آية : للغرض نفسه، الكهفوجاءت . 182، ص19، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .74، ص3ج: البرهان )3(
  .338، ص1، تحقيق على محمد البجاوي، دار الفكر، جإعجاز القرآنفي  معترك األقرانالسيوطي،  )4(
شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق : ابن مالك، األندلسي، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد )5(

  .152، ص)3(م، م2001لقادر عطا وفتحي السيد، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد ا
  .29آية : البقرة )6(
  .13آية : وجاءت للغرض نفسه، الجاثية. 217، ص1، ج1، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
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ΝΝΝΝ"وكذلك  ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu uu uu !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾==== ää ää.... §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyÎÎÎÎ zz zz÷÷÷÷ tt ttääää ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ||   . )2(ليدل على المبالغة في الشمول ؛توكيد معنوي جاء" كلها" ، جاءت)1(" ¹¹¹¹||

"وكذلك جميعاً في قوله  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 ss ssùùùù $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏààààΖΖΖΖ èè èè???? ")3(وذلك لتفيد المبالغة في  ؛

öö": جاءت في قولـه كما و .إظهار عجزهمو، تحديهم öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& ")4(وذلك لتفيد أنه لم يبق أحد منهم ؛.  

  :التأكيد بالمصدر: ثانياً

!tΑ$s% ª: "لهوفي قو $# ’ ÎoΤ Î) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3 ø‹ n= tæ (  yϑsù ö� à. õ3tƒ ß‰ ÷èt/ öΝ ä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù … çµ ç/Éj‹ tãé& $\/# x‹ tã Hω ÿ… çµ ç/Éj‹ tãé& # Y‰ tnr& 

z ÏiΒ t Ïϑn=≈yèø9$# ")5( جاء لتأكيد فعله" عذاباً"، فالمصدر.  

tt": وفي قوله تعـالى  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω }} }}¨̈̈̈$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ  ©© ©©9999 

………… çç ççµµµµ xx xx.... nn nn==== øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM ùù ùù==== ss ssßßßß ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ ZZ ZZ.... ÏÏ ÏÏ....%%%% tt ttææææ (( (( ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh���� yy yyssss ãã ããΖΖΖΖ ©© ©©9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ xx xx.... ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸.... óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ")6(   

  

  .)7(وإلظهار غضبه ،لتهويلوللتهديد، ل؛ وذلك "نسفاً"ذكر المصدر  

  :التأكيد اللفظي: ثالثاً

وذلـك   ،أو بلفظه ،تكرار اللفظ األول، إما بمرادفه" :أما ما جاء من التأكيد اللفظي وهو
tt": في قوله تعـالى فمثاله . )8("والتقرير ،لغرض التأكيد ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ éé éé&&&& ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ¢¢ ¢¢ tt ttLLLL uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ãã ãã____ ùù ùù'''' ss ss???? zz zz ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 88 88kkkk yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyϑϑϑϑ øø øø???? rr rr&&&& #### \\ \\���� ôô ôô±±±± tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, ää ää©©©© rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttFFFF yy yy™™™™ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© 

                                                

  .83آية : انظر يوسف. 31آية : البقرة )1(
  .217، ص23، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .55آية : هود )3(
  .65، 49آية : الشعراء. 93آية : يوسف: وجاءت للغرض نفسه. 51آية : النمل )4(
  .115آية : المائدة )5(
  .97آية : طه )6(
  . 249وجاءت للغرض نفسه، البقرة، . 297، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .155، ص13شرح التسهيل، م: األندلسي )8(
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ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ وذلك لتأكيد على أن المرأتين اللتين سقى لهما  ؛اًلفظي اًتوكيد "هاتين"إن ، )1(" ####$$

  .)2(دون بنات شعيب

  :ةالحال المؤكد: رابعاً

  .)3(عاملها معناهاإفادة وهي التي لو لم تذكر  ،"هي المؤكدة لعاملهاف" ،أما الحال المؤكدة

$$$$tΑΑΑΑ: "في قولـه  ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& –– ––““““ tt ttãããã rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôγγγγ ÏÏ ÏÏßßßß (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÔÔ ÔÔÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ ")4( لالغراق فـي   ؛جاءت" وراءكم"حال مؤكدة للظرف في قوله "  ظهرياً"، جاءت

  .)5("النسيان

ΟΟΟΟ": وفي قوله تعالى ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù %%%% ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& šš šš���� tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ āā āā”””” tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ çç ççµµµµ8888 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss????  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG pp ppΗΗΗΗ ôô ôôqqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ جاءت حيث ، )6(" ####$$

وجاء في البرهان إنما  ،هو الضحك الحقيقي ،لتأكيد أن المقصود بالضحك ؛حال مؤكدة" ضاحكاً"

ألنهم يقولـون   ؛بالضحك التبسمأكد  ولذلك" وهم ال يشعرون" تبسم سليمان سروراً بهذه الكلمة،

  .)7(سروراًتبسم ه على أن تبسمه كان لينب ؛تبسم كتبسم الغضبان

ΠΠΠΠ": وفي قوله تعـالى  öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttææææ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ")8(.  

                                                

  . 27آية : القصص )1(
  .40هود، . 105، ص20، ج15ابن عاشور، التحرر والتنوير، مج )2(
 شروح شذور الذهب في) هـ761- 807(ابن هشام، محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا  )3(

  .320م، مطبعة السعادة بمصر، ص1965-هـ1385، 10ط معرفة كالم العرب
  .92آية : هود )4(
  .151، ص2، ج6، مجر والتنويرالتحريابن عاشور،  )5(
  .19آية : النمل )6(
  .65، ص3الزركشي، ج )7(
  .33آية : غافر )8(
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 الضـمير أو  ،سـم الوهو وضع ا "وضع الظاهر موضع المضمر" :ومن أقسام اإلطناب

، وذكره القدماء باسمه )1("أو وضع الظاهر بدالً من الضمير ،المستتر بدالً من الضميرالمنفصل 

ير، والتمكـين،  زيادة التقر إفادة: "وهي ،دواعيه احيث ذكر وغيرهم، السيوطيو منهم الزركشي

 ،هانة، والتحقير، وإزالة اللبس، وقصد تقوية داعية المأمور، وتعظيم األمـر والتعظيم، وقصد اإل

  .)2(التنبيه على الحكم، وقصد العموم، وقصد الخصوصو ،قصد التوصيلواالستلذاذ بذكره، و

وله فوائد كثيـرة   ،فقال وهو كثير في القرآن" فضل عباس حسن "أما المحدثون فذكره 
، ونالحظ أن هذا الغرض شأنه شـأن األغـراض األخـرى    "تدرك بالذوق، وتدل عليها القرائن

جدير بالبحث لما لـه   ،د على الشيء، فهو غرض مهموالمبالغة، والتوكي ،لإلطناب يأتي للتقرير
وإن  ،هذا الباب عظيم من العلمف: "ور حيث قالدى هذا ذهب محمد منمن فوائد بالغية جليلة، وإل

  .)3("وقد نبه له الكاتبون في علوم القرآن  ،لم ينبه له البيانيون

…………: "فقوله مثالًليعطي معاني عدة  ؛كثيراً في آيات القصصهذا النوع ورد  çç ççµµµµ èè èè???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% 

ôô ôôMMMM ss ss3333 ÅÅ ÅÅssss ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤±±±± tt tt6666 ss ssùùùù tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ")4( ؛بدالً من الضـمير " اسحق"، فوضع اسم 

  .)5(والتمكين ،والتقرير ،للتأكيد

)): "وفي قوله تعالى  ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% tt tt ÎÎ ÎÎ7777 yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### (( (( àà ààMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ ")6(واإليمـاء إلـى    ،زيـادة فـي تشـريفها   لل ؛بدالً من الضمير" اهللا" لفظ الجاللة ، وضع

  .  )7(عظمتها

ÏÏ": في قوله تعالى ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttãããã  ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

yy yy7777 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ")8( ؛  لالشعار بأن وصف "الرحمن"، تكررت كلمة

                                                

  .36، ص1، جمعترك األقرانالسيوطي،  )1(
  .362، ص1المصدر السابق، ج )2(
  . 394-393، صالبالغة فنونها وأفنانها: عباس، فضل حسن )3(
  .71آية : هود )4(
  .112، ص12ج، روح المعاني: األلوسي: انظر )5(
  .73آية : هود )6(
  .102، ص12، ج4، مجروح المعانياأللوسي،  )7(
  .45- 44آية : مريم )8(
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الرحمانية ال يرفع حلول العذاب، وللداللة على أنه ليس على وجه التنبيه علـى الرحمـة، وأن   

  . )1(، وقد يكون المقام مقام إلظهار الشفقةالرحمانية ال تتنافى مع العذاب

ŸŸ": في قوله ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì xx xx....ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ")2(   تكررت كلمة يـوم؛ لتفيـد ،

  .)3(التأكيد للتهويل، والتمهيد لما يعقبه

ô : "وكذلك في قوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ ZZ ZZ....‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm 33 33 xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ")4( ، وتنصيصـاً   ،تفخيماً له ؛بدالً من الضمير" إبراهيم"ذكر حيث

  . )5(على أنه الممدوح

!!": في قولـه و !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ، جـاءت كلمـة   )6(" ####$$

ملة إبراهيم واإليمان باهللا سبحانه حث على اتباع لالستلذاذ بذكره، وال ؛لضميربدالً من ا" أجري"
  . )7(وتعالى

āā": وفي قوله āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ââ ââ::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ßß ßßxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& ßß ßßxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////")8(، 

  .)9(والتهويل ،بقصد التهديد ؛بدالً من الضمير المستتر" الصبح"فذكر 

ϑ£$: "وفي قوله تعـالى  n= sù #u u‘ … çµ|ÁŠ Ïϑ s% £‰ è%  ÏΒ 9� ç/ßŠ tΑ$s% … çµ‾Ρ Î)  ÏΒ £ä. Ï‰ ø‹ Ÿ2 ( ¨β Î) £ä. y‰ ø‹ x. ×ΛÏà tã ")10( ،

  . )11(العمومبقصد  ؛بدالً من الضمير المتصل" كيدكن"وضع 

                                                

  .98، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر )1(
  .88آية : الشعراء )2(
  .100، ص19، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .125آية : النساء )4(
  .154، ص5، ج2، مروح المعانياأللوسي،  )5(
  .145، 167آية : الشعراء )6(
  .112، ص19، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .81آية : هود )8(
  .112، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )9(
  .28آية : يوسف )10(
  .314، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )11(
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!!": وفي قوله تعـالى  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ää———— ÌÌ ÌÌ hh hh���� tt tt//// éé éé&&&& ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øø.... ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 88 88οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ VV VV{{{{ ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà.... xx xxîîîî 

×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   .وذلك للتنبيه على ضرورة السيطرة عليها والتحكم بها" النفس"كرر ذكر  )1(" ‘‘‘‘§§

tt": وفي قوله تعالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ×× ××ΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ ss ss%%%% yy yy———— öö öö���� èè èè???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 èè èè???? ùù ùù'''' ¬¬ ¬¬6666 tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øø.... tt tt���� ss ss???? ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ....≈≈≈≈ xx xx.... ")2 ( وضع الظاهر موضع ،

وأن  ،على أنهم خصوصـاً كـافرون بـاألخرة   للداللة  ؛م كرر الضميرث ،"هم"الضمير المستتر 
  .)3(وهم على ملة إبراهيم ،غيرهم كانوا قوماً مؤمنين بها

tt": وفي قولـه  tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÑÑ ÑÑUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) •• ••ΒΒΒΒ ")4(  ذكـر ،

  . وهو العذاب ،الظاهر إلى الوصفالعذاب بدالً من الضمير بقصد التوصل ب

àà": وفي قوله تعالى ààMMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& xx xx8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ tt ttΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

&& && óó óó xx xx«««« 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")5 ( ــاهر ــع الظ ، وض

  .)6(ولقطع توهم رجوعه إلى مجموعة من الناس ،والبيان ،لزيادة التوضيح ؛موضع الضمير

####": وفي قوله تعالى ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ9999 ¤¤ ¤¤ffff tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ لتنبيه علـى   ؛بقصد الخصوص ؛بدالً من الضمير المستتر" أنت"ع الضمير وض، ف) 7(" ####$$

  .)8(مكانته عند اهللا سبحانه وتعالى بما خصه من النعم

tt" :قوله تعـالى  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ëë ëë==== ÏÏ ÏÏîîîî#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô tt ttãããã  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ**** ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏµµµµ tt ttGGGG⊥⊥⊥⊥ ss ss???? yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ uu uuΗΗΗΗ ää äädddd öö öö‘‘‘‘ VV VV{{{{ (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttΒΒΒΒ")9(، 

  .)10(والتحقير ،بقصد اإلهانة ؛بدالً من الضمير المستتر "أنت"فوضع 

                                                

  .53آية : يوسف )1(
  .37آية : يوسف)2(
  .320ص ،2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )3(
  .39آية : هود)4(
  .38آية : يوسف)5(
  . 242، ص12، ج4، مجروح المعانياأللوسي، )6(
  .28آية : المؤمنون)7(
  .24وجاءت للغرض نفسه، المائدة، . 28، ص18، جروح المعانياأللوسي، : انظر)8(
  .46آية : مريم )9(
  129قرة، وجاءت للغرض نفسه، الب. 99، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر )10(
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››››≅≅≅≅Ÿ: "وفي قوله ÏÏ ÏÏ%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ññ ññÝÝÝÝ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBMMMM≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ 55 55ΟΟΟΟ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF yy yyϑϑϑϑ ãã ããΨΨΨΨ yy yy™™™™ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ �� ��¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ")1( وذلك لتفرقة بـين  إلزالة اللبس ؛موقع الضمير" أمم"، وضع الظاهر ،

  .وبين األمم األخرى الذين سوف يرتدوا عن دينهم ،نوح تباعأوهم جميع  األمم األولى،

ــالى ــه تع &: "وقول y‰ t6 sù óΟ Îγ ÏG u‹ Ïã÷ρ r'Î/ Ÿ≅ö6 s% Ï !% tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO $ yγ y_t� ÷‚ tG ó™ $# ÏΒ Ï !%tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& 4 š� Ï9≡ x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. 

y#ß™θã‹ Ï9 ( $ tΒ tβ%x. x‹ è{ù'uŠ Ï9 çν$yz r& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9$# HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$t± ®Σ 3 s− öθsùuρ Èe≅à2 “ ÏŒ AΟ ù= Ïæ 

ÒΟŠ Î=tæ ")2( وذلك إلزالة اللبس والتوضيح" وعاء أخيه"، كرر ذكر)3(.  

öö": وفي قوله تعالى öö““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ")4(بدالً من الضمير " هو"ضع الضمير ، فو

ويتبعون أصـناماً   ،وإرشاد لقوم منكر بوجود اهللا سبحانه وتعالى ،ألن المقام فيه نصح ؛المستتر

ويؤكد بوجـود اهللا سـبحانه    ،ويقرر ،تلك األصنامبين و ،فأراد أن يظهر الفرق بين اهللا سبحانه

  .)5(وتعالى

tt": تعـالى وفي قوله  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")6(، 

  .)7(واالستلذاذ بذكره ،بقصد التعظيم ؛موضع المضمر "اهللا" لفظ الجاللة وضع

tt": وفي قوله tt (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 xx xx8888 tt tt���� rr rrOOOO#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ ss ss9999 ")8( فذكر أخوة يوسـف ، 

  . )9(واالستغراب ،وذلك بقصد التعجب" هللا"

                                                

  .48آية : هود )1(
  .76آية : يوسف )2(
  .30، ص13، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .79آية : الشعراء )4(
  . 81، 79جاءت للغرض نفسه، الشعراء،  )5(
  .86آية : يوسف )6(
ران، آل عم. 54المائدة، 118، 109، وجاءت للغرض نفسه، المائدة، 339، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )7(

52.  
  .91آية : يوسف )8(
  .47، ص13، ج7مج: ابن عاشور: انظر )9(
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…………": وفي قوله çç ççµµµµ §§ §§____ !! !!%%%% tt ttnnnn uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ þþ þþθθθθ ’’ ’’ffff ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ pp pptttt éé ééBBBB rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ 44 44 II IIωωωω uu uuρρρρ ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 

uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 yy yyìììì ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 >> >> óó óó xx xx«««« $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã 33 33 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ss???? ")1(،  ليفيـد   ؛مكان المضمر" ربي"وضع

  .)2(وكذلك من أجل الحفظ ألنه يعرض عليهم ديناً جديداً ،التلذذ بذكره، والتقرب إليه

))": وفي قوله تعالى ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ §§ §§‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß óó óóssss uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ ذكـر  ، )3(" ####$$

والتغلب عليه حيث أظهروا انهم سـوف يحققـون    ،الحباط الخصم ؛رفي موضع االضما" نحن"

  .الفوز

zz": وفي قولـه  zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ yy yyxxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδ –– ––ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääîîîî ÖÖ ÖÖ���� öö ööκκκκ yy yy−−−− $$$$ yy yyγγγγ ãã ããmmmm#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö ööκκκκ yy yy−−−− (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ùù ùùøøøø ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& çç ççµµµµ øø øø%%%% ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ " شهر"، وضع الظاهر )4(" ####$$

  .)5(والتأكيد ،بقصد التمكين ؛موضع المضمر

  : إطناب الجملة

 ،راوالتكـر  ،التـذييل  :أهمها ،كلمة، ويأتي ألغراض بالغية عدةغير الذي يمتد ليشمل   

 ،واالحتـراس  ،وعطف الخاص على العـام  ،واإليضاح بعد اإلبهام، وعطف العام على الخاص

  . وغيرها ،والتتميم

يـوهم   يؤتى فـي كـالم ال  "ومن أنواع إطناب الجملة التتميم، وقد عرفه القزويني بأنه 

  .)6("نكتة بالغية كالمبالغةل ؛خالف المقصود بفضلة

                                                

  . 80: األنعام )1(
. 44، 27غافر، . 90هود، . 24وجاءت للغرض نفسه،  الكهف، . 208، ص3، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(

  .26الشعراء، 
  .44آية : الشعراء )3(
  .12آية: سبأ )4(
  .44وجاءت للغرض نفسه، الكهف،  )5(
  .115، صشرح التلخيص القزويني، )6(
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أو  ،اًاحتـراز أو  مبالغـة ، إمـا  يتم الكالم، فيلحق به مـا يكملـه   وهو أن: "الزركشي فهعرو

  . )1("اًحتياطا

¨¨": آيات القصص قولـه تعـالى  ما يعكسه من و ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà.... õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 99 99 aa aaYYYY yy yymmmm šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ")2( ، فقوله

للمبالغـة  " بغير حق"ألن قتل األنبياء ال يمكن أن يكون على حق، ولكنه ذكر  ؛تتميم "قبغير ح"

  . )3(في تأثيمهم

 قولـه  ففـي أو الموقف الذي تتناوله اآلية،  ،وقد يأتي بعرض التأكيد في تصوير الحال
öö": تعالى öö ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 tt ttGGGG ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ")4( ، ليفيد التعجـب مـن    ؛اًتتميم "بأيديهم"جاءت

tt": قوله تعالىو .)5(عظمة األمر الذي أقدموا عليه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççGGGG øø øøgggg $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôôìììì ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ãã ãã&&&& ùù ùù#### tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍοοοο uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss%%%% ££ ££ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")6( ، إن ربـي  "جاءت حيث

  . )7(نويجازيه ،فاهللا عليم بكيدهن ،ليفيد الوعيد لهن ؛تتميم" كيدهن عليم

 المقصـود يوهم خالف أن يؤتى في الكالم " :وهو ،ومن هذه األغراض أيضاً االحتراس

يـأتي المـتكلم   " :بأنه ،وعرفه ،ابن أبي اإلصبع فأفرد له باباً :، وذكره القدماء منهم")8(بما يدفعه

  . )9("فيأتي في أصل الكالم بما يخلصه من ذلك ،بمعنى يتوجه عليه فيه دخل، فيفطن لذلك العمل

                                                

  .70، ص3ج في علوم القرآن، البرهان )1(
  .21آية : آل عمران )2(
  .109، ص3، ج2، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .79آية : البقرة )4(
  .208، صدالالت األمر والنهيعطية، مختار، )5(
  .50آية : يوسف )6(
  .257، ص12، ج4ج، مروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .385، صالبالغة فنونها وأفنانهاعباس، فضل،  )8(
  .305، صبديع القرآن )9(
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، واالحتـراس  )1(وتوسيعه، بحيث يصبح شامالً مبسوطاً ،إطالق الحكم"وفائدته البالغية 

واآلخر يأتي في آخر الكالم، ورد االحتراس بنوعيه في آيـات   ،أحدهما يتوسط الكالم :ضربان

  : القصص، ومن أمثلته

7777": قوله تعـالى  èè èè==== óó óó™™™™ $$ $$#### xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÎÎ ÎÎ6666 øø øøŠŠŠŠ yy yy____ óó óóllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî && && þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßϑϑϑϑ ôô ôôÊÊÊÊ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉ==== ÷÷ ÷÷δδδδ §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( šš šš���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù ")2( فاحترس ،

  . )3(والبرص ،، من إمكان أن يدخل في ذلك البهق"من غير سوء": سبحانه بقوله

yy" :ولهومن ذلك ق yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ¢¢ ¢¢ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( yy yyìììì ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ 44 44 
$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà.... nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt���� xx xx.... xx xx.... 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø.... tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ")4(،  ولكنـه   ،ميع رسـله فاهللا سبحانه وتعالى رفع ج ؛لالحتراس "على بعض"جاءت حيث

  . )5(فتلك المراتب متفاوتة ،رفعهم وفق مراتب

óΟ: "وفي قوله تعالى ßγ n= yèyf sù #̧Œ≡ x‹ ã` āωÎ) #Z�� Î7 Ÿ2 öΝ çλ °; óΟ ßγ ‾= yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ ö� tƒ")6( لعلهم إليه "، فقوله

احتراس جاء لدفع التوهم، فهو لم يتركه ألنه كبير بل تركه من أجل إقامـة الحجـة   " يرجعون

  . )7(عليهم، واالستهزاء بهم

ôô": قولهفي و ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% †††† tt ttAAAA rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### §§ §§���� yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ßß ßß#### øø øø)))) ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")8( ، قف ال السأن مع  ؛احتراساً "من فوقهم"جاءت

                                                

  .208، صدالالت األمر والنهيعطية،  )1(
  .32: القصص )2(
  . 65، ص3، جالبرهان: الزركشي )3(
  .253آية : البقرة )4(
  .3، ص3، ج2، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )5(
  .58آية : األنبياء )6(
  .62، ص17، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .26آية : النحل )8(



61 
 

من السـقوف   اًوذلك ألن كثير ؛ألنه أراد دفع التوهم، بأن يكون السقف تحت ،يكون إال من فوق

  .)1(وسقفاً آلخرين ،تكون أرضاً لقوم

ãã": وفي قوله تعالى ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== xx xx6666 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ôô ôôγγγγ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$  ،، ذكر الكهولـة )2(" ####$$

  . )3(وال يتمادى في العمر ،من يتكلم في المهد أنه ال يعيش أن ،في العادةألنه  ؛لالحتراس

##": قوله تعالىوفي  ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### öö ööθθθθ ss ss???? rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××'''' ss ss#### ôô ôôϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω 
öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøtttt ss ss†††† ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")4( ،"ليفيد انهم غير  ؛، احتراس جاء"وهم ال يشعرون

  .)5(ا ال يفعلون ذلكورصدين تحطيم النمل، حيث أنهم لو شعقا

Ÿ≅≅≅≅ŠŠŠŠ: "وفي قوله تعالى ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ  ÉÉ ÉÉëëëë nn nn==== öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉëëëë ÎÎ ÎÎ==== øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏîîîî uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 

’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ dd dd““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èègggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$  لماسبحانه ألن  ؛احتراساً" بعداً للقوم الظالمين"جاءت ، )6(" ####$$

ع من هلك كـان  يوأن جم ،ووصفهم بالظلم ،أخذ من هلك بالطوفان، أعقبه بالدعاء على الهالكين

  .)7(عذابشمل من ال يستحق ال ربماهالك بعمومه الوهم أن ي فعضاحتراساً من  ،مستحقاً للهالك

yy": وفي قوله تعالى yy tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ßß ßß øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ")8( ،

  .)9(والحث على االقتداء بهم ،ترغيبلل ؛احتراس جاء "وهم مهتدون"

                                                

  .67، ص3، جالبرهانالزركشي،  )1(
  .46آية : آل عمران )2(
  .67، ص3، جالبرهانالزركشي،  )3(
  .18آية : النمل )4(
  .65، ص3، جالبرهانالزركشي،  )5(
  .44آية : هود )6(
  .66، 65، ص3، جالبرهانالزركشي،  )7(
  .82آية : اماألنع )8(
  .208، ص7، ج3، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )9(
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  :اإلثبات ثم النفي أو العكس: ثالثاً

أن يذكر الشيء علـى  " :، وهو"العكس أواإلثبات ثم النفي " :ضاًومن هذه األغراض أي

وال بد أن يكون في إحداهما زيادة  ،أو العكس من ذلك ،سبيل النفي، ثم يذكر على سبيل اإلثبات

  .)1("وذلك لتأكيد المعنى المقصود، وإال أصبح من التكرار ؛فائدة ليست في أخرى

اإلطناب فائدة  هذا الضرب منأعلم أن ل" :فقال راألثيومن أهم القدماء الذين ذكروه ابن 

  .)2("د وجوه اإلطنابكبيرة، وهو من أوك

$$$$tΑΑΑΑ: "وورد هذا الغرض في قصص القرآن الكريم، ومثال ذلك قوله تعالى ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ §§‘‘‘‘  ÍÍ ÍÍ____ ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ »» »»%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 xx xx.... ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà66669999 yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yyxxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ éé éé&&&& ")3( فقـد  " أريد"و" ما أريد"، فذكر

  .)4(اعوتنبيهاً على أنه ال ما استط ،مبالغة ؛صرح باألمر باإليفاء بعد النهي عن ضده

%%%%": وفي قوله تعـالى  tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( 
 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆ%%%% öö öö7777 ss ss???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx.... øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ " ابتغ"، ذكر )5(" ####$$

  . في األرض، ولتنفير من ابتغاء الفساد لتصوير الفرق بين كل فريق ؛"وال تبغِ"ثم نفى 

  :ذكر العام ثم الخاص: رابعاً

الذي عام الأن يذكر المعنى " :وهو" عطف الخاص على العام"أو  ،"ذكر العام ثم الخاص"
وفائدته البالغية التنبيه على . تلك الجزئيات بعضذكر ، ثم بعد ذلك ييتضمن العديد من الجزيئات

  .)6("حتى كأنه ليس من جنس العام ،فضل الخاص

                                                

  .115، ص2، مجالمثل السائرابن األثير،  )1(
  .115المصدر نفسه، ص )2(
  .88آية : هود )3(
. 87األعراف، . 22، 27/ 115وجاءت للغرض نفسه، المائدة، . 122، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(

  . 48النساء، . 19القصص، 
  .77آية : القصص )5(
  .153، ص2، مجالمثل السائر: ابن األثير )6(
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" عطف الخاص على العام"تحت عنوان  ،ومن أهمهم السيوطي ،ذكر القدماء هذا الغرض

للتعابير في الوصف منزلة تنزيالً  ؛التنبيه على فضله كأنه ليس من جنس العام"فائدته أن وذكر 

  .)1("في الذات ييراالتغ

 ،وذكروا فائدته البالغية، أما الفرق بينه ،كما يعرفه المحدثون ،نالحظ أن القدماء عرفوه

فهو أن األخير يأتي لتوضيح وتفصيل شيء مـبهم مجمـل بجميـع     ،وبين اإليضاح بعد اإلبهام

بعـض   ثم نذكر ،شيء يحتمل العديد من الجزئيات ذكرفهو  ،أما ذكر العام ثم الخاص ،جزئياته

  .)2(تلك الجزئيات

øŒ: "وفي قولـه تعـالى   Î)uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3 Í× ‾≈n= yϑ ù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπx.‹ Î=yz ( (#þθä9$ s% ã≅yèøg rB r& $pκ�Ïù  tΒ 

ß‰ Å¡ ø. ãƒ $pκ�Ïù à7 Ï. ó¡ o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ß øtwΥuρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡuρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑn= ÷ès? ")3( ذكر سبحانه ،

وذلك للتنبيه علـى أهميـة   " سفك الدماء"وهو شيء عام ثم ذكر بعض أنواع الفساد وهي الفساد

  .فقد ذكرت مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص" سفك الدماء"تحريم 

$$$$ΑΑΑΑ: "وقوله تعالى ss ss%%%% ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø.... ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 //// ää ää3333 tt ttGGGG ÅÅ ÅÅssss óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù 55 55>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz>>>>%%%% ss ss{{{{ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 

33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ وهذا العذاب يشمل عـدة أنـواع    ،يفتري على اهللا كذباً لمنالعذاب  :، فذكر العام وهو)4(" ####$$

التي سوف تلحـق فرعـون    ،لتنبيه على الخيبةلو ،ألهميتها ؛منها الخيبة، وذكرها في هذا المقام

  .)5(لب عليهموأن موسى سوف يتغ ،وجنوده

øø": وقوله تعـالى  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ")6( وهو شيء عام ثم ذكر " العذاب"، ذكر

                                                

  .464، ص2، جالبرهانوسبقه الزركشي، . 357، ص1، جمعترك األقران )1(
  .303القزويني، شرح التلخيص، ص )2(
  .30آية : البقرة )3(
  . 61آية : طه )4(
  .48، الشعراء، 73 .57يوسف،  وجاءت للغرض نفسه،. 438، ص2، جالكشافالزمخشري،  )5(
  .141آية : األعراف )6(
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فذكرها مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص، وذلك ..." قتل األنباء: "ه وهيأضاف من

  .)1(لتنبيه على شدتها

««": وكذلك قوله تعالى »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ßß ßß,,,, èè èè==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ãã‡‡‡‡ àà àà....ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù #### MM MM���� öö öö���� ss ssÛÛÛÛ ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÛÛ ÛÛ˜̃̃̃ ÌÌ ÌÌ���� öö öö//// éé éé&&&& uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ óó óórrrr éé éé&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ uu uuΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ")2( ،

وذلك " إحياء الموتى، وشفاء األبرص"كر اآلية وهي شيء عام ثم ذكر بعض المعجزات وهي ذ

  .)3(للتنبيه على أهمية تلك المعجزات من بين المعجزات األخرى

ßß": وفي قوله تعالى ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ££ ££ ßß ßßϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà.... ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$  ؛ووارثـين  ،"جعلهم أئمـة "هو و ،ثم ذكر الخاص "المن عليهم"وهو  ،، ذكر العام)4(" ####$$

  .)5("وإلظهار أن اهللا سبحانه سوف ينهي أمر فرعون" ،ألهميتها

  :التذييل: خامساً

جعل الشيء ذيالً لآلخر،  لغةً وهو ،للمبالغة" يلذَّ"مصدر  :وهو ،ليذيأما ما جاء من الت

األول أو  تحقيقاً لداللة منطوق في معنى األول؛حاً أن يؤتى بعد تمام الكالم بكالم مستقل واصطال

  .)6("ويعمل عند من فهمه هليظهر المعنى عند من ال يفهم ،يلمفهومه ليكون معه كالدل

 يبقهو تع" :القزويني فهعرونالحظ أن المعنى االصطالحي ينبثق عن المعنى اللغوي، و

، فكان تعريفه دقيقاً ألنه ذكـر جملـة بجملـة   ،)7("تشتمل على معناها للتأكيد جملة بجملة أخرى

  .)8(والتذييل ال يكون إال جملة
                                                

  .42، ص9، جروح المعاني: األلوسي: انظر )1(
  .49آية : أل عمران )2(
  .169، ص3، ج2، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .5آية : القصص )4(
  .20مريم، . 70، ص20، ج10، مجالتحرير والتنويرابن عاشور،  )5(
  .68، ص3، جالبرهان )6(
  .114لخيص، صالت )7(
  .208، ص1، جعلم المعانيفيود بسيوني، عبد الفتاح،  )8(
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وهـو مـا    ،مجرى المثل اًإما أن يكون جاريفويأتي هذا الغرض البالغي على نوعين، 

نـاه  مستقل بمع :وهو ،مجرى المثل ، وإما أن يكون غير جارٍ)1(واستغنى عما قبله ،استقل معناه

  .)2(وجيء به لتأكيد ما قبله

والمعيب "واآلخر حسناً،  ،وقسمه ابن أبي األصبع إلى نوعين، ولكنه جعل أحدهما معيباً

والحسن أن يزيل المتكلم كالمه بعد تمام معناه بجملـة   ،عنده أن يرد اللفظ على المعنى ال لفائدة

  .)3(تحقق ما قبلها

وللتـذييل  " :أبو هالل العسكري وذكر ،والتأكيد ،لغةمنه فهي المبا نجنيهاأما الفائدة التي 
والمقصد اتضاحاً،  ،ألن المعنى يزداد به إنشراحاً ؛في الكالم موقع جليل، ومكان شريف خطير

من يفهمه، ويؤكد عند  لم إعادة األلفاظ المترادفة على المعنى بعينه، حتى يظهر لمنوالتذييل هو 
ألن تلك المواطن تجمـع   ؛والمواقف الحافلة ،طن الجامعةوينبغي أن يستعمل في الموا... فهمه

  . )4("والبعيد الذهن ،البطيء الفهم

ŒŒŒŒ": فمثالً في قوله تعالى ؛وجاء هذا النوع في آيات القرآن الكريم ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã%%%% yy yy`̀̀̀ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ xx xx....‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù àà àà7777 ÏÏ ÏÏ.... óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç ççΡΡΡΡ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 ââ ââ¨̈̈̈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")5( وذلك  ؛، تذييل غير جاري مجرى المثل"إني أعلم ماال تعلمون"، جاء

  .)6(وحكمته في جميع األمور ،لتنبيه على علم اهللا سبحانه وتعالى

))": وفي قوله ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ää ääÞÞÞÞθθθθ èè èè====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ÎÎ ÎÎ���� óó óó���� rr rr'''' ss ssùùùù šš šš���� ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 88 88ìììì ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏ.... tt ttGGGG ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ îî îî‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ââ ââ::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ßß ßßxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& ßß ßßxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// ")7( فجملة ،

  .)8(والوعيد ،للتهويل ؛جاء ،تذييل غير جاري مجرى المثل" أليس الصبح بقريب"

                                                

  .136، صمدخل إلى البالغةأبو العدوس، يوسف،  )1(
  .138المصدر نفسه، ص )2(
  .155، صبديع القرآن )3(
  .373الصناعتين، ص )4(
  ,30آية : البقرة )5(
  .4يوسف، . 260، 32، 31، 29: انظر البقرة )6(
   .81آية : هود )7(
  .112، ص12، جروح المعاني: انظر األلوسي )8(
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θθθθ####": وفي قوله تعالى ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! $$$$ \\ \\//// rr rr&&&& $$$$ VV VV‚‚‚‚ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy77771111 tt tt���� tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ تذييل غير جاري مجرى المثل جاء لحثه على " إنا نراك من المحسنين"ة ، فجمل)1(" ####$$

  .)2(االستجابة لهم

zz": وفي قوله تعالى zz tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÔÔ ÔÔÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ¢¢ ¢¢ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) íí íí���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ ، جاءت )3(" ####$$

ألنه اهللا سبحانه  ؛ليفيد أنه ال يأبه بقومه ؛، جاءلتذييل جاري مجرى المث" إنه هو العزيز الحكيم"

  .)4(سوف يحيمه

ββββ": وفي قوله ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ.... øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ فإنك "فجملة  )5(" ####$$

للكافر ولكنه بنـى  ال تكون تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد أن المغفرة " أنت العزيز الحكيم

فرت وقصده في اآلخرة فقال إن عذبتهم فهم جديرين بالعذاب وإن غفرت لهـم  الكالم على إن غ

  .)6(ألن المغفرة حسنة

####": وفي قوله ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx.... �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx.... �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ")7(،  تذييل غيـر جـاري   " أال أنهم هم السفهاء ولكن ال يعلمون"فجملة

  . )8(مجرى المثل جاء للمبالغة في التهكم عليهم والسخرية

$$$$ΑΑΑΑ"وفي قوله  ss ss%%%% ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 èè èèùùùù öö öö���� ss ssÛÛÛÛ 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù çç ççνννν#### uu uu uu uu‘‘‘‘ 

#### …… ……���� ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uu ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ãã���� àà àà.... øø øø.... rr rr&&&& (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� ss ss3333 xx xx©©©© $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx.... xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ @@ @@ ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ")9( ،واالبتعاد عن الكفر اء ليفيد التفنيداري مجرى المثل جتذييل ج)10(.  

                                                

  .78آية : يوسف )1(
  . 33، ص10، ح5، مجروح المعاني: األلوسي )2(
  .26: آية: العنكبوت )3(
  .129البقرة، ، وجاءت للغرض نفسه، 152، ص20، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .118آية : المائدة )5(
  .70، ص7ج روح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .13آية : البقرة )7(
  .181، ص1، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )8(
  .40آية: النمل )9(
  .261، ص1، جروح المعاني: األلوسي: انظر )10(
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øø": وفي قوله تعالى øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà....ΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ$$$$ ss ssƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ kk kkBBBB $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ çç ççGGGG ss ssùùùù 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà....ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ فجملة  ،)1("####$$

  . تذييل جاري مجرى المثل جاء للمبالغة في تأكيد التوبة" إنه هو التواب الرحيم"

øø": وفي قوله øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ää ää.... ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççtttt rr rr2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ZZ ZZοοοο tt tt���� ss ss)))) tt tt//// (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? rr rr&&&& #### YY YYρρρρ ââ ââ““““ èè èèδδδδ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää.... rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ تذييل جاري مجـرى  " أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين"، فجملة )2(" ####$$

  .)3(المثل جاء للتأكيد وذلك الهزؤ في مثل ذلك جهل

ŒŒŒŒ": وفي قوله ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ èè èè???? øø øøℵℵℵℵ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF õõ õõ3333 ss ss???? ")4( مـا كنـتم   "، فجملة

  . )5(تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد التهديد والوعيد لهم" تكتمون

’’’’: "وفي قوله ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||NNNN ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 

HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ ، تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على "وما يذكر إال أولو األلباب"، جاء )6(" ####$$

  . )7(التفكير

‰‰‰‰" :وفي قوله ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø)))) ää ää9999 ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& öö öö���� ää ää3333 ôô ôô©©©© $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� àà àà6666 ôô ôô±±±± tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx.... xx xx.... 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm ")8(تذييل جاري مجرى المثل " ومن يشكر فإنما لنفسه"الً ي، ففي هذه اآلية تذي

فهو تـذييل  " ليفيد في العموم الحث على الشكر، وإما الذييل اآلخر، ومن كفر فإن اهللا غني حميد

  . )9(جاري مجرى المثل لتأكيد الجملة السابقة

                                                

  .54آية : البقرة )1(
  .67آية : البقرة )2(
  .15، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي )3(
  . 72آية : البقرة )4(
  .281، ص1مج: ريالزمخش: انظر )5(
  .269آية : البقرة )6(
  .42، ص3، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .12آية : لقمان )8(
  .84، ص21، جروح المعاني: األلوسي: انظر )9(
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¢¢": وفي قوله ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà àà7777 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� yy yyzzzz  ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>οοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìì####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss9999 ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ")1( ، تذييل جاري مجرى المثـل جـاء   " إن اهللا لطيف خبير"فجملة

  .)2(لتأكيد علم اهللا سبحانه وتعالى

: "وفي قوله ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 || ||MMMMÜÜÜÜ || ||¡¡¡¡ oo oo0000 ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== çç ççFFFF øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 77 77ÝÝÝÝ ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ tt tt6666 ÎÎ ÎÎ//// yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 nn nn==== çç ççFFFF øø øø%%%% LL LL{{{{ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ’’’’%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ تذييل جاري مجرى المثل جاء ليدل على أنه كان أقى " إني أخاف اهللا رب العالمين"، )3(" ####$$

  .)4(مباحاً ذلك الوقتلم يكن  ستسلم له خوفاً من اهللا ألن القتلمنه ولكنه تخرج عمن قتل أخيه وا

44": وفي قوله 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ ΝΝΝΝ ää ää.... rr rr'''' tt tt±±±±ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää.... tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ.... øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ÒÒ ÒÒ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ ")5(  فجملة إن ربي قريـب ،

  . )6(تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على الدعاء إلى اهللا سبحانه وتعالى" مجيب

šš": وفي قولـه  šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ îî îîππππ uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ss ssßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& îî îî‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ")7( إن ،

جرى مجرى المثل جاء ليفيـد التهديـد والتهويـل بعقـاب اهللا سـبحانه       تذييل"أخذه أليم شديد 

  . )8(وتعالى

ôô": وفي قوله تعالى ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ....‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm 33 33 
xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ")9(جاءت تذيير غير جار مجـرى المثـل جـاء    " م خليالً، واتخذ إبراهي

  . الترغيب في إتباع ملة إبراهيم عليه السالم

                                                

  .16آية : لقمان )1(
  .89، ص2، جروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .28آية : المائدة )3(
  .95ص ،6تفسير المراغي، ج: المراغي: انظر )4(
  .61آية : هود )5(
  .89، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .102آية : هود )7(
  .137، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )8(
  .125آية : النساء )9(
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ــه ــي قولـ tt: "وفـ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ≅≅≅≅ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ لتنبيه على أنه لار جرى المثل جاء تذيير غير ج" وأنا على ذلكم من الشاهدين"، )1(" ####$$

  . )2(ليس عاجزاً عن االتيان بالحجة

ôô": وفي قولـه  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( §§ §§ΝΝΝΝ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& #### uu uu §§ §§‘‘‘‘ zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã uu uu þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx.... øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ nn nn==== øø øø⇐⇐⇐⇐ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ تذييل غير جار مجـرى  " إنه من عبادنا المخلصين"، )3(" ####$$

  . )4(لتنبيه على علة النجاة من الفحشاءلالمثل جاء 

tt": وفي قولـه  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍρρρρ≡≡≡≡ tt tt���� èè èè???? $$$$ yy yyγγγγ9999 tt ttGGGG ss ssùùùù  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ yy yyγγγγ xx xx.... tt ttóóóó xx xx©©©© $$$$ ‰‰ ‰‰7777 ãã ããmmmm (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ yy yyγγγγ1111 uu uu���� tt tt∴∴∴∴ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ")5( ،"تذييل غير جار المثل جاء للتأكيد والتقـرر  " إنا لنراها في ضالل مبين

  . )6(معنى الجملة

MMMM": وفي قوله ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& xx xx8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ tt ttΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ")7( ، ولكن أكثر الناس "بجملة

  . )8(تذييل غير جار مجدرى المثل جاء لتأكيد معنى الجملة" ال يشكرون

$$$$": وفي قوله ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ yy yyzzzz rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ tt ttGGGG òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ....≈≈≈≈ yy yyssss ss ss9999 ")9( جاءت تذييل غير جارٍ مجرى المثل للحث علـى تلبيـة   " إنا له لحافظون"، فجملة

  . )10(رغبتهم

                                                

  .56آية : سورة األنبياء )1(
  .13، ص3ج: الزمخشري: نظرا )2(
  .24آية : يوسف )3(
  .312، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )4(
  .30آية : يوسف )5(
  .316، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )6(
  .38آية : يوسف )7(
  .242، ص12، ج4، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )8(
  .62: يوسف )9(
  .265، ص2، جالكشاف: الزمخشري: نظرا )10(
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$$$$ΑΑΑΑ": وفي قوله ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ ")1( " إذ أنتم جـاهلون "

  " تعريف لهم على التوبة"يل غير جار مجرى المثل ليفيد نسبة فعلهم ألفعال الجاهلين وذلك تذي

  :االعتراض: سادساً

ؤتى في الكالم المتصل بجملـة؛  أن ي" :وهو ؛"االعتراض" :ومن تلك األغراض البالغية

مـن   وغيرهـا  ،أو الصفة والموصوف ،والمفعول به ،والفاعل، أو الفاعل ،أتي بين الفعلكأن ت

  . )2("أركان الجملة

أو  ،أن يؤتى في أثناء الكـالم ب"فه وعر)" التفاقاً( )3(قال وأسماه قدامة" وروى الزركشي

بشيء يتم الغرض األصلي بدونه، وال يفوت بفواته، فيكون فاصالً بـين   ،كالمين متصلين معنى

  .)4("لنكتة بالغيةوالكالمين  ،الكالم

ومنثـور   ،ح الشعرفصيو علم كثير قد جاء في القرآنهذا ال: "حيث قال ،وذكره ابن جني

وال يسـتنكر عنـدهم أن    ،ولذلك ال يشنع علـيهم  ،عند العرب مجرى التأكيد الكالم، وهو جارٍ

  .)5(خبرهوالمبتدأ و والفاعل ،بين الفعلبه يعترض 

مع التمثيل عليها بما ورد في آيـات   ألهمها ؛وسنعرض ،بالغية عديدةلمعاني ويأتي 

   :القصص

: ومثال ذلك قوله تعـالى  :بزيادة التأكيد على أمر علق بهماتخصيص أحد المذكورين   .أ 
"$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷FFFF nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ �� ��ΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷δδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& öö öö���� àà àà6666 ôô ôô©©©© $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< yy yy7777 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ9999 uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ بين  ،جملة معترضة" مه وهناً على وهن وفصاله في عامينحملته أ: "، فجملة)6("####$$

                                                

  .89آية : يوسف )1(
  .390البالغة فنونها وأفنانها، ص: عباس، فصل )2(
  .صاحب كتاب نقد الشعر: ن جعفرقدامة، اب )3(
  .56، ص3، جالبرهان )4(
  .338، ص1الخصائص، ج )5(
  .14آية : لقمان )6(
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وفائدة ذلك إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله " الموصى به"وبين " ووصينا"

لتحملها من المشاق والمتاعب  ،والفصال يفيد زيادة التوصية باألم ،وفصاله، فذكر الحمل

)1(في حمل الولد ماال يتكلفه الوالد
 

))": كما في قوله تعالى: التنزيه  .ب  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸωωωω zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttãããã (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

وتقديسـه والغـرض    ،لتنزيه اهللا سبحانه ؛جاءت ،جملة معترضة" سبحانك"، فجملة )2("

أما ما جاء  .)3("اءسم، والقصور عن معرفة األاالعتراف بالعجز عن أمر الخالفة" ،منه
$$$$ΑΑΑΑ": ليفيد التنزيه قوله تعـالى  ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ää ää3333 çç çç7777 ôô ôôÜÜÜÜ yy yyzzzz øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ —— ——∫∫∫∫ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 44 44 šš šš∅∅∅∅ ùù ùù==== èè èè%%%% || ||····≈≈≈≈ yy yymmmm ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 44 44 ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$#### }} }}ÈÈÈÈ yy yyssss óó óóÁÁÁÁ yy yymmmm ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ عليه –جملة معترضة جاءت لتعجب من فته ونزهته " حاش هللا"، فجملة )4(" ####$$

  . )5(-السالم

$$$$ :"في قوله تعالى :الدعاء  .ج  ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù xx xx%%%% nn nn==== tt tt//// çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ zz zz ÷÷ ÷÷ëëëë ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& yy yy7777 çç ççtttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

22 22”””” tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttFFFF yy yy™™™™ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ " إن شاء اهللا"، فجملة )6( " ####$$

 .)7(للدعاء ؛جاءت ،معترضة

øø": كقولـه تعـالى   :زيادة الرد على الخصم  .د  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ èè èè???? øø øøℵℵℵℵ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 

tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF õõ õõ3333 ss ss???? ")8( فـي   رجملة معترضة فائدتها أن يقـر " واهللا مخرج ما كنتم تكتمون"، فجملة

 ،أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك األنفس لم يكن نافعاً لهم في إخفائه

 .)9(ومخرجه ،ألن اهللا تعالى مظهر لذلك ؛وكتمانه

                                                

  . 87األنبياء،  ، وجاءت للغرض نفسه،37، ص3، جالبرهان )1(
  .32آية : البقرة )2(
  .69الكهف  وجاءت للغرض نفسه،. 227، ص1، ج1األلوسي، مج )3(
  .51آية : يوسف )4(
  .257، ص12، ج4مج، روح المعاني: وسياألل: انظر )5(
  .102آية : الصافات )6(
  .251، البقرة، 69، الكهف، 99يوسف،  وجاءت للغرض نفسه، )7(
  .72آية : البقرة )8(
  . 59، ص3، جالبرهان )9(
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: "وفـي قولـه  : التنبيه على أمر مـا   .ه  ÅÅ ÅÅ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 

ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& ÂÂ ÂÂχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ")1( جملة معترضة جـاءت  " أفصح مني لساناً"، فجملة

وكـذلك   .)2(لتنبيه على أن األمر الذي سوف يبعث إليه يحتاج إلى فصاحة لسان وحجة
$$$$": قوله ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø.... tt tt±±±± ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt tt““““ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) @@ @@≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& ΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç ççννννθθθθ ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt tt//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ èè èèVVVV ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ")3( هم بـالغوه "، فجملة "

 . )4(جملة معترضة جاءت للتنبيه

ββββθθθθ: "وفي قوله تعالى :التوضيح  .و  ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttGGGG ss ssùùùù rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ŸŸ ŸŸ2222 

«« ««!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== ss ss)))) tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ")5( جملة معترضـة  " من بعد ما"، جاءت

 .)6(للتوضيح والبيان

$$$$": وفي قوله تعـالى : التعظيم  .ز  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ....≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ ")7( ؛جـاءت  "من عنـدنا "، فقوله 

 .لتعظيم مكانته

  :اإليضاح بعد اإلبهام: سابعاً

واألخرى موضحة شارحة  ،األولى مبهمة: أن يتم عرض المعنى مرتين": وعرفه القدماء

يأتي " ذكروا الغرض منه، وهو أنو ،القدماءالبالغي البالغيون ذكر هذا الغرض و ،"لذلك اإلبهام

وأشـرف   ،ألنه يكون ألـذ للـنفس   ؛أو ليكون بيانه بعد التشوق إليه ،ليرى المعنى في صورتين

  .)8(لحفظها وذكرها وأقوى ،عندها

                                                

  .34آية : القصص )1(
  .77، ص2ج، روح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .135آية : األعراف )3(
  .36، ص9ج، روح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  75آية : البقرة )5(
  .291، ص1، ج1، مجفالكاش: الزمخشري: انظر )6(
  .25آية : غافر )7(
  .477، ص2، جفي علوم القرآن البرهان )8(
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أن يؤتى في عجز "وهو  ،يعوكذلك التوش" بئس"و " نعم"رض باب ويدخل ضمن هذا الغ

فتين، وليـتمكن  ، وفائدته هو أن يرى المعنى في صورتين مختلمفسر باسمين الكالم غالبا بمثنى

الحياة : "من األمثلة عليه. )1("وتعظيمه ،لتفخيم األمر ،اللذة بالعمل لتكمل في النفس فضل تمكين؛

  "يوم لك، ويوم عليك: يومان

ن التوشيع لم يرد في آيات القصص ستعراض آيات القصص يمكنني القول إومن خالل ا

  .هائياًالقرآنية ن

 ،والتفصـيل  ،ألن مـن أهدافـه البيـان    ؛في القرآن الكريم اإليضاح بعد اإلبهامويكثر 

وتفاوت عقـولهم بـين ذكـي     ،والتوضيح ألنه نزل للعالم كافة على اختالف شعوبهم ولهجاتهم
{{": وعالم، ومن أمثلته قوله تعالى ،وغبي ،وجاهل }}¨̈̈̈ uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää33338888 uu uuηηηη tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ فجاء  ،)2("####$$

 ؛..."اوقال ما نهاكم" :ثم أوضح تلك الوسوسة وهي" لهما فوسوس الشيطان" اًمبهم الكالم مجمالً

  .)3(وما يترتب عليه من خروج آدم من الجنة ،وتهويله ،لألمر ،وتعظيماً ،وذلك إظهاراً

y7777: "وفي قولـه  ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ¢¢ ¢¢ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( yy yyìììì ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ 44 44 
$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà.... nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt���� xx xx.... xx xx.... 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø.... tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ")4(ل أوجه هـذا التفضـيل   وتعالى للرسل بشكل مجمل ثم فص ،، فذكر تفضيل اهللا سبحانه

  . )5(لبيان الفرق بين الرسل عليهم السالم ؛..."رفع بعضهم درجات"و ،"فمنهم من كلم اهللا"

                                                

  .233، صأساليب بالغية: مطلوب، أحمد)1(
  .20آية : األعراف )2(
  .63اء، ، الشعر120، 62انظر طه، . 176، علم المعاني: عطية، مختار )3(
  . 253آية : البقرة )4(
  .3، ص3، ج2، مجروح المعاني: االلوسي: انظر )5(
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šš: "وفي قوله šš†††† ÇÇ ÇÇppppρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ?? ??yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù óó óó§§§§ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttFFFF öö öö;;;; ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø.... tt ttƒƒƒƒ ")1( ؛... "أنه لن يؤمن"وهو " الوحي"ثم أوضح عن ذلك  ،بشكل مجمل" اوحي"، فذكر 

  . )2(وتعظيمه ،وذلك لتنبيه على أهمية ذلك األمر

“3: "وفــي قولـــه  yŠ$ tΡuρ ÓyθçΡ … çµ−/§‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨β Î)  Í_ö/$# ô ÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨β Î)uρ x8 y‰ ôãuρ ‘,ys ø9$# |MΡ r&uρ ãΝ s3 ômr& 

t ÏϑÅ3≈ ptø: ليفيـد   ؛... "ابنـي  رب إنفقـال  "بشكل مجمل ثم فصـل  " نادى نوح ربه"، فذكر )3(" #$

  . )4(التشويق

öö": وفي قوله ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ 

ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM ôô ôôÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ.... ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÉÉ ÉÉLLLL tt tt↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ yy yyzzzz 

uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ دايـة  لق والهالخ: وهي ،تم ذكر بعض صفاته ،ذكر رب العالمين بشكل مجمل ،)5("####$$

  . )6(لتنبيه على أهميتها في حياة اإلنسانل ؛والسقاية، وذكر تلك الصفات ،واإلطعام

))": وفي قوله ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% tt tt ÎÎ ÎÎ7777 yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### (( (( àà ààMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF≈≈≈≈ xx xx.... tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ")7( ،

للتنبيه  ؛"نعم أهل البيت" البيت هوأهل " ال"ير دألن تق ؛"وبئس فيه إيضاح بعد إبهام من باب نعم
  . )8(على أهميتهم ومكانتهم

  :ذكر العام بعد الخاص: ثامناً

وأفرد األول بالذكر اهتمامـاً   ،وهو التعميم ،والفائدة منه واضحة: "ذكره السيوطي فقال
  .)10(يس من جنس العاموفضله كأنه ل ،على شأن الخاص ، والفائدة منه التنبيه)9("بشأنه

                                                

  .36هود  )1(
  .268، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )2(
  .45هود،  )3(
  .270، ص2، مجالكشاف: الزمخشري: انظر )4(
  . 82، 80، 79، 78، 77الشعراء،  )5(
  .110، ص19، ج7، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .73هود  )7(
  .102، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )8(
  .359، ص1، جمعترك األقران )9(
  .377ص البالغة فنونها وأفنانها،: عباس، فضل )10(
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øø": في آيات القصص ففي قوله تعالىمن اإلطناب وجاء هذا النوع  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== uu uuΚΚΚΚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ KK KKψψψψ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyffff || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn1111 rr rr&&&& uu uu���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ....≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ " واستكبر أبى" ؛وهو ،فذكر الخاص ،)1("####$$

وهو شيء عام يحتمل العديد من الصـفات   ،ثم ذكر أنه من الكافرين ،الكافرينمن أفعال  وهما

ألنها السبب المباشر في كفره وطـرده   ؛السيئة باإلضافة لما ذكر، ذكرها ألهميتها في هذا المقام

  . )2(من رحمة اهللا سبحانه وتعالى

öö": وفي قوله تعالى öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ $$$$ †† ††‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ")3( ذكر الخاص وهو ، إن

النبوة التي تشتمل على جميع الصفات الحسنة منها الصـدق وقـد    :ثم ذكر العام وهو ،الصدق

  . )4(ذكرها ألهميتها بين تلك الصفات، ألن سيدنا إبراهيم اشتهر بها

ÉÉ": وفي قوله تعالى ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ óó óó==== yy yyδδδδ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< $$$$ VV VVϑϑϑϑ òò òò6666 ãã ããmmmm  ÍÍ ÍÍ____ øø øø)))) ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< tt ttββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 55 55−−−− ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ الصـالحين،   إال فذكر الحكمة، وهي صفة من مجموعة صفات ال يتصـف بهـا  ، )5(" ####$$

ألنه يحتاج إليها من أجل إقامة الحجة على  ؛من بين تلك الصفات ،لتنبيه على أهميتهال ؛وذكرها

  . )6(قومه

öö": وفي قوله تعالى öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ss ss−−−− ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ")7( فذكر ،

وهو صفة من صفات الرسول، فالرسول يشتمل على العديد من الصـفات منهـا    ،صدق الوعد

  .)8(لتنبيه على أهميتها ؛ولكنه ذكرها في هذا المقام ،صدق الوعد

                                                

  .34آية : البقرة )1(
  .231، ص1، ج1، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .41آية : مريم )3(
  .105، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر)4(
  .84-83الشعراء،  )5(
  .98، ص9، جروح المعاني: األلوسي: انظر)6(
  .39انظر آل عمران، . 54مريم، آية  )7(
  .105، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر)8(
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  :الجملة التفسيرية: تاسعاً

 ،والتفسـير  ،هي تأتي للتعريـف  ،"الجملة التفسيرية"والتفسير ومن األغراض البالغية 

  . )1("الكاشفة لحقيقة ما تليه وهي الفضلى"

وهو أن يكون فـي الكـالم لـبس    : "الزركشي حيث ذهب إلى القولوذكر هذا العرض 

  .)2(فيأتي بما يزيله ويفسره ،وخفاء

: إلى القول فقد ذهب السيوطي، وغيرها من الجمل، يةأما عن التمييز بين الجملة التفسير

ير الشـيء الحـق بـه    تفسألن  ،ف على ما قبلها دونهاانت الجملة تفسيراً لم يحسن الوقمتى ك"

  . )3("مجرى بعض أجزائه وممتم له، وجاري

تفعله العرب في " :الزركشي فقال هاذكرقد ف ،البالغية التي تأتي من أجلها أما أغراضها

في جاء وما  ،بشكل شامل ،وبذلك يكون القدماء قد تناولها من جميع جوانبها. )4("التعيظممواضع 

 ،وورد هذا النوع كثيراً في القرآن. لما ذكره البالغيون القدماء اًأقوال المحدثين ما هو إال تكرار

  . )5("ن كثيرآوهو في القر" :حيث قال الزركشي ذلك وذكر

ها بما مع التمثيل علي ،بشكل مفصلية من أغراض بالغية ما تتضمنه الجملة التفسيرأما 

  :آيات القصص القرآنية، فهي كاآلتيورد من 

āā: "جاءت الجملة تفسيرية في قوله  āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ")6( ألن الكالم ينتهي عند كمثل "له كن فيكونخلقه من تراب ثم قال "، وهي ،

                                                

  .520م، ص1884، مغني اللبيب: ابن هشام )1(
  .391، ص1، جمعترك األقران: السيوطي )2(
  .السيوطي عن ابن جنينقله . 391، ص1، جمعترك األقران )3(
  .36المصدر نفسه، ص )4(
  .36المصدر نفسه، ص)5(
  .59آية : آل عمران )6(
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أن عيسى ابن اهللا فعيسى قـد   ،لتأكيد نفي ما أدعاه النصارى ؛آدم ولكنه ذكر وجه الشبه بينهما

  . )1(أو أم ،وآدم خلق دون أب ،خلق دون أب

uu": وفي قولـه  uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššYYYY nn nn==== yy yy{{{{ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ## ##““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ 

;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")2( لتأكيد على  ؛جملة تفسيرية" فسواهن سبع سماوات"، جاءت جملة

  .)3(قدرة اهللا سبحانه

çç": وفي قولـه تعـالى   ççνννν ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤∅∅∅∅ yy yyϑϑϑϑ ss ssVVVV ÎÎ ÎÎ//// << <<§§§§ øø øøƒƒƒƒ rr rr2222 zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ;; ;;οοοο yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ")4( ،

  . )5(توكيد الجملة السابقةلو ،لتفسيرو ،لتوضيح ؛"معدودة دراهم"جاءت جملة 

$$$$"وفي قوله تعـالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ çç çç�������� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm$$$$ oo ooΨΨΨΨ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) íí ííΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχρρρρ çç çç���� || ||³³³³ øø øøtttt ää ää†††† ")6(يطيـر  "والجملـة   ،"فـي األرض "شبه الجملة  ، جاء

 ؛ولكن هذا إطناب جاء ،وال طائر بدون جناح ،فال يوجد دابة إال في األرض" ؛للتفسير ،"بجناحيه

ومـا مـن    ،ضين السبعصود ما من دابة فقط في جميع األروالمق ،واإلحاطة ،لتعميماليدل على 

لداللة على عظم ا إال أمم أمثالكم محفوظة؛ ،طير بجناحيهطائر قط في جو السماء من جميع ما ي

  .)7(وسلطانه ،وسطة ولطف علمه ،قدرته

ÏÏ": وفي قولـه تعـالى   ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx.... ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ")8( جــاءت ،

كل قول يقال : "ألن القول ال يكون إال من الفم، وذهب الزمخشري إلى القول ؛للتفسير" بأفواههم"

فـارغ مـن    ،فوهون بهعضده برهان، فما هو إال لفظ من يأن يراد أنه قول ال ي :حدهماإ ،بالفم

                                                

  .186، ص3ج ، 1مج ،روح المعانياأللوسي،  )1(
  .29آية : البقرة )2(
  .60، ص1، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .20آية : يوسف)4(
  .205، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )5(
  38آية : اماالنع)6(
  .114، التوبة24انظر مريم، . 87، ص2، جالكشافالزمخشري، )7(
  .30آية : التوبة)8(
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ن القول الـدال  وذلك أ ،ال تدل على معان م، ونغالتي هي أجراس ،تحته كاأللفاظ المهملةمعنى 

، والثاني وما ال معنى له فقول بالفم ال غير ومعناه مؤثر في القلب ،على معنى لفظه مقبول بالفم

ل وما يقول به كأنه قبقول أبي حنيفة يريدون مذهبه،  : كقولهم ،مذهبه يريدون: أن يراد بالقول

 ،ؤثر في القلـوب وال شبهة حتى ي ،حجة معه ه الألن ؛بهمبقلو ال ،بأفواههم ؛ودينهم ذلك مذهبهم

  .)1(في انتفاء الولد بق شبهةال صاحبة له لم ت موذلك أنهم إذا اعترفوا أنه

ويمتد ليخرج  ،من المعاني اًكثيرعنوان واسع يحتمل  :التكرار وهو :ومن تلك األغراض

 ؛أسلوب من أساليب العربية يـؤتى بـه  " :ى التطويل، ويعرف التكرار بأنهمن إطار اإلطناب إل

  .)2("أو أكثر لداعٍ ،ذكر الشيء مرتينوهو  ،ذلك ،لتأكيد القول حيثما يستلزم األمر

ومفهوم التكرار، فمعظم الدراسات الحديثة أدرجـت   ،هناك من خلط بين مفهوم اإلطناب

فالتكرار المفيد يعد باباً مـن أبـواب    ،األمر يختلفان ما في حقيقةهاإلطناب تحت التكرار، ولكن

وفرق بينهما ابـن األثيـر    ،وتكرار غير مفيد ،اإلطناب الكثيرة، وينقسم التكرار إلى تكرار مفيد

فإنـه جـزء مـن     ؛فأما الذي يأتي لفائـدة  ،فمنه ما يأتي لفائدة ومنه ما يأتي لغير فائدة: "فقال

وليس كل إطنـاب   ،نئذ إن كل تكرار يأتي لفائدة فهو إطناباإلطناب، وهو أخص منه، فيقال حي

  .)3(تكريراً يأتي لفائدة

والفرق بينه وبين اإلطناب، واستعمال  ،المقصود بالتكرار حددواونالحظ أن القدماء قد 

ورغبة الفاعل  ،فهو يشير إلى أهمية الفكرة" ،التكرار في العادة ال يكون عبثاً بل له دالالت مهمة

  .)4("وتعاليه على التجسيدات ،ق الذات في ضوء قراءته لآلخر، وتأكيد الفاعل حضورهفي تحقي

إلـى   "فضل عباس"واختلفت اآلراء حول وجود التكرار في القرآن الكريم، فمثالً ذهب 

حينما يستلزم  نبيتهوت ،به لتأكيد القول ؛يؤتى ،علم أن التكرار أسلوب من أساليب العربيةا: "القول

                                                

  . 123انظر األعراف، . 185، ص2الزمخشري، ج )1(
  .379البالغة فنونها وأفنانها، ص: عباس، فضل )2(
  .210، ص2، جالمثل السائر )3(
التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائص، مجلة النقد األدبي،  علم األشياء وعالم الصور فاعلية: يوسف، عبد الفتاح )4(

  .203، ص2003، 62فصول، ع
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فـإذا كـان يقصـد     .)1("في كتاب اهللا تعالى ومع هذا كله فإننا نستبعد وجود التكرار كالمقام ذل

فإننـا   ،ما إذا كان يقصد التكرار المفيدفائدة بالغية فنحن نشاركه الرأي أالتكرار الذي ال يحتمل 

  . وذكر ذلك القدماء والمحدثون ،فالتكرار البالغي يكثر في كتاب اهللا ،تعارضه

tt" :ومثال ذلك ،التلذذ بالمذكور :هامتعددة أهم ،ألغراض بالغيةويأتي التكرار  tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx.... tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ")2( وذلك " مافي"، فكرر

  .لتلذذ بالمكرر

Α$s% $tΒ y7: "وجاء التكرار في قوله تعالى yèuΖtΒ āωr& y‰ àfó¡ n@ øŒ Î) y7 è?ó÷s∆r& ( tΑ$s% O$tΡr& ×�ö� yz çµ ÷ΖÏiΒ  Í_tF ø) n= yz  ÏΒ 

9‘$‾Ρ … çµtG ø) n=yz uρ  ÏΒ & ÏÛ ")3( فهو يجعل فرقـاً بينـه    ،وإلظهار استكباره ،تفخيملوذلك ل ؛"خلق"، فكرر

  .)4(وبين البشر

ÏMMMM: "وجاء التكرار في قوله تعـالى  tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ÷÷ ÷÷èèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

$$$$ WW WWÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 

ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ")5( ،والتودد إليـه  ،لتفيد التقرب ؛"يا أبت"ذكر  حيث كرر، 

  .)6( )لالقناع(ألنه يعرض عليه أمراً جديداً 

ôøŒŒŒŒ: "وفي قوله تعالى ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ ")7( خشية أن يكون الذهن غفل عما  ،وذلك لطول الفصل ؛مكررة" رأيت"، جاءت

  .)8(ذكر أوالً

                                                

  .379، صالبالغة فنونها وأفنانها )1(
  .13آية : الجاثية )2(
  .12آية : األعراف )3(
  .88، ص8، جروح المعاني: األلوسي: انظر )4(
  .45- 43آية : مريم )5(
  .98، 97، ص16، جروح المعاني: األلوسي: انظر )6(
  .4آية : يوسف )7(
  .78- 76انظر األنعام، . 178ص علم المعاني،: فيود، بسيوني )8(
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öö": وفي قولـه تعـالى   ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ çç çç7777 nn nn==== || ||¹¹¹¹ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà.... nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 77 77 ee ee7777 xx xx©©©© çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ oo oo???? $$ $$#### ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% 

$$$$ KK KKΖΖΖΖŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ")1(،  وعقيدة فجاء التكرار  ،ألن قتله عندهم شيء ثابت ؛تأكيد نفي قتلهل ؛"ما قتلوه"كرر ذكر

  . )2(ألنهم قتلوا شخصاً آخر

ŒŒŒŒ: "وفي قوله تعالى ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ›› ››????‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ôô ôôγγγγ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš���� çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã‡‡‡‡ àà àà....ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù #### MM MM���� öö öö���� ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ää ää———— ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø.... xx xx.... ŸŸ ŸŸ2222 ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx.... xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ")3( فأحياء  ،للتأكيد على عدم قدرته بدون اهللا سبحانه وتعالى ؛"بإذني"، كرر ذكر

  .)4(وغيرها ال يفعلها إال اهللا سبحانه وتعالى ،والخلق ،الموتى

المكان إذا ذهب فيه بعيداً أما المعنى أوغل في "ومن تلك األغراض اإليغال ويعني لغة 

  .)5(ختم البيت بكلمات يتم المعنى بدونها ولكن يؤتى به لنكتة بالغية": فهواالصطالحي 

، يتم به القافية ويشرط أن يأتى لفائـدة يـتم   إنه لفظ زائد على ما يقصد: نستطيع القول

ختم الكالم بما يفيد نكتة يـتم  و معانبأنه اإل وعرفه القدماء المعنى ويأتي إلتمام القافية بدونهما،

وزعم بعضهم أنه خاص : "أو النثر فقال السيوطي ،وأما عن وقوعه في الشعر. )6(المعنى بدونها

ـ  " يت لما يفيد نكتةختم الب" :عرفه القزويني بأنه، و)7("بالشعر ع فـي الشـعر أو   فاإليغال قـد يق

  . )8(النثر
                                                

  .157آية : النساء )1(
  .24، ص2، ج1، مجروح المعاني: األلوسي: انظر )2(
  .11آية : المائدة )3(
وجاءت . 6، ج2ن، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناتفسير المراغي: المراغي، أحمد مصطفى: انظر )4(

  .81، األنعام، 71، الشعراء، 97، الكهف، 42، 44آل عمران،  للغرض نفسه،
  .380، صالبالغة فنونها وأفنانها: عباس، فضل )5(
  .367، ص1، جمعترك األقران )6(
  .367المصدر نفسه، ص )7(
  .114شرح التلخيص، ص )8(
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إلـى  " صاحب الصناعيتن"تحقيق التشبيه حيث ذهب والتأكيد، أو  ،ويأتي لزيادة المبالغة

ثم اإلتيان بالمقطع فيزيد به معنى  ،مقطعهإلى بلوغ الأن اإليغال استيفاء معنى الكالم قبل "القول 

  .)1("وتوكيداً ،وشرحاً ،يزيد به وضوحاً ،آخر

ونـه  أن التتميم مفيـد بك " :ولكنه يفترق عنه بعدة فروق هي ،ويتشابه اإليغال مع التتميم

وفي آخره، وأما اإليغـال   ،فضله، واإليغال ال يتقيد بهذا، وكذلك أن التتميم يأتي في وسط الكالم

  .)2("فال يكون إال في آخر الكالم

tt": ومن األمثلة عليه قوله تعالى ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ ")3( . كذلك

، "يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئـك يـدخلون الجنـة    من" :قوله تعالى

  . )4(تتميم في غاية الحسن" وهو مؤمن" :فقوله

وهـو االستقصـاء    ،أو غرض بالغي من األغراض التي أضافها السيوطي ،هناك نوع

صـيه،  تناول المتكلم معنى يستق: االستقصاء من أنواع إطناب الزيادة وعرفه بأنه" حيث ذكر أن

ولوازمه، بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية، بحيث لم يتـرك   ،منه عوارضهفيأتي بجميع 

  .)5("بعده فيه مقاالً

øø": ومن األمثلة عليه قوله تعالى øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& §§ §§θθθθ tt tt//// zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// \\ \\}}}} šš ššχχχχ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& āā āāωωωω ññ ññ‚‚‚‚ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 

zz zz ÉÉ ÉÉLLLL ÷÷ ÷÷���� tt tt//// šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì āā āā2222 ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff �� ��¡¡¡¡9999 $$ للداللة على أن كـل   ؛، ذكر الصالة بأركانها)6(" ####$$

  .)7(كيف وقد اجتمعت ،واحد منها مستقل باقتضاء ذلك

                                                

  .422أبو هالل العسكري، ص )1(
  .212، ص1ج علم المعاني،يوني، فيود، عبد الفتاح بس )2(
  .8آية : اإلنسان )3(
  .70، ص3، جالبرهانالزركشي،  )4(
  .2365، 1، جمعترك األقران )5(
  .26آية : الحج )6(
  .263، صأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )7(
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التـابع   :وهو ،وهو من األغراض البالغية التي أضافها السيوطي إلى اإلطناب ،البدلو

، )1(وقال ابن كيان التكرار ،التبيين يسمونه" :فقال األخفش هطة، وذكرابال وس ،المقصود بالحكم

بدل الكل مـن  "و ،"دل البعض من الكلب"وهو على عدة أقسام  ،ومن هنا تأتي عالقته باإلطناب
øŒŒŒŒ: "قوله تعـالى  ومثاله". بدل االشتمال"و ،"الكل ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO$$$$ yy yyϑϑϑϑ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; 

tt ttββββθθθθ àà àà.... ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ")2(ًوالسخرية ،لتفيد التحقير ؛من هذه ، جاءت التماثيل بدال)3( .  

ــالى  ــه تع ــي قول ôMMMM: "وف ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ## ## tt ttLLLL nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! rr rr&&&& uu uu OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××————θθθθ àà ààffff tt ttãããã #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¸¸ ¸¸‚‚‚‚ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí óó óó yy yy´́́́ ss ss9999 

ÒÒ ÒÒ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã")4( ، لتقرير التعجب من عظمة ذلك األمر ؛"هذا"من  ،بدل" بعلي"جاءت كلمة)5( .  

44": وفي قوله تعالى 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ YY YY7777 øø øøŠŠŠŠ yy yyèèèè ää ää©©©© 33 33 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî (( (( 
ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø???? uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 ss ss???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... èè èè???? †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ")6( أخـاهم "من  بدالً" شعيباً"، جاءت "

  .)7(والبيان ،زيادة في التوضيح

  : اإلطناب في تفاصيل القصص القرآني

ظاهرة تكرار الدارس عند البحث في قصص القرآن الكريم عليها من األمور التي يقف 

  .األحداث ،األنباء

من القدماء، والمحدثين، ولعل دافع معظمهم هو الرد على مـا   تناول هذه الظاهرة كثير

وأصحاب القلوب الضعيفة، الذي اتخذوا من تكرار بعض القصـص   ،ادعاه بعض المستشرقين

  .)8(ذريعة للطعن في القرآن الكريم
                                                

  .75، ص، دار المعرفةشرح جمع الجوامع في علم العربية همع الهوامع،السيوطي،  )1(
  .52آية : األنبياء )2(
  .59، ص17، جروح المعاني: األلوسي: انظر )3(
  .72آية : هود )4(
  .100، ص12، جروح المعاني: األلوسي: انظر )5(
  .85آية : األعراف )6(
  .161الشعراء،  وجاءت للغرض نفسه،. 177، ص8، جروح المعاني: األلوسي: انظر )7(
  .65م، ص1983/هـ1403 ، مكتبة الكليات األزهرية،1ط لغة القرآن،أسرار التكرار في محمود السيد شيخون،  )8(
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إن القرآن الكريم لم ينزل : "ة، فذكر سببها فقاللعل أقدم من تناول هذه الظاهرة ابن قتيب

لم يفـرض   -سبحانه وتعالى–ماً في ثالث وعشرين سنة، وكذلك فإنه جزل من، بل نمرة واحدة

وكانت وفود العرب ترد علـى  . )1("وال أن يختموه في التعليم ،على عباده أن يحفظوا القرآن كله

رئهم المسلمون شيئاً من القرآن، فيكـون ذلـك   فيق ،لإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

كافياً، فأراد اهللا بلطفه ورحمته، أن يشهر هذه القصص في أطراف األرض، وكذلك فالقصـص  

كانت تنفذ إلى كل قـوم لمـا    -صلى اللهم عليه وسلم–ألن كتب رسول اهللا  ؛ليست كالفروض

  .)2(وأوقاتها ،فرضه اهللا عليهم من صالة، وعددها

فقد أشار إلى معاني القرآن بعامة، وإلى التكرار في القصة بخاصة، فذكر  يالسيوطأما 

لتأكيد، وأنه سبحانه إذا وكذلك  ،في النفوس أن الكالم حيثما يكرر فإنه يقر :وهي ،فوائد التكرار

براز الكالم الواحـد  إل -صلى اهللا عليه وسلم–كرر القصة زاد فيها شيئاً، وتسلية لقلب الرسول 

ة، أن القصة الواحـدة مـن هـذه    فيه من الفصاحال يخفى ما  ،ثيرة، وأساليب مختلفةفي فنون ك

ر وتأخير، وأنـه لمـا سـخ    ،وتقديم ،ونقصان ،القصص إذا تكررت فقد يوجد في ألفاظها زيادة

فـي موضـع    -عليه السالم–فلو ذكر قصة آدم " فأتوا بسورة من مثله: "العرب في القرآن قال

ده عو. )3(وغيرها من الفوائد ،"من مثله فأتوا بسورة"لعرب قال اهللا تعالى واحد واكتفى بها لقال ا

وهو مـن محاسـن الفصـاحة     ،التكرير وهو أبلغ من التأكيد" فذكر السيوطي من باب الفصاحة

ثـم   ،أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن: "ومنها ،ه، ثم ذكر فوائد)4("خالفاً لبعض من غلط

يحكون ما نزل بعد صدور من بعـدهم، فلـوال تكـرار     ،ر بعده آخرونيعود إلى أهله ثم يهاج

وقصة عيسى إلى آخرين، وكذا سائر القصص، فأراد اهللا  ،القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم

، ومنها أن الدواعي ال تتوفر )5("وزيادة تأكيد آلخرين ،اشتراك الجميع فيها، فيكون فيه إفادة لقوم

                                                

  .م1973/هـ1393، دار التراث، 2هـ، شرح السيد أحمد صقر، ط276-213. 233 تأويل مشكل القرآن، )1(
  .234- 233المصدر نفسه،  )2(
  .28- 26، ص3في علوم القرآن، ج البرهان )3(
  .341، ص1مج في علوم القرآن، معترك األقران )4(
  .348-347، ص1المصدر السابق، مج )5(
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، وغيرهـا مـن   )1(األحكام، فلهذا كررت القصص دون األحكـام على نقلها كتوفرها على نقل 

  . الفوائد

والزركشي، والسيوطي متفقون على أن ما ذكر في كتاب اهللا  ،الرمانيونجد من ذلك أن 

مرة لم يكن من قبيل التكرار غير المفيد، وأنه جاء لفائدة، ولكننا نالحظ على الزركشي أنه غير 

أو مرادفه، وهو في موضع آخـر مـن    ،إعادة اللفظ"فه، بأنه وضعه ضمن التكرار، وقام بتعري

معنـى  اللتقريـر   ؛كتابه ينفي الترادف في كتاب اهللا تعالى، ولكنه ذكر أن ما ورد أكثر من مرة

  .)2(فليس من التكرار في شيء ،هو الذي يسمى تكراراً، أما إذا كان لتقرير معنى آخر ،واحدال

فأمـا  : "له فيقـول  واألنباء رأياً ،لتكرار القصص ويختار ابن فارس من وجوه التعليل

إن : ح ما يقال فيهفقد قيلت فيه وجوه، وأص -جل ثناؤه-والقصص في كتاب اهللا  ،اءتكرير األنب

صلى اهللا –وة محمد آية لصحة نب ،اهللا جل ثناؤه جعل هذا القرآن، وعجز القوم عن اإلتيان بمثله

اً أنهـم  زهم، بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعالموأوضح األمر في عج ،ثم بين -عليه وسلم

  .)3(، فهذا أولى ما قيل في هذا البابعاجزون عن اإلتيان بمثله

واألنباء، وأن هنـاك   ،نالحظ أن القدماء كانوا متفقين حول مفهوم التكرار في القصص

  .اشتراك في معظم األسباب التي ذكروها

حيث ذهب إلـى   ،السيد قطب :ومن هؤالء ،المحدثين الباحثينالظاهرة بعض  تناول هذه

ألن القصة قد يتكرر عرضها في  ؛ويحسب أناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني: "القول

أو حلقة من قصة قـد تكـررت فـي     ،سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة

  .)4("يساقصورة واحدة من ناحية القدر الذي 

                                                

  .230، ص3، جاالتفان في علوم القرآن )1(
  .28-25، ص3، جالبرهانانظر  )2(
  .177،  ص1964، بيروت، مؤسسة بدران، الصاحبي في فقه اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )3(
  .64ص، 1م، ج1971-1392، 7ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، في ظالل القرآن )4(
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لقـد كـان أول أثـر لهـذا     : "قصة للغرض الديني حيث قالثم ذكر في آثار خضوع ال

مكررة في مواضع شـتى، ولكـن هـذا     -في معظم الحاالت–الخضوع أن ترد القصة الواحدة 

وإنما تكرار لبعض حلقاتها، ومعظمـه إشـارات سـريعة     ،التكرار ال يتناول القصة كلها غالباً

  .)1(" نادراً، ولمناسبات خاصة في السياقإال ،، فال يكررالعبرة فيها، أما جسم القصة كله لموضع

، وقال الشهيد سيد قطب رمـه  وذكر من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني

أن تعرض بالقدر الذي يكفي ألداء هذا الغرض، ومن الحلقة التي تتفق معه، كان من آثاره  "اهللا 

وتارة تعرض كاملة، وتارة  ،فمرة تعرض القصة من أولها، ومرة من وسطها، ومرة من آخرها

  .)2(وذاك ،يكتفي ببعض حلقاتها، وتارة تتوسط بين هذا

إننا ال ننكر على الذين ذهبوا إلى القول بوجـود  : "وذهب فضل حسن عباس إلى القول

بأنه ال يخرج عن األساليب التي عرفتها العرب، وبأنه إنما يراد  ؛معللين هذا ،رار في القرآنكالت

  .)3( أقولمن لنفوس حتى يقرر فيها ما يكرر به التأثير على ا

ولكنـه   ،أما علي حسين محمد سليمان، فقد ذكر األسباب نفسها التي ذكرها من سـبقوه 

حيث قلنا أن  ةونالحظ أن هذا النوع من التكرار كثيراً في القصص المكي: "أضاف مالحظة هي

وضيح األمور المتعلقـة بالبعـث   وت ،واليوم اآلخر ،حاجة أهل مكة إلى التكرار لتثبيت التوحيد

وما شابهه تدعو إلى تكرار القصص إلى أسماعهم فنرى ذلك يتكرر خاصة موضـوع   ،والجزاء

  .)4(وتكذيب قومهم لهم، وإهالك اهللا لهم نتيجة ذلك التكذيب ،دعوة الرسل أقوامهم إلى عبادة اهللا

اؤهم مستنبطة من بل جاءت آر ،نالحظ أن موقف المحدثين لم يختلف عن موقف القدماء

  . ومكررة لها ،آراء القدماء

                                                

  .126ص. دار الشروق) م1979/هـ1399(، الطبعة الشرعية الخامسة التصوير الفني في القرآن )1(
  .132المصدر نفسه، ص )2(
  .74م، دار النفائس، ص1427/2007، 2ط قصص القرآن الكريم، )3(
  .م1995/هـ1415مية، ، مطبعة الحسين اإلسال1ط. 160، صالقصة القرآنية، الخصائص واألهداف )4(
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أما عن حقيقة وجود التكرار في بعض القصص القرآنية، فال شك أن هناك تكراراً فـي  

ذلك، ولكن المقصود بهذا التكرار لـيس   ينكربعض قصص القرآن الكريم، وال يستطيع أحد أن 

 ،القرآن الكريم  يوجد فيه شيئاً فيسياق واحد، فهذا النوع من التكرار الإعادة األلفاظ نفسها في 

فهو يترفع ويتعالى عن ذلك، ولكن المقصود به ذكر بعض القصص القرآنية في سور شتى من 

وحكم تضاف إلى جوانب إعجاز القرآن الكريم، حيث  ،القرآن، وبالطبع يختفي وراء ذلك أسرار

والتفصـيل وإن   ،واإلجمـال  ،والقصر ،حيث الطولمن  ،لم تلتزم القصة القرآنية طريقاً واحداً

القصص التي ذكرت أكثر من مرة في كتاب اهللا ال نجد منه قصة واحدة ذكرت فـي سـورتين   

بل جـاءت   ،ن ذكر القصة أكثر من مرة لم يكن هدفه ذكر القصة بذاتهاثم إ. )1("بطريقة واحدة

  .لتتوافق مع السياق

كرار قصص القرآن الكـريم  من األمور التي يجب أن يلتفت إليها الباحث في موضوع ت

ال بد أن ننبه إلى أمر مهم هو أن الباحـث  "فقال فضل حسن عباس " ترتيب نزول سور القرآن"

في القصة كي تكون نتائجه مقبولة، وأحكامه صحيحة، ال بد له من أن يقوم بدراسة موضوعية، 

 ؛يث ترتيب النـزول بحث القصة من ح ،إال حينما تكون ركيزته األولى ،وهذه الدراسة ال تتم له

  .)2("ليعرف ما الذي نزل أوالً

ومن أبرز القصص القرآنية التي ذكرت أكثر مرة في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى 

حيث وردت هذه القصة  ،القصص في القرآن تكراراً أنها أكثر" :فذكر سيد قطب -ه السالمعلي –

  .)3("في حوالي الثالثين موضعاً

طـالع  ومن خالل اال" مع فرعون رهخب"إلى عدة جوانب أولها  القصة ويمكن تقسيم هذه

 ،"الفرقان"و ،"األعراف"على آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن السور التي ذكرت تلك القصة هي 

، "فصـلت "، "غـافر "، "هـود "، "النمل"، "القصص"، "المائدة"، "النساء"، "البقرة" " الشعراء ،"طه"

فمـثالً   ،وجاءت سورة من تلك السور بأسلوب مختلـف ، "األنبياء" "، إبراهيم"الكهف"، "الذريات
                                                

  .203م، ص2004/هـ1425رسالة ماجستير،  تفسير سورة طه تفسيراً موضوعياً،حسن، محمود عبد الكريم أحمد،  )1(
  .26م، ص1987/هـ1407، 1إيحاءه ونفحاته، دار الفرقان، ط القصص القرآني،: عباس، حسن فضل )2(
  .127ص التصوير الفني، )3(
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§§": بدأت في سورة األعراف بقوله تعالى §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssàààà ss ssùùùù 

$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ óó": بقوله تعـالى  "طه"بدأت في سورة  ، بينما)1(" ####$$ óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ")2(والبعث ،واضح بين اإلرسال،، فهناك اختالف .  

šš": وفي سورة األعراف جاء قوله تعـالى  šš‚‚‚‚θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// @@ @@���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ 88 88ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")3(    بينمـا جـاء فـي ،

÷÷": قوله تعالى "الشعراء" ÷÷ šš šš‚‚‚‚θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// AA AA‘‘‘‘$$$$ −− −−ssss yy yy™™™™ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")4( علـى لسـان    "األعراف"، وجاء في سورة

uu": السحرة قوله تعالى uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ää ääοοοο tt tt���� yy yyssss ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ VV VV{{{{ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ ، بينمـا  )5("####$$

$$$$" "الشعراء"جاء في  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ää ääοοοο tt tt���� yy yyssss ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ.... ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ ÉÉ ÉÉ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ VV VV{{{{ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ")6(.  

والعصى،  ،ولم تذكر الحبال، أم هم،خيروا موسى أيلقي أوالً هو "األعراف"وفي سورة 
θθθθ####)"ورهبـتهم   ،وذكر عوضاً عن هذا سحر أعين النـاس  ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== èè èè???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇ ∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� yy yyssss yy yy™™™™ šš šš ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ @@ @@���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ")7( بينمــا ،

$$$$ΑΑΑΑ": والعصـي  ،ذكر الحبال "الشعراء"جاء في  ss ss%%%% ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ## ## yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ §§ §§‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß óó óóssss uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ tt": ، جاء قوله تعالى على لسان فرعون)8(" ####$$ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� õõ õõ3333 yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ èè èè???? öö öö���� ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& (( (( tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ")9( .

tt": قوله تعالى "الشعراء"بينما جاء في  "األعراف"في سورة  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt tt���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ nn nn==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 ££ ££ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss%%%% __ __{{{{ ôô ôôΜΜΜΜ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& //// ää ää3333 nn nn==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¹¹¹¹ __ __{{{{ uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&&")10(.  

                                                

  .103آية  )1(
  .24آية  )2(
  .112آية  )3(
  .35آية  )4(
  113آية )5(
  41آية  )6(
)7(115-116  
  .44-43الشعراء،  )8(
)9( 123  
)10(49  
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tt"تعالى قوله " األعراف"وجاء في سورة  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& //// ää ää3333 yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷µµµµ ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ³³³³≈≈≈≈ yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ šš šš‚‚‚‚θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// @@ @@���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ 88 88ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ")1( أما في سورة طه فجاء قوله تعـالى ، :"tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& xx xx8888 ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 

44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù 99 99���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ………… çç ççµµµµ àà àà.... ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ II IIωωωω uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ““““ YY YYθθθθ ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu���� || ||³³³³ øø øøtttt ää ää†††† ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  YY YY∏∏∏∏ àà ààÊÊÊÊ")2( ،  الزمان بأنه يـوم الزينـة،    "طه"وتحدد سورة

$$$$ΑΑΑΑ :"وهو الضحى ،والوقت الذي يجمع فيه الناس ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu���� || ||³³³³ øø øøtttt ää ää†††† ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  YY YY∏∏∏∏ àà ààÊÊÊÊ ")3( ،

  ".قال موعدكم يوم الزينة: "فقال

فرعون هو الذي تولى وجمع كيده ثم أتى، وتبين لنا تحـذير   أنوذكر في السورة نفسها 

وتناجيهم، كذلك يصـرحون   ،وإصرارهم ،كما تختص ببيان تنازعهم ،موسى لهم من عذاب اهللا
tt"بأولية اإللقاء  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø.... ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 //// ää ää3333 tt ttGGGG ÅÅ ÅÅssss óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù 55 55>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz>>>>%%%% ss ss{{{{ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### 

∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####ρρρρ •• ••���� || ||���� rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ tt tt���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ÈÈ ÈÈββββ#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ΟΟΟΟ ää ää....%%%% yy yy`̀̀̀ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ tt tt7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG ss ss))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷WWWW ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ øø øødddd rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####θθθθ çç ççGGGG øø øøgggg $$ $$#### $$$$ yy yy.... || ||¹¹¹¹ 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== èè èè???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ éé éé;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ")4(.  

من  -عليه السالم–من بين السور جميعاً ببيان ما حدث لموسى  "طه"كما تختص سورة 
§§§§": اإليجاس في نفسه خيفة yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø.... tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx....‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ")5(.  

  ،"األعـراف "و ،"طه"إضافة جديدة ال توجد في سورة  "الشعراء"كما أننا نجد في سورة 

فإن فرعون سيتبعهم ويلحق بهم،  ؛أسر بعبادي أن ؛وهي بعد إيمان السحرة بوحي اهللا إلى موسى
ôô": وجنوده ليجمعـوا النـاس   ،شرطةالويرسل فرعون في المدائن  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� óó óó���� rr rr&&&& 

                                                

)1(109-112  
)2( 57-59  
)3( 59  
)4(60-65  
)5(67-68  
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““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// óó óó>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ TT TT¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ßß ßß####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB %%%% ZZ ZZ.... uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyéééé tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ èè èègggg ¿¿ ¿¿2222 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî ")1(.  

ألن ما ذكر فيها عن قصة موسى مع فرعون وذلك  ،فجاءت مختلفة "الفرقان"أما سورة 
ôô": فكان إشارة موجزة وهي قـول اهللا تعـالى   ،جاء في معرض رد شبهات الكافرين ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu 

 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù !! !!$$$$ tt tt7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ")2(.  

ت تلك الحادثة نالحظ أن أسلوب خبر موسى في السور التي ذكر نتبينذلك ومن خالل 

األخرى، وأن كالً بعضها يحتوي على إضافات ال توجد في ا يختلف عن األخرى، وأن منه كل

  . منهما جاءت مالئمة للسياق الذي ذكرت فيه

هي األكثر ذكراً في القرآن الكـريم،   ،التي لها عالقة ببني إسرائيلنالحظ أن القصص 

ألنه أخبر عنها  -صلى اهللا عليه وسلم–الداللة على صحة نبوة محمد  :وذلك لعدة أسباب أهمها

وتعديد النعم على بني إسرائيل، وما مـن اهللا علـى    ،وذلك ال يمكن إال بالوحي ،من غير تعلم

وتعنتهم على  ،وشقاوتهم ،خبار اهللا نبيه بتقديم كفرهم، وخالفهموإضل، والف ،من الكرامة أسالفهم

مـن نـزول    -صلى اهللا عليه وسـلم -األنبياء، وتحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي 

  .)3(العذاب بهم كما نزل بإسالفهم

جاء بعضها في  ،فقد ذكرت في بضع عشرة سورة -عليه السالم –أما قصة سيدنا نوح 

دون تفصيل، بينما  ؛الحديث عن األقوام المكذبين، أو عن األنبياء المؤيدين بنصر اهللا مجمالً أثناء

  .)4("والمشاهد ،جاء بعضها اآلخر قصصاً مستقالً فصلت فيه بعض األحداث

                                                

)1( 77-78  
)2( 35-36  
ي ، المعجز، المكتب الجامعي الحديث، في القصص القرآني دراسة فروائع اإلعجاز، القصصي: حسن، محمود السيد)3(

  .147خصائص األسلوب، ص
  .66، صالقصص القرآني إيحاءه ونفحاتهفضل حسن عباس،  )4(
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، "الشـعراء "و، "األعراف"و، "القمر"ز السور التي تناولتها بشكل مفصل سورة أبرومن 

فجاء في سورة األعراف .  "العنكبوت"و، "المؤمنون"و، "نوح"و، "تالصافا"و، "هود"و، "يونس"و
‰‰‰‰"نداء نوح لقومـه   ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ")1( هود ، أما في سورة"šš šš†††† ÇÇ ÇÇppppρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ?? ??yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ 

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù óó óó§§§§ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttFFFF öö öö;;;; ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø.... tt ttƒƒƒƒ ")2(وفي سورة الشعراء ،" :’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 îî îîΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃ ∠∠∠∠∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃ ∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ")3( .  

ولكن تميـزت كـل    ،دعوة نوح قومه إلى التوحيد :في تلك السور هي فالفكرة الرئيس

وبذلك ال نستطيع أن نقول أن هذا جاء مـن قبيـل    ،سورة بأسلوب خاص يختلف عن األخرى

  . ر الذي ال فائدة منهالتكرا

–ولم تذكر في باقي السور دفاع نـوح   ،"األعراف"ومن األمور التي ذكرت في سورة 
tt": عن نفسه بما وجه إليه من االتهام بالضاللة، فجاء قوله تعالى -عليه السالم ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 

×× ××'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// éé éé&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

")4( ."óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã uu uuρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? ")5( .  

ÆÆ": عالىجاء قوله ت "هود"وفي سورة  ÆÆ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& 

āā āāωωωω (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx.... xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš����1111 tt tt���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

#### \\ \\���� tt tt±±±± oo oo0000 $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����1111 tt tt���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ää ää9999 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt//// ÄÄ ÄÄ““““ ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ΨΨΨΨ ÝÝ ÝÝàààà tt ttΡΡΡΡ šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ")6( جاء قولهفقد ، أما في سورة الشعراء :"(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 ss ss9999 yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ss ssŒŒŒŒ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ")7( .

                                                

)1( 59  
)2( 26  
)3( 107-110  
)4( 61-62  
  .63آية : األعراف )5(
)6( 27  
)7( 111  
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وبينـت   ،ولكن سورة هود نصت ،تشويه إيمان األراذل :هي ،رة الرئيسية في هاتين اآليتينفالفك

  .)1(وإنما فهم ذلك ،أما الشعراء فلم تصرح به ،هذا التشويه

tt": بقوله تعـالى  "هود"أما مجادلة نوح مع قومه فقد ذكرت في سورة  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ §§‘‘‘‘  ÍÍ ÍÍ____9999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ôô ôôMMMM uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ““““ ùù ùù==== çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; tt ttββββθθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ II IIωωωω 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã »» »»ωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== •• ••ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ oo oo____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö öö//// ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ –– ––EEEEŠŠŠŠ {{ {{���� ss ssÛÛÛÛ 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### 

II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÒÒ ÒÒ���� nn nn==== tt ttΒΒΒΒ II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&&  ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### �� ������ öö öö���� yy yyzzzz (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà....ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttFFFF øø øø9999 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ || ||NNNN ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####")2( .  

θθθθ####": فجاءت إجابتهم "الشعراء"أما في سورة  ،نالحظ أن المحاورة بينهم قد طالت ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 

óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏµµµµ tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ ãã ãã____ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . فاإلجابة في السورتين مختلفة. )3(" ####$$

 "القمـر "، و"نالمؤمنـو "أن ينزل العذاب على قومه، فـي سـورة    ،ثم يدعو نوح ربه
tt": جاء قوله تعالى "نالمؤمنو"، ففي سورة "الشعراء"و ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΣΣΣΣ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ")4(  أما فـي ،

%%%%": فجاء قوله تعالى "القمر"سورة  tt ttææææ yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒ>>>>θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ")5( جاء قوله  "الشعراء"، وفي سورة

tt": تعـــالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈββββθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôôxxxx tt ttFFFF øø øøùùùù $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ yy yyffffΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ôô ôô±±±± yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ في  جاءت بإضافة لم تأت "الشعراء"سورة  من ، فنالحظ)6(" ####$$

  . بأسلوب مختلف منهم، وكذلك جاءت الدعوة في كل "القمر"و ،"نالمؤمنو"سورة 

                                                

  .163، خصائص وأهداف، صالقصة القرآنية: علي سليمان، حسن محمد )1(
)2( 28-32.  
)3( 116  
)4( 26  
)5( 10  
)6( 117-118  
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ÆÆ"بقوله تعالى  ،"هود"ثم يذكر خبر الفلك، حيث جاء ذكره في سورة  ÆÆìììì oo ooΨΨΨΨ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ ôô ôômmmm uu uuρρρρ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ öö öö7777 ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß 44 44 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èè%%%% tt tt���� øø øøóóóó •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ßß ßßìììì uu uuΖΖΖΖ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš���� ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== àà àà2222 uu uuρρρρ §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã dd dd|||| tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ ss ss???? $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÑÑ ÑÑUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) •• ••ΒΒΒΒ ")1( .  

!!: "بقوله تعـالى  "نالمؤمنو"ثم تذكر الحادثة نفسها في سورة  !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& ÆÆ ÆÆìììì oo ooΨΨΨΨ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### yy yy7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ ôô ôômmmm uu uuρρρρ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ââ ââ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘$$$$ ss ssùùùù uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ −− −−FFFF9999 $$ $$#### �� �� òò òò���� èè èè==== óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99 ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO $$ $$#### šš šš���� nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, tt tt7777 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ öö öö7777 ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß (( (( ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ èè èè%%%% {{ {{���� øø øøóóóó •• ••ΒΒΒΒ ")2(.  

أما ما جـاء فـي    ،جاء مفصالً شارحاً للقصة "هود"ولكننا نالحظ أن ما ذكر في سورة 

  . فقد جاء مجمالً "نالمؤمنو"سورة 

çç": فجاء قوله تعالى "الشعراء"أما في سورة  ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ yy yyffffΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ôô ôô±±±± yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� øø øøîîîî rr rr&&&& ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ")3( .  

ννννθθθθ": جاء قوله تعالى "يونس"وفي سورة  çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤ffff uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ yy yy#### ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyzzzz 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ΨΨΨΨ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ ، فلم تذكر قصة صنع الفلك بل ذكر )4(" ####$$

  . فنالحظ أن القصة هنا جاءت مجملة ملخصة ،النجاة مباشرة

سـبحانه  –فقد عرضت للقصة من جانب آخر، وهـو تكـريم اهللا    "الصافات"أما سورة 
ôô: "لنوح فقال -وتعالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤ffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>> öö öö���� ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ËË ËËΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∉∉∉∉∪∪∪∪ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ çç çç//// èè èèφφφφ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø.... tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ íí ííΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� øø øøîîîî rr rr&&&& tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz FF FFψψψψ $$ ، فلم تذكر محاورته مع قومـه،  )5(" ####$$

  . وكذلك إرسال نوح إلى قومه وغيرها
                                                

)1( 37-39.  
)2( 27  
)3( 119-120  
)4( 73  
)5( 75-82.  
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 -سبحانه وتعـالى –فقد اختصت بذكر نوح فقط، فجاء فيها أمر اهللا  "نوح"أما في سورة 
$$$$": نوح بإنذار قومه ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ")1(.  

بطول الحوار بين نوح وربه، وكذلك بمـا   ،ولكن هذه السورة اختلفت من السور السابقة
óó" :والعلم مثل قوله تعـالى  ،ذكرته من حقائق الكون óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ ]] ]]%%%%$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ∈∈∈∈∪∪∪∪ 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ���� ")2(.  

ألنها آخر سورة  -عليه السالم–فقد جاء فيها تلخيص لقصة نوح  "العنكبوت"أما سورة 
ôô: "تحدثت عنه، فذكر فيها إرسال اهللا سبحانه نوح إلى قومه ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

yy yy#### øø øø9999 rr rr&&&& >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ $$$$ YY YYΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜχχχχ$$$$ ss ssùùùùθθθθ ’’ ’’ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ")3(ثم ذكر نجاة أصحابه ،" :çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ yy yyffffΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù 

|| ||====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ.... ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ")4(. ثم ذكر نجاته ونجاة أصحابه :"çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ yy yyffffΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù || ||====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ.... ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ")5(.  

 :يمكننا القول -عليه السالم–ومن خالل استعراض السور التي تناولت قصة سيدنا نوح 

جاءت لترد على المعرضين، وتطميناً قوياً  "القمر"فسورة  ،إن كل سورة اختصت بأسلوب معين
%%%% "فكـذبوا  )6(تيجة سـريعاً فتميزت بظهور الن -صلى اهللا عليه وسلم–وتثبيتاً للنبي  tt ttææææ yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& 

ÒÒ ÒÒ>>>>θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ")7( "!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF xx xx.... ss ssùùùù zz zz>>>>≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####")8( "’’’’ ss ss++++ tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ")9(.  

يث تاريخهـا البعيـد،   فهي السورة التي تحدثت عن العقيدة من ح "األعراف"أما سورة 
ـ بوما يتضمنه من نعـم علـى    ،السورةتتناسب مع موضوع  فجاءت قصة نوح  ؛ي اإلنسـان ن

                                                

)1( 1  
)2( 15-16  
)3( 14  
)4( 15  
  15آية : العنكبوت )5(
  .84، صالقصص القرآني إيحاءه ونفحاتهفضل حسن عباس،  )6(
  10-9: القمر )7(
  11: القمر )8(
  12: القمر )9(
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السـور، فهـي التـي    فلقد جاءت القصة منسجمة مع موضوع  "الشعراء"أما سورة  .)1(ليشكروه
فـإن موضـوعها تعنـت الكـافرين،      "يونس"أما سورة . جمعت أعظم ما للشعر من خصائص

ك الموضـوع  يوحى إليهم، فجاءت قصة نوح لتتناسب مع ذلمنهم وعجبهم عن أن يرسل رجاالً 
قد اشتملت على ما لم تشتمل عليه سورة مثلهـا، فـذكرت    "هود"بينما نجد سورة . )2(تناسباً تاماً

  . )3(تفاصيل في القصة لم تذكرها السور األخرى

فهـذا ال   ،وإن ذكرت في أكثر من سـورة  ،القصص القرآنية إن :وبذلك نستطيع القول
إال أن  ،بعض األفكار المشتركة بين تلك السور يعني أنها جاءت مكررة بدون فائدة، فمع وجود

فالتكرار في الحقيقة ال يتناول القصـة  . كل سورة تحتفظ بخصوصية معينة تميزها عن غيرها
ومعظمـه   ،فالتكرار جاء لـبعض حلقاتهـا   ،وإن وردت القصة في مواضع شتى -غالباً–كلها 

إال لمناسـبات   ،ها فـال يكـرر  وهيكل ،إشارات سريعة لموضع العبرة، أما مضمون القصة ذاته
  .)4(خاصة في السياق

سورة، ولكن تتخذ كل سورة طابع خاص  منفمثالً قصة هود عليه السالم تعرض في أكثر 
çç": على النحو التالي "األعراف"فجات في سورة  ççννννθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yyffffΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà.... øø øø9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ >> >>ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& #### YY YYŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ 33 33 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

>> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx.... xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����1111 uu uu���� tt tt∴∴∴∴ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ yy yyδδδδ$$$$ xx xx.... yy yy™™™™ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 ×× ××ππππ yy yyδδδδ$$$$ xx xx.... yy yy™™™™  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// éé éé&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 îî îîwwww ¾¾ ¾¾¾¾¾¾$$$$ tt ttΡΡΡΡ îî îî ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã uu uuρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uu !! !!$$$$ xx xx.... nn nn==== ää ääzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ )) ))ÁÁÁÁ tt tt//// (( (( (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù uu uu II IIωωωω#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø.... èè èè???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôômmmm uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu (( (( $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

yy yyìììì ss ss%%%% uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ëë ëë==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî uu uuρρρρ (( ((  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB rr rr&&&& þþ þþ____ ÎÎ ÎÎûûûû && && !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 44 44 (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttGGGGΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr'''' ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt���� ÎÎ ÎÎ////#### yy yyŠŠŠŠ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ")1(.  

¨¨": ثم تأتي القصة ثانية على النحو التالي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... îî îîŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& îî îîŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 îî îîΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

@@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ öö öö6666 ss ss???? rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ?? ??ììììƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt ttββββθθθθ èè èèWWWW tt tt6666 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ éé éé#### øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççGGGG ôô ôô±±±± ss ssÜÜÜÜ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô±±±± ss ssÜÜÜÜ tt tt//// tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ //// ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ uu uuρρρρ AA AAββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãããããã uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% íí íí !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||MMMM ôô ôôàààà tt ttãããã uu uuρρρρ rr rr&&&& ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏàààà ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß,,,, èè èè==== ää ääzzzz tt tt ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ 

çç ççννννθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ΟΟΟΟ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ çç ççλλλλ mm mm;;;; ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm ¡¡ ¡¡����9999 $$ $$#### ")2(.  

šš": التالي ثم تأتي القصة نفسها مرة ثالثة على النحو   šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
|| ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ yy yy7777 ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ (( (( ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ss ssππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ >> >>ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& #### YY YYŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø.... ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ II IIωωωω öö öö//// ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš”””” ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ.... øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? §§ §§θθθθ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßŠŠŠŠθθθθ àà àà‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 

þþ þþ’’’’ ÉÉ ÉÉ1111 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF ÎÎ ÎÎ//// $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu  tt ttãããã šš šš���� ÎÎ ÎÎ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ yy yy7777 ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy77771111 uu uu���� tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$#### ââ ââÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu && && þþ þþθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 33 33 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− éé éé&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 ss ssùùùù $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏààààΖΖΖΖ èè èè???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ùù ùù==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 88 88‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### uu uu !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù //// ää ää3333 çç ççGGGG øø øøóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
àà ààMMMM ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ßß ßß#### ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% öö öö//// ää ää.... uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ ss ss???? $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ÔÔ ÔÔáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ.... yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ 

uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ââ ââ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΛΛΛΛ èè èèιιιι≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 77 77ááááŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ×× ××ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ (( (( (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss yy yy____ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ (( ((#### öö ööθθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... AA AA‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ 77 77‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt ttãããã ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 øø øø???? éé éé&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

#### YY YYŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx.... xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// 77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ")3(.  

                                                

  .72- 64آية : األعراف )1(
  .140- 122آية : الشعراء )2(
  .60، 49آية : هود )3(
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ôô": ثم تأتي القصة مرة رابعة، ولكنها مضمومة إلى قصة ثمود   ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO 77 77ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO (( ((####θθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ éé éé'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏîîîî$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã (( ((####θθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ éé éé'''' ss ssùùùù 88 88xxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// AA AA���� || ||ÀÀÀÀ öö öö���� || ||¹¹¹¹ 77 77ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????%%%% tt ttææææ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ yy yyδδδδ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ 55 55ΑΑΑΑ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 

ss ssππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO uu uuρρρρ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ãã ããmmmm ”””” uu uu���� tt ttIIII ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 tt ttçççç ÷÷ ÷÷���� || ||ÀÀÀÀ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ãã ãã————$$$$ yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& @@ @@≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ%%%% ss ss{{{{ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù 33 33““““ tt tt���� ss ss???? ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt////")1(.  

 ،وإطناب ،فترى كيف اختلف نسيج القصة بين إيجاز: "وذهب الباقالني إلى القول  
وأخرى فيها لمحة خاطفة،  ،وبين آيات تمتد فيها النفس إلى أطول ما يكون ،وتفصيل ،وإجمال

ضها اآلخر على واعتمد في بع ،واالقناع ،والمناقشة ،كما اعتمد في بعض المواطن على الجدل
  .)2(خبار عما كانومجرد اإل ،التلميح

                                                

  8-3آية : الحاقة )1(
  .325ة الحياة، ص، تحقيق عبد الرؤوف مخلوف، دار مكتبإعجاز القرآن )2(
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  مقارنة داللية بين اإلطناب واإليجاز
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  الفصل الرابع

  واإليجاز ،مقارنة داللية بين اإلطناب

واإلطناب، كما أن العرب اهتموا  ،تنوعت األساليب القرآنية، فتراوحت بين اإليجاز

لتأثير في قلب المتلقي، لوذلك  ون بفنون القول، وطرق التعبير؛باهبأسباب الفصاحة، وكانوا يت

  .مما جعلهم يهتمون اهتماماً خاصاً باإلطناب، واإليجاز

أو هو أداء  ،)1(عليه ةداللة اللفظ على المعنى من غير زياد" :يعرف اإليجاز بأنه

التقصير، " :ة، بأنهويعرف من الناحية اللغوي. )2("المقصود بأقل من العبارات المتعارف عليها

3("رهيقال أوجز في كالمه إذا قص(.  

االستعطاف، واالعتذار، والشكوى، والتعزية،  :التالية حاالتالويستحسن اإليجاز في 

رها من المناسبات يوفي الرسائل، وال سيما منها رسائل الملوك، والقواد في أثناء الحرب، وفي غ

  .)4(األخرى

ولو جهد : "بهذا الفن، اهتماماً بالغاً، فذكره الجاحظ بقولههتم البالغيون القدماء وقد ا

جميع أهل البالغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعاني بكالم وجيز، يغني عن التفسير 

  .)5("ما قدروا عليهاللسان، واإلشارة باليد، والرأس لب

من اللفظ على  ال معنى لإليجاز، إال أن يدل القليل: "وذكره عبد القاهر الجرجاني، فقال

، أعني أبطلت معنى - معناه–الكثير من المعنى، وإذا لم تجعله وصفاً للفظ من أجل معناه أبطلت 

                                                

  .55، ص2، جالمثل السائرابن األثير،  )1(
  .120، صمفتاح العلومالساكي،  )2(
  .88، ص1العلوي، الطراز، ج )3(
  .160ص بالغة العرب،: سلوم، علي )4(
  .8، ص6الحيوان، ج )5(
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إلى فوائد لو  اللفظغير أن المتكلم يتوصل بداللة المعنى على : "ثم بين فضله فقال. )1("اإليجاز

  .)2("أنه أراد الداللة عليها باللفظ الحتاج إلى لفظ كثير

فيها،  القولل وفص ،م الجوزية فقد أفرد له باباً في كتابه، وقام بذكر أقسامهأما ابن قي

داللة على المعنى من غير : "وذكر حده فقال ،وعرفه ابن األثير .)3(وضرب لكل نوع منها مثاالً

وقام  ،أما العلوي اليمني فذكره في الفصل الخامس من كتابه. )4("أن يزيد عليه ثم ذكر أقسامه

اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ "وهو في اصطالح علماء البيان : "اصطالحاً فقال بتعريفه،

. ونالحظ أنه جعله ضمن علم البيان. )5("فاصدع بما تؤمر": قوله تعالىصدق مثال فيه وأ  ،القليل

  .)6(ماوبين فوائده ،وذكر رأيه في كل نوع منهما ،وفصل القول فيه ،ثم بين نوعيه

 ،ففصلوا القول فيه ،البالغيين القدماء ذكروه في كتبهم، واهتموا بهجد أن معظم ن

  .وفوائده وأنواعه ،يفهعلى تعروذكروا أنواعه، واتفقوا 

أن يكون اللفظ "هو وفعرفوه  ؛نكما اهتم القدماء باإليجاز اهتم به البالغيون المحدثو

وتعريفهم هذا ال . )7(" إيجازاًكان إخالالً ال المعنى المراد مع الوفاء به، وإالناقصاً من أصل 

  .يختلف كثيراً عن تعريف القدماء له

وذكروا فوائده، ومقامه، ولكن  ،ها التي ذكرها القدماءوهي األنواع نفس ،وذكر المحدثون أنواعه

إن المحدثين لم يأتوا بشيء جديد  :جميع ما ذكروه جاء منقوالً عن القدماء، وبذلك نستطيع القول

  .)8(إليجازفيما يتعلق با

                                                

 -هـ1409، 1بنان، طعلق حواشيه محمود رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ل دالئل اإلعجاز،: عبد القاهر )1(
  .357ص م، 1988

  .357المصدر السابق، ص )2(
  .68، صالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان )3(
  .55، ص2، جالمثل السائر )4(
  .88، ص2الطراز، ج )5(
  .131المصدر نفسه، ص  )6(
  . 160، صعلم المعاني: الجندي، درويش )7(
  .229-225م، ص1984، 2مج ة القرآنية،الموسوع: انظر االنباري، إبراهيم )8(
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تكثير  :القصر فهو ، فأما إيجاز)1(وإيجاز الحذف ،إيجاز القصر :واإليجاز على نوعين هما

هو الوجيز بلفظه، : "، وعرفه السيوطي)2(المعنى بتقليل اللفظ، وهو أن تقصر اللفظ على معناه

ذكر سبب  ثم. )3("إن كان كالماً يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر: "قال الشيخ بهاء الدين

صلى اهللا عليه - ولها قال الرسول  ،يدل على التمكن في الفصاحة هسبب حسنه أن: "حسنه فقال

  .)4("أوتيت جوامع الكلم - وسلم

فهو عند أرباب هذه الصناعة أن يكون اللفظ  ،فأما الوجيز بلفظه: "وذكره ابن القيم فقال

 ،ن في الفصاحةتمكنه يدل على الوسبب حسنه أ ،بالتشبيه إلى المعنى أقل من القدر المعهود

واللفظ ال يخلو إما أن يكون مساوياً  ،وحصول مالذ كثيرة دفعة واحدة ،والملكة في البالغة

وهو لم يذكره بالبداية بالمصطلح المعروف . )5("وهو المقصور ،أو أقل منه ،وهو المقدر ،لمعناه

  ". المقصور"هاية صرح بلفظ وفي الن ،"الوجيز بلفظه"، بل ذكره "إيجاز القصر"وهو  ،به

إيجاز القصر وهو : ن الحذف إلى ثالثة أقسام رئيسية هيويمكن تقسيم اإليجاز الخالي م

  .)6( ..."إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرحمن الرحيم: "أن يقصر اللفظ على معناه كقوله تعالى

هو الذي يمكن التعبير : "قال: وهو ند ابن األثير المساواة ،فهو إيجاز التقدير ؛أما الثاني

أن يقدر " :وهو، "عنه بمثل ألفاظه وهي عدتها، فاإليجاز عند ابن األثير هو التقدير وإيجاز القصد

وهو أن يحتوي اللفظ على معان  ،وإيجاز الجامع. ويمسى بالتضييق ،معنى زائداً على المنطوق

وهو ما دل  ،"باب الحصر"ي وأضاف ابن األثير أنواعاً أخرى، إليجاز القصر ه. )7("متعددة

ألن حرفه وضع  ؛"باب العطف"و لفظه على محتمالت متعددة، ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه،

                                                

  .54، ص2، جاالتفان في علوم القرآنالسيوطي،  )1(
  .54، ص2المصدر نفسه، ج )2(
  .220، ص3، جاإلتقان في علوم القرآن )3(
  .220، ص3المصدر نفسه، ج )4(
  .68ص الفوائد المشوق، )5(
  .29آية : النمل )6(
  .ه عن الطبي في التبياننقل .296، ص1، جمعترك األقرانالسيوطي،  )7(
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ألنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه،  ؛"باب النائب عن الفاعل"لإلغناء عند إعادة العوامل و

  .)1(اختصارألنه وضع لالستغناء عن الظاهر ا ؛"باب الضمير"وعلى المفعول بوضعه و

 نوهو أ ،ومما يصلح أن يعد من أنواعه االتساع: "كما أضاف بن أبي األصبع نوعاً جديداً فقال

أما إيجاز . )2("كفواتح السور ،يؤتى بكالم يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني

ما قصد فيه إلى إكثار "، أو هو )3("فهو الكالم القليل إن كان بعضاً من كالم أطول منه: "الحذف

لذة بسبب الوهي زيادة  ،ولهذا النوع من اإليجاز فائدة. )4("المعنى مع حذف شيء من التراكيب

 ،وأكثر ،كان االلتذاذ به أشد ،استنباط الذهن للمحذوف، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر

  .)5(وكان ذلك أحسن

إال لم يتمكن من معرفته فيكون و ،ويشترط فيه أن يكون في اللفظ داللة على المحذوف

منصوباً فيعلم أنه  أن يكونوذلك ك ،وتلك الداللة قد تحصل من إعراب اللفظ ،اللفظ مخالً بالفهم

6(من ناصبله  ال بد(.  

كون ؛ لتبل ال بد أن يتوافر شرطه ،ومن ذلك نجد أن إيجاز الحذف ال يتم عشوائياً

  . الجملة تامة والمعنى كذلك

ان بتعن اال صروهي التنبيه على أن الزمان يتقا ،وائد جليلة يجنيها الملقيولهذا النوع ف

ضي إلى تفويت المهم، وهذه هي فائدة باب التحذير المحذوف، وأن االشتغال عن ذكره يفب

لة عليه، اإلبهام، وإنما يحسن الحذف لقوة الدال واإلعظام لما فيه من ،واإلغراء، وكذلك التفخيم

اء، ووعدمه س ،ورانه في الكالم، وكذلك يدل على شهرته حتى يكون ذكرهكثرة دل ،والتخفيف

  .)7(وصيانته عن ذكره تشريفاً له
                                                

  .، نقالً عن ابن األثير296، ص1، جمعترك األقران: السيوطي )1(
  .173، صبديع القرآن )2(
  .296، س1، جمعترك األقرانالسيوطي،  )3(
  .168، صعلم المعاني: الجندي، درويش)4(
  .71، صالفوائد المشوقابن القيم،  )5(
  .71، صالفوائد المشوقابن القيم،  )6(
  .307، ص1، جمعترك األقران: السيوطي )7(
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، على )1(منه فواتح السورو ،وهو حذف بعض حروف الكلمة: أما أنواعه فهي االقتطاع

  . القول بأن كل حرف منها اسم من اسمائه

وارتباط فيكتفي بأحدهما عن  ،الزموهو أن يقضي المقام ذكر شيئين بينهما ت: واالكتفاء

  .اآلخر لنكتة

في و ،وهو أن يحذف من األول ما أثبت نظيره ؛ويسمى الحذف المقابلي: واالحتباك

  . ما أثبت نظيره في األول الثاني

  .)2(أو أكثر ،أو حرف ،أو فعل ،أو اسم ،وهو أقسام ألن المحذوف إما كلمة: واالختزال

  الفرق بين اإليجاز واإلطناب

لهم، فمنهم الم تتفق آراء البالغيين بشأن أيهما أفضل اإليجاز، أم اإلطناب، فانقسمت أقو

  . من فضل اإليجاز، وآخرون فضلوا اإلطناب، وقسم معتدل لم يفضل أياً منهما

ولكن االتجاه العام عند البالغيين العرب أنهم يفضلون اإليجاز، فهو في البالغة لدى 

في يرى أن البالغة يفي األدب العربي منذ أقدم العصور، فأكثم بن ص كثير من النقاد، والبلغاء

  .)3(هي اإليجاز

ال شك أن النفوس إذا كانت إلى الطرائف أحسن، وبالنوادر أشغف، : "وذكر الجاحظ

الستقبال الكثير، وإن استحقت تلك المعاني يث أميل، وبها أحب، أنها خليقة وإلى قصار الحد

بل عبر عن رغبة  ،أيه صريحاًرفالجاحظ لم يذكر . )4("الطويل أنفع الكثيرة، وإن كان ذلك

  .، ثم ذكر أنها خليقة الستقبال الكثيرالنفوس بالميل إلى اإليجاز

                                                

  . 173، صبديع القرآنوهو ما ذكره ابن أبي األصبع وأطلق عليه االتساع، انظر  )1(
  .229-227، ص2، مجالموسوعة القرآنية: االنباري، إبراهيم)2(
  .163، صعلم المعانيالجندي، درويش، )3(
  .8، ص6، مجالحيوان )4(
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سر البالغة في االختصار، والتركيز أن : "وإلى هذا الرأي ذهب قدامة بن جعفر، فقال

  .)1("ل ما يمكن من الكالمأول دافع إلثارة الشعور، هو اإلسراع إلى نقطة الفكرة، بأق

البالغة، ومن مهمات  قواعداإليجاز من أعظم : "وذهب إلى مثل ذلك العلوي، فقال

  .)2("مواقعه في القرآن أكثر من أن تحصىوعلومها، 

أن الكالم فاعلم أن جماعة من علماء البيان زعموا : "ثم أخذ يدلل على صحة رأيه، فقال

وهذا فاسد ... ومنه ما يحسن فيه التطويل، ... ، واالختصارقسمان، فمنه ما يحسن فيه اإليجاز

وما ... والبالغة ،ل بمعاني الكالم هو الالئق بالفصاحة وجه له، فإن اإليجاز الذي ال يخال

زعموه من إفهام العامة، فإنه إفهامهم ليس شرطاً معتبراً، وال يعول عليه، ولو جاز ترك اإليجاز 

ترك األلفاظ الفصيحة، واإلتيان في الكالم باأللفاظ العامية المألوفة  فهام، لجازاإلالبليغ ألجل 

  .)3(عندهم

ويتوجه إليه قصده، هو اإلتيان  ،وإنما الذي يجب مراعاته: "ثم يؤكد على رأيه بقوله

مع الوفاء في ذلك باإلنابة، واإلفصاح،  ،باأللفاظ الوجيزة الفصيحة، والتجنب لأللفاظ الوحشية

أم لم يفهموا، فإنه ال عبرة بهم، وال اقتداء بأقوالهم، وال يضر الكالم الفصيح  ،واموسواء فهم الع

ال يكون نقصاً في وضوحه،  ،عدم فهمهم لمعناه، لهذا فإن نور الشمس إذا لم يره األعمى

حيث لم يدركه، ولهذا فإن اهللا تعالى ما خاطب بفهم  ؛وجالئه، وإنما النقص في بصر األعمى

والبالدة،  ،في العمى وشبههملكريم، إال األذكياء، وأعرض عن البله من العوام، معاني كتابه ا

قد  .)4("وهو مخالف لجانب البالغة، وبمعزل عن مقاصد الفصاحة ؛والتطويل، نقيض اإليجاز... 

اإلطناب صفة محمودة بخالف التطويل، فإنه صفة مذمومة في الكالم، وما ذاك إال ألن : "قال

  .)5( .."ن أجل الفائدة بخالف التطويل اإلطناب يجيء م

                                                

  .253، ص1963طفى، مكتبة الحاتجي، مصر، ، تحقيق كمال مصالشعر في نقد )1(
  .89ص 2، جالطراز )2(
  .91المصدر السابق، ص )3(
  .91المصدر نفسه، ص )4(
  .232، ص2المصدر نفسه، ج )5(
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تفضيل اإليجاز على (وذهب بعض البالغيين إلى تعليل وجود مثل هذه اآلراء، 

ولعل مصدر هذه العالقة أن العربي الذي  ،فلإليجاز عالقة بالبيئة العربية الصحراوية) اإلطناب

ظمأ القاتل، مما يدفعه إلى الغالب إلى الرضة في الكثير كان كثير االرتحال في الصحراء كان ع

في منعطف الوادي، يروى عليه، وينفع ظمأه فتعود من أجل ذلك  صاف السعي الحثيث إلى نبعٍ

  . ومن أقصر طريق ،القصد إلى الهدف في أوجز لفظ

وكذلك األمية في الجاهلية التي تستلزم االعتماد على الذاكرة كانت من أهم دواعي 

من دواعي من غيره من صور الكالم، و اًأيسر حفظاً، وأقرب تذكر ألن الكالم الموجز ؛اإليجاز

وما  ،الحاجة إلى سرعة البت، في أمورها، كما دعا إليه تدوين الرسائلاإليجاز في اإلسالم، هو 

  .)1(يتطلبه ذلك التدوين من قراطيس كان الحصول عليها شاقاً

يترك على أطراف المعاني ألنه  ، من طريق اإليحاء؛واإليجاز يزيد في داللة الكالم

ة، يشتعل بها الذهن، ويعمل فيها الخيال حتى تبرز وتتلون، وتتسع ثم تتشعب إلى فيظالالً خ

  .)2(أو التأويل ،معانٍ أخرى، يتحملها اللفظ بالتفسير

المعتدل الذي ال يفضل اإليجاز، وال  وهو الرأي ،وإلى جانب هذا الرأي ظهر رأي آخر

  . كل منهما استعمالهولكنه يجعل ل ،اإلطناب

  

أن اإليجاز، واإلطناب من أعظم أنواع البالغة، حتى نقل صاحب سر : "فذهب السيوطي

  .)3("البالغة هي اإليجاز واإلطناب: الفصاحة عن بعضهم أنه قال

                                                

  .160، صعلم المعاني: الجندي، درويش)1(
  .99، ص1945، مطبعة الرسالة، القاهرة، دفاع عن البالغة: الزيات، محمد حسن )2(
  .54، صعلوم القرآناالتقان في  )3(
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لالختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى : "وذهب إلى هذا الرأي السكاكي، فقال

م وسمى اإليجاز إذ ذاك عياً، وتقصيراً، واإلطناب وإال ذ ،موقعه من ذلك اسبتها فما صادفمن

  .)1( ..."إكثاراً وتطويالً

 ،والقول القصد أن اإليجاز: "فقال ،ومن أهم من ذهبوا إلى هذا الرأي أبو هالل العسكري

واإلطناب يحتاج إليهما في جميع الكالم، وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى 

 ،فمن أزال التدبير في ذلك عن جهتهيجاز في موضعه، كالحاجة إلى اإلطناب في مكانه، اإل

  .)2( ...واستعمل اإلطناب في موضع اإليجاز، واستعمل اإليجاز في موضع اإلطناب أخطأ

مع عجبه : "حيث قال ،ن يحيىالتي تدعم رأيه، فذكر رأي جعفر ب اآلراءثم أخذ يحشد 

ة في موضع اإلكثار كان كان اإلكثار عياً، ومتى كانت الكنايز أبلغ باإليجاز، متى كان اإليجا

  .)3(اإليجاز تقصيراً

هم، وقيل ألبي ليف ،، ويبسطليحفظ ،يختصر الكتاب: "كما ذكر قول الخليل بن أحمد فقال

ليحفظ  ؛وتوجز ،ليسمع منها ،كانت تطيل ،عمرو بن العالء هل كانت العرب تطيل؟ قال نعم

  .)4("عنها

حيث ورد فيه اإليجاز،  ،على صحة رأيه، وهي القرآن الكريم تدل ؛اء بحجة أقوىثم ج

عراب أخرج الكالم مخرج واأل ،وقد رأينا اهللا تعالى إذا خاطب العرب: "واإلطناب، فقال

مما خاطب ووإذا خاطب بني إسرائيل، أو حكى عنهم جعل الكالم مبسوطاً،  ،والوحي ،اإلشارة
yγ$: "به أهل مكة قوله سبحانه •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z>Î�àÑ ×≅ sW tΒ (#θãèÏϑ tG ó™$$sù ÿ… ã&s! 4 āχÎ) šÏ% ©! $# šχθããô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $#  s9 (#θà) è=øƒs† $\/$ t/èŒ Èθs9uρ (#θãèyϑ tG ô_ $# … çµs9 ( βÎ)uρ ãΝ åκö: è=ó¡o„ Ü>$t/ —%!$# $\↔ ø‹ x© āω çνρ ä‹ É)ΖtFó¡o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# 

Ü>θè= ôÜ yϑ ø9$# uρ")5(.  

                                                

  .120، صمفتاح العلوم )1(
  .209، صالصناعتين )2(
  .209المصدر نفسه، ص )3(
  .211مصدر نفسه، صال )4(
  .73آية : الحج )5(
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ومكررة في  ،مطولة مشروحة إالموجزة،  قصة لبني إسرائيل في القرآنما نجد  لوق

 ،وكالم الفصحاء إنما هو شوب اإليجاز باإلطناب .ة لبعد فهمهم، وتأخر معرفتهممواضع معاد

  .)1(والفصيح العالي بما دون ذلك

طناب، أم أيهما أفضل اإل ،نه ليس بمقدور أحد أن يقررإ: ومن ذلك نستطيع القول

ألن لكل منهما استعماله الخاص به، فاإلطناب في موضعه يضاهي اإليجاز في  ؛اإليجاز؟

  . والموضوعية ،موضعه، وأن المفاضلة بينهما ال أساس لها من الصحة

  

  

  

                                                

  .212، صالصناعتينبو هالل العسكري، أ )1(
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  الخاتمة

ن المعنى االصطالحي لإلطناب جاء مسـتمداً مـن المعنـى    ا القول إوفي النهاية يمكنن

أو المساحة، أو الطول، سواء كان الطول من أخبيـة   ،الزيادة في الحجم اللغوي، فكالهما يعني

  .أو الطول في الكالم ،الخمية

وهناك من لـم   ،لم يذكر جميع القدماء اإلطناب بلفظه، فهناك من ذكره أمثال ابن األثير

والمالحظ أنه لـم يـرد بمعنـاه     ،ابن قيم الجوزية ،أمثال ،ذكره تحت مسميات أخرى وأيذكره 

الصطالحي في بواكير المؤلفات البالغية كالبيان والتبيين، والحيوان، فالجاحظ يعرض لمواضع ا

؛ فهو لـم  وأول من عرف اإلطناب اصطالحاً هو الرماني، ااإلطالة والتطويل دون التفرقة بنيهم

  .معناه االصطالحي إال عندهبيعرف 

  . بعضهم لم يفرقوا بينهماو ،نجد أن بعض القدماء فرقوا بينه وبين التطويل والتكرار

وألنواعـه، والتفرقـة    ،وعاماً لمفهومه ،إن ما ذكره ابن األثير عن اإلطناب كان شامالً

فجميعها  ،النظر إلى المؤلفات التي جاءت بعدهعند وبين التطويل، وتظهر أهمية ما ذكره  ،بينه

ن يضيف بعض األنواع جاءت مكررة لما ذكره حتى يومنا هذا باستثناء السيوطي الذي استطاع أ

إلى اإلطناب، بالرغم من أن ابن األثير نقل عن الرماني، ومع ذلك قلما نجد أحداً يذكر جهـوده  

  . باإلطناب

والمعاصرين متفقاً مع مفهومـه عنـد البالغيـين     ،جاء مفهوم اإلطناب عند المحدثين

تهم وشواهدهم، وأمثلتهم السابقين فأوردوا تقسيما بل دارت مؤلفات المعاصرين في فلك السابقين،

التي  ،إن اإلطناب من فروع البالغة الجامدة :شيئاً يذكر عليه، وبذلك نستطيع القول يضيفواولم 

  . ف إليها شيئاً يذكر منذ عصر السيوطيلم يض

، )المتلقي(ال يمكن التفرقة بين اإلطناب والتكرار والتطويل إال بمالحظة حال المخاطب 

  . والمقام الذي ألقي فيه
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دراسة اإلطنـاب لظـاهرة    ع األسلوبية أن تكون منهجاً متكامالً يستفاد منه فيلم تستط

  . ساهمت بدراسة بعض جوانبهمتكاملة، لكنها 

فالتكرار إذا كان مفيداً يصبح غرضـاً مـن    ، والتكرار؛هناك فرق واضح بين اإلطناب

  . والحشو ،من أنواع التطويل األغراض البالغية لإلطناب، وإذا لم يأت لفائدة فإنه يعد نوعاً

يختلف مفهوم اإلطناب عن مفهوم الترادف، فكالهما يأتي لفائدة إال أن اإلطنـاب يـأتي   

  . بينما يأتي الترادف لفائدة ال يشترط بها أن تكون جديدة ،لفائدة جديدة

قامت الدراسة بتطبيق الجانب النظري لإلطناب على آيات قصـص القـرآن الكـريم،    

حـال  لكلمة، وفي الجملة، وذلك لمراعـاة  وفي ا ،أن اإلطناب قد يقع في الحرففتوصلت إلى 

المخاطب، فاهللا سبحانه وتعالى إذا خاطب األعجم وبني إسرائيل جاءت اآليات مطنبة، مكـررة،  

  . وإذا خاطب العرب، جاءت اآليات موجزة

لذم، والتوشيع، شمل أمرين، أسلوب المدح واي "عد اإليهاماإليضاح ب"وذكر البالغيون أن 

ونالحظ أن التوشيع لم يرد نهائياً في آيات القصص، وإنما اختص به الشعر والنثـر، وحـديث   

  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فيتغير المعنـى   ،ةتغير الصيغبينت الدراسة أن بنية الكلمة تؤثر في معنى اآلية بحيث ت

  . أو التضعيف ،بصيغة المبالغة أو ،تشديدالبالمبالغة فيه عند الزيادة في الصيغة ب

ودواعيه، فاإلطنـاب   ،واإلطناب، فلكل منهما استعماالته ،ال يمكن المفاضلة بين اإليجاز

  . في موضعه كاإليجاز في موضعه، فلكل مقام مقال

وذلـك   م القصص التي تتعلق ببنـي إسـرائيل؛  أكثر القصص تكراراً في القرآن الكري

  . ى عليهمإلظهار نعم اهللا سبحانه وتعال
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Al-Itnab  

-More Explanation and Details in the Stories of the Holy Koran- 

Prepared by 

A'aesha Ahmad I'rsan Jarrar  

Supervised by 

Prof. Dr. Khaleel O'udeh  

Abstract 

This study speaks about a subject special zed in rhetorical more 

explanation and detail in the stories of the Holy Koran when I tried to 

disclose the phenomenon of more explanation and detail in the wisdom 

folded under.  

In this subject, I made for the study of details explanation and detail 

theoretically through the lingual definition and the idiomatic meaning. 

Then I discussed it in the old rhetorical inherit trying to illustrate the point 

of view of the most persons who mentioned it like: Al-Rummani, Ibn El-

Atheer, Al-Zarkashi, Al-Syoti and others. Then I spoke about what the 

narrators mentioned in their books.  

For completing the sides of the study, I sought it from the indicative 

side where I mentioned its sorts which are the "rhetorical objectives". Then 

I illustrated the relation between it and the elongation, and the difference 

between them. Then I spoke about the relation between it and style.  

Then I applied the theoretical matter to some of the verses of the 

Holy Koran trying to disclose the beautiful style and the rhetorical hardship 

(I'jaz) whether through the more explanation and detail in the sentence or 

the word or the letter by the help of explanations of the Holy Koran.  
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Then I dealt with the phenomenon of repetition in the study itself in 

the different chapters in the Holy Koran trying to illustrate the wisdom 

from this taking the story of our prophet Moses and Noah peace be upon 

them – as an example for the study and application.  

Then I spoke about the difference between brevity and more 

explanation and detail through the indicative side for each one of them 

where I defined the brevity and mentioned its sorts, then I discussed the 

indicative difference between it and more explanation and detail (Al-Itnab).  

 

 


