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شكر وعرفان 

كُبنْع مِبنَب الشَّلاكِبرِبينَب }: عز وجلامتثااًل لقول اهلل       بُبدْع وَب ، (1){بَبلِب المَّلوَب فَباعْع
فإّنني ،   (2){من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل:"ولقولو عميو الصالة والسالم

أضرع إلى اهلل حامًدا وشاكًراِ أَلْنُعِمِو التي أنعميا عمّي وعمى والدّي  بإنجاز 
أن يكون عمال صالحا ُيقّرُبني إليو تبارك وتعالي  راجيا منو ،ىذا البحث

ُزْلَفي، وعمًما نافعًاُ ينتَفُع بو  فائدًة ُجمَّى، وأن يجعمو لنا في الَدنيا فضاًل 
 .المُبْتَ ىَ المنى ونياية ونعمة وفي اآلخرة أجًرا  ورحمة،  فذلك غايُة 

/      ثم إّني أتوجو بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لمعالي البروفيسير
، مدير جامعة أم درمان اإلسالمية، عمى تفّضمو  حممد عثمان صاحل

بالموافقة وبالتوقيع عمى  اتفاقية التعاون بين جامعة أم درمان العريقة 
وجامعة جزر القمر الفتية ، وعمى شديد حرصو عمى التنفيذ السَِّمس لتمك 

مشيوٍد لجامعة عممي أىّم دعٍم - حتى اآلن– االتفاقية النبيمة، التى ُتعّد 
الوليدة،  وىي تجتيد في أن تحسس سبيميا وأن تشق الدروب  جزر القمر

 .  في طريقيا نحو التطور واالزىار

األستاذ  الجميل شيخي     كما أرفع الشكر حّقا مستحقا لفضيمة 
األمين، المشرف عمى ىذه الرسالة، فقد رعاىا عمي محمد الحسن /الدكتور

فأحسن رعايتيا، و نيمُت من بحر عممو ومن توجيياتو السديدة ماُ يْجزيو 
، فقد  في األولين وفي اآلخرينخيَر ما جزى شيخًا عن تمميذهبيا اهلُل 
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 بيروت- ، دار الفكر 331/ 8مجمع الزوائد،  للهيثمي،  باب شكر المعروف ومكافأة فاعله، -  



غمرني بفضمو وبسماحتو، ووسعني بكرم شمائمو وسعة صدره، ما أضاء ِلي  
 أجَره مّرتين   الميمّ معالم الطريق وأنار لي  دروب البحث والتحقيق،  َفْأِتو

ه  أىل عمم، وانفع اّلميّم بطاعًة هلل وابت اء مرضاتووبارك اّلمُيّم في عمره 
 .الّذكر وطالب العمم في العالمين

محمد رشاد /      كما أرفع الشكر وافرا لرئيس جامعة جزر القمر الدكتور
إبراىيم، الذي جعل ِمْن أولى أولويات عممو تأىيَل الكادر العممّي والتدريسّي 

عزازا  الفتيةبالجامعة  ،  واالرتقاء بمستوياتو العممية والبحثّية، تقديرا منو وا 
لمعنصر البشري ودوره الفّعال في إحداث التطور المنشود لجامعةُ ينتَظُر 

   .الكثيرأن تنجز الكثير ومنيا 

عثمان غزالي ، رئيس جزر القمر األسبق، /       كما أتوّجو لفخامة العقيد
ورعاىا تحت سمعو  ، افتتح جامعة جزر القمر بيديو،بالعرفان واالمتنان

ليفّجر بيا  ثورة عممية في التعميم الجامعي وما فوق الجامعي،  وبصره، 
وليحّفز الشباب القمري عمى مواصمة عجمة التعميم إلى أبعد اآلفاق، سعيا 

منو لبناء مجتمع العمم والمعرفة، كشرط وحيد إلعمار الدنيا بالخيرات والفوز 
 .في اآلخرة بالجنات

حاج بن الخطيب، عمى /األستاذالعزيز    والشكر والتقدير موفور لألخ 
 ومن صحبة صالحة ومؤانسة ، حسن المشورة والمؤازرةما بذل من 

مثمرة حين تحرير  ىذا البحث، فقد كان لو جيد داعم يشكر لو، و سند 
 .مؤازر  يثاب عميو في الدارين إن شاء اهلل



 لمقائمين عمى مكتبة كمية الم ة العربية بجامعة أم  والشكر موصول 
درمان اإلسالمية، ومكتبة جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، و مكتبة قسم 

جامعة األزىر، عمى حسن - الدراسات العميا بكمية الم ة العربية بالقاىرة
 فميم جميعا حسن المثوبة والرضوان، .تعاونيم  بأدٍب جمٍّ وخمٍق كريم

 .وحسن العاقبة وال فران
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 :مػقػدمػػة 

       الحمد هلل الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو عكجا قيما،  كالصبلة 
كالسبلـ عمي سيدنا محمد رسكؿ اهلل خاتـ النبييف كعمى آلو كصحبو، ك الميدييف بيداىـ 

 .إلى يـك الديف

ىذا، فقد اقتضت حكمة اهلل البالغة بأف يككف القرآف المجيد  كتابا خاتما ك مصدقا لما 
بيف يديو، ك معجزة خالدة لرسكؿ اهلل  خاتـ النبييف،  كأف يظٌؿ غضا طريا أبدا كما 

أينزؿ، في أسمكب فريد في فصاحتو ك قكة بيانو، كحيد في بديع نظمو كسبلمة ألفاظو، 
فائؽ في عبقرية التعبير كركعة التصكير، كبلـ ليس كمثمو كبلـ، كأسمكب ليس كمثمو 

َما َكاَف َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْف َتْصِديَؽ الَِّذي َبْيَف َيَدْيِه َوَتْفِصيَؿ ُكؿٍّ َشْيٍء َوُهًدى } أسمكب
تحدم اهلل بو العرب أٌكالن، بما ليـ مف قٌكة الفصاحة  كالمسف، ، (1){َوَرْحَمًة ِلَقْوـٍ ُيْؤِمُ وفَ 

كبما أيٍكتكيا مف الثقافة األدبية كالجدؿ، ثـ تخطاىـ التحدم إلى الجٌف كاإلنس مجتمعيف 
كمتفرقيف، فكاف العجز المطمؽ ىك الٌردَّ المتاحى كؿَّ حيف ، كاستمرَّ التحدل قائمنا مستمرِّا 
أبد الدىر، كمف كابر منيـ كابر عمى جيالة جيبلء أك صبلفة رعناء ، كىكذا رسخت 

قضٌيةي اإلعجاز القرآني عمى المدل ، في محاسف نظمو البارعة ، كفصاحة أسمكبو 
 .الفائقة ، كببلغة  معانيو  الرائقة

       عالج الٌسابقكف قضية اإلعجاز القرآنٌي عمى أٌنو أمره باىره قاىر، إزاء إنسافو 
عاجزو عف مضاىاتو في ألفاظو أك مجاراتو في معانيو، أك في نظمو كعباراتو، كىك 

منيج ينبغي  تأصيمو كالتقعيد لو، كفؽ منيج كاضح المعالـ في دراسة اإلعجاز البياني 
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لمقرآف الكريـ،  دراسة محيطة بكافة الحقائؽ المكضكعية ، ذلؾ ألف المدارس التحميمية  
كالمناىج التطبيقية المعاصرة في دراسة المغة كتحميؿ عناصرىا كتحديد دالالتيا ، لف 
يشفي غميميا بحقيقة اإلعجاز عجزي فطاحؿ العرب إنسيـ كجنيـ عف أٍف يأتيكا بمثمو ، 

دكف نىٍصب الٌشكاىد كالدالئؿ الدالة عميو ، بالدىرس كالتحميؿ الجاٌد ، ممَّا يجعؿ  الكقكؼ 
عمى الحقائؽ العممٌية كالمكٌكنات اٌلمغكية كاألسمكبية  التي تقؼ شاىدا عمى القضية  حتما 

الزما ،  في طرفىٍي الحقائؽ البٌينة كعبقرية نظميا، كفؽ منيج تحميمي كاضح ، كقديما 
بياف إعجاز :)في رسالتو الشييرة  ( ىػ 388– 319)نٌبو العبلمة أبك سميماف الخطابي

كزعـ آخركف أٌف إعجازه مف جية الببلغة كىـ :)، إلى ىذه الحقيقة عندما قاؿ(القرآف
األكثركف مف أىؿ النظر، كفي كيفٌيتيا يعرض ليـ اإلشكاؿ ، كيصعب عمييـ منو 

ٍكا في تسميـ ىذه الصفة لمقرآف عمى نكع  االنفصاؿ، ككجدت عامة أىؿ ىذه المقالة قد جرى
حاطة العمـ بو ، كلذلؾ صاركا إذا  مف التقميد كضرب مف غمبة الظٌف دكف التحقيؽ لو كا 

سئمكا عف تحديد ىذه الببلغة التي اختص بيا القرآف، الفائقة في كصفيا سائر 
الببلغات، كعف المعنى الذم يتميز بو عف سائر أنكاع الكبلـ المكصكؼ بالببلغة ، 

ٌنما يعرفو العالمكف بو عند .. إنو ال يمكننا تصكيره كال تحديده بأمر ظاىر : قالكا كا 
قد يخفى سببو عند البحث كيظير : كقالكا.. سماعو ضربا مف المعرفة ال يمكف تحديده 

: ، كأضاؼ الخطابي معمقا(أثره في النفس، حتى ال يمبس عمى ذكم العمؿ كالمعرفة بو
نما ىك إشكاؿ أحيؿ ) كىذا ال يقنع  في مثؿ ىذا العمـ كال يشفي مف داء الجيؿ بو، كا 

( 1)إلى إبياـ

في القرف السابع ، شبييا برأم   (ىػ626)    ككاف رأم  أبي يعقكب السكاكي 
أف الكشؼ عف كجكه اإلعجاز : المعاصريف لمخطابي في القرف الرابع اليجرم، ك مفاده

                                                           
1

 ، يـجٕػخ ػًٍ ص٣س سعبئم فٙ إػغبص انمشآ22ٌ-21ثٛبٌ إػغبص انمشآٌ، ٞثٙ عهًٛبٌ انؾـبثٙ ، طـ-  



3 
 

أمر عسير، ال يمكف تحميمو كتكصيفو مف الناحية المغكية كالببلغية، بؿ مرده إلى  
معرفة نفسية بالبكف الشاسع بيف لغة القرآف كأسمكبو كبيف سائر الكبلـ، كمرده  ذكؽ 

أدبي رفيع متمرس في معرفة األساليب عمى عمـ كبصيرة، أما معالجة مظاىره كدالئمو 
المادية كتحميؿ عناصره الببلغية فأمر متعذر عمى الناس،كفي ذلؾ يقكؿ 

كاعمـ أف شأف اإلعجاز عجيب يدرؾ كال يمكف كصفو ، كاستقامة الكزف تدرؾ ):السكاكي
(  1)(كال يمكف كصفيا،  ككالمبلئمة، كمدرؾ اإلعجاز عندم ىك الذكؽ ليس إال 

ذا كاف المكقؼ مفيكما في القرف الرابع عصر الخطابي، فقد يككف مستغربا في القرف  كا 
بعد أف شٌؽ اإلماـ عبد القاىر الجرجانى - كمنو خصكصا - السابع عصر السكاكى 

، "أسرار الببلغة"، ك"دالئؿ اإلعجاز"الطريؽ كمٌيده تمييدا، بكتابيو الجميميف (ىػ471:ت)
، "الكشاؼ" بالتطبيؽ العممي الشامؿ في تفسيره البلمع (ىػ538:ت)كتمقاىما الزمخشرم

 .فأفاد كأجاد في الكشؼ عف كجكه إعجاز القرآف كببلغتو العالية التي امتاز بيا

يعتبر أبك السعكد كاحدا مف أبرز المفسريف الذيف كٌجيكا عنايتيـ  :  أهمية الموضوع
لكشؼ أسرار الببلغة ككجكه اإلعجاز القرآني، كبياف مزاياه بالتحميؿ كالتعميؿ، كفقا 

لمقتضيات عمـك المغة كالببلغة منيا بخاصة ، سالكا درب اإلماـ عبد القاىر الجرجانى 
 "كأسرار الببلغة ", "دالئؿ اإلعجاز"كمنتميا لمدرستو العريقة في كتابيو 

". أنكار التنزيؿ:" ك البيضاكم في تفسيره" الكشاؼ"ك الزمخشرم في 

       اجتيد أبك السعكد  في االقتفاء بخطى األكليف ، ناقبل كمعمقا كمفسرا كمجددا، فقد 
أضاؼ إلييـ مف بنات أفكاره كاجتياداتو ما يشيد لو بنزاىتو كبعمك كعبو ، الذم يتبٌكأ بو 

 .  مكانا رفيعا في ساحة الدراسات البيانية حكؿ القرآف الكريـ 
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:         مف ىنا تأتي أىمية دراسة أساليب المعاني في  تفسير أبي السعكد  المسمى
، لمكقكؼ جيده كقيمتو في الدراسات القرآنية (إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ)

البيانية، عسى أف يكتب اهلل لو حظا  في المساىمة بجكاب عممي كعممي يشارؾ بو في 
إزالة اإلشكاؿ، الذم أقض مضجع عالـ  جيبذ في قامة أبي سميماف الخطابي أحد 

 .المنارات العممية العالية في القرف الرابع اليجرم

 سبب اختيار هذا الموضوع

 :األسباب الداعية إلى اختيار ىذا المكضكع فيما يمي تتمثؿ

كاف مكضكع البحث الذم تقدمت بو لنيؿ درجة الماجستير في الببلغة العربية : أكال
الفركؽ االستعمالية كالداللية بيف طرؽ ):كاحدا مف مكضكعات عمـ المعاني، تحت عنكاف

 ، فأحببت أف أكاصؿ البحث في ىذا الحقؿ كالتخصص فيو (القصر االصطبلحية

أىمية عمـ المعاني في تفسير القرآف العظيـ، كفي الكقكؼ عمى دالئؿ إعجازه،  : ثانيا 
كمزايا نظمو الذم صار بيا كتابا معجزا حقا مدل الدىر، مف خبلؿ دراسة كتاب ىك 
مف أكسع الكتب التي تناكلت ىذا الجانب، إبرازا لنفائسو كتقديميا بيف يدم الدارسيف 

 .كالميتميف بيذا الحقؿ مف الدراسات، كلكي يتزكد منيا الباحث بخير زاد

يعد عمـ المعاني مفتاحا مييما  لفيـ المغة العربية كأساليبيا البميغة كمعانييا : ثالثا 
الدقيقة، فيما صحيحا، يككف أقرب إلى التدقيؽ كالتحقيؽ لمراد المتكمميف، فكددت أف 

. أزداد تعمما كمدارسة ليذا العمـ، ألككف جنديا  مف جنكد المغة العربية كحممة لكائيا
 :تتجمي أىداؼ ىذه الدراسة فيما يمي  : أهداؼ الدراسة
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التعرؼ عمى الدالئؿ العممية ك التطبيقية لكجكه إعجاز القرآف الكريـ التي  قاـ : أكال 
 .بكشؼ المثاـ عنيا تفسير أبك السعكد ، حتي صار مف أشير الكتب في ىذا الشأف

كمعالجة  القياـ بجيد في دراسة عمـ المعاني في مختمؼ مسائمو كمكضكعاتو: ثانيا 
قضاياه بصحبة عالـ مشيكد لو برسكخ القدـ في بابو، جمع اهلل فيو ما تفٌرؽ في غير مف 

أبك السعكد  شيخ اإلسبلـ عمـك المغة كاألدب، كعمـك الشريعة ك الفقو في الديف، ىك
 .محمد بف محمد العمادم الحنفي

متابعة حركة النمك كالتقدـ الذم كصمت إليو الدراسة العممية كالتحميمية ألساليب : ثالثا 
عمـ المعاني  في القرف العاشر خاصة خارج البيئات العربية التقميدية، المٌتيمة دكما 

فساده، في جكانبو األدبية كالتحميمية، بعد الجيكد الضافية التي  بفساد الذكؽ العربي بؿ كا 
 .الجرجاني، ك الزمخشرم، كالبيضاكم: قاـ بيا السابقكف األكلكف مف أمثاؿ

إبراز الجيكد التي بذليا شيخ اإلسبلـ أبك السعكد في تفسيره ، لبياف دالئؿ :  رابعا 
اإلعجاز مف خبلؿ أساليب عمـ المعاني، كالتي قد تخفي عمى كثير مف الدارسيف، الذيف 

ال يكادكف يذكركف مفسرا عيني بالجكانب الببلغية لمقرآف العظيـ سكل الزمخشرم ك 
.  البيضاكم

 

 

 

  



6 
 

 خطة البحث

 مقدمة ، كتمييد ، كسبعة فصكؿ ، كخاتمة ، كعدد مف : يتألؼ ىذا البحث مف 

 :الفيارس 

 :وتشتمؿ عمى :  المقدمة

  ػ  بياف المكضكع كأىميتو1

  ػ سبب اختيارىذا المكضكع2

 أىداؼ البحث- 3

 ػ خطة البحث 4

 حياته وآثاره: أبو السعود :  تمهيد 

 مكلده كاسمو- 1 

 شيكخو كتبلميذه- 2 

 حياتو العممية كالعممية- 3

 آثاره ك مؤلفاتو- 4

 ثناء العمماء عميو- 5

. منيجو كمصادره: تفسيره - 6

الدراسات السابقة  – 7
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 أساليب عمـ المعا ى واإلعجاز القرآ ي: الفصؿ األوؿ  
: كيحتكل عمى أربعة مباحث

أساليب عمـ المعانى  كمجاؿ عمميا :     المبحث األكؿ 
أساليب عمـ المعانى كمناىج عرضيا :     المبحث الثانى 
اإلسناد الخبرم :    المبحث الثالث 
النشأة كالتطكر : قضٌية اإلعجاز القرآني :     المبحث الرابع 

قضايا الخبر في تفسير أبي السعود : الفصؿ الثا ي 
 :كفيو ستة مباحث 

: المفردات كأدكات الربط، كفيو مطمباف: المبحث األكؿ
أدكات الربط في النظـ القرآني :      المطمب األكؿ
 المفردات في النظـ القرآني:      المطمب الثاني

 . أغراض الخبر: المبحث الثاني 
 . أضرب الخبر: المبحث الثالث 
 :خركج الخبر عف مقتضي الظاىر، كفيو ثبلثة مطالب : المبحث الرابع 
 . كقكع الخبر مكقع اإلنشاء كعكسو: المطمب األكؿ
 كقكع الظاىر مكقع الضمير  : المطمب الثانى
التناكب بيف الصيغ :  المطمب الثالث

 إيثار المضارع عمى الماضي: أكال 
 إيثار الماضي عمى المضارع: ثانيا 
 الجمع بيف الماضي كالمضارع: ثالثا 
استخداـ االسـ مكاف الفعؿ : رابعا
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 (المجاز العقمي )اإلسناد المجازل : المبحث الخامس
  االلتفات في األسمكب: المبحث السادس

 مسائؿ اإل شاء في تفسير أبي السعود: الفصؿ الثالث 

 . األمر: المبحث األكؿ 

 .النيي: المبحث الثاني 

  .االستفياـ باليمزة كىؿ: المبحث الثالث 

 التقديـ والتأخير في تفسير أبي السعود:  الفصؿ الرابع 

 . تقديـ المسند إليو: المبحث األكؿ 

 .تقديـ المسند: المبحث الثاني 

   . تقديـ متعمقات الفعؿ: المبحث الثالث 
 أساليب القصر في تفسير أبي السعود: الفصؿ الخامس 

 القصر بالنفي كاالستثناء: المبحث األكؿ 

 القصر بإنما: المبحث الثاني 

  تعريؼ الطرفيف كضمير الفصؿ: المبحث الثالث 
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 الفصؿ والوصؿ في تفسير أبي السعود: الفصؿ السادس 

 :مكاقع الفصؿ : المبحث األكؿ 

 . كماؿ االتصاؿ – 1

 . كماؿ االنفصاؿ – 2

 .شبو كماؿ االتصاؿ - 3

 .مكاقع الكصؿ: المبحث الثاني 

نشاء – 1  .اتفاؽ الجممتيف خبرا كا 

 .الكصؿ لكقاية المعنى مف الفساد – 2

 اإليجاز واإلط اب في تفسير أبي السعود: الفصؿ السابع

 : اإليجاز ، كفيو مطمباف: المبحث األكؿ 

صكر مف إيجاز القصر  : المطمب األٌكؿ 

صكر مف إيجاز الحذؼ  : المطمب الثانى 

 اإلطناب كمكاقعو في تفسير أبي السعكد : المبحث الثاني 



10 
 

   أبو السعود بيف التأثر واالتباع وبيف التجديد واألصالة :الفصؿ الثامف

:  التأثر ك االتباع ، كفيو ثبلثة مطالب: المبحث األكؿ 

التأثر بالزمخشرم في باب اإلسناد الخبرم :          المطمب األكؿ

 (إنما )التأثر بالزمخشرم في أسمكب القصر:          المطمب الثانى

التاثر بالزمخشرم في مسائؿ اإلنشاء :         المطمب الثالث

: التجديد كاألصالة  كفيو ثبلثة مطالب: المبحث الثاني 

تعقيبات أبي السعكد عمى الزمخشرم :        المطمب األكؿ 

مقارنات بيف التعبير القرآني كبيف غيره :       المطمب الثانى

: التمكيف كالتناسب ، كفيو مسئمتاف:       المطمب الثالث 

تمكيف األسمكب : المسألة األكلى

التناسب كالتبلـؤ  : المسالة الثانية

القيمة الببلغية ألساليب المعاني في تفسير أبي السعكد : المبحث الثالث 

كفرة المادة العممية : أكال

. كثرة المباحث الببلغية كتنكعيا: ثانيا

. االلتزاـ بالمصطمحات الببلغية المستقرة: ثالثا

اإلحاطة كاالستيعاب لممسائؿ الكاردة في اآلية : رابعا
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األسمكب السيؿ الممتنع : خامسا

 التقيد بالمكضكع كعدـ االستطراد: سادسا

 :الخاتمة 

   ك تحتكم عمى أىـ النتائج التي انتيى إلييا البحث كالتكصيات التي يخمص إلييا، 
كيجدر بالباحثيف الذيف ارتضكا ىذا الحقؿ ميدانا لتخصصاتيـ كأبحاثيـ أف يحيطكا بيا 
عمما، عسي أف تككف ليـ زادا عمى الطريؽ الطكيؿ، طريؽ  المعرفة المستمرة كالبحث 

 . العممي الرصيف

 : الفيارس  

 فيرس األحاديث الشريفة

فيرس االبيات الشعرية 

 فيرس المصادر كالمراجع

فيرس المكضكعات  
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مستخمص البحث   

     كاف مدار ىذا البحث في فمؾ الدراسات البيانية كالنقدية في القرآف الكريـ، التى 
ينشد الباحثكف فييا نصب الحجًة كالبرىاف بالتحميؿ كالبياف، عمى اإلعجاز الببلغي 
لمقرآف العظيـ، الذم أقعد اإلنس كالجف عف أف يأتكا بسكرة مف مثمو، مجتمعيف ك 

. متفرقيف

 982-898): فكاف اصطفاء تفسير أبي السعكد، محمد بف مصطفي العمادل الحنفي
أحد المقامات العممٌية الرفيعة في زمانو، كمف أظير المفٌسريف ،  (ـ1574-1493/ىػ

في القرف العاشر اليجرل الذيف كجيكا عنايتيـ نحك الدراسات الببلغية في عمـ التفسير 
: أساليب عمـ المعا ى في تفسير أبي السعود :" عنايةن فائقة، ك جاء البحث بعنكاف

". دراسة تحميمية بالغية

       كلد أبك السعكد كنشأ كعاش في بيئة أعجمٌية الدـ ك المساف، ككثيرا ما كجيت 
أصابع االتياـ ضد البيئات اإلسبلمية غير العربية باٌلتسبب في انحراؼ المساف كفساد 
الذكؽ المغكٌل كاألدبي، كما أٌنو ظير لمناس في عصر ىك مف أشد العصكر اإلسبلمية 

: كالعربية جمكدا كتخٌمفان في العمـك العقمية ، كمع ذلؾ 

  ، سطع نجـي أبي السعكد عالًمان ذائع الصيت، تقيا كرعا فيما كلي مف أمر الناس
كمؤٌلفا كاسع االطبلع، يقتدل بالسابقيف األكليف كيقتبس مف نكرىـ، بقدر ما 

. اجتيد كجٌدد لمصمحة البلحقيف كالمتأخريف
    ظير أبك السعكد كنزا زاخرا بالعمـ كالمعرفة، ما بيف عمـك المغة كفنكف األدب

كما بيف عمـك الشريعة كالتفسير كأحكاـ القضاء كاإلفتاء، كدكاكيف الحكـ كاإلدارة  
، متقنا ٌلمغات الحٌية في عصره، فقد كاف عالما بالعربية كالتركية كالفارسية، قارئا 
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كمتحٌدثا ككاتبا بيا جميعا، رغـ ظركؼ البيئة األعجمية  التركية، كالعصر 
 .المتصؼ بالتخٌمؼ كالجمكد

  تجمى  أبك الٌسعكد عالما مكضكعيا  ممسكا بخيكط كبلمو  فبل يستطرد بعيدا، كال
يمزج عمـ التفسير بما ليس منو، كيعرض المسائؿ  بأسمكب رصيف بارع، ك بمغة 
سمسمة فخمة، تكاد تشٌكؿ لكحةن أدبيةن بديعة، يفرشيا الرجؿ بألكافو زاىية كخيكط 

 .  مف  أساليب الٌسيؿ الممتنع
  بان مبيكرا ، متفٌكران كجد الباحثي الشيخ أبا السعكد  إزاء النظـ القرآني المجيد ميعجى

في  ألفاظو كجممو، متدٌبرا في آياتو كسكره، متأٌمبل في حسنيا كجماليا، كفي دقة 
اختيارىا كاستقرارىا في مكاقعيا، كفي قٌكة داللتيا عمى المعاني، القريبة منيا 

يحٌمؿ ، يكٌضح ك يعٌمؿ ، فجاء كتابو ىذا  كالبعيدة مما ال طاقة ألحد بو، ييفٌسر ك ي
كنزا زاخرا بالتطبيقات الببلغية المتقدمة، يمكف معيا  القكؿ إنيا  األكسع ك 

األشمؿ حتى حدكد عصره، كىك تفٌكؽي عمميّّ  يسجؿ لو بكؿ فخار، كيدٌكفي لو 
  .عمى خارطة الدراسات البيانية حكؿ القرآف الكريـ

  كمثؿ ذلؾ يقاؿ، في كثرة العناكيف الببلغية كالمسائؿ المتنكعة التي أثارىا، سكاء
تعمؽ األمر باستخداـ األدكات كبياف الفركؽ الدقيقة الكامنة فييا، أك تكظيؼ 

أحرؼ الكممة كاأللفاظ ك التراكيب كأنكاع الجممة، لمكفاء بالمعنى بكؿ دقة ككفاء،  
 .كما اتضح في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث 

  لمعنييف  متقابميف " التيكيؿ كالتفخيـ "مصطمح - رحمو اهلل– استخدـ أبك السعكد
معنى الٌشٌر كمقاـ العذاب، كمعنى الخير كمقاـ : في مقاميف متباينيف، كىما 

الثكاب، إذا ما أريد تعظيـ أمرىما، تكٌرر ذلؾ كثيرا  في بعض معاني االستفياـ، 
ك في تنكير االسـ، كربما كاف األكلى التفريؽ بيف ما ىك تيكيؿ ك تفظيع 
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لممعنى، كبيف ما ىك تفخيـ كتعظيـ لو، ليدٌؿ األٌكؿ عمى الٌشرٌ كالمحنة كسكء 
.   العقاب،  كالثاني عمى الخير كالمنحة كحسف الٌثكاب 

  إال فيما ندر-  كفيما يتعمؽ بالتقديـ كالتأخير ، اكتفي الشيخ أبك السعكد -
بالكشؼ عف داللتو عمى معنى القصر كالحصر في مكاقع غير قميمة ، كبالقكؿ 
بحكمة االىتماـ بالمقدـ كالتشكيؽ بالمؤخر في مكاطف كثيرة، كأٌف النفس دائما 
ـٌ بالمقٌدـ كتتشٌكؽ إلى المؤخر، كىك سٌر األسرار عنده في التقديـ كالتأخير،  تيت
خاصة في متعمقات الفعؿ، كىي نكتة رأم اإلماـ عبد القاىر الجرجانى، أٌنيا ال 
تكفي غميبل كال تشفي مريضا، حتى يتبيف مف أيف كانت تمؾ العناية ؟، كبـ كاف 

ٍبمغى عممو -أىـٌ ؟ ، كقد بذؿ الباحث جيدا  في كشؼ كجو العناية كسبيؿ - مى
. االىتماـ 

  اعتنى أبك السعكد ببياف سٌر التقديـ كالتأخير بيف كثير مف المعاني المتعاطفة في
أٌنو يصٌح أف يتقٌدـ المتأٌخر - مف الناحية العقمية المجردة - السياؽ ، مٌما رأم 

تقديـ ذكر اإلثـ عمى المنفعة ، كتقديـ ذكر المفسد عمى : أك يتأخر المتقٌدـ، مثؿ 
المصمح ، كتقديـ ذكر السّْنىة عمى النـك ، كتقديـ ذكر الميؿ عمى النيار ، كالٌسر 

الخ، ككشؼ  فييا عف معافو ..عمى الجير ، كتقديـ ذكر األمكاؿ عمى األكالد
بديعة كأسرار بالغة الٌدٌقة، عظيمة المتعة كالمنفعة، كقد كاف ذلؾ في الفصؿ 

 الرابع مف ىذا البحث 
  في ىذا المقاـ، تنبييو إلى أٌف - رحمو اهلل تعالي -يسجؿ لمشيخ أبي السعكد

الٌسر الببلغٌي في باب التقديـ كالتأخير، قد يككف مردُّه تقديـ المقٌدـ، كما قد يككف 
الٌسرُّ كامنان في تأخير المؤٌخر، كفقا لزاكية النظر كجية الٌتأٌمؿ، مثاؿ ذلؾ التأخير 
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الذم تككف عمتو مراعاة تكافؽ الفكاصؿ كحسف تناغميا، فالسر كامف أساسا ىنا  
.  في تأخير المؤخر كي يتكافؽ مع غيره في سياؽ اآليات كفكاصميا

  تفاكتت أساليب عمـ المعاني في حظكظيا مف عناية الشيخ أبي السعكد
كتحميبلتو، ففي الكقت الذم بالغ  في بياف مكاقع االستئناؼ البيانٌي، كالجمؿ 

الخبرية الكاقعة تعميبل لجمؿ إنشائية أك منفٌية في باب الفصؿ كالكصؿ، كفي بياف 
كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، نجده يمٌر كريما عمى غيرىما مف مكاضع الفصؿ 

. كالكصؿ ، ك كذا أحرؼ العطؼ األخرل
 عمى الجممة الكاقعة إطنابا بالتذييؿ " االعتراض بالتذييؿ" يسمى أبك السعكد كممة

في نياية اآليات القرآنية، ككممةي اعتراض ذاتييا، ال تدٌؿ عمى كقكع الكممة أك 
الجممة  في نياية القكؿ، بؿ عمى كقكعيا كسطا معترضةن كفاصمةن بيف متبلزميف، 

.   كالمبتدأ كالخبر كالصفة كالمكصكؼ، كالصمة كالمكصكؿ
  ،لقد تميز أبك السعكد بالتطبيقات الببلغية الكاسعة النطاؽ ألساليب عمـ المعاني

فيك عندما يتناكؿ اآلية يقـك بجيد استقصائي لؤلسرار كالنكت الببلغية البارزة 
في النص في ألفاظو كجممو، مٌما أنتج لنا عف مسائؿ بيانية عديدة كمتنكعة 
المصادر كالعناكيف ، ك كاف مف الكثرة كالغزارة كالتٌنٌكع، عمى نحك يسمح أف 

يستقٌؿ كؿُّ باب مف أبكاب عمـ المعاني ببحث ببلغي رصيف، يٍحًصي كيٍستقًصي 
فيو الباحث كافةى جكانب المكضكع، مقارنا بيف ما ذكر كما أشار إليو غيره في 

تمؾ المكاقع ، ليقؼ عمى حقيقة تفكؽ أبي السعكد عمى الزمخشرم كاليضاكل، في 
غزارة المادة كتنكعيا كعمقيا، كما أيشير إلى ذلؾ في الفصؿ األخير مف ىذا 

. البحث
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  لقد اتضح مف خبلؿ ىذا البحث، أف شيخ اإلسبلـ كاحده مف أتباع مدرسة اإلماـ
ذا كاف الزمخشرم قد طار بالشيرة فى اتباع نيج عبد  عبد القاىر الببلغية، كا 
القاىر ، كفاز بمقب األستاذية في حقؿ الدراسات الببلغية حكؿ القرآف الكريـ، 

ٍف أجاد اٌلبلحؽي  ليّْة، فالفضؿي  أبدا لمٌسابؽ كا  فيك إنما حاز ىما بفضؿ الٌسبؽ كاألىكَّ
. 

  كمٌما يدٌؿ عمى عمكى كعب أبي السعكد في باب الٌدراسات البيانٌية حكؿ القرآف
العظيـ، أٌف كتابو جمع فأكعى ما تفٌرؽ في غيره، كأتى فيو مف حٌر أفكاره 

كاجتياداتو ما لـ يأت في سكاه كمِّا ككيفنا حتى تخـك زمانو،  كظؿى مف بعده عالةن 
عميو، مثؿ الٌشككانى في فتح القدير، كاأللكسي في ركح المعاني، كالٌطاىر بف 

 .عاشكر في التحرير كالتنكير ، كغيرىـ كثير
  كيمكف لمباحث تقديـ جممة مف التكصيات لمباحثيف كالمشتغميف بقضية إلعجاز البيانٌي  

:  لمقرآف العظيـ ، عسى أف تككف ليـ نجكما ىادية عمى طريؽ البحث كالتحصيؿ، كىي 

سعيا إلنجاز بحكث عممية دقيقة متخصصة في عيد التخصصات الدقيقة فما : أكال
فكقيا، ييكصىي باختيار عناكيف فرعية ألساليب عمـ المعاني في تفسير أبي السعكد، 
بالنظر إلى المادة العممية الكفيرة في كٌؿ باب مف أبكاب عمـ المعاني، بما يسمح 

. بالغكص في أعماقو كبالمقارنة الجادة بينو كبيف غيره

ييكصى الباحث بتخصيص المعاني المبتكرة، كاألسرار الببلغية البديعة التي تعكد : ثانيا
إلى اجتيادات ذاتية مف لدف شيخ اإلسبلـ أبي السعكد بدراسات مستقٌمة، تتجٌمي فييا 

مدم الٌتمٌيز كالٌتفٌرد الذم يمتاز بو،  كتكشؼ درجة االجتياد كاالستقبللٌية التي أظيرىا 
الشيخ في تناكلو لمسائؿ عمـ المعانى كغيرىا، كفي التطبيقات الببلغية عمى النظـ 
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بتبٌكء المكانة المرمكقة التي يستحٌقيا، عمى - عف جدارة –القرآني العظيـ، بما يسمح لو 
. خارطة الدراسات البيانٌية حكؿ القرآف الكريـ

تيكفّْر ىذه الدراسات التطبيقية مىعينا عذبا مف األمثمة كالشكاىد الببلغية المشركحة ، : ثالثا
المقركنة بالتحميؿ كالتعميؿ في أساليب المعانى، يمكف أف تككف منيبل لمدرس الببلغٌي 

التعميمٌي ، الذم ال يزاؿ يعتمد عمى الشاىد اليتيـ  كالمثاؿ المفرد ،  الذم ينقمو البلحؽ 
عف السابؽ ، مٌما ال يشفي غميؿ الدارسيف المبتدئيف ، كال يشفع ليـ في القدرة عمى 

تطبيؽ القكاعد عمى شكاىد كأمثمة مشابية، األمر الذم يصٌعب مف يسر عمـ الببلغة، 
كيجعؿ كثيرا مف الدارسيف ينفركف منو، مف أجؿ ىذا ، أسمح لنفسي أف أيكًصى الٌدارسيف 
كالمدٌرسيف بالرجكع إلى مثؿ ىذه الدراسات الببلغية التطبيقية لمتزٌكد منيا لتكثير األمثمة 

كالشكاىد المشركحة لممتعٌمميف كالمبتدئيف ، تربيةن لذكقيـ المغكٌل كالببلغٌي ، كارتقاءن 
. بمستكل الفائدة كالمتعة األدبية لدييـ

ييكًصي الباحثي بعدـ التسميـ بالمقكلة السٌيارة بأٌف اٌلمساف العربي كالذكؽ األدبي قد : رابعا
اعتراىا الفساد كالضعؼ في البيئات اإلسبلمية غير العربية ، كأف تتـٌ مراجعةي ىذه 

المقكلة عمى ضكء جٌمة العمماء األعبلـ كالمجتيديف األفذاذ في كافة فركع المغة كاألدب ، 
الذيف ظيركا في تمؾ البيئات المٌتيمة ، ليس فقط في عصكر القٌكة كاالزدىار، بؿ كحتى 
في عصكر الٌتخمؼ  كاالندحار،  ككاف قميبل ما ييقابىمكف بنظراء كأنداد ليـ  في البيئات 
العربية الخالصة  عمى مدار الزماف، كفي مختمؼ العمـك كالمعارؼ اإلسبلمية كالعربٌية، 

 . كلنا في شيخ اإلسبلـ أبي السعكد خير دليؿ عمي ذلؾ 
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أبو السعود حياته وآثاره :  تمهيد  

. ـ 1574- 1493:  هػ الموافؽ 982 – 898

مد بف مصطفي :  اسمو ك مكلده  / 1   مد بف محى ىك شيخ اإلسبلـ كمفتي األناـ محى
العمادم، فقيو حنفيه، مفىسر ماىر، كلغكمي طكيؿ القامة، اشتير بكنيتو أبك السعكد 
ىػ 898العمادم، حتى نسب تفسيره إلييا، كأطبؽ المترجمكف لو عمى أف مكلده كاف عاـ 

. (1)، كىي اسـ قرية عمى مرمى حجر مف القسنطينية(أيمي )بػ

، أم بفارؽ (2)ىػ900إف ميبلده كاف سنة تسعمائة :       كانفرد البدر الطالع بالقكؿ 
عاميف، كال يمكف اتخاذ ىذا القكؿ المنفرد اختبلفا معتدا بو في كجو تكاتر الركايات في 

 .أمر ميبلده زمانا كمكانا

     ككاف مكلده في بيت عمـ كفضؿ، كشيرة ذائعة في القضاء كاإلفتاء، فأسرة العمادم 
التي ينحدر منيا، ىي أسرة ركمية األصؿ نبغ منيا ثمة مف القضاة كالمفتيف الذيف 
تعاقبكا عمى عرش القضاء في ببلد الرـك كحكاضر الشاـ، ففي دمشؽ تكالى عمى  

 .(3)منصب القضاء رجاؿ مف العمادييف، ك منيـ انتقؿ المنصب  إلى أسرة المرادم

رزؽ الشيخ أبك السعكد بثبلثة أبناء، أكليـ محمد بف محمد بف محمد بف : أبناؤه  / 2
مصطفى العمادم، تمقي عمـك الشريعة كالفقو كتقمد منصب القضاء في حياة كالده، قيؿ 

إنو كاف متساىبل فيما ينبغي لمنصب القضاء مف الرزانة كالصيانة كحسف السمت، : عنو
كبسبب مف ذلؾ عزؿ عف قضاء دمشؽ حاضرة الشاـ ككلي قضاء حمب، كلـ تقرعينو 

 .بيا، فمـ يمبث بيا إال قميبل
                                                           

1
 3/55، انكٕاكت انغبئشح ثأػٛبٌ انًبئخ انؼبششح، َغى انذٍٚ انغض٘، 2/440اَظش شزساد انزْت ٢ثٍ انؼًبد، -  
2

 (دٌٔ ربسٚخ)- ، داس انًؼشفخ، ثٛشٔد1/261 انجذس انـبنغ ثًؾبعٍ يٍ ثؼذ انمشٌ انغبثغ، يؾًذ ثٍ ػهٙ انشٕكبَٙ-  
3

 و 1959ديشك / ، ؽ1/239رشاعى اٞػٛبٌ يٍ أَجبء انضيبٌ، يؾًذ انؾغٍ انجٕسُٚٙ  - 



19 
 

   كأكسط أبنائو أحمد بف محمد العمادم، ككاف منصرفا لمتعميـ كالتعمـ ك فييما أفنى 
 .حياتو، كنعـ ما فعؿ

  أما مصطفى فيك أصغر أبنائو كأقصرىـ باعا في العمـ، تقمد القضاء بعسكر الرـك 
محتذيا حذك أبيو، كحظي بحفاكة السمطاف كبحسف رعايتو، كفاء لمكانة كالده العمية لدم 

.  (1)السبلطيف، لبي نداء المكت كىك قاض في عساكر الرـك

لـ تفصؿ كتب التراجـ القكؿ عف مراحؿ نشأتو كطفكلتو األكلى، : أشياخو كمعممكه  / 3
سكل أنو نشأ كتربي تحت كنؼ كالده محمد بف مصطفي العمادم، ككاف عالما تقيا 

كرعا، كشيخا مف المتصكفة، ككاف مؤدبا لمسمطاف ابف يزيد ابف السمطاف محمد الفاتح 
تمقي العمـ عف أكابر العمماء في عصره، كأكليـ كالده محمد بف المصطفي .  (ىػ886)

 :(2)العمادم، قرأ عميو  ثبلثة كتب لمشريؼ الجرجاني بتماميا كىي

 .كتاب حاشية التجريد في الفقو- 1

 .كشرح المفتاح في الببلغة، قرأه عميو مرتيف- 2

 كشرح المكاقؼ- 3

: ، كاسمو (أفندم )بسعدم جمبي :      كمف شيكخو العبلمة قادرم جمبي، المشيكر بػ
، تفرغ لمتدريس كنشر  سعد اهلل بف عيسى بف أمير خاف، معدكد مف أكابر عمماء الرـك

الفكائد :)، كلو(ىػ95 )العمـ قبؿ أف يتكلي قضاء األستانة، ثـ منصب اإلفتاء إلى كفاتو
. (3)في الفقو، كحاشية عمى تفسير البيضاكم (البيية

                                                           
1

 1/240رشاعى اٞػٛبٌ نهجٕسُٚٙ، يظذس عبثك -  
2

ْـ، شزساد انزْت فٙ أخجبس يٍ رْت، اثٍ انؼًبد انؾُجهٙ 1402/، ؽ1/65كشف انظٌُٕ ػٍ أعبيٙ انكزت ٔانفٌُٕ، ؽبعٙ خهٛفخ -  

8/467 ، 
3

 8/467شزساد انزْت ، يشعغ عبثك -  
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   لـ تسجؿ ألبي السعكد رحبلت في طمب العمـ خارج أرض قكمو، مع أف خير الديف 
أنو درس كدرس في مدارس كثيرة، بيد أنو لـ يتفضؿ عمينا بذكر أم : الزركمي ذكر

 (1)منيا، ال التي تعمـ كال التي عمـ فييا

تخرج عمى يدم شيخ اإلسبلـ جيؿ مف العمماء كالقضاة، كاف ليـ ذكر : تبلميذه  / 4
 :مرفكع في تعظيـ شعائر اهلل كتطبيؽ شرائع اإلسبلـ، كيذكر منيـ 

 .(2)سعد الجمبي، كاف تمميذا مبلزما لشيخو أبي السعكد :  أكال 

قاضي حمب كآمد  (ىػ999: ت)الشريؼ المكلى محمد بف حسف، المعركؼ بالسعكدم: ثانيا
كغيرىما مف البمداف، اختص بصحبتو، كركل عنو شعره ك تفسيره الحافؿ بالجكاىر كالآللي، 

أخذه عنو كناكلو نسخة منو كأجازه في سائره، كنقمو إلى دمشؽ حيف قدكمو إلييا، ككاف 
 .(3)أعجكبة في الفيـ كالذكاء 

كماؿ الديف أحمد، المشيكر بطاش كبرم زاده، أخذ العمـ عف كالده فمما ترقي في : ثالثا 
معارجو لـز شيخ اإلسبلـ أبا السعكد فتزكد منو بخير زاد كتفقو عمى يديو، تقمد قضاء 

 (4)العسكر ثـ حمب كدمشؽ، ككاف فاضبل كثير المحامد

، تمقي العمـ عف الشيخ أبى  (ىػ995:ت)حسف يكسؼ الركمي الصمداني : رابعا
 . السعكد، كاشتغؿ في خدمتو كلزـك ظمو

 :آثاره العممية / 5

 :    يمكف تقسيـ اآلثار التي ينقشيا العمماء في كجو الزماف إلى ثبلثة جكانب
                                                           

1
 (ثٛبَبد َبلظخ )، 3/ ؽ7/288اٞػ٣و نخٛش انذٍٚ انضسكهٙ، -  
2

 467/ 8شزساد انزْت ٢ثٍ انؼًبد انؾُجهٙ: ، ٔاَظش أٚؼب3/35انكٕاكت انغبئشح ثأػٛبٌ انًبئخ انؼششح يشعغ عبثك -  
3

 3/55انكٕاكت انغبئشح نُغى انذٍٚ انغض٘ -  
4

 3/55انًشعغ انغبثك -  



21 
 

تأثيرىـ في مجرل األحداث كالناس في محياىـ، كتأسييـ بيـ بعد مماتيـ، كقد : األكؿ 
تحقؽ ذلؾ لمشيخ أبي السعكد باشتغالو في حقؿ التعميـ كالتزكية كالتيذيب، بجانب ككنو 
قاضيا كمفتيا كشيخا لئلسبلـ، مشاركا بقكة في الشأف العاـ مف خبلؿ المناصب الرفيعة 

التي تقمدىا، مسمكع الكممة لدم سبلطيف الدكلة العمية، ظافرا بثقة الخاصة كالعامة، 
. تأكم إليو أفئدة مف الناس فيما شجر بينيـ مف مسائؿ الديف كالحياة

      ك مما يدؿ عمى ثقة الحكاـ بو، أف السمطاف سميماف القانكني أكصى قبؿ كفاتو 
، كىي قطعة مف القماش تستخدـ لحفظ المكاد، بأف تجعؿ معو في قبره، فمما جاء (بقشة)

أجمو أخبر بذلؾ شيخ اإلسبلـ أبك السعكد، فأمر بأف تعرض عميو قبؿ كضعيا في قبره، 
فمما فتحيا كجد فييا جميع الفتاكل التي أفتى بيا أبك السعكد لمسمطاف سميماف القانكني 

مف صالحات أعمالو في ميزاف حسناتو ، فانفجر - فيما يبدك – إباف عيده، معتبرا إياىا 
أراد أف يبرئ ذمتو عف السؤاؿ ، كيحيؿ السؤاؿ إلى مف كتبيا : الشيخ بكاء كنحيبا ، كقاؿ

   (1)، نسأؿ اهلل الخبلص

التبلميذ الذيف تمقكا العمـ عنو كقامكا بنشره، سالكيف نيج شيخيـ في رفع لكاء : ثانيا 
العمـ كالديف، ككاف لو منيـ الطبؽ المعمى، فقد نشأ في كنفو كتمقي العمـ في  مجالسو 

عدد كبير مف العمماء كالقضاة كالمفتيف، الذيف عبل شأنيـ في الحياة العامة لمدكلة 
العثمانية، كقد مر آنفا ذكر أسماء طائفة منيـ ، بمف فييـ أبناءه الثبلثة، فقد نالكا 

غالب الذيف تعاقبكا عمى : حظكظا مف العمـ كالفقو في الديف ، كقد أشار البكريني إلى أف
القضاء في دمشؽ في زمنو كانكا مف تبلميذ أبي السعكد، ككانكا ينتسبكف إليو كيتشرفكف 

 (2)بسنتو كيرجعكف الفضؿ في المناصب التي نالكىا إلى مبلزمتيـ لو

                                                           
1

 27، ٔيُٓظ أثٙ انغؼٕد فٙ رفغٛشِ، ثبثكش ثهٕنخ ، يشعغ عبثك ص113/ 2اَظش انفزٕؽبد ا٠ع٣يٛخ ، صُٚٙ دؽ٣ٌ ، -   
2

 1/240رشاعى اٞػٛبٌ نهجٕسُٚٙ -  
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الكتب كالمصنفات التي تركيا العمماء خدمة لمعمـ كطبلبو، مما كتبكا بأيمانيـ أك : ثالثا 
أممكا عمى طبلبيـ، مف متكف الكتب كشركحو ، إذ يرجي مف كؿ أكلئؾ أف يككف مشمكال 

.  (1)(َوَ ْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُهـْ ): بقكلو تعالي

إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث ، صدقة جارية ، أك  ):كبقكلو عميو السبلـ  
 (2) (عمـ ينتفع بو ، أك كلد صالح يدعك لو

     كالمؤكد أنو لـ يتكفر  لمشيخ أبي السعكد سعةه مف الكقت  يتفٌرغ فيو لمتأليؼ 
قامة الدركس ، كالتنٌقؿ بيف األمصار  كالتصنيؼ ، فقد أشغمتو شكاغؿ القضاء كاإلفتاء كا 
كالديار استجابة لدكاعي العمؿ كمشاغمو ، كلـ يكف مف اليٌيف الجمع بينيما عمى درجة 
سكاء ، في كقت عـٌ فيو الجيؿ كفشت األمية في أصكؿ الديف قبؿ فركعو ، فكاف مف 

كاجب العالـ الفقيو كقد تقٌمد منصب القضاء كاإلفتاء ، أف يتفرغ لتعميـ العامة كالخاصة، 
كأف يفتي ليـ في أبكاب العمـ صغيرىا ككبيرىا، كربما كاف مف اعتقاده  أف االشتغاؿ 

زالة أسباب الشقاؽ كالخبلؼ بينيـ، كاإلفتاء عمييـ فيما أشكؿ مف أمكر  بأمر المسمميف كا 
الديف كالدنيا، أكبر نفعا كأكثر زلفى، مف االعتكاؼ عمى التأليؼ كالتفرغ لمتصنيؼ، عمى 

.   أىميتو في نشر العمـ كتزكية المعرفة

     كمع ذلؾ ، فقد نسب إليو أصحاب التراجـ جممة مف الكتب كالرسائؿ كالحكاشي 
العممية، كأكثرىا ذات صمة بمجاؿ عممو في دكاكيف القضاء كاإلفتاء كالبحث الفقيي، 

 :(3)كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ 

                                                           
1

 12:ٚظ -  
2

 3/255، ٔيغهى فٙ كزبة انٕطٛخ، ثبة يب ٚهؾك ا٠َغبٌ يٍ انضٕاة (38)أخشعّ انجخبس٘ فٙ اٞدة انًفشد سلى -  
3

 ثٛشٔد- ، داس إؽٛبء انزشاس انؼشث11/301ٙيؼغى انًؤنفٍٛ نؼًش سػب كؾبنخ، :  ، ٔاَظش8/467شزساد انزْت ٢ثٍ انؼًبد انؾُجهٙ -   
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، ك سيأتي (إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ): تفسير أبي السعكد المسمى- 1
 .الحديث عنو مفصبل 

جممة مف الحكاشي عمى كتاب تفسير الكشاؼ لمزمخشرم، بمغ بيا إلى  سكرة الفتح، - 2
ككرد في كشؼ الظنكف باسـ معاقد الطراؼ ، ككانت تقرأ عمى  (معاقد النظر): كسماىا 

 .الناس عقب دركس التفسير كىي آية بينة عمى رسكخ قدمو في عمـك الببلغة كالبياف

 .حاشية عمى كتاب العناية، مستيبل إياىا مف أكؿ كتاب البيع- 3

 .  تحفة الطبلب في المناظرة – 4

 . رسالة في المسح عمى الخفيف – 5

 .رسالة في مسائؿ الكقؼ – 6

.  رسالة في تسجيؿ األكقاؼ -  7

 .بضاعة القاضي في الصككؾ- 8

 . قصة ىاركت كماركت-  9

فتاكل أبي السعكد، جمعيا المكلى محمد ابف أحمد الشيير ببكزف زاده -10

 .(1)كدكنيا عمى أبكاب كفصكؿ (ىػ983 ) 

أف أحد تبلميذ الشيخ أبي السعكد المبلزميف لو جمع جممة :         كذكر الغزم 
 .صالحة مف فتاكيو في كتاب عمى أبكاب الفقو

                                                           
1

 2/1219كشف انظٌُٕ يشعغ عبثك -  
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ككاف الرجؿ مع ذلؾ أديبا شاعرا، سمسمة ألفاظو عذبة معانيو، كمما نسب إليو مف 
 :(1)الشعر بيتاف، رد بيما عمى أحد عناصر الشيعة، حينما عرض بأىؿ السنة  بقكلو

 نحف أناس قد غدا دأبنا       حب عمي بف أبي طالب

     يعيبنا الناس عمى حبو          فمعػنة المػو عمى العايب

 :فرد عميو الشيخ أبك السعكد قائبل 

 ما عيبكـ ىذا، كلكنو                 بغض الذم لقب بالصادؽ

 كقكلكـ فيػو كفي بنتو                    فمعنة اهلل عمى الكاذب

 :(2)ك ينسب إليو قكلو

 أبعد سميمى مطػمب كمراـ           كدكف ىكاىػا لكعة كغراـ

 كمثػابة           كدكف ذراىػا مكقؼ كمقاـ ممجأكفكؽ حماىا 

كىييات أف تثني إلى غير بابيا      عناف المطايا أك يشتد حزاـ 

 ىي الغاية القصكل فإف فات نيميا      فكؿ مف عمى الدنيا عمي حراـ

                                                           
1

 8/468شزساد انزْت ٢ثٍ انؼًبد انؾُجهٙ ، -  
2

 3/35انكٕاكت انغبئشح ثأػٛبٌ انًئخ انؼبششح ، يشعغ عبثك، -  
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 :(1)كمف ركائع شعره

 كترل الكؿ فيي لمكؿ بيت...    ىذب النفس بالعمـك لترقي    

 سراج  ك حكمة اهلل  زيت...    إنما النفس كالزجاجة  كالعمـ  

ذا أظممت فإنؾ ميت...   فإذا  أشرفت  فإنؾ  حي     كا 

 :(2)كذكر البكريني أف شيخ اإلسبلـ أنشد قبؿ مكتو بنحك ساعة

 ألـ تر أف الدىر  يـك  ك ليمة       يكراف مف سبت جديد إلى سبت

 فقؿ لجديد الثكب ال بد مف بمى       كقؿ الجتماع الشمؿ ال بد مف شت

ذاع صيت الشيخ أبي السعكد عمما مف أعبلـ الفقو في الديف ، : حياته العممية / 6
، ثـ نقؿ منيا (يرسة  )كطارت شيرتو قاضيا عادال كمفتيا كرعا، فقد كلي القضاء في 

إلى القسطنطينية حاضرة الدكلة العمية، كمنيا انتقؿ إلى  قضاء العساكر كاألجناد في 
 كمكث بيا مدة ثمانية أعكاـ يقضي بيف الناس، حكالي سنة  (رـك إيمي)كالية 

. (3)(ىػ945-952) 

    كالعمؿ في القضاء ابتبلء كفتنة في نظر كؿ تقي كرع، يخشى اهلل كيرجك اليـك 
ابتميت بتدبير مصالح العباد برىة في قضاء الببلد، كأخرل في ):اآلخر، يقكؿ أبك السعكد
.  (4)(..قضاء العساكر كاألجناد

                                                           
1

 انًشعغ انغبثك-  
2

 1/239رشاعى اٞػٛبٌ ، يشعغ عبثك -  
3

 8/467شزساد انزْت، يشعغ عبثك -  
4

 .ثٛشٔد، ْٔٙ انـجؼخ انًؼزًذح فٙ ْزا انجؾش- و داس انكزت انؼهًٛخ1999- ْـ 1419، 1/ ؽ1/10رفغٛش أثٙ انغؼٕد -  
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     كىك ما يعنى أنو عمؿ قاضيا مدنيا في أكؿ أمره، ثـ قاضيا في المحاكـ العسكرية، 
قبؿ تقمده منصب اإلفتاء بعد كفاة مفتي الديار السمطانية العبلمة سعد اهلل بف عيسى ابف 

ىػ، أم أنو تبكأ 982ىػ، كظؿ عمى منصب اإلفتاء حتى مماتو عاـ 952أمير خاف، سنة 
 .عرش اإلفتاء قرابة ثبلثيف عاما

أنو كاف غير متكمؼ طعاما كال شرابا، كيعد مف :  في شذرات الذىب:م اقب ومآثر / 7
عمماء الترؾ المستعربيف، كلو ذكر مرفكع في  طبقات الفقياء الراسخيف كالمفسريف 
: المدققيف، كالشعراء كالمغكييف الحاذقيف، حاضر الذىف سريع البديية، متقنا لمغات 

الفارسية، التركية، كالعربية، كأنو كاف يكتب الجكاب مرارا في يـك كاحد، مكافقا لمغة 
 .(1)شعرا أك نثرا كزنا كقافية في المغات الثبلث: السائؿ 

      كاف عالي المكانة لدل السبلطيف مقربا إلى مجالسيـ، حتى أخذ عميو البعض ما 
، كربما استدلكا عمى ذلؾ بما ركاه (2) (الميؿ الزائد إلى السبلطيف كمداىنتيـ) :أسمكه

، بعد أف أىدل إليو : الشككاني أف السمطاف فرض لو مائتيف كخمسيف درىما كؿ يـك
. (3)كتابو في التفسير

، كطاؿ العيد، بيضو في (ص)أنو لما بمغ تسكيده إلى سكرة ):    كفي كشؼ الظنكف
، كأرسمو إلى السمطاف سميماف خاف، فزاد (ىػ973)شعباف سنة ثبلث كسبعيف كتسعمائة 

  (4)(في كظيفتو كتشريفاتو أضعافا

ك ليس ذلؾ بسر، فقد صرح أبك السعكد نفسو في المقدمة أنو يعتـز أف يقدـ تفسيره ىذا 
جناب مف خصو اهلل تعالى بخبلفة األرض، كاصطفاه ):بعد أف يبمغ تمامو ىدية إلى

                                                           
1

 8/467شزساد انزْت يشعغ عبثك -  
2

 1/260أَظش انجذس انـبنغ -  
3

  1/261انجذس انـبنغ، يشعغ عبثك - 
4

 2/1219كشف انظٌُٕ، يشعغ عبثك -  
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لسمطنتيا في الطكؿ كالعرض، السمطاف سميماف خاف بف السمطاف سميـ خاف ابف 
كقد بالغ الشيخ حقا في خمع نعكت الفخامة  عمى السمطاف . (1)(السمطاف با يزيد خاف 

كمع ذلؾ فمـ يسجؿ عميو ما يخؿ بدينو أك ينقص مف درجات - كليتو لـ يسرؼ - 
الذيف أكتكا العمـ، فقد أفاض العمماء في الثناء عميو كعمى دينو ككرعو في أقضيتو ك 

فتاكيو، كلعؿ حسف التكافؽ كالتشاكر بيف العمماء كاألمراء أمر محمكد،  كربما كاف مف 
ـْ ِفي اأْلَْمرِ }:امتثاؿ األمر الكريـ ، كتحقيقا لمصمحة األمة في تكحيد الصؼ  (2){َوَشاِوْرُه

ككحدة الكممة كحشد أسباب القكة كالمنعة، أما ما يككف بينيما مف كجكه المؤانسة 
، فيك مما جرت بو العادة بيف فضبلء الناس، مالـ  كالمطؼ، كمف ألكاف المزايا كالمكاـر
يكف سببا لممداىنة في الديف، كاشتراء آيات اهلل بثمف قميؿ، فإنو كخيـ  العاقبة مذمـك 

 .                                              الخاتمة

  : ث اء العمماء عميه / 8

ىك أعظـ مكالي الرـك كأفضميـ، لـ يكف لو نظير في زمانو في ):     قاؿ عنو الغزم
ماما كامبل، شديد التحرم في فتاكيو...العمـ كالرئاسة كالديانة حسف ...عالما عامبل كا 

المجاكرة كافر اإلنصاؼ، دينا خيرا سالما مما ابتمي بو كثير مف مكالي الرـك مف أكؿ 
 (3)..المكيفات

كاف ذا ميابة عظيمة كاسع التقدير سائغ التحرير، ):      كقاؿ عنو ابف العماد الحنبمي
.   (4)(يمفظ الدرس مف كممة كينثر الجكىر مف حكمة، بحرا زاخرا كطكدا شامخا

                                                           
1

 1/9يٍ يمذيخ رفغٛش أثٙ انغؼٕد -  
2

 159: آل ػًشاٌ - 
3

 3/35انكٕاكت انغبئشح يشعغ عبثك -  
4

 8/468شزساد انزْت -  
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، ):     كقاؿ عنو الذىبي سارت أجكبتو في جميع العمـك كجميع اآلفاؽ مسير النجـك
كجعمت رشحات أقبلمو تميمة نحر لككنيا يتيمة بحر، يا لو مف بحر، ككاف مف الذيف 

قعدكا مف الفضائؿ كالمعارؼ عمى سناميا كغاربيا، كضربت لو نكبة االمتياز في مشارؽ 
األرض كمغاربيا، تفرد في ميداف فضمو، فمـ يجاكره أحد، كانقطع عف القريف كالمماثؿ 

في كؿ بمد، كحصؿ لو مف المجد كاإلقباؿ كالشرؼ كاألفضاؿ ماال يمكف شرحو 
 .(1) (...بالمقاؿ

،  ):كقاؿ عنو الشككاني في البدر الطالع أبك السعكد األفندم اإلماـ الكبير عالـ الرـك
ك تفسيره مف أجؿ التفاسير كأحسنيا، كأكثرىا تحقيقا ...برع في جميع الفنكف كفاؽ األقراف

كتدقيقا، ككاف قد تناىت عظمتو في الممالؾ الركمية، كصار المرجع في كؿ ما يتعمؽ 
. (2)(بالعمـ

ذا كاف تفسير الشيخ أبي السعكد قد بمغ تمؾ المرتبة السنية، كناؿ تمؾ المناقب      كا 
العمية لدل جمة العمماء، فؤلنو قد أعد لو عدتو كجيز لو بجيازه مف العمـك كالفنكف 

الكاجبة لمف يتصدم لمتفسير أف يغكص في أعماؽ بحارىا، كأكثرىا إلحاحا عمـ البياف 
أف أحدا : كالمعاني، المذيف ىما عدة المفسر لمخكض في دقائقو عمى حد قكؿ الزمخشرم

عمـ :كىما , إال رجؿ قد برع في عمميف مختصيف بالقرآف): ال يغكص في دقائؽ التفسير
 .(3)(المعاني كالبياف، كتميؿ في ارتيادىما آكنة، كتعب في التنقير عنيما أزمنة

ىػ، كىك 951لمكتاب أف كفاتو كانت سنة ... المدكف عمى ظير أحد طبعة:وفاته  /9
كىـ كبير، مف أغرب صنائع أرباب المطابع كتجار الكتب، بدليؿ أنو تقمد منصب 

ىػ، كىك العاـ الذم تكفي فيو الشيخ سعد اهلل بف عيسى ابف أمير 952اإلفتاء بعده بسنة 

                                                           
1

 8/467شزساد انزْت، يشعغ عبثك -  
2

 1/261انجذس انـبنغ، يشعغ عبثك -  
3

 (ثٛبَبد َبلظخ ) إٚشاٌ–،  يُشٕساد يكزجخ انج٣غخ، لى 1/8انكشبف ن١يبو عبس اهلل انضيخشش٘-  
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خاف، المفتي الذم خمفو عمى عرش اإلفتاء، كظؿ الشيخ أبك السعكد عمى كرسي اإلفتاء 
 .(1)قرابة ثبلثيف سنة، أم أنو عاش كاحدا كثبلثيف سنة بعد التاريخ المذككر

     ككفقا لما أكرده معجـ المؤلفيف، فإف ىناؾ فرقا يبمغ أربع إلى خمس سنكات بيف 
ىػ، ككفاتو في 898العاميف اليجرم كالميبلدم، فبالتقكيـ اليجرم  كاف ميبلده في 

حسب - ىػ، فيككف قد آكم إلى اهلل عف أربع كثمانيف سنة، كفي التقكيـ الميبلدم 982
 فيككف قد لبى نداء المكت (2)ـ 1574 ككفاتو عاـ 1493كاف ميبلده عاـ - رضا كحالة

.  عاما79عف 

    كالذم عميو جماىير أىؿ العمـ أنو سمـ ركحو إلى بارئيا بالقسطنطينية باألسحار، 
ىػ، عف أربع كثمانيف 982في الثمث األخير مف ليمة األحد الخامس مف جمادل األكلى 

سنة، حافمة بالعمـ كالعمؿ، كالقضاء كاإلفتاء، كمعاكنة السبلطيف في تكطيد دعائـ 
الشريعة، كتقدـ الصبلة عميو في حـر السمطاف محمد الكبير فخر المكلى سناف، كشيد 
جنازتو الجـ الغفير مف أئمة المسمميف كعامتيـ، ك ككرم الثرم بمقبرة كاف قد أنشأىا 

يانا في . (3)بجكار قبر الصحابي الجميؿ أبي أيكب األنصارم رضي اهلل عنو تقبمو اهلل كا 
 .العمييف، مع النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف كحسف أكلئؾ رفيقا

:  م هجه و مصادره/ 10

كؿ مف ترجـ لشيخ اإلسبلـ أبي السعكد العمادم نسب إليو كتاب التفسير، كىك كتاب  
،  (تفسير أبي السعكد )اعتراه التحكير مرتيف، مرة بنسبتو إلى كنية الرجؿ كاشتياره بيا 

التي أطمقيا المؤلؼ عمى كتابو في  (القرآف)كليس ىذا مف صنعو، كأخرل باستبداؿ كممة 

                                                           
1

 8/468 ، شزساد انزْت يشعغ عبثك 3/36انكٕاكت انغبئشح، -  
2

 301/ 11يؼغى انًؤنفٍٛ، سػب كؾبنخ -  
3

 3/35، ٔانكضاكت انغبئشح، يشعغ عبثك 8/468شزساد انزْت، يشعغ عبثك - 
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تفسير أبي السعكد،  ):فصار عنكانو الذم اشتير بو (الكتاب)مقدمة الكتاب بكممة 
إرشاد العقؿ السميـ ):، بدال مف  (إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ):المسمى

، كمع اعتقادم أف األمر  في استبداؿ القرآف بالكتاب، لفظي (إلى مزايا القرآف الكريـ
كشكمي ، إال أف االلتزاـ بما صنع المؤلؼ  ىك أقرب لمتقكل ، كأدنى إلى الدقة كاألمانة 

. العممية

       بدأ أبك السعكد تصنيؼ الكتاب بعد أف جاءتو نذر الكبر، كاستكت عنده معالـ 
فمما انصرمت ):الحكمة، كرسخت أقدامو في أرض خصبة، معربا عف ذلؾ بمسانو كقممو

كقد مسني الكبر .. عرل اآلماؿ عف الفكز بفراغ الباؿ ، كرأيت أف الفرصة عمى جناح 
كتضاءلت القكل ك القدر، كدنا األجؿ مف الحمكؿ، كأشرفت شمس الحياة عمى األفكؿ، 
عزمت عمى إنشاء ما كنت أنكيو كتكجيت إلى إمبلء ما ظمت أبتغيو،  ناكيا أف أسميو 

نعامو   (1)(إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ):عند تمامو بتكفيؽ مف اهلل كا 

:        كيشير العنكاف بجبلء إلى  المنيج  كاليدؼ مف إنشاء ىذا التفسير، أما اليدؼ 
فيك بياف مزايا النظـ القرآني لذكل العقكؿ السميمة ، كالكشؼ عف كجكه ببلغتو الفائقة 

كنصب الدالئؿ عمى إعجازه لئلنس كالجف، ما يعنى أف مذىبو في اإلعجاز القرآني ىك 
النظـ البديع كاألسمكب الفريد المبايف ألساليب العرب، كفصاحتو الفائقة لكؿ القكل : 

خبار بالمغيبات الماضية  كالقدر، كما يحكيو ىذا النظـ مف حكـ بالغة كشرائع حاكمة ، كا 
 .(2)منيا كالمستقبمة

 

                                                           
1

 9يٍ يمذيخ انًؤنف، طـ-  
2

، سعبنخ دكزٕساِ غٛش يُشٕسح، يٕدػخ ثًكزجخ كهٛخ انهغخ 557اَظش انج٣غخ فٙ رفغٛش أثٙ انغؼٕد، انشؾبد يؾًذ ػجذ انشؽًٍ، طـ-  

 (  2378): انؼشثٛخ ثبنمبْشح عبيؼخ اٞصْش ثشلى
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: أما منيجو  في الكتاب ، فيمكف تحديد معالمو ككصؼ حدكده  كما يمي 

أٌكؿ ما يبلحظ عمى منيج شيخ اإلسبلـ ، أٌف تفسيره  مف نكع التفسير بالرأم، كمع -1
ذلؾ نجده يكرد  اآليات كاألحاديث النبكية الشريفة بيف حيف كآخر، ثـ أقكاؿ الصحابة 

. رضي اهلل عنيـ جميعا لبلستدالؿ أك االستئناس بما يذىب إليو في تأكيمو

ذكر بعض القراءات القرآنية، مع بياف أثرىا في اختبلؼ المعنى ، دكف  تطكيؿ - 2
(. 1)ممؿ أك تقصير مخؿ

العناية بالمسائؿ النحكية كعرضو لبلختبلفات اإلعرابية ، مرجحا ما يراه مذىبا قكيا - 3
. مؤيدا  لممعنى الذم يرل رجحانو

يشير شيخ اإلسبلـ لبعض المسائؿ كاألحكاـ الفقييو إشارات سريعة، كٌمما رأم ذلؾ - 4
.  مييمِّا، دكف الخكض في عمؽ القضايا الفقيية التي  مظانيا  كتب الفقو 

االلتزاـ المكضكعي كعدـ االستطراد إلى مكضكعات جانبية تخرجو بعيدا عف صمب - 5
.   مكضكعو ، فيك ال  يخمط  التفسير بما ليس منو

أما المباحث الببلغية فقد زخرؼ بيا الكتاب كفاض، ككانت الغاية القصكل التي - 6
(. 2)سٌدد إلييا الشيخي ًسيامىوي ، كفتح عمييا أعيينىوي ، كبيا ذاع صيتيو كاشتير كتابو 

يذكر شيخ اإلسبلـ المناسبة بيف السكرة كالسكرة كما بيف اآلية كاآلية ، كيشير إلى - 7
(. 3)ارتباط السكرة أك اآلية بما قبميا أك بما بعدىا، في مكاطف كثيرة 

                                                           
1

 156/ 1 ، 140/ 1يٍ انجمشح  (81) ٔاٜٚخ سلى   (61)، ٔرفغٛشِ نٝٚخ سلى (5)، آٚخ سلى27/ 1اَظش رفغٛشِ نغٕسح انفبرؾخ -  
2

 351/ 1اَظش انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ،  نهزْجٙ  ، يشعغ عبثك ، -  
3

 آٚخ سلى 347/ 2، اَظش رفغٛشِ ٞٔل عٕسح اَٞؼبو 363/ 1 ،  357ٔ/ 1يٍ  آل ػًشاٌ  (38)ٔآٚخ سلى  (33)اَظش رفغٛشِ نٝٚخ سلى -   

 (1) ، آٚخ سلى 174/ 6، ٔٞٔل عٕسح انشؽًٍ  (1)
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مما يسجؿ لشيخ اإلسبلـ بمداد العٌزة كالفخار تجنبو ذكر اإلسرائميات إال فيما ندر، - 9
كقد يذكرىا ليستأنس بيا استئناسا ، أك التحذير منيا كالتنبيو عمى بطبلنيا كما صنع مع 

َـّ ِبَها َلْواَل َأْف ): اإلسرائميات الكاردة في قصة يكسؼ، في قكلو تعالي  َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَه
كما فعؿ مع قصة ىاركت كماركت، حيث صرح بأنيا مف ، و(1 ) (َرَأى ُبْرَهاَف َربٍّه

كقيؿ ك قيؿ ، إف كؿ ذلؾ إال خرافات كأباطيؿ : " ركايات الييكد، كعقب عمييا بالقكؿ 
تمجيا اآلذاف كتردىا العقكؿ كاألذىاف، ككيؿ لمف الكيا كلصقيا  أك سمعيا 

(.   2)"كصدقيا

اتسـ أسمكب شيخ اإلسبلـ في كؿ ذلؾ، بحسف الصياغة كنصاعة العبارة، كركعة - 10
المغة ، يكشؾ بيا أف يككف تفسيره لكحة أدبية بديعة ، زاخرة بالجماؿ الفنيٌ   كبالمتعة 

.  األدبية كبالفائدة السنية

عنايتو بذكر أقكاؿ العمماء في بعض المسائؿ كنسبة األقكاؿ إلى أصحابيا مرجحا - 11
لى الحٌؽ  أظير  (. 3)ما يراه إلى الصكاب أقرب كا 

ييؤخذي عمى شيخ اإلسبلـ التزامو بذكر حديث منسكب إلى النبي صمي اهلل عميو - 12
كسمـ ، آخر كؿ سكرة ، في بياف فضميا كالحث عمى تبلكتيا، تماما كما فعؿ الزمخشرم 
كالبيضاكل، كىي أحاديث في مجمميا مكضكعة  ال أساس ليا، كقد أخذىا عميو الذىي 

(. 4)كغيره

                                                           
1

 24: ٕٚعف  
2

 175-1/174رفغٛش أثٙ انغؼٕد -  
3

 2/105، 1/256، 1/45اَظش رفغٛش أثٙ انغؼٕد -  
4

 351- 1/349انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ، نهزْجٙ يشعغ عبثك -  
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كصؼ الشيخ رشيد رضا بعض تأكيبلت شيخ اإلسبلـ أبي السعكد بالتكٌمؼ - 13 
قاؿ رشيد ، (1)(َوَأْ ِذْر ِبِه الَِّذيَف َيَخاُفوَف َأْف ُيْحَشُروا ِإَلى َربٍِّهـْ ) :كالتنٌطع، كما في قكلو

كلكٌف أبا السعكد ..اآلية نزلت في إنذار المؤمنيف، الذيف يخافكف اهلل كيرجكنو: "..رضا
تنطع في التأكيؿ، فذىب إلى أف اإلنذار ىنا مكجو إلى مف يتكقع منيـ التأثر في 

(.  2).."الجممة

   كيظير لي أٌف ىذا تحامؿ عميو بغير حٌؽ، ألف االجتياد ال يبطؿ باجتياد مثمو، فيذا 
قد يككف معدكدان في باب االجتياد في الرأم، مما ال يستدعي كصؼ المخالؼ بما ال 

ال يناؿ مف مقاـ الشيخ كال مف قامتو العالية ، التى - عمى أٌم حاؿ - ينبغي، كىك كبلـ 
شيد لو بيا أىؿ الذكر في كؿ عصر كمصر، بؿ ربما كاف منقبة لو باعتباره صاحب 

 .الرأم اآلخر في المسألة

   اعتمد أبك السعكد اعتمادا جميا عمى  كتابيف جميميف، ىما العمدة في التفسير الببلغي 
الكشاؼ، لئلماـ جار اهلل محمكد الزمخشرم، ك أنكار التنزيؿ كأسرار : لمقرآف الكريـ ىما

التأكيؿ، لئلماـ ناصر الديف أبي الخير البيضاكم، كما استقي تفسيره مف أئمة التفسير 
البارزيف كالطبرل ، كابف كثير، كالقرطبي ،كأبي حياف ، كالفخر الرازل ، كمع ذلؾ فقد 
كاف متميزا مستقبل برأيو كقكلو، يتفؽ معيـ كيختمؼ، كيكافؽ ما ذىبكا إليو كينصؼ، في 

إطار فضاء فسيح مف االجتياد كالتميز كااللتزاـ كالدقة ، في تحميؿ كجكه المعاني 
عجازىا . كاستخراج دقائقيا ككشؼ النقاب عف  أسرار جماليا كا 

 

                                                           
1

 51: اَٞؼبو -  
2

 ، ؽٛش ٔطفّ ثبنزكهف فٙ انزأٔٚم، ْٕٔ يُّ ثشاء ثشاءح انزئت7/253، ٔاَظش فٙ  انًُبس 7/362رفغٛش انًُبس، يؾًذ سشٛذ سػب -  

 .     يٍ دو اثٍ ٚؼمٕة
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: ث اء العمماء عمى كتابه

       تمقى جمة العمماء تفسير أبي السعكد بالقبكؿ كالرضى، كأثنكا عميو خيرا كثيرا، 
ىك مف أجٌؿ التفاسير كأحسنيا كأكثرىا ):كعٌدكه فحبل مبرزا في بابو، قاؿ عنو الشككاني

: كأشاد بو الشيخ الطاىر ابف عاشكر في مقدمة تفسيره حيف قاؿ.  (1)(تحقيقا كتدقيقا
ف كانت كثيرة، فإنؾ ال تجد منيا إال عالة عمى كبلـ سابؽ، بحيث ال حظ ) كالتفاسير كا 

ف أىـ التفاسير ىي تفسير : لمؤلفو إال الجمع عمى تفاكت بيف اختصار كتطكيؿ، كا 
الكشاؼ، كالمحرر الكجيز، البف عطية ، كمفاتيح الغيب لفخر الديف الرازم، كتفسير 

البيضام، الممخص مف الكشاؼ كمفاتيح الغيب بتحقيؽ بديع، تفسير الشياب 
 (. 2)(كتفسير أبي السعكد...األكلكسي

كاف كثير العناية بسبؾ العبارة كصكغيا ): محمد حسيف الذىبي.        كقاؿ عنو د
مكلعا كؿ الكلكع بالناحية الببلغية لمقرآف، فيك ييتـ بأف يكشؼ عف نكاحي القرآف 

الببلغية كسر إعجازه في نظمو كأسمكبو كبخاصة في باب الفصؿ كالكصؿ كاإليجاز 
كاإلطناب كالتقديـ كالتأخير كاالعتراض كالتذييؿ كما أنو ييتـ ببياف المعاني الدقيقة التي 

تحمميا التراكيب القرآنية بيف طياتيا مما ال يكاد يظير إال لمف أكتي حظا كافرا مف 
 (3)(المعرفة بدقائؽ العربية، كيكاد يككف صاحبنا أكؿ المفسريف المبرزيف في ىذه الناحية

اعتنى في تفسيره بالنكاحي الببلغية كالمناسبات بيف اآلم مع ):     كقاؿ عنو المغراكم
(.  4)كيعتبر مف أئمة الكبلـ، كقد أبدل ذلؾ في تفسير.. بعضيا

                                                           
1

 1/261انجذس انـبنغ، يشعغ عبثك -  
2

 1/7انزؾشٚش ٔانزُٕٚش -  
3

 1/351انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ، يشعغ عبثك طـ-  
4

 209انًفغشٌٔ ثٍٛ انزأٔٚم ٔا٠صجبد، يشعغ عبثك طـ-  
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 كغير ىؤالء كثير ممف أثنكا عمى شيخ اإلسبلـ كعمى كتابو القيـ بعد أف تمقاه األمة في 
. المشارؽ كالمغارب بالرضي كالقبكؿ

  :الدراسات السابقة  - 11

: لمباحث , الببلغة في تفسير أبى السعكد، رسالة دكتكراه غير منشكرة :       أكال
عمي البدرل حسيف، مقدمة لقسـ / الشحات محمد عبد الرحمف، تحت إشراؼ الدكتكر

الببلغة كالنقد بقسـ الدراسات العميا ، كمية المغة العربية بالقاىرة ، جامعة األزىر، عاـ 
: ، كقد استيدؼ فيو الباحث 2378: ـ ، مسجمة برقـ1984/ىػ1404

البياف كالمعاني كالبديع، : استجبلء منيج أبي السعكد في تناكلو لعمـك الببلغة الثبلثة -1
كضرب األمثمة كسكؽ الشكاىد عمى ذلؾ، دكف القياـ بأم جيد استقصائي مستكعب 
لمسائؿ أم مف العمـك الثبلثة في الكتاب، أك إجراء تطبيقات كافية، مكتفيا بضرب 

 .األمثمة عمى استنتاجاتو عمى منيج الشيخ  في تناكلو لممسائؿ الببلغية في ثنايا التفسير

عقد مقارنة بيف منيج أبي السعكد، ككؿ مف الزمخشرم في الكشاؼ كالبيضاكم في -2
أنكار التنزيؿ، باعتبارىما أشير مفسريف عنيا بالتفسير الببلغي لمقرآف الكريـ ، مف حيث 
كثرة التطبيقات كشمكليتيا لعمـك الببلغة مف ناحية، كمدل استيعابيما لممسائؿ الببلغية 

.  الكاردة في اآليات أك االقتصار عمى بعضيا مف ناحية ثانية

الكشؼ عف مدل التقدـ كاإلبداع الذم أحرزه شيخ اإلسبلـ في تطبيقاتو الببلغية -3  
عمى تفسير اآليات كاالستدالؿ عمى ذؾ التطكر، الذم يرل الباحث أنو فاؽ كبل مف 

 .الزمخشرم كالبيضاكل في تطبيقاتيما الببلغية عمى اآليات القرآنية
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       كقد أفدت مف ىذا البحث فائدة كبيرة، بالنظر إلى حجـ المادة العممية الذم 
استكعبو، مما أنا بسبيمو مف استشياداتو مف مباحث عمـ المعاني، كمما لست بسبيمو مف 
مباحث البياف كالبديع، كما أفدت منو في تصيد المراجع القديمة التي تعرض بالحديث 

. عف شيخ اإلسبلـ أبي السعكد كعف تفسيره

بابكر : رسالة ماجستير غير منشكرة، لمباحث  : أبك السعكد كمنيجو في التفسير:ثانيا 
جمعة سيؿ، مقدمة لقسـ التفسير كعمـك القرآف بكمية أصكؿ . بمكلة محمد، بإشراؼ د

( 165)، تقع الدراسة في 1988ىػ 1408الديف، جامعة أـ د رماف اإلسبلمية ، سنة  
.  مائة كخمس كستيف صفحة

:     سعي الباحث إلى كشؼ النقاب عف منيج شيخ اإلسبلـ في تفسيره، مف حيث

ككنو معدكدا ضمف طائفة التفسير بالرأم، كمع ذلؾ نراه كثيرا ما يستشيد بالقرآف -1
. كبالسنة، كبأقكاؿ الصحابة كمما رأم ذلؾ ضركريا

احترازه مف اإلسرائيميات، كعدـ إيرادىا في تفسيره إال ما ندر، كقد يكردىا ألجؿ - 2
. التنبيو كالتحذير منيا

اشتماؿ تفسيره عمى جممة مف العمـك كالفنكف في مجاؿ المغة كاألدب كعمـك الشريعة -3
أصكليا كفركعيا ، كىك منحاز لمذىب أىؿ السنة في تأكيؿ اآليات المتعمقة بأصكؿ 

. الديف كالعقيدة اإلسبلمية

عني الباحث ببياف المصادر األساسية التي استقي منيا شيخ اإلسبلـ تفسيره، منيا -4
. مؤكدة كبعضيا محتممة
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أكرد الباحث أسماء ثمة مف المفسريف األكليف الذيف تأثر بيـ، مثؿ الطبرم -  5
كالزمخشرم ك البيضاكل، ك ثمة مف اآلخريف الذيف تأثركا بو ، مثؿ األلكسي في ركح 

. المعاني ، كالطاىر بف عاشكر في التحرير كالتنكير كغيرىـ

   كقد أمدني ىذا البحث بأضكاء منيرة ، خاصة فيما يتعمؽ بالمصادر األكلى لمبحث 
.  كبمنيج شيخ اإلسبلـ في تفسيره، كتزكدت منو بخير زاد
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الفصؿ األوؿ  
أساليب المعا ى واإلعجاز القرآ ي 
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أساليب المعا ي وموضوعها : المبحث األوؿ                         
السطر مف النخيؿ ، ككؿ طريؽ ممتد ىك أسمكب، كاألسمكب :         األسمكب لغة 

ىـ في أسمكب سكء، كأخذ فبلف أسمكب فبلف أم : ىك الطريؽ كالكجو كالمذىب، يقاؿ 
أخذ فبلف في أساليب مف : كاألسمكب ىك الفف، يقاؿ . طريقتو كمذىبو، كجمعو أساليب

. منو أفانيف في أم ، القكؿ
ىك طريقة التعبير عند الكاتب أك الناثر عف معانيو ك أفكاره، :    ك اصطبلحا

(. 1)فاألسمكب ىك معاف مرتبة قبؿ أف تككف ألفاظا منسقة 
عمـ حديث النشأة :    أك ىك األنماط التعبيرية المتنكعة في المغة األدبية ، كاألسمكبية 

(. 2)ينصب عمى دراسة كتحميؿ األنماط التعبيرية في المغة األدبية في جكانبيا الفردية
فيك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ مقتضي : أما المعاني اصطبلحا 

يعرؼ دكف يعمـ ، رعاية لما اعتبره بعضيـ مف تخصيص العمـ :  ك قيؿ. الحاؿ
(. 3)بالجزئيات ، كالمعرفة بالكميات

الفصؿ كالكصؿ، كاإليجاز، كاإلطناب، :      كتشمؿ أحكاؿ المفظ أحكاؿ الجممة مثؿ
أحكاؿ المسند إليو، كأحكاؿ المسند، : كالمساكاة، كما تشمؿ أحكاؿ أجزاء الجممة مثؿ 

. كأحكاؿ متعمقات الفعؿ، تعريفا كتنكيرا، ذكرا كحذفا ، تقديما كتأخيرا
    يتكلى عمـ المعاني تكضيح الحكـ البميغة ، كاألسرار الخفية ، كالدالالت العميقة ، 
: التي تدؿ عمييا أحكاؿ الجممة كأحكاؿ أجزائيا في كؿ سياؽ، كىك ما يعبر عنو بقكليـ 

( 4 ).لكؿ مقاـ مقاؿ كلكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ

                                                           
1

 (ط ل ة ): نغبٌ انؼشة ٢ثٍ يُظٕس، ٔربط انؼشٔط ، يبدح -  
2

 و، دٌٔ ركش انًكب1993ٌ، 8، ؽ40اَظش اٞعهٕة، أؽًذ انشبٚت، طـ-  
3

 .، يكزجخ نُٛبٌ ، ثٛشٔد1994، 1 ، ؽ 186-185يؾًذ ػجذ انًـهت، طـ. اَظش انج٣غخ ٔاٞعهٕثٛخ، د-  
4

خظبئض :  انمبْشح، ٔاَظش–و، يكزجخ اٜداة 2005/ْـ1426، 17/، ؽ1/33ثغٛخ ا٠ٚؼبػ نزهخٛض انًفزبػ، ػجذ انًزؼبل انظؼٛذ٘ -  

 .انمبْشح- و، يكزجخ ْٔجخ2009/ْـ1430، 8/، ؽ111يؾًذ أثٕ يٕعٗ، طـ.انزشاكٛت، د
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   فعمـ المعاني يبحث في بناء الجممة العربية ككيفية اختيار أجزائيا كأسمكب صياغتيا 
كعبلقة الجمؿ المتتابعة بعضيا ببعض، كصكال إلى نكعية الكبلـ المبلئـ لمقتضي 

لى أسمكبو ككسيمتو (. 1)الحاؿ، بالنظر إلى غايتو كمقصكده كا 
    أما عمـ األسمكب أك األسمكبية، التي ظيرت لمناس نتيجة الدراسات المغكية الحديثة 

عمـ يبحث فيما تبحث فيو الببلغة العربية كما تبيف مف : في المغات الغربية ، فيك 
تعريؼ العمميف، ك يمكف اإلفادة مف عمـ األسمكبية بحكمو عمما حديثا ، في شد أزر 

الببلغة العربية العتيقة ، كتجديد بنيانيا كتكسيع آفاقيا كتعميؽ مباحثيا، كال يمكف بأم 
حاؿ مف األحكاؿ أف يككف عمـ األسمكبية كريثا شرعيا لمببلغة العربية، التي ينعتيا بعض 

الباحثيف المعاصريف بالعقـ كالعجز، كيدعكف إلى إىالة التراب عمييا ، لتخمفيا عف 
، إف ىركلة ىؤالء بالمعاكؿ ليدـ (2)مكاكبة تطكر اآلداب كالفنكف في العصر الحديث

بنياف التراث العربي في كجو تطكر العمـك كالفنكف الغربية ليك أمر يثير الشفقة عمييـ 
 .بقدر ما يثير الريبة مف مكقفيـ ىذا

 

                                                           
1

 انمبْشح- ، داس انششٔق1998ْـ 1419، 1، ؽ5.ط٣ػ سصق، طـ. اَظش ػهى اٞعهٕة يجبدئّ ٔإعشاءارّ، د-  
2

 :اَظش انًشعغ انغبثك-   
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     أساليب المعا ي وم اهج عرضها: المبحث الثا ى
     

التـز العمماء في البحث الببلغي كالتعميمي النيج الذم رسمو أبك يعقكب 
: ، كالذم يقضي بتكزيع دراسة  عمـ المعاني عمى ثمانية أبكاب (ىػ626ت)السكاكي
أحكاؿ المسند إليو - 2أحكاؿ اإلسناد الخبرم            -1
 أحكاؿ متعمقات الفعؿ- 4أحكا المسند                      -3
 اإلنشاء- 6القصر                             - 5    

 . اإليجاز كاإلطناب كالمساكاة- 8الفصؿ كالكصؿ                  -7
            كيذكركف في باب المسند إليو ، ك المسند، ك متعمقات الفعؿ حديثا معادا 

الحذؼ كالذكر، كالتعريؼ كالتنكير ، كالتقديـ كالتأخير، في أبكاب : مكركرا، مف حيث 
ثبلثة ، ك يضيفكف في باب المسند، متى يككف اسما كمتى يككف فعبل، ماضيا أك 

كىكذا نشرت ىذه  (1).مضارعا، مع تحديد األغراض التي تتحقؽ مف ىذا ك ذاؾ
المباحث المتشابية إلى حد المماثمة، مف حيث المعاني كاألغراض كحتى المسميات عمى 

 ( 2)أبكابيا الثبلثة، اقتفاء بما صنعو السكاكى
، بجمع األشباه (3)       كىناؾ طائفة أخرل مف الببلغييف اقتفكا نيج اإلماـ عبد القاىر

كالنظائر تحت سقؼ كاحد، فعقدكا بابا لمتقديـ كالتأخير، يذكركف فيو تقديـ الفاعؿ 
كالمفعكؿ ، كتقديـ الخبر كالظركؼ ككافة المعمكالت كتقديـ المعمكالت بعضيا عمى 

بعض، كبابا لتنكير االسـ سكاء كاف فاعبل أك مفعكؿ أك غير ذلؾ، كبابا لمحذؼ، يذكر 
.  4فيو كؿ ما يصح حذفو مما سبؽ ابتغاء كشؼ المعاني كاألسرار الكامنة كراء ذلؾ

                                                           
1

 انمبْشح- و، يؤعغخ انًخزبس2004- ْـ1405، 2/، ؽ30ػهى انًؼبَٙ، ثغَٕٛٙ ػجذ انفزبػ، طـ-  
2

 يظش- و،  داس انًؼبسف 1993،   ؽ 21اَظش اٞعهٕة، أؽًذ انشبٚت، طـ-  
3

  ٔيب ثؼذ41ِ/ 1،  ٔثغٛخ ا٠ٚؼبػ  170اَظش انًفزبػ، طـ -  
4

 33، ٔاَظش ػهى انًؼبَٗ نٛغَٕٗ ، ص64-62اَظش فهغفخ انج٣غخ  انج٣غخ ، يشعغ عبثك ص -  
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الفرؽ بيف المنيجيف ىك أف منيج السكاكى كمف لؼ لفو، اعتمد عمى التقسيـ العقمي 
الصناعى لممسائؿ، كمنيج اإلماـ عبد القاىر اعتمد عمى قاعدة المعنى كالغايات 

المنشكدة، فحممو ذلؾ إلى  جمع األشباه كالنظائر تحت باب كاحد، فإف كاف األكؿ أقرب 
. إلى المنطؽ العقمي، فإف الثاني قريب النسب بركح الفف كثيؽ الصمة بعمـ الببلغة ذاتيا
كمع اقتناعي نفسيا كذكقيا بمسمؾ الجرجانى، إال أنني أسمؾ  مسمؾ السكاكى  بحكـ 

. المنطؽ العقمي كبحكـ طبيعة ىذا البحث نفسو
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 بيف ال حو وأساليب المعا ي: المبحث الثالث 
 يشترؾ كؿ مف عمـ النحك كعمـ المعاني في دراسة  أحكاؿ المفظ العربي، تعريفا كتنكيرا 
تقديما كتأخيرا، حذفا كذكرا، ككذا أحكاؿ المتعمقات، إال أف زاكية النظر كالمعالجة لدل 
" النحاة مختمفة عف زاكية الدرس الببلغي، فالنحك يتناكؿ أحكاؿ المفظ العربي مف حيث 

، يتناكؿ ما يجكز كما ال يجكز استعمالو، كيحكـ عمى ما يجب كما يمتنع "الصناعة 
استخدامو مف أحكاؿ المفظ العربي، في حيف يتناكؿ الدرس الببلغي أحكاؿ المفظ العربي 

، حيث يكضح المعاني الفنية كالفركؽ الداللية بيف تمؾ األحكاؿ، "الكظيفة"مف حيث 
كيحدد حاجة المقاـ إلى ىذا المكف مف المفظ أك ذاؾ ألجؿ تأدية معنى بعينو، مكافقة 

، كقد كضح العبلمة ابف األثير الفرؽ بيف كظيفة (1).لمقتضي الحاؿ كطبيعة المتمقيف
يشتركاف في أف النحكم ينظر في داللة األلفاظ عمى :" النحكل كالببلغي بجبلء حيف قاؿ

المعاني مف جية الكضع المغكم ، كتمؾ داللة عامة، كصاحب البياف ينظر في فضيمة 
تمؾ الداللة، كىي داللة خاصة، كالمراد منيا أف تككف عمى ىيئة مخصكصة مف 

الحسف، كذلؾ أمر كراء النحك كاإلعراب ، أال ترل أف النحكم يفيـ معنى الكبلـ المنظـك 
(. 2)"كالمنثكر، كيعمـ مكاقع إعرابو، كمع ذلؾ فإنو ال يفيـ ما فيو مف الفصاحة كالببلغة

        ال يزاؿ البحث في حقؿ الببلغة دائبا في اتجاىات شتي، فيك عمـ يمكج بالحركة 
كالتجدد، فبل مسائميا مستقرة كال مناىجيا مستتبة، غير أف جكىر الببلغة كغايتيا 

العظمي التي ينشدىا الباحثكف عمى اختبلؼ مناىجيـ، يمكف تكصيفيا كتسميط أضكاء 
القكؿ الرفيع الزاخر بكجكه الجماؿ : كاشفة عمييا، فمطمكبات الببلغة عندىـ أجمعيف ىك

كالجبلؿ، المتسـ بالصحة كالمناسبة، كىك التعبير الصادؽ عف اإلحساس الصادؽ، كىي 
يقاظ إحساسيـ بقكة  ثارة انفعاليـ كا  قكة التأثير في كجداف المتمقيف أفرادا أك جماعات ، كا 

                                                           
1

، يُشأح 2، ؽ 64، ٔاَظش فهغفخ انج٣غخ ثٍٛ انزمُٛخ ٔانزـٕس، سعبء ػٛذ ، ص30اَظش  ػهى انًؼبَٗ ، ثغَٕٗ ػجذ انفزبػ ، ص -  

 اٞعكُذسٚخ- انًؼبسف 
2

 ، يـجؼخ َٓؼخ يظش29أؽًذ انؾٕفٙ ٔثذٔ٘ ؿجبَخ، انمغى اٞٔل طـ.انًضم انغبئش فٙ أدة انكبرت ٔانشبػش، ٢ثٍ اٞصٛش، د د-  
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الكممة كمتعتيا كجماليا كتأثيرىا، كتنمية أذكاقيـ كشعكرىـ تجاه ذلؾ كمو، فالببلغة ليست 
إفياـ المعنى كحده، فقد يفيمو إياؾ مف ليس مف الببلغة في شيء ، كلكف الببلغة 

( 1)(إيصاؿ المعنى إلى القمب في أحسف صكرة مف المفظ ):
     كتتبكأ أساليب عمـ المعاني ذركة سناـ ىذا العمـ، فإذا كاف عمـ البياف مختصا 
بدراسة إمكانات  استخداـ الكممة في العربية، متنقمة بيف الحقيقة كالمجاز كاالستعارة 
كالكناية، فإف عمـ المعاني يتناكؿ بجانب بعض أحكاؿ الكممة المفردة دراسة أحكاؿ 

الجممة، كفحص أساليبيا، كتحميؿ محتكياتيا كاستخراج معانييا كتكجيييا الكجية المثمي، 
دراؾ الفركؽ  ذلؾ العمـ الذم يمسؾ الراسخكف فيو بزماـ الكبلـ كتكضيح اتجاىاتو، كا 
الكامنة بيف لفظة كأخرل، كالحدكد الكاقعة بيف جممة كسكاىا، قكة في الداللة ككضكحا 

في المعاني ، أك ركاكة في المقاصد ك قتامة في المرامي، كلمكبلـ في ذلؾ درجات إلى 
حد اإلعجاز، ك دركات إلى حد الركاكة، كألجؿ ىذا كانت أساليب عمـ المعاني ىي 

قائدنا إلى معرفة طرؼ مف معالـ اإلعجاز البياني في القرآني الكريـ، كىي سبيمنا إلى  
التفقو في الحديث النبكم الشريؼ، كالكقكؼ عمى جانب مف أسرارىا كمقاصدىا كحكميا 

كأكتيت جكامع ):كأحكاميا، ك التي اختص بيا نبينا محمد صمي اهلل عميو كسمـ القائؿ 
(. 2 )(الكمـ كاختصر لي الكبلـ

       إف أساليب عمـ المعاني ىك باب الكلكج لمف أراد التمكف مف معرفة كجكه 
الفصاحة كمسالؾ الببلغة في المساف العربي، شعره كنثره ، منظكمو كمرسمو ، كلمف أراد 

أف يمسؾ بزماـ األمر في التفريؽ بيف الجيد مف الردمء كالغث مف السميف مف 
(.   3)القكؿ

ف مف الغايات  الكبرل ألساليب عمـ المعاني كمقاصدىا النبيمة ، اإلجابة عمى       كا 
ماذا تقكؿ؟  كأيف تقكؿ؟  ككيؼ تقكؿ ؟، كما معنى ما قمت ؟ كما الفرؽ : األسئمة التالية

بينو كبيف غيره مف التراكيب؟ كؿ ذلؾ في مراعاة لمقتضيات المقاـ كاألشخاص الذيف 
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  ، يشعغ عبثك30انًضم انغبئش ٢ثٍ اٞصٛش، انمغى اٞٔل ، ص -  
2

 64/ 2، (1199 )طؾٛؼ يغهى ثبة انًغبعذ، ؽذٚش سلى-  
3

  ، 186-185يؾًذ ػجذ انًـهت، طـ. اَظش انج٣غخ ٔاٞعهٕثٛخ، د-  
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يخاطبكف، كالتزاـ صاـر بمكجبات الخمؽ الكريـ كاألدب الجـ، كصيانة لمذكؽ كالمشاعر 
اإلنسانية النبيمة كأدب المياقة، بغية إقناع العقؿ اإلنساني  كالتأثير عمى الكجداف البشرم 
، كؿ أكلئؾ مف  بالتي ىي أحسف، كتغذية قكاىا المختمفة كتيذيبيا كتكجيييا لمتى ىي أقـك
خبلؿ االستخداـ األمثؿ لمغة، كمف القكل  النفسية  التي يسعى عمـ الببلغة إلى التأثير 

( 1): عمييا كتيذيبيا كتنميتيا ، تحقيقا  لغايات الببلغة كمقاصدىا الجميمة 
  The power of Intellect:                 قكة اإلدراؾ – 1
   The power of  motion:   قكة االنفعاؿ ك العاطفة  – 2
                       The power of will:  قكة اإلرادة – 3

       ذلؾ ألف مف أكجب كاجبات عمـ الببلغة الحرص عمى صحة األفكار ك دقة 
المعمكمات، ثـ عرضيا عمى المتمقيف عرضا كاضحا قكيا بديعا لو في النفس أثر خبلؽ، 

  :عمى أف يككف مبلئما لحاالت المتمقيف، قائما عمى ركنيف أساسييف ىما  
الصحة كالمناسبة ، فاألكلى مف كحي المنطؽ كالنحك، كالثانية ىي الميزة التي يختص  ) 

 (.   2 )(بيا الكبلـ الجميؿ
   كقديما نبو بشر بف المعتز إلى ضركرة الجمع بيف كـر المعنى ككـر المفظ  ليستقيـ 

ك مف أراد معنى كريما فميمتمس لو لفظا كريما، فإف ):عكد الببلغة الحقة ، عندما قاؿ 
مف حؽ المعنى الشريؼ المفظ الشريؼ، كمف حقيما أف تصكنيما عما يفسدىما أك 

(  3.)(ييجنيما
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 ، يشعغ عبثك22اَظش اٞعهٕة ، أؽًذ انشبئت، ص-  
 .، ط، دار الفكر العريب129أنظر النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، ص-  2
. هـ، دار ادلناهج، عمان األردن1427، 1، ط57-56محيد آدم ثويين، ص.ادلفهوم والتطبيق، د:  أنظر البالغة العربية3
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 فروؽ في الخبر 
ضرب اإلماـ عبد القاىر الجرجانى مثاال لمفركؽ الكامنة في الخبر كغيره، مف خبلؿ 
األنماط الممكنة لو، حيث تشترؾ أنماط الخبر جميعا في معنى عاـ مشترؾ، كيختص 

(: 1)كؿ نمط  بمعنى ينفرد كيختص بو، حيث ال يقـك غيره مقامو كال يغنى غناءه ،
 التكصيؼ نكع الكممة الجممة

  إخبار بانطبلؽ زيد الخبر اسـ مفرد نكرة زيد منطمؽ

تقديـ االسـ كبناء الفعؿ المضارع  زيد ينطمؽ
 عميو 

 تأكيد حدكث الفعؿ، ك اختصاصو  
 االسـ بو

 يفيد نسبة االنطبلؽ إلى الفاعؿ تقديـ الفعؿ كبناء االسـ عميو   ينطمؽ زيد

تقديـ الخبر كصفا نكرة عمى المبتدأ  منطمؽ زيد
 المعرفة

يفيد استمرار انطبلؽ زيد دكف التعرض 
 .لغيره بنفي أك إثبات

 تعريؼ الطرفيف، مكصكؼ معرفة  زيد المنطمؽ
 أخبر بكصؼ مؤخر عنو

يفيد اختصاص المبتدأ بالكصؼ، كنفي 
 .كصؼ آخر عنو كالقعكد مثبل

تعريؼ الطرفيف، المبتدأ كصؼ  المنطمؽ زيد
معرفة مقدـ عمى مبتدأ معرفة 

 مكصكؼ  

يفيد معنى االختصاص، كنفي االنطبلؽ 
 عف مكصكؼ معيف

ىك  دمز
 المنطمؽ

 اسـ معرفة مخبر عنو  بجممة 
 صغرل معرفة الطرفيف

يفيد معنى القصر كاالختصاص المؤكد، 
النابع مف تعريؼ الطرفيف، كضمير 
 .الفصؿ، كنسبة االنطبلؽ إليو مرتيف
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 187-186اَظش د٢ئم ا٠ػغبص طـ-  
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       كىناؾ أمثمة أخرل في أنكاع الحاؿ كفي النفي، فالنفي معنى عاـ يشترؾ في 
ما : ، كلكؿ خصكصيتو فيو ، فاألكلى لنفي الحاؿ، نحك " ال"ك" ما: "الداللة عميو 

ال يأتي الضيؼ ، ك الشرط معنى عاـ : حضر الضيؼ، كالثاني لنفي المستقبؿ، نحك 
، ثـ ينفرد كؿ منيما بمعنى خاص بو ، فإف "إذا"ك" إف: "يشترؾ في الداللة عميو 

ف أحد مف المشركيف استجارؾ ): تستخدـ فيما يترجح بيف أف يككف كأال يككف، نحك وا 
إذا جاء  صر اهلل ):تستخدـ فيما عمـ أنو كاقع ال محالة، نحك" إذا " ، ك (1)(فأجره
الكاك كالفاء كثـ ك أك، كلكؿ : ، كالعطؼ معنى مشترؾ بيف أحرؼ العطؼ (2)(والفتح

. منيا معنى يختص بو دكف غيره
ذا نظرت إلى الجمؿ كجدت ليا مكاقع كمقامات كدالالت مختمفة  بيف الفصؿ :  كا 

 .. كالكصؿ، بيف الذكر كالحذؼ، بيف التقديـ كالتأخير، كبيف اإليجاز كاإلطناب 
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 6: انزٕثخ -  
2

 1:انُظش -  
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ال شأة والتطّور : قضية اإلعجاز القرآ ي: المبحث الرابع 
     أدرؾ العرب معنى إعجاز القرآف الكريـ كسٌره ، منذ أكؿ عيدىـ بو إدراكا فعميا 
مؤثرا ، عمى قاعدة مف الفطرة النقية كالذكؽ المغكم الخالص ، بعيدا عف كؿ تأثير 

فمسفٌي أك تعميؿ عممٌي ، فيـ فصحاء بالفطرة بمغاء بالسجٌية ، تتأٌثر قمكبيـ بالكبلـ البميغ 
كتيتٌز نفكسيـ بالبياف الفصيح ، فكيؼ كاف حاليـ كىـ يستمعكف إلى القرآف المعجز 

الباىر ، الذم ترتعد بآياتو نفكس الذيف كفركا ، كما تقشعٌر منيا قمكب الذيف آمنكا، لقد 
(.  1)أيقنكا جميعا أنو أكبر درجات مما عرفكا كألفكا مف فنكف القكؿ

     ازدادت العناية بإعجاز القرآف مع تقٌدـ حركة العمـك كالفنكف ، كتطكَّرى البحثي في 
ميف  دالئؿ اإلعجاز كتعمَّؽى أكثر فأكثر مع دخكؿ أفكاج جديدة تحت ظبلؿ اإليماف ، محمن
بأثقاؿ ثقافات أمميـ كشعكبيـ ، فيك معجزة خالدة تخترؽ بشمكخ حجب الزماف كالبقاع ، 

(. 2)حامبل معو لكاء اإلعجاز كالتحدم
       كاف مف بكاكير النظر كالتفكير في قضية اإلعجاز، أف شرع العمماء يخكضكف 

غمار البحث في مسائؿ ذات عبلقة كطيدة بالمغة كالديف ، كالتفكير في ًقدىـ القرآف 
كحدكثو ، كفي أصؿ المغة كماىٌية الكبلـ ، كفي مسائؿ العبلقة بيف المفظ كالمعنى ، 

كصكال بالتفكير كالبحث إلى جية إعجاز القرآف ككجكىو ، مف حيث ىك كبلـ بالمساف 
(. 3)العربي

أحد أقطاب المعتزلة ، أٌف عٌمة  (ىػ221) في القرف الثالث اعتبر أبك إسحاؽ اٌلنٌظاـ 
اإلعجاز ىك الصرفة ، كىك أمر خارؽ لمعادة ، كنفي أف يككف مردُّ اإلعجاز إلى نٌص 

                                                           
 يظش َٓؼخ يكزجخ ،1960 ؽ ،13ص انغُذٖ، دسٔٚش انُظى، فٙ انمبْش ػجذ َظشٚخ - 1
 .يظش َٓؼخ داس ،1969 ؽ ،7-6ص انغُذٖ، دسٔٚش انضيخشش٘، كشبف فٙ انمشآَٙ انُظى ٔاَظش ، انغبثك اَظش - 2
 .771/ 1 اٞشؼش٘ انؾغٍ ٞثٙ ا٠ع٣يٍٛٛ يمب٢د اَظش - 3
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فاآلية كاألعجكبة ما فيو مف األخبار عف الغيكب ، فأٌما التأليؼ كالنظـ :" القرآف ذاتو 
(  1)"فقد كاف يجكز أف يقدر عميو العباد ، لكال أٌف اهلل منعيـ بمنعو كعجزو أحدثيما فييـ

سدا منيعا في كجو الٌنٌظاـ ، كرٌدكا عميو - قبؿ غيرىـ-       كقؼ رجاؿ مف المعتزلة 
 مقكلةى اإلعجاز بالصرفة ، ككاف مف أبرز مف خالفو كرٌد عميو تمميذه الجاحظ 

،  الذم أٌكد أف جية اإلعجاز ىك بالنظر إلى ذات القرآف ك نظمو كحده ، (ىػ255) 
بصرؼ النظر عما اشتمؿ عميو مف المعاني ، مستدال عمى ذلؾ بأٌف اهلل طمب مف 

العرب أف يأتكا بعشر سكر مف مثمو في النظـ كالركعة في التأليؼ ، حتى كلك حكل 
التأليؼ الرائع كؿ باطؿ مفترل ال معنى لو ، فما باؿ القرآف كقد جمع إلى النظـ الرائع 

(. 2)المعانى الفائقة
      كقد أشار كثيركف إلى أٌف الجاحظ كٌرر انتصاره كحجاجو لمقكلة اإلعجاز بالنظـ 

التى سقطت مف يد " نظـ القرآف: "كحسف التأليؼ كركعة المعاني ، في رسالتو الشييرة 
.   الزماف فمـ يتسٌمميا أيدل األجياؿ

، في "تأكيؿ مشكؿ القرآف: "في كتابو (ىػ276 ) كعمى درب الجاحظ سار ابف قتيبة 
في نظمو، كفي سمك تأليفو، كفي كجكه أخرل بيا جميعا : "تقرير إعجاز القرآف الكاقع

(. 3)"يتحقؽ اإلعجاز
كتابا جعؿ مف عنكانو أكبر قيمة لو ، ألنو جاء  (ىػ306)  كأٌلؼ محمد بف يزيد الكاسطى

ا في محٌؿ النزاع  (. 4)"إعجاز القرآف في نظمو كتأليفو:" نصن

                                                           
 ، 75اَظش أصش انمشآٌ فٙ رـٕس انُمذ انؼشثٙ، يؾًذ صغهٕل ع٣و، ص-  1

، ٔاَظش اصش انمشآٌ فٙ رـٕس انُمذ انؼشثٙ، يشعغ عبثك ، 144أَظش ؽغظ انُجٕح ، يـجٕػخ ػًٍ سعبئم انغبؽظ، ص-  2

 76-75ص
 3رأٔٚم يشكم انمشآٌ،  يؾًذ ثٍ لزٛجخ، ص-  3
4

  76اَظش أصش انمشآٌ فٙ ركٕس انُمذ انؼشثٙ ، يشعغ عبثك ، -  
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    شيدت الدراسات حكؿ اإلعجاز القرآنٌي تطٌكرا مشيكدا في القرف الرابع ، عمي يد 
عالميف جميميف كاف ليما بالغ األثر في تكجيو مسار الدراسات البلحقة حكؿ اإلعجاز 

نضاجيا الحقا عمى يد اإلماـ عبد القاىر، " نظرية النظـ"القرآني ، خاصة في بمكرة  كا 
: ىما

(. 8)"النكت في إعجاز القرآف"  في رسالتو :(ىػ386)عمي بف عيسي الرمانى: األكؿ
و إليو كما قاؿ ، كالتمس منو السائؿ بياف كجكه  كىي عبارة عف جكاب عف سؤاؿ كيجّْ

إعجاز القرآف دكف تطكيؿ في الًحجاج ، كقاؿ في رٌده عمى سؤاؿ السائؿ ، إٌف إعجاز 
:  القرآف يظير في سبع جيات ىي 

 .ترؾ المعارضة مع تكفر الدكاعي كشدة الحاجة -1
 .التحدل لمكافة -2
 .الصرفة -3
 .الببلغة -4
 .األخبار الصادقة عف األمكر المستقبمة -5
 .نقض العادة -6
 .قياس القرآف بكؿ معجزة -7

      كمع أف الرماني ذكر الببلغة كجيا مف كجكه اإلعجاز، إال أٌنو لـ يذكر مصطمح 
النٍظـ، مع شيكع استعمالو لدل السابقيف كالجاحظ كابف قتيبة كغيرىـ، كما يبلحظ عميو 

كجيا مف كجكه اإلعجاز، ك ىذا يتعارض مع بقية الكجكه المذككرة ، بؿ " الصرفة"اعتبار 
أنو ييدميا ىدما كينسؼ القضية برٌمتيا نسفا، إذ ال معنى في إعجازو ماداـ سيؼ 

الصرفة مسمكال ، ألٌنو يقضي عمى مكاىب القادريف عمى االستجابة لنداء التحدم مف 
. أكؿ كىمة
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 -:( هػ388 )أبو سميماف أحمد بف محمد الخطابي: لثا ي ا
، كفييا بٌيف أف جميكر العمماء عمى أٌف القرآف معجز (بياف إعجاز القرآف ): ك رسالتو 

مف جية الببلغة ، غير أٌنو يعرض عمييـ اإلشكاؿ في بياف كشرح تمؾ الببلغة التي 
ٍكا في تسميـ ىذه ":  صار بيا القرآف معجزا، كقاؿ  كجدتي عامة أىؿ ىذه المقالة قد جرى

حاطة  الصفة لمقرآف عمى نكع مف التقميد ، كضرب مف غمبة الظٌف دكف التحقيؽ لو كا 
العمـ بو ، كلذلؾ صاركا إذا سيئمكا عف تحديد ىذه الببلغة التي اختيصن بيا القرآف، الفائقة 

في كصفيا سائر الببلغات ، كعف المعنى الذم يتمىيىز بو عف سائر أنكاع الكبلـ 
مباينة : المكصكؼ بالببلغة ، قالكا إنو ال يمكننا تصكيره كال تحديده بأمر ظاىر نعمـ بو  ي

ٌنما يعرفو العالمكف بو عند سماعو ضربا مف المعرفة ال يمكف  القرآف غيره مف الكبلـ ، كا 
يمبس عمى : كقالكا.. تحديده  قد يخفي سببيو عند البحث كيظير أثريه في النفس حتى ال ي

كىذا ال ييقنع في :)، كأضاؼ الخطابيي معًمقا عمى ىذا التعميؿ(ذكم العمؿ كالمعرفة بو
نما ىك إشكاؿه أيحيؿ بو إلى إبياـ يشفي مف داء الجيؿ بو ، كا  (. 1)(مثؿ ىذا العمـ كال ى

لفظ حامؿ ، كمعنى بو : كانتيى الخطابي إلى القكؿ بأف الكبلـ يقـك عمى ثبلثة عناصر 
إف القرآف إنما صار معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ : "قائـ ، كرباط ليما ناظـ ، كقاؿ 

(. 2)"في أحسف نظـك التأليؼ مضمنا أصٌح المعانى
، كأشار إلى أٌف "إعجاز القرآف: "بكتابو  (ىػ403):      ثـ جاء أبك بكر الباقبلني

اإلعجاز كاقعه في نظـ الحركؼ التى ىي دالالته كعباراته كبلـً اهلل القديـ ، كأفى التحدل 
ـي القرآف ، منظكمةن كنظميا متتابعةن  إٌنما كاف بأف يػأتكا بمثؿ الحركؼ التى ىي نٍظ
(  3)"كتتابعيا مطردةن كاطرادىا،  كلـ يكف بأف يأتيكا بمثؿ الكبلـ القديـ الذم ال مثيؿ لو

      كلعٌؿ أصحى ما قاؿ الباقبلنى ىك ترداده لمكبلـ المجمؿ الذم ظير لمناس منذ القرف 
الثالث عمى لساف الجاحظ كغيره ، ككصفو الخطابي بأنيـ كانكا يرٌددكنو عمى سبيؿ 

                                                           
 ، يـجٕػخ ػًٍ ص٣س سعبئم فٙ إػغبص 22-21سعبنخ ثٛبٌ إػغبص انمشآٌ، ٞثٙ عهًٛبٌ انخـبثٙ، ص-  1

       انمشآٌ،
 .27سعبنخ ثٛبٌ إػغبص انمشآٌ نهخـبثٙ ، يشعغ عبثك، ص  - 2
 394إػغبص انمشآٌ ، أثٙ ثكش انجبل٣َٗ، ص-  3

 



52 
 

التقميد دكف التحقيؽ ، كقد رٌدد الباقبلني ثبلثة كجكه لئلعجاز نقبل عف السابقيف، دكف أف 
 :يسجؿ لو إضافات ذات قيمة مشيكدة 

. تضمنو ألخبار الغيكب- 1
. اشتمالو قصص األكليف- 2
النٍظـ البديع كالتأليؼ العجيب ، المخالؼ لجميع كجكه النظـ المعتادة المبايف  - 3

. ألساليب خطابيـ ، الذم بمغ حد اإلعجاز لمخمؽ
     كمع مطالع القرف الخامس اليجرم، كانت القكاعد األكلى لقضية إعجاز القرآني 

الكريـ، قد استقٌرت عمى حسف فصاحتو، كركعة ببلغتو، ك بديع نظمو، كتفٌكؽ تأليفو ، 
 .الذم يفكؽ كؿى القكل كالقدر، كلـ تكد قناعات أىؿ الذكر تخرج عف ىذا النطاؽ

    كفي ىذا القرف ، كانت قضية اإلعجاز البيانٌي خاصة  كعمـ الببلغة بعامة ، عمى 
مكعد مع إماـ مبٌرز كعالـ جٍيبذ ،  ليضع القكاعد كيعٌبد المسالؾ ، أال كىك اإلماـ عبد 

الذم قاـ بكٍضع أيسسو متينةو، أبافى فييا عف عقمينة عممينة  (ىػ471)القاىر الجرجانى 
نافذة ، كعف فىٍيـو دقيؽو لمسائؿ المغة كالنقد كاألدب ، حتى صار مف جاء بعده عالةن عميو 

، مستفيدا مف المقكالت الميجممة لممجتيديف السابقيف "بنظرية الٌنظـ : " ، كىي ما اٍشتيير
إطباؽى العمماء عمى تعظيـ :" في مجاؿ اإلعجاز الببلغيو لمقرآف الكريـ ، بدليؿ أنىو نقؿ 

جماعيـ أف ال فٍضؿى مع عدمو، كال قٍدر "النظـ" شأف ، كتفخيـ قىٍدره ، كالتنكيو بذكره، كا 
   (. 1)"لكبلـ إذا ىك لـ يستقـ لو، كلك بمغ في غرابة معناه ما بمغ

ـي : "       كفحكل نظرية النٍظـ تقـك عمى أف تضع كبلمؾ الكٍضع الذم يقتضيو عم
النحك، كتعمؿ قكانينو كأصكلو ، كتىعرؼ مناىجو التى نيجت فبل تزيغ عنيا كتحفظ 

(. 2)"الرسـك التى ريسمٍت لؾ فبل تخؿن بشيء منيا
كقد أفاض الجرجانى في عرض النظرية كتفسيرىا كشرح الشكاىد عمييا في كتابو القٌيـ 

ليقيـ الحجة كالدليؿ، بالشرح كالتحميؿ، كالبياف كالتعميؿ ، عمى أف  (دالئؿ اإلعجاز):
إعجاز القرآف كامف في نظمو الرائع الباىر، كفي تأليفو العجيب الزاىر، نافيا أف يككف 

                                                           
.80د٢ئم ا٠ػغبص ص -  1 

 81د٢ئم ا٠ػغبص ص-  2
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اإلعجاز مرٌده الصرفة ، أك في الكمـ المفردة ، أك في الفكاصؿ كالمقاطع أك في 
(. 1)االستعارة كالمجازات

ك بيذا يككف اإلماـ عبد القاىر الجرجانى قد مٌيد السبيؿ تمييدا لمعمماء كالمفٌسريف، 
لتطبيؽ القكاعد كاألصكؿ التى خمص إلييا،  لمكشؼ عف أسرار النظـ القرآني، كاستنباط  

المعانى التعبيرية الخاصة القريبة منيا كالعميقة، ك التى تقؼ شاىدا عمى  بديع نظمو 
 .كحسف تأليفو المتسامي عف كؿ  ما عرفكا كألفكا

ٍكا عمى نيجو ،        كاف في مقدمة المفٌسريف الذيف انتمكا إلى مدرسة الجرجانى ك مضى
كعينيكا بتطبيؽ قكاعده في التفسير البيانٌي لمقرآف الكريـ ، كالكشؼ عف أسراره الببلغية 

، في كتابو (ىػ538)كدقائقو التعبيرية ، العبلمة جار اهلل محمكد الزمخشرم
فأفاد كأجاد، كتمٌثؿ قكاعد الجرجانى خير تمثيؿ ،  (الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ):المرجع

كطبقيا أحسف تطبيؽ ، حتى طار بالشيرة في التفسير الببلغي لمقرآف الكريـ ، فالفضؿ 
ف أحسف المتأٌخر  .لممتقٌدـ كا 

، كأبي حياف  مقؿٍّ كمكثرو كقد اقتبس مف عمـ الزمخشرم كمنيجو  كثيره مف المفسريف بيف ي
ككاف أٌكؿ المكثريف العبلمة . في البحر المحيط ، كالفخر الرازل في التفسير الكبير

، فقد "أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:" ، في كتابو(ىػ691)ناصر الديف أبك الخير البيضاكل
أكثر مف النقؿ عف الزمخشرم في تفسيراتو الببلغية ، ككافقو في العديد مف تكجيياتو 

كتأكيبلتو البيانية ، كزاد عمييا مف عقمو كعممو ، كمف اجتياداتو كتطبيقاتو البيانية ، ما 
.  يجعؿ تفسيره في اٌلسجٌؿ الذىبٌي  لمتفسير البيانٌي لمقرآف العظيـ

في  (ىػ982):       ككاف ثاني اثنيف مف المكثريف شيخي اإلسبلـ  أبك السعكد العمادل
كىك الكتاب , "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"أك  (تفسير أبي السعكد):كتابو 

مكضكع ىذا البحث ، فقد كاف لو القدح المعٌمي في التفسير البيانٌي ، في تحميؿ آياتو 
كاستنباط حكمو كأسراره ، كأظير تمٌيزا كتفٌردا كاستقبلال في الفكر بمغ بو  درجة االجتياد 

 . كـ ترؾ األٌكؿ لآلخر: في الفٌف ، يصٌح معو القكؿ 

                                                           
1

 اَظش انًشعغ انغبثك-  
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       كقد امتاز منيج أبي السعكد ، كتناكلو لمسائؿ البياف كأساليب المعاني ، بكثير 
  :  مف المزايا  في سبيؿ إصابة اليدؼ كتحقيؽ الغاية مف إنشاء التفسير ، منيا 

مف الزمخشرم كالبيضاكل في المسائؿ : كثرة مناقشاتو كتعقيباتو كردكده ، عمى كؿو : أكال 
  .الببلغية

التكسع في تناكؿ مسائؿ الببلغة في مكضكعات شتى لـ يتطرؽ إلييا كؿ مف  : ثانيا 
. الزمخشرم كالبيضاكل

تكسيع نطاؽ التطبيقات الببلغية في اآليات ، حيث يأتى عمى شرح كتحميؿ  : ثالثا 
.  أكبر قدر ممكف مف المباحث الببلغية كالمطائؼ المعنكية  الكاردة في اآلية

. ، في تكجيياتو كتحميبلتو الببلغية"النظـ" كثرة استخدامو لمصطمح: رابعا
تكظيفو لممصطمحات الببلغية المستقٌرة كالمتداكلة في عمـك الببلغة، مما يجعؿ : خامسا

الكتاب كنزا عمميا في الببلغة التطبيقية ، كمكردا غنٌيا لمدارسيف كالباحثيف عمى حدو 
 .سكاء
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 المفردات وأدوات الربط ودالالتها في ال ظـ القرآ ي:  لمبحث األوؿا

       تناكؿ الشيخ أبك السعكد بالكشؼ كالبياف  استخداـ بعض المفردات كأدكات الربط، 
ميبينان دالالتيا الخاصة عمى المعاني المختمفة ؛ ما قريب منيا كما بعيد ، ما ظير منيا 
،  ككشؼ المثاـ عف الفركؽ المعنكية كالداللية بينيا كبيف غيرىا في مكاقع  ًفيى كما خى

استخداميا في النظـ القرآني الكريـ ، إلقامة الدليؿ كالبرىاف عمى إعجاز النظـ القرآني 
في انتقاء مفرداتو كفي دقة استخداميا ، كفي اصطفاء أدكاتو كسبلمة تكظيفيا، كما في 

نظـ جممو كأساليبو ، كفي نسج آياتو كسكره ، فكاف فائقا متفكقا عمى قكل اإلنس كمدارؾ 
الجٌف ، دكف أف يككف غرض شيخ اإلسبلـ مف ذلؾ السعي ي كراء االستقراء كالٌتقصي ، 

فذلؾ أبعد ما يككف مف  مطمح الطامحيف ، بؿ مف باب قميؿي المعدف الصافي ييغنى عف 
. كثيره

لى تبادؿ المكاقع بيف ما  ذا في الشرط ، كا       أشار أبك السعكد إلى الفرؽ بيف إٍف كا 
كمىٍف المكصكلتيف ، كذكر الحكمة مف تكرار الكاك الكاقعة بيف الصفات ، كبٌيف الٌسٌر 

الكامف في تكرار البلـ الجارة بيف المعمكالت ، كأخيرا اىتـٌ اىتماما خاصا بتحرير كجو 
. الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، كبذؿ فيو جيدا كثيرا مشيكدا

كما تحٌدث عف فركؽ بيف مفردات في النظـ القرآني كبيف غيرىا مما ىي بسبيميا، 
ككشؼ عف عبقرٌية المفظة القرآنية كاكتنازىا بالمعاني كالدالالت الخاصة التي ال تتحقؽ 

إال بيا، كال يمكف أف يحٌؿ غيرىا محٌميا بأم حاؿ مف األحكاؿ، كبذلؾ ينقسـ ىذا 
: المبحث إلى مطمبيف

  فركؽ في استخداـ أدكات الربط: األكؿ

دالالت األلفاظ : الثاني
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 استخداـ أدوات الربط: المطمب األوؿ 

ذا في الشرط والفرؽ بي هما اواُل  : إْف وا 

في الداللة عمى معنى الشرط ، كينفرد كؿّّ منيما " إذا "ك" إٍف "       تشترؾ كؿّّ ًمٍف 
بمعافو خاصة تدٌؿ عمييا ، بحيث ال يصٌح استخداـ إحداىما مكاف األخرل ، كقد عيًنيى 
شيخ اإلسبلـ أبك السعكد ببياف طائفة مف تمؾ المعاني الدقيقة الفارقة بينيما في الٌنظـ 

:  القرآني ، ككاف منيا 

                    البياف كالتحميؿ        النظـ القرآني 
ـْ َتْفَعُموا َوَلْف َتْفَعُموا } َفِإْف َل

َفاتَُّقوا ال َّاَر الَِّتي َوُقوُدَها ال َّاُس 
 (24:البقرة) {َواْلِحَجاَرةُ 

إيثار الشرط بإٍف المفيدة لمٌشؾ كعدـ اليقيف عمى إذا ، مع 
تحٌقؽ الجـز بعدـ فعميـ، مف باب مجاراتيـ بحسب حسبانيـ 

قبؿ التجربة،  أك لمٌتيٌكـ بيـ بإغرائيـ فعؿ ما ال طاقة ليـ بو، 
. زيادة في الثقة كاالطمئناف، كتثبيت أفئدة الذيف آمنكا

                                               1/91انظر 
َمَواِت } َحاِفُظوا َعَمى الصَّ

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّه  َوالصَّ
ـْ َفِرَجااًل َأْو  َقاِ ِتيف َفِإْف ِخْفُت

ـْ َفاْذُكُروا المََّه  ُرْكَباً ا َفِإَذا َأِمْ ُت
( 239-238:البقرة){َكَما َعمََّمُكـْ 

 إيراد الشرط األكؿ بإٍف ، المفيدة لمشٌؾ كعدـ اليقيف 
يراد الشرط الثانى بإذا، المفيدة لمعنى التحقؽ  (فإف خفتـ ) : كا 
لمداللة عمى ندرة الخكؼ كبككنو حالة استثائية ،   (فإذا أمنتـ)

كأٌف حالة األمف ىك األصؿ كاألكفر في حياة المخاطبيف 
 1/282انظر.                              كالناس أجمعيف

َـّ } ـْ ِمْف ِ ْعَمٍة َفِمَف المَِّه ُث َوَما ِبُك
رُّض َفِإَلْيِه َتْجَأُروفَ  ـُ الضُّض    {ِإَذا َمسَُّك

  53:ال حؿ 

دكف إٍف في الشرط ، الٌتكٌسؿ بيا إلى  (إذا)يفيد استخداـ 
تحٌقؽ  كقكع الجكاب، كتكثير فرص االستجابة في نفكسيـ ، 

   4/70لتضٌرعيـ كجؤارىـ كتكجييـ إلى اهلل بالدعاء   انظر
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ـْ َعَمى اْلِبَغاِء } َواَل ُتْكرُِهوا َفَتَياِتُك

ً ا ِلَتْبَتُغوا َعَرَض  ِإْف َأَرْدَف َتَحصُّض
  33:ال ور)      {اْلَحَياِة الدُّضْ َيا

دكف إذا في الشرط ، مع تحٌقؽ إرادتيٌف  (إفٍ )إيثار استخداـ 
الٌتحٌصف حتما، فيٌف كٌف مكرىات ال مخٌيرات ، لئليذاف 

بكجكب االنتياء عف اإلكراه عند ككف إرادة الٌتحٌصف في حٌيز 
. الٌترٌدد كالٌشٌؾ ، فكيؼ إذا كانت محققة الكقكع  كما ىك الكاقع
كتعميمو بأٌف اإلرادة المذككرة منيٌف في حٌيز الشاٌذ النادر مع 

. خمٌكه مف الجدكل بالكمٌية يأباه اعتبار تحققيما إباء ظاىرا
  4/458   انظر أبك السعكد

ـْ ِبَأ َُّه ِإَذا ُدِعَي المَُّه َوْحَدُه } َذِلُك
ْف ُيْشَرْؾ ِبِه ُتْؤِمُ وا  ـْ َواِ  َكَفْرُت

ـُ ِلمَِّه اْلَعِميٍّ اْلَكِبير        {َفاْلُحْك
(  22:غافر)

بأٌنو إذا )مع الماضي في قكلو  (بإذا):إيثار استعماؿ الشرط
مع المضارع في قكلو ( بإفٍ )كاستخداـ الشرط  (ديًعيى اهللي كاحده

ٍف ييشرؾ بو تؤمنكا) لمداللة عمى كماؿ سكء حاليـ في  (كا 
قضٌية الكفر كاإليماف ، فيـ أقرب استجابة لنداء الشرؾ 

  526/ 5انظر  كالكفر منيـ لنداء التكحيد كاإليماف 
 

 

 

 

  



59 
 

: وعكسه " َمفْ "عمى  " ما" إيثار :  ثا يا 

                           البياف كالتحميؿ       الٌنظـ القرآنٌي 
ـْ ِمَف } َفاْ ِكُحوا َما َطاَب َلُك

 {ال ٍَّساِء َمْثَ ى َوُثاَلَث َوُرَباعَ 
 (3:ال ساء)

، ذىابا "مىفٍ "مكصكلة أك مكصكفة ، كقد أكثرت عمى " ما" 
إلى معنى الكصؼ في النساء ، إيذانا بأنو المقصكد ال 

الذات، كىك الغالب في اعتبار الرجاؿ ، كلـ يكف مقصكدا أٌف 
ىٌف إناث مف العقبلء يجريف مجرل غير العقبلء ، ألف ذلؾ 

 2/96مخٌؿ بمقاـ الٌترغيب  فييٌف              انظر
ـْ ِمَف } َواَل َتْ ِكُحوا َما َ َكَح آَباُؤُك

ال ٍَّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَمَؼ ِإ َُّه 
َكاَف َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء 

 (22:ال ساء) {َسِبياًل 
 

لمذىاب إلى الكصؼ في " مىٍف نكح"عمى "ما نكح "إيثار 
النساء ، كىك فعؿ النكاح ال إلى ذات الزكجة كإنساف ، 

الكصؼ : بياف لما ذكر مف الكجييف {مف النساء}:كقكلو
مفيد لممبالغة في التحريـ ،  (إال ما قد سمؼ}كالذات، كقكلو 

كال تنكحكا : بإخراج الكبلـ ميٍخرج التعميؽ بالمحاؿ، أم 
حبلئؿ آبائكـ إال مف ماتت منيٌف ، كالمقصكد سٌد طريؽ 

حتى يمج الجمؿ }اإلباحة بالكمٌية ، كنظيره في التعميؽ بالمحاؿ
                            2/115كقيؿ غير ذلؾ      انظر.  {في سـٌ الخياط

ُقْؿ َأَتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َما }
ـْ َضرًّا َواَل َ ْفًعا َوالمَُّه  اَل َيْمِمُؾ َلُك

 {ُهَو السَِّميُع اْلَعِميـُ 
 (76:المائدة) 

، لتحقيؽ  المطمكب مف أٌكؿ كىمة ،  (مىفٍ )عمى  (ما)إيثار 
بأٌف معبكدىـ ىك بمعزؿ عف األلكليٌية ، ألنو منتظـ في سمؾ 
األشياء ال األشخاص، كىي عاجزة بالطبيعة ، كىي مسٌيرة ال 

                                            2/306انظر      .تممؾ ال لنفسيا كال لغيرىا ضٌرا كال نفعا
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ُقْؿ َأَتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َما اَل }
ـْ َضرًّا َواَل َ ْفًعا َوالمَُّه ُهَو  َيْمِمُؾ َلُك

 (76:المائدة) {السَِّميُع اْلَعِميـُ 

، لتحقيؽ  المطمكب مف أٌكؿ كىمة ، بأٌف  (مىفٍ )عمى  (ما)إيثار 
معبكدىـ ىك بمعزؿ عف األلكليٌية ، ألنو منتظـ في سمؾ األشياء 

ال األشخاص، كىي عاجزة بالطبيعة ، كىي مسٌيرة ال تممؾ ال 
                                             2/306انظر.                لنفسيا كال لغيرىا ضٌرا كال نفعا

َيْوـَ َتَرْوَ َها َتْذَهُؿ ُكؿُّض ُمْرِضَعٍة }
 (2:الحج) {َعمَّا َأْرَضَعتْ 

، لتأكيد الذىكؿ كككنو ال "مف"دكف " بما"التعبير عف الرضيع 
يخطر عمى باليا أٌنو ماذا؟ ال أٌنيا تعرؼ شيئٌيتو ، لكف ال تدرم 

ما مصدرية، كالمعنى تذىؿ ترضع : كقيؿ . مف ىك بخصكصو
                                           4/365انظر.                      عف إرضاعو ذىكال تاما

َيْدُعو َلَمْف َضرُّضُه َأْقَرُب ِمْف َ ْفِعِه }
ُ {َلِبْئَس اْلَمْوَلى َوَلِبْئَس اْلَعِشير

 (13:الحج)

يراد اسـ التفضيؿ  إيثار مىٍف عمى ما، مع ككف معبكدىـ جمادا، كا 
مع خمٌكه مف النفع بالمٌرة لممبالغة في تقبيح حالو كاإلمعاف في 
ذٌمو، أم يقكؿ ذلؾ الكافر يـك القيامة بدعاء كصراخ حيف يرل 

 )تضٌرره بمعبكده كدخكلو النار بسببو، كال يرل منو أثر النفع أصبل
 4/372انظر               (لمف ضٌره أقرب مف نفعو
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توسيط الواو بيف الصفات :  ثالثا 

اِدِقيَف } اِبِريَف َوالصَّ الَِّذيَف َيُقوُلوَف َربََّ ا ِإ ََّ ا آَم َّا َفاْغِفْر َلَ ا ُذُ وَبَ ا َوِقَ ا َعَذاَب ال َّاِر، الصَّ
 ، تكسيط الكاك بيف الصفات المعدكدة (1){َواْلَقاِ ِتيَف َواْلُمْ ِفِقيَف َواْلُمْسَتْغِفِريَف ِباأْلَْسَحارِ 

 (2).لمداللة عمى استقبلؿ كٌؿ منيا ككماليـ فييا، أك لمداللة عمى تغاير المكصكفيف بيا

َعَسى َربُّضُه ِإْف َطمََّقُكفَّ َأْف ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيًرا ِمْ ُكفَّ ُمْسِمَماٍت ُمْؤِمَ اٍت }: كمنو قكلو تعالي
ٌسطى العاطؼي بيف ثيباتو كأبكارا ، (3){َقاِ َتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَيٍَّباٍت َوَأْبَكاًرا كي

ألنيما متنافياف متقاببلف، دكف غيرىا مف الصفات المذككرة في اآلية، ألنيا تجتمع 
. كتفترؽ

: بيف لوال وفعمها" إْذ " توسيط : رابعا 

ـْ َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌؾ ُمِبيفٌ } ، (4){َلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظفَّ اْلُمْؤِمُ وَف َواْلُمْؤِمَ اُت ِبَأْ ُفِسِه
بيف لكال كفعميا، غرضو تخصيص الميخىصَّص بمكال بأٌكؿ زماف  (إذٍ ):تكسيط الظرؼ

سماعيـ،  كقصر التكبيخ عمى تأخير اإلتياف بالمخصص عميو عف ذلؾ اآلف كالٌتردد 
: فيو ليفيد أٌف عدـ اإلتياف بو رأسا في غاية ما يككف مف القباحة كالشناعة ، كالمعنى 

كاف الكاجب أف يظٌف المؤمنكف أٌكؿ ما سمعكه مٌمف اخترعو بالذات أك بالكاسطة مف غير 
 (. 5)تمعثـ كترٌدد بمثميـ مف آحاد المؤمنيف خيرا
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:  الّسّر البالغي في إعادة الالـ: خامسا 

َـّ ِمْف ُمْضَغٍة ُمَخمََّقٍة َوَغْيِر ُمَخمََّقٍة } َـّ ِمْف َعَمَقٍة ُث َـّ ِمْف ُ ْطَفٍة ُث ـْ ِمْف ُتَراٍب ُث َفِإ َّا َخَمْقَ اُك
ـْ َوُ ِقرُّض ِفي اأْلَْرَحاـِ َما َ َشاُء ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمًّى ـْ ِلُ َبيٍَّف َلُك َـّ ِلَتْبُمُغوا َأُشدَُّك ـْ ِطْفاًل ُث َـّ ُ ْخِرُجُك  ُث

مع تجريد األٌكليف عنيا، لئلشعار  {ثـ لتبمغكا أشٌدكـ }، إعادة البلـ في قكلو (1)(َوِمْ ُكـْ 
  :بأصالتو في باب الفرضٌية، أم في الكشؼ عف أغراض الخمؽ بالنسبة إلى السابقيف 

إٍذ عميو يدكر الٌتكميؼ المؤدل إلى الٌسعادة  (ثـٌ نخرجكـ طفبل– كنقرُّ في األرحاـ )
(. 2)كالٌشقاكة

: وجه الّترّجي في لعؿّ : سادسا 

ـْ } ـْ َوِلَتتَُّقوا َوَلَعمَُّك ـْ ِلُيْ ِذَرُك ـْ َعَمى َرُجٍؿ ِمْ ُك ـْ ِذْكٌر ِمْف َربٍُّك ـْ َأْف َجاَءُك َأَو َعِجْبُت
ىك التنبيو عمى عٌزة  (كلعٌمكـ ترحمكف):، داللة حرؼ الٌترٌجي في قكلو(3){ُتْرَحُموفَ 

المطمب، كأٌف التقكل غير مكجبة لمرحمة، بؿ ىي منكطة بفضؿ اهلل تعالي كأٌف المٌتقي 
 (.4)ينبغي عميو أاٌل يعتمد عمى تقكاه ، كال يأمف عذاب اهلل

: عمى مع ى التحقير (ما  )داللة : سابعا 

ـُ الذٍّلَُّة َواْلَمْسَكَ ُة َو َباُءوا }:قوله تعالي ـْ َوُضِرَبْت َعَمْيِه ـْ َما َسَأْلُت اْهِبُطوا ِمْصًرا َفِإفَّ َلُك
ٍكا أف  (5{)ِبَغَضٍب ِمَف المَّه ، جاءت اآلية رٌدا عمى مطالب بنى إسرائيؿ مف مكسي ، فأيًمري

مىةه بمطالبيـ،  كلعٌؿ التعبير عف األشياء " أف ينحدركا نحك مصر فإٌنيا زاخرةه مهٍتخى
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فإٌنو كثير كفير في : المسئكلة بما، لبلستيجاف بذكرىا احتقارا لمطالبيـ ، كأٌنو قيؿ
(. 1)"متناكؿ كٌؿ يدو ، مبتذؿه ينالو كؿُّ أحدو 

: عمى مع ى التسوية" أو " داللة : ثام ا 

َفِإْف َكاَف َلُه ِإْخَوٌة َفِِلُمٍِّه السُّضُدُس ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍف }:قوله تعالي 
ـْ َ ْفًعا ـْ َأْقَرُب َلُك ـْ اَل َتْدُروَف َأيُّضُه ـْ َوَأْبَ اُؤُك المقٌيد لئلباحة " بأٍك " ، إيثار العطؼ  (2){آَباُؤُك

عمى الكاك، لمداللة عمى تساكم الكصية كالدَّيف في كجكب التنفيذ ، كتقٌدميما عمى 
، كقد يدؿ العطؼ بأٍك عمى  منع الخمٌك دكف منع الجمع (3)القسمة مجمكعيف أك منفرديف

ـْ ِمْ َها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد }:، كما في قكلو تعالي َفَقاَؿ أِلَْهِمِه اْمُكُثوا ِإ ٍّي آَ ْسُت َ اًرا َلَعمٍّي آِتيُك
دؿ العطؼ بأٍك عمى أٌنو سيعكد ظافرا بقبس مف نار يستكقده لمتدفئة ، (4){َعَمى ال َّاِر ُهًدى

مف لفعة البرد القارس، أك يعكد ظافرا بشعمة مف ىدل أك ضكء مف نكر، يقينا منو أٌنو 
إٍف لـ ينؿ الحسنييف فمف يخيب ظنو في  أحدىما ، فأٍك ىنا تفيد مع العطؼ ، مىٍنعى الخمٌك 

 (5).مف أحدىما كال تمنع الجمعى بينيما

حروؼ الصمة في ال ظـ القرآ ي : تاسعا

         كثيرا ما تيزاد أحرؼ في سياؽ الكبلـ إلفادة معنى زائدو عمى ما يدٌؿ عميو أصؿي 
،  كتسٌمى باألحرؼ / ك البلـ / ًمٍف / ما / الباء : األسمكب،  كمف أبرز أحرؼ الزيادة 

الزائدة ، كىي في القرآف أحرؼ الصمة تأٌدبا ، كسٌدا لذرائع المترٌبصيف  كدفعا مف أٌكؿ 
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كىمة ألكىاـ المتكٌىميف أٌف في القرآف الكريـ لفظةن زائدة ، كقد تناكؿ أبك السعكد طائفة 
: منيا حيف كركدىا ببياف مقاصدىا ككشؼ المثاـ عف مرامييا في الكبلـ ، ككاف مما قاؿ

: لتأكيد مع ى ال في" ال"زيادة 

الٍّيف}:قكلو تعالي ـْ َواَل الضَّ ـْ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِه  : قكلو (1){ِصَراَط الَِّذيَف َأْ َعْمَت َعَمْيِه

الٍّيف} : ، كأٌنو قيؿ"غير"مزيدة ، إلفادة تأكيد معنى النفي الذم استفيد مف :، ال{ َواَل الضَّ
ال طريؽ المغضكب عمييـ كال طريؽ الٌضاٌليف ، إشارةن إلى أٌنيا ليست مف االستقامة 

َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَ ُة َواَل السَّيٍَّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي }:، كنظيره قكلو (2)كاليداية  في شيء
كال يستكم األعمى }:كال تستكم الحسنة كالسيئة ، كقكلو تعالي: أصؿ الكبلـ (  3){َأْحَسف

لتأكيد نفي استكائيما البتة بأٌم كجو مف  (كال السيئة) : النافية في" ال" ، كزيدت {كالبصير
 (.4){كال الظممات كال النكر ، كال الظٌؿ كال الحركر}:الكجكه، كنظيره

: لتقرير المع ى وتوكيده  (ما)زيادة 

،  (الباء ):بيف حرؼ الجار"ما " زيادة (5){َفِبَما َرْحَمٍة ّمَف اهلل ِل َت َلُهـْ }:قكلو تعالي
َفِبَما َ ْقِضِهـ }:، غرضو تقرير المعنى كتككيده ،  كنظيره (رحمة): كالمجركر
أٌنو برحمة اهلل كمٌنو صرتى  يا محمد لٌيف الجانب رابط الجأش  : ، كالمعنى(6){ميثاقهـ

عظيـ الخمؽ ، بعد أف كاف الغُـّ  عمى مخالفة أمرؾ يكشؾ أف يكقع الخبلؼ كالشقاؽ 
.  (7)بينؾ كبيف أصحابؾ ، فما بؾ  مف نعمة فمف اهلل ال مف عند غيره
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: لممبالغة في المع ى" ما"زيادة 

ـْ َفَقِمياًل َما ُيْؤِمُ وف}:قكلو تعالي ـُ المَُّه ِبُكْفرِِه  : ، قكلو(1){َوَقاُلوا ُقُموُبَ ا ُغْمٌؼ َبْؿ َلَعَ ُه

، (قميبل:) مزيدة إلفادة معنى المبالغة فيما دٌلت عميو كممة: ، ما {َ َقِمياًل َما ُيْؤِمُ وف}
فزمنا قميبل يؤمنكف، عمى : فإيمانا قميبل يؤمنكف، كقيؿ : الكاقعة صفةن لممفعكؿ، أم 

ـْ }:منكاؿ قكليـ آِمُ وا ِبالَِّذي أُْ ِزَؿ َعَمى الَِّذيَف آَمُ وا َوْجَه ال ََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعمَُّه
الزائدة ىك العدـ ، نفيه لعدـ إيمانيـ " ما"المراد بالٌقٌمة مضاؼ إلييا : كقيؿ ( 6){َيْرِجُعوفَ 

. (2)بالكمٌية نفيا قاطعا

: لممبالغة في  في ال سبة " ِمْف "زيادة 

بيف الفعؿ " ًمٍف "، تفيد زيادة (3){َأْف َتُقوُلوا َما َجاَءَ ا ِمْف َبِشيٍر َواَل َ ِذيرٍ }:قكلو تعالي
، كىك أف يككف جاءىـ أحدي "ما"كالفاعؿ معنى المبالغة في نفي النسبة التى دٌلت عميو 

مف المرسميف مبشريف أك منذريف ، إصراران منيـ عمى البحث عف األعذار كالتبٌرؤ مف 
ـْ }:مغٌبة الكفر بالمرسميف، كلكٌف الحقيقة كانت كما زالت أقكل مف كٌؿ المعاذير َفَقْد َجاَءُك

 3){َبِشيٌر َوَ ِذيرٌ 

َوَما ِمْف َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر }:  قوله تعالي :إلفادة مع ى االستغراؽ" ِمْف "زيادة 
ـٌ َأْمثَاُلُكـ " ًمفٍ "كما دابة في األرض، كزيدت : أصؿ الكبلـ ، (4){َيِطيُر ِبَجَ اَحْيِه ِإالَّ ُأَم

 .(5)إلفادة معنى االستغراؽ كالشمكؿ لكافة أنكاع الدكاب كأشكاليا ، نفيا لمتزٌيد أك التجٌكز
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 لتأكيد مع ى ال في في الفعؿ" ال" زيادة 

ما منعؾ أف تسجد ، : ، أصؿ الكبلـ (1){ َقاَؿ َما َمَ َعَؾ َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتؾَ }:قكلو تعالي
كزيدت اٌلبلـ إلفادة تأكيد معنى النفي في الفعؿ، كىك امتناع إبميس عف االمتثاؿ ألمر 

 . (1)، حسدا مف عند نفسو كاستكبارا  كعنادا  الٌسجكد آلدـ  امتناعا قاطعا

: زيادة الالـ لمداللة عمى إمحاض ال صيحة

ـُ ِمَف المَِّه َما اَل َتْعَمُموفَ }:قكلو تعالي ـْ َوَأْعَم ـْ ِرَسااَلِت َربٍّي َوَأْ َصُح َلُك ( 2){ أَُبمٍُّغُك

، لمداللة عمى إخبلص (أنصح لكـ):بنفسو ، كزيادة البلـ في" نصح "يتعدل الفعؿ 
محاضيا ليـ بشكؿو أخٌص ، إشارةن إلى أٌنيا لمنفعتيـ كمصمحتيـ دكف  النصيحة كا 

 (3)غيرىـ

 :إلفادة مع ى التقميؿ والتحقير" ما" زيادة

حرؼ صمة : ما { ُجْ ٌد َما}:، قكلو( 4){ُجْ ٌد َما ُهَ اِلَؾ َمْهُزوـٌ ِمَف اأْلَْحَزاب}:قكلو تعالي
جنده : قميبل ىٌينا، كالمعنى : أكمتي شيئا ما، أم : يدٌؿ عمى معنى التقميؿ كالتحقير ، تقكؿ

قميؿ الحكؿ كالقكة ، ضعيؼ الشككة ميزـك مندحر ، كىي بشارة لمرسكؿ كالمؤمنيف معو 
جنده أمُّ جندو  في عدتو : ما، يدٌؿ عمى معنى الٌتعظيـ ، أم : كقيؿ.  بالنصر كبالتمكيف

كعتاده كعدد رجالو ، كىك  مينبئه عف التيٌكـ ك اليزء ، بالنظر إلى أٌف قكتو كعظمتو 
ٍؿ دكف كسر شككتو كانيزامو يجٌر أذياؿ الخيبة ، كاف ذلؾ يـك بدر تحي . (5)المزعكمة لـ ى
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ـْ َعَمى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَف آَمُ وا َوَعِمُموا }:قكلو تعالي فَّ َكِثيًرا ِمَف اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُه َواِ 
اِلَحاِت َوَقِميٌؿ َما ُهـْ  زائدة إلفادة  تككيد كجكًد قٌمًة : ،  ما {َوَقِميٌؿ َما ُهـْ }:، قكلو ( 1){الصَّ

 (1)قميمةو مف الخمطاء المؤمنيف الذيف  يتحاشكف الجكر كالظمـ ، فكاف التعٌجب مف قٌمتيـ

                                                "بثـّ " وجه الّتراخي في العطؼ : عاشرا

     تتكٌزع المعاني التي يدٌؿ عمييا الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، كالتي تحٌدث عنيا شيخ 
التراخى في الزماف ، كالتراخي في الرتبة ، كقسـ متأرجح : اإلسبلـ إلى أربعة أقساـ ىي
ـٌ التراخي في الحاؿ .    بينيما ، ث

الّتراخي في الزمف والمدة : أوال 

                  البياف كالتحميؿ             الٌنظـ القرآنٌي 
ـْ ُموَسى ِبآَياِتَ ا ِإَلى } َـّ َبَعْثَ ا ِمْف َبْعِدِه ُث

ِفْرَعْوَف َوَمَمِئِه َفَظَمُموا ِبَها َفاْ ُظْر َكْيَؼ َكاَف 
 (103:األعراؼ)    {َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديفَ 

عطفا لقصة مكسي كفرعكف عمى  قٌصة : (ثـٌ )
الرسؿ المذككريف، ًممٍَّف أىمؾ اهلل أقكاميـ،  
ككجو الٌتراخي في العطؼ ، ىك اإلشارة إلى 

المدة التى تفصؿ بيف إرساؿ مكسى إلى فرعكف 
كبيف الرسؿ السابقيف عميو ، كفقا لمسنف اإلليية 

التى يرسؿ اهلل بيا الٌرسؿ تترل إلى أمميـ ، 
. عمى اختبلؼ مكاقعيـ كأزمانيـ

 3/13                           انظر
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ـْ } َـّ َل ـْ ِمَف اْلُمْشِرِكيَف ُث ِإالَّ الَِّذيَف َعاَهْدُت
ـْ َأَحًدا  ـْ ُيَظاِهُروا َعَمْيُك ـْ َشْيًئا َوَل َيْ ُقُصوُك
ـْ ِإفَّ المََّه  ـْ ِإَلى ُمدَِّتِه ـْ َعْهَدُه َفَأِتمُّضوا ِإَلْيِه

 (4:التوبة) {ُيِحبُّض اْلُمتَِّقيفَ 

كجو الٌتراخي في العطؼ  بثـٌ ىك بياف  طكؿ 
الفترة التى ثبت فييا المشرككف عمى العيد  
.       دكف نقضو ، أك مظاىرة عمى المؤمنيف أحدا

 3/122انظر 
ـْ َمَقاِمي َوَتْذِكيِري ِبآَياِت } ِإْف َكاَف َكُبَر َعَمْيُك

ـْ  المَِّه َفَعَمى المَِّه َتَوكَّْمُت َفَأْجِمُعوا َأْمَرُك
ـْ ُغمَّةً  ـْ َعَمْيُك َـّ اَل َيُكْف َأْمُرُك ـْ ُث  {َوُشَرَكاَءُك

 (71:يو س)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك الٌتراخي في 
ال يكف حالكـ عميكـ غٌمة : الزماف، كالمعنى 

 كتخمصكا بإىبلكي مف ثقؿ مقامى بينكـ كطكؿ
. تذكيرل لكـ

                   3/262                           انظر
َـّ َأْرَسْمَ ا ُرُسَمَ ا َتْتَرى ُكؿَّ َما َجاَء ُأمًَّة } ُث

ـْ َبْعًضا  َرُسوُلَها َكذَُّبوُه َفَأْتَبْعَ ا َبْعَضُه
ـْ َأَحاِديَث َفُبْعًدا ِلَقْوـٍ اَل ُيْؤِمُ وفَ   {َوَجَعْمَ اُه

 (44:المؤم وف)

عمى  (أنشأنا): معطكؼ عمى : (ثـٌ أرسمنا)
معنى إرساؿ كؿّْ رسكؿو كؿَّ رسكؿ متأٌخر عف 
: إنشاء قرف مخصكص بذلؾ الرسكؿ كأٌنو قيؿ

ـٌ أنشأنا مف بعدىـ قركنا آخريف ، كقد أرسمنا  ث
إلى كٌؿ قرف منيـ رسكال خاصا بو     

 4/415انظر
 

ـْ َيْأُتوا } َـّ َل َوالَِّذيَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَ اِت ُث
ـْ َثَماِ يَف َجْمَدًة َواَل  ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِمُدوُه

ـُ  ـْ َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَؾ ُه َتْقَبُموا َلُه
 (4:ال ور) {اْلَفاِسُقوفَ 

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك ما يشير 
بجكاز تأخير اإلتياف بالشيكد ، كما أٌف في 

إشارة إلى تحقؽ العجز عف   (لـ): كممة 
ره . اإلتياف بيـ كتقرُّ

 4/440                           انظر
ـْ ََلِكُموَف ِمْ َها َفَماِلُئوَف ِمْ َها اْلُبُطوَف  } كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، ىك أف الكفرة َفِإ َُّه
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ـْ َعَمْيَها َلَشْوًبا ِمْف َحِميـٍ  َـّ ِإفَّ َلُه  {ُث
 (67-66:الصافات)

الذيف مؤلكا بطكنيـ مف شجر الٌزقـك بعد أف 
يغمبيـ العطش جراء تجٌرعيـ منيا شراب مف 

غٌساؽ أك مف صديد أىؿ الٌنار مشكبنا بما 
ىك  (بثـٌ )حميـ يقطع أمعائيـ، ككجو العطؼ

طكؿ المٌدة بيف استسقائيـ منيا  كاالستجابة 
 5/425انظر.                   لسقيو

 
َـّ ِإفَّ َعَمْيَ ا ِحَساَبُهـْ } ـْ ، ُث  {ِإفَّ ِإَلْيَ ا ِإَياَبُه
 (26:الغاشية)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، ىك الٌتراخي في 
الٌزماف، فإٌف الٌترتيب الٌزماني بيف إيابيـ 

كحسابيـ، ال بيف إيابيـ إليو تعالي كحسابيـ 
.         عميو تعالي فإٌنيما أمراف مستمٌراف
 6/422                          انظر 

 

الّتراخي في الرتبة والدرجة : ثا يا 

                      البياف كالتحميؿ          النظـ القرآني 
َـّ } الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُث

َمْت ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ َخِبيرٍ   {ُفصٍّ
 (1:هود)

أم جيعمت فصكال مف األحكاـ  {أحكمت آياتو ثـ فيٌصمتٍ }
ًؿ فييا ميماتي العباد  كالدالئؿ كالمكاعظ كالقصص، أك فيصّْ
في المعاش كالمعاد ، ككجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ كامف 
في النظر إلى إحكاـ اآليات ثـ تفصيميا إلى مكضكعات 
عمى الٌنحك السابؽ، بثٌـ باعتبار مصالح العباد ، كىي 

درجات بعضيا فكؽ بعض، فناسب العطؼ بثـٌ إشارة إلى 
                                  281/ 3تمؾ المراحؿ كالمراتب كالدرجات      انظر 
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َواَل َتْرَكُ وا ِإَلى الَِّذيَف َظَمُموا }
ـْ ِمْف ُدوفِ  ـُ ال َّاُر َوَما َلُك  َفَتَمسَُّك
َـّ اَل تُْ َصُروفَ   { المَِّه ِمْف َأْوِلَياَء ُث

 (113:هود )

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ىك في الرتبة كالدرجة ، حيث 
 إف رتبةي كفرىـ كعنادىـ غير منصكريف مف جية اهلل

 تعالي، كأقؿ شأنا مف مرحمة حمكؿ العذاب الذم  أكعدىـ 
 357/ 3فيي أشدُّ كأنكى       انظر‘ اهلل بو كأجبو عمييـ

 

َوآَتْيَ اُه ِفي الدُّضْ َيا َحَسَ ًة َواِ  َُّه ِفي }
َـّ َأْوَحْيَ ا  اِلِحيَف، ُث اَْلِخَرِة َلِمَف الصَّ
ـَ َحِ يًفا     {ِإَلْيَؾ َأِف اتَِّبْع ِممََّة ِإْبَراِهي

( 123- 121:ال حؿ)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ىك في الرتبة كالدرجة ، كىي 
اإلشارة إلى أٌف ىذه الٌنعمة مف أجٌؿ الٌنعـ كأعبلىا درجة 
بالمقارنة إلى سابقاتيا، كأٌف بينيما ما بينيما مف البكف 

 4/103انظر .                            الشاسع
َواِ  ٍّي َلَغفَّاٌر ِلَمْف َتاَب َوآَمَف }

َـّ اْهَتَدى  {َوَعِمَؿ َصاِلًحا ُث
 (82:طه)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك الرتبة كالدرجة ، بالنظر 
إلى أٌف مرتبة االىتداء كاالستقامة الدائمة عمى طريؽ 

اإليماف كالعمؿ الصالح ، ىي مرحمة رفيعة متأخرة يصؿ 
إلييا المرء بالتدرج ، عف مرحمة االنطبلؽ كالبداية ، مف 

الٌتكبة مف الٌشرؾ كترؾ المعاصي ، فاإليماف ككسب 
 4/299انظر .                               الصالحات

ـُ ِممَّْف ُذكٍَّر ِبآَياِت َربٍِّه } َوَمْف َأْظَم
َـّ َأْعَرَض َعْ َها ِإ َّا ِمَف  ُث

 {اْلُمْجِرِميَف ُمْ َتِقُموفَ 
 (22:السجدة)

ىك في الرتبة كالدرجة ،  (بثـٌ )كجو الٌتراخي في العطؼ 
إيذانا بإيقاع فرؽ بعيد كاستبعاد شديد بيف مرحمة التذكير 

بآيات اهلل البينات ، كبيف مرحمة اإلعراًض لعبدو مف العباد 
عف آيات ربو ، مع شٌدة كضكحيا ، كمع ما فييا مف أمر 

 5/273رشدو كصبلحو لمعباد في المبدأ كالمعاد      انظر
ـْ َيْ َتِه اْلُمَ اِفُقوَف َوالَِّذيَف } كجو التراخي في العطؼ بثـٌ عطفا عمى جكاب القسـ ، ىك َلِئْف َل
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ـْ َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَف ِفي  ِفي ُقُموِبِه
َـّ اَل  ـْ ُث اْلَمِديَ ِة َلُ ْغِرَي ََّؾ ِبِه
          {ُيَجاِوُروَ َؾ ِفيَها ِإالَّ َقِمياًل 

( 60:األحزاب)

الداللة عمى أٌف الجبلء عف المدينة  كمفارقة جكار الرسكؿ 
صمي اهلل عميو كسمـ كأصحابو البررة الكراـ ، ليك أعظـ 

مصيبة ييصاب بيا أكلئؾ المقبكحكف، إشارة إلى أٌنيـ بعيدكف 
في الرتبة كالدرجة مف أف يككنكا أىبل لمجكار الكريـ، كبأٌف 

.                                           المدينة تنفي خبثيا كترمييـ بعيدا عنيا
 315/ 5انظر 

ـْ َيْوَمِئٍذ } ـْ َعْف َربٍِّه َكالَّ ِإ َُّه
ـْ لصالو  َـّ ِإ َُّه َلَمْحُجوُبوَف  ُث

 (16-15:المطففيف) { اْلَجِحيـِ 

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك الٌتراخي في الرتبة 
ٍميى الجحيـ أشٌد ببلءن كعذابا مف  كالدرجة ، بالنظر إلى أٌف صى
الحرماف مف الرحمة كمف الكرامة برؤية اهلل عٌز كجٌؿ، فيي 

. بالنسبة ليـ رغد في العيش كرفاىية زائدة
                                                     396/ 6                                         انظر 

َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة ، َأْو ِمْسِكيً ا َذا }
َـّ َكاَف ِمَف الَِّذيَف آَمُ وا  َمْتَرَبٍة ، ُث

ْبِر َوَتَواَصْوا  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
 (17:البمد) {ِباْلَمْرَحَمةِ 

كجو العطؼ بثـٌ كىك الرتبة كالدرجة ، باإلشارة إلى تراخى 
رتبة اإليماف كعمٌك مرتبتو كبعد منزلتو عف كٌؿ ما سبؽ ، إذ 
ال يصٌح شيء منيا في ميزاف اهلل إال بعد اإليماف باهلل عٌز 

 432/ 6 انظر .                        في عبله
َسَيذَّكَُّر َمْف َيْخَشى َوَيَتَج َُّبَها }

اأْلَْشَقى، الَِّذي َيْصَمى ال َّاَر 
َـّ اَل َيُموُت ِفيَها َواَل  اْلُكْبَرى، ُث

 (13-10:األعمي) {َيْحَيى

ـٌ الترتيب في كقكع األحداث كاألفعاؿ  يفيد العطؼ بث
كالٌتراخي فييا ، ككجيو كاضح في مراتب العذاب كالٌشدة ، 

كدرجات الببلء كالقسكة، ألٌف الٌترٌدد بيف المكت كالحياة أفظع 
 416/ 6كأشٌد ببلء مف صمي الٌنار          انظر 
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مواقع محتممة بيف الزماف وبيف الرتبة : ثالثا               

                        البياف كالتحميؿ         النظـ القرآنٌي 
َـّ } ـْ ِمْف ِطيٍف ُث ُهَو الَِّذي َخَمَقُك

َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌؿ ُمَسمًّى ِعْ َدُه 
ـْ َتْمَتُروفَ  َـّ َأْ ُت  (2:األ عاـ) {ُث

كجو التراخي في العطؼ بثـٌ لئليذاف  (ثـ قضي أجبل ):قكلو
بتفاكت الرتبة ما بيف خمقيـ كما بيف تقدير آجاليـ ، كما 

يحتمؿ الٌتراخي كالتفاكت ما بيف مدة الخمؽ كمدة تقدير آجاليـ 
 2/350.         ، حسبما تقتضيو الحكمة البالغة

َـّ } ُقْؿ ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض ُث
اْ ُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة 

 (11:األ عاـ) {اْلُمَكذٍِّبيفَ 

ـٌ إٌما ألٌف الٌنظر في آثار اليالكيف  كجو الٌتراخي في العطؼ بث
ٌما إلنابة  ال يتسٌنى إال بعد انتياء مدة السير إلى أماكنيـ ، كا 
ما بينيما مف التفاكت في مراتب الكجكب ، كىذا ىك األظير، 

 2/359كما قاؿ شيخ اإلسبلـ               انظر
َفَمِبْثَت ِسِ يَف ِفي َأْهِؿ َمْدَيَف }

َـّ ِجْئَت َعَمى َقَدٍر َيا ُموَسى  {ُث
 (40:طه)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك اإلشعار بأٌف مجيئو عميو 
السبلـ كاف بعد اٌلمتى كاٌلمتيا ، مف ضبلؿ الطريؽ كتفٌرؽ الغنـ 
في الميمة المظممة الشاتية ، كىي مراتب كمراحؿ مختمفة في 
شدائدىا ، كما يحتمؿ الٌتراخي في مقدار الزماف الذم ييٍكحي 

.                       فيو إلى األنبياء عمييـ السبلـ عمى رأس األربعيف سنة
  4/281انظر 

َقاَؿ َربُّضَ ا الَِّذي َأْعَطى ُكؿَّ }
َـّ َهَدى  {َشْيٍء َخْمَقُه ُث

 (50:طه)

ـٌ، أٌنو لٌما كاف الخمؽ الذم ىك  كجو الٌتراخي في العطؼ بث
عبارة عف تركيب األجزاء كتسكية األجزاء كتسكية األجساـ 

كمتقٌدما عمى اليداية التى ىي عبارة عف إيداع القكل المحركة 
 (ثـٌ )كالمدركة في تمؾ في تمؾ األجساـ كسط بينيما كممة 

                                                    285/ 4المفيدة                         انظر 
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َـّ } َفَتَولَّى ِفْرَعْوُف َفَجَمَع َكْيَدُه ُث
 (60:طه){َأَتى

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك أٌف فرعكف لـ يسارع إليو ، 
بؿ أتاه بعد  لىؤٍلمو كتمعثـ ، كعدـ المسارعة تعنى تراخو في 

 290/ 4.               المدة أك في المراتب كالمراحؿ
َأَفَمْف َوَعْدَ اُه َوْعًدا َحَسً ا َفُهَو 
اَلِقيِه َكَمْف َمتَّْعَ اُه َمَتاَع اْلَحَياِة 
َـّ ُهَو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف  الدُّضْ َيا ُث

 {اْلُمْحَضِريفَ 
 (61:القصص) 

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك طكؿ المدة بيف الٌتمٌتع 
بمتاع الحياة الدنيا ، كبيف كقكع المكت كالبرزخ كالبعث 

كاإلحضار إلى المحشر ، كما يصٌح اعتبار الٌتراخي في درجة 
التفاكت بيف أحكاؿ الدنيا كأىكاليا ك بيف أحكاؿ اآلخرة 

كشدائدىا ، كىي مراتب متباينة كمراحؿ متفاكتة، كالتفاكت 
بيف أحكاؿ الدنيا كاآلخرة 

 5/178                                           انظر
 

َأَفَمْف َوَعْدَ اُه َوْعًدا َحَسً ا 
َفُهَو اَلِقيِه َكَمْف َمتَّْعَ اُه 

َـّ ُهَو  َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّضْ َيا ُث
َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف 

 {اْلُمْحَضِريفَ 
 (61:القصص) 

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، ىك طكؿ المدة بيف الٌتمٌتع بمتاع 
الحياة الدنيا ، كبيف كقكع المكت كالبرزخ كالبعث كاإلحضار إلى 

المحشر ، كما يصٌح اعتبار الٌتراخي في درجة التفاكت بيف أحكاؿ 
الدنيا كأىكاليا ك بيف أحكاؿ اآلخرة كشدائدىا ، كىي مراتب متباينة 

كمراحؿ متفاكتة، كالتفاكت بيف الدنيا كاآلخرة 
 5/178انظر                     .                            

ـْ َشَعاِئَر } َذِلَؾ َوَمْف ُيَعظٍّ
المَِّه َفِإ ََّها ِمْف َتْقَوى 

ـْ ِفيَها َمَ اِفُع  اْلُقُموِب ،َلُك
َـّ َمِحمُّضَها  ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمًّى ُث

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ، محتمؿ لمزماف كلمرتبة ، كالمعنى 
لكـ فييا منافع دنيكية في حياتكـ إلى كقت نحرىا ، كما أٌف لكـ 
: فييا منافع دينٌية كىي أعظـ كأجؿُّ بعد نحرىا قربانا هلل، كالمعنى
اآلخر ىك أفٌ كقكع المنافع كاالستفادة منيا مرحمة تسبؽ نحرىا 
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: الحج) {ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيؽِ 
32-33) 

كقت كجكبو أكؿ البيت العتيؽ، كىذه المرحمة األخيرة ىي األىـٌ 
كاألكثر داللة عمى االستجابة  ألمر اهلل بتقديـ اليىٍدم إلي البيت 

 381/ 4انظر .   العتيؽ، كىي مقصكدة بذاتيا
 

ـْ َتَر ِإَلى َربٍَّؾ َكْيَؼ َمدَّ الظٍّؿَّ } َأَل
َـّ َجَعْمَ ا  َوَلْو َشاَء َلَجَعَمُه َساِكً ا ُث
َـّ َقَبْضَ اُه  الشَّْمَس َعَمْيِه َدِلياًل ،ُث

 (46:الفرقاف) {ِإَلْيَ ا َقْبًضا َيِسيًرا

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ يحتمؿ الٌتراخي في الزماف كفي 
لما أٌف في بياف ككف القبض كالمٌد مرتٌبيف : الرتبة ، فاألكؿ

دائريف عمى قطب مصالح المخمكقات مزيد داللة عمى 
أنا أنزلناه بعد ما : فعمى معنى : أٌما الثانى. الحكمة الربانية

أنشأناه ممتٌدان كمحكناه بمحض قدرتنا كمشيئتنا عند إيقاع 
شعاع الٌشمس مكقعو مف غير أف يككف لو تأثير في ذلؾ 
ط   ٍمًع الميٍنبىسو ٌنما عٌبر عنو بالقبض المهٍنًبئ عف جى أصبل، كا 

كطٌيو لما أٌنو قد عٌبر عف إحداثو بالمٌد الذم ىك البسط 
 35/ 5انظر                                    .طكال

َـّ َجَعَؿ } ـْ ِمْف َ ْفٍس َواِحَدٍة ُث َخَمَقُك
 (6:الزمر){ِمْ َها َزْوَجَها

كجو الٌتراخي في العطؼ ىك في الحاؿ ، حاؿ الخمؽ األٌكؿ 
مف العدـ مف الٌتراب كحاؿ الخمؽ مف مادة محققة ، كىي 
أحكاؿ مٌرت في فترات زمانية محددة ، كيصٌح اعتبار كجو 
الٌتراخي في المنزلة كالرتبة ، منزلة خمؽ آدـ أبي البشر، 

 489/ 5خمقو بيديو كخمؽ زكجو كبنيو مف بعده     انظر 
وا } ـْ َوَأَصرُّض َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُه

َـّ ِإ ٍّي  َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا، ُث
ـْ  َـّ ِإ ٍّي َأْعَمْ ُت َلُه ـْ ِجَهاًرا، ُث َدَعْوُتُه

ـن ، ىك اإلشارة إلى تفاكت  كجو الٌتراخي في العطؼ بث
المراتب في مناىج الدعكة التى سمكيا نكح عميو السبلـ ، 
فإف الجيار بالدعكة أشٌد مف اإلسرار بيا، كالجمع بينيما 
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ـْ ِإْسَراًرا أغمظ مف اإلفراد ، كيصٌح اعتبار الٌتراخي في الٌزماف عمى  (9-7: وح) {َوَأْسَرْرُت َلُه
معنى أٌنو كاف يراكح بيف فترات متراخية في تطبيؽ مناىج 

 208/ 6انظر.                  الدعكة
َـّ  إفَّ الَِّذيَف َقاُلوا َربُّضَ ا المَُّه ُث

ـُ اْلَماَلِئَكُة  ُؿ َعَمْيِه اْسَتَقاُموا َتَتَ زَّ
 {َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُ وا

( 30:فصمت)

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، كىك الٌتراخي في الزماف، عمى 
معنى أٌف االستقامة ال تتـٌ لصاحبيا إال بعد طكؿ مجاىدة 
في االلتزاـ بسنف اليدل، كيصٌح اعتبار الٌتراخي في الرتبة 
عمى معنى أٌف االستقامة ىي رأس األمر كذركة سنامو ، 
.                                ألنيا الدليؿ العممٌي عمي اإليماف بالمساف كاالعتقاد الجناف

        5/568انظر 
ـْ } ـُ السَّْقُؼ ِمْف َفْوِقِه َفَخرَّ َعَمْيِه

ـُ اْلَعَذاُب ِمْف َحْيُث اَل  َوَأَتاُه
ـْ  َـّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُيْخِزيِه َيْشُعُروَف، ُث

: النحؿ) {..َوَيُقوُؿ َأْيَف ُشَرَكاِئَي 
26-27) 

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، ىك اإلشارة إلى بيف الجزائيف 
مف الٌتفاكت كالمراتب، مع ما يدٌؿ عميو مف الٌتراخي  في 

. زماف كقكعيما بيف الدنيا كاآلخرة
.. 4/55                                         انظر

ـْ َتَر َأفَّ المََّه َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء } َأَل
َـّ  َماًء َفَسَمَكُه َيَ اِبيَع ِفي اأْلَْرِض ُث

{ ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا ُمْخَتِمًفا َأْلَواُ هُ 
 (21:الزمر )

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ىك الرتبة كالدرجة، بالنظر إلى 
أٌف إخراج الٌزرع مما يأكؿ الناس كالٌدكاٌب ىك غاية الغايات 
كأـ اآليات ، كيصٌح اعتبار الٌتراخي في الزماف بالٌنظر إلى 
أٌف مرحمة اإلنبات متأٌخرة كمتدٌرجة عف مرحمة إنزاؿ الماء 

. مف السماء كشٌؽ  الينابيع في األرض
 5/499                                          انظر

ـٍ } ـي السٍَّقؼي ًمٍف فىٍكًقًي مىٍيًي رَّ عى كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، ىك اإلشارة إلى بيف الجزائيف فىخى
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ٍيثي الى  ـي اٍلعىذىابي ًمٍف حى كىأىتىاىي
ـٍ  ًة ييٍخًزيًي ، ثيَـّ يىٍكـى اٍلًقيىامى كفى يىٍشعيري

كىاًئيى  يىقيكؿي أىٍيفى شيرى : النحؿ) {..كى
26-27 )

مف الٌتفاكت كالمراتب، مع ما يدٌؿ عميو مف الٌتراخي  في 
 4/55زماف كقكعيما بيف الدنيا كاآلخرة             انظر

اًء } ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى أىٍنزىؿى ًمفى السَّمى أىلى
مىكىوي يىنىاًبيعى ًفي اأٍلىٍرًض ثيَـّ  مىاءن فىسى

ا ميٍختىًمفنا أىٍلكىانيوي  ٍرعن  {ييٍخًرجي ًبًو زى
( 21:الزمر )

كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ ىك الرتبة كالدرجة، بالنظر إلى 
أٌف إخراج الٌزرع مما يأكؿ الناس كالٌدكاٌب ىك غاية الغايات 
كأـ اآليات ، كيصٌح اعتبار الٌتراخي في الزماف بالٌنظر إلى 
أٌف مرحمة اإلنبات متأٌخرة كمتدٌرجة عف مرحمة إنزاؿ الماء 

. مف السماء كشٌؽ  الينابيع في األرض
 5/499                                         انظر
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فروؽ في استخداـ المفردات : المطمب الثا ي 

: التعريؼ والت كير في ال ظـ القرآ يّ : أوال 

ت كير االسـ ودالالته : (1)

: إفادة العموـ والشموؿ مف ّكؿ وجه

ـْ َلَيُقوُلوَف ُمْ َكًرا ِمَف اْلَقْوِؿ َوُزوًرا}:قكلو تعالي منكرا مف  ): ، تنكير المفعكؿ(  1){َواِ  َُّه
،  يفيد معنى العمـك كالشمكؿ مف كٌؿ كجو ، في أمر المظاىرة كالظيار  (القكؿ كزرا

بالزكجات كتسميتيٌف أٌميات بعد أف أفضي بعضيـ إلى بعض ، فيك منكره كبيتافه في 
مى أفَّ مدار تأكيًد الجممة   الشرًع كالنقؿ ، كما في حيكـ الطبع كالعقًؿ ،ميزاف  :عى

ليس في صدكر القكًؿ عنيـ  فإنَّو أمره محقؽه  ، بٍؿ التككيد عمى ككنو منكران   (إٌنيـ  )
  (2)مف كٌؿ كجو

 :الت كير الموجب لمتسمية والمصابرة 

ْف ُيَكذٍُّبوَؾ َفَقْد ُكذٍَّبْت ُرُسٌؿ ِمْف َقْبِمؾَ }:قكلو تعالى إلفادة  ، (رسؿه  ): تنكير االسـ(3){َواِ 
معنى التفخيـ كالتعظيـ لمككب الرسؿ الميكىذَّبيفى مف أمميـ ، كلـ يكف ليـ مف ممجأ سكل 
حصف الصبر كاالحتساب إلى اهلل ، كذلؾ مكجبه لمزيد مف التسمية كالمصابرة عمى ما 

 (4)كاف يمقاه النبي صمي اهلل عميو كسمـ مف الشدائد كالمحف مف المشركيف بمكة 

  

                                                           
1

 2: انًغبدنخ -   
2

 214/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 4:فبؿش -  
4

 354/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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  :إفادة مع ى التهويؿ والتفظيع

ـْ ِمَف } ـْ ِفي آَذاِ ِه َأْو َكَصيٍٍّب ِمَف السََّماِء ِفيِه ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌؽ َيْجَعُموَف َأَصاِبَعُه
َواِعِؽ َحَذَر اْلَمْوت ، الصٌيب عمى كزف فيعؿ مف الصكب، كىك النزكؿ الذم لو (1){الصَّ

، كغمب استخدامو في الماء خصكصا ، كتنكيره ألٌنو قيًصد بو نكعه مف  كٍقعه كتأثير مدكٍّ
الٌصٌيب شديد الفظاعة ميكؿ اآلثار كالنار الحارقة في التشبيو األٌكؿ ، كتبدك فظاعتو 

صفة مشبية  (صٌيب )بالصكب الداؿ عمى شٌدة االنسكاب الميدكّْل ، كمف جية بنائو 
يؤذفي بتساكم  (أكٍ )دالة عمى معنى الثبات كطكؿ مدة بقاء الصكب، كحرؼ العطؼ 

في االستقبلؿ بكجو الشبو كبصٌحة التمثيؿ بو مستقبٌل أك  (السابقة كالبلحقة)القصتيف
(.  2)مقترنا مع اآلخر

ـْ ِبَخاِرِجيف مف }:كنظيره قكلو تعالي  ـْ َوَما ُه ـْ َحَسَراٍت َعَمْيِه ـُ المَُّه َأْعَماَلُه َكَذِلَؾ ُيِريِه
ٍجمعان (حسراتو ):، تنكير الحاؿ(3){ال ار ، الحسرة ىي شٌدة الحسرة كالندامة ، كتنكيرىا ى

إلفادة معنى شٌدة التيكيؿ  كنياية مداه كأنكاعو ، كفظاعة األلـ كالكمد كالنكد المنتشرة في 
حنايا القمب المتحسرة ، بعد أف انقمبت أعماليـ نداماتو ، فبل يركف سكل حسرات في 

كَّدة بعدـ خركجيـ مف النار كمككثيـ  فييا أبدا .  (4)صحائؼ أعماليـ ، مؤى

ـْ َتْفَعُموا َفْأَذُ وا ِبَحْرٍب ِمَف المَِّه َوَرُسوِله} ،  كردت اآلية في معرض التيديد ( 5){َفِإْف َل
إعبلفه عف شٌدة اليكؿ كفداحة  (فأذنكا بحربو ): كالكعيد  ألكمة الربا، كتنكير االسـ

  .الخسائر ، فيي حرب ببل حدكد، كالحرب بطبعيا شيء ميكؿ فظيع يكفي عنيا

                                                           
1

 19: انجمشح -  
2

 73-72/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 167: انجمشح-  
4

 228/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
5

 279: انجمشح -  
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، بدليؿ أٌنو لـ يبمغ اسميا، كىي مف اهلل كرسكلو دماره شامؿه لمف أيًذفى لو ال يقادر قدره 
مف تفظيع أمر أراد القرآف إبطالو مف أمكر الجاىمية ما بمغ بو مف تفظيع الربا، كال بمغ 

  (.1) .مف التيديد في المفظ كالمعنى ما بمغ بو التيديد في أمر الربا ،  كلٌمو الحكمة البالغة
، سيٌميٍت يـك القيامة غدا (2){َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا اتَُّقوا المََّه َوْلَتْ ُظْر َ ْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغد}

 كتنكيره لتفخيـً أمره كتيكيًؿ أحكالو لدنٌكه ، أك ألٌف الدنيا كيـك كاحدو كاآلخرةي ىي غديه، 
قيؿى لغدو ال ييعرؼي كنييوي لغايًة عظًمو ، كأما تنكيري نفسو فبلستقبلًؿ : ككاقعو ، كأٌنو 

ـْ آِتيِه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفْرًدا}: نفسا نفسااألنفًس النكاظًر فيما قدَّمف ليـك القيامة (. 3){َوُكمُّضُه

 :ت كير االسـ  لتفخيـ المع ى وتعظيمه

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة }: قكلو تعالي ـْ َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّض ـْ َمْوِعَظٌة ِمْف َربٍُّك َقْد َجاَءْتُك
يفيد معنى التفخيـ كالتعظيـ مف  (مكعظة مف ربكـ كشفاء):، تنكير االسميف( 4){ِلْمُمْؤِمِ يف

جاءتكـ مكعظة عظيمة صادرة مف ربٍّ رؤكؼ رحيـ بكـ ، كشفاءه بالغي : شأنيما، أمٍ 
فسادا لحياتو  التأثير ك النجاعة ألمراض القمكب التي ىي أشد خطرا ك فتكا باإلنساف كا 

  (.5)كحياة الناس مف حكلو مف أمراض األبداف

 : تنكير االسـ(6){ُسوَرٌة َأْ َزْلَ اَها َوَفَرْضَ اَها َوَأْ َزْلَ ا ِفيَها آَياٍت َبيٍَّ اتٍ }:قكلو تعالي

، يفيد معنى التفخيـ كالتعظيـ مف شأف ىذه السكرة كما جاء فييا مف أحكاـ، كقد  (سكرة )
أضيؼ إلى فخامتيا كعظمتيا الذاتية قيمةي المصدر العالي المدلكؿ عميو بالجممة الكاقعة 

                                                           
1

 1/318، ٔاَظش أٚؼب فٙ ظ٣ل انمشآٌ 317/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 18: انؾشش -  
3

 95: يشٚى -  
4

 57: َٕٚظ -  
5

 252/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 1:  انُٕس 0 
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، نازلةه مف اهلل مف فكؽ سبع  ، فيي سكرة عظيمة فخمة  أحكاما كشرائع (أنزلناىا):صفة
 .  (1)سماكات

ِبي َمَعُه َوالطَّْيَر َوَأَل َّا َلُه }:كمنو قكلو تعالي َوَلَقْد آَتْيَ ا َداُووَد ِم َّا َفْضاًل َيا ِجَباُؿ َأوٍّ
، يفيد معنى التفخيـ كالتعظيـ لذلؾ الفضؿ  (فضبل ):  تنكير المفعكؿ الثانى،  (2){اْلَحِديدَ 

الممنكح منحة لداكد عميو السبلـ ، كقد أضيؼ إلى عظمة شأنو ك إلى قيمتو الذاتية قيمةه 
.  (3)صادرا مف اهلل في عميائو: أم  (مٌنا):إضافيةه بذكر الكصؼ الجار كالمجركر

 :ت كير االسـ لتحقير المع ى وتقميؿ الّشأف 

ـْ ِمْف ِج ٍَّة ِإْف ُهَو ِإالَّ َ ِذيٌر ُمِبيف}:قكلو تعالي ـْ َيَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِه ، تنكير (4){َأَوَل
يفيد معنى التحقير كالتخسيس كتقميؿ الٌشأف ، أم لك فكركا قميبل لعممكا  (مف جٌنة):االسـ

، لئليذاف  (بصاحبيـ ):أٌنو ليس في الرسكؿ مف ذرةو مف شيءو مف جنكف ، كالتعبير عنو
بأٌنيـ أعمـ الناس بو ، كأٌف طكؿ مصاحبتيـ لو لـ يبلحظكا عميو شيئا مف شائبة جنكف 

قامةى الحٌجًة عمييـ  . (5)أك مٌس ، تشديدا لمنكير  كا 

ـْ ُمْبِصُروفَ }:قكلو تعالي ـْ َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف َتَذكَُّروا َفِإَذا ُه ( 6){ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّه

( 6){ُمْبِصُروفَ 

إٌف أىؿ التقكل إذا مٌسيـ : يفيد معنى التحقير كتقميؿ الٌشأف، أمٍ  (طائؼه ):تنكير الفاعؿ
أدنى لٌمةو أك كسكسةو مف الشيطاف ، أك بشيءو كلك كاف ضئيبل ىزيبل مف ىمزه كغمزه ،  

                                                           
1

 437/ 4اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 10: عجأ -  
3

 326/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 184: اٞػشاف -  
5

 59/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 201: اٞػشاف -  
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فإٌنيـ يستعيذكف باهلل مف ىمزات الشياطيف ،  كيتبٌصركف مكاقع الخطأ كالٌزلؿ، فيتكبكف 
.    (1)كيينيبكف إلى اهلل

يفيد  (مٍف سكء ): ، تنكير االسـ(2){ُقْمَف َحاَش ِلمَِّه َما َعِمْمَ ا َعَمْيِه ِمْف ُسوءٍ }: قكلو تعالي
معنى التقميؿ كالتخسيس ، أم نفي  جنس السكء عنو بكٌؿ معانيو كمظاىره ، كثيره كقميمو 

ألجؿ المبالغة في نفي جنس السكء عنو نفيا  (ًمفٍ )، ما ظير منو كما بطف ، كزيادةي 
.    (3)برمء  براءة تامة ، بمعنى أٌف يكسؼ طاىره نقيٌ  قاطعا شامبل

ـْ آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْؿ ِفي َأْرِض المَِّه َواَل َتَمسُّضوَها ِبُسوءٍ }:قكلو تعالي  ، (4){َهِذِه َ اَقُة المَِّه َلُك
لمداللة عمى المبالغة في النيي عف عدـ الٌتعٌرض لناقة  (كال تمسكىا بسكء ): تنكير االسـ

اهلل  بما يؤذم أك يضٌر ، ميما كاف يسيرا أك حقيرا فضبل عٌما فكقيا، فكٌؿ ما ىك سكء 
محٌرـه عميكـ الٌتعرض ليا بو
(5) .

عقدةن مف ):، تنكير المفعكؿ( 6){َوَيسٍّْر ِلي َأْمِري ، َواْحُمْؿ ُعْقَدًة ِمْف ِلَساِ ي}:قكلو تعالي
، يفيد معنى التقميؿ كالٌتخسيس في نفسو ، كليستً قمَّتييا باعتبار ككنيا بعضا مف (لساني

عقدة كبيرة ، بؿ ىي عقدة كانت عمى لسانو ، ضعيفة التأثير عمى بيانو ، كلكٌنيا مظٌنة 
إٌنيا عقدة نجـ عف تناكلو جمرة مف : بأف يتخذىا خصكمو مكضع تنٌدر كسخرية ، قيؿ

.   (7)الٌنار في حضرة فرعكف، حيف أراد اختبار رشده فيما يفعؿ

ـْ }:قكلو تعالي  :، تنكير االسـ( 8){َقاَؿ َأُتِمدُّضوَ ِف ِبَماٍؿ َفَما آَتاِ َي المَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاُك

                                                           
1

 71/ 3اَظش اثٕ انغؼٕد -  
2

 51: ٕٚعف -  
3

 402/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 64: ْٕد -  
5

 329/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 27-26:  ؿّ -  
7

 277/ 4اَظش أثٕ انغؼٕد -  
8

 36: انًُم -  
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، يفيد تحقيره كالتقميؿ مف شأنو ، فماؿي بمقيس لدل سميماف عميو السبلـ (أتمدكنني بماؿو )
لى مضمكف  ، شيءه غير ذم قيمة ، بالنظر إلى عمٌك شأنو كاتساع ممكو مف ناحية،  كا 
رسالتو اإلليية السامية التى بعثيا إليو، يدعكىا فييا إلى ترؾ العمٌك في األرض كاعتناؽ 

ال مف الناحية األخبلقٌية كال في فنكف  ، فكاف الرٌد بحفنة مف ماؿو رٌدا غير الئؽ  اإلسبلـ
.   (1)التعاطى مع الممكؾ العظاـ كاألمراء اليماـ

ـْ َغاِفُموف}:قكلو تعالي ـْ َعِف اَْلِخَرِة ُه ، تنكير (2){َيْعَمُموَف َظاِهًرا ِمَف اْلَحَياِة الدُّضْ َيا َوُه
، يفيد معنى التحقير كتقميؿ الٌشأف ال الكحدة، لما يعممو الناس مف عمـ (ظاىرا):المفعكؿ

يعممكف ظاىرا ضئيبل ىزيبل مف ظاىر الحياة الدنيا، أٌما : مرٌده الحياة الدنيا ، كالمعنى
عمـ اآلخرة فيـ عنيا غافمكف ال يخطر ليـ عمى باؿ ، كال يدرككف مف الدنيا ما يدفعيـ 

.  (3)إلى عمـ اآلخرة

ـَ المَِّه ِلَيْجِزَي َقْوًما ِبَما َكاُ وا }:قكلو تعالي ُقْؿ ِلمَِّذيَف آَمُ وا َيْغِفُروا ِلمَِّذيَف اَل َيْرُجوَف َأيَّا
ا): ، تنكير المفعكؿ(4){َيْكِسُبوف ، ليفيد معنى الحٌط مف شأنيـ كالتقميؿ مف أمرىـ ، (قكمن

إف : كقيؿ فكأٌنيـ قـك منكركف ذاتا كصفات، ىذا عمي أٌف المراد بالقـك ىـ  الكافركف، 
المراد بالقـك ىـ المؤمنكف، أيًمركا بالمغفرة كالصفح الجميؿ، ليجزييـ اهلل يـك القيامة بما 

 ، كسبكا مف الصالحات، التي مف جممتيا العفك كالصفح ك الصبر عمى أذية الكفار
، كالتنكيو برفعة مقاميـ عند اهلل تبارؾ  فيككف المراد مف التنكير  ىك التعظيـ كالتفخيـ

. (5)كتعالي
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 :ت كير االسـ لتفخيـ المع ى وتكثيره 

ـْ } ـْ َواَل َما َأَصاَبُك ٍّـم ِلَكْياَل َتْحَزُ وا َعَمى َما َفاَتُك ـْ َغمًّا ِبَغ عطؼه : (فأثابكـ ) ، (1){َفَأثَاَبُك
صي اهلل – فجازاكـ اهلل تعالى بما صنعتـ  مف مخالفة أمر الرسكؿ : عمى صرفىكـ ، أم 

ـٌ آخر مكجكد ، ككاف اغتتماـ المسمميف  في غزكة أحد - عميو كسمـ  ٌمان  مكصكالن  ًبغى غى
مف كثرة القتؿ كالجٍرًح ، كمف فكت الغنيمة كظىفىًر المشركيف بيـ ،  ثـٌ اإلشاعةي  بمقتؿ 

إلفادة معنى التكثير ، أمٍ   (ٌغما بغٍـّ  ) :الرسكًؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، ك تنكيري االسـ 
   (.2)غٌمان كثيرا بغٍـّ كثير آخر ، تمٌثؿ في كثرة المصائب يكمئذو : 

، (3){َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْف ِعَباِدَ ا آَتْيَ اُه َرْحَمًة ِمْف ِعْ ِدَ ا َوَعمَّْمَ اُه ِمْف َلُد َّا ِعْمًما}:قكلو تعالي
،  يفيد معنى التفخيـ كالتعظيـ في (كعٌممناه مف لدنا عمما- فكجدا عبدا):تنكير المفعكليف

األٌكؿ ، كتفيد اإلضافة فيو معنى التشريؼ ك الزلفى، كما يدٌؿ التنكير عمى معنى 
التفخيـ كالتكثير في الثانى ، أم عٌممناه  مف لدنا عمما كثيرا خاصا بو مف عمـك الغيب ، 

. (4)كىي قيمة إضافية تضاؼ إلى قيمة العمـ الذاتية ، فيصير نكرا عمى نكر

ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ ََلَياٍت أِلُوِلي ال ُّضَهى}:قكلو تعالي :  ، تنكير اسـ إفٌ (5){ُكُموا َواْرَعْوا َأْ َعاَمُك

مؤكدا بيا كبالبلـ ، يفيد معنى التكثير كٌما كنكعا ، فيي آيات كثيرة العدد  (آلياتو  )
جميمة القدر كاضحة الداللة ىادية إلى  اهلل ، شاىدةه عمى نبٌكة مكسى كرسالتو إلى بنى 

 (.6)إسرائيؿ

: ، تنكير الفاعؿ(1){َأْف َتُقوَؿ َ ْفٌس َيا َحْسَرَتا َعَمى َما َفرَّْطُت ِفي َجْ ِب المَّهِ }:قكلو تعالي 
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كٌؿ نفس مؤمنة : ، يفيد معنى التكثير كالتعميـ ، أف تقكؿ كؿُّ نفس كافرة ، كقيؿ (نىٍفسه  )
أك كافرة ، كمعنى التكثير كالشمكؿ قائـ فيو عمى كبل المعنييف، تعرب نفسه عف حسرتيا 
كندامتيا عمى التفريط في جنب اهلل كطاعتو ، ليـك ال ينفع فيو نفسان إال  صالح أعماليا 

(2)  .

َقاَؿ َربٍّ َأْوزِْعِ ي َأْف َأْشُكَر ِ ْعَمَتَؾ الَِّتي َأْ َعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ }:قكلو تعالي 
، يفيد معنى التفخيـ كالتكثير، (كأف أعمؿ صالحا):، تنكير المفعكؿ( 3){َصاِلًحا َتْرَضاه

دعاء منو بأف يكفقو اهلل لشكر أفضالو كنعمو ، كأف يعمؿ عمؿ صالحا مضاعفا : فيك 
أضعافا كثيرة يكافئ نعمو كيكافي مزيده ، ما دامت نعـ اهلل متكالية عمى اإلنساف أبدا ، 

. (4)مف بعد كما مف قبؿ أف يبمغ أشده  أربعيف سنة

 : ت كير االسـ إلبهاـ المع ى وتغميفه

ـٌ ِبَما َكاُ وا َيْكِذُبوفَ }:قكلو تعالي ـْ َعَذاٌب َأِلي ـُ المَُّه َمَرًضا َوَلُه ـْ َمَرٌض َفَزاَدُه ( 5){ِفي ُقُموِبِه

، يفيد بأٌف مرضيـ نكع مبيـ غامض ، غير ما  (في قمكبيـ مرضه ):، تنكير االسـ
يتعارؼ عميو الناس مف أمراض كعمؿ ، فيي آفة جاثمة في طبيعتيـ ، كعٌمة مستكطنة 

يدفعيـ دفعا بعيدا عف الطريؽ الكاضح المستقيـ ، كيجعميـ مستحقيف الزيادة في قمكبيـ ، 
ـي المَّوي مىرىضان }:مف الٌمو مما ىـ فيو  ، فالمرض ينشئ المرض ، كاالنحراؼ يبدأ  {فىزادىىي

يسيرا ، ثـ تنفرج الزاكية في كؿ خطكة كتزداد ، سنة ال تتخمؼ في األشياء كاألكضاع، 
 (6)كفي المشاعر كالسمكؾ،  فيـ صائركف إذف إلى مصير معمـك
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ـْ }:كمنو قكلو قكلو تعالي ـْ َوْجُه َأِبيُك ، تنكير ( 1){اْقُتُموا ُيوُسَؼ َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُؿ َلُك
: ، يفيد معنى اإلبياـ الممبس، كىك منطؽ القائؿ كمقصده ، أم (أك اطرحكه أرضا)االسـ

ألقكه  أرضا منكرةن مجيكلةن ، مبيمةى المعالـً كالمسالًؾ بحيث ال يعرؼ سبيبل لمعكدة إلى 
. (2 )لينقذه  مف اليبلؾ كالفناءٌه أبيو ، كال ييتدم إليو أحد

ىك الشأف : ، الشغؿ( 3){ِإفَّ َأْصَحاَب اْلَج َِّة اْلَيْوـَ ِفي ُشُغٍؿ َفاِكُهوفَ }:كنظيره قكلو تعالي
الذم يصٌد المرء عٌما سكاه ، كتنكيره يفيد إبيامو كتغميفو بغبلؼ شٌفاؼ عفيؼ، يكرث 

. التطٌمع كالشكؽ إلى معرفة كنيو كمفرداتو ، كالكقكؼ عمى تفاصيمو كعناكينو

ىك عمى معنى أٌنيا أشغاؿ مف ضيافة اهلل ألىؿ الجٌنة ، عظيمة الشأف جميمة :  كقيؿ 
القدر، دكنيا كؿ درجات البياف كاإلفصاح ، مف فنكف الٌنعـ كأشكاؿ الميتىًع التى أعٌدىا اهلل 

. (4)لصالح المؤمنيف، كعباده المتقيف

مف }:، تنكير االسـ (5){َما َيْفَتِح المَُّه ِلم َّاِس ِمْف َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَؾ َلَها}:كمنو أيضا قكلو
بياما {رحمة ، لمداللة عمى إشاعة معنى الرحمة في جنسيا ، تكسيعنا لدائرتيا كنطاقيا، كا 

ليا لتصدؽ عمى كٌؿ خزائف الرحمة ككنكزىا ، مف كؿ لكف كفٌف مف ىك مف رحمات اهلل 
ال مرسؿ كال ممسؾ لرحمات اهلل : ، كالمعنى   عمى عباده، ما عممنا منو كما لـ نعمـ

. (6)عمى عباده مف كؿٌ  جنس كصنؼ إال ىك كحده عٌز في عبله
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: ت كير االسـ لمداللة عمى فظاعة األمر وفداحته 

ْ َساَف َلِفي ُخْسرٍ }:قكلو تعالي ٍسرو  ):، تنكير االسـ( 1){َواْلَعْصِر ، ِإفَّ اإلِْ لمداللة  (لفي خي
عمى فداحة الخسارة كفظاعتيا، خسارةه  ال تيفًقدي اإلنسافى عممىو كمالىو  أك كلده كأىمو ، 
كلكٌنيا تفقده  نفسو كذاتو ككجكده ، كىي خسارة ال ًعكىضى عنيا أبدان ، كقد تكٌلى تنكيري 

االسـ الكشؼى عف ىذا العيٍمًؽ السحيؽ مف الخسارة كالفقد ، سكل أٌف اآليات استثنت مف 
تمؾ الخسارة المفجعة القـك المؤمنيف، الذيف صٌدقٍت أعماليىـ الصالحة إيمانيىيـ الصادؽ، 

ٍكا  إلى مرفأ الٌصبر كالٌتكاصي بيما . (2)كالتزمكا جانب الحٌؽ كآكى

 :الت كير الداؿ عمى مع ى الّتمّيز والخصوصّية

ـْ َأْحَرَص ال َّاِس َعَمى َحَياةٍ }:قكلو تعالي  يفيد بأٌف  (حياة ):، تنكير االسـ  (3){َوَلَتِجَد َُّه
ال  مرادىـ نكع خاص مف الحياة ، كىي الحياة المتطاكلة ميما كاف شكميا أك لكنيا،

ييٌميـ شيء بعدىا كيؼ تككف ،  إنيـ الييكد ، ماضيا كحاضرا كمستقببل سكاء ، ال 
ترفع رأسيا إال حيف تغيب المطرقة ،  فإذا كيجدٍت المطرقةي نيكست الرؤكس ، كعنت 

 (4)الجباهي جبنا كحرصا عمى حياة ، مف أم نكع كاف

، (5){َفِإْف َأَراَدا ِفَصااًل َعْف َتَراٍض ِمْ ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَ اَح َعَمْيِهَما}:كنظيره قكلو تعالي
، كىك الفطاـ عف الرضاع قبؿ تماـ الحكليف ، يفيد تنكيره بأٌنو  (فصاال ):تنكير المفعكؿ 

فصاؿ عمى كجو مخصكص غير مألكؼ كال مرغكب فيو ، ألٌنو ناجـ عف الفراؽ أك عدـ 
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ف كقع بالتراضي كالتشاكر فبل يخرجو عف خانتو األكلى ما  الكفاؽ بيف الكالديف ، حتى كا 
 . (1)داـ ضرره عمى الكلد كاقع ال محالة

، تنكير االسميف ، يفيد (2){َوالطُّضوِر ، َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر ، ِفي َرؽٍّم َمْ ُشورٍ }:قكلو تعالي
معنى التفخيـ كالتعظيـ مف شأنيما ، إيذانا بأٌنيما ليس مٌما يتعارؼ عميو الناس مف كتب 

، بؿ ىك كتاب صفتيو الٌتمٌيز كًسمتيو الٌتفٌكؽ عمى كؿٌ  ما سكاه ، تعجز الكمماتي عف 
       (3).التعبير عف عظمتو كفخامتو

: ت كير االسـ لمداللة عمى مع ى التعميـ واإلق اط

َواتَُّقوا َيْوًما اَل َتْجِزي َ ْفٌس َعْف َ ْفٍس َشْيًئا َواَل ُيْقَبُؿ ِمْ َها َشَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخُذ :}قكلو تعالي
ال تقضي عنيا شيئان مف الحقكؽ ، فانتصابي شيئان عمى المفعكلية ، :  أم،(4){ِمْ َها َعْدؿ

يرادي الفاعؿ نكرةن مع تنكير النفًس  أك شيئان مف الجزاء فيككف نصبيو عمى المصدرية ، كا 
إلفادة معنى التعميـ كالشمكؿ لكٌؿ  نفس ، كاإلقناًط عف نصرة ذكل القربي ك النسب ، 

،  في يـك ىك   ساعة العسرةكالتيئيس عف االنتفاع  مف كٌؿ المتعٌمقات كاألمانى المرجٌكة
.  (5)أشٌد أياـ اهلل عمى الناس ، 
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تعريؼ االسـ ودالالته  (2)

: الزبور بيف التعريؼ والت كير

ْمَ ا }:كما في قكلو- الكتاب المنٌزؿ عمى دكاد عميو السبلـ – تنكير الزبكر  َوَلَقْد َفضَّ
كتعريفيو  تارة أخرل كما في ، (1){َبْعَض ال َِّبيٍّيَف َعَمى َبْعٍض َوآَتْيَ ا َداُووَد َزُبورً 

اِلُحوفَ ك}:قكلو   (2){َ َلَقْد َكَتْبَ ا ِفي الزَُّبوِر ِمْف َبْعِد الذٍّْكِر َأفَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
ىك اسـه لجنس ما أينزؿ عمى األنبياء عمييـ السبلـ،  إٌما ألنو في األصؿ فىعكؿه : قيؿ 

ما ألٌف المرادى آتينا داكدى زبكران مف  مكب،  أك مصدر بمعناه كالقكؿ، كا  بمعنى المفعكؿ كالحى
الزُّبير، أك بعضان مف الزبكر فيو ذكريه عميو الصبلة كالسبلـ ، كقرلء بضـ الزام عمى أنو 

 (3)جمع ًزٍبر بمعنى مزبكر 

تعريؼ االسـ باإلشارة ودالالته 

: الت بيه عمى عّمو شأف المشار إليه ورفعة قدره

رَّاِء َوِحيَف :}قكلو تعالى اِبِريَف ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ ـْ ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ َواْلُموُفوَف ِبَعْهِدِه
ـُ اْلُمتَُّقوف ، اسـ اإلشارة عائد إلى المذككريف  (4){اْلَبْأِس ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َصَدُقوا َوُأوَلِئَؾ ُه

باعتبار اٌتصاًفيـ بالنعكت الحميدة المعدكدة ، كما فيو مف معنى البيعد لمتنبيو عف عمكّْ 
طبقًتيـ كسيمكّْ ريتبًتيـ
كتكريري اإلشارة لزيادة تنكيًو شأًنيـ ، كتكسيطي الضمير لئلشارة إلى ،  

انحصار التقكل فييـ، قصر حقيقي مجازا،  كاآليةي الكريمة حاكيةه لجميع الكماالت 
صحًة االعتقاد : البشرية بريمَّتيا تصريحان أك تمكيحان ، كىي منحصرةه في ًخبلًؿ ثبلث 
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ؿ  كحسًف المعاشرة مع العباد كتيذيًب النفس ، كقد أشير إلى األكلى باإليماف بما فيصّْ
لى الثالثة بإقامة الصبلة ، كلذلؾ كيصؼ الحائزكف ليا  لى الثانية بإيتاء الماًؿ كا  كا 

بالصدؽ ، نظران إلى إيمانيـ كاعتقاًدىـ كبتقكاىـ هلل، استنادا إلى معاشرتيـ مع الخمؽ 
 .(1) ّ كمعاممتيـ مع الحؽ

ـْ َوَلَتْسَمُعفَّ ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْف :}كمنو قكلو تعالي ـْ َوَأْ ُفِسُك َلتُْبَمُوفَّ ِفي َأْمَواِلُك
ْف َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َفِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُمور ـْ َوِمَف الَِّذيَف َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيًرا َواِ   (2){َقْبِمُك

 إشارةه إلى الصبر كالتقكل ، كما فيو مف معنى البعد ، {َفِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُمور}:قوله 
لئليذاف بعمك درجًتيما كبيعًد منزلًتيما عند اهلل ، باعتبارىما مف عظائـ األمكر التي 

يتنافس فييا المتنافسكف ، أك ىكذا يجب ،  لما فيو مف كماؿ المزيًَّة كالشرًؼ ، أك مما 
ـ اهلل تعالى عميو كأمر بو كبالغى فيو ، يعني أف ذلؾ عزمةه مف عىزىمات اهلل ، ال بد أف  عزى

( 3).تصًبركا كتتقكا

ـْ ِإالَّ َمْف َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصاَلٍح َبْيَف }:كمنو قكلو اَل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْف َ ْجَواُه
( 4){ال َّاِس َوَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ اْبِتَغاَء َمْرَضاِت المَِّه َفَسْوَؼ ُ ْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما

مبتدأه كخبره ، ،  (5){ِتْمَؾ اْلَج َُّة الَِّتي ُ وِرُث ِمْف ِعَباِدَ ا َمْف َكاَف َتِقيًّا}:كمنو قكلو تعالي
عبلء مقاميا الرفيع،  كتعييًف كرثتيا مف المتقيف  ككانكا  جيء بو لتعظيـ شأًف الجنًة كا 
. أحٌؽ بيا كأىميا، كما في اسـ  اإلشارًة مف معنى البيعد لئليذاف ببيعد منزلًتيا كعمكّْ رتبتيا
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ثو كنمٌتعو : كالمعنى  نيبقييا عمييـ بتقكاىـ كنمٌتعيـ بيا كما نيبقي عمى الكارث ماؿى ميكرّْ
 (1).بو

ـْ }:كمنو قكلو تعالي ـْ ِفي التَّْوَراِة، َوَمَثُمُه ـْ ِمْف َأَثِر السُّضُجوِد، َذِلَؾ َمَثُمُه ـْ ِفي ُوُجوِهِه ِسيَماُه
ْ ِجيِؿ َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأهُ  ، إشارةه إلى ما ذيًكرى مف نعكًتيـ الجميمًة (ذلؾ): قكلو، (2)..{ِفي اإلِْ

كسجاياىـ الحميدة، إعبلء لمكانتيا كسٌمك أىميا، كما فيو مف مىٍعنى البعًد مع قيرًب العيًد 
ٌمٍثميييـٍ ، أم : بالمشاًر إليو، لئليذاًف بعمكّْ شأًنو كبيعد منزلًتو في الفضًؿ، كىك مبتدأه خبريهي 

. (3)ذلؾ ىك كصفييـ العجيبي الشأًف الجاًرم في الغرابًة مىٍجرل األمثاؿً : 

، اسـ اإلشارةه  راجعة إلى السُّكرة، (4){طسـ، ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيف}:كمنو كقكلو تعالي
كدان عمى نمط التَّعديًد أك اسمان لمسُّكرة ، كما في اسـً اإلشارًة مف  سكاءه كافى طسـ مسري

ىي :معنى البيعًد لمتَّنبيًو عمى بيعًد منزلًة الميشاًر إليو في الفخامًة كعٌمك الرتبة ، كالمعنى
ببيافي ككًنيا بعضان مف آيات الكتاب ، : كالمرادي . آياته مخصيكصةه عالية الرتية كالمقاـ 

كصفا لمبعض بما اشتيير بو الكيؿُّ مف النُّعكًت الفاضمًة  كالمزايا السامية ، مٌما لـ تتكفر 
(. 5)في غيرىا 

.. الت بيه عمى بعد المشار إليه في مراتب الّشر

َوَأمَّا الَِّذيَف َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَ ا َوِلَقاِء اَْلِخَرِة َفُأوَلِئَؾ ِفي اْلَعَذاِب }:قكلو تعالي
مًة ، ( 6){ُمْحَضُروفَ  اسـ اإلشارةه راجعة إلى المكصكًؿ باعتباًر اتّْصاًفو بما في حيّْز الصّْ
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مف الكيفًر كالتَّكذيًب بآياًتو تعالى كبمقاًء اآلخرًة،  لئليذاًف بكماًؿ تميًُّزىـ بذلؾى عف غيًرىـ 
كانتظاًميـ في سمًؾ الميشاىداًت ، كما فيًو مف مىٍعنى البيعًد مع قيرب العيًد بالمشاًر إليًو ، 

أكلئؾ : لئلشعاًر ببيعد منزلًتيـ في الطغياف كالعتٌك  كاكتساب الشركر ،  كالمعنى 
كفى عمى الٌدكاـ ال يغيبكفى  ري المكصكفكفى بما فيصّْؿ مف سيئات األفعاؿ ، ًفى العذاب ميٍحضى

(. 1)عنو أبدان 

: الت بيه عمى بعد المشار إليه في الش اعة والفظاعة

َلَقْد َسِمَع المَُّه َقْوَؿ الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ المََّه َفِقيٌر َوَ ْحُف َأْغِ َياُء َسَ ْكُتُب َما َقاُلوا }:قوله تعالي
ـُ اأْلَْ ِبَياَء ِبَغْيِر َحؽٍّم َوَ ُقوُؿ ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِؽ ، َذِلَؾ ِبَما َقدََّمْت َأْيِديُكـْ   (2){َوَقْتَمُه

اإلشارةه راجعة إلى العذاب المذككًر ، كما فيو مف معنى البعًد لمًداللة عمى ًعظىـ خطره 
بسبب ما اقترفتمكه مف قتؿ األنبياًء كالتفكُّه : كشٌدة ألمو  كنياية ىكلو كفظاعتو ، كالمعنى

بمثؿ تمؾ العظيمًة الشنعاء كغيًرىا مف سيئات األقكاؿ كاألفعاؿ، تذكقكف العذاب األليـ 
 (3)المحرؽ لمف يصيبو

 :الت بيه عمى حقارة المشار إليه وقّمِة شأ ه 

( 4){َوَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُروا ِإْف َهَذا ِإالَّ ِإْفٌؾ اْفَتَراُه َوَأَعاَ ُه َعَمْيِه َقْوـٌ آَخُروف:}قكلو تعالي

مًة، (كقالكا):مكضعى ضميًرىـ (الذيف):ككضعي المكصكؿً   ، لؤلجؿ ذمّْيـ بما في حيّْز الصّْ
حطّّ لرتبة المشاًر إليو  (ىذا): كاإليذاًف بأفَّ ما تفكَّىكا بو كفره عظيـه، كالنطؽ باسـ اإلشارة

كتقميؿ مف شأنو ، أم ما ىذا إال كذبه مصركؼه عف كجًيو ،  افتراه ك اختمقىو محمد 
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مىٍيًو عمى اختبلًقو  انىوي عى كفى }كىأىعى ري يعنيكف اليَّيكدى بأٍف ييمقكا إليو أخبار األمـً الدَّارجًة  {قىٍكـه آخى
  .(1)كىك يعبّْر عنيا بعبارًتو

فَّ الدَّاَر اَْلِخَرَة َلِهَي }:كمنو قكلو تعالي َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّضْ َيا ِإالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواِ 
، اسـ  اإلشارةي كقع مسندا إليو، كيفيد تحقير الحياة الدنيا كالتقميؿ مف شأنيا (2){اْلَحَيَوافُ 

كمف قيمتيا، فيي ال تزيد أف تككف ليكا كلعبا،  كما ييميى كيمعبي  الصبيافي بشيء ما، 
فَّ الدار اآلخرة  لييى داري الحياًة  قيكف عنو، كىاً  يجتمعكف عميًو كيبتيجكف بو ساعةن ثـ يتفرَّ
 (.3)الحقيقية، أك ىي الحياة ال غير ىا مبالغة،  المتناًع حمكؿ  المكًت كالفناًء عمى أىميا

ـْ َأَ ا َخْيٌر ِمْف َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهيٌف َواَل َيَكاُد ُيِبيف}:كمنو قكلو  ( 4){ َأ

: إيثار اإلشارة عمى الضمير لبياف العّمة و م اط الحكـ

ـْ َمْبُعوُثوَف  ِلَيْوـٍ َعِظيـٍ }:قوله تعالي ، استئناؼه كارده  مكرد  (5){َأاَل َيُظفُّض ُأوَلِئَؾ َأ َُّه
التيكيًؿ لما ارتكبيكه مف التطفيًؼ في الكيؿ ، ظمما كىضما لحقكؽ اآلخريف ، كالتعجيًب 

مسند إليو، ككضعيو مكضعى  :(أكلئؾى ). مف اجتراًئيـ عمى الجكر في الكيؿ كالكزف
كـً كبياف عٌمتو، فإفَّ اإلشارةى إلى الشيًء (أال يظنكف):ضميًرىـ ، لئلشعاًر بمناًط الحي

، كلئليذاًف بأنَّيـ غارقكف في ذلؾى  متعرضةه لو مف حيثي اتّْصافيو بكصًفو بخبلؼ الضميري
الكصًؼ القبيًح حتى النياية ، نازلكفى منزلةى المشاًر إلييا إشارةن حسيةن ، كما فيًو مفى 

مىٍعنى البيعًد لئلشعاًر ببيعدي درجًتيـ في الشقاكة كالفساًد ، أم أال يظفُّ أكلئؾى المكصكفكفى 
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بذلؾى الكصًؼ الشنيًع أنَّيـ مبعكثكفى ًلحساب عظيـ ، كأنيـ محاسبكفى عمى الذرًة كالخردؿ 
(1) .

 (2) {َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذٍُّب ِبالدٍّيِف، َفَذِلَؾ الَِّذي َيُدعُّض اْلَيِتيـَ }:وم ه قوله تعالي

 :، مكضعى الضميرً  (فذلؾ):ككضعي اسـً اإلشارًة المتعرًض لكصًؼ المشاًر إليًو 

ا فيًو مف مىٍعنى البيعًد عمى بيٍعًد (فيك)  ، لئلشعاًر بمناط الحكـً كبياف عٌمتو، كالتنبيًو بمى
ىىٍؿ عرفتى الذم يكذب : كمىٍعنى اآلية ، كعتٌكه في الشقاء كالعناد، منزلًتًو في الشرّْ كالفسادً 

ـى دفعان  ـٍ تعرٍفوي، أك إٍف أردتى أٍف تعرفىوي، فييكى الذم يدفعي اليتي بالجزاًء أك باإلسبلـً ؟  إٍف لى
 (.3)، مٌمٍف مسح اهلل  الرحمة كالشفقة مف قمكبيـعنيفان كيزجريهي زىٍجران منكرا 
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دالالت األلفاظ : ثا يا

في ىذا المطمب تناكؿ أبك السعكد طائفة مف مفردات النظـ القرآني شارحا كمحمبل، 
كمكضحا الفركؽ الكامنة بينيا كبيف غيرىا مما ىي في سبيميا مف المترادفات أك غيرىا 
مف الكممات الدالة عمى معنى مشترؾ، ثـ تنفرد كؿ منيا بخصكصية معناىا، ككاف ىذه 

: مما قاؿ

ـْ َفِإْف َكاَف ) الَِّذيَف َيَتَربَُّصوَف ِبُك
ـْ َ ُكْف  ـْ َفْتٌح ِمَف المَِّه َقاُلوا َأَل َلُك
ْف َكاَف ِلْمَكاِفِريَف َ ِصيٌب  ـْ َواِ  َمَعُك

ـْ  ـْ َوَ ْمَ ْعُك ـْ َ ْسَتْحِوْذ َعَمْيُك َقاُلوا َأَل
( 141:ال ساء )(ِمَف اْلُمْؤِمِ يف

، كما كاف لمكافريف (فتحا):تسمية  نصر المسمميف
، فيو ما فيو مف تعظيـ أمر المسمميف، مع (نصيبا)

بياف أٌف انتصارىـ ىك فتح لئلسبلـ كليست مسألة 
شخصٌية ، كما أٌف في اآلخر تقميبل لشأنيـ كشأف ما 

قد يحرزكنو مف كسب لمعركة ىنا كىناؾ ، فيك 
   2/210انظر.         مجٌرد نصيبو كحٌظ ليس إال

َوَقاُلوا َلْواَل أُْ ِزَؿ َعَمْيِه َمَمٌؾ َوَلْو )
َـّ اَل  َأْ َزْلَ ا َمَمًكا َلُقِضَي اأْلَْمُر ُث

ُيْ َظُروَف َوَلْو َجَعْمَ اُه َمَمًكا 
ـْ َما  َلَجَعْمَ اُه َرُجاًل َوَلَمَبْسَ ا َعَمْيِه

( 9-8:األ عاـ )(َيْمِبُسوفَ 
   

، الذم كاف (بشرا)عمى  (رجبل):إيثار التعبير بػػ
ممكا، إيذانا بأٌف الجعؿ : يقتضيو ظاىر السياؽ مقابؿ

بطريؽ التمثيؿ، ال بطريؽ قمب الحقيقة ، أك تعييف 
لما يقع بو التمثيؿ، أم تثبيتا لمحقيقة الراسخة في أٌف 

كما أرسمنا مف قبمؾ إال ):الرسؿ ىـ مف الرجاؿ
 2/358انظر.                             (رجاال

ـُ ِإ َُّه َلَيْحُزُ َؾ الَِّذي ) َقْد َ ْعَم
ـْ اَل ُيَكذٍُّبوَ َؾ َوَلِكفَّ  َيُقوُلوَف َفِإ َُّه
 (الظَّاِلِميَف ِبآَياِت المَِّه َيْجَحُدوفَ 

إيراد كممة الجحكد في مكرد اٌلتكذيب، لئليذاف بأٌف 
آياتو تعالي مف الكضكح بحيث يشاىد صدقىيا كؿُّ 
أحدو ، كأٌف مىٍف ينكرىا فإٌنما ينكرىا جحكدا بيا ال 
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 (كجحدكا بيا كاستيقنتيا أنفسيـ ظمما كعمٌكا): جيبل (33:األ عاـ)
    2/376                                     انظر

ـْ ) ْف َكاَف َكُبَر َعَمْيَؾ ِإْعَراُضُه َواِ 
َفِإِف اْسَتَطْعَت َأْف َتْبَتِغَي َ َفًقا ِفي 

اأْلَْرِض َأْو ُسمًَّما ِفي السََّماِء 
ـْ ِبآَيةٍ   ( 35:األ عاـ )(َفَتْأِتَيُه

 :عمى االتخاذ (أف تبتغي):إيثار لفظة االبتغاء
كنحكه، لئليذاف بأٌف ما ذيكر مف ابتغاء  (أف تٌتخذ)

. النفؽ أك الٌسمـ مٌما ال يستطاع ابتغاؤه فكيؼ باتخاذه
 2/378                                      انظر 

ـُ ) َهْؿ َيْ ُظُروَف ِإالَّ َأْف َتْأِتَيُه
اْلَماَلِئَكُة َأْو َيْأِتَي َربُّضَؾ َأْو َيْأِتَي 

َبْعُض آَياِت َربٍَّؾ َيْوـَ َيْأِتي َبْعُض 
 (158:األ عاـ )(آَياِت َربٍّؾَ 

مع  (يـك يأتي بعض آيات ربؾ):التعبير بكممة بعض
تنكيره تنكيرا يدٌؿ عمى تقميؿ حجمو كشأنو ، فيو ما 
فيو مف تيكيؿ األمر كتفخيمو ، فإذا كانت ىذه ىي 
الحالة مع بعض آياتو عمى قٌمة حجمو كشأنو ، فما 

، كما أٌف إضافة اآليات في !بالكـ بكٌؿ آياتو ؟
المكضعيف إلى اسـ الٌرٌب لمداللة عمى المالكٌية الكمٌية 
ليا، كتشريفا جمٌيا لممضاؼ إليو، كىك النبٌي محمد  

. صمي عميو كسمـ
                                         465/ 2                                     انظر 

اـه ًفيًو ) ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى
كفى  ًفيًو يىٍعًصري  (ييغىاثي النَّاسي كى

( 49:يكسؼ)

، تفاديا لممدلكؿ (سنة)عمى كممة (عاـ)آثر كممة
، (مف سنيني القحط)األصمي ليا مف عاـ القحط 

كتنبييا مف أٌكؿ كىمة عمى اختبلؼ الحاؿ بينو 
                         3/401. السكابؽ.كبيف

ـٍ ) ًمٍنكي ـٍ كى فَّاكي ـٍ ثيَـّ يىتىكى مىقىكي كىالمَّوي خى
دُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍي الى  مىٍف ييرى

دٌ  ٌٌ عمى كممة البمكغ  (كمنكـ مف يردٌ ):إيثار كممة الٌر
أك الكصكؿ، إشارة إلى أٌف المعٌمر راجع إلى حالة 
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ًميـه  ـى بىٍعدى ًعٍمـو شىٍيئنا ًإفَّ المَّوى عى يىٍعمى
( 70:النحؿ )(قىًديره 

سابقة في أحكاليا كصفاتيا، في الضعؼ كالعجز كقٌمة 
 76/ 4  انظر              .   الحيمة عقبل كجسدا

ًة لىٍك ) بُّؾى اٍلغىفيكري ذيك الرٍَّحمى كىرى
ؿى لىييـي  ـٍ ًبمىا كىسىبيكا لىعىجَّ ييؤىاًخذيىي

اٍلعىذىابى بىٍؿ لىييـٍ مىٍكًعده لىٍف يىًجديكا 
( 58:الكيؼ )(ًمٍف ديكًنًو مىٍكًئبلن 

المنبئة عف شٌدة األخذ  (المؤاخذة): إيثار فعؿ
كسرعتو، عمى التعذيب أك العقكبة مثبل،  لئليذاف بأٌف 

الٌنفي المستفاد مف مٌقدـ الشرطية متعٌمؽ بكصؼ 
لعٌجؿ ليـ ): السرعة كما ينبئ عنو قكلو بعدىا

 4/199انظر                               (العذاب
ـٍ ) لى ـه كى قىالىٍت أىنَّى يىكيكفي ًلي غيبلى

ـٍ أىؾي بىًغيِّا لى  (يىٍمسىٍسًني بىشىره كى
( 20:مريـ)

كىي تشمؿ الرجؿ ك المرأة، عمى  (بشر)إيثار كممة 
كىك المقصكد، مبالغة منيا في تنٌزىيا  (رجؿ)كممة 

كاستبعادىا ألمر الكالدة، فيي لـ تتصؿ ال بسبب 
معركؼ كالرجؿ، أك حتى غير معيكد حتى تحمؿ 

 4/235انظر.                       كتنجب كلدا
ـٍ ًإفَّ ) بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

لىةى السَّاعىًة شىٍيءه عىًظيـه  ٍلزى  (زى
( 1:الحج)

الٌنكرة ، الكاقعة  (شيء )التعبير عف الٌساعة بكممة 
خبرا عنيا في الجممة ، إيذاف بأٌف العقكؿ قاصرة عف 

إدراؾ كنييا ، كأٌف العبارة تضيؽ عف الكفاء بيا 
كبأىكاليا ، كال تحيط بيا إال عمى كجو اإلبياـ 

الٌنكرة الشائعة    (شيء)كالتعميـ الذم تدؿ عميو كممة 
 4/365 انظر                                     

ٍيبو ) يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى
ـٍ ًمٍف تيرىابو  مىٍقنىاكي ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى

( 5:الحج) (ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىة

 (في ريب): بقكلو التعبير عف إنكارىـ القاطع بالبعث
الٌنكرة المنبئة عف تقميؿ شأنو مع أٌنيـ جازمكف في 

اعتقادىـ بإنكاره كاستحالتو، لئلشعار بأٌف حٌؽ البعث 
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إذا ما أنكره منكر أف يظٌؿ في دائرة ٌشٌؾ مجرد شٌؾ، 
ال يتجاكزه إلى اإلنكار كالتكذيب الصارخ، بسبب 
            .                    تكاتر البراىيف ككضكح الدالئؿ القاطعة بحقيقتو

 . 4/366انظر
ـٍ مىٍف ) ًمٍنكي ـٍ كى ثيَـّ ًلتىٍبميغيكا أىشيدَّكي

دُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ  ـٍ مىٍف ييرى ًمٍنكي فَّى كى ييتىكى
( 5:الحج ) (اٍلعيميرً 

إيثار صيغة البمكغ مسندا إلى المخاطبيف عمى صيغة 
التبميغ مسندا إلى اهلل تعالي كاألفعاؿ السابقة، لكي 
يناسب حالتيـ الراىنة، المٌتصفة بالٌشدة كالكماؿ، 

كرجحاف العقكؿ كاأللباب، كاستقبلليـ بمدئية صنع 
نجاز اآلثار                 4/368    انظر         .   األفعاؿ كا 

ا ىىًذًه ) قىٍكًمًو مى ًإٍذ قىاؿى أًلىًبيًو كى
اًكفيكفى  اًثيؿي الًَّتي أىٍنتيـٍ لىيىا عى  (التَّمى

( 52:األنبياء)

عٌبر عف عبادتيـ ليا بمطمؽ العككؼ الذم ىك عبارة 
عف المزـك كاالستمرار عمى الشيء لغرض مف 

ذالليا كتكبيخا ليـ عمى  األغراض ، بقصد تحقير كا 
    4/343انظر .                     إجبلليا كتكقيرىا

مىٍيًو مىا حيمّْؿى ) لٍَّكا فىًإنَّمىا عى فىًإٍف تىكى
ٍف تيًطيعيكهي  ٍمتيـٍ كىاً  مّْ ـٍ مىا حي مىٍيكي كىعى
مىى الرَّسيكًؿ ًإالَّ  مىا عى تىٍيتىديكا كى

غي اٍلميًبيفي  ( 54:النكر )(اٍلبىبلى

إلفادة ثقؿ  (حمّْؿ): يظير أٌف التعبير بصيغة التفعيؿ
المحمكؿ حجما ككزنا، كككنيـ مؤنةن باقيةن في عيٍيدتيـ 

كحيث ما : مف أسبلفيـ ، كما كانكا ميتديف، كأٌنو قيؿ
 تكٌليتـ عف ذلؾ فقد بقيتـ تحت تأثير ذلؾ الحمؿ

                                   4/477انظر            .الٌتقيؿ مف ركاسب أسبلفكـ
ٍدتي اٍمرىأىةن تىٍمًمكيييـٍ كىأيكًتيىٍت ) ًإنّْي كىجى

لىيىا عىٍرشه عىًظيـه   (ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو كى
( 23:النمؿ)

إشارة مف  (رأيت)عمى  (كجدت):إيثار التعبير ب
اليدىد أٌنو كاف في غيبتو يؤدل مٌيمة رسمية خاصة 
في خدمة الٌنبي الممؾ سميماف عميو السبلـ، كلـ يكف 
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غيابو عصيانا أك تمٌردا عميو، أك تسٌكعا ببل غاية  
 116/ 5                                      انظر

ُقْؿ ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفاْ ُظُروا )
َـّ المَُّه ُيْ ِشُئ  َكْيَؼ َبَدَأ اْلَخْمَؽ ُث
ال َّْشَأَة اَْلِخَرَة ِإفَّ المََّه َعَمى ُكؿٍّ 

 (20:الع كبوت )(َشْيٍء َقِديرٌ 

بالنشأة )التى ىي محٌؿ النزاع  (اإلعادة)التعبير عف 
، المشعرة بككف البدء نشأة أكلى، غرضو (اآلخرة

التنبيو عمى ٌأنيما شأف كاحد مف شئكف اهلل تعالي ذك 
عادة ، مف حيث أٌف كبلن منيما اختراع : شقيف بدءا كا 

بداع مف العدـ إلى الكجكد كال تفريؽ بينيما لمف  كا 
    200/ 5  انظر                           .   كعى

َلْو َأَراَد المَُّه َأْف َيتَِّخَذ َوَلًدا )
اَلْصَطَفى ِممَّا َيْخُمُؽ َما َيَشاُء 
 (ُسْبَحاَ ُه ُهَو المَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ 

 (4:الع كبوت)

ذ  اتخاذ الكلد متكقؼ عمى المماثمة بيف المٌتًخذ كالمتَّخى
حتى يصٌح ذلؾ فعميا كالخالؽ ليس كمثمو شيءه، 

فاتخاذ الكلد ىنا مكضكع مكضع اصطفاء عبد مف 
لك أراد اهلل أف يٌتخذ كلدا المتنع : عباده، فكأٌنو قيؿ

ٍف كاف ذلؾ كاقعا فالمتصٌكر ىك أف يصطفي  ذلؾ، كا 
عبدا مما يخمؽ ما يشاء، سبحانو كتعالي عما يقكلكف 

 5/487انظر                            .عمكا كبيرا
ـْ آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِف ) َقْد َكاَف َلُك

اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُؿ ِفي َسِبيِؿ المَِّه 
ـْ َرْأَي  ـْ ِمْثَمْيِه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة َيَرْوَ ُه

( 13:آؿ عمراف (اْلَعْيف

تتحدث اآلية عف مكقعة أحد ، التى أكـر اهلل فييا 
طائفة مف الصحابة بنيؿ الشيادة في سبيمو ، كفي 

إشارة إلى أٌف الشيادة   (يٌتخذ منكـ شيداء )جممة 
اصطفاء كاجتباء ، كأٌف ذلؾ كاف غاية مقصكدة فيما 

.                                حدث ، كليس حدثا عابرا
                          2/39انظر 

ـْ َتَم َّْوَف اْلَمْوَت ِمْف ) َوَلَقْد ُكْ ُت
ـْ  َقْبِؿ َأْف َتْمَقْوُه َفَقْد َرَأْيُتُموُه َوَأْ ُت

كتقييدىا  (لقيتمكه  )عمى المبلقاة  (رأيتمكه)إيثار الرؤية 
إلبراز المبالغة الزائدة في (كأنتـ تنظركف)بالٌنظر
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مشاىدتيـ لممكت جيارا عيانا دكف حجاب، كذلؾ حيف             (143:آؿ عمراف )(َتْ ُظُروفَ 
قيًتؿ مىٍف قيًتؿ مف إخكانكـ كأقاربكـ رفاقكـ يـك أحد، كما 

كقفتـ أنتـ عمى حافة المكت، كفيو تكبيخ ليـ عمى 
 2/41انظر.              تمٌني المكت كلقاء العدكٌ 

َوِمَف الَِّذيَف َقاُلوا ِإ َّا َ َصاَرى )
ـْ َفَ ُسوا َحظًّا ِممَّا  َأَخْذَ ا ِميثَاَقُه

                 ( 14:المائدة )(ُذكٍُّروا ِبهِ 

 نيًسبىٍت تسميتييـ نصارل إلى أنفسيـ ، إيذانا بأٌنيـ في 
قكليـ نحف أنصار اهلل ىـ بمعزؿ عف الصدؽ ، إٌنما 
ىك تقٌكؿ محض ، كليسكا في نصرة اهلل عمى شيء ، 

كيصح اعتبار إظيار كماؿ سكء صنيعيـ ببياف 
التناقض الكاضح بيف أقكاليـ كأفعاليـ ، فإٌف ادعاءىـ 

نصرة اهلل يستدعى ثباتيـ عمى طاعتو كااللتزاـ بميثاقو، 
  2/250 أنظر             كىك عمى النقيض مف ذلؾ

َواَل َعَمى الَِّذيَف ِإَذا َما َأَتْوَؾ )
ـْ  ـْ ُقْمَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُمُك ِلَتْحِمَمُه
ـْ َتِفيُض ِمَف  َعَمْيِه َتَولَّْوا َوَأْعُيُ ُه

الدَّْمِع َحَزً ا َأالَّ َيِجُدوا َما 
                 (92:التوبة )(ُيْ ِفُقوفَ 

ألٌف األكلى  (عمى ليس عندم (ال أجد)إيثار جممة 
تفي تمطيؼ الكبلـ كتطييب قمكب السائميف، ثـ الداللة 

عمى أٌنو عميو السبلـ يسعى في تحقيؽ ما طمبكه 
 . (اليجد)كتكفي ما أرادكا عمى االستمرار كلكٌنو

 3/189انظر                                        
ـْ َجَعَؿ ) ـْ ِبَجَهازِِه َفَممَّا َجهََّزُه

َـّ َأذََّف  السٍَّقاَيَة ِفي َرْحِؿ َأِخيِه ُث
ـْ َلَساِرُقوَف  ُمَؤذٌٍّف َأيَُّتَها اْلِعيُر ِإ َُّك

ـْ َماَذا  َقاُلوا َوَأْقَبُموا َعَمْيِه
           (   71-70:يوسؼ )(َتْفِقُدوفَ 

سرؽ منكـ )العدكؿ عٌما يقتضيو الظاىر إلى  (ماذا ي
، لبياف كماؿ نزاىتيـ بإظيار أٌنو (ما ذا تفقدكف)قكليـ 

لـ ييٍسرىؽ منيـ شيء، فضبل أف يككنكا ىـ السارقيف، 
ٍيفقد منيـ شيءه فيسألكنيـ  ٌنما مف الممكف أف يضيع كي كا 

أٌنو ما ذا؟ إرشادا ليـ إلى مراعاة حسف األدب 
كاالحتراز عف  المجازفة  كنسبة  البرآء  إلى ماال خير 

. فيو
                                               415/ 3                                     انظر
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َقاَؿ َمَعاَذ المَِّه َأْف َ ْأُخَذ ِإالَّ َمْف  )
َوَجْدَ ا َمَتاَعَ ا ِعْ َدُه ِإ َّا ِإًذا 

( 79:يكسؼ )(َلَظاِلُموف

عمى مف  (مف كجدنا متاعنا عنده)إيثار جممة 
، ألجؿ إحقاؽ الحٌؽ ، كاالحتراز مف (سرىؽى متاعنا) 

الكذب، فإٌنيـ ال يحممكف كجداف الصكاع في الرحؿ عمى 
محمؿ غير السرقة، كىكذا استخدمكا عنكاف الكجد ال 

                                3/420انظر.                  عنكاف السرقة 
ـْ َجَسًدا اَل َيْأُكُموَف ) َوَما َجَعْمَ اُه

ـَ َوَما َكاُ وا َخاِلِديفَ   (الطََّعا
            (8:األ بياء)

ألجؿ  (ما جعمناىـ)عمى جممة  (ما كانكا)إيثار جممة 
التنبيو عمى أٌف عدـ الخمكد ىك مقتضي الجبٌمة التى أشير 

جعمناىـ أجسادا : كالمعنى (كما جعمناىـ)إلييا بقكلو 
متغٌذيةن صائرة إلى المكت باآلخرة عمى حسب آجاليـ، 

فبل ىـ مبلئكة كال ىـ أجسادا مستغنية عف األغذية 
       .                                                                                    4/326انظر .            مصكنة مف الٌتحمؿ

َيْوـَ َيَرْوَف اْلَماَلِئَكَة اَل ُبْشَرى )
َيْوَمِئٍذ ِلْمُمْجِرِميَف َوَيُقوُلوَف ِحْجًرا 

           (22:الفرقاف )(َمْحُجوًرا

دكف يـك ينزؿ المبلئكة،  (يـك يركف المبلئكة)إيثار جممة 
إيذانا مف أكؿ األمر بأٌف رؤيتيـ ليـ ليست عمى طريؽ 

اإلجابة إلى ما اقترفكه ، بؿ عمى كجو آخر غير معيكد، 
مبالغةن كبيرة في  (ال بشرل اليـك)كالعدكؿ إلى نفي البشرل

                                            5/17انظر.     نفي أمّْ احتماؿ ليا
ـْ ُكْ َت ) َقاَؿ َسَ ْ ُظُر َأَصَدْقَت َأ

( 27:ال مؿ )(ِمَف اْلَكاِذِبيفَ 
كعدؿ  (أصدقت أـ كذبت)كاف مقتضي الظاىر أف يقكؿ

عنو إلى ما عميو النظـ الكريـ إيذانا بأٌف كذبو في ىذه 
المادة يستمـز انتظامو في سمؾ المكسكميف بالكذب 
الراسخيف فيو، فإٌف مساؽ ىذه األقاكيؿ الممفقة عمى 

ترتيب أنيؽ يستميؿ قمكب السامعيف نحك قبكليا مف غير 
أف يككف ليا أصؿه كال ظؿي مف الحقيقة، السيما بيف يدٍم 
نبي عظيـ الٌشأف، ال يكاد يصدر إال عٌمٍف لو قدـ راسخه 

                                                                        5/117   انظر    .                  في الكذب كاإلفؾ
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ـْ ُكْ َت ِمَف ) َقاَؿ َسَ ْ ُظُر َأَصَدْقَت َأ
( 27:ال مؿ )(اْلَكاِذِبيفَ 

كعدؿ عنو إلى  (أصدقت أـ كذبت)كاف مقتضي الظاىر أف يقكؿ
ما عميو النظـ الكريـ إيذانا بأٌف كذبو في ىذه المادة يستمـز انتظامو 

في سمؾ المكسكميف بالكذب الراسخيف فيو، فإٌف مساؽ ىذه 
األقاكيؿ الممفقة عمى ترتيب أنيؽ يستميؿ قمكب السامعيف نحك 

قبكليا مف غير أف يككف ليا أصؿه كال ظؿي مف الحقيقة، السيما بيف 
يدٍم نبي عظيـ الٌشأف، ال يكاد يصدر إال عٌمٍف لو قدـ راسخه في 

                       5/117   انظر                .                  الكذب كاإلفؾ
َفَممَّا َجاَءْت ِقيَؿ َأَهَكَذا َعْرُشِؾ َقاَلْت )

             (42:ال مؿ )(َكَأ َُّه ُهوَ 
تفاديا أف يككف السؤاؿ  (أىذا عرشيؾً )دكف (أىكذا عرشؾ)قكلو 

برازه في  تمقينا أك بمثابتو، فيفكت المقصكد مف تنكير عرشيا كا 
صكرة اإلشكاؿ كاالشتباه، حتى يتبٌيف حاليا، ككانت قد كيصفت 

كشفت عف رجاحة عقميا  (كأٌنو ىك): فمٌما قالت. بسخافة العقؿ
. كلباقة تعبيرىا، حيث لـ تقٍؿ ىك  مع يقينيا بأٌنو ىك

             5/125   انظر                                                
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فروؽ في التراكيب : المبحث الثالث

بيف الجممة االسمية والفعمية : أوال

 بيف الفعمية واالسمية : داللة الجممة 

      تناكؿ أبك السعكد بالشرح كالبياف إيثار نكع الجممة في النظـ القرآني مف حيث 
االسمية كالفعمٌية ، كالعدكؿ مف نكع منو إلى آخر في حركة السياؽ كمجرل األسمكب  
ككشؼ عف الدكاعي إلى إيثار االسمية عمى الفعمية كالعكس ، كعف المعانى كالدالالت 
القريبة كالبعيدة مف ككراء ذلؾ ، كذلؾ في مكاطف كثيرة مف القرآف العظيـ ، ككاف مٌما 

: ذكر 

يثارها: (1) : العدوؿ إلى الجممة االسمية وا 

 :ثبوت المع ى في ذاته و دوامه واستمراره 

 يرٌجح أبك السعكد أٌف األصؿ  ىك نصب ، (1){اْلَحْمُد ِلمَِّه َربٍّ اْلَعاَلِميفَ :}قكلو تعالي
ك أكثر الرفع  عمى النصب  أحمد الحمد هلل رب العالميف ،: الحمد مفعكال لفعؿ الحمد 

لئليذاف بأف ثبكت الحمد هلل كاستحقاقو لو ىك لذاتو ، كليس إلثبات مثبت ، كأٌف ذلؾ أمره 
دائـه مستمرّّ ال حادثه متجٌدده ، كما قد تكحي إليو قراءة النصب
(2.) 

  

                                                           
1

 1: انفبرؾخ -  
، ٞعم رنك اػزجشد رؾّٛخ  إثشاْٛى انخهٛم نه٣ًئكخ  ػهٛٓى انغ٣و أؽغٍ ٔأثهغ يٍ رؾّٛزٓى نّ ، فٙ لٕنّ 21/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد  - 2

ًم  قَو ُ و   ِإ  ْدُبشْد َوى  ِإ ْبْد َو اِإ يَو  ُرُسلُنَو   َو اَو ْد   َو َو َو ْد }:رؼبنٙ  69: ْٕد {سَوَلَو ٌ  قَو اَو  سَوَلَو
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 :الداللة عمى المبالغة في الّرد عمى المخالؼ المغالط

ـْ ِبُمْؤِمِ يف}:قكلو تعالي  إيثار ،(1){َوِمَف ال َّاِس َمْف َيُقوُؿ آَم َّا ِبالمَِّه َوِباْلَيْوـِ اَْلِخِر َوَما ُه
ـْ ِبُمْؤِمِ يف}:الجممة االسمٌية في قكلو عمى الفعمية المتسقة مع ظاىر المقاـ في ، {َوَما ُه

دعكاىـ المردكدة، غرضو المبالغة في الٌرد عمى مغالطتيـ في دعكاىـ اإليماف، بنفي 
 في جميع األزمنة كليس في الزمف الماضي فقط ، كما تفيده الجممة اإليماف عنيـ

 .(2)الفعمٌية

: الداللة عمى دواـ المع ى واستمراره

ـْ ِغَشاَوةٌ }:قكلو تعالي ـْ َوَعَمى َأْبَصارِِه ـْ َوَعَمى َسْمِعِه ـَ المَُّه َعَمى ُقُموِبِه ،  ( 3){َخَت

َوَلِئْف َأَتْيَت الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكؿٍّ آَيٍة َما َتِبُعوا ِقْبَمَتَؾ َوَما َأْ َت ِبَتاِبٍع }:قكلو تعالي
ـْ ِبَتاِبٍع ِقْبَمَة َبْعضٍ  ـْ َوَما َبْعُضُه ، العدكؿ إلى الجممة االسمية لمداللة عمى دكاـ ( 4){ِقْبَمَتُه

فراد قبمتيـ مع تعٌددىا باعتبار اتحادىا في البطبلف، كمخالفة  مضمكنيا كاستمراره، كا 
الحٌؽ ، لئبل يتكٌىـ أٌف مدار التفي ىك الٌتعدد، فإٌف الييكد تستقبؿ الصخرة كالنصارل 

. (5)تستقبؿ مطمع الشمس

َوَلْو ِشْئَ ا َلَرَفْعَ اُه ِبَها َوَلِك َُّه َأْخَمَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َهَواُه َفَمَثُمُه }:كنظيره قكلو تعالي
: ، إيثار الجممة االسمٌية في قكلو(6){َكَمَثِؿ اْلَكْمِب ِإْف َتْحِمْؿ َعَمْيِه َيْمَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْمَهثْ 

                                                           
1

 8: انجمشح -  
22

 54/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 7: انجمشح -  
4

 145: انجمشح -  
5

 216/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 176: اٞػشاف -  
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، إيذانا بدكاـ {فصار مثمو كمثؿ الكمب}:، عمى الفعمٌية في نحك{َفَمَثُمُه َكَمَثِؿ اْلَكْمبِ }
(. 1)اتصافو بتمؾ الحالة الدنيئة كاستمراره عمييا

َراٌت ِبَأْمرِه}:كمنو أيضا قكلو ـُ المَّْيَؿ َوال ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوال ُّضُجوـُ ُمَسخَّ َر َلُك ، (2){َوَسخَّ
َراٌت ِبَأْمرِه}:العدكؿ إلى الجممة االسمٌية  لمداللة عمى دكاـ كاستمرار تسخير {َوال ُّضُجوـُ ُمَسخَّ

اهلل  لمنجـك أبدا، دكف أف تككف منافعيا خاصةن بيـ ، بؿ ىي بتدبيره تعالي لممككت 
. (3)السماكات كاألرض

 : دواـ  في المع ى وجودا واستمرارا

ـْ َلْعَ ُة المَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوال َّاِس َأْجَمِعيَف ، َخاِلِديَف ِفيَها اَل ُيَخفَُّؼ :}قكلو تعالي ُأوَلِئَؾ َعَمْيِه
ـْ ُيْ َظُروفَ  ـُ اْلَعَذاُب َواَل ُه ـْ ُيْ َظُروفَ }:العدكؿ إلى الجممة االسمٌية (4){َعْ ُه إلفادة  {َواَل ُه

.  (5)ال يميمكف كال يؤٌجمكف،أٍك ال ينظركف ليعتذركا:دكاـ نفي إنظارىـ كاستمراره، أم

ـْ ِبَخاِرِجيَف ِمَف :كمنو قكلو تعالي  ـْ َوَما ُه ـْ َحَسَراٍت َعَمْيِه ـُ المَُّه َأْعَماَلُه َكَذِلَؾ ُيِريِه
ـْ ِبَخاِرِجيَف ِمَف ال َّار}:، إيثار الجممة االسمٌية في قكلو(6){ال َّار ، كبلـ مستأنؼ {َوَما ُه

كما يخرجكف مف : لبياف حاؿ الكفرة بعد دخكليـ الٌنار، ككاف ظاىر السياؽ يقتضي
. (7)الٌنار، كالعدكؿ إلى االسمٌية إلفادة دكاـ نفي خركجيـ مف النار
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: دواـ المع ى عمى وجه  االستمرار التّجددى 

َضَرَب المَُّه َمَثاًل َعْبًدا َمْمُموًكا اَل َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء َوَمْف َرَزْقَ اُه ِم َّا ِرْزًقا }:قكلو تعالي
 (1){َحَسً ا َفُهَو ُيْ ِفُؽ ِمْ ُه ِسرًّا َوَجْهًرا

، عمى تحقؽ كجكد {فىييكى ييٍنًفؽي ًمٍنوي }:تفيد الجممة االسمية المخبر عنيا بجممة فعمٌية 
. (2)اإلنفاؽ كثباتو  كاستمراره الٌتجددم بيف حيف ك آخر، سٌرا كجيرا

 : الداللة عمى عراقة الموصوؼ بما ُوصؼ به

ـْ َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْ َفُقوا :}قكلو تعالي َؿ المَُّه َبْعَضُه الرٍَّجاُؿ َقوَّاُموَف َعَمى ال ٍَّساِء ِبَما َفضَّ
كبلـ مستأنؼ، لبياف سبب تفضيؿ الرجاؿ عمى النساء في الميراث، ، (3){ِمْف َأْمَواِلِهـ

يثار الجممة االسمية ميٍخبىران عنيا بصيغة  إثر بياف التفاكت في استحقاقيـ لو إجماال، كا 
، إيذانا بأصالتيـ بالقكامة عمييٌف، كعراقتيـ فيما كيصفكا بو مف (قٌكامكف):المبالغة

الميمات كالمسئكلٌيات التى مف شأنيـ الكفاء بيا تجاىيٌف، رعايةن ليٌف كالتزاما بالشرع 
. (4)الحنيؼ

: الداللة عمى سرعة التحّوؿ في ثبات

َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهي ثُْعَباٌف ُمِبيٌف َوَ َزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء }:قكلو تعالي
، إلفادة سرعة {َفِإَذا ِهَي ثُْعَباٌف ُمِبيفٌ }:إيثار الجممة االسمية في قكلو،(5){ِلم َّاِظِريفَ 
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االنقبلب كالٌتحٌكؿ مف العصا إلى الثعباف ، مع ثبات كصؼ الثعبانٌية فييا مستقٌرةن عمى 
. (1)خصائصيا ، كأٌنيا في األصؿ كذلؾ

: إفادة تحقؽ مضموف الجممة عمى وجه اليقيف

ـْ ِفيِه َوَباِطٌؿ َما َكاُ وا َيْعَمُموفَ :}قكلو تعالي ، الجممة االسمية  (2){ِإفَّ َهُؤاَلِء ُمَتبٌَّر َما ُه
نجاز فنائيـ كىبلكيـ ، كعمى زىكؽ الباطؿ كاندثاره  المؤٌكدة تفيد معنى الٌتحقؽ بكارىـ كا 

  .(3)كزكالو عمى كجو التحقؽ كاليقيف

َـّ :}كمف قكلو تعالي َأَفَمْف َوَعْدَ اُه َوْعًدا َحَسً ا َفُهَو اَلِقيِه َكَمْف َمتَّْعَ اُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّضْ َيا ُث
: ، أم {َفُهَو اَلِقيهِ }:، إيثار الجممة االسمية في قكلو(4){ُهَو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف اْلُمْحَضِريفَ 

فيك مدركو كحاصؿه عميو، إلفادة معنى تحٌقؽ مقصكده كنيمو إياه ال محالة، الستحالة 
(. 5)الخمؼ عمى اهلل، فكأٌنو قد ظفر بو فيك يتنٌعـه بأنعمو أٌنى شاء 

: الداللة عمى استقرار المع ى وثباته

َـّ َأْغَرْقَ ا اَْلَخِريَف، ِإفَّ ِفي َذِلَؾ ََلَيًة :}قكلو تعالي َوَأْ َجْيَ ا ُموَسى َوَمْف َمَعُه َأْجَمِعيَف، ُث
ـْ ُمْؤِمِ يفَ  ـْ ُمْؤِمِ يفَ }: إيثار الجممة االسمية في قكلو(6){َوَما َكاَف َأْكَثُرُه ، {َوَما َكاَف َأْكَثُرُه

عمى اعتبار كاف زائدة، يفيد استقرار قمكبيـ عمى عدـ اإليماف، كرضاىـ بالكفر 
كاف أكثر بنى إسرائيؿ مستقٌريف عمى عدـ : كاستمرارىـ عميو ال يمككف عمى شيء، أم 
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( .  1)اإليماف مطمئٌنيف عمى الكفر حاال كمآال،  مف أجؿ ذلؾ استحقكا اإلغراؽ كاإلىبلؾ

: إشباع  المع ى استبعادا له وتعجيبا م ه

ـْ َلِفي :}قكلو تعالى ٍؽ ِإ َُّك ـْ ُكؿَّ ُمَمزَّ ْقُت ـْ ِإَذا ُمزٍّ ـْ َعَمى َرُجٍؿ ُيَ بٍُّئُك َوَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُروا َهْؿ َ ُدلُّضُك
ـْ َلِفي َخْمٍؽ َجِديدٍ }:العدكؿ إلى الجممة االسمٌية، (2){َخْمٍؽ َجِديدٍ  ، مف الفعمٌية الدالة {ِإ َُّك

اإلشباع في االستبعاد : تبعثكف، أك تخمقكف خمقا جديدا، غرضو : عمى الحدكث مف نحك
  .(3)كاإليغاؿ في التعٌجب ك الٌتعجيب مف شأف البعث كالنشكر بعد المكت

إيثار الجممة الفعمية : (2)

: المبالغة في الترغيب والتشويؽ إلى الموعود

ـْ َأْجًرا َكِريًما:}قكلو تعالي ـٌ َوَأَعدَّ َلُه ـْ َيْوـَ َيْمَقْوَ ُه َساَل إيثار الجممة ( 4){َتِحيَُّتُه
ـْ َأْجًرا َكِريًما}:الفعمٌية ، عمى الجممة االسمٌية التي كاف ظاىر المقاـ يقتضيو، {َوَأَعدَّ َلُه

المبالغة في الترغيب : كأجرىـ أجر كريـ، أٍك كليـ أجر كريـ، كغرضو : بأف يقاؿ مثبل
كالتشكيؽ إلى المكعكد ببياف أٌف األجر الذم ىك الرحمة مكجكد بالفعؿ ميٌيئا ليـ سمفا، 

. (5)مع ما فيو مف مراعاة الفكاصؿ

 : المزاوجة بيف الفعمية واالسمية

ـْ َعَذاٌب }:قكلو تعالي ـْ ِغَشاَوٌة َوَلُه ـْ َوَعَمى َأْبَصارِِه ـْ َوَعَمى َسْمِعِه ـَ المَُّه َعَمى ُقُموِبِه َخَت
يثاري االسمية، (6){َعِظيـ ـْ ِغَشاَوةٌ } :كا  ـَ المَُّه َعَمى }:عطفا  عمى الفعمٌية {َوَعَمى َأْبَصارِِه َخَت
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لئليذاف بدكاـ الغشاكة المضركبة عمى أبصارىـ كعدـ ارتفاعيا ميما ،  {َعَمى ُقُموِبِهـْ 
أكتكا مف اآليات كالبراىيف، فإف ما ييدرىؾ بالقكة الباصرة مف اآليات المنصكبة في اآلفاؽ 

( 1)كاألنفًس حيث كانت مستمرةن كاف تعامييـ عنيا أيضان كذلؾ

ـْ َيَتَوكَُّموَف ، ِإ ََّما :}كمنو قكلو تعالي ِإ َُّه َلْيَس َلُه ُسْمَطاٌف َعَمى الَِّذيَف آَمُ وا َوَعَمى َربٍِّه
ـْ ِبِه ُمْشِرُكوفَ  إيثار الجممة الفعمٌية في الٌصمة ، (2){ُسْمَطاُ ُه َعَمى الَِّذيَف َيَتَولَّْوَ ُه َوالَِّذيَف ُه

يثار الجممة االسمية في الصمة الثانية {الَِّذيَف َيَتَولَّْوَ هُ }:األكلى ـْ ِبِه }:، كا   َوالَِّذيَف ُه
 لمداللة في األكلى عمى تٌجدد كاستمرار مكاالتيـ لو، فيـ يتكٌلكنو كٌمما جٌد ليـ ،{ُمْشِرُكوفَ 

كاإلفادة في الثانية أٌف . أمر مف أمكر حياتيـ ، كيذكركنو كٌمما عٌف ليـ شأف مف شكنيـ
إشراكيـ بو ثابت داـ ال ينقطع، فيـ مشرككف بالشيطاف عمى المدل، كىذاف ىما الفريقاف 

المذاف يممؾ الشيطاف تأثرا كسمطانا عمييـ،  دكف غيرىـ مف أىؿ اإليماف كالتقكل 
 . (3)المتكٌكميف عمى اهلل ربيـ في كٌؿ شأف كحاؿو 

ـْ َكاِفُروفَ :}كمنو قكلو تعالي ـْ ِباَْلِخَرِة ُه عدؿ إلى الجممة ، (4){الَِّذيَف اَل ُيْؤُتوَف الزََّكاَة َوُه
ـْ َكاِفُروفَ  :}االسمٌية في قكلو ـْ ِباَْلِخَرِة ُه { اَل ُيْؤُتوفَ }: عطفا عمى الجممة الفعمٌية{ َوُه

داخبل في حيًز الصمًة ، كاختبلفييما بالفعمية كاالسميًة فؤلٌف عدـى إيتاء الزكاة  أمر متجدده 
كٌمما كجب أداؤىا حكال بعد حكؿ كحصادا بعد حصاد ،  أٌما الكفري  باآلخرة فيك عندىـ 

. (5)حالة مستقٌرةه كمستمٌرة

 

 

                                                           
1

 31-30/ 1  ، ٔاَظش فزؼ انمذٚش نهشٕكبَٗ 54/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 100-99: انُؾم -  
3

 92/ 4اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 7: فظهذ -  
5

 556/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد  -  



109 
 

 

 أغراض الخبر: المبحث الرابع

توطئة  

     الجممة المفيدة أك الخبر الذم يمقيو متكمـ مف المتكمميف، البد أف لو غرضا يريده 
كىدفا يرتجيو ، كقد حدد عمماء الببلغة الغرض مف إلقاء خبر في غرضيف أصمييف، 

كأما ما سكاىما مف أغراض المتكمميف فيي أغراض مجازية، تيستنبط مف السياؽ، كتيفيـ 
مف فحكل الكبلـ كحركة المقاـ، اعتمادا عمى الذكؽ األدبي السميـ كحسف الدربة كالمراف 

( : 1)أما الغرضاف األصمياف مف إلقاء الخبر فيما.  عمى الدرس كالتحميؿ

كىي أف يككف غرض المتحدث إفادة مخاطبو كمف يصغى إليو، : فائدة الخبر - (أ) 
. الشعكب أبقي مف حكاميا: بالفائدة التي تضمنيا الخبر، نحك 

كىك أف يككف غرض المتحدث إفادة مخاطبو كمف يصغى إليو، أف : الـز الفائدة - (ب)
. أنت رجؿ نزيو تحٌب الخير لمناس: المتكمـ عمى دراية بيذا الخبر محيط بو عمما، نحك 

    كالحٌؽ أٌف الغرض الثانى متداخؿ مع األكؿ إلى حٌد التشابؾ ، كىك ما دفع بعض 
 (. 2)ال ضركرة لو- في نظره – الباحثيف إلى الدعكة إلى إلغائو ألٌنو 

ك أما ما دكنيما فأغراض مجازية، يستنبط معانييا مف سياقيا، كىي كثيرة العدد 
 .كالمقامات، يعاد إلييا في مظانيا مف كتب الببلغة

                                                           
1

 114 ، وخصائص التراكيب، محمد أبو موسي، ص42-2/41اوظر بغية اإليضاح  

 
  .  (دون تاريخ)، 2، ط66رجاء عيد، ص/  فلسفة البالغة بيه التقىية والتطور ، الدكتور :  اوظر 2
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 مف أغراض الخبر في تفسير أبي السعود

البياف كالتحميؿ النظـ القرآني 
ـْ } َوَلِئِف اتََّبْعَت َأْهَواَءُه

ِمْف َبْعِد َما َجاَءَؾ ِمَف 
اْلِعْمـِ ِإ ََّؾ ِإًذا َلِمَف 

 {الظَّاِلِميفَ 
 (145:البقرة)

ىذا الشرط االفتراضيُّ في الخبر غرضو : الغرض مف الخبر ىك
التيييج كاإللياب عمى الثبات عمى الحؽ المبيف كعدـ مداىنة أىؿ 

كلئف اتبعت أىكائيـ عمى سبيؿ االفتراض : األىكاء ، كالمعنى
ستككنٌف مف القـك الظالميف الذيف يضعكف األمكر في غير 

                          1/216انظر                                           .نصابيا
َفَممَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت }

َربٍّ ِإ ٍّي َوَضْعُتَها أُْ َثى 
ـُ ِبَما َوَضَعتْ   {َوالمَُّه َأْعَم

 (36:آؿ عمراف)

الغرض مف الخبر ىك الٌتحٌزف كالٌتحٌسر، إم إظيار حزنيا كشٌدة 
حسرتيا عمى خيبة رجائيا، الذم جاء معاكسا لتقديرىا ، فقد كانت 

 1/360انظر            .ترجكه ذكرا محررا لخدمة البيت المقدس

ـْ َهُؤاَلِء } َها َأْ ُت
ـْ ِبِه  ـْ ِفيَما َلُك َحاَجْجُت

وَف ِفيَما  ـَ ُتَحاجُّض ـٌ َفِم ِعْم
ـٌ  ـْ ِبِه ِعْم آؿ ) {َلْيَس َلُك

 (66:عمراف
 

ٍمًقيـ ، كالمعنى: الغرض مف الخبر ىك : إبراز  كماؿ غفمتيـ كحي
أنتـ ىؤالء األشخاص الحمؽ ، حيث حاججتـ فيما لكـ بو عمـ مما 

كرد في التكراة كاإلنجيؿ كىذا لكـ، كلكف لـ تحاججكف فيما ليس 
لكـ بو عمـ أصبل فيما يتعٌمؽ بديف إبراىيـ عميو السبلـ ، إٍذ ال 
ذكر لدينو ال في التكراة كال في األنجيؿ ، ال مف قريب كال مف 

  1/381انظر                                              .بعيد
اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف  }

ِمَف اْلُمْؤِمِ يَف َغْيُر 
َرِر  ُأوِلي الضَّ

َواْلُمَجاِهُدوَف ِفي َسِبيِؿ 

بيافه لتفاكت طبقاًت المؤمنيف بحسب : الغرض مف الخبر ىك 
تفاكًت درجاًت مساعييـ في الجياد،  كتحريًض المؤمنيف عميو 

ليأنىؼى القاعدي عنو كيترفَّعى بنفسو عف انحطاط رتبًتو فييتٌز لو رغبةن 
. في ارتفاع طبقًتو
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ـْ َوَأْ ُفِسِهـْ   {المَِّه ِبَأْمَواِلِه
 (95:ال ساء)

، وا ظر خصائص التراكيب، مرجع سابؽ، 183/ 2ا ظر 
 116ص

ـْ }  َقاَؿ ُموَسى َما ِجْئُت
ِبِه السٍّْحُر ِإفَّ المََّه 
َسُيْبِطُمُه ِإفَّ المََّه اَل 

 {ُيْصِمُح َعَمَؿ اْلُمْفِسِديفَ 
( 81:يو س )

تثبيت فؤاد مكسي ذاتو، كتثبيت  أفئدة : الغرض مف الخبر ىك 
الذيف آمنكا معو في ساحة المبارزة مع سحرة فرعكف ، كقذؼ 

. اليقيف كالثقة بنصر اهلل كتأييده لممؤمنيف ساعة العسرة
 3/268انظر                                                   

ـْ } َما َكاَف ُيْغِ ي َعْ ُه
ِمَف المَِّه ِمْف َشْيٍء ِإالَّ 
َحاَجًة ِفي َ ْفِس َيْعُقوَب 
َقَضاَها َواِ  َُّه َلُذو ِعْمـٍ 

 {ِلَما َعمَّْمَ اهُ 
( 68:يوسؼ)

نو لذك عمـ لما عٌممنا }:قكلو عمى :  ، الغرض مف الخبر ىك  {كا 
الداللة عمى فضؿ اهلل عمى يعقكب عميو السبلـ ، بأٍف آتاه اهلل 
العمـ كالمعرفة ، ليككف شاىدا عمى عٌمك درجتو ك ارتفاع مكانتو 

 3/413انظر          .عند مكاله ، عمى نحكو مؤكَّد تككيدا قاطعا

َقاَؿ َربٍّ ِإ ٍّي َوَهَف }
ـُ ِم ٍّي َواْشَتَعَؿ  اْلَعْظ
ـْ َأُكْف  الرَّْأُس َشْيًبا َوَل

 {ِبُدَعاِئَؾ َربٍّ َشِقيًّا
( 4:مريـ)

الغرض مف الخبر ىك استدعاء الرحمة كاستجبلب الرأفة بما أظيره 
مف ًكبىر السٌّْف كضعؼ الحاؿ ، بعد أٍف مٌيد لو بما سمؼ مف 

  4/227  انظر .                   استجابة اهلل لو عند كؿّْ دعكة

َقاَؿ َأَراِغٌب َأْ َت َعْف }
ـُ َلِئْف  آِلَهِتي َيا ِإْبَراِهي

ـْ َتْ َتِه أَلَْرُجَم ََّؾ  َل

المبالغة في التيديد كالكعيد إلبراىيـ عميو : الغرض مف الخبر
السبلـ،  لحممو عمى أف يرتدع كيكٌؼ عف معاداة األصناـ التى 

اتخذىا قكمو آلية ، كالخبر اإلنكارل لتأكيد التصميـ عمى تنفيذ ما 
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 {َواْهُجْرِ ي َمِميًّا
( 46:مريـ)

 4/243انظر.                   ييددكف بو دكف رحمة أك شفقة
 

ُقْؿ ِإفَّ اْلَخاِسِريَف }
ـْ  الَِّذيَف َخِسُروا َأْ ُفَسُه

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأاَل  َوَأْهِميِه
َذِلَؾ ُهَو اْلُخْسَراُف 

( 15:الزمر) {اْلُمِبيفُ 

إظيار كماؿ اليكؿ كفظاعة الخسراف المحقؽ لمف : الغرض منو 
                   .يخسر نفسو ، حتى إٌنو ال خسراف يخسره المرء مف بعده كراءه 

  5/496انظر                                                   

َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّه ُهَو }
اْلَحؽُّض َوَأ َُّه ُيْحِيي 

اْلَمْوَتى َوَأ َُّه َعَمى ُكؿٍّ 
َشْيٍء َقِديٌر ،َوَأفَّ 

السَّاَعَة آِتَيٌة اَل َرْيَب 
 ِفيَها َوَأفَّ المََّه َيْبَعثُ 

قامة البرىاف  كبلـ مسأنؼ جيء بو إثر تحقيؽ حٌقية البعث ، كا 
ٍيًف اإلنسانٌي كالٌنباتٌي، كالغرض مف الخبر ىك : عميو مف العىالىمى
إبراز قٌكة الدليؿ كأصالة المدلكؿ في الٌتحقؽ كىك البعث بعد 

بطبلًف إنكاره ، فإٌف إنكار ظيار ي ق المكت،  كا 

َوَلِئْف َأْرَسْمَ ا ِريًحا }
َفَرَأْوُه ُمْصَفرًّا َلَظمُّضوا ِمْف 

َبْعِدِه 
( 51:الروـ){َيْكُفُروفَ 

، ألنيـ  ـٌ كالتسفيو ألحبلـ القـك الغرض مف إلقاء الخبر ىك الٌذ
كباهلل : عكسيكا األمرى كأبىكا ما ييجدييـ كأىتىكا بما ييردييـ، فالمعنى 

فاًر فرأىكىه  لئٍف أرسمنا ريحان حارةن أك باردةن فضربٍت زٍرعىييـ بالصَّ
كفى }ميصفرَّان ليظمفَّ  ، ككاف الكاجبي عمييـ أف يتككمكا  {ًمف بىٍعًدًه يىٍكفيري

عمى اهلل في كؿ حاؿ كيمجؤكا إليو باالستغفار إذا احتبسى عنيـ 
كا إلى الشُّكًر بالطَّاعًة إذا أصابىيـ برحمًتو، كأٍف  ، كيبادري القطري

كا عمى ببلًئو إذا اعترل زرعىيـ آفةه مف اآلفات . يصبري
  5/244                                                 انظر 
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ْف َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا } َواِ 
َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ، 
ـْ  َوَكذَُّبوا َواتََّبُعوا َأْهَواَءُه

 {َوُكؿُّض َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ 
(  3:القمر)

كيؿُّ أىٍمرو ميٍستىًقرّّ }:قكلو خبر غرضو إقناط المشركيف عٌما عٌمقكا بو  {كى
أمانييـ الفارغة مف عدـ استقرار أمره عميو الصبلة كالسبلـ ، 
حسبما قالكا سحره مستمٌر ببياف ثباتو كرسكخو كاستمراره أبدا ، 

إٌف كٌؿ أمر مف األمكر مستقٌر كمنتوو إلى غايتو ، كال : كالمعنى 
                                            6/16تعٌمقكا آمالكـ عمى إحباطو أٍك إخفاقو                  انظر
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أضرب الخبر : المبحث الخامس

ىك أنكاعيا ، مف حيث حاجتيا إلى التككيد مف عدمو ، بالنظر إلى  :  أضرب الخبر
حاؿ المخاطبيف كاعتقاداتيـ، يعكد التأصيؿ ألضرب الخبر إلى قصة  تيعزل إلى أبي 

إنى : العباس المبرد مع الفيمسكؼ الكندل،  فقد ركم أٌف الكندل سأؿ المبرد يكما فقاؿ
ٌف عبد : أجد في كبلـ العرب حشكا، أراىـ يقكلكف  ٌف عبد اهلل قائـ ، كا  عبد اهلل قائـ ، كا 

بؿ المعاني مختمفة ، فعبد اهلل قائـ إخبار : فأجابو المبرد قائبل . اهلل لقائـ ، كالمعنى كاحد
ٌف عبد اهلل لقائـ ،  جكاب  ٌف عبد اهلل قائـ ، جكاب عف سؤاؿ سائؿ ، كا  عف قيامو ، كا 

( 1 ).عف إنكار منكر

      استنبط الببلغيكف مف كبلـ المبرد ضركرة أف يككف المتحدث عالما بأحكاؿ  
المخاطبيف كنفسيات المصغيف إليو ، كما يجكؿ في خكاطرىـ كدخائؿ صدكرىـ، ليككف 

كبلمو مطابقا ألحكاليـ ، فاجتيدكا في تقسيـ األحكاؿ المتصكرة مف المخاطبيف تجاه 
( 2)الخبر إلى ثبلث حاالت كىي ما تسمى بأضرب الخبر

دواعي التوكيد 

الحاالت الثبلث التي يككف عمييا المخاطب حسب قكؿ الببلغييف، ليست حاالت 
حصرية، كلكنيا حاالت تقديرية، تتسع المقامات ليا كلغيرىا مف الحاالت التقديرية 

 :  كالحقيقية، كمنيا

                                                           
1

  -
 
 170، ٔيفزبػ انؼهٕو ص 315اَظش د٢ئم ا٠ػغبص طـ-  

2
  42-41/ 1، ثغٛخ ا٠ٚؼبػ 171-170اَظش  يفزبػ انؼهٕو نهغكبكٗ ، ص ، -  
 7: انمظض- 3
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نجح : ك يمقي عمى المخاطب خالي الذىف دكف التككيد ، نحك : الخبر االبتدائي– (أ)
ٍـّ ُموَسى َأْف ): كلدؾ متفكقا، تقكلو لمف ال يعمـ ذلؾ ، كمنو قكلو تعالي َوَأْوَحْيَ ا ِإَلى ُأ

 فأـٌ مكسي كانت خالية الذىف عٌما يجب أٍف تفعمو لكقاية ابنو مف سفؾ دمو  (1)(َأْرِضِعيهِ 
 .عمى يد فرعكف كأعكانو ، لذا جاء الخبر ابتدائيا خاليا مف التككيد

كىك أف يككف المخاطب سائبل مترددا باحثا عف اليقيف ،  فيمقي : الخبر الطمبي – (ب)
إليو الخبر مؤكدا بتككيد كاحد ، نحك قكلؾ لمف كاف مستغرقا في العبادة ظنا منو أٌنيا 

كمنو قكلو عميو . إٌف الٌسماء ال تمطر ذىبا كال فٌضة: تغنيو عف السعي في أمر معيشتو 
ٌف الذنب ال ينسي ، كما تديف تداف): السبلـ  ( 2)(إف البٌر ال يبمي كا 

كىك أف يككف المخاطب منكرا جاحدا لمخبر، فيمقي إليو الخبر : الخبر اإلنكارم -  (ج)
مؤكدا بتككيديف فأكثر،  حسب درجة اإلنكار كخطكرتو ، قطعا لدابر اإلنكار كاستئصاال 

إف المظمـك لمنصكره كلك بعد حيف ، لمف ينكر ذلؾ مف الطغاة : آلثاره ، كقكلؾ 
. الظالميف

      إاٌل أٌف تككيد الخبر يرد في مقامات ببلغية عديدة بعيدة المدل عف ىذه القكالب 
: المعيارية القاسية ، إلى آفاؽ أرحب مدل ،  كأعمؽ داللةن كتأثيرا كغنى ، مف بينيا 

أف يككف داعي التككيد ىك رغبة المتكٌمـ في تقكية مضمكف الكبلـ في ذاتو باعتباره   (د)
كبلما ينبغى الكثكؽ بو كالرككف إليو ، أك تأكيده لدل المتكٌمـ كتقريره في نفسو مف غير 

(.  3)سابؽ إنكار، لمبلبستو لو بكجو مف الكجكه ، قبكال أك رفضا
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ٌؿ مكاقعيما في     كقد كجدت شيخ اإلسبلـ يردُّ  كيؤٌكؿي الخبريف الٌطمبي كاإلنكارل في جي
الٌنظـ القرآني إلى ىذا الضرب مف التككيد ، قبؿ أف يبحث ليما عف أسرار كلطائؼ 

أخرل تككف تابعةن أك مكازيةن لغرض تككيد مضمكف الجممة ذاتو ، أك تككيد معناه لدل 
.  المخاطبيف بو ، كما سيرد في مكضعو مف ىذا البحث

أف يككف داعي التككيد مرٌده حاؿ المتكٌمـ ذاتو تجاه الخبر، تعبيرا عف مدل - (ىػ)
اعتقاده ك إيمانو بو ، أك مستكل انفعالو بمضكنو  أخذا ك رٌدا ، كقد نٌبو الزمخشرم إلى 

ـْ ):ذلؾ عند تفسيره لقكلو تعالي َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِ ِه َذا َلُقوا الَِّذيَف آَمُ وا َقاُلوا آَم َّا َواِ  َواِ 
ـْ ِإ ََّما َ ْحُف ُمْسَتْهِزُئوفَ  ككثاقتو  (آمٌنا) فقد الحظ فتكر العبارة في قكليـ ،(1)(َقاُلوا ِإ َّا َمَعُك

(. 2)، كعٌمؿ ذلؾ بضعؼ االعتقاد في األكلى ككثاقتو في الثانية(إٌنا معكـ ):في قكليـ

أف يككف داعي التككيد ىك مقاـ الكعد أك الكعيد المتيقَّفي إنجازىما - (ك) 

أف يككف التككيد في مقاـ اإلعراب عف خيبة األمؿ كالرجاء كالحسرة عمى ما كاف - (ز)
، (117: الشعراء(3)(َقاَؿ َربٍّ ِإفَّ َقْوِمي َكذَُّبوفِ ):، مٌما لـ يكف في الحسباف ، كقكلو تعالي

فالتككيد ينـٌ عف خيبة األمؿ كالحسرة الغالبة عمى نكح عميو السبلـ ، بعناد قكمو 
صرارىـ عمى مخالفتو مٌما لـ  يخطر لو عمى باؿ ، كىك أف يكٌذبو قكمو كقد بعثو اهلل  كا 

. إلييـ رسكالن ىاديا إلى صراط مستقيـ ، كيبٌمغيـ رساالت رٌبيـ

كقد يككف التككيد تعبيرا عف غرابة الخبر كعٌزتو ، تنبييا لقيكل اإلدراؾ عمى - (ح)
َأْف َيا ُموَسى ِإ ٍّي َأَ ا ): االحتشاد لتمٌقفو كاستيعابو ، كندائو تعالي  لمكسى عميو السبلـ

،  إلى غير ذلؾ مف األغراض الببلغية كالمقاصد السنٌية التى  (4)(المَُّه َربُّض اْلَعاَلِميفَ 
                                                           

1
 14:انجمشح-  
2

 129، ٔاَظش خظبئض انزشاكٛت، طـ66/ 1اَظش انكشبف -  
3

 117:انشؼشاء- 
4

 3:انمظض-  
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يأتي ليا التككيد ، سكاء فيما أطمؽ عميو الببلغيكف اصطبلحا الخبر الطمبي أك 
. اإلنكارل

    أٌما الخبر االبتدائي فيك خبر يجيءي عمى سجٌيتو كطبيعتو ، سكاء مف طرؼ 
األسمكب الخالي مف التككيد ، أك مف طرؼ المخاطب خالي الذىف ، بإخباره بما كاف 
يسأؿ عف عٌمتو ، كألجؿ ىذا لـ ييعف  إثباتا أك بما لـ يكف نفيا ، كما جاء عمى أصمو ال ي
الببلغيكف كثيرا بالبحث كالتعميؿ لمكاقع الخبر االبتدائي ، كعمى ىذا النيج سار شيخ 

اإلسبلـ أبك السعكد في تفسيره ، بؿ رٌكز جيده في بياف كتحميؿ الخبريف الٌطمبي 
 .كاإلنكارم ، كالكشؼ عف المعانى الخاصة كالٌنكت الببلغية الكامنة فييما

 :  توكيد اإلس اد في الجممة الخبرية

 األصؿ في بناء الجممة العربية ىك الجممة الفعمية ، فالعربية ىي لغة الفعؿ ،  خالية 
 (1)(اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْ َشؽَّ اْلَقَمرُ ):مما يدٌؿ عمى إرادة تأكيد النسبة فييا ، مثؿ

. (1:القمر)

   كتككيد الكبلـ يعنى االنتقاؿ بو مف حالتو األصمٌية البسيطة إلى حالة أخرل مركبة ، 
ال تكتفي بمجرد اإلخبار بما كاف أك بما يككف نفيا أك إثباتا ، بؿ يضاؼ إلى ذلؾ معافو 

كاعتباراته أخرل كثيرة تدعك إلى تككيده بمؤكدات ييدل إلييا السياؽ كحركة الكبلـ ، 
تقؿُّ كتكثري حسب المقاـ ،  تختٌص بعض المؤكدات بالجممة الفعمية كبعضيا باالسمية ،  

: كبعضيا مشتركة بينيما ، كمف أبرزىا

تقديـ االسـ عمى خبره الفعمي ، نكنا : أدكات التككيد المختصة بالجممة الفعمية -(أ)
. تفيد النفي المؤكد: التككيد الثقيمة كالخفيفة ، كقد ، كالسيف كسكؼ ، كلف

                                                           
1

 1: انمًش- 
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 .أٌف، الـ االبتداء، البلـ المزحمقة, إٌف : المختصة بالجممة االسمية-(ب)

الحركؼ الزائدة ، حركؼ التنبيو ، القسـ ، إٌف المخففة : أدكات التككيد المشتركة-(ج)
  .     .لكفكمف الثقيمة ، ضمير الفصؿ ، أما الشرطية ، 
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أضرب الخبر في تفسير أبي السعود 

: الخبر الّطمبي: أوال

 البياف كالتحميؿ النظـ القرآنيٌ 
ـْ َواَل } ـْ ُأواَلِء ُتِحبُّضوَ ُه َها َأْ ُت

ـْ َوُتْؤِمُ وَف ِباْلِكَتاِب  ُيِحبُّضوَ ُك
ـْ َقاُلوا آَم َّا  َذا َلُقوُك ُكمٍِّه َواِ 
ـُ  وا َعَمْيُك َذا َخَمْوا َعضُّض َواِ 

آؿ ) {اأْلََ اِمَؿ ِمَف اْلَغْيظِ 
 (119:عمراف

إظيار كماؿ : ، كفائدتو (أال)خبر طمبي مؤكد بحرؼ التنبيو
العناية كاالىتماـ بمضمكنو ، كتكجيو تكبيخ صريح إلى 

أنتـ أكالء مخطئكف في حٌبكـ : المخاطبيف بو ، كالمعنى
لممشركيف كمكاالتيـ كىـ عمى باطميـ ، في حيف ينافقكنكـ 
كيدٌبركف عميكـ المكائد عمى ما أنتـ عميو مف الحؽ المبيف 

 .، إٌنيـ في باطميـ أصمب عكدا منكـ عمى حقكـ
 2/23         انظر                                     

َواْكُتْب َلَ ا ِفي َهِذِه الدُّضْ َيا }
َحَسَ ًة َوِفي اَْلِخَرِة ِإ َّا ُهْدَ ا 

 (156:األعراؼ){ِإَلْيؾَ 

مؤكدا بحرؼ التحقيؽ  (إنا ىدنا إليؾ):الخبر الطمبي
إظيار كماؿ النشاط كصدؽ : ، كغرضو(إفٌ ) :كالتككيد

الرغبة كالٌتكجو إلى اهلل بالتكبة النصكح، كاإلنابة إليو عمى 
ما بدر منيـ مف سيئات األعماؿ ، كما فٌرطكا فيو مف 

 3/37انظر                               .صالح األعماؿ
ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُؼ َوَأُخوُه }

َأَحبُّض ِإَلى َأِبيَ ا ِم َّا َوَ ْحُف 
ُعْصَبٌة ِإفَّ َأَباَ ا َلِفي َضاَلٍؿ 

 (8:يوسؼ) {ُمِبيفٍ 

مؤكدا  (ليكسؼي كأخكه أحبُّ إلى أبينا مٌنا):  الخبر الطمبي
إبراز ما في نفكسيـ مف مرارة كشعكر : بالبلـ، كغرضو

بالغبف، تحقيقا لمضمكف الجممة كتككيدا ليا، ًلمٍف يساكره 
شؾه في ميؿ أبييـ يعقكب عميو السبلـ، إلى يكسؼ كأخيو 

                                                 3/368انظر         .بقمبو كحٌبو ، كتقريبو ليما إليو زلفي
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َوَيْسَأُلوَ َؾ َعْف ِذي اْلَقْرَ ْيِف }
ـْ ِمْ ُه ِذْكًرا  {ُقْؿ َسَأْتُمو َعَمْيُك

 (83:الكهؼ)

: مؤٌكدا بالسيف، كغرضو (سأتمك عميكـ):الخبر الطمبي
الداللة عمى التحقيؽ كاإلنجاز بما يىعديىـ بو، مف باب الثقة 
الراسخة برٌبو في إمضاء كعده لو في مقاـ التأييد كالٌتصديؽ 

ال أترؾ التبلكة عميكـ البتة، : لرسالتو أماـ قكمو ، كالمعنى
بؿ سأظٌؿ أتمك عميكـ منو كربما مف غيره ذكرا كمكاعظ 

    4/213انظر                                 .كعبرا كثيرة
ِإفَّ المََّه ُيَداِفُع َعِف الَِّذيَف }

آَمُ وا ِإفَّ المََّه اَل ُيِحبُّض ُكؿَّ 
 (38:الحج) {َخوَّاٍف َكُفورٍ 

: كغرضو (إٌف اهلل يدافع عف الذيف آمنكا): الخبر الطمبي
الداللة عمى معنى التككيد كالتحقيؽ  لمضمكف الجممة، 

براز شٌدة اعتنائو بو، كىك الدفاع المستمٌر عف المؤمنيف  كا 
ضٌد عدٌكىـ، كتفيد صيغة المفاعمة الدفاع عنيـ باستمرار 

في ميداف التدافع بيف الحٌؽ كالباطؿ، أك تكرار الدفاع عنيـ 
 4/383انظر                              .مٌرة بعد أخرل

ِإفَّ المََّه ُيْدِخُؿ الَِّذيَف آَمُ وا }
اِلَحاِت َج َّاٍت  َوَعِمُموا الصَّ
 {َتْجِري ِمْف َتْحِتَها اأْلَْ َهارُ 

 ( ..23:الحج)

مؤكَّدا بحرؼ  (..إٌف اهلل يدخؿ الذيف آمنكا):الخبر الطمبي
سناد اإلدخاؿ  الٌتحقيؽ كالتأكيد، كفي تغيير سياؽ النظـ كا 
إلى اهلل، إيذافه بكماؿ مباينة حاؿ المؤمنيف لحاؿ الكافريف 

 .عقب حديثو عنيـ ، إظيارا لمزيد العناية بالمؤمنيف
 4/375انظر                                            

ِإفَّ الَِّذيَف آَمُ وا َوالَِّذيَف }
اِبِئيَف َوال ََّصاَرى  َهاُدوا َوالصَّ
َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَف َأْشَرُكوا ِإفَّ 

ـْ َيْوـَ  المََّه َيْفِصُؿ َبْيَ ُه

: غرضو (إٌف اهلل يفصؿ بينيـ يـك القيامة)الخبر الطمبي 
التأكيد كقطع  دابر الشككؾ كالظنكف حكؿ يـك الفصؿ، بأٌف 

اهلل سيقضي بيف المؤمنيف كبيف الفرؽ الدينية كالمذىبية 
المذككرة المتفقة عمى مٌمة الكفر، بإظيار الميًحٌؽ مف 
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اْلِقَياَمِة ِإفَّ المََّه َعَمى ُكؿٍّ 
 (17:الحج) {َشْيٍء َشِهيدٌ 

 .الميٍبًطؿ ك تكفيًة كؿٍّ منيـ جزاءه  ثكابا أك عقابا
                                                           374/ 4انظر                                           

ـْ ِمْف ِذْكٍر ِمَف } َوَما َيْأِتيِه
الرَّْحَمِف ُمْحَدٍث ِإالَّ َكاُ وا 

َعْ ُه ُمْعِرِضيَف ، َفَقْد َكذَُّبوا 
ـْ َأْ َباُء َما َكاُ وا ِبِه  َفَسَيْأِتيِه

 (6:الشعراء) {َيْسَتْهِزُئوفَ 

، مؤكدا بالسيف، (..فسيأتييـ أنباء ما كانكا)الخبر الطمبي 
سيأتييـ : تككيد مضمكف الجممة كتقريره، كالمعنى: كغرضو 

ٍمؼو عكاقبي استيزائيـ بالمؤمنيف، كسيركف  قىٍطعنا مف غير خي
ـٌ أعينيـ رأم اليقيف  5/52    انظر           .    ذلؾ بأ

ـُ ال َِّبيَّ } َوَيْسَتْأِذُف َفِريٌؽ ِمْ ُه
َيُقوُلوَف ِإفَّ ُبُيوَتَ ا َعْوَرٌة َوَما 
ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْف ُيِريُدوَف ِإالَّ 

 (13:األحزاب){ِفَراًرا

، أم غير حصينة كمعٌرضة (إٌف بيكتنا عكرة)الخبر الطمبي 
تسجيؿ اعتذارىـ عف الخركج، : لغارات العدٌك، كغرضو

متحٌمسيف برغبة جامحة  بعدـ النفير لمجياد في سبيؿ اهلل، 
سعيان منيـ لتأكيد الٌنزاىة كالبراءة فيما يقكلكف، كاهلل مف كراء 

                                              5/583انظر                     .القصد، كىك بيـ محيط
َوَقاَؿ ُموَسى ِإ ٍّي ُعْذُت }

ـْ ِمْف ُكؿٍّ ُمَتَكبٍٍّر  ِبَربٍّي َوَربٍُّك
 {اَل ُيْؤِمُف ِبَيْوـِ اْلِحَسابِ 

 (27:غافر)

تأكيد : ، غرضو (إٌني عذت برٌبي كرٌبكـ):الخبر الطمبي
المعنى بإظياره صدؽ الٌتكٌجو كالرغبة في االستعاذة برٌبو 
براز ٌشدة االعتناء بيا كالحرص عمييا .  رٌب الناس جميعا، كا 

  5/534انظر
 {ِإ َّا َفَتْحَ ا َلَؾ َفْتًحا ُمِبيً ا}
 (1:الفتح)

اإليذاف : مصٌدرا بحرؼ التحقيؽ، غرضو: الخبر الطمبي
بإنجاز كعد اهلل بالفتح المبيف لنبٌيو محمد صمي اهلل عميو 

ًز ال ريب  قىًؽ الميٍنجى كسٌمـ ال محالة، كأٌنو أمر في درجة الميحى
فيو، كقد كاف، كىك معٌزز بإيثار التعبير عنو بالماضي بدال 
مف المستقبؿ، كبحدؼ المفعكؿ تنزيبل لممتعدل منزلة البلـز  
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طبلؽ األمكر .لئلشارة إلى أٌف كممة السر كالفتح المبيف كا 
          6/97انظر                          .لتسير عمى سجٌييا

 

 

ـَ ِإالَّ } َوَمْف َيْرَغُب َعْف ِممَِّة ِإْبَراِهي
َمْف َسِفَه َ ْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَ اُه 
ِفي الدُّضْ َيا َواِ  َُّه ِفي اَْلِخَرِة َلِمَف 

اِلِحيفَ   (130:البقرة) {الصَّ

ٌنو في اآلخرة لمف الصالحيف):الخبر اإلنكارل ، (كا 
، كالبلـ المزحمقة،  (إفٌ ):مؤكدا بحرؼ التحقيؽ كالتككيد

كاسمية الجممة، كاإلنكار المستكجب ليذا الضرب مف 
أٌف األمكر األخركية معٌرضة لئلنكار دكما، : الخبر ىك

ألنيا خفٌية لدل المخاطبيف كالسامعيف، فكاف حاجتيا 
إلى التككيد أشدَّ مف األمكر التى تشاىد عيانا أك 

   1/201انظر                    .تبلحظ آثارىا جيارا
ـْ } ـْ َوَأْ ُفِسُك َلتُْبَمُوفَّ ِفي َأْمَواِلُك

َوَلَتْسَمُعفَّ ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب 
ـْ َوِمَف الَِّذيَف َأْشَرُكوا  ِمْف َقْبِمُك

  {َأًذى َكِثيًرا
 (186:آؿ عمراف)

، مؤكدا ببلـ القسـ (لتبمكٌف في أمكالكـ)الخبر اإلنكارل 
ىك تحقيؽ الكعيد : كنكف التككيد الثقيمة، ككجو تككيده

القاطع بكقكع االبتبلء عمييـ، تييئةن ليـ عمى انتظاره 
كتكٌقعو ، تيكينا لمخطب كتخفيفا لمكجع، كي يقع عمييـ  

خفيفا محتمبل، تقميبل لدكاعي الجزع كالٌتضٌجر مف 
 2/75  انظر                 .تكالي المصائب عمييـ

َلِئْف َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَؾ ِلَتْقُتَمِ ي َما }
َأَ ا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَؾ أِلَْقُتَمَؾ ِإ ٍّي 

 {َأَخاُؼ المََّه َربَّ اْلَعاَلِميفَ 
 (28:المائدة)

مؤكدا  (ما أنا بباسط يدم إليو ألقتمؾ)الخبر اإلنكارل
بالجممة الشرطية المكطئة لمقسـ، ككقكع جكاب الشرط 
جممة اسمٌية مصٌدرةن بما الحجازية المفيدة لتأكيد النفي، 

تأكيد مضمكف : ، سبيمو(بباسط)كزيادة الباء في الخبر
الخبر في ذاتو، كما ىك يقيف راسخ في قمبو تأكيدا 
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لتنزًُّىو كترفًُّعو عف بسط يده لقتؿ أخيو، خكفا مف اهلل 
 2/260انظر                  .كخشيةن لشديد عقابو 

 

ُيِريُدوَف َأْف َيْخُرُجوا ِمَف }
ـْ ِبَخاِرِجيَف  ال َّاِر َوَما ُه

 (37:المائدة)  {ِمْ َها

مصدرة بما الحجازية  (كما ىـ بخارجيف منيا): الخبر اإلنكارل
المؤكّْدة لمنفي ، كزيادة الباء في خبرىا ، كاسمية الجممة ، 

تأكيد سكء أحكاؿ أىؿ النار، باستمرارىـ فييا دكف : غرضيا 
خركج منيا مع إلحاحيـ في الطمب ، ذلؾ ألٌف الجممة االسمية 

ـى الثبكت لمعناىا ، فكذلؾ  المثبتة  تفيد بمعكنة المقاـ دكا
الجممة االسمية المنفية تفيد دكاـ النفي ، كىك ىنا عدـ الخركج 

  2/268انظر .                                 مف الٌنار أبدا
ٍذنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى } لىقىٍد أىخى كى

نىٍقصو ًمفى  ًبالسًّْنيفى كى
كفى  ـٍ يىذَّكَّري   {الثَّمىرىاًت لىعىمَّيي

 (130:األعراؼ)

مؤٌكدا بالقسـ كالمو ، كحرؼ  (كلقد أخذنا):الخبر اإلنكارل
إفادة معنى : التحقيؽ قد الداخمة عمى الماضي ، كسبيمو 

براز كماؿ االعتناء بمضمكف الجممة ، كىك أنكاع  التحقؽ كا 
كأشكاؿ العذاب التي سٌمطيا اهلل عمى فرعكف كقكمو ، بعد 
. الذم كاف منيـ مف الفساد كالعمٌك كاالستكبار في األرض

 3/20انظر 
ًمفى اأٍلىٍعرىاًب مىٍف ييٍؤًمفي } كى

يىتًَّخذي  ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كى
ا ييٍنًفؽي قيريبىاتو ًعٍندى المًَّو  مى

مىكىاًت الرَّسيكًؿ أىالى  كىصى
ًإنَّيىا قيٍربىةه لىييـٍ سىييٍدًخميييـي 

مؤٌكدا بحرؼ التنبيو،  (أال إٌنيا قربة ليـ): الخبر اإلنكارل
تأكيد مضمكف الجممة ، : كحرؼ التحقيؽ كالتككيد ، كغرضو 

براز جزالة معناىا في ذاتو ، كىك اإلعبلف بأٌف ما ينفقو ىذا  كا 
الفريؽ مف األعراب ىي عند اهلل عبادة مقبكلة ، كقربات 

تقٌربيـ إلى اهلل زلفي، كىي أيُـّ الغايات كسٌيد المقاصد لدل كٌؿ 
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المَّوي ًفي 
ًتوً   ( 99:التكبة){رىٍحمى

مؤمف عابد ، يرجك اهلل كاليـك اآلخر، فكانت أىمٌية الخبر لدل 
. المخاطبيف مسٌكغا قكيٌا لتأكيد الخبر كتعزيزه في أنفسيـ

  3/185انظر                                               
ةن ًفي نىٍفًس } اجى ًإالَّ حى

نَّوي لىذيك  اىىا كىاً  يىٍعقيكبى قىضى
ا  ًعٍمـو ًلمى
مٍَّمنىاهي   (68:يكسؼ){عى

ٌنو لذك عمـ): الخبر اإلنكارل ، المؤكد بحرؼ التحقيؽ (كا 
: كبالبلـ، كتنكير العمـ المفيد لمعنى  الفخامة كالتمٌيز، كسره

تأكيد مضمكف الجممة، باإلشادة بمرتبة يعقكب عميو السبلـ 
مّْـ مف عمـ رٌبانٌي  كبسعة عممو كفضمو عند اهلل، فخامة ع ما عي

. ، كتأكيد ىذا المعنى في نفسو،كلمف ينكره أك يجادؿ فيو
                                                                     3/413انظر                                               

ا ًجٍئتيـٍ ًبًو  } قىاؿى ميكسىى مى
السٍّْحري ًإفَّ المَّوى سىييٍبًطميوي 
ًإفَّ المَّوى الى ييٍصًمحي عىمىؿى 

 (81:يكنس) {اٍلميٍفًسًديفى 

، مؤكدا بحرؼ التحقيؽ ، (إٌف اهلل سيبطمو): الخبر اإلنكارل
تأكيد مضمكف الجممة، بتثبيت أفئدة الذيف : كبالسيف، كغايتو 

آمنكا بمكسي عميو السبلـ كالربط عمى قمكبيـ، كتيئيس فرعكف 
كسحرتو مف فبلح أمرىـ أك نجاح سعييـ إلحراز نصر مبيف 

                         3/268انظر                  .عمى مكسى كالذيف آمنكا معو
مىنَّؾى } ىٍرجي ـٍ تىٍنتىًو ألى لىًئٍف لى

ًميِّا ٍرًني مى  {كىاٍىجي
 (46:مريـ)

مؤكدا بالقسـ كبنكف التككيد  (ألرجمٌنؾ): الخبر اإلنكارل
تأكيد معنى الكعيد لحمؿ إبراىيـ عميو السبلـ : الثقيمة، كغرضو

عمى أٍف يرتدعى كيكؼَّ عف مناىضة أصناميـ، بتكجيو التيديد 
بالرجـ كبالنفي، كىك إرىابه لفظيّّ  شأنيو كشأف كؿّْ مف تيعكزه 

 4/243انظر        .الحجةي كالبرىافي لمدفاًع عف سكًء صنيعو
ٍؼ ًإنَّؾى أىٍنتى  } قيٍمنىا الى تىخى

 (68:طو)  {اأٍلىٍعمىى
، مؤكدا بحرؼ التحقيؽ، (إنؾ أنت األعمي): الخبر اإلنكارل

كبضمير الفصؿ، كبتعريؼ الطرفيف كاسمٌية الجممة، كاستخداـ 
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تأكيد مضمكف الجممة ، : كممة العٌمك بصيغة التفضيؿ ، كسٌره 
كىك كعد اهلل بانتصار مكسي كالذيف معو عمى فرعكف 

كسحرتو، كعٌمك شأنو كٌمو عميو أبدا، تثبيتا لفؤاد مكسي في ىذا 
المكقؼ العصيب، كتجديدا لدعائـ اليقيف في كعد اهلل، بنصر 

.                  اهلل الدائـ كالمستمٌر  لعباده المرسميف
 4/293انظر

ٍدنىا آبىاءىنىا } قىاليكا كىجى
اًبًديفى ،قىاؿى لىقىٍد كيٍنتيـٍ  لىيىاعى
ؿو  بلى ـٍ ًفي ضى أىٍنتيـٍ كىآبىاؤيكي

 (54:األنبياء) {ميًبيفو 

، مؤٌكدا بالقسـ كحرؼ التحقيؽ (لقد كنتـ أنتـ): الخبر اإلنكارل
تأكيد مضمكف الجممة تأكيدا : قىٍد، كبضمير الفصؿ، كغايتو

جازما ، بضبلؿ ىؤالء المشركيف مف عبدة األصناـ كاألكثاف 
نيـ  كما ضٌؿ آباؤىـ األكلكف فيـ عمى منكاليـ سائركف، كا 

  3/343انظر              .لبعيدكف  عف طريؽ اليدل كالٌنكر
ـٍ } ىًكيدىفَّ أىٍصنىامىكي تىالمًَّو ألى كى

لُّكا  بىٍعدى أىٍف تيكى
 ( 57:األنبياء){ميٍدًبًريفى 

مؤكدا بالقسـ ممفكظا، كبالبلـ ،  (ألكيدفٌ ): الخبر اإلنكارل
إبراز مدل قٌكة العزيمة في : كبنكف التككيد الثقيمة ، كسٌره 

نفسو،  كاالجتياد الكاجب عميو بذلو لتنفيذ ىدفو في كسر 
األصناـ ، عمى قٌمة الفرص كصعكبة انتيازىا، كتكٌقفو عمى 

               4/344انظر .      المكيدة كالحيمة، كحسف التخطيط كالتدبير
نَّؾى لىتيمىقَّى اٍلقيٍرآفى ًمٍف } كىاً 

ًميـو  ًكيـو عى  {لىديٍف حى
 (6:النمؿ)

ٌنؾ لتمٌقي القرآف): الخبر اإلنكارل  مؤٌكدا بحرؼ التحقيؽ  (كا 
إبراز كماؿ العناية بمضمكنو كمعناه ، : كببلـ التككيد ، كىدفو

عزازا لممينزَّؿ عميو ، كبيانا لمنيج  تشريفا لمقرآف المجيد ، كا 
الٌتمقي كعمٌك مصدره كىك الٌتمقيف مف لدف حكيـ عميـ ، بما 

 5/104انظر    .يفيده التنكير مف تفخيـ لؤلمر كٌمو ببل حدكد
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اًسًريفى الًَّذيفى } قيٍؿ ًإفَّ اٍلخى
ـٍ  كا أىٍنفيسىييـٍ كىأىٍىًميًي ًسري خى
ًة أىالى ذىًلؾى ىيكى  يىٍكـى اٍلًقيىامى

ٍسرىافي اٍلميًبيفي   {اٍلخي
 (15:الزمر)

مؤٌكدا بتصديره  (أال ذلؾ ىك الخسراف المبيف):الخبر اإلنكارل
بحرؼ التنبيو، إشارة إلى بعد المشار إليو في درجات الشر 
كمراتب السكء ، كتكسيط ضمير الفصؿ، كتعريؼ الخبر، 

الداللة عمى كماؿ اليكؿ : ، غرضو (مبيف )ككصفو بكممة 
كفظاعة شأنو، كالبياف بأٌنو قٌمة الخسراف كنيايتو ، كأٌنو ال 

 496/ 5انظر        .                         خسراف كراءه
أيكلىًئؾى ًحٍزبي المًَّو أىالى  }

ـي  ًإفَّ ًحٍزبى المًَّو ىي
 {اٍلميٍفًمحيكفى 

(  22:المجادلة)
 

، مؤكدا  {أال إٌف حزب اهلل ىـ المفمحكف}:الخبر اإلنكارل
بحرؼ التنبيو، كبحرؼ التحقيؽ، كبتكسيط ضمير الفصؿ، 
ظيار المضافىٍيًف إليو في  كبإضافة الحزب إلى اهلل مرتيف، كا 

تأكيد مضمكف الجممة، بحقيقة انتساب : مكقع اإلضما، سٌره 
مف كانت تمؾ صفاتو إلى أنصار اهلل كحزبيـ، كتأكيدا لحقيقة 

.  أٌف أنصار اهلل كحزبيـ ىـ المفمحكف الحقيقيكف في الداريف
 6/221انظر                                               

ـُ الَِّذي }  َقاَؿ ِإفَّ َرُسوَلُك
ـْ َلَمْجُ وفٌ   {ُأْرِسَؿ ِإَلْيُك

 (27:الشعراء)

اخبر اإلنكارل ، مؤكدا بحرؼ التحقيؽ ، كبالبلـ ، كباسمية 
أٌف فرعكف أراد بو أف يفتف الناسى كيصرفيـ : الجممة ، غرضو 

عف اتباع الحٌؽ كاإليماف بمكسي عميو السبلـ ، فاتيمو 
بالجنكف كفقداف العقؿ عمى كجو التأكيد استيزاءن بو كسخرية لو 

،ترفُّعا عف أٍف يككف ىك مف بيف {رسكلكـ }، كأضافو إلييـ 
ًمٍيفى إليو أك المعنٌييف بشأف رسالتو  5/59  انظر      . الميرسى

َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِ ي }
ِإ َّا َرادُّضوُه ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموُه 

كىدا بحرؼ الٌتحقيؽ {إٌنا رادكه إليؾ}:الخبر اإلنكارل  ، مؤى
إبراز االعتناء بتحقيؽ مضمكنيا، : كاسمٌية الجممة، غرضو 
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 {ِمَف اْلُمْرَسِميفَ 
 (7:القصص)

  5/153انظر  .كاإليفاء بكعده تعالي في رٌد  مكسي إلى أٌمو

  



128 
 

خروج الخبر عف مقتضي الظاهر: المبحث السادس  

وقوع الخبر موقع اإل شاء وعكسه : أوال

رادة معنى اإلنشاء ، كما كرد     كرد في الكبلـ العربي البميغ استخداـ الخبر لفظا كا 
استعماؿ أساليب اإلنشاء  كييراد بيا معنى الخبر، تنكيعا ألنماط القكؿ  كتحقيقا لمعاف 

نجازىا ، عف  برازا ألسرار كغايات بديعة يسعى المتكٌمـ إلى إظيارىا كا  ببلغية نفيسة ، كا 
طريؽ المزاكجة كالمخالفة بيف األساليب إنشاء كخبرا كبيف مدلكالتيما ،  كقد أشار شيخ 

اإلسبلـ أبك السعكد إلى  طائفة مف اآليات التى جاءت عمى ىذا الٌنمط في النظـ القرآني 
الكريـ ، مكٌضحا الغايات المعنكية كالنكت الببلغية  الكامنة كراء ذلؾ ، ككاف منيا ما 

: يمي 

وقوع الخبر موضع اإل شاء - (1)          

البياف كالتحميؿ النظـ القرآني 
ْذ َأَخْذَ ا ِميثَاَؽ َبِ ي ِإْسَراِئيَؿ } َواِ 

اَل َتْعُبُدوَف ِإالَّ المََّه َوِباْلَواِلَدْيِف 
( 83:البقرة){ِإْحَساً ا

خبر في المفظ ، كلكٌنو  {ال تعبدكف إال اهلل }جممة 
إنشاء في المعنى ، فيك نيي جاـز لبنى إسرائيؿ 

ال تعبدكا إال اهلل ، كجاء : عف عبادة غير اهلل ، أم 
األسمكب مبالغة في التحضيض عمى الٌتقٌيد ،  فكأٌف 

النييى  قد صدر كالتيًزـ بو فيك ييخبر عنو كاقعا 
 1/157انظر.                  منجزا

ـْ اَل َتْسِفُكوَف } ْذ َأَخْذَ ا ِميثَاَقُك َواِ 
ـْ ِمْف  ـْ َواَل ُتْخِرُجوَف َأْ ُفَسُك ِدَماَءُك

 {ِدَياِرُكـْ 

 {..ال تسفككف دماءكـ كال تخرجكف أنفسكـ }جممة 
خبره أيريد بو النييي مبالغة في الحٌث عمى االلتزاـ 
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 84: البقرة
 

 كالٌتقٌيد ، فكأٌف الٌنييى قد صدر إلييـ كالتزمكا بو ، 
 158/ 1انظر .    فيك يخبر عنيا كاقعا قائما

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُهفَّ }
َـّ  َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأْف ُيِت

 {الرََّضاَعةَ 
( 233:البقرة )

خبر في المفظ  (كالكالدات يرضعف أكالدىف }قكلو 
إنشاء في المعنى ، فيك أمره أيخًرج ميخرىج الخبر 
مبالغة في حمؿ الكالدات عمى إرضاع أكالدىٌف 

كعمى إتماـ الٌمدة المذككرة  تحقيقا لمصحة األكالد 
 276/ 1انظر.       كحسف نٌمكىـ جسديا كعقميا

ْف } َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َواِ 
َتْفَعُموا َفِإ َُّه 

( 282:البقرة){ُفُسوؽٌ 

نييه عف اإلضرار محتمؿ لمبناء  {كال يضارٌ }قكلو
ٍر، كقيًرئ : لمفاعؿ أك لممفعكؿ ال ييضاًرٍر أك ال ييضارى
، كيككف حينئذ  (كال يضارُّ  ): بالرفع عمي النفي

خبرا يراد بو اإلنشاء، كىك الٌنيٌي عف اإلضرار 
 1/322انظر.   بالشيداء كالكٌتاب

ـْ ِإفَّ اْلِعزََّة ِلمَِّه } َواَل َيْحُزْ َؾ َقْوُلُه
َجِميًعا ُهَو السَِّميُع 

 65: يو س{اْلَعِميـُ 

جممة خبرية منفية ،  {ال يحزنؾ قكليـ }:قكلو
إنشائية في المعنى ، ألٌف معناىا النيي لمٌنبي صمي 

: اهلل عميو كسمـ عف الحزف لما يقكلكف ، فكأٌنو قاؿ
ال تحزف بقكليـ كال تباؿ بتكذيبيـ، كال بتدبيرىـ مكر 

ٌنما أيسًندى  فعؿ الحزف  إلى القكؿ لممبالغة . الٌسٌيئ كا 
في نييو صمي اهلل عميو كسمـ عف الحزف لما أٌف 

النييى عف التأثير نييه عف الٌتأٌثر بأصمو ، كنفيه لو 
 25-3/257انظر             .       نفيا قاطعا

ـْ َأْيَف ُشَرَكاِئي َقاُلوا } : ىك خبر لفظا كمعنى، كمعناه: قيؿ  (آذٌناؾ }قكلو َوَيْوـَ ُيَ اِديِه
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 {آَذ َّاَؾ َما ِم َّا ِمْف َشِهيدٍ 
( 47:فصمت)

أعممناؾ ما مٌنا أحد يشيد أٌف لؾ شركاء ، ذلؾ أٌنيـ 
ما عاينكا القيامة رأم العيف تبٌرءكا مف شركائيـ ، 

إنشاء لفظا  ك : كقيؿ . كما تبٌرأ منيـ شركاؤىـ
المعنى، ألٌف معناه االستفياـ التقرير، ألـ نؤذنؾ ما 
منا مف شييد، ألـ نخبرؾ كنعممؾ أنو ليس منا مف 
أحد شييد أٌف لؾ شركاء؟ كأكثر المفسريف ذىبكا فيو 

 4-6/3انظر             .مذىب الخبر ال اإلنشاء
ـْ ِفي } ُقِتَؿ اْلَخرَّاُصوَف ، الَِّذيَف ُه

  11:الذاريات{َغْمَرٍة َساُهوفَ 
، كمعناه لهعف  {قتؿ الخراصكف }استخداـ الخبر 

كطر مف رحمات اهلل ، فيككف  معناه   اإلنشاء 
. كىك الدعاء عمييـ بالمعف كالطرد مف رحمة اهلل 

 6/134 انظر                                   
ـْ ُيِريُدوَف َأْف ُيَبدٍُّلوا } َذُروَ ا َ تَِّبْعُك

ـْ  ـَ المَِّه ُقْؿ َلْف َتتَِّبُعوَ ا َكَذِلُك َكاَل
َقاَؿ المَُّه ِمْف َقْبُؿ َفَسَيُقوُلوَف َبْؿ 
َتْحُسُدوَ َ ا َبْؿ َكاُ وا اَل َيْفَقُهوَف 

  15:الفتح {ِإالَّ َقِمياًل 

لمعنى اإلنشاء ،  {قؿ لف تتبعكنا }استخداـ الخبر
المبالغة : ال تتبعكنا ، كفائدتو : فمعناه النييي ، أم

في التمييز كالتمحيص أمرنا مف اهلل ، بيف صٌؼ 
أىؿ اإليماف الصادقيف في إيمانيـ، كصؼ 

  6/101 انظر   .               المنافقيف الكاذبيف
ـْ } َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا َهْؿ َأُدلُّضُك

ـْ ِمْف َعَذاٍب  َعَمى ِتَجاَرٍة تُْ ِجيُك
َأِليـٍ ُتْؤِمُ وَف ِبالمَِّه َوَرُسوِلِه 
 {َوُتَجاِهُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَّهِ 

(  11-10:الّصؼ)

تؤمنكف باهلل كرسكلو كتجاىدكف في سبيؿ  }جممة 
خبر في المفظ  إنشاء في المعنى ألنو أمر،  {اهلل
 .آمنكا باهلل كرسكلو كجاىدكا في سبيؿ اهلل: أم 

 6/245انظر                                     
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َوالسََّماِء َذاِت اْلُبُروِج ، َواْلَيْوـِ }
اْلَمْوُعوِد ، َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ُقِتَؿ 

(  14:البروج) {َأْصَحاُب اأْلُْخُدودِ 

خبر في المفظ إنشاء  {قتؿ أصحاب األخدكد}:جممة
في المعنى ألنو دعاء عمييـ بالمعنة ، أم ليًعف 

أصحاب األخدكد ، حفركىا كأكقدكا فييا النيراف ، 
كقذفكا فييا أىؿ اإليماف انتقاما منيـ عمى إيمانيـ 

 6/405انظر     .              باهلل كباليـك اآلخر
َوْيٌؿ ِلُكؿٍّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة ، الَِّذي }

   2-1:الهمزة{َجَمَع َمااًل َوَعدََّدهُ 
ىي : يراد بيا كادو في نار جيٌنـ، كقيؿ" كيؿه "كممة 

نشاء معنى  كممة دعاء بالعذاب ، فيي خبر لفظا، كا 
.                   ألٌنو دعاء عمييـ بنار جيٌنـ ، أك بكممة العذاب

. 6/469انظر
َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ ،َما }

َأْغَ ى َعْ ُه َماُلُه َوَما 
 2-1:المسد{َكَسبَ 

جممتاف في المفظ ،  (كتبٌ – تبتٌٍ ): الفعبلف
كمعناىما اإلنشاء، كىك الدعاء عمى ابي ليبو 

ـٌ الدعاء عميو  بيبلؾ عممو كبكار كسبو في األٌكؿ، ث
بيبلؾ نفسو كذاتو في نار ذات ليبو في الفعؿ 

                    485-6/484  انظر        .              الثاني
                      

 

 

 

 



132 
 

وقوع اإل شاء موضع الخبر - (2)

                    النظـ 
القرآني 

              البياف كالتحميؿ 

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف َخَرُجوا ِمْف } َأَل
ـْ أُُلوٌؼ َحَذَر اْلَمْوِت  ـْ َوُه ِدَيارِِه

َـّ  ـُ المَُّه ُموُتوا ُث َفَقاَؿ َلُه
 243:البقرة {َأْحَياُهـْ 

إنشاء أريد بو الخبر  {مكتكا ثـٌ أحياىـ }:صيغة األمر
فأماتيـ ثـٌ أحياىـ ، عمى سبيؿ تعٌمؽ إرادة : ، كمعناه 

اهلل بمكتيـ دفعةن كاحدةن، أك تمثيؿ إلماتتو تعالي ، 
إياىـ ميتةى نفسو كاحدةو في أقرب كقتو كأدناه كأسرع 

.  زمافو ، ك أكحاه بأمر آمر ميطاعو لمأمكر مطيع
 1/284                               أبك السعكد 

َفْمَيْضَحُكوا َقِمياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا }
 {َجَزاًء ِبَما َكاُ وا َيْكِسُبوفَ 

  82: التوبة

إنشاء أريد بو  {كليبككا- فميضكحكا}:صيغة األمر
الخبر ، فيك إخبار عف عاجؿ أمرىـ كعاجمو مف 

: الضحؾ القميؿ كالبكاء الطكيؿ، كالمعنى 
خراج الخبر في  فسيضحككف قميبل كيبككف كثيرا ، كا 

صكرة اإلنشاء غرضو الداللة عمى تحتـٌ كقكع الميخبىر 
بو ، فإٌف أمر اآلمر المطاع مٌما ال يكاد يتخٌمؼ عنو 

 3/175 أبك السعكد              .       المأمكر بو
َما َكاَف أِلَْهِؿ اْلَمِديَ ِة َوَمْف }

ـْ ِمَف اأْلَْعَراِب َأْف  َحْوَلُه
َيَتَخمَُّفوا َعْف َرُسوِؿ المَِّه َواَل 

ـْ َعْف  َيْرَغُبوا ِبَأْ ُفِسِه
 (120:التوبة){َ ْفِسهِ 

كرد الكبلـ خبرا منفيا نفيا جازما في المفظ  
، كلكف معناه  (أف يتخٌمفكا..ما كاف ألىؿ المدينة )

كىك النييي المؤكَّد عف الٌتخمؼ كالقعكد : اإلنشاء 
. كعدـ الخركج مع رسكؿ اهلل لمجياد كالغزك

 201/ 3 انظر                                    
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وضع الظاهر موضع الضمير : ثالثاً 

في مكاطف كثيرة مما كيضع فيو الظاىري مكضعى أبك السعكد       أشار شيخ اإلسبلـ 
الضمير في الٌنظـ القرآنٌي ، ككىشىؼى الٌنقابى عف أسرار بديعة  كمعافو جٌمة تكمف كراء 
ذلؾ ، كقد سعي الباحث إلى حصر المعاني كاٌلمطائؼ التي أشار إلييا الشيخ  متفاديا 

عادتيا كٌمما كاف ذلؾ متاحا ممكنا  :   تكرار المعانى كا 

               البياف كالتحميؿ                       النظـ القرآنٌي 
َشْهُر َرَمَضاَف الَِّذي أُْ ِزَؿ ِفيِه اْلُقْرآُف }

ُهًدى ِلم َّاِس َو َبيٍَّ اٍت ِمَف اْلُهَدى 
ـُ الشَّْهَر  َواْلُفْرَقاِف َفَمْف َشِهَد ِمْ ُك

( 185: البقرة){َفْمَيُصْمه

فمف  )مكضع الضمير (الشير )كضع الظاىر
تعظيـ صياـ الشير كالتنكيو بو : ، غرضو (شيده

 1/242انظر.     ، كالمبالغة في بياف األحكاـ

ـْ َأْو تُْبُدوُه } ُقْؿ ِإْف ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدوِرُك
ـُ َما ِفي السََّماَواِت َوَما  َيْعَمْمُه المَُّه َوَيْعَم
 {ِفي اأْلَْرِض َوالمَُّه َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 

  (29:آؿ عمراف)

  (كاهلل عمى كٌؿ شيء قدير):إظيار االسـ الجميؿ
تربية : ، كالغرض منو (كىك): مكاف الضمير

دخاؿ الركعة في النفكس، كتيكيؿ  الميابة كا 
 1/354انظر.                      الخطب

ـَ َتْكُفُروَف ِبآَياِت } ُقْؿ َيا َأْهَؿ اْلِكَتاِب ِل
      {المَِّه َوالمَُّه َشِهيٌد َعَمى َما َتْعَمُموفَ 

( 98:آؿ عمراف)
 

 (كاهلل شييد عمى ما تعممكف)إظيار االسـ الجميؿ
تربية الميابة : غرضو (كىك)مكاف الضمير

لمتشديد  (شييد)كتيكيؿ الخطب، كصيغة المبالغة
.    في الكعيد

 2/8                                 انظر
، (كمف يعص اهلل كرسكلو):إظيار لفظ الجبللة َوَمْف ُيِطِع المََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْمُه َج َّاٍت }
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... َتْجِري ِمْف َتْحِتَها اأْلَْ َهاُر َخاِلِديَف 
َوَمْف َيْعِص المََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه 

-13:ال ساء) {..ُيْدِخْمُه َ اًرا َخاِلًدا ِفيَها
14 )

المبالغة : ، فائدتو (كمف يعصيما)مكضع الضمير
في الٌزجر كالدرع ، كتيكيؿ الخطب ألبعد مدل ، 

        .  مع ما فيو مف تربية الميابة
 2/109انظر

ـٍ عىذىابي المًَّو بىٍغتىةن  } ـٍ ًإٍف أىتىاكي قيٍؿ أىرىأىٍيتىكي
ٍيرىةن ىىٍؿ ييٍيمىؾي ًإالَّ اٍلقىٍكـي الظَّاًلميكفى   {أىٍك جى

(  47:األنعاـ)
 

مكضع (القـك الظالمكف ):كضع الظاىر
التسجيؿ : غرضو  (ىؿ ييمؾ إال أنتـ):المضمر

عمييـ بالظمـ الشديد ، إيذانا بأٌف مناط إىبلكيـ 
.  ظمميـ الذم ىك كضعيـ الكفر مكضع اإليماف

                                    
 2/384انظر

مىٍف ييٍشًرٍؾ } نىفىاءى ًلمًَّو غىٍيرى ميٍشًرًكيفى ًبًو كى حي
اًء فىتىٍخطىفيوي  رَّ ًمفى السَّمى ًبالمًَّو فىكىأىنَّمىا خى

الطٍَّيري أىٍك تىٍيًكم ًبًو 
( 31:الحج) { الرّْيحي ًفي مىكىافو سىًحيؽو 

: مكاف الضمير (كمف يشرؾ باهلل)كضع الظاىر
إظيار قبح كجو : ، غرضاه(كمف يشرؾ بو)

 اإلشراؾ باهلل ، كسكء صنعو ، كرداءة نعكتو عند 
 انظر       .     اهلل كالمبلئكة  الناس أجمعيف

4/380 
قىاؿى أىفىتىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو مىا الى }

ا  ًلمى ـٍ كى ، أيؼٍّ لىكي ـٍ ـٍ شىٍيئنا كىالى يىضيرُّكي يىٍنفىعيكي
 {تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو أىفىبلى تىٍعًقميكفى 

( 67-66:األنبياء)

أؼٍّ لكـ كلما تعبدكف مف )إظيار االسـ الجميؿ
إبراز مزيد : ، فائدتو ( مف دكنو: )مكاف (دكف اهلل

استقباح عبادتيـ لغير اهلل، مضافا إليو الٌتأفؼ 
أم قبحا كنتنا ككيبل  (أؼٍّ لكـ)بصكت المتٌضجر

                .   كثبكرا لكـ، كلمعبكداتكـ التافية
                   4/346انظر
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كى كىأىيٍّْف ًمٍف نىًبيٍّ قىاتىؿى مىعىوي ًربّْيُّكفى كىًثيره }
مىا  ابىييـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كى ا أىصى فىمىا كىىىنيكا ًلمى

ا اٍستىكىانيكا كىالمَّوي ييًحبُّ  مى عيفيكا كى ضى
اًبًريفى  ( 146:آؿ عمراف){الصَّ

مكضع  (كاهلل يحب الصابريف)كضع الظاىر
تسجيؿ الثناء : غرضو (كاهلل يحبيـ)الضمير

بداء الرضى بصنعيـ   عمييـ بحسف الصبر، كا 
كاإلشعار بعٌمة الحكـ ، كىك ككف حٌب اهلل ليـ 
 .سببو صبرىـ في مياديف الجياد كساحات الكغى

                               45/ 2انظر                                   
َوَمْف َيْ َقِمْب َعَمى َعِقَبْيِه َفَمْف َيُضرَّ المََّه }

آؿ ){َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّه الشَّاِكِريفَ 
( 144:عمراف

 (كسيجزل اهلل الشاكريف): إظيار االسـ الجميؿ
إبراز شٌدة االعتناء : مكاف الضمير، غرضو

بجزاء أىؿ الشكر تنكييا بقدرىـ ، كسىٍكًؽ المزيد 
                    2/43انظر         .  مف أٍنعيًمو كأفضالو إلييـ

 

َوَمْف َيْ َقِمْب َعَمى َعِقَبْيِه َفَمْف }
َيُضرَّ المََّه َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّه 

( 144:آؿ عمراف){الشَّاِكِريفَ 

مكاف  (كسيجزل اهلل الشاكريف): إظيار االسـ الجميؿ
إبراز شٌدة االعتناء بجزاء أىؿ الشكر : الضمير، غرضو

 . تنكييا بقدرىـ ، كسىٍكًؽ المزيد مف أٍنعيًمو كأفضالو إلييـ
 2/43انظر                                          

ُقْؿ َأِطيُعوا المََّه َوالرَُّسوَؿ َفِإْف }
َتَولَّْوا َفِإفَّ المََّه اَل ُيِحبُّض 

  {اْلَكاِفِريفَ 
آؿ )                       

( 32:عمراف

ال )مكاف الضمير (فإٌف اهلل ال يحٌب الكافريف)إظيار االسـ 
تعميـ الحكـ لكٌؿ الكفرة، كاإلشعار : ، غرضو (يحبيـ

بعٌمتو، بككف سخطو عمييـ بسبب كفرىـ، إيذانان بأٌف التكٌلي 
.    عف الطاعة كفر، كبأف محٌبتو مقصكرة عمى المؤمنيف

   1/356                                           انظر
، إٌما (ال نفٌرؽ بيف أحد منيـ)إظيار الٌرسؿ مكاف الضميرآَمَف الرَُّسوُؿ ِبَما أُْ ِزَؿ ِإَلْيِه }
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ِمْف َربٍِّه َواْلُمْؤِمُ وَف ُكؿٌّ آَمَف 
ِبالمَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِمِه اَل 

ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ُرُسِمهِ  آؿ ){ُ َفرٍّ
( 285:عمراف

لبلحتراز عف تكٌىـ معنى غير مراد، كىك اندراج المبلئكة 
ٌما لئلشعار بعٌمة عدـ التفريؽ بينيـ، أك  في الحكـ، كا 
لئليحاء إلى عنكانو، ألٌف المعتبر ىك عدـ التفريؽ مف 
حيث مبدإ الرسالة، دكف غير ىا مف سائر الحيثيات 

 1/327انظر                                .  الخاصة
َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا اَل َتتَِّبُعوا }

ُخُطَواِت الشَّْيَطاِف َوَمْف َيتَِّبْع 
ُخُطَواِت الشَّْيَطاِف َفِإ َُّه َيْأُمُر 

( 21:ال ور){ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْ َكرِ 

مكضع  (كمف يتٌبع خطكات الشيطاف)استخداـ الظاىر
المبالغة في التحذير : فائدتو  (كمف يتٌبٍعيا )الضمير

كالتنفير مف الشيطاف كحزبو كعممو، كأمره بالفحشاء 
              4/447انظر                                   . كالمنكر

َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُ وَف اأْلَْحَزاَب }
َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَ ا المَُّه 

َوَرُسوُلُه َوَصَدَؽ المَُّه َوَرُسوُلُه 
ـْ ِإالَّ ِإيَماً ا  َوَما َزاَدُه

( 22:األحزاب){َوَتْسِميًما

: مكاف الضمير (كصدؽ اهلل كرسكلو )إظيار االسـ الجميؿ
إبراز اٌلتكقير : صدؽ كعد اهلل كرسكلو ، أك صدقا، غرضو 

كالتعظيـ  هلل كلرسكلو ، كتعزيز عرل اإليماف في الٌنفكس 
                             5/289انظر   . كتمكيف القمكب عمى الثبات عمى الحؽ

َقاَؿ َفَما َباُؿ اْلُقُروِف اأْلُوَلى ، }
َقاَؿ ِعْمُمَها ِعْ َد َربٍّي ِفي ِكَتاٍب 

 {اَل َيِضؿُّض َربٍّي َواَل يَفْ سي
( 52-51:طه)

في مقاـ  (ال يضٌؿ رٌبي كال ينسي)إظيار لفظ الفاعؿ 
الٌتمٌذذ بالذكر، كلزيادة التقرير كالتككيد ، : اإلضمار، فائدتو 

كاإلشعار بعٌمة الحكـ، فإٌف ربكبٌيتو لمخمؽ مما يقتضي عدـ 
  4/286  انظر      .                  الٌضبلؿ كالٌنسياف

َقاُلوا َأَتْعَجِبيَف ِمْف َأْمِر المَِّه }
ـْ َأْهَؿ  َرْحَمُت المَِّه َوَبَرَكاُتُه َعَمْيُك

 {اْلَبْيِت ِإ َُّه َحِميٌد َمِجيدٌ 

 (رحمتو كبركاتو)مكاف (كحمة اهلل كبركاتو)استخداـ الظاىر
. زيادة التشريؼ كالتكقير، كالتٌبٌرؾ باالسـ الجميؿ: غرضو 

                           3/334                                           انظر
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( 73:هود)
ـْ اَل َتْقُتُموا ُيوُسَؼ  َقاَؿ َقاِئٌؿ ِمْ ُه
َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجبٍّ َيْمَتِقْطُه 
ـْ َفاِعِميفَ   {َبْعُض السَّيَّاَرِة ِإْف ُكْ ُت

( 10:يوسؼ)

: ، غرضو(ال تقتمكه )بدال  (ال تقتمكا يكسؼ)كضع الظاىر
ًكمى  استدرار العطؼ كاستجبلب الشفقة منيـ عميو، كقد ري

، في جيف "القىٍتؿي عظيـه : " تأكيدا ليذا المغزل ، أٌنو قاؿ ليـ
رى    3/369انظر.       لـ ييصٌرٍح بنيييـ عف المقترح اآلخى

َوَما َيُكوُف َلَ ا َأْف َ ُعوَد ِفيَها }
ِإالَّ َأْف َيَشاَء المَُّه َربُّضَ ا َوِسَع 

َربُّضَ ا ُكؿَّ َشْيٍء ِعْمًما َعَمى المَِّه 
( 89:األعراؼ) {َتَوكَّْمَ ا 

في مكطف اإلضمار،  (كسع رٌبنا)إظيار االسـ الجميؿ
المبالغة في الٌتضٌرع ك الجؤار، كالٌتذٌلؿ في : فائدتو 
                              3/6انظر                                       . الٌسؤاؿ

ْ ُس } ُقْؿ َلِئِف اْجَتَمَعِت اإلِْ
َواْلِجفُّض َعَمى َأْف َيْأُتوا ِبِمْثِؿ َهَذا 
اْلُقْرآِف اَل َيْأُتوَف ِبِمْثِمِه َوَلْو َكاَف 

ـْ ِلَبْعٍض َظِهيًرا  {َبْعُضُه
( 88:اإلسراء)

: فائدتو (ال يأتكف بو)، مكاف(ال يأتكف بمثمو)كضع الظاىر
يذانا  ـه أٌف لمقرآف مثبل معٌينا، كا  ـى ميتكىّْ االحتراز مف أٍف يتكىَّ
بأٌف المراد نٍفيي اإلتياف بًمٍثؿو ما، أم ال يأتكف بكبلـ مماثؿ 

لو  في ٌصفات البديعة ، كفييـ العرب العاربة أرباب 
                                                      4/156انظر .                           البراعة كالبياف

اَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس } َأِقـِ الصَّ
ِإَلى َغَسِؽ المَّْيِؿ َوُقْرآَف اْلَفْجِر 
 {ِإفَّ ُقْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهوًدا

( 78:اإلسراء)

، (إٌنو)مكضع الضمير (إفٌ  قرآف الفجر)كضع الظاىر 
اإلبانة عف مزيد االىتماـ بصبلة الفجر، كالحٌث : غرضو 

 151/ 4انظر.        عمى االعتناء بيا كبالمحافظة عمييا

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِؼ } َأ
َوالرَِّقيـِ َكاُ وا ِمْف آَياِتَ ا َعَجًبا، 

ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِؼ 

إٍذ )في مكطف اإلضمار (إذ أكل الفتية)أكثر إظيار االسـ 
ألجؿ إبراز ما ىـ عميو مف عنفكاف القٌكة كالفتٌكة ،  (أككا

إنيـ كانكا فتية : التى ىي عنكاف الصبكة كالغكاية، فقد قيؿ
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َفَقاُلوا َربََّ ا آِتَ ا ِمْف َلُدْ َؾ 
( 10:الكهؼ) {َرْحَمةً 

عمى الشرؾ، " دقيانكس"مف أشرفا الرـك أرادىـ الممؾ 
.  فيربكا منو بدينيـ ، كلجئكا إلى الكيؼ كلبثكا فيو ما لبثكا

 171/ 4    انظر                                       
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َ ِصيًبا } َأَل

ِمَف اْلِكَتاِب ُيْدَعْوَف ِإَلى ِكَتاِب 
َـّ َيَتَولَّى  ـْ ُث ـَ َبْيَ ُه المَِّه ِلَيْحُك
ـْ ُمْعِرُضوفَ  ـْ َوُه   {َفِريٌؽ ِمْ ُه

(  23:آؿ عمراف)

يدعكف )مكاف  (يدعكف إلى كتاب اهلل )  استخداـ الظاىر
فرض االستجابة ، كالحٌث عمى االستسبلـ : غرضو  (إليو

لحكـ اهلل كالرضي بو، ففي إضافتو إلى اسـ الجبللة 
.   تشريؼ لو كتأكيد عمى كجكب الٌتمٌسؾ بو ك التحاكـ إليو

 1/351 انظر                                          
اْلَحجُّض َأْشُهٌر َمْعُموَماٌت َفَمْف }

َفَرَض ِفيِهفَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل 
 {ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ِفي اْلَحجٍّ 

( 197:البقرة)

: مكاف الضمير، غرضو (فرض فييٌف الحجٌ )كضع الظاىر
االعتناء بشأف الحٌج المبركر، كاإلشعار بعٌمتو ، بنبذ 

يثار النفي فبل رفث كال )المنييات المذككرة كطرحيا بعيدا، كا 
لممبالغة في الٌنيي ، كالداللة عمى أٌف ذلؾ  (فسكؽ كال جداؿ

حقيؽه بأٍف ال يككف، فإٌف ما كاف مستقبحان في نفسو ففي 
                                 1/250   انظر .         تضاعيؼ الحٌج ىك أقبح كأشنع

َوَلمَّا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُ وِدِه }
َقاُلوا َربََّ ا َأْفِرْغ َعَمْيَ ا َصْبًرا 
َوثَبٍّْت َأْقَداَمَ ا َواْ ُصْرَ ا َعَمى 

( 250) {اْلَقْوـِ اْلَكاِفِريفَ 

: ، فائدتو(ىـ)مكضع الضمير (الكافريف )كضع الظاىر
لكشؼ عف عٌمة النصر كالتنكيو بو ، كىك إيماف قكـو ككفري 

.    {إنا لننصر رسمنا كالذيف آمنكا في الحياة الدنيا}آخريف، 
                       1/290                                            انظر

ـْ َرُسوٌؿ ِمْف ِعْ ِد } َوَلمَّا َجاَءُه
ـْ َ َبَذ  المَِّه ُمَصدٌٍّؽ ِلَما َمَعُه

َفِريٌؽ ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب 

مكضع الضمير  (كتاب اهلل كراء ظيكرىـ)كضع الظاىر
إبراز كماؿ التنافي كالتبايف بيف ما كرد : ، غرضو (نبذه)

ليـ في حٌيز الصمة كبيف ما بدر منيـ ، كىك نبذ كتاب اهلل 
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ـْ  ـْ َكَأ َُّه ِكَتاَب المَِّه َوَراَء ُظُهورِِه
(  101:البقرة) {اَل َيْعَمُموفَ 

                           1/171انظر.      كراء ظيكرىـ، كأٌنيـ ال يعممكف

ـْ َأْف } ِإْذ َهمَّْت َطاِئَفَتاِف ِمْ ُك
َتْفَشاَل َوالمَُّه َوِليُّضُهَما َوَعَمى المَِّه 

آؿ ) {َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمْؤِمُ وفَ 
( 122:عمراف

مكاف  (كعمى اهلل فميتكٌكؿ المؤمنكف):كضع الظاىر
،كغرضو ، التٌبٌرؾ باالسـ الجميؿ، ك  (فعميو): الضمير

الدعكة إلى الٌتأٌمؿ كالٌتدٌبر، كأٌف األلكىٌية مف مكجبات 
 . الٌتكٌكؿ عميو كدكاعيو مٌمف يٌتصؼ بصفة اإليماف

 2/26        انظر                                     
َلْيُسوا َسَواًء ِمْف َأْهِؿ اْلِكَتاِب }

ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُموَف آَياِت المَِّه 
ـْ َيْسُجُدوفَ  آؿ ) {آَ اَء المَّْيِؿ َوُه

(  113:عمراف

 (منيـ)مكضع ضميرىـ  (مف أىؿ الكتاب)كضع الظاىر
إبراز الفرؽ الكبير كالبكف الشاسع بيف طكائؼ : غرضو 

أىؿ الكتاب ، بيف مف أيٍكتيكا حظا كافرا مف عمـ الكتاب فيـ 
بو مؤمنكف متمٌسككف، كبيف مف أيٍكتيٍكا نصيبا منو ففٌرطكا 

فيو كطرحكا كتاب اهلل كراء ظيكرىـ ، ككأٌنيـ ال يعمكف عنو 
 2/19  انظر         .                              شيئا

ـْ َلَفِريًقا َيْمُووَف } فَّ ِمْ ُه َواِ 
ـْ ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَف  َأْلِسَ َتُه

اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَف اْلِكَتاِب 
َوَيُقوُلوَف ُهَو ِمْف ِعْ ِد المَِّه َوَما 

ُهَو ِمْف ِعْ ِد المَِّه َوَيُقوُلوَف 
ـْ َيْعَمُموفَ   {َعَمى المَِّه اْلَكِذَب َوُه

( 78:آؿ عمراف)

كما ):بدال مف الضمير (كما ىك مف الكتاب)إظيار الكتاب 
( كما ىك مف عند اهلل: )ثـ إظيار االسـ الجميؿ (ىك منو

التيكيؿ مٌما : غرضيما  (كما ىك مف عنده)مكاف الضمير
أقدمكا عميو ك تفظيعو ، كذلؾ بافترائيـ عمى اهلل كالٌتقٌكؿ 

                             1/384انظر.            عميو بغير عمـ كال سمطاف آتاىـ
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ـْ } ـْ َلَفِريًقا َيْمُووَف َأْلِسَ َتُه فَّ ِمْ ُه َواِ 
ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَف اْلِكَتاِب َوَما 
ُهَو ِمَف اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَف ُهَو ِمْف 
ِعْ ِد المَِّه َوَما ُهَو ِمْف ِعْ ِد المَِّه 
ـْ  َوَيُقوُلوَف َعَمى المَِّه اْلَكِذَب َوُه

( 78:آؿ عمراف) {َيْعَمُموفَ 

بدال مف  (كما ىك مف الكتاب)إظيار الكتاب 
كما ): ثـ إظيار االسـ الجميؿ (كما ىك منو):الضمير

( كما ىك مف عنده)مكاف الضمير (ىك مف عند اهلل
التيكيؿ مٌما أقدمكا عميو ك تفظيعو ، كذلؾ : غرضيما 

بافترائيـ عمى اهلل كالٌتقٌكؿ عميو بغير عمـ كال سمطاف 
                                1/384       انظر                    .        آتاىـ

الَِّذي َخَمَؽ َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما }
َتَرى ِفي َخْمِؽ الرَّْحَمِف ِمْف 

( 3:الممؾ){َتَفاُوتٍ 

ما )مكضع  ضميره  (في خمؽ الرحمف)كضع الظاىر
التعظيـ كالتكقير، كاإلشعار : ، غرضو (ترل في خمقو

بعٌمة الحكـ، كبأٌنو تعالي خمقيا بقدرتو القاىرة، رحمةن 
كتفٌضبل، كبأٌف في إبداعيا ًنعمان جميمة، كالخطاب 

لمرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ كلكٌؿ ـ يصمح لو مف أىؿ 
 274/ 6انظر                 .        العمـ كاإليماف

ـْ َعَذاًبا َقِريًبا َيْوـَ  } ِإ َّا َأْ َذْرَ اُك
َيْ ُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه َوَيُقوُؿ 

 {اْلَكاِفُر َيا َلْيَتِ ي ُكْ ُت ُتَراًبا
( 40:الّ بأ)

 (كيقكؿ الكافر):المرء المقصكد بو الكافر، كقكلو:قيؿ 
: ، كغرضو(كيقكؿ):مف كضع الظاىر مكضع الضمير

تشديد الٌذـ عميو بكفره كعدـ اإليماف ، كتأكيد سكء 
 6/373انظر                    .   سبيمو كعاقبة أمره

 
َذا َرَأْيَت الَِّذيَف َيُخوُضوَف ِفي } َواِ 

ـْ َحتَّى َيُخوُضوا  آَياِتَ ا َفَأْعِرْض َعْ ُه
مَّا ُيْ ِسَي ََّؾ  ِفي َحِديٍث َغْيرِِه َواِ 

الشَّْيَطاُف َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذٍّْكَرى َمَع 

فبل )مكضع ضميره  (القـك الظالميف)كضع الظاىر 
الٌنعي عمييـ بالظمـ الشنيع : ، غرضو  (تقعد معيـ

كتسجيمو عمييـ، كأٌنيـ بخكضيـ في آيات اهلل ظالمكف 
، حيث يضعكف الٌتكذيب كاالستيزاء مكضع الٌتصديؽ 



141 
 

  2/398      انظر      .                   كالٌتعظيـ( 68) {اْلَقْوـِ الظَّاِلِميفَ 
َواتَُّقوا المََّه َواْسَمُعوا َوالمَُّه اَل َيْهِدي }

اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَف ، َيْوـَ َيْجَمُع المَُّه 
ـْ َقاُلوا اَل  الرُّضُسَؿ َفَيُقوُؿ َماَذا ُأِجْبُت

ـَ َلَ ا ( 109:المائدة) {ِعْم

في مقاـ  (يـك يجمع اهلل الرسؿ)إظيار لفظ الجبللة 
بياف ما يقع : ، غرضو (يـك يجمع الرسؿ )اإلضمار

يـك في يـك القيامة مف الٌطاٌمة الٌتامة كالٌدكاىي العاٌمة ، 
 2/335انظر.  تشديدا ألىكاليا كتربية لمميابة منيا

ـُ ِإ َُّه َلَيْحُزُ َؾ الَِّذي َيُقوُلوَف } َقْد َ ْعَم
ـْ اَل ُيَكذٍُّبوَ َؾ َوَلِكفَّ الظَّاِلِميَف  َفِإ َُّه

 {ِبآَياِت المَِّه َيْجَحُدوفَ 
( 33:األ عاـ)

: ، مكضع ضميره(كلكف الظالميف):كضع الظاىر
تسفيو حاليـ  كتسجيؿ الظمـ : ، كغرضو(كلكٌنيـ )

الراسخ فييـ عمييـ، استعظاما لما اقترفكه مف جحكد 
 2/375     .  آياتو، كٌيعدُّ جحكدىـ ىذا فٌنان مف فنكنو

إيثار المضارع عمى الماضي :                رابعا 

 التحميؿ كالبيافاالستخداـ في النظـ القرآنٌى 
ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف } ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهي َواِ 

ْسَماِعيُؿ َربََّ ا َتَقبَّْؿ ِم َّا  اْلَبْيِت َواِ 
. {ِإ ََّؾ َأْ َت السَِّميُع اْلَعِميـُ 

 (  127:البقرة)

الداؿ عمى االستقباؿ لحكاية  (يرفع)إيثار المضارع 
الحاؿ الماضية استحضارا لصكرتيا العجيبة المنبثقة عف 

المعجزة الباىرة، مشيد إبراىيـ الٌنبي كىك يبنى البيت 
.      الحراـ، يساعده ابنو الفتى إسماعيؿ

  1/197                                       انظر
ُزيٍَّف ِلمَِّذيَف َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّضْ َيا }

َوَيْسَخُروَف ِمَف الَِّذيَف آَمُ وا 
ـْ َيْوـَ  َوالَِّذيَف اتََّقْوا َفْوَقُه

 (212: البقرة.){اْلِقَياَمةِ 

لمداللة  (زٌيف)عمى الماضي (يسخركف )عطؼ المضارع 
عمى استمرار سخرية الكافريف مف المؤمنيف، استرذاال 

قباليـ عمى  كاستيزاءن منيـ ، عمى فقرىـ كزىدىـ كا 
  1/257انظر.                اآلخرة

ٌني  )عمى الماضي (أعيذىا بؾ )عطؼ المضارعَوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُْ َثى َواِ  ٍّي } كا 
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ـَ َواِ  ٍّي ُأِعيُذَها ِبَؾ  ْيُتَها َمْرَي َسمَّ
يََّتَها ِمَف الشَّْيَطاِف الرَِّجيـِ  . {َوُذرٍّ

 (36:آؿ عمراف)

لمداللة عمى ديمكمتيا في طمب االستعاذة مف  (سٌميتيا
 (بؾ)اهلل لمصغيرة مريـ ابنة عمراف ، كتقديـ 

.   إلبراز مدل عنايتيا كتعٌمقيا باهلل معيذا كحافظا ليا
  361/ 1انظر                                        

َو َيْسَتْفُتوَ َؾ ِفي ال ٍَّساِء ُقِؿ المَُّه }
ـْ ِفي  ـْ ِفيِهفَّ َوَما ُيْتَمى َعَمْيُك ُيْفِتيُك

    {اْلِكَتاِب ِفي َيَتاَمى ال ٍَّساءِ 
 (127:ال ساء)

، الداؿ  (كما يتمي عميكـ في الكتاب )إيثار المضارع 
عمى االستمرار كالتجدد ، لمداللة عمى تجدد التبلكة 

 2/202  انظر        .          كاستمرارىا أبدا الدىر

 

ـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْهَوى  } ُكمََّما َجاَءُه
ـْ َفِريًقا َكذَُّبوا َوَفِريًقا َيْقُتُموفَ  . {َأْ ُفُسُه

(  70:المائدة)
 

حكايةن  (يقتمكف ):العدكؿ عف الماضي إلى المضارع 
لمحاؿ الماضية، كاستحضارا لصكرتيا البشعة ، 
لمتعجب كالتعجيب منيا، كتنبيو الغافميف عمى أٌف 
ذلؾ ديدنيـ المستمٌر ، مع ما فيو مف المحافظة 

                              2/302.   عمى رؤكس اآليات الكريمة
ـَ َعَمى } تَُ ا آَتْيَ اَها ِإْبَراِهي َوِتْمَؾ ُحجَّ

َقْوِمِه َ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْف َ َشاُء ِإفَّ َربََّؾ 
ـٌ  ـٌ َعِمي  (83:األ عاـ.){َحِكي

لمداللة عمى أٌف رفع  (نرفع درجات)إيثار المضارع 
طًفيًف  الدرجات سٌنةه مستمٌرةه جاريةه في المصى

.  األخيار، غير مختصة بإبراىيـ عميو السبلـ كحده
  2/410                                    انظر

َـّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش ُيَدبٍُّر اأْلَْمرَ   {. ُث
 (3:يو س)

لمداللة عمى تجدد  (يدٌبر األمر)إيثار المضارع 
        3/210انظر.        التدبير كديمكمتو دائما كأبد

ـْ } ،  (كلكٌني أراكـ قكما تجيمكف)إيثار المضارع في َوَما َأَ ا ِبَطاِرِد الَِّذيَف آَمُ وا ِإ َُّه
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ـْ َقْوًما  ـْ َوَلِك ٍّي َأَراُك ُماَلُقو َربٍِّه
 (29:هود) {َتْجَهُموفَ 

لمداللة عمى الٌتجدد كاالستمرار في ارتكاب صنائع 
 306/ 3. الجيؿ ، كاقتراؼ أعماؿ الزيغ كالغكاية

َأَتْ َهاَ ا َأْف َ ْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَ ا َواِ  ََّ ا  }
 {َلِفي َشؾٍّم ِممَّا َتْدُعوَ ا ِإَلْيِه ُمِريبٍ 

 (62:هود)

عدكال مف  (أف نعبد ما يعبد آباؤنا )إيثار المضارع 
الماضي، حكاية لمحاؿ السالفة ، كاستحضارا 

لصكرتيا الفظيعة كالقـك يعبدكف األصناـ كاألكثاف 
.   الميتَّخذةى مف األشجار كاألحجار ك سكاىما
 3/328                                    انظر

ْوُع } ـَ الرَّ  َفَممَّا َذَهَب َعْف ِإْبَراِهي
َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدُلَ ا ِفي َقْوـِ 

 (74:هود) {ُلوطٍ 

عمى الماضي بمقتضي   (يجادلنا)إيثار المضارع 
ظاىر السياؽ، استحضارنا لصكرة إبراىيـ عميو 

الصبلة كالسبلـ كىك يجادؿ ربو ، كىي صكرة فييا 
.   مف اإلثارة بقدر ما فييا مف الغرابة

 3/335                                     انظر
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت } ِإْف ُأِريُد ِإالَّ اإلِْ

َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّه َعَمْيِه َتَوكَّْمُت 
َلْيِه أُِ يبُ   (88:هود) {َواِ 

ليو أنيب)إيثار المضارع  عمى الماضي الذم  (كا 
يقتضيو ظاىر السياؽ ، ألجؿ استحضار صكرة 

العبد المنيب إلى ربو، كبياف استمراره كديمكمتو عمى 
  344/ 3 أنظر         .        التكبة كاإلنابة إليو

 

ـْ  } َفَما َأْغَ ْت َعْ ُه
ـُ الَِّتي َيْدُعوَف ِمْف  آِلَهُتُه
ُدوِف المَِّه ِمْف َشْيٍء َلمَّا 

 {..َجاَء َأْمُر َربٍّؾَ 

، حكايةن لمحاؿ "دعكا"دكف الماضي  (يدعكف )إيثار المضارع 
السالفة كاستحضارا لما يعبد ىؤالء مف أشياء، ك إبراز االستغراب 

  3/350     انظر             .       مف استمرار عبادتيـ ليا
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 (101-100:هود)
َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ ِإ ٍّي َأَرى }

َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍف 
 {َيْأُكُمُهفَّ َسْبٌع ِعَجاؼٌ 

(  43:يوسؼ)

عمى الماضي فييما ،  (يأكميفٌ - أرل)إيثار المضارع في
.  الستحضار الصكرة العجيبة الغريبة، كالتعجيب مف أمرىا

          398/ 3    انظر                                             

َأاَل َتَرْوَف َأ ٍّي ُأوِفي 
 {اْلَكْيَؿ َوَأَ ا َخْيُر اْلُمْ ِزِليفَ 

 (59:يوسؼ)

مع أف الكبلـ كاف بعد  (أكفي الكيؿ )إيثار المضارع المستقبؿ
.  التجييز ، لمداللة عمى أٌف ذلؾ عادة دائمة كديدفه مستمر

  3:308   انظر                                               
َـّ َأذََّف ُمَؤذٌٍّف َأيَُّتَها } ُث

ـْ َلَساِرُقوَف ،  اْلِعيُر ِإ َُّك
ـْ َماَذا  َقاُلوا َوَأْقَبُموا َعَمْيِه

 (71:يوسؼ) {َتْفِقُدوفَ 

ألجؿ  (فقدتـ )عمى الماضي  (تفقدكف )إيثار المضارع 
استحضار الصكرة كالمشيد، بحركاتيا كشخكصيا كالجمبة الدائرة 

                                            415/ 3  انظر              .                          أثنائيا

َكَذِلَؾ ِكْدَ ا ِلُيوُسَؼ َما 
َكاَف ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِف 
اْلَمِمِؾ ِإالَّ َأْف َيَشاَء المَُّه 
 {َ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْف َ َشاءُ 

 (76:يوسؼ)

 (رفعنا درجات)عمى الماضي  (نرفع درجات)إيثار المضارع
لئلشعار بأف رفع اهلل لدرجات عباده المصطفيف سٌنة جارية، 

.   كشريعة دائمة، كليس األمر محصكرا بيذا
 3/418                                                انظر

الَِّذيَف آَمُ وا َوَتْطَمِئفُّض 
ـْ ِبِذْكِر المَِّه َأاَل  ُقُموُبُه

ِبِذْكِر المَِّه َتْطَمِئفُّض 
 (28:الرعد) {اْلُقُموبُ 

عطفا  (كاطمأنت):عمى الماضي (كتطمئفٌ ):العدكؿ إلى المضارع
، إلفادة دكاـ حالة االطمئناف كتجٌددىا ، طبقا لتجٌدد (آمنكا)عمى 

        3/456 انظر               .             ذكر اهلل كتبلكة آياتو
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َوَما َأْرَسْمَ ا ِمْف َرُسوٍؿ }
ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِه ِلُيَبيٍَّف 
ـْ َفُيِضؿُّض المَُّه َمْف  َلُه

َيَشاُء َوَيْهِدي َمْف َيَشاُء 
           {َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ 

 (4:إبراهيـ)

فيضٌؿ اهلل مف يشاء كييدل مف :( المضارع في قكلو إيثار 
غرضو استحضار صكرة ذات مفارقة كبيرة صكرة  (يشاء

الميدييف كمشيد الضاٌليف، المتجددة في كٌؿ زماف كمكاف كفي 
 .كٌؿ عصر كمصر، ًكٍفؽى تتابيًع األنبياًء كالٌرسؿ المبمًّْغٍيفى عف اهلل

   3/471انظر                                                  

ُرَبَما َيَودُّض الَِّذيَف َكَفُروا }
  {َلْو َكاُ وا ُمْسِمِميفَ 

 (1:الحجر)

مختصة باألسماء، كدخكؿ ما عمييا صحح دخكليا عمى ": ربٌ "
الفعؿ، كحقيا الدخكؿ عمى الماضي، أما دخكليا عمى المضارع 

نما  ، فمئلفادة أف المتكٌقع القادـ مف أخبار اهلل كالكاقع الحاضر، كا 
جيئ بو بصيغة التقميؿ جريا عمى كبلـ العرب فيما يقصدكف بو 

                5-4/4  انظر                 .      التكثير، فيعكسكف العبارة
َوَما َأْهَمْكَ ا ِمْف َقْرَيٍة ِإالَّ 
َوَلَها ِكَتاٌب َمْعُموـٌ، َما 
َتْسِبُؽ ِمْف ُأمٍَّة َأَجَمَها 

 {َوَما َيْسَتْأِخُروفَ 
 (5-4:الحجر)

 لئلشعار بعجزىـ عف (كما يستأخركف )إيثار صيغة االستفعاؿ 
ذلؾ مع شٌدة طمبيـ لو ، أٌما المضارع في الفعميف فمقصد بياف، 

  5/7  انظر          .        دكاميما كاستمرارىما في كٌؿ األمـ

َوَلَقْد َأْرَسْمَ ا ِمْف َقْبِمَؾ }
ِليَف ، َوَما  ِفي ِشَيِع اأْلَوَّ
ـْ ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ  َيْأِتيِه
 {َكاُ وا ِبِه َيْسَتْهِزُئوفَ 

 (11-10:الحجر)

الستحضار  (كما يأتييـ مف رسكؿ )إيثار صيغة االستقباؿ
ال تدخؿ في  (ما)الصكرة كالمشيد لحكاية الحاؿ الماضية، فإف 

األغمب عمى مضارع إال كىك في معنى الحاؿ ، كال عمى ماض 
ما أتى شيعة مف تمؾ : إال كىك قريب مف الحاؿ ، كالمعنى 

 4/10  انظر   .(إال كانكا بو يستيزؤكف)الشيع رسكؿ خاص بيا
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َكَذِلَؾ َ ْسُمُكُه ِفي ُقُموِب } 
اْلُمْجِرِميَف، اَل ُيْؤِمُ وَف 

ِبِه َوَقْد َخَمْت ُس َُّة 
ِليفَ  . {اأْلَوَّ

 (13-12:الحجر) 

، لككف المشبو بو مقدما في الكجكد،  (نسمكو )إيثار المضارع 
كىك السمؾ الكاقع في األمـ السالفة، أك لمداللة عمى استحضار 

  4/11انظر          .    الصكرة، كالسمؾ إدخاؿ شيء فى آخر

 

َكَذِلَؾ َ ْسُمُكُه ِفي ُقُموِب اْلُمْجِرِميَف، اَل }
ِليفَ   {ُيْؤِمُ وَف ِبِه َوَقْد َخَمْت ُس َُّة اأْلَوَّ

 (13-12:الحجر)

، لككف المشبو بو مقدما  (نسمكو )إيثار المضارع 
في الكجكد، كىك السمؾ الكاقع في األمـ السالفة، أك 

لمداللة عمى استحضار الصكرة، كالسمؾ إدخاؿ 
  4/11 انظر     .                 الشيء فى آخر

َواْلَخْيَؿ َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها }
َوِزيَ ًة  

 (8:ال حؿ) {َوَيْخُمُؽ َما اَل َتْعَمُموفَ 

لمداللة   (كيخمؽ ما ال تعممكف )إيثار المضارع 
.                                          عمى االستمرار كالتجدد أك الستحضار الصكرة

 4/43انظر
ـْ } ُهَو الَِّذي َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َلُك

ِمْ ُه َشَراٌب َوِمْ ُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَف 
ْيُتوَف  ْرَع َوالزَّ ـْ ِبِه الزَّ ، ُيْ ِبُت َلُك

 (11-10:ال حؿ) {َوال َِّخيَؿ َواأْلَْعَ ابَ 

لمداللة عمى التجدد  (ينبت لكـ)إيثار المضارع 
كاالستمرار، كأنيا سنة اهلل الجارية أزالن كأبدان ، كيصٌح 
أف يككف الغرض استحضار صكرة اإلنبات البديعة 

 . كما فييا مف عبر كعظات تدٌؿ قدرة اهلل كحكمتو
                                         4/46                        انظر               

ـُ اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي } الَِّذيَف َتَتَوفَّاُه
ـَ َما ُك َّا َ ْعَمُؿ ِمْف  َم ـْ َفَأْلَقُوا السَّ َأْ ُفِسِه

( 28-27: النحؿ)،{ُسوء

الستحضار (الذيف تتكفاىـ)العدكؿ إلى المضارع 
صكرة االحتضار كمشاىده بما فييا مف سكرات 

                                            4/56                      انظر      .    كأىكاؿ
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ْحَساِف } ِإفَّ المََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْ َهى َعِف  َواِ 

ـْ  ـْ َلَعمَُّك اْلَفْحَشاِء َواْلُمْ َكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك
 (90:ال حؿ) {َتَذكَُّروفَ 

لمداللة عمى  (يأمر ، ينيى ، يعظكـ)إيثار المضارع 
كدكاميا  (تجٌدد األمر كالنيي كالتذكر كالكعظ

  4/88   انظر      .         كاستمرارىا دائما كأبدا

 

ِإ ََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَف اَل }
ـُ  ُيْؤِمُ وَف ِبآَياِت المَِّه َوُأوَلِئَؾ ُه

 (105:ال حؿ){اْلَكاِذُبوفَ 

لرعاية المطابقة بينو  (إٌنما يفترل الكذب)إيثار المضارع 
إف الذيف ال يؤمنكف  )كبيف ما ىك عبارة عنو ، كىك قكلو 

إٌنما يفترل الكذب كيميؽ بو مف ال : ، كالمعنى (بآيات اهلل
. يؤمف بآيات اهلل كال يرجك اليـك اآلخر
 4/94    انظر                                      

َوُيَبشٍَّر اْلُمْؤِمِ يَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف }
ـْ َأْجًرا َحَسً ا اِلَحاِت َأفَّ َلُه  {الصَّ

( 2:الكهؼ)

لئلشعار  (يعممكف)إيثار صيغة المضارع في الصٌمة
جراء  بضركرة تجٌدًد األعماؿ الصالحة كديمكمتيا ، كا 

المكصكؿ عمى مكصكفو لما أٌف مدار قبكؿ األعماؿ ىك 
  167/ 4  انظر     .                          اإليماف

َوَيْسَأُلوَ َؾ َعْف ِذي اْلَقْرَ ْيِف ُقْؿ }
ـْ ِمْ ُه ِذْكًرا  {َسَأْتُمو َعَمْيُك

( 83:الكهؼ)

لمداللة عمى  (كيسألكنؾ عف ذم القرنيف)إيثار المضارع 
ٍكًد الجكاب . مكاصمتيـ السؤاؿ تمك السؤاؿ إلى كيري
 210/ 4                                       انظر

َوَربُّضَؾ اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو }
ـُ  َؿ َلُه ـْ ِبَما َكَسُبوا َلَعجَّ ُيَؤاِخُذُه

( 58:الكهؼ) {اْلَعَذابَ 

، إلفادة أف انتفاء (لك يؤاخذىـ بما كسبكا):إيثار المضارع
تعجيؿ العذاب ليـ بسبب استمرار عدـ إرادة المؤاخذة ، 
فإٌف المضارع الكاقع مكقع الماضي يفيد استمرار انتفاء 

 4/199   انظر               .      الفعؿ فيما مضي
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ـُ الَِّذيَف َكَفُروا ِحيَف اَل } َلْو َيْعَم
ـُ ال َّاَر َواَل  َيُكفُّضوَف َعْف ُوُجوِهِه

ـْ  ـْ َواَل ُه َعْف ُظُهورِِه
( 39:األ بياء) {ُيْ َصُروَف 

ٍف كاف المعنى (لك يعمـ)إيثار المضارع في الشرط ، كا 
عمى المضٌي إلفادة استمرار عدـ العمـ ، فإٌف المضارع 
المنفٌي الكاقع مكقع الماضي ليس بنصٍّ في إفادة انتفاء 

استمرار الفعؿ بؿ يفيد استمرار انتفائو أيضا بحسب 
                                      4/337   انظر    .                            المقاـ

َو َداُووَد َوُسَمْيَماَف ِإْذ َيْحُكَماِف }
ـُ  ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َ َفَشْت ِفيِه َغَ 

( 78:األ بياء) {اْلَقْوـِ 

حكاية لمحاؿ الماضية  (إذ يحكماف):إيثار المضارع
الستحضار صكرة مجمس حكـ الٌنبيٍَّيًف داككد كسميماف إٍذ 

يحكماف في قضٌية كاحدة حكميف ميتبًايىٍيًف، ككاف رُّبؾ 
اذكر خبرىما كقت : شاىدا عمى حكميما، كالمعنى

    4/349             انظر       .             حكميما
َو َتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأْ َزْلَ ا }

َعَمْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْ َبَتْت 
( 5:الحج) {ِمْف ُكؿٍّ َزْوٍج َبِهيجٍ 

لمداللة عمى تجٌدد رؤية  (كترل األرض)إيثار المضارع 
األرض ىامدة ثـ رؤيتيا تيتٌز لتنبت كٌؿ زكجو بييج بعد 

 4/368انظر    .نزكؿ المطر عمييا، كىي رؤية بصرية
ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َوَيُصدُّضوَف َعْف }

َسِبيِؿ المَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ الَِّذي 
( 25:الحج){َجَعْمَ اُه ِلم َّاِس َسَواءً 

الذيف )عطفا عمى الماضي (كيصٌدكف)إيثار المضارع 
لمداللة عمى استمرارىـ في الصٌد عف سبيؿ اهلل  (كفركا

                                  4/477انظر     .    كمٌما أتيحت ليـ سانحة لفعؿ ذلؾ
ِإالَّ ِإَذا َتَم َّى َأْلَقى الشَّْيَطاُف ِفي  }

ُأْمِ يَِّتِه َفَيْ َسُخ المَُّه َما ُيْمِقي 
ـُ المَُّه آَياِتهِ  َـّ ُيْحِك  {الشَّْيَطاُف ُث

( 52:الحج)

 (فينسخ اهلل ما يمقي الشيطاف)إيثار المضارع في الفعميف
لمداللة عمى االستمرار التجددل ، فكٌمما كاف إلقاءه كاف 
 .ىناؾ نسخ مف اهلل لما ييمقي الشيطاف مف ىمزاتو كنفثو

 4/389انظر                                          
ـْ َتَر َأفَّ المََّه َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء } لئلشعار بتجٌدد أثر  (فتصبح األرضي )إيثار المضارع َأَل
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َماًء َفُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرًَّة ِإفَّ 
( 63:الحج) {المََّه َلِطيٌؼ َخِبيرٌ 

اإلنزاؿ مف اخضرار األرض كاستمراره، كما يصٌح 
استحضار صكرة إنزاؿ الماء مف السماء كمشيد اٍخضرار 

 .األرض بما ليا مف ركعة كركنؽ تسٌر الناظريف
     394/ 4                       انظر                  

ـْ } ـْ َعَمى َصَمَواِتِه َوالَِّذيَف ُه
( 9:المؤم وف)،  {ُيَحاِفُظوفَ 

لما في الصبلة مف  (يحافظكف ):العدكؿ إلى المضارع 
التكرر كالتجٌدد  في اليـك الكاحد، كىك الٌسٌر في جمعيا 

، كفصؿ الصبلة عف الخشكع في آيتيف (صمكاتيـ)
.  لئليذاف بأف كبلن منيما فضيمة مستقٌمة عف األخرل

 4/403 انظر                                         
 

ِإفَّ الَِّذيَف اَل ُيْؤِمُ وَف ِباَْلِخَرِة   }
ـْ َيْعَمُهوفَ  ـْ َفُه ـْ َأْعَماَلُه  {َزيَّ َّا َلُه

( 4:ال مؿ)

إلفادة استمرار معنى  (فيـ يعميكف )إيثار المضارع 
الفعؿ كتجٌدده، فيـ يترددكف يتحٌيركف دكما، منيمككف 
.                                فيو مف غير مبلحظة ضٌر أك نفع، ضبلؿ أك رشاد

َقاُلوا َ ْعُبُد َأْصَ اًما َفَ َظؿُّض َلَها }
َعاِكِفيَف ، َقاَؿ  

ـْ ِإْذ َتْدُعوفَ   {َهْؿ َيْسَمُعوَ ُك
( 72:الشعراء)

، غرضو (إٍذ تدعكف)العدكؿ إلى المضارع مقركنا بإٍذ 
حكاية الحاؿ الماضية، كاستحضار صكرة مجادلة 

إبراىيـ عميو السبلـ لقكمو مف عبدة األصناـ، كأٌنو قيؿ 
استحضركا األحكاؿ الماضية التى كنتـ تدعكنيا فييا ىؿ 

 5/70  انظر         سمعكا أك أيسمعكا قط؟           
ـْ َعُدوٌّ ِلي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَف } َفِإ َُّه

 {،الَِّذي َخَمَقِ ي َفُهَو َيْهِديفِ 
( 78: األ بياء)

لمداللة  (خمقني)بعد الماضي  (ييديني )إيثار المضارع 
عمى أف اليداية متصمة الحمقات  متجٌددة  األعماؿ مف 

حيف الخمؽ إلى نفخ الركح ، كىي مستمٌرة في رحمة 



150 
 

 71/ 5  انظر    .      الحياة الدنيا إلى محطة اآلخرة
َتالمَِّه ِإْف ُك َّا َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍف ، }

ـْ ِبَربٍّ اْلَعاَلِميَف ، َوَما  يُك ِإْذ ُ َسوٍّ
 {َأَضمََّ ا ِإالَّ اْلُمْجِرُموفَ 

( 99-97:الشعراء)

، (إٍذ نسٌكيكـ برٌب العالميف)استخداـ المضارع مقركنا بإذٍ 
غرضو استحضار الصكرة األليمة السالفة، صكرة تسكية 

اهلل الخالؽ القادر باألصناـ كاألكثاف في استحقاؽ 
العبادة، إلثارة الحسرة كالندامة إزاء الحقيقة الماثمة، كالت 

 5/76       انظر                  .     حيف مناص
 

َـّ َكاَف َعاِقَبَة الَِّذيَف َأَساُءوا  } ُث
السُّضوَأى َأْف َكذَُّبوا ِبآَياِت المَِّه 

 {َوَكاُ وا ِبَها َيْسَتْهِزُئوفَ 
( 10:الروـ)

:  استخداـ المضارع الداؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ 
لمداللة عمى استيزائيـ في الحاؿ كاستمراره  (يستيزئكف)

عميو في المستقبؿ، كأنيـ لف يتخٌمكا عنو باعتباره سبلحا 
 226/ 5انظر.   مف أسمحة مكاجيتيـ ضد اإلسبلـ كأىمو

ْذ َيُقوُؿ اْلُمَ اِفُقوَف َوالَِّذيَف } َواِ 
ـْ َمَرٌض َما َوَعَدَ ا  ِفي ُقُموِبِه

 {المَُّه َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا
( 12:األحزاب)

استخداـ المضارع الداؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ مقركنة 
ذ يقكؿ)بالظرؼ بإٍذ  الستحضار صكرة كمشيد قكليـ  (كا 

ىذا بزمانو كشخكصو كأفعالو، كاإليذاف بأٌف قكليـ ىذا ديدف 
. مستمٌر ما داـ النفاؽ ضاربا أطنابو في قمكبيـ

  284/ 5    انظر                                       
ْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت } َواِ 

اْلُقُموُب اْلَحَ اِجَر َوَتُظ ُّضوَف ِبالمَِّه 
( 10:األحزاب) {الظُّضُ وَ ا

الستحضار صكرتيـ  (كتظٌنكف باهلل اٌلظنكنا):إيثار المضارع
كىـ يظنكف باهلل ظٌف الٌسكء في مشيد بئيس، في أف اهلل قد 

خذليـ كلف ينصرىـ عمى عدكىـ، كاإليذاف بأٌف ذلؾ 
استغرؽ معيـ مدة مف الزماف قبؿ أف يتخٌمصيكا منو كيممئكا 

.   قمكبيـ باليقيف كحسف الٌتكٌكؿ عمي اهلل
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   283/ 5                                        انظر
َياَح } َوالمَُّه الَِّذي َأْرَسَؿ الرٍّ

َفتُِثيُر َسَحاًبا َفُسْقَ اُه ِإَلى َبَمٍد 
َميٍٍّت َفَأْحَيْيَ ا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد 

( 9:فاطر) {َمْوِتَها

الستحضار صكرة الرياح  (فتثير سحابا )إيثار المضارع 
المرسمة  تثير سحابا في جٌك السماء ، كىي لقطة  بديعة 
مف صفحة الطبيعة ، لمداللة عمى كماؿ القدرة ، كتماـ 

 5/357      انظر    .          الحكمة ، كبديع الٌصنعة
ـْ ِمْف آَيٍة ِمْف آَياِت } َوَما َتْأِتيِه

ـْ ِإالَّ َكاُ وا َعْ َها ُمْعِرِضيفَ   {َربٍِّه
( 46:يس)

إلفادة االستمرار التجٌددٌم  (كما تأتييـ)إيثار المضارع 
الدائب ، فما أٍف تأتييـ آية بٌينة مف آيات اهلل حتى يبادركا 

إلى تكذيبيا كاإلعراض عنيا، ككأٌنيـ قد كٌطنكا أنفسيـ عمى 
ٍكا بو أبان عف جدٌ                       5/391انظر            .   ذلؾ ، كتكاصى

 

َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض }
ُر المَّْيَؿ َعَمى  ِباْلَحّؽ ُيَكوٍّ

ُر ال ََّهاَر َعَمى  ال ََّهاِر َوُيَكوٍّ
َر الشَّْمَس  المَّْيِؿ َوَسخَّ

( 5:الزمر) {َواْلَقَمرَ 

لمداللة  (ككر)عمى الماضي  (يكٌكر ):إيثار المضارع مكٌررا 
يبلج  عمى االستمرار التجددم ، بتعاقب الميؿ كالنيار، كا 
 . أحدىما في اآلخر دكما حاضرا كمستقببل ، حاال ك مآال

 5/488                              انظر                 

ـْ آَياِتِه } ُهَو الَِّذي ُيِريُك
ـْ ِمَف السََّماِء ِرْزًقا  ُؿ َلُك َوُيَ زٍّ

َوَما َيَتَذكَُّر ِإالَّ َمْف 
( 13:غافر)،{ُيِ يبُ 

لمداللة عمى تجٌدد  (ينزؿ لكـ- يريكـ  ):إيثار المضاًرعىٍيفً 
اإلراءة كالتنزيؿ ، ك اإليذاف بأٌنيما ليسا حالة فردية خاصة ، 

سٌنة جارية كعامة   5/528   انظر                .      بؿ ي

َوَمْف َيْعُش َعْف ِذْكِر }
الرَّْحَمِف ُ َقيٍّْض َلُه َشْيَطاً ا 

لمداللة  (يعش، نقٌيض: إيثار المضارع في األفعاؿ األربعة
عمى االستمرار التجددم كالتبلـز بيف اإلعراض عف ذكر 
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 {َفُهَو َلُه َقِريفٌ 
( 36:الزخرؼ)

الرحمف كبيف استحكاذ الشيطاف عميو،  كالتبلـز بيف الشرط 
.  كجكابو في النظـ القرآنٌي، ممتدا عمى المدل

 6/34       انظر                                         
ـْ َرُسوَؿ } َواْعَمُموا َأفَّ ِفيُك

ـْ ِفي َكِثيٍر  المَِّه َلْو ُيِطيُعُك
ـْ َوَلِكفَّ المََّه  ِمَف اأْلَْمِر َلَعِ تُّض
يَماَف َوَزيََّ ُه  ـُ اإلِْ َحبََّب ِإَلْيُك

( 7:الحجرات) {ِفي ُقُموِبُكـْ 

، يفيد امتناع عنتيـ بامتناع (لك يطيعكـ)إيثار المضارع 
استمرار طاعتو عميو السبلـ، ألٌف عنتيـ إٌنما يمـز مف استمرار 
الطاعة، فيما يعٌف ليـ مف األمكر، إذ فيو اختبلؿ أمر الكالية 
، كانقبلب الرئيس مرءكسا ال مف إطاعتو في بعض حينا بعد 

   6/114   انظر                    .                  حيف
َوَلَقْد َرآُه َ ْزَلًة ُأْخَرى، ِعْ َد }

ِسْدَرِة اْلُمْ َتَهى، ِعْ َدَها َج َُّة 
اْلَمْأَوى، ِإْذ َيْغَشى السٍّْدَرَة 

                 {َما َيْغَشى
( 16-13:ال جـ)

حكايةن لمقٌصة  (إٍذ يىٍغشي الٌسدرة ما يغشي )إيثار المضارع 
السالفة ، بدالالتيا الخارقة الدالة عمى قدرة اهلل كعٌزتو ، 

كاإليذاف باستمرار غشياف المبلئكة لمسدرة المنتيي كؿَّ حيفو 
، كىي بالنسبة لممبلئكة في السماء ، كالكعبة المشرفة  كآفو

                                            6/155 انظر                       .  لممؤمنيف في األرض
ـْ ِمَف اأْلَْ َباِء } َوَلَقْد َجاَءُه

َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر، ِحْكَمٌة َباِلَغٌة 
 {َفَما ُتْغِف ال ُّضُذُر،ٍ 

 ( 6-4:القمر)

لمداللة عمى تجٌدد عدـ  (فما تغنى النذر )  إيثار المضارع 
انتفاع الكفرة المعانديف بنذر اهلل ككعيده حاضرا ، كاستمرارىـ 
كذلؾ مستقببل ، مع تجٌدد النذر كتتابع الٌزكاجر الزاجرة عف 

 166 /6    انظر             .           كؿّْ غيٍّ كضبلؿو 
َلى } َكَذِلَؾ ُيوِحي ِإَلْيَؾ َواِ 

الَِّذيَف ِمْف َقْبِمَؾ المَُّه اْلَعِزيُز 
( 3:الشورى) {اْلَحِكيـُ 

الستحضار مشاىد الكحي الماضية  (يكحي )إيثار المضارع 
ككاقعو السابقة ، كاإلنباء عف استمراره  عمى شاكمتو األكلى، 
كفيو ما فيو مف تفخيـ شأف الكحي كشأف المكًحي المكصكؼ 
بالعٌزة كالحكمة ، كالمكحي إليو محمد صمي اهلل عميو كسٌمـ، 
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 6/7انظر                 .         (كذلؾ):المخاطب بقكلو
َلَقْد َرِضَي المَُّه َعِف }

اْلُمْؤِمِ يَف ِإْذ ُيَباِيُعوَ َؾ َتْحَت 
( 18:الفتح) {الشََّجَرِة 

عمى الماضي الذم يقتضيو  (إٍذ يبايعكنؾ)إيثار المضارع 
ظاىر السياؽ، غرضو استحضار الصكرة البديعة لجمكع 
المؤمنيف كىـ يبايعكنؾ بيعة الرضكاف تحت الشجرة، عمى 

  6/103انظر .                 الفتح أك المكت في الحديبية
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إيثار الماضي عمى المضارع : خامسا

 التحميؿ كالبياف االستخداـ في النظـ القرآنيٌ 
ـْ ِبالمَِّه َفَقْد ُهِدَي  } َوَمْف َيْعَتِص

آؿ ) {ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ 
 (101:عمراف

األصؿ أف يككف جكاب الٌشرط المضارع مضارعا مثمو ، 
مع الماضي تفيد معنى " قد"مفيدا لمعنى الٌتكٌقع مستقببل ، ك

الٌتحقؽ كعيف اليقيف مؤٌكدان، فكأٌف اليدل قد حصؿ فيك 
                                     3/156  انظر  .                   ييخبر عنو كاقعا معاشا

ِإ ََّما َيْسَتْأِذُ َؾ الَِّذيَف اَل ُيْؤِمُ وَف }
ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ اَْلِخِر َواْرَتاَبْت 

ـْ َيَتَردَُّدوفَ  ـْ ِفي َرْيِبِه ـْ َفُه  {ُقُموُبُه
 (45:التوبة)

ٍيبة في  (كارتابت )إيثار الماضي  لمداللة عمى تحٌقؽ الرّْ
قمكبيـ كثبكتيا، ثبكتا مبلزما ليـ فيـ في شٌكيـ يتقٌمبكف ك 

 3/156   انظر     .                        يترٌددكف أبدا

َـّ َ ُقوُؿ } ـْ َجِميًعا ُث َو َيْوـَ َ ْحُشُرُه
ـْ  ـْ َأْ ُت ِلمَِّذيَف َأْشَرُكوا َمَكاَ ُك

ـْ َفَزيَّْمَ ا َبْيَ ُهـْ   {َوُشَرَكاُؤُك
 (28:يو س)

، كمعناه التمييز كالفصؿ، كالٌتضعيؼ (فزٌيمنا):إيثار الماضي
يفيد معنى التكثير، كيدٌؿ عمى الٌتحٌقؽ الميٍكًرثي لزيادة التكبيخ 

 3/234.                       كالٌتحسير إزاء اليقيف الماثؿ

َوَقاَؿ ِلمَِّذي َظفَّ َأ َُّه َ اٍج ِمْ ُهَما }
اْذُكْرِ ي ِعْ َد َربٍَّؾ َفَأْ َساُه 

) {الشَّْيَطاُف ِذْكَر َربٍّهِ 
 (42:يوسؼ

مبالغة في الداللة عمى  (لمذم ظٌف أٌنو ناج):إيثار الماضي
قضي األمر الذم فيو )تحٌقؽ النجاة لو، حسبما يفيده قكلو 

، كىك الٌسٌر في إيثار ما عميو النظـ القرآنٌي، عمى (تستفتياف
ٌنما ذيًكرى بكصؼ النجاة "لمذم ظٌنو ناجيا منيما:" أف يقاؿ ، كا 

، تمييدا لمناط الٌتكصية بالٌذكر عند الممؾ كعنكاف الٌتقٌرب 
                         3/397       انظر       .   المفيـك مف التعبير المذككر

لئليماء إلى استدعاء اليداية  (أناب):إيثار صيغة الماضيُقْؿ ِإفَّ المََّه ُيِضؿُّض َمْف َيَشاُء  }



155 
 

 {َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْف َأَ ابَ 
 (27:الرعد)

لسابقة اإلنابة، كما أٌف إيثار صيغة المضارع في الٌصمة 
لمداللة عمى استمرار المشيئة حسب  (مف يشاء)األكلى

 3/456 انظر                         . استمرار مكابرتيـ
َوَبَرُزوا ِلمَِّه َجِميًعا َفَقاَؿ }

َعَفاُء ِلمَِّذيَف اْسَتْكَبُروا ِإ َّا ُك َّا  الضُّض
ـْ ُمْغُ وَف َع َّا  ـْ َتَبًعا َفَهْؿ َأْ ُت َلُك

  {ِمْف َعَذاِب المَِّه ِمْف َشْيءٍ 
 (21:إبراهيـ)

لمداللة عمى تحٌقؽ كقكع  (كبرزكا هلل )إيثار الفعؿ الماضي
معنى الفعؿ ، كيصٌح اعتبار إلغاء عنصر الٌزمف في حٌؽ 

اهلل عٌز كجٌؿ نكتة صحيحة، فبل استقباؿ كال مضٌي في حٌقو 
      3/480انظر                                   .  سبحانو

َيْوـَ تَُبدَُّؿ اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض }
َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوا ِلمَِّه اْلَواِحِد 

 (48:إبراهيـ) {اْلَقهَّارِ 

لمداللة عمى أفٌ  إنجاز  (كبرزكا هلل ):التعبير بالماضي 
معنى الفعؿ حتـ الـز ال محيد عنو ككأٌف ما ذكر قد كاف ، 
فيك يخبر عنو كاقعا  قائما ، كليست أحداثا سيككف، كاآلية  

 3/503انظر      . تتحدث عف البعث كالحشر يـك القيامة
أَ َتى َأْمُر المَِّه َفاَل َتْسَتْعِجُموُه }

 {ُسْبَحاَ ُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوفَ 
 (1:ال حؿ)

كىك قياـ  (أتى أمر اهلل):التعبير عف المستقبؿ بالماضي
الساعة، لئليذاف بأف تحققو في نفسو حتـ كاجب، عمى سبيؿ 

نٍظـ المتكٌقع باليقيف في سمؾ الكاقع، إاٌل أٌف إتيانو منكطه 
بحكمة اهلل كحكمو، مع ما فيو مف التفخيـ كالتيكيؿ مف 

 ".فبل  تستعجمكه:"شأنو، كفيو تنبيو عمى قرب كقكعو  بقكلو
 4/39انظر                                              

ـْ  } َأْيَف ُشَرَكاِئَي الَِّذيَف ُكْ ُت
ـْ َقاَؿ الَِّذيَف ُأوُتوا  ُتَشاقُّضوَف ِفيِه
ـَ ِإفَّ اْلِخْزَي اْلَيْوـَ َوالسُّضوَء  اْلِعْم

 (قاؿ الذيف أكتكا العمـ )إيثار الماضي في فعؿ المستقبؿ
لمداللة عمى تحقؽ حدكثو ، كما ىك المعتاد في أخبار اهلل 

تخصيص الخزم كالسكء بمف استقٌر عمى : تعالي ، كفائدتو 
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 4/56انظر          . الكفر دكف إيماف أك تكبة حتى مماتو (27:ال حؿ) {َعَمى اْلَكاِفِريفَ 
َوُيْ ِذَر الَِّذيَف َقاُلوا اتََّخَذ المَُّه }

(  4:الكهؼ) {َوَلًدا
 

قالكا ):إيثار الماضي في فعؿ فيو معنى االستمرار كاالستقباؿ
لمداللة عمى ثبكت كقكع ىذه الكممة المنكرة  (اتخذ اهلل كلدا

مٌمٍف سمؼ ، كما يقع ممف خمؼ ، كىك ما يشير إليو 
باستمرار الحاجة إلي اإلنذار منيا حاالن  (ينذر )المضارع 
 4/167 انظر                                 .  كمستقببلن 

ِإ َّا َأْعَتْدَ ا ِلمظَّاِلِميَف َ اًرا َأَحاَط }
ْف َيْسَتِغيُثوا  ـْ ُسَراِدُقَها َواِ  ِبِه

 {ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهؿِ 
 (29:الكهؼ)

أحاط بيـ ):إيثار الماضي في فعؿ ىك مف أىكاؿ يـك القيامة
ؽ كقكع المٍخبىر بو عمى كجو (سيرادقيا ٌٌ ، لمداللة عمى تحٌؽ

اليقيف، فكأٌنو كاقع قائـ ييخًبري عنو بالمضٌي، بما كاف كليس 
 4/187انظر                                  .  بما يككف

َقاَؿ ِإ ٍّي َعْبُد المَِّه آَتاِ َي اْلِكَتاَب }
َوَجَعَمِ ي َ ِبيًّا،  َوَجَعَمِ ي ُمَباَرًكا 
اَلِة  َأْيَف َما ُكْ ُت َوَأْوَصاِ ي ِبالصَّ

 {َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا
 (31-30:مريـ)

آتاني ):التعبير بالماضي فيما ىك مف قادـ األفعاؿ في قكلو
إٌما باعتبار ما سبؽ  (الكتاب، جعمني نبيِّا، أكصاني بالصبلة

بو القمـ في عمـ الغيب، أك بجعؿ ما ىك في شرؼ الكقكع ال 
    4/239انظر                 . محالة بمثابة الكاقع المشاىد

ـْ  َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُ وَف ، الَِّذيَف ُه
ـْ َخاِشُعوفَ   {ِفي َصاَلِتِه

 ( 2-1المؤم وف) 

التعبير بقد الداخمة عمى الماضي يفيد ىاىنا إفادة ثبكت ما 
ع اإلخبار بو ، ألٌف  ٌٌ كاف متكٌقعا ثبكتو مف قبؿ، ال متكٌؽ

المتكٌقع مف حاؿ المؤمنيف ثبكت الفبلح ليـ ال اإلخبار بذلؾ 
يثار الماضي مقركنا بقد لمداللة عمى ٌتحقؽ كقكعو  ، كا 

ٍير: مؤٌكدا، كالمعنى   . قد فازكا بكٌؿ خير كنىٌجٍكا مف كٌؿ ضى
 4/402                انظر                             
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ـْ َفَيُقوُؿ َأْيَف } َوَيْوـَ ُيَ اِديِه
ـْ َتْزُعُموَف ،  ُشَرَكاِئَي الَِّذيَف ُكْ ُت
َوَ َزْعَ ا ِمْف ُكؿٍّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َفُقْمَ ا 
ـْ َفَعِمُموا َأفَّ اْلَحؽَّ  َهاُتوا ُبْرَهاَ ُك

  75-74:القصص{ِلمَّهِ 

لمداللة عمى تحٌقؽ  (كنزعنا ، فقمنا)التعبير بالماضي 
ٍمًؼ في كعد اهلل تعالي،  المكعكد بو ال محالة، الستحالة الخي
كفيو ما فيو مف تفخيـ  ترشيح الشيداء مف األمـ ليككنكا 

 5/183  انظر    .  عمييا شيكدا، كبما كانكا يفعمكف عيكنا

ـْ ِفي ال َّاِر } َيْوـَ ُتَقمَُّب ُوُجوُهُه
َيُقوُلوَف َيا َلْيَتَ ا َأَطْعَ ا المََّه 

َوَأَطْعَ ا الرَُّسواَل َوَقاُلوا َربََّ ا ِإ َّا 
َأَطْعَ ا َساَدَتَ ا َوُكَبَراَءَ ا َفَأَضمُّضوَ ا 

 (67:األحزاب) {السَِّبياَل 

 (يقكلكف):عطفا عمى المضارع  (كقالكا):العدكؿ إلى الماضي
اإلشعار بأٌف قكليـ ىذا ليس مستمٌرا كقكليـ : كفائدتو 

السابؽ ، بؿ ىك ضربي اعتذارو أرادكا بو ضربٌا مف الٌتشٌفي 
 . بمضاعفة عذاب الذيف أضٌمكىـ ككٌرطكىـ في الميالؾ

 5/317انظر                                             
َقاُلوا ُسْبَحاَ َؾ َأْ َت َوِليُّضَ ا ِمْف }

ـْ َبْؿ َكاُ وا َيْعُبُدوَف اْلِجفَّ  ُدوِ ِه
ـْ ُمْؤِمُ وفَ  ـْ ِبِه  (41:سبأ){َأْكَثُرُه

لممداللة عمى تحٌقؽ كقكع  (قالكا سبحانؾ)العدكؿ إلى الماضي
أنت الذم نكاليو مف : الميٍخبىر بو ال ريب فيو، كالمعنى

 5/345     انظر       .دكنيـ، ال مكاالة بيننا كبينيـ البٌتة
َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َأْذَهَب }

َع َّا اْلَحَزَف ِإفَّ َربََّ ا َلَغُفوٌر 
 (34:فاطر) {َشُكورٌ 

لمداللة عمى كقكع  (كقالكا الحمد هلل ): التعبير بالماضي
المخبر بو في ميقاتو المضركب عمى كجو اليقيف ، مثمو 
كمثؿ جميع أحكاؿ كأىكاؿ اآلخرة التى أخبر عنيا اهلل عٌز 

 5/369انظر      . كجٌؿ، ال ريب فييا كال ينبئؾ مثؿ خبير
ـْ ِمَف } وِر َفِإَذا ُه َوُ ِفَخ ِفي الصُّض

ـْ َيْ ِسُموفَ   {اأْلَْجَداِث ِإَلى َربٍِّه
 (51:يس)

لمداللة كقكع النفخ في  (كنفخ في الصكر ):التعبير بالماضي
الصكر إيذانا بنشكء يـك البعث كالحشر إلى اهلل حقان محٌققا ، 
فكأٌنو كاقع قائـ يخبر عنو، كفيو ما فيو مف تيكيؿ األمر ك 

  393/ 5انظر                               . تفظيع شأنو
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َأَفَمْف َيتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب }
َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوِقيَؿ ِلمظَّاِلِميَف 

ـْ َتْكِسُبوفَ      {ُذوُقوا َما ُكْ ُت
 (24:الزمر)

لمداللة عمى القطع كالجـز في الحكـ  (قيؿ)التعبير بالماضي 
ب لحكمو، فقد قيؿ  ٌٌ كالجزاء، فكأٌنو تحٌقؽ كفيًرغ منو كال ميعٌؽ
ما قيؿ كانتيى، تنزيبل لما سيككف حقا مستحٌقا منزلة الكاقع 

 5/503انظر                                  .  المشيكد
ـْ  } ـْ َأْيَف َما ُكْ ُت َـّ ِقيَؿ َلُه ُث

ُتْشِرُكوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َقاُلوا 
 ( 74-73غافر74) {َضمُّضوا َع َّا

لمداللة عمى الٌتحقيؽ  (قالكا )ك (قيؿ ليـ)التعبير بالماضي 
يقاؿ ليـ ، كيقكلكف ، إنزاال :  كالٌتحقؽ ال محالة ، كالمعنى

 550/ 5انظر.         لممتكٌقع المؤٌكد منزلة الكاقع المشاىد
ـْ } َفِإْف َأْعَرُضوا َفُقْؿ َأْ َذْرُتُك

َصاِعَقًة ِمْثَؿ َصاِعَقِة َعاٍد 
 (13:فصمت)َ{َوَثُمود

لمداللة عمى ثبكت اإلنذار  (فقؿ أنذرتكـ)التعبير بالماضي 
صاعقة مثؿ ):كتحٌققو، منبئا بحصكؿ الميٍنذىًر بو، كىك

 . قطعان لدابر األعذار كالحجج الكاىية (صاعقة عاد كثمكد
                           5/560  انظر                                           

ـْ ِفيِه ِمْف َشْيٍء } َوَما اْخَتَمْفُت
ـُ المَُّه َربٍّي  َفُحْكُمُه ِإَلى المَِّه َذِلُك

َلْيِه أُِ يبُ   {َعَمْيِه َتَوكَّْمُت َواِ 
  10:الشورى

ر عف الٌتكٌكؿ بالماضي  ٌى ألٌف الٌتكٌكؿ  (عميو تكٌكمتي )عبَّ
، كعٌبر عف اإلنابة بالمضارع ألٌنو  أمره كاحده مستقر ّّ مستمرّّ

 6/10انظر .    أمر متجٌدد متعٌدده طبقا  ألسبابيا كدكاعييا

َوَكَأيٍّْف ِمْف َقْرَيٍة َعَتْت َعْف َأْمِر  }
َربٍَّها َوُرُسِمِه َفَحاَسْبَ اَها ِحَساًبا 
َشِديًدا َوَعذَّْبَ اَها َعَذاًبا ُ ْكًرا   

 (89:الفتح) {َفَذاَقْت َوَباَؿ َأْمرَِها

فحاسبناىا ، )إيثار الماضي فيما ىك مف أمر المستقبؿ
، لمداللة عمى قطعية (فستذكؽ-فسنحاسب:)مكاف (فذاقت

. الكقكع يـك الحساب، كحتمية حدكث األفعاؿ المذككرة
 6/263انظر                                             

َسَأَؿ َساِئٌؿ ِبَعَذاٍب َواِقٍع }
،ِلْمَكاِفِريَف َلْيَس َلُه َداِفٌع  ِمَف 

التعبير عف العذاب المكعكد بو المتكقع كقكعو بالماضي 
إيذانا بحتمٌية كقكعو ال ريب فييا،  (سأؿ سائؿ بعذاب كاقع)
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 {المَِّه ِذي اْلَمَعاِرجِ 
 (3_1:المعارج)

حتى كأنو قد صار كاقعا قائما، فيك يتحدث عنو بما كاف 
 6/300انظر                           .  كليس بما يككف
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: الجمع بيف الماضي والمضارع:سادسا

                  البياف كالتحميؿ                        النظـ القرآني 
ـْ ِفيَها َوالمَُّه } ـْ َ ْفًسا َفادَّاَرْأُت ْذ َقَتْمُت َواِ 

ـْ َتْكُتُموفَ  (     72:البقرة) {ُمْخِرٌج َما ُكْ ُت
 
 
 

كالمضارع  (ما كنتـ )الجمع بيف صيغتي الماضي
لمداللة عمى استمرار كتمانيـ لما يعرفكف  (تكتمكف)

صرارىـ عمى ذلؾ ، كيفيد العدكؿ إلى  كا 
التزاما دائما كثابتا مف اهلل إلظيار  (مخرج):االسـ

قامة ميزاف العدؿ بيف الناس أبدا  . الحؽ كا 
                                        1/147انظر                                      

َربََّ ا َوآِتَ ا َما َوَعْدَتَ ا َعَمى ُرُسِمَؾ َواَل }
ُتْخِزَ ا َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِإ ََّؾ اَل ُتْخِمُؼ 

ـْ َربُّضُهـْ   {اْلِميَعاَد، َفاْسَتَجاَب َلُه
( 195-194): آؿ عمراف) 

 (إٌنؾ ال تخمؼ الميعاد)المزكاجة بيف المضارع 
لمناسبتو لمقاـ الدعاء كاإللحاح عميو باستمرار، 

لئليذاف بتحقُّؽ اإلجابة  (فاستجاب ليـ):كالماضي
َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدي  }:كثبكتو عند اهلل مصداقا لقكلو َواِ 

. {َع ٍّي َفِإ ٍّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاف
                              2/87  انظر                                      

ـْ َرُسوُلَ ا } َيا َأْهَؿ اْلِكَتاِب َقْد َجاَء ُك
ـْ ُتْخُفوَف ِمَف  ـْ َكِثيًرا ِممَّا ُكْ ُت ُيَبيٍُّف َلُك

 {اْلِكَتاِب، َوَيْعُفو َعْف َكِثيرٍ 
 (15:المائدة)

يبٌيف ):كالمستقبؿ (قد جاء كـ):الجمع بيف الماضي
، لمداللة عمى استمرار القـك في كتماف الحٌؽ ك (لكـ

إخفائو ،  كمكاظبة الرسكؿ عمى البياف كالكشؼ عما 
ييٍخفيٍكفى مف الكتاب المنٌزؿ كيكتمكنو، أٌما مجيء 
الٌرسكؿ فيك مجيءه كاحد كبعثةه كاحدة ، فكاف 

.   الماضي المقطكعي ٌأدؿَّ عميو ، كما يظير
   2/251انظر                                      

َوَأْوَرْثَ ا اْلَقْوـَ الَِّذيَف َكاُ وا }
ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها 

 (137:األعراؼ) {الَِّتي َباَرْكَ ا ِفيَها

، (كأكرثنا القـك الذيف كانكا)المزاكجة بيف الماضي
، لمداللة عمى أٌف (يستضعفكف): كالمستقبؿ

استضعاؼ الكافريف لممؤمنيف حقيقة كاقعة، كلكٌف اهلل 
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بعد استضعافيـ ، يكرثيـ اهلل العٌزة كالحكـ في 
األرض ، كتمؾ حالة قديمة جديدة، متجددة مستمرة 

                      3/23انظر                       .  حاال كمستقببل
 َقاَؿ َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْف َأَشاُء }

َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكؿَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُُبَها 
ِلمَِّذيَف َيتَُّقوَف َوُيْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَف 

ـْ ِبآَياِتَ ا ُيْؤِمُ وفَ  ( 156:األعراؼ) {ُه
 
 
 
 

نسبة اإلصابة بالعذاب إلى المضارع، كنسبة الٌسعة 
إلى الرحمة بالفعؿ الماضي، لئلشارة إلى أف الٌرحمة 

مقتضي الذات اإلليية ، فيك الرحمف الرحيـ ، كالذات 
ثابتة مستقٌرة فكاف حٌقيا الفعؿ الماضي ، كأٌما 

العذاب فبمقتضي خطايا العباد كمعاصييـ ، كىي 
متجددة متنٌقمة فكاف حقيا المضارع، مع أٌف المشيئة 

معتبرة في جانب اإلصابة بالرحمة أيضا، كعدـ 
 3/37انظر.    التصريح بيا لئلشعار بغاية ظيكرىا

ـْ َقْواًل َغْيَر } َفَبدََّؿ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْ ُه
ـْ ِرْجًزا ِمَف  ـْ َفَأْرَسْمَ ا َعَمْيِه الَِّذي ِقيَؿ َلُه

 {السََّماِء ِبَما َكاُ وا َيْظِمُموفَ 
 (162:األعراؼ)

، (يظممكف)كالمضارع (بما كانكا):الجمع بيف الماضي
يشير إلى أٌف ظمميـ كاف كاقعا في الماضي كال يزاؿ 

مستمرا، كدٌلت اآلية عمى أٌف اهلل أخذىـ بسبب 
 3/43انظر               .  ظمميـ السابؽ كالبلحؽ

َفْمَيْضَحُكوا َقِمياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا َجَزاًء }
 (82:التوبة) {ِبَما َكاُ وا َيْكِسُبوفَ 

، (يكسبكف):كالمستقبؿ (بما كانكا)الجمع بيف الماضي 
 لئلشارة إلى كاقع قديـ متجٌدد كمستمرُّ حاالكمآال،

عمى معنى أنيـ نالكا كينالكف جزاءىـ كٍفقان ألعماليـ 
ف شٌرا فشرّّ  ، كا     175/ 3      انظر .، إف خيرا فخيره

ـْ َشَراٌب ِمْف َحِميـٍ } َوالَِّذيَف َكَفُروا َلُه
ـٌ ِبَما َكاُ وا َيْكُفُروفَ   {َوَعَذاٌب َأِلي

 (4:يو س)

كالمضارع  (بما كانكا)المزاكجة بيف الماضي 
لئلشارة إلى مكاظبتيـ كانتظاميـ في مٌمة  (يكفركف)

الكفر، كأنيـ لـ يزالكا عمييا قائميف حتى مماتيـ، 
  3/211انظر       . فكاف ليـ في اآلخرة جزاء كفاقا
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البياف كالتحميؿ النظـ القرآني 
َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء المَِّه اَل َخْوٌؼ }

ـْ َيْحَزُ وَف ،  ـْ َواَل ُه َعَمْيِه
 {الَِّذيَف آَمُ وا َوَكاُ وا َيتَُّقوفَ 

( 63-62:يو س)
 
 

، لئلشارة  (يٌتقكف )كالمستقبؿ (آمنكا ككانكا )الجمع بيف الماضي 
إلى أٌف إيمانيـ قديـ كراسخ، ًقدـ كرسكخى األفعاًؿ السالفة المستقٌرة 

، بالمبادرة إلى  ، إاٌل أف  تقكاىـ هلل عٌز كجٌؿ متجٌدده مستمرّّ
كسب الصالحات كفعؿ الطاعات ، كتجٌنب السٌيئات كمساكئ 

األخبلؽ ، كىي أمكر متجددة كمتحٌكلة في أزمافو كأحكاؿو 
                        3/255                        . مختمفةو ، ما بيف ميقؿٍّ كميٍكثر

ـْ } َوَلمَّا َدَخُموا ِمْف َحْيُث َأَمَرُه
ـْ  ـْ َما َكاَف ُيْغِ ي َعْ ُه َأُبوُه

 {ِمَف المَِّه ِمْف َشْيءٍ 
( 68:يوسؼ)

فائدتو تحقيؽ  (يغني)كالمستقبؿ (ما كاف)الجمع بيف الماضي
ك مدخكلو، فإف عدـ اإلغناء " لٌما" المقارنة الكاجبة، بيف جكاب

نٌما  بالفعؿ إنٌما يتحقؽ عند نزكؿ المحذكر ال كقت الدخكؿ، كا 
المتحقؽ حينئذ ما أفاده الجمع المذككر مف عدـ ككف الدخكؿ 

 3/413انظر       . المذككر مغنيا مستقببل عند كقكع ما سيقع
َيا َأيُّضَها اْلَمَِلُ َأْفُتوِ ي ِفي }

ْؤَيا  ـْ ِلمرُّض ُرْؤَياَي ِإْف ُكْ ُت
( 43:يوسؼ) {َتْعُبُروفَ 

، لمداللة  (تعبركف)كالمضارع  (إف كنتـ)المزاكجة بيف الماضي
عمى الكجكد المستمٌر لمفعؿ ، كىك القدرة عمى تعبير الرؤيا ، ما 

 3/398انظر  .  يشير إلى أٌف ليـ شيرة سابقة في تعبير الرؤيا
َوالَِّذيَف ُيْؤُتوَف َما آَتْوا }

ـْ ِإَلى  ـْ َوِجَمٌة َأ َُّه َوُقُموُبُه
ـْ  َربٍِّه

( 60:المؤموف){َراِجُعوفَ 

لمداللة عمى تحقؽ كقكع  (ما آتكا)المزاكجة بيف الماضي المحقؽ
إنفاقيـ في سبيؿ اهلل كجميف مف خشيتو كمف لقائو، كالمضارع 

لئلشارة إلى أٌنيـ مازالكا ينفقكف مكاظبيف عميو خكفا  (يؤتكف)
  4/421  انظر     .                                كطمعا

ـْ } ـْ َأْلِسَ ُتُه َيْوـَ َتْشَهُد َعَمْيِه
ـْ ِبَما َكاُ وا  ـْ َوَأْرُجُمُه َوَأْيِديِه

( 24:ال ور) {َيْعَمُموفَ 

لمداللة عمى  (يعممكف)كالمضارع (بما كانكا)الجمع بيف الماضي 
انطبلقة الشيادة عمييـ منذ انطمقكا ىـ في كسب األعماؿ ك 
اكتسابيا، مستمٌرة في ذلؾ إلى نياية رحمة أعماليـ في الحياة 

 . الدنيا، أم الشيادة عمى ما كاف مف أعماليـ كما يككف
                                                     4/449                                                                                                
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َمْف َكاَف ُيِريُد اْلِعزََّة َفِممَِّه )
( 10:فاطر) {اْلِعزَُّة َجِميًعا

لمداللة عمى تحقؽ  (يريد) :كالمضار (كاف):الجمع بيف الماضي
تكٌفر إرادة العٌزة مف القـك المذككريف كاستمرار كجكدىا فييـ، 

مف العمـك كالشمكؿ،  كالحؽُّ  (مىفٍ )كفي الناس  بما تفيده كممة 
أفٌ  العٌزة جميعا هلل كحده ، يعٌز مف يشاء كيذٌؿ مف يشاء، بيدؾ 

 5/358       انظر     .      الخير إنؾ عمى كؿ شيء قدير
ُيوِلُج المَّْيَؿ ِفي ال ََّهاِر }

َوُيوِلُج ال ََّهاَر ِفي المَّْيِؿ 
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكؿٌّ  َوَسخَّ

َيْجِري أِلََجٍؿ 
( 13:فاطر){ُمَسمًّى

الداللة عمى التجدد كالحدكث لما  (يكلج )المزاكجة بيف المستقبؿ 
يف الميؿ كالنيار  ىك أمر متجٌدد مستمرّّ كٌؿ  مىكى أٌف إيبلج أحد المى
ف الشمس كالقمر،  ًٌ يـك في مناكب األرض ، أٌما تسخير النٌيرىٍم
فأمري ال تعٌدد فيو، بؿ تـٌ دفعة كاحدة ، كالمتجٌدد ىك آثارىما، 

أم بحسب حركتو  {كؿّّ يجرم }:كقد أشير إلي ذلؾ بقكلو
الخاصة أك حركتو القسرٌية عمى مداراتيا اليكمٌية المتعٌددة حسب 

 5/360 انظر             .تعٌدد أياـ الٌسنة جريانا دائبا مستمرُّا
َوَلْو َ َشاُء َلَطَمْسَ ا َعَمى }

َراَط  ـْ َفاْسَتَبُقوا الصٍّ َأْعُيِ ِه
( 66:يس) {َفَأ َّى ُيْبِصُروفَ 

  

 

الداؿ عمى التجٌدد كالحدكث  (كلك نشاء):المزاكجة بيف المستقبؿ
، لمداللة عمى استمرار انتفاء  كامتناع مشيئة الٌطمس عمى 

لئلشارة إلى أٌف تمؾ المشيئة  (لطمسنا)أعينيـ، كالماضي 
المستمر نىٍفيييا لك كقعٍت لكاف الطىٍمسي قد جرل كانتيى أمريهي منذ 

مف امتناع الطىٍمًس عمى أعينيـ  (لك)زمف بعيد، بما تفيده 
                                                                        5/401انظر                          . المتناع ثبكت المشيئة

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُيَجاِدُلوَف }  َأَل
ِفي آَياِت المَِّه َأ َّى ُيْصَرُفوَف 
، الَِّذيَف َكذَُّبوا ِباْلِكَتاِب َوِبَما 

َأْرَسْمَ ا ِبِه ُرُسَمَ ا َفَسْوَؼ 
 (70-69:غافر) {َيْعَمُموفَ 

: كبيف الماضي (يجادلكف في آيات اهلل)المزاكجة بيف المضارع 
لمداللة عمى كقكع كذبيـ كاستقراره محٌققان،  (الٌذيف كٌذبكا بالكتاب)

فكاف الماضي أحٌؽ بو، كما يدؿ المضارع عمى تجٌدد 
مجادالتيـ آليات اهلل كاستمرارىا دكف نفع ييٍرتىجى أك صبلح 

                                                   5/549 انظر                                       .  ييٍبتىغى
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 استخداـ االسـ مكاف الفعؿ:سابعا                   

التحميؿ كالبياف النظـ القرآنٌي 
ـَ َتِعُظوَف َقْوًما } ـْ ِل ْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْ ُه َواِ 

ـْ َعَذاًبا  ـْ َأْو ُمَعذٍُّبُه المَُّه ُمْهِمُكُه
 (  164:األعراؼ) {َشِديًدا

مع أٌف كبل مف  (ميمكيـ أك معٌذبيـ)إيثار اسـ الفاعؿ
اإلىبلؾ كالتعذيب متكقٌع مستقببل، لمداللة عمى أٌف أمر 

إىبلكيـ أك تعذيبيـ محٌقؽه كمقٌرره المناص منو ، 
أحدىما أك كبلىما ، مبالغةن في الٌتأكيد عمى أف الكعظ 

لـ يعٍد يجدل فييـ نفعا، كأٌنو ال أمؿ كال رجاء في 
 3/44انظر                                 . إسبلميـ

ـْ َيْ َفُد َوَما ِعْ َد المَِّه َباٍؽ } َما ِعْ َدُك
ـْ  َوَلَ ْجِزَيفَّ الَِّذيَف َصَبُروا َأْجَرُه

{ َيْعَمُموفَ  {ِبَأْحَسِف َما َكاُ وا
 (96:ال حؿ)

الداؿ عمى الدكاـ كالثبات ،  (باؽو  )إيثار اسـ الفاعؿ
الداؿ عمى الجٌدد كالحدكث ،  (ينفد )مقابؿ المضارع 

إلقامة الدليؿ التعبيرٌم عمى دكاـ أفضاؿ اهلل كثبات ًنعىًمو 
  90/ 4انظر        .                       عمى الٌدكاـ

َوَأفَّ السَّاَعَة آِتَيٌة اَل َرْيَب ِفيَها َوَأفَّ }
 (7:الحج)المََّه َيْبَعُث َمْف ِفي اْلُقُبوِر 

، (تأتي)بدال مف المضارع (آتية)التعبير باسـ الفاعؿ
، ال  لمٌتأكيد عمى أفٌ  كقكع الٌساعة  أمره ثابته مستقرّّ

.   مندكحة عنو، ألٌف عدؿ اهلل كحكمتو تقتضياف ذلؾ
   4/369                                       انظر 

ْرَ ا اْلِجَباَؿ َمَعُه ُيَسبٍّْحَف } ِإ َّا َسخَّ
ْشَراؽِ   (18:ص) {ِباْلَعِشيٍّ َواإلِْ

،  (مسٌبحات )مكاف االسـ (ييسبٍّْحفى  )استخداـ الفعؿ 
لمداللة عمى دكاـ تجٌدًد التسبيح حاال بعد حاؿ ، 

كاستمراره حينا بعد حيف، في حركة مستمٌرة ال تفتر كال 
 5/457انظر                                .   تنقطع
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 " المجاز العقمي" اإلس اد المجازى : المطمب السابع

: تعريفه وأ واعه

: إسناد الفعؿ أك ما ىك بسبيؿ الفعؿ إلى فاعمو يجرل عمى كجييف

إسناد الفعؿ أك ما في معناه إلى ما ىك لو عند المتكمـ، كيسمى :اإلسناد الحقيقي : أكال 
كلقد نبو ابف السبكي إلى أننا نقكؿ فاعؿ حقيقي كال نريد بو أنو ىك . (1)إسنادا حقيقيا

ٌنما نريد ما تعارؼ عميو القـك في أكضاعيـ المغكية ، فإٌنيـ لـ  الذم أٌثر كفعؿ حقيقةن ، كا 
يبلحظكا في قياـ زيد غير نسبة القياـ إليو ، كحاصؿ كجكه اإلسناد الذم يكصؼ بأنو 
حقيقي تتمخص في إسناد الفعؿ لمف يقع منو كقكعا حقيقيا كيؤثر في كجكده ، كذلؾ ال 

يتحقؽ إال لفاعؿ كاحد ىك اهلل عز كجؿ ، كعميو يمكف حصر اإلسناد الذم يكصؼ بأنو 
  :(2).حقيقي في ثبلث صكر

ما يقصد بو كقكعو مف فاعمو حقيقة بمعنى مباشرة الفعؿ كالتأثير فيو، كىذا مقصكر -1
. خمؽ اهلل الخمؽ، كبسط اهلل الرزؽ، كأمات كأحيى: عمى اهلل تعالي نحك

. أكؿ زيد كشرب عمرك: ما يقصد بو كقكع الفعؿ مف الفاعؿ حكما، مثؿ-2

مرض الطفؿ، نشط : ما يراد بو مجرد اتصاؼ الفاعؿ بالفعؿ كمبلبستو لو، نحك- 2
كىذا مما ال يعكؿ عميو الببلغيكف لقمة جدكاه مف . الرجؿ، ناـ الخمي، كىمؾ الشقي

 .الناحية الببلغية

                                                           
1

 2/53ا٠ٚؼبػ نهخـٛت انمضُٔٚٙ -  
  2/53 انًشعغ انغبثك  - 2
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كىك إسناد الفعؿ أك في  معناه، إلى مبلبس لو ، غبر ما ىك : "اإلسناد المجازل: ثانيا 
جرل النير، كامتؤل الفصؿ، فالذم يجرل ىك الماء في النير، كالذم :نحك (1)" لو بتأكؿ

َفَأمَّا َمْف َثُقَمْت َمَواِزيُ ُه َفُهَو ِفي ِعيَشٍة }:كمنو قكلو. يمتمئ ىـ الطبلب في الفصؿ
أسند الرضي إلى العيش، كالعيش معنى مف المعاني ال تكصؼ بالرضي .  (2){َراِضَيةٍ 

نما الذم يرضي كيسخط ىك مف في العيش كىك اإلنساف . كال بالسخط، كا 

، كيدرجو ضمف "المجاز العقمي"       يطمؽ عمى اإلسناد المجازل عند بعضيـ اسـ 
مباحث عمـ البياف، بحجة أنو ضرب مف المجاز كمجالو عمـ البياف، في حيف يدرجو 

أكثرىـ ضمف اإلسناد الخبرم بالنظر إلى ككنو حالة مف أحكاؿ اإلسناد الخبرم المتعمؽ 
  (3).بالتراكيب ال بالمفردات

: قسـ الببلغيكف المجاز إلى نكعيف

كىك الكممة المستخدمة في غير ما كضعت لو في المغة، لعبلقة : مجاز لغكل: األكؿ 
مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي، فإذا كانت العبلقة مشابية سميت استعارة، 

ذا كانت العبلقة غير المشابية سميت مجازا مرسبل، كىما مف مكضكعات عمـ البياف،  كا 
. ألنيما داخبلف ضمف دراسة المفردات ال الجمؿ كالتراكيب

كىك إسناد الفعؿ أك ما في معناه، إلى مبلبس لو غير ما ىك : اإلسناد المجازل: ثانيا 
(  4).لو بتأكؿ

                                                           
1

 53/ 2انغبثك -  
2

 7-6:انمبسػخ- 
    ٔاَظش د٢ئم  ا٠ػغبص، . فبنٛزب ، يبنـب(ELGA)   ، ششكخ  2001،ؽ 2/662أعشاس انج٣غخ، ػجذ انمبْش انغشعبَٗ، -  3

 ,303-293ص 
" ان٣ًثظ نهفؼم " إنٗ انًظبدس ٔانًشزمبد انؼبيهخ ػًم انفؼم، أيب " يب فٙ يؼُٗ انفؼم : "  ٚشٛش  ثمٕنّ ، 2/53ا٠ٚؼبػ -   4

فٛشٛش إنٗ انؼ٣لخ انٕاعجخ كًب فٙ كم انًغبصاد، ثٍٛ انًؼُٗ انًغبصٖ ٔ انؾمٛمٙ أٔ ا٠عُبد انؾمٛمٙ ٔانًغبصٖ، ٔنهفؼم 
 انخ ..فٕٓ ٣ٚثظ انفبػم ، ٔانًفؼٕل ، ٔانضيبٌ ، ٔانًكبٌ ، ٔانًظذس ،ٔانغجت ، ٔانًغجت ،ٔانؾبل ، ٔانًؾم : ي٣ثغبد كضٛشح 
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كقد أطمؽ السكاكى عمى المجاز المغكم مجاز في المفرد، كعمى المجاز العقمي مجاز 
، كىذا منو تمييز بيف حقؿ البحث كالدراسة في كؿ منيما، تبعا لمقكلة (1)في الجممة

كمتى كصفنا بالمجاز الجممة مف الكبلـ، كاف مجازا مف طريؽ :" اإلماـ الجرجانى 
المعقكؿ دكف المغة، ذلؾ أف األكصاؼ البلحقة لمجمؿ مف حيث ىي جمؿ ال يصح ردىا 

إلى المغة، كال كجو لنسبتيا إلى كاضعيا، ألف التأليؼ ىك إسناد فعؿ إلى اسـ أك اسـ 
إلى اسـ، كذلؾ شيء  يحصؿ بقصد المتكمـ، فبل يصير ضرب خبرا عف زيد بكضع 

 ( 2)"المغة ، بؿ بمف قصد إثبات الضرب فعبل لو

 :عالقات اإلس اد المجازي

      يجب أف تتحقؽ لممجاز العقمي كغيره مف المجازات، عبلقة كطيدة بيف اإلسناد 
الحقيقي كالمجازل، كقرينة تمنع اإلسناد الحقيقي مف أف يككف مرادا، كىي قرينة عقمية 

عمى الدكاـ ، فالعقؿ ىك الذم يجعؿ إسناد الفعؿ ك ما أشبو الفعؿ حقيقة أك مجازا ، أما 
 :  عبلقات المجاز العقمي فمف أشيرىا

ىي امرأة نيارىا صائـ كليميا قائـ، : كقكليـ :  إسناد المبني لمفاعؿ إلى زمانو -1

: حيث أسند الصياـ  كالقياـ إلى زمف كقكعيما فيو، كمنو قكؿ الشاعر 

 ستبدل لؾ األياـ ما كنت جاىبل      كيأتيؾ باألخبار مف لـ تزكد 

نما يبدييا كيظيرىا الناس، فالعبلقة ىنا  ظيارىا إلى األياـ، كا  حيث أسند إبداء األمكر كا 
 . زمانية ، حيث أسند الفعؿ إلى زمنو

                                                           
1

 49، ٔػهى انًؼبَٙ ثغَٕٛٙ طـ1/228اَظش ششٔػ انزهخٛض -  
 ,303-293د٢ئم  ا٠ػغبص، ص -  2
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طريؽ سالؾ، كنير جار، كمكاف ممتمئ ، : إسناد المبني لمفاعؿ إلى مكانو، كقكليـ -2
كالطريؽ إنما ىك مسمكؾ فيو، ك النير مجرل الماء، ك في المكاف يمتمئ الناس ، كىكذا 

.  أسندت األفعاؿ إلى مكاف كقكعيا ، فالعبلقة مكانية

، أسند اإلخراج إلى األرض فاعبل لو، (1){َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَها}:كمنو قكلو تعالي
. كاألرض إنما ىي مكاف لخركج أك إخراج األثقاؿ

ممكنا فكاف العفك منا سجية     فمٌما ممكتـ ساؿ بالدـ أبطح :   كمنو قكؿ الشاعر 

أسند سيبلف الدـ إلى أبطح كىك مكاف سيبلنو، عمى سبيؿ المجاز العقمي، فتككف العبلقة 
. مكانية، حيث أسند الفعؿ إلى مكاف حدكثو

  (2){َوَذكٍّْر َفِإفَّ الذٍّْكَرى َتْ َفُع اْلُمْؤِمِ يفَ }:إسناد المبني لمفاعؿ إلى سببو، كقكلو تعالي-3
. إف الذكرل سبب النتفاع المؤمنيف كصبلح أمرىـ: أم

يزيدؾ كجيو حسنا     إذا ما زدتو نظرا :  كمنو قكؿ أبي نكاس 

أم يزداد حسف كجيو بسبب زيادة النظر إليو، فاسند الفعؿ إلى سببو، عمى سبيؿ المجاز 
. العقمي

جمعتيـ الطاعة كفرقتيـ المعصية، أم اجتمعكا بسبب طاعتيـ كتفرقكا :     كمنو قكليـ
 .بسبب معصيتيـ

اَلَلَة ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحْت }:إسناد المبنى لمفاعؿ إلى المفعكؿ-4 ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف اْشَتَرُوا الضَّ
نما يربح كيخسر صاحبيا، يقاؿ(3)..{ِتَجاَرُتُهـْ  ربح : ، حيث أسند الربح إلى التجارة، كا 

                                                           
1

 2:انضنضنخ 
2

 55: انزاسٚبد -  
3

 16: انجمشح-  
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 (1){َفَأمَّا َمْف َثُقَمْت َمَواِزيُ ُه، َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ }:كقكلو تعالي. الرجؿ في تجارتو
نما يرضي كيسخط صاحب العيش كمف فيو،  نسب الرضي إلى العيش فاعبل لو، كا 

 . فالعبلقة ىنا مفعكلية

َذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَف َجَعْمَ ا َبْيَ َؾ َوَبْيَف الَِّذيَف اَل }:إسناد المبني لممفعكؿ إلى الفاعؿ-5 َواِ 
 . (2){ُيْؤِمُ وَف ِباَْلَِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتوًرا

:   كقكؿ الشاعر : إسناد المبني لمفاعؿ إلى مصدره-6

           سيذكرني قكمي إذا جد جدىـ    كفي الميمة الظمماء يفتقد البدر 
، عمى سبيؿ المجاز العقمي، كاألصؿ جد (جدىـ)إلى مصدره  (جد)حيث سند الفعؿ

. أمرىـ، أك جدكا في أمرىـ
: إسناد الفعؿ إلى جنس الفاعؿ، كالمقصكد بعضو أك فرد مف أفراده، كقكلو تعالي -7
: حيث أسند عقر الناقة إلييـ جميعا. (3)..{َفَعَقُروا ال َّاَقَة َوَعَتْوا َعْف َأْمِر َربٍِّهـْ }
.  ، كاألصؿ أف العاقر منيـ كاحد أك جماعة متكاطئة منيـ(فعقركا ) 

(:  4) كقد ألحؽ بعض الدارسيف صكرا أخرل لممجاز العقمي، منيا 
:  عمر رجؿ عدؿ، مكاف: إسناد كصؼ الفاعؿ كالمفعكؿ إلى المصدر في نحك قكلنا-1
دبار، مف شدة المبالغة في سرعة الحركة في :، كقكؿ الخنساء (عادؿ) إنما ىك إقباؿ كا 

، حيث نص اإلماـ عبد القاىر بأنو مف صكر (إنما ىك مقبؿ كمدبر):الحرب، مكاف
: ، كمف كصؼ الفاعؿ بالمصدر الدعاء المشيكر(5)المجاز العقمي الجيدة

                                                           
1

 7-6: انمبسػخ-  
2

 45:ا٠عشاء- 
3

 77:اٞػشاف  
4

 145-144اَظش خظبئض انزشاكٛت ، يظذس عبثك، طـ-  
5

 662/ 2، ٔأعشاس انج٣غخ  395-393اَظش د٢ئم ا٠ػغبص ، ص-  
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الكصؼ بالمصدر مبالغة في الشدة  (1).(الميـ اجعمنا حربا ألعدائؾ كسمما ألكليائؾ)
. اجعمنا محاربيف ألعدائؾ كمسالميف ألكليائؾ:عمى الكفار كفي الرحمة بالمؤمنيف، أم 

 ، بدال مف (6){َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّقى}:  كمنو إسناد التقكل إلى البر، في قكلو تعالي
. (البار مف اتقي):كلكف

ىذا أسمكب حكيـ، ىذه مكعظة :كصؼ الشيء بكصؼ فاعمو أك صاحبو، نحك-2 
،  فالحكيـ ىك الكاتب األديب صاحب األسمكب،  (ِفي َضاَلٍؿ َبِعيدٍ }:بميغة، كمنو قكلو في

.  كالبميغ ىك العالـ الكاعظ، كالمكصكؼ بالبعد ىك الشخص الضاؿ كليس الضبلؿ ذاتو

 المجاز العقمي وعالقاته في تفسير أبي السعود                     

عالقاته المجاز العقمي 
ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف اْشَتَرُوا }

اَلَلَة ِباْلُهَدى َفَما  الضَّ
ـْ َوَما  َرِبَحْت ِتَجاَرُتُه

َكاُ وا ُمْهَتِديَف 
 16:البقرة

إسنادي عدـ الربح إلى التجارة مجاز عقمي ، : فما ربحٍت تجارتييـ 
ألف الرابح ىك الٌتاجر، مف إسناد الفعؿ إلى سببو ، فالربح سببو 
التجارة ، كلكال اإلسناد المجازٌم لما صٌح أف يينفىي عف الٌشيء ما 

ـي كؿُّ أحدو أنو ليس مف صفاتو . يىعم
 1/300، كالتحرير كالتنكير1/68                  أبك السعكد 

َوَأمَّا الَِّذيَف َكَفُروا }
َفَيُقوُلوَف َماَذا َأَراَد 

المَُّه ِبَهَذا َمَثاًل ُيِضؿُّض 
 26: البقرة.ِبِه َكِثيًرا

إسناد فعؿ اإلضبلؿ إلى اهلل ، ىك إسناد مجازٌم، بمبلبسة أف 
اهلل ىك خالؽ الضبلؿ، مف إسناد الفعؿ إلى مبلبس الفاعؿ 

، كىك عند غير  الحقيقٌي كسببو ، نقمو أبك السعكد عف الزمخشرمى
يكفؽ كيخذؿ، : المعتزلة إسناد حقيقي، كحكى القرطبي أف المراد

                                                           
1

ْٙ انفغش ، ؽذٚش سلى -    2/165 (،1119)أخشعّ اثٍ خضًٚخ فٙ طؾٛؾّ، ثبة انذػبء ثؼذ سكؼَز

 189:انجمشح- 6
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إف اهلل ال : كعميو فيككف فيو ردّّ عمى المعتزلة كغيرىـ في قكليـ
التسمية " ييًضؿُّ ًبًو كىًثيران " كمعنى: قالكا. يخمؽ الضبلؿ كال اليدل

فٌسقتي فبلنا، يعني سميتو : ىنا، أم يسميو ضاال، كما يقاؿ
كىك خبلؼ أقاكيؿ . فاسقا، ألٌف اهلل تعالى ال ييضؿ أحدا

. المفسريف مف غير أىؿ االعتزاؿ
 1/244   كالقرطبيٌ 1/98، كانظر الكشاؼ1/101أبك السعكد

َفاْدُع َلَ ا َربََّؾ ُيْخِرْج }
َلَ ا ِممَّا تُْ ِبُت 

 61:البقرة. اأْلَْرُض 

إسناد اإلنبات إلى األرض مجاز عقمي، مف  : ِممَّا تُْ ِبُت اأْلَْرُض 
إسناد الفعؿ إلى مكانو أم القابؿ لئلنبات ، فعبلقتو المكانية، 

ـْ }:كالمنبت ىك اهلل عٌز كجؿٌ  ـْ َما َتْحُرُثوَف َأَأْ ُت ـْ َأَفَرَأْيُت َتْزَرُعوَ ُه َأ
      1/140    أبك السعكد      {.                  َ ْحُف الزَّارُِعوفَ 

ـْ ِبِه } ُقْؿ ِبْئَسَما َيْأُمُرُك
ـْ  ـْ ِإْف ُكْ ُت ِإيَماُ ُك
 93:ُمْؤِمِ يَف البقرة

ـْ  ـْ ِبِه ِإيَماُ ُك إسناد األمر إلى اإليماف مف باب  : بْئَسَما َيْأُمُرُك
إسناد الفعؿ إلى غير ما ىك لو ، مجازا عقميا لمتيكـ كالتبكيت 
بمعشر الييكد، كعبلقتو الممزكمية ، فإٌف دعكل إيمانيـ بكتابيـ 

ٌف ما  التكراة ، يستمـز منو الخضكع كالطاعة ألكامر كنكاىيو، كا 
يقترفكنو مف المكبقات السبع كما ىك أكبر، ليس مف الكتاب في 

إٍف زعمتـ أٌف كتابكـ الذم آمنتـ بو أمركـ بيذا : شيء ، فالمعنى
. ، فبئسما يأمر كـ بو إيمانكـ بكتابكـ 

 1/142، كفتح القدير لمشككانى 1/93 انظر أبك السعكد       
عىٍمنىا اٍلبىٍيتى  } ٍذ جى كىاً 

مىثىابىةن 
.  ًلمنَّاًس كىأىٍمننا 

مجاز عقمي، بإسناد ما بني لمفاعؿ إلى : مثابة لمناس كأمنا
المصدر لمبالغة في التأكيد عمى تكطيد دعائـ األمف في الحـر ، 

حتى يصبح البيتى الحراـ ككأنو بقعةه مف األمف المطمؽ مف 
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شقاء الدنيا كمف عذاب اآلخرة ، لمف قصده حاٌجان أك معتمرا،   125:البقرة.
مف دخمو كاف آمنا مف : كقيؿ. مف حيث أف الحجَّ يٌجبي ما قبمو

ف كاف جانيا حٌتى يخرج منو ، كىك الرأم الفقيٌي  الٌتعٌرض لو كا 
. كىك عمى حذؼ مضاؼ، أم ذا أمف: كقيؿ. لممذىب الحنفيٌ 

 1/195                                     انظر أبك السعكد 
ـي رىبّْ } ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاً 

اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا آًمننا 
  126:البقرة

:  يصٌح فييا ثبلث تقديرات: رٌب اجعؿ ىذا بمدا آمنا
مجاز عقمي مف إسناد ما بيًنيى السـ المفعكؿ إلى اسـ الفاعؿ -1 

. بمدا مأمكنا ىك، أك مأمكنا أىمو: ، فعبلقاتو الفاعمية ، أم 
أك ىك مف كضع اسـ الفاعؿ مكضع المصدر الكاقع مضافا - 2

.  إليو بعد حذؼ المضاؼ
                                                                                  1/196     انظر  .  تقدير مضاؼ محذكؼ ، أم ذا أمف- 3

مىثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى 
أىٍمكىالىييـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو 

بَّةو أىٍنبىتىٍت  كىمىثىًؿ حى
. سىٍبعى سىنىاًبؿى 

 261:البقرة

بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى  إسناد اإلنبات إلى الحبة، إسناد : كىمىثىًؿ حى
أنبت الربيع : مجازم، كإسناده إلى األرض كالربيع في قكليـ

. الزىر، كأنبتت األرض الزرع، كعبلقاتو المكانية أك السببية 
    307/ 1  انظر                                              

ـٍ  ذىىىبى المَّوي ًبنيكًرًى
كىييـٍ ًفي ظيميمىاتو  تىرى كى

كفى  . الى ييٍبًصري
  17:البقرة

ـٍ  ذىىبى المَّوي ًبنيكًرًى أم أطفأ نكرىـ فعٌبر بالٌنكر ألنو المقصكد :  ٌى
مف االستيقاد ، إسناد الفعؿ إلى اهلل مجاز عقمي، مف إسناد 
الفعؿ سببو، كصحٌ  ذلؾ إٌما ألٌف كٌؿ شيء يتـٌ بخمقو تعالي، 
ما ألٌف االستيقاد حصؿ بسبب خفٌي، فبل ريح ك المطر كال  كا 
إطفاءى ميطًفئو ، كالعرب كالناس يسندكف األمر الذم لـ يٌتضح 
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.  سببو إلى اهلل تعالي
  1/309، كالتحرير كالتنكير1/70 أبك السعكد                   

بىشًّْر الًَّذيفى آمىنيكا  كى
اًت أىفَّ  اًلحى ًمميكا الصَّ كىعى
نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف  لىييـٍ جى

.  تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري 
 25:البقرة.

نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري  إسناد الجرياف إلى األنيار : جى
نما أيسندى الجرياف  مجاز عقمٌي ، ألٌف الذم يجرل ىك الماء ، كا 

: إلى النير ألنو مكاف جرياف الماء ، كالنير في المغة ىك
 .المجرل الكاسع فكؽ الجدكؿ دكف البحر، فعبلقتو المكانية

 94/ 1      أبك السعكد                                      
ـي  عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى
المٍَّيؿى ًلتىٍسكينيكا ًفيًو 
كىالنَّيىارى ميٍبًصرنا 

 67:يكنس

إسناد اإلبصار إؿ النيار مجاز عقمي ، ألٌف : كىالنَّيىارى ميٍبًصرنا
ٌنما يبصر الناس فيو، فبلقتو الزمانية ،  الٌنيار ال ييبصر كا 

فالنيار زمافه إلبصار المهٍبًصًريف النتشار ضكئو كشيكع نكره 
 3/259  أبك السعكد                                         

ٍف ًمٍف قىٍريىةو ًإالَّ  } كىاً 
نىٍحفي ميٍيًمكيكىىا قىٍبؿى 

ًة أىٍك  يىٍكـً اٍلًقيىامى
. ميعىذّْبيكىىا عىذىابنا شىًديدنا

 58:اإلسراء

ٍف ًمٍف قىٍريىةو ًإالَّ نىٍحفي ميٍيًمكيكىىا  إضافة اإلىبلؾ إلى القرية : كىاً 
مجاز عقمي، فاإلىبلؾ إٌنما يككف ألىميا، كعبلقتو، المحمية 

. حيث القريةي مكافه كمحؿُّ الستقرار أىميا، فنسب اإلىبلؾ إلييا
 4/139                                            أبك السعكد

الَِّذيَف ُيْحَشُروَف َعَمى 
ـَ  ـْ ِإَلى َجَه َّ ُوُجوِهِه
ُأوَلِئَؾ َشرٌّ َمَكاً ا 

. َوَأَضؿُّض َسِبياًل 
  34:الفرقاف

ؿُّ سىًبيبلن  إسناد الضبلؿ إلى السبيؿ مف  : أيكلىًئؾى شىرّّ مىكىاننا كىأىضى
إسناد الفعؿ أك ما يشبيو إلى غير ما ىك لو ، عمي سبيؿ 

المجاز العقمي ، ألف الٌضاؿن ىك مىٍف سمؾ السبيؿ ، فعبلقتو 
 .سبيؿ اليدل كسبيؿ الضبلؿ: المكانية، كالسبيؿ سبيبلف

                                                        5/26 
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مَّا  َفِإمَّا َم ًّا َبْعُد َواِ 
ِفَداًء َحتَّى َتَضَع 
. اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها

 (4:محمد)

ىي آالتيا كأثقاليا مف سبلحو كرماحو كًكراعو :  أكزاري الحربً 
، كأيسًند كضع األكزار إلى الحرب مجازا عقميا، ألف الذيف كميؤىفو 

: يضعكف أكزار الحرب ىـ المحاربكف كالمقاتمكف، كعبلقتو
السببية، فالحرب سبب لؤلكزار العدة كالعتاد التى يحمميا 

                                                  6/84 انظر              .            المحاربكف  أثناء الحرب
 

ـْ ، َطاَعٌة  َفَأْوَلى َلُه
َوَقْوٌؿ َمْعُروٌؼ َفِإَذا َعَزـَ 
اأْلَْمُر َفَمْو َصَدُقوا المََّه 

ـْ  َلَكاَف َخْيًرا َلُه
  21:محمد.

إسناد العـز إلى األمر، مجاز عقمي، ألف األمر : َ فِإَذا َعَزـَ اأْلَْمرُ 
ٌنما يعـز أصحابيو، كالعزـي ىك الجدُّ كاالجتيادي  ال يعـز عمى شيء  كا 

، كعبلقتو {ِإفَّ ذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُمورِ }:في األمر، كقكلو تعالي
المفعكلية ألف األمر معزـك عميو كليس عازما، فيك مف إسناد ما 

                                                   6/90انظر                          .   بينيى لمفاعؿ إلى مفعكلو
اَل ُيَصدَُّعوَف َعْ َها َواَل 

 19:الواقعة. ُيْ ِزُفوفَ 
الشاربيف إسناد مجازم، حيث أسند التصديع إلييـ كاقعا منيـ ، 
كفاعؿ الٌصدع حقيقة ىك ما شرب ، فعبلقتو الفاعمية مف إسناد 

. 6/188 أبك السعكد      .             الفعؿ إلى ما ىك كاقع بو
َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا 
ُتوُبوا ِإَلى المَِّه َتْوَبًة 

 8:التحريـ. َ ُصوًحا

ا كيصفٍت التكبةي بالنصكح عمى سبيؿ المجاز العقمي، : تىٍكبىةن نىصيكحن
ألنو كصؼ لمتائبيف إلى اهلل، بأف ينصحكا بالتكبة أنفسيـ  بالندـ 

عمى ما كاف منيـ، كبالعـز عمى ىىٍجر الذنب كتكطيف النفس عمى 
المفعكلية مف كصؼ المفعكؿ بصفة : عدـ الميعاكدة، كعبلقتو

. مستحقة لمفاعؿ 
  188/ 6: ، كفتح القدير لمشككانى6/269أنظر أبك السعكد       

اًفرىةً َيُقوُلوَف َأِإ َّا َلَمْرُدوُدوَف } إسنادي ما بيًنيى السـ المفعكؿ إلى اسـ : لىمىٍرديكديكفى ًفي اٍلحى
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ِفي 
 10:ال ازعات { اْلَحاِفَرةِ 

الفاعؿ، 
ىي الحالة األكلى التى كانكا  :سيٌميٍت حافرة كىي محفكرة، كالحافرة 

: رجع فبلف في حافرتو أم:عمييا في الحياة الدنيا، كىي مف قكليـ 
في طريقتو التى جاء منيا فحفرىا كأٌثر فييا بمشيو، فيي محفكرة، 

 367/ 6انظر أبك السعكد .                    الفاعمية: كعبلقتو 
َفَأمَّا َمْف َثُقَمْت َمَواِزيُ ُه }

، َفُهَو ِفي ِعيَشٍة 
 {َراِضَيةٍ 

( 7:القارعة) 

أم ذات :ىك عمى حذؼ مضاؼ : قيؿ: فىييكى ًفي ًعيشىةو رىاًضيىةو 
.  رضا
مجاز عقمي مف إسناد ما بني لبلسـ المفعكؿ إلى اسـ : كقيؿ 

احبييا ، رىاضو ًبيىا  الفاعؿ، فعبلقتو الفاعمية، أًلىفَّ الرَّاًضيى صى
ًصفىٍت ًبو   6/465  أبك السعكد                               .فىكي

َوَقاَؿ الَِّذيَف اْسُتْضِعُفوا }
َبْؿ َمْكُر ِلمَِّذيَف اْسَتْكَبُروا 

 ِإْذ المَّْيِؿ َوال ََّهارِ 
َتْأُمُروَ َ ا َأْف َ ْكُفَر 

 33:سبأ. {ِبالمَّه

بؿ : ىك عمى حذؼ مضاؼ، أم:قيؿ : َبْؿ َمْكُر المَّْيِؿ َوال ََّهارِ 
صٌدنا مكركـ بالميؿ كالنيار، فحذؼ المضاؼ إلو كأقيـ الظرؼ 

ىك عمى اإلسناد المجازل، حيث جيعؿ الميؿي : كقيؿ . مكانو اتساعا
.  كالنياري ماكريف ، مف إسناد الفعؿ إلى زمانو، فعبلقتو الزمانية

 

َج َّاِت َعْدٍف الَِّتي َوَعَد }
الرَّْحَمُف ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب ِإ َُّه 

مريـ .   {َكاَف َوْعُدُه َمْأِتيًّا
:61 )

يأتيو مىٍف كيعد لو ال محالة، أم : قيؿ معناه: َوْعُدُه َمْأِتيًّا
مفعكال بمعنى فاعؿ، مجاز عقمي مف : كقيؿ. مفعكال منجزا

إسناد ما بيًنيى السـ الفاعؿ إلى اسـ المفعكؿ، فعبلقتو 
المفعكلية، أم تمكركف اإلغكاء مكرا دائما ال تىٍفتيركف كال 

  4/248انظر                         .تمَّمُّكف منو ليبل كنيارا



176 
 

االلتفات : المطمب الثامف

:        تعريفو كشركطو

لكاه عمى كجيو، كفبلنا لفتو عف : مأخكذ مف لفت الشيء بفتح الفاء : االلتفات لغة 
: ك المفكت مف النساء. عطفو عميو: حرفو عنو ، كلفت رداءه عمى عنقو : الشيء 

. المرأة ليا زكج ككلد مف غيره ، فتشتغؿ بو عف الزكج: الكثيرة الٌتمفت، كىي أيضا 
(  1)المرأة النمامة: كالمفكت 

يبدك مف المعنى المغكم لمكممة أنو يدكر حكؿ  التحكؿ ك االنحراؼ كالميؿ عف المألكؼ، 
(  2).مف األكضاع كمف القيـ ، كمنو التحكؿ كالميؿ غير المرتقب في األسمكب

التعبير عف معنى بطريؽ مف الطرؽ الثبلثة بعد : عٌرفو الخطيب بأنو :  كاصطبلحا 
إف ىذا ىك المشيكر عند الجميكر، كالمقصكد : كقاؿ  (3).التعبير عنو بطريؽ آخر منيا

التكمـ كالخطاب كالغيبة، إال أف يحي العمكل في كتاب الطراز، : بالطرؽ الثبلث ىك 
: أكرد تعريفا آخر يبدك أكثر شمكلية لكافة أنكاع االلتفات في األسمكب حيث عرفو بقكلو 

( 4)".ىك العدكؿ مف أسمكب في الكبلـ إلى أسمكب آخر مخالؼ لؤلكؿ: االلتفات " 
ىك العدكؿ مف غيبة عمى خطاب كمف خطاب : كىذا أحسف مف قكلنا:" كأضاؼ قائبل 

كال شؾ أف االلتفات قد يككف مف ...إلى غيبة، ألف األكؿ يعـ سائر االلتفاتات كميا 
( 5)"الماضي إلى المضارع، كقد يككف عكس ذلؾ، كليذا كاف الحد األكؿ أقكل دكف غيره

                                                           
1

 (نفذ)اَظش نغبٌ انؼشة، ٔانمبيٕط انًؾٛؾ يبدح -  
2

 و انمبْشح1998، داس انفكش انؼشثٙ، 1/ ، ؽ11ؽغٍ ؿجم،  ص. اَظش أعهٕة ا٢نزفبد فٙ انج٣غخ انمشآَٛخ ، د-  
3

 2/132انـشاص نهؼهٕ٘  - 
4

 2/13انـشاص نهؼهٕ٘ -  
5

 انًشعغ انغبثك-  
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( : 1)ثبلث صكر ميمة ىي- مف بيف صكر أخرل- كيمكف القكؿ إف االلتفات يشمؿ 

االلتفات في نكع الضمير، كىك االنتقاؿ مف الخطاب إلى الغيبة ، كمف الغيبة إلى : أكال 
. الخطاب، كمنيما إلى التكمـ كالعكس

. االلتفات في عدد الضمير، مف المفرد إلى المثنى إلى الجمع كالعكس صحيح: ثانيا 

 .االلتفات في زمف الفعؿ، مف المضارع إلى الماضي إلى األمر كالعكس: ثالثا 

 : كيشترط في االلتفات 

.  أف يككف الضمير في المنتقؿ إليو عائدا إلى نفس المعنى في المنتقؿ عنو -1
.  أف يتحقؽ االلتفات في جممتيف مستقمتيف، ككذلؾ االلتفات في زمف الفعؿ -2

: كمف شكاىد االلتفات في نكع الضمير ما يمي- (أ)

َلْيِه }:االلتفات مف التكمـ إلى الخطاب نحك:أكال َوَما ِلَي اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِ ي َواِ 
ليو ترجعكف، مكاف– كمالي ال أعبد ):(2){ُتْرَجُعوفَ  ليو أرجع: كا  . (كا 

{ٌى ِإ َّا َأْعَطْيَ اَؾ اْلَكْوَثَر َفصَؿ لرّبؾ}: االلتفات مف التكمـ إلى الغيبة: ثانيا 
(3) :

. (فصؿ لنا:فصؿ لربؾ، مكاف – إنا أعطيناؾ ) 

ٍيفى ًبًيـٍ }: االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة: ثالثا  رى تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ كىجى . (4){حى

. (بكـ: بيـ ، مكاف – كنتـ )      

                                                           
1

 .،داس انًؼشفخ دٌٔ ربسٚخ2/يؾًذ أثٕ انفؼم إثشاْٛى ؽ: ، رؾمٛك326-2/325انجشْبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ، انضسكشٙ أَظش -   

 12 ا٢نزفبد فٙ انج٣غخ انمش آَٛخ ، يشعغ عبثك ، ص     
2

 22:ٚظ- 
3

 1:انكٕصش- 
4

 22:َٕٚظ - 
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َياَح }:مف الغيبة إلى التكمـ: رابعا  ابنا فىسيٍقنىاهي ًإلىى بىمىدو َوالمَُّه الَِّذي َأْرَسَؿ الرٍّ فىتيًثيري سىحى
. (فساقو: فسقناه، مكاف – اهلل الذم أرسؿ ) (1){مىيّْتو 

يَّاؾى نىٍستىًعيفي }:االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب: خامسا  اًلًؾ يىٍكـً الدّْيًف ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً    (2){مى

 (إياه نعبد: إياؾ نعبد، مكاف – مالؾ يـك الديف )          

: (3)كمنو قكؿ عمقمة بف عبدة : االلتفات مف الخطاب إلى التكمـ:  سادسا 

.             طحا بؾ قمب في الحساف طركب     بعيد الشباب عصر حػاف مشيب

.            يكمفني ليمي كقػد شط كليػيا        كعادت عكاد بيننا كخطػػكب

. (يكمفؾ: يكٌمفني، مكاف – طحا بؾ )           

: مف شكاىد االلتفات في الضمير مف حيث العدد - (ب )

َقاُلوا َأِجْئَتَ ا ِلَتْمِفَتَ ا َعمَّا َوَجْدَ ا }:االلتفات مف خطاب الكاحد إلى خطاب االثنيف نحك:أكال
  (4) {َعَمْيِه َآَباَءَ ا َوَتُكوَف َلُكَما اْلِكْبِرَياُء ِفي اأْلَْرضِ 

. (كتككف لؾ: كتككف لكما،  مكاف – أجئتنا لتمفتنا )

ـُ ال ٍَّساَء }:االلتفات مف خطاب الكاحد إلى الجمع، نحك: ثانيا َيا َأيُّضَها ال َِّبيُّض ِإَذا َطمَّْقُت
. (إذا طمقت: إذا طمقتـ النساء، مكاف – يا أييا النبي ) (5){َفَطمٍُّقوُهفَّ ِلِعدَِّتِهفَّ 

                                                           
1

 9:فبؿش-  
2

  5-4: انفبرؾخ - 
3

 .يٍ لظٛذح نّ فٙ دٕٚاَّ -  
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َقاَؿ َفَمْف َربُّضُكَما َيا }:االلتفات مف خطاب االثنيف إلى الكاحد، كقكلو تعالي: ثالثا 
. (أنتما، يا مكسى كيا ىاركف: يا مكسى، مكاف – فمف ربكما ).(1){ُموَسى

َوَأْوَحْيَ ا ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِه َأْف َتَبوََّآ }:االلتفات مف االثنيف إلى الجمع، نحك: رابعا 
اَلةَ  ـْ ِقْبَمًة َوَأِقيُموا الصَّ كاجعمكا - أف تبكآ لقكمكما) (2){ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوًتا َواْجَعُموا ُبُيوَتُك

(. 3)(بيكتكـ قبمة

اَلَة َوَبشٍِّر اْلُمْؤِمِ يفَ }: االلتفات مف الجمع إلى الكاحد، نحك: خامسا  :  (4){َوَأِقيُموا الصَّ

.  (كبشركا : كبشر، مكاف – أقيمكا  )

ـْ ِم ٍّي ُهًدى َفَمْف َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌؼ }: كقكلو  ُقْمَ ا اْهِبُطوا ِمْ َها َجِميًعا َفِإمَّا َيْأِتَي َُّك
ـْ َواَل ُهـْ   (منا : يأتينكـ مني، مكاف – قمنا ) .(5){َعَمْيِه

ْ ِس ِإِف }:االلتفات مف خطاب الجمع إلى التثنية، نحك:   سادسا  َيا َمْعَشَر اْلِجفٍّ َواإلِْ
ـْ َأْف َتْ ُفُذوا ِمْف َأْقَطاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َفاْ ُفُذوا اَل َتْ ُفُذوَف ِإالَّ ِبُسْمَطاٍف َفِبَأيٍّ  اْسَتَطْعُت

  (.8)(ربكما تكذباف، مكاف ربكـ تكذبكف- إف استطعتـ أف تنفذكا) ،(6){َآاَلِء َربٍُّكَما ُتَكذٍَّبافِ 

 :كمف شكاىد االلتفات في زمف الفعؿ -  ج

        كثيرا ما يقع الماضي مكقع المضارع، كالمضارع مكقع الماضي، سعيا لتحقيؽ 
غايات ببلغية عالية، كأسرار معنكية سامية، تظير لمباحث الحثيث كتتجمي لمعالـ 

                                                           
 10: انـ٣ق - 1

 49:ؿّ - 2

 ،داس انًؼشفخ دٌٔ ربسٚخ2/يؾًذ أثٕ انفؼم إثشاْٛى ؽ: ، رؾمٛك326-2/325انجشْبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ، انضسكشٙ - 3
 87: َٕٚظ -4

 38:انجمشح - 5

 87َٕٚظ - 6

 38: انجمشح - 7
8

 35-34: انشؽًٍ - 
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القدير، مف خبلؿ تتبعو لممقامات كاستظياره لمقتضيات األحكاؿ، كتعمقو في حركة 
:   األسمكب كسياقو، كمف ذلؾ 

االلتفات مف الماضي إلى المضارع، كفائدتو استحضار الصكرة الماضية لتككف -(1)
ْرَ ا اْلِجَباَؿ َمَعُه }:حاضرة مشيكدة، ككأنيا تقع اآلف أماـ ناظريؾ، كقكلو تعالي ِإ َّا َسخَّ

ْشَراؽِ  ، ألف التسخير (مسبحات: يسبحف، مكاف– سخرنا ) (1){ُيَسبٍّْحَف ِباْلَعِشيٍّ َواإلِْ
كالتسبيح قد كقعا كانتيى أمرىما في زمف النبي داككد عميو السبلـ، فيي حكاية عف قصة 

يجعميا حاضرة ماثمة  (يسبحف ):ماضية في عمؽ الزماف، كلكف التعبير عنيا بالمضارع
قاؿ .  بالحركة كبالحياة، ككأنيا تقع اآلف تحت السمع كالبصر، كبالصكت كالصكرة

نعـ، كما اختير : ىؿ مف فرؽ بيف يسبحف كمسبحات؟ قمت: فإف قمت ): الزمخشرم
يسبحف عمى مسبحات إال لذلؾ، كىك الداللة عمى حدكث التسبيح مف الجباؿ شيئا بعد 

(  2.)(شيء كحاال بعد حاؿ، ككأف السامع حاضر تمؾ الحاؿ يراىا تسبح

االلتفات مف المضارع إلى الماضي، لمداللة عمى تحقؽ كقكع الفعؿ، حتى كأنو قد -(2)
وِر َفَفِزَع َمْف ِفي السََّماَواِت َوَمْف }:كقع كحدث بالفعؿ، كقكلو تعالي َوَيْوـَ ُيْ َفُخ ِفي الصُّض

، ألنو يتحدث عف (يفزع: ففزع، مكاف – كيـك ينفخ )، (3){ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْف َشاَء المَّهُ 
المستقبؿ عند قياـ الساعة، كلكنو عبر عنو بالماضي إشارة إلى تحقؽ كقكعو ال محالة، 
فيك لشدة اليقيف في كقكعو بمنزلة الكاقع المشيكد في الماضي، إذ ال فرؽ بيف الماضي 

(. 4)كالمستقبؿ ماداـ األمر كذلؾ

                                                           
1

 18:ص -  
2

  78/ 4انكشبف -  
3

 87: انًُم -  
4

 302اَظش خظبئض انزشاكٛت، يشعغ عبثك طـ-  
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   كىكذا، يعرض القرآف الكريـ كثيرا مف كقائع يـك القيامة بصيغة الماضي، ككأنيا 
كقائع كمشاىد قد كقعت كانقرضت، تقريرا مؤكدا لكينكنتيا، كأف زمف الدنيا عند ربؾ 
بمنزلة زمف قد مضي كسمؼ، أسمكبا حاسما يطكل عنصر الزمف في مكاجية غفمة 

عراض المعرضيف عف يـك القيامة  (1).الغافميف كا 

كذكر الزمخشرم أف االلتفات مف محاسف القكؿ، ألف الكبلـ إذا نقؿ مف أسمكب إلى 
أسمكب، كاف ذلؾ أحسف تطرية لنشاط السامع، كأكثر إيقاظا لئلصغاء إليو مف إجرائو 

عمى أسمكب كاحد، كيمثؿ االلتفات اتساعا كفسحة في حركة الكبلـ، كبراعة كتفننا 
(  2)لممتكمـ

 االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب: أوال 

 :الّتف ُّضِف في األسموب واْستمالِة القموب -(1)
يَّاَؾ َ ْسَتِعيفُ }:في قكلو  مف االلتفات( 5-4:الفاتحة) (3){َماِلِؾ َيْوـِ الدٍّيِف ِإيَّاَؾ َ ْعُبُد َواِ 
اتباع نيج : فائدتو: قاؿ أبك السعكد  {ِإيَّاَؾ َ ْعُبدُ }:إلى الخطاب  {َماِلِؾ َيْوـِ الدٍّيفِ } :الغيبة

ا أٌف التٌنقُّؿى مف أسمكبو إلى أسمكبو أىٍدخؿي في اٍستجبلب ..الببلغة في افتناف الكبلـ ًلمى
 ( 4).النفكًس كاستمالًة القمكبً 

 :تربية المهابة والّتحريُض عمى أداء حؽ الّ عمة -2
ـْ اَل َيْعِقُموَف يا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا ...َوَمَثُؿ الَِّذيَف َكَفُروا }: قكلو تعالي ـٌ ُعْمٌي َفُه ُصٌـّ ُبْك

ـْ  واشكروا هلل  االلتفات مف الغيبة  بالحديث عف ،(5){ُكُموا ِمْف َطيٍَّباِت َما َرَزْقَ اُك
، إلى خطاب المؤمنيف بالنداء {َوَمَثُؿ الَِّذيَف َكَفُروا}:المشركيف المتشٌبثيف بنيج آبائيـ

                                                           
1

 143، ٔثغٛخ ا٠ٚؼبػ 2/143اَظش ا٠ٚؼبػ -  
2

 386/ 3انكشبف -  
3

 5-4: انفبرؾخ -  
4

 1/25أثٕ انغؼٕد -  
5

 172-171:انجمشح -  
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ـْ }:كباألمر باألكؿ مف الطيبات غرضو :  { َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا ُكُموا ِمْف َطيٍَّباِت َما َرَزْقَ اُك
   (.    1)تربية الميابة في النفكس كالٌتحريض عمى أداء حؽ النّْعمة

 :االلتفات لمحّث عمى االمتثاؿ وااللتزاـ -3
ـْ َأْف }:  قكلو  ْف َأَرْدُت َفِإْف َأَراَدا ِفَصااًل َعْف َتَراٍض ِمْ ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَ اَح َعَمْيِهَما ، َواِ 

ـْ ِباْلَمْعُروؼِ  ـْ َما آَتْيُت ـْ ِإَذا َسمَّْمُت ـْ َفاَل ُجَ اَح َعَمْيُك . (2){َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُك
ـْ َأْف َتْسَتْرِضُعوا }:،إلى مخاطبة اآلباء {َفاَل ُجَ اَح َعَمْيِهَما}:االلتفات مف الغيبة ْف َأَرْدُت  َواِ 

ٍذبييـ إلى االمتثاؿ بما أمركا بو ، مف  عدـ إلحاؽ الٌضرًر ال : ، الغرض منو  {َأْواَلَدُكـْ  جى
باألميات كال باآلباء، كعدـ االختبلؼ في شأف إرضاع األكالد ، كالحثُّ عمى التىكافؽ 

(. 3)كالٌتراضي بينيما في إرضاعيـ كتربيتيـ تربية قكيمة
: كثرة الج ايات توجب المواجهة بالتقريع والتوبيخ-4

ـْ ِإْذ ُيَبيٍُّتوَف َما اَل }:قكلو تعالي َيْسَتْخُفوَف ِمَف ال َّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَف ِمَف المَِّه َوُهَو َمَعُه
ـْ ِفي اْلَحَياِة  ـْ َعْ ُه ـْ َهُؤاَلِء َجاَدْلُت َيْرَضى ِمَف اْلَقْوِؿ َوَكاَف المَُّه ِبَما َيْعَمُموَف ُمِحيًطا، َها َأْ ُت

ـْ َوِكياًل  ـْ َمْف َيُكوُف َعَمْيِه ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأ ، التفات مف .(4){الدُّضْ َيا َفَمْف ُيَجاِدُؿ المََّه َعْ ُه
ٍنييـٍ }: إلى الخطاب {يستخفكف مف الناس}:الغيبة  ٍلتيـٍ عى ادى ًء جى : كالغرض منو {ىىا أىٍنتيـٍ ىىؤيالى

تمكيف الخطاب كالتفنف فيو، كتكجييو إلييـ رأسا، إيذانا بأف كثرة جناياتيـ تكجب 
 .(5)مشافيتيـ بالتكبيخ كالتقريع

الَِّذيَف َيْ ُقُضوَف َعْهَد المَِّه ِمْف َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيْقَطُعوَف َما َأَمَر المَُّه ِبِه }:كنظيره قكلو تعالي
ـْ َأْمَواًتا  ـُ اْلَخاِسُروَف ،َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالمَِّه َوُكْ ُت َأْف ُيوَصَؿ َوُيْفِسُدوَف ِفي اأْلَْرِض ُأوَلِئَؾ ُه
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ـْ  ـُ اْلَخاِسُروفَ }: االلتفات مف الغيبة ،(1){َفَأْحَياُك ، إلى الخطاب بصيغة {ُأوَلِئَؾ ُه
تعداد قبائحيـ كتزايد السخط : ، الغاية منو ىي {َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالمَّهِ }:االستفياـ التعجبيٌ 

عمييـ إلى درجة تكجب مشافيتيـ بالتكبيخ كالتقريع ، بعد أف بمغت قبائحيـ مبمغا يثير 
(.  2)الغضب كالنقمة عمييـ

ـْ ُتْشِرُكوَف ِمْف ُدوِف المَِّه ، َقاُلوا َضمُّضوا َع َّا }:كنظيره قكلو تعالي ـْ َأْيَف َما ُكْ ُت َـّ ِقيَؿ َلُه ُث
ـْ ...  ـْ َتْفَرُحوَف ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحؽٍّ َوِبَما ُكْ ُت ـْ ِبَما ُكْ ُت َكَذِلَؾ ُيِضؿُّض المَُّه اْلَكاِفِريَف ، َذِلُك

: إلى الخطاب{َكَذِلَؾ ُيِضؿُّض المَُّه اْلَكاِفِريفَ }:،االلتفات مف الغيبة(3){َتْمَرُحوفَ 
ـْ َتْفَرُحوَف ِفي اأْلَْرضِ } ـْ ِبَما ُكْ ُت المبالغة في التكبيخ كالتبكيت بما يبلقكنو : غرضو {َذِلُك

يـك القيامة ، بسبب كفرىـ كاتخاذىـ سبيؿ شيكاتيـ كأىكائيـ ، كاعتصاميـ بحبؿ 
. الشيطاف

ـْ َأْجٌر }: كنظيره قكلو اِلَحاِت َفَمُه َـّ َرَدْدَ اُه َأْسَفَؿ َساِفِميَف ، ِإالَّ الَِّذيَف آَمُ وا َوَعِمُموا الصَّ ُث
 .(4){َغْيُر َمْمُ وٍف ، َفَما ُيَكذٍُّبَؾ َبْعُد ِبالدٍّيفِ 

: التفات مف الغيبة كحديثو عف خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ ثـ رٌده إلى أرذؿ العمر
َـّ َرَدْدَ اُه َأْسَفَؿ َساِفِميفَ } تشديد  : ، غرضو  {َفَما ُيَكذٍُّبَؾ َبْعُد ِبالدٍّيفِ }:، إلى الخطاب{ُث

التكبيخ كتغميظ التبكيت عمي اإلنساف الكافر الجاحد لدالئؿ الربكبية الناطقة في األنفس 
نكاره  بعد قياـ الدالئؿ كالبراىيف مف بيف : قبؿ اآلفاؽ، أم فما يجعمؾ كاذبا بديف اهلل كا 

(. 5)يدم اإلنساف كمف خمفو، الدالة عمى أنو الكاحد األحد الفرد الٌصمد
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: االلتفات لممبالغة في الوعيد وتشديد التهديد -5
َوَأَذاٌف ِمَف المَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى ال َّاِس َيْوـَ اْلَحجٍّ اأْلَْكَبِر َأفَّ المََّه َبِريٌء ِمَف }:كقكلو تعالي

ـْ َفُهَو َخْيٌر َلُكـْ  َأفَّ المََّه َبِريٌء ِمَف }:، االلتفات مف الغيبة (1){اْلُمْشِرِكيَف َوَرُسوُلُه َفِإْف تُْبُت
ـْ }:، إلى المشافية بالخطاب{اْلُمْشِرِكيَف َوَرُسوُلهُ  ـْ َفُهَو َخْيٌر َلُك زيادة : كغرضو  {َفِإْف تُْبُت

(. 2)الكعيد كالتيديد كتشديد الخناؽ عمى المشركيف ليمتزمكا بالعيكد كيىفيكا بالمكاثيؽ
ـْ َبْؿ }:     كمنو قكلو ـُ المَُّه ِمْف َفْضِمِه ُهَو َخْيًرا َلُه َواَل َيْحَسَبفَّ الَِّذيَف َيْبَخُموَف ِبَما آَتاُه

ُقوَف َما َبِخُموا ِبِه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوِلمَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوالمَُّه  ـْ َسُيَطوَّ ُهَو َشرٌّ َلُه
ُقوَف َما َبِخُموا ِبهِ }:، االلتفات مف الغيبة(3){ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ  ، إلى {َسُيَطوَّ

المبالغة في الكعيد كتشديد التيديد، كاإلشعار :غرضو  {َوالمَُّه ِبَما َتْعَمُموَف َخِبير}:الخطاب
(.  4)باشتداد غضب الرحمف الناشئ مف ذكر قبائحيـ

ثَاِ َي ِعْطِفِه ِلُيِضؿَّ َعْف َسِبيِؿ المَِّه َلُه ِفي الدُّضْ َيا ِخْزٌي َوُ ِذيُقُه َيْوـَ }كنظيره قكلو تعالي
ثَاِ َي ِعْطِفِه  }:االلتفات مف الغيبة، (5){اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحِريِؽ ، َذِلَؾ ِبَما َقدََّمْت َيَداؾَ 

تأكيد الكعيد : ، فائدتو{َذِلَؾ ِبَما َقدََّمْت َيَداؾَ }:إلى الخطاب، {ِلُيِضؿَّ َعْف َسِبيِؿ المَّهِ 
كتشديد التيديد عميو، بالخزم في الحياة الدنيا كالعذاب الحريؽ في اآلخرة، جزاء كفاقا 

 (.6)لمف ييضؿُّ الناسى عف سبيؿ اهلل
ـْ َكاُ وا اَل َيْرُجوَف ِحَساًبا،َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَ ا ِكذَّاًبا، َوُكؿَّ َشْيٍء }:كنظيره قكلو تعالي ِإ َُّه

ـْ ِإالَّ َعَذاًبا َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَ ا }:االلتفات مف الغيبة ، (7){َأْحَصْيَ اُه ِكَتاًبا، َفُذوُقوا َفَمْف َ ِزيَدُك
ـْ ِإالَّ َعَذاًبا} : إلى الخطاب، {ِكذَّاًبا إبراز تشديد الكعيد ك :  فائدتو {َفُذوُقوا َفَمْف َ ِزيَدُك
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، الدالة  عمى أف ترؾ الزيادة مف العذاب منفي ّّ  (بمف)تكثيؼ التيديد ، المؤٌكد بالنفي 
نفيان جازما ، كأنو ليس مما ال يدخؿ تحت دائرة الصّْحة كاإلمكاف ، فيـ في مزيد مف 

، كركل الطبرم عف عبد اهلل . العذاب أبدان ، دليبل عمى بمكغ الغضب كالسخط أقصا مداه
(. 1)أٌف ىذه اآلية ىي أشدُّ ما في القرآف عمى أىؿ النار:  بف عمرك

ْ َساَف َلَيْطَغى، َأْف َرآُه اْسَتْغَ ى، ِإفَّ ِإَلى َربٍَّؾ الرُّضْجَعى}:كنظيره قكلو تعالي  ،(2){َكالَّ ِإفَّ اإلِْ
إلى الخطاب  {إف اإل ساف ليطغى}:االلتفات مف الغيبة كحديثو عف طغياف اإلنساف

  ، {ِإفَّ ِإَلى َربٍَّؾ الرُّضْجَعى}:بالرجوع في  هاية المطاؼ إلى اهلل حصرا 
إيقاع الكعيد كتشديد التيديد لئلنساف الطاغية الجائر عف حدكد اهلل ، بسبب : غرضو 

(. 3)أفضاؿ اهلل كًنعمو عميو ، كتحذيره مف مغٌبة الزيغ كالجكر كالطغياف
 :االلتفات لممشافهة بالعتاب وتشديد أمره - 6

ْذ َأَسرَّ ال َِّبيُّض ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا}:قكلو تعالي ِإْف َتُتوَبا ِإَلى المَِّه َفَقْد َصَغْت ... َواِ 
ْف َتَظاَهَرا َعَمْيِه َفِإفَّ المََّه ُهَو َمْواَله وجبريؿ وصالح المؤم يف  االلتفات ،(4){ُقُموُبُكَما َواِ 

غىٍت  }:، إلى المكاجية بالخطاب {ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجوً }:مف الغيبة ًإٍف تىتيكبىا ًإلىى المًَّو فىقىٍد صى
ا ـٌ المؤمنيف عائشة : ، غرضو {قيميكبيكيمى المبالغة في تشديد العتاب كتكثيؼ المـك عمى أ

بنت الصديؽ كحفصة بنت الفاركؽ رضي اهلل عنيما، إًلٍفشاًئيما سرَّ النبيّْ كتظاىرىما 
(. 5)عميو في القصة المعركفة الكاردة في سكرة التحريـ 

َعَبَس َوَتَولَّى ،َأْف َجاَءُه اأْلَْعَمى ، َوَما ُيْدِريَؾ َلَعمَُّه َيزَّكَّى ، َأْو َيذَّكَُّر }: كنظيره قكلو تعالي
، إلى الخطاب مشافيةن بالعتاب  {َعَبَس َوَتَولَّى}:، االلتفات مف الغيبة (6){َفَتْ َفَعُه الذٍّْكَرى
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ا ييٍدًريؾى لىعىمَّوي يىزَّكَّى، أىٍك يىذَّكَّري فىتىٍنفىعىوي الذٍّْكرىل}:بالعتاب  مى تشديد العتاب عميو : غرضو  {كى
صمي اهلل عميو كسمـ ، ألف المشافية أدخؿ في تكثيفو  كتعنيفو، كذلؾ لمٌا أعرض النبيي 
ـٌ مكتـك  عميو السبلـ عف االستجابة لنداء الصحابي الجميؿ ، كفيؼ البصر عبد اهلل بف أ

رضي اهلل عنو، كأقبؿ عمى نفر مف صناديد قريش أمبل في إسبلميـ، فنزلت اآليات 
(. 1)تعاتب كتصحح المسار كتيٌسًددي التكجيو 

 :  االلتفات مف المجابهة بسوء األقواؿ إلى المواجهة بسوء األفعاؿ-7
ْ َساُف ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُّضُه َفَأْكَرَمُه َوَ عََّمُه َفَيُقوُؿ َربٍّي َأْكَرَمِف ، َوَأمَّا }: قوله تعالي  َفَأمَّا اإلِْ

ـَ ، َواَل  ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَمْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُؿ َربٍّي َأَهاَ ِف ،َكالَّ َبْؿ اَل ُتْكِرُموَف اْلَيِتي
وَف َعَمى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِف، َوَتْأُكُموَف التُّضَراَث َأْكاًل َلمًّا  ، االلتفات مف الغيبة (2){َتَحاضُّض

هي }:كحديثو عف سكء أقكاؿ اإلنساف إزاء مكقؼ االبتبلء ا اٍبتىبلى ٍنسىافي ًإذىا مى إلى  {فىأىمَّا اإٍلً
ـى ى}:مخاطبتو بسكء أفعالو  اإليذاف باقتضاء تعداد : ، فائدتو  {الَّ بىٍؿ الى تيٍكًرميكفى اٍليىًتي

بؿ إٌف لكـ : جنايات اإلنساف مشافيتو بيا كتكبيخو كتقريعو كتشنيعو عمييا، كالمعنى 
ألحكاالن كأفعاالن أشدُّ مما ذيكر، كأدٌؿ عمى تيالككـ عمى متاع الحياة ، حيث يكرمكـ اهلل 
تعالي بكثرة الماؿ ، فبل تؤٌدكف ما يمزمكـ فيو مف إكراـ اليتيـ ، كالٌتحاٌض عمى إطعاـ 

 . (3).كالٌتعٌفؼ عف أكؿ أمكاؿ اليتامى ظمما. المسكيف 
: االلتفات الستكماؿ أوجه ال ٍَّعـ واالمت اف والحّث عمى شكرها-8

َـّ َشَقْقَ ا اأْلَْرَض  }:قوله تعالي ْ َساُف ِإَلى َطَعاِمِه  َأ َّا َصَبْبَ ا اْلَماَء َصبًّا، ُث َفْمَيْ ُظِر اإلِْ
ـْ َوأِلَْ َعاِمُكـْ ... َشقًّا،  َفَأْ َبْتَ ا ِفيَها َحبًّا َوِعَ ًبا َوَقْضًبا بدأت اآليات بتكجيو  ،(4){َمَتاًعا َلُك

ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًموً }: (الغيبة)االمتناف إلى إلنساف ، ثـٌ كاف االلتفات منو  إليو  {فىٍميىٍنظيًر اإٍلً
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ينا خصكصا إلى أىؿ مكة ـٍ }:في الخطاب، ميكجن ـٍ كىأًلىٍنعىاًمكي ا لىكي تكميؿ : ، كفائدتو{مىتىاعن
ذكر أكجو النّْعىـ كاالمتناف المتكالية عمييـ كعمى اإلنساف عامة ، مف لحظة نزكلو إلى 

(. 1)الحياة الدنيا إلى رحيمو عنيا إلى الدار اآلخرة
ـُ ... َلَقْد َرِضَي المَُّه َعِف اْلُمْؤِمِ يَف ِإْذ ُيَباِيُعوَ َؾ َتْحَت الشََّجَرِة }:كنظيره قكلو تعالي َوَعَدُك

َؿ َلُكـْ  ـَ َكِثيَرًة َتْأُخُذوَ َها َفَعجَّ َلَقْد َرِضَي المَُّه َعِف  } :االلتفات مف الغيبة  (2){المَُّه َمَغاِ 
ـَ َكِثيَرةً }: إلى الخطاب،{اْلُمْؤِمِ يفَ  ـُ المَُّه َمَغاِ  عزاز : غرضو ، {َوَعَدُك تشريؼ كا 

لممخاطبيف الذيف ىـ صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ، كحٌثيـ عمى االعتناء 
(. 3)بأفضاؿ اهلل كبنعمو المتكالية عمييـ بالشكر

ـْ َقاِصَراُت }:كنظيره قكلو تعالي ُمتَِّكِئيَف ِفيَها َيْدُعوَف ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب، َوِعْ َدُه
: االلتفات مف الغيبة ،(4){الطَّْرِؼ َأْتَراٌب، َهَذا َما ُتوَعُدوَف ِلَيْوـِ اْلِحَسابِ 

ا تيكعىديكفى ًليىٍكـً اٍلًحسىابً }:، إلى الخطاب {ميتًَّكًئيفى ًفييىا} انتقاء األسمكب : ، غرضو{ىىذىا مى
األىٍليىؽي بمقاـ االمتناف كالتكريـ، كىك الخطاب المباشر مف ذم الفضؿ كالنّْعمة لممينعـ 

(. 5)عميو تفضُّبل كتكريما لو 
 :االلتفات لممبالغة في اإلفحاـ واإللزاـ-9

َقاُلوا اتََّخَذ المَُّه َوَلًدا ُسْبَحاَ ُه ُهَو اْلَغِ يُّض َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض }:قكلو تعالي
ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ِبَهَذا َأَتُقوُلوَف َعَمى المَِّه َما اَل َتْعَمُموفَ   االلتفات مف ،(6){ِإْف ِعْ َدُك

ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ِبَهَذا}:إلى الخطاب {َقاُلوا اتََّخَذ المَُّه َوَلًدا}:الغيبة : ، كالغرض منو{ِإْف ِعْ َدُك
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مزيد مف المبالغة في اإللزاـ كاإلفحاـ، كتأكيدا عمى التكبيخ كالتقريع عمييـ لجيميـ 
ليـ عمى اهلل بغير عمـ (. 1)كاختبلقيـ الكذب، كتقكُّ

 :المبالغة في الّتحريض عمى القتاؿ وتأكيد وجوبه- 10
َفْمُيَقاِتْؿ ِفي َسِبيِؿ المَِّه الَِّذيَف َيْشُروَف اْلَحَياَة الدُّضْ َيا ِباَْلِخَرِة َوَمْف ُيَقاِتْؿ ِفي }:قكلو تعالي

ـْ اَل ُتَقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ  َسِبيِؿ المَِّه َفُيْقَتْؿ َأْو َيْغِمْب َفَسْوَؼ ُ ْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما ، َوَما َلُك
ومالكـ ال تقاتموف }:إلى الخطاب  {فميقاتؿ في سبيؿ اهلل}:، التفات مف الغيبة (2){المَّهِ 

كقد تىقىكَّل ، المبالغة في الٌتحريض عمى القتاؿ كتأكيد كجكبو: ، وغرضه{في سبيؿ اهلل
ىذا المعنى باالستفياـ اإلنكارل الداؿ عمى معنى النفي، أم نفي كجكد المكانع كالعكائؽ 

(. 3)التى تحكؿ دكف خركج المخاطبيف لمقتاؿ في سبيؿ اهلل
بطاؿ الباطؿ- 11   :االلتفات لممبالغة في إحقاؽ الحؽ وا 

ـْ َسيٍَّئٌة َيُقوُلوا َهِذِه }:قكلو تعالي ْف ُتِصْبُه ـْ َحَسَ ٌة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْف ِعْ ِد المَِّه َواِ  ْف ُتِصْبُه َواِ 
ِمْف ِعْ ِدَؾ ُقْؿ ُكؿٌّ ِمْف ِعْ ِد المَِّه َفَماِؿ َهُؤاَلِء اْلَقْوـِ اَل َيَكاُدوَف َيْفَقُهوَف َحِديثًا َما َأَصاَبَؾ 
ِمْف َحَسَ ٍة َفِمَف المَِّه َوَما َأَصاَبَؾ ِمْف َسيٍَّئٍة َفِمْف َ ْفِسَؾ َوَأْرَسْمَ اَؾ ِلم َّاِس َرُسواًل َوَكَفى 

ف تصبيـ حسنة}: التفات مف الغيبة،(4){ِبالمَِّه َشِهيًدا : ، إلى الخطاب{كا 
إبراز مزيد االعتناء برٌد مقالتيـ الباطمة ، : كالغرض منو {ما أصابؾ مف حسنة}

كاإلشعار بأف مضمكنو مبنيّّ عمى حكمةو بالغةو ، كتحقيؽي المبالغًة بقطع احتماؿ سببٌية 
  (.5)معصية بعضيـ لعقكبة اآلخريف
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 :لطؼ االستمالة والترغيب في حسف المعاممة- 12
ِف اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْف َبْعِمَها ُ ُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَ اَح َعَمْيِهَما َأْف ُيْصِمَحا }:قكلو تعالي َواِ 

ْف ُتْحِسُ وا َوَتتَُّقوا َفِإفَّ المََّه َكاَف  ْمُح َخْيٌر َوُأْحِضَرِت اأْلَْ ُفُس الشُّضحَّ َواِ  َبْيَ ُهَما ُصْمًحا َوالصُّض
{ َفاَل ُجَ اَح َعَمْيِهَما َأْف ُيْصِمَحا َبْيَ ُهَما ُصْمًحا}:التفات مف الغيبة ، (1){ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا

ْف ُتْحِسُ وا َوَتتَُّقوا}:إلى الخطاب  الٌتٌمطؼي في استمالة األزكاج : كالغرض منو  {َواِ 
كترغيبيـ في حسف المعاممة مع زكجاتيـ ، إمساكا بالمعركؼ أف تسريحا بالتي ىي 

(. 2)أحسف
:  إظهار كماؿ الع اية باألمر ، وبمضموف الكالـ- 13

ـَ }:قكلو تعالي ـُ المَُّه ِمْف َفْضِمِه َفَقْد آَتْيَ ا آَؿ ِإْبَراِهي ـْ َيْحُسُدوَف ال َّاَس َعَمى َما آَتاُه َأ
ـْ ُمْمًكا َعِظيًما ـُ المَُّه ِمْف َفْضِمهِ }:، التفات مف الغيبة (3){اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَ اُه ، {آَتاُه

ـَ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ }:إلى التكٌمـ بنكف العظمة إجراء : ، كالغرض منو {َفَقْد آَتْيَ ا آَؿ ِإْبَراِهي
الكبلـ عمى سنف الكبرياء إلظيار كماؿ العناية باألمر كبمضمكف الكبلـ، بأٌف حسد 
المشركيف لمحمد صمي اهلل عميو كسمـ، أٍف اصطفاه اهلل لمنبكة كالرسالة، ىك حسد في 

الذيف ىـ أسبلؼ محمد  - غاية القبح كالبطبلف،  فىًمٍف قىٍبًمو مىفَّ اهللي عمى آؿ إبراىيـ 
بأنعيـو أكثر كأكثر، منيا نعمة الٌنبكة كالرسالة، كمنيا نعمة الكتاب - كأبناء عمكمتو

كالحكمة ، كآتاه اهلل ممكا عظيما، فحسيـ مىٍف حسدىـ عمييا ، كما كانكا ليضٌركىـ في 
(.  4)شيء، أىٍك ليغٌيركا نعمة اهلل إلى غير مقصدىا
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ـْ َلُمْحَضُروَف }:كنظيره قكلو تعالي َوَجَعُموا َبْيَ ُه َوَبْيَف اْلِج َِّة َ َسًبا َوَلَقْد َعِمَمِت اْلِج َُّة ِإ َُّه
ـْ َعَمْيِه ِبَفاِتِ يفَ ...ُسْبَحاَف المَِّه َعمَّا َيِصُفوفَ  ـْ َوَما َتْعُبُدوَف ، َما َأْ ُت  االلتفات مف ،(1){َفِإ َُّك

، كغرضو إظيار كماؿ االعتناء بمضمكف الخبر {َوَجَعُموا َبْيَ ُه َوَبْيَف اْلِج َِّة َ َسًبا}:الغيبة 
َتَكاُد السََّماَواُت َيَتَفطَّْرَف }:، كىك نسبتيـ الكلد إلى اهلل كتنزيو اهلل منو ، كىك زعـه كافتراءه 

ِمْ ُه َوَتْ َشؽُّض اأْلَْرُض َوَتِخرُّض اْلِجَباُؿ َهدًّا، َأْف َدَعْوا ِلمرَّْحَمِف َوَلًدا ، َوَما َيْ َبِغي ِلمرَّْحَمِف َأْف 
 (2){َيتَِّخَذ َوَلًدا

: االلتفات إلظهار كماؿ الغضب والسُّضْخط - 14
َوَيُقوُلوَف َأِئ َّا َلَتاِرُكوا آِلَهِتَ ا ِلَشاِعٍر َمْجُ وٍف، َبْؿ َجاَء ِباْلَحؽٍّ َوَصدََّؽ }:قكلو تعالى

ـْ َلَذاِئُقو اْلَعَذاِب اأْلَِليـِ     (3){اْلُمْرَسِميَف ، ِإ َُّك
ـْ َلَذاِئُقو اْلَعَذاِب }:، إلى الخطاب { َوَيُقوُلوَف َأِئ َّا َلَتاِرُكوا آِلَهِتَ ا}:االلتفات مف الغيبة  ِإ َُّك

إظيار كماؿ الغضب كالٌسخط عمى المشركيف كمف لٌؼ لٌفيـ ، : ، كالغرض منو  {اأْلَِليـِ 
(. 4)بسبب تعٌنتيـ كجحكدىـ ، كبنبذىـ رسكؿ اهلل بما ىك أبرأ الناس منو 

:  االلتفات القتضاء الحاؿ اإلعراض عف المخاطبيف وبياف قبائحهـ لغيرهـ- 15
ـْ ِمْف ُدوِف الرَّْحَمِف ِإِف اْلَكاِفُروَف ِإالَّ ِفي }:قكلو تعالي ـْ َيْ ُصُرُك َأمَّْف َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْ ٌد َلُك

ـْ }:االلتفات مف الخطاب، (5){ُغُرورٍ  ـْ َيْ ُصُرُك : إلى الغيبة {َأمَّْف َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْ ٌد َلُك
اإليذاف باقتضاء حاؿ الكافريف المذككريف : ، غرضو {ِإِف اْلَكاِفُروَف ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ }

اإلعراض عنيـ، كبياف قبائح أفعاليـ لغيرىـ مف الناس، ك إظيار الكافريف في مكضع 
(. 6)اإلضمار لذٌميـ بالكفر كلتعميؿ غركرىـ بو
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: االلتفات إلظهار مزيد االعت اء بمضموف الكالـ- 16
ـْ ِإالَّ َواِرُدَها َكاَف َعَمى }:قكلو تعالي  ْف ِمْ ُك ـْ َأْوَلى ِبَها ِصِميًّا، َواِ  ـُ ِبالَِّذيَف ُه َـّ َلَ ْحُف َأْعَم ُث

ـْ َأْوَلى ِبَها ِصِميًّاأ}: ، االلتفات مف الغيبة(1){َربٍَّؾ َحْتًما َمْقِضيًّا ـُ ِبالَِّذيَف ُه ، إلى {َ ْعَم
ـْ ِإالَّ َواِرُدَها}:الخطاب ْف ِمْ ُك إظيار مزيد االعتناء بمضمكف الكبلـ، كقد : كغرضو  { َواِ 

ليس في الكبلـ التفات، فيك خطاب لمناس جميعا مف غير التفات إلى المذككريف، : قيؿ
ئى  ًٌ ف منيـ إاٌل كاردىا):كيؤيد األكؿ أنو قري (. 2)(كا 

ـْ ِرْزًقا ِمَف السََّماَواِت َواأْلَْرِض }:كنظيره قكلو تعالي َوَيْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َما اَل َيْمِمُؾ َلُه
ـْ اَل َتْعَمُموفَ  ـُ َوَأْ ُت  االلتفات ،(3){َشْيًئا َواَل َيْسَتِطيُعوَف ،َفاَل َتْضِرُبوا ِلمَِّه اأْلَْمثَاَؿ ِإفَّ المََّه َيْعَم

: ، كغرضو{َفاَل َتْضِرُبوا ِلمَِّه اأْلَْمثَاؿَ }:، إلى الخطاب {َوَيْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَّهِ  }:مف الغيبة
اإليذاف باالىتماـ بمضمكف الجممة، كىك الٌنييي عف ضرب األمثاؿ هلل خاصة ، فإف 

ضرب المثؿ مبناه تشبيو حالة بحالة ، كقٌصة بقٌصة ، كالمعنى ال تشٌبيكا بشأنو تعالي 
ـُ  ِإفَّ  }: شأنا مف الشئكف ، فيك مف ناحية ليس كمثمو شيءه ، كمف ناحية أخرل المََّه َيْعَم

ـْ اَل َتْعَمُموفَ   .ككفي، {َوَأْ ُت
 :االلتفات لمت ويه بشرؼ المخاطبيف وبعمّو درجتهـ- 17

ـْ ِبِصَحاٍؼ ِمْف َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَْ ُفُس َوَتَمذُّض }:قكليا تعالي ُيَطاُؼ َعَمْيِه
ـْ ِفيَها َخاِلُدوفَ  ـْ }:، إلى الخطاب{ُيَطاُؼ َعَمْيِهـْ }:، االلتفات مف الغيبة(4){اأْلَْعُيُف َوَأْ ُت َوَأْ ُت

ـْ ِفيَها َخاِلُدوفَ }:الخطاب لمتنكيو بمقاـ المخاطبيف كعٌمك درجتيـ بتكجيو : ،كغرضو {َوَأْ ُت
(. 5)الخطاب إلييـ في مقاـ اإلنعاـ كاالمتناف
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: االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة : ثا يا 
:  الّتسجيؿ عمى المشركيف ضالَلهـ الموجَب لإلعراض ع هـ-(1)
ـُ اتَِّبُعوا َما َأْ َزَؿ المَُّه َقاُلوا َبْؿ َ تَِّبُع َما َأْلَفْيَ ا َعَمْيِه آَباَءَ ا }:قكلو تعالي-(أ) َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 

ـْ اَل َيْعِقُموَف َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوفَ  االلتفات مف الخطاب في اآلية ، (1){َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُه
ذا قيؿ ليـ}:إلى الغيبة {كلعمكـ تشكركف..كأف تقكلكا..إنما يأمركـ}:السابقة ، الغرض {كا 
يذانا بإيجاب تعداد ما ذيكر مف جناياتيـ : منو  التسجيؿ عمييـ بكماؿ ضبلليـ ، كا 

لصرؼ العذاب عنيـ ، كتكجييو إلى العقبلء كتفصيؿ مساكئ أحكاليـ ليـ ، عمى نيج 
إذا قيؿ ليـ عمى كجو النصيحة كاإلرشاد اتبعكا كتاب اهلل المنٌزؿ عمى : كالمعنى ..الميبادىئنةً 
(. 2)ال نتبعو ، بؿ نتبع ما ألفينا عميو آباءنا (قالكا)رسكلو، 

ـْ ِفي اْلُفْمِؾ }:كنظيره قكلو تعالي -(ب) ـْ ِفي اْلَبرٍّ َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكْ ُت ُهَو الَِّذي ُيَسيٍُّرُك
ـُ اْلَمْوُج ِمْف ُكؿٍّ  ـْ ِبِريٍح َطيٍَّبٍة َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعاِصٌؼ َوَجاَءُه َوَجَرْيَف ِبِه

ـْ ِبِريٍح َطيٍَّبٍة }:، إلى الغيبة{ُهَو الَِّذي ُيَسيٍُّرُكـْ }:االلتفات مف الخطاب (3){َمَكافٍ  َوَجَرْيَف ِبِه
اإليذاف بأف سكء أحكاليـ، إيمانا باهلل حيف الشدة كاالبتبلء : ، كغرضو {َوَفِرُحوا ِبَها

بالمحف، ككفرا بو حيف الدَّعًة كالسَّعىًة كالًمنىح،  مٌما ييكًجب أٍف ييٍضرىبى عنيـ صفحا، كأف 
(.  4)تيٍتمى سيئاتي أعماًليـ لغيرىـ ، ابتغاءى استنكاًرىـ كتىٍقبيًحيـ ليا

:  االلتفات إلسقاط القوـ عف درجة الخطاب استها ة بهـ لتعدد سيئاتهـ-(2 )
ـُ اْلَبْرَؽ َخْوًفا َوَطَمًعا َوُيْ ِشُئ السََّحاَب الثٍَّقاَؿ، َوُيَسبٍُّح الرَّْعُد }:قكلو تعالي ُهَو الَِّذي ُيِريُك

ـْ ُيَجاِدُلوَف ِفي  َواِعَؽ َفُيِصيُب ِبَها َمْف َيَشاُء َوُه ِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِه َوُيْرِسُؿ الصَّ
طىمىعنا}:االلتفات مف الخطاب، (5){المَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاؿِ  ٍكفنا كى ـي اٍلبىٍرؽى خى { ىيكى الًَّذم ييًريكي
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اًدليكفى ًفي المَّوً }:إلى الغيبة ـٍ ييجى ، غرضو اإليذاف بإسقاطيـ عف درجة الخطاب  {كىىي
ٍف يستحٌؽ الخطاب كالمشافية بالكبلـ ،  ٌى إعراضا عنيـ ، كتعديدا لجناياتيـ لغيرىـ مْـّ

نشاء السحاب : فكأنو قيؿ  ىك الذم يفعؿ أمثاؿ ىذه األفعاؿ العجيبة مف إراقة البرؽ، كا 
رساؿ الصكاعؽ، ككٌميا تدؿُّ عمى كماؿ قدرتو ، يعقميا مف يعقميا  مف  الثقاؿ، كا 

 (.1)المؤمنيف
ـُ المَُّه ِفي ُظَمٍؿ ِمَف اْلَغَماـِ َواْلَماَلِئَكةُ }:كنظيره كقكلو ، (2){َهْؿ َيْ ُظُروَف ِإالَّ َأْف َيْأِتَيُه

ىؿ }: ، إلى الغيبة في قكلو {كاعممكا أٌف اهلل عزيز حكيـ}:االلتفات مف الخطاب في قكلو 
 (.3)، كغرضو اإليذاف بأف سكء صنيعيـ مكجب لئلعراض عنيـ {ينظركف

ـْ َلَتُقوُلوَف َقْواًل }:كنظيره قكلو تعالي ـْ ِباْلَبِ يَف َواتََّخَذ ِمَف اْلَماَلِئَكِة ِإَ اثًا ِإ َُّك ـْ َربُّضُك َأَفَأْصَفاُك
ـْ ِإالَّ ُ ُفوًرا  (4){َعِظيًما، َوَلَقْد َصرَّْفَ ا ِفي َهَذا اْلُقْرآِف ِلَيذَّكَُّروا َوَما َيِزيُدُه

ـْ ِباْلَبِ يفَ }:التفات مف الخطاب ـْ َربُّضُك ـْ ِإالَّ ُ ُفوًرا}:، إلى الغيبة{َأَفَأْصَفاُك { ِلَيذَّكَُّروا َوَما َيِزيُدُه
اإليذاف باقتضاء الحاؿ أف ييٍعرىض عنيـ كتيٍحكىى لمسامعيف سكءي أعماليـ : كغرضو
(. 5)كجناياتييـ

ـْ َوُتَكمٍُّمَ ا }:كنظيره قكلو تعالي ـُ َعَمى َأْفَواِهِه ـْ َتْكُفُروَف، اْلَيْوـَ َ ْخِت اْصَمْوَها اْلَيْوـَ ِبَما ُكْ ُت
ـْ ِبَما َكاُ وا َيْكِسُبوفَ  ـْ َوَتْشَهُد َأْرُجُمُه ، {اْصَمْوَها اْلَيْوـَ }:، االلتفات مف الخطاب(6){َأْيِديِه

ـُ َعَمى َأْفَواِهِهـْ }:إلى الغيبة اإليذاف بأف ذكر أحكاليـ القبيحة اقتضى :كغرضو  {اْلَيْوـَ َ ْخِت
اإلعراض عنيـ، كأف تيحكى فظائع أحكاليـ لغيرىـ، مع ما فيو مف اإليماء إلى أٌف ذلؾ 
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مف مقتضيات الختـ عمى أفكاىيـ، ألف الخطاب يقتضي تكٌقعى الجكاب، كال جكابى منتظىران 
(. 1)ًممىٍف ختـ اهللي عمى أفكاىيـ

ـْ َما َأْ َزَؿ المَُّه ِبَها ِمْف }:كنظيره قكلو تعالي ـْ َوآَباُؤُك ْيُتُموَها َأْ ُت ِإْف ِهَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّ
ْيُتُموَها }:،االلتفات مف الخطاب (2){ُسْمَطاٍف ِإْف َيتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّفَّ َوَما َتْهَوى اأْلَْ ُفُس  َسمَّ

ـْ َوآَباُؤُكـْ  اإليذاف بأف كثرة سيئات : ، كغرضو  {ِإْف َيتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّفَّ }:إلى الغيبة  {َأْ ُت
سقاطيـ عف مرتبة الخطاب، كحكاية سيئاتيـ  أعماليـ تقتضي اإلعراض عنيـ، كا 

ال يتبعكف فيما يقكلكف كيفعمكف إال الكىٍىـ ، كليس ليـ فيو سندي مف عقؿ أك : لغيرىـ، أم 
( 3)..نقؿ

ـُ اْلَحَياُة الدُّضْ َيا َفاْلَيْوـَ اَل }: كنظيره قكلو تعالي ـْ آَياِت المَِّه ُهُزًوا َوَغرَّْتُك ـُ اتََّخْذُت ـْ ِبَأ َُّك َذِلُك
ـْ ُيْسَتْعَتُبوفَ  ُيْخَرُجوَف ِمْ َها َواَل ُه

ـْ آَياِت }: ، االلتفات مف الخطاب(4) ـُ اتََّخْذُت ـْ ِبَأ َُّك َذِلُك
سقاطيـ : كغرضو {َفاْلَيْوـَ اَل ُيْخَرُجوَف ِمْ َها}:، إلى الغيبة{المَّهِ  اإليذاف باإلعراض عنيـ كا 

عف رتبة الخطاب استيانة بيـ، أك بنقميـ مف مقاـ الخطاب المشيكد إلى غيبة النار ك 
(. 5)غياىبيا

ـْ ِمَف اْلَخاِسِريَف ، }: كنظيره قكلو تعالي ـْ َفَأْصَبْحُت ـْ َأْرَداُك ـْ ِبَربٍُّك ـُ الَِّذي َظَ ْ ُت ـْ َظ ُّضُك َوَذِلُك
ـْ ِمَف اْلُمْعَتِبيفَ  ْف َيْسَتْعِتُبوا َفَما ُه ـْ َواِ  ، االلتفات مف (6){َفِإْف َيْصِبُروا َفال َّاُر َمْثًوى َلُه

ـُ :الخطاب  ـْ َظ ُّضُك اإليذاف : ، فائدتو  {َفِإْف َيْصِبُروا َفال َّاُر َمْثًوى َلُهـْ }:إلى الغيبة {َوَذِلُك
باقتضاء حاليـ اإلعراض عنيـ كأف ييحكى سكءي حاليـ لغيرىـ ، أك لئلشعار بإبعادىـ 

(.  7)عف دائرة الخطاب، كقىٍذًفيـ سحيقان بعيدنا في دركات النار ك بئس المصير
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ـْ َصاِدِقيَف، َوَجَعُموا َبْيَ ُه َوَبْيَف }:كنظيره قكلو ـْ ِإْف ُكْ ُت ـْ ُسْمَطاٌف ُمِبيٌف، َفْأُتوا ِبِكَتاِبُك ـْ َلُك َأ
ـْ َلُمْحَضُروفَ  ـْ }:االلتفات مف الخطاب. (1){اْلِج َِّة َ َسًبا َوَلَقْد َعِمَمِت اْلِج َُّة ِإ َُّه ـْ َلُك َأ

اإليذاف : ، كالغرض منو{َوَجَعُموا َبْيَ ُه َوَبْيَف اْلِج َِّة َ َسًبا}:، إلى الغيبة{ُسْمَطاٌف ُمِبيفٌ 
بانقطاعيـ عف الجكاب، كسقكطيـ عف درجة الخطاب، كاقتضاء حاليـ أف ييضرب عنيـ 

  (.2)صفحا، كتيحكى جناياتيـ آلخريف
 : هزُّض الوجداِف وت شيُط الرغبِة في كسب الخيرات-(3)

ـُ ِمْسِكيٍف َفَمْف َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه َوَأْف }:قكلو َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَ ُه ِفْدَيٌة َطَعا
َوَأْف }:، إلى الخطاب {َفَمْف َتَطوََّع َخْيًرا}:، االلتفات مف الغيبة (3){َتُصوُموا َخْيٌر َلُكـْ 
(.    4)ىٌز النفكس كتنشيط الرغبات في الٌظفر بما ىك خير:، كغرضو{َتُصوُموا َخْيٌر َلُكـْ 
ـْ ِمْف َبْعِد َما َجاَءَؾ ِمَف اْلِعْمـِ ِإ ََّؾ ِإًذا َلِمَف }:كمنو قكلو تعالي  َوَلِئِف اتََّبْعَت َأْهَواَءُه

ـُ اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَ ُه َكَما َيْعِرُفوَف َأْبَ اَءُهـْ  . (5){الظَّاِلِميَف، الَِّذيَف آَتْيَ اُه
{ يرفكنو كما يعرفكف أبناءىـ}، إلى الغيبة {إنؾ إذا لمف الظالميف):االلتفات مف الخطاب 

غرضو اإليذاف بأف المراد ليس معرفتيـ لو عميو السبلـ ذاتان كنسبان، كلكف معرفتييـ لو 
مذككرا في الكتب السابقة ، منعكتا فييا بالنعكت التى مف جممتيا أنو عميو السبلـ يصٌمي 

الذيف آتيناىـ الكتاب يعرفكف مىٍف كصفناه فيو ، كبيذا يظير :إلى القبمتيف ، فكأنو قيؿ 
(.     6)جزالة النظـ الكريـ

ـْ َواَل ُتْسَأُلوَف َعمَّا َكاُ وا }:كمنو قكلو ـْ َما َكَسْبُت ِتْمَؾ ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُك
ألىؿ  {كقالكا}:  الضمير في قكلو.(7){َيْعَمُموَف ، َوَقاُلوا ُكوُ وا ُهوًدا َأْو َ َصاَرى َتْهَتُدوا
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، {كقالكا}: إلى الغيبة {..كال تسألكف عما كانكا يعممكف}: الكتاب ، التفاتا مف الخطاب
كسٌره بياف أٌف تنكيعى المعنى اقتضي تنكيعى األسمكًب كتجديدىه، فقد جاء االلتفات شركعان 
في بياف لكف آخر مف ألكاف كفرىـ كعيتيٌكىـ، المتمٌثؿ في السعي إلضبلؿ غيرىـ ، بعد 
بياف ضبلليـ في أنفسيـ ، كىك حاؿ يستكجب إبعادىـ عف مقاـ الخطاب، كاإلعراض 

(.  1)عنيـ ، كتعديد جناياتيـ عند غيرىـ
:  االلتفات لدفع توهُّضـِ مع ى غير مقصود-4

َـّ }:قكلو تعالي ـْ ُث ـْ ِمْف ِدَياِرُك ـْ َواَل ُتْخِرُجوَف َأْ ُفَسُك ـْ اَل َتْسِفُكوَف ِدَماَءُك ْذ َأَخْذَ ا ِميثَاَقُك َواِ 
ـْ ِمْف  ـْ َوُتْخِرُجوَف َفِريًقا ِمْ ُك ـْ َهُؤاَلِء َتْقُتُموَف َأْ ُفَسُك َـّ َأْ ُت ـْ َتْشَهُدوَف، ُث ـْ َوَأْ ُت َأْقَرْرُت

ـْ  ، الضمير عائد {مف ديارىـ}: إلى الغيبة {فريقا منكـ}:، التفات مف الخطاب(2){ِدَيارِِه
إلى الفريؽ ، كااللتفات إلى ضمير الغيبة لدفع تكٌىـ جكاز أف يككف الضمير خطابا تبعا 

ذ أخذنا ميثاقكـ}: لمسياؽ العاـ الذم نشأ ًمٍف أٍخًذ الميثاؽ ، احترازا مف أف يككف المرادي {كا 
يـ مف ديار الميخاىطىًبٍيف ، مف حيث ىي ديارىـ ، ال مف حيث ىي ديار  إخراجى

(. 3)الميٍخرىًجيف
ْمَوى ُكُموا ِمْف َطيٍَّباِت َما }:قكلو تعالي ـُ اْلَمفَّ َوالسَّ ـَ َوَأْ َزْلَ ا َعَمْيُك ـُ اْلَغَما َوَظمَّْمَ ا َعَمْيُك

ـْ َيْظِمُموفَ  ـْ َوَما َظَمُموَ ا َوَلِكْف َكاُ وا َأْ ُفَسُه كمكا مف }:، االلتفات مف الخطاب(4){َرَزْقَ اُك
لئليذاف باقتضاء جنايات المخاطبيف { كما ظممكنا} :، إلى الغيبة {طيبات ما رزقناكـ

   (.5)اإلعراضى عنيـ ، كتعداد قبائحيـ عند غيرىـ عمى طريؽ المباغتة
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 :االلتفات لبياف ما بيف الثواب والعقاب مف تفاوت وتبايف-5
ِإْذ َقاَؿ المَُّه َيا ِعيَسى ِإ ٍّي ُمَتَوفٍّيَؾ َوَراِفُعَؾ ِإَليَّ َوُمَطهٍُّرَؾ ِمَف الَِّذيَف َكَفُروا }:قكلو تعالي 

ـْ  ـُ َبْيَ ُك ـْ َفَأْحُك َـّ ِإَليَّ َمْرِجُعُك َوَجاِعُؿ الَِّذيَف اتََّبُعوَؾ َفْوَؽ الَِّذيَف َكَفُروا ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة ُث
ـْ َعَذاًبا َشِديًدا ِفي الدُّضْ َيا َواَْلِخَرِة َوَما  ـْ ِفيِه َتْخَتِمُفوَف ، َفَأمَّا الَِّذيَف َكَفُروا َفُأَعذٍُّبُه ِفيَما ُكْ ُت

ـْ ِمْف َ اِصِريفَ  ـٌ إلٌي مرجعكـ فأحكـ بينكـ}:، االلتفات مف الخطاب (1){َلُه ، إلى  {ث
بياف ما بيف الثكاب كالعقاب : كغرضو  {..فأٌما الذيف كفركا فأعٌذبيـ عذابا شديدا }:الغيبة

مف تفاكت ، كما بيف الجنة كالنار مف اختبلؼ في المظير كفي الجكىر،  كتبايف في 
(.  2)المعنى كفي المبنى

 :إبعاد القـو عف رتبة الخطاب إعراضا ع هـ- 6
ـْ َوَفِريًقا َتْقُتُموَف، }:قكلو ـْ َفَفِريًقا َكذَّْبُت ـُ اْسَتْكَبْرُت ـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْهَوى َأْ ُفُسُك َأَفُكمََّما َجاَءُك

ـْ َفَقِمياًل َما ُيْؤِمُ وفَ  ـُ المَُّه ِبُكْفرِِه  (3){َوَقاُلوا ُقُموُبَ ا ُغْمٌؼ َبْؿ َلَعَ ُه
ـْ َوَفِريًقا َتْقُتُموفَ }:التفات مف الخطاب  َوَقاُلوا ُقُموُبَ ا ُغْمٌؼ َبْؿ }:، إلى الغيبة {َفَفِريًقا َكذَّْبُت
ـُ المَُّه ِبُكْفرِِهـْ  اإلشعار بإبعادىـ بعيدا عف رتبة الخطاب كالمشافية :، الغرض منو {َلَعَ ُه

بالكبلـ ، بعد ما فيٌصؿى مف مخازييـ المكجبة لئلعراض عنيـ ، كحكاية نظائرىا لكؿ مف 
 (. 4)يفيـ بطبلنيا كقباحتيا مف أىؿ الحؽ

 :ال عي عمى المتفرقيف شيعا في دي هـ- 7
ـْ ُكؿٌّ ِإَلْيَ ا }:قكلو ـْ َبْيَ ُه ـْ َفاْعُبُدوِف ، َوَتَقطَُّعوا َأْمَرُه ـْ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَ ا َربُّضُك ُتُك ِإفَّ َهِذِه ُأمَّ

ـْ ُأمًَّة َواِحَدةً }:، االلتفات مف الخطاب(5){َراِجُعوفَ  ُتُك  َوَتَقطَُّعوا }:إلى الغيبة {ِإفَّ َهِذِه ُأمَّ
ـْ َبْيَ ُهـْ  قةن ، : ، كفائدتو{َأْمَرُه النعي عمى القـك بما أفسدكا مف أمر دينيـ، ككانكا ًشيعنا ميمزَّ
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ببلغ  قبائح أفعاليـ إلى اآلخريف، كأنو قيؿ أال تركف إلى عظيـ ما اٍرتىكىبى ىؤالء في : كا 
(. 1)ديف اهلل الذم أجمعٍت عميو كافةي األمـً ، لقد فٌرقكا شممىو  كقٌطعكا أمرىه

 : تربية المهابة واإلشعار بعمَِّة الُحكـ- 8
ـُ َما ُ ْخِفي َوَما ُ ْعِمُف َوَما َيْخَفى َعَمى المَِّه ِمْف َشْيٍء ِفي }: قكلو تعالي َربََّ ا ِإ ََّؾ َتْعَم

ـُ َما ُ ْخِفي}: أسمكب االلتفات مف الخطاب،(2){اأْلَْرِض َواَل ِفي السََّماءِ  إلى  {َربََّ ا ِإ ََّؾ َتْعَم
تربية الميابة في النفكس : غرضو  {َوَما َيْخَفى َعَمى المَِّه ِمْف َشْيءٍ }:الغيبة بمفظ الجبللة

دخاؿ الركعة في القمكب ، مع فيو  بإظيار لفظ الجبللة المستجمعة لمصفات العًَّمٌية ، كا 
(. 3)مف اإلشارة إلى عٌمة الحكـ

ظهار السخط عميهـ- 9 : االلتفات لتسجيؿ الظمـ عمى القوـ وا 
ـْ َعُدوٌّ ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَف َبَداًل }:قكلو تعالي ـْ َلُك يََّتُه َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِ ي َوُه ، (4){َأَفَتتَِّخُذوَ ُه َوُذرٍّ

ـْ َعُدوٌّ }:االلتفات مف الخطاب ـْ َلُك : غرضو  {ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَف َبَداًل }:، إلى الغيبة{َوُه
اإليذاف بكماؿ السخط كتسجيؿ الظمـ عمييـ ، مسنكدا بكضع الظاىر مكضع الضمير 

ـٌ  (. 5)مع فعؿ الٌذ
: االلتفات لتأكيد التوبيخ وتكثيؼ التقريع - 10

ـْ َأْف }:قكلو تعالي ـْ ِإْف َتَولَّْيُت ـْ ، َفَهْؿ َعَسْيُت َفِإَذا َعَزـَ اأْلَْمُر َفَمْو َصَدُقوا المََّه َلَكاَف َخْيًرا َلُه
، إلى {َفَمْو َصَدُقوا المَّهَ }: ، االلتفات مف الغيبة(6){ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوُتَقطٍُّعوا َأْرَحاَمُكـْ 

ـْ }:الخطاب ـْ ِإْف َتَولَّْيُت تأكيد التكبيخ كتكثيؼ التقريع بالمكاجية : غرضو {َفَهْؿ َعَسْيُت
بالخطاب الذم يشي بغير قميؿ مف الخشية كالكعيد مف أف يعيثيكا في األرض فسادا ، 

                                                           
1

 4/356أثٕ انغؼٕد -  
2

  38:إثشاْٛى -  
3

 3/495اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

  50:انكٓف - 
5

 4/196أثٕ انغؼٕد -  
-

6
 22-21: يؾًذ  



199 
 

كأف يقٌطعكا األرحاـ التي أمر اهلل بيا أف تكصؿ، كأف يضربكا أحكاـ اهلل عرض 
(. 1)الحائط
 :االلتفات مف التكّمـ إلى الغيبة : ثالثا 

 :االلتفات إلظهار ُقَوة اإليماف والمُّضْطِؼ واالعت اء بالمذكور(-1)
اِلِحيَف، ِإْذ َقاَؿ َلُه َربُّضُه }:قكلو تعالي َوَلَقِد اْصَطَفْيَ اُه ِفي الدُّضْ َيا َواِ  َُّه ِفي اَْلِخَرِة َلِمَف الصَّ

ـْ َقاَؿ َأْسَمْمُت ِلَربٍّ اْلَعاَلِميفَ  كلقد }:، االلتفات مف التكمـ بضمير العظمة(2){َأْسِم
، لئليذاف بكماؿ قٌكة إسبلمو، حيث أيقف {إذ قاؿ لو ربو}:، إلى ضمير اإلفراد{اصطفيناه

حيف النظر بشمكؿ ربكبٌيتو لمعالميف قاطبة ، ال لنفسو كحده كما ىك المأمكر بو ، كفي 
التعٌرض لعنكاف الربكبٌية كاإلضافة إليو عميو السبلـ، إلظيار المطؼ بو كاالعتناء 

(.  3)بتربيتو
دخاؿ الروعة في القموب- 2  :االلتفات بغرض تربية المهابة في ال فوس وا 
ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأْ َزْلَ ا ِمَف اْلَبيٍَّ اِت َواْلُهَدى ِمْف َبْعِد َما َبيَّ َّاُه ِلم َّاِس ِفي }:كقكلو-(أ)

ِعُ وفَ  ـُ الالَّ ـُ المَُّه َوَيْمَعُ ُه  ): االلتفات مف التكمـ بنكف العظمة، (4){اْلِكَتاِب ُأوَلِئَؾ َيْمَعُ ُه
مع إظيار اسـ الذات في مقاـ اإلضمار ، { يمعنيـ اهلل}: إلى الغيبة  (بٌينا– أنزلنا 

دخاؿ الركعة في : الجامع لمصفات الٌسنية ، غرضو  تربية الميابة في النفكس، كا 
القمكب، كاإلشعار بأف مبدأ صدكر المعف عنو سبحانو نابع مف صفةي الجبلؿ، المغايرةي 

(.   5)لما ىك مبدأ اإلنزاؿ كالتٌبييف مف كصؼ الجماؿ كالرحمة

                                                           
1

 6/90أثٕ انغؼٕد -  
2

 131:انجمشح -  
3

 1/201اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 159: انجمشح - 
5

 1/224أثٕ انغؼٕد -  



200 
 

ـْ ِفي َرْيٍب ِممَّا َ زَّْلَ ا َعَمى َعْبِدَ ا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْف ِمْثِمِه }:كنظيره قكلو تعالي-(ب) ْف ُكْ ُت َواِ 
ـْ ِمْف ُدوِف المَّهِ  ، {نٌزلنا عمى عبدنا}: االلتفات مف ضمير العظمة .(1){َواْدُعوا ُشَهَداَءُك

تربية الميابة في : ، كغرضو  {مف دكف اهلل }:إلى ضمير االسـ الظاىر المفرد الغائب
دخاؿ الركعة في القمكب (. 2)النفكس كا 

ـُ المَُّه }:كنظيره قكلو تعالي - ج ـْ َكذَُّبوا ِبآَياِتَ ا َفَأَخَذُه َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْوَف َوالَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه
ـْ َوالمَُّه َشِديُد اْلِعَقابِ   {كذبكا بآياتنا}:، االلتفات مف ضمير العظمة في التكمـ(3){ِبُذُ وِبِه

، جريا عمى سنف الكبرياء بإظيار لفظ الجبللة ، لتربية {فأخذىـ اهلل}: إلى المفرد الغائب
دخاؿ الركعة في القمكب (.  4)الميابة في النفكس ، كا 

ـْ }: كنظيره قكلو تعالي- د ـُ اْلَمْوَتى َوَحَشْرَ ا َعَمْيِه ـُ اْلَماَلِئَكَة َوَكمََّمُه َوَلْو َأ ََّ ا َ زَّْلَ ا ِإَلْيِه
: ، التفات مف التكٌمـ بنكف العظمة(5){ُكؿَّ َشْيٍء ُقُباًل َما َكاُ وا ِلُيْؤِمُ وا ِإالَّ َأْف َيَشاَء المَّه

ـُ اْلَماَلِئَكةَ } ،  {َما َكاُ وا ِلُيْؤِمُ وا ِإالَّ َأْف َيَشاَء المَّه}:إلى الغيبة {َوَلْو َأ ََّ ا َ زَّْلَ ا ِإَلْيِه
بياف أف االلتفات إلى االسـ الجميؿ يكجب تربية الميابة في النفكس ، : كالغرض منو

دخاؿ الركعة في القمكب، إيمانا كخشيةن هلل عٌز كجٌؿ ، القادر عمى كؿ شيء (. 6)كا 
ـْ َبْعَدَما َجاَءَؾ ِمَف اْلِعْمـِ َما }:ىػ كمنو قكلو َوَكَذِلَؾ َأْ َزْلَ اُه ُحْكًما َعَرِبيًّا َوَلِئِف اتََّبْعَت َأْهَواَءُه

: ، االلتفات مف التَّكمُّـ بضمير العظمة(7){َلَؾ ِمَف المَِّه ِمْف َوِليٍّم َواَل َواؽٍ 
، {َما َلَؾ ِمَف المَِّه ِمْف َوِليٍّم َواَل َواؽٍ }:،إلى الغيبة بمفظ الجبللة{َوَكَذِلَؾ َأْ َزْلَ اُه ُحْكًما َعَرِبيًّا}

دخاؿ الركعة في القمكب، فيك ال يككف إليا حتى : كغرضو  تربية الميابة في النفكس كا 
(. 1)يككف معبكدان، كحتى يككف خالقا كرازقا كمدٌبرا
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ـْ َبْعَدَما َجاَءَؾ ِمَف }:كمنو قكلو تعالي- ك َوَكَذِلَؾ َأْ َزْلَ اُه ُحْكًما َعَرِبيًّا َوَلِئِف اتََّبْعَت َأْهَواَءُه
َوَكَذِلَؾ }: االلتفات مف التكٌمـ بضمير العظمة،(2){اْلِعْمـِ َما َلَؾ ِمَف المَِّه ِمْف َوِليٍّم َواَل َواؽٍ 

تربية : ، فائدتو{َما َلَؾ ِمَف المَِّه ِمْف َوِليٍّم َواَل َواؽٍ }:إلى الغيبة بمفظ الجبللة {َأْ َزْلَ اهُ 
دخاؿ الركعة في النفكس بما السـ الجبللة مف كافة الصفات المستجمعة  الميابة كا 

(. 3)لمعانى األلكىية كالربكبية
ـُ اَل ُمَعقٍَّب }:قكلو تعالي- ز ـْ َيَرْوا َأ َّا َ ْأِتي اأْلَْرَض َ ْ ُقُصَها ِمْف َأْطَراِفَها َوالمَُّه َيْحُك َأَوَل

 .(4){ِلُحْكِمِه َوُهَو َسِريُع اْلِحَسابِ 
،إلى لفظ {َأ َّا َ ْأِتي اأْلَْرَض َ ْ ُقُصَها ِمْف َأْطَراِفَها}:االلتفات مف التكٌمـ بضمير العظمة

ـُ اَل ُمَعقٍَّب ِلُحْكِمهِ }:الجبللة دخاؿ الركعة : كفائدتو  {َوالمَُّه َيْحُك تربية الميابة في النفكس كا 
في القمكب، مع ما فيو مف تحقيؽ مضمكف الجممة باإلشارة إلى العٌمة ، فيك الحاكـ 

(. 5)الحكيـ الذم ال ميعقّْب كال راٌد لحكمو
َـّ َأْ َشْأَ اُه َخْمًقا آَخَر َفَتَباَرَؾ المَُّه َأْحَسُف اْلَخاِلِقيفَ }:كنظيره قكلو تعالي- ح ، االلتفات (6){ُث

َـّ َأْ َشْأَ اُه َخْمًقا آَخرَ }:مف نكف العظمة ،  {َفَتَباَرَؾ المَّهُ }:، إلى الغيبة بمفظ الجبللة{ُث
دخاؿ الركعة في القمكب ، كاإلشعار بأٌف ما ذيًكر : كغرضو تربية الميابة في النفكس كا 

مف األفعاؿ العجيبة البديعة مف أحكاـ األلكىٌية ، كلئليذاف بأٌف حؽَّ كؿّْ مف رأل أك سمع 
عظاما هلل  لى الٌتحٌدث بيا شكرا كا  ؿى مف آثار قدرتو تعالي أف يبادر إلى اإليماف كا  ما فيصّْ

(. 7)عٌز كجؿٌ 
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ـُ ُ َداِوُلَها َبْيَف }: كمنو قكلو-  ك ـْ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ َقْرٌح ِمْثُمُه َوِتْمَؾ اأْلَيَّا ِإْف َيْمَسْسُك
ـْ ُشَهَداءَ  ـَ المَُّه الَِّذيَف آَمُ وا َوَيتَِّخَذ ِمْ ُك  االلتفات مف ضمير العظمة في ،(1){ال َّاِس َوِلَيْعَم

تربية الميابة : ، كغرضو  {كليعمـ اهلل}:، إلى لفظ الجبللة  {كتمؾ األٌياـ نداكليا}:التكمـ
في النفكس ، الناشئة مف إسناد الفعؿ إلى اسـ الذات المستجمع لمصفات العمية ، 

كاإلشعار بأٌف صدكر كٌؿ كاحد مٌما يذكر بصدد التعميؿ مف أفعالو تعالي، باعتبار مىٍنشإ 
ر ميعيَّفو مف صفاتو تعالي ميغاًير لمنشإ اآلخى
(2)  .

:  االلتفات لتعظيـ الهداية و تش يع الضاللة -3
ـْ َفُيِضؿُّض المَُّه َمْف َيَشاُء }:قكلو تعالي َوَما َأْرَسْمَ ا ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِه ِلُيَبيٍَّف َلُه

:  االلتفات مف ضمير العظمة في التكٌمـ ،(3){َوَيْهِدي َمْف َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ 
ٍمنىا ًمٍف رىسيكؿو } ا أىٍرسى مى يىٍيًدم مىٍف }:، إلى الغيبة بمفظ الجبللة{كى فىييًضؿُّ المَّوي مىٍف يىشىاءي كى

تعظيـ شأف اليداية كتفظيع الضبلؿ عف سبيؿ اهلل كترشيًح مناًط كؿو : ، كفائدتو{يىشىاءي 
(. 4)منيما لمشيًة اهلًل تعالي

َما َأَصاَبَؾ ِمْف َحَسَ ٍة َفِمَف المَِّه َوَما َأَصاَبَؾ ِمْف َسيٍَّئٍة َفِمْف َ ْفِسَؾ }: كمنو قكلو 
، إلى {كأرسمناؾ}: ، االلتفات مف التكمـ(5){َوَأْرَسْمَ اَؾ ِلم َّاِس َرُسواًل َوَكَفى ِبالمَِّه َشِهيًدا

. (6)تربية الميابة في النفكس كتقكية الشيادة: ، كالغرض منو{ككفي باهلل شييدا}:الغيبة
ٍسًجًد اأٍلىٍقصىى }:كنظيره قكلو رىاـً ًإلىى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى افى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى اٍلمى سيٍبحى

ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آيىاًتنىا ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري  ٍكنىا حى التفات مف التكٌمـ بنكف  ، (7){الًَّذم بىارى

                                                           
1

 140: آل ػًشاٌ  -
-

2
 78/ 2 أثٕ انغؼٕد 

3
  4: إثشاْٛى - 

4
 470/ 3اَظش رفغٛش أثٙ انغؼٕد -  
5

 79: انُغبء -  
6

 168/ 2أثٕ انغؼٕد   
7

 1: ا٠عشاء  -



203 
 

تربية : كالغرض منو  {ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري  }:، إلى الغيبة{الذم باركنا حكلو }:العظمة
دخاؿ الركعة في القمكب (. 1)الميابة في النفكس كا 

لىيىٍعمىمىفَّ اٍلكىاًذًبيفى }:كنظيره قكلو دىقيكا كى ـٍ فىمىيىٍعمىمىفَّ المَّوي الًَّذيفى صى لىقىٍد فىتىنَّا الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي ، (2){كى
لىقىٍد فىتىنَّا الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًيـٍ }:االلتفات مف ضمير العظمة  فىمىيىٍعمىمىفَّ المَّوي }:إلى لفظ الجبللة {كى

دىقيكا دخاؿ الركعة في النفكس: كغرضو  {الًَّذيفى صى . (3)تربية الميابة في النفكس كا 
:االلتفات لتربية المهابة واإليذاف بدوراف المشيئة عمى صفة األلوهّية-4    

ـُ اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى، َوُ َيسٍُّرَؾ }:قوله تعالي َسُ ْقِرُئَؾ َفاَل َتْ َسى، ِإالَّ َما َشاَء المَُّه ِإ َُّه َيْعَم
، إلى الغيبة بمفظ  {سىنيٍقًرئيؾى فىبلى تىٍنسىى}:  االلتفات مف  التكٌمـ بنكف العظمة،(4){ِلْمُيْسَرى
تربية الميابة ، كاإليذاف بدكراف المشيئة عمى : ، غرضو  {ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي }:الجبللة 

المراد بالنسياف ىك النسياف في الجممة : قيؿ . عنكاف األلكىٌية المستتبعة لسائر الصفات
. (5)، عمى قٌمة ذلؾ كندرتو

: االلتفات لإلشعار بعمة الحكـ وم اطه- 5
ـْ َ ْصُرَ ا }:قوله تعالي َوَلَقْد ُكذٍَّبْت ُرُسٌؿ ِمْف َقْبِمَؾ َفَصَبُروا َعَمى َما ُكذٍُّبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُه

، التفات مف التكٌمـ بنكف (6){َواَل ُمَبدٍَّؿ ِلَكِمَماِت المَِّه َوَلَقْد َجاَءَؾ ِمْف َ َبِإ اْلُمْرَسِميفَ 
ـٍ نىٍصرينىا}:العظمة تَّى أىتىاىي اًت المَّوً  }:، إلى لفظ الجبللة {حى : ، كالغرض منو {كىالى ميبىدّْؿى ًلكىًممى

اإلشعار بعٌمة الحكـ ، فإٌف األلكىية مف مكجبات أاٌل يغالبو أحده في فعؿ مف األفعاؿ ، 
ٍمؼه في قكؿ مف األقكاؿ (. 7)كما ال يقع منو تبارؾ كتعالي خي
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 :االلتفات لإلشعار بِعِميَّة الوصؼ بالربوبية- 6
ـْ ُهًدى ، }:قوله تعالي ـْ َوِزْدَ اُه ـْ ِفْتَيٌة آَمُ وا ِبَربٍِّه ـْ ِباْلَحؽٍّ ِإ َُّه َ ْحُف َ ُقصُّض َعَمْيَؾ َ َبَأُه

ـْ ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّضَ ا َربُّض السََّماَواتِ  نىٍحفي  }:االلتفات مف التكٌمـ. (1){َوَرَبْطَ ا َعَمى ُقُموِبِه
ؽّْ  ـٍ ًباٍلحى مىٍيؾى نىبىأىىي بًّْيـٍ } :إلى الغيبة {نىقيصُّ عى ـٍ ًفٍتيىةه آمىنيكا ًبرى اإلشعار بًعٌمٌيًة : ، كفائدتو{ًإنَّيي

ٍصًؼ  ًإٍذ قىاميكا  }:كىًعٌمةو إليماف الفتية ، كلمراعاة ما صدر عنيـ  في قكليـ" الربكبية"كى
بُّنىا رىبُّ السَّمىاكىاتً  . (2){فىقىاليكا رى

 : االلتفات لإلشعار بعّمة الرحمة المسداة، والتشريؼ باإلضافة- 7
ـْ َ{:قكلو تعالي َما ُكْ َت ِبَجاِ ِب الطُّضوِر ِإْذ َ اَدْيَ ا َوَلِكْف َرْحَمًة ِمْف َربٍَّؾ ِلتُْ ِذَر َقْوًما َما َأَتاُه

ـْ َيَتَذكَُّروفَ  اًنًب }:، االلتفات مف ضمير العظمة(3){ِمْف َ ِذيٍر ِمْف َقْبِمَؾ َلَعمَُّه ا كيٍنتى ًبجى مى كى
بّْؾى }:إلى الغيبة بمفظ الربكبية {الطُّكًر ًإٍذ نىادىٍينىا لىًكٍف رىٍحمىةن ًمٍف رى كغرضو اإلشعار بعٌمة { كى

  (.4)الرحمة الميداة لرسكؿ اهلل ككميمو مكسي عميو السبلـ، كتشريفو باإلضافة إليو
 :االلتفات لإليذاف بكماؿ االعت اء بالمع ى وبمضموف الكالـ -8

ـْ َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِ ِه }:قكلو تعالي     َوَمْف َيْهِد المَُّه َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْف ُيْضِمْؿ َفَمْف َتِجَد َلُه
ـْ ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعَمى ُوُجوِهِه : ، التفات مف الغيبة(5){َوَ ْحُشُرُه

مىٍف يىٍيًد المَّوي فىييكى اٍلميٍيتىدً } مىى }:، إلى التكٌمـ بنكف العظمة{كى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى نىٍحشيريىي كى
اإليذاف بكماؿ االعتناء بأمر الحشر كالبعث يـك القيامة ، يـك : كالغرض منو  {كيجيكًىًيـٍ 

(. 6)الفصؿ بيف الخبلئؽ فيما عممكا مف حسنات كمف ٌسٌيئات في الحياة الدنيا
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: الت ويه بأياـ اهلل مع بياف عدـ اختصاصها بقـو معي يف- 9
ـْ }:قوله تعالي َوَلَقْد َأْرَسْمَ ا ُموَسى ِبآَياِتَ ا َأْف َأْخِرْج َقْوَمَؾ ِمَف الظُّضُمَماِت ِإَلى ال ُّضوِر َوَذكٍّْرُه

االلتفات مف ضمير العظمة في  ، (1){ِبَأيَّاـِ المَِّه ِإفَّ ِفي َذِلَؾ ََلَياٍت ِلُكؿٍّ َصبَّاٍر َشُكورٍ 
ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا}:التكٌمـ  لىقىٍد أىٍرسى ـٍ ًبأىيَّاـً المَّوً }:، إلى الغيبة بمفظ الجبللة {كى ذىكٍّْرىي ، {كى

اإليذاف بفخامة شأنيا كعظيـ خطرىا، كاإلشعار بعدـ اختصاصيا بالمخاطب :كغرضو 
ـي اهلل ىي كقائعيو التي كتبيا عمى األمـ الغابرة  كقكمو، فيي سنة جارية في العالميف ، كأيا

(  2).فكاف منيا ما كاف
:  بياف أّف مخافة اهلل بحسب الصفات كما هي بحسب الذات -10

طه، َما َأْ َزْلَ ا َعَمْيَؾ اْلُقْرآَف ِلَتْشَقى، ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْف َيْخَشى ، َتْ ِزياًل ِممَّْف }: قوله تعالي
ٍلنىا }:، االلتفات مف ضمير العظمة في الٌتكٌمـ (3){َخَمَؽ اأْلَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَمى ا أىٍنزى مى

مىٍيؾى اٍلقيٍرآفى ًلتىٍشقىى مىؽى اأٍلىٍرضى كىالسَّمىاكىاًت اٍلعيمىى}:، إلى الغيبة{عى : ، غرضو{ تىٍنًزيبلن ًممٍَّف خى
بياف أٌف مخافة اهلل تككف بصفاتو كأفعالو الجميمة، إثر بياف ككنيا بحسب الذات الٌسنٌية، 

، ثـ التفسير كالبياف عقبو إلزالة اإلبياـ،  (ًممَّفٍ )ميٍؤثرنا أسمكب اإلبياـ باالسـ المكصكؿ
 (.4)ابتغاءى استقرار المعنى كتمٌكنو في النفس أٌم تمىكُّفو 

ظهار المطؼ - 11 : االلتفات ألبراز س ف الكبرياء ولتربية المهابة وا 
َؿ َمرَّةٍ } ـْ َأوَّ ، االلتفات مف .(5){َوُعِرُضوا َعَمى َربٍَّؾ َصفًّا َلَقْد ِجْئُتُموَ ا َكَما َخَمْقَ اُك

بّْؾى }:الغيبة مىى رى ؿى مىرَّةو }:إلى التكٌمـ بنكف العظمة {كىعيًرضيكا عى ـٍ أىكَّ مىٍقنىاكي ، {لىقىٍد ًجٍئتيميكنىا كىمىا خى
دخاؿ الركعة : غرضو  إجراء األسمكب عمى سنف الكبرياء لتربية الميابة في النفكس كا 
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ظيار المُّطؼ بو عميو السبلـ ، كقد تعٌزز المعنى ببناًء الفعؿ لممفعكؿ ،  في القمكب ، كا 
 . (1)كالٌتعٌرًض لعنكاف الٌربكبٌية مضافا إليو ، عميو الصبلة كالسبلـ

: االلتفات لإلشعار بأف أفعاؿ اهلل الم تظمة تصدر مف حيثيات مختمفة- 12
َـّ }: قوله تعالي  َر َوُيِت ـَ ِمْف َذْ ِبَؾ َوَما َتَأخَّ ِإ َّا َفَتْحَ ا َلَؾ َفْتًحا ُمِبيً ا ِلَيْغِفَر َلَؾ المَُّه َما َتَقدَّ

. (2){ِ ْعَمَتُه َعَمْيَؾ َوَيْهِدَيَؾ ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما،َوَيْ ُصَرَؾ المَُّه َ ْصًرا َعِزيًزا
ًليىٍغًفرى لىؾى  }:، إلى الغيبة بمفظ الجبللة {ًإنَّا فىتىٍحنىا لىؾى }:مف التكٌمـ بنكف العظمة: االلتفات

، لداللة عمى أٌف كؿَّ فعًؿ مف أفعالو يصدر عنو مف حيثٌيةو غير حيثية اآلخر ميرتٌبان {المَّوي 
عمى صفةو مف صفاتو، ميبًرىنان عميو بإظيار لفظ الجبللة المستجمع لمصفات السنٌية 

(. 3)كمّْيا
: االلتفات مف الغيبة إلي التكمـ : رابعا 

دخاؿ الروعة في ال فوس-1 : تربية المهابة وا 
ـْ َتْكُتُموَف، َفُقْمَ ا اْضِرُبوُه }:قوله تعالي ـْ ِفيَها َوالمَُّه ُمْخِرٌج َما ُكْ ُت ـْ َ ْفًسا َفادَّاَرءُت ْذ َقَتْمُت َواِ 

ـْ }:عطفا عمى  {فقمنا اضربكه}:، قكلو(4){ِبَبْعِضَها َكَذِلَؾ ُيْحِيي المَُّه اْلَمْوَتى ، {َفادَّاَرءُت
مخًرجه }:كااللتفات مف الغيبة إلفادة تربية الميابة في  {فقمنا}:إلى ضمير العظمة {كاهلل ي

دخاؿ الركعة في القمكب (.   5)النفكس كا 
ـْ }:كنظيره قكلو تعالي َوَما َكاَف َربُّضَؾ ُمْهِمَؾ اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث ِفي ُأمٍَّها َرُسواًل َيْتُمو َعَمْيِه

 {َوَما َكاَف َربُّضؾَ }:، االلتفات مف الغيبة(6){آَياِتَ ا َوَما ُك َّا ُمْهِمِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْهُمَها َظاِلُموفَ 
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ـْ آَياِتَ ا}:إلي  وف العظمة {َربُّضؾَ  دخاؿ : غرضو  {َيْتُمو َعَمْيِه تربية الميابة في النفكس كا 
(. 1)الركعة في القمكب بنسبة اآليات المتمٌكة إليو سبحانو كتعالي كتفخيـ شأنيا

َوَقاَؿ المَُّه اَل َتتَِّخُذوا ِإَلَهْيِف اْثَ ْيِف ِإ ََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َفِإيَّاَي }:كقريب منو قكلو تعالي
،  { َفِإيَّاَي َفاْرَهُبوفِ }:، إلى التكٌمـ { ِإ ََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحدٌ }:، االلتفات مف الغيبة(2){َفاْرَهُبوفِ 
لقاء الرىبة في القمكب، كىك معنى معٌززه مف تقديـ المفعكؿ: كفائدتو  ):تربية الميابة، كا 
(.  3){إٍف كنتـ راىبيف شيئان، فإٌيام فارىبكف}: ، كتكرار الفعؿ  ميقىٌدرنا (إٌيام
: االلتفات إلفادة مع ى التعريض بَمْف شغمْتهـ الغ ائـ عف األوامر-(2 )

اًل َوَمْف ُيِرْد َثَواَب }:كمنو قكلو تعالي َوَما َكاَف ِلَ ْفٍس َأْف َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِف المَِّه ِكَتاًبا ُمَؤجَّ
، االلتفات مف (4){الدُّضْ َيا ُ ْؤِتِه ِمْ َها َوَمْف ُيِرْد َثَواَب اَْلِخَرِة ُ ْؤِتِه ِمْ َها َوَسَ ْجِزي الشَّاِكِريفَ 

كسنجزل .. نؤتو منيا}:، إلى ضمير العظمة في التكمـ{إال بإذف اهلل}:الغيبة لفظ الجبللة
ـي غافميف عف أمر القيادة : كالغرض منو  {الشاكريف ىك كالٌتعريض بمىٍف شغمتيـ الغنائ

العميا بعدـ مغادرة مكاقعيـ، مما كاف لو أسكأ العكاقب، كجعؿ ًكٌفةى المعركًة كادٍت تميؿي 
ف كسب المسممكف الحربى  .  لصالح المشركيف، كا 

اآليات تتحدث عف غزكة أحد كاألحداث التي كقعت فييا ، بما فييا اإلشاعة بمقتؿ 
رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ، كانشغاؿ بعض المسمميف بجمع الغنائـ قبؿ أف تضع 

(. 5)الحرب أكزارىا مخالفيف أكامر القيادة في عدـ مبارحتيـ أماكنيـ ميما كاف األمر
ـْ َوُهَو َخْيُر ال َّاِصِريَف ، َسُ ْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَف َكَفُروا الرُّضْعَب }: كمنو قكلو َبِؿ المَُّه َمْواَلُك

ْؿ ِبِه ُسْمَطاً ا ـْ ُيَ زٍّ إلى  {بؿ اهلل مكالكـ }:االلتفات مف الغيبة، (6){ِبَما َأْشَرُكوا ِبالمَِّه َما َل
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الجرمي : ، الغرض منو {سنمقي في قمكب الذيف كفركا الرعب }:التكمـ بضمير العظمة
عمى سنف الكبرياء لتقكية الميابة كزرع الخشية في القمكب، كالسيف لتأكيد إلقاء الرعب 

(.  1)في قمكب الكافريف
ـْ ِمْف }: قكلو ـْ ِمْف َذَكٍر َأْو أُْ َثى َبْعُضُك ـْ َأ ٍّي اَل ُأِضيُع َعَمَؿ َعاِمٍؿ ِمْ ُك ـْ َربُّضُه َفاْسَتَجاَب َلُه
 {ال أيضيع عمؿ عامؿ}:إلى التكمـ {فاستجاب ليـ}:، االلتفات مف الغيبة(2){َبْعضٍ 

إظيار كماؿ االعتناء بشأف االستجابة كتشريؼ الداعيف بشرؼ الخطاب : كالغرض منو
كالمشافية بالكبلـ ، كالمراد تأكيدىا ببياف سببيا، كاإلشعار بأٌف مدارىا أعماليـ التي 

ف لـ يبمغكا درجة  قٌدمكىا عمى الدعاء ال مجٌرد الدعاء ، كتعميـ الكعد لسائر العامميف ، كا 
( 3)أكلى األلباب لتأكيد استجابة الدعكات المذككرة

 :إظهار كماؿ الع اية بالمع ى وبمضموف الكالـ- 3
ـْ ِفيَها َخاِلُدوَف ، ِتْمَؾ آَياُت المَِّه }:قكلو ـْ َفِفي َرْحَمِة المَِّه ُه ْت ُوُجوُهُه َوَأمَّا الَِّذيَف اْبَيضَّ

تمؾ آيات  }:، االلتفات مف الغيبة(4){َ ْتُموَها َعَمْيَؾ ِباْلَحؽٍّ َوَما المَُّه ُيِريُد ُظْمًما ِلْمَعاَلِميفَ 
ىذا، مع ككف التبلكة إٌنما كانت { نتمكىا عميؾ بالحؽ} :، إلى التكمـ بضمير العظمة {اهلل

إبراز كماؿ العناية بالتبلكة، : عمى لساف الركح األميف جبريؿ عميو السبلـ، كالغرض منو 
  .      (5)كتخيـ شأنيا عند اهلل عٌز كجؿٌ 

 :االلتفات لإلشعار باختالؼ  وع األسموب الختالؼ حاؿ المع ى- 4
َضَرَب المَُّه َمَثاًل َعْبًدا َمْمُموًكا اَل َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء، َوَمْف َرَزْقَ اُه ِم َّا ِرْزًقا :}قكلو تعالي

ـْ اَل َيْعَمُموفَ  ، (6){َحَسً ا َفُهَو ُيْ ِفُؽ ِمْ ُه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْؿ َيْسَتُووَف اْلَحْمُد ِلمَِّه َبْؿ َأْكَثُرُه
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ٍمميككنا}:االلتفات مف الغيبة بمفظ الجبللة  ٍبدنا مى رىبى المَّوي مىثىبلن عى ، إلى الٌتكٌمـ بنكف {ضى
سىننا}:العظمة ٍقنىاهي ًمنَّا ًرٍزقنا حى زى مىٍف رى اإلشعار باختبلؼ حالىٍي ضرًب المثؿ ، : ، فائدتو{كى

بيف عبدو مممكؾو ال حكؿ لو كال قٌكة ، كبيف مىٍف رزقو اهلل رزقا طيبا، ينفؽي منو في سبيؿ 
اهلل كؿَّ كقتو كآفو سرا كجيرا ، ابتغاءى مرضاًة اهلل، ىذا االختبلؼ اليائؿ بيف المثميف ، 

اقتضي اختبلفا في نكع األسمكب األليؽ لمتعبير عنو فكاف االلتفات مف الغيبة إلى التكٌمـ 
.    (1)، إليقاع الفرؽ بيف المعنييف

 :إبراز كماؿ االعت اء باتخاذ الشهداء  - 5
ـْ َتْزُعُموفَ }:قكلو تعالي ـْ َفَيُقوُؿ َأْيَف ُشَرَكاِئَي الَِّذيَف ُكْ ُت َوَ َزْعَ ا ِمْف ُكؿٍّ ُأمٍَّة  ، َوَيْوـَ ُيَ اِديِه

ـْ َما َكاُ وا َيْفَتُروفَ  ـْ َفَعِمُموا َأفَّ اْلَحؽَّ ِلمَِّه َوَضؿَّ َعْ ُه ..  (2){َشِهيًدا َفُقْمَ ا َهاُتوا ُبْرَهاَ ُك
يىٍكـى يينىاًديًيـٍ }:االلتفات مف الغيبة نىزىٍعنىا ًمٍف كيؿّْ أيمَّةو } :إلى نكف العظمة في التكٌمـ {كى كى

إبراز كماؿ االعتناء بشأف نزع شييدو مف كٌؿ أمة ليككف شاىدا عمييا، : غرضو  {شىًييدنا
. (3)كتيكيؿ أمره كبياف خطره عمى األفراد كاألمـ جميعا

: االلتفات لتهويؿ الخطب وتربية المهابة- 6
ِلُيَعذٍَّب المَُّه اْلُمَ اِفِقيَف .. ِإ َّا َعَرْضَ ا اأْلََماَ َة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباؿِ }:قكلو تعالي

 االلتفات ،(4){َواْلُمَ اِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَف َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب المَُّه َعَمى اْلُمْؤِمِ يَف َواْلُمْؤِمَ اتِ 
انىةى }:مف نكف العظمة في التكٌمـ ٍضنىا اأٍلىمى ًلييعىذّْبى المَّوي  }:، إلى الغيبة بمفظ الجبللة {ًإنَّا عىرى

تيكيؿ الخطب كتربية الميابة في النفكس لقذؼ الخشية : ، كغرضو{اٍلمينىاًفًقيفى كىاٍلمينىاًفقىاتً 
. (5)فييا مف عذاب اهلل

  
                                                           

1
 79/ 4أثٕ انغؼٕد -  
2

 75-74:  انمظض -  
3

 5/181أثٕ انغؼٕد -  
4

 73-72: نمًبٌ -  
5

 5/320اَظش أثٕ انغؼٕد -  



210 
 

: االلتفات إلبراز االعت اء بأمر الخمؽ وا  زاؿ الماء مف السماء-7
ـْ }:قوله تعالي َخَمَؽ السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَ َها َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َتِميَد ِبُك

 . (1){َوَبثَّ ِفيَها ِمْف ُكؿٍّ َدابٍَّة َوَأْ َزْلَ ا ِمَف السََّماِء َماًء َفَأْ َبْتَ ا ِفيَها ِمْف ُكؿٍّ َزْوٍج َكِريـٍ 
مىؽى السَّمىاكىاتً }:االلتفات مف الغيبة اًء }:إلى ضمير العظمة في التكٌمـ {خى ٍلنىا ًمفى السَّمى كىأىٍنزى

اءن فىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا إبراز االعتناء برٍفع السَّمكاًت الٌسبع بغير عىمىد مرئٌية ، : ، غرضو {مى
ظيار االىتماـ بإنزاؿ الماء مف السماء الذم أنبت اهلل منو كؿَّ زكج كريـ ككؿ زرع  كا 

. (2)بييج 
ـْ َتَر َأفَّ المََّه َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَ ا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِمًفا }:كنظيره قكلو تعالي   َأَل

 االلتفات مف ،(3){َأْلَواُ َها َوِمَف اْلِجَباِؿ ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِمٌؼ َأْلَواُ َها َوَغَراِبيُب ُسودٌ 
اًء مىاءن }:الغيبة بمفظ الجبللة ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى أىٍنزىؿى ًمفى السَّمى إلى ضمير العظمة في  {أىلى

إظيار كماؿ االعتناء بمضمكف الفعؿ : ، فائدتو{فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو ثىمىرىاتو ميٍختىًمفنا أىٍلكىانييىا}:التكٌمـ
، لما فيو مف الخمؽ كالتككيف ، كمف الصنع البديع المنبئ عف كماؿ القدرة كتماـ الحكمة 

، كىك عمى كٌؿ شيءو قديره  (. 4)، ما كاف لو أف يككف إال مف ربٍّ عميـو حكيـ و
ـْ َيُؾ ِمَف اْلُمْشِرِكيَف ، }:كنظيره قكلو تعالي    ـَ َكاَف ُأمًَّة َقاِ ًتا ِلمَِّه َحِ يًفا َوَل ِإفَّ ِإْبَراِهي

َشاِكًرا أِلَْ ُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ ،َوآَتْيَ اُه ِفي الدُّضْ َيا َحَسَ ًة َواِ  َُّه ِفي اَْلِخَرِة 
اِلِحيفَ  ًنيفنا}:االلتفات مف الغيبة بمفظ الجبللة، (5){َلِمَف الصَّ إلى  {كىافى أيمَّةن قىاًنتنا ًلمًَّو حى

سىنىةن }:ضمير العظمة في التكٌمـ إظيار كماؿ االعتناء : ، كفائدتو {كىآتىٍينىاهي ًفي الدٍُّنيىا حى
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بشأف النبٌي إبراىيـ أبي األنبياء عميو السبلـ ، كما آتاه اهلل مف أفضاؿ كأىٍنعيـ كمآثر، 
عبلءن لدرجتو في الصالحيف ( 1)تفخيمان لمكانو كا 

:  االلتفات إلبراز معا ى العظمة والقدرة والكبرياء- 8
اًل َوَمْف ُيِرْد َثَواَب الدُّضْ َيا }:قكلو تعالي َوَما َكاَف ِلَ ْفٍس َأْف َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِف المَِّه ِكَتاًبا ُمَؤجَّ

االلتفات مف الغيبة  ، (2){ُ ْؤِتِه ِمْ َها َوَمْف ُيِرْد َثَواَب اَْلِخَرِة ُ ْؤِتِه ِمْ َها َوَسَ ْجِزي الشَّاِكِريفَ 
نؤتو منيا كسنجزل }:إلى ضمير العظمة في التكمـ {إال بإذف اهلل}:بمفظ الجبللة 

إبراز معانى العظمة كالكبرياء ، كالقدرة عمى اإلماتة : ، كالغرض منو {الشاكريف
(. 3)كاإلحياء، كعمى تكزيع الثكاب لؤلىؿ الخير كالصبلح، كالعقاب ألىؿ الزيغ كالفساد

َقاَؿ َكَذِلِؾ َقاَؿ َربُّضِؾ ُهَو َعَميَّ َهيٌٍّف َوِلَ ْجَعَمُه آَيًة ِلم َّاِس َوَرْحَمًة ِم َّا }:كنظيره قكلو تعالي
 إلى التكٌمـ بضمير {َكَذِلِؾ َقاَؿ َربُّضؾِ }:، االلتفات مف الغيبة(4){َوَكاَف َأْمًرا َمْقِضيًّا

ًلنىٍجعىمىوي آيىةن ًلمنَّاًس كىرىٍحمىةن ًمنَّا}:العظمة إظيار جبللة القدرة  كعظمة الربكبية : كغرضو  {كى
(. 5)المطمقة عمى الخمؽ كاإليجاد بطريؽ األسباب كالٌسنف الككنية أك بدكنيا

: إظهاُر كماؿ الع اية بما أُْ ِزَؿ الماُء مف أجمه- 9
، التفات (6){َوُهَو الَِّذي َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَ ا ِبِه َ َباَت ُكؿٍّ َشْيءٍ }:قكلو تعالي
{ َفَأْخَرْجَ ا ِبِه َ َباَت ُكؿٍّ َشْيءٍ }:إلى الٌتكٌمـ بنكف العظمة {َوُهَو الَِّذي َأْ َزؿَ }:مف الغيبة

فأخرجنا : إظيار كماؿ العناية بشأف ما أيٍنًزؿى الماءي مف أجمو ، كالمعنى : كالغرض منو 
بعظمتنا بذلؾ الماء الكاحد نبات كؿ شيء مف أصناؼ النجـ كألكاف الشجر في الكـٌ 

(. 7)كالكيؼ ، ككافة الخكاص كالطعـك كمختمؼ المنافع األشكاؿ كاأللكاف
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: االلتفات لمت بيه عمى كماؿ القدرة وبالغ الحكمة- 10
ـْ ِفيَها ُسُباًل َوَأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء }:قكلو تعالي  ـُ اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَمَؾ َلُك الَِّذي َجَعَؿ َلُك

، {َوَأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماءً }: ، االلتفات مف الغيبة (1){َفَأْخَرْجَ ا ِبِه َأْزَواًجا ِمْف َ َباٍت َشتَّى
التنبيو عمى ظيكر ما فيو مف : فائدتو {َفَأْخَرْجَ ا ِبِه َأْزَواًجا }:إلى التكّمـ بضمير العظمة

كماؿ القدرة كبالغ الحكمة، ثـ اإليذاف بأٌنو ال يتأٌتى إال مف قادر مطاع عظيـ الشأف ، 
( . 2)تنقاد ألمره كتذعف لمشيئتو كؿُّ صغيرة ككبيرة

: االلتفات ألجؿ تهويؿ الخطب وتفخيـ شأ ه- 11
ـْ }:قكلو تعالي ـْ ِبُذُ وِبِه ـْ َفَأْهَمْكَ اُه ـْ َكذَُّبوا ِبآَياِت َربٍِّه َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْوَف َوالَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه

، إلى  {َكذَُّبوا ِبآَياِت َربٍِّهْـ }:، االلتفات مف الغيبة(3){َوَأْغَرْقَ ا آَؿ ِفْرَعْوَف َوُكؿٌّ َكاُ وا َظاِلِميفَ 
ـْ َوَأْغَرْقَ ا آَؿ ِفْرَعْوفَ }:إلى التكٌمـ بضمير العظمة ـْ ِبُذُ وِبِه : ، الغرض منو  {َفَأْهَمْكَ اُه

غراقو  الجرمي عمى سنف الكبرياء كالعظمة،  تيكيبل لمخطب كتفخيما ألمر إىبلؾ فرعكف كا 
، بعد أف عبل في األرض كتجٌبر، كساـ أىميا سكء العذاب، كاٌدعى األلكىية عمى أىؿ 

(. 4)مصر
 (5){َفآِمُ وا ِبالمَِّه َوَرُسوِلِه َوال ُّضوِر الَِّذي َأْ َزْلَ ا َوالمَُّه ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ }:كنظيره قكلو تعالي 

َوال ُّضوِر }:،إلى التكّمـ ب وف العظمة{َفآِمُ وا ِبالمَِّه َوَرُسوِلهِ }:االلتفات مف الغيبة (5){َخِبيرٌ 
إبراز كماؿ العناية كبالغ االىتماـ بشأف إنزاؿ اهلل ليذا النكر، ثـ : غرضو، {الَِّذي َأْ َزْلَ ا

( 6)بياف أىمٌية مىٍف اصطفاه اهللً لينكره لييخرجى الناسى مف الظممات إلى النكر
: االلتفات لتقرير المع ى وتحقيقه- 12
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َـّ آَتْيَ ا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَمى الَِّذي َأْحَسَف }:قكلو ـْ َتتَُّقوَف، ُث ـْ ِبِه َلَعمَُّك اُك ـْ َوصَّ َذِلُك
ـْ ُيْؤِمُ وفَ  ـْ ِبِمَقاِء َربٍِّه : التفات مف الغيبة، (1){َوَتْفِصياًل ِلُكؿٍّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَعمَُّه

ـْ ِبهِ } اُك ـْ َوصَّ َـّ آَتْيَ ا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما}:إلى التكٌمـ بنكف العظمة {َذِلُك ، كالغرض منو {ُث
 (.2)تقرير الكصٌية كتحقيؽ أمرىا، تمييدا لما يعقبو مف ذكر القرآف المجيد: 

 :  االلتفات إلظهار كماؿ التشريؼ واالعت اء بالرسوؿ وبالوحي- 13
ْيَ ا ِبِه }:قكلو تعالي ـْ ِمَف الدٍّيِف َما َوصَّى ِبِه ُ وًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَ ا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ َشَرَع َلُك

ـَ َوُموَسى َوِعيَسى ـْ ِمَف الدٍّيفِ }:، االلتفات مف الغيبة(3){ِإْبَراِهي إلى الٌتكمُّـ بنكف  {َشَرَع َلُك
إظيار كماؿ االعتناء بكحي اهلل إلى رسكلو : ، كغرضو{ َوالَِّذي َأْوَحْيَ ا ِإَلْيؾَ }:العظمة

محمد صمي اهلل عميو كسمـ، كىك الٌسٌر في  تقديمو عمى إبراىيـ كمكسي عمييما السبلـ 
مع تقدهًميما عميو زمانا ، ثـ التنبيو عمى أٌنو تعالي شرع لنا الديف عمى لسانو صمي اهلل 
عميو كسمـ ، أٌما تقديـ تكصية نكح عميو السبلـ ، فمممسارعة إلى بياف أٌف الشريعة قديمة 

(.  4)ك عريقة مف لدف نكح عميو السبلـ، أٌكؿ المرسميف مف أكلى العـز
:  إبراز الع اية باإلرادة والمشيئة في األمر كّمه- 14

ـْ ، َوَلْو َ َشاُء :}قكلو تعالي ـْ َمَرٌض َأْف َلْف ُيْخِرَج المَُّه َأْضَغاَ ُه ـْ َحِسَب الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِه َأ
ـْ ِبِسيَماُهـْ  ـْ َفَمَعَرْفَتُه ،  {أىٍف لىٍف ييٍخًرجى المَّوي أىٍضغىانىييـٍ }:  االلتفات مف الغيبة،(5){أَلََرْيَ اَكُه
ٍينىاكىييـٍ }:إلى التكٌمـ بضمير العظمة ىرى لىٍك نىشىاءي ألى إبراز العناية باإلرادة : ، كغرضو {كى

. (6)كالمشيئة اإلليية فيما كاف كفيما يككف
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: توطئة حوؿ أساليب اإل شاء

الكبلـ الذم :            سبؽ القكؿ بأف اإلنشاء ىك صنك الخبر، كعرفو عمماء ا بأنو 
ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو ، كال يصح تسمية قائمو بأنو صادؽ فيو أك كاذب،  

(  :  1)كينقسـ  اإلنشاء إلى قسميف

كىك ما يستدعى مطمكبا غير حاصؿ كقت الطمب ، المتناع : إنشاء طمبي - (1)
األمر ،  كالنيي ، كاالستفياـ ، كالدعاء ، : تحصيؿ الحاصؿ ،  كلو  تسعة مطالب ىي

. كالعرض ، كالتحضيض ، كالتمني ، كالترجي ، كالنداء 

كىك ما ال يستدعى مطمكبا غير حاصؿ كقت الطمب ، كمف : إنشاء غير طمبي - (2)
أفعاؿ المقاربة ، أفعاؿ التعجب ،  أفعاؿ المدح كالذـ ، كصيغ العقكد ، كالقسـ :  مباحثو 

، كرب ، ككـ الخبرية ،  كعمماء الببلغة ال يعنكف كثيرا بيذا القسـ ، لقمة الجكانب 
المتعمقة بعمـ الببلغة فيو ، كىي مف صميـ عمـ النحك ، كأكثر مباحثو  أخبار نقمت إلى 

. معنى اإلنشاء 

.   كىك مفرد ، كجمعو أمكر، كأكامر، كالمقصكد بو ىنا الثاني:األمر : أكالن 

ىك طمب الفعؿ عمى كجو االستعبلء حقيقة أك ادعاء ، أم بأف : ك األمر اصطبلحا 
:  (2)يككف اآلمر أعمى رتبة حقيقة أك ادعاء مف المأمكر، كلو أربع صيغ ىي 

 . فعؿ األمر بجميع تصريفاتو  - أ
.  المضارع المقركف ببلـ األمر، كيسميو بعضيـ ببلـ الطمب-ب
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 . اسـ فعؿ األمر- ج

.  المصدر النائب عف فعؿ األمر- د

: ىك ما تحقؽ فيو شرطاف : األمر الحقيقي: داللة األمر

. أف يككف اآلمر أعمى درجة مف المأمكر حقيقة أك ادعاء كما سبؽ - (1)

.  أف يدؿ األمر عمى كجكب الفعؿ كحظر الترؾ - (ب) 

غير أف األمر يخرج عف مدلكلو الحقيقى إلى معاف مجازية كثيرة، يعاد إلييا في 
 .  مظانيا مف كتب الببلغة

 كىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كاإللزاـ ، كلو صيغة :النيي :ثانيا 
.  كاحدة ، كىي المضارع المقركف ببل الناىية 

: داللة النيي

يككف النيي حقيقيا إذا كاف الناىي أعمى رتبة مف المنيي عنو ، ككاف مقتضاه 
كجكب الكٌؼ عف الفعؿ كحظر ارتكابو ، كيخرج النيي إلى معاف مجازية عديدة 

 . (1)مدٌكنة في مظانيا مف مصادر الببلغة

 االستفياـ: ثالثا

ىك طمب الفيـ ألف اليمزة كالسيف كالتاء إذا زيدت في الفعؿ الثبلثي أفاد : االستفياـ 
. معنى الطمب
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ىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما مف قبؿ بأدكات خاصة ،تدخؿ : كاصطبلحا
عمى الجممة الخبرية فيسأؿ بيا عف أحد أجزائيا ، كىي المسند كالمسند إليو أك أحد 

الحكـ أك المعنى المستفاد مف الجممة : المتعمقات ، كما يسأؿ بيا عف النسبة ، كىي 
، أم المعنى المستفاد مف نسبة المسند إلى المسند إليو ، كعمى ىذا األساس تنقسـ 

 : (1)أدكات االستفياـ إلى ثبلثة أقساـ

كيطمب بيا التصكر تارة ، كىك السؤاؿ عف أحد المفردات ، كالتصديؽ : اليمزة  -1
 .تارة أخرل ، كىك السؤاؿ عف النسبة

 .ك يطمب بيا التصديؽ: ىؿ  -2

كمف، كما، ككيؼ، ككـ، : كىي: بقية أدكات االستفياـ ، يطمب بيا التصكر  -3
. كأيف، كأياف، كمتى

 إذا كانت اليمزة لطمب التصديؽ كاف جكاب االستفياـ بنعـ، أك ببل، كال  -4

 أعاد زيد مف سفره ؟: كال يذكر معيا معادؿ ، كيمييا الفعؿ غالبا نحك -5

 .  بنعـ ، إذا عاد ، أك ببل إذا لـ يعد : فالجكاب يككف 

أف يمييا الفعؿ لفظا أك تقديرا، كال يأتي اسـ بعدىا إال " ىؿ"األرجح في استعماؿ 
َوَعمَّْمَ اُه }:ألسرار ببلغية نفيسة ، كجعؿ ما سيقع بمثابة الكاقع القائـ كقكلو تعالى

ـْ َشاِكُروفَ  ـْ َفَهْؿ َأْ ُت ـْ ِمْف َبْأِسُك ـْ ِلُتْحِصَ ُك ( 2){َصْ َعَة َلُبوٍس َلُك
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: (1)المعا ي المجازية لالستفهاـ 

يخرج أسمكب االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معاف مجازية عديدة  ، تستنبط مف سياؽ 
.  الكبلـ، كتفيـ مف فحكل المقاـ

، كاألصؿ أف يككف نداء "أدعك"كىك طمب اإلقباؿ بحرؼ يقـك مقاـ  : النداء: رابعا
يا، كآ، كآم، كآيا، كىيا، : القريب باليمزة ، ك بأم،  ك نداء البعيد ببقية األدكات كىي 

" . كا"ك

ىي أكثرىا دكرانا في القرآف الكريـ كفي كبلـ الناس ، ككثيرا ما يحذؼ حرؼ  (كالياء)
.  النداء إيجازا لمكبلـ ما داـ فيو ما يدؿ عميو

قد يعكس األمر تحقيقا ألسرار ببلغية عالية كحكـ معنكية بديعة، فينادل القريب بنداء 
البعيد ، ك البعيد بنداء القريب ، في مقامات كسياقات مختمفة منيا ، بغية تحقيؽ معافو 

  . (2)كأغراض شٌتى
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2

 ، 319ػهى انًؼبَٗ ػجذ انفزبػ ثغَٕٛٗ ، ص-  
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 األمُر ومعا يه في تفسير أبي السعود: المبحث األوؿ

                            البياف كالتحميؿ         النظـ القرآنٌي 

ـْ ِفي َرْيٍب ِممَّا َ زَّْلَ ا } ْف ُكْ ُت َواِ 
َعَمى َعْبِدَ ا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْف 

ـْ ِمْف ُدوِف  ِمْثِمِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُك
ـْ َصاِدِقيفَ      {المَِّه ِإْف ُكْ ُت

  23:البقرة

، يفيد معنى  {فأتكا بسكرة مف مثمو }: صيغة األمر
لقاـ الحجر، فكأٌنو قيؿ  إٍف كاف األمر كما : التعجيز كا 

زعمتـ أٌف القرآف مف كبلـ البشر، فأتكا بمثمو ، ألٌنكـ 
تقدركف عمى ما يقدر عميو سائر البشر، لكٌنيـ لـ ينبتكا 

                                                                                                 1/87     انظر                        .     بنت شفة

ـُ َفِإفَّ المََّه َيْأِتي } َقاَؿ ِإْبَراِهي
ِبالشَّْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَها 

      {ِمَف اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفرَ 
 258:البقرة

، معناه التعجيز {فأت بيا مف المغرب }:صيغة األمر
التاـ، إٍذ لـ يشأ إبراىيـ أف يجادلو فيما قاؿ ألٌنو مف 

لقامو الحجر، بما  تحصيؿ الحاصؿ ، بؿ أراد تعجيزه كا 
 .ال يجد فيو مجاال لمتمكيو كالتمبيس، فبيت الذم كفر

                                          1/300،87                                                                                   

َوَبشٍِّر الَِّذيَف آَمُ وا َوَعِمُموا }
ـْ َج َّاٍت َتْجِري  اِلَحاِت َأفَّ َلُه الصَّ
ِمْف َتْحِتَها اأْلَْ َهاُر ُكمََّما ُرِزُقوا 
ِمْ َها ِمْف َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا 

{              {الَِّذي ُرِزْقَ ا ِمْف َقْبؿُ 
 25: البقرة 

يدؿُّ عمى عظمة  {كبٌشر الذيف آمنكا }:صيغة األمر
الميبىشَّر بو كفخامتو ، إلى حٌد يستكجب التبشير بو لكٌؿ 
ـى ، كتعميؽ التبشير  ًم مىٍف بمغ ، كأف ييبىشّْرى بو كؿُّ مىٍف عى

 .بالمكصكؿ لئلشعار بأٌنو معمَّؿي بما في حٌيز الٌصمة 

                                 93/ 1                         انظر                 
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َوَقاُلوا َلْف َتَمسََّ ا ال َّاُر ِإالَّ َأيَّاًما }
ـْ ِعْ َد المَِّه  َمْعُدوَدًة ُقْؿ َأتََّخْذُت
   {َعْهًدا َفَمْف ُيْخِمَؼ المَُّه َعْهَدهُ 

 80:البقرة

يدٌؿ عمى معنى  {قؿ اٌتخذتـ عند اهلل عيدا}:صيغة األمر
التبكيت في زعميـ المستحيؿ، كالتكبيخ عمى افتراء 

لٍف تمٌسنا }:الكذب، عمى معنى أٌف ما يزعمكنو بقكليـ
ال يككف إال بناءن عمى عيد مف  {النار إال ٌأياما معدكدة

                                                                                     1/156          انظر               .            اهلل 

ـْ آِمُ وا ِبَما َأْ َزَؿ } َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 
المَُّه َقاُلوا ُ ْؤِمُف ِبَما أُْ ِزَؿ َعَمْيَ ا 
َوَيْكُفُروَف ِبَما َوَراَءُه َوُهَو اْلَحؽُّض 
ـَ َتْقُتُموَف  ـْ ُقْؿ َفِم ُمَصدًٍّقا ِلَما َمَعُه

ـْ  َأْ ِبَياَء المَِّه ِمْف َقْبُؿ ِإْف ُكْ ُت
  91:البقرة   {ُمْؤِمِ يفَ 

، يفيد األمر معنى التبكيت {قؿ فمـ تقتمكف}:صيغة األمر
كاإلفحاـ مف ًقبىًمو تعالي، ببيانو التناقض الٌشديد بيف 

أقكاليـ كأفعاليـ ، بعد بيانو التضارب الكاقع بيف أقكاليـ 
حسب - إف كنتـ مؤمنيف بالتكراة : بعضيا ببعض، أم 

فؤلٌم شيء كنتـ تقتمكف أنبياء اهلل مف قبؿ كىك - زعمكـ
                                                                               1/165  انظر             .          فييا حراـ مطمؽ

ـُ اْلِعْجَؿ } َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُموِبِه
ـْ ِبِه  ـْ ُقْؿ ِبْئَسَما َيْأُمُرُك ِبُكْفرِِه

ـْ ُمْؤِمِ يفَ  ـْ ِإْف ُكْ ُت                {ِإيَماُ ُك
   93:البقرة

، يدٌؿ عمى {قؿ بئسما يأمركـ بو إيمانكـ}صيغة األمر
معنى التكبيخ كالتقريع لحاضرم الييكد إثر ما تبٌيف مف 

أحكاؿ رؤسائيـ الذيف يقتدكف في كٌؿ ما يأتكف كما 
 1/166انظر                                    يذركف

ـُ الدَّاُر اَْلِخَرُة } ُقْؿ ِإْف َكاَ ْت َلُك
ِعْ َد المَِّه َخاِلَصًة ِمْف ُدوِف 

ـْ  ال َّاِس َفَتَم َُّوا اْلَمْوَت ِإْف ُكْ ُت
  94:البقرة {َصاِدِقيفَ 

تكراره مع قرب العيد بذكره ، يدٌؿ  {قؿ }:صيغة األمر
عمى معنى التبكيت كالتقريع بإظيار كذبيـ عمى المؤل ، 

 1/167  انظر                          .لعكارىـ كشفا
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َوَقاُلوا َلْف َيْدُخَؿ اْلَج ََّة ِإالَّ َمْف }
َكاَف ُهوًدا َأْو َ َصاَرى ِتْمَؾ 

ـْ ِإْف  ـْ ُقْؿ َهاُتوا ُبْرَهاَ ُك َأَماِ يُّضُه
 111:البقرة    {ك تـ صادقيف

، يدٌؿ عمى معنى  {قؿ ىاتكا برىانكـ}:صيغة األمر
التبكيت كالتقريع ، بطمب برىانيـ كميثاقيـ مع اهلل  عمى 
دعكاىـ االختصاص بدخكؿ الجٌنة عمى مىٍف كاف ييكديا 

 1/184                  انظر             أكنصرانٌيا  

ـْ َوَقَعُدوا َلْو } ْخَواِ ِه الَِّذيَف َقاُلوا إلِ
َأَطاُعوَ ا َما ُقِتُموا ُقْؿ َفاْدَرُءوا َعْف 

ـْ  ـُ اْلَمْوَت ِإْف ُكْ ُت َأْ ُفِسُك
 {َصاِدِقيفَ 

  168:  آؿ عمراف

، يدٌؿ عمى معنى  {قؿ فادرؤكا }:صيغة األمر في قكلو
ظيار معدف الكذب فييـ  كفيما قالكا،  التبكيت كا 

إٍف كنتـ رجاال قادريف عمى دفع أسباب المكت : كالمعنى
كتفادل مظانو ، فادفعكا  عنكـ جميع أسبابو حتى ال 

في ىذا -في زعمكـ -يدرككـ أبدا ، كما دفعتمكه عنكـ 
الٌسبب الخاص ،  بالقعكد خبلؼ رسكؿ اهلل ، كعدـ 

 2/63انظر        .الخركج لمجياد كالقتاؿ في سبيؿ اهلل

ـْ ُرُسٌؿ ِمْف َقْبِمي } ُقْؿ َقْد َجاَءُك
ـَ  ـْ َفِم ِباْلَبيٍَّ اِت َوِبالَِّذي ُقْمُت

  183. آؿ عمراف {َقَتْمُتُموُهـْ 

 {قؿ قد جاء كـ رسؿ مف قبمي }:صيغة األمر في قكلو
يدٌؿ عمى معنى التبكيت في الحجاج ، كالدفع إلظيار 

 .القـك كىـ يفتركف الكذب فيما يقكلكف كفيما يفعمكف

                                                                    2/74                 انظر                          

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ المََّه ُهَو }
ـَ ُقْؿ َفَمْف َيْمِمُؾ  اْلَمِسيُح اْبُف َمْرَي
ِمَف المَِّه َشْيًئا ِإْف َأَراَد َأْف ُيْهِمَؾ 

، يدٌؿ عمى معنى {قؿ فمف يممؾ}: األمر في قكلو
لقاـ الحجر في أفكاىيـ،  ظيار فساد قكليـ، كا  التبكيت كا 

                                                             2/252انظر.          فبل يبدؤكف كال يعيدكف قكال بعده
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ـَ َوُأمَّهُ      {اْلَمِسيَح اْبَف َمْرَي
 17:  المائدة

ـْ َعَذاًبا } َبشٍِّر اْلُمَ اِفِقيَف ِبَأفَّ َلُه
 138:ال ساء {َأِليًما

  

ٍضًع  {بٌشر المنافقيف }:صيغة األمر فى قكلو ، ىك ًمٍف كى
ا بيـ كسخريةن منيـ ، جزاءن  التبشير مكضع اإلنذار، تيٌكمن

 .كفاقا لما كانكا يفعمكنو بالمؤمنيف في الحياة الدنيا

                                                                       209/ 2            انظر                             

ُقْؿ ِلَمْف َما ِفي السََّماَواِت }
َواأْلَْرِض ُقْؿ ِلمَِّه َكَتَب َعَمى َ ْفِسِه 

ـْ ِإَلى َيْوـِ  الرَّْحَمَة َلَيْجَمَع َُّك
   12:األ عاـ{اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيه

 {قؿ لمف ما في السمكات}: صيغة األمر في قكلو
غرضو اإللجاء كالتبكيت ، كاإلفحاـ في المحاججة ، 

 .بإقامة البراىيف القاطعة الجازمة في مكضع الٌنزاع

                                                 2/360                     انظر                    

ُقْؿ َأَتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َما اَل }
ـْ َضرًّا َواَل َ ْفًعا َوالمَُّه ُهَو  َيْمِمُؾ َلُك

 76:المائدة {السَِّميُع اْلَعِميـُ 
   

، يدٌؿ عمى معنى اإللزاـ  {قؿ أتعبدكف}صيغة األمر
كىك السميع  }كالتبكيت ، إثر تعجيبو مف أحكاليـ ، كقكلو

مؤكّْد لمعنى اإلنكار ( أتعبدكف)حاؿ مف فاعؿ  {العميـ
كالتكبيخ في االستفياـ، كمقٌرره لئللزاـ كالتبكيت المفاد مف 

            307/ 2    انظر                          .    األمر

َوَما َقَدُروا المََّه َحؽَّ َقْدرِِه ِإْذ }
َقاُلوا َما َأْ َزَؿ المَُّه َعَمى َبَشٍر ِمْف 
َشْيٍء ُقْؿ َمْف َأْ َزَؿ اْلِكَتاَب الَِّذي 

قؿ مف أنزؿ الكتاب الذم جاء بو  }: صيغة األمر
ة القاطعة {مكسي لزاـ الحجى ، يدٌؿ عمى معنى التبكيت كا 
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َجاَء ِبِه ُموَسى ُ وًرا َوُهًدى 
 91:األ عاـ    {ِلم َّاسِ 

لقاـ الحجر،  فبل يبدئ الخصـ بعده كال يعيد  .كا 

                                                2/414                   انظر                       

ـْ } ُقْؿ َيا َقْوـِ اْعَمُموا َعَمى َمَكاَ ِتُك
ِإ ٍّي َعاِمٌؿ َفَسْوَؼ َتْعَمُموَف َمْف 
َتُكوُف َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإ َُّه اَل 

   135:األ عاـ {ُيْفِمُح الظَّاِلُموفَ 

، يدٌؿ عمى معنى {اعممكا عمى مكانتكـ}صيغة األمر
يراده في صيغة األمر مبالغة فيو،  التيديد كالكعيد، كا 

فكأٌف المخاطب راغب كمتطٌمعه إليو، فيحممو األمر إلى 
نجاز أمنٌيتو  .تحقيؽ رغبتو كا 

 2/447                                       انظر   

ـَ َأـِ اأْلُْ ثََيْيِف } ُقْؿ آلذََّكَرْيِف َحرَّ
ـُ اأْلُْ ثََيْيِف  َأمَّا اْشَتَمَمْت َعَمْيِه َأْرَحا

ـْ  َ بٍُّئوِ ي ِبِعْمـٍ ِإْف ُكْ ُت
  143:األ عاـ{َصاِدِقيفَ 

صيغة األمر  {نبئكنى بعمـ-قؿ آلذكريف حٌرـ}:قكلو
: المكرر لئللزاـ كتثنية التبكيت كاإلفحاـ ، كالمعنى 

أخبركنى بأمر أك خبر معمـك صادر مف اهلل تعالي، أك 
مدٌكفو في كتاب مف كتبو المنزلة ، أك  جاء عمى ألسنة 

 .المرسميف ، يدٌؿ عمى أٌنو حٌرـ شيئا مما تقكلكف

.                                        453/ 2                                    انظر    
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َفَعَقُروا ال َّاَقَة َوَعَتْوا َعْف َأْمِر }
ـْ َو َقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَ ا ِبَما  َربٍِّه

َتِعُدَ ا ِإْف ُكْ َت ِمَف 
   77:األعراؼ{اْلُمْرَسِميفَ 

يدٌؿ عمى معنى  {يا صالح ائتنا بما تعدنا}صيغة األمر
التعجيز كاإلفحاـ حسب قصدىـ، اعتقادا منيـ بأٌف 

صالحا ليس جديرا بالتصديؽ كاإليماف، كليس بقادر عمى 
الكفاء بما يعدىـ بو  مف عذاب اهلل ، ألٌنو عندىـ ليس 
مف المرسميف ، كفي أحسف أحكالو مشككؾ في رسالتو ، 

                                                                                       512 /2انظر {إف كنت مف المرسميف}:بدليؿ الشرط بإفٍ 

ِإفَّ الَِّذيَف َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف المَِّه }
ـْ  ـْ َفاْدُعوُه ِعَباٌد َأْمثَاُلُك

ـْ  ـْ ِإْف ُكْ ُت َفْمَيْسَتِجيُبوا َلُك
   194:َ    األعراؼ.{َصاِدِقيف

، يدٌؿ عمى معنى {فادعكىـ فميستجيبكا لكـ }صيغة األمر
في األمر : التبكيت كالتعجيز ، كجو التبكيت ىك 

بدعائيـ،  كليس مف طبيعتيـ أف يسمعكا دعاءن ، ككجو 
في طمب االستجابة منيـ ، كليس مف :  التعجيز ىك

 3/68   انظر                    .   طبعيـ االستجابة

ـْ َغْيُر } ـْ َفاْعَمُموا َأ َُّك ْف َتَولَّْيُت َواِ 
ُمْعِجِزي المَِّه َوَبشٍِّر الَِّذيَف َكَفُروا 

 3:التوبة  {ِبَعَذاٍب َأِليـٍ 

، لمداللة {كبٌشر الذيف كفركا بعذاب أليـ  }صيغة األمر
عمى معنى التيٌكـ كالسخرية منيـ ، باستخداـ التبشير 

 .في مكضع اإلنذار كالترىيب مف عذاب اهلل الكاقع عمييـ

                                                                                                  3/122    انظر                                      

ـْ َيُقوُلوَف اْفَتَراُه ُقْؿ َفْأُتوا } َأ
ـْ  ِبُسوَرٍة ِمْثِمِه َواْدُعوا َمِف اْسَتَطْعُت
ـْ َصاِدِقيفَ     {ِمْف ُدوِف المَِّه ِإْف ُكْ ُت

،يدٌؿ عمى معنى  {قؿ فأتكا بسكرة مثمو}صيغة األمر
براز فساد منطقيـ كبكار مقكلتيـ ،  التبكيت كاإلفحاـ ، كا 
في أٌف القرآف حديثه مفترل مف تمقاء الرسكؿ  كأٌنو مف 
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إٍف كاف األمر كما تقكلكف ، : عند نفسو ، كالمعنى   38:يو س
فافعمكا كما فعؿ كاتكا بسكرة كاحدة مثؿ قرآنو ، كلكف 

                                                                            3/240   انظر                       . ىييات ىييات

ـُ ِفي } ُقْؿ َأتَُ بٍُّئوَف المََّه ِبَما اَل َيْعَم
السََّماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض 

  {ُسْبَحاَ ُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوفَ 
  18:يو س

، يدٌؿ عمى  {قؿ أتنبئكف اهلل بما ال يعمـ }صيغة األمر
معنى التبكيت كالتيٌكـ ك تقريعيـ ، بزعميـ بأٌف األصناـ 
ىي شفعاؤىـ عند اهلل ، كىك أمر ال يعممو اهلل كاقعا ال 
في السمكات كال في األرض، كما  ال يعممو اهلل فييما 

 3/225انظر            .فيك كذبه صيراحه كباطؿ بكاحه 

ـْ } َوَيا َقْوـِ اْعَمُموا َعَمى َمَكاَ ِتُك
ِإ ٍّي َعاِمؿ َسْوَؼ َتْعَمُموَف َمْف 
َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَمْف ُهَو 

ـْ   َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإ ٍّي َمَعُك
  93:هو  {َرِقيٌب 

، يدؿ عمى  {كيا قـك اعممكا عمى مكانتكـ }:صيغة األمر
اعممكا  غاية جيدكـ : معنى التيديد كالكعيد، فالمعنى 

كاستطاعتكـ ، كذلؾ رٌدا عمى رمييـ لو بالضعؼ كأٌنو 
فييـ غير مكيف ، كادعائيـ  القكة عمى الفعؿ كالسيطرة ، 
كٌأنيـ مقبمكف عمى رجمو بالحجارة ازدراءن لو كتقميبل مف 

  346/ 3انظر    .شأنو ، دكف خكؼ أك خشية مف أحد

َوَجَعُموا ِلمَِّه َأْ َداًدا ِلُيِضمُّضوا َعْف }
ـْ  َسِبيِمِه ُقْؿ َتَمتَُّعوا َفِإفَّ َمِصيَرُك

  30:إبراهيـ {ِإَلى ال َّار

يراد بو التيديد كالكعيد ، أللئؾ  {قؿ تمتعكا }صيغة األمر
تمتعكا كتنٌعمكا بمتاع : الذيف اتخذكا هلل أندادا ، كالمعنى 

الحياة الدنيا كمغرياتيا، فأنتـ أحقاء بأف ييضرىب عنكـ 
صفحا ، كييٍعطؼى عنكـ عناف المكعظة، فإف مثكاكـ نار 
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 3/486انظر                   .جيٌنـ ك لبئس المصير

ـْ ِإَذا } رَّ َعْ ُك َـّ ِإَذا َكَشَؼ الضُّض ُث
ـْ ُيْشِرُكوَف ،  ـْ ِبَربٍِّه َفِريٌؽ ِمْ ُك
ـْ َفَتَمتَُّعوا  ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَ اُه

-54:ال حؿ {َفَسْوَؼ َتْعَمُموفَ 
55  

، يدٌؿ عمى  {فتمتعكا فسكؼ تعممكف}: صيغة األمر
معنى التيديد كالكعيد عمى شركيـ باهلل في الٌسراء ، 

كلجكئيـ إليو في الضٌراء ، ذلؾ أٌف تمٌتعىيـ في ظركؼ 
ٌف عاقبتىيا كخيمة  .الٌسراء كالٌنعماء لف تدـك ليـ ، كا 

 70/ 4                            انظر              

َـّ ُيِعيُدُه َوَمْف } َأمَّْف َيْبَدُأ اْلَخْمَؽ ُث
ـْ ِمَف السََّماِء َواأْلَْرِض َأِإَلٌه  َيْرُزُقُك

ـْ ِإْف  َمَع المَِّه ُقْؿ َهاُتوا ُبْرَهاَ ُك
ـْ َصاِدِقيفَ   64:ال مؿ {ُكْ ُت

، يدٌؿ عمى معنى {قؿ ىاتكا برىانكـ}األمر في قكلو 
اًج الذم ال حجة كال  التبكيت كاإلفحاـ ، كقطع دابر الًحجى

ىاتكا برىانا عمقميا أك نقميا يدؿ : برىاف يسنده، كالمعنى
عمى أٌف مع اهلل إليا آخر، ال عمى أٌف غير اهلل يقدر 

عمى شيء مٌما ذكر مف أفعالو ، فإنيـ ال يدعكف 
 13/ 1انظر         .صريحا أٌف ذلؾ مف لكاـز األلكىٌية

ـْ َفَمْف َشاَء } َوُقِؿ اْلَحؽُّض ِمْف َربٍُّك
 {َفْمُيْؤِمْف َوَمْف َشاَء َفْمَيْكُفرْ 

 29:الكهؼ

صيغة األمر في اآلية ، يدٌؿ عمى معنى التيديد كالكعيد، 
ظيار االستغناء عنيـ كعف إيمانيـ كجكدا كعدما،  كا 

، تأكيد لمكعيد كتشديد لمتيديد  {إنا أعتدنا لمظالميف}كقكلو
 .، كزجره أكيده عف سبيؿ الكفر كالكافريف

                                                                                                                                                4/187                             انظر             
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ـْ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَ ا } ُتُك ِإفَّ َهِذِه ُأمَّ
ـْ َفاْعُبُدوفِ   92:األ بياء {َربُّضُك

وه لممرسميف الذيف يتحٌدث  {فاعبدكف }:األمر في قكلو ميكجَّ
تيييج الرسؿ كتحميسيـ عمى  : السياؽ عنيـ، كغرضو

 .الثبات عمى الحٌؽ المبيف حتى يأتيى أمرى اهلل 

                                                                 4/419                انظر                          

ـْ َوَيْذُكُروا } ِلَيْشَهُدوا َمَ اِفَع َلُه
ـَ المَِّه ِفي َأيَّاـٍ َمْعُموَماٍت َعَمى  اْس

ـْ ِمْف َبِهيَمِة اأْلَْ َعاـِ  َما َرَزَقُه
َفُكُموا ِمْ َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس 

 28:الحج {اْلَفِقير

، يدؿٌ  {فكمكا منيا كأطعمكا البائس الفقير}صيغة األمر
عمى معنى اإلباحة ، كرفع الحظر الذم كاف عميو في 

الجاىمٌية ، كما يحتمؿ معنى الندب كمكاساة الفقراء 
 .كمساكاتيـ بذكل اليسر كالغنى أياـ العيد

                              379/ 4                                    انظر     

َيا َأيُّضَها الرُّضُسُؿ ُكُموا ِمَف الطَّيٍَّباِت }
َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإ ٍّي ِبَما َتْعَمُموَف 

 51:المؤم وف {َعِميـٌ 

، يدٌؿ عمى اإلباحة {كمكا مف الطيبات}:صيغة األمر
كالترفيو ، كالتمٌتع بًنعىـً اهلل التى أسداىا لعباده، كطيبات 

ال جناح عميكـ في أكؿ ما : مف الرزؽ، كالمعنى
ييستطابي كيستمذُّ مف مباحات المأكؿ كالمشرب، حبلال 

 4/418 انظر                      .             طيبا

ـْ ُزُبًرا ُكؿُّض } ـْ َبْيَ ُه َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُه
ـْ  ـْ َفِرُحوَف َفَذْرُه ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِه

ـْ َحتَّى ِحيفٍ       {ِفي َغْمَرِتِه

أمر لمرسكؿ  {فذرىـ في غمرتيـ حتى حيف }صيغة األمر
صمي اهلل عميو كسمـ، بالصبر كالٌتصٌبر عمى القـك 

الكافريف كعدـ استعجاؿ عذابيـ ، فيككف معنى األمر 
ىك النيٌي عف استعجاؿ عذابيـ  كالجزع أك : ىنا
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إٌنما يؤخرىـ ليـك تشخص فيو }:الٌتضٌجر مف تأخيره    54-53:المؤم وف
  4/420انظر                .                {األبصار

ُقْؿ َمْف َربُّض السََّماَواِت السَّْبِع }
َوَربُّض اْلَعْرِش اْلَعِظيـِ َسَيُقوُلوَف 

 {ِلمَِّه ُقْؿ َأَفاَل َتتَُّقوفَ 
  87-86:المؤم وف

لمداللة عمى معنى  {قؿ أفبل تٌتقكف }: األمر في قكلو
اإلفحاـ كالتكبيخ عمى عدـ إيمانيـ ، كابتعادىـ عف 

 .أسباب تقكل اهلل كخشيتو كالخشكع لو بالطاعة 

                                                            4/429              انظر                            

          

اَل َتْدُعوا اْلَيْوـَ ثُُبوًرا َواِحًدا }
َواْدُعوا ثُُبوًرا َكِثيًرا ُقْؿ َأَذِلَؾ َخْيٌر 

ـْ َج َُّة اْلُخْمِد الَِّتي ُوِعَد  َأ
 15-14:الفرقاف {اْلُمتَُّقوفَ 

يراد منو معنى التقريع  {قؿ أذلؾ خير }:صيغة األمر
كالٌتيٌكـ بأىؿ الشرؾ كالكفر كالزيغ كالفساد ، إظيارا 

لحسرتيـ  كندامتيـ عمى ما فاتيـ مف اإليماف كالعمؿ 
                                       4/499 انظر             .  الصالح في حياتيـ الدنيا

ـْ } ـْ َفَدَعْوُه َوِقيَؿ اْدُعوا ُشَرَكاَءُك
ـْ َوَرَأُوا اْلَعَذاَب  ـْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َفَم

ـْ َكاُ وا َيْهَتُدوفَ   {َلْو َأ َُّه
  64:القصص

يدٌؿ عمى معنى الٌتيٌكـ  {ادعكا شركاءكـ }:صيغة األمر
كالتبكيت، ألٌف شركائيـ في الغالب أصناـ كأكثاف، كىي 

جمادات جامدة ، ليس مف طبيعتيا أف تسمع دعاء 
الداعيف فضبل مف أف تستجيب ، فيك غاية التيٌكـ 
 .كالتبكيت لمف كاف لو قمب أك ألقي السمع كىك شييد

                                                                5/180                                        انظر
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َذا َمسَّ ال َّاَس ُضرٌّ َدَعْوا } َواِ 
ـْ  َـّ ِإَذا َأَذاَقُه ـْ ُمِ يِبيَف ِإَلْيِه ُث َربَُّه

ـْ   ِمْ ُه َرْحَمًة ِإَذا َفِريٌؽ ِمْ ُه
ـْ ُيْشِرُكوَف  ِلَيْكُفُروا ِبَما    ِبَربٍِّه
ـْ     َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَؼ  آَتْيَ اُه

  34-33:الروـ {َتْعَمُموَف     

، المضارع المقركف ببلـ األمر  {ليكفركا بما آتيناىـ }
صيغة مف صيغ األمر ، يدؿ عمى معنى التيديد كالكعيد 
الشديد عمى مف يكفر بنعـ اهلل كآالئو ، كمعنى األمر ىنا 

فتمٌتعكا  }:مٌتسؽ مع معناه في الجممة المعطكفة بعدىا
 .البلـ لمعاقبة كليست لؤلمر : كقيؿ .   {فسكؼ تعممكف

                                                                5/239                      انظر                    

َيا َأيُّضَها ال َِّبيُّض اتَِّؽ المََّه َواَل }
ُتِطِع اْلَكاِفِريَف َواْلُمَ اِفِقيَف ِإفَّ 

 {المََّه َكاَف َعِميًما َحِكيًما
  1:األحزاب

، يدٌؿ عمى طمب {يا أييا النبي اتؽ اهلل }:صيغة األمر
االزدياد مف معنى الفعؿ ، ما داـ  المطمكب حاصبل قبؿ 
كقت الطمب، فالتقكل مستقٌر فيو مف كٌؿ كجو  عمى خير 

كجو ، فيك أتقي الناس هلل كأخشاىـ لو ، فكاف األمر 
 .بالتقكل أمرا باالزدياد مف معنى الفعؿ كالمكاظبة عميو

                                          5/277                             انظر             

ـْ } اْحُشُروا الَِّذيَف َظَمُموا َوَأْزَواَجُه
َوَما َكاُ وا َيْعُبُدوَف، ِمْف ُدوِف 

ـْ ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيـِ    المَِّه َفاْهُدوُه
  23:الصافات {

، اليداية {فاىدكىـ إلى صراط الجحيـ}صيغة األمر
الداللة بمطؼ عمى ما يكصؿ إلى البغية كالمرتىجىى ، 
ٍت بالخير، فكاف األمر باليداية في اآلية  كلذلؾ ٍاختيصَّ

كاردا عمى سبيؿ التيٌكـ كالسخرية ، باستخداـ  فعؿ 
.              اليداية إلى الخير لمعنى السكؽ كالقذؼ في الٌنار

 1/27  انظر                                         
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ُقْؿ َتَمتَّْع ِبُكْفِرَؾ َقِمياًل ِإ ََّؾ ِمْف }
  8:الزمر {َأْصَحاِب ال َّارِ 

، يدٌؿ عمى معنى التيديد {قؿ تمٌتع بكفرؾ}:صيغة األمر
كالكعيد مف مغبة الٌتمادم في مٌمة الكفر كاإلعراض عف 

تمٌتع أييا : اإليماف باهلل ، فإٌف مصيره أليـ شديد، كالمعنى
الكافر تمتعا قميبل مقدارا كزمانان، فإٌف عاقبتىؾ الناري ك 

                                               5/492     انظر                 .      بئس المصير

َوَقاَؿ ِفْرَعْوُف َذُروِ ي َأْقُتْؿ }
ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإ ٍّي َأَخاُؼ 

ـْ َأْو َأْف ُيْظِهَر ِفي  َأْف ُيَبدٍَّؿ ِديَ ُك
 26:غافر {اأْلَْرِض اْلَفَسادَ 

 

يدٌؿ عمى معنى  {ذركني أقتؿ مكسى }:صيغة األمر
الٌتمكيو كاإليياـ ، قصد بو فرعكف إيياـ قكمو كالتدليس 
عمييـ ٌأٌنيـ مىٍف منعكه مف قتؿ مكسى كالٌتخٌمص منو ، ك 

لكلى منعيـ لو لقتمو كأراح الناس منو كمف دعكتو ، 
كالحٌؽ أٌف الذم منعو مف قتمو ىك إيمانو في قرارة نفسو 

أٌنو رسكؿ مف اهلل حقٌا، كأٌف اهلل سيأخذه أخذ عزيز مقتدر 
  5/533انظر              .إٍف ىك أقدـ عمى قتؿ رسكلو

ـْ } َأَفَمْف ُيْمَقى ِفي ال َّاِر َخْيٌر َأ
َمْف َيْأِتي آِمً ا َيْوـَ اْلِقَياَمِة 
ـْ ِإ َُّه ِبَما  اْعَمُموا َما ِشْئُت

  40:فصمت  {َتْعَمُمْوَف َبِصْير

، يدٌؿ عمى معنى التيديد  {اعممكا ما شئتـ }صيغة األمر
كالكعيد الشديد ، مف عاقبة انتياج الشرؾ كالكفر دينا، 
كاقتراًؼ اآلثاـً المكبقاًت سبيبل ، فإٌف اهلل بصير بأفعاؿ 
ٍف شٌرا  العباد كىك مجازييـ عمييا ، إٍف خيرا فخيرا، كا 

يمقي في  فشٌرا، كليس مف يأتي رٌبو  يـك القيامة آمنا كمف ي
                                                                                5/572   انظر        .                         الٌنار
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َـّ ُصبُّضوا َفْوَؽ َرْأِسِه ِمْف }  ُث
َعَذاِب اْلَحِميـِ ُذْؽ ِإ ََّؾ َأْ َت 

  {اْلَعِزيُز اْلَكِريـُ 

  49-48: الدخاف

، جاءت اآلية  {ذٍؽ إنىؾ أنت العزيز الكريـ }صيغة األمر
إثر تعداد صنكؼ العذاب األليـ التى أعٌدىا اهلل جزاءن 
ألىؿ الكفر كالعصياف ، كمعنى األمر ىك السخرية 

كالتقريع مف ىذا المصير المييف ، لمف كاف في الدنيا 
ًيٍيفه  .     يعٌد نفسو عزيزا كريما ، ىك اليـك ذليؿه مى

                         53/ 6  انظر                                        

ـْ َما َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف } ُقْؿ َأَرَأْيُت
المَِّه َأُروِ ي َماَذا َخَمُقوا ِمَف 
ـْ ِشْرٌؾ ِفي  ـْ َلُه اأْلَْرِض َأ

السََّماَواِت اْئُتوِ ي ِبِكَتاٍب ِمْف 
  4:األحقاؼ {َقْبِؿ َهَذا

ائتكنى  }:، كفي قكلو  {أركني ماذا خمقكا }:صيغة األمر
، يدؿٌ  كٌؿ منيما عمى معنى {بكتاب مف قبؿ ىذا

التعجيز كالتبكيت ، بعجز المخاطبيف عف تقديـ برىاف 
عقمٌي أك دليؿ نقمٌي ييشٌرعي ليـ ما يعبدكف مف دكف اهلل، 
نياء اآلية بالٌشرط بإٍف يدٌؿ عمى استبعاد صدقيـ مع  كا 

                     67/ 6انظر     .أنفسيـ فيما يعبدكف مف أصناـ كأكثاف

ْ َساِف اْكُفْر  الشَّْيَطاِف ِإْذ َقاَؿ ِلإْلِ
َفَممَّا َكَفَر َقاَؿ ِإ ٍّي َبِريٌء ِمْ َؾ 

   16:الحشر {ِإ ٍّي َأَخاُؼ المَّهَ 

، األمري يدؿُّ عمى  {إٍذ قاؿ لئلنساف اكفر }:صيغة األمر
رادة اإلغكاء، كجرّْ اآلمًر لممأمكًر إلى  معنى اإلغراء كا 

بعاده عف حظيرة اإليماف                                                         6/231انظر   .الكفر باهلل كا 

اَلُة َفاْ َتِشُروا } َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْف َفْضِؿ 
ـْ  المَِّه َواْذُكُروا المََّه َكِثيًرا َلَعمَُّك

 (10) {ُتْفِمُحوفَ 

فانتشركا في األرض كابتغكا مف فضؿ }:صيغة األمر
، يفيد األمر معنى اإلباحة برفع الحظر الكاقع فيو {اهلل

                                6/249انظر                .{كذركا البيع}:بقكلو تعالي
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ـُ ال ٍَّساَء } َيا َأيُّضَها ال َِّبيُّض ِإَذا َطمَّْقُت
َفَطمٍُّقوُهفَّ ِلِعدَِّتِهفَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة 

 1:الطالؽ   {َواتَُّقوا المََّه َربَُّكـْ 

فطمقكىٌف لعدتيٌف كأحصكا العٌدة كاتقكا  }:صيغة األمر
، أمر حقيقي صادر مف األعمى إلى األدنى  {اهلل

 }:كمقتضاه كجكب الفعؿ، ككصفو تعالي بصفة الربكبية
تأكيد لؤلمر بتقكاه ، كمبالغة في إيجابو ك الٌتقٌيد  {رٌبكـ

 6/560    انظر               .              بمقتضاه

ـْ ِبِه } اْ َطِمُقوا ِإَلى َما ُكْ ُت
ُتَكذٍُّبوَف  اْ َطِمُقوا ِإَلى ِظؿٍّم ِذي 

 {َثاَلِث ُشَعبٍ 

  30: المرسالت

يدٌؿ عمى معنى التكبيخ كالتقريع  {انطمقكا }:صيغة األمر
عمى كذبيـ ليـك الديف ككفرىـ المستمر بيـك الفصؿ 

لتخصيص الًكجية  (انطمقكا )كالجزاء، كقد أعيد الفعؿ
التى يتجيكف إلييا، كىي ظؿّّ غير ظميؿ مف دخاف نار 
جيٌنـ، كىي مف الٌشدة كالغمظة عمى ما نٌصت اآليات، 

                                                                     6/250انظر                           .كال مزيد عمييا
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االستفهاـ ومعا يه في تفسير أبي السعود : المبحث الثا ي 

ًظي أسمكبي االستفياـ في النظـ القرآني  بنصيب األسد مف بيف األساليب اإلنشائية  حى
في تفسير أبي السعكد ، فقد عيًنيى بيا شيخ اإلسبلـ عناية فائقة ، مبٌينا  المعاني 

المختمفة التى يدٌؿ عمييا كؿ أسمكب في مكقعو مف النظـ القرآني ، كىي معاف سياقية 
تيستنبىطي مف فحكل الكبلـ ، كًمٍف حركة المقاـً كنىٍظـً المقاؿ ، كيمكف تقسيـ المعاني التي 

: أشار إلييا إلى قسميف 

اإلنكار  التكبيخي : معاف كثيرة التكرر كالكركد في النظـ القرآني، مثؿ : األكؿ 

، التبكيت كالتقريع ، التقرير ، النفي  ، (إنكار الكقكع )، اإلنكار التكذيبي (إنكار الكاقع)
. الٌتعجب كالٌتعجيب ، التيديد كالكعيد

التسكية،  التحقير كتقميؿ الٌشأف، التفخيـ : معاف قميمة التكرر كالكركد ، مثؿ: الثانى 
. كالتيكيؿ، التشكيؽ ك التأنيب، األمر كالنيي

     كثيرا ما يعٌدد شيخ اإلسبلـ أبك السعكد معنييف إلى ثبلثة معاف ألسمكب كاحد في 
مقاـ كاحد ، عمى أٌنيا معافو مترادفة حينا، أك عمى أٌنيا معافو كأسرار متزاحمة حينا 

إٌف المعاني : "آخر، يدٌؿ عمييا األسمكب جميعا في سياقو ، بناء عمى القاعدة التى تقكؿ
كفي الجداكؿ التالية يسعى الباحث إلى إظيار تمؾ المعانى ".  الببلغية تتراكـ كال تتزاحـ

. كتكضيحيا كتكجيييا لتككف قريبة المأخذ سيؿ التناكؿ كالتداكؿ
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: داللة االستفهاـ عمى مع ى ال في:  أوال

                            التحميؿ كالبياف       النظـ القرآني 
ِصْبَغَة المَِّه َوَمْف َأْحَسُف }

ِمَف المَِّه ِصْبَغًة َوَ ْحُف َلُه 
  138:البقرة {َعاِبُدوفَ 

معناه : ، صبغة اهلل ، قيؿ {َوَمْف َأْحَسُف ِمَف المَِّه ِصْبَغةً }:االستفياـ
تطيير اهلل كتزكيتو : مٌمة اهلل ، كقيؿ : ديف اإلسبلـ، كقيؿ معناه 

ال صبغةى : لممؤمف ، كاالستفياـ إنكارل كمعناه النفي ، كالمعنى 
كال مٌمةى كال تطييرى  أحسفى كال أٍسمى كأجؿَّ مف   ديف اهلل كمٌمة 
اإلسبلـ ، كال شٍيءى يطٌير المرءى مف درف الكفر كالفسكؽ ، كمف 

رجس الشرؾ كالعصياف أكمؿ كأحسف مف صبغة اهلل كديف 
 1/207          انظر                    .            اإلسبلـ

ـَ } ـُ ِممَّْف َكَت َوَمْف َأْظَم
َشَهاَدًة ِعْ َدُه ِمَف المَِّه 
َوَما المَُّه ِبَغاِفٍؿ َعمَّا 

  140:البقرة{َتْعَمُموفَ 
 

 

 

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كالنفي، كاآلية في سياؽ الحديث عف 
أىؿ الكتاب ، إنكاره كنفيه أف يككف أحده مف الناس أكثرى ظممان 

مٌمف كتـ شيادة حؽٍّ ثابتة عنده مف كتاب اهلل في التكراة 
مع تأخره في الكجكد عمى  (عنده):كاإلنجيؿ، كتقديـ الصفة 

مع تقدمو في الكجكد ألجؿ مراعاة الٌترٌقي مف  (مف اهلل)األخرل 
األدنى إلى األعمى، فككف الشيادة ثابتة كككنيا صادرة مف اهلل ، 

. لمف أقكل الدكاعي إلى إقامتيا كأشٌد الزكاجر عمى عف كتمانيا
                                                   209/ 1      انظر                                           

َهْؿ َيْ ُظُروَف ِإالَّ َأْف }
ـُ المَُّه ِفي ُظَمٍؿ ِمَف  َيْأِتَيُه
اْلَغَماـِ َواْلَماَلِئَكُة َوُقِضَي 
َلى المَِّه ُتْرَجُع  اأْلَْمُر َواِ 

استفياـ إنكارل بمعنى النفي ، أم ال ينتظر الكفرة  { َهْؿ َيْ ُظُروفَ }
المعاندكف إاٌل أف تأتي كبار عبلمات الساعة الدالة عمى انقضاء 
 .اآلجاؿ كقياـ القيامة ، كطٌي صفحة الحياة في السماء كاألرض

 256/ 1                                   انظر               
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                             210:البقرة {اأْلُُمور
َوالَِّذيَف ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة }

ـْ َذَكُروا  َأْو َظَمُموا َأْ ُفَسُه
ـْ  المََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُ وِبِه
َوَمْف َيْغِفُر الذُّضُ وَب ِإالَّ 

  135:آؿ عمراف  {المَّهُ 

استفياـ إنكارل يفيد معنى النفي ،  {َوَمْف َيْغِفُر الذُّضُ وَب ِإالَّ المَّهُ }
أم ال أحد يغفر ذنكب المذنبيف كيعفك عف التائبيف إال اهلل كحده 

. كال أحد سكاه ، كالمراد بالذنكب جنسييا صغيرىا ككبيرىا
                                                                2/34  انظر                                                  

ـْ ِإْف } َما َيْفَعُؿ المَُّه ِبَعَذاِبُك
ـْ َوَكاَف المَُّه  ـْ َوآَمْ ُت َشَكْرُت

 {َشاِكًرا َعِميًما
   147:ال ساء

 

ـْ } استفياـ إنكارم يفيد معنى النفي، أم ال  {َما َيْفَعُؿ المَُّه ِبَعَذاِبُك
يفيدي اهللى شيئا أف يعذٌب عباده ، فيك ال يتشٌفى بعذابيـ ، كال يطفئ 

بو غيظا ، كال يجمب بو نفعا أك يدفع بو ضراِّ، فبل شيءى يحممو 
عمى تعذيب العباد ، ما دامكا قد أدكا كاجب الشكر ألنعـ اهلل 

عمييـ ، كدخمكا في حظيرة اإليماف كاستسممكا لطاعتو مخمصيف لو 
                                                                                                                        2/212  انظر                   .                       الديف

ُقْؿ َأَغْيَر المَِّه َأتَِّخُذ َوِليًّا }
َفاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض 
ـُ ُقْؿ  ـُ َواَل ُيْطَع َوُهَو ُيْطِع
َؿ  ِإ ٍّي ُأِمْرُت َأْف َأُكوَف َأوَّ
ـَ َواَل َتُكوَ فَّ ِمَف  َمْف َأْسَم

  14:األ عاـ {اْلُمْشِرِكيفَ 

ال : استفياـ إنكارل يفيد معنى النفي ، أم  {َأَغْيَر المَِّه َأتَِّخُذ َوِليًّا}
أتخذ كلٌيا مف دكف اهلل، كتقديـ المفعكؿ عمى فعمو، كتسميط النفي 

عميو لمداللة عمى أٌف المنكر ىك اتخاذ غير اهلل كلياِّ ، كليس اتخاذ 
 { َأَفَغْيَر المَِّه َأْبَتِغي َحَكًما}:الكليٌ  في حٌد ذاتو ، كنظيرىا قكلو

{.  ُقْؿ َأَفَغْيَر المَِّه َتْأُمُرو ٍّي َأْعُبد}:كقكلو
 2/361 انظر                                                 

ـُ ِممَِّف اْفَتَرى } َفَمْف َأْظَم
َعَمى المَِّه َكِذًبا َأْو َكذََّب 

ِبآَياِتِه ِإ َُّه اَل ُيْفِمُح 
  17:يو س{اْلُمْجِرُموَف 

االستفياـ بمىٍف يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالنفي ك الجحد ، أف 
يككف أحد أشد ظمما مٌمٍف افترل عمى اهلل كذابا، فيك أظمـ مف كٌؿ 
ظالـ، كلكف النظـ القرآنٌي لـ يشٍر إلى كجكد مساكو لو في الظمـ أك 

  3/224  انظر                   .                         نفيو
ـْ َمْف َيْسَتِمُعوَف } : اليمزة تفيد معنى االستفياـ اإلنكارل بمعنى النفي، كالمعنىَوِمْ ُه
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َـّ  ِإَلْيَؾ َأَفَأْ َت ُتْسِمُع الصُّض
َوَلْو َكاُ وا اَل َيْعِقُموَف 

ـْ َمْف َيْ ُظُر ِإَلْيَؾ  ،َوِمْ ُه
َأَفَأْ َت َتْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو 

      {َكاُ وا اَل ُيْبِصُروفَ 
 43-42يكنس 

أيستمعكف إليؾ فأنت تسمعيـ ، ال إنكارا الستماعيـ فإٌنو أمر 
محقؽ، بؿ إنكارا كنفيا لكقكع االستماع عقيب ذلؾ كترتٌبو عميو 

حسب العادة الكمٌية ،  فالمقصكد ىك نفيى إمكانو أيضا ، كما ييٍنبئي 
                                                            3/243     انظر        .      عنو كضعي الٌصـٌ مكضع ضميره

َوَلْو َشاَء َربُّضَؾ ََلَمَف }
ـْ  َمْ ِفي اأْلَْرِض ُكمُّضُه

َجِميًعا َأَفَأْ َت ُتْكرُِه ال َّاَس 
{ َحتَّى َيُكوُ وا ُمْؤِمِ يفَ 

 99:يكنس

- ىمز االستفياـ تفيد معنى اإلنكار كالنفي، نفي قدرتو الرسكؿ 
خصكصا عمى إكراىيـ عمى اإليماف، كفي - صمي اهلل عميو كسمـ

إيبلء الضمير أداة االستفياـ إيذاف بأٌف إكراىيـ عمى اإليماف أمره 
، كلكف ليس في حؽ النبٌي بؿ في حؽ فاعؿ آخر ىك اهلل  ممكفه

  275/ 3انظر                        .            عٌز في عبله
ـُ ِممَِّف اْفَتَرى } َوَمْف َأْظَم

َعَمى المَِّه َكِذًبا ُأوَلِئَؾ 
ـْ   {ُيْعَرُضوَف َعَمى َربٍِّه

  18:هود

االستفياـ بمىٍف يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالنفي ك الجحد ، أف 
يككف أحد أشد ظمما مٌمٍف افترل عمى اهلل كذابا، فيك أظمـ مف كٌؿ 
ظالـ، كلكف النظـ القرآنٌي لـ يشٍر إلى كجكد مساكو لو في الظمـ أك 

                            3/298  انظر                 .                           نفيو
ـْ } ـْ َأْف َيْخِسَؼ ِبُك َأَفَأِمْ ُت

َجاِ َب اْلَبرٍّ َأْو ُيْرِسَؿ 
َـّ اَل  ـْ َحاِصًبا ُث َعَمْيُك

ـْ َوِكياًل   {َتِجُدوا َلُك
  68:اإلسراء

االستفياـ إنكارلّّ بمعنى النفي، أنجكتـ مف الغرؽ بحرا، فأمنتـ مف 
الخسؼ بٌرا، كالذم ىك مأمنكـ كمستقٌركـ، أك يرسؿ عميكـ فيو 
ريحا مف الحجارة تقضي عمى كٌؿ منكـ فردا فردا، كفي ذكر 

، دليؿ عمى تساكل مخاطر اليبلؾ كتكٌقعو بيف (جانب):   كممة
  4/145   انظر       .الجكانب كالجيات دكف فرؽ بيف بحر كبرٌ 

ْ َساُف َأِإَذا َما } استفياـ إنكارل بمعنى النفي، كىك إنكار الكافريف كنفييـ لمبعث َوَيُقوُؿ اإلِْ



237 
 

 {ِمتُّض َلَسْوَؼ ُأْخَرُج َحيًّا
  66"مريـ

يبلؤه أداة االستفياـ  (أإذا ):بعد المكت، كفي تقديـ ظرؼ الزماف كا 
لئليذاف بأٌف اعتقادىـ منصٌب عمى إنكار كنفي فترة ما بعد المكت 

                                            4/251    انظر           .               أف يككف زمنا لمحياة
 َوَلَقْد َأَتْوا َعَمى اْلَقْرَيِة }

الَِّتي ُأْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء 
ـْ َيُكوُ وا َيَرْوَ َها َبْؿ  َأَفَم

 َكاُ وا اَل َيْرُجوَف 
  40:الفرقاف    {ُ ُشوًرا

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالنفي ، إنكار كنفي عدـ 
رؤيتيـ ليا فقد رأكىا ، كال يزالكف مع قياـ المكجب كىك تكرار 

ألـ يككنكا ينظركف إلييا : إتيانيـ كمركرىـ بتمؾ الديار، كالمعنى
فمـ يككنكا يركنيا إٌبافى مركرىـ ليتعظكا بما كانكا يشاىدكنو مف 

آثار العذاب كالدمار، كعميو يككف اإلنكار في اآلية منصٌبا عمى 
ترؾ النظر كانعداـ الرؤية معا، كما يحتمؿ أف يككف اإلنكار 

                                          30-5/29  النظر   .      منصٌبا عمى عدـ الرؤية مع تحقؽ 
أتُْتَرُكوَف ِفي َما َهاُهَ ا َ{

آِمِ يَف  ِفي َج َّاٍت َوُعُيوٍف 
،َوُزُروٍع َوَ ْخٍؿ َطْمُعَها 

  148:القصص {َهِضيـٌ 

االستفياـ إنكارل بمعنى النفي،  بأف يترككا آمنيف مطمئنيف 
يرفمكف في النعـ كرغد العيش، عمى كفرىـ باهلل كرسمو ، كجحكدىـ 

. لف تترككا كذلؾ: ألنعـ اهلل كأفضالو عمييـ، كالمعنى
                                 5/84                                                    انظر

ـْ آَيًة َأْف } ـْ َيُكْف َلُه َأَوَل
َيْعَمَمُه ُعَمَماُء َبِ ي 

  197:الشعراء  {ِإْسَراِئيؿ

ألـ تكف آية ليـ أف : االستفياـ اإلنكارل بمعنى النفي، كالمعنى 
يككف عمماء بني إسرائيؿ عمى عمـ كافر بأخبار النبٌي، كأٌف القرآف 

العظيـ ىك تنزيؿ مف رب العالميف ، كأٌنو في زبر األكليف ، 
 5/92انظر      .لقد كاف ذلؾ آية ليـ لك كانكا يعقمكف: كالمعنى 

ـْ  } َأَفَرَأْيَت ِإْف َمتَّْعَ اُه
ـْ َما  َـّ َجاَءُه ِسِ يَف   ُث
َكاُ وا ُيوَعُدوَف َما َأْغَ ى 

ما أغنى عنيـ ما كانكا }االستفياـ اإلنكارل بمعنى النفي، 
أمي شيئو أك أمي إغناء أغنى عنيـ  بذلؾ التمٌتع : كالمعنى {يمتعكف

إٌف لؾ لـ ييغف عنيـ شيئا ، : المديد بعدما حٌؿ بيـ العذاب ، أم 
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ـْ َما َكاُ وا ُيَمتَُّعوفَ   {َعْ ُه
 207-205:الشعراء

 .ال قميبل كال كثيرا، ككأٌف تمٌتعيـ بالحياة الدنيا لـ تكف يكما ما
 5/95                                          انظر          

ـْ ِفي ُظُمَماِت } َأمَّْف َيْهِديُك
اْلَبرٍّ َواْلَبْحِر َوَمْف ُيْرِسُؿ 
َياَح ُبْشًرا َبْيَف َيَدْي  الرٍّ
َرْحَمِتِه َأِإَلٌه َمَع المَِّه 

َتَعاَلى المَُّه َعمَّا 
   63:ال مؿ {ُيْشِرُكوفَ 

: إنكارم بمعنى النفي، كالمعنى  (أإلو مع اهلل):االستفياـ في قكلو
إنكار عمييـ اتخاذىـ إليا أك آلية مع اهلل، نفي أف يككف مع اهلل 

تقرير كتحقيؽ لمعنى  {تعالي اهلل عما يشرككف }: آلية أخرل
             135/ 5                        انظر             .       النفي

َوَمْف َأَضؿُّض ِممَِّف اتََّبَع }
َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَف المَِّه 
ِإفَّ المََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوـَ 

 {الظَّاِلِميَف        
 50:القصص

استفياـ إنكارم بمعنى النفي ، نفي أف يككف أحد مف الناس  أكثر 
ضبلال ممف اتبع ىكاه ، كاتخذه إليان يأمره كينياه ، معرضا عف 

ٌف اليدل ىدل اهلل . اليدم ، كا 
                       5/175                                            انظر

ـْ َأ َّا َأْ َزْلَ ا } ـْ َيْكِفِه َأَوَل
ـْ  َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ُيْتَمى َعَمْيِه

ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َلَرْحَمًة 
   {َوِذْكَرى ِلَقْوـٍ ُيْؤِمُ وفَ 

 51:الع كبوت

ـْ َيْكِفِهـْ } إٌف إنزاؿ القرآف : استفياـ إنكارل بمعنى النفي، إم { َأَوَل
إلييـ آيةه كافيةه كمعجزةه شافيةه ال مزيد عمييا، فيي معجزة مهغنيةه 

 5/212      انظر                    .          عف كٌؿ معجزة
                                           

ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض } َأَوَل
َفَيْ ُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة 

ـْ             الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه

استفياـ إنكارل ، استفياـ  يدٌؿ عمى معنى التكبيخ كالتقرير  
أقعدكا كلـ يسيركا في األرض ؟ : لممعنى المنفي بمـ ،  كالمعنى

إٌنيـ قد ساركا في أقطار كثيرة ، كشاىدكا كيؼ كاف عاقبة الذيف 
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                                        5/225انظر      .     مف قبميـ ، كلكنيـ لـ يتعظكا كلـ يعتبركا    9:الروـ {
َأَفَمْف َكاَف ُمْؤِمً ا َكَمْف  }

 {َكاَف َفاِسًقا اَل َيْسَتُووفَ 
  18:السجدة

ال : استفياـ إنكارل بمعنى النفي ، كىك مصٌرحه بو في قكلو
يستككف، تأكيدا بالعبارة  لما دٌؿ عميو االستفياـ بالمعنى كالفحكل 

أبعد ظيكر ما بيف : ، تمييدا لبناء ما بعده عميو، كالمعنى 
ـي أف يككف جزاءي  المؤمف كالكافر مف تبايف كاختبلؼ يتكٌىـ متكٌى
المؤمف القائـ عمى أمر اهلل كجزاء الفاسؽ المنشؽ المنغمس في 

                                    5/272انظر                     .   {ال يستككف }:فسقو كفجكره
ـْ ِبَما َكَفُروا } َذِلَؾ َجَزْيَ اُه

 {َوَهْؿ ُ َجاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ 
 17:سبأ

 
 
 

ال نجازل ىذا الجزاء : استفياـ إنكارل بمعنى النفي، كالمعنى 
األليـ إال لمف بالغ في كفرانو ، كقـك سبأ في مسكنيـ ، الذيف 
بطركا في معيشتيـ ككفركا النعمة كسئمكا العافية ، فطمبكا الكٌد 

كالمشٌقة كما طمب بنكا إسرائيؿ الثـك كالبصؿ بدال مف المٌف 
. كالسمكل فاستجاب اهلل لكٌؿ قـك بما طمب، ككاف ما كاف

 5/332  انظر                                                
وا ال ََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا } َوَأَسرُّض

اْلَعَذاَب َوَجَعْمَ ا اأْلَْغاَلَؿ 
ِفي َأْعَ اِؽ الَِّذيَف َكَفُروا 
َهْؿ ُيْجَزْوَف ِإالَّ َما َكاُ وا 

 33:سبأ {َيْعَمُموفَ 

استفياـ إنكارل بمعنى النفي ،   {ىؿ يجزكف إال ما كانكا يعممكف}
ال يجزكف  إال جزاء ما كانكا يكسبكف مف سيئات : كمعناه 

                                                                                               5/342        انظر      .         األعماؿ ، كقبائح األفعاؿ  

َيا َأيُّضَها ال َّاُس اْذُكُروا  }
ـْ َهْؿ ِمْف  ِ ْعَمَت المَِّه َعَمْيُك
ـْ  َخاِلٍؽ َغْيُر المَِّه َيْرُزُقُك

، استفياـ إنكارل بمعنى النفي ،  {ىؿ مف خالؽ غير اهلل }
ال خالؽ غير اهلل مكجكد يسبغ عميكـ نعمو ظاىرة ك : كالمعنى 

.                  باطنة ، كيفٌجر لكـ ينابيع الخير مف السماء كاألرض
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 {ِمَف السََّماِء َواأْلَْرضِ 
  3:فاطر

 5/353انظر

ـْ َيْصَطِرُخوَف ِفيَها } َوُه
َربََّ ا َأْخِرْجَ ا َ ْعَمْؿ َصاِلًحا 
ـْ  َغْيَر الَِّذي ُك َّا َ ْعَمُؿ َأَوَل
ـْ َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْف  ْرُك ُ َعمٍّ

 37:فاطر {َتَذكَّرَ 

: ، استفياـ إنكارل بمعنى النفي ، كالمعنى  {أكلـ نعٌمركـ }:قكلو
ألـ نيممكـ كنؤٌخركـ عمرا مديدا يتذٌكر فيو مف شاء أف يتذٌكر، لقد 

 . فعمنا ذلؾ كلكٌنكـ تغافمتـ كغٌرتكـ الحياة الدنيا عف اآلخرة
  5/370انظر                                                   

ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض } َأَوَل
َفَيْ ُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة 
ـْ َوَكاُ وا  الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه

ـْ ُقوَّة  {َأَشدَّ ِمْ ُه
 44:فاطر

أقعدكا في مساكنيـ : االستفياـ إنكارل بمعنى النفي ، كالمعنى 
كلـ يسيركا في األرض فينظركا مصير الذيف كفركا مف قبميـ ، 
مف األمـ األكثر قٌكة كتأثيرا منيـ عمى كجو األرض، أىمكيـ 

لقد ًسٍرتيـٍ في األرض : بذنكبيـ كلـ ييبًؽ ليـ أثرا كال عينا، أم 
ـٌ أعينكـ                                                         5/373  انظر      .                     فرأيتـ ذلؾ بأ

َأَأتَِّخُذ ِمْف ُدوِ ِه آِلَهًة ِإْف }
ُيِرْدِف الرَّْحَمُف ِبُضرٍّم اَل 

ـْ َشْيًئا  ُتْغِف َع ٍّي َشَفاَعُتُه
  23:يس {َواَل ُيْ ِقُذوفِ 

ال أٌتخذي : استفياـ إنكارل بمعنى النفي، أم {أأٌتخذ مف دكنو آلية }
آليةن مف دكف الرحمف، فيك مالؾ النفع كالٌضٌر، كنفي أف يككف 

                                                                                              5/282          انظر             .   ىك بمثابة مف يفعؿ ذلؾ

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَمَؽ }
السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر 

ـْ  َعَمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَمُه
ُؽ اْلَعِميـُ   {َبَمى َوُهَو اْلَخالَّ

  81:يس

استفياـ بمعنى النفي مستفادا مف اقتراف ليس بيمزة االستفياـ ، 
إٌف الذم خمؽ السمكات كاألرض لقادره عمى أف يخمؽ : كالمعنى 

أناسا آخريف مثؿ ىؤالء ، بؿ كخيرا مف ىؤالء إذا شاء ذلؾ 
ٌف بديية العقؿ تقضي بأٌف مف قدر عمى  كاقتضت بو قدرتو، كا 

     5/382    انظر   .         خمقيما فيك عمى خمؽ الناس أقدر 



241 
 

ـْ َ ْجَعُؿ الَِّذيَف آَمُ وا } َأ
اِلَحاِت  َوَعِمُموا الصَّ

َكاْلُمْفِسِديَف ِفي اأْلَْرِض 
اِر   ـْ َ ْجَعُؿ اْلُمتَِّقيَف َكاْلُفجَّ َأ

  28:ص {

استفياـ إنكارم بمعنى النفي، كىك إنكار التسكية بيف طرفيف غير 
لف نجعؿ : متفقيف أصبل، كنفييا بأبمغ كجو ك آكده ،  كالمعنى

المؤمنيف الذيف كسبكا األعماؿ الصالحات ، كالمفسديف  الذيف 
اقترفكا السيئات كالمنكرات ، كلٍف نسٌكمى في الجزاء بيف تقٌي نقٌي 

 5/463             انظر         .            كبيف فاجر شقيٌ 
ُقْؿ َهْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف }

َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل 
َيْعَمُموَف ِإ ََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو 

  9:الزمر {اأْلَْلَبابِ 
 

استفياـ إنكارل بمعنى النفي، إنكار كنفي التسكية بيف أىؿ العمـ 
كالٌذكر كبيف أىؿ الجيؿ ك الكفر، كفي اآلية تنبيوه عمى أٌف 

األٌكليف في أعمى مراتب الخير كاآلخريف في أسفؿ درجات الشٌر ، 
كىك كارده عمى سبيؿ التشبيو ، فكما ال يستكم العالمكف كالجاىمكف 

كذلؾ ال يستكم أىؿ الطاعة كأىؿ المعصية  
 5/493    انظر                                              

َأَفَمْف َحؽَّ َعَمْيِه َكِمَمُة }
اْلَعَذاِب َأَفَأْ َت تُْ ِقُذ َمْف 

  19:الزمر {ِفي ال َّار

أأنت مالؾي أمًرىـ فمف :  استفياـ إنكارل بمعنى النفي، كالمعنى 
ٍت  كجبت عميو كممة العذاب تسعى إلى الذكد عنو ك إنقاذه، ككيًررى

ىمزة االستفياـ لتأكيد اإلنكار كتذكيره، كالمحكـك عميو بالنار 
                                                                              5/498  انظر   .                                 كالكاقع فييا 

َوَمْف َأَضؿُّض ِممَّْف َيْدُعو }
ِمْف ُدوِف المَِّه َمْف اَل 
َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى َيْوـِ 

ـْ  ـْ َعْف ُدَعاِئِه اْلِقَياَمِة َوُه
  5:األحقاؼ {َغِاُلوفَ 

االستفياـ إنكارل يفيد معنى النفي، إنكار عمى أكلئؾ الذيف يدعكف 
غير اهلل مٌمف ال يستجيب ليـ إلى يـك القيامة، كنفيه أٍف يككف 
ىناؾ مف ىك أكثر ضبلال منو، حيث أعرضكا عف اهلل الخالؽ 
 .الرازؽ المجيب ، إلى عبادة  ما ال يسمع كال يبصر كال يستجيب

 6/67                               انظر                     
ْ َساِف َما َتَم َّى } ـْ ِلإْلِ االستفياـ إنكارل ، يفيد معنى النفي ، إنكار عمى الكفرة الذم ف َأ



242 
 

       {اَْلِخَرُة َواأْلُوَلى َفِممَّهِ 
  25-24:ال جـ

 

يتمٌنكف ما ال ينالكف ، فميس لئلنساف كٌؿ ما يشتيي ك يتمناه ، كال 
، ككاف مف بيف ما طمحكا إليو في  يككف لو إال ما قيًضيى لو كقهدّْرى
ىذا السياؽ ، أف تككف آليتيـ شفعائيـ عند اهلل ، مٌما سبيؿ لو 

                                                  6/157   انظر         .            في األرض كال في السماء 
ْحَساِف ِإالَّ } َهْؿ َجَزاُء اإلِْ

ْحَسافُ   60:الرحمف {اإلِْ
: االستفياـ  يفيد معنى النفي، مؤكدا بالنفي كاالستثناء ، كالمعنى

.                                                       ليس جزاء اإلحساف إال اإلحساف ، فالجزاء مف جنس العمؿ
 6/182    انظر                                               

ـُ َمْف َخَمَؽ َوُهَو  } َأاَل َيْعَم
  {المَِّطيُؼ اْلَخِبيرُ 

   14:الممؾ
 

أال يعمـ اهلل كنو : استفياـ إنكارل بمعنى النفي ، كالمعنى 
: مخمكقاتو ، خباياىا كخفاياىا ، كىك المطيؼ الخبير، كالمعنى 

إٌنو عميـ بمف خمؽ ، خبير بكٌؿ صغيرة ككبيرة في مخمكقاتو ال 
                          6/278       انظر       .                   تخفي عميو خافية

َيُقوُلوَف َأِإ َّا َلَمْرُدوُدوَف }
ِفي اْلَحاِفَرِة، َأِإَذا ُك َّا 

 {ِعَظاًما َ ِخَرةً 
  11-10:ال ازعات

استفياـ إنكارل بمعنى النفي ، إنكار لمبعث بعد المكت كنفيو البتة 
، بنسبتو إلى حالة منافية لو ، كىك تحٌكؿ أجساد المكتى إلى 

حالة مناقضة لمبعث – في ظنيـ – عظاـ بالية كىي رميـ ، كىي 
  6/367 انظر              .                         بعد المكت

َأمَّا َمِف اْسَتْغَ ى َفَأْ َت }
َلُه َتَصدَّى َوَما َعَمْيَؾ َأالَّ 

  7-5:عبس {َيزَّكَّى

االستفياـ إنكار  بمعنى النفي، إنكار إلعراضو عميو السبلـ عف 
، احتفاءن منو بصناديد قريش طمع في إسبلميـ ،   ـٌ مكتـك ابف أ
ككاف قد تزامف كجكديىـ مع قدكمو رضي اهلل عنو ، كنفيه عف 

. النبٌي عميو السبلـ المسئكليةى كالتٌبعةى في إسبلمو مف عدمو
 6/377   انظر                                               

، المدلكؿ عميو باليمزة ، متمٌكةن (ألـ )استفياـ إنكارل بمعنى النفيَوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربُّضَؾ }
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ـْ َيِجْدَؾ َيِتيًما  َفَتْرَضى، َأَل
  6-5:الضحي {َفآَوى

قد : كتقرير المنفي كتأكيده عمى أبمغ كجو ، فكأٌنو قيؿ (بمـ )
                                                   6/445           انظر  .                   كجدؾ يتيما فآكل 

ـْ َ ْشَرْح َلَؾ َصْدَرَؾ  } َأَل
 {َعْ َؾ ِوْزَرَؾ  َوَوَضْعَ ا
  2-1:الشرح

، المدلكؿ عميو باليمزة  (ألـ)االستفياـ اإلنكارل بمعنى النفي 
تقريرا لممعنى المنفٌي كتأكيد ثبكتو ككقكعو، مؤذنا بأٌف   (بمـ)متمٌكةن 

ثبكتو مف الكضكح كالظيكر بحيث ال يقدر أحد إال أف يميج بكممة 
                                                      6/443  انظر                        .                 (بمي )
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داللة االستفهاـ  عمى مع ى التبكيت والتقريع والتوبيخ والتش يع :ثا يا 

البياف والتحميؿ ال ظـ القرآ ّي  
َوَقاُلوا َلْف َتَمسََّ ا ال َّاُر }

ِإالَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْؿ 
ـْ ِعْ َد المَِّه َعْهًدا  َأتََّخْذُت
 {َفَمْف ُيْخِمَؼ المَُّه َعْهَدهُ 

   80:البقرة

االستفياـ يفيد معنى التقرير كالتبكيت لتحقؽ العمـ بأٌنيـ ليسكا 
عمى مف اهلل، بؿ يفتركف عميو الكذب الصراح ، ىذا عمى 

متصمة ، كيصٌح أف تككف منقطعة مفيدة لمعنى  (أـ)اعتبار
.                                 التكبيخ اإلنكارل ، إنكار اتخاذىـ عيدا مع اهلل البتة كنفيو

 1/156انظر
َأَفُتْؤِمُ وَف ِبَبْعِض }

اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف 
بَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْف 
ـْ ِإالَّ  َيْفَعُؿ َذِلَؾ ِمْ ُك

 {..ِخْزٌي ِفي اْلَحَياةِ 
 85:البقرة

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ألىؿ التكراة، الذيف 
نقضكا ميثاؽ اهلل عمييـ عركة عركة، حيث يؤمنكف إيمانا 

انتقائيا، يؤمنكف بما جاء في التكراة مف فداء األسرل، 
جبلء الناس مف  كيكفركف بما جاء فييا مف حرمة القتؿ كا 

ديارىـ بغير حؽ، كغيره مف منكراتيـ كقبائح أفعاليـ            
                1/160انظر     .                                         

ـَ } ـْ َتُقوُلوَف ِإفَّ ِإْبَراِهي َأ
ْسَحاَؽ  ْسَماِعيَؿ َواِ  َواِ 

َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط َكاُ وا 
ُهوًدا َأْو َ َصاَرى ُقْؿ 
ـُ َأـِ المَّهُ  ـْ َأْعَم  {َأَأْ ُت

 40:البقرة

قؿ  }:جاءت عؽ قكلو {أأنتـ أعمـ أـ اهلل }االستفياـ في قكلو 
لتأكيد اإلنكار كالتكبيخ، ( قيؿٍ ) ، إعادة األمر {أتحاجكننا في اهلل

ثـٌ اإليذاف بأٌف ما بعده ليس متصبل بما قبمو، بؿ بينيما فاصؿ 
                                                      1/208    انظر                   .                   كبلـ

ـْ ِإْف َأَخَذ المَُّه } ُقْؿ َأَرَأْيُت
ـَ  ـْ َوَخَت ـْ َوَأْبَصاَرُك َسْمَعُك

، مكررا في اآليتيف أمره لرسكؿ  {أرأيتكـ- أرأيتـ }االستفياـ 
يمٌقميـ الحجر بما ال  اهلل صمي اهلل عميو كسٌمـ ، بأٍف يبٌكتيـ كي
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ـْ   ُقْؿ ... َعَمى ُقُموِبُك
ـْ َعَذاُب  ـْ ِإْف َأَتاُك َأَرَأْيَتُك

 {المَِّه َبْغَتًة َأْو َجْهَرةً 
   47-46:األ عاـ

سبيؿ  ليـ إلى النكير كالكاؼ حرؼ جيء بو لتأكيد الخطاب 
فحاما  فمعنى اإلنشاء أمر بتبكيتيـ إثر تبكيت إلزاما لمحجة كا 

                                   381/ 2.    ألفكاىيـ

ِإفَّ الَِّذيَف َتْدُعوَف ِمْف }
ـْ  ُدوِف المَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُك
ـْ َفْمَيْسَتِجيُبوا  َفاْدُعوُه
ـْ َصاِدِقيف  ـْ ِإْف ُكْ ُت َلُك

ـْ َأْرُجٌؿ َيْمُشوَف ِبَها  َأَلُه
ـْ َأْيٍد َيْبِطُشوَف  ـْ َلُه َأ

-194:األعراؼ {ِبَها 
195 

يفيد معنى  {أليـ أرجؿ يمشكف بيا }:االستفياـ في قكلو 
التبكيت كالتقريع، ميؤكَّدا بما يفيده األمر التعجيزٌم المصاحب 

شعارا بأٌف انتفاء كؿ  لو ، تكرار لمتبكيت كتثنية لمتقريع ، كا 
كاحدة منيا منفردا كاؼو في الداللة عمى استحالة االستجابة، 

 3/68انظر            .    كدليؿ قاطع عمى بطبلف عبادتيـ

ُقْؿ َأتَُ بٍُّئوَف المََّه ِبَما اَل }
ـُ ِفي السََّماَواِت َواَل  َيْعَم
ِفي اأْلَْرِض ُسْبَحاَ ُه 
 {َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوفَ 

  18:يو س

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التبكيت كالتقريع كالٌتيٌكـ بيؤالء 
الذيف يزعمكف أٌف أصناميـ ىي  شفعاؤىـ عند اهلل ، كىك مف 

بما ال  }:المحاؿ الخارج عف دائرة الٌصحة كاإلمكاف ، كقكلو
، لتأكيد المعانى السابقة ،  {يعمـ في السمكات كال في األرض

كأٌف ما ال يكجد  فى إحداىما أك في كمتييما ىك في العادة 
 3/225  انظر         .                 منتؼو ال كجكد لو

ـْ } ُقْؿ َهْؿ ِمْف ُشَرَكاِئُك
َـّ  َمْف َيْبَدُأ اْلَخْمَؽ ُث
ُيِعيُدُه ُقِؿ المَُّه َيْبَدُأ 

يدٌؿ عمى معنى التبكيت  {فأنى تؤفككف}: االستفياـ في قكلو 
فحاما  كالتكبيخ كاإللزاـ ، إلزاما بعد إلزاـو كتبكيتا إثر تبكيتو ، كا 

الذم يتمحكر حكؿ المعانى " بيؿ"عقب إفحاـ ، بعد االستفياـ 
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َـّ ُيِعيُدُه َفَأ َّى  اْلَخْمَؽ ُث
  34:يو س {ُتْؤَفُكوفَ 

 .ذاتيا، قطعا لدابر الحجاج كاألعذار الفارغة كالشُّبو الكاىية
                                                 237/ 3انظر                                              

ـْ َما َأْ َزَؿ المَُّه } ُقْؿ َأَرَأْيُت
ـْ  ـْ ِمْف ِرْزٍؽ َفَجَعْمُت َلُك
ِمْ ُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْؿ 
ـْ َعَمى  ـْ َأ آلمَُّه َأِذَف َلُك

 {المَِّه َتْفَتُروفَ 
 59:يو س

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التقرير كالتبكيت لتحقؽ العمـ بالشؽ 
األخير عمما قاطعا، كىك أٌنيـ يفتركف عمى اهلل الكذب، كأٌنو لـ 

حبلؿ الظاىر لفظ الجبللة، محؿ  يأذف ليـ فيما قالكا، كا 
الضمير، كتقديمو عمى الفعؿ لمداللة عمى كماؿ قبح االفتراء 

 .عمى اهلل كالٌتقٌكؿ عميو ، تأكيدا لمتبكيت إثر تبكيت عمييـ
                          3/252                     انظر                          

َوَبَرُزوا ِلمَِّه َجِميًعا }
َعَفاُء ِلمَِّذيَف  َفَقاَؿ الضُّض
ـْ  اْسَتْكَبُروا ِإ َّا ُك َّا َلُك
ـْ ُمْغُ وَف  َتَبًعا َفَهْؿ َأْ ُت

َع َّا ِمْف َعَذاِب المَِّه ِمْف 
- 20:إبراهيـ {َشْيءٍ 
21 

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التكبيخ كالتقريع كالتبكيت ، حسرٌة 
عمى المصير األليـ الكاقع عمى الذيف اىتبىعيكا كالذيف اتيًبعيكا 

   480/ 3  انظر .     سكاء، دكف أف ييغني أحدي عف أحدو شيئا

ـْ َخْرًجا } ـْ َتْسَأُلُه َأ
َفَخَراُج َربٍَّؾ َخْيٌر َوُهَو 
َخْيُر الرَّاِزِقيَف ، َواِ  ََّؾ 
ـْ ِإَلى ِصَراٍط  َلَتْدُعوُه

 {ُمْسَتِقيـٍ 
  73-72: المؤم وف

أـ يقكلكف }:االستفياـ جاء انتقاال مف اإلنكار التكذيبي في قكلو
إلى إنكار بكجو آخر كىك اإلنكار التكبيخي ،  {بو جنة

تكبيخيـ عمى عدـ إيمانيـ بالرسؿ ، الذم ال يكٌمفيـ نفقةن كال 
ا كلكٌنو ىدايةه محققةه دكف أجر أك مقابؿ فخراج ربؾ  }:خراجن

    4/427انظر   ، كمع ذلؾ ال يغتنمكف الفرصة  فيؤمنكف{خير
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ـْ ِإْف َجَعَؿ المَُّه } ُقْؿ َأَرَأْيُت
ـُ المَّْيَؿ َسْرَمًدا ِإَلى  َعَمْيُك

َيْوـِ اْلِقَياَمِة َمْف ِإَلٌه 
ـْ ِبِضَياٍء  َغْيُر المَِّه َيْأِتيُك

 {َأَفاَل  َتْسَمُعوَف 
  71:القصص

يؿ عمى  {أإلو غير اهلل يأتيكـ بضياء }:االستفياـ في قكلو
مف يرزقكـ مف السماء }معنى التبكيت كاإللزاـ، كما في قكلو 

كقد قصد بو انتفاء {  فمف يأتيكـ بماء معيف}:كقكلو {كاألرض
عمى ىؿ إلو ؟  (مف إلو؟):المكصكؼ بانتفاء الصفة، كقد أكثر

   .مجاراة ليـ، إيرادا لمتبكيت كاإللزاـ عمى حٌد زعميـ
 5/182 انظر                                              

َواْمَتاُزوا اْلَيْوـَ َأيُّضَها }
ـْ َأْعَهْد  اْلُمْجِرُموَف ، َأَل
ـَ َأْف اَل  ـْ َيا َبِ ي آَد ِإَلْيُك
ـْ  َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَف ِإ َُّه َلُك

-59:يس {َعُدوٌّ ُمِبيفٌ 
60  

يفيد معنى  {ألـ أعيد إليكـ يا بنى آداـ }: االستفياـ في قكلو 
التقريع كاإللزاـ كالتبكيت ، بيف األمر بدخكؿ األمر بدخكؿ نار 

 5/398انظر            {ىذه جيٌنـ التى كنتـ تكعدكف}:جنيـ

َقاَؿ َأَتْعُبُدوَف َما }
ـْ  َتْ ِحُتوَف ، َوالمَُّه َخَمَقُك

   {َوَما َتْعَمُموفَ 
  96-95:الصافات

استفياـ إنكارل تكبيخى التخاذىـ أكثانا نحتكىا بأيدييـ آليةن 
ليـ ، كالحاؿ أٌف اهلل ىك خالقيـ كخالؽ ما يعبدكنو مف أصناـ 

كأكثاف، فأيف منطؽ العقكؿ ؟ كأيف حكمة الرجاؿ؟ 
 5/430     انظر                                         

َأَتْدُعوَف َبْعاًل َوَتَذُروَف  }
َأْحَسَف اْلَخاِلِقيَف ،المََّه 

ـُ  ـْ َوَربَّ آَباِئُك َربَُّك
ِليفَ    {اأْلَوَّ

  126-125:الصافات

كىك اسـ - استفياـ إنكارل تكبيخي ليؤالء الذيف اتخذكا بعبل 
مف ببلد الشاـ ، كنسب الصنـ  (بؾٌ  )صنـ كاف ألىؿ مدينة

إليا معبكدا، كىك مف نحت أيدييـ، - (بعمبؾ)إلييا فسيٌميٍت 
كيعرضكف عف عبادة اهلل أحسف الخالقيف الذم خمقيـ كخمؽ 
آبائيـ السابقيف، إٌف أمر خارجه عف حدكد العقؿ كالٌتدبر في 
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  5/436      انظر                         .         األمكر
ـْ ِإَلى } َفآَمُ وا َفَمتَّْعَ اُه

ـْ َأِلَربٍَّؾ  ِحيٍف، َفاْسَتْفِتِه
ـُ اْلَبُ وَف ،  اْلَبَ اُت َوَلُه
ـْ َخَمْقَ ا اْلَماَلِئَكَة ِإَ اثًا  َأ

ـْ َشاِهُدوفَ   {َوُه
  250-149:الصافات

يفيد معنى اإلنكار  {ألربؾ البنات كليـ البنكف }:االستفياـ
كالتبكيت ، بأسمكب االستفياـ عف أمر منكر خارج عف حدكد 
العقؿ كمنطؽ األشياء ، كىي القسمة الجائرة التى يسندكف فييا 
ما يكرىكف مف البنات إلى اهلل ، كيسندكف ما يحٌبكف مف البنيف 

إلى أنفسيـ، إنكارا عمييـ كتبكيتا ليـ عمى فساد منطقيـ، 
. كانحراؼ سمككيـ في الٌتعاطى مع األمكر

 5/440                                             انظر
َأمَّْف ُهَو َقاِ ٌت آَ اَء }

المَّْيِؿ َساِجًدا َوَقاِئًما 
َيْحَذُر  اَْلِخَرَة َوَيْرُجو 

َرْحَمَة َربٍِّه ُقْؿ َهْؿ 
َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف 
َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف ِإ ََّما 

 {َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
  9:الزمر

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التبكيت كالنفي ، التبكيت بكاقع 
الجكاب الممجئ إلى االعتراؼ بما بينيما مف التبايف البٌيف 

بؿ أمٍَّف ىك : كالٌنفي الجمٌي مف عدـ استكائيما، فكأٌنو قيؿ 
قانت هلل بالعبادة كالطاعة أفضؿي أمٍَّف ىك كافره مارؽي عف 

 5/493حظيرة اإليماف كعف طاعة  رٌبو ؟             انظر

ـْ ُشَرَكاُء َشَرُعوا } ـْ َلُه َأ
ـْ  ـْ ِمَف الدٍّيِف َما َل َلُه
َيْأَذْف ِبِه المَُّه َوَلْواَل 
َكِمَمُة اْلَفْصِؿ َلُقِضَي 

 21:الشورى {َبْيَ ُهـْ 

بؿ : االستفياـ يدٌؿ عمى معنى الٌتقرير كالٌتقريع ، إٍذ المعنى 
أليـ شركاء مف الشياطيف، يسٌكلكف ليـ مف الٌديف ما لـ يأذٍف 

نكار البعث كالنشكر  6/15 انظر        .بو اهلل ، كالشرؾ كا 
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ـْ } َوَأمَّا الَِّذيَف َكَفُروا َأَفَم
ـْ  َتُكْف آَياِتي تُْتَمى َعَمْيُك
ـْ َقْوًما  ـْ َوُكْ ُت َفاْسَتْكَبْرُت

 {ُمْجِرِميفَ 
 31-30:الجاثية

أفمـ تكٍف آياتى  }:االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التكبيخ كالتقريع
أفمـ يكف ريسيمي يتمكف عميكـ آياتي  : ،أم {تتمي عميكـ

فاستكبرتـ عف اإليماف بيا ، فيا أنتـ أكالء تمقكف جزاء 
                                                                          6/63   انظر   .              استكباركـ ككفركـ آليات اهلل 

َقاَؿ َيا َقْوـِ َأَلْيَس ِلي }
ُمْمُؾ ِمْصَر َوَهِذِه 

اأْلَْ َهاُر َتْجِري ِمْف 
َتْحِتي َأَفاَل تُْبِصُروَف ، 
ـْ َأَ ا َخْيٌر ِمْف َهَذا  َأ
الَِّذي ُهَو َمِهيٌف َواَل 

 {َيَكاُد ُيِبيفُ 
  52-51:الزخرؼ

منقطعة " أـ " ،{أـ أنا خير مف ىذا الذم ىك مييف}:االستفياـ
، كاالستفياـ تقريرم ، كأٌنو قاؿ إثرى ما عٌدد أسباب فضمو 
كمبادئ خيرٌيتو ، أثبت عندكـ كاستٌقٌر لديكـ أٌنو خير، كىذه 

ٌما أف تككف .  حالي مف ىذا الذم ىك مييف  متصمة ، " أـ"كا 
: أفبل تبصركف، أـ تبصركف،  خبل أٌنو كضع قكلو: فالمعنى

أنت خير فيك : مكضع تبصركف، ألٌنيـ إذا قالكا لو {أنا خير}
. عنده بصراء، مف باب تنزيؿ السبب منزلة الميسىبب

                                                 37/ 6 انظر                                               
ـْ َلَتْكُفُروَف } ُقْؿ َأِئ َُّك

ِبالَِّذي َخَمَؽ اأْلَْرَض ِفي 
َيْوَمْيِف َوَتْجَعُموَف َلُه 

َأْ َداًدا َذِلَؾ َربُّض 
  9:فصمت {اْلَعاَلِميفَ 

استفياـ إنكارل يدؿ عمى معنى التكبيخ كالتشنيع عمى الكفرة 
الذيف اتخذكا مع اهلل آلية أخرل، دكف حجة أك سمطاف، في 

كقت تتجو كؿُّ الحقائؽ المكضكعية كالدالئؿ العقمية إلى 
اإليماف باهلل الكاحد القيار الذم مف أفعالو المجيدة أٌف خمؽ 

  5/557   انظر      .                    األرض في يكميف

ـْ آَياِتَ ا ِفي } َسُ ِريِه
ـْ  اَْلَفاِؽ َوِفي َأْ ُفِسِه
ـْ َأ َُّه  َحتَّى َيَتَبيََّف َلُه

إنكارل تكبيخي، عمى  (أكلـ يكؼ بربؾ }:االستفياـ في قكلو
القـك الذيف يبحثكف عف شيادة حؽٍّ بعد شيادة اهلل ، الشييد 
الحٌؽ عمى كٌؿ صغيرة ككبيرة، كال شيادة أكبر كال أعظـ مف 
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ـْ َيْكِؼ ِبَربٍَّؾ  اْلَحؽُّض َأَوَل
َأ َُّه َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء 

  53:فصمت {َشِهيدٌ 

                                                              5/578انظر          .           شيادة اهلل سبحانو كتعالي

َوَيْوـَ ُيْعَرُض الَِّذيَف }
َكَفُروا َعَمى ال َّاِر َأَلْيَس 
َهَذا ِباْلَحؽٍّ َقاُلوا َبَمى 

َوَربٍَّ ا َقاَؿ َفُذوُقوا 
ـْ  اْلَعَذاَب ِبَما ُكْ ُت

  34:األحقاؼ{َتْكُفُروفَ 

يفيد معنى التيٌكـ  {أليس ىذا بالحؽ ؟}االستفياـ في قكلو 
كالتكبيخ مف القـك المكذبيف بيـك الديف، كقد بدا التيٌكـ 

مقركنا  {أليس ىذا؟ }مضاعؼ الٌشدة كالكجع باسـ اإلشارة 
 .بيمزة االستفياـ الذم ال جكاب لو سكل اإلقرار بالحؽ المبيف

                     6/80                                  انظر               

ُقْؿ َأُتَعمٍُّموَف المََّه }
ـُ َما  ـْ َوالمَُّه َيْعَم ِبِديِ ُك

ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي 
اأْلَْرِض َوالمَُّه ِبُكؿٍّ َشْيٍء 

  16:الحجرات {َعِميـٌ 

يفيد معنى اإلنكار  {أتعٌممكف اهلل بدينكـ}:االستفياـ في قكلو
كالتشنيع عمى المخاطبيف ، الذيف يٌدعكف اإليماف باهلل ، كىك 
أعمـ بإيماف مف آمف ككفر مف كفر بو ، كالجممة الحالية بعده 

                                           6/120انظر       .   مؤكدة لمعنى اإلنكار كالتشنيع عمييـ 

ـْ } َهِذِه ال َّاُر الَِّتي ُكْ ُت
ِبَها ُتَكذٍُّبوف َأَفِسْحٌر 

ـْ اَل  ـْ َأْ ُت َهَذا َأ
-14:الطور {تُْبِصُروفَ 

15   

استفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالتكبيخ كالتقريع، باإلشارة 
ـى الخبر  إلى النار التى ظمكا ينكركنيا بعناد كصمكد، كقد قُّدّْ
كسيمّْطى عميو ىمزة االستفياـ ألٌنو محٌط اإلنكار كمدار التكبيخ 

                 145/ 6انظر         .                             كالتقريع

َت َو اْلُعزَّى } ـُ الالَّ َأَفَرَأْيُت
، َو َمَ اَة الثَّاِلَثَة 

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار عمى اتخاذىـ األصناـ 
ألكـ الذكر كلو  }آلية، كتكبيخ كتبكيت ليـ عمييا، كقكلو 
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ـُ الذََّكُر  اأْلُْخَرى ، َأَلُك
َوَلُه اأْلُْ َثى ، ِتْمَؾ ِإًذا 

 {ِقْسَمٌة ِضيَزى
  22-19:ال جـ

، إنكار عمى إنكار كتبكيت فكؽ تبكيت، آثركا ألنفسيـ {األنثى
                                                                       6/156 انظر         .         البنيف كنسبكا البنات إلى اهلل

ـْ اَل ُتْؤِمُ وَف } َوَما َلُك
ـْ  ِبالمَِّه َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
ـْ َوَقْد َأَخَذ  ِلُتْؤِمُ وا ِبَربٍُّك

ـْ  ـْ ِإْف ُكْ ُت ِميثَاَقُك
  8:الحديد {ُمْؤِمِ يفَ 

استفياـ مسكؽه لتكبيخيـ عمى اإلعراض عف اإليماف باهلل 
كبدعكة الرسكؿ كبما أمركا بو ، كنفيه أف يككف ليـ عذره 

كما لكـ أاٌل تنفقكا في }:ظاىره يحكؿ دكف إيمانيـ، كىك كقكلو
إنكار تكبيخي عمى ترؾ اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل كما  {سبيؿ اهلل
                         6/201انظر   .                                   أمركا بو

َتَكاُد َتَميَُّز ِمَف اْلَغْيِظ }
ُكمََّما أُْلِقَي ِفيَها َفْوٌج 

ـْ  ـْ َيْأِتُك ـْ َخَزَ ُتَها َأَل َسَأَلُه
   8:الممؾ {َ ِذير

 

، يدؿ معنى التكبيخ  {ألـ يأتكـ نذير }:االستفياـ  في قكلو 
كالتقريع عمى ىؤالء القـك ، ليزدادكا عذابا كحسرة كندامة عمى 

ألـ يبعث اهلل إلييـ رسكال : كفر ىـ بالرسؿ كعنادىـ ، بسؤاليـ 
ىاديا بشيرا بالجنة كنذيرا مف النار، التى تجدكف أنفسكـ اليـك 

  6/276  انظر       تتقٌمبكف في أمعائيا، كتحترقكف بمييبيا؟
َأمَّْف َهَذا الَِّذي ُهَو }

ـْ ِمْف  ـْ َيْ ُصُرُك ُجْ ٌد َلُك
ُدوِف الرَّْحَمِف ِإِف 
اْلَكاِفُروَف ِإالَّ ِفي 

  {ُغُرورٍ 
  20:الممؾ 

االستفياـ يدؿ عمى معنى التبكيت كالتقريع الميٍفًضي إلى النفي 
، تبكيت ليـ بتبكيت ليـ بإظيار عجزىـ عف نصرة أنفسيـ أك 
نصرة آليتيـ ليـ ، كنفيا أف يككف ليـ نصير أك كلٌي ينصرىـ 

. إذا أراد اهلل خذالنيـ كعقابيـ بعذاب مف عنده
 6/279                                            انظر

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التكبيخ كالتبكيت ، كالخطاب ميكجٌو ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َلِعْبَرًة ِلَمْف }
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ـْ َأَشدُّض  َيْخَشى ، َأَأْ ُت
{ َخْمًقا َأـِ السََّماُء َبَ اَها

 27-26:النازعات

ألىؿ مكة ميٍنًكًرٍم البعًث كالنشكر، الستحالة تحققو بزعميـ، 
فإٌنما  }:بعد ما تبٌيف ليـ يسره كسيكلتو بالنسبة عمى قدرة اهلل

ٍمقيكـ بعد : ، كالمعنى {ىي زجرة كاحدة فإذاىـ بالساىرة أىخى
مكتكـ أشؽُّ عمى اهلل في تقديركـ مف خمؽ السمكات كاألرض 
عمى عظمتيا كاشتماليا عمى عجائب األمكر كبدائع الشئكف 

  6/370انظر  .التى حارت بيا العقكؿ كخضعت ليا
 

: داللة االستفهاـ عمى مع ى التقرير: ثالثا 

                           البياف كالتحميؿ       النظـ القرآنٌي 
َما َ ْ َسْخ ِمْف آَيٍة }

َأْو ُ ْ ِسَها َ ْأِت 
ِبَخْيٍر ِمْ َها َأْو 

ـْ َأفَّ  ـْ َتْعَم ِمْثِمَها َأَل
المََّه َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء 

 106:البقرة {َقِديرٌ 

يفيد  {ألـ تعمـ أٌف اهلل عمى كٌؿ شيء قدير }: االستفياـ في قكلو
: معنى التقرير ، تقريري ًعٍمـً المخاطب  بقدرة اهلل المطمقة ، أم 
أنت تعمـ أٌف اهلل عمى كؿٌ  شيء قدير ، ال يعجزه شيء في 

االستشياد بعممو  بقدرة : السمكات ك ال في األرض ، كالمراد ىك
اهلل عمى النسخ كاإلثبات ، كعمى اإلتياف بكٌؿ ما خيره مف 

المنسكخ ، ك بكٌؿ ما ىك  مفيده لمصمحة البشر جميعا ، أك بما 
              1/180انظر.ىك مثمو ك نظيره في الخيرية كتحقيؽ مصالح العباد

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف } َأَل
ـْ  َخَرُجوا ِمْف ِدَيارِِه
ـْ أُُلوٌؼ َحَذَر  َوُه
ـُ  اْلَمْوِت َفَقاَؿ َلُه
َـّ  المَُّه ُموُتوا ُث

 {َأْحَياُهـْ 

االستفياـ يفيد معنى التقرير لمف سمع بقٌصتيـ مف أىؿ الكتاب ، 
فإٌف سماعيـ ليا بمنزلة الرؤية النظرية أك العممٌية ، أك لكٌؿ أحدو 

مٌمٍف لو حظّّ مف الخطاب ، إيذانا بأٌف قٌصتيـ مف الٌشيرة كالشيكع 
بحيث يحؽُّ لكٌؿ أحدو أٍف ييٍحمىؿى عمى اإلقرار برؤيتيـ كسماع 
ف لـ يكٍف مٌمٍف رآىـ أك سمع منيـ  قٌصتيـ كيعجب بيا، كا 
بقٌصتيـ ، فإٌف ىذا الكبلـ قد جرل مجرل المثؿ في مقاـ 
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 284/ 1انظر .                                  التعجيب 243:البقرة
ـْ َتَر ِإَلى اْلَمإَلِ } َأَل

ِمْف َبِ ي ِإْسَراِئيَؿ 
ِمْف َبْعِد ُموَسى ِإْذ 

ـُ  َقاُلوا ِلَ ِبيٍّم َلُه
اْبَعْث َلَ ا َمِمًكا 

ُ َقاِتْؿ ِفي َسِبيِؿ 
المَِّه َقاَؿ َهْؿ 

ـْ ِإْف ُكِتَب  َعَسْيُت
 {َعَمْيُكـُ 
 246:البقرة

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التقرير كالتعجيب ، قيًطعى عٌما سبؽ 
لئليذاف باستقبللو في التعٌجب ، مع أٌف لو مزيد ارتباط بما كيسّْط 
بينيما مف األمر بالقتاؿ، ككجو الٌتعٌجب ىك نككص القـك عف 

القتاؿ بعدما طمبكا مف نبٌييـ أف يكتب اهلل عمييـ القتاؿ، فمٌما كتب 
                          1/423  انظر   .عمييـ القتاؿ تكٌلكا

 

ـْ ِبَخْيٍر } ُقْؿ َأُؤَ بٍُّئُك
ـْ ِلمَِّذيَف  ِمْف َذِلُك
ـْ  اتََّقْوا ِعْ َد َربٍِّه
َج َّاٌت َتْجِري ِمْف 
َتْحِتَها اأْلَْ َهاُر 
َخاِلِديَف ِفيَها 

 {َوَأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة 
  15:آؿ عمراف

يفيد معنى التقرير بأٌف ما  {قؿ أؤنٌبئكـ بخير مف ذلؾ}االستفياـ 
يخبر بو ىك خيره كأبقي ، مٌما ذيًكر مف زينة الحياة الدنيا ، 

ؿى مف تمؾ  المستمٌذات  : كالمعنى  أأخبركـ بما ىك خيره مٌما فيصّْ
أٌف اهلل قد أعٌد : فاعممكا. المزٌينة ؟ إنى لمخبركـ كمنٌبئكـ إٌياه

لممؤمنيف المٌتقيف جنات كأنيارا ليـ فييا دار الخمد ، كأزكاج 
ـه  ال عيفه رأٍت كال أذفه سمعٍت ، كال خطر عمى قمب  مطٌيرة ، كًنعى

 1/345انظر                                             .بشر

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف } َأَل
ُأوُتوا َ ِصيًبا ِمَف 

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى التعجيب كالتقرير، تعجيب الرسكًؿ 
محمدو كلكٌؿ مف تتأٌتى منو الرؤية كحسف التدٌبر مف حاؿ أىؿ 
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اْلِكَتاِب ُيْدَعْوَف ِإَلى 
ـَ  ِكَتاِب المَِّه ِلَيْحُك
َـّ َيَتَولَّى  ـْ ُث َبْيَ ُه
ـْ  ـْ َوُه َفِريٌؽ ِمْ ُه

آؿ  {ُمْعِرُضوفَ 
 23:عمراف

الكتاب كسكء صنيعيـ، كتقريره لما سبؽ مف أٌف اختبلفيـ في 
اإلسبلـ إٌنما كاف بعد ما جاءىـ العمـ بأٌف اإلسبلـ حؽّّ كأٌف النبٌي 

ألـ تنظٍر يا محمد إلى الييكد الذيف آتاىـ اهلل : حؽّّ، كالمعنى
التكراة ييٍدعىكف إلى كتاب اهلل المنٌزؿ عمييـ ليحكـ بينيـ بحكـ اهلل 
كرسكلو، ثـ تتكلى  طائفةه منيـ معرضيف عنو، كىك أمر مقٌرره ك 

    .  ثابت، كيثيري ما يثيري مف عبلمات التعجب كاالستغراب
 1/351انظر

ـْ َأْهَمْكَ ا } ـْ َيَرْوا َك َأَل
ـْ ِمْف َقْرٍف  ِمْف َقْبِمِه
ـْ ِفي اأْلَْرِض  َمكَّ َّاُه

ـْ  ـْ ُ َمكٍّْف َلُك  {َما َل
  6:األ عاـ

يفيد معنى التقرير، تقريري الٌرؤية ،  {ألـ يركا كـ أىمنا }االستفياـ 
ألـ يعرفكا : كىي رؤية عرفانية تتطٌمب مفعكال كاحدا، كالمعنى 

بمعاينة اآلثار كسماع األخبار كـ أىمكنا مف األمـ السابقة قبؿ أف 
تقـك ألىؿ مكة قائمة ، كعاد كثمكد كغيرىـ ، مٌمف مٌكف اهلل ليـ 

في األرض ما لـ ييمٌكٍف بو  ألىؿ مكة ىؤالء ، بكثرة الماؿ 
كاألعماؿ ، كبسعة الجاه كبسط السمطاف ، كمع ذلؾ أخذىـ اهلل 
كا أمرى رٌبيـ ، كأكثركا الفساد في الببلد                   .                                   أخذ عزيز مقتدر لمٌا عىصى

                                                                        2/390انظر
َوَكَذِلَؾ َفَت َّا }

ـْ ِبَبْعٍض  َبْعَضُه
ِلَيُقوُلوا َأَهُؤاَلِء َمفَّ 
ـْ ِمْف  المَُّه َعَمْيِه
َبْيِ َ ا َأَلْيَس المَُّه 
ـَ ِبالشَّاِكِريفَ   {ِبَأْعَم

 53:األ عاـ

يفيد معنى تقرير إحاطتو  {أليس اهلل بأعمـ بالشاكريف}:االستفياـ 
بكٌؿ شيء عمما ، كمنو عممو المحيط بعباده الٌشاكريف ألنعيـ اهلل 
عمييـ ، كالكافريف ليا جحكدا كنيكرانا، إٌنو تبارؾ كتعالي عميـ بيـ 

  2/390انظر                                      .مٌطمعه عمييـ



255 
 

َقاُلوا َأِإ ََّؾ أَلَْ َت }
ُيوُسُؼ َقاَؿ َأَ ا 

ُيوُسُؼ َوَهَذا َأِخي 
 {َقْد َمفَّ المَُّه َعَمْيَ ا

 90:يوسؼ

ىٍنتى ييكسيؼي } االستفياـ يفيد معنى التقرير مؤكَّدان بإٌف  {أىًإنَّؾى ألى
كبالبلـ ، إعرابا منيـ لشٌدة االستغراب كالٌدىشة التى انتابتيـ مف 
ىىٍكؿ المفاجأة ، فيكسؼي في اعتقادىـ قد ىمؾ في غيابة الجٌب 
: كيطكيٍت صفحةي حياتو فييا منذ أمد بعيد، فالمفاجأة ىنا مزدكجة 
ككفي يكسؼ عمى قيد الحياة، ثـ اعتبلؤه لممنصب القيادة كالريادة 

، فكاف االستفياـ  في مصر،  في دكلةو ىك فييا أجنبيّّ غريبه
                3/426انظر    . التقريرٌم المؤٌكد لمتثٌبت مف الحقيقة، ىذه كتمؾ

َقاَؿ ِإفَّ َهُؤاَلِء }
َضْيِفي َفاَل 

َتْفَضُحوِف َواتَُّقوا 
المََّه َواَل ُتْخُزوِف 
ـْ َ ْ َهَؾ  َقاُلوا َأَوَل

 {َعِف اْلَعاَلِميفَ 
  70-68:الحجر

يدٌؿ عمى معنى اإلنكار المفيد  {ألـ ننيؾ عف العالميف }االستفياـ 
عميو السبلـ،  - لمتقرير ، ك الخطاب مكجوه لنبٌي اهلل لكط 

لقد نييناؾ عف التعٌرض لنا كعف الحيمكلة بيننا كبيف : فالمعنى 
الغرباء ، كما تذكره مف الفضيحة كالًخٍزًم إٌنما جاءؾ مف قبمؾ ال 
ا نريد لىمىا أصابؾ ما أصابؾ ، ذلؾ  مف قبمنا ، إذ لكال تعٌرضيؾ ًلمى
أٌف قكمو كانكا يتعٌرضكف بالسكء كالفحشاء لمغرباء ، ككاف عميو 

                                                4/29   انظر                         .السبلـ ينياىـ عف ذلؾ
ـْ } ـْ َيِعْدُك َيا َقْوـِ َأَل

ـْ َوْعًدا َحَسً ا  َربُّضُك
ـُ اْلَعْهُد  َأَفَطاَؿ َعَمْيُك
ـْ َأْف َيِحؿَّ  ـْ َأَرْدُت َأ
ـْ َغَضٌب ِمْف  َعَمْيُك

ـْ  ـْ َفَأْخَمْفُت َربٍُّك
 86:طه {َمْوِعِدي

ـْ } ـْ َربُّضُك ـْ َيِعْدُك االستفياـ لئلنكار كيدٌؿ عمى معنى التقرير  { َأَل
لقد كعدكـ رٌبكـ كعدان حسنا ، : عمى أبمغ كجوو ك آكده ، كالمعنى 

كأنتـ مقٌركف بذلؾ معترفكف بو ، كال سبيؿ إلى إنكاره ، فيؿ طاؿ 
عميكـ زمافي إنجازه كتحٌققو ، فعصيتـ اهلل ألجؿ ذلؾ ، ك ارتكبتـ 

ما ارتكبتـ مف مخالفة عيدكـ مع نبٌيكـ مكسي عميو السبلـ ، 
                                                  4/301انظر          .ليككف ذلؾ سببا لحمكؿ غضب اهلل عميكـ
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ـْ َتَر َأفَّ المََّه } َأَل
َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء 

َماًء َفُتْصِبُح 
اأْلَْرُض ُمْخَضرًَّة ِإفَّ 

 {المََّه َلِطيٌؼ َخِبيرٌ 

ـْ َتَر َأفَّ المَّهَ }  االستفياـ يفيد معنى {َأْ َزَؿ ِمَف السََّماِء َماءً   َأَل
 أٌف اهلل أنزؿ التقرير كاإلثبات ، لقد رأيتى كشاىدتى أٌييا المخاطب

ماءن كثيرة مف السماء ، ييٍحيى بو األرض بعد مكتيا، كفي حياًة 
.                األرًض حياةي الخبلئًؽ كالعكالـ التى تعيش عمى ظيرىا

 4/394انظر
ـْ َأفَّ المََّه } ـْ َتْعَم َأَل

ـُ َما ِفي السََّماِء  َيْعَم
َواأْلَْرِض ِإفَّ َذِلَؾ 
ِفي ِكَتاٍب ِإفَّ َذِلَؾ 
 {َعَمى المَِّه َيِسيرٌ 

  70:الحج

ـُ } ـْ َأفَّ المََّه َيْعَم ـْ َتْعَم استفياـ إنكارل يفيد معنى التقرير، تقرير  { َأَل
عممو صمي اهلل عميو كسمـ ، كًعٍمـً المؤمنيف الصادقيف في إيمانيـ 
، بأٌف اهلل عميـه بما في السماء كما في األرض ، محيطه بكؿ ذٌرةو 

 4/396انظر                         .فييما مف األزؿ إلى األبد

ـْ َتَر ِإَلى َربٍَّؾ } َأَل
َكْيَؼ َمدَّ الظٍّؿَّ َوَلْو 
َشاَء َلَجَعَمُه َساِكً ا 
َـّ َجَعْمَ ا الشَّْمَس  ُث

 {َعَمْيِه َدِلياًل 
  45:الفرقاف

ـْ َتَر ِإَلى َربٍَّؾ َكْيَؼ َمدَّ الظٍّؿَّ } االستفياـ يفيد معنى الٌتقرير، {  َأَل
كالخطاب لمرسكؿ كلكٌؿ مف ىك صالحه لمنظر كالٌتدٌبر، كالٌتعٌرض 
يذافه بأٌف ما يعقبو  عزاز، كا  لمربكبٌية ، ثـٌ إضافتو إليو تشريؼ لو كا 

لقد رأيت بديع صنع : ىي مف آثار ربكبٌيتو كرحمتو ، كالمعنى 
.             رٌبؾ كيؼ مٌد ظؿَّ كؿّْ شيء ، كأنشأه ممتدا كمنقبضا بكرةن كعشٌيان 

                5/33انظر
ـُ } َوالشُّضَعَراُء َيتَِّبُعُه

ـْ َتَر  اْلَغاُووَف ، َأَل
ـْ ِفي ُكؿٍّ َواٍد  َأ َُّه
ـْ  َيِهيُموَف ، َوَأ َُّه

ـْ ِفي ُكؿٍّ َواٍد َيِهيُموفَ } ـْ َتَر َأ َُّه  االستفياـ يفيد معنى التقرير { َأَل
ثبات المراد ، كالمعنى  لقد رأيتى كعممتى أف الشعراءى في كٌؿ : كا 

كادو مف أكدية القكؿ ، كفي كٌؿ ًشٍعبو مف شيعىب الكىٍىـ كالخياؿ ، 
كفي كٌؿ مسمؾو مف مسالؾ الغٌي كالضبلؿ يييمكف فييا عمى 
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َيُقوُلوَف َما اَل 
 {َيْفَعُموفَ 
-224:الشعراء
226 

ٍكفى سبيؿ الحٌؽ كالٌصكاب فيما يقكلكف  .كجكىيـ ، كال يتحرَّ
 5/100                         انظر                         

ـُ ِممَِّف } َوَمْف َأْظَم
اْفَتَرى َعَمى المَِّه 
َكِذًبا َأْو َكذََّب 

ِباْلَحؽٍّ َلمَّا َجاَءُه 
ـَ  َأَلْيَس ِفي َجَه َّ
 {َمْثًوى ِلْمَكاِفِريف

 68:الع كبوت

ـَ َمْثًوى ِلْمَكاِفِريف}  استفياـه يفيدي معنى التقرير، { َأَلْيَس ِفي َجَه َّ
تقريره لحقيقًة  أٌف مثكل الكافريف كمأكاىـ في نار جيٌنـ ال في 

غيرىا، جزاء كفاقا لما اقترفٍت أيدييـ كألسنتيـ مف سكء الفعاؿ مف 
االفتراء عمى اهلل الكذب ، كجحكد الحٌؽ المبيف ،كتكذيب الٌرسؿ 

                   5/219انظر                          . عمييـ الصبلة كالسبلـ

َوَلْواَل ِ ْعَمُة َربٍّي 
َلُكْ ُت ِمَف 

اْلُمْحَضِريَف ،َأَفَما 
َ ْحُف ِبَميٍِّتيَف، ِإالَّ 
َمْوَتَتَ ا اأْلُوَلى َوَما 

َ ْحُف 
:الصافات{ِبُمَعذَِّبيفَ 

57-59  

، يفيد معنى التقرير كالٌتعٌجب ،  {أفما نحف بمٌيتيف }االستفياـ 
أنحف مخٌمدكف متنٌعمكف أبد الدىر،  كليس مف شأننا : كالمعنى 

ٍكتىتىنىا األكلى في الدُّنيا ، قالو تصديقان أٍف نتجٌرع كأسى المكًت  ًإالَّ مى
إفَّ : كقيؿ . {الى يىذيكقيكفى ًفييىا المكت ًإالَّ المكتة االكلى}:لقكلو تعالى

أىؿى الجنًَّة لـ يككنكا يعممكف أنَّيـ ال يمكتكف ، فييٍؤتىى بالمكت عمى 
صيكرة كبشو أممحى فييٍذبحي ، كنيكدم يا أىؿى الجنًَّة خمكده فبل مكتي كيا 
أىؿى النَّاًر خمكدي فبل مكتى ، فيقكلكف ذلؾ تحدُّثان بنعمة اهلل تعالى 

 5/423 انظر                .                    كاغتباطان بيا
َفْأُتوا ِبآَباِئَ ا ِإْف }

ـْ  ـْ َصاِدِقيَف َأُه ُكْ ُت
االستفياـ يفيد معنى التقرير، كىك ردّّ عمى مقكلة الكافريف في 

إٌف : كالمعنى  (فأتكا بآبائنا إف كنتـ صادقيف): اآلية السابقة 
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ـْ َقْوـُ تُبٍَّع  َخْيٌر َأ
ـْ  َوالَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه
ـْ  ـْ ِإ َُّه َأْهَمْكَ اُه
 {َكاُ وا ُمْجِرِميفَ 

  37-36:الدخاف

أكلئؾ أقكل مف آبائكـ كقد أىمكيـ اهلل بكفرىـ كبذنكبيـ التى 
ٌف األمر في ىؤالء أىكفي كأٍيسري   .اقترفكىا كا 

                                                                                                     6/52                         انظر                         

َأَفَمْف َكاَف َعَمى }
َبيٍَّ ٍةِمْف َربٍِّه َكَمْف 

ُزيٍَّف َلُه ُسوُء َعَمِمِه 
 {َواتََّبُعوا َأْهَواَءُهـْ 

 14:محمد

استفياـ إنكارل يفيد معنى  {َأَفَمْف َكاَف َعَمى َبيٍَّ ٍة ِمْف َربٍّهِ }
الٌتقريرلتأكيد حالة التٌبايف بيف  مآؿ المؤمنيف كمصير الكافريف ، 

كككف األٌكليف في أعمي عٌمٌييف كاآلخريف في أسفؿ سافميف ، 
مف كاف عمى حٌجة ظاىرة مف رٌبو ليس كمف اتخذ إليو : كالمعنى

ليسكا سكاء، ال في : ىكاه، كسار في سبيؿ الغىي ّْ كالًغكاية، أم 
 .المبدأ كال في المعاد ، ال في العمؿ كال في الجزاء

                        6/86                                   انظر                 
َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف }

ـْ َعَمى  اْلُقْرآَف َأ
 {ُقُموٍب َأْقَفاُلَها

  24:محمد

ـٍ في اآلية منقطعة ، كما فييا مف { َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآفَ }   أ
معنى بؿ لبلنتقاؿ مف التكبيخ بعدـ الٌتدٌبر كالٌتفٌكر إلى التكبيخ 

ضافة  بككف قمكبيـ مقفمة ال تقبؿ دخكؿ الٌتدٌبر أـ الٌتفٌكر إلييا ، كا 
األقفاؿ إلى القمكب لمداللة عمى أٌنيا أقفاؿه مخصكصةه ، غير 

مجانسة لؤلقفاؿ المعيكدة ، كتيفيد ىمزةي االستفياـ  معنى التكبيخ 
ك التىقرير، أم تقريري حالًة انغبلًؽ قمكًبيـ في كجًو الٌتدٌبر كالٌتفٌكر 

  6/91 انظر               .            في القرآف كآياتو المبينة
ـْ َأْف } َأُيِحبُّض َأَحُدُك

ـَ َأِخيِه  َيْأُكَؿ َلْح
ـْ َأْف َيْأُكؿَ } استفياـ إنكارم ، يفيد معنى التقرير،  {َأُيِحبُّض َأَحُدُك

كقد حفؿ .  ذلؾ قطعاالداؿ عمى أٌف أحدان مف األحديف ال يريد
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َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه 
َواتَُّقوا المََّه ِإفَّ المََّه 

 {َتوَّاٌب َرِحيـٌ 
 12:الحجرات

األسمكب بما يجعؿ الغيبة مف أنكر المنكرات، منيا إسناد الفعؿ 
يًف ال يقبؿ ذلؾ ، تعميؽ المحٌبة  ٌٍ دى إلى أحد ، دليبلن عمى أحد األىحى
بأمر ىك في  غاية الكراىة ، كتمثيؿ اغتياب أكؿ لحـ اإلنساف ، 

يتان لآلكؿ ٌٍ ـى                                     6/118.  كجعؿ المأككؿ أخا 

ـْ َما ُتْمُ وَف } َأَفَرَأْيُت
ـْ  ـْ َتْخُمُقوَ ُه َأ ، َأَأْ ُت

 {َ ْحُف اْلَخاِلُقوفَ 
  59-58:الواقعة

إٌف الماء الذم :  االستفياـ يفيد معنى الٌتقرير كاإليجاب، كالمعنى 
يقذفو األزكاجي في أرحاميٌف إٌنما يقتصر دكرىـ في قذفو ال يتعداه 
إلى عممٌية الخمؽ كالتككيف، اهلل  جٌؿ جبللو  ىك مف يخمؽ منو ما 
يشاء مف البنيف كالبنات عمى الحاؿ كالشكؿ كالصكرة التي يشاء، 

                 6/340انظر                       . فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف
َهْؿ َأَتى َعَمى }

ْ َساِف ِحيٌف ِمَف  اإلِْ
ـْ َيُكْف َشْيًئا  الدَّْهِر َل

 {َمْذُكوًرا
 1:اإل ساف

ْ َسافِ } االستفياـ يفيد معنى التقرير كالتقريب ،  {َهْؿ َأَتى َعَمى اإلِْ
ٌي مع الماضي عمى " قد "  كقد أتى ،" ىؿ أتى"فإٌف معنى  ٌٌ تدٌؿ

قد أتى عمى : كقكع الفعؿ مف عيد قريب غير بعيد ، كالمعنى 
الجنس اإلنسانٌي منذي زمفو قريبو غير بعيد، حيفه مف الدىر لـ 
يكف فيو شيئا مكجكدا كال مذككرا، ككاف الككفي خاليا منو ، أم 

 6/340  انظر     .  قبؿ خمؽ أبينا آدـ أبي البشر عميو السبلـ
ـْ َ ْجَعِؿ اأْلَْرَض } َأَل

ِمَهاًدا ، َواْلِجَباَؿ 
ـْ  َأْوَتاًدا،َوَخَمْقَ اُك

 8-6:ال بأ {َأْزَواًجا

االستفياـ يفيد معنى التقرير كاإليجاب، بأٌف اهلل تعالي جعؿ 
األرض ممٌيدا لمناس يستطيعكف الحركة كالبناء كالسير عمى 

ظيرىا، كتقرير كاإليجاب بأنو جعؿ الجباؿ كاألكتاد لؤلرض أف 
ناثا لحكـ  تميد بمف عمييا، كما خمؽ الٌناس كغيرىـ أزكاجا ذككرا كا 
عديدة ال يحيط بيا إال ىك، مف أبرزىا بقاء النكع بالتزاكج كالتناكح 

 6/355      انظر                        .          كالتناسؿ
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ـْ َتَر َكْيَؼ َفَعَؿ } َأَل
َربُّضَؾ ِبَأْصَحاِب 

ـْ َيْجَعْؿ  اْلِفيِؿ، َأَل
ـْ ِفي َتْضِميؿٍ   {َكْيَدُه

  2-1:الفيؿ

ـْ َترَ } ـْ َيْجَعؿْ - َأَل االستفياماف لمداللة عمى معنى التقرير الذم  { َأَل
يراد بو النفي، كالرؤية ىنا ىي رؤية عممية، كىي متحققة كثابتة ، 

ألـ تعمـ عمما جازما متاخما لممشاىدة كالعياف باإلصغاء إلى : أم 
األخبار المتكاترة كمعاينة اآلثار الظاىرة، كيفيد االستفياـ الثانى 

ثباتو ، كالمعنى لقد جعؿ كيدىـ : لتقرير النفي كتقرير المعنى كا 
في ضبلؿ كبكار بأٍف دٌمرىـ تدميرا كأرسؿ عمييـ طيرا أبابيؿ 

                        6/472انظر.    تيمكيـ فرادا فردا
 

: داللة االستفهاـ عمى مع ى الّتعجب والتعجيب: رابعا

البياف كالتحميؿ النظـ القرآني 
َيْوـَ َتْبَيضُّض ُوُجوٌه }

َوَتْسَودُّض ُوُجوٌه َفَأمَّا 
الَِّذيَف اْسَودَّْت 

ـْ َبْعَد  ـْ َأَكَفْرُت ُوُجوُهُه
ـْ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب  ِإيَماِ ُك

ـْ َتْكُفُروفَ  آؿ  {ِبَما ُكْ ُت
  106:عمراف

ـْ  }االستفياـ  ـْ َبْعَد ِإيَماِ ُك يفيد معنى التكبيخ عمى ما أقدمكا  { َأَكَفْرُت
عميو مف الكفر بعد اإليماف ، كالٌتعجب مف حاليـ الذم صاركا إليو 

بسبب ما اقترفت أيدييـ ، كالظاىر أٌنيـ أىؿ الكتاب، كفركا بعد 
اهلل عمو - إيماف أسبلفيـ ، أك ٌأنيـ كفركا بالرسكؿ محمد صمي

بعد أف آمنكا بو قبؿ مبعثو ، ًكٍفؽى ما جاء في التكراة - كسمـ
 2/15نظر                                  ا.          كاإلنجيؿ

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف } َأَل
ـْ آَمُ وا  َيْزُعُموَف َأ َُّه
ِبَما أُْ ِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما 

االستفياـ يفيد معنى التكبيخ كالتعجب ، بإظيار كماؿ المباينة بيف 
ما يقكلكف كما يفعمكف، بيف ما يٌدعكف كبيف ما يصنعكف، كىك أمر 

 .مثير لمتعجب كالتعجيب داعو إلى االستقباح كاالسترذاؿ 
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أُْ ِزَؿ ِمْف َقْبِمَؾ ُيِريُدوَف 
َأْف َيَتَحاَكُموا ِإَلى 

  60:النساء {الطَّاُغوتِ 

                   2/155انظر                                                    

ـَ  اْلَجاِهِميَِّة } َأ َفُحْك
َيْبُغوَف َوَمْف َأْحَسُف 
ِمَف المَِّه ُحْكًما ِلَقْوـٍ 

   50:المائدة {ُيوِقُ وفَ 
 
 

 

يفيد معنى اإلنكار كالٌتعجب ،  {أفحكـ الجاىمية يبغكف }االستفياـ
إنكاره عمييـ ابتغاءى حكـ الجاىمية ، كحكـ اهلل في التكراة بيف 

أظيرىـ فيو ىدل كنكر ، كىـ عميو مؤتمنكف ، فالتكٌلي عف حكـ 
اهلل كشريعتو التى ىي أحسًف الشرائًع كأكثًرىا نزاىةن كعدالن ، أمره 
مثيره لمعجب كالتعجيب لدل كٌؿ مؤمف كمؤمنة ، كمما يزيد األمر 

 .قبحا ككفه مطمكًبيـ ىك حكـ الجاىمية خصكصا
 283-2/282                            انظر                 

ـْ َتَعاَلْوا } َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 
َلى  ِإَلى َما َأْ َزَؿ المَُّه َواِ 
الرَُّسوِؿ َقاُلوا َحْسُبَ ا 
َما َوَجْدَ ا َعَمْيِه آَباَءَ ا 
ـْ اَل  َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُه
َيْعَمُموَف َشْيًئا َواَل 

 {َيْهَتُدوفَ 
  104:المائدة

، يفيد معنى اإلنكار {أكلك كاف آباؤىـ ال يعممكف شيئا }:االستفياـ 
ك التعجيب ، اإلنكاري عمييـ بقبح قكليـ  كسكء اختيارىـ ، كالتعجب 

كالتعجيب مف إيثارىـ نيج آبائيـ الجيمة الضاليف عمى كجو 
الٌتحقيؽ ، عمى منيج اهلل كرسكلو ، الذم يخرجيـ مف الظممات إلى 

 .النكر ، كمف الضبلؿ إلى سبيؿ اليدل كالرشاد
 329-2/328                 انظر                            

ـْ } َقاَؿ َأَغْيَر المَِّه َأْبِغيُك
ـْ َعَمى  َمُك ِإَلًها َوُهَو َفضَّ

 {اْلَعاَلِميفَ 

، يفيد معنى اإلنكار الٌتعجبي، {قؿ أغير اهلل أبغيكـ}االستفياـ 
لمداللة عمى أٌف محٌط اإلنكار  (غير):كدخكؿ اليمزة عمى المفعكؿ

كالٌتعجب ىك في ككف الميٍبتىغىى غير اهلل، كليس ابتغاء إلوو مف حيث 
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 .المبدأ، ألٌف ابتغاء اهلل إليا ىك مطمبه مشركعه لمعالميف  140:األعراؼ
                                                               25/ 3                  انظر                                   

َأَفَمْف َيْهِدي ِإَلى }
اْلَحؽٍّ َأَحؽُّض َأْف ُيتََّبَع 
َأمَّْف اَل َيِهدٍّي ِإالَّ َأْف 
ـْ َكْيَؼ  ُيْهَدى َفَما َلُك

  35:يو س {َتْحُكُموفَ 

، يفيد معنى اإلنكار {فما لكـ كيؼ تحكمكف}:االستفياـ في قكلو
كالتكبيخ كالٌتعجب، الٌتعٌجب مف حاليـ حيث ييٍعًرضيكف عف 

يٍقًبمكف نحك سبؿ الغكاية كالضبلؿ، مع  االستجابة لنداء الحٌؽ كي
                   3/239                                   .كضكح المبدإ كالمعاد

ْذ ُقْمَ ا ِلْمَماَلِئَكِة } َواِ 
ـَ َفَسَجُدوا  اْسُجُدوا َِلَد
ِإالَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف 

اْلِجفٍّ َفَفَسَؽ َعْف َأْمِر 
يََّتُه  َربٍِّه َأَفَتتَِّخُذوَ ُه َوُذرٍّ
ـْ  َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِ ي َوُه

ـْ َعُدوٌّ    50:الكيؼ {َلُك

يََّتُه َأْوِلَياءَ }االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كالٌتعٌجب ،  {َأَفَتتَِّخُذوَ ُه َوُذرٍّ
كالفاء لمتعقيب ، ككجو التعٌجًب ىك اتخاذي إبميس كليِّا مف دكف اهلل 
بميس كجنده ىك العدٌك، إٌنيا لىميفارقةه  في حاؿ أٌف اهللى ىك الكلٌي ، كا 

                                                                 4/196 انظر    .                                 غريبةه عجيبة

قاؿ َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَ ا َ{
ْخَرِة َفِإ ٍّي  ِإَلى الصَّ
َ ِسيُت اْلُحوَت َوَما 

َأْ َساِ يُه ِإالَّ الشَّْيَطاُف 
َأْف َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَمُه 

 {ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا
  63:الكهؼ

ْخَرةِ }:االستفياـ في قكلو يفيد معنى  { َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَ ا ِإَلى الصَّ
ثارة استغرابو ًمٌما كقع ًمٍف  الٌتعجيب كاالستغراب ، تعجيب مكسي كا 
نسياف الحكت كًمٍف سمككو الطريؽ عائدان إلى البحر، كىك مف نكادر 

األمكر كالعظائـ التى ال تيٍنسي ، كقد اعتبر مكسي فيقدانىو عبلمةن 
فيو تأكيده  {إٌني نسيتي الحكت }:عمى كيٍجداًف المطمكب ، كقكلو

                         4/202  انظر                . لمعنى الٌتعجب كاستعظاـه ًلٍممىٍنًسيّْ 
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َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر }
ِبآَياِتَ ا َوَقاَؿ أَلُوَتَيفَّ 
َمااًل َوَوَلًدا ،َأطََّمَع 

اْلَغْيَب َأـِ اتََّخَذ ِعْ َد 
: مريـ {الرَّْحَمِف َعْهًدا

77-78 

يفيد معنى التعجيب مف  { َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَ ا}: االستفياـ
حالو المفرط في الشناعة ، كاإليذاف بأٌنيا مف الغرابة كالفجاجة 

كالمشيكر في . بحيث يجب أف تيرل كأٍف ييٍقضىي منو العجبي كمُّو
فى معنى أخبرنى بطريؽ االستفياـ ، جاريا عمى   (أرأيت )استعماؿ

                                                 4/256انظر         .أصمو أك ميٍخرىجا إلى ما يناسبو مف المعانى

َأَرَأْيَت َمِف اتََّخَذ ِإَلَهُه }
َهَواُه َأَفَأْ َت َتُكوُف 

 {َعَمْيِه َوِكياًل 
   43:الفرقاف

 

مف - صؿ اهلل عميو كسمـ– االستفياـ يفيد معنى تعجيب الرسكؿ 
شناعة حاليـ ، بعد حكاية قبائح أعماليـ كسكء أقكاليـ ، كبياف 
عاقبة أمرىـ فكاف عاقبةي أمرىـ خسرا، كالتنبيوي عمى أٌف ذلؾ مف 

ـى المفعكؿ الثانى  (إلىيىوي  )الغرابة بحيث ييرىل كييتىعىٌجبي منو ، كقد قيًد
لبلعتناء بالميقدَّـ ألٌنو الذم يدكر عميو أمر  (ىكاه)عمى األٌكؿ
                                                                                   5/31  انظر                                          . الٌتعجيب

َقاَؿ ِإ ََّما ُأوِتيُتُه َعَمى }
ـْ  ـْ َيْعَم ِعْمـٍ ِعْ ِدي َأَوَل
َأفَّ المََّه َقْد َأْهَمَؾ ِمْف 
َقْبِمِه ِمَف اْلُقُروِف َمْف 
ُهَو َأَشدُّض ِمْ ُه ُقوًَّة  َو 

   {َأْكَثُرَجْمًعا
  78:القصص

ـْ }االستفياـ ـْ َيْعَم يفيد معنى التكبيخ كالتعجيب ، تكبيخه مف اهلل  { َأَوَل
تعالي لقاركف عمى اغتراره كاستعبلئو عمى اهلل كعمى عباده ، 

مغركرنا بسمطانو كبكثرة مالو ، مع عممو بما كاف مف عاقبة الجبابرة 
المتكٌبريف مف سكء العاقبة ، مما كرد في التكراة أك عمى لساف 
مكسى عميو السبلـ ، ثـ تعجيب منو كمف حالتو المكغمة في 

        5/185انظر                                 .الغركر كالجبركت 

ـْ َيَرْوا َأ َّا َخَمْقَ ا } َأَوَل
ـْ ِممَّا َعِمَمْت َأْيِديَ ا  َلُه

ـْ َيَرْوا َأ َّا َخَمْقَ ا َلُهـْ }:االستفياـ بقكلو  يفيد معنى اإلنكار ك  { َأَوَل
 (أٌنا خمقنا ليـ):الٌتعجيب ، أكلـ يعممكا عمما يقينٌيا متاخما لممعاينة 
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ـْ َلَها  َأْ َعاًما َفُه
  71:يس {َماِلُكوفَ 

أم ألجؿ منافعيـ  مما خمقت أيدينا أنعاما يممككنيا كينتفعكف بيا 
قامة ، إٌنو لشيءي منكره أف  أٌيما انتفاع ، مأكبل كمشربا  سفرا كا 

ًب العيٌجاب   إصرارىـ  يكفركا بالنعـ الكاقعٌية المشاىدة، كمثيره ًلعىجى
  3/403انظر                                 .عمى العنادكالجحكد

ْ َساُف َأ َّا } ـْ َيَر اإلِْ َأَوَل
َخَمْقَ اُه ِمْف ُ ْطَفٍة َفِإَذا 

ـٌ ُمِبيٌف،  ُهَو َخِصي
َوَضَرَب َلَ ا َمَثاًل َوَ ِسَي 
َخْمَقُه َقاَؿ َمْف ُيْحِيي 

ـَ َوِهَي َرِميـٌ   {اْلِعَظا
  78-77:يس

ألـ : االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار ك الٌتعجيب ، كالمعنى 
يتفكر اإلنساف كيعمـ عمما يقينيا ، أٌنا خمقناه مف نطفة مف ماء 

ًمؽ منو حتى يتجٌرأ  مييف ، أال يعمـ اإلنسافي حقيقةى أٍصًمو الذم   خي
عمى الكفر باهلل ، إٌنو ألمره منكره كمثيره لتعٌجب المتعجبيف، كغرابة 

                                    5/406انظر                                       . المستغربيف

َوَهْؿ َأَتاَؾ َ َبُأ اْلَخْصـِ }
ُروا اْلِمْحَرابَ   {ِإْذ َتَسوَّ

  21:ص
 

 

االستفياـ يفيد معنى التشكيؽ كالتعجيب ، التعجيب مف غرابتو 
كندرتو كتشابؾ األمكر كالمعانى فيو ، ما بيف العمـ كالحكمة ،  

كالفتنة المظنكنة ، كالتشكيؽ إلى استماع ما في حٌيزه ، إيذانا بأٌنو 
مف األنباء البديعة كالقصص ذات الدالالت البعيدة ، التى مف حٌقيا 

                                                      5/59انظر.                        أف تيذاعى كأٍف تشيعى بيف الٌناس 

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف  } َأَل
ُيَجاِدُلوَف ِفي آَياِت 
 {المَِّه َأ َّى ُيْصَرُفوفَ 

  69:غافر

ـْ َترَ }االستفياـ  يفيد معنى التعجيب مف أمرىـ  كأحكاليـ  { َأَل
الشنيعة ، تمييدا لما يعقبو مف بياف تكذيبيـ بالقرآف كمّْو ، كبسائر 
الكتب كالشرائع السماكية ، مصركفيف عف الٌنيج القكيـ ، كميٍبعىًديف 

                         5/549انظر                            .عف طريؽ الحؽ المبيف
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ـْ َيْقِسُموَف َرْحَمَت } َأُه
ـْ  َربٍَّؾ َ ْحُف َقَسْمَ ا َبْيَ ُه
ـْ ِفي اْلَحَياِة  َمِعيَشَتُه
ـْ  الدُّضْ َيا َوَرَفْعَ ا َبْعَضُه
َفْوَؽ َبْعٍض َدَرَجاٍت 
ـْ َبْعًضا  ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُه

 32:الزخرؼ {ُسْخِريًّا

ـْ َيْقِسُموفَ  }االستفياـ  يفيد معنى اإلنكار كالٌتعجب مف  {َأُه
اعتراضات المشركيف عمى اصطفاء اهلل مف عباده رسبل ، كادعائيـ 

: بأٌنيـ أحؽُّ بالرسالة كالنٌبكة ، كىك مثار الٌتعجب ك التعجيب ، ٌأٍم 
تحٌكـ ىؤالء عمى اهلل كتطاكليـ عميو ، كاهلل أعمـ حيث يجعؿ 

 6/33 انظر                                            .  رسالتو

َـّ } َأَفَأْ َت ُتْسِمُع الصُّض
َأْو َتْهِدي اْلُعْمَي َوَمْف 
 {َكاَف ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيفٍ 

  40:الزخرؼ

أف : االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كالتعجيب ، كمدار التعجيب ىك 
يككف الرسكؿ عميو السبلـ بمثابة مف يقدر عمى ىداية المشركيف ، 

الذيف ىـ في درجة الٌصـٌ البيٍكـ في غمرة الضبلؿ المبيف كالتيو 
                                                      6/35. البعيد

َأَفَرَأْيَت َمِف اتََّخَذ ِإَلَهُه }
َهَواُه َوَأَضمَُّه المَُّه َعَمى 
ـَ َعَمى َسْمِعِه  ِعْمـٍ َوَخَت

َوَقْمِبِه َوَجَعَؿ َعَمى 
َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْف 
 {َيْهِديِه ِمْف َبْعِد المَّهِ 

  23:الجاثية

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالتعجيب ، إنكاره عمى ىذا الذم 
أعرض عف اليدل كاتٌبع اليكل ، عابدا طائعا  منقادا تابعا ، بعد 

أف آتاه اهلل العمـ كأزاح عنو الجيؿ ، إٌنو ألمره يثيري تعٌجبى 
ًبٍيف كاستغراب  المستغربيف عمى المدل  6/61   انظر   .  المتعجّْ

 

ـْ َيُقوُلوَف اْفَتَراُه ُقْؿ } َأ
ِإِف اْفَتَرْيُتُه َفاَل 

َتْمِمُكوَف ِلي ِمَف المَِّه 

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي التعٌجبي ، إنكار لمقكلتيـ 
الباطمة بأٌف القرآف حديث مفترل مف لىدٍف محمد رسكؿ اهلل ، كتكبيخه 

ليـ عمى عدـ اعتمادىـ فيما يقكلكف ، عمى حجة مف عقؿ أك 
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ـُ ِبَما  َشْيًئا ُهَو َأْعَم
ُتِفيُضوَف ِفيِه َكَفى ِبِه 

 {َشِهيًدا َبْيِ ي َوَبْيَ ُكـ
 8:األحقاؼ

برىاف مف نىٍقؿ ، ك تعجيبه لكؿّْ مٍف يصحُّ منو الٌتعٌجب إلى أبعد 
ذىهي اهلل  ىخى ـي  شرَّ القتاًؿ ، كلىؤلى ، كلك كاف األمر كما يقكلكف لكفاىي مدلن

. باليميف كقطع منو الكتيف
  6/68                                                     انظر 

َفَراَغ ِإَلى َأْهِمِه َفَجاَء }
َبُه  ِبِعْجٍؿ َسِميٍف َفَقرَّ
ـْ َقاَؿ َأاَل َتْأُكُموفَ   {ِإَلْيِه

 27-26:الذاريات

يدٌؿ عمى معنى اإلنكار كالٌتعٌجب  { َأاَل َتْأُكُموفَ }:االستفياـ في قكلو
ـى ضيافةن ك  ، إنكار عمييـ لعدـ إقباليـ عمى أطايب الطعاـ الذم قيدّْ

ا ليـ ، كتىكَّمىؼى فيو مضيفييـ ما تكٌمؼ كتجٌشـ ما تجٌشـ ،  تكريمن
كتعجىبه كاستغرابه مف طبيعة الضيكؼ كمف سمككيـ ، مىٍف ىؤالء ؟ 

 6/137انظر                    كمىٍف يككنكف ؟ كلماذا ال يأكمكف؟ 
َكَذِلَؾ َما َأَتى الَِّذيَف }

ـْ ِمْف َرُسوٍؿ  ِمْف َقْبِمِه
ِإالَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو 

َمْجُ وٌف ، َأَتَواَصْوا ِبِه 
ـْ َقْوـٌ َطاُغوفَ    {َبْؿ ُه

   53-52:  الذاريات

، يدٌؿ عمى معنى اإلنكار { َأَتَواَصْوا ِبهِ }:االستفياـ في قكلو
كالٌتعجب، بؿ كالٌتعجيب، إنكاره عمييـ تكاطؤ أجياليـ المتعاقبة 

بعينيا ألنبياء اهلل كرسمو، ال تختمؼ مف جيؿ "كممًة جكابو : "عمى
إلى آخر، رغـ تقادـ األزماف كاختبلؼ القركف،   ككاف قكلييـ منكرا 

كزكرا، حيث اتيمكا األنبياءى خيارى الخمًؽ بالسحر كالجنكف، إٌف 
تكافقيـ عمى ذلؾ مثير لمعجب كالٌتعجب كمدعاة لمتساؤؿ المستمٌر، 
كميما يكف مف شيء ،  فيـ قكـه طاغكف، متجاكزكف لحدكد اهلل ، 
 .فبل عجب إذا تكارثكا الكفر كالعصياف أبان عف جدٍّ قركنان بعد قركفو 

    6/141              انظر                                      
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف } َأَل

َـّ  ُ ُهوا َعِف ال َّْجَوى ُث
َيُعوُدوَف ِلَما ُ ُهوا َعْ ُه 

نزلت اآلية في الييكد كالمنافقيف ، كانكا يتناجكف باإلثـ كالعدكاف ، 
كيتغامزكف بأعينيـ إذا ما رأكا المؤمنيف ، فنياىـ رسكؿي اهلل فمـ 

يمتثمكا كعادكا لفعمتيـ تارة أخرل، فاالستفياـ يفيد معنى الٌتعجيب 
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ْثـِ  َوَيَتَ اَجْوَف ِباإلِْ
َواْلُعْدَواِف َوَمْعِصَيِت 

 8: المجادلة {الرَُّسوؿِ 

صرارىـ عمى الغٌي رغـ التنبيو كالٌتحذير، كصيغة  مف حاليـ كا 
المضارع الستحضار صكرتيـ العجيبة الغريبة ، بعكدتيـ إلى ما 

  6/217  انظر                           .نيييكا عنو مٌرةن بعد أخرل
 

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف } َأَل
َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب المَُّه 

ـْ  ـْ ِمْ ُك ـْ َما ُه َعَمْيِه
ـْ َوَيْحِمُفوَف  َواَل ِمْ ُه
ـْ  َعَمى اْلَكِذِب َوُه

  14:المجادلة{َيْعَمُموفَ 

ـٍ تىرى أ }:االستفياـ لى  الذيف يفيد معنى الٌتعجيب مف حاؿ المنافقيف {ٌى
اتخذكا الييكد أكلياء مقٌربيف ، بيدؼ إيذاء بالمؤمنيف بالغمر كاٌلممز 

إٌف المنافقيف قـك مذبذبكف ليسكا مف ‘ بالغيبة كتدبير مكر السَّكء
المؤمنيف في شيء ، كليسكا مف أىؿ الكتاب في شيء، كال يتقٌكلكف 
الكذب فحسب، بؿ يحمفكف عميو كىـ أٌكؿ العالميف بأف حمفيـ عمى 

   6/219   انظر                                   .الكذب المبيف
َأَفَ ْجَعُؿ اْلُمْسِمِميَف }

ـْ  َكاْلُمْجِرِميَف ،َما َلُك
ـْ  َكْيَؼ َتْحُكُموَف ، َأ

ـْ ِكَتاٌب ِفيِه  َلُك
-35:القمـ {َتْدُرُسوَف 

36 

يفيد معنى اإلنكار الٌتعٌجبي، إنكاره  {أفنجعؿ}:االستفياـ في قكلو
كتعٌجبه  ًممٍَّف يحكـي معتقدا أٌف حساب المسمميف كعاقبتىيـ كحساًب 

أنحيؼي في الحكـ كنجكري في : المجرميف كعاقبًتيـ، كالمعنى
الحساب فنجعؿ جزاء المسمميف الصادقيف، كجزاء المجرميف 

الظالميف، إٌنو لشيء عجابي أف يظٌف ذلؾ في اهلل ظافّّ ، فضبل مف 
                                                                6/289                                  .   أٍف يعتقده كيحكـ بو

ـْ َأْو } َذا َكاُلوُه َواِ 
ـْ ُيْخِسُروَف، َأاَل  َوَزُ وُه

ـْ  َيُظفُّض ُأوَلِئَؾ َأ َُّه
َمْبُعوُثوَف، ِلَيْوـٍ 

 {َعِظيـٍ 
 5-3:المطففيف

يفيد معنى اإلنكار الٌتعٌجبي،  {َأاَل َيُظفُّض ُأوَلِئؾَ }:االستفياـ في قكلو
إنكار عمى ىؤالء الذيف يخسركف الكيؿ كالكزف عمى الناس، 

، ككصؼ اليـك {أال يظفٌ }: كيكفكنيما ألنفسيـ ، كاستخداـ أسمكب
بالعظيـ، كقياـ الٌناس لرب العالميف،  فيو مف حسف البياف كببلغة 
الكبلـ عمى عظـ الذنب كتفاقـ اإلثـ في تطفيؼ الكيؿ كالكزف ما ال 

 6/395انظر                                        . مزيد عميو
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َهْؿ َأَتاَؾ َحِديُث }
اْلَغاِشَيِة ، ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
َخاِشَعٌة َعاِمَمٌة َ اِصَبٌة 
، َتْصَمى َ اًرا َحاِمَيًة  
 {ُتْسَقى ِمْف َعْيٍف آِ َيةٍ 

 4-1:الغاشية

، يفيد معنى التعجيب مٌما في حٌيزه كمحتكاه ، (َهْؿ َأَتاؾَ }االستفياـ 
كالتشكيؽ إلى اإلصغاء إليو بحبٍّ كشىغىؼو ، بعد اإلشارة كاإلشعار 
بأٌنو مف األحاديث البديعة كالقصص الجميمة، التى مف حٌقيا أف 

ىي الداىية ، التى : كالغاشية . يتناقميا الركاة كيتنافس عمييا الكعاة
تىٍغشي بشدائدىا أحبلـ الٌناس ، كتهٍعًشي بأحكاليا أبصارىـ ، كىي 

 6/418انظر                      !القيامة كما أدراؾ ما القيامة ؟

َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذٍُّب }
ِبالدٍّيِف  ،َفَذِلَؾ الَِّذي 

ـَ ، َواَل  َيُدعُّض اْلَيِتي
َيُحضُّض َعَمى َطَعاـِ 

 {اْلِمْسِكيفِ 
  3-1:الماعوف

يفيد معنى تشكيؽ السامع إلى مضمكف الجممة  { َأَرَأْيتَ }االستفياـ 
كتعجيبو منو ، سكاء تعٌمؽ الخطاب بالرسكؿ أك تعٌمؽ بغيره ًممىٍف 
يتأٌتى منو الٌرؤيةي كالٌتأٌمؿي كالٌنظري في األمكر، الٌتعجب ممٍف يجعؿ 

دفعى اليتيـ كزجره كنيره ، - كىك يـك القيامة - مف تكذيبو لمديف 
كىك أحكج الناس إلى الرأفة كالرحمة ، كال يحٌض نفسو أكيحٌث 

القادريف عمى إطعاـ المساكيف ، كىـ فئة مستضعفة في المجتمع م 
حاجة إلى مٍف يعطؼ عمييـ كيشفؽ، إٌف مف يفعؿ ىذا أك ذاؾ ىك 
مكٌذبي بيـك الديف يـك الحساب كالجزاء، غير مصدهؽ بو ميما قاؿ 

                                   375/ 6   انظر                                   . كميما فعؿ 
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االستفهاـ بيف التفخيـ والتهويؿ  : خامسا

وبيف التحقير وتقميؿ الشأف 

   تعٌرض شيخ اإلسبلـ لمعنى التفخيـ كالتيكيؿ كمعنى مف معانى أسمكب االستفياـ في 
. النظـ القرآنٌي الكريـ ، كما ذكر  التحقير كتقميؿ الشأف كغرض مف أغراضو

التحميؿ كالبياف النظـ القرآنٌي 
َهْؿ َأَتاَؾ َحِديُث َضْيِؼ }

ـَ اْلُمْكَرِميَف، ِإْذ َدَخُموا  ِإْبَراِهي
ـٌ  َعَمْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَؿ َساَل

-24:الذاريات {َقْوـٌ ُمْ َكُروفَ 
25  

يفيد معنى التشكيؽ لئلصغاء إليو ،  {َهْؿ َأَتاؾَ }:االستفياـ
كالتفخيـ مف شأنو كمضمكنو ، كالتنبيو عمى أٌنو حديث ذك 
خصكصٌية خاصة ، ال سبيؿ إلى عممو كاإلحاطة بو إال 

 .عف طريؽ الكحي المنزَّؿ عميو صمى اهلل عميو كسٌمـ
                    6/136 انظر                                          

َوَلَقْد َتَرْكَ اَها آَيًة َفَهْؿ ِمْف  }
ُمدَِّكٍر، َفَكْيَؼ َكاَف َعَذاِبي 

  16-15:القمر {َوُ ُذرِ 

نيذيرً  }: االستفياـ بقكلو يفيد تيكيؿ  {فىكىٍيؼى كىافى عىذىاًبي كى
العذاب النازؿ بيـ ك تفظيعو ، بحيث بمغ مف شٌدة اليكؿ 

ك تعجيبه لكٌؿ مىٍف يصٌح الشٌدة مبمغا ال يمكف كصفو ، 
                                    6/168انظر     .منو الٌتعٌجب مف فظاعتو كمف شدائده 

َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَ ِة َما }
َأْصَحاُب اْلَمْيَمَ ِة ، َوَأْصَحاُب 

اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب 
 9-8:الواقعة {اْلَمْشَأَمةِ 
 

يدؿ عمى معنى التعجيب مف حسف : االستفياـ األكؿ
أصحاب اليميف كمف فخامة ثكابيـ كعظمة عاقبتيـ عند 

يدٌؿ عمى التعجيب مف أصحاب الشماؿ، : اهلل ، كالثانى 
كمف ىىٍكؿ عاقبتيـ كفظاعة حاليـ ، كسكء منقمبيـ يـك 

القيامة ، مما ال يمكف لمكاصفيف كصفو ، كقد زاد مف بمكغ 
، التى " بما"المعنى نياية غايتو لدل الفريقيف ، االستفياـ 
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ييطمب بيا شرح الٌصفة عمى حقيقتيا ، كلكف ال أحدى قادره 
 6/352  انظر                        .       عمى ذلؾ

 

اْلَحاقَُّة ، َما اْلَحاقَُّة ، َوَما } 
: الحاقة {َأْدَراَؾ َما اْلَحاقَّةُ 

1-3 

يفيد معنى التيكيؿ  {اْلَحاقَُّة ، َما اْلَحاقَّةُ }:االستفياـ في قكلو
كالفظاعة لمحاقة كىي يـك القيامة التي ثبت كقكعيا حٌقان ال 

ما ): مكضع الضمير (ما الحاقة):ريب فيو ، ككضع الظاىر
، لزيادة بياف ىكليا كفظاعتيا ، عمى معنى أنيا خارجه (ىي

عف دائرة عمـك الخبلئؽ ال تبمغو دراية أحد كال خيالو ، ككيفما 
  6/293.  قٌدرتى أك تصٌكرت حاليا فيي أعظـ كأبعد

َـّ َيَتَساَءُلوَف ، َعِف ال ََّبِإ } َع
ـْ ِفيِه  اْلَعِظيـِ ، الَِّذي ُه

 3-1:الٌنبأ {ُمْخَتِمُفوفَ 

َـّ َيَتَساَءُلوفَ }:االستفياـ بقكلو يدؿ عمى معنى التفخيـ  { َع
كالتيكيؿ لممسئكؿ عنو ، كخركجو عف حدكد التصكر كالخياؿ 

عف أٌم شيء : ، كعف نطاؽ كٌؿ معيكد لدييـ، كالمعنى 
عظيـ الشأف رفيع القدر يتساءلكف ، ككانكا يتساءلكف عف 
حقيقة البعث كالنشكر كيخكضكف فيو بالتشكيؾ كاإلنكار، 

عف أم شيء عظيـ يتساءلكف ىؿ أخبركـ بو ؟ : فكاٌنو قيؿ
  6/352انظر   .عف الٌنبأ العظيـ: فقيؿ عف طريؽ الجكاب

ْ َساُف َما َأْكَفَرُه ، ِمْف } ُقِتَؿ اإلِْ
َأيٍّ َشْيٍء َخَمَقُه ، ِمْف ُ ْطَفٍة 

  19-17:عبس {َخَمَقُه َفَقدََّرهُ 

معنى التحقير يفيد  { ِمْف َأيٍّ َشْيٍء َخَمَقهُ }:االستفياـ في قكلو
ًمؽ منيا اإلنساف  ، عمى كفره كتقميؿ شأف المادة التى خي

كاستعبلئو عمى خالقو العمٌي األكـر ، كالمعنى مف ماء حقيرو 
مييفو خمقو ، كىٌيأه لما يصمح لو كيميؽ بو طكرا بعد طكر، 
كرٌكب لو مف األعضاء كاألشكاؿ كالٌصكر ما شاء لو أف 
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يرٌكب ، كأخرجو إلى األرض في أحسف تقكيـ كاستخمفو فييا، 
                                    6/379أنظر                    .فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف

َـّ } َوَما َأْدَراَؾ َما َيْوـُ الدٍّيِف، ُث
 {َما َأْدَراَؾ َما َيْوـُ الدٍّيفِ 

  18-17:اال فطار

االستفياـ يدٌؿ عمى تفخيـ يـك الديف كتشديد أىكاليا الذم 
يكٌذب بو المجرمكف ، ببياف أنو خارج عف دائرة دراية الخمؽ، 
فيك عمى أٌم صكرة تصٌكركه فكقيا ، ككيفما تخٌيمكه فيـ أطُـّ 

أٌم شيءو جعمؾ داريا عارفا ما يـك : منيا كأعظـ ، كالمعنى 
الديف ؟ أم شيء عجيب غريب ىك في اليكؿ كالٌشدة 

  6/391  انظر                                  .كالفظاعة
َوالسََّماِء َوالطَّاِرِؽ، َوَما }

ـُ  َأْدَراَؾ َما الطَّاِرُؽ ، ال َّْج
  3-1:الطارؽ {الثَّاِقبُ 

 يفيد التنكيو بالمسئكؿ {َوَما َأْدَراَؾ َما الطَّاِرؽُ  }:االستفياـ 
كالسماء }:عنو كتفخيـ شأنو ، بعد اإلشادة بو كتعظيمو بالقسـ

، إشارة إلى أٌف رفعة قدر الٌنجـ الثٌاقب ، ال يحيط {كالطارؽ
ٍمًؽ أجمعيف، قيؿ  الٌنجـ الثاقب ىك زحؿي حيف : بيا إدراؾي الخى

ىك نجـه شديدي اإلضاءًة كأٌنو يثقب : نزكلو كصعكده ، كقيؿ 
المراد : الظبلـى أك األفبلؾ مف شٌدة كنفاذ ضكئو ، كقيؿ 

                    410/ 6  انظر                              .جنس الٌنجـ
اْلَقارَِعُة ، َما اْلَقارَِعُة ، َوَما }

 {َأْدَراَؾ َما اْلَقارَِعةُ 
      3-1:القارعة

القارعة ىي القيامة تقرع اآلذاف كتصعؽ القمكب ، كيفيد 
االستفياـ معنى التعجيب مف أمرىا، كتفخيـ أىكاليا كتعظيـ 

الدالة " ما:"شدائدىا، كمدار التيكيؿ ك الٌتفظيع في استعماؿ
عمى شرح الحقيقة التي ال طاقة ألحدو مف الخمؽ عمى شرحيا 
كبيانيا كما ىي ، فيي خارجة عف نطاؽ إدراؾ البشر حتى 

 6/463  انظر                                 .يدريؾ بيا
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االستفهاـ  بيف إ كار الواقع  : سادسا 

 توبيخا وا  كار الوقوع تكذيبا

      قسـ اإلماـ عبد القاىر االستفياـ اإلنكارل إلى قسميف ، مف حيث داللتو عمى 
(: 1)المعنى المقصكد إنكاره 

نكاره : االستفياـ اإلنكارم التكبيخي: األكؿ ك يككف المقصكد منو تقريره لفعؿ قد كقع، كا 
لكقكعو كتكبيخه لفاعمو، عمى معنى أٌنو ما كاف ينبغي أف يقع كيحدث ىذا الفعؿ أصبل ، 
أك ما كاف ينبغي أف يصدر مف الفاعؿ الذم صدر منو ، كقد أطمؽ عميو أبك السعكد 

ـَ َأَأْ َت ُقْمَت ِلم َّاِس }: إنكار الكاقع ، كمنو قكلو تعالي ْذ َقاَؿ المَُّه َيا ِعيَسى اْبَف َمْرَي َواِ 
استفياـ إنكارل تكبيخي،  {؟َأَأْ َت ُقْمتَ } :، فقوله (2){اتَِّخُذوِ ي َوُأمٍَّي ِإَلَهْيِف ِمْف ُدوِف المَّه

أم ما كاف ينبغي أف تقكؿ أنت خصكصا : كمحٌط اإلنكار كالتكبيخ ىنا ىك الفاعؿ 
اتخذكني كأٌمي إلييف مف دكف اهلل ، كلذلؾ حرص عيسى عميو السبلـ عمى تبرئة 

  (3){َقاَؿ ُسْبَحاَ َؾ َما َيُكوُف ِلي َأْف َأُقوَؿ َما َلْيَس ِلي ِبَحؽٍّم }:ساحتو

كىك أف يككف اإلنكار لفعؿو لـ كلف يقع أصبل، كقد : االستفياـ اإلنكارم التكذيبي: الثاني
سٌماه أبك السعكد إنكار الكقكع أك استبعاده ، فيك ردّّ كتكذيبه لمف يزعـ كقكعو ماضيا أك 

مستقببل ، كبذلؾ صٌح القكؿ إٌف شيخ اإلسبلـ ذىب مذىبا أبعد في تحميؿ كشرح 
ؿ لو فيو براعة اختراع  . االستفياـ اإلنكارل في النظـ القرآني ، تيسجى

                                                           
1

 114اَظش د٢ئم ا٠ػغبص ، ص  - 
 116:انًبئذح -2
3

 116: انًبدح -  
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ـْ َلَتُقوُلوَف }: كمف شكاىده قكلو تعالي ـْ ِباْلَبِ يَف َواتََّخَذ ِمَف اْلَماَلِئَكِة ِإَ اثًا ِإ َُّك ـْ َربُّضُك َأَفَأْصَفاُك
ىذا إنكاره كتكذيبه ليـ ، بأٌف ما يٌدعكنو  لـ يكف كلـ يحدث أصبل ، ، (1){َقْواًل َعِظيًما

كذبتـ كما كاف لكـ أف تكذبكا عمى اهلل  بغير أدنى شبية مف حجة أك أثارة مف عمـ : أم 
 (: 2)امرئ القيس: ،  كنظيره في المضارع ، قكؿ 

رؽه كأنياب أغكاؿ           أيقتمني ك المشرفيُّ مضاجعي     كمسنكنةه زي

نكاره أف يقدر عمى تنفيذ تيديداتو ، ألٌف الٌشاعرى  ىذا تكذيبه منو لمف يتيٌدده بالقتؿ ، كا 
ٍرقا كأسناف الغكؿ ، كسيكفا مشرفيةن  مسٌمحه بما يكفي مف أسمحة الٌرٍدًع كالدفع ، رماحا زي

(.  3)ىي خير ما جاد بو الزماف

: كبناءن عمى ما سبؽ ، يمكف معالجة االستفياـ اإلنكارل  مف خبلؿ المطمبيف التالييف

. إنكار الكاقع كاستقباحو: االستفياـ اإلنكارم التكبيخي : (أ)

. إنكار الكقكع كاستبعاده: االستفياـ االنكارم التكذيبي  : (ب)

 

 

 

 

 

                                                           
 40:ا٠عشاء 1
 انجٛذ ٠يشئ انمٛظ  -2

 117اَظش د٢ئم ا٠ػغبص ، ص-1
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إ كار الواقع واستقباحه :  االستفهاـ اإل كارى التوبيخي  : (أ)

            النظـ 
القرآني 

                                البياف كالتحميؿ 

ـُ اتَِّبُعوا } َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 
َما َأْ َزَؿ المَُّه َقاُلوا َبْؿ 
َ تَِّبُع َما َأْلَفْيَ ا َعَمْيِه 

آَباَءَ ا َأَوَلْو َكاَف 
ـْ اَل َيْعِقُموَف  آَباُؤُه
 {َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوفَ 

  170:البقرة

ـْ اَل َيْعِقُموَف َشْيًئا}:االستفياـ يفيد إ كار  { َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُه
 باتباع نيج آبائيـ كاستقباحو بعد أٍف واقع القوـ المتشّبث

ثبت يقينا بأٌنيـ كانكا مف غير أىؿ النُّيى كاأللباب كعمي غير 
                             1/230انظر                  .        سبيؿ اليدل كالرشاد

ـْ َيْحُسُدوَف ال َّاَس } َأ
ـُ المَُّه  َعَمى َما آَتاُه
ِمْف َفْضِمِه َفَقْد آَتْيَ ا 
ـَ اْلِكَتاَب  آَؿ ِإْبَراِهي
ـْ  َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَ اُه

{ ُمْمًكا َعِظيًما

ـْ َيْحُسُدوَف ال َّاَس }:االستفياـ تفيد معنى إنكار كاقع أىؿ  { َأ
الكتاب كاستقباحو ، القائـ عمى الحقد كالحسد لرسكؿ اهلل عمى 

نعمة الرسالة كشرؼ النبٌكة ، فقد كانكا يطمعكف أٍف يككف 
النبٌي المكعكد مف بنى إسرائيؿ، فٌمما خٌص اهلل تمؾ الكرامة 

                                                                                                                   2/151       .غيرىـ حسدكىـ عمى ما آتاىـ اهلل مف فضمو

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف }
َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْ ِد 

َغْيِر المَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه 
 {اْخِتاَلًفا َكِثيًرا

  82:ال ساء

يفيد معنى اإلنكار  { َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآفَ }:االستفياـ
عراضيـ عف  التكبيخي كاستقباح أمرىـ ، بعدـ تدٌبرىـ لمقرآف كا 

الٌتأٌمؿ في مكجبات اإليماف ك دكاعى التصديؽ ، فرارا مف 
الكقكؼ عمى الحقيقة الكاضحة كضكح الشمس في رابعة 

                                                                                                                                              169 / 2 انظر                                   . النيار



275 
 

 
ُقْؿ ِإفَّ المََّه اَل َيْأُمُر }

ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَف 
َعَمى المَِّه َما اَل 

األعراؼ  {َتْعَمُموفَ 
:28 

يفيد معنى إنكار مقكلتيـ  { َأَتُقوُلوَف َعَمى المَّهِ }:االستفياـ
كاستقباحيا كتكبيخيـ عمييا ، كالتكبيخ مكٌجوه إلى تقٌكليـ عمى 
ذا كاف إسناد ما ال  يهعمـه  اهلل دكف عمـ أك سمطاف أتاىـ ، كا 

منكرا كبيرا، فإٌف إسناد - عز كجٌؿ -صدكره مف اهلل إليو 
ـي عدـي صدكًره منو أشدَّ إنكارا كقبحا يعم   488/ 2انظر    .ما ي

َأَفَأِمَف َأْهُؿ اْلُقَرى َأْف }
ـْ َبْأُسَ ا َبَياًتا ... َيْأِتَيُه

َأَو َأِمَف َأْهُؿ اْلُقَرى َأْف 
ـْ َبْأُسَ ا  َيْأِتَيُه

َأَفَأِمُ وا َمْكَر ...ُضًحى
-97:األعراؼ {المَّهِ 
99 

ىمزة االستفياـ تفيد  إنكار رككف القـك إلى األمف كاألماف 
مف عذاب اهلل دكف عيد أك ميثاؽ منو ، مع تمادييـ في 
الكفر كالعصياف كتكذيب الرسؿ ، كاالستفيامات المتتابعة 

                     3/67   انظر             .ألجؿ تشديد التكبيخ  كاالستقباح

َأُيْشِرُكوَف َما اَل }
ـْ  َيْخُمُؽ َشْيًئا َوُه

 {ُيْخَمُقوفَ 
  191:األعراؼ

االستفياـ مسكؽه لتكبيخ المشركيف، كاستقباح إشراكيـ بو 
سبحانو كتعالي، كتفصيؿ أحكالو القاضية ببطبلف ما اعتقدكه 

أيشرككف بو تعالي ما ال يخمؽ شيئا كىك }:في حٌقو، كالمعنى 
                                                        3/67انظر       .، إٌنو ألمره منكره كمستقبحه حٌقا{ال يخمقكف

َأاَل ُتَقاِتُموَف َقْوًما }
ـْ َوَهمُّضوا  َ َكُثوا َأْيَماَ ُه
ـْ  ِبِإْخَراِج الرَُّسوِؿ َوُه

َؿ َمرٍَّة  ـْ َأوَّ َبَدُءوُك

، يفيد (أتخشكنيـ– أال تقاتمكف قكما ):االستفياـ في قكلو
معنى اإلنكار كالتكبيخ ، إنكاري كاقعيـ  المتثاقؿ إلى األرض 
كعدـ النفير لمقتاؿ في سبيؿ اهلل ، ضٌد قكـو نىكثيٍكا عيدىـ مع 
نكاري خشيًة بعًض المؤمنيف لمكاجية  الرسكؿ كالمؤمنيف ، كا 
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ـْ َفالمَُّه َأَحؽُّض  َأَتْخَشْوَ ُه
ـْ  َأْف َتْخَشْوُه ِإْف ُكْ ُت

  13:التوبة {ُمْؤِمِ يفَ 

الكفرة المعانديف ، كتكبيخ ليـ عمى ىذا كعمى ذاؾ ، مٌما ال 
ينبغي أف يككف مف صفات المؤمنيف الصادقيف، فيـ أشٌد 

 3/129    انظر        .                         خشية هلل
ـْ َأْف تُْتَرُكوا } ـْ َحِسْبُت َأ

َوَلمَّا َيْعَمـِ المَُّه الَِّذيَف 
ـْ  ـْ َوَل َجاَهُدوا ِمْ ُك

َيتَِّخُذوا ِمْف ُدوِف المَِّه 
َواَل َرُسوِلِه َواَل 
  {اْلُمْؤِمِ يَف َوِليَجةً 

  16:التوبة

ـٍ " االستفياـ إنكارمه  تكبيخيّّ ، ك  منقطعة ، جيء بيا " أ
لمداللة عمى االنتقاؿ مف تكبيخ إلى آخر أشدَّ منو ، إنكاري  

حسبانيـ أف ييترككا دكف تمحيًص لدعكل اإليماًف، كتكبيخه ليـ 
عمى ذلؾ، ألٌنيـ دلَّميٍكا بو عمى عدـ معرفتيـ بسينىًف اهلل في 
خمقو، كابتبلئو لعباده بالخير كالٌشر، المؤمنيف منيـ قبؿ 

                                                                                            3/130      انظر    .                           الكافريف

َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا }
ـُ  ـْ ِإَذا ِقيَؿ َلُك َما َلُك

اْ ِفُروا ِفي َسِبيِؿ المَِّه 
ـْ ِإَلى اأْلَْرِض  اثَّاَقْمُت

ـْ ِباْلَحَياِة الدُّضْ َيا  َأَرِضيُت
  {ِمَف اَْلِخَرةِ 

  38:التوبة

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمى كاقع 
المؤمنيف المتثاقميف عف االستجابة لنداء النفير كالقتاؿ في 

سبيؿ اهلل ، المتشبثيف بنداء األرض كالرككف إلى ميتىًع الحياة 
                   3/147انظر             .الدنيا إيثارا ليا عمى الحياة اآلخرة

َأمَّْف َيْمِمُؾ السَّْمَع }
َواأْلَْبَصاَر َوَمْف ُيْخِرُج 

اْلَحيَّ ِمَف اْلَميٍِّت 
َوُيْخِرُج اْلَميٍَّت ِمَف 

يفيد إنكار عدـ تقكاىـ هلل كنفكًرىـ  { َأَفاَل َتتَُّقوفَ }:االستفياـ
عف الدخكؿ في طاعتو ، تكبيخان لكاقعيـ كاستقباحا لمنطقيـ 
المتمٌرًد عمى كٌؿ الدالئؿ ، المخالًؼ لتكاتر البراىيف كالحجج 

                                                                            3/236انظر           .العقمية كالككنية ، كفي أنفسيـ ذاتيا
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اْلَحيٍّ َوَمْف ُيَدبٍُّر 
اأْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَف المَُّه 

 {َفُقْؿ َأَفاَل َتتَُّقوفَ 
   31:يو س

ـْ } ـْ ِإْف َأَتاُك ُقْؿ َأَرَأْيُت
َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو َ َهاًرا 
َماَذا َيْسَتْعِجُؿ ِمْ ُه 

َـّ ِإَذا  اْلُمْجِرُموَف ، َأُث
ـْ ِبِه  َما َوَقَع آَمْ ُت

-50:يو س {آَْلَف 
51  

، يفيد في (أىثيَـّ إذا ما كقع آمنتـ– قؿ أرأيتـ ) االستفياـ  
المكضعيف معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمييـ ما ىـ فيو 

مف عدـ إيمانيـ باهلل إلى حيف نزكؿ العذاب جيارا 
أىبىعىدى ما كقع العذاب كحؿَّ  : كمشاىدتيـ لو عيانا ،  كالمعنى 

حيف ال ينفع نفسا ! في دياركـ  كرأيتمكه رأم العيف آمنتـ ؟
إيمانييا لـ تكف آمنت مف قبؿ،  إيذانا بما يتبعو مف الحسرة 

                          3/239انظر .                                    كالندامة
َقاَؿ ُموَسى َأَتُقوُلوَف }

ـْ  ِلْمَحؽٍّ َلمَّا َجاَءُك
َأِسْحٌر َهَذا َواَل ُيْفِمُح 

 {السَّاِحُروفَ 
   77:يو س

  االستفياـ اإلنكارل التكبيخي ، إنكاره لمقكلتيـ الجائرة في 
ًإٍلصاًؽ تيمة السحر بالحؽ المبيف ، كتكبيخه ليـ عمى عنادىـ 
كجحكدىـ ، الذم ال يٌتفؽ مع ما ليـ مف عقكؿ تيفكّْري كحكمةو 

، كقكلو إنكاره كتكبيخه ليـ آخر، كىك مف  {أىًسٍحري ىذا}:تيدٌبري
مقكلة مكسي عميو السبلـ ، تكذيبان ليـ في كصفيـ لمحٌؽ 

الذم بىعىثى اهللي بو الريسؿى بأٌنو سحر، تجييبل ليـ إثر تجييؿ 
  3/266 انظر              .            كتكبيخا بعد تكبيخ

ُقْؿ َمْف َربُّض }
السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِؿ 

ـْ  ِمْف }المَُّه ُقْؿ َأَفاتََّخْذُت

ـْ ِمْف ُدوِ ِه َأْوِلَياءَ }االستفياـ   يفيد إنكارىـ { ُقْؿ َأَفاتََّخْذُت
ًفٍعمىًتيـ في اتخاذ أكلياء مف دكف اهلل ، ال يممككف ألنفسيـ كال 
لعابدييـ ضرا كال نفعا ال قميبل كال كثيرا، مع اعتقادىـ الجاـز 
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ُدوِ ِه َأْوِلَياَء اَل 
ـْ َ ْفًعا  َيْمِمُكوَف أِلَْ ُفِسِه

                   16:الرعد {َواَل َضرًّا

بربكبٌية اهلل ليـ كلمككف الذم يعيشكف فيو، كينعمكف بخيراتو 
. الكفيرة كبمنافعو الكثيرة

  3/448 انظر                                             
ـْ َيْيَأِس الَِّذيَف } َأَفَم

آَمُ وا َأْف َلْو َيَشاُء 
المَُّه َلَهَدى ال َّاَس 

 31:الرعد {َجِميًعا

االستفياـ يفيد معنى إنكار كاقع المؤمنيف في إلحاحيـ عمى 
أكلـ : إيماف المشركيف كتكبيخيـ عمى ذلؾ، كىك عمى معنى 

ـٍ يعممكا أفَّ اهللى تعالي لك شاء : يعممكا بمغة ىكازف ، كالمراد أىلى
ىدايتيـ جميعا لفعؿ ، كأٌنو لـ يشٍأ ذلؾ ، فالمعنى متكٌجوي إلى 

تًُّب المعطكؼ عمى المعطكؼ عميو ، أم تخٌمؼ العمـ  تىرى
قيكًع عدـ عمميـ  الثاني عف العمـ األٌكؿ ، فاإلنكار إنكاري كي

 3/458     انظر           .                  بذلؾ األمر
ـْ َيَرْوا ِإَلى َما } َأَوَل

َخَمَؽ المَُّه ِمْف َشْيٍء 
َيَتَفيَُّأ ِظاَلُلُه َعِف 
اْلَيِميِف َوالشََّماِئِؿ 
ـْ  ًدا ِلمَِّه َوُه ُسجَّ

  48:ال حؿ {َداِخُروفَ 

االستفياـ  يفيد معنى اإلنكار عمييـ في عدـ النظر كالٌتأمؿ 
ألـ ينظركا : في مخمكقات اهلل كتكبيخيـ عمى ذلؾ ، كالمعنى 

كيشاىدكا بأبصارىـ إلى مخمكقات اهلل ،  مف كٌؿ شيءو لو 
رادتيو ،  ظؿّّ يرجع شيئا فشيئا حسبما تقتضيو مشيئةي اهلل كا 

يتفٌيأ ظبلِّ ذات اليميف كذات الشماؿ ، سجكدا هلل كتجاكبا مع 
إرادتو كمشيئتو في مٌدىا كجزرىا ، في بسطيا كتقٌمصيا ، 
كالحاؿي أٌف ىؤالء القـك منقادكف خاضعكف أيضا إلرادتو 

                                                                                              4/66انظر                                   .    كمشيئتو
َأَفَحِسَب الَِّذيَف َكَفُروا }

َأْف َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْف 
ُدوِ ي َأْوِلَياَء ِإ َّا 

يفيد معنى إنكار حسبانيـ  { َأَفَحِسَب الَِّذيَف َكَفُروا}:االستفياـ
الباطؿ الذم أدل بيـ إلى اتخاذ عباًد اهلًل معبكديف ليـ ، 

كتكبيخيـ عمى ذلؾ الفعؿ المرذكؿ بعكاقبو الكخيمة ، نزاٌل في 
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ـَ ِلْمَكاِفِريَف  َأْعَتْدَ ا َجَه َّ
  102:الكهؼ {ُ ُزاًل 

 4/220انظر . نار جيٌنـ لمعابديف كالمعبكديف عمى حدٍّ سكاء

َقاَؿ َأَراِغٌب َأْ َت َعْف }
ـُ َلِئْف  آِلَهِتي َيا ِإْبَراِهي

ـْ َتْ َتِه أَلَْرُجَم ََّؾ  َل
 {َواْهُجْرِ ي َمِميًّا

  46:مريـ

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمى إبراىيـ 
كتكبيخه لو عمى رغبتو عف آلية قكمو - عميو السبلـ -

كمعاداتو ليا ، إنكارا مرفقا بسيؿ مف التيديدات الغاضبة 
 .رجمان بالحجارة، كنفيان مف أرض الكطف كمجمع األىؿ

          4/243    انظر                                          
َأَفاَل َيَرْوَف َأالَّ َيْرِجُع }

ـْ َقْواًل َواَل َيْمِمُؾ  ِإَلْيِه
ـْ َضرًّا َواَل َ ْفًعا  {َلُه

  89:طه
 
 
 

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كالتكبيخ كالتقبيح ، إنكاره عمى 
بنى إسرائيؿ اتخاذىـ العجؿ معبكدا ليـ مف دكف اهلل ، أصُـّ 
أبكـي ال يبدئ قكال كال يعيده ، كال يممؾ لنفسو كال لعابديو ضرا 
كال نفعا ، كتكبيخه ليـ عمى ضبلليـ كتقبيحه لقٌمة صبرىـ ككثرة 

جزعيـ ، كانعداـ شكرىـ هلل المينعـ المتفٌضؿ عمييـ بنعمة 
 .األنبياء كالرسؿ ، كتفضيميـ عمى العالميف في زمانيـ

                                                          4/302                                         انظر     
َقاَؿ َيا َهاُروُف َما }

ـْ َضمُّضوا  َمَ َعَؾ ِإْذ َرَأْيَتُه
،َأالَّ َتتَِّبَعِف َأَفَعَصْيَت 

  93-92:طه {َأْمِري

، يفيد معنى اإلنكار  {أفعصيتى أمرل }:االستفياـ في قكلو 
ـٍ تتىبٍعًني أٍك أخالٍفتىًنٍي ، إنكاره مف : التكبيخي ، كالمعنى أىلى

ألخيو ىاركف عدـ تصدٌيو  لضبلؿ -  عميو السبلـ -مكسي 
بني إسرائيؿ كاتخاذىـ العجؿ إليان يعبدكنو مف دكف اهلل  

  4/304 انظر                  .      كتكبيخه ليـ عمى ذلؾ
وا ال َّْجَوى } َوَأَسرُّض

الَِّذيَف َظَمُموا َهْؿ َهَذا 
االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمى المؤمنيف 
بالٌرسكؿ المصٌدقيف برسالتو  كتكبيخه ليـ ، ككنىيـ تغافمكا أٌف 
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ـْ  ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمُك
ـْ  َأَفَتْأُتوَف السٍّْحَر َوَأْ ُت

  3:األ بياء {تُْبِصُروفَ 

ال يككف مرسبلن مف – بزعميـ – محمدا بشره مثميـ ، كالبشر 
اهلل ، فيك إنكار عمى اإليماف كتكبيخ عمى غفمتيـ كتجاىميـ 

بشرٌية مىٍف يٌدعي الرسالة ، كالرسالة كالبشرية أمراف ال 
                                                                           323/ 4انظر                يجتمعاف في عقكليـ المريضة

ـْ ِكَتاًبا } َلَقْد َأْ َزْلَ ا ِإَلْيُك
ـْ َأَفاَل  ِفيِه ِذْكُرُك

   10:األ بياء {َتْعِقُموفَ 
 

 

، يفيد معنى اإلنكار {أفبل تعقمكف }: االستفياـ في قكلو
التكبيخي، إنكارن عمى القـك تعطيؿى  عقكًليـ كتفريًطيـ في 
ميٌمتيا األكلى ، كىك الٌتفكر في المسائؿ كتعٌقؿ األمكر، 

كتكبيخن ليـ عمى عدـ الٌتدٌبر كالٌتفٌكر في القرآف الكريـ ، في 
فنكف مكاعظو ، كفي أساليب زكاجره  كقكارعو النازلة عمى 

  4/32      انظر    .               األمـ السابقة كالبلحقة
َوَلَقْد َأْرَسْمَ ا ُ وًحا }

ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَؿ َيا َقْوـِ 
ـْ  اْعُبُدوا المََّه َما َلُك
ِمْف ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفاَل 

 {َتتَُّقوفَ 
 23:المؤم وف

يفيد معنى إنكار عدـ  { َأَفاَل َتتَُّقوفَ }:االستفياـ في قكلو
تقكاىـ هلل الكاحد األحد، كتكبيخ ليـ عمى إعراضيـ عف 

رسكؿ اهلل إلييـ نكح عميو السبلـ ، تقبيحان لصنيعيـ بعد أف 
تكاترت عمييـ أدلة الحؽ الذم يدعك إليو ، ككثرٍت المكاعظ 

                                           4/410انظر   .كالعبر الناطقة بمصارع الكافريف كمصائرىـ

َأَيْحَسُبوَف َأ ََّما }
ـْ ِبِه ِمْف َماٍؿ  ُ ِمدُّضُه
ـْ  َوَبِ يَف ، ُ َساِرُع َلُه
ِفي اْلَخْيَراِت َبْؿ اَل 

 {َيْشُعُروفَ 

يفيد إنكار كاقع حسبانيـ بأٌف  { َأَيْحَسُبوفَ }:االستفياـ في قكلو
اهلل إٌنما يمٌد الكافريف باألمكاؿ كالبنيف ككافة متاع الحياة 
الدنيا حبٌا فييـ أك طمبنا لمرضاتيـ ، كتكبيخه ليـ كاستقباحه 
لحسبانيـ ىذا، المجافي لمحقيقة مجافاة كاممة ، كىك إٌنما 

يميميـ كال ييمميـ ، ليـك تشخص فيو األبصار، كلكٌنيـ قـك 
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                                                 4/420.  ال يشعركف بحقيقة ما يجرل ليـ  56-54:المؤم وف
ـْ } ـْ َيدَّبَُّروا اْلَقْوَؿ َأ َأَفَم

ـْ َيْأِت  ـْ َما َل َجاَءُه
ـْ  ِليَف  َأ ـُ اأْلَوَّ آَباَءُه
ـْ  ـْ َيْعِرُفوا َرُسوَلُه َل

ـْ َلُه  َفُه
:المؤم وف{ُمْ ِكُروفَ 

68-69 

ـْ َيدَّبَُّروا اْلَقْوؿَ }:االستفياـ يفيد إنكار كاقع الكافريف  { َأَفَم
المعانديف في عدـ تفٌكرىـ كتدٌبرىـ في آيات القرآف كفي أقكاؿ 

األنبياء كالمرسميف مف بني جمدتيـ ، يدعكنيـ إلى اليدل 
كيحذركنيـ مف الضبلؿ ، تكبيخا ليـ كاستقباحا ليذا النيج 

.                           غير القكيـ، كاستنكارا لسبيميـ غير المستقيـ
 4/425انظر

ـْ َمَرٌض  } َأِفي ُقُموِبِه
ـْ َيَخاُفوَف  َأـِ اْرَتاُبوا َأ
ـْ  َأْف َيِحيَؼ المَُّه َعَمْيِه
ـُ  َوَرُسوُلُه َبْؿ ُأوَلِئَؾ ُه

 {الظَّاِلُموفَ 
  50-49:ال ور

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار عمى أىؿ الكتاب الذيف 
يبادركف إلى التحاكـ إلى اهلل كرسكلو إذا كاف الحؽ حميفيـ، 

كيعرضكف عنو إذا لـ يكف كذلؾ، كىذا اإليماف االنتقائٌي 
المجٌزأ ال يككف إاٌل مٌمٍف كاف مريضا بالنفاؽ مصابا بضعؼ 
اإليماف كىزاؿ االعتقاد، كىك أمر جدير بالتكبيخ كاالستقباح، 
فمدار اإلنكار كاالستقباح ىنا ليس ما كليتو اليمزة كأـ ، مف 

أذلؾ : المسائؿ الثبلث، بؿ ىك األرض المنبتة ليا فكأٌنو قيؿ 
، أم إعراضيـ المذككر، أـ ألٌنيـ مرضي القمكب كالنفكس 

 475-4/474انظر                        .بالكفر كالنفاؽ 
ـْ } ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكَثَرُه َأ

َيْسَمُعوَف َأْو َيْعِقُموَف 
ـْ ِإالَّ َكاأْلَْ َعاـِ َبْؿ  ِإْف ُه

ـْ َأَضؿُّض َسِبياًل   {ُه

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي، إنكاري عمى كاقع ىذا 
- صمي اهلل عميو كسمـ- الحسباف مف المخاطب كىك النبي 

عمى معنى أنو ما كاف ينبغي أف يصدر منو ىذا الحسباف ، 
يتمىى عمييـ مف اآليات البٌينات  أك  في أٌف ىؤالء يسمعكف ما ي
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أٌنيـ يعقمكنيا عمى فرض أٌنيـ سمعكىا ، كالحاؿ أٌف  أقكاليـ  44:الفرقاف
كأفعاليـ كسمككياتيـ تدٌؿ عمى غير ذلؾ ، فبل تطمع في 

                                                                               5/32   انظر  .                                   إيمانيـ
ـْ َيَرْوا ِإَلى } َأَوَل

ـْ َأْ َبْتَ ا ِفيَها  اأْلَْرِض َك
 {ِمْف ُكؿٍّ َزْوٍج َكِريـٍ 

  7:الشعراء

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمى ىؤالء 
الذيف اقترفكا ما اقترفكا مف اإلعراض عف آيات اهلل ، 

كتكذيبيا كاالستيزاء بيا دكف أف ييكمّْفكا أنفسيـ عناء النظر 
إلى األرض كعجائبيا الزاجرة عٌما فعمكا، الداعية إلى اإلقباؿ 

لى اإليماف باهلل الكاحد القيار  .عمى ما أعرضكا عنو ، كا 
 5/52                                           انظر     

َأَفِبَعَذاِبَ ا َيْسَتْعِجُموَف }
ـْ  ، َأَفَرَأْيَت ِإْف َمتَّْعَ اُه
ـْ َما  َـّ َجاَءُه ِسِ يَف ، ُث

 {َكاُ وا ُيوَعُدوفَ 
  206-204:الشعراء

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي، إنكاره عمى كاقعيـ 
المستعجؿ لعذاب اهلل ك المستبطئ  لنزكلو ، كىك كاقعه بيـ ال 

ليـ عميو سبحانو كتعالي ،  محالة ، كتكبيخه ليـ عمى تطاكي
كجيميـ الميطًبؽ ألٌياـ اهلل ، كتقديـ الجار كالمجركر كتسميط 

لئليذاف بأٌنو مىصبُّ اإلنكار كالتكبيخ  (أفبعذابنا):اليمزة عميو 
، كككف المستعجؿ بو ىك عذاب اهلل تعالي القادر إلى 

 5/94انظر          .    إلحاقيـ بيـ أٌني شاء ككيؼ شاء
َفَممَّا َجاَء ُسَمْيَماَف }

َقاَؿ َأُتِمدُّضوَ ِف ِبَماٍؿ 
َفَما آَتاِ َي المَُّه َخْيٌر 
ـْ  ـْ َبْؿ َأْ ُت ِممَّا آَتاُك
ـْ َتْفَرُحوفَ   {ِبَهِديَِّتُك

  36:ال مؿ

يفيد معنى اإلنكار التكبيخٌي،  {أتمٌدكنني بماؿ}االستفياـ 
إنكار لبمقيس كرجالو عمى طبيعة تفكيرىـ كرٌدىـ ، حيث رٌدكا 
رسالتو المقٌدسة بجكاب مادٌم ىك إلى الرشكة أقرب ، مع عٌمك 
شأنو كسعة سمطانو ، كتكبيخ ليـ عمى ىذا الجكاب المسيء 

.                             {فما آتاني اهلل خير مٌما آتاكـ}:في حٌؽ سميماف إساءةن بالغةن 
                                           5/121انظر 
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َوُلوًطا ِإْذ َقاَؿ ِلَقْوِمِه }
ـْ  َأَتْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َوَأْ ُت

ـْ  تُْبِصُروَف ، َأِئ َُّك
َلَتْأُتوَف الرٍَّجاَؿ َشْهَوًة 
ِمْف ُدوِف ال ٍَّساِء َبْؿ 

ـْ َقْوـٌ َتْجَهُموفَ   {َأْ ُت
   55-54:ال مؿ

يفيد  {أإٌنكـ لتأتكف الرجاؿ شيكة– أتأتكف الفاحشة }:االستفياـ
معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكار عمى فعمتيـ الشنعاء جيارا 

، (كأنتـ تبصركف):نيارا عمى مرأل كمسمع مف الجميع
كالجممة الحالية تفيد تأكيد اإلنكار كالٌتقٌزز مٌما يصنعكف، ألٌف 
ا كنيٍكراننا في العمف ،  اقتراؼ األعماؿ الميٍنكىرىة تككف أشدَّ قيٍبحن
فساد مكاـر األخبلؽ التى  كتكبيخه ليـ تبديؿ خمؽ اهلل ، كا 

تعارؼ عمييا األمـ جميعا ، كىك ما دعا إلى تثنية اإلنكار 
  5/131انظر                      .كتكرار التكبيخ في اآلية

َحتَّى ِإَذا }
ـْ  َجاُءواَقاَؿَ َكذَّْبُت

ـْ ُتِحيُطوا  ِبآَياِتي َوَل
ـْ  ِبَها ِعْمًما َأمَّاَذا ُكْ ُت

-83:ال مؿ {َتْعَمُموفَ 
84   

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمييـ تكذيبيـ 
كلـ تحيطكا بيا }: بآيات اهلل تعالي مف دكف عمـ أتاىـ ، فقكلو

جممة حالية تفيد زيادة التشنيع عمييـ كتقبيح ما  {عمما
يفعمكف، كمؤٌكدة لمعنى اإلنكار كالتكبيخ اٌلمذيف دٌؿ عمييما 

.               5/143        انظر                   .        االستفياـ

ـْ َيَرْوا َكْيَؼ ُيْبِدُئ } َأَوَل
َـّ ُيِعيُدُه  المَُّه اْلَخْمَؽ ُث
ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّه 

 {َيِسيٌر 
  19: الع كبوت

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي، إنكاره عمييـ عدـ 
رؤيتيـ لعجائب الخمؽ كالتككيف ابتداءن كانتياءن، المكجب 
لتقرير اإليماف في القمكب كاإلذعاف في النفكس لعظمة 

                                                            5/199انظر       .المخمكؽ كيسره عمى الخالؽ جٌؿ كعبل 

ـْ َيَتَفكَُّروا ِفي } َأَوَل
ـْ َما َخَمَؽ المَُّه  َأْ ُفِسِه

ـْ َيَتَفكَُّروا}:االستفياـ  يفيد معنى اإلنكار كاالستقباح ألمر  {َأَوَل
ًر نظرىـ ك التفريط  في مصيرىـ ، بعدـ   ىؤالء ، في ًقصى
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السََّماَواِت َواأْلَْرَض 
َوَما َبْيَ ُهَما ِإالَّ ِباْلَحؽٍّ 

فَّ  َوَأَجٍؿ ُمَسمًّى َواِ 
َكِثيًرا ِمَف ال َّاِس ِبِمَقاِء 

ـْ َلَكاِفُروفَ   {َربٍِّه
 8:الروـ

التفٌكر كالٌتدٌبر ، ال في ذكات أنفسيـ ، كال في ممككت 
السماكات كاألرض ، كىك أمر حقيؽه باإلنكار كالتكبيخ 

كاالستقباح ، ألٌنيـ لك  فعمكا لعممكا أٌف اهلل ىك الحٌؽ ، ك 
     5/223أنظر  .آلمنكا بمقاء ٌربيـ كلـ يككنكا مف الكفرة الفجرة

ـُ اتَِّبُعوا } َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 
َما َأْ َزَؿ المَُّه َقاُلوا َبْؿ 
َ تَِّبُع َما َوَجْدَ ا َعَمْيِه 

آَباَءَ ا َأَوَلْو َكاَف 
ـْ ِإَلى  الشَّْيَطاُف َيْدُعوُه

 {َعَذاِب السَِّعيرِ 
  2:لقماف

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار التكبيخٌي ، إنكاره عمى 
القـك انتياجيـ لنيج آبائيـ األٌكليف الذيف كانكا مشركيف  باهلل 

عيٌبادنا لمشيطاف ، ككاف مصيرىـ عذاب السعير، كبئس 
المصير، كتكبيخه ليـ عمى ىذا الٌتقميد األعمى ، كعمى 

إعراضيـ المستمٌر لنداء العمـ كاليدل ، كالدعكة إلى نكر 
                                         5/257 انظر    .                                اإليماف

ـْ ِمْف ُدوِ ِه ِمْف } َما َلُك
َوِليٍّم َواَل َشِفيٍع َأَفاَل 

  4:السجدة {َتَتَذكَُّروفَ 

االستفياـ يدٌؿ عمى معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره لحاؿ 
ىؤالء المنكريف آليات اهلل الككنٌية الدالة عمى قدرتو ككحدانٌيتو 
، المعرضكف عف آياتو المتمٌكة بمكاعظيا كزكاجرىا ، كأخبار 

األمـ الغابرة التى ناليا نصيب مف عذاب اهلل ، فاإلنكار 
ميٍنصىبّّ عمى عدـ الٌسماع كعدـ الٌتذٌكر معا ، كيصٌح أف 

ًؽ ما ييكًجبو مف  ٌي ٌٌ ٌؽ يككف ميٍنصبِّا عمى عدـ الٌتذٌكر مع تىحى
                                                              5/265انظر                                 .     الٌسماع

يفيد معنى اإلنكار كاالستقباح ،  { َأَفاَل َيْشُكُروفَ }:االستفياـ َوَجَعْمَ ا ِفيَها َج َّاٍت }
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ِمْف َ ِخيٍؿ َوَأْعَ اٍب 
ْرَ ا ِفيَها ِمَف  َوَفجَّ

اْلُعُيوِف ، ِلَيْأُكُموا ِمْف 
َثَمرِِه َوَما َعِمَمْتُه 

ـْ َأَفاَل َيْشُكُروفَ   {َأْيِديِه
 35-34:يس

إنكاري عدـً شكًرىـ ألىٍنعيـً اهلًل المتكالية عمييـ ليؿ نيار، 
كاستقباحه لحالتيـ المشينة  في مقابمة  النّْعىـً المتكاترة عمييـ  

 5/387انظر                             .بالجحكد كالكفراف

َقاَؿ َيا ِإْبِميُس َما }
َمَ َعَؾ َأْف َتْسُجَد ِلَما 

َخَمْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت 
ـْ ُكْ َت ِمَف اْلَعاِليفَ   {َأ

  75:ص

استفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، إنكاره عمى امتناع 
المعيف إبميس مف السجكد لآلدـ  كرفض االمتثاؿ ألمر اهلل، 
كتكبيخ لو عمى استعبلئو كاستكباره عمى اهلل، كبسببو استحٌؽ 

  5/481انظر                          .المعنة إلى يـك الديف

َأـِ اتََّخُذوا ِمْف ُدوِف }
المَِّه ُشَفَعاَء ُقْؿ َأَوَلْو 
َكاُ وا اَل َيْمِمُكوَف َشْيًئا 

{ َواَل َيْعِقُموَف 
 43:الزمر

يفيد معنى  { َأَوَلْو َكاُ وا اَل َيْمِمُكوَف َشْيًئا}:االستفياـ في قكلو
اإلنكار كاالستقباح ، عمى عبادتيـ لؤلكثاف كاتخاذىـ ليا 

أتتخذكنيـ شفعاء كلك كانكا ال يممككف كال :  شفعاء ، كالمعنى
يفعمكف كال يقكلكف شيئا ميما كاف حقيرا، ىذا فضبل عف أف 

 5/409انظر                 يككنكا شفعائيـ عند اهلل تعالي
ـْ آَياِتَ ا ِفي } َسُ ِريِه

ـْ  اَْلَفاِؽ َوِفي َأْ ُفِسِه
ـْ َأ َُّه  َحتَّى َيَتَبيََّف َلُه

ـْ َيْكِؼ ِبَربٍَّؾ  اْلَحؽُّض َأَوَل
َأ َُّه َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء 

   53:فصمت {َشِهيدٌ 

ـٍ يكًؼ بٌربؾ أٌنو عمى كٌؿ شيء  }:االستفياـ في قكلو لى أىكى
يـ  {شييد يفيد معنى اإلنكار التكبيخي، إنكاره عمييـ إعراضى

عف القرآف ، ك عنادىـ المحكج إلى سىٍرًد اآليات في اآلفاؽ 
كفي أنفسيـ ، كتكبيخيـ عمى عدـ اقتناعيـ بشيادة اهلل عمى 

حقيقة القرآف ، كعمى صدؽ النبٌي المرسؿ إلييـ ، مع أٌف 
 .شيادتو تعالي ىي أكبر شيادة ، كىك خير الشاىديف

                                                                                  6/5                                   انظر              
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َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا }
ـَ َتُقوُلوَف َما اَل  ِل

َتْفَعُموَف ، َكُبَر َمْقًتا 
ِعْ َد المَِّه َأْف َتُقوُلوا َما 

 {اَل َتْفَعُموفَ 
   3-2:الصؼ

استفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخي ، عمى عدـ مطابقة 
ألٌم شيء تقكلكف نفعؿ ما ال تفعمكف : القكؿ لمفعؿ ، كالمعنى

مف الخير كالمعركؼ بيف الناس، عمى أٌف مدار التكبيخ 
ٌنما كهٌجو اإلنكار  كاإلنكار في حقيقتو ىك عدـه فعميـ ، كا 

كالتكبيخ إلى قكليـ تنبييا عمى تضاعؼ معصيتيـ ، ببياف أٌف 
المنكر ليس ترؾى الخير المكعكدى فقط ، كلكف أيضا الكعد بو 

لـ ال تفعمكف ما : ، كقد كانكا يحسبكنو معركفا ، كلك قيؿ 
ـى منو أٌف المنكرى ىك ترؾي المكعكد فحسب  . تقكلكف  لفيًي

  6/242             انظر                                 
ْ َساُف َألَّْف } َأَيْحَسُب اإلِْ

َ ْجَمَع ِعَظاَمُه ، َبَمى 
َقاِدِريَف َعَمى َأْف 

 {ُ َسوٍَّي َبَ اَ هُ 
 4-3:القيامة

ْ َسافُ }: االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كاالستقباح  { َأَيْحَسُب اإلِْ
مف : كالمعنى. مف كقاحة اإلنساف الكافر كتبٌجحو عمى خالقو

مساكئ اإلنساف الكافر كقبائحو أف يحسب أٌف اهلل عاجزه عف 
جمع عظامو كبعثو بعد مكتو ، فذلؾ حسبافه باطؿه منكره 

                                                   6/335  انظر                      .  صدكره مف اإلنساف
َأَفاَل َيْ ُظُروَف ِإَلى }

ِبِؿ َكْيَؼ ُخِمَقْت  اإلِْ
َلى السََّماِء َكْيَؼ  َواِ 

-17:الغاشية {ُرِفَعتْ 
18  

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكبيخى، إنكاره عمى مشركي 
العرب عدـى نظًرىـ نظرةى تدٌبرو كتفٌكرو إلى اإلبؿ التي ىي 

ألصؽ شيء بيـ ، التصاؿ حياتيـ بيا في حٌميـ كترحاليـ ، 
مقٍت خمقا عجيبا بديعا معدكال بو عف سنف الخمؽ ك  كيؼ خي

لى طريؽ  مألكفاتو ، كي يككف ذلؾ منيـ ىاديا إلى اإليماف كا 
                                                    421-6/420انظر.                                 اهلل 
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االستفهاـ الداؿ عمى إ كار الوقوع واستبعاده  : (ب)

                                     البياف كالتحميؿ         النظـ القرآنٌي 
ـْ } َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالمَِّه َوُكْ ُت

ـْ  َـّ ُيِميُتُك ـْ ُث َأْمَواًتا َفَأْحَياُك
َـّ ِإَلْيِه  ـْ ُث َـّ ُيْحِييُك ُث

  28:البقرة{ُتْرَجُعوفَ 

االستفياـ إنكارم يفيد معنى إنكار  {َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالمَّهِ }
الكقكع كاستبعاده ، إنكار كقكع الكفر مف المخاطبيف عمى أمّْ 

كجوو كاف ، ك مف أكجو المبالغة عمى استبعاد كقكع الكفر 
تكجيو اإلنكار إلى نفس الكفر بكيؼ التي تنفي كٌؿ : منيـ 

كيفٌيات كقكعو ، كالجممة الحالية المؤكدة المتضٌمنة لعٌمة 
  1/104  انظر                              .استبعاد كقكعو

ـُ ِممَّْف َمَ َع } َوَمْف َأْظَم
َمَساِجَد المَِّه َأْف ُيْذَكَر ِفيَها 
اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها 
ـْ َأْف  ُأوَلِئَؾ َما َكاَف َلُه
 {َيْدُخُموَها ِإالَّ َخاِئِفيف

 114:البقرة

ـُ }:االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كالتكبيخ ، إنكار  { َوَمْف َأْظَم
عمييـ الظمـ بمنع مساجد اهلل عف عبادتو كرفع شعائره ، 
كاستبعاده أٍف يككف أحده أشدَّ كأكثرى ظممان مٌمٍف اقترؼ تمؾ 

 . الخطيئة المنكرة ، أك حتى مساكيا لو في جرمو 
                                                        1/185انظر                                               

ـْ َأْف َتْدُخُموا } ـْ َحِسْبُت َأ
ـْ َمَثُؿ  اْلَج ََّة َوَلمَّا َيْأِتُك
ـْ  الَِّذيَف َخَمْوا ِمْف َقْبِمُك

رَّاء ـُ اْلَبْأَساُء َوالضَّ   {َمسَّْتُه
  214:البقرة

ـْ َأْف َتْدُخُموا}:االستفياـ ـْ َحِسْبُت فيو منقطعة ، كاليمزة " أـ " { َأ
تفيد معنى اإلنكار كاالستبعاد ، إنكاره عمي المؤمنيف حسبانىيـ 

أف يدخمكا الجنةى دكف فتنة كتمحيص كما فيًتفى كميحّْصى 
المؤمنكف مف قبميـ بالفتف كالشدائد ، كاستبعاده أٌف يقع ما 

  1/259انظر                           .حسبكه كيتحقٌؽ ليـ
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ـْ تُْتَمى } َوَكْيَؼ َتْكُفُروَف َوَأْ ُت
ـْ  ـْ آَياُت المَِّه َوِفيُك َعَمْيُك

 {َرُسوُلهُ 
 101: آؿ عمراف

يفيد إنكار النطؽ بكممة الكفر منيـ  {كيؼ تكفركف}:قكلو
كاستبعاد كقكعو ، كفي تكجيو اإلنكار كاالستبعاد إلى كيفية 

كقكع الكفر منيـ ، مف المبالغة ما ليس في تكجييو إلى نفسو 
أتكفركف ؟ ألٌف كٌؿ مكجكد ال بٌد أف يككف كجكده : ، بأف يقاؿ

عمى حاؿ مف األحكاؿ ، فإذا أينكر كنيًفي جميع أحكاؿ كجكده 
                            2/11 انظر   . ، فقد انتفي كجكده بالكمٌية  بالطريؽ البرىانيٌ 

ـْ َ ِصيٌب ِمَف اْلُمْمِؾ } ـْ َلُه َأ
َفِإًذا اَل ُيْؤُتوَف ال َّاَس 

  53:ال ساء{َ ِقيًرا

االستفياـ إنكارل تكذيبي ، يفيد إنكار ما يٌدعيو الييكد  مف 
بطاؿي ما زعمكا بأٌف الممؾى صائره إلييـ ككاقعه بأيدييـ  اليمٍمًؾ ، كا 
، كتكذيبيـ في ذلؾ، كيصحن أف يككف اإلنكار لمكاقع كتكبيخو 

إنكار ادعاءاتيـ تمؾ : كليس إنكارى الكقكًع ، عمى معنى 
كتكبيخيـ عمييا، ألنيا غير الئؽ بيـ كقكع الممؾ في أيدييـ 

                                            2/150انظر            .ألٌنيـ إذا ممككا لف يؤتكا الناس نقيرا
ـَ َأـِ } ُقْؿ آ لذََّكَرْيِف َحرَّ

اأْلُْ ثََيْيِف َأمَّا اْشَتَمَمْت َعَمْيِه 
ـُ اأْلُْ ثََيْيِف َ بٍُّئوِ ي ِبِعْمـٍ  َأْرَحا

ـْ َصاِدِقيفَ  األ عاـ  {ِإْف ُكْ ُت
:143  

ـَ }:االستفياـ ، استفياـ إنكارل تكذيبي ، إنكاره { آلذََّكَرْيِف َحرَّ
عمييـ كقكع تحريـ مف اهلل فيما زعمكا ، كأٌنيـ إنما يتقٌكلكف 
عمي اهلل في التحريـ كالتحميؿ دكف سمطاف آتاىـ ، كتكذيب 

كذبتـ لـ يحٌرـ اهلل أيٌا منيما، ال : ليـ فيما قالكا، كالمعنى 
                                    454-2/453  انظر                   .الذكريف كال األنثييف

َلُ ْخِرَج ََّؾ َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَف }
آَمُ وا َمَعَؾ ِمْف َقْرَيِتَ ا َأْو 

َلَتُعوُدفَّ ِفي ِممَِّتَ ا َقاَؿ َأَوَلْو 
  88:األعراؼ {ُك َّا َكارِِهيفَ 

، أم كذبتـ ، لف {  َأَوَلْو ُك َّا َكارِِهيفَ }:االستفياـ إنكارل تكذيبي
تيخرجكنا كلف نعكد إلى مٌمتكـ فنحف ليا كارىكف، أم إنكار 

                                                     3/4انظر                            .كقكع ما تتيٌددكننا بو 
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ـْ ِمْف } َربٍّ َلْو ِشْئَت َأْهَمْكَتُه
يَّاَي َأُتْهِمُكَ ا ِبَما َفَعَؿ  َقْبُؿ َواِ 

 {السُّضَفَهاُء ِم َّا
 155:األعراؼ

{ َأُتْهِمُكَ ا ِبَما َفَعَؿ السُّضَفَهاُء ِم َّا}:االستفياـ إنكارل تكذيبي
يٌصح اعتبار اليمزة إلنكار كقكع اليبلؾ، مف باب الثقة باهلل 

كتصٌح اليمزة أف تككف لمعنى .  كبمطفو عمى عباده
االستعطاؼ كالرجاء ، في أاٌل يييمؾ اهللي عبادىه بفعًؿ زمرةو قميمةو 

 .مف السفياء، ككبل المعنييف كجيوه كجديره باالعتبار
                                                       3/36                         انظر                       

َكْيَؼ َيُكوُف ِلْمُمْشِرِكيَف }
َعْهٌد ِعْ َد المَِّه َوِعْ َد َرُسوِلِه 

ـْ ِعْ َد  ِإالَّ الَِّذيَف َعاَهْدُت
 7:التوبة {اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ 

، يدٌؿ عمى إنكار كقكع الفعؿ كحدكثو ، أم "بكيؼ"االستفياـ 
ال يصٌح  عقدي عيكدو كمكاثيؽى مع المشركيف  باسـ اهلل كرسكلو 
، كال استمرار ما كاف منيا مبرمة قائمة ، ألٌنيـ ال يحترمكف 

يفيٍكفى بميثاؽ ، إال مف كقع في دائرة االستثناء  عيدا كال ى
                                                 3/125انظر                .كالٌتخصيص، كالٌشاذ ال حكـ لو

ـُ اْلَحؽُّض } ـُ المَُّه َربُّضُك َفَذِلُك
َفَماَذا َبْعَد اْلَحؽٍّ ِإالَّ 

اَلُؿ َفَأ َّى ُتْصَرُفوفَ   {الضَّ
  32:يو س

يفيد إنكار كقكع الحدث  { َفَماَذا َبْعَد اْلَحؽٍّ }:االستفياـ في قكلو
كتكذيبو ، أم ليس بعد كقكع الحؽ شيءه إال كقكع  الضبلؿ ، 
فميس بيف اليدل كالضبلؿ كالحٌؽ كالباطؿ منزلة بيف المنزلتيف 

                                                     3/236انظر                                     .  كسطى
ـْ َما َأْ َزَؿ المَُّه } ُقْؿ َأَرَأْيُت

ـْ ِمْ ُه  ـْ ِمْف ِرْزٍؽ َفَجَعْمُت َلُك
َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْؿ آلمَُّه َأِذَف 
ـْ َعَمى المَِّه َتْفَتُروفَ  ـْ َأ  {َلُك

  95:يو س

ـْ }:االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكذيبي، إنكاره  { آلمَُّه َأِذَف َلُك
عمييـ تحميؿ بعض أرزاؽ اهلل عمى عباده كتحريـ أخرل ، 

كتكذيبه ليـ فيما جعمكا مف الحبلؿ كالحراـ ، إٍذ ال حراـ إال 
كذبتـ إٌف : ما حٌرـ اهلل كال حبلؿ إال ما أحٌؿ اهلل ، كأٌنو قيؿ 

ذلؾ لـ يقٍع كلـ يحدٍث ، لـ يأذٍف اهلل لكـ بؿ تفتركف عميو 
سبحانو  الكذب ، كفي كٍضعي الظاىر مكضع المضمر، 
كتقٌديـ الفعؿ داللةن عمى قيٍبح افترائيـ كتأكيدا لتبكيتيـ إثر 

                                                                                                                   3/252    انظر                   .                تبكيت
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ـْ } ْف َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُه َواِ 
َأِإَذا ُك َّا ُتَراًبا َأِإ َّا َلِفي َخْمٍؽ 

 5:الرعد {َجِديدٍ 
 

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار كاالستبعاد الٌتاـ ليـك البعث، 
تأكيدا  (أإٌنا- أإذا )ميدٌلؿو عميو بتقديـ الظرؼ ، كتكرار اليمزة

لئلنكار كاستبعادا لو بنفي ظرؼ زمانو ، كبتكجيو اإلنكار إلى 
كىي حالةي تحٌمًؿ األجساـً - في نظرىـ– حالة منافية لمحياة 

                                                                                         3/439انظر                  .إلى ترابو كالعظاـ إلى رفات 
ـْ َأِفي المَِّه } َقاَلْت ُرُسُمُه

َشؾٌّ َفاِطِر السََّماَواِت 
 10:إبراهيـ{َواأْلَْرضِ 

إنكارل تكذيبي ، يفيد  { َأِفي المَِّه َشؾٌّ }:االستفياـ في قكلو
معنى تكذيب  كقكًع شؾٍّ مف الٌشككؾً  في كجكد اهلل عٌز 
لى أٌنو كاحد ، كتسميط  كجٌؿ، ألٌف كٌؿ الدالئؿ تشير إليو كا 

اليمزة عمى الجار كالمجركر لمداللة عمى أٌف محكر اإلنكار 
كالتكذيب ليس في الشؾ ، بؿ الٌشٌؾ في اهلل عمى كجو 

                             3/475   انظر                            .    الخصكص
ـْ ِباْلَبِ يَف } ـْ َربُّضُك َأَفَأْصَفاُك

َواتََّخَذ ِمَف اْلَماَلِئَكِة ِإَ اثًا 
ـْ َلَتُقوُلوَف َقْواًل  ِإ َُّك

  40:اإلسراء{َعِظيًما

يفيد معنى اإلنكار التكذيبي  {أفأصفاكـ }: االستفياـ في قكلو
، إنكاره عمى المشركيف في قسمتيـ الجائرة بنسبة البنات إلى 

اهلل ك اختيار البنيف ألنفسيـ ، كتكذيبه ليـ فيما اعتقدكا 
كنطقكا ، ألٌنو ال كاقع كال حقيقة لو ، فيك منكره مف القكؿ 

انىو}: كبيتاف مبيف ا كىافى ًلٌمو أٍف يٌتخذ ًمٍف كلدو سيٍبحى  . {مى
                                                                                  2/132                         انظر                      

َوَقاُلوا َلْواَل َيْأِتيَ ا ِبآَيٍة ِمْف }
ـْ َبيٍَّ ُة َما ِفي  ـْ َتْأِتِه َربٍِّه َأَوَل

ُحِؼ اأْلُوَلى  {الصُّض
  133:طه

 {أكلـ تأتيـ  بينة ما في الصحؼ األكلى }:االستفياـ في قكلو 
إنكارل تكذيبي ، إنكار مقكلتيـ بعدـ مجيئ اآليات كالرسؿ 

إلييـ تكذيبا لدعكاىـ كتقريرا لمجيئيا إلييـ ، فقد جاءتيـ آياتي 
كبٌيناته  ما في الٌصحؼ األكلى، التى أنزليا اهلل عمى رسمو 
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صحؼ إبراىيـ كمكسى كغيرىا، كىي مف الكضكح : مثؿ 
ف اجتركا عمى إنكار سائر  بحيث ال يتأتى ألحد إنكارىا، كا 

                                                                                           4/319انظر                         .اآليات مكابرة كعنادا 
ـْ ِمْف َقْرَيٍة } َما آَمَ ْت َقْبَمُه

ـْ يؤم وف  {َأْهَمْكَ اَها َأَفُه
 6:األ بياء

  

ـْ ُيْؤِمُ وفَ }:االستفياـ في قكلو  استفياـ إنكارل تكذيبي،  { َأَفُه
إنكار إليمانيـ كنفي تكٌقع كقكعو ، فيـ عمى نيج السابقيف 

إٌنو لـ تؤمف : ، كالمعنى األٌكليف مف آبائيـ في عدـ اإليماف 
أمةه مف األمـ حيف استهًجيبٍت لما اقترحكا كطمبكا مف رسميـ 
مف اآليات الٌبينات كالمعجزات الناصعات ، فيؿ يتكقع أحده 

                                               234/ 4انظر                .أٍف يؤمف ىؤالء ؟  كبٌل ثـٌ كبل
َوَيُقوُلوَف َمَتى َهَذا اْلَفْتُح }

ـْ َصاِدِقيَف ، ُقْؿ َيْوـَ  ِإْف ُكْ ُت
اْلَفْتِح اَل َيْ َفُع الَِّذيَف َكَفُروا 

ـْ ُيْ َظُروفَ  ـْ َواَل ُه  {ِإيَماُ ُه
  29-28:السجدة

االستفياـ ىنا يفيد معنى االستعجاؿ ليـك القيامة عمى سبيؿ 
االستيزاء كالتكذيب ، عمى معنى أٌف القكؿ بيـك القيامة ىك 

حديث عف يـك ال يأتي البتة ، بؿ مجرد كبلـ ال أساس لو ، 
نٍحيىا  }:ًكٍفقان لمنطقيـ األعكج ياتينىا الدٍُّنيىا نىميٍكتي كى إٍف ًىيى ًإالَّ حى
                                               5/276انظر                         .{كما ييٍيًمكينىا إالَّ الدٍَّىري 

َوَقاُلوا ِإْف َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر }
ُمِبيٌف  

 َأِإَذا ِمْتَ ا َوُك َّا ُتَراًبا 
 {َوِعَظاًما َأِإ َّا َلَمْبُعوُثوفَ 

   16-15:الصافات

، يفيد معنى اإلنكار  {أىًإذا ًمٍتنىا ككنىا تيرابا}: االستفياـ في قكلو
التكذيبي ، إنكار لمقكؿ بالبعث بعد المكت كتكذيب لقائمو، 
حيث كٌجيكا األمر إلى حالة منافية لمبعث بعد المكت غايةى 

: المنافاة ، ككاف ىذا ىك الٌسر في تكرار ىمزة االستفياـ
                                                                    5/415انظر      .، كتككيد الجممة بإٌف كبالبلـ  (أإٌننا- أإذا)

َأأُْ ِزَؿ َعَمْيِه الذٍّْكُر ِمْف }
ـْ ِفي َشؾٍّم ِمْف  َبْيِ َ ا َبْؿ ُه

االستفياـ يفيد معنى اإلنكار التكذيبي ، إنكاري منيـ عمى إنزاًؿ 
دكف غيره مف  – صمي اهلل عميو كسمـ -الكىٍحًي عمى محمد 
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ِذْكِري َبْؿ َلمَّا َيُذوُقوا 
  8:ص {َعَذابِ 

صناديد القىٍريىتىٍيًف مكةى كالطائؼ ، كتكذيب أف يككف ذلؾ كاقعا 
حقيقة ، ك أٌنو أىٍمره ال يميؽ كال يككف بزعميـ ، رٌدا عمى مف 

ـٍ يىٍقًسميٍكفى رٍحمةى رًبؾى  }: يقكؿ ذلؾ أك يعتقده كما زعمكا  .{أىىي
                                    5/452انظر                                               

َوَكاُ وا َيُقوُلوَف َأِئَذا ِمْتَ ا }
َوُك َّا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأِإ َّا 
َلَمْبُعوُثوَف، َأَوآَباُؤَ ا 

ُلوفَ    48-47:الواقعة {اأْلَوَّ

ُلوفَ }:االستفياـ في قكلو يفيد  { َأِإ َّا َلَمْبُعوُثوَف، َأَوآَباُؤَ ا اأْلَوَّ
معنى اإلنكار التكذيبي، إنكارىـ لكقكع البعث كالنشكر 

كتكذيبيـ لو، بمقارنتيـ لحالة منافية لو تماـ المنافاة ، كىك 
ًٌ كعظاـ نىخرةو بالية ، كتكرار  المكتي كتحٌمؿي األجساـً إلى تراًب

ىمزة االستفياـ ، كتحمية الجممة بإٌف ، لئلشارة إلى بمكغيـ 
غاية المنتيى في إنكار البعث كجكده ، ال في أنفسيـ كال في 

 6/191   انظر                              .آبائيـ األٌكليف
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حوؿ التقديـ والتأخير : توطئة 

شجاعة :  "بابا في كتابو األشير الخصائص ، سماه (ىػ392)      أفرد ابف جني 
، تحٌدث فيو عف التقديـ كالػتأخير، ك أكضح ما يجكز كما ال يجكز تقديمو أك "العربية

تأخيره قياسا ، كما ال يجكز إال اضطرارا ، فخمص إلى أف الكحدات النحكية مف حيث 
 :التقديـ كالتأخير عمى ضربيف

كتقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ تارة ، كعميو  كعمى الفعؿ تارة : ما يقبمو القياس: األكؿ 
 كمثمو تقديـ خبر كاف ،  (1).كتب الرسالة زيد، كالرسالة كتب زيد: أخرل ، نحك 

أف خبر المبتدأ لـ يتقدـ : كأخكاتيا عمى أسمائيا ، كعمييا كعمى أنفسيا ، كيقرر بف جنى
المبتدأ ، كاالبتداء ، فمـ يتقدـ الخبر عمييما : عمى عاممو ، ألنو مرفكع بعامميف ، ىما

نما تقٌدـ عمى أحدىما كىك المبتدأ، كبذلؾ تظٌؿ القاعدة القائمة  ليس في الدنيا : " معا كا 
 .قاعدةن صحيحة كمستمرة" معمكؿ يتقدـ عمى عاممو

ما ال يجكز فيو التقديـ إال اضطرارا، فبل تتقدـ الصمة عمى المكصكؿ ، كال : الثانى
.  (2)المعطكؼ عطؼ نسؽ عمى المعطكؼ عميو إال اضطرارا

: ركز الببلغيكف  بحثيـ في باب التقديـ كالتأخير عمى ثبلثة مباحث ىي 

ىذا ىك التعبير الببلغي عف الفاعؿ المقدـ عمى : تقديـ المسند إليو عمى خبره الفعمي-1
ف أعربو النحاة مبتدأ، لكٌنو ىك الفاعؿ المعنكم لمفعؿ بعده ، نحك  اهلل أنشأ : فعمو، فيك كا 

 .   الخمؽ
                                                           

1
 .و1987/ْـ1407يذًذ عهٗ انُجبر، انٓٛئخ انًظرٚخ انعبيخ نهكتبة، ط: ، د 2/384 انخظبئض ألثٙ انفتخ ثٍ جُٙ- 

كًٕقع انفعم يٍ انفبعم، " انرتجخ انًقٛذح أٔ انًذفٕظخ: "  ٚطهق انذرش انهغٕ٘ انذذٚج عهٗ انًٕاقع انُذٕٚخ انًطتقرح يظطهخ -2

انرتجخ :" انخ، ٔٔطم ثٓب  اثٍ انطراد إنٗ حالث عشرح رتجخ، كًب ٚطهق عهٗ انًٕاقع انُذٕٚخ انًتذركخ اضى..ٔانًضبف يٍ انًضبف إنّٛ
يخم رتجخ انًفعٕل، ٔانجبر ٔانًجرٔر ، ٔانذبل ٔانظرف، ٔانفبعم انًعُٕ٘ انًخجر عُّ ثفعم، ٔٚشًم كم يب كبٌ " انذرح أٔ غٛر انًذفٕظخ

 انهغخ 2/209، ٔاألشجبِ ٔانُظبئر نهطٕٛط2/222ٗ اَظر األطٕل الثٍ انطراد،يعًٕال نفعم يتظرف، أٔ كبٌ خجرا نًجتذأ ضٕٖ يب اضتخُٙ

 ،208تًبو دطبٌ،ص/ انعرثٛخ يعُبْب ٔيجُبْب، د

 384/ 2اَظش انخظبئض ، ٢ثٍ عُٗ، يظذس عبثك ، - 3
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اسـ منصكب كقع عميو فعؿ الفاعؿ، كرتبتو األصمية : المفعكؿ ىك : تقديـ المفعكؿ - 2
، كأكـر الضيؼى : كىي رتبة حرة غير محفكظة، تقكؿ . أف يقع بعدىما أكـر زيده الضيؼى

 ،زيده، كالضيؼ أكـر زيد، في المثاؿ األكؿ جاء التركيب عمى أصمو، فبل يسأؿ عف عمتو
كفي الثاني تكسط المفعكؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ، كفي الثالث تقدـ عمييما، كأخيراف عدكؿ 
عف األصؿ، كىك جائز في سعة الكبلـ، كىك دليؿ الرتبة الحرة، كال يعؿ عف األصؿ ما 

 .(1)لـ تدع إليو عمة حاجة لفظية أك نكتة ببلغية تكجب تقدمو أك تكسطو

ىك االسـ المرفكع في أكؿ الجممة المجرد : إذا كاف المبتدأ: تقديـ الخبر عمى المبتدأ - 3
مف العكامؿ المفظية األصمية ، المخبر عنو بحكـ تتـ بو فائدة الكبلـ ، فإف الخبر ىك 

ذلؾ االسـ المرفكع المتمـ لمعنى المبتدأ، فيك الشطر الثاني المكمؿ لمجممة ، كعميو يقع 
زيد حاضر ، فالتصديؽ كالتكذيب إنما يقعاف : معنى التصديؽ كالتكذيب ، فإذا ما قمت 

عمى الحكـ المسند إلى زيد، كىك الحضكر، كال يقعاف عمى الذات، ألف الذكات أمرىا 
جمي بيف رتبة الخبر أف يقع بعد المبتدأ، ألنو يدؿ عمى حقيقتو أك حكمو أك صفتو، 

زيد فقيو ، فالفقيو ىك زيد كزيد ىك : كدرجة الصفة أف تقع بعد المكصكؼ، فإذ قمت 
زيد فقيو أبكه، فالخبر ليس حقيقة المبتدأ كما أف الحكـ ليس : الفقيو ، كلكنؾ إذا قمت 

كقد صح اإلخبار بيذه الجممة الصغرل، لما . مسندا إليو، بؿ إلى أبكه ألنو ىك الفقيو
بينيما مف سبب متصؿ كصمة قريبة ، كرتبة الخبر حرة غير مقيدة ، فيجكز تقديمو عمى 

. (2)المبتدأ متى شاء المتكمـ ذلؾ، ألف األصؿ عدـ  مكجب التقدـ ، كعدـ مانعو أيضا

عمـ المعاني فمجاؿ عممو ىك القسـ الثالث ، منطقة جكاز التقديـ كالتػأخير، حيث ييتـ 
بالبحث كالتقصي في منطقة الجكاز ابتغاء الكشؼ عف عممو كأسراره ، كعف النكت 

 .البالغة الكامنة كراء التقديـ

:  (3)   كيمكف تقسيـ التقديـ كالتأخير إلى قسميف

                                                           
1

 137/ 2،  ٔيٕاْت انفزبػ 123اَظش د٢ل ا٠ػغبص ، ص-  
2

 .أَظش انًشعغ انغبثك-  
3

 .106اَظش د٢ئم ا٠ػغبص ، ص  
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عرابو الذم كاف عميو قبؿ : التقديـ عمى نٌية الٌتأخير- (1) كىك كٌؿ كممةو تحتفظ بحكمو كا 
. ، ك المفعكؿ عمى فعمو(أراغب أنت}:الٌتقديـ، كتقديـ الخبر عؿ المبتدأ نحك

عرابيا بعد الٌتقديـ : التقديـ عمى غير نٌية الٌتأخير- (2) كىك كٌؿ كممةو يتغٌير حكميا كا 
تقديـ االسـ عمى خبره الفعمي، كتقديـ أحد المعرفتيف : عٌما كاف عميو قبؿ الٌتقديـ ، مثؿ

يتناكؿ ىذا الفصؿ مكاقع التقديـ كالتأخير التي .  اٌلمتيف يصحُّ  كٌؿ منيما مبتدأ أك خبرا
تناكليا أبك السعكد، سكاء ما تعٌمؽ منيا بالمكاقع الصنعة الكظيفية في ًعٍممىٍي الٌنحًك ك 

الببلغة ، أك ما تعٌمؽ منيا بالمكاقع الٌسياقٌية ، التي أكثر فييا تقديـ لفظ أك معنى عمى 
آخر العتبارات معنكية كاسعة المجاؿ ، كثيرة األغراض كالمقاصد ، كقد قٌسمتو إلى 

:   أربعة مباحث

. تقديـ المسند إليو: المبحث األكؿ 

. تقديـ المسند: المبحث الثانى

. التقديـ بيف متعمقات الفعؿ: المبحث الثالث

. التقديـ كالتأخير في سياؽ النظـ القرآنيٌ : الرابع
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: تقديـ المس د إليه : المبحث األّوؿ

:      ذكر اإلماـ عبد القاىر الجرجانى، أٌف تقديـ االسـ الميخبىر عنو  بجممة فعمية نحك 
زيده قد فعؿ، كأنا فعمتي ، يقتضي أف يككف القصدي منو متٌعٌمقان باالسـ المقٌدـ ، كقاؿ إٌف 

: (1)ىذا التركيب يدكر حكؿ معنييف 

أف يككف القصد منو الداللة عمى معنى القصر، قصر معنى الفعؿ عمى االسـ : األكؿ
. المقٌدـ ، كأٍف تجعمو لو دكف سكاه ، زعما كادعاءن بأٌنو ىك فاعمو دكف غيره

أف يككف القصد منو تنبيو السامع عمى المحٌدث عنو ، كتأكيد كقكع الفعؿ منو : الثاني
. تحقيقنا لؤلمر كتقكيةن لو ، كقطعا لمشٌؾ باليقيف

     كقد كقؼ أبك السعكد إزاء ما كرد مف ىذا التركيب في آيات الذكر الحكيـ ، بالشرح 
كالبياف ، كاستنباط األسرار ك المعاني الببلغية الظاىرة منيا كالكامنة ، مٌما أشار إليو 

الجرجانى كأكثر ، كفيما يمي عرضه لشكاىد معٌبرةن عف األفؽ البعيد الذم طار إليو شيخ 
: اإلسبلـ أبك السعكد في ذلؾ

إفادة مع ى التوكيد والتخصيص 

 ـْ }:قكلو تعالي َوالَِّذيَف ُيْؤِمُ وَف ِبَما أُْ ِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما أُْ ِزَؿ ِمْف َقْبِمَؾ َوِباَْلِخَرِة ُه
: " ، كبناء الفعؿ" كباآلخرة ىـ: " ، تقديـ الجار كالمجركر كالضمير(2){ُيوِقُ وفَ 
عميو، ينبئ عف تككيد إسناد ىذا النكع مف اإليماف إلييـ كتخصيصو " يكقنكف 

بيـ، كتعريض بمف عداىـ مف أىؿ الكتاب، فإف اعتقادىـ في أمكر اآلخرة 
 (3).بمعزؿ عف الصحة فضبل عف الكصكؿ إلى مرتبة اليقيف

 

                                                           
1

 128اَظش د٢ئم ا٠ػغبص طـ-  
2

 4: انجمشح-  
3

 .، يشعغ عبثك118/ 1،  ٔانزؾشٚش ٔانزُٕٚش  38/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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: إفادة مع ى القصر واالختصاص

 ـُ المَُّه }:قكلو تعالي ـْ اَل َتْعَمُموَ ُه ـْ َوآَخِريَف ِمْف ُدوِ ِه ُك ُتْرِهُبوَف ِبِه َعُدوَّ المَِّه َوَعُدوَّ
كبناء الفعؿ عميو ، يفيد معنى  (اهلل  )تقديـ االسـ : ، اهللي يعمميييـٍ (1){َيْعَمُمُهـْ 

اهلل يعممييـ ال غيره ، كيبلحظ أف الجممة : القصر كاالختصاص، إٍذ المعنى
ـُ المَُّه }:المنفية المقٌكية لمعنى القصر سابقة عمى المثبتة في الذكر اَل َتْعَمُموَ ُه

 ( 2).، ما يقطع بداللة التركيب عمى معنى القصر كاالختصاص{َيْعَمُمُهـْ 
 (نحف)تقديـ الضمير، (3){َواِ  َّا َلَ ْحُف ُ ْحِيي َوُ ِميُت َوَ ْحُف اْلَواِرُثوفَ }:قكلو تعالي 

إٌف اهلل : ، أم، إلفادة معنى القصر كالحصر(نحيي كنميت )كبناء الفعؿ عميو
كحده ىك مف يحيي كيميت ال غيره استقبلال أك اشتراكا، بحيث ال تتعداه ىذه 

  (4).الصفة إلى أحدو سكاه
 ـٌ َعِميـٌ  }:قوله تعالي ـْ ِإ َُّه َحِكي فَّ َربََّؾ ُهَو َيْحُشُرُه ، (إٌف ٌربؾ):، تقديـ االسـ(5){َواِ 

، إلفادة معنى القصر، كالضمير لتأكيد المعنى ، (يحشرىـ):كبناء الفعؿ عميو
ىك القادر عمى حشرىـ كالمتكٌلي لو ال : سكاء اٍعتيبر فصبل أك بدال ، أم 

  (6).غيره
 ـُ َأ ََّؾ َتُقوـُ َأْدَ ى ِمْف ثُُمَثِي المَّْيِؿ َوِ ْصَفُه َوثُُمَثُه َوَطاِئَفٌة }:قكلو تعالي ِإفَّ َربََّؾ َيْعَم

، كبناء  (اهلل ): ، تقديـ االسـ الجميؿ(7){ِمَف الَِّذيَف َمَعَؾ َوالمَُّه ُيَقدٍُّر المَّْيَؿ َوال ََّهارَ 
، إلفادة معنى القصر كاالختصاص، عمى معنى أفٌ  (يقٌدر ):الفعؿ عميو خبرا لو

تقدير الميؿ كالٌنيار مما ال يقدر عميو أحده سكاه، ال مف اإلنس كال مف الجٌف ، 

                                                           
1

 60: اَٞفبل-  
2

 3/110أثٕ انغؼٕد -  
3

 23: انؾغش-  
4

 4/15أثٕ انغؼٕد -  
5

 25: انؾغش-  
6

 4/15اَظش أثٕ انغؼٕد -  
7

 20: انًضيم-  
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فيك عمؿ مقصكره عميو مختصّّ بو سبحانو كتعالي ،  كىذا المعنى مسنده بقكلو 
 (1).، فيك في قٌكة النفي بعد اإلثبات {عمـ أف لف تحصكه}:بعده 

 التخصيص والت بيه عمى كماؿ المباي ة بيف حالتيف

 ـْ ُيْ ِشُروفَ }:قوله تعالي  (ىـ ):تقديـ الضمير، (2){َأـِ اتََّخُذوا آِلَهًة ِمَف اأْلَْرِض ُه
 إلفادة معنى التخصيص، كالتنبيو عمى ،(ينشركف ):كبناء الفعؿ عميو خبرا لو

ىؿ : كماؿ مباينة حاليـ لئلنشار كىك البعث كالنشكر المكجبة لمزيد اإلنكار، أم
آليتييـ التى اتخذكىا مف األرض ىـ خصكصا يبعثكف المكتى دكف اهلل رب 

 (3).العالميف

الداللة عمى مع ى التسخير والتسيير 

  (4){اَل الشَّْمُس َيْ َبِغي َلَها َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َواَل المَّْيُؿ َساِبُؽ ال ََّهار }:قكلو تعالي ،
يبلؤه حرؼ النفي  (ينبغي ليا):، كبناءي الفعؿ عميو (ال الٌشمسي ): تقديـ االسـ كا 

لمداللة عمى أٌف الٌشٌمس مسٌخرةه ال مخٌيرة في مدارىا ، مسيرة فبل يتيٌسر إاٌل ما 
 (5).قيدّْرى ليا عمى كجو التحقيؽ كالتأكيد

تفخيـ المع ى وتعظيـ شأ ها 
 َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِ يَ }:قكلو تعالي ، تقديـ االسـ لفظ ( 6){ المَُّه َ زَّ

عبلء مقامو ،  (نٌزؿ)، كبناء الفعؿ عميو (اهلل):لفظ الجبللة ألجؿ تفخيـ المعنى كا 
قامة الحٌجة عمى أحسنٌيتو ، تأكيدا الستناده إلى اهلل تعالي ، (أحسف الحديث):كا 

 (7).فيك مف عنده ال مف عند غيره ، مع التنبيو عمى أٌنو كحيي معجزه 

 
                                                           

1
 6/324اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 21: اَٞجٛبء-  
3

 4/330اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 40: ٚظ-  
5

  5/389اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 23: انضيش-  
7

 5/501أثٕ انغؼٕد -  
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: تقديـ المس د: المبحث الثا ى 

تقديـ المس د إلفادة مع ى القصر – أوال 

 ـْ }:قكلو تعالي ـْ َما َكَسْبُت أفاد تقديـ ، (1){ِتْمَؾ ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُك
اسـ مكصكؿ "ما "(ما كسبتـ- ما كسبت): عمى المسند إليو (كلكـ- ليا)المسند 

لؤلٌمة السابقة ثكابي ما :  أك مكصكفة ، أفاد التقديـ معنى القصر، ألٌف المراد
كسبت مف األعماؿ الصالحة ، ال يتعداىا إلى غيرىا مف األمـ ، كلؤلمة البلحقة 

أجري ما عممت مف الحسنات ال يتعٌداىا إلى غيرىا
فبل ينفعيـ انتسابيـ لؤلٌكليف  ،(2)

ٌنما ينفعيـ اتباعيـ عمى درب اإليماف كالعمؿ الصالح، كفي ذلؾ قطع  كا 
 (3).ألطماعيـ الفارغة مف االنتفاع بحسنات األمة الخالية دكف اقتداء بسيرىـ

 َلْيَؾ اْلَمِصيرُ }:قكلو تعالي ، تقديـ الجار (4){َوَقاُلوا َسِمْعَ ا َوَأَطْعَ ا ُغْفَراَ َؾ َربََّ ا َواِ 
ليؾ المصير):كالمجركر الكاقع خبرا عمى المبتدأ ، إلفادة معنى القصر، إذ (كا 

الرجكع بعد المكت كالبعث إليؾ ال إلى غيرؾ، كىك تذييؿ لما قبمو مقٌرره : المعنى
ا أٌف الرجكع ألجؿ الحساب كالجزاء  (5).لمحاجة إلى المغفرة ، ًلمى

 َـّ َماِلَؾ اْلُمْمِؾ ُتْؤِتي اْلُمْمَؾ َمْف َتَشاُء َوَتْ ِزُع اْلُمْمَؾ ِممَّْف }:قوله تعالي ُقِؿ المَُّه
 (6){َتَشاُء َوُتِعزُّض َمْف َتَشاُء َوُتِذؿُّض َمْف َتَشاُء ِبَيِدَؾ اْلَخْيُر ِإ ََّؾ َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 

تعريؼ الخير إلفادة معنى التعميـ كالشمكؿ، كتقديـ الخبر  (بيدؾ الخير )قكلو
بقدرتؾ الخير كٌمو ال بقدرة أحد : إلفادة معنى القصر كاالختصاص، كالمعنى 

  (7).سكاؾ، تتصٌرؼ فيو قبضا كبسطا حسبما تقتضيو المشيئة أزال كأبدا

                                                           
1

 134: انجمشح-  
2

اػزجش أثٕ انغؼٕد يؼُٗ انمظش فٙ اٞٔل ٔلهم يٍ اؽزًبل د٢نخ انضبَٙ ػهّٛ، ثؾغخ أٌ انًمبو ٢ ٚغبػذِ، يغ أٌ انًمبو ٔاؽذ ٔنٛظ -  

يزؼذدا، كًب أٌ انًشاد يٍ اٜٚخ ٚجذٔ يزؾذا فٙ انغًهزٍٛ، ْٕٔ َفٙ اَزفبع أيخ ثؼًم أيخ أخشٖ عبثمخ أٔ ٢ؽمخ، يٍ غٛش أٌ ركٌٕ ػهٗ دسة 
 . ا٠ًٚبٌ ٔانؼهى انظبنؼ، فزأيم

3
 1/204أثٕ انغؼٕد -  
4

 285: انجمشح-  
5

 1/327أثٕ انغؼٕد -  
6

 26: آل ػًشاٌ-  
7

 1/352اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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 ـَ َلْسَت ُمْؤِمً ا َتْبَتُغوَف َعَرَض اْلَحَياِة }:قكلو تعالى ـُ السَّاَل َواَل َتُقوُلوا ِلَمْف َأْلَقى ِإَلْيُك
ـْ َفَتَبيَُّ وا ـْ ِمْف َقْبُؿ َفَمفَّ المَُّه َعَمْيُك ـُ َكِثيَرٌة َكَذِلَؾ ُكْ ُت تقديـ ( 1){الدُّضْ َيا َفِعْ َد المَِّه َمَغاِ 

، إلفادة معنى (كنتـ):عمى اسميا ضمير المخاطبيف في (كذلؾ):خبر كاف
القصر، أم ما كنتـ إال كذلؾ ، فمٌف اهلل عميكـ باإليماف، كىك مف قصر 

 (2).المكصكؼ عمى الصفة المذككرة كىي صفة الكفر كعدـ اإليماف
 ـْ ِفيِه َوَباِطٌؿ َما َكاُ وا َيْعَمُموفَ }: قكلو تعالي  )، كقكع (3){ِإفَّ َهُؤاَلِء ُمَتبٌَّر َما ُه

مف الجممة الكاقعة خبرا لبلسـ اإلشارة ، ( متٌبره )اسما إلٌف، كتقديـ الخبر (ىؤالء
إلفادة معنى القصر، قصر التٌبار كالبكار كبطبلف  (ما ىـ فيو):كتأخير المبتدأ

      (4).األعماؿ عمييـ ، ال يتعٌداىـ البتة إلى غيرىـ ، كأٌنو عمييـ ضربةي الزب
  ـْ َأِإَذا ُك َّا ُتَراًبا َأِإ َّا َلِفي َخْمٍؽ َجِديدٍ }:قوله ْف َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُه ف }:، قكلو(5){َواِ  كا 

ف تعجب فعجبه قكليـ}:قكلو مف  (قكليـ ):عمى المبتدأ (فعجبه  ):، تقديـ الخبر{كا 
ال عجب إاٌل عجبيـ ، كال عجب : قصر المكصكؼ عمى الصفة، كالمعنى 

أعجب منو حقيؽه بأٍف يقصر عميو الٌتعٌجب ، أم إٍف تعجٍب مف إنكار البعث 
َأِإَذا ُك َّا ُتَراًبا َأِإ َّا َلِفي َخْمٍؽ  }:كمف حٌجة المنكريف لو فبل عجب إال قكليـ

 .(6){َجِديدٍ 
 تقديـ الخبر ( 7){َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِؼ َوَ َهْوا َعِف اْلُمْ َكِر َوِلمَِّه َعاِقَبُة اأْلُُمورِ }:قكلو

إلفادة معنى القصر  (عاقبة األمكر): عمى المبتدأ(هلل): الجار كالمجركر
كالتخصيص، قصر رجكع األمكر كعاقبتيا إلى حكـ اهلل كتقديره، ال إلى أحد 

 (8).سكاه
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  تقديـ الخبر عمى ( 1){َوَأْحَيْيَ ا ِبِه َبْمَدًة َمْيًتا َكَذِلَؾ اْلُخُروُج }:قكلو تعالي ،
، ألجؿ إفادة معنى القصر كاالختصاص ، قصر صفة (كذلؾ الخركج):المبتدأ

خركج الناس مف قبكرىـ يـك البعث عمى المشار إليو باسـ اإلشارة ، مف إنزاؿ 
ًضرةن  نبات النبات منيا خى حياء األرض بيذا الماء بعد مكتيا كا  الماء مف السماء كا 

مثؿ تمؾ الحياة البديعة نككف حياتكـ بالبعث مف القبكر ال : نىًضرةن ، كالمعنى 
كفي التعبير عف إخراج النبات مف األرض باإلحياء، كعف .  شيء مخالؼ ليا

بعث المكتى بالخركج تفخيـه لشأف اإلنبات، كتيكيفه ألمر البعث كتحقيؽ المماثمة 
حياء المكتى ، لتكضيح منياج القياس كتقريبو إلى أفياـ  بيف إخراج النبات كا 

 (2).الٌناس
 ُيَسبٍُّح ِلمَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َلُه اْلُمْمُؾ َوَلُه اْلَحْمُد }:قكلو تعالي 

عمى  (لو)، تقديـ الخبر الجار كالمجركر(3){َوُهَو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 
عادة الخبر (الممؾ):المبتدأ ، (لو)يفيد قصر الممؾ كالحمد عمى اهلل كحده ، كا 

لتأكيد استقبللٌية كٌؿ منيما كقصره عمى اهلل دكف تعٌمقو أك ارتباطو باآلخر ، 
  (4).بحيث ال يتجاكزه إلى غيره

: إفادة مع ي الع اية واالهتماـ- ثا يا

 ـْ َأْف َأْ ِذِر ال َّاَس }:قكلو تعالي  (5){َ َكاَف ِلم َّاِس َعَجًبا َأْف َأْوَحْيَ ا ِإَلى َرُجٍؿ ِمْ ُه
المصدر المؤٌكؿ مف أٍف  (أف أكحينا):، عمى اسميا (عجبا):تقديـ خبر كاف
أكاف كحيينا عجبنا لمٌناس، غرضو إبراز االىتماـ بالخبر كاالعتناء : كالفعؿ، أم 

بو، لككنو مدار اإلنكار كالتكبيخ عمييـ، في تعٌجبيـ في غير ميتىعىجَّب ، كألجمو 
   (6).سبؽ االستفياـ فكاف أكلى بالتقديـ
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 تقديـ الخبر عمى  (1){َوَيْسَتْ ِبُئوَ َؾ َأَحؽٌّ ُهَو ُقْؿ ِإي َوَربٍّي ِإ َُّه َلَحؽٌّ }:قكلو تعالي
 ، غرضو إبراز االىتماـ بو كاالعتناء بو ، بالنظر إلى أٌف بياف (أحؽّّ ىك):المبتدأ

رساؿ الرسؿ ، كىك  الحٌؽ كاالىتداء إليو، ىك غاية القصكل مف إنزاؿ الكتب كا 
ضاٌلةي كؿٍّ أريبو كلبيب في كٌؿ عصر كمصر، فمنيـ مف ىيًدمى إليو كمنيـ مف 

ٌٌ عف سبيمو ٌؿ   (2).ضى
 ـُ اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَ اَها َوَأْخَرْجَ ا ِمْ َها َحبًّا َفِمْ ُه َيْأُكُموفَ }:قكلو تعالي ( 3){َوآَيٌة َلُه

، إلبراز االىتماـ بسرد (األرض الميتة):عمى المبتدأ (كآيةه ليـ):تقديـ الخبر، 
بعث الحياة في األرض " اآليات كتعداد البراىيف، خاصة ىذه اآلية المذككرة 

، كىي آيةه  يعايشيا الٌناس عمى درجة سكاء مكتىيا ثـٌ إحياؤىا بعد إنزاؿ "مكتيا
خراج األرزاؽ مف األرض مٌما يأكؿ الناس كاألنعاـ  (4).المطر مف السماء ، كا 
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 تقديـ متعمقات الفعؿ: المبحث الثالث 

تقديـ المفعوؿ عمى الفعؿ والفاعؿ - أوال

  تقديـ المفعوؿ اإلفادة مع ى القصر: 
يَّاَؾ َ ْسَتِعيفُ }:قكلو تعالي في الجممتيف ضمير نصب  (إٌياؾ)، (1){ ِإيَّاَؾ َ ْعُبُد َواِ 

، الغاية مف التقديـ  (نستعيف- نعبد): منفصؿ مفعكؿ بو مقٌدـ عمى فعمو كفاعمو
إفادة معنى القصر كالٌتخصيص، مع ما فيو مف الٌتعظيـ كاالىتماـ بالمقدـ، 

نخٌصؾ بالعبادة دكف سكاؾ ، كنخٌصؾ باالستعانة دكف غيرؾ، أم : كالمعنى 
عمى كجو القصر كالحصر، كتكرار الضمير لمتنصيص عمى تخصيصو تعالي 
بكٌؿ مف العبادة كاالستعانة مستقبٌل غير مرتبط باآلخر، مع ما في التكرار مف 

  (2).االستمذاذ بالخطاب كبالمناجاة
 يَّاَي َفاْرَهُبوفِ }:قكلو تعالي ـْ َواِ   :، تقديـ المفعكؿ(3){َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِؼ ِبَعْهِدُك

ارىبكني كال ترىبكا أحدا سكام، : إلفادة معنى القصر كاالختصاص، أم  (إٌيام)
كىذا أكثر تأكيدا مف السابؽ في سكرة الفاتحة ، لتكرار المفعكؿ مقٌدما كمؤٌخرا، ثـٌ 

إف كنتـ راىبيف : باقترانو بالفاء الدالة عمى تضٌمف الكبلـ معنى الشرط، كأٌنو قيؿ
 (4).شيئا فارىبكني

 َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت ال ََّصاَرى َعَمى َشْيٍء َوَقاَلِت ال ََّصاَرى َلْيَسِت }:قكلو تعالي
ـْ َيْتُموَف اْلِكَتاَب َكَذِلَؾ َقاَؿ الَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف ِمْثَؿ َقْوِلِهـْ  ( 5){اْلَيُهوُد َعَمى َشْيٍء َوُه

الكاؼ في محٌؿ النصب، إٌما عمى أٌنيا نعته لمصدر محذكؼ كقيدّْـ  (كذلؾ):قكلو
قكال مثؿ ذلؾ القكؿ بعينو ال : إلفادة معنى القصر، كالمعنى  (قاؿ):عمى فعمو

  (6).، كيحتمؿ إعرابا آخر ال قصر فيو{َقاَؿ الَِّذيَف اَل َيْعَمُموفَ }:قكال مغايرا لو
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  ـٌ َوَقْد َبَمَغِ َي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَؿ }:قكلو تعالي َقاَؿ َربٍّ َأ َّى َيُكوُف ِلي ُغاَل
يفعؿ اهلل : ، أم  {كذلؾ اهلل يفعؿ ما يشاء }:قكلو، (1){َكَذِلَؾ المَُّه َيْفَعُؿ َما َيَشاءُ 

ما يشاء أف يفعمو فعبل مثؿ ذلؾ الفعؿ العجيب كالصنع البديع الذم ىك خمؽ 
الكلد مف شيخ فافو كعجكزو عاقر، كقيٌدـ اسـ اإلشارة عمى العامؿ إلفادة معنى 

القصر بالنسبة إلى ما ىك أدنى مف المشار إليو، أم قصر إضافي قمب، 
 (2).كاعتبرت الكاؼ مقحمة لتأكيد ما أفاده اسـ اإلشارة مف الفخامة

 كبلِّ (3){َوَوَهْبَ ا َلُه ِإْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب ُكالًّ َهَدْيَ ا َوُ وًحا َهَدْيَ ا ِمْف َقْبؿُ }:قكلو تعالي ،
، إلفادة معنى القصر، قصر إضافي قمب ، (ىدينا )مفعكؿ بو مقٌدـ، عمى فعمو: 

ما ىدينا إال كبلن منيما،  ال أحدىما دكف اآلخر، لكف ليس بالنظر إلى : كتأكيمو
غيرىما مطمقا، بؿ بالظر إلى أحدىما إسحاؽ كيعقكب ، رٌدا عمى مىٍف يعتقد أٌف 

           (4).ىداية اهلل كاف ألحدىما، كالكاقع أٌنيا كانت ليما
 ُكالًّ ُ ِمدُّض َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْف َعَطاِء َربٍَّؾ َوَما َكاَف َعَطاُء َربٍَّؾ }:قكلو تعالي

إلفادة معنى القصر، قصر  (نٌمد):عمى فعمو  (كبلِّ )تقديـ المفعكؿ ،(5){َمْحُظوًرا
إمداد اهلل عمى كمتا الطائفتيف ال عمى إحداىما، كذلؾ دفعا لتكٌىـ اختصاصيا 

بالفريؽ األٌكؿ، فإٌف تخصيص إرادتيـ ليا ككصكليـ إلييا بالذكر مف غير تعٌرض 
ـي اختصاصيا  لبياف النسبة بينيا كبيف الفريؽ الثانى إرادة ككصكال، مما ييكًى

كٌؿ كاحد مف الفريقيف نمٌد بالعطايا العاجمة ال مف ذكرنا : باألٌكليف، فالمعنى
  (6).إراداتو ليا فقط

  ـْ }:قكلو تعالي ـَ ِمْ َؾ َوِممَّْف َتِبَعَؾ ِمْ ُه َقاَؿ َفاْلَحؽُّض َواْلَحؽَّ َأُقوُؿ، أَلَْمَِلَفَّ َجَه َّ
، إلفادة معنى القصر، قصر (أقكؿي )عمى فعمو (الحؽَّ )، تقديـ المفعكؿ(7){َأْجَمِعيف

 (1).ال أقكؿي إال الحؽَّ : صفة القكؿ عمى ككنو حٌقا مبينا، كالمعنى
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  تقديـ لفظ الجبللة الكاقع (2){ َبِؿ المََّه َفاْعُبْد َوُكْف ِمَف الشَّاِكِريفَ }:قكلو تعالي ،
فاهلل : إلفادة معنى القصر كاالختصاص، أم (فاعبد):، عمى فعمو(بؿ اهلل):مفعكال

كحده ال شريؾ لو خٌصٍص عبادتؾ كاقصرىا عميو سبحانو كتعالي، بحيث ال 
 (3).يتجاكزه إلى غيره ال استقبلال كال اشتراكا

 تقديـ المفعوؿ لرعاية الفواصؿ القرآ ية : 
ـْ ُيْ ِفُقوفَ }:قكلو تعالي  اَلَة َوِممَّا َرَزْقَ اُه ( 4){الَِّذيَف ُيْؤِمُ وَف ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الصَّ

، عمى الفعؿ كالفاعؿ "الذم"بمعنى  (كمٌما)تقديـ المفعكؿ الكاقع ٍاسـى مكصؿ
التى انتيت بيا اآليات ، ، ألجؿ رعاية حسف اإليقاع في الفاصمة القرآنية(يتفقكف)

 (5)الكاردة في السياؽ
 تقديـ المفعوؿ لتهويؿ الخطب: 

ـْ ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّضْ َيا َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة }:قكلو تعالي َفَما َجَزاُء َمْف َيْفَعُؿ َذِلَؾ ِمْ ُك
، {كيـك القيامة }:تقديـ المفعكؿ فيو ، ظرؼ الزماف، (6){ُيَردُّضوَف ِإَلى َأَشدٍّ اْلَعَذابِ 

عمى الفعؿ كالفاعؿ، إلفادة معنى تيكيؿ الخطب ، كتفظيع الحاؿ مف أٌكؿ كىمة ، 
 . (7)مف أىكاؿ ذلؾ اليـك كشدائده التى يشيب ليا الكلداف 

  ـْ }:قكلو تعالي ـْ َفَفِريًقا َكذَّْبُت ـُ اْسَتْكَبْرُت ـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْهَوى َأْ ُفُسُك َأَفُكمََّما َجاَء ُك
عمى الفعؿ كالفاعؿ في المكضعيف،  (فريقنا):تقديـ المفعكؿ ،(8){َوَفِريًقا َتْقُتُموفَ 

إلفادة معنى االىتماـ كتشكيؽ السامع إلى ما صنع ىؤالء القكـي بالميرسًمٍيفى مف 
يبٌيتكف (تقتمكف)بني جمدتيـ، كفي استخداـ المضارع  ، إيماءةه إلى أٌنيـ ال يزالكف ي

نٌيةى  القتؿ في أنفسيـ ضٌد أنبياء اهلل كرسمو كالصالحيف مف عباده، كقد ظير ذلؾ 
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صمي اهلل عميو - جمٌيان حيف ىىمُّكا بما لـ ينالكا، كدٌبركا محاكلةى قتًؿ النبٌي محمد 
 (1).خاتـ النبٌييف بالمدينة النبكية- كسمـ 

 تقديـ المفعوؿ إلبراز االهتماـ ورعاية الفواصؿ : 
( 2){ِصْبَغَة المَِّه َوَمْف َأْحَسُف ِمَف المَِّه ِصْبَغًة َوَ ْحُف َلُه َعاِبُدوفَ }:قكلو تعالي

، ألجؿ إبراز االىتماـ (عابدكف):، عمى عاممو  (لو):تقديـ الجار كالمجركر
كالعناية باإللو المعبكد، مع ما فيو مف رعاية الفاصمة كحسف اإليقاع كاالنسجاـ 

يثار الجممة االسمية لئلشعار بدكاـ عبادتيـ لو،مع بقٌية اآليات  . (3) كا 
 تقديـ المفعوؿ لممسارعة إلى  إ كارالمع ى  واستبعاده: 

َـّ }:قكلو تعالي  اْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَؿ الظُّضُمَماِت َوال ُّضوَر ُث
ـْ َيْعِدُلوفَ  عمى الفعؿ  (برٌبيـ ):تقديـ الجار ك المجركر، (4){الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربٍِّه

كالفاعؿ، إلفادة مزيد االىتماـ بربكبٌيو ، كالمسارعة إلى تحقيؽ اإلنكار كاالستبعاد 
 (5).، كالمحافظة عمى الفكاصؿ في النظـ القرآنيٌ 
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تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ - ثا يا

 إظهار إحكاـ السيطرة والّتمّكف: 
ـُ اْلَمْوُت ِإْف َتَرَؾ َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِف }:قكلو تعالي ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك ُكِتَب َعَمْيُك

عمى الفاعؿ  (أحدىكـ)تقديـ المفعكؿ  ،(1){َواأْلَْقَرِبيَف ِباْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَمى اْلُمتَِّقيفَ 
إلفادة إحكاـ سيطرة المكت كتمٌكنو مف المحتضر مٌمٍف جاء أجمو  (المكتي )

  (2).كانقضي عمره
 تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ إلبراز االهتماـ به: 

ـْ ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوتُ }:قكلو تعالي ـْ ُكْ ُت : ، تقديـ المفعكؿ(3){َأ
، إلبراز االىتماـ بو كبكصٌيتو لبنيو حيف مكتو،  (المكتي  ):عمى فاعمو (يعقكبى  )

بنيو حيف رحيمو عف ىذه الدنيا  (4).كخير كصٌية يكصي بيا كالده ى
 كماؿ الع اية بأمر التربية وحسف الكفالة: 

َفَتَقبََّمَها َربُّضَها ِبَقُبوٍؿ َحَسٍف َوَأْ َبَتَها َ َباًتا َحَسً ا َوَكفََّمَها َزَكِريَّا ُكمََّما }:قوله تعالي 
، (عمييا):، تقديـ الجار كالمجركر(5){ َدَخَؿ َعَمْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْ َدَها ِرْزًقا

إلظيار عنايتو بأمر تربيتو لمريـ كحسف  (زكريا):، عمى الفاعؿ(عمييا):كالمجركر
كفالتو ليا ، تنفيذا لتشريؼ اهلل لو بذلؾ إذ اختاره لكفالتيا دكف غيره مف الراغبيف 

 (6).في ذلؾ
 إبراز االعت اء والتشويؽ: 

ـٌ َوَقْد َبَمَغِ َي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَؿ }:قكلو تعالي َقاَؿ َربٍّ َأ َّى َيُكوُف ِلي ُغاَل
عمى اسـ يككف ،  (لي )، تقديـ الجار كالمجركر(7){َكَذِلَؾ المَُّه َيْفَعُؿ َما َيَشاءُ 

ر، ككجو االعتناء بو ىك ككفي نبٌي اهلل زكريا   لبلعتناء بما قيٌدـ كالتشكيؽي لما أيخّْ
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كاف قد يئس مف الٌذٌرية لكبر ًسنًّْو كعيٍقًر أىمو ، ككٍجوي التشكيؽ ىك ككفي الميبىٌشر 
 (.1).بو ىك أكبر مأمكؿو كأظيري ميئكسو منو كىك الكلد

 :االعت اء بالمقّدـ واّلتشويؽ لممؤّخر

ـْ َيْمَسْسِ ي َبَشٌر َقاَؿ َكَذِلِؾ المَُّه َيْخُمُؽ }:قكلو تعالي َقاَلْت َربٍّ َأ َّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَل
إلبراز االعتناء  (كلده )عف اسـ كاف  (لي)، تقديـ الجار كالمجركر( 2){َما َيَشاءُ 

بالمقٌدـ ، كىك مف ييرزؽ بكلدو دكف أف يمسسو بشره كىك مف العجب العيجاب ، 
 (3)، ببل كالد (كلده )كالتشكيؽ لممؤٌخر، كىك المبٌشري بو 

 براز الع اية  :تعجيؿ المسّرة وا 
ـْ َبِهيَمُة اأْلَْ َعاـِ ِإالَّ َما ُيْتَمى }:قكلو َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحمَّْت َلُك

، (بييمةي األنعاـً ):، عمى القائـ مقاـ الفاعؿ(لكـ)، تقديـ الجار كالمجركر(4){َعَمْيُكـْ 
يذكىر بعده لمصمحتيـ كحبلؿ ليـ خصكصا، (األنعاـً  ، تعجيبل لممسٌرة في ككف ما ي

ـى  تبقي النفسي مترٌقبةن إلى  كالٌتشكيؽي إلى المؤخَّر، فإٌف ما حقَّو الٌتأخير إذا قيدّْ
 .(5)كركده ، فإذا جاء تمٌكف في النفكس فضؿ تمٌكف

 المسارعة إلى بياف ُعُمّو المصدر: 
ـْ ِمَف المَِّه ُ وٌر َوِكَتاٌب ُمِبيفٌ }:قكلو تعالي ، تقديـ الجار كالمجركر (6){َقْد َجاَء ُك

ألجؿ المسارعة إلى بياف عٌمك المصدر كككنيو مف   (نكره :( عمى الفاعؿ (مف اهلل)
، كما أٌف فيو نكعى  (نكره ككتابه مبيفه ):العمٌي المتعاؿ، كالٌتشكيؽ إلى الجائي

ـي الفاعؿ بحسف تجاكب النظـ الكريـ كسيكلة انسيابو ( 7).تطكيؿو ييًخؿُّ بسببو تقدي

 
 

                                                           
1

 1/365أثٕ انغؼٕد -  
2

 47: آل ػًشاٌ-  
3

 1/369اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 1: انًبئذح-  
5

 2/233اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 15: انًبئذح-  
7

 2/251اَظش أثٕ انغؼٕد -  



310 
 

 االهتماـ والمحافظة عمى حسف تجاوب اّل ظـ: 
ـُ ِبَها ال َِّبيُّضوَف الَِّذيَف }:قكلو تعالي ِإ َّا َأْ َزْلَ ا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُ وٌر َيْحُك

ألجؿ االعتناء  (النبٌيكف):عمى الفاعؿ (بيا):، تقديـ الجار كالمجركر(1){َأْسَمُموا
بالمقدـ كالتشكيؽ إلى المؤخر، كالمحافظة عمى حسف تجاكب النظـ الكريـ ، 

بالنظر إلى كجكد قدر مف الطكؿ في متعمقات الفاعؿ المؤخر، يؤدل تقديمو إلى 
 (2).نكعى خمخمةو في سبلسة الكبلـ

  التعجيؿ  بالمكروه والمبادءة بما يسوء: 
ـْ َما َكاُ وا }:قكلو تعالي َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍؿ ِمْف َقْبِمَؾ َفَحاَؽ ِبالَِّذيَف َسِخُروا ِمْ ُه

: عمى الفاعؿ اسـ المكصكؿ (الٌذيف سخركا):، تقديـ المفعكؿ(3){ِبِه َيْسَتْهِزُئوفَ )
المسارعة إلى بياف إلحاؽ الٌشر بيـ، كمبادئتيـ بما : كغرضو (..ما كانكا بو)

.  (4)يكرىكف
 إبراز االهتماـ بالمقّدـ والتشويؽ لممؤّخر: 

ـَ َوال ُّضُبوََّة َفِإْف َيْكُفْر ِبَها َهُؤاَلِء َفَقْد }:قكلو تعالي ـُ اْلِكَتاَب َواْلُحْك ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف آَتْيَ اُه
عمى  (بيا):، تقديـ الجار كالمجركر(5){َوكَّْمَ ا ِبَها َقْوًما َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِريف

عبلء درجتو (ىؤالء):الفاعؿ - الحكـ- الكتاب):، ألجؿ إبراز االىتماـ بالمقٌدـ كا 
، الذيف تجٌرؤا عمى الكفر (ىؤالء:)، كالٌتشكيؽ لمعرفة المؤٌخر كىـ كٌفار مكة(النبٌكة

بأعظـ نعمة أسداىا الخالؽ عمى مخمكؽ ، كتنكير قكما لمتفخيـ كتعظيـ أمرىـ ، 
 (6).ففى إيمانيـ مندكحة عف إيماف ىؤالء
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تقديـ  أحد المتعمقات عمى المفعوؿ الصريح - ثالثا

 التعجيؿ بالبشارة مع التشريؼ بالخطاب: 
ُّـض اْلِكَتابِ }:قكلو تعالي ، (1){ُهَو الَِّذي َأْ َزَؿ َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِمْ ُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهفَّ ُأ

ألجؿ تعجيؿ  (الكتاب):، عمى المفعكؿ الصريح(عميؾ): تقديـ الجار كالمجركر
براز تشريفو ليذا المقاـ السامي، الذم  البشرل كالمسٌرة باختياره مبٌمغا عف اهلل، كا 

 (2).يككف دكنو أٌم مقاـ
 االعت اء ببياف المصدر والمبدأ األّوؿ: 

ـْ ِمْف َ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْ َها ) :قكلو تعالي ـُ الَِّذي َخَمَقُك َيا َأيُّضَها ال َّاُس اتَُّقوا َربَُّك
عمى  (منيما):، تقديـ الجار كالمجركر(3){َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْ ُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِ َساءً 

، إعرابان عف شٌدة االعتناء ببياف المصدر  (رجاال كثيرا كنساء):المفعكؿ الصريح
  (4).األكٌؿ لمخبلئؽ رجاال كنساء، كمبدأ الخمؽ كاالنتشار البشرم عمى كجو األرض

  التعجيؿ بالمساءة : 
ـْ }:قكلو تعالي  ـُ اْلَمْوُت َقاَؿ ِإ ٍّي تُْبُت اَْلَف َواَل الَِّذيَف َيُموُتوَف َوُه ِإَذا َحَضَر َأَحَدُه

ـْ َعَذاًبا َأِليًما ، عمى (ليـ):، تقديـ الجار كالمجركر(5){ُكفَّاٌر ُأوَلِئَؾ َأْعَتْدَ ا َلُه
دخاؿ الفزع في  (عذابا أليما):المفعكؿ الصريح ألجؿ المسارعة بالمساءة إلييـ كا 

 (6).قمكبيـ ، ببياف أٌنيـ ىـ منٍف أيًعدَّ ليـ العذابي األليـ ال لغيرىـ
 المسارعة إلى بياف موقع الضرر وغائمته: 

َـّ َقْوـٌ َأْف َيْبُسُطوا }:قكلو تعالي ـْ ِإْذ َه َيا َأيُّضَها الَِّذيَف آَمُ وا اْذُكُروا ِ ْعَمَت المَِّه َعَمْيُك
ـْ َعْ ُكـْ  ـْ َفَكؼَّ َأْيِدَيُه ـْ َأْيِدَيُه الضرب : المراد ببسط األيدم إلييـ ىك  ،(7){ِإَلْيُك
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لحاؽ األذل كالضرر، كتقديـ الجار كالمجركر عمى المفعكؿ  (إليكـ): كالقتؿ ، كا 
، ألجؿ المسارعة إلى بياف مكقع الضرر كاألذل جراء بسط  (أيدييـ(الصريح

أيدييـ كغائمتو ، كىك أنتـ معاشر الصحابة المخاطبيف ، حمبل ليـ مف أٌكؿ كٍىمةو 
  (1).إلى تقديـ الشكر آلالء اهلل كنعمو عمييـ

 تعجيؿ المسرة ورعاية سالسة ال ظـ و ا سجامه:  
ـْ ُتْخُفوَف }:قكلو تعالي ـْ َكِثيًرا ِممَّا ُكْ ُت ـْ َرُسوُلَ ا ُيَبيٍُّف َلُك َيا َأْهَؿ اْلِكَتاِب َقْد َجاَء ُك

، مكقع الجار  (كثيرا ):، إيقاع المفعكؿ الصريح ( 2){ِمَف اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعْف َكِثيرٍ 
غرضو تعجيؿ المسٌرة بتقديـ ما ىك نافع لممخاطبيف، كالتشكيؽ  (لكـ):كالمجركر

إلى المؤٌخر ليتمٌكف عند كركده فضؿ تمٌكف ، مع ما فيو مف نكع طكؿ كتفصيؿ، 
 (3).رٌبما يخٌؿ تقديمو بحسف سبلسة النظـ الكريـ كانسجامو

 تعجيؿ المسرة بتقديـ الم فعة: 
ـَ }: قكلو تعالي ْساَل ـُ اإلِْ ـْ ِ ْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَ ُك اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

، عمى المفعكؿ (لكـ- عميكـ-لكـ ):، تقديـ الجار كالمجركر في( 4){ِديً ا
، لئليذاف مف أٌكؿ األمر بأٌف إكماؿ الدٍّْيًف (اإلسبلـ دينا- نعمتي-دينكـ):الصريح

تماـ الٌنعمة كالرضا باإلسبلـ دينا قيما  لممخاطبيف إٌنما كاف لمصمحتيـ كمنفعتيـ كا 
  (5)ال لغيرىـ

 تقوية ال ظـ ورعاية حسف ا سجامه: 

ـْ َيْجَعْؿ َلُه ِعَوًجا َقيًٍّما}: قكلو تعالى  (6){اْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َأْ َزَؿ َعَمى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَل
الذم كاف مف  (عمى عبده ):،عف الجار كالمجركر(الكتاب  ):تأخير المفعكؿ الصريح

ـْ َيْجَعْؿ َلُه ِعَوًجا}حٌقو التقدـ، بغرض يسمسؿ النظـ كينسجـ باتصالو بما بعده  . (7){َوَل
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لحاح الحاجة  :إبراز الرغبة وا 
ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِؼ َفَقاُلوا َربََّ ا آِتَ ا ِمْف َلُدْ َؾ َرْحَمًة َوَهيٍّْئ َلَ ا }:قكلو تعالي

عف المفعكؿ  (مف أمرنا):، تقديـ الجار كالمجركر( 1){ِمْف َأْمِرَ ا َرَشًدا
ظيار إلحاح حاجة أمرىـ إلى  (رشدا):الصريح غايتو إبراز الرغبة كاالعتناء، كا 

نجازه  (2).الرشد كالرشاد، إعرابا عف شٌدة الٌتطمع إلى حصكلو كا 

تقديـ المعموؿ الثا ى عمى األوؿ - رابعا

 تقديـ مف كاف مدار القصة: 
ـْ }:قكلو تعالي  َؿ َعَمْيُك َما َيَودُّض الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َأْهِؿ اْلِكَتاِب َواَل اْلُمْشِرِكيَف َأْف ُيَ زَّ

ـْ َوالمَُّه َيْخَتصُّض ِبَرْحَمِتهِ  ينزَّؿى مف خير ): ، أصؿ العبارة ( 3){ِمْف َخْيٍر ِمْف َربٍُّك أف ي
مف خير مف :) عمى قكلو( عميكـ:) ، تقديـ الجار كالمجركر(مف ٌربكـ عميكـ

مع أٌف حٌقو التقدـ ، إلظيار كماؿ العناية بالمقٌدـ ألٌنو ميتنزَّؿي الخير  (ربكـ
كالمقصكد بو، كىك مدار العٌمة في عدـ كدّْىـ رؤيةى الخير مينزَّالن عمى المؤمنيف مف 
ربيـ، كلكف لك كاف الخير نازال مف اهلل إلييـ أىؿى الكتاًب أك المشركيف، أك إلى 
حمفائيـ مف المنافقيف لما كاف لدييـ أٌم اعتراض، فاالعتراض ليس عمى نزكؿ 

الخير مف اهلل، كلكف عمى مىٍف قيًصدى بو كتنزَّؿ عميو
لما في الٌتعرض لعنكاف  ، 

الربكبية مف  إشعار بعمٌيتو لتنزيؿ الخير إلييـ، كاإلضافة إلى ضمير المخاطبيف 
 (4)لتشريفيـ كاإلشادة بيـ

 التقديـ لترتيب الحجة مف األد ى إلى األعمي: 
ـَ َشَهاَدًة ِعْ َدُه ِمَف المَِّه َوَما المَُّه ِبَغاِفٍؿ َعمَّا }:قكلو تعالي ـُ ِممَّْف َكَت َوَمْف َأْظَم
مع أٌنو متأٌخره في الكجكد، كتأخير الجار  (عنده )، تقديـ الظرؼ(5){َتْعَمُموفَ 

مع أٌف حٌقو التقٌدـ في الكبلـ  لتقٌدمو في الكجكد، كغرضو  (مف اهلل)كالمجركر
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مراعاة طريقة الترٌقي مف األدنى إلى األعمى، فإٌف ثبكت الشيادة عنده الحقةه عمى 
ىك مف أقكل الدكاعي - عٌز كجؿٌ -صدكرىا مف اهلل ، كثبكت صدكرىا مف اهلل 

 (1).إلى إقامتيا كأشٌد الزكاجر عف كتمانيا
 التقديـ إلبراز االهتماـ ورعاية سالسة ال ظـ: 

َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ اَْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوال َِّبيٍّيَف }:قكلو تعالي 
 (الماؿى )، تقديـ المفعكؿ الثانى(2){َوآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبٍِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى

إلبراز االىتماـ بإنفاؽ الماؿ عمى األقربيف تقٌربا  (ذكل القربي)عمى المفعكؿ األكؿ
ٍلفى، كاكتسابان لمرتبة البٌر كاألبرار، كفي المفعكؿ الثانى نكعه طكؿو لك  إلى اهلل ك زي
ٍكًعيى الترتيبي لفاتى حسفي تجاكًب أطراؼ النظـ الكريـ ، كىذه العٌمة ىي الٌسبب   ري

  (3).عميو أيضا (عمى حٌبو )في تقديـ الحاؿ
 التقديـ استعظاما التخاذ الشركاء: 

ـْ َوَخَرُقوا َلُه َبِ يَف َوَبَ اٍت ِبَغْيِر ِعْمـٍ }:قكلو تعالي َوَجَعُموا ِلمَِّه ُشَرَكاَء اْلِجفَّ َوَخَمَقُه
 )عمى األٌكؿ (شركاء ):، قيدّْـ المفعكؿي الثانى( 4){ُسْبَحاَ ُه َوَتَعاَلى َعمَّا َيِصُفوفَ 

، كالغرض منو إبراز درجة استعظاـ  أف ييٌتخذى هلل سبحانو كتعالي شركاء ، (الجفٌ 
( 5).متعمؽه بشركاء ، كقيدّْـ عمييا لمزيد االستعظاـ كالتيكيؿ (هلل)ك

 المبادرة إلى المكاشفة بالمكروه : 
ـْ ِرْجٌس َوَغَضٌب َأُتَجاِدُلوَ ِ ي ِفي َأْسَماٍء }:قكلو تعالي ـْ ِمْف َربٍُّك َقاَؿ َقْد َوَقَع َعَمْيُك

ـْ  ـْ َوآَباُؤُك ْيُتُموَها َأْ ُت  ، (6){َسمَّ
بالنظر إلى أٌف مبدأ الشيء  (مف ربكـ)عمى األكؿ (عميكـ):تقديـ الظرؼ الثانى

المسارعة إلى مبادءة القـك : كالغرض منو كمصره سابؽ عمى منتياه كمصيره، 
بما يسكؤىـ كمكاشفتيـ مف أٌكؿ كىمة بما يكرىكف، كىي العٌمة ذاتيا في تأخير 
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، مع ما فيو مف التشكيؽ إلى المؤٌخر، كفي النظـ أيضا  (رجسه كغضبه ):الفاعؿ
نكع تطكيؿ بما عطؼ عمى الفاعؿ ، رٌبما كاف ييخؿي تقديمو بحسف تجاكب النظـ 

  (1).كسبلستو
 التقديـ ألجؿ سالسة ال ظـ وا سجامه: 

َوَضَرَب المَُّه َمَثاًل َقْرَيًة َكاَ ْت آِمَ ًة ُمْطَمِئ ًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْف }:قكلو تعالي
ُكؿٍّ َمَكاٍف َفَكَفَرْت ِبَأْ ُعـِ المَِّه َفَأَذاَقَها المَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكاُ وا 

ٌمفى الفعؿ (2){َيْصَ ُعوفَ  معنى جعؿ فعيٌدمى إلى مفعكليف، كتأخير " ضرب" ، ضي
، لئبل يحكؿ الثانى بيف الصفة (مثبل )كتقديـ األكؿ (قرية)المفعكؿ الثانى

حفاظا عمى سبلسة النظـ  (كانت آمنة مطمئٌنة)كبيف المكصكؼ جممة (قرية ) 
 (3).كحسف انسجامو كتجاكب أطرافو
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التقديـ والتأخير في سياؽ ال ظـ القرآ ّي : المبحث الرابع 

 يتناكؿ ىذا المبحث أسرارا كثيرة كلطائؼ متنكعة، كراء حركة التقديـ كالتأخير لؤللفاظ 
. كالمعاني في سياؽ النظـ القرآني المجيد ، بعيدا عف قكالب الصناعة النحكية كالببلغية

كىي أسراره كلطائؼ اجتيادية دقيقة ، استنبطيا شيخ اإلسبلـ أبك السعكد كأشار إلييا في 
مكاطف كثيرة عمى كجو الٌتدبر كالتٌفكر في آيات اهلل ، اجتيادا منو الستجبلء العمؿ 

الكامنة كراء تقديـ ما قيٌدـ كتأخير ما أيٌخر في سياؽ النظـ ، قد يتفؽ مع اجتيادات أخرل 
كقد يختمؼ ، كلكٌنيا تظٌؿ في كمتا الحالتيف كاحدا مف أبرز جكانب التجديد كاإلبداع 

الببلغٌي لدل شيخ اإلسبلـ أبك السعكد، التى تمنح القارئ المتعة كالفائدة ، كتعٌمؽ مف 
آفاؽ البحث في حقؿ اإلعجاز البيانٌي لمقرآف العظيـ، كنصب الدالئؿ العممية مف كاقع 
التحميؿ كالتعميؿ كالتكجيو ، كفقنا لما تقتضيو المغة كأصكليا كقكاعدىا المشيكرة ، ك ييعدُّ 

ـٌ المقاصد التى يتكٌخاىا أبك السعكد في تفسيره . ىذا البعد غايةى الغايات كأ

: الختـ عمى القموب أواًل وعمى األسماع ثا يًا -   1

ـْ َعَذاٌب }:قكلو تعالي ـْ ِغَشاَوٌة َوَلُه ـْ َوَعَمى َأْبَصارِِه ـْ َوَعَمى َسْمِعِه ـَ المَُّه َعَمى ُقُموِبِه َخَت
لمتأكيد كاإلشعار بتغاير الختميف ،  (كعمى سمعيـ )إعادة الجار كالمجركر ،  (1){َعِظيـٌ 

كتقديـ ختـ قمكبيـ لئليذاف بٌأنيا األصؿ في عدـ اإليماف كلئلشعار بأٌف ختميا ليس 
بطريؽ التبعٌية بختـ سمعيـ ، بناءن عمى أٌنو طريؽ إلييا ، فالختـ عميو ختـه عمييا ، بؿ 

 ( 2).ىي مختكمةه بختـو مستقٌؿ عمى حدة
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 :تقديـ اإلضالؿ عمى الهداية- 2

ٌدـ اإلضبلؿ (1){ُيِضؿُّض ِبِه َكِثيًرا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا َوَما ُيِضؿُّض ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقيفَ }:قكلو تعالي  ، ى
عمى اليداية مع تقٌدـ حاؿ الميتديف عمى حاؿ الضاٌليف فيما قبمو ، ليككف أٌكؿي ما يقرع 

 ( 2).أسماعىيـ مف الجكاب أمرنا فظيعنا يسكءىـ كيفٌت في أعضادىـ

: تقديـ اإلثـ عمى الم فعة- 3

ْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْف }:قكلو ـٌ َكِبيٌر َوَمَ اِفُع ِلم َّاِس َواِ   َيْسَأُلوَ َؾ َعِف اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْؿ ِفيِهَما ِإْث
، تقديـ بياف اإلثـ ككصفو بالكبر، كتأخير ذكر المنافع كتخصيصيا بالناس (3{)َ ْفِعِهَما

ْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْف َ ْفِعِهَما}:داللة عمى غمبة اإلثـ قبؿ النطؽ بو في قكلو  (4{.)َواِ 

 :الحكمة مف تقديـ ذكر المفسد عمى المصمح-4

ـُ }:قكلو ـْ َوالمَُّه َيْعَم ـْ َفِإْخَواُ ُك ْف ُتَخاِلُطوُه ـْ َخْيٌر َواِ  َوَيْسَأُلوَ َؾ َعِف اْلَيَتاَمى ُقْؿ ِإْصاَلٌح َلُه
ـُ اْلُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمحِ  }:كرد قكلو، (5){اْلُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمحِ  مكرد التيديد  {َوالمَُّه َيْعَم

كالكعيد مف التعٌدل عمى اليتامى أك عمى أمكاليـ بغير حٌؽ ، كالحكمةي مف تقديـ ذكر 
المفسد ألٌنو المقصكد أساسا بالتيديد المشٌدد كالكعيد المؤٌكد ، أٌما المصمح فمو حسف 

 (6).الجزاء كجزيؿ الثكاب

: سّر ترتيب مفردات الدعاء-5

َوَلمَّا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُ وِدِه َقاُلوا َربََّ ا َأْفِرْغ َعَمْيَ ا َصْبًرا َوثَبٍّْت َأْقَداَمَ ا }:قكلو تعالى
ٍكًعيى في تقديـ معاني الدعاء كمفرداتو (7{)َواْ ُصْرَ ا َعَمى اْلَقْوـِ اْلَكاِفِريفَ  تقديـ إفراغ : ، ري
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 ثـ سؤاؿ النصر الٌصبر عمييـ ،ألٌنو مبلؾ األمر، ثـٌ سؤاؿ تثبيت القدـ المتفرع عميو ،
 (1).الذم ىك الغاية القصكل كالمقصد األسمى

: تقديـ الكفر بالطاغوت عمى اإليماف باهلل-6

(  2{)َفَمْف َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْف ِبالمَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى}:قكلو تعالي
تقديـ الكفر بالطاغكت عمى اإليماف باهلل، بسبب تكٌقؼ اإليماف باهلل عمى الكفر 

بالطاغكت أكال، فالتخمية متقٌدمة عمى الٌتحمية ، أم التخٌمي عف الكفر أكال، كالٌتحٌمي 
 ( 3).باإليماف ثانيا

: تقديـ السٍّ ة عمى ال وـ-7

، قيٌدـ ذكري السٍّنة (4{)المَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّض اْلَقيُّضوـُ اَل َتْأُخُذُه ِسَ ٌة َواَل َ ْوـٌ }:قكلو تعالي
لممحافظة عمى ترتيب الكجكد الخارجي ليما ، فالسّْنةي أكال كالٌنـك تاليان ليا في حٌؽ 

المخمكقيف ، عمى أٌف المراد مف اآلية ىك بيف انتفاء اعتراض شيء منيما هلل عٌز كجٌؿ ، 
بيف المعطكفيف  (ال)ألٌنيما مف صفات النقص في المخمكقيف، كتكسيط حرؼ النفي

( 5).لمتنصيص عمى شمكؿ النفي لكٌؿ منيما منفردا كمجتمعا مع اآلخر

  :تقديـ الميؿ عمى ال هار، واّلسّر عمى العال ية-8

ـْ }:قكلو تعالي  ـْ ِعْ َد َربٍِّه ـْ َأْجُرُه ـْ ِبالمَّْيِؿ َوال ََّهاِر ِسرًّا َوَعاَلِ َيًة َفَمُه الَِّذيَف ُيْ ِفُقوَف َأْمَواَلُه
ـْ َيْحَزُ وفَ  ـْ َواَل ُه ، لعٌؿ الحكمة مف تقديـ الميؿ عمى النيار، كالٌسٌر (6){َواَل َخْوٌؼ َعَمْيِه

أٌنيـ يىعيمُّكف األكقاًت : عمى العبلنية، لئليذاف بمزيد اإلخفاء عمى اإلظيار، كالمعنى
( 7).كاألحكاؿ بالخيرات كالصدقات
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: تقديـ اإلحاطة بأحواؿ األرض عمى أحواؿ السماء-9

، تقديـ ذكر إحاطة  (1{)ِإفَّ المََّه اَل َيْخَفى َعَمْيِه َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السََّماءِ }:قكلو
عممو سبحانو كتعالي بأحكاؿ أىؿ األرض عمى أحكاؿ أىؿ السماء، إلظيار االعتناء 

، لمداللة عمى الٌترٌقي مف األدنى إلى  (كال)بشأف أىؿ األرض كتكسيط حرؼ النفي بينيما
األعمي ، باعتبار القرب كالعبد مٌنا نحف معشر البشر ، ال بالنسبة إلى اهلل ، فالبعد 

( 2).كالقرب عنده سكاء

: تقديـ األمواؿ عمى األوالد-10

ـْ ِمَف المَِّه َشْيًئا َوُأوَلِئَؾ }:قكلو تعالي  ـْ َواَل َأْواَلُدُه ـْ َأْمَواُلُه ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َلْف ُتْغِ َي َعْ ُه
ـْ َوُقوُد ال َّارِ  ، تقديـ ذكر األمكاؿ عمى األكالد  مع تكسيط حرؼ الٌنفي بينيما، إٌما ( 3){ُه

لعراقة األكالد في كشؼ الكركب، أك ألٌف األمكاؿ أٌكؿ عٌدة يفزع إلييا عند نزكؿ الخطكب 
 (4).كحمكؿ الكركب

: تقديـ السجود عمى الركوع-11
ـُ اْقُ ِتي ِلَربٍِّؾ َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعيفَ }:قكلو تعالي  ، تقديـ الٌسجكد ( 5){ َيا َمْرَي

ٌما لككف السجكد  عمى الٌرككع ، قد يككف مردُّه ما كاف الترتيب عميو في شريعتيـ ، كا 
أفضؿ أركاف الصبلة كأقربيا زلفى إلى اهلل ، مع مبلحظة التجانس االشتقاقي بيف 

، لئلشعار بأٌف مف ال رككع لو في صبلتو فميس مف المصميف في  (اركعي كالراكعيف) 
(  6).شيء
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: تقديـ األب اء وال ساء عمى األ فس في المباهمة-12
َؾ ِفيِه ِمْف َبْعِد َما َجاَءَؾ ِمَف اْلِعْمـِ َفُقْؿ َتَعاَلْوا َ ْدُع َأْبَ اَءَ ا }:قكلو تعالي َفَمْف َحاجَّ

َـّ َ ْبَتِهؿْ  ـْ ُث ـْ َوَأْ ُفَسَ ا َوَأْ ُفَسُك ـْ َوِ َساَءَ ا َوِ َساَءُك  ، تقديـ ذكر األبناء كالنساء (1){َوَأْبَ اَءُك
عمى األنفس في المباىمة ، التي ىي مف أبكاب الميالؾ ، كمظاف الٌتمؼ مع أٌف الرجؿ 
يخاطر ليـ بنفسو ، كيحارب دكنيـ ، لئليذاف بكماؿ أمنو كتماـ ثقتو صمي اهلل عميو، 
كقٌكة يقينو بأٌنو لف يصيبيـ في ذلؾ شائبة مكركه أصبل، كىك الٌسرُّ في تقديـ جانب 

 (2).المخاطبيف في كٌؿ مف المقٌدـ كالمؤٌخر
  :سر تقديـ المغفرة عمى العذاب- 13

َوِلمَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َيْغِفُر ِلَمْف َيَشاُء َوُيَعذٍُّب َمْف }:قكلو تعالي
 ، (3{)َيَشاءُ 

الحكمة مف تقديـ ذكر المغفرة عمى العذاب ، لئليذاف بسبؽ رحمتو تعالي غضبو ،  
 (4).كتفضيؿ الثكاب عمى العقاب

 :تقديـ الوصّية عمى الدَّْيفِ - 14

 (5){َفِإْف َكاَف َلُه ِإْخَوٌة َفِِلُمٍِّه السُّضُدُس ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيفٍ }:قكلو تعالي
تقديـ الكصٌية عمى الدٍَّيًف ذكرا، مع تأٌخرىا عنو حكما ، إلظيار كماؿ العناية بتنفيذىا ، 
لككنيا مظٌنةن لٌمتفريط في أدائيا بخبلؼ الدٍَّيف ، بالنظر إلى مطالبة الدائنيف كلما ليـ مف 

( 6).أكلكية
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: ذكر اإليماف مقدما ومؤخرا- 15

ـْ ِرَئاَء ال َّاِس َواَل ُيْؤِمُ وَف ِبالمَِّه َواَل ِباْلَيْوـِ اَْلِخِر َوَمْف }:قكلو تعالي َوالَِّذيَف ُيْ ِفُقوَف َأْمَواَلُه
ـْ َلْو آَمُ وا ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ اَْلِخِر َوَأْ َفُقوا  َيُكِف الشَّْيَطاُف َلُه َقِريً ا َفَساَء َقِريً ا، َوَماَذا َعَمْيِه

ـُ المَّهُ  ، تقيـ ذكر اإليماف باهلل كاليـك اآلخر، ألىمٌيتو في نفسو مف ناحية، (1){ِممَّا َرَزَقُه
كلعدـ االعتداد باإلنفاؽ بدكنو، كأٌما تقديـ إنفاقيـ رئاء الٌناس عمى عدـ إيمانيـ في بداية 
اآلية مع عدـ إيمانيـ بيما، مع ككف المؤٌخر أقبح مف المقٌدـ ، فمؤلجؿ رعاية المناسبة 

 ( 2).بيف إنفاقيـ ذلؾ، كبيف ما قبمو مف بخميـ كأمرىـ لمناس بأف يبخمكا مثميـ

 :سر تقديـ الخيّرية عمى األحس ّية- 16

ـْ ُتْؤِمُ وَف ِبالمَِّه }:قكلو تعالي ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّضوُه ِإَلى المَِّه َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْ ُت َفِإْف َتَ اَزْعُت
، تقديـ خيٌرية المخاطبيف في ٌرد المنازع عميو (3{)َواْلَيْوـِ اَْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف َتْأِوياًل 

إلى اهلل كرسكلو، عمى أحسنٌيتو في نفسو ، لتعٌمؽ أنظارىـ إلى بما ينفعيـ ، كالمراد بياف 
اتصافو في نفو بالخيرية الكاممة كبالحسف الكامؿ في حٌد ذاتو ، مف غير اعتبار فضمو 

 (4).عمى شيء يشاركو في أصؿ الخيرية كالحسف

: سر تقديـ صفة الرسالة عمى الخمؽ والتكويف-17

ـَ َوُروٌح }:قكلو تعالي ـَ َرُسوُؿ المَِّه َوَكِمَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَي ِإ ََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُف َمْرَي
 ، تقديـ ذكر صفة الرسالة المتأخرة في الكجكد، عمى حالة الخمؽ كالتككيف ، (5){ِمْ ه

المتمثمة في إلقاء كممة اهلل كركحو إلى أمو مريـ بنت عمراف، بيدؼ تحقيؽ الحٌؽ مف 
 (6). أٌكؿ األمر بما ىك نٌص فيو بإثبات رسالتو سٌدا لذرائع التأكيؿ الزائغ عف الحؽٌ 
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: تقديـ ذكر الفوز بالج ة عمى  يؿ الهداية-18

ـْ ِفي َرْحَمٍة ِمْ ُه َوَفْضٍؿ }:قكلو تعالي َفَأمَّا الَِّذيَف آَمُ وا ِبالمَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُمُه
ـْ ِإَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما تقديـ ذكر الكعد بإدخاليـ في رحمتو بالجٌنة ، عمى  ، (1){َوَيْهِديِه

الكعد بيدايتيـ إلى سبيمو ، خبلفا لترتيب تحقؽ كجكد األمريف ، بغرض المسارعة إلى 
 (2).التبشير بما ىك المقصد األصمٌي  كالغاية القصكل لميداية إلى اهلل

: تقديـ السمع عمى البصر-19

ـْ َمْف ِإَلٌه َغْيُر }:قكلو تعالي ـَ َعَمى ُقُموِبُك ـْ َوَخَت ـْ َوَأْبَصاَرُك ـْ ِإْف َأَخَذ المَُّه َسْمَعُك ُقْؿ َأَرَأْيُت
ـْ ِبهِ  ، السمع كالبصر طريقاف لمكصكؿ إلى القمب، فنيما يرد ما يرد إليو (3){المَِّه َيْأِتيُك

مف المدركات، كأخذىما سدّّ لباب القمب سٌدا تاما، كىك الٌسرُّ في تقديـ أخذىما عمى 
فراده لما أٌف  ختميما، كأٌما تقديـ السمع عمى األبصار، فمؤلٌنو مكردي اآليات القرآنٌية، كا 

 (4). أصمو مصدر

: تقديـ األمر عمى الّ هي- 20

ْثـِ َواْلُعْدَوافِ }:قكلو تعالي ر النييي (5){َوَتَعاَوُ وا َعَمى اْلِبرٍّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُ وا َعَمى اإلِْ ، أيخّْ
 ، ألجؿ عف األمر بالتعاكف عمى البٌر كالتقكل، مع األصؿ أف تيقدَّـ الٌتخميةي عمى التحمية

المسارعة إلى إيجاب المقصكد األصميٌ  مف الكبلـ، فإٌف المقصكد مف الٌنيي عف 
نجازىما كاقعا  التعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف إٌنما ىك تحصيؿ كتحقيؽ التعاكف فعميما كا 

( 6).معاشا بيف المؤمنيف
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: التبرير باالتباع أوال وباألمر ثا يا- 21

َذا َفَعُموا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَ ا َعَمْيَها آَباَءَ ا َوالمَُّه َأَمَرَ ا ِبَها ُقْؿ ِإفَّ المََّه اَل }:قكلو تعالى َواِ 
، لعٌؿ تقديـ تعميؿ اقترافيـ الفحشاء  (1){َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَف َعَمى المَِّه َما اَل َتْعَمُموفَ 

، إشارة ن منيـ بأٌف {َوالمَُّه َأَمَرَ ا ِبَها}:عمى التبرير الثانى {َوَجْدَ ا َعَمْيَها آَباَءَ ا}:بزعميـ
آبائيـ إٌنما كانكا يفعمكنيا بأمر اهلل ، مف باب المغالطة كالٌتضميؿ ، عمى أٌف 

ليـ كآلبائيـ ، كحينئذو يظير كجو اإلعراض عف األٌكؿ في رٌد مقالتيـ  (أمرنا بيا):ضمير
 (2){.ُقْؿ ِإفَّ المََّه اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاءِ }:بقكلو 

: تقديـ الضرر عمى ال فع -22

ـْ َضرًّا َواَل َ ْفًعا}:قكلو تعالى سٌر تقديـ ذكر  (3{) ُقْؿ َأَتْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّه َما اَل َيْمِمُؾ َلُك
عدـ امتبلؾ المعبكديف الٌضرر عمى النفع ، ىك أٌف الٌتحٌرز عف الٌضرر أىـٌ كأكلى مف 

". دفع المفاسد مقٌدـه عمى جمب المنافع:" ، عمى قاعدة  (4)تحٌرم النفع،
 :تقديـ ذكر اإل جاء عمى اإلغراؽ-23

ـْ }:قكلو تعالي  َفَكذَُّبوُه َفَأْ َجْيَ اُه َوالَِّذيَف َمَعُه ِفي اْلُفْمِؾ َوَأْغَرْقَ ا الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبآَياِتَ ا ِإ َُّه
، تقديـ ذكر اإلنجاء عمى اإلغراؽ ألجؿ التعجيؿ بالمسٌرة ،  (5{)َكاُ وا َقْوًما َعِميفَ 

و رحمتي  }:غضبو ، مصداقا لقكلو- التى ىي مقتضى الذات- كاإليذاف بسبؽ رحمتو 
 (6){.وسعْت كّؿ شيء
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 :تقديـ ذكر الضاليف عمى المهتديف- 24
ـُ ِباْلُمْهَتِديفَ }:قكلو تعالي ـُ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِه َوُهَو َأْعَم ، تقديـ (1){ ِإفَّ َربََّؾ ُهَو َأْعَم

ذكر الضاليف عمى مف اىتدل، سببو أٌف مساؽ الكبلـ فييـ ، كعمييـ يدكر الحديث، 
يراد الضبلؿ بصيغة الفعؿ الداؿ عمى الحدكث ، ًلما أٌنو تغييره لفطرة اهلل التى فطر  كا 
الٌناس عمييا ، كذلؾ أمر عارضه بخبلؼ االىتداء، الذم ىك عبارة عف الثبات عمى 

 (2).الفطرة األكلى، لذا جيئى بو عمى صيغة االسـ الداؿ عمى الثبات كاالستقرار
 :تقديـ الميؿ عمى ال هار- 25

َوَجَعْمَ ا المَّْيَؿ َوال ََّهاَر آَيَتْيِف َفَمَحْوَ ا آَيَة المَّْيِؿ َوَجَعْمَ ا آَيَة ال ََّهاِر ُمْبِصَرًة }:قكلو تعالي
، تقديـ ذكر الميؿ عمى النيار ، فائدتو مراعاة الترتيب (3){ِلَتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْف َربٍُّكـْ 

ري الشيكر، فكاف أكلى  الكجكدٌم، فالميؿ ينسمخي منو النيار، كفي الميؿ تظير غيرى
. (4)بالتقديـ

: تقديـ ضمير األوالد عمى ضمير المخاطبيف- 26
ـْ َكاَف ِخْطًئا }:قكلو تعالي ـْ ِإفَّ َقْتَمُه يَّاُك ـْ َواِ  ـْ َخْشَيَة ِإْماَلٍؽ َ ْحُف َ ْرُزُقُه َواَل َتْقُتُموا َأْواَلَدُك

ـْ }: ، تقديـ ذكر ضمير األكالد عمى ضمير آبائيـ في قكلو(5){َكِبيًرا يَّاُك ـْ َواِ  ، {َ ْحُف َ ْرُزُقُه
لئلشعار بأصالة األكالد في إفاضة الرزؽ، أك ألٌف الباعث عمى القتؿ ىناؾ ىك اإلمبلؽ 

، كىنا اإلمبلؽ ليس كاقعا بؿ متكقَّعان مينتظىرنا بدليؿ  {ًمٍف ًإٍمبلؽو }:الناجز الجاثـ بدليؿ قكلو
ٍشيةى ًإٍمبلؽو }:قكلو نرزقيـ مف غير أف ينتقص مف أرزاقكـ شيه فيعتريكـ : ، فكأٌنو قاؿ {خى

ٌياكـ يعنى رزقا عمى رزقكـ (  6).ما تخشكنو ، كا 
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: تقديـ اإل ذار عمى التبشير- 27
اِلَحاِت َأفَّ }:قكلو تعالي ِلُيْ ِذَر َبْأًسا َشِديًدا ِمْف َلُدْ ُه َوُيَبشٍَّر اْلُمْؤِمِ يَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف الصَّ

ـْ َأْجًرا َحَسً ا ، تقديـ اإلنذار عمى التبشير، إلظيار كماؿ العناية بزجر الكفار عٌما (1){َلُه
 (2).ىـ عميو مع مراعاة تقديـ التخمية عمى التحمية كتكرير اإلنذار

: تقديـ الخفض عمى الرفع- 28
: ، تقديـ الخفض(3){ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة، َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة، َخاِفَضٌة َراِفَعةٌ }:قكلو تعالي

، إلبراز شٌدة اليكؿ كفظاعة المكقؼ، فكأٌنيا تٍخًفضي (رافعة ):، عمى الرفع(خافضة)
اإلنسافى مف مكانو سحيقان قبؿ أٍف ترفعو عاليان، دليبل عمى شٌدة األىكاؿ كفظاعة 

 (4).األحكاؿ
: تقديـ التراب عمى العظاـ- 29

: تقديـ احتمالٌية الرجـ عمى اإلعادة إلى مٌمة القـك
ـْ َوَلْف ُتْفِمُحوا ِإًذا }:قكلو تعالي ـْ ِفي ِممَِّتِه ـْ َأْو ُيِعيُدوُك ـْ َيْرُجُموُك ـْ ِإْف َيْظَهُروا َعَمْيُك ِإ َُّه

 تقديـ احتمالٌية رجميـ عمى احتمالٌية إعادتيـ إلى مٌمة القـك ، ألٌف الظاىر مف ،(5){َأَبًدا
حاليـ ىك الثبات عمى دينيـ كعدـ التزحزح عنو قيد أنممة، كالثبات عمى المبدأ غالبا ما 

 (6). يقتضي تضحيات قاسية كأليمة ثمنا لو
: تأخير ذكر تفجير الّ هر عف ذكر إتياف األكؿ- 30

ْرَ ا ِخاَلَلُهَما َ َهًرا}:قكلو تعالي  ـْ ِمْ ُه َشْيًئا َوَفجَّ ـْ َتْظِم ، لعٌؿ {ِكْمَتا اْلَج ََّتْيِف آَتْت ُأُكَمَها َوَل
تأخير ذكر تفجير الٌنير، كتقديـ ذكر إتياف الٌجنتيف لؤلرزاؽ كافيةن غيرى منقكصة ، مع أٌف 
الترتيب الخارجٌي يقتضي تقديـ المؤٌخر كتأخير المقٌدـ ، لئليذاف باستقبلؿ كؿٍّ منيما في 

تكميؿ محاسف الجنتيف ، كلك عيًكس لتبادر إلى الذىف أٌف المجمكع كاحدة ، بعضيا 
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مترتّْبه عمى بعض ، فإٌف إيتاءى األكؿ متفٌرعه عف الٌسٍقي عادة ، كفي اآلية إيماءه إلى أٌف 
(  1 ).إيتاءى األكًؿ غيري متكٌقؼو عمى الٌسٍقيً 

: تقديـ ذكر الظرؼ عمى المخّصص عميه- 31
َوَلْواَل ِإْذ َدَخْمَت َج ََّتَؾ ُقْمَت َما َشاَء المَُّه اَل ُقوََّة ِإالَّ ِبالمَِّه ِإْف َتَرِف َأَ ا َأَقؿَّ ِمْ َؾ }:قكلو تعالي
،عمى المخٌصص عميو،  لئليذاف بتحتـٌ القكؿ  (إذٍ ):، تقديـي ظرؼ الزماف (2){َمااًل َوَوَلًدا

ٍيثو أك ميممة ( 3). حيف الٌدخكؿ مف غير رى

: تقديـ الماؿ عمى الب يف- 32
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْ َد َربٍَّؾ َثَواًبا }:قكلو تعالي اْلَماُؿ َواْلَبُ وَف ِزيَ ُة اْلَحَياِة الدُّضْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّ
، تقديـ ذكر الماؿ عمى البنيف مع ككنيـ أعزُّ منو ، لبياف عراقة الماؿ فيما (4){َوَخْيٌر َأَماًل 

، كعمـك الحاجة إليو بالنسبة إلى األفراد { ِزيَ ُة اْلَحَياِة الدُّضْ َيا}:فيما نيط بو مف الزينة
 (5).كاألكقات ، فإنو زينة كمٌمده لكٌؿ أحدو مف اآلباء كاألبناء في كٌؿ كقت كحيف

: تقديـ ذكر َسْقِي األ عاـ عمى َسْقِي الّ اس- 33
َياَح ُبْشًرا َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِه َوَأْ َزْلَ ا ِمَف السََّماِء َماًء }:قكلو تعالي َوُهَو الَِّذي َأْرَسَؿ الرٍّ

قدـ ذكر سقي  (6){َطُهوًرا، ِلُ ْحِيَي ِبِه َبْمَدًة َمْيًتا َوُ ْسِقَيُه ِممَّا َخَمْقَ ا َأْ َعاًما َوَأَ اِسيَّ َكِثيًرا
األنعاـ عمى سقي الٌناس، ألٌف األنعاـ ىي قنيةي لئلنساف كعامة منافعيـ كمعايشيـ منكطة 

بيا مف األسفار كحمؿ األثقاؿ، كاالنتفاع بمحكميا كألبانيا كحتى رفثيا ك أبكاليا يستفاد 
منيا منافع شٌتى، فكأٌف سقيى األنعاـً ىك سقيه مف سٍقًي الناس، ألٌف مردكدىا راجعة 

(  7).إلييـ
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: تقديـ ذكر اَللهة المعبودة عمى عابديها - 34
ـْ َواْلَغاُووَف َوُجُ وُد ِإْبِميَس َأْجَمُعوفَ }:قكلو تعالى ، تقديـ ذكر إلقاء (1){َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُه

آليتيـ المعبكديف في الجحيـ عمى عابدييا التابعيف ليا ، لئلشارة إلى أٌنيـ ييؤىٌخركف عنيا 
 (2).في الكبكبة ليشاىدكا سكء حاؿ آليتيـ مف األصناـ كغيرىا ليزدادكا غٌمان إلى غٌميـ

: تقديـ ذكر التراب عمى العظاـ البالية- 35
ُلوَف، }:قكلو تعالى َوَكاُ وا َيُقوُلوَف َأِئَذا ِمْتَ ا َوُك َّا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأِإ َّا َلَمْبُعوُثوَف َأَوآَباُؤَ ا اأْلَوَّ

ِليَف َواَْلِخِريَف ،َلَمْجُموُعوَف ِإَلى ِميَقاِت َيْوـٍ َمْعُموـٍ  ، تقديـ ذكر التراب عمى (3){ُقْؿ ِإفَّ اأْلَوَّ
عمى العظاـ ، لعراقتو في استبعاد البعث كالنشكر، كانقبلبو مف األجزاء البادية كالبالية، 

كفي تقديـ األٌكليف في الٌرد عمييـ، مف باب المبالغة في الٌرد كتككيده ، حيث كاف 
إنكارىـ لبعث آبائيـ أشٌد مف إنكارىـ لبعثيـ لطكؿ األمد، مع ما فيو مف مراعاة الترتيب 

ـٌ تبعيـ اآلخركف  ( 4). الكجكدٌم، حيث مضى األٌكلكف ث
: تقديـ الغيب عمى الشهادة- 36

ـُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُف الرَِّحيـُ }:قكلو تعالي ، (5){ُهَو المَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِل
تقديـ عمـ الغيب عمى عمـ الشيادة ، إٌما بسبب تقٌدمو في الكجكد، كتعٌمؽ العمـ القديـ بو 

 (6).، أك مف باب تقديـ المعدـك عمى المكجكد كالٌسٌر عمى العبلنٌية
: تقديـ الكفر عمى اإليماف- 37

ـْ ُمْؤِمٌف َوالمَُّه ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيرٌ }:قكلو تعالي  ـْ َكاِفٌر َوِمْ ُك ـْ َفِمْ ُك ، (7){ُهَو الَِّذي َخَمَقُك
جاء تقديـ ذكر الكافر أٌكال كالمؤمف ثانيا، ألٌف الكافريف أكثر عددا مف المؤمنيف فيما بيف 

المخاطبيف، كما أٌنو األنسب كاألليؽ في مقاـ التكبيخ كاإلنكار عمييـ كلكغيـ في 
 (.8)الكفر
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 :تقديـ الّسّر عمى الجهر-38
ُدورِ }:قكلو تعالي ـٌ ِبَذاِت الصُّض ـْ َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإ َُّه َعِمي وا َقْوَلُك تقديـ الٌسٌر عمى ، (1){َوَأِسرُّض

الجير لئليذاف بافتضاحيـ ككقكع ما يحذركنو مكشكفا مف أٌكؿ األمر، كالمبالغة في بياف 
شمكؿ عممو المحيط بجميع المعمكمات ، ككأٌف عممو تعالي بما يسٌركنو أقدري منو بما 
يجيركف بو ، مع ككنيما في الحقيقة عمى حٌد سكاء ،  كقد تككف العٌمةي ىي أٌف مرتبة 
الٌسٌر ميتقٌدمةه عمى مرتبة الجير، إٌذ ما مف شيءو ييٍجيىري بو إاٌل ككاف مضمرا يتعٌمؽ بو 

 (2).اإلسرار غالبا، كتعٌمؽ عمـ اهلل بحالتو األكلى متقٌدـه عمى تعٌمقو بحالتو الثانية
: تقديـ ذكر إخراج الماء عمى إرساء الجباؿ- 39

َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَؾ َدَحاَها ، َأْخَرَج ِمْ َها َماَءَها َوَمْرَعاَها ، َواْلِجَباَؿ َأْرَساَها ، }:قكلو تعالي
ـْ َوأِلَْ َعاِمُكـْ   ، لعٌؿ تقديـ ذكر إخراج الماء كالمرعى  عمى إرساء الجباؿ ، (3){َمَتاًعا َلُك

مع أٌف إرسائيا سابؽه عمى إخراج الماء كالمرعى، كما أٌنو شديد االرتباط مف حيث 
إبراز كماؿ االعتناء كاالىتماـ بشأف المأكؿ كالمشرب : المعنى بدحك األرض ، كغرضو

   (4).، مع ما فيو مف دفع تكٌىـ رجكع ضميرم الماء كالمرعى إلى الجباؿ
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: القصر تعريفه وطرقه :   المبحث األوؿ

: تعريؼ القصر لغة كاصطبلحا

امرأة قاصرة :  مصدر قصر يقصر قصرا، كىك الحبس كالمنع ، يقاؿ : القصر لغة 
 .(1)الطرؼ، أم ال تمٌد بصرىا إلى غير بعميا،

 ، أم حصر مكصكؼ في (2)تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص:  كاصطبلحا 
ما محمد إال أسكة حسنة، كما أسكة : صفة ، أك حصر صفة في مكصكؼ،  ففى نحك 

حسنة إال محمد، قصرنا في المثاؿ األكؿ محمد عمى صفة، كىي ككنو أسكة حسنة، 
كنفينا عنو ما يناقض ذلؾ مف الصفات، كفي المثاؿ الثانى قصرنا الصفة كىي ككنو 

، كنفيناىا عف غيره، كقد تحقؽ ىذا المعنى بأسمكب "محمد" أسكة حسنة عمى المكصكؼ 
. مخصكص كطريؽ معٌيف ىك النفي كاالستثناء

    استخدـ الرعيؿ األكؿ مف الببلغييف في ىذا الباب  ثبلثة مصطمحات، ىي القصر، 
الحصر كاالختصاص، أك التخصيص، عمى أنيا مترادفات لممعنى االصطبلحي 

  (3)لمقصر

  
                                                           

1
 (ق ص س )، ٔأعبط انج٣غخ نهضيخشش٘ ، يبدح  (ق ص س )نغبٌ انؼشة ٢ثٍ يُظٕس ، يبدح -  
2

ٔا٠ٚؼبػ نهخـٛت . ْـ،  داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد1403، 1، ػجـّ ٔششؽّ َؼٛى صسصٔس، ؽ288اَظش يفزبػ انؼهٕو نهغكبكٙ ، ص-  

 .ْـ ، انًـجؼخ انخٛشٚخ ثًظش1306، 1، ؽ75 ، ٔكزبة انزؼشٚفبد نهششٚف انغشعبَٗ، ص 3/12انمضُٔٚٗ 
،  فٙ يعرع تفرٚقّ ثٍٛ تقذٚى انًفعٕل ٔتأخٛرِ ٔأًَٓب نٛطب ضٕاء،  ٔ عُذ 339 اَظر عجذ  انقبْر انجرجبَٗ فٙ دالئم اإلعجبز، ص -3

: دذٚخّ عٍ يعُٗ انقظر انًطتفبد يٍ انخجر انًعرف ثبألنف ٔانالو إلفبدح يعُٗ انجُص، فقذ ركر فّٛ يظطهخ انقظر ، اَظر فٙ انظفذبد 

 أيب انطكبكٗ فقذ تقٛذ ثًظطهخ انقظر فٙ انجبة كهّ، ٔنى ٚكذ ٚطتعًم غٛرِ، ٔفبقب يع َسعتّ انًُطقٛخ   ،.181 ، 180، 179

انتٙ ال ُٚطجى يعٓب إشبعخ يظطهذبد كخٛرح نًعُٗ ٔادذ، أيب انخطٛت ٔ انشراح يٍ ثعذِ، فقذ اَتشر نذٚٓى اضتعًبل انقظر 

     ثٛرٔد  –، يطجٕعبٌ ضًٍ شرٔح انتهخٛض ، دار انطرٔر 166/ 2، ٔانذضٕقٙ 166/ 2ٔاالختظبص ، اَظر انطجكٗ 
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 طرؽ القصر

         تحٌدث الببلغيكف عف ستة طرؽ لمقصر االصطبلحي، كميا تٌدؿ عمى معنى 
: القصر كالحصر بدرجات مختمفة، كىي 

   :النفي كاالستثناء: أكال 

اإلخراج بإال أك إحدل أخكاتيا، لما كاف داخبل في الحكـ السابؽ عمييا :  االستثناء ىك 
.  (1)دخكال حقيقيا أك تقديريا

دُّ إلييا  ترى       كالنفي كاالستثناء ىك الطريؽ األـٌ ألساليب القصر، بدليؿ أف بقية الطرؽ ي
    2.لمتحقؽ مف تضمنيا كداللتيا عمى المعنى القصر

تفيد معنى القصر، إال " إنما" أجمع جميكر النحاة كالببلغييف عمى أٌف (3 )إ ما: ثا يا 
:  أنيـ مختمفكف في نكع داللتيا عمى ىذا المعنى 

: ، المؤلؼ مف (إنما)إنيا تدؿ عمى معنى القصر بالكضع ، أم بمفظيا المنطكؽ : قيؿ 
 .الزائدة (ما+إفٌ )

عمى معنى القصر بالفحكل ، كمعكنة القرائف المحيطة بيا في  (إٌنما)تدؿ: كقيؿ -2
إال أف المعتمد ىك ما ذكره اإلماـ عبد القاىر كسار ، (4).السياؽ، لفظية كانت أك معنكية

ال): عميو كثير مف المحققيف، أف كجو داللتيا عمى القصر ىك تضمنيا معنى التي  (ما كا 
. ىي أـ الباب

  

                                                           
1

  ؽ، انؾهجٙ ، انمبْشح141/ 2، ؽ ث٢ٕق، ٔاٞشًَٕٗ 1/224اَظش ششػ انكبفٛخ نهششٚف انشػٙ-  
2

 328اَظش د٢ئم ا٠ػغبص ص-  
3

 191/ 2، ٔانذعٕلٙ 191/ 2، ٔانغجكٗ 328اَظش ؿشق انمظش فٙ د٢ل ا٠ػغبص ص -  
4

انمبْشح ، ٔاَظش  - ْـ ، انًغهظ اٞػهٙ نهشئٌٕ ا٠ع٣يٛخ1399يؾًذ ػجذ انخبنك ػؼًٛخ، ؽ  / ، د د53/ 2اَظش انًمزؼت نهًجشد -  

 انمبْشح- ، انخبَغ1988ٗ/ ْـ1408 ، 3ؽ-  ػجذ انغ٣و ْبسٌٔ: ، د 130/ 3، 138/ 2انكزبة نغٛجّٕٚ 
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 (1)العطؼ، ببؿ وال، ولكف: ثالثا 

في سياؽ حديثو عف إنما، أما " ببل"تحدث اإلماـ عبد القاىر حديثا عابرا عف العطؼ 
في حيف تحدث السكاكي كالخطيب عف . ، فقد ضرب عنيما صفحا(بؿ كلكف):العطؼ بػ
حديثا مقتضبا، ككاف نصيب العطؼ بمكف عندىما مثاال كاحدا نقمو  (ببؿ كال)العطؼ 

. البلحؽ عف السابؽ

بؿ، كال، كلكف، دكف :    يقتصر الحديث في باب القصر عمى أحرؼ العطؼ الثبلثة
أف يقتضي حرؼ العطؼ ثبكت : سكاىا مف أحرؼ العطؼ، ك الضابط الذم يجمعيا ىك

حكـ قبمو مضاد لما بعده ، أك إثبات حكـ لما بعده مضاد لما قبمو، بأف يككف الحكـ 
مثبتا ألحد المتعاطفيف منفيا عف اآلخر، كيظير أف اشتماليما عمى ىذيف المعنييف، 

. النفي كاإلثبات ىك السر في اعتدادىما ضمف طرؽ القصر االصطبلحية

   (2)ضمير الفصؿ: رابعا 

 يطمؽ النحاة ضمير الفصؿ عمى ضمائر الرفع المنفصمة، الكاقعة بيف المبتدأ كالخبر 
المعرفتيف، أك ما كاف أصميما المبتدأ كالخبر مف معمكالت النكاسخ، كيقع ضمير الفصؿ 

.   الحجازية كخبرىا(ما)أيضا بيف

، لفصمو بيف االشتباه بيف النعت كالخبر، "ضمير فصؿ"        يطمؽ البصريكف عميو 
أك الخبر كالتابع ، كاألكؿ أشير ك الثاني أدؽ كأحكـ ، ألنو يشمؿ التككيد كالبدؿ في 

عمادا أك دعامة ، : أما الككفيكف فيسمكنو . {كنت أنت الرقيب عمييـ}:قكلو تعالي: نحك
ألنو يعتمد عميو في إتماـ معنى الكبلـ أك لككنو حافظا ما بعده ، فبل يسقط عف الخبرية 

.  (3)، كالعماد يحفظ السقؼ مف السقكط

  
                                                           

1
 586، ٔانغُٗ انذاَٗ فٙ ؽشٔف انًؼبَٗ نهًبنمٙ ، ص392/ 1اَظش اَظش انًغُٗ ٢ثٍ ْشبو -  
2

 2/494، ٔانًغُٗ ٢ثٍ ْشبو 24/ 2 ، ٔششػ انكبفٛخ فٙ انُؾٕ نهشػٙ 2/706اَظش ا٠َظبف فٙ  يغبئم انخ٣ف  نَٟجبسٖ -   
3

 494/ 2،  ٔانًغُٗ ٢ثٍ ْشبو 707/ 2اَظش انخ٣ف فٙ يغبئم انخ٣ف  -   
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: ضمير الفصؿ ع د البالغييف

يدرس الببلغيكف ضمير الفصؿ مع أحكاؿ المسند إليو ، كالظاىر أف  أحؽ األبكاب بو 
ىك باب القصر، أك أضرب الخبر في اإلسناد الخبرم ، باعتباره كاحدا مف مؤكدات 
الجممة الخبرية التي ترتقي أحيانا إلى مستكل القصر كاالختصاص ، ففي ذلؾ ضبط 

 مف بيف ما مثؿ (1)لمباب ك جمع لؤلشباه كالنظائر في مكاف كاحد ، كقد مثؿ لو السكاكى
كجعؿ السييمي مف بيف شكاىده قكلو . (2)زيد ىك يذىب ، كردده الخطيب: بنحك
 ، كغير خاؼ أف الضمير لـ (3){َوَأ َُّه ُهَو َأْضَحَؾ َوَأْبَكى، َوَأ َُّه ُهَو َأَماَت وَأْحَيا}:تعالي

يقع بيف مبتدأ كخبر معرفتيف، بؿ بيف مبتدأ كخبره الفعمي ، مضارعا في مثاؿ السكاكى 
كماضيا في تمثيؿ السييمي ، كىك ما يعنى أف الببلغييف كٌسعكا مف دائرة ضمير الفصؿ 

.   ضمير الرفع المنفصؿ الكاقع بيف المبتدأ كخبره الفعمي: ليشمؿ 

كقد اعتبر العمماء معنى القصر كاالختصاص في ضمير الفصؿ حينا، كما جعمكا داللتو 
مينصٌبان عمى تقكية اإلسناد كتككيد معنى القصر المستفاد مف تعريؼ الطرفيف أحيانا 

 .كثيرة

:  تعريؼ الطرفيف : خامسا 

  تحدث النحاة عف أصؿ المبتدأ كالخبر مف حيث التعريؼ كالتنكير، فقالكا إف األصؿ 
في المبتدأ أف يككف معرفة ألنو محكـك عميو ، كالحكـ عمى المجيكؿ غير مفيد فائدة 

ـي المخاطبى  تامة ، أما الخبر فاألصؿ فيو أف يككف نكرة ، ألنو حكـ يفيد بو المتكم
ذا  المعنى الذم يتضمنو ، فإذا جاء المبتدأ معرفة كالخبر نكرة ، فيك أصؿ الكبلـ ، كا 

عمر صحابيّّ ، كالحسف تابعيّّ ، :  جاء الشيء عمى أصمو ال يسأؿ عف عمتو ، نحك 

                                                           
1

 .191اَظش يفزبػ انؼهٕو  نهغكبكٗ ص -  
2

  50/ 2 نهخـٛت انمضُٔٚٗ 2اَظش ا٠ٚؼبػ - 
3

 44-43: انُغى-  
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زيد العادؿ ، كبكر الكرع ، فيك محظكر في : أٌما إذا جاء كبل الطرفيف معرفة ، نحك 
. (1)الصناعة النحكية

   غير أٌنيـ أجازكا مجيء الخبر معرفة شىٍرطى أف يفيد فائدة تامة ، كأف يفيد معنى جديدا 
: زائدا عمى ما يفيده الخبر النكرة ، كمف ذلؾ

.   أف يفيد معنى القصر كاالختصاص-1

 . أف يرد مكرد التقكية كالتأكيد لمعنى اإلسناد- 2  

.   أف يككف في مقاـ إبراز التذلؿ كالخشكع- 3

 (2).أف يككف في مقاـ اهإلقرار ك اإلذعاف- 4

: أ واع القصر

     ينقسـ القصر بالنظر إلى عمـك المنفي في الحقيقة كالكاقع ، أك خصكصيتو بالنظر 
: إلى شيء آخر معيفو يراد نفي المعنى عنو إلى قسميف

كىك تخصيص المقصكر بالمقصكر عميو ، بحيث ال يتجاكزه : القصر الحقيقي: األكؿ
إلى غيره عمى كجو الحقيقة كاليقيف، فالمعنى ىنا عاـ يشمؿ جميع ما عدا المقصكر 

:  عميو، كىك ضرباف 

كىك أف يختص المقصكر بالمقصكر عميو، بحيث ال يتجاكزه : قصر حقيقي تحقيقي -1
ال خطيب في البمد إال بكر، إذا لـ يكف  فيو في : إلى غيره في حقيقة األمر، نحك

. الحقيقة كالكاقع خطيب سكاه

كىك أف يختص المقصكر بالمقصكد عميو :  (المجازل): القصر الحقيقي االدعائي- ب
بحيث ال يتجاكزه إلى غيره عمى كجو االدعاء، باعتبار ما سكاه  شيئا غير معدكد 

                                                           
1

 ، يؤعغخ انشعبنخ1988/ ْـ1408، 3ػجذ انؾغٍٛ انفزهٙ،  ؽ. د : ، د66/ 1اَظش اٞطٕل فٙ انُؾٕ ٢ثٍ انغشاط -  
2

 .اَظش انًشعغ انغبثك-  
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 ، حيث (1){ِإ ََّما َيْخَشى المََّه ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماءُ }:بالقياس إلى المقصكر، كمنو قكلو تعالي
قصرت اآلية خشية اهلل عمى العمماء بحيث ال تتجاكزىـ إلى غير ىـ قصرا حقيقيا 

ادعائيا ، بالنظر إلى أف غير اهلل قد يخشكف اهلل ، كلكٌف خشيتيـ كبل خشية بالنظر إلى 
  (2).خشية أىؿ العمـ

كىك تخصيص المقصكر بالمقصكر عميو بالنظر كاإلضافة : القصر اإلضافي: ثانيا 
إنما الفقيو الشافعي، إذا : إلى شيء آخر معينا، يحدده المقاـ كييدم إليو السياؽ، نحك 

ثباتيا لمشافعي .   أريد نفي صفة الفقو عف البخارل مثبل ، كا 

   :أقساـ القصر اإلضافي

:  (3)     ينقسـ القصر اإلضافي باعتباريف اثنيف إلى ثبلثة أقساـ ، ىما

.   حاؿ المخاطب كاعتقاده في الحكـ - أ

الحقيقة كالكاقع الماثؿ، الذم يستند إليو المتكمـ في تصحيح أك تصكيب اعتقاده -  ب 
.   المخاطب المخالؼ لمحقيقة كالكاقع

:  (4)أما األقساـ الثبلثة لمقصر اإلضافي فيي

كىك أف يعتقد المخاطب الشركة في الحكـ بيف اثنيف فأكثر، كالكاقع : قصر إفراد: أكال
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ المََّه ثَاِلُث }:يشيد بغير ذلؾ،  كقكلو تعالي في حؽ النصارل

األب، االبف، ): ، ىـ يعتقدكف أف اهلل ثالث ثبلثة (5){ َثاَلَثٍة َوَما ِمْف ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحد
. فخكطبكا بأسمكب القصر اإلضافي إفرادا، استنادا إلى الحقيقة كالكاقع  (كركح القدس
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 28: فبؿش -  
2

 .،  انذاس انزَٕغٛخ نهُشش1983، 3، ؽ304/ 22اَظش انزؾشٚش ٔانزُٕٚش نهـبْش ثٍ ػبشٕس -  
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5

  73:انًبئذح - 
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كىك اعتقاد المخاطب عكس الحكـ القائـ ك الكاقع ، كمنو : قصر إضافي قمب: ثانيا 
ليس عار أف يقاؿ فقير     إنما العار أف يقاؿ بخيؿ :     قكؿ الشاعر 

الكبلـ مكجوه لمف يعتقد بأف الفقر مذمة كعار، كأٌف البخؿ شطارةه كحسفي تدبير ، فقمب 
الشاعر ىذا االعتقاد المجافي لمحقيقة، مقررا بأٌف المذٌمة كالعار ىك في البخؿ كشٌح 

   (1).النفس

كىك أف يككف المخاطب مترددا بيف أمريف فأكثر ، بيف ما ىك : قصر تعييف: ثالثا 
ـه ، كأٍف يترٌدد متردده بيف أف يككف يكسؼ عميو السبلـ  حقيقة كاقعة كبيف ما ىك خياؿ حاًل

إنما يكسؼ : مف بنى إسرائيؿ أك مف أقباط  مصر،  فتقكؿ  ). إسرائيؿ مف بنى  2)  

                                                           
1

 .21اَظش انفشٔق ا٢عزؼًبنٛخ ٔ انذ٢نٛخ ثٍٛ ؿشق انمظش ا٢طـ٣ؽٛخ ، َٕس انذٍٚ ثبشب، ص- 
2

 22-21اَظش انًشعغ انغبثك، ص- 
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 أساليب القصر في تفسير أبي السعود: المبحث الثا ي

       تقدـ الحديث عف التقديـ كالتأخير الذم ىك أحد طرؽ القصر ، في الفصؿ الرابع 
مف ىذا البحث ، سكاء ما تعمؽ منو بالمسند إليو أك المسند أك متعمقات الفعؿ، جمعا 

. لؤلشباه كالنظائر، كضبطا ألطراؼ المكضكعات

     أما طريؽ العطؼ ببؿ كال كلكف ، فمـ يجد الباحث شيئا مذككرا مٌما يتعمؽ بمكضكع 
القصر كاالختصاص لدل شيخ اإلسبلـ أبي السعكد ، حيف تعٌرضو بالتفسير لآليات 

 ، ما يٌدؿ عمى (1)في النظـ القرآني الكريـ التي كرد فييا العطؼ بأحد األحرؼ الثبلثة
، يكرد الباحث في ما يمي (2)ضعؼ انتمائيا لباب القصر كعدـ  رسكخ قدميا في ميدانو

طائفةن مف أساليب القصر كالمعاني المصاحبة لو ،  معتمدا عمى ما ذكره أبك السعكد ، 
.   كمستعينا بغيره مف أئمة التفسير البياني

: ال في واالسث اء : أوال 

 حصر مهّمة المرسميف في التبشير واإل ذار: 

 أسمكب قصر بالنفي ،(3){َوَما ُ ْرِسُؿ اْلُمْرَسِميَف ِإالَّ ُمَبشٍِّريَف َوُمْ ِذِريفَ }:قكلو تعالي
كاالستثناء ، حيث قصرت صفة إرساؿ اهلل لممرسميف عمى مكصكؼ كاحد ، ىك ميٌمةي 

التبشير باإليماف كبالجٌنة كالنعيـ ، كاإلنذار مف الكفر كمف العقكبة كالجحيـ ، كىك قصر 
إضافي إفراد ، أم ليست ليـ ميماته متعددة أك مفتكحة ، مف قبيؿ اإلكراه كحٌب 

  (4).السيطرة كالييمنة عمى الٌناس ، بؿ ميٌمة كاحدة ال يتعٌدكنيا إلى غيرىا

                                                           
1

 40: ، اٞؽضاة 169، 67: ،  آل ػًشاٌ 135: انجمشح:  اَظش رفغٛشِ نٝٚبد -  
2

 116-114اَظش انفشٔق ا٢عزؼًبنٛخ ٔانذ٢نٛخ ، َٕس انذٍٚ ثبشب ، ص -  
3

 48: اَٞؼبو -  
4

 385/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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  حصر مصدر ال صر والتمكيف في اهلل وحده: 

ـْ ِبِه َوَما ال َّْصُر ِإالَّ ِمْف ِعْ ِد }:قوله تعالى  ـْ َوِلَتْطَمِئفَّ ُقُموُبُك َوَما َجَعَمُه المَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َلُك
، في اآلية أسمكب قصر بالنفي كاالستثناء ، كىك قصر صفة النصر (1){المَّهِ 

المخصكص عمى الكجو الميعٌمؿ بو في اآلية عمى مكصكؼ كاحد ىك اهلل ، أٍم كائنا 
ككاقعا منو  ال مف غيره ، فيك الذم يبعث مف لدنو النصر كالتأييد ، كيرسؿ مف عنده 

 (2).الطمأنينة كالبشرل بو ال مف عند غيره

:  قصر مغّبة عدـ اإليماف عمى ذات الفرد

ـْ َوَما َيْشُعُروفَ }:كلو تعالي ْف ُيْهِمُكوَف ِإالَّ َأْ ُفَسُه ـْ َيْ َهْوَف َعْ ُه َوَيْ َأْوَف َعْ ُه َواِ   ،(3){َوُه
أسمكب قصر بالنفي كاالستثناء ، مف قصر الصفة عمى المكصكؼ ، حيث قصرت 

صفة إىبلؾ القـك عمى مكصكؼ كاحد ىك أنفسيـ ، ال يتعٌدكنيا إلى إىبلؾ أنفس غيرىـ 
، فمف عمؿ صالحا فمنفسو كمف أساء فعمييا ، كىك قصر حقيقي مجازا ، بالنظر إال 
أٌنيـ قد ييمككف غيرىـ معيـ ، خاصة إذا كانكا مف الكبراء المتبكعيف ، كلكٌف إىبلؾ 
المرء نفسو دكنو أٌم إىبلؾ آخر ، فكٌؿ إىبلؾ سكاه ىك كبل إىبلؾ ، ألٌف األصؿ أف 

 (4).ييمؾ المرء غيره كي ينجك بنفسو كجمده

 :قصر اعتقاد المشركيف عمى الظف

ـْ ِإالَّ َظ ًّا ِإفَّ الظَّفَّ اَل ُيْغِ ي ِمَف اْلَحؽٍّ َشْيًئا}:قكلو تعالى ، أسمكب (5){َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُه
قصر بالنفي كاالستثناء ، حيث حيًصرٍت صفةي اتباًع المشركيف آلليتيـ كاعتناقيـ 

لعقائدىـ عمى مكصكؼ كاحد ىك الظٌف ، بحيث ال يتعدل اتباعيـ ليا إلى اليقيف ، كىك 
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قصر إضافي إفرادا،  أم بالنظر إلى ترٌدد عقيدتيـ الدينية بيف العمـ كاليقيف كبيف الٌشؾ 
  (1).كالظٌف، فإٌف عقيدتيـ كاتباعيـ آلليتيـ محصكرة في الظٌف ال يتعداه أبدا إلى اليقيف

 :حصر عّمة عدـ اإليماف في االحتجاج ببشرية الرسؿ

ـُ اْلُهَدى ِإالَّ َأْف َقاُلوا َأَبَعَث المَُّه َبَشًرا }:قكلو تعالي َوَما َمَ َع ال َّاَس َأْف ُيْؤِمُ وا ِإْذ َجاَءُه
، أسمكب قصر بالنفي كاالستثناء ، حيث قصرت اآلية عٌمةى عدـ إيماف (2){َرُسواًل 

المشركيف باهلل كرسكلو إذ جاءىـ اليدل ، عمى مكصكؼ كاحد ىك إنكارىـ أف يبعث اهلل 
بشرا رسكال إلييـ ، كىك قصر حقيقي مجازا، بالنظر إلى أٌف أسباب عدـ اإليماف كثيرة ، 

كلكٌنيا غير معتبرة بالقياس إلى عٌمة إنكار المشركيف أف يرسؿ اهلل إلييـ رسكال مف 
البشر، إٌما مف حيث كثرة المتحاٌجيف بيذه العٌمة ، أك لشٌدة تشٌبث المشركيف بيا 

كاستمرارىـ عمييا ، كمكاجية الرسؿ بيا عمى اختبلؼ األمـ كالقركف ، أك رٌبما كاف ىك 
 (3).المانع بحسب الحاؿ أك عند سماع الجكاب منيـ

 :قصر سبب الضالؿ عمى إغواء الغير

ـْ ِبَربٍّ اْلَعاَلِميَف ، َوَما َأَضمََّ ا ِإالَّ }:قكلو تعالي يُك َتالمَِّه ِإْف ُك َّا َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍف ، ِإْذ ُ َسوٍّ
أسمكب قصر بالنفي كاالستثناء ، المعنى قائـ عمى  قصر ضبلليـ عمى ، (4){اْلُمْجِرُموفَ 

ككنو بسبب إضبلؿ المجرميف ليـ، مف غير أٍف يستقمُّكا في تحقيقىو ، أك يككف بسبب 
إضبلؿ الغير ليـ ، ال عمى معنى قصر اإلضبلؿ عمى المجرميف دكف غيرىـ ، كأٌنو 

كما صدر عٌنا ذلؾ اإلضبلؿ الفاحش إال بسبب إضبلليـ لنا، كالمراد مف المجرميف : قاؿ
 (5).ىنا ىـ سادتيـ ك كبراؤىـ
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 :مع ى القصر والمعا ى المصاحبة: إّ ما : ثا يا 

 :إظهار األمر الم كر م زلة األمر المعروؼ الذائع 

ـْ اَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإ ََّما َ ْحُف ُمْصِمُحوفَ }:قكلو تعالي َذا ِقيَؿ َلُه أسمكب ، (1){َواِ 
أٍف يجعمكا أنفسيـ مقصكريف عمى اإلصبلح المحض، بحيث ال : القصر بإٌنما ، غرضو 

إلى أٌف ذلؾ مف "  إٌنما:" تتعٌمؽ بو كال بيـ  شائبة فساد أك إفساد ، مشيريف بكممة 
  الكضكح كالجبلء كمف الشيكع كالذيكع ، بحيث ال ينكره  منكره كال يرتاب منو مرتابه 

.  (2). زعما منيـ كادعاءن بذلؾ

 :  تقميؿ الشأف وتهويف األمر

َذا َقَضى َأْمًرا َفِإ ََّما َيُقوُؿ َلُه ُكْف َفَيُكوفُ }:قكلو تعالى  ، أسمكب القصر بإٌنما ، يفيد (3){َواِ 
قصر أمر القضاء كالقدر في حٌؽ اهلل تعالي كحدكث المٌقٌدرات كفقا لتعٌمؽ المشيئة بيا 

تقميؿ شأف الخمؽ كاإليجاد : فيككف، كداللة القصر كمغزاه ىك " كيفٍ : " عمى الكاؼ كالٌنكف
كغيرىما مٌما يتعٌمؽ  بتصريؼ ممككت السمكات كاألرض كالتيكيف مف أمرىا عند اهلل 

( 4).تعالي، في سرعة حصكؿ المأمكر بو دكف  تكٌقؼو عمى شيءو ٌما

َيُقوُلوَف َأِإ َّا َلَمْرُدوُدوَف ِفي اْلَحاِفَرِة، َأِإَذا ُك َّا ِعَظاًما َ ِخَرًة ،َقاُلوا ِتْمَؾ ِإًذا }:كمنو قكلو تعالي
 أسمكب القصر بإنما تفيد معنى التعميؿ يقتضيو ،(5){َكرٌَّة َخاِسَرٌة ،َفِإ ََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ 

مف أمره ، فإٌف مدار  إنكارىـ إلحياء العظاـ النخرة ، كما يفيد معنى تقميؿ شأنو كالتيكيف
ال تستصعبكىا، فٌإنما : إنكارىـ ىك استصعاب حدكثو كاستبعاده تماـ االستبعاد، فالمعنى

ىي كاقعة بصيحة كاحدة كىي النفخة الثانية، فإذا ىـ قياـه أحياءه عمى كجو األرض، 
 (6).فالمسألة عند اهلل ىٌينةه يسيرة
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  :قصٌر إفراد اهلل في ألوهيته

ـْ ِإ ََّما المَُّه ِإَلٌه َواِحٌد }: قوله تعالي  َفآِمُ وا ِبالمَِّه َوُرُسِمِه َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة اْ َتُهوا َخْيًرا َلُك
، أسمكب القصر بإنما، مف قصر المكصكؼ (1){ُسْبَحاَ ُه َأْف َيُكوَف َلُه َوَلدٌ 

عمى صفة األلكىية الحٌقة ،  قصر إضافي إفراد، إلفراد اهلل في ألكىٌيتو ، ألٌف (اهلل  ) 
كال تقكلكا ثبلثة انتيكا خير }: المخاطبيف يعتقدكف التعٌدد في الحكـ كأٌنيـ ثبلثة آلية 

  (2){لكـ

: قصر والية المؤم يف عمى اهلل ورسوله

اَلَة َوُيْؤُتوَف الزََّكاَة }:قوله تعالي ـُ المَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَف آَمُ وا الَِّذيَف ُيِقيُموَف الصَّ ِإ ََّما َوِليُّضُك
ـْ َراِكُعوفَ  عمى مكصكؼ  (كالية المؤمنيف) أسمكب قصر بإنما، مف قصر الصفة  ،(3){َوُه

ىك اهلل كرسكلو، كىك مف قصر التعييف فيما يظير، ألنو لٌما نياىـ اهلل عف مكاالة الكفرة 
كعٌممو بأٌف بعضيـ أكلياء بعض، كبٌيف أٌف مف يتكالىـ  يككف منيـ، بٌيف كعٌيف ىنا مف 

 (4).ىك كلٌييـ بطريؽ قصر الكالية عميو

  : قصر عمارة المساجد عمى المؤم يف

اَلَة َوآَتى }:قوله تعالي ـَ الصَّ ِإ ََّما َيْعُمُر َمَساِجَد المَِّه َمْف آَمَف ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ اَْلِخِر َوَأَقا
ـْ َيْخَش ِإالَّ المَّهَ  مف  ىك ،(6) سياؽ اآليات يتحدث عف المسجد الحراـ، ،(5){الزََّكاَة َوَل

، عمى مكصكؼ كاحد ، ىـ المذككركف بصفاتيـ (صفة عمارة المساجد)قصر الصفة
النبيمة ، بحيث ال تتعداىـ إلى سكاىـ، كىك قصر حقيقي مجازل، عمى معنى أٌف عمارة 

المساجد المعتٌد بيا عند اهلل بالثكاب كاألجر العظيـ ، ىي عمارة أىؿ اإليماف ، أما 
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غيرىـ فعمارتيـ إف حصمت فيي غير معتٌد بيا ، فيي عمارة  كبل عمارة ، فيك قصري 
  (1).تحقؽو كاعتدادو ال قصرى جكازو ككقكعو 

 :لقصر الداؿ عمى مع ى التعميؿ والبيافا

ـْ ِإَلى }:قكلو تعالي  ـْ ِفي َشْيٍء ِإ ََّما َأْمُرُه ـْ َوَكاُ وا ِشَيًعا َلْسَت ِمْ ُه ِإفَّ الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَ ُه
تعميؿ معنى النفي كبيانو كتفسيره ، :  أسمكب القصر بإٌنما بعد النفي، غرضو ،(2){المَّهِ 

 عمى اهلل ال عمى غيره ، مف قصر الصفة عمى بقصر عاقبة  القـك المتفرقيف في دينيـ
 (3).المكصكؼ

ـْ ِلَيْوـٍ َتْشَخُص }:كمنو قكلو تعالي ُرُه َواَل َتْحَسَبفَّ المََّه َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُؿ الظَّاِلُموَف ِإ ََّما ُيَؤخٍّ
تعميؿ معنى النيي كبيانو ، :  القصر بإنما  بعد الٌنيي ، غرضو ،(4){ِفيِه اأْلَْبَصارُ 

بقصر عمًة تأخير اهلل  عقاب الٌظالميف عمى عٌمة كاحدة ، ىي تأخيرىـ ليـك محدد معمـك 
ـٍ مستمرا عمى ما كنت عميو مف عدـ : تشخص فيو أبصارىـ جاحظةن ، كالمعنى  فىدي
، كال تحزف عمى تأٌخر نزكؿ العذاب بساحتيـ ، حسبانو تعالي غافبل عف سكء أعماليـ 

تعميؿ النيي الكاقع في صدر اآلية بالعمة الكامنة كراء إمياؿ :  فمعنى القصر كمغزاه ىك
 (5).اهلل لمقـك المجرميف

 ، أسمكب القصر بإٌنما ؛ قصر ميٌمة ككاجب (6){َفَذكٍّْر ِإ ََّما َأْ َت ُمَذكٍّر}:كمنو قكلو تعالي
عمى التذكير كالببلغ المبيف ، بحيث ال - صمي اهلل عميو كسمـ– المخاطب كىك النبي 

يتجاكزه إلى غيره ، كاتباع أسمكب القسر كاإلكراه ، أك السيطرة كالييمنة عمييـ ، فكاف 
 (7).تعميبل لمراده كبيانا لمغزاه" فٌذكٍر " أسمكب القصر بإٌنما بعد األمر 
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 (1)القصر الداؿ عمى مع ى الّتعريض: 

ـْ ُيَتَقبَّْؿ ِمَف اَْلَخِر َقاَؿ أَلَْقُتَم ََّؾ َقاَؿ ِإ ََّما َيَتَقبَُّؿ المَُّه }:قكلو تعالي َفُتُقبٍَّؿ ِمْف َأَحِدِهَما َوَل
 أسمكب القصر بإنٌما، قصر صفة قبكؿ األعماؿ عمى مكصكؼ  ،(2){ِمَف اْلُمتَِّقيفَ 

جاء ىذا بعد أف تيٌدده  كاحد ىك ككنيا صادرة مف المؤمنيف المتقيف ال مف غيرىـ ،
التعريض بو ،  بأٌف عممو لف يككف مقبكال : قابيؿ بالقتؿ كسفؾ ٌدمو ، كمقصكده ىك 

عند اهلل ألٌنو ليس مف المتقيف في شيء ، كالتقكل ىي شرطي قبكؿ األعماؿ مف اهلل ، 
إٌنما أكتيتى مف قبؿ نفسؾ ، مف فجكرؾ كتجٌرئؾ عمى حرمات اهلل : فكأٌنو قاؿ 

  (3).كجيييكزٌيتؾ لمقتؿ المحٌرـ

ُقْؿ َهْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف ِإ ََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو }:كمنو قكلو
أسمكب القصر بإٌنما لقصر صفة الٌتذٌكر كاالٌتعاظ عمى مكصكؼ كاحد ، (4){اأْلَْلَبابِ 

ىـ أكلكا األلباب كالنُّيى ، تعريضا بالمشركيف المعانديف لمحٌؽ األبمج ، بأٌنيـ جنسه 
إٌنما يٌتعظ بيذه البٌينات الكاضحات أصحاب : مف البشر كأعجاز نخؿو خاكية ، أم 

(  5).العقكؿ الخالصة عف شكائب الخمؿ كىؤالء بمعزؿو مف ذلؾ
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 :ثالثا ػ تعريؼ الطرفيف

  (ادعاء)القصر الحقيقي مجازا: 

: ، يحتمؿ تأكيؿ اآلية أمريف (1){الـ، َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيهِ }:قكلو تعالي 

ىي السكرة بكامميا، فيككف  (ذلؾ )أف يككف المشار إليو باسـ اإلشارة : األكؿ 
إٌف ىذه السكرة ىك الكتاب ، أم العمدة كالقاعدة ، أك ىي خبلصة محيطة : المعنى

كمستكعبة لما جاء في الكتاب كٌمو ، فكأٌنو في إحراز الفضؿ بمثابة كٌؿ الكتب المعيكدة 
 (2)".الحٌج عرفة : " في الٌتماـ كالكماؿ، عمى غرار قكؿ النبيٌ 

أف يككف المشار إليو ىك القرآف كٌمو ، فيككف المراد بالكتاب الجنس ، كالبلـ : الثانى 
إٌف ذلؾ ىك الكتاب الكامؿ الحقيؽ بأف يختٌص بو اسـ الكتاب ، : لمحقيقة ، ك المنعى 

لتفٌكقو عمى بقٌية األفراد في حيازة كماالت الجنس، كأٌف ما عداه مف الكتب الٌسماكٌية 
ىك الرجؿ ، أم الكامؿ في الرجكلٌية كفي خصاليا : خارجه منو بالنسبة إليو ، كما يقاؿ 

الميٍرًضيَّة ، فالمدح كامفه فيو مف جية حصر كماؿ الجنس في فرد كاحد مف أفراده ، أم 
   (3).حصر خصاؿ كماؿ الكٌؿ في الجزء

ـُ اْلُمْفِمُحوف}:قكلو تعالي ـْ َوُأوَلِئَؾ ُه : ، تعريؼ الطرفيف(4){ُأوَلِئَؾ َعَمى ُهًدى ِمْف َربٍِّه

، ىـ ضمير فصؿ، يفصؿ بيف الخبر كالصفة كيؤكد النسبة،  {كأكلئؾ ىـ الممفمحكف}
لمداللة عمى أٌف  (المفمحكف): كيفيد اختصاص المسند بالمسند إليو، كتعريؼ الخبر يفيد

المتقيف ىـ الناس الذيف بمغؾ أنيـ المفمحكف في اآلخرة ، أك إشارة  إلى ما يعرفو كٌؿ 
   (5).أحد مف حقيقة المفمحيف كخصائصيـ
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 : قصر صفتي السمع والعمـ 

ْسَماِعيُؿ َربََّ ا َتَقبَّْؿ ِم َّا ِإ ََّؾ َأْ َت }:قوله تعالي ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهي َواِ 
، {إٌنؾ أنت السميع العميـ}: في اآلية أسمكب قصر بتعريؼ الطرفيف،(1){السَِّميُع اْلَعِميـُ 

مؤكدا بضمير الفصؿ ، حيث قصرت صفة السمع لجميع المسمكعات كمف بينيا 
دعاؤىما ، كالعمـ بجميع المعمكمات كمف جممتيا أعماليما ، قصرت عمى اهلل عٌز كجٌؿ ، 

بحيث ال تتجاكزه إلى غيره ، إظيارا الختصاص دعائيما باهلل كانقطاع رجائيما عٌما 
سكاه انقطاعا كٌميا ، فبل سميع إال أنت كال عميـ إاٌل أنت عمى كجو الحصر 

 ، (2).كالتخصيص

 :قصر مع ى الخسراف

ـُ اْلَخاِسِريفَ }:قكلو تعالي أسمكب القصر بتعريؼ ، (3){الَِّذيَف َكذَُّبوا ُشَعْيًبا َكاُ وا ُه
مف قصر المكصكؼ كىـ الكافركف بشعيب ، عمى صفة ، {كا وا هـ الخاسريف}:الطرفيف

الخسراف المبيف ، في معركة الحؽ كالباطؿ كالكفر كاإليماف ، قصر إضافي تعييف ، 
حيث حددت اآلية الطرؼ الخاسر مف بيف طرفيف مختمفيف مؤمنيف بشعيب ككافريف بو، 

  (4).كاٍكتيًفيى  بأسمكب القصر عف ذكر إنجائو عميو السبلـ

 :قصر الفوز في اَلخرة عمى أهؿ اإليماف

ـُ }:قوله تعالي  ـْ َأْعَظ ـْ َوَأْ ُفِسِه الَِّذيَف آَمُ وا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِؿ المَِّه ِبَأْمَواِلِه
ـُ اْلَفاِئُزوفَ   {كأكلئؾ ىـ الفائزكف}:  تعريؼ الطرفيف في قكلو(5){َدَرَجًة ِعْ َد المَِّه َوُأوَلِئَؾ ُه

إيمانا : ) يفيد معنى القصر، قصر مكصكؼ كىـ المذككرة صفاتيـ الجميمة آنفا {الفائزكف
، عمى صفة  الفكز ىك قصر حقيقي مجازا، عمى معنى  (كىجرةن كجيادا بالماؿ كبالنفس

أف كٌؿ فكز سكاه ال اعتبار لو فيك كبل فكز، كيحتمؿ أف يككف مف قصر اإلضافي 
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تعييف ، بالنظر إلى درجة الفريؽ األكؿ كخصاليـ الحميدة مٌمٍف يتكلكف سقاية الحاج 
  (1).كعمارة المسجد الحراـ

 : قصر مع ى السحر وحقيقته

ـْ ِبِه السٍّْحُر ِإفَّ المََّه َسُيْبِطُمُه ِإفَّ المََّه اَل ُيْصِمُح َعَمَؿ }:قوله تعالي َقاَؿ ُموَسى َما ِجْئُت
، كخبره (ما): أسمكب القصر بتعريؼ الطرفيف ، المبتدأ  اسـ المكصكؿ، (2){اْلُمْفِسِديفَ 
ما جئتـ بو ىك الٌسحر، ال ما جئتي بو مف آيات اهلل : ، كالمعنى (السحر):المعرفة 

البٌينات ، كىك مف قصر المكصكؼ عمى الٌصفة، قصر إضافي قمب ، حيث زعـ 
فرعكف كسحرتيو أٌف مكسي جاءىـ بسحر ليسحرىـ بو ، كيذىب بطريقتيـ المثمي ، كىي 
معتقدات مرذكلة مٌما كجدكا عميو آباءىـ ، فقمب عمييـ الحكـ ، كعٌيف السحر الحقيقي 

 .عمى كجو الحصر، بحيث ال يتجاكزه إلى غيره 

 :قصر عاقبة الكافريف عمى ال ار

 أسمكب القصر بتعريؼ ،(3){ِتْمَؾ ُعْقَبى الَِّذيَف اتََّقْوا َوُعْقَبى اْلَكاِفِريَف ال َّار}:قوله تعالي
ما عاقبة الكافريف إاٌل الٌنار،  قصر عاقبة : ، أٍم {كعقبى الكافريف النار}: الطرفيف

 .  (4)الكافريف عمى مكصكؼ كاحد ىك الٌنار ال غيرىا
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المبحث األوؿ  

التعريؼ والمواقع : الفصؿ والوصؿ

    اعتبر الببلغيكف قديما باب الفصؿ كالكصؿ  مف أدؽ أبكاب الببلغة مسمكا، كألطفيا 
ًزؽ في إدراؾ أسرار  مأخذا ، كأنو ال يحيط عمما بأسراره إال مف أيكًتي طبعا سميما ، كري

إنو  ما مف عمـ مف :" الكبلـ ذكقا صحيحا ، كأٌكد اإلماـ عبد القاىر ىذا االعتقاد  بقكلو
ـي ىذا الباب : عمـك الببلغة أنت تقكؿ فيو  إنو خفيه غامض كدقيؽ صعب ، إال كًعٍم

 (1)"أغمض كأخفي كأدؽ كأصعب 

. ىك عطؼ الجمؿ بعضيا عمى بعض بالكاك: ك الكصؿ 

  (2).ىك ترؾ العطؼ بيف الجمؿ بالكاك:  ك الفصؿ 

ىذا التعريؼ متفؽه مع مذىب اإلماـ عبد القاىر كمف سمؾ مسمكو ، في أٌف مكضكع 
: (3)الفصؿ كالكصؿ يقتصر عمى 

العطؼ في الجمؿ دكف المفردات، كعمة ذلؾ عندىـ أٌف العطؼ في المفردات أمره -1
 .كاضح جمي، ألٌف الغرض منو إشراؾ الثاني في إعراب األكؿ كفي  حكمو ، ليس إال

ك عمى الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب ، دكف التي ليا محؿ مف اإلعراب ، - 2
 . ألف مكاقعيا ىي مكاقع المفرد
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كما يقتصر عمى العطؼ بالكاك دكف بقية أحرؼ العطؼ ، ألٌنيا تستخدـ  لتأدية - 3
معنى العطؼ بيف الجمؿ ، ك تحقيؽ معانييا المعركفة المكضكعة ليا في عمـ النحك ، 

معنى العطؼ كالترتيب : تفيد : تفيد معنى العطؼ كالترتيب كالتعقيب، كثـ : فالفاء 
تفيد معنى العطؼ : تفيد معنى العطؼ كالتخيير، أك الشؾ ، كحتى : كالتراخي، ك أٍك 

، كىك "مطمؽ الجمع: "فقد صٌرح النحاة بأٌنيا تأتى إلفادة معنى: كبمكغ الغاية ، أٌما الكاك 
معنى عائـ ممتبس ، مع أنيا أكثر أحرؼ العطؼ استخداما في الكبلـ ، كأكثرىا دٌقةن في 

 (1).مكاقعيا ، مٌما جعمو مكضكعا لبحث الببلغييف في باب الفصؿ كالكصؿ

: مكاضع الفصؿ

: حٌدد الببلغٌيكف أربعة مكاضع  لمفصؿ بيف الجمؿ، كىي 

كىك أف تتفؽ الجممتاف خبرا أك إنشاء، لفظا كمعنى  أك معنى : كماؿ االتصاؿ : أكال 
فقط ، فيترؾ العطؼ بينيما لقٌكة اتصاليما كشدة ترابطيما، كيتحٌقؽ ذلؾ في الصكر 

: التالية 

.   أف تككف الجممة الثانية تككيدا لفظيا أك معنكيا لؤلكلى-(أ)

.  أف تقع الجممةي الثانية بدال مف األكلى–  (ب)

.  أف تككف الجممة الثانية بيانا لممعنى الكارد في األكلى كتفسيرا لو (ج)
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: كلو ثبلث صكر : كماؿ االنقطاع ببل إيياـ: ثانيا 

نشاء لفظا كمعنى -(1) .  أف تختمؼ الجممتاف خبرا كا 

أف تتفؽ الجممتاف في الخبرية لفظا كتختمفاف معنى ، بأف يككف معنى إحداىما  -(2 )
.   خبرا كمعنى األخرل إنشاء،  فييراعىى جانب المعنى عمى المفظ فيفصؿ بينيما

بيف الجممتيف، سكاء كانتا خبرٌيتٍيًف أك إنشائٌيتيف - (3) . أاٌل تتحٌقؽ مناسبةه جامعة ه

كىك أف تككف : كيطمؽ عميو أيضا ، االستئناؼ البياني : شبو كماؿ االتصاؿ: ثالثا 
الجممة األكلى منشأ سؤاؿ ناشئ كمقٌدر منيا، كتككف الجممة الثانية بمثابة جكاب لو ، 

فترتبط الجممتاف ارتباط السؤاؿ بالجكاب ، كىك ارتباطه معنكمه شعكرمه كطيد ، كغالبا ما 
يتحٌقؽ في الجمؿ المستأنفة بالقكؿ ، ككذا في الجممة الخبرية الكاقعة تعميبل كتفسيرا 

 . (1)لجممة إنشائية أك خبٌرية منفية

: حٌدد الببلغٌيكف ىذه الحالة مف حاالت الفصؿ بيف الجمؿ : شبو كماؿ االنقطاع: رابعا 
بأف تككف الجممة مسبكقة بجممتيف، يصح كصميا باألكلى لتحقؽ مناسبة جامعة، كال 

يصٌح عطفيا عمى الثانية لعدـ تحقؽ مسكغ العطؼ ، فيترؾ العطؼ دفعا لتكٌىـ عطفيا 
َذا }:عمى الثانية ، فتصير الجممة الثالثة بمنزلة المنقطعة ، كأبرز شكاىده قكلو تعالي َواِ 

ـْ ِإ ََّما َ ْحُف ُمْسَتْهِزُئوَف   ـْ َقاُلوا ِإ َّا َمَعُك َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِ ِه َلُقوا الَِّذيَف آَمُ وا َقاُلوا آَم َّا َواِ 
ـْ َيْعَمُهوف ـْ ِفي ُطْغَياِ ِه ـْ َوَيُمدُّضُه " اهلل يستيزئ بيـ " ، فصمت جممة (2) {المَُّه َيْسَتْهِزُئ ِبِه

،  ألنو لـ يقصد التشريؾ بينيما في اإلعراب كال في حكمو، "إنا معكـ : " عف جممة 
إخبار مف اهلل تعالي، " اهلل يستيزئ بيـ :" ىك مقكؿ القكؿ ، كجممة " إنا معكـ" فجممة 
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كلك كصمت باألكلى ألدل إلى تكىـ أنيا مف مقكؿ المنافقيف، فدفعا ليذا التكىـ ترؾ 
لتحقؽ م اسبة العطؼ  (قالكا)العطؼ بينيما، ككاف يصح عطفيا عمى جممة 

(. 1)والحالية

 :الفصؿ بيف الجممتيف لعدـ االشتراؾ في القيد: خامسا 

 كىك أف تككف الجممة األكلى مقيدة بقيد، ال يراد تقييد الجممة الثانية بو ال في معناه كال 
ذا خمكا إلى شياطينيـ قالكا إنا معكـ إنما }: في حكمو،  ك يستشيدكف لو بقكلو تعالي كا 

، حيث فصؿ بيف (2){نحف مستيزئكف اهلل يستيزئ بيـ كيمدىـ في طغيانيـ يعميكف
، ألف قكليـ مقيد بزمف، كىك كقت خمكىـ إلى "قالكا" عف جممة " اهلل يستيزئ بيـ" جممة

شياطينيـ، أما استيزاء اهلل بيـ فيك قائـ دائـ كؿ حيف كآف، فكاف الفصؿ بيف الجممتيف 
. (إذا)حتما الزما لعدـ اشتراكيما في القيد المدلكؿ عميو بظرؼ الزماف 

: مكاقع الكصؿ بيف الجمؿ

كيككف في كماؿ االنقطاع بيف الجممتيف، عند  : الكصؿ لدفع اإليياـ كالمبس: األكؿ 
ال، كأيدؾ : ىؿ أساعدؾ ؟ فيقكؿ : إيياـ الفصؿ فيو معنى غير مقصكد، كقكلؾ ألخيؾ 

ذلؾ ألنؾ إذا تركت العطؼ . ال، كعافاه اهلل: كىؿ شفي أخكؾ مف مرضو ؟ فتقكؿ . اهلل
سيترشح معنى خبلؼ المقصكد، ككأنؾ تدعك عميو بعدـ التأييد، كبعدـ الشفاء، كتركل 

، ألنو أكؿ مف نبو إلييا، "كاك أبي بكر : " كتب الببلغة كاألدب أف ىذه الكاك تسمى 
ال : أتبيع ىذا الثكاب ؟ فرد عميو التاجر قائبل: عندما دخؿ السكؽ كسأؿ أحد التجار

 (3)ال، كسٌممؾ: قؿ : فقاؿ لو أبك بكر . سممؾ اهلل

 كىك أف تككف الجممتاف كسطا بيف حالة كماؿ االتصاؿ  :الثاني التكسط بيف الكماليف 
: كحالة كماؿ االنقطاع، مع تحقؽ مناسبة جامعة بيف األطراؼ، كلو صكرتاف
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.  أف تتفؽ الجممتاف خبرا أك إنشاء لفظا كمعنى- (أ)

نشاء معنى ال لفظا -  (ب)  . أف تتفؽ الجممتاف خبرا كا 
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الفصؿ بيف الجمؿ في تفسير أبي السعود : المبحث الثا ي

: الفصؿ بيف الجمؿ لكماؿ االتصاؿ: أوال

: وقوع الثا ية بدال مف األولى- (أ)

َراَط اْلُمْسَتِقيـَ }:فصؿ بيف قكلو تعالي  ِصَراَط الَِّذيَف َأْ َعْمَت }:وبيف قوله {اْهِدَ ا الصٍّ
، ألف بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت بدؿ بعض مف كٌؿ مف األكلى،  (1) {َعَمْيِهـْ 

التأكيد كالتنصيص : كىك في حكـ تكرار العامؿ مف حيث أنو المقصكد بالنسبة، كفائدتو 
 ،ىك المفرد العمـ في االستقامة - كىـ المسممكف- عمى أٌف طريؽ الذيف أنعـ اهلل عمييـ 

( 2).أحد سكا ق عند ذكر الطريؽ المستقيـ بحيث ال يخطر عمى باؿ

ـْ ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ }:، وبيف جممة {َواْرُزْؽ َأْهَمُه ِمَف الثََّمَراتِ }:فصؿ بيف جممة  َمْف آَمَف ِمْ ُه
، ألف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت مف األكلى بدؿ بعض مف كٌؿ، فمف (3){اَْلِخرِ 

آمف منيـ بعضه مف عمـك أىؿ مكة ،  كقد خٌص أىؿ اإليماف بالدعاء إظيارا لشرؼ 
بانةن لخطره كاىتماما بشأف أىمو ، كمراعاة لحسف األدب كالمياقة مع اهلل، كما  اإليماف كا 

( 4).أٌف فيو ترغيبا لقكمو في الطاعة كاإليماف ، كزجرا ليـ مف الكفر كالعصياف

ـُ اْلَكِذبَ }:فصؿ بيف جممة  َهَذا َحاَلٌؿ َوَهَذا } :، وبيف جممة {َواَل َتُقوُلوا ِلَما َتِصُؼ َأْلِسَ ُتُك
،ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بدال مف األكلى، فالثانية كقعت بدال مف {َحَراـٌ 

التحميؿ كالتحريـ : األكلى، ذلؾ أٌف الكذب الذم تصفو ألسنتكـ افتراءن عمى اهلل ىك قكليـ
( 5).مف غير بٌينة مف اهلل أك أثارة مف عمـ ، فكجب الفصؿ بينيما لذلؾ
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 ألٌف بينيما ،(1){َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْف َعَطاِء َربٍّؾَ }:كبيف جممة  {ُكالًّ ُ ِمدُّض }:فصؿ بيف جممة
كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بدال مف الجممة األكلى، فالمقصكد ىك ما سبؽ مف 

الفريقيف، الفريؽ المعٌجؿ ليـ ما يشاؤف مف أمكر العاجمة، كالفريؽ الذم شكر اهللي سىٍعيىو 
ممف يريد ثكاب اآلخرة ، كالجممة الثانية عبارة  عف الفريقيف ميشارا إلييما باسـ 

( 2).اإلشارة

ألف ( 3){ُيَضاَعْؼ َلُه اْلَعَذاُب َيْوـَ اْلِقَياَمة}:كبيف جممة {َيْمَؽ َأثَاًما}:الفصؿ بيف جممة
بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت بدال مف األكلى، ذلؾ أٌف اآلثاـ التى يمقاىا مف 

. (4)يقترؼ السيئات المذككرة ، ىي عبارة عف مضاعفة العذاب عميو يـك القيامة

( 5){َيْوـَ اَل َيْ َفُع َماٌؿ َواَل َبُ وفَ }:،وبيف جممة {َواَل ُتْخِزِ ي َيْوـَ ُيْبَعُثوفَ }:فصؿ بيف جممة

ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بدال مف األكلى، فيـك يبعث فيو الخبلئؽ كيدعك 
فيو إبراىيـ رٌبو أف يقيو شٌر الخزم ، ىك ذاتو اليـك الذم ال ينفع فيو أحدا مالو كال كلده 

( 6).كىك يـك البعث كالنشكر كالفصؿ كالجزاء

ـْ }:الفصؿ بيف جممة : وبيف جممة  {َقاَلْت َ ْمَمٌة َيا َأيُّضَها ال َّْمُؿ اْدُخُموا َمَساِكَ ُك

ـْ ُسَمْيَماُف َوُجُ وُدهُ }  ، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت بدال مف (7){اَل َيْحِطَم َُّك
األكلى يفيد التككيد في المعنى ، ألٌف الغرض مف طمب النمؿ الدخكؿ إلى مساكنيا ىك 
البحث عف مبلذ آمف ، خشية أف يحطمٌنيـ سميماف كجنكده بأقداميـ كىك ال يشعركف ، 
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كالنجاة مف التحطيـ المذككر ىك األمف كالسمـ المنشكديف مف األمر باالحتماء 
. (1)بالمساكف

ِبي َمَعُه َوالطَّْيَر َوَأَل َّا َلُه }:الفصؿ بيف جممة َوَلَقْد آَتْيَ ا َداُووَد ِم َّا َفْضاًل َيا ِجَباُؿ َأوٍّ
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بدال مف األكلى، بالنظر إلى أٌف (2){اْلَحِديدَ 

الفضؿ الذم آتاه اهلل داكد عميو السبلـ مفٌسره بتكجيو األمر إلى كؿٍّ مف الجباؿ كالطير 
أف يسبحف اهلل معو ، كتمييف الحديد الصمب لو كي يصنع منو ما يشاء مف أدكات الحياة 

. (3).كالتمدف كمعدات الحرب كالقتاؿ

ـْ آَيةٌ }:الفصؿ بيف جممة َج ََّتاِف َعْف َيِميٍف } :كبيف جممة {َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِ ِه
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بدال مف الجممة األكلى، ذلؾ أٌف (4){َوِشَماؿٍ 

جٌنتاف عف يميف : اآليتيف اٌلمتيف كانتا في مساكف سبإ ىما المذككرتاف في الجممة الثانية 
( 5).كشماؿ ، فيذه بدؿ مف ألكلى

 :وقوع الثا ية بدؿ اشتماؿ مف األولى –  (ب) 

ِإْذ َ اَدى َربَُّه َأ ٍّي َمسَِّ َي الشَّْيَطاُف }:كبيف جممة  {َواْذُكْر َعْبَدَ ا َأيُّضوبَ }:فصؿ بيف جممة
، ألف بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت بدؿ اشتماؿ مف األكلى (6){ِبُ ْصٍب َوَعَذابٍ 

ذلؾ أٌف الغرض مف ذكر عبد اهلل أيكب ليس تبلكة اسمو فحسب، بؿ ذكره مشتمبل عمى 
قٌصتو المذككرة إٍذ نادل ربو خاشعا متذلبل إليو لما أصابو أنكاع األلـ كالكصب، كمف 

سناد الفعؿ {إٌني مٌسني الٌضرٌ }:األمراض كاألسقاـ، كىي المقصكدة بالضٌر  في قكلو ، كا 
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ٌما أٌف المرض أصابو بسبب استجابتو  إلى الشيطاف، إٌما مراعاة لحسف األدب مع اهلل، كا 
   (1).لكسكسة الشيطاف كىمزاتو

فصؿ بيف جممة ـْ َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيةِ }:ٌي ِإْذ َجاَءَها }: وبيف جممة {َواْضِرْب َلُه
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالجممة الثانية كقعت بدؿ اشتماؿ مف األكلى، (2){اْلُمْرَسُموف

فالمثؿ المضركب ألصحاب القرية متضٌمفه كمشتمؿه عمى مجيء المرسميف إلييـ كما 
( 3).كاف بينيـ ك بيف أصحاب القرية مف المكاقؼ السالبة كالردكد الرافضة لرساالت اهلل

 (4){َقاُلوا آَم َّا ِبَربٍّ اْلَعاَلِميفَ } :وبيف جممة  {َفأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديفَ }:الفصؿ بيف جممة

ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالجممة الثانية كقعت بدال اشتماؿ مف األكلى، ألٌف سحرة 
فرعكف لٌما خركا سٌجدا كاف سجكديىـ متضٌمنا كمشتمبل عمى إقرار قمكبيـ باإليماف، فكاف 

  (5).نطقيـ  بالمساف تصديقا لما كقر في قمكبيـ كاستقٌر تعبيرا عنو مشتمبل عميو

ـِ }:الفصؿ بيف جممة ـَ ِباْلَقَم ـْ }:كبيف جممة {اْقَرْأ َوَربُّضَؾ اأْلَْكَرـُ ،الَِّذي َعمَّ ْ َساَف َما َل ـَ اإلِْ َعمَّ
ـْ  ، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعٍت بدؿ اشتماؿو مف األكلى ، فتعميـ اهلل {َيْعَم

اإلنساف ما لـ يعمـ مشتمؿه عمى تعميمو بالقمـ كبدكف القمـ ، مف األمكر الكمٌية كالجزئٌية ، 
كالجمٌية كالخفٌية مٌما لـ يكف ليخطر لو بباؿ ، أٍك ليحسبى نفسىو قادرا عميو ، لكال أٍف عٌممو 

( 6).اهلل تعالي
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 :وقوع الثا ية عطؼ بياف  - (ج)

ـْ }:فيصؿ بيف قكلو تعالي َوِمَف ال َّاِس َمْف َيُقوُؿ آَم َّا ِبالمَِّه َوِباْلَيْوـِ اَْلِخِر َوَما ُه
، ألٌف الثانية كقعت عطؼ بياف (1){ُيَخاِدُعوَف المََّه َوالَِّذيَف آَمُ وا}: كبيف قكلو{ِبُمْؤِمِ يفَ 

لؤلكلى، حيث بينٍت سٌر المفارقة الصارخة كالمعيبة بيف القكؿ كالفعؿ مف ىذه الطائفة 
مف الناس، كىي أٌنيـ إٌنما ينطقكف بكممة اإليماف  نفاقان كمخادعةن هلل كرسكلو كالذيف 

. آمنكا

ما ليـ يقكلكف ذلؾ : كيحتمؿ أف يككف سبب الفصؿ االستئناؼ البياني، فكأٌف سائبل سأؿ
: ، كتفيد صيغة المبالغة (2)(...يخادعكف اهلل ):كىـ غير مؤمنيف؟ فقيؿ لو 

مبالغةن في الكيفية مف حيث كثرة أساليب المخادعة، كفي الكمٌية مف حيث  (يخادعكف)
كثرة الممارسة كمزاكلة فنكف الخداع، ألٌف الفعؿ متى غكلب في لفظو  فقد بكلغ في معناه 

   (3).قطعا

ـْ ُسوَء اْلَعَذابِ } :فصؿ بيف جممة ـْ َوَيْسَتْحُيوَف }:كبيف جممة {َيُسوُموَ ُك ُيَذبٍُّحوَف َأْبَ اَءُك
  ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ،  فالثانية كقعت عطؼ بياف مف األكلى، حيث ،(4){ِ َساَءُكـْ 

بٌينٍت نكع كطبيعة العذاب الذم كاف فرعكف يمارسو ضٌد بنى إسرائيؿ، كىك قتؿ أبنائيـ 
كاستبقاء بناتيـ كنسائيـ، إمعانا منو في إفساد األسرة كالمجتمع اإلسرائيمي المصرٌم 

(   5).يكمئذو 
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فصؿ بيف جممة  ـَ }: ٌي َخَمَقُه ِمْف ُتَراٍب }:كبيف جممة {ِإفَّ َمَثَؿ ِعيَسى ِعْ َد المَِّه َكَمَثِؿ آَد
َـّ َقاَؿ َلُه ُكْف َفَيُكوف بيانا كتفسيرا ًلماى   ألف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت،(1){ُث

ـى في المثؿ ككيٍنًيًو، كىك كجو الشبو في الخمؽ كاإليجاد ، قطعا لدابر الخصـ،  أيجًمؿ كأيبًي
فإٌف مف اعترض عمى خمؽ عيسى ببل كالد، مع إقراره بخمؽ آدـ بغير كالد كال كالدة ، 

( . 2).مما ال يستقيـ بو المنطؽ

َؿ َبْيٍت ُوِضَع ِلم َّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْمَعاَلِميف}:الفصؿ بيف جممة كبيف ، {ِإفَّ َأوَّ
ـُ ِإْبَراِهيـَ }:جممة ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ، فالثانية كقعت بيانا ،  (3){ِفيِه آَياٌت َبيٍَّ اٌت َمَقا

كتفسيرا لؤلكلى ، بيانا كتفسيرا لئلجماؿ في معنى البركة كاليدل ، اٌلمذىٍيًف أفاض اهلل بيما 
عمى البيت الحراـ، كىي آيات بٌينات عديدة مف أبرزىا مقاـ إبراىيـ ، عميو كعمى نبينا 

 (  4).محمد الصبلة كالسبلـ 

ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلم َّاسِ }:فصؿ بيف جممة َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ }: كبيف جممة{ُكْ ُت
 ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت بيانان ،(5){َوَتْ َهْوَف َعِف اْلُمْ َكِر َوُتْؤِمُ وَف ِبالمَّه

زيد كريـ، يطعـ الناس كيكسكىـ : كتفسيرا لمحكمة في خيرٌيتيـ بيف األمـ ، كما يقاؿ
  (6).كيمشي في حكائجيـ

ِمْف َأْهِؿ اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُموَف آَياِت }: كبيف جممة {لْيُسوا َسَواًء }:فصؿ بيف جممة
ـْ َيْسُجُدوفَ  ألٌف الثانية كقعت بيانا كتفسيرا لئلبياـ الكاقع في نفي  ،(7){المَِّه آَ اَء المَّْيِؿ َوُه
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التسكية بيف أىؿ الكتاب، ببياف أٌف منيـ طائفة قائمة عمى العبادة كالطاعة كالخشكع هلل 
( 1).بالرككع كالسجكد ، بجانب المجرميف الذيف طغكا في الببلد كأكثركا فييا الفساد

َررِ }:فصؿ بيف جممة  كبيف جممة {اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَف اْلُمْؤِمِ يَف َغْيُر ُأوِلي الضَّ
ـْ َعَمى اْلَقاِعِديَف َدَرَجة}: ـْ َوَأْ ُفِسِه َؿ المَُّه اْلُمَجاِهِديَف ِبَأْمَواِلِه ، ألٌف بينيما كماؿ (2){َفضَّ

فالثانية كقعت تفصيبل كبيانا لممعنى المجمؿ في نفي عدـ التسكية بيف طائفتيف  اتصاؿ ،
حيث بٌينت الجممة الثانية تفصيؿ ما  ، مجاىديف في سبيؿ اهلل كقاعديف مف المؤمنيف ،

بيف الفريقيف مف التفاضؿ المفيـك مف عدـ استكائيما إجماال، ببياف كيفٌية ككمٌية ىذا 
 3).التفاضؿ بيف الفريقيف عند اهلل عٌز في عبله

ـْ ِمْف  }:كبيف جممة {َفَسْوَؼ َتْعَمُموفَ }:فصؿ بيف جممة  ـْ َوَأْرُجَمُك أَلَُقطٍَّعفَّ َأْيِدَيُك
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ فالثانية كقعت بيانا كتفصيبل لمعنى التيديد كالكعيد (4){ِخاَلؼٍ 

الذم أطمقو فرعكف ضٌد مكسي كقكمو، كىك أٌنو ليقطعٌف األيدل كاألرجؿ مف خبلؼ، 
كليصمبٌنيـ في جذكع النخؿ كٌميـ جميعا، كىذا البياف المفٌصؿ تحقؽ في الجممة 

( 5).الثانية

 (6){ِإ ٍّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِمُكُهـْ }: كبيف جممة{َوِجْئُتَؾ ِمْف َسَبٍإ ِبَ َبٍإ َيِقيفٍ }:الفص بيف جممة
ألٌف بينيما كما اتصاؿ،  حيث كقعت الثانية بيانا كتفصيبل لمنبأ اليقيف الذم جاء بو 

اليدىد مف نكاحي سبأ كغاب عف سميماف عمى نبٌكتو كممكو، ككاف تفصيؿ النبأ اليقيف 
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مفاجأة حقِّا،  امرأة تحكـ قكميا ممكا عمييـ ، كأكتيت مف السمطة كالثركة كحطاـ الممؾ 
( 1).حظا عظيما

: وقوع الثا ية توكيدا لِلولى –  (د ) 

ألف ، (2){ِإْف ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى} :وبيف جممة  {َوَما َيْ ِطُؽ َعِف اْلَهَوى}:فصؿ بيف جممة
: بينيما كماؿ اتصاؿ ، حيث كقعت الثانية تككيدا معنكيا لمجممة األكلى، فالمعنى ىك 

أف ما ينطؽ بو الرسكؿ مف كيتمكه مف القرآف الكريـ ليس كبلما مف تمقاء نفسو أك صادر 
مف ىكل ذاتو ، كقد تأٌكد ىذا المعنى باإلثبات بأسمكب القصر بأٌف ما ينطؽ بو كحيه 

( 3).يكيحى إليو مف اهلل، رفعا الحتماؿ المجاز أك التجٌكز في الكبلـ

ـْ ِبُمَصْيِطرٍ }: كبيف جممة{َفَذكٍّْر ِإ ََّما َأْ َت ُمَذكٍّرٌ }:الفصؿ بيف جممة ألٌف ، (4){َلْسَت َعَمْيِه
بينيما كماؿ اتصاؿ ، فالثانية كقعت تككيدا معنكيا لممعنى في الجممة األكلى، فإذا كانت 
ميٌمة الرسكؿ عميو السبلـ مقتصرة عمى التذكير كالتبميغ ، ال اإلكراه  ك السيطرة كالييمنة 

  (5).عمييـ تككيدا كتقريرا لممعنى في الجممة األكلى

فصؿ بيف جممة َمد} : كبيف جممة{ُقْؿ ُهَو المَُّه َأَحدٌ }:ٌي  ألٌف بينيما كماؿ (6){المَُّه الصَّ
اتصاؿ، فالثانية كقعت نتيجة مؤكّْدة لممعنى في الجممة األكلى ، ففييا تكٌضحٍت معنى 
األلكىٌية المستتبعة لكافة نعكت الكماؿ ، بيا فييا تنٌزىو عف شائبة الٌتعٌدد كالتركيب ، 
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كفي الثانية كردٍت صمدانٌيتيوي المقتضية الستغنائو الذاتي عما سكاه ، كافتقار جميع 
( 1).المخمكقات إليو في كجكدىا كبقائيا كفي سائر أحكاليا

: كماؿ اال قطاع : ثا يا 

 :كماؿ اال قطاع بيف القوليف كما بيف قائميهما

َقاَؿ الَِّذي .. َقاَؿ ِعْفِريٌت ِمَف اْلِجفٍّ َأَ ا آِتيَؾ ِبِه َقْبَؿ َأْف َتُقوـَ ِمْف َمَقاِمؾَ }:قكلو تعالي
ـٌ ِمَف اْلِكَتاِب َأَ ا آِتيَؾ ِبِه َقْبَؿ َأْف َيْرَتدَّ ِإَلْيَؾ َطْرُفؾَ  : فيصؿى بيف جممة ،  (2){ِعْ َدُه ِعْم

، لكماؿ االنقطاع كالتبايف بيف {قاؿ الذم عنده عمـ مف الكتاب}:كبيف جممة {قاؿ عفريت}
، كما بيف مقكلتييما مف  (رجؿ مف أىؿ العمـ بالكتاب- عفريته مارده مف الجفٌ ):القائمىٍيًف 

ك ما قكلييما ككيفٌية إحضار العرش مف مممكتيا كقدرة كٌؿ منيما عمى : انفصاؿ كتفاكت
ذلؾ مع قياس البكف الشاسع كاالنقطاع التاـ بيف السرعات المتاحة لكٌؿ منيما 

قبؿ أف تقـك مف مقامؾ ، كبيف قبؿ أف يرتٌد إليؾ طرفؾ مف شٌدة التبايف ):مابيف
 (.3)كالتفاكت، ما يجعؿ مقكلة العفريت في درجة الساقط مف االعتبار

 :شبه كماؿ االتصاؿ بيف الجمؿ: ثالثا 

     شبو كماؿ االتصاؿ، كيطمؽ عميو االستئناؼ البياني، كيغمب كقكعو بعد االستئناؼ 
كيشمؿ ىذا ، ().بالقكؿ، كبعد جممة إنشائية أك خبرية مؤكدة بإٌف في مكرد التعميؿ ليا

 :المكقع
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الجممة المستأنفة بالقكؿ،  لصٌحة اعتبارىا جكابا لسؤاؿ مقٌدر مستنبط مف الجممة - (2)
 .األكلى، كقد رٌجح أبك السعكد ىذا االعتبار بعد االستئناؼ بالقكؿ

الجممة الخبرية الكاقعة تعميبل لجممة إنشائية أك خبرية منفية، ترجيحا لجانب التعميؿ -(3)
إٌف شيخ اإلسبلـ فٌرؽ في : كالميعىٌمؿ لو، كىك مف كماؿ االتصاؿ، كعميو  يمكف القكؿ 

:  التطبيقات الببلغية عف شبو كماؿ االتصاؿ بيف ىذيف النكعيف مف األساليب

الجممة اإلنشائية أك الخبرية المنفية المعمَّؿ ليا بجممة خبرية، كقد أشار أبك السعكد -(أ)
في النكع األٌكؿ إلى آيات عديدة مٌما كقعت فييا الثانية تعميبل لؤلكلى، مبينا كجو 

. االرتباط كالتبلحـ بيف السابقة كالبلحقة

الجممة الكاقعة جكابا لسؤاؿ دٌلت عميو الجممة األكلى بالتقدير كالفحكل، ككثيرا ما - (ب)
تمحكر ىذا النكع في الجمؿ المستأنفة بمادة القكؿ، كقد عيًني أبك السعكد بتقدير األسئمة 

المفترضة المقٌدرة تقديرا مف الجممة األكلى، كتككف الجممة الثانية بمثابة جكاب ليا، 
. كيفصؿ بيف الجممتيف كما يفصؿ بيف السؤاؿ كالجكاب الممفكظيف

: الجممة الثا ية خبرية تعميمية لجممة إ شائية- (أ)

اآلية في ( 1){ِإفَّ َصاَلَتَؾ َسَكٌف َلُهـْ }:وبيف جممة  {َوَصؿٍّ َعَمْيِهـْ }:  فصؿ بيف جممة 
صدد الحديث عف الزكاة، التى أمر اهلل رسكلو أف يأخذىا مف أمكاؿ األغنياء كيرٌدىا إلى 

الفقراء، تطييرا لنفكسيـ مف شٌحيا كتزكيةن  ألمكاليـ مف حيقكؽو فييا، كأمره بالصبلة 
كالدعاء ليـ،  كعٌمة ذلؾ كسببو أٌف صبلة النبٌي كدعائو لممؤمنيف فييا سكينة لقمكبيـ 
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كاطمئنافه لنفكسيـ عمى ما بذلكا كيبذلكنو في سبيؿ اهلل مف األمكاؿ كحتى مف المييىًج 
.  (1)كاألركاح

ِإ َُّه َربٍّي َأْحَسَف َمْثَواَي ِإ َُّه اَل ُيْفِمُح } : كبيف جممة{َقاَؿ َمَعاَذ المَّهِ }:فصؿ بيف جممة 
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ ك المعمَّؿ لو، فاألكلى جممة إنشائية (2){الظَّاِلُموفَ 

  مٌما تدعينني إليو ، كىذا اجتنابه منو عمى أتـ الكجكهأعكذ باهلل معاذان : دعائية ، أم
 بياف لعٌمة االمتناع كاالستجابة لما طمبٍت، {ِإ َُّه َربٍّي َأْحَسَف َمْثَوايَ }:كأحسنيا، ك قكلو
 زكجًؾ، قد تعٌيدني بحسف الرعاية كلطؼ الكفادة، كأمرًؾ بأٍف تكرًمٍي كىي أٌف العزيز

، فكيؼ أخكف مًف اتمنني  كأيسيء إلى مف أحسف إلٌي ؟ كىذا منو ليا تنبيوه ! مثكامى
عزاز مكانو كمكانتو رشاده نظيؼه بضركرة رعاية حٌقو كا  إٌف الضمير في : كقيؿ. لطيؼ كا 

.  (3)، عائده إلى اهلل عٌز في عبله{إٌنو ربي أحسف مثكام}:قكلو

ـْ اَل }: وبيف جممة {َفاَل َتْضِرُبوا ِلمَِّه اأْلَْمثَاؿَ }:الفصؿ بيف جممة ـُ َوَأْ ُت ِإفَّ المََّه َيْعَم
كالمعنى نييه عف اإلشراؾ ، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، (4){َتْعَمُموفَ 
ال تشرككا بو شيئان، كالتعبيري عنو بضرب المثىؿ لمقصد إلى النيي عف اإلشراؾ : باهلل، أمٍ 

بو تعالى في شأف مف الشؤكف، فإف ضربى المثًؿ مبناه تشبيوي حالةو بحالة كقصةو بقصة، 
أم ال تيشىٌبيكا بشأنو تعالى شأنان مف الشؤكف، كعٌمة النيي أٌف اهلل  يعمـ المثؿ كمضرب 

( 5) كأنتـ أٌييا الٌناس ال تعممكف ذلؾالمثؿ كما ييسفري عنو المثؿ مف معاف كدالالت،
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ـْ َأَحًدا :}فصؿ بيف جممة ـْ }: كبيف جممة{َوْلَيَتَمطَّْؼ َواَل ُيْشِعَرفَّ ِبُك ـْ ِإْف َيْظَهُروا َعَمْيُك ِإ َُّه
ـْ ِفي ِممَِّتِهـْ  ـْ َأْو ُيِعيُدوُك ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعمؿ لو، ، (1){َيْرُجُموُك

فاألمر بالتمٌطؼ في الحركة كالٌترٌفؽ قضاء الحكائج  كالنيي عف إشعار القـك بيـ، سببو 
كعٌمتو أٌنو إذا اكتشؼ القكـي أمر الفتية المؤمنة سيرجمكنيـ بالحجارة رجما، أك سيردكنيـ 
إلى مٌمتيـ مٌمة الشرؾ كالكفر باهلل، كىـ أمراف أحبلىما مٌر، فالعبلقة كطيدة بيف التعميؿ 

.    (2)كالمعمؿ لو، كىك ما سٌكغ الفصؿ بيف الجممتيف

َلَقْد َلِقيَ ا ِمْف َسَفِرَ ا َهَذا }:وبيف جممة {َقاَؿ ِلَفَتاُه آِتَ ا َغَداَءَ ا}:فصؿ بيف جممة
كالجممةي الخبرية في محؿ ، ألٌف بينيما كماؿ انفصاؿ بيت التعميؿ كالميعٌمؿ لو، (3){َ َصًبا

التعميؿ لؤلمر بإيتاء الغداء،  إٌما باعتبار أف النصىبى إنما يعترم بسبب الضعًؼ الناشىء 
ٌما باعتبار ما في أثناء التغدم مف نيؿ قسط مف الراحة كاالستراحة ، فكاف عف الجكع، كا 

. (4)الفصؿ بيف الجممتيف حتما الزما

ـْ }:فصؿ بيف جممة  ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء }:  كبيف جممة{َيا َأيُّضَها ال َّاُس اتَُّقوا َربَُّك
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، فاألمر إلى الناس قاطبةن (5){َعِظيـٌ 

كالمأمكري بو مطمؽي التَّقكل الذم ىك التجنبي ، {رٌبكـ}:بتقكل اهلل معنكنا بعنكاف ربكبٌيتو ليـ
ٌف زلزلتيا شيء ال عف كؿّْ ما ييؤثّْـي مف فعؿو كترؾو  ، ، تفسيره كعٌمتو أٌف الساعة آتيةه كا 

ٍمجأى منيا سكل يمكف كصفيا ، كقاية ألنفسكـ  مف أىكاؿ الساعة كشدائدىا، التى  ال مى
( 6). ، كذلؾ خيرالتَّدرًع بمباًس التَّقكل
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ِإفَّ اْلُمَبذٍِّريَف َكاُ وا ِإْخَواَف الشََّياِطيِف } :كبيف جممة {َواَل تَُبذٍّْر َتْبِذيًرا}: فصؿ بيف جممة
 ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، كىي (1){َوَكاَف الشَّْيَطاُف ِلَربٍِّه َكُفوًرا

النيٌي عف التبذير في األمكاؿ كاإلسراؼ في المكارد كالٌنعـ ، كعٌمة النيي كسببو ىك أٌف 
مف يفعؿ ذلؾ فإٌنما يتٌبعي خطكات الشياطيف كيصبح مف قرنائيـ كزمرتو كأعكانيـ، كديدفي 

.  (2)الشيطاف ىك الكفر بنعـ رٌبو أبدا ، كالمركؽ عف طاعتو دائما

ِإفَّ الشَّْيَطاَف َيْ َزُغ }: كبيف جممة{َوُقْؿ ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسفُ }:فصؿ بيف جممة
 ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو ، فاهلل يأمر رسكلو ليبٌمغ عباده (3){َبْيَ ُهـْ 

بأٍف يقكلكا الكممة التي ىي أحسف حيف محاكرتيـ مع المشركيف أك مع قـك آخريف ، كال 
يغمظكا كال يخٌشنكا في القكؿ ، كسبب ذلؾ كعمتو ىي أٌف الشيطاف ييييج الشٌر بينيـ 

 (4)كيفسد الكٌد ، كيغرل بعضيـ عمى بعض إليقاظ الفتنة كزرع الشقاؽ بيف صفكفيـ

ِإ َُّه َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد }: كبيف جممة {َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيؿَ }:فصؿ بيف جممة 
ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ ، بيف األمر بذكر إسماعيؿ في الكتاب ، (5){َوَكاَف َرُسواًل َ ِبيًّا

يراديه عميو السبلـ بكصؼكبيف الجممة الخبرية المتضٌمنة تعميبل فئلنشائية،  الصدؽ : " كا 
َسَتِجُدِ ى ِإف َشاء اهلل }:، لكماؿ شيرًتو بو كأنو كعىدى الصبرى عمى الذبح بقكلو"في الكعد

. (6){ِمَف الصابريف

ـْ ُمْغَرُقوفَ }:كبيف جممة {َواَل ُتَخاِطْبِ ي ِفي الَِّذيَف َظَمُموا}:فصؿ بيف جممة  ألٌف ، (7){ِإ َُّه
ألٌف بينيما كماؿ االتصاؿ ، حيث كقعت الثانية تعميبل لمعنى النيي، فقد نيي اهلل 
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نبٌيو نكحا عميو السبلـ أف يشفع لقكمو مف الذيف ظممكا، بعد أٍف انقطع حبؿ الرجاء 
.  (1)فييـ، كحاف مكعد حمكؿ العذاب عمييـ ك إىبلكيـ غرقا

ـْ ِم َّا اَل تُْ َصُروفَ }:وبيف جممة  {اَل َتْجَأُروا اْلَيْوـَ }:فصؿ بيف جممة ألف بينيما ، (2){ِإ َُّك
كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، حيث كقعت الثانية تعميبل لمنيي عف الجؤار ، كىك 

الصياح كالصراخ طمبا لمنجدة كاالستغاثة حيف العذاب، كعٌمة النيي ىي أٌف صياحكـ 
. (3)كصراخكـ ال طائؿ مف كرائو فإٌنو ال ناصر كال مغيث  لكـ أبدا

ِإ َّا ِإَلى َربٍَّ ا }:وبيف الجممة الخبرية {َقاُلوا اَل َضْيرَ }:فصؿ بيف الجممة الخبرية المنفية 
ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعمَّؿ لو، ألٌف الثانية كقعت تعميبل  {ُمْ َقِمُبوفَ 
ًتو  لٌما آمنكا بمكسى كنطقكا لمنفي ب رى يًر، كاآلية جاءت ردا لتيديدات فرعكف لسىحى عدـ الضَّ

ال ضيرى لنا فيما تتكٌعدنا بو مف القتؿ، بؿ لنا فيو نفعه عظيـه لما :  بكممة الشيادة،  أمٍ 
طىايا كنيؿ الثَّكاًب العظيـ، أك ال ضيرى  بًر عميو،  مف تكفيًر الخى يحصؿي لنا مف أجر الصَّ

بنا بسبًب مف أسباًب  عمينا فيما تتكعَّدنا بو مف القتًؿ أنو ال بيدَّ لنا مف االنقبلًب إلى رَّ
  .(4)المكًت ، كالقتؿي أىكنييا كأرجاىا

ـَ َأْف اَل َتْعُبُدوا الشَّْيَطافَ }: فصؿ بيف جممة ـْ َيا َبِ ي آَد ـْ َأْعَهْد ِإَلْيُك ِإ َُّه }:كبيف جممة {َأَل
ـْ َعُدوٌّ ُمِبيف ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو ، فالثانية كقعت ، (5){َلُك

تعميبل لمنيي عف عبادة الشيطاف تنفيذا لعيد اهلل إلى بني آدـ ، كعٌمة النيي ىي أفٌ  
( 6)!الشيطاف عدٌك ظاىر لبني آدـ ، فكيؼ تتخذكف عدككـ معبكدا؟
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ٍـّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِ ي}:فصؿ بيف قكلو تعالي ِإ َّا َرادُّضوُه ِإَلْيِؾ }:وبيف جممة {َفَأْلِقيِه ِفي اْلَي
ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو ، كالمعٌمؿ لو ، (1){َوَجاِعُموُه ِمَف اْلُمْرَسِميفَ 

ىنا أمره كنىٍييىٍيًف كٌميا ذات شأف كخطر، أمره مف اهلل ألـٌ مكسي بأٌف تمقي كليدىا في 
البحر، ثـٌ نييه ليا أف يتطرؽ إلى قمبيا خكؼه أك حزفه عميو،  كتفسيره كعٌمتو أٌف اهلل 

ـٌ يبعثو رسكال  إلى بنى إسرائيؿ، كيبلحظ ىنا أٌف األمر بإلقائو في البحر  سيرٌده إلييا، ث
يقابمو ضماف رٌده إلييا سالمان، كالٌنييه عف الخكؼ كالحزف عميو، يقابميما تشريفو بالرسالة 
كالٌنبٌكة إلى بني إسرائيؿ ، فبل مكاف لترٌددو مع ضماف الٌرد، كال مكاف لخكؼو أك حزفو مع 

   (2).التشريؼ بالرسالة كالنبٌكة

ـٌ َعِظيـ} :كبيف جممة {َيا ُبَ يَّ اَل ُتْشِرْؾ ِبالمَّهِ }:فصؿ بيف جممة  ، ألٌف (3){ِإفَّ الشٍّْرَؾ َلُظْم
بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، كىك ٌنيي لقماف ابنو عف الشرؾ باهلل، كعٌمة 

كضعه لمعبادة في غير مكضعيا، فيك ظمـه هلل :النيي ىي أٌف الشرؾ ظمـ عظيـ، أٍم 
  (4)الذم خمؽ فسكم، الذم أمات كأحيى،  كظمـ لممرء نفسو حيث يعٌرضيا لعذاب اهلل

ِإفَّ َأْ َكَر }:كبيف جممة {َواْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ َواْغُضْض ِمْف َصْوِتؾَ }:فصؿ بيف جممة 
 ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ ، حيث كقعت الجممة الخبرية ، (5){اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ 

تعميبل لؤلمًر عمى أبمًغ كجوو كآكًده ، مبنياِّ عمى تشبيو الرَّافعيفى أصكاتىيـ بالحميًر ، 
فراطه في التَّحذيًر عف رفًع الصَّكًت كالتَّنفيًر عنو (. 6)كتمثيؿ أصكاًتيـ بالنُّياًؽ كا 

وَف َوَما ُيْعِمُ وف} :كبيف جممة {َفاَل َيْحُزْ َؾ َقْوُلُهـْ }:فصؿ بيف جممة ـُ َما ُيِسرُّض ، () {ِإ َّا َ ْعَم

ألف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، كىك نيي الرسكؿ عميو السبلـ عف 
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احتماؿ الحزف عمٌا يقكؿ المخالفكف فذلؾ ديدفه منيـ ال ينقطع، كعٌمة النيي ىي أٌف اهلل 
عميـ بسٌرىـ كجيرىـ كال يخفى منيـ شيء عمى اهلل ، كالعدٌك مخذكؿ ميزـك ماداـ 

( 1)مكشكفا سٌره كعبلنيتو

ـٌ َعَمى ُ وٍح ِفي اْلَعاَلِميفَ }:فصؿ بيف جممة ِإ َّا َكَذِلَؾ َ ْجِزي }: كبيف جممة {َساَل
فالٌتكرمة السنٌية  ، ألف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعمَّؿ لو ،(2){اْلُمْحِسِ يف

كالتينئة السامية لنكح بالسبلـ عميو في العالميف عبر القركف كاألزماف ، عٌمتيا كسببيا أٌنو 
كاف مف عباد اهلل الصالحيف ، مف المؤمنيف المحسنيف في إيمانيـ ، كىك ٌقمة اإليماف 

  (.3)كالعمؿ الصالح

ِإفَّ َخْيَر َمِف اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّض } :كبيف جممة {يا َأَبِت اْسَتْأِجْرهُ }:فصؿ بيف جممة 
ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو ، ىك طمب ابنة شعيب منو ، (4){اأْلَِميف

بأف يٌتخذ مكسى أحيرا لدييف كعٌمة ذلؾ أٌنو قكٌم كأميف، كىما أىـٌ صفتيف في األجراء، 
مىده عمى العمؿ، كثقة كأمانة عمى ما يؤتمف عميو . (5)قٌكةه كجى

: وبيف جممة {َربٍّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْمًكا اَل َيْ َبِغي أِلََحٍد ِمْف َبْعِدي}:فصؿ بيف جممة

، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، كىك دعاء النبٌي (6){ِإ ََّؾ َأْ َت اْلَوهَّاب}
النبٌي سميماف بف داكد أف ييبو اهلل ممكا ال ييبو ألحد سكاه ، كعٌمؿ ذلؾ بأٌف اهلل ىك 
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الكٌىاب بصيغة المبالغة ، فيك ييب كثيرا ببل حدكد في الكـٌ كفي الكيؼ، فبل يعجزه أف 
 (.1)يخٌصو بممؾ ذم خصائص خاصة بو ، كقد كاف

ـَ اْلَعْبدُ }:الفصؿ بيف جممة اإلنشاء غير الطمبي ىك المدح   كبيف {ِإ َّا َوَجْدَ اُه َصاِبًرا ِ ْع
ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ حيث كقعت الثانية تعميبل لئلنشاء ، (2){ِإ َُّه َأوَّابٌ }:الجممة الخبرية

غير الطمبي،  المتضٌمف المدح كالثناء الحسف أليكب عميو السبلـ عمى صبره عمى أقدار 
اهلل كابتبلئو لو في نفسو كأىمو كمالو، فكاف نعـ العبد،  كتفسيره كعٌمتو أٌنو كاف كثير 

.    (3)األٍكب كالرجكع إلى اهلل شديد الٌتضٌرع كالكقكؼ بباب اهلل مستغفرا تائبا إليو

ـْ اَل َمْرَحًبا ِبِهـْ }:فصؿ بيف جممة ـٌ َمَعُك ـْ َصاُلو } :كبيف جممة {َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِح ِإ َُّه
 ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، اآلية تحكى قكؿ خزنة جيٌنـ ، (4){ال َّار

جيٌنـ ألئمة الكفر كالعصياف، كأكابر الشرؾ كالطغياف، حيف يقتحـ عمييـ دخكالن بٌشدة 
، {ال مرحبا بيـ}:كعنفكاف إلى الٌنار فكجه مف أتباعيـ، فيقابمكنيـ بالٌتجٌيـ كبعدـ الترحيب

بىٍت بكـ : أٌنكـ جميعا ال مرحبا بكـ، أم:فيرٌد عمييـ خزنة جيٌنـ  ال ًجئتـ مرحبا كال رحي
الدار دعاءن عمييـ، كعٌمتو كسببو أٌنكـ جميعا تصمكف النار ىي مثكاكـ  كبئس 

   (5).المصير

ِإفَّ المََّه َيْغِفُر الذُّضُ وَب َجِميًعا } : كبيف جممة{اَل َتْقَ ُطوا ِمْف َرْحَمِة المَّهِ }:فصؿ بيف جممة
، ألٌف بينيما كماؿ اتصاؿ بيف التعميؿ كالمعٌمؿ لو، كىك الٌنييه (6){ِإ َُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيـُ 

عف القنكط مف رحمات اهلل، خاصة في حؽ العصاة كالمذنبيف، كعٌمة النيي عف ذلؾ ىي 
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أٌف اهلل قادر عمى غفراف الذنكب جميعيا كعمى تكفير السيئات صغيرىا ككبيرىا، لمف : 
(. 1)تاب كآمف كعمؿ عمبل صالحا

  وقوع الجممة الثا ية جوابا لسؤاؿ مقّدر-(ب)

 ألٌف الثانية كقعت ،(2){ِإ ََّما َ ْحُف ُمْسَتْهِزُئوفَ }: عف جممة{َقاُلوا ِإ َّا َمَعُكـْ :}فصمت جممة
فما : استئنافا مبنيا عمى سؤاؿ مقٌدر ناشئو مف ادعائيـ المعٌية مع شياطينيـ ، فكأنو قيؿ 

   (3){ِإ ََّما َ ْحُف ُمْسَتْهِزُئوفَ :}فرٌدكا! ؟بالكـ إذان تكافقكف المؤمنيف في النطؽ بكممة اإليماف

ـْ َمَشْوا ِفيِه  }:عف جممة {َيَكاُد اْلَبْرُؽ َيْخَطُؼ َأْبَصاَرُهـْ }:فيصمت جممة  ُكمََّما َأَضاَء َلُه
ـْ َقاُموا ـَ َعَمْيِه َذا َأْظَم ، ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب مٌقدر مف الجممة األكلى، (4){َواِ 

َذا }:فماذا يفعمكف في ذلؾ المكقؼ الميكؿ؟ فقيؿ: فكأٌنو قيؿ ـْ َمَشْوا ِفيِه َواِ  ُكمََّما َأَضاَء َلُه
ـْ َقاُموا ـَ َعَمْيِه . (5){َأْظَم

ْذ َقاَؿ َربُّضَؾ ِلْمَماَلِئَكِة ِإ ٍّي َجاِعٌؿ ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةً }:فصمت جممة َقاُلوا  }: عف جممة {َواِ 
، ألٌف الثانية كقعت جكابا لسؤاؿ مقٌدر مف (6) {َأَتْجَعُؿ ِفيَها َمْف ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُؾ الدٍَّماءَ 

َقاُلوا َأَتْجَعُؿ ِفيَها َمْف ُيْفِسُد }:فبماذا ردٍت المبلئكة حينذو ؟ فقيؿ: مف األكلى، فكأٌنو قيؿ
( 7){ِفيَها َوَيْسِفُؾ الدٍَّماَء َوَ ْحُف ُ َسبٍُّح ِبَحْمِدَؾ َوُ َقدٍُّس َلؾَ 

َقاَؿ َوِمْف } : كبيف قكلو{ِإ ٍّي َجاِعُمَؾ ِلم َّاِس ِإَماًما}:فصؿ بيف قكؿ اهلل تعالي إلبراىيـ
يَِّتي فماذا كاف جكاب : ألٌف الثانية بمثابة جكاب  عف سؤاؿ مقٌدر ، فكأٌنو قيؿ ، (8){ُذرٍّ
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يَِّتي}:إبراىيـ ؟ فقيؿ فماذا كاف رٌد المكلى : ككأٌف السائؿ سأؿ تارة أخرل ، {َقاَؿ َوِمْف ُذرٍّ
( 1){َقاَؿ اَل َيَ اُؿ َعْهِدي الظَّاِلِميف}:عٌز كجٌؿ؟ فقيؿ 

ـُ الَِّتي َكاُ وا َعَمْيَها}:فصؿ بيف جممة  ـْ َعْف ِقْبَمِتِه ُه ُقْؿ ِلمَِّه اْلَمْشِرُؽ }:كبيف جممة {َما َوالَّ
فماذا أردُّ : ، ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر، فكأٌنو قاؿ (2){َواْلَمْغِربُ 

( 3){ُقْؿ ِلمَِّه اْلَمْشِرُؽ َواْلَمْغِربُ }:عمييـ ؟ فقيؿ

َقاَؿ َيا }:كبيف جممة {ُكمََّما َدَخَؿ َعَمْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْ َدَها ِرْزًقا}فصمت بيف جممة
ـُ َأ َّى َلؾِ  فماذا قاؿ : ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر، فكأٌنو قيؿ  (4){َمْرَي

ـُ َأ َّى َلؾِ }:قاؿ زكريا؟ فقيؿ  فماذا كاف ردُّىا ؟ : ثـ ألٌح السائؿ قائبل  {َهَذا َقاَؿ َيا َمْرَي
  (  5){َقاَلْت ُهَو ِمْف ِعْ ِد المَّهِ }:فقيؿ

ـْ َتَعاَلْوا َقاِتُموا ِفي َسِبيِؿ المَِّه َأِو }: فصؿ قكؿ اهلل تعالي في حؽ المنافقيف  َوِقيَؿ َلُه
ـُ ِقَتااًل اَلتََّبْعَ اُكـْ }: جممةاْدَفُعوا عف  ألٌف الثانية كقعت جكابا لسؤاؿ ،(6){َقاُلوا َلْو َ ْعَم

، فكأٌنو قيؿ ٌيركا بيف الخصمتيف المذككرتيف ؟ فقيؿ: مقٌدرو َقاُلوا َلْو }:فماذا صنعكا حيف خي
ـُ ِقَتااًل اَلتََّبْعَ اُكـْ  ـي فنكف القتاؿ كأساليب الكٌر كالفٌر كاليجـك كالٌدفاع {َ ْعَم ، أم لك نعم

. (7)لخرجنا معكـ، قالكا ذلؾ تدليسا كدجبل كاستيزاء بالمؤمنيف

ـْ ُرُساًل }:فيصؿ بيف جممةي  ُكمََّما }:كبيف جممة {َلَقْد َأَخْذَ ا ِميثَاَؽ َبِ ي ِإْسَراِئيَؿ َوَأْرَسْمَ ا ِإَلْيِه
ـْ َفِريًقا َكذَُّبوا َوَفِريًقا َيْقُتُموف ـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْهَوى َأْ ُفُسُه ، ألٌف الثانية كقعٍت (8){َجاَءُه
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ُكمََّما }:فماذا فعمكا بالميثاؽ كبالرسؿ؟ فقيؿ: بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر، فكأٌنو قيؿ
ـْ َفِريًقا َكذَُّبوا َوَفِريًقا َيْقُتُموف ـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْهَوى َأْ ُفُسُه  (1){َجاَءُه

ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِ ي ِإْسَراِئيَؿ َعَمى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِف }:فيصؿ بيف جممة 
ـَ  ، ألف الثانية بمثابة جكاب عف ( 2){َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُ وا َيْعَتُدوف}:كبيف جممة {َمْرَي

َذِلَؾ ِبَما }:ألٌم سببو كاف ذلؾ؟ فقيؿ: سؤاؿ مقٌدر مف الجممة األكلى، فكأٌف سائبل سأؿ
، أم ذلؾ المعفي كالطرد مف رحاب الرحمة بسبب عصيانيـ {َعَصْوا َوَكاُ وا َيْعَتُدوف

  (3).كتجاكزىـ لحدكد اهلل دائما كأبدا

ُه َقْوُمهُ } صؿ بيف جممة  ؼي  و ٍّي ِفي المَِّه َوَقْد َهَدافِ }: كبيف جممة {َوَحاجَّ ، (4){َقاَؿ َأُتَحاجُّض
: ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا مف الجممة األكلى، فكأٌنو قيؿ 

و ٍّي ِفي المَِّه َوَقْد َهَدافِ }: فماذا كاف رٌد إبراىيـ عمييـ ؟ فقيؿ  (5){َقاَؿ َأُتَحاجُّض

َيْمِشي ِبِه ِفي  }:كبيف جممة {َأَوَمْف َكاَف َمْيًتا َفَأْحَيْيَ اُه َوَجَعْمَ ا َلُه ُ وًرا}:فيصؿ بيف جممة
ماذا يصنع : ، ألٌنيا كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، فكأٌنو قيؿ(6){ال َّاسِ 

( 7){َيْمِشي ِبِه ِفي ال َّاسِ } :بذلؾ النكر؟ فقيؿ

،  ألٌف (8){َكاَ ْت ِمَف اْلَغاِبِريفَ  }:كبيف جممة {َفَأْ َجْيَ اُه َوَأْهَمُه ِإالَّ اْمَرَأَتهُ }: فصؿ جممة
الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر مف استثناء امرأتو مف اإلنجاء كالنجاة، فكأٌنو 

 (1){َكاَ ْت ِمَف اْلَغاِبِريَف }:فماذا كاف مصيرىا ؟ فقيؿ: قيؿ
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ـْ ُشَعْيًبا}:فصؿ بيف جممة َلى َمْدَيَف َأَخاُه ـْ }:كبيف جممة {َواِ  َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك
: ، ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، فكأٌنو قيؿ(2){ِمْف ِإَلٍه َغْيُرهُ 

ـْ ِمْف ِإَلٍه َغْيُرهُ }:فماذا قاؿ ليـ عندما جاءىـ ؟ فقيؿ  (3){َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك

 : كبيف جممة{ َيا َأَبِت ِإ ٍّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ }:فصؿ بيف جممة
ـْ ِلي َساِجِديفَ  ، ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا عف ( 4){َرَأْيُتُه

ـْ ِلي َساِجِديفَ }: كيؼ رأيتيـ؟ فقيؿ: الجممة األكلى، فكأٌنو قيؿ ٌنما أيجريٍت {َرَأْيُتُه ، كا 
(. 5)الككاكب المذككرة مجرل العقبلء في الضمير  لكصفيا بكصؼ العقبلء كىك الٌسجكد

ـْ اَل َتْقُتُموا }: كبيف جممة{اْقُتُموا ُيوُسَؼ َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا}: فصؿ بيف جممة َقاَؿ َقاِئٌؿ ِمْ ُه
 ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر (6){ُيوُسَؼ َوَأْلُقوه ِفي َغَياَبِت اْلُجبٍّ 

ـْ اَل }:ىؿ كافقكا متفقيف عمى ما عيرض عمييـ ؟ فقيؿ : تقديرا، فكأٌنو قيؿ   َقاَؿ َقاِئٌؿ ِمْ ُه
  .(7){َتْقُتُموا ُيوُسَؼ َوَأْلُقوه ِفي َغَياَبِت اْلُجبٍّ 
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ـْ ُشَعْيًبا}:فصؿ بيف جممة  َلى َمْدَيَف َأَخاُه ـْ }:كبيف جممة {َواِ  َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك
فماذا  قاؿ : ،  ألٌف الثانية كقعت جكابا عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، فكأٌنو قيؿ(1){ِمْف ِإَلٍه َغْيُره
ـْ ِمْف ِإَلٍه َغْيُره}:ليـ ؟ فقيؿ ( 2){ َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك

َقاَؿ َربٍّ اْشَرْح ِلي َصْدِري }: كبيف جممة{اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإ َُّه َطَغى }:فصؿ بيف جممة
فما ذا :  ألٌف الثانية كقعت جكابا عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، فكأٌنو قيؿ(3){َوَيسٍّْر ِلي َأْمِري

َربٍّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَيسٍّْر }:قاؿ مستعينا باهلل: قاؿ حيف أيًمر بيذا األمر الميكؿ؟ فقيؿ 
 (4){ِلي َأْمِري

َقاَؿ اَل }:كبيف جممة {َقااَل َربََّ ا ِإ ََّ ا َ َخاُؼ َأْف َيْفُرَط َعَمْيَ ا َأْو َأْف َيْطَغى}:فصمت بيف جممة
، ألف الجممة الثانية كقعٍت  بمثابة جكاب عف سؤاؿ (5){َتَخاَفا ِإ َِّ ي َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى

 (6){ َقاَؿ اَل َتَخاَفا ِإ َِّ ي َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى}:فما قاؿ ليما ربيما؟ فقيؿ: مقٌدر، فكأٌنو قيؿ 

 (6){َوَأَرى

َقاَؿ }: كبيف جممة{َقاُلوا َلْف َ ْبَرَح َعَمْيِه َعاِكِفيَف َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَ ا ُموَسى}:فيصؿ بيف جممة
ـْ َضمُّضوا َأالَّ َتتَِّبَعِف َأَفَعَصْيَت َأْمِري  ، ألٌف الثانية كقعت (7){َيا َهاُروُف َما َمَ َعَؾ ِإْذ َرَأْيَتُه

الـ تتبعني أك أخالفتني فعصيت : بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، فكأٌنو قيؿ 
 (8)أمرم
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وا ال َّْجَوى}:فيصؿ بيف جممة ـْ }: كبيف جممة{َوَأَسرُّض  ألٌف الثانية ،(1){َهْؿ َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمُك
 : فماذا قالكا في نجكاىـ ؟ فقيؿ: كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا ، فكأٌنو قيؿ 

( 2){َهْؿ َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمُكـْ }:قالوا 

َقاُلوا اَل َتَخْؼ  }:كبيف جممة {ِإْذ َدَخُموا َعَمى َداُووَد َفَفِزَع ِمْ ُهـْ }:فيصؿ بيف جممة 
ـْ َبْيَ َ ا ِباْلَحؽٍّ َواَل ُتْشِططْ  ، ألٌف الثانية كقعت ( 3){َخْصَماِف َبَغى َبْعُضَ ا َعَمى َبْعٍض َفاْحُك

فماذا قالت المبلئكة : بمثابة جكاؿ عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا مف الجممة األكلى، فكأٌنو قيؿ 
ـْ َبْيَ َ ا ِباْلَحؽٍّ }:تطميننا لفزعو ؟ فقيؿ َقاُلوا اَل َتَخْؼ َخْصَماِف َبَغى َبْعُضَ ا َعَمى َبْعٍض َفاْحُك

  (4){َواَل ُتْشِططْ 

اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي }:كبيف جممة {َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَ ُة َواَل السَّيٍَّئةُ }:فيصؿ بيف جممة
، ألف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا، نشأ مف نفي التسكية (5){َأْحَسفُ 

ما أصنع إذا ما أساء أحد في : بيف الحسنة كالسيئة في التعامؿ بيف الناس،  فكأٌنو قيؿ 
 ، ادفع السيئة حيث أصابؾ مف بعض أعدائؾ (6){اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسفُ }:حقي ؟ فقيؿ

(. 7)بأحسف ما يمكف دفعيا بو مف الحسنات، كاإلحساف إلى مف أساء إليؾ

َلَقْد ُكْ َت ِفي }: كبيف جممة {َوَجاَءْت ُكؿُّض َ ْفٍس َمَعَها َساِئٌؽ َوَشِهيدٌ }:فصؿ بيف جممة
، ألٌف الثانية كقعت بمثابة جكاب عف (8){َغْفَمٍة ِمْف َهَذا َفَكَشْفَ ا َعْ َؾ ِغَطاَءَؾ َفَبَصُرؾَ 
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ماذا ييفعؿ بالنفس إذا ما ًسٍيقٍت إلى ربيا ؟ : سؤاؿ مقٌدر مف الجممة األكلى، فكأٌنو قيؿ 
( 1){َلَقْد ُكْ َت ِفي َغْفَمٍة ِمْف َهَذا َفَكَشْفَ ا َعْ َؾ ِغَطاَءَؾ َفَبَصُرؾَ }:يقاؿ ليا: فقيؿ 

َقاَؿ }: كبيف جممة{َقاَؿ َقِريُ ُه َربََّ ا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْف َكاَف ِفي َضاَلٍؿ َبِعيدٍ }:فصؿ بيف جممة
ـْ ِباْلَوِعيد ، ألٌف الجممة الثانية كقعت بمثابة جكاب ( 2) {اَل َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإَلْيُك

فماذا : عف سؤاؿ مقٌدر ناشئ مف تخاصـ التابعيف مع المتبكعيف يـك القيامة ، فكأٌنو قيؿ
ـْ ِباْلَوِعيد}:كاف حكـ اهلل كقكلو فييـ ؟، فقيؿ   (3){َقاَؿ اَل َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإَلْيُك

ًدا}:فصؿ بيف جممة ـْ ُركًَّعا ُسجَّ ـْ َتَراُه كبيف  {َوالَِّذيَف َمَعُه َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَ ُه
، ألٌف الجممة الثانية كقعت بمثابة جكاب عف (4){َيْبَتُغوَف َفْضاًل ِمَف المَِّه َوِرْضَواً ا}:جممة

: سؤاؿ مقٌدر تقديرا نشأ عف مكاظبتيـ عمى تمؾ األعماؿ كالعبادات الجميمة ، فكأٌنو قيؿ
( 5){َيْبَتُغوَف َفْضاًل ِمَف المَِّه َوِرْضَواً ا}:ماذا يتكٌخكف كيرجكنو مف كراء ذلؾ ؟ فقيؿ

ِفي }:كبيف جممة {ُكؿُّض َ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَ ٌة، ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِميفِ }:فصؿ بيف جممة
، ألٌف الثانية بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقٌدر تقديرا ( 6){َج َّاٍت َيَتَساَءُلوَف  َعِف اْلُمْجِرِميفَ 

بعد استثناء أصحاب اليميف مف الحكـ العاـ السابؽ، كىك ارتياف كٌؿ نفسو بما كسبٍت، 
َعِف  ِفي َج َّاٍت َيَتَساَءُلوفَ }:ما باؿ أصحاب اليميف؟ فقيؿ: فكأٌف سائبل سأؿ

( 7){اْلُمْجِرِميفَ 

  

                                                           
1

 127/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 28-27: ق -  
3

 128/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 29: انفزؼ-  
5

 108/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 40-38: انًذصش -  
7

 332/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد-  
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: الفصؿ بيف الجمؿ لعدـ تحقؽ م اسبة جامعة/ ج

ـُ اْلُمْفِمُحوَف، ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َسَواٌء :}قكلو تعالي ـْ َوُأوَلِئَؾ ُه ُأوَلِئَؾ َعَمى ُهًدى ِمْف َربٍِّه
ـْ اَل ُيْؤِمُ وف ـْ تُْ ِذْرُه ـْ َل ـْ َأ ـْ َأَأْ َذْرَتُه ، عما قبميا {ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا}:، فصمت جممة(1){َعَمْيِه

كبلـه مستأنؼ سيؽ لشرح أحكاًؿ لعدـ تحقؽ مناسبة كافية لمكصؿ بينيما، فالجممة الثانية 
الكىفىرة الغكاة، إثرى بياًف أحكاًؿ أضداًدىـ المتصفيف بنعكت الكماؿ الفائزيف  في الحاؿ 

كالمآؿ،  كبيف الكبلميف تناؼو في األسمكب  كتباييفو في الغرض ، فإف األكؿ مىسكؽ لبياف 
رفعًة شأًف الكتاب في باب اليداية ، كأما التعرضي ألحكاؿ الميتديف بو فإنما جاء 

استطرادا، سكاءه جيعؿ المكصكؿي مكصكالن بما قبمو  أك مفصكالن عنو،  كأما الثاني فمسكؽ 
لبياف أحكاًؿ الكفرة أصالةن ، كبياف أمًرىـ في الغىكاية كالضبلًؿ  إلى حيث ال ييجدييـ 

اإلنذاري كالتبشير، كال يؤٌثر فييـ الًعظةي كالتذكير، فيـ تائيكف في الغيّْ كالفساد ، كراكبكف 
نما أكثر ىذا األسمكب كلـ يؤسَّس الكبلـي عمى  متف كٌؿ  صعب ك ذلكؿ في الًعناد، كا 
ًريف ألف العنكافى األخيرى ليس مما يكرثيو  بياف أف الكتابى ىادو لؤلكليف كغيري ميجدو لآلخى

 . (2)كماالن حتى ييتعرَّضى لو في أثناء تعداًد كماالًتو

 

  

                                                           
1

 6-5: انجمشح -  
2

  30/ 1 ،  ٔاَظش فزؼ انمذٚش 50/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد ثزظشف -  

ٌّ ارفبق انغًهزٍٛ  فٙ انخجشٚخ نفظب ٔيؼُٗ غٛش كبف نهٕطم ثًُٛٓب ؽزٗ رزؾمك   لشس أثٕ انغؼٕد ُْب يغأنخ يًٓخ فٙ ْزا انجبة ، ْٔٙ أ
 :يُبعجخ عبيؼخ نًب ٚغبق انك٣و يٍ أعهّ ، َٔظٛشِ يب  ٚزكشِ انج٣غٌٕٛ يٍ لٕل أثٙ رًبو 

ٌّ أثب انؾغٍٛ كشٚى  ٌّ انُٕٖ     طجش ٔأ            ٢ ٔانز٘ ْٕ ػبنى أ
ٌّ انًُبعجخ ثًُٛٓب يزؾممخ ، ْٔٙ : إَّ ٢ يُبعجخ عبيؼخ ثٍٛ كشو أثٙ انؾغٍٛ ٔيشاسح انُٕٖ، ٢ٔ رؼّهك ٞؽذًْب ثبٜخش، ٔأعٛت : لبنٕا  ثأ

ٌّ يشاسح انُٕٖ ثًضبثخ انّؼّذ نؾ٣ٔح انكشو  .281/ 2اَظش ثغٛخ ا٠ٚؼبػ  ، يشعغ عبثك .   شجّ انزؼبد، ٞ
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 :الوصؿ بيف الجمؿ: المبحث الثالث

: اتفاؽ الجممتيف خبرا مع تحقؽ الم اسبة بي هما

ـُ اْلُمْفِمُحوف:}قكلو تعالي ـْ َوُأوَلِئَؾ ُه  كصؿ بيف الجممتيف  ،(1){ُأوَلِئَؾ َعَمى ُهًدى ِمْف َربٍِّه
التفاقيما في الخبرية لفظا كمعنى، كقياـ مناسبة جمٌية بينيما، ىي االتحاد في المسند 
إليو لفظا كمعنى كمشارا إليو ، كمجيء المسند في الثانية نتيجة كميسٌبا مف المسند في 

تكريري اسـً اإلشارة إلظيار مزيًد العنايًة بشأف المشاًر إلييـ ، كلمتنبيو عمى أف األكلى، 
اتصافىيـ بتمؾ الصفات يقتضي نيؿى كؿّْ كاحدة مف تمؾ الخصمتيف العظيمتيف ، كأف كبلن 

( 2)منيما كاؼو في تمٌيزىـ بيا عمف عداىـ ، كيؤيده تكسيطي العاطؼ بيف الجممتيف

ـْ َيْحَزُ وفَ :}قكلو تعالي ـْ َواَل ُه َوالَِّذيَف َكَفُروا َوَكذَُّبوا  َفَمْف َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌؼ َعَمْيِه
: ، كبيف جممة  (فمف تبع ىدام): ، كيصؿ بيف جممة ( 3){ِبآَياِتَ ا ُأوَلِئَؾ َأْصَحاُب ال َّار

، ألٌنيا قسيمة ليا ، فالجممتاف مٌتفقتاف خبرا لفظا كمعنى ، كبينيما (كالذيف كفركا ككٌذبكا)
بيف اإليماف كاتباع اليدل كبيف : مناسبة جامعة كىي التقابؿ بيف المعنى في المسند 

الكفر  كاتباع الضبللة ، كفي المسند إليو بيف المؤمنيف الميتديف كبيف المكذبيف 
نما آثر عميو ما ذكر تفظيعان لحاؿ الضبللًة :  كأنو قيؿ الكافريف، كمف لـ يٍتبىٍعو ، كا 

يراد المكصكًؿ بصيغة الجمًع لئلشعار بكثرة الكفرة ، كالجمعي  ظياران لكماًؿ قيبًحيا ، كا  كا 
(. 4)بيف الكفر كالتكذيب لئليذاف بتنٌكع اليدل إلى ما ذكر مف النكعيف

                                                           
1

 5: انجمشح -  
2

 89/ 1، ٔاَظش  انزؾشٚش ٔانزُٕٚش 49/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 39-38: انجمشح -  
4

 1/311 ، ٔاَظش انزؾشٚش ٔانزُٕٚش نهـبْش ثٍ ػبشٕس 124/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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َوَيْسَأُلوَ َؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْؿ ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا ال ٍَّساَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل }:كمنو قكلو
عمى ما تقٌدـ مف  {َوَيْسَأُلوَ َؾ عف المحيض}: ، كيصمت جممة(1){َتْقَرُبوُهفَّ َحتَّى َيْطُهْرفَ 

 }:، كقكلو( 2){َوَيْسَأُلوَ َؾ َماَذا ُيْ ِفُقوفَ }:كقكلو  { َيْسَأُلوَ َؾ َعِف اْلَخْمِر َواْلَمْيِسر}:األسئمة
 كصمت بيف ىذه األسئمة الثبلثة التفاقيا في الخبرية لفظا (3){َوَيْسَأُلوَ َؾ َعِف اْلَيَتاَمى

كمعنى ، مسندا كمسندا إلييا فييا جميعا، كما تبرز فييا مناسبة المقاـ الكاحد ، ألٌنيا 
جميعا كقعت عند السؤاؿ عف الخمر ، كحكاية سكاىا بغير كصؿ بينيما لكقكع كٌؿ منيا 

. (4)في قت مغاير عمى حدة

َوآَتْيَ ا ... ِإ َّا َأْوَحْيَ ا ِإَلْيَؾ َكَما َأْوَحْيَ ا ِإَلى ُ وٍح َوال َِّبيٍّيَف ِمْف َبْعِدِه }:كمنو قكلو تعالي
ـَ المَُّه ُموَسى َتْكِميًما... َداُووَد َزُبوًرا  كما  { ِإ َّا َأْوَحْيَ ا ِإَلْيؾَ }: ، كصؿ بيف جممة(5){َوَكمَّ

ـَ المَُّه ُموَسى َتْكِميًما}:بعدىا ، كبيف جممة ، التفاقيما خبرا لفظا كمعنى ، كتحقؽ {َوَكمَّ
المناسبة بينيا كىي أٌف اآليات يجمع بينيا تعدادي بعض أنكاع الكحي اإلليٌي عمى رسمو ، 

 . (6)كما يجمع بينيا أٌنيا كبٌل منيا تمٌثؿ قٌصة مف قصص األنبياء مع أقكاميـ

: اتحاد الجممتيف في حكـ إعرابي واحد

اَلَلَة َوُيِريُدوَف َأْف :}قكلو تعالي ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َ ِصيًبا ِمَف اْلِكَتاِب َيْشَتُروَف الضَّ َأَل
اَلَلةَ }: ، كيصؿ بيف جممة(7){َتِضمُّضوا السَِّبيؿَ  َوُيِريُدوَف َأْف }:كبيف جممة { َيْشَتُروَف الضَّ
 الشتراكيما في المحؿ اإلعرابٌي كالحكـ الداؿ ، جممة مستأنفة بعد ،{َتِضمُّضوا السَِّبيؿَ 

                                                           
1

 222: انجمشح -  
2

 219: انجمشح -  
3

 220: انجمشح -  
4

ٍّ }:، رْت انضيخشش٘ إنٗ أَٓب ػـفذ ػهٗ عًهخ268/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -     ، 221: انجمشح {٢ٔ رُكؾٕا انًششكبد ؽزٗ ٚؤيُ

ٍّ ؽٛؼب ٔكبَٕا ٌّ رؾشٚى َكبػ انًششكبد ٚؤرٌ ثبنزُضِ ػٍ أؽٕال انًششكٍٛ، ٔكبٌ انًششكٌٕ ٢ ٚمشثٌٕ َغبءْى إرا ك        ثًُبعجخ أ

ٍّ يذح انؾٛغ ، فُبعت رؾذٚذ يب ٚكضش ،  اَظش انكشبف   345/ 1      ٚفشؿٌٕ فٙ ا٢ثزؼبد يُٓ
5

 164-163: انُغبء -  
6

 222/ 2اَظش أثٕ انغؼٕد -  
7

 44: انُغبء -  



380 
 

الجممة اإلنشائية، كتشتركاف بياف محؿّْ التشنيًع كالتعجًب، مف شأف ىؤالء ، كصيغةي 
كـً اشتراًئيـ المذككًر  المضارًع فييما لمًداللة عمى االستمرار التجٌددم ، فإف تجددى حي

ًره ، أم ال يكتفكف بضبلؿ أنفًسيـ بؿ  كتكررى العمًؿ بمكجبو في قكة تجٌدًد نفًسو ك تكرُّ
- أنتـ أيضان أييا المؤمنكف - أىف تىًضمُّكٍا : يريدكف بما فعمكا مف كتماف نعكًتو عميو السبلـ

( 1). كاليدلسبيؿ الحؽ

ـْ ِإ ٍّي َعاِمٌؿ َسْوَؼ َتْعَمُموَف َمْف َيْأِتيِه َعَذاٌب }:كمف قكلو َوَيا َقْوـِ اْعَمُموا َعَمى َمَكاَ ِتُك
َوَمْف ُهَو }: كبيف جممة{َسْوَؼ َتْعَمُموفَ }:، كصؿ بيف جممة( 2){ُيْخِزيِه َوَمْف ُهَو َكاِذبٌ 

عمى اختبلفيما في الفعمية كاالسمية لمتحقؽ مناسبة جامعة بينيما، كىي أٌف كذب  {َكاِذبٌ 
الكاذب مرتقب في أية لحظة مثمو كمثؿ نزكؿ العذاب ، بؿ إف ظيكر الكذب آكد ىنا 

.   (3)ألنو استمرار كبقاء ما كاف عمى ما كاف

ـْ َيُكْف َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ }:كمنو قكلو ـْ ُيوَلْد ، َوَل ، كقع الكصؿ بيف الجمؿ ( 4){َ لـ َيِمْد َوَل
الثبلث التفاقيما في الخبرية المنفية لفظا كمعنى، كقياـ مناسبة جامعة بينيا ، فالمسند 
إليو فييا متحد، كبيف المسند في الجمؿ الثبلث عبلقة كطيدة كىي نفي صفات النقص 

( 5)عف اهلل تعالي، كىي البنٌكة كاألٌبكة  كالمثمٌية عنو عٌز كجؿٌ 

 

 

 
                                                           

1
 142/ 2اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

  - ْٕ :93 
3

 346/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 4-3: ا٠خ٣ص -  
5

ٌّٙ ػٍ انجٛبٌ ): اكزفٙ أثٕ انغؼٕد ثبنمٕل -    ، 388/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد   (ٔعّ انٕطم ثٍٛ ْزِ انغًم غُ

 .     ٔ لذ ؽبٔل انجبؽش ثٛبَّ يجهغ عٓذِ  يٍ انؼهى
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: عطؼ قّصة المؤم يف عمى قّصة الكافريف

َوَبشٍِّر الَِّذيَف آَمُ وا  َفاتَُّقوا ال َّاَر الَِّتي َوُقوُدَها ال َّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريفَ }:قكلو تعالي
اِلَحاتِ  بالجممة  {ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريفَ }:كيصمت الجممة الخبرية، (1){َوَعِمُموا الصَّ

، مف باب عطؼ القٌصة  عمى القٌصة ، كصؿ قٌصة {َوَبشٍِّر الَِّذيَف آَمُ وا}:اإلنشائية
المؤمنيف بالقرآف ككصؼ جزيؿ ثكابيـ ، عمى قٌصة الكافريف كما يحيؽ بيـ مف العذاب 

.  (2)، كبيذا يسقط االعتراض الكارد عميو بككنو مف عطؼ اإلنشاء عمى الخبر
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 25-24: انجمشح -  
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 92/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
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الفصؿ السابع 

اإليجاز واإلط اب والمساواة في تفسير أبي السعود 

 

 

 

 

 

 



383 
 

اإليجاز واإلط اب والمساواة : المبحث األوؿ

         ىذا ىك الباب األخير مف األبكاب الثمانية لعمـ المعاني كما يٌرتبيا المصٌنفكف 
في كتبيـ ، كىك مف أظير أبكاب الببلغة دقة كأكثرىا داللة كعمقا،  فقد سئؿ أعرابي 

. (1)"الببلغة اإليجاز في غير عجز ، كاإلطناب في غير خطؿ : " عف الببلغة فقاؿ 

      كقد اعتبر السكاكى مكضكع اإليجاز كاإلطناب أمرا نسبيا، ال يتٌيسر الحديث فيو 
إال بترؾ التحقيؽ كالتعييف، كالبناء عمي أمر عرفي متفؽ عميو، كاالتفاؽ عمى قاعدة 

يذـٌ في (متعارؼ األكساط):معيارية في تأدية المعنى أطمؽ عمييا ، مما ال ييحمد كال ي
( 2).الببلغة، ليككف معيارا كسطا لئليجاز كاإلطناب

إشكاؿ أحيؿ إلى إبياـ، ألٌف متعارؼ األكساط - فيما يبدك لمباحث-   كرٍأمي السكاكى
معيار يصعب تحديده كاالتفاؽ عميو، كاتخاذه قاعدةن  يعاد إلييا لمقياس كالمقارنة، فالكبلـ 
المكجز إٌنما ىك بالنسبة إلى كبلـ آخر أزيد منو، كما أٌف اإلطناب ىك بالٌنظر إلى كبلـ 
آخر أنقص منو، ككؿ مف اإليجاز كاإلطناب درجات بعضيا فكؽ بعض، تتمايز فييا 

.  المكاىب  كالقدرات، كما تتبايف فييا المقامات كاألحكاؿ

    كيرل بعض الباحثيف أٌف كبلِّ مف اإليجاز كاإلطناب كالمساكاة، أسمكب بميغ إذا ما 
صدر مف األديب األريب، مكافقا لممقاـ مستجيبا لمقتضي الحاؿ، فمكؿ منيا مقاـ ال 

 ، يقكؿ ىذا قبؿ كضع النقاط عمى الحركؼ بحدكد فاصمة بيف ىذه (3).يغنى عنو غيره
المستكيات الثبلث مف الناحية العممية كالتطبيقية، فيك يشبو نكعا مف اليركب إلى 

. األماـ، ألٌنو  بالفعؿ  متعٌذره عمى  حٌد كصؼ  السكاكى
                                                           

1
 1/9اَظش انجٛبٌ ٔانزجٍٛٛ نهغبؽظ -  
2

 387اَظش يفزبػ انؼهٕو نهغكبكٗ، -  
3

 425اَظش ػهى انًؼبَٙ، ثغَٕٙ ػجذ انفزبػ ، ص -   
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، كيستشيد "ىك تأدية المعاني بألفاظ مساكية ليا  دكف زيادة أك حذؼ: "المساكاة :  أكال 
لو الببلغيكف بعدد غير كثير مف النصكص العالية في القرآف الكريـ كالسنة الشريفة، 

، حيث دٌلت اآلية بكؿ لفظة فييا (1){كىالى يىًحيؽي اٍلمىٍكري السَّيّْئي ًإالَّ ًبأىٍىًمو}:منيا قكلو تعالي 
عمى معنى محٌدد بقياس، كىك أف الشر كالمكر ال يصيب إال مف ييخطّْطي لو كيسعى إليو، 

.  فمف حفر حفرة ألخيو كقع فييا، طاؿ الزماف أك قصر

اتؽ اهلل حيث ما كنت، كأتبع السيئة الحسنة :"    كمف الحديث الشريؼ يستشيدكف بقكلو
 ، فالحديث محٌدده في ألفاظو مقٌدره في معانيو، أمره (2)"تمحيا، كخالؽ الناس بخمؽ حسف

، "حيثما كنت:"بتقكل اهلل  في الٌسر ك العمف، في الخمكة ك المؤل، في السفر ك في اإلقامة
ذا ما كقعٍت منؾ سيئةه أك خطيئة فبادر بفعؿ الحسنات، فإف - كىي ال شٌؾ كاقعة– كا 

بخمؽ كريـ كأدب جـ، كىكذا - كٌؿ الٌناس-الحسنات يذىبف السيئات، كعش مع الناس
.   تتساكل األلفاظ مع معانييا كتقاس الكممات مع مدلكالتيا قياسا ال مزيد عميو

كيبلحظ أٌف الشكاىد التي استشيد بيا الببلغيكف لممساكاة مما سبؽ كغيرىا لـ تسمـ مف 
 : كذلؾ يعنى. (3)النقد، فقد اعتبرىا بعضيـ  راجعةن إلى إيجاز القصر أك إلى اإلطناب

إلى معيار لممساكاة سكل - حسب مبمغي مف العمـ–أف الببلغييف لـ ييتدكا - (1)
الذم أشار إليو السكاكى كأسمكب كسيط  بيف اإليجاز كاإلطناب كىك " متعارؼ األكساط"

. دليبل قكؿ ال يشفي غميبل كال يكفي

                                                           
1

 43: فبؿش - 
2

 4/355ثبة يؼبششح انُبط  (1987)أخشعّ انزشيز٘ فٙ عُُّ، ثشلى -  
3

 324/ 2اَظش ثغٛخ ا٠ٚؼبػ -  
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أٌف القرآف الكريـ برمء  تماما مف أساليب المساكاة، ألٌنو ال ينطبؽ عميو متعارؼ - (2)
األكساط، الذم ال يحمد كال يذـٌ في الببلغة، فأسمكب القرآف كٌمو محمكد في باب 

. الببلغة، بؿ ىك  قٌمةه الببلغة كذركة سناميا

، كأنو ال يحمد "متعارؼ األكساط"إٌف كصؼ السكاكى كمف كافقو  لممساكاة  بأٌنو -(3 )
كال يذـ في الكبلـ، ىك كصؼ إلى الذـ أقرب، ما يجعمو جديرا  بأف يعرض عنو، ك 

. يضرب عنو صفحا

         كليذا كٌمو ، يرٌجحي الباحث  ما ذىب إليو  ابف األثير كجماعة مف العمماء  في 
سقاطو، إذ ال كاسطة عندىـ بيف اإليجاز كاإلطناب في مستكل الدرس  إنكار المساكاة كا 

الببلغي، فالكبلـ البميغ  إما إيجاز لممعنى الجـٌ الغفير في لفظ أقٌؿ منو، أك إطناب 
أما المساكاة فيك كبلـ عادم ال شأف  لممعنى كبسطو في لفظ أزيد منو لفائدة مرجكة، 

 ، (1)لعمـ الببلغة بو

 .كمف حسف الحٌظ أٌني لـ أجد شيخ اإلسبلـ يشير إلى شيء مف ذلؾ في تفسيره

  :اإليجاز : ثانيا 

 :  (2)ىك تأدية المعاني الجمة بألفاظ أقؿ منيا، كىك نكعاف: اإليجاز 

، كىذا "كىك تأدية المعاني الجمة بألفاظ أقؿ منيا دكف حذؼ: "إيجاز قصر : األكؿ 
ذا كجد في كبلـ بعض البمغاء  النكع ىك أعمى طبقات اإليجاز مكانا كأعكزىا إمكانا، كا 

 (.3)إٌنما يكجد في حاالت عزيزة نادرة ، كيكثر في كتاب اهلل كتعالي

                                                           
1

 115/ 1اَظش انًضم انغبئش ٢ثٍ اٞصٛش  -  
2

 394ػهى انًؼبَٙ طـ: ، ٔاَظش 2/332اَظش ثغٛخ ا٠ٚؼبػ -  
3

 9/ 1اَظش انجٍٛ ٔانزجٍٛٛ نهغبؽظ  -  
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ـٍ تىتَّقيكفى }: كمف شكاىده قكلو تعالي يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  (1){كى
: معاف جمة مكجزة بألفاظ قميمة دكف حذؼ، كىي معاف غزيرة مكتنزة ، فقد كرد فييا

. فرض القصاص في القتمى، إقامةن لمعدؿ بيف الناس: بياف لمتشريع :  أكال

 (كلعمكـ تتقكف– لكـ ):ذكر لممشرَّع ليـ، كىـ المؤمنكف المخاطبكف في: ثانيا 

أٌف اإلنساف متى عمـ أنو إذا قتؿ سيقتؿ، فإنو يكٌؼ : الحكمة مف التشريع، كىي : ثالثا 
. (تكفير الحياة اآلمنة المطمئنة لمكافة):عف القتؿ كيرتدع، أم

سبلمة أركاح الناس جميعا كحفظ دمائيـ، كتكطيد : الفائدة المرجكة مف التشريع :  رابعا 
أسباب األمف كاألماف، الذم ىك عماد الحياة كركنيا الركيف، كٌؿ ذلؾ في جممة كاحدة ال 

.    تزيد ألفاظيا عف ثبلث كممات

مما قٌؿ - صمي اهلل عميو كسمـ-       كما استشيد الببلغيكف بباقة مف جكامع كممو 
  (.2)(ال ضرر كال ضرار):لفظو ككثر معناه، كمنيا قكلو 

كىك تأدية المعاني الجمة بألفاظ أقؿ منيا مع حذؼ، كالمحذكؼ : إيجاز حذؼ : الثاني 
.  (3)قد يككف حرفا أك أداةن ، جممةن أك جزءن مف  جممةو ، أك عٌدةى جمؿو أك قٌصة كاممة 

   كيبدك أٌف اإليجاز سجٌية مف سجايا العربية، كغاية مكطدة أصيمة، ما دامت حاجة 
  . المقاـ إليو كاضحة، كحاالت المخاطبيف إليو داعية، كالكفاء بالمعنى ظاىر

  

                                                           
1

 179: انجمشح-  
2

 6/158أخشعّ انجٛٓمٙ فٙ انغٍُ انكجشٖ ٔؽكى ػهّٛ ثب٠سعبل، -  
3

 424ػهى انًؼبَٙ، يشعغ عبثك، طـ-  
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 اإلطناب: ثالثا 

ىك : مصدر الفعؿ أطنب يطنب إطنابا، كىك اإلسياب في القكؿ  ك الطنب : اإلطناب 
 ( 1)الطكاؿ مف حباؿ األخبية: حبؿ الخباء، كاألطناب 

. (2)ىك التعبير عف المعني بألفاظ أزيد منو لفائدة: كاصطبلحا 

 أم أنو أسمكب فيو زيادة لفظ  أك ألفاظ عمى أصؿ المعنى لتحقيؽ فائدة زائدة عميو، 
معنى الطكؿ : معنى مشترؾ في المغة كاالصطبلح كىك: كىكذا نجد الكممة تدكر حكؿ 

( 3).كاالمتداد

      كاإلطناب إنما ىك بياف، كالبياف ينبغي أف يككف كافيا شافيا لصدكر المتمقيف، كال 
أف اإليجاز لمخكاص : يتحٌقؽ ذلؾ إال باإلقناع كاإلشباع ، كيرل أبك ىبلؿ العسكرل

، كاإلطناب بمنزلة سمكؾ طريؽ ...كاإلطناب يشترؾ فيو الخاصة كالعامة، كالغبي كالفطف
حافؿ بالبساتيف كاألزىار الجذابة، يستفيد سالكيا منيا زيادة إمتاع العيف كالنفس، زيادةن 

ـي منيا مىٍف يسمؾ طريقا قصيرا في الكصكؿ إلى غايتو،   عمى كصكلو إلى مقصده ، ييٍحرى
كاإلطناب كادو مف أكدية الببلغة تتجمي فيو قكة . (4)"خاليا مما ييمتعي العيفى كييسًعدي النفسى 

. التعبير كاستقصاء المقصكد مف كؿ كجو

                                                           
1

 .(ؽ ٌ ة )نغبٌ انؼشة ٢ثٍ يُظٕس ا٠فشٚمٙ، يبدح-  
2

 231-230/ 2اَظش انـشاص نهؼهٕٖ -  
3

 (ؽ ٌ ة )اَظش نغبٌ انؼشة ، يبدح -  
4

 .191كزبة انظُبػزٍٛ ، ٞثٙ ٣ْل انؼغكش٘، ص-  
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       كعميو يمكف القكؿ، إف القيمة الببلغية  لئلطناب تظير في ككنو كبلما يساؽ 
لكافة الطبقات مف الخاصة كالعامة ، كأنو قائـ عمى قكة البياف كاإلحاطة كالشمكؿ 

.  (1)لجكانب المعنى، بحيث يمتقطو الجميع كؿ حسب طاقتو

: (2)كقد حدد العمماء مكاطف كثيرة لكقكع اإلطناب في الكبلـ مف أبرزىا 

كفائدتو عرض المعنى في صكرتيف مختمفتيف، ليتمكف في  : اإليضاح بعد اإلبياـ- 1
النفس فضؿ تمكف، إلف المعنى إذا عرض مجمبل، تشكقت النفس كاشرأبت إلى معرفتو 

.      مفصبل

كفائدتو التنبيو عمى فضؿ الخاص، كاإلبانة : عطؼ الخاص عمى العاـ كعكسو- 2 
عف تفكقو عمى أفراد جنسو ، حتى كأنو صار جنسا مغايرا لو في الذات كما في 

 . الصفات

كىك أف يؤتى في أثناء الكبلـ أك بيف معنييف متصميف بجممة أك أكثر : االعتراض - 3
. ال محؿ ليا مف اإلعراب، لتحقيؽ نكتة ببلغية قيمة، مثؿ التنزيو كالتبجيؿ

 : كلو مكاقع كثيرة، منيا: التكرار - 4

التكرار لطكؿ الفصؿ في الكبلـ،  بيف العامؿ كالمعمكؿ أك بيف المتعمقات بعضيا  - (أ)
 . كقاية النظـ مف الضعؼ كالتركيب مف الركاكة: عف بعض، كفائدتو 

 . التكرار بسبب تعدد المتعٌمؽ، فيككف الغرض مف التكرار مختمفا عف اآلخر- (ب)

                                                           
 

، داس انزشاس، انًذُٚخ انًُٕسح1986، 1، ؽ19-18يؾًذ انمـبٌ، ص . إَٔاػّ ٔلًٛزّ انج٣غٛخ ، د: أَظش ا٠ؿُبة- 3  

 .409-405، ٔػهى انًؼبَٗ، يشعغ عبثك، ص3/346اَظش ثغٛخ ا٠ٚؼبػ - 4
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كىك تعقيب الجممة بجممة أخرم تشتمؿ عمى معناىا ، كفائدتو تقرير : التذييؿ - 7
 : (1)المعنى كتككيده ، كىك نكعاف

 . تذييؿ ال يجرل مجرل المثؿ، كال يمكف فصمو ك استقبللو عما قبمو - (أ)

تذييؿ يجرل مجرل المثؿ، كىك ما يستقؿ بنفسو، كيصح استخدامو مقطكعا  عف - (ب)
َوَما َجَعْمَ ا ِلَبَشٍر ِمْف َقْبِمَؾ اْلُخْمَد َأَفِإْف ِمتَّ }:سياقو ، كقد اجتمع الضرباف في قكلو تعالي 

َلْيَ ا ُتْرَجُعوف ـْ ِبالشَّرٍّ َواْلَخْيِر ِفْتَ ًة َواِ  ـُ اْلَخاِلُدوَف ،ُكؿُّض َ ْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َ ْبُموُك ، (2){َفُه
، كآخر يجرل {أفإف مت فيـ الخالدكف }:في اآلية تذييؿ ال يجرل مجرل المثؿ كىك قكلو

فمف الجائز استخداـ الثاني عند حمكؿ  {كؿ نفس ذائقة المكت}:مجرل المثؿ، كىك قكلو 
المصائب كمكاقع المكت، مثبل مقطكعا عف اآلية أما األكؿ فبل، ككبلىما جاء لتقرير 

 .   معنى اآلية كتككيدىا

كىك أف يؤتى في كبلـ يكىـ خبلؼ المقصكد بما : االحتراس كيسمى أيضا التكميؿ - 8
.  (3)يدفع الكىـ  كيبٌدد المبس
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2

 35-34: اَٞجٛبء-  
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 اإليجاز في تفسير أبي السعود: المبحث الثا ي

: إيجاز قصر وشواهده- (1)

ـْ َتْفَعُموا َوَلْف َتْفَعُموا َفاتَُّقوا ال َّاَر الَِّتي َوُقوُدَها ال َّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت }:قاؿ تعالي َفِإْف َل
: ذكر أبك السعكد أٌف في اآلية إيجاز قصر معجب، حيث كاف األصؿ ، (1){ِلْمَكاِفِريفَ 

 فإف لـ تفعمكا فقد صٌح عندكـ صدقو. 
 ٍذ قد صٌح ذلؾ،  كاف لزكمكـ العناد كعدـ اإليماف بو سٌيئان مشينا  .كا 
 كبذلؾ تستحٌقكف العقاب كحمكؿ العذاب. 
  (2).{فاتقكا الٌنار التي كقكدىا الناس كالحجارة}:فعميكـ أف تحترزكا منو 

، اعتبر أبك (3){َوَلْف َتْرَضى َعْ َؾ اْلَيُهوُد َواَل ال ََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِممََّتُهـْ }:قكلو تعالي
: السعكد ىذه اآلية  إيجازى قصر ، ألٌف جكىر المعنى ىك 

 لف ترضى عنؾ الييكد حتى لك تخميت كأعرضت عنيـ. 
 إلى أف تتبع مٌمتيـ فتككف ييكديا مثميـ. 
  كلف ترضي عنؾ النصارل حتى كلك تخميت عنيـ كضربت عنيـ صفحا إلى أف

  .تتبع ممتيـ ، فتككف نصرانٌيا مثميـ
مف إسبلميـ - صمي اهلل عميو كسمـ-  كالغايةي منو المبالغةي في إقناطو    

.   (4)بأسمكبو ال مزيد عميو ، كال غاية  تيٍبتغىى  مف كرائو
 

 كردت اآلية عمى سبيؿ (1){َوَقاُلوا ُكوُ وا ُهوًدا َأْو َ َصاَرى َتْهَتُدوا}:قكلو تعالي ، 
: إيجاز القصر، كمعناىا  مكٌزع بيف الطائفتيف بالتساكل 

                                                           
1

 24: انجمشح -  
2

 92/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 120: انجمشح -  
4
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 .ككنكا ىكدا تيتدكا:قالت الييكد لممسمميف - 

.  (2)ككنكا نصارل تيتدكا:كقالت النصارل لممسمميف - 

 . فحدؼ ما حذؼ لداللة السياؽ عميو، كتحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ

ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباب}:قكلو تعالي ، ذكر أبك السعكد أٌف اآلية (3){َوَلُك
ٍكـ عمى كجو بديع ال تناؿ غايتو ا مف المعاني الجٌمة  بيافه لمحاسف الحي  ، كفٌصؿ بعضن

: (4)التي أكجزت في ىذه الجممة القصيرة المحكمة البنياف ، ككاف مٌما ذكر 

 . جعؿ الشيءى محبٌل لضٌده ، فالقصاص ىك قتؿي ، كىك ضٌد الحياة المذككرةأٌنيا- 

كعٌرؼ القصاص كنٌكر الحياة ، ليدٌؿ عمى أٌف في ىذا الجنس نكعا عظيما مف الحياة - 
 .ال يبمغو الكصؼ

 .كأٌف العمـ بو يزجر القاتؿ كيردعو ، فيتسبب ذلؾ في حياة نفسيف عمى األقؿٌ - 

كألٌف فيو كٍأدان لمفتنة التي كانت تثكر جٌراءى قتميـ بالثأر أىًك الجماعةى بالكاحد ، فإذا اقتيٌص -
. مف القاتؿ سمـ الباقكف، فيككف ذلؾ سببا لحياتيـ

ـْ ُيوَح ِإَلْيِه }:قكلو تعالي ـُ ِممَِّف اْفَتَرى َعَمى المَِّه َكِذًبا َأْو َقاَؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َوَل َوَمْف َأْظَم
 ، أشار أبك السعكد إلى تحقؽ إيجاز قصر في ىذه اآلية، مف حيث أٌف المعنى (5){َشْيءٌ 
 (6):   هو

 .مف افترل عمى اهلل كذبا فيك أظمـ مف كٌؿ ظالـ- 

 .كال مساكم لو في الظمـ- 
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 .كمف قاؿ أيٍكًحي إلٌى كلـ ييكحى إليو شيء ، ىك أظمـ مف كٌؿ ظالـ-

 (1).كال مساكم لو في الظمـ 

، اجتيد أبك السعكد في إيجاز المعانى اليائمة التي ( 2){َأاَل َلُه اْلَخْمُؽ َواأْلَْمرُ }:قكلو تعالي
تتضٌمنيا ىذا آلية، التي جاءت رٌدا عمى الكفرة الذيف كانكا يٌتخذكف أربابا مف دكف اهلل، 

  :فقاؿ: فبٌيف ليـ أف المستحؽ لمربكبٌية كاحد، ىك اهلل تبارؾ كتعالي

ـى عمى ترتيب قكيـو كتدبيرو حكيـ-  .أنو ىك مف خمؽ العال

 .فأبدع األفبلؾى ثـ زينيا بالشمس كالقمر كالنجكـً - 

 .كعمىد إلى األجراـ السفميًة فخمؽ جسمان قاببلن لمصكر المتبٌدلًة كالييئاًت المختمفة- 

ٍيًف }ثـ قٌسميا لصكرو نكعيةو متباينًة اآلثار كاألفعاًؿ ، ك-  مىؽى األرض ًفى يىٍكمى  .{خى

كىاًسىى }:ثـ أنشأ أنكاعى المكاليًد الثبلثًة بتركيب مكادّْىا أكالن، كتصكيًرىا ثانيان - عىؿى ًفييىا رى كىجى
قىدَّرى ًفييىا أقكاتيا ًفى أىٍربىعىًة أىيَّاـو   . أم مع اليكميف األكليف {ًمف فىٍكًقيىا كبارؾ ًفييىا كى

ـي الميمؾ عمىد إلى تدبيره، فدٌبر األمرى مف السماء إلى األرض بتحريؾ -  ـٌ لو عال ـٌ لٌما ت ث
أىالى لىوي الخمؽ كاألمر تىبىارىؾى اهلل رىبُّ }:األفبلًؾ كتسيير الككاكًب كتككيًر الميالي كاألياـً 

( 3).ثـ أمر العباد بأف يدعكيه مخًمصيف لو الديف {العالميف
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:  إيجاز حذؼ ومواقعه-( 2)

: َحذُؼ المبتدأ لممبالغة في عظمة المع ى 

ـْ َتْمَسْسُه َ اٌر ُ وٌر َعَمى ُ ورٍ }:قوله تعالي  ، كقع في (1){..َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َل
بقاء الخبر، الجممة إيجاز بحذؼ المبتدأ نكره عظيـه كائفه عمى نكرو : كتقديره وا 

كذلؾ ، كالغرض منو تحقيؽ قيمة اإليجاز في الكبلـ ، مع المبالغة في بياف  عظيـ و
تضاعؼ ماىٌية نكر اهلل أضعافا مضاعفة غير متناىية  ال حدكد لو معمـك ، كال نطاؽ 

لو تحيط بو العبارة ، فيك نكر عمى نكر ككفي ، كليذىٍب بؾ الخياؿي كالتصكر أمَّ مذىبو 
ميتاحو 
(2) . 

  :َحذُؼ المبتدأ لتحقيؽ مع ى المدح والث اء

َـّ اْسَتَوى َعَمى }:قكلو تعالي الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَ ُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ ُث
 ، كقع في اآلية إيجازي حذؼو ، حيث حهذؼ المبتدأ (3){اْلَعْرِش الرَّْحَمُف َفاْسَأْؿ ِبِه َخِبيًرا

مرفكعا عمى الخبرية، كالغرض مف الحذؼ ىك إظيار   (الٌرحمفي ):قكذيكر الخبر، في قكؿ
قيمة اإليجاز في الكبلـ، ك تحقيؽ معنى المدح كالثناء الحسف هلل ، بكصفو ذم الرحمة 

.    (4)الكاسعة كالفضؿ العظيـ عمى عباده

: َحْذُؼ المبتدأ لداللة ما بعده عميه

ـْ }:قكلو تعالي َأَفَمْف َشَرَح المَُّه َصْدَرُه ِلإْلِْساَلـِ َفُهَو َعَمى ُ وٍر ِمْف َربٍِّه َفَوْيٌؿ ِلْمَقاِسَيِة ُقُموُبُه
أكؿُّ النٌاس : خبره لمبتدأ محذكؼ تقديره  {أفمف شرح اهلل صدره}: ، قكلو(5){ِمْف ِذْكِر المَّهِ 

سكاءي، كجاء الحذؼ تحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ ، كداللةي ما بعده عميو داللةن 
   (.6)جمٌية
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: مف مواقع الحذؼ واإليجاز في تفسير أبي السعود

: حذؼ المعطوفيف المتقابميف لداللة ما ُذِكر عميهما

ـْ َضرًّا َواَل َرَشًدا}:قوله تعالي  ، في اآلية إيجازي حذؼو ، بحذًؼ (1){ُقْؿ ِإ ٍّي اَل َأْمِمُؾ َلُك
ال أممؾ لكـ ضٌرا كال نفعا ، كال : أحًد المتعاطفيف المتقابميف مف مقابمو ، فالمقابؿ ىك 

، كتحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ ًذؼى عمى ما حي .  (2)غيِّا كال رشدا، كذلؾ لداللة ما ذيًكر ى

: حذؼ المخصوص بالذـ لتهويؿ األمر وتفظيعه 

ـَ َو ِبْئَس اْلِمَهادُ }:قكلو تعالي ، في (3){ُقْؿ ِلمَِّذيَف َكَفُروا َسُتْغَمُبوَف َوُتْحَشُروَف ِإَلى َجَه َّ
ـٌ ، تفظيعا لنار جيٌنـ كتيكيبل لحاؿ أىميا ،  اآلية إيجاز حذؼو بحذؼ المخصكص بالٌذ

كبئس المياد جيٌنـ ، أم بئس ما مٌيدكا ألنفسيـ : نعكذ باهلل أف نككف مف أىميا، كالتقدير
 .  (4)نار جينـ

:  حذؼ جواب القسـ 
 ، في اآلية (5){ص َواْلُقْرَآِف ِذي الذٍّْكِر َبِؿ الَِّذيَف َكَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاؽٍ }:قكلو تعالي

، ك ىك ما   (ص ، كالقرآف ذم الذكر): إيجاز حذؼو ، بحذؼ جكاب القسـ مف قكلو
ـي بو ، مف ككف الميتحدَّل بو معجزا ،كككًف  ما يينبىءي عنو التَّحدّْم كاألمري ك اإلقسا

أيقسـ بالقرآف ، أك بصادو ك بو : المأمكًر بو كاجبان ، كككًف المقسىـ بو حقيقان باإلعظاـ ، أم
،  إنَّو لمعجز أك لكاجب العمؿ بو أك لحقيؽ باإلعظاـً ، كقد حيذؼ تحقيقا لقيمة اإليجاز 

. (6)في الكبلـ ، كتعظيما ألمر القسـ
                                                           

1
  - ٍّ  21: انغ
2

 317/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 12: آل ػًشاٌ  
4

 341 / 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
5

 2-1: ص -  
6

 449/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد -  



395 
 

" : لوال"حذؼ جواب 
ـْ }:قكلو تعالي ـْ ِمْ ُه ـْ َفُتِصيَبُك ـْ َأْف َتَطُئوُه ـْ َتْعَمُموُه َوَلْواَل ِرَجاٌؿ ُمْؤِمُ وَف َوِ َساٌء ُمْؤِمَ اٌت َل

ـٍ   ، في الجممة إيجاز حذؼو ، بحذًؼ جكاب لكال ، لداللة السياؽ عميو (1){َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْم
كلكال كراىة أف تييمككا ناسا مؤمنيف : كتقديره   ، كتحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ ،

 .(2)مقيميف بيف الكافريف غير مباليف بيـ ، فيصيبكـ بذلؾ مكركه ، لما كٌؼ أيديكـ عنيـ
: لتهويؿ المع ى" لو" حذؼ جواب 
ـْ َوُذوُقوا }:قكلو تعالي ـْ َوَأْدَباَرُه َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَف َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة َيْضِرُبوَف ُوُجوَهُه

، تحقيقا لقيمة اإليجاز "لك"، في اآلية إيجاز حذؼ، حيث حيًذؼ جكاب (3){َعَذاَب اْلَحِريؽِ 
يذانا بيكؿ المكقؼ كشٌدتو كلتذىب الفكر كالخياؿ كٌؿ مذىب في تصٌكره ،  في الكبلـ، كا 

 لك رأيت ذلؾ لرأيت أمرا ميكال فظيعا فكؽ القيكل كالقيدىر ، مٌما ال يكاد يكصؼ: كالمعنى

(4)  
: حذؼ الصفة لداللة السياؽ عميها 

ـْ َمِمٌؾ َيْأُخُذ ُكؿَّ َسِفيَ ٍة َغْصًبا}:قكلو تعالي ، في اآلية إيجاز حذؼ ، (5){َوَكاَف َوَراَءُه
حيث حذفت الصفة لداللة المكصكؼ عميو ، ك تحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ ، كحثٌا 

 .(6)عمى مزيد التدٌبر كالٌتفكر في البحث عف المحذكؼ
حالؿ المضاؼ إليه مكا ه : حذؼ المضاؼ وا 

 ، في اآلية إيجاز (7){َقاَؿ َيا ُ وُح ِإ َُّه َلْيَس ِمْف َأْهِمَؾ ِإ َُّه َعَمٌؿ َغْيُر َصاِلحٍ }:قكلو تعالي
ًذؼى المضاؼ إٌنوي ):،  كحٌؿ المضاؼي إليو محمَّوي  (إٌنو ذيك عىمىؿو ): حذؼ ، حيث حي
                                                           

1
 25: انفزؼ -  
2

 105/ 6اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 50:اَٞفبل -  
4

 103/ 3اَظش أثٕ انغؼٕد -  
5

 79: انكٓف -  
6

 208/ 4اَظش أثٕ انغؼٕد -  
7

 46: ْٕد -  



396 
 

، مبالغة في سكء ًفعالو ، حتى اختمط سكءي أفعالو  بشخصو، كصارا كيانا كاحدا (عمؿه 
متخما باألعماؿ الٌسيئات طاغاية عمى شخصو، مٌما سٌكغ كسٌيؿ كصفو بأٌنو عمؿه غير 

  (.1)صالح
: حذؼ المفعوؿ لداللة المذكور عميه 

 ، (2){ُقْؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َأ َُّه اْسَتَمَع َ َفٌر ِمَف اْلِجفٍّ َفَقاُلوا ِإ َّا َسِمْعَ ا ُقْرَآً ا َعَجًبا}:قكلو تعالي
عميو ، تحقيقا لقيمة اإليجاز في الكبلـ ،  (سمعنا ):لداللة مفعكؿ (استمع ):حذؼ مفعكؿ

. (3)بو  كتفاديا لتكرار  المفظ مع قرب العيد

: حذؼ المفعوؿ بقصد اعتماد وقوع الفعؿ ذاته 

ـُ }:قكلو تعالي َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَف َوَجَد َعَمْيِه ُأمًَّة ِمَف ال َّاِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمْف ُدوِ ِه
اْمَرأَتْيِف َتُذوَداِف َقاَؿ َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل َ ْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرٍَّعاُء َوَأُبوَ ا َشْيٌخ َكِبيٌر 

َـّ َتَولَّى ِإَلى الظٍّؿٍّ  - يذكداف- يسقكف): ، حذؼ المفعكؿ مف األفعاؿ(4){...َفَسَقى َلُهَما ُث
يذانا بأٌف المراد ىك حدكث تمؾ األفعاؿ ككقكعيا في (ييٍصًدر ، تحقيقا لقيمة اإليجاز، كا 

ذاتيا، ال كقكعيا عمى مفعكؿ بعينو، إٍذ أٌف كقكعيا ىك ما دعا مكسى عميو السبلـ إلى 
القياـ بمبادراتو الحميدة، أم أٌنو أشفؽ عمى ًبنتىٍي شيعيبو لككنيما عمى الذكد كالعجز 

كالعٌفة، كككنيـ عمى السقي غير مباليف بيما، كلـ يشفؽ مكسى عمييما لككف مذكدىما 
 .  (5)غنما كمسقٌييـ إببلن 
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افَّاِت َصفًّا َفالزَّاِجَراِت َزْجًرا َفالتَّاِلَياِت ِذْكًرا}:و ظيره قوله تعالي  ، حذؼ المفعكؿ (1){َوالصَّ
الصافات ك الزاجرات ، إيذانا بأٌف المقصكد ىك الفاعبلت لصفكؼ كالفاعبلت :مف 

الزجر، عمى معنى أٌف المقصكد ىك إيقاع نفس فعؿ االصطفاؼ كالزجر مف غير قصد 
.  (2)إلى المفعكؿ، مف قبيؿ تنزيؿ المتعدل منزلة البلـز

: حذؼ المفعوؿ لتفخيمه كّما وكيفا

َـّ ِمْف }:قوله تعالي ـْ ِمْف ُتَراٍب ُث ـْ ِفي َرْيٍب ِمَف اْلَبْعِث َفِإ َّا َخَمْقَ اُك َيا َأيُّضَها ال َّاُس ِإْف ُكْ ُت
َـّ ِمْف ُمْضَغٍة ُمَخمََّقٍة َوَغْيِر ُمَخمََّقٍة ِلُ َبيٍَّف َلُكـْ  َـّ ِمْف َعَمَقٍة ُث  ، حذؼ مفعكؿ (3){...ُ ْطَفٍة ُث

خمقناكـ عمى ىذا النمط البديع لنبٌيف : ، ألجؿ تفخيمو كمِّا كيفا ، أم  (لنبٌيف لكـ ):الفعؿ
لكـ بذلؾ ما ال تحصره العبارة مف الحقائؽ كالدقائؽ التى مف جممتيا سٌر البعث كالنشكر 

 فإٌف مف تأٌمؿ في الخمؽ المتدٌرج لمبشر  تأٌمبل حقيقٌيا  أدرؾ جازما ، بأٌف مٍف قدر عمى ،
نشائو عمى كجو ، مصححه لتكليد  خمؽ الناس أكال مف تراب لـ يشـٌ رائحة الحياة قٌط  كا 

  .(4)مثمو مٌرة بعد مٌرة
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  حذؼ جممة :

: حذؼ جممة الشرط

 (1){َما اتََّخَذ المَُّه ِمْف َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُه ِمْف ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكؿُّض ِإَلٍه ِبَما َخَمؽَ }:قكلو تعالي
كلك كاف معو إلوه :  كتقديره،، حذؼ مف الكبلـ جممة الشرط  كأداتو لداللة ما قبمو عميو 

  آخر كما يزعمكف، إذا لذىب كؿُّ إلوو بما خمقو كاستبٌد بو ، كامتاز ممكو عف ممؾ اآلخريف

. (2)، كلكقع بينيـ التغالب كالتحارب

: حذؼ جواب الشرط
ـْ َتْعَمُموفَ }:قكلو تعالي   ، حذؼ مف الكبلـ جممة (3){ُقْؿ ِلَمِف اأْلَْرُض َوَمْف ِفيَها ِإْف ُكْ ُت

إف كنتـ تعممكف ): جكاب الشرط ، ثقةن بظيكره كاتضاح أمره بمعكنة االستفياـ ، كتقديره
، كفيو مبالغة جمٌية  في كضكح األمر كفي تجييميـ ، لذا نطؽ  بالجكاب بدالن  (فأخبركني

. (4){سيقكلكف هلل}:عنيـ قبؿ أف ينطقكا فقاؿ 
ـْ َتْمَسْسُه َ ارٌ }:قكلو تعالي  ، حذؼ مف الكبلـ جممة شرطية (5){َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َل

 يكاد زيتيا يضيء لك مٌستو نار كلك لـ تمسسو نار: ، لداللة المذككرة عمييا ، كتقديرىا 
يضيئى  عمى كؿّْ حاؿ، .  أم يكشؾ أف ي

" : لّما " حذؼ جواب 
ْؤَيا}:قكلو تعالي ـُ َقْد َصدَّْقَت الرُّض ، في  (6){َفَممَّا َأْسَمَما َوَتمَُّه ِلْمَجِبيِف َوَ اَدْيَ اُه َأْف َيا ِإْبَراِهي

: اآلية إيجاز حذؼ حيث حذؼ  جكاب لٌما، إيذانا بعدـ كفاء الكبلـ حٌقو، فكأٌنو قيؿ 
فكاف ما كاف مٌما ال يحيط بو نطاؽ البياف ، كال يبمغ كيٍنيىوي النطؽي بالمساف ، استبشارا 

                                                           
1

 91: انًؤيٌُٕ -   
2

 430/ 4اَظش أثٕ انغؼٕد -  
3

 84: انًؤيٌُٕ - 
4

 429/ 4أَظش أثٕ انغؼٕد -  
5

 35: انُٕس -  
6

 105-103: انظبفبد -  



399 
 

كشكرا هلل عمى ما أنعـ كأكلى ، مف دفع الببلء بعد حمكلو كسٌد باب الفتنة كاالبتبلء في 
 . (1)مخمصيف لو الديف  الديف بعد مثكلو ، كنعمة التكفيؽ كاالستسبلـ ألمر اهلل

ـْ }:قكلو تعالي ـْ ِذلٌَّة َوَقْد َكاُ وا ُيْدَعْوَف ِإَلى السُّضُجوِد َوُه ـْ َتْرَهُقُه َخاِشَعًة َأْبَصاُرُه
أٌنيـ : ، كقع في الكبلـ حذؼي جممةو ، ثقٌة بظيكر معناه مما ذيًكر، كتقديره (2){َساِلُموفَ 

ـٌ الٌصحة كالعافية ، كلكٌنيـ كانكا  ال  يٍدعىكف إلى الصبلة كالٌسجكد هلل ، كىـ في أت كانكا ي
.  (3)يستجيبكف

  حذُؼ عّدِة جمٍؿ : 

: ، كقع في الكبلـ حذؼي عٌدة جمؿ، منيا(4){َقاَؿ َفَمْف َربُّضُكَما َيا ُموَسى}:قكلو تعالي

  ًفخضعا ألمر اهلل طائعىٍيف. 
 فأتياه كبٌمغاه بأٌنيما رسكالف مف رٌبيما إلى بني إسرائيؿ. 
 {فىمىٍف رٌبكما يا ميكسي}:فرٌد عمييما فرعكف قائبل .

َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ اْئُتوِ ي ِبِه َأْسَتْخِمْصُه ِلَ ْفِسي َفَممَّا َكمََّمُه َقاَؿ ِإ ََّؾ اْلَيْوـَ َلَدْيَ ا }:قكلو تعالي
: ، كقع في الكبلـ حذؼ عٌدة جمؿو منيا  (5){َمِكيٌف َأِميفٌ 

 فتكٌجو فريؽه مف مبعكًثٍي الممًؾ إلى الٌسٍجًف حيث يكجد يكسؼ. 
 فأخبركا يكسؼى أٍمرى الممًؾ بإحضاره إليو. 
 فكافؽ يكسؼ كتقٌبمو بقبكؿ حسف. 
 كانطمؽ معيـ إلى دار الممؾ كمٌقر سمطانو كحكمو. 
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 ككاف مف حكمة اإليجاز . {ًإنَّؾى اٍليىٍكـى لىدىٍينىا مىًكيفه أىًميفه  }:فمٌما جاءه ككٌممو قاؿ
بالحذؼ كسٌره ، اإليذافي بسرعة تنفيذ أمر الممؾ في اإلتياف بو ، فكأٌنو لـ يكف 

. (1 )بيف األمر بإحضاره كالخطاب معو زماف أصبل

َمْف َكاَف َيُظفُّض َأْف َلْف َيْ ُصَرُه المَُّه ِفي الدُّضْ َيا َواَْلَِخَرِة َفْمَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى }:قكلو تعالي
َـّ ِلَيْقَطْع َفْمَيْ ُظْر َهْؿ ُيْذِهَبفَّ َكْيُدُه َما َيِغيظ  ، ذكر الشيخ أف في اآلية إيجاز (2){السََّماِء ُث

: حذؼ بارعا ، يتمٌثؿ في 
 أٌف اهلل ناصر رسكلو في الدنيا كاآلخرة. 
  كأٌف ذلؾ حكـه ماضو كقضاءه نافذه. 
  ، فمف رغـ أنفو كاغتاظ ساخطا مف أعدائو كحٌساده  ظاٌنان منو أٌف اهلل مخزيو

 .فميبذٍؿ قصارل جيده لمنعو كالحيمكلة دكف كقكعو
  ـٌ ليقطٍع ذلؾ الحبؿى كي يرتطـ باألرض كليخنٍؽ نفسىو بحبؿو ممدكدو إلى الٌسماء ، ث

جٌثةن ىامدةن ، ليككف ذلؾ دليبل شاىدا عمى غيظو كحقده ، كمناىضًتو لنصرة اهلل 
. (3)كتأييده لرسكلو محمد صمي اهلل عميو كسمـ

، كقع في اآلية إيجاز حذؼ (4){َقاَلْت َيا َأيُّضَها اْلَمَِلُ ِإ ٍّي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريـٌ }:قكلو تعالي
: ، منيا (قالت ياأييا المؤل: كبيف ... إذىب بكتابي ىذا ):عٌدة جمؿ كقعا بيف قكلو

 فذىب اليدىد سريعا. 
 قاصدا دار ممكة سبأ 
 فألقي إلييا كتاب سميماف. 
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 فقفؿ مبتعدا آيبا إلى مٌقره. 
 فقرأٍت الكتابى كديىشٍت مٌما جاء فيو. 
 كقٌررٍت أٍف تجمع كبار رجاؿ دكلتيا لمتشاكر كتبادؿ الرأم. 
  (1){...ًإنّْي أيٍلًقيى ًإلىيَّ ًكتىابه كىًريـه }:فجمعتيـ كقالت ليـ  

أشار أبك الٌسعكد إلى أٌف الغرض كالنكتة مف إيجاز الحذؼ ، ىك اإلشارة إلى 
كماؿ مسارعتو إلى تنفيذ ما أًمر بو مف الخدمة ، إشعارا باستغنائو عف التصريح 

. (2)بو لغاية ظيكره
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 اإلط اب في تفسير أبي السعود: المبحث الثالث

 :اإلط اب باالحتراس ومزاياه

َرِر َواْلُمَجاِهُدوَف ِفي  }:قكلو تعالي اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَف اْلُمْؤِمِ يَف َغْيُر ُأوِلي الضَّ
ـْ َعَمى اْلَقاِعِديَف  ـْ َوَأْ ُفِسِه َؿ المَُّه اْلُمَجاِهِديَف ِبَأْمَواِلِه ـْ َفضَّ ـْ َوَأْ ُفِسِه َسِبيِؿ المَِّه ِبَأْمَواِلِه

َؿ المَُّه اْلُمَجاِهِديَف َعَمى اْلَقاِعِديَف َأْجًرا َعِظيًما ، (1){َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد المَُّه اْلُحْسَ ى َوَفضَّ
جممة اعتراضية كقعت إطنابا في القكؿ بيف الجممتيف ، {وكالًّ وعد اهلل الحس ى}:قكلو

االحتراس مف أف يتكٌىـ متكٌىـ معنى غير مقصكد، بأٌف تفضيؿ : المتعاطفتيف ، كفائدتو 
اهلل ألحد الفريقيف بالثكاب عمى اآلخر، ىك حرماف لمفريؽ الثانى  المفضكؿ عميو مف 

   (2).الثكاب كالجزاء بالحسنى

ـُ ِإ ََّؾ }:كمنو قكلو تعالي ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَ اِفُقوَف َقاُلوا َ ْشَهُد ِإ ََّؾ َلَرُسوُؿ المَِّه َوالمَُّه َيْعَم
ـُ ِإ ََّؾ َلَرُسوُلهُ  }:، قوله(3){َلَرُسوُلُه َوالمَُّه َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَ اِفِقيَف َلَكاِذُبوَف  جممة ، {َوالمَُّه َيْعَم

احتراس مف فيـ : اعتراضية كقعت بيف مزاعـ المنافقيف كبيف رٌد اهلل عمييـ فييا، كفائدتو
نكاره لرسالة النبٌي  نكاره لمزاعميـ ىك نفيه كا  خاطئ غير مقصكد، بأف يككف نفي اهلًل كا 

محمد صمي اهلل عميو كسٌمـ ، فجاءت الجممة االعتراضية دفعا ليذا الكىـ كتقريرا كتحديدا 
فيـ كاذبكف في ذلؾ بزعيميـ " نشيد إنؾ لرسكؿ اهلل :"لما نيط بو التكذيب، كىك قكليـ 

. (4)بالرسالة أنيـ يشيدكف لمحمد صمي عميو كسمـ
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َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَف َقاُلوا َآَم َّا ِبَربٍّ اْلَعاَلِميَف َربٍّ ُموَسى  }:كنظيره قكلو تعالي
 جممة اعتراضية ، كقعت إطنابا في القكؿ، ،{َربٍّ ُموَسى َوَهاُروفَ  }:قكلو، (1){َوَهاُروفَ 
برب :" االحتراس مف مغٌبة الكىـ كمف سكء الفيـ، بأف يككف مقصكدىـ : كفائدتو 
ما عممتـ لكـ مف إلو }:ىك فرعكف ، ألٌنو كاف أعمف لممصريف باستخفاؼ شديد " العالميف
بعاد مقكلتيـ مف سكء االستغبلؿ، {غيرم ، فجاءت الجممة االعتراضية لدفع ىذا الٌتكىـ كا 

.   (2)فإيماف السحرة ىك برب مكسي كىاركف ، ال بفرعكف المعيف

وكاّل آتي ا حكما }: قكلو،(3){َفَفهَّْمَ اَها ُسَمْيَماَف َوُكالًّ َآَتْيَ ا ُحْكًما َوِعْمًما} :كمنو قكلو تعالي
االحتراس مف مغٌبة الكىـ :  جممة اعتراضية ، كقعت إطنابا في الكبلـ، كفائدتو ،{وعمما

كمف سكء الفيـ، ناتجا مف تخصيص سميماف عميو السبلـ بالتفييـ،  خشية أف تمتصؽ 
تيمة عدـ الفيـ  لداكد كأحكامو كنزع الشرعٌية عنيا، فقررت اآلية إطنابا في القكؿ أف 

 .(4)االثنيف كمييما آتاه اهلل الحكـ الصائب كالعمـ النافع

: اإلط اب باإليضاح بعد اإلبهاـ وفوائده

ـُ } :قكلو تعالي َكاَف ال َّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث المَُّه ال َِّبيٍّيَف ُمَبشٍِّريَف َوُمْ ِذِريَف َوَأْ َزَؿ َمَعُه
ـَ َبْيَف ال َّاِس ِفيَما اْخَتَمُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَمَؼ ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَف ُأوُتوُه ِمْف  اْلِكَتاَب ِباْلَحؽٍّ ِلَيْحُك
ـْ َفَهَدى المَُّه الَِّذيَف َآَمُ وا ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيِه ِمَف اْلَحؽٍّ  ـُ اْلَبيٍَّ اُت َبْغًيا َبْيَ ُه َبْعِد َما َجاَءْتُه

ؽّْ }:قكلو ، (5){ِبِإْذِ هِ  بياف اإلبياـ كاإلجماؿ الكاقع : ، إطناب في القكؿ، كفائدتو {ًمفى اٍلحى
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 فالذم اختمفكا فيو معنى مجمؿ كاف في ،{ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيهِ }:في االسـ المكصكؿ كصمتو
 .(1)حاجة إلى بياف كفائدة جٌمى تحققت بالبياف السابؽ ذكره 

ـْ }:كنظيره قكلو تعالي ـْ َوَما َأْ َزَؿ َعَمْيُك َواَل َتتَِّخُذوا َآَياِت المَِّه ُهُزًوا َواْذُكُروا ِ ْعَمَة المَِّه َعَمْيُك
ـْ ِبهِ  ـْ ِمَف اْلِكَتاِب والحكمة}: ، قوله(2){،ِمَف اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُك  يفيد ،{َوَما َأْ َزَؿ َعَمْيُك

جماال في حاجة إلى بياف كتفصيؿ، كجاء قكلو (ما)االسـ المكصكؿ   }:إبياما لممعنى كا 
التكضيح كالبياف لئلجماؿ كاإلبياـ : إطنابا في القكؿ، لفائدة  {ًمفى اٍلًكتىاًب كىاٍلًحٍكمىةً 

.  (3)السابؽ 

ـْ ِبَأْ َعاـٍ َوَبِ يَف َوَج َّاٍت }:كمنو قكلو تعالي ـْ ِبَما َتْعَمُموَف َأَمدَُّك َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّك
ـْ ِبَأْ َعاـٍ َوَبِ يفَ } :قكلو، (4){َوُعُيوفٍ  بياف :  كقعت إطنابا في القكؿ، كفائدتو {َأَمدَُّك

: كتكضيح المعنى المجمؿ المبيـ الكاقع في الجممة األكلى المصدرة باالسـ المكصكؿ

مداده كثير كثير، فجاءت اآلية لتكضيح {بما تعممكف} ، فما يعممو الناس مف نعـ اهلل كا 
( 5).المقصكد منيا في ىذا السياؽ المجمؿ

ـُ َأْهِؿ ال َّارِ }:كنظيره قكلو تعالي ـي أىٍىًؿ النَّارً  }:كقع قكلو، (6){ِإفَّ َذِلَؾ َلَحؽٌّ َتَخاُص اصي  {تىخى
بياف كتكضيح المعنى المجمؿ المبيـ في الجممة : إطنابا في القكؿ، كفائدتو  {النَّارً 

األكلى، المتضٌمف تقرير الحؽ بالجممة الخبرية اإلنكارية، فتبٌيف كتكٌضح المعنى بالجممة 

                                                           
1

 258/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
2

 231: انجمشح -   
3

 275/ 1اَظش أثٕ انغؼٕد -  
4

 134-132: انشؼشاء -  
5

 83/ 5اَظش أثٕ انغؼٕد -  
6

 64: ص -  



405 
 

البيانية الكاقعة إطنابا، أٌنو تخاصـ أىؿ النار في النار كتشاجرىـ فييا ، بيف الضاٌليف 
. (1)كالمضٌميف ، بيف التابعيف كالمتبكعيف

: اإلط اب بعطؼ الخاص عمى العاـ ومزاياه

ـْ َعَمى }:قوله تعالي  ْمُتُك ـْ َوَأ ٍّي َفضَّ َيا َبِ ي ِإْسَراِئيَؿ اْذُكُروا ِ ْعَمِتَي الَِّتي َأْ َعْمُت َعَمْيُك
زاء  النعمة المذككرة ىنا ،(2){اْلَعاَلِميفَ  فىاًء بعٍيد اهلًل ، كباٍلكىٍعد باٍلجى  مىٍقركنة باأٍلىمر باٍلكى

ـْ }:، كقكلو(40كىي آيىةي )عميو ، كاأٍلىٍمر باٍلخٍشية مٍنو كالرٍَّىبىة لىو كحدهي ،  ْمُتُك  َوَأ ٍّي َفضَّ
بياف مزّية : ، إط اب في القوؿ مف عطؼ الخاص عمى العاـ ، وفائدته {َعَمى اْلَعاَلِميفَ 

يماف الخاص عمى العاـ، وقد كاف تفضيؿ اهلل  لبنى إسرائيؿ بما آتاىـ اهلل مف عمـ كا 
كعمؿ صالح، كجعؿ منيـ أنبياء كممككا مقسطيف،  كرفعيـ درجات عمى أمـ زمانيـ، في 

عصر مكسي كىاركف عمييما السبلـ، كال شٌؾ أٌف ىذه النعمة أخٌص كأجٌؿ كأكمؿ مٌما 
سبؽ ، كاف ىذا قبؿ أف تبٌدؿ بنكا إسرائيؿ كبلـ اهلل عف مكاضعو ، كيشتركا بآيات اهلل 

. (3)ثمنا قميبل كيركبكا متف كٌؿ غكاية كشطط،  كهلل األمر مف قبؿ كمف بعد

َمْف َكاَف َعُدوًّا ِلمَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِمِه َوِجْبِريَؿ َوِميَكاَؿ َفِإفَّ المََّه َعُدوٌّ }:كمنو قكلو تعالي 
، عطؼ جبريؿ كميكاؿ عمى المبلئكة ىك مف عطؼ الخاص عمى العاـ، (4){ِلْمَكاِفِريفَ 

التنكيو برفعة مقاميما كعٌمك شأنيما : ألنيما داخبلف ضمف مسٌمى المبلئكة، كفائدتو 
عمى سائر المبلئكة، تنزيبل لمتغاير في الكصؼ منزلة التغاير في الجنس، كلمتنبيو عمى 
أٌف معاداة أحدىما ىي معاداة لآلخر، حسما لمادة اعتقادىـ الباطؿ في حقيما، بٌأنيما 
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ـٌ التأكيد عمى أٌف معاداة كاحد مف  خصماف متعادياف  يبغي أحدىما عمى اآلخر، ث
. (1)كأٌف ذلؾ مكجب لسخط اهلل كعداكتو, المبلئكة كمعاداة الكؿٌ 

ـْ ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْ َهْوَف ):كنظيره قكلو تعالي َوْلَتُكْف ِمْ ُك
ـُ اْلُمْفِمُحوفَ  َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْ َهْوَف }:، َعطُؼ جممَتيْ  (2){َعِف اْلُمْ َكِر َوُأوَلِئَؾ ُه

ىك مف عطؼ الخاص عمى العاـ ، ، {َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيرِ  }: عمى جممة،{َعِف اْلُمْ َكرِ 
: ألٌف األمر بالمعركؼ كالٌنيي عف المنكر ىما مف أجؿّْ أٍكجًو الدعكة إلى الخير، كفائدتو

لذا كاف األمر . بياف مرتبة الخاص كارتفاع مقامو كعٌمك درجتو ضمف أفراد جنس العاـ
صبلح الناس لٌمذل  بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك رأس األمر في الدعكة إلى الخير كا 

 . (3)ىك أقـك

ـُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ):وم ه قوله  ِإ ََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُف َأْف ُيوِقَع َبْيَ ُك
اَلةِ  ـْ َعْف ِذْكِر المَِّه َوَعِف الصَّ  ، عطؼي الصبلة عمى ذكر اهلل ىك  إطناب في (4){َوَيُصدَُّك

ـٌ الذكر كأساسو، كفائدتو  : القكؿ ، مف عطؼ الخاص عمى العاـ، ألٌف الصبلة ىي أ
 فيي عماد الديف ، ،تعظيـ مكانة الصبلة في اإلسبلـ كضركرة إقامتيا كالمحافظة عمييا

 .(5)كالفرؽ الذم بيينا كبينيـ

ِإْذ َقاَؿ ُيوُسُؼ أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِإ ٍّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس }:وم ه قوله تعالي
ـْ ِلي َساِجِديفَ  إطناب في القكؿ ، ألٌف ، {َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ }:قكلو،  (6){َواْلَقَمَر َرَأْيُتُه

الشمس كالقمر ىما مف جممة الككاكب بؿ مف أظيرىا، فيك مف عطؼ الخاص عمى 
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بياف شرؼ الخاص كعظيـ مزٌيتو عمى العاـ، كالشمس كالقمر مف أكثر : العاـ، كفائدتو 
. (1)الككاكب الطكالع فائدة كقربي لدل بنى اإلنساف 

ـَ َوُموَسى َوِعيَسى اْبِف }:كمنو قكلو ْبَراِهي ـْ َوِمْ َؾ َوِمْف ُ وٍح َواِ  ْذ َأَخْذَ ا ِمَف ال َِّبيٍّيَف ِميثَاَقُه َواِ 
ـْ ِميثَاًقا َغِميًظا ـَ َوَأَخْذَ ا ِمْ ُه ـَ َوُموَسى }: ، عطؼ قكلو(2){َمْرَي ْبَراِهي َوِمْ َؾ َوِمْف ُ وٍح َواِ 

عمى النبييف ، ىك إطناب في القكؿ ، مف عطؼ الخاص عمى العاـ  {َوِعيَسى اْبِف َمْرَيـَ 
بياف مزٌية : ، ألٌف ىؤالء المذككركف ىـ مف األنبياء بؿ ىـ صفكة األنبياء ،  كفائدتو 

الخاص كعٌمك منزلتو لدل العاـ ، فيؤالء المذككركف ىـ أكلى العـز مف الرسؿ ، أكثرىـ 
ببلء كابتبلء، كأكثر ىـ صبرا كاحتسابا، كقد لقكا مف أمميـ مف العناد كالتكذيب ، بؿ 

.   (3)كمف القتاؿ كالحركب ، ما لـ يتمقاه غيرىـ، فاستحقكا بيا ىذه المرتبة السنٌية

: اإلط اب بعطؼ العاـ عمى الخاص وخصائصه

ورِ }:قوله تعالي  ، عطؼ اجتناب قكؿ (4){َفاْجَتِ ُبوا الرٍّْجَس ِمَف اأْلَْوثَاِف َواْجَتِ ُبوا َقْوَؿ الزُّض
قكؿ الزكر كىك معنى عاـ، عمى اجتناب الرجس مف األكثاف ىك معنى خاص ، كالجزء 
ٌف عبادة األكثاف ىك رأس الٌزكر  داخؿ في الكٌؿ ، فيك مف عطؼ العاـ عمى الخاص ، كا 
كمعدنو ، كال زكر أكبر أف شرؾ العبد بربو كخالقو أكثانا ال تضٌر كال تنفع ال تسمع كال 

كاإلبانة عف التنبيو عمى فضؿ الخاص كامتيازه عمى العاـ في بابو ، : تبصر ،  فائدتو 
  (5).تفكقو عمى أفراد جنسو ، حتى كأنو صار جنسا مغايرا لو في الذات كما في الصفات

  (5).الصفات
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، عىطؼي القرآف (1){َوَلَقْد َآَتْيَ اَؾ َسْبًعا ِمَف اْلَمثَاِ ي َواْلُقْرَآَف اْلَعِظيـَ }:كمنو قكلو تعالي 
العظيـ كىك عاـ شامؿ لكٌؿ آيات القرآف كسكر، عمى السبع المثاني، كىي جزء مف 

 ، ألٌف الجزء داخؿ في الكٌؿ ، فيك مف عطؼ (2)القرآف العظيـ ىك إطناب في القكؿ
كاإلبانة التنبيو عمى ارتفاع مكانة الخاص كسمٌك درجتو ، : العاـ عمى الخاص ، كفائدتو

عف تفٌكقو عمى أفراد جنسو ، حتى كأنو صار جنسا مغايرا لو في الذات كما في 
( 3) .الصفات

، (4){َربٍّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْف َدَخَؿ َبْيِتَي ُمْؤِمً ا َوِلْمُمْؤِمِ يَف َواْلُمْؤِمَ اتِ }:وقوله تعالي 
عطؼ المؤمنيف كالمؤمنات كىما لفظاف عاماف، عمى كالديو كلمف دخؿ بيتو مؤمنا، كىما 

لفظانا خاصاف، ألٌنو ال يفترض أف يككف كٌؿ مسمـ أك مسممة قد دخؿ بيتو، كىما 
: داخبلف في عمـك المؤمنيف كالمؤمنات، ىك مف عطؼ العاـ عمى الخاص، كفائدتو

كاإلبانة عف تفكقو عمى أفراد التنبيو عمى فضؿ الخاص كعٌمك درجتو كتفٌكقو عمى العاـ، 
( 5) .جنسو ، حتى كأٌنو صار جنسا مغايرا لو في الذات كما في الصفات

: اإلط اب لطوؿ الفصؿ ودالالته 

ـْ َوَكاُ وا ِمْف َقْبُؿ }:قكلو تعالي ـْ ِكَتاٌب ِمْف ِعْ ِد المَِّه ُمَصدٌٍّؽ ِلَما َمَعُه َوَلمَّا َجاَءُه
ـْ َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه َفَمْعَ ُة المَِّه َعَمى  َيْسَتْفِتُحوَف َعَمى الَِّذيَف َكَفُروا َفَممَّا َجاَءُه

اءىىيـٍ }:  في اآلية إطناب بالتكرار في قكلو تعالي،(6){اْلَكاِفِريفَ  ، بسبب طكؿ { فىمىمَّا جى
كا }:الفصؿ بتكٌسط الجممة الحالية  مىى الًَّذيفى كىفىري كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي يىٍستىٍفًتحيكفى عى :  بيف {كى
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  . (1)كقاية النظـ مف الركاكة كالضعؼ بيف الشيء كجكابو: كجكابيا، كفائدتو  (لماٌ  )

ـُ اأْلَْ ِبَياَء ِبَغْيِر َحؽٍّم :}كمنو قكلو تعالي ـْ ِبآَياِت المَِّه َوَقْتِمِه ـْ َوُكْفرِِه ـْ ِميثَاَقُه  َفِبَما َ ْقِضِه
ـْ  ـْ َوَقْوِلِه ـْ َفاَل ُيْؤِمُ وَف ِإالَّ َقِمياًل ،َوِبُكْفرِِه ـْ ُقُموُبَ ا ُغْمٌؼ َبْؿ َطَبَع المَُّه َعَمْيَها ِبُكْفرِِه َوَقْوِلِه

ـَ ُبْهَتاً ا َعِظيًما ، {ًبكيٍفًرًىـٍ  }:، كقع في اآلية إطناب بالتكرار في قكلو  (2) {َعَمى َمْرَي
كسببو طكؿ الفصؿ باالستطراد ، كقاية لمنظـ القكيـ مف التفكؾ كالضعؼ ، كفي تكرار 

، إيذافه بتكٌرر كفرىـ مٌرة بعد أخرل ، حيث كفركا بمكسى ثـٌ عيسى "الكفر" ذكر كممة 
( 3).فمحمد صمي اهلل عمييـ كسٌمـ أجمعيف

ـَ َخاِلًدا ِفيَها َذِلَؾ }:كنظيره قكلو  ـْ َيْعَمُموا َأ َُّه َمْف ُيَحاِدِد المََّه َوَرُسوله َفَأفَّ َلُه َ اَر َجَه َّ َأَل
، لطكؿ الفصؿ بيف أٌف كاسميا كبيف  (أفٌ ):اإلطناب بتكرار العامؿ، (4){اْلِخْزُي اْلَعِظيـُ 

اًدًد المَّوى كىرىسيكلو}: الخبر لكقكع جممة كقاية النظـ مف : فاصبل بينيما، كفائدتو  {مىٍف ييحى
( 5).الركاكة كالضعؼ بسبب طكؿ الفصؿ بيف العامؿ كمعمكلو

َـّ َتاُبوا ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َوَأْصَمُحوا ِإفَّ }:كقكلو تعالي َـّ ِإفَّ َربََّؾ ِلمَِّذيَف َعِمُموا السُّضوَء ِبَجَهاَلٍة ُث ُث
 { ِإفَّ َربَّؾَ }: ، كقع في اآلية إطناب بالتكرار في كقكلو(6){َربََّؾ ِمْف َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيـٌ 

تأكيد : تكرار إٌف كاسميا بسبب طكؿ الفصؿ بينيا كبيف خبرىا بعٌدة جمؿ، كفائدتو ،
ظيار كماؿ العناية بإنجازه ، كالٌتعرض لكصؼ الربكبٌية مع اإلضافة إلى ضميره  الكعد كا 
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عميو السبلـ مع إصرار التائبيف عمى تكبتيـ ، لبياف أٌف إفاضة آثر الربكبٌية عمييـ 
 .(1)مرىكف بتكسطو عميو السبلـ كاالعتماد عمى سنٌتو الشريفة

ـْ ُمْخَرُجوفَ  }:كقكلو تعالي ـْ ُتَراًبا َوِعَظاًما َأ َُّك ـْ َوُكْ ُت ـْ ِإَذا ِمتُّض ـْ َأ َُّك  ، في اآلية (2){َأَيِعُدُك
، بسبب طكؿ الفصؿ بيف إٌف كاسميا كبيف (أىنَّكيـٍ : )إطناب بالتكرار، تكرار إٌف كاسميا

. (3)خبرىا،  كاقية لمنظـ الكريـ مف الضعؼ كمف الركاكة كااللتباس كصعكبة الفيـ

اِلَحاِت َواَل اْلُمِسيُء }:قكلو تعالي َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َوالَِّذيَف َآَمُ وا َوَعِمُموا الصَّ
ىك إطنابه في القكؿ  {َواَل اْلُمِسيءُ  }:، تكرار حرؼ النفي في قكلو(4){َقِمياًل َما َتَتَذكَُّروفَ 

تأكيد النفي في عدـ استكائيما تأكيدا قاطعا ألٌنو نهفي مرتيف ، كلما فيو مف : ، كفائدتو 
طكؿ الفصؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو بتكسط الصبلت كالمتعمقات ، كلك لـ يكرر 

 (.5)النفيي العترل النظـى نكعه  مف أسباب الضعؼ كالركاكة في الكبلـ

ـَ ُكؿَّ َكفَّاٍر َعِ يٍد ، َم َّاٍع ِلْمَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب ، الَِّذي َجَعَؿ َمَع :} قكلو تعالي َأْلِقَيا ِفي َجَه َّ
 }:كقع في اآلية إطناب بالتكرار في قكلو ، ( 6){المَِّه ِإَلًها آَخَر َفَأْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشَِّديدِ 

كقاية النظـ الكريـ مف  أسباب الضعؼ كالتفكؾ، مع ما فيو مف : ، كفائدتو {فىأىٍلًقيىاهي  }:
تككيد المعنى ذاتو ، كىك إلقاء كؿّْ كٌفارو في جيٌنـ حيث النٌاري الحريؽي ك العذابي 

.  (7)ٌي الشديد

ْ َساَف ِمْف َعَمٍؽ اْقَرْأ َوَربُّضَؾ اأْلَْكَرـُ ، اْقَرْأ ِباْسـِ َربٍَّؾ الَِّذي َخَمَؽ }:قكلو تعالي   (8){َخَمَؽ اإلِْ
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، بالتكرار، كسببو طكؿ الفصؿ لكقكع جمؿ فاصمة بيف { اْقَرأْ }:اإلطناب في قكلو
تأكيد لئليجاب كالدعكة المبٌكرة إلى التعٌمـ كالقراءة، كالتمييد لما : المتعاطفيف ، كفائدتو 

 ، كىك محكر التعٌمـ كالقراءة المأمكر {.. َوَربُّضَؾ اأْلَْكَرـُ الذي عّمـ بالقمـ}:يعقبو مف قكلو
 . (1)بيا

: ااإلط اب بالجممة االعتراضية وأسراره

 (2){اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإَلْيَؾ ِمْف َربٍَّؾ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِف اْلُمْشِرِكيفَ }:قكلو تعالي
 جممة اعتراضية إطنابا في القكؿ، حيث اعترضت بيف {اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  }:كقعت قكلو

تقرير كممة التكحيد، كالتأكيد عمى : ، كفائدتيا (كأعرض- اتبع): الجممتيف المتعاطفتيف
فيي مبنية عمى ،  كجكب اتباع الكحي ، خاصة في مسائؿ االعتقاد كقضايا اإليماف

بما تشتييو   االتباع كاالقتداء بما جاء بو الكحي، كال يصٌح فييا االجتياد كاالبتداع
. (3)األىكاء

ـْ َفَيْ َقِمُبوا َخاِئِبيَف َلْيَس َلَؾ }: وم ه قوله تعالي ِلَيْقَطَع َطَرًفا ِمَف الَِّذيَف َكَفُروا َأْو َيْكِبَتُه
ـْ َظاِلُموفَ  ـْ َفِإ َُّه ـْ َأْو ُيَعذٍَّبُه   ،(4){ِمَف اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِه

جممة معترضة إطنابا بيف المعطكؼ المعمؽ  { َلْيَس َلَؾ ِمَف اأْلَْمِر َشْيءٌ }:كقعت قكلو
تحقيؽ : ، كفائدتيا(أك يتكب– ليقطع  ): بالعاجؿ كالمعطكؼ عميو المتعمؽ باآلجؿ 

حقيقة أٌنو ال تأثير كاقعا مف المنصكريف في الحرب بعد بيانو أنو ال تأثير مف 
المنتصريف، كال فيما تئكؿ إليو األمكر بعد أف تضع الحرب أكزارىا مف تقرير مصائر 

بأسمكب تمكيف الخطاب ،  {ليس لؾ مف األمر شيء}:القـك ، كتحقيؽ النفي مع الرسكؿ 
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ٌنما خيٌص عميو السبلـ باالعتراض  لمداللة عمى أٌف انتفائو مف غيره مف باب أكلى، كا 
بالنظر إلى مكقعو في النبكة كالرسالة ك القيادة ، كألٌف ما قبمو مف القطع كالكبت قد 

يكحي أٌف لو أك لغيره مف المقاتميف دٍخؿه فيما كقع مف انتصار المسمميف كىزيمة 
.  (1)المشركيف في مكقعة بدر الكبرل

ـْ }:كمنو قكلو ُؿ َقاُلوا ِإ ََّما َأْ َت ُمْفَتٍر َبْؿ َأْكَثُرُه ـُ ِبَما ُيَ زٍّ َذا َبدَّْلَ ا َآَيًة َمَكاَف َآَيٍة َوالمَُّه َأْعَم َواِ 
ؿُ }:، قكلو)({اَل َيْعَمُموفَ  ـُ ِبَما ُيَ زٍّ جممة اعتراضية كقعت إطنابا في القكؿ بيف ، {َوالمَُّه َأْعَم

َذا َبدَّْلَ ا}:الشرط التنبيو عمى فساد قكليـ في القرآف : ، كفائدتيا {َقاُلوا }:وجوابه  {َواِ 
كبطبلف اعتقادىـ فيو كفي الرسكؿ صمي اهلل عميو كسٌمـ ، المنزَّؿ عميو القرآف، كفي 

االلتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى االسـ الجميؿ المستجمع لصفات الكماؿ ، ما ال 
يخفى مف تربية الميابة في الصدكر كتحقيؽ معنى االعتراض كالٌرٌد عمى مزاعـ 

)المشركيف
2
)   .

ـْ َعَمى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَف َآَمُ وا }:وم ه قوله تعالي فَّ َكِثيًرا ِمَف اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُه َواِ 
ـْ َوَظفَّ َداُووُد َأ ََّما َفَت َّاهُ  اِلَحاِت َوَقِميٌؿ َما ُه كقميؿ ما  }:  ، كقعت جممة (3){َوَعِمُموا الصَّ

إبرازي قٌمًة إقامة العدؿ كالقسطاس المستقيـ بيف : معترضةن إطنابا في القكؿ ، كفائدتو  {ىـ
الناس حتى بيف الفئة المؤمنة ذاتيا، فالعدؿ عزيز خاصة إذا تعمؽ األمر بالماؿ بيف 

.   (4)الخمطاء كالشركاء فيو،  كفيو ما فيو مف حٌث المؤمنيف عمى التكٌرع كالتعٌفؼ 

َفاْمُ ْف َأْو  }:، كقعت جممة (5){َهَذا َعَطاُؤَ ا َفاْمُ ْف َأْو َأْمِسْؾ ِبَغْيِر ِحَسابٍ }:وم ه قوله 
الداللة عمى : معترضة إطنابا في الكبلـ ، بيف الحاؿ كصاحب الحاؿ، كفائدتو  {َأْمِسؾْ 
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سعة العطاء كحرية الميعطىى في التصرؼ فيو ، يعطى مف يشاء كيمنعو عمف يشاء ، 
. (1)فيـ لو مالككف ، كلكف حسب ضكابط الشرع الحنيؼ

ـَ ِإْف َشاَء المَُّه } :كمنو قكلو ْؤَيا ِباْلَحؽٍّ َلَتْدُخُمفَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرا َلَقْد َصَدَؽ المَُّه َرُسوَلُه الرُّض
:  جممة اعتراضية كقعت إطنابا في الكبلـ ، بيف الحاؿ{ِإْف َشاَء المَّهُ  }: قكلو، (2){َآِمِ يفَ 

ٌٌ ):كصاحب الحاؿ ، كىـ المؤمنكف المخاطبكف بقكلو  (آمنيف) :  كفائدتو  ،(لتدخميٌف
استثناء العدًد كتعميقو بالمشيئة اإلليٌية،  لتعميـ العباد بأف يردكا األمر كٌمو هلل جميعا،  ثـٌ 

اإلشعار بأٌف بعضيـ قد يدركو المكت أٍك يغٌيبو الزمف فبل يدخؿ المسجد يكمئذو مع 
  . (3)الداخميف

ـْ ِمَف } : كمنو قكلو ـْ ُيِرْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّضْ َيا َذِلَؾ َمْبَمُغُه َفَأْعِرْض َعْف َمْف َتَولَّى َعْف ِذْكِرَ ا َوَل
ـُ ِبَمِف اْهَتَدى ـُ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِه َوُهَو َأْعَم :  ، كقعت جممة(4){اْلِعْمـِ ِإفَّ َربََّؾ ُهَو َأْعَم

ـِ } ـْ ِمَف اْلِعْم كبيف سببو  {فأعرض}: معترضة إطنابا في القكؿ، بيف األمر،{َذِلَؾ َمْبَمُغُه
تقرير حقيقة أٌف حب الدنيا كالرككف إلييا عٌمةه :  كفائدتو ،{إٌف ربؾ ىك أعمـ}:كعٌمتو 

أساسية في  الكفر كالحجكد، كمرٌده قٌمة العمـ باآلخرة بؿ انعداميا في الناس ، كحٌب 
    (5).{يعمكف ظاىرا مف الحياة الدنيا كىـ عف اآلخرة غافمكف}:الدنيا رأس كٌؿ خطيئة 

ـٌ ِإ َُّه َلُقْرَآٌف َكِريـٌ }:كمنو قكلو  ـُ ِبَمَواِقِع ال ُّضُجوـِ َواِ  َُّه َلَقَسـٌ َلْو َتْعَمُموَف َعِظي ،  (6){َفاَل ُأْقِس
 ، معترضة إطنابا في القكؿ ، بيف القسـ {َواِ  َُّه َلَقَسـٌ َلْو َتْعَمُموَف َعِظيـٌ }:، كقعت جممة

، كما كقع اعتراض آخر داخؿ  {إنو لقرآف كريـ}: كجكابو  {فبل اقسـ بمكاقع النجـك}
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ـه ): الجممة االعتراضية فاصمةن بيف المكصكؼ ، كاالعتراضاف  (عظيـه ): كصفتو (لىقىسى
المبالغة في تحقيؽ مضمكف الجممة القسمٌية كتأكيد معناىا : إطناب في القكؿ، كفائدتيما 

  (1).، كىك بياف عظمة القرآف كعمكٌية مصدره كتنزىو مف كٌؿ نقص
   :اإلط اب بتكرار األدوات

ـْ َج َّاِت }:قكلو تعالي ـْ َوأَلَْدَخْمَ اُه ـْ َسيٍَّئاِتِه َوَلْو َأفَّ َأْهَؿ اْلِكَتاِب َآَمُ وا َواتََّقْوا َلَكفَّْرَ ا َعْ ُه
ـٍ  }:التككيد مع الفعؿ في قكلو" الـ"، تكرار  (2){ال َِّعيـِ  ٍمنىاىي ىٍدخى ، ىك إطناب في الكبلـ {كىألى

دخاليـ الجنة ، إٍف ىـ : ، كفائدتو  تأكيد الكعد الربانٌي ألىؿ الكتاب في تكفير سيئاتيـ كا 
شارة جمٌية إلى أٌف اإلسبلـ   آمنكا كاتقكا، كفيو إشارة إلى عظـ ذنكبيـ  ككثرة معاصييـ، كا 

ٌب ما قبمو ميما عىظيـ ككىبير . (3)يجي
: اإلط اب بتكرار الجار والمجرور

ـٌ ِفيِه ُيَغاُث ال َّاُس َوِفيِه َيْعِصُروفَ :}قكلو تعالي َـّ َيْأِتي ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َعا ، إعادة (4){ُث
 ىك إطناب في الكبلـ، كفائدتو تتمحكر {َوِفيِه َيْعِصُروفَ  }:الجار كالمجركر في قكلو

: حكؿ ثبلثة اعتبارات كٌؿ منيا أكثر كجاىة مف اآلخر، كىي 
اإلعبلـ باختبلؼ مكاقيت ما تقع : يصحُّ أف تككف فائدة اإلطناب باإلعادة ىي : األكؿ

ما بيف الغيث كالغكث كما بيف : فيو األفعاؿ المذككرة زمانا ، كاختبلفيا عنكانا أيضا
العصر، فالغيث كالغكث ىما نعمةه مف اهلل كفضؿه ، أٌما العصر فيك مف فعؿ الناس 

. كجيدىـ
أف المقاـ مقاـ تعداد : كما يصحّّ أف يككف الغرض مف اإلطناب باإلعادة ىك:  ثانيا

في المكقعيف،  (فيو ): منافع ذلؾ العاـ كمكاسبو ، كمف أجؿ ذلؾ قيدّْـ الجار كالمجركر
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عمى الفعميف ، فإٌف المقصكد األٌكؿ ىك تفصيؿ أنكاع المنافع  في الذكر تكثيرا كتنكيعا 
. ليا
يصح أف يككف تقديـ الجار كالمجركر في المكضعيف مفيدا لمعنى القصر :  ثالثا

الحقيقي مجازا، عمى معنى أٌف غكثيـ لمناس كعصرىـ في سائر السنيف بمنزلة العدـ ، 
.  (1)أم كبل غيث كال عصر بالنظر إلى  غزارتيما ككفرتيما في تمؾ السنة

: اإلط اب بإعادة المضاؼ

 ، إعادة ذكر (2){َفِممَِّه اْلَحْمُد َربٍّ السََّماَواِت َوَربٍّ اأْلَْرِض َربٍّ اْلَعاَلِميفَ }:قكلو تعالي
تأكيد معنى : ، ىك إطناب في الكبلـ، كغرضو {رب األرض رب العالميف}:المضاؼ

الربكبٌية في نفكس العباد ، كتزكيتو بأفعالو المشاىدة الكاضحة ، كأٌف ربكبيتو في كٌؿ ما 
.  (3)ذكر قائمة أبدا كنافذة أزال ، باألصالة ال بالتبعٌية 

:   اإلط اب بإعادة المضاؼ إليه

 ، إعادة المضاؼ إليو (4){ُقْؿ َأُعوُذ ِبَربٍّ ال َّاِس ، َمِمِؾ ال َّاِس ، ِإَلِه ال َّاسِ :}قكلو تعالي
القصد : ،  ىك إطناب في القكؿ ، كفائدتو {الناس }:في اآليتيف األخيرتيف اسما ظاىرا 

إلى بياف ربكبٌيتو المطمقة  كتقرير ألكىٌيتو التامة كغرسيا في النفكس عقيدةن راسخةن رسكخى 
عبلء مكانتو ، بتخصيصو  الركاسي الشامخات، مع ما فيو مف تشريؼ المضاؼ إليو كا 

.  (5)باإلضافة كبالذكر  دكف غيره مف المربكبيف ، ككؿُّ مخمكؽو ىك مربكبه هلل عٌز كجؿٌ 
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  :اإلط اب بإعادة اسـ الموصوؿ

ـْ ُمْحِسُ وفَ ِ}:قكلو تعالي ، إعادة اسـ المكصكؿ في (1){فَّ المََّه َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا َوالَِّذيَف ُه
اإليذاف بكفاية كٌؿ مف المكصكؿ كصمتو منفردا : اآلية ىك إطناب في القكؿ ،  كفائدتو 

بنيؿ كالية اهلل سبحانو كتعالي، دكف أف يككف أحدىما تتمةن لآلخر، كيبلحظ أف إيراد 
صمة األكلى جممة فعمية، كالثانية اسميةن ، لداللة األكلى عمى تجٌدد حدكث معانى التقكل 

كدرجاتيا ، كفي الثانية عمى ثبات معنى اإلحساف فييـ كشيمة راسخة ، كخصمة 
  (2).دائمة

 :اإلط اب بتكرار الفعؿ 
ـَ الَِّذيَف }:قكلو تعالي ـَ اْلُمْؤِمِ يَف َوِلَيْعَم ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َفِبِإْذِف المَِّه َوِلَيْعَم َوَما َأَصاَبُك

ـى الًَّذيفى نىافىقيكا}:، إعادة الفعؿ في قكلو (3){َ اَفُقوا ًليىٍعمى :  ىك إطناب في الكبلـ، كغرضو ،{كى
تشريؼ مقاـ المؤمنيف كتنزيييـ عف االنتظاـ في سمؾ كبلمٌي كاحد مع المنافقيف، إيذانا 
باختبلؼ حاؿ العمـ طبقا لتعٌمقو بحاؿ  الفريقيف، فإنو متعٌمؽه بالمؤمنيف عمى نيج تعمقو 

السابؽ، كبالمنافقيف عمى كجو آخر، كىك الٌسٌر في األٌكليف بصيغة اسـ 
، المنبئة عف الثبات كالدكاـ كالستمرار، كاآلخريف باسـ مكصكؿ صمتو  (المؤمنيف):الفاعؿ
 .، لمداللة عمى حدكث النفاؽ كتجدده في نفكسيـ{الذيف نافقكا}: فعؿ
ما أصابكـ يكمئذو فيك كائفه لتمييز الثابتيف عمى اإليماف كالذيف أظيركا : كالمعنى  

 .(4)النفاؽ
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ـَ ِإْذ َقاَؿ أِلَِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَف َقاُلوا َ ْعُبُد }:كمنو قكلو تعالي ـْ َ َبَأ ِإْبَراِهي َواْتُؿ َعَمْيِه
، ىك إطناب في القكؿ ، كاف {قىاليكا نىٍعبيدي  }:، إعادة الفعؿ)({َأْصَ اًما َفَ َظؿُّض َلَها َعاِكِفيفَ 
قصدىـ إبراز : ، كفائدة اإلطناب بإعادة الفعؿ ىك  (أصناما): يكفييـ في الجكاب القكؿ 

صرارىـ عمييا  ما في نفكسيـ الخبيثة مف االبتياج كاالفتخار بعككفيـ عمى أصناميـ ، كا 
رغـ أنؼ مف رغـ ، مع دعكة إبراىيـ عميو السبلـ  ليـ إلى كممة التكحيد كعبادة اهلل 

 . (1)كحده

ـْ َعَذاٌب }:وم ه قوله ـْ ِفْتَ ٌة َأْو ُيِصيَبُه َفْمَيْحَذِر الَِّذيَف ُيَخاِلُفوَف َعْف َأْمرِِه َأْف ُتِصيَبُه
إبراز االعتناء بالتحذير كالتيديد : ، كفائدتو {أىٍك ييًصيبىييـٍ }:، اإلطناب بإعادة الفعؿ(2){َأِليـٌ 

الكارد في أٌكؿ اآلية ، كأٌف مغٌبة - صمي اهلل عميو كسمـ– عمى مخالفة أمر رسكؿ اهلل 
ذلؾ كخيمة كخيمة ، كقد استدؿ باألمر بالحذر عف مخالفة النبٌي عمى أٌف األمر 

لئليجاب ، فإٌف ترتيب العذابيف عمى مخالفتو كما يعرب عنو  التحذير عف إصابتيما 
   (3).لممخالفيف ، يكجب االمتثاؿ بو حتما

ـَ }:وم ه قوله  ـُ المَُّه ِمْف َفْضِمِه َفَقْد َآَتْيَ ا َآَؿ ِإْبَراِهي أـ يحسدوف ال َّاَس َعَمى َما َآَتاُه
ـْ ُمْمًكا َعِظيًما ىك إطناب في ، {َوَآَتْيَ اُهـْ }:، إعادة الفعؿ (4){اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَآَتْيَ اُه

، كمف مقتضياتو اإليذاف بما بيف : القكؿ ، كفائدتو  ٌو كتشريؼو ـي تفضيؿو أٌف المقاـ مقا
النبكة كالممؾ مف المغايرة ، فإف أريد بو اإليتاء بالذات ، فالمراد بآؿ إبراىيـ ىـ أنبياؤىـ ، 

كفي تفصيؿ ما أيٍكتيكا عمى ىذا النحك، كاإلطناب بتكرار الفعؿ ، ككصؼ الممؾ بالعظـ 
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منكرا بتنكيف التعظيـ كالتفخيـ ، في كؿ ذلؾ ما يشير إلى مكانة إبراىيـ عميو السبلـ، 
لى جزيؿ نعـ اهلل عميو . (1)كا 
: اإلط اب بإعادة الجممة 

ـُ ِباْلُمْهَتِديفَ ِ}:قكلو تعالي ـُ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِه َوُهَو َأْعَم  إعادة ،(2){إفَّ َربََّؾ ُهَو َأْعَم
ـي }:الجممة في قكلو   تأكيد مضمكف الجممة،: ، ىك إطناب في القكؿ ، كفائدتو {كىىيكى أىٍعمى

، يدؿ اختبلؼ مآليما مف العقاب (حاؿ الضاليف كحاؿ الميتديف):كأٌف تبايف حاؿ الفريقيف
.  (3)كسكء المنقمب، كالثكاب كحسف المآب

َيا َأيُّضَها الَِّذيَف َآَمُ وا اتَُّقوا المََّه َوْلَتْ ُظْر َ ْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا المََّه ِإفَّ  }:قوله تعالي 
، ىك إطناب في القكؿ  {كىاتَّقيكا المَّوى  }:إعادة الجممة اإلنشائية( 4){المََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموفَ 

ٍلتىٍنظيٍر نىٍفسه  }:، فاألكؿ (5 )بسبب تعٌدد متعٌمقو متعٌمؽه بأداء الكاجبات  {اتَّقيكا المَّوى كى
متٌعمؽ بترؾ المحظكرات الدينٌية ، كيمكف االستئناس ىنا بالتيديد : الشرعية، كالثانى

ميكفى }:الشديد في آخر اآلية ا تىٍعمى ًبيره ًبمى  . (6){ًإفَّ المَّوى خى
: اإلط اب بالتذييؿ لتقرير المع ى السابؽ

ـْ َوَلَقْد } :قكلو تعالي ـْ ِلَيْبَتِمَيُك ـْ َعْ ُه َـّ َصَرَفُك ـْ َمْف ُيِريُد اَْلَِخَرَة ُث َمْ كـ ُيِريُد الدُّضْ َيا َوِمْ ُك
ـْ َوالمَُّه ُذو َفْضٍؿ َعَمى اْلُمْؤِمِ يفَ  ، {واهلل ذو فضؿ عمى المؤم يف}:، قكلو(7){َعَفا َعْ ُك

تقرير المعنى الكارد في اآلية قبمو ، كاإليذاف بأٌف ذلؾ العفك : إطناب بالتذييؿ ، كفائدتو 
شأنو كديدنو : كاف بطريؽ الٌتفٌضؿ كاإلحساف ، ال بطريؽ الكجكب أك االستحقاؽ ، أٍم 
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 .   (1)أف يتفٌضؿ عمى المؤمنيف بالعفك كالغفراف في األحكاؿ كٌميا ، أيديؿ ليـ أٍك أيديؿ عمييـ
:  اإلط اب بالتذييؿ لتحقيؽ مع ى المدح

َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ َيُقوُلوَف َآَم َّا ِبِه ُكؿٌّ ِمْف ِعْ ِد َربٍَّ ا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو }:قوله تعالي
، إطناب بالتذييؿ ، ًسٍيؽ مف جيتو تعالي {كما يٌذٌكر إال أكلكا األلباب}: ، قكلو(2){اأْلَْلَبابِ 

إلفادة معنى المدح كالثناء الحسف ألىؿ الرشد كحسف التفكير كالتدبير في األمكر، إشارة 
إلى ما استعدكا بو لبلىتداء إلى الطريؽ السكٌم بتجٌرد عقكليـ عف غكاٌش الطبع كنزكات 

  . (3)كىكاىا  النفس
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: توطئة

   يجتيد ىذا الفصؿ في البحث كالتنقيب عفً مدل تأثر شيخ اإلسبلـ بمف سبقو عمى 
درب التفسير البياني لمقرآف الكريـ ، السٌيما الشيخاف الزمخشرم كالبيضاكم المذاف نٌص 
في مقدمة تفسيره عمى أٌنو استقى مف بحر عمميما، كبنى تفسيره عمى تفسيرىما، كما 

. استفاد مف أئمة التفسير المبٌرزيف مف السابقيف األٌكليف

      يبحث ىذا الفصؿ في بعض جكانب التٌبعٌية كاالقتداء  في استنباط كتكجيو الًحكىـ 
كاألسرار الخاصة كتأكيؿ المفاىيـ العامة في أساليب المعانى في النظـ القرآني الكريـ، 

كالتي تتمثؿ في النقؿ المباشر أك في االستفادة الكاممة منيما ، كما يتعٌرض الفصؿي 
آلفاؽ اإلبداع كالتجديد التي تفٌرد بيا شيخ اإلسبلـ في دراستو ألساليب المعاني كقيمتيا 

الببلغية في سٌمـ الدراسات البيانية حكؿ القرآف الكريـ ، كالتى تبرز جكانب ٌتمٌيز 
:  الشخصٌية العممية لشيخ اإلسبلـ أبي السعكد كاستقبلليتيا، كقد قٌسمتو إلى ثبلثة مباحث

:  التأثر و االتباع ، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األوؿ 

: التجديد واألصالة  وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثا ي 

 .القيمة البالغية ألساليب المعا ي في تفسير أبي السعود: المبحث الثالث 
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 : التأثر و االتباع: المبحث األوؿ 

    يتناكؿ ىذا المبحث الحديث عف جكانب التأثر كاالتباع التي اعتمد  فييا شيخ 
اإلسبلـ عمى  الزمخشرم كالبيضاكل في تناكلو لمسائؿ عمـ المعاني في النظـ القرآني، 
: سكاء كاف بالنقؿ الحرفي ، أك بالمكافقة في المعنى كالفحكل ، كقد قسمت ثبلثة مطالب

 :التأثر بالزمخشري في باب اإلس اد الخبري: التأثر واالتباع : المطمب األوؿ

يشمؿ  تأثر الشيخ أبي السعكد بالزمخشرم كافة مسائؿ عمـ المعاني ، كيختمؼ ما بيف 
النقؿ األميف بالحرؼ كالنص ، كما بيف استيحاء الفكرة كالمحتكل ، كفيما يمي يسعى 

 .  الباحث إلى التدليؿ عمى ذلؾ بادئا بتأثره بو في أساليب الخبر كمسائمو

  :إفادة الخبر مع ى التحسر والحزف- (1)

فمـ :فإف قمت : ،  قاؿ الزمخشرم  (1()َقاَلْت َربٍّ ِإ ٍّي َوَضْعُتَها أُْ َثى): ففي قكلو تعالي 
قالتو تحسران عمى ما رأت : إنى كضعتيا أنثى كما أرادت إلى ىذا القكؿ؟ ، قمت : قالت 

مف خيبة رجائيا كعكس تقديرىا ، فتحزنت إلى ربيا ألنيا كانت ترجك كتقدر أف تمد ذكران 
 . (2)، كلذلؾ نذرتو محٌرران لمسدانة

نما قالتو تحزنا كتحسرا عمى خيبة رجائيا كعكس تقديرىا لما كانت : "كقاؿ أبك السعكد  كا 
  0(3)"ترجك أف تمد ذكرا ، كلذلؾ نذرتو محررا لمسدانة 
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: إفادة الخبر مع ى اإل شاء- (2 )

: فإف قمت : قاؿ الزمخشرل (1{)والمطمقات يتربصف بأ فسهف ثالثة قروء}: قكلو تعالي
: كأصؿ الكبلـ . ىك خبر في معنى األمر: فما معنى اإلخبار عنيف بالتربص؟ قمت 

شعار بأنو مما  خراج األمر في صكرة الخبر تأكيد لؤلمر ، كا  كليتربٍص المطمقات ، كا 
يجب أف يتمقى بالمسارعة إلى امتثالو ، فكأنيف امتثمف األمر بالتربص ، فيك يخبر عنو 

     (2)"مكجكدا
خبر في معنى األمر،  مفيد لمتأكيد بإشعاره بأف المأمكر بو  (يتربصف): كقاؿ أبك السعكد

مما يجب أف يتمؽ بالمسارعة إلى اإلتياف بو ، فكأنيف امتثمف باألمر بالتربص ، فتخبر 
 (.3)"بو مكجكدا متحققا 

: الخبر اإل كاري وأدوات توكيده- (3)

ـُ اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْف اَل َيْشُعُروفَ }: كما في قكلو ـْ ُه كأىال  :"، قاؿ الزمخشرم  (4{)َأاَل ِإ َُّه
مركبة مف ىمزة االستفياـ كحرؼ النفي ، إلعطاء معنى التنبيو عمى تحقؽ ما بعدىا ، 

قاؿ أبك  ، (5)؟(أىلىٍيسى ذًلؾى ًبقاًدرو ):كاالستفياـ إذا دخؿ عمى النفي أفاد تحقيقا كقكلو
المنبية عمى تحقؽ ما بعدىا، فإف اليمزة : (أال):صدرت الجممة بحرفي التككيد:"السعكد 

  :اإلنكارية الداخمة عمى النفي تفيد تحقيؽ اإلثبات قطعا، كما في قكلو تعالي

ٍبدىهي  ) (    6{)أىلىٍيسى المَّوي ًبكىاؼو عى

                                                           
1

 228انجمشح -  
2

 513/ 1، ٔاَظش رفغٛش انجؼبٖٔ 270/ 1انكشبف -  
3

 1/271أثٕ انغؼٕد -  
4

 12:انجمشح-  
5

 171-170/ 1، اَظش رفغٛش انجٛؼب14ٖٔ-13/ 1: انكشبف -  
6

 36/انضيش -  



424 
 

 :"قاؿ الزمخشرم (1()َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ ): في قكلو تعالي:المجاز العقمي- (4)
نسبة بالحرؼ ، كنسبة : كالنسبة نسبتاف . راًضيىةو منسكبة إلى الرضا ، كالدارع كالنابؿ

ا عمى :"، قاؿ أبك السعكد( 2)"أك جعؿ الفعؿ ليا مجازا كىك لصاحبيا. بالصيغة  ذاًت ًرضى
النسبًة بالصيغًة ، كما يقاؿي دارعه في النسبًة بالحرًؼ ، أك جيعؿ ليا مجازان كىك لصاًحًبيىا 

، كذلؾى لككًنيىا صافيةن عف الشكائًب دائمةن مقركنةن بالتعظيـ
، كيبلحظ ىنا زيادة تعميؿ (3")

. لـ يذكره الزمخشرم  عمى كصفة الجنة بالراضية 

 : خروج الكالـ خالؼ مقتضي الظاهر (5)

ياؾ  ستعيف }:قكلو تعالي  لـ عدؿ عف لفظ الغيبة : "، قاؿ الزمخشرم ( 4){إياؾ  عبد وا 
ىذا يسمى االلتفات في عمـ البياف قد يككف  مف الغيبة إلى : إلى لفظ الخطاب؟ قمت 

الخطاب ، كمف الخطاب إلى الغيبة ، كمف الغيبة إلى التكمـ ، كذلؾ عمى عادة افتنانيـ 
في الكبلـ كتصرفيـ فيو ، كألٌف الكبلـ إذا نقؿ مف أسمكب إلى أسمكب ، كاف ذلؾ أحسف 

يقاظا لئلصغاء إليو مف إجرائو عمى أسمكب كاحد  .(5)تطرية لنشاط السامع ، كا 

التفات مف الغيبة إلى الخطاب، كتمكيف لمنظـ مف باب إلى باب، : "     قاؿ أبك السعكد
جار عمى نيج الببلغة في افتتاف الكبلـ ، كمسمؾ البراعة حسبما يقتضي المقاـ ، لما 

أف التنقؿ مف أسمكب إلى أسمكب، أدخؿ في استجبلب النفكس كاستمالة القمكب يقع مف 
يبلحظ ىنا . (6).."كؿ كاحد مف التكمـ كالخطاب كالغيبة إلى كؿ كاحد مف اآلخريف
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التصرؼ الذكي كالصياغة الخاصة بابي السعكد في النقؿ، مما يصح معو القكؿ إنو 
. ينقؿ الفكرة كالمحتكل ، كمكفو مف تمكيف التمقي مف مصدره المفٌضؿ

: اإلضافة المجازية و توجيهها( 6)

ـْ ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَوارٌ }قكلو تعالي ( 1{)َواتََّخَذ َقْوـُ ُموَسى ِمْف َبْعِدِه ِمْف ُحِميٍِّه

مف حمييـ ، كلـ يكف الحمٌى ليـ ، إنما كانت : لـ قاؿ :  فإف قمت  :"قاؿ الزمخشرم 
اإلضافة تككف بأدنى مبلبسة ، كككنيا عكارل في أيدييـ كفى : عكارل في أيدييـ؟ قمت 

 .(2)بو مبلبسة ، عمى أنيـ قد ممككىا بعد الميمىكيف كما ممككا غيرىا مف أمبلكيـ

إضافة الحمي إلييـ مع أنيا كانت لمقبط ألدنى المبلبسة،  (مف حمييـ): قاؿ أبك السعكد
حيث كانكا استعاركىا مف أربابيا قبيؿ الغرؽ فبقيت في أيدييـ ، أما أنيـ ممككىا بعد 
الغرؽ ، فذلؾ منكط بتممؾ  بنى إسرائيؿ غنائـ القبط كىـ مستأمنكف فيما بينيـ ، فبل 

ْمَ ا َأْوَزاًرا ِمْف ِزيَ ِة اْلَقْوـِ }:يساعده قكليـ ، ىنا يبلحظ أف شيخ اإلسبلـ .(3{)َوَلِك َّا ُحمٍّ
يحمؿ كيناقش كيرٌد عمى الزمخشرم فيما ذىب إليو في أٌف  بني إسرائيؿ ممككا حمٌي القبط 

. (4)بعد الغرؽ،  دليبل آخر شاىدا عمى استقبلؿ الشخصية العممية ألبي السعكد

: ال كتة البالغية في إيثار بعض المشتقات - 7

قاؿ الزمخشرم  (5{)َذِلَؾ َيْوـٌ َمْجُموٌع َلُه ال َّاُس َوَذِلَؾ َيْوـٌ َمْشُهودٌ }:    ففي قكلو تعالي
لما في اسـ المفعكؿ  مف : ألم فائدة أكثر اسـ المفعكؿ عمى فعمو ؟ قمت:  فإف قمت:" 

داللة عمى  ثبات معنى الجمع لميـك ، كأنو يـك البد أف يككف ميعادا، مضركبا لجمع 
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الناس لو، كأنو المكصكؼ بذلؾ صفة الزمة، كىك أثبت أيضا إلسناد الجمع إلى الناس، 
(. 1)"كأنيـ ال ينفككف عنو

لـ يتفؽ شيخ اإلسبلـ مع الزمخشرم في ىذا، فقد ذىب إلى أٌنو لك جيعؿ نفس اليـك 
مشيكدا لفات  الغرض مف تعظيـ اليـك كتيكيمو كتمييزه عف غيره  فإٌف سائر األياـ كذلؾ 
مشيكدة ، كرٌجح أٌف اليـك مشيكده فيو، حيث يشيد فيو أىؿ السمكات كاألرضيف ، فاتيًسعى 

( 2)فيو ، بإجراء الظرؼ مجيرل المفعكؿ بو

ـْ ِفيَها َخاِلُدوفَ }:كمنو أيضا قكلو تعالي  ـْ ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُه (  3{)َوَلُه

مطيرة فخامة لصفتيف ليست في : طاىرة ؟ قمت: فيبل قيؿ : فإف قمت:" قاؿ الزمخشرم 
(.  4)"طاىرة، كىي اإلشعار بأف مطيرا طيرىف ، كليس ذلؾ إال اهلل عز كجؿ

 نقؿ أبك السعكد عف الزمخشرم ىذه المقارنة ، كزاد أبك السعكد المقارنة  بيف مطٌيرة 
ىك أبمغ مف طاىرة كمتطٌيرة، أٌما التطٌير فيحتمؿ أف يككف مف قبؿ : كمتطٌيرة، فقاؿ

 (5)"أنفسيٌف كما عند اغتساليفٌ 

: الداللة المع وية لمحروؼ- 8

ـْ َلَعَمى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيفٍ }:قكلو تعالي فإف :"، قاؿ الزمخشرم   (6{)َواِ  َّا َأْو ِإيَّاُك
ألف : كيؼ خكلؼ بيف حرفي الجر الداخميف عمى اليدل كالضبلؿ ؟ قمت : قمت 
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صاحب الحؽ كأنو مستعؿ عمى فرس جكاد يركضو كيؼ يشاء، كالضاؿ كأنو منغمس 
(  1)"في ظبلـ مرتبؾ فيو ال يدرم أيف يتكجو

اختبلؼ الجاريف لئليذاف بأف اليادم كمف :"عٌبر أبك السعكد عف ذات المعنى بمغتو فقاؿ
استعمي منارا ينظر األشياء كيتطٌمع عمييا، كالٌضاؿ كأٌنو منغمسه في ظبلـ ال يرل شيئا 

 (2)"، أك محبكسه في مطمكرة ال يستطيع الخركج منيا

     :الفروؽ الداللية الخاصة بيف أدوات الشرط- 9

ف تصبيـ سيئة يطركا بمكسي كمف }:في قكلو تعام فإذا جاءتيـ الحسنة قالكا لنا ىذه، كا 
، بإذا ، (فإذا جاءتيـ الحسنة: )كيؼ قيؿ : فإف قمت: ، يقكؿ الزمخشرم  (3){معو

ف تصبيـ سيئة)كتعريؼ الحسنة ،  ألف جنس : ، بإف ، كتنكير السيئة ؟ قمت  (كا 
الحسنة كقكعو كالكاجب لكثرتو كاتساعو ، كأما السيئة فبل تقع إال في الندرة كال يقع إال 

(. 4)"شيء منيا

نقؿ أبك السعكد عف الزمخشرم ىذا التحميؿ العبقرٌم نقبل مباشرا، عمى طريقتو دكف إشارة 
( 5).إلى المصدر، كما جرت العادة

:   مف أسرار التعريؼ والت كير- 10

تعريؼ الكتاب :"  ، يقكؿ الزمخشرم  (6{)َوَأْ َزْلَ ا ِإَلْيَؾ اْلِكَتاَب ِباْلَحؽٍّ }: قكلو تعالي
(. 1)كبمثؿ ذلؾ قاؿ أبك السعكد. (7)" لمعيد، ألنو عىنىى بو القرآف
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اِلَحاتِ }: كفي قكلو تعالي  : " يقكؿ الزمخشرم  (2{)َوَبشٍِّر الَِّذيَف َآَمُ وا َوَعِمُموا الصَّ
" الصالحات كؿ ما استقاـ مف األعماؿ ، بدليؿ العقؿ كالكتاب كالسنة، كالبلـ لمجنس 

(  4.)، ك بو قاؿ أبك السعكد(3)

( 5{)َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف ال َّاِس َوالمَُّه ُيِحبُّض اْلُمْحِسِ يفَ }:كقكلو تعالي 

يجكز أف تككف البلـ لمجنس ، فيتناكؿ كؿ محسف ، كيدخؿ تحتو :" يقكؿ الزمخشرم 
(. 6)"ىؤالء المذككركف ، كأف تككف لمعيد ، فتككف إشارة إلى ىؤالء

.  (7) كعمى خطاه سار أبك السعكد بالحرؼ كبالفاصمة، دكف إشارة مف قريب أك بعيد

ـُ اْلُفَقَراُء ِإَلى المَّهِ }: كمنو أيضا بياف سر التعريؼ في قكلو تعالي  (  8{)َيا َأيُّضَها ال َّاُس َأْ ُت

قصد بذلؾ أف يرييـ أنيـ لشدة : لـ عرؼ الفقراء ؟ قمت : فإف قمت :" قاؿ الزمخشرم 
(. 9)"افتقارىـ إليو ، ىـ جنس الفقراء

تعريؼ الفقراء لممبالغة في فقرىـ، كأٌنيـ :"نقؿ أبك السعكد ىذا التأكيؿ ككسع مف أفقو فقاؿ
لكثرة افتقارىـ كشٌدة احتياجيـ ىـ الفقراء فحسب، كأٌف افتقار سائر الخبلئؽ بالنسبة إلى 

( 10)"فقرىـ، بمنزلة العدـ

ـْ َأْحَرَص ال َّاِس َعَمى َحَياةٍ }كعف سر تنكير االسـ في كقكلو تعالي  (  11{)َوَلَتِجَد َُّه
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ألنو أراد حياة : : بالتنكير ؟ قمت  (عمى حياة ): لـ قاؿ : فإف قمت :" يقكؿ الزمخشرم
(. 1)."مخصكصة ، كىي الحياة المتطاكلة

يقكؿ  (2{)اْقُتُموا ُيوُسَؼ َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا}:كمنو أيضا تنكير االسـ في قكلو تعالي
خبلئيا :" الزمخشرم أرضا منككرة مجيكلة ، بعيدة مف العمراف ، كىك معنى تنكيرىا كا 

( 3)"مف الكصؼ، كألنيا مف ىذا الكجو نصبت نصب الظركؼ المبيمة

( 4 ).نقؿ أبك السعكد ىذا التكجيو لتنكير االسـ كما عرضو الزمخشرم بدٌقة متناىية

:  بيف التقييد واإلطالؽ - 11

: " يقكؿ الزمخشرم  (5{)ِصَراَط الَِّذيَف َأْ َعْمَت َعَمْيِهـْ }:  فائدة اإلطبلؽ في قكلو تعالي 
أطمؽ اإلنعاـ ليشمؿ كؿ إنعاـ ، ألف مف أنعـ اهلل عميو بنعمة اإلسبلـ لـ تبؽ نعمة إال 

( 6)"أصابتو كاشتممت عميو

: " عٌبر الشيخ أبك السعكد عف عٌمة اإلطبلؽ مكافقا لمزمخشرم كلكف بطريقتو ، فقاؿ
إطبلؽ اإلنعاـ لقصد الشمكؿ ، فإف نعمة اإلسبلـ عنكاف النعـ كٌميا، فمف فاز بيا فقد 

  (7)"حازىا بحذافيرىا

ـْ َلَتْأُتوَف الرٍَّجاَؿ َشْهَوًة ِمْف ُدوِف }: أما عف تقييد الجممة بالتمييز في قكلو تعالي   َأِئ َُّك
أم لبلشتياء ، ال حامؿ لكـ عميو إال مجرد الشيكة :" فيقكؿ الزمخشرم   (8 {)ال ٍَّساءِ 
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مف غير داع آخر ، كال ذـ أعظـ منو ، ألنو كصؼ ليـ بالبييمية ، كأنو ال داعي ليـ 
( 1)"مف جية العقؿ البتة كطمب النسؿ كنحكه

إيراد المفعكؿ بعنكاف الرجكلٌية :" ذىب أبك السعكد مذىبا مكازيا ال مطابقا؛ حيث قاؿ
مّْؿ بيا اإلتياف ، متجاكزيف  لتربية التقبيح كتحقيؽ المباينة بينيا كبيف الشيكة التى عي

 (2)بالطبيعة كبالفطرة"  الٌنساء البلتى ىٌف محٌؿ الشيكة

: تقديـ االسـ وب اء الفعؿ عميه- 12

َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث ِكَتاًبا }:قكلو تعالي  يقاع اسـ اهلل  :" ، قاؿ الزمخشرم  (3{)المَُّه َ زَّ كا 
مبتدأ، كبناء نٌزؿ عميو ، فيو تضخيـ ألحسف الحديث كرفع منو ، كاستشياد عمى حسنو، 

نقؿ أبك السعكد . (4)"كتأكيد الستناده إلى اهلل ، كأٌنو كحي معجزه مبايفه لسائر األحاديث
. (5)نقبل مباشرا  ىذا المعنى عف الزمخشرم عف  تقديـ االسـ كبناء الفعؿ  عميو

( 6{)َذِلَؾ َحْشٌر َعَمْيَ ا َيِسيرٌ }:كمنو أيضا تقديـ الجار كالمجركر في قكلو تعالي 

ك بمثمو نطؽ .  (7)"يدؿ عمى االختصاص (عمينا  )تقديـ الظرؼ : " قاؿ الزمخشرم 
  (8).أبك السعكد في تفسيره
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 :(إ ما )التأثر واالتباع في أسموب  القصر : المطمب الثا ي 

ـْ ِإَلٌه َواِحدٌ }: في قكلو تعالي إنما : " ، يقكؿ الزمخشرم  (1{)ُقْؿ ِإ ََّما ُيوَحى ِإَليَّ َأ ََّما ِإَلُهُك
نما : لقصر الحكـ عمى شيء، أك لقصر الشيء عمى الحكـ ، كقكلؾ  إنما زيد قائـ، كا 

: يكحي إلي مع فاعمو بمنزلة  (إنما)يقـك زيد، كقد اجتمع  المثاالف في ىذه اآلية، ألف 
نما إليكـ إلو كاحد بمنزلة  ،نقؿ أبك السعكد عف . (2)"إنما زيد قائـ: إنما يقـك زيد ، كا 

الزمخشرم داللة إنما عمى معنى القصر، كتكجييو لممعنى في اآلية ، ككذا األمثمة 
 (3).السابقة

كقاؿ إنما ليدؿ عمى : " يقكؿ الزمخشرم  (4{)ِإ ََّما ُسكٍَّرْت َأْبَصاُرَ ا}:كفي كقكلو تعالي 
(. 5)"أنيـ يبيتكف القكؿ بأف ليس ذلؾ إال تسكيرا لؤلبصار

في كممىتىٍي الحصر كاإلضراب ، :" نقؿ أبك السعكد ىذا التكجيو بأسمكبو الخاص فقاؿ
داللة عمى أٌنيـ يبٌتكف القكؿ  بذلؾ ، كأٌف ما يركنو بعيكنيـ ليس إال لكنا جديدا مف ألكاف 

(  6)"الٌسحر كالخداع
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التأثر واالتباع في مسائؿ اإل شاء : المطمب الثالث

:   تقديـ المستفهـ ع ه وداللته (1)

أكلي غير اهلل ىمزة : " قاؿ الزمخشرم  (1{)ُقْؿ َأَغْيَر المَِّه َأتَِّخُذ َوِليًّا} ففي قكلو تعالي
االستفياـ دكف الفعؿ الذم ىك اتخذ، ألف اإلنكار في اتخاذ غير اهلل كليا، ال في اتخاذ 

  (3). أبك السعكد ىذا التحميؿ العبقرم بحذافيره   نقؿ (.2)"الكلي، فكاف أكلى بالتقديـ

ـْ َفاْصَطاُدوا}: ففي قكلو تعالي:تحديد داللة األمر(- 2) َذا َحَمْمُت : " قاؿ الزمخشرم (4{)َواِ 
 (6).، كبمثمو قاؿ أبك السعكد(5)"إباحة لبلصطياد بعد حظره

 :استخداـ اإل شاء في موضع الخبر(- 3)

فسيضحككف قميبل :" قاؿ الزمخشرم  (7{)َفْمَيْضَحُكوا َقِمياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا}: في قكلو تعالي
كيبككف كثيرا، إال أنو أخرج عمى لفظ األمر لمداللة عمى أنو حكـ كاجب  ال يككف غيره 

 (9).كبمثمو قاؿ أبك السعكد لفظا كمعنى. (8")

َـّ َأْحَياُهـْ }:كمنو  أيضا ما قالو الزمخشرم في قكلو تعالي ـُ المَُّه ُموُتوا ُث ( 10{)َفَقاَؿ َلُه
نما جيء بو عمى ىذه العبارة لمداللة عمى أنيـ ماتكا ميتة :" حيث قاؿ معناه فأماتيـ ، كا 
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رجؿ كاحد بأمر اهلل كمشيئتو ، كتمؾ ميتة خارقة عف العادة، كأنيـ أمركا بشيء فامتثمكه 
( 2.)كبمثؿ قكلو قاؿ أبك السعكد. (1)"امتثاال مف غير إباء كال تكقؼ

: داللة ال هي ومع اه- (4)

: في محاكلة لتحديد داللة النيي قاؿ الزمخشرم (3{)َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذٍِّبيفَ }  في قكلو تعالي 
لياب لمتصميـ عمى معاصاتيـ: " الزمخشرم كمثؿ ذلؾ قاؿ أبك السعكد . (4)"إنو تيييج كا 
لياب لمتصميـ عمى معاصاتيـ ، أم دـ عمى ما أنت عميو مف :" السعكد  ىذا تيييج كا 

 (. 5)"عدـ طاعتيـ ، كتصمب في ذلؾ

  :في بياف داللة ال داء-  5

َيا َأيُّضَها ): تعالي  نقؿ أبك السعكد مف الزمخشرم مقكلتو حكؿ مدلكؿ النداء في قكلو
أقبؿ بالخطاب عمى نيج ": مبينا ما فييا مف المعاني كالمبالغات (6()ال َّاُس اْعُبُدوا َربَُّكـُ 

االلتفات ىٌزا ليـ إلى اإلصغاء، كتكجييا لقمكبيـ نحك التمقيف كجبرا لما في العبادة مف 
     (7).."الكمفة بمٌذة الخطاب
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 :التأثر في باب اإليجاز واإلط اب : المطمب الرابع 

َـّ َ ُقوُؿ }:كما في قكلو تعالي : اإليجاز بحذؼ الفعؿ  - أ ـْ َجِميًعا ُث َوَيْوـَ َ ْحُشُرُه
ـْ َتْزُعُموفَ  ـُ الَِّذيَف ُكْ ُت ( 1{)ِلمَِّذيَف َأْشَرُكوا َأْيَف ُشَرَكاُؤُك

منصكب عمى الظرفية بمضمر مؤخر ،  (كيـك نحشرىـ جميعا ): قكلو:  قاؿ الزمخشرم 
يماء إلى عدـ استطاعة السامعيف  قد حذؼ إيذانا بضيؽ العبارة عف شرحو كبيانو كا 

كيـك نحشرىـ : لسماعو لكماؿ فظاعة ما يقع فيو مف الطامة كالداىية التامة ، كأنو قيؿ 
جميعا ، ثـ نقكؿ ليـ ما نقكؿ ، كاف مف األحكاؿ كاألىكاؿ ، مما ال يحيط بو دائرة 

(.  2)"المقاؿ

( 3).بقكؿ الزمخشرٌم قاؿ أبك السعكد بأمانة كصدؽ

:  اإليجاز بحذؼ المفعوؿ وداللته –ب 

ـْ ُقُموٌب اَل َيْفَقُهوَف ِبَها }:قكلو تعالي  كحذؼ المفعكؿ : "، قاؿ الزمخشرم   (4{)َلُه
لمتعميـ ، أم ليـ قمكب ليس مف شأنيا أف يفقيكا بيا شيئا مما مف شأنو أف يفقو،  
فيدخؿ فيو ما يميؽ بالمقاـ مف الحؽ كدالئمو دخكال أكليا ، كتخصيصو بذلؾ مخؿ 

 6).كبقكؿ الزمخشرم قاؿ أبك السعكد. (5)"باإلفصاح عف كنو حاليـ
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قاؿ  (1{)ِإ َّا َفَتْحَ ا َلَؾ َفْتًحا ُمِبيً ا}: اإليجاز بحذؼ المفعوؿ لمقصد إلى  فس الفعؿ- ج
كحذؼ المفعكؿ لمقصد إلى نفس الفعؿ ، كالداللة عمى أف مناط التبشير ىك :" الزمخشرم

بقكؿ . (2)" نفس الفتح الصادر مف عنده سبحانو كتعالي ، ال خصكصية المفتكح
(  3).الزمخشرم قاؿ أبك السعكد مف غير زيادة  أك نقصاف
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: التجديد واألصالة: المبحث الثا ي 

تعقيبات أبي السعود عمى الزمخشري  :   المطمب األوؿ 

 مف خبلؿ تتبع الباحث كاستقصائو لمكضكع البحث، يمكف القكؿ  إٌف شيخ اإلسبلـ  لـ 
يكف تابعا مقمدا بؿ عالما مجتيدا ، حرا في فكره مستقبل في نظره  يأخذ كيرٌد ،  يكافؽ 
كيختمؼ ، كيجادؿ بالتي ىي أحسف ، كأسرد ىنا شكاىد حية عمى مكاقفو الحرة ، التي 
كقؼ فييا مناقشا كميعًقبا عمى الزمخشرم كالبيضاك ، كقد خٌصصتيما بالذكر لككنيما 

.     أكثر مفًسرىيف اعتمد عمييما أبك السعكد في تفسيره

: التعريؼ باإلشارة وتحديد مع ى البعد فيه: أوال

لـ : فإف قمت : قاؿ الزمخشرم (1()َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيهِ ): في قكلو تعالي
بعد ما سبؽ  (الـ )كقعت اإلشارة إلى: إلى ما ليس ببعيد ؟ قمت  (بذلؾ)صحت اإلشارة 

التكمـ بو كتقٌضى ، ك المقضٌي في حكـ المتباعد ، أك كصؿ مف المرسؿ إلي المرسؿ 
كىذا في كؿ كبلـ   (ألـ )إليو صار متباعدا أشير إليو بو إلى البعيد كتذكيره متى أريد 

(    2)كذلؾ ما ال شؾ فيو: يحٌدث الرجؿ بحديث ثـ يقكؿ 

عماد ، جيء بو لمداللة  (ذلؾ)البلـ مف اسـ اإلشارة في : قاؿ أبك السعكد معقبا
كالمشار إليو ىك المسٌمى ، فإنو منزنؿ منزلة المشاىىد بالحٌس .. عمى بعد المشار إليو

البصرٌم،  كما فيو مف معنى البعد مع قرب العيد بالمشار إليو لئليذاف بعمك شانو ، 
 ثـ يقكؿ في (3)..كككنو في الغاية القاصية مف الفضؿ كالشرؼ ، أثر تنكييو بذكر اسمو

كما قيؿ مف أنو باعتبار التقصٌي ، أك باعتبار الكصكؿ مف : الرد عمى الزمخشرم 
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ف كاف مصححا إليراده ، لكنو بمعزؿ مف  المرسؿ إلى المرسؿ إليو في حكـ المتباعد،  كا 
ترجيحو عمى إيراد ما كضع لئلشارة إلى القريب كتذكيره عمى تقدير ككف المسمٌى ىي 
السكرة ، ألف المشار إليو ىك المسمى باالسـ المذككر،  مف حيث ىك مسمٌى بو ، ال 

مف حيث ىك مسمى بالسكرة ، كلئف اٌدعى اعتبار الحيثية الثانية في األكؿ بناء عمى أف 
( 1).الٌتسمية لتمييز السكر بعضيا مف بعض فذلؾ لتذكير ما بعده

 : (مع ى اإلبهاـ في ما ):التعريؼ بالموصوؿ : ا ياث

اختمفت كجية نظر كؿ مف الزمخشرم كأبي السعكد في داللة تعريؼ االسـ المكصكؿ 
، فذىب  (2()َوَأْلِؽ َما ِفي َيِميِ ؾَ ): كمرد اإلبياـ الكاقع فيو ، في قكلو تعالى (ما )

ا }أف: الزمخشرم إلى  ألؽ عصاؾ، : يجكز أف يككف تصغيران لمعصا، كلذلؾ لـ يقؿ: {مى
ال تباؿ بكثرة حباليـ كعصييـ، كألؽ العكيد الفرد الصغير الًجٍرـ الذم في يمينؾ ، :أم 

فإنو بقدرة اهلل يتمقفيا عمى كحدتو ككثرتيا ، كصغره كعظميا ، كجائز أف يككف تعظيمان 
ال تحتفؿ بيذه األجراـ الكبيرة الكثيرة ، فإف في يمينؾ شيئان أعظـ منيا : ليا ، أم 

(  3).كميا

(. 4)التصغير كالتحقير أك التفخيـ كالتعظيـ:عنده ككذا عند البيضاكل تحتمؿ  (فما)  

إلى أف تعريؼ االسـ المكصكؿ كاإلبياـ الكاقع فيو يدؿ عمى : كذىب أبك السعكد
يذانا بأنيا ليست مف جنس العصي المعيكدة  تيكيؿ أمر العصا كتفخيـ شأنيا ، كا 

المستتبعة لآلثار المعتادة ،  بؿ خارجة عف حدكد سائر أفراد الجنس ، مبيمة الكنو 
عمى  (ما)مستتبعة آلثار غريبة ، كرٌد عمى الزمخشرم كالبيضاكل في إجازتيما داللة 

                                                           
1

 1/35أثٕ انغؼٕد -   
2

 69:ؿّ-  
3

 74/ 3انكشبف  -  
4

 60/ 4اَظش رفغٛش انجٛؼبٖٔ - 



438 
 

كحمؿ اإلبياـ عمى التحقير بأف يراد ال تباؿ بكثرة حباليـ  : " معنى التصغير كالتحقير 
كعصييـ كألؽ العكيد الذم في يدؾ فإنو بقدرة اهلل تعالى يمقفيا مع كحدتو ككثرتيا 

( 1).كصغره كعظميا ،  يأباه ظيكر حاليا فيما مرٌ 

 : اختالؼ القوؿ في داللة ال كرة: ثالثا

: تباينت كجيات النظر بيف الزمخشرم كأبي السعكد في داللة تنكير االسـ
، فصرح  (2()َيْعَمُموَف َظاِهًرا ِمَف اْلَحَياِة الدُّضْ َيا): ، في قكلو تعالى  (ظاىرا ) 

أنيـ ال يعممكف إال ظاىران : أف التنكير إلفادة الكحدة ، ك أف المعنى ىك: الزمخشرم
(. 4)أما البيضاكل فمـ ينطؽ بشيء كاضح فييا. (3)كاحدان مف جممة الظكاىر المكجكدة
يفيد معنى التحقير ك التخسيس دكف الكحدة  (ظاىرا ): كذىب أبك السعكد إلى أف تنكير

يعممكف ظاىرا حقيرا خسيسا مف الدنيا : ، كجعؿ اعتبار معنى الكحدة تكٌىما ، كأف المراد 
 القصكل كالمطمب األسنى ىـ غافمكف ال يخطركنيا اية، كىـ عف اآلخرة التي ىي الغ

(.  5)بالباؿ
: االختالؼ في داللة تعريؼ اسـ وت كير آخر: رابعا

:  ذىب كؿ مف الزمخشرم كأبي السعكد مذىبيف مختمفيف في داللة تنكير كممة 
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا ): ، في قكلو تعالى (الكتاب): ، كفي تعريؼ كممة (نصيبا) َأَل

يفيد التعظيـ كالتكثير، ( نصيبا ) يقرر أف تنكير: ، فالزمخشرم (6( )َ ِصيًبا ِمَف اْلِكَتابِ 
أف أحبار الييكد حصمكا نصيبان كافران مف التكراة ، أك  : كتعريؼ الكتاب لمجنس، كالمعنى
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، ىذا في حيف جعؿ أبك  (1).مف جنس الكتب المنزلة أك مف المكح ، كىك نصيب عظيـ
السعكد البلـ  لمعيد ، كاعتبر حممو عمى جنس الكتب اإلليية تطكيبل لممسافة ، إذ تماـ 
التقريب حينئذ بككف التكراة مف جممتيا ألف مدار التشنيع ك التعجيب إنما ىك إعراضيـ 

 (نصيبا)عف المحاكمة إلى ما دعكا إليو كىـ لـ يدعكا إال إلى التكراة ، كجعؿ تنكير 
مفيدا لمعنى التفخيـ ، كأف حممو عمى التحقير ال يساعده مقاـ المبالغة في تقبيح 

(. 2)حاليـ
: في قكلو تعالى (نفس):     كما خالؼ أبك السعكد الزمخشرم في داللة  تنكير كممة 

، فقد ذىب الزمخشرم إلى أف تنكيرىا يفيد العمـك كالشمكؿ (3()َعِمَمْت َ ْفٌس َما َأْحَضَرتْ )
َيْوـَ َتِجُد ُكؿُّض َ ْفٍس َما َعِمَمْت ِمْف } : فنظيره عندىما قكلو تعالي. (4)ككافقو  البيضاكل

مف عكس كبلميـ الذم يقصدكف بو اإلفراط :"  ،  قاؿ الزمخشرم ىك(5{)َخْيٍر ُمْحَضًرا
،  (6{)ُرَبَما َيَودُّض الَِّذيَف َكَفُروا َلْو َكاُ وا ُمْسِمِميفَ }: كمنو قكلو عز ك جؿ . فيما يعكس عنو 

: الخبرية كأبمغ منو ،  كتقكؿ لبعض قٌكاد العساكر ( كـ)معنى : ،  كمعناه (6{)ُمْسِمِميفَ 
رب فارس عندم ، أك ال تعدـ عندم فارسان،  كقصده : كـ عندؾ مف الفرساف؟ فيقكؿ 

كلكنو أراد إظيار براءتو مف التزيد ، كأنو ممف يقمؿ . بذلؾ التمادم في تكثير فرسانو 
كثير ما عنده ، فضبل أف يتزيد ، فجاء بمفظ التقميؿ ، ففيـ منو معنى الكثرة عمى 

(. 7)الصحة كاليقيف
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غير أف أبا السعكد لـ يكافقو عميو ، كاعتبر األمثمة التي ساقيا  مف الكبلـ 
: أٌما ما نحف فيو مف اآلية الكريمة .. المعككس ىي مما يقبؿ اإلفراط كالتمادم فيو 

، فميس فيو إمكاف التكثير حتى يقصد بعكسو المبالغة (1{)َعِمَمْت َ ْفٌس َما َأْحَضَرتْ }
(. 2)كالتمادم فيو

 عمى  معنى القصر وفي داللة تقديمه مع المجرور (عمى)االختالؼ في داللة : خامسا
جٌكز  (3()الَِّذيَف ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى ال َّاِس َيْسَتْوُفوفَ ): قكلو تعالى : كاالختصاص

عمى )متعمقا بيستكفكف ، كأف يككف تقديـ المفعكؿ  (عمى)الزمخشرم أف يككف 
يستكفكف عمى الناس خاصة ؛ فأما : عمى الفعؿ إلفادة معنى التخصيص ، أم (الناس

،  دكف أف يتعٌرض (عمى )أنفسيـ فيستكفكف ليا ، ككافقو البيضاكل عمى متعمؽ 
(   4)لمكضكع تقديـ الجار كالمجركر

متعمقة بيستكفكف " عمى"أف تككف - أم الزمخشرم – جٌكز : " قاؿ أبك السعكد معقبا
كأنت خبير بأف القصر بتقديـ الجار ... كيككف تقديميا عمى الفعؿ إلفادة الخصكصية  

كالمجركر إنما يككف فيما يمكف تعٌمؽ الفعؿ بغير المجركر أيضا حسب تعمقو بو ، 
فيقصد بالتقديـ قصره عميو بطريؽ القمب أك اإلفراد أك التعييف حسبما يقتضيو المقاـ ، 

كال ريب في أف االستيفاء الذم ىك عبارة عف األخذ الكافي مما ال يتصكر أف يككف عمى 
أنفسيـ حتى يقصد بتقديـ الجار كالمجركر قصره عمى الناس ، عمى أف الحديث كاقع 

(. 5)في الفعؿ ال فيما كقع عميو فتدبر
:  تبايف الموقؼ مف مع ى االستفهاـ :سادسا
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ـَ ِفي َربٍِّه َأْف َآَتاُه المَُّه ): في قكلو تعالى: أكال  ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهي َأَل
ـٍ تىرى  }: اعتبر الزمخشرم أٌف االستفياـ في قكلو، (1)(اْلُمْمؾَ  ىك تعجيب مف محاجة  {أىلى

، ككافقو البيضاكل كأضاؼ مف عناصر  {أىٍف آتاه اهلل الممؾ  }نمركذ في اهلل ككفره بو 
 (.2)التعجيب حماقتو

ألـ تنظر، أك : أما أبك السعكد فاعتبر أف االستفياـ إلنكار النفي كتقرير المنفي ، أم 
خراجيـ مف  ألـ ينتو عممؾ إلى ىذا الطاغكت المارد كيؼ تصدل إلضبلؿ الناس كا 

النكر إلى الظممات ، أم قد تحققت الرؤية كتقررت بناء عمى أف أمره مف الظيكر بحيث 
(. 3)ال يكاد يخفي عمى أحد ممف لو حظ مف الخطاب

في الكقت الذم نجد فيو أبا السعكد يتفؽ مع الزمخشرم كالبيضاكل في داللة : ثانيا 
ْ َساِف ِحيٌف ِمَف }: االستفياـ عمى معنى التقرير كالتقريب في قكلو تعالي  َهْؿ َأَتى َعَمى اإلِْ

ـْ َيُكْف َشْيًئا َمْذُكوًرا ، كاف أبك السعكد متفردا متمٌيزا في بياف معنى االستفياـ (4{)الدَّْهِر َل
كتكجييو ، متكسعا في نطاؽ التطبيقات الببلغية كمتفكقا عمييما في ذلؾ ، كذلؾ في 

( 5{)َهْؿ َأَتاَؾ َحِديُث اْلَغاِشَيةِ }:قكلو تعالي 
قد جاءؾ  يا محمد حديث ):استيؿ الحديث بالرد عمى قطرب في قكلو إف المعنى

كليس بذاؾ ، بؿ :" ، مشيرا إلى معنى التقرير في االستفياـ ، قاؿ أبك السعكد (الغاشية
ىك استفياـ أريد بو التعجيب مما في حيزه كالتشكيؽ إلى استماعو ، كاإلشعار بأنو مف 
األحاديث البديعة التى حقيا أف يتناقميا الركاة كيتنافس عمييا الكعاة مف كؿ حاضر 

(. 6)"كباد
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كمثؿ ذلؾ أيضا، بياف أبي السعكد لداللة االستفياـ  كمغزل تنكير االسـ ، مع سككت 
، حيث جعؿ االستفياـ (1()َفَهْؿ ِإَلى ُخُروٍج ِمْف َسِبيؿٍ ):الزمخشرم عنيما، في قكلو تعالى

إلفادة معنى  (سبيؿ)كتنكير .. يدؿ عمى نكع استبعاد  كاستشعار يأس مف الخركج
، (2)ال أنيـ قالكه بطريؽ القنكط البحت كما قيؿ..اإلبياـ، أم مف سبيؿ ما كيفما كاف 

كذلؾ ردا عمى البيضاكل الذم اعتبر أف االستفياـ يدؿ عمى فرط قنكطيـ تعمبل 
(. 3)كتحيرا
 تبايف في تحديد مع ى ال هي: سابعاً 

كمف الشكاىد البٌينة عمى استقبللية أبي السعكد في شخصيتو العممية كاجتياده الحر ، 
َواَل }:اختبلفو مع كؿ مف الزمخشرم كالبيضاكل في تحديد معنى النيي في قكلو تعالى

، الزمخشرم عمى أٌف النيي يفيد معنى الدكاـ (4{)ُتِطِع اْلَكاِفِريَف َواْلُمَ اِفِقيَف َوَدْع َأَذاُهـْ 
كالثبات عمى ما كاف عميو ، أك التيييج ، كاعتمد البيضاكل معنى التيييج كأضاؼ إليو 

 (5)اإللياب ، كلـ يذكر المعنى األكؿ كىك الدكاـ كالثبات
فجعؿ معنى التيييج كاإللياب بعيدا عف المقصكد بمراحؿ، كرٌجح أف : أما أبك السعكد

مداراتيـ في أمر الدعكة كاستعماؿ ليف الجانب في التبميغ : "المقصكد بالنيي ىك 
كالمسامحة في اإلنذار، كٌنى عف ذلؾ بالنيي عف طاعتيـ ، مبالغة في الزجر كالتنفير 

(. 6)"عف المنيي عنو
  :اختالؼ القوؿ حوؿ االستئ اؼ البيا ي :ثام اً 
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َراَط اْلُمْسَتِقيـَ }:في قكلو تعالى يَّاَؾ َ ْسَتِعيُف اْهِدَ ا الصٍّ ، أشار  (1{)ِإيَّاَؾ َ ْعُبُد َواِ 
اْلَحْمُد ِلمَِّه َربٍّ }:إلى االستئناؼ البياني الداعي إلى فصؿ قكلو تعالي: الزمخشرم
يَّاَؾ َ ْسَتِعيفُ }:عف قكلو {اْلَعاَلِميفَ  نحمد اهلل حمدان ، : إف المعنى :" كقاؿ {ِإيَّاَؾ َ ْعُبُد َواِ 

يَّاؾى نىٍستىًعيفي  }:كلذلؾ قيؿ كيؼ : ؛ ألنو بياف لحمدىـ لو، كأنو قيؿ {ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً 
: بيانان لممطمكب مف المعكنة، كأنو قيؿ  {اىدنا}:كيككف قكلو.. إياؾ نعبد: تحمدكف؟ فقيؿ

نما كاف أحسف لتبلـؤ الكبلـ كأخذ : كيؼ أعينكـ؟ فقالكا  اىدنا الصراط المستقيـ ، كا 
( 2)"بعضو بحجزة بعض

مف أنو بياف لحمدىـ : إٌف  ما قيؿ :"رٌد أبك السعكد تكجييات الزمخشرم السابقة ، كقاؿ 
إياؾ نعبد،  فمع أنو ال حاجة إليو فيك مما : كيؼ تحمدكف ؟ فقيؿ : لو تعالى، كأنو قيؿ

ال صحة لو في نفسو ، فإف السؤاؿ المقدر ال بد أف يككف بحيث يقتضيو انتظاـ الكبلـ، 
كينساؽ إليو األذىاف ك األفياـ، كال ريب في أف الحامد بعد ما ساؽ حمده تعالى عمى 

تمؾ الكيفية البلئقة ال يخطر بباؿ أحد أف يسأؿ عف كيفيتو ، عمى أف ما قدر مف السؤاؿ 
معتبرا أف ذلؾ .. غير مطابؽ لمجكاب ، فإنو مسكؽ لتعييف المعبكد ال لبياف العبادة 

أنو استئناؼ : كخمص إلى نتيجة بفساد ما قيؿ.. تعكيسا لؤلمر كتمحبل بعد التى كالمتيىا 
(. 3)جكابا لسؤاؿ يقتضيو السياؽ

: اإليجاز واإلط اب: تاسعاً 
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ـْ ُقُموٌب اَل َيْفَقُهوَف ِبَها):  حذؼ المفعكؿ مف قكلو تعالى ، في الكقت الذم (1()َلُه
مٌر كؿ مف الزمخشرم كالبيضاكم مركرا كراما عمى ىذه اآلية ، نجد أبا السعكد يستخرج 

(:  2)مف أعماقيا أسرارا كلطائؼ ببلغية قيمة ، منيا

تنكير قمكب لمداللة عمى معنى اإلبياـ كالغمكض، بسبب إغراقيا في القسكة  كعدـ -1
 . التفقو، ككأنيا خمقت غير قابمة لبلستجابة

.  صفة مؤكدة لمعنى اإلبياـ في النكرة (ال يفقيكف ):كقكع جممة-2

حذؼ المفعكؿ لمداللة عمى معنى التعميـ ، أم ليـ قمكب ليس مف شأنيا أف يفقيكا -3
يفقو .   بيا شيئا مما مف شأنو أف ي

ـْ ِإالًّ ):    كمف مكاقع االختبلؼ  قكلو تعالى ـْ اَل َيْرُقُبوا ِفيُك ْف َيْظَهُروا َعَمْيُك َكْيَؼ َواِ 
ر ثـٌ حيذؼ بعد كيؼ : ، اعتبر الزمخشرم كمف بعده البيضاكل(3()َواَل ِذمَّةً  أف الفعؿ كيرّْ

(  4)إنما كرر الستبعاد ثبات المشركيف عمى العيد {بكىٍيؼى }لمعمـ بو، كأف االستفياـ 

استنكار :" كقد رٌد أبك السعكد عمة  تكرار االستفياـ المذككرة معتبرا أف عمة التكرار ىي
ما مٌر مف أف يككف لممشركيف عيد حقيؽ بالمراعاة عند اهلل كعند رسكلو صمي اهلل عميو 

مف أنو الستبعاد ثباتيـ عمى العيد ، فكما ترل أف ما يذكر بصدد : كسمـ، كأما ما قيؿ 
نما أعيد االستنكار  التعميؿ لبلستبعاد عيف عدـ ثباتيـ عمى العيد ال أنو يستدعيو ، كا 

(. 5).."كاالستبعاد تأكيدا ليما كتمييدا لتعداد العمؿ المكجبة ليما

 :االختالؼ في تحديد الجممة االعتراضية :عاشراً 
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َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأْ َذَر َقْوَمُه ِباأْلَْحَقاِؼ َوَقْد َخَمِت ال ُّضُذُر ِمْف َبْيِف َيَدْيِه َوِمْف }:قكلو تعالي
حاال  (كقد خمت النذر): ، جٌكز الزمخشرم أف تككف جممة (1{)َخْمِفِه َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ المَّهَ 

كيككف  {أىالَّ تىٍعبيديكٍا  }: مف فاعؿ أنذر ، أك إطنابا باالعتراض بيف أنذر قكمو كبيف
كاذكر إنذار ىكد قكمو عاقبة الشرؾ كالعذاب العظيـ ؛ كقد أنذر مف تقدمو مف : المعنى 

 الحثُّ عمى اإليماف كما :الرسؿ كمف تأخر عنو مثؿ ذلؾ  فاذكرىـ ،  كفائدة االعتراض 
 كمٌر البيضاكل دكف أف يتعٌرض لمكقع الجممة مف  (2).يستحقو مف  ذكر أجر العامميف

 السعكد فقد كافؽ عمى كقكع الجممة اعتراضا مقررا لما قبمو أٌما أبك. اإلعراب بالذكر
فمع ما فيو .. كأٌما جعمييا حاال مف فاعؿ أنذر:" مؤكدا لكجكب العمؿ بمكجب اإلنذار 

مف تكمؼ تقدير اإلعبلـ ، ال بٌد فى نسبة الخمٌك إلى مىف بعده مف الرسؿ مف تنزيؿ اآلتي 
   (.3)"منزلةى الخالى
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: مقار ات بيف التعبير القرآ ي وبيف غيره: المطمب الثا ي

مف بدائع الشيخ أبي السعكد كحسف تذكقو لمنظـ القرآني، كجٌده كاجتياده في بياف 
تفٌكقو كتمٌيزه عمى سائر نظـك الكبلـ، أنو يقـك بعقد مقارنات بيف ما جاء عميو النظـ 

القرآني كبيف تعبيرات أخرل مؤدية ألصؿ المعنى،  ليجٌمي الفرؽ البعيد كالبكف الشاسع 
بيف التعبيريف ، في إغناء المعنى كالكفاء بو عمى أكمؿ كجو كفي أحسف صكرة، كفيما 

:    يمي نماذج  داٌلة عمى جميؿ صنعو، كالتي تقؼ شاىدة عمى القضية 

: وبيف وغيرها" معرضوف "المقار ة بيف كممة : أوال 

ـْ َعِف المَّْغِو ُمْعِرُضوفَ ):في قكلو تعالي  ىك أبمغ مف أف : " قاؿ   (1)(َوالَِّذيَف ُه
يقاؿ ال يميكف ، مف كجكه جعؿ الجممة اسمية ، كبناء الحكـ عمى الضمير ، كالتعبير 
قامة اإلعراض مقاـ الترؾ ، ليدؿ عمى تباعدىـ  عنو باالسـ ، كتقديـ الصمة عميو ، كا 
عنو رأسا تباعدا صارما ، تسٌببا كميبل كحضكرا ، فإٌف أصمو أف يككف في عرض غير 

( 2 ")عرضو

: (وأجري ا األ هار)وبيف  (وجعم ا األ هار)المقار ة بيف : ثا يا

ما جاء عميو النظـ  ، (3 {)َوَجَعْمَ ا اأْلَْ َهاَر َتْجِري ِمْف َتْحِتِهـْ }:قكلو تعالي كما في 
:" القرآني في ىذه اآلية يكحي بمعنى نفيس كعميؽ ،  كىك الداللة عمى ككف األنيار 

كأجرينا : مسٌخرةن ليـ مستمرةن عمى الجرياف عمى الكجو المذككر ، ما ليس في أف يقاؿى 
  ن (4)"األنيارى مف تحتيـ
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 : (وكرهوا أف يخرجوا)وبيف  (وكرهوا أف يجاهدوا)الفرؽ بيف : ثالثا

ـْ َوَأْ ُفِسِهـْ }:قكلو تعالي كذلؾ في حيث نجده يحمؿ ،  (1 {) َوَكرُِهوا َأْف ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِه
في ىذا المقاـ مستكشفا إيحاءاتو العميقة ، مبينا مدل شدة  (ككرىكا  }: قكة داللة الفعؿ

مكافقتو لكاقع حاؿ المنافقيف ، الداعي إلى تخٌمفيـ عف الخركج مع رسكؿ اهلل لمجياد في 
سبيؿ اهلل ، كأف ذلؾ لـ يكف لمجرد إيثار الدعًة كالراحة  فقط ، بؿ كاف مرٌده ما في 
قمكبيـ مف الكفر كالنفاًؽ ، فإف إيثارى أحًد األمريف قد يتحقؽ بأدنى ريٍجحافو منو ، مف 

ـي عمى أف يقاؿ : " غير أف يبميغ اآلخري مرتبةى الكراىيًة  نما أكثر ما عميو النظـي الكري : كا 
ككرىكا أف يخريجكا إلى الغزك، إيذانان بأف الجيادى في سبيؿ اهلل مع ككنو مف أجٌؿ الرغائًب 
كأشرًؼ المطالًب التي يجب أف يتنافسى فييا المتنافسكف قد كرىكه كما فرحكا بأقبح القبائًح 

( 2")الذم ىك القعكدي خبلؼى رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 : (فاسأله أف ُيفّتش)وبيف  (فاسأله ما باؿ)المقار ة بيف : رابعا

ِتي َقطَّْعَف َأْيِدَيُهفَّ }: كقكلو تعالي كذلؾ في يقؼ أبك ، (3{)َفاْسَأْلُه َما َباُؿ ال ٍّْسَوِة الالَّ
نما لـ يقؿ :" السعكد مقارنا بيف ما جاء عميو النظـ كبيف تعبير آخر ىك غاية المعنى : كا 

فاسألو أف يفٌتش عف ذلؾ ، حثان لمممؾ عمى الجد في التفتيش ليتبيف براءتيو كيتضح 
نزاىتيو ، إذ السؤاؿي مما يييج اإلنسافى عمى االىتماـ في البحث لمتقصي عما تكجو إليو ، 

(.  4)"كأما الطمب فمما قد يتسامح كييتساىؿ فيو كال يبالى بو
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: المقار ة بيف ما عميه ال ظـ وبيف غيره : خامسا

ـْ ُتْؤِمُ وا َوَلِكْف ُقوُلوا َأْسَمْمَ ا}:في قكلو تعالي ا : " يقكؿ أبك السعكد،  (1{)ُقْؿ َل إيثاري مى
مى أٍف يقاؿى الى تقكليكا آمنَّا كلكٍف قكليكا أسممنىا ، أك لـ تيؤمًنكا كلكف  ـي عى عميًو النظـي الكري

أسممتـي لبلحتراًز مًف النَّيي عًف التمفًظ باإليماًف كلمتفاًدم عٍف إخراًج قكًليـ ميخرجى التسميـً 
 (.2)كاالعتداًد بًو معى ككًنو تقكالن محضا
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التمويف والت اسب : المطمب الثالث 

زخر تفسير أبي السعكد بمكاضع عديدة أشار فيو إلى ما سماه حينا بتمكيف األسمكب أك 

تغيير النظـ ك السبؾ حينا آخر،  كما اعتنى كثيرا ببياف  كجو التناسب بيف اآليات مع 

بعضيا كالفكاصؿ في آياتيا كالسكر في تكالييا، كىك أحد جكانب التجديد كاالبتكار  التى 

تأٌلؽ فييا أبك السعكد تألقا قٌؿ فيو نظيره إلى حدكد عصره،  حجما كتنكعا كدقة في 

 . المسالؾ كنفاسة في الفكائد

:    كقد قمست المطمب إلى مسألتيف 

. تمكيف األسمكب : األكلى 

التناسب كالتبلـؤ  : الثانية 
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تمويف األسموب في ال ظـ القرآ ي : المسألة األولى 

      تمكيف  األسمكب حالة أسمكبية أشمؿ كأكسع مف االلتفات ، ألنو يشمؿ كٌؿ انتقاؿ 

مف حالة أسمكبية في السياؽ الكاحد إلى حالة أخرل، كال يقتصر عمى نكع الضمير أك 

لى اختبلؼ نكع الكممة  جنسو أك عدده، بؿ يتعداه إلى نكع الجممة كحالة اإلعراب ، كا 

 .كمنبع القصة كما سيرد في الصفحات القادمة 

   كتمكيف األسمكب في القرآف كالتناسب بيف أجزائو ىك مف حقائؽ النظـ الكريـ، كمف 

أساليبو النافذة في عرض المعاني كالحقائؽ، فيك كحديقة  زاخرة باألزىار الجميمة مف 

 .كؿ شكؿ كنكع كلكف، تتضافر جميعا لتشكؿ ربيعا زاىيا يأسر القمكب كاألبصار

 يجد الباحث المتدبر النظـ القرآني يتنٌقؿ في سياؽ كاحد ، بيف الجممة الفعمية إلى 

االسمية ، كبيف التكمـ كالخطاب كالغيبة ، كبيف الحذؼ كالذكر ، كبيف اإلفراد كالتثنية 

.  كالجمع ، كبيف الخبر كاإلنشاء ، كبيف اإليجاز كاإلطناب كغيرىا مف أفانيف القكؿ البميغ

   كقؼ الشيخ أبك السعكد متدبرا متفكرا في ىذه الظاىرة  في مكاطف كثيرة ، فاستنبط 

كانت آيةن أخرل عمى ابتكاراتو كتجديده في الببلغة , منيا نكتا نفيسة ك أسرارا بميغة 

التطبيقية لمنظـ القرآني الكريـ ، كتقؼ شاىدا عمى رسكخ قدمو كعمك كعبو في عمـ 

. الببلغة كفف البياف
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: تمويف التعبير في  وعية الجممة : أوال

ـْ ِمَف الظُّضُمَماِت ِإَلى ال ُّضوِر َوالَِّذيَف َكَفُروا }:في قكلو تعالي  المَُّه َوِليُّض الَِّذيَف َآَمُ وا ُيْخِرُجُه

ـُ الطَّاُغوتُ  ، جممة "كالذيف كفركا أكلياؤىـ الطاغكت:" يقكؿ أبك السعكد   (1{)َأْوِلَياُؤُه

مف جممة اسمية بسيطة، إلى جممة اسمية ):معطكفة عمى ما قبميا، كلعؿ تغيير السبؾ

، لبلحتراز عف كضع الطاغكت في مقابمة االسـ الجميؿ، كلقصد المبالغة، بتكرير (مركبة

اإلسناد، مع اإليماء إلى التبايف بيف الفريقيف مف كؿ كجو، حتى مف جية التعبير 

( 2)"أيضا

  :تمويف الخطاب بيف المتعاطفيف: ثا يا 

ـْ ُكْ َت ِمَف اْلَكاِذِبيفَ }:كما في قكلو تعالي كاف : " ، يقكؿ الشيخ (3 )(َسَ ْ ُظُر َأَصَدْقَت َأ

يثار ما عميو النظـ الكريـ لئليذاف بأف كذبو في ىذه (أـ كذبت )مقتضي الظاىر ، كا 

المادة يستمـز انتظامو في سمؾ المكسكميف بالكذب الراسخيف فيو، فإف مساؽ ىذه 

األقاكيؿ الممفقة عمى ترتيب أنيؽ يستميؿ القمكب نحك قبكليا مف غير أف يككف ليا 
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مصداؽ أصبل، السيما  بيف يدم نبي عظيـ الشأف ال يكاد يصدر إال عمف رسخ قدمو 

(  1)"في الكذب ك اإلفؾ 

 :التمويف بيف الجممة الفعمية واالسمية : ثالثا 

ـْ }فقكلو ـَ َخَمَقَها َلُك جممة اسمية ، ثـ  {ِفيَها ِدْؼٌء َوَمَ اِفعُ }:جممة فعمية ، كقكلو {َواأْلَْ َعا

ـْ ِفيَها }:ثـ عاد إلى االسمية مرة أخرل {َوِمْ َها َتْأُكُموفَ }:عاد إلى الفعمية مرة أخرل  َوَلُك

 ( 2{)ِحيَف ُتِريُحوَف َوِحيَف َتْسَرُحوفَ } : كختـ بالفعمية كما بدأ أكؿ مرة { َجَماؿٌ 

 :تمويف األسموب الختالؼ المع ى بيف الثبات والتحوؿ : رابعا

ـْ َتَرْوَها َوَجَعَؿ َكِمَمَة الَِّذيَف َكَفُروا }:قكلو تعالي  َفَأْ َزَؿ المَُّه َسِكيَ َتُه َعَمْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُ وٍد َل

تغييري األسمكب كتمكينو بيف ،   (3{)السُّضْفَمى َوَكِمَمُة المَِّه ِهَي اْلُعْمَيا َوالمَُّه َعِزيٌز َحِكيـٌ 

ككممة اهلل ىي  }:كبيف الجممة االسمية  {كجعؿ كممة الذيف كفركا السفمي }الجممة الفعمية

لمًداللة عمى أف ىذه األخيرة في نفسيا كذلؾ ال يتبدؿ شأنييا كال يتغيري حالييا دكف  {العميا

(.  4). غيًرىا مف الكمـ
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 : تمويف األسموب في اإلعراب: خامسا 

قد يتـ تمكيف الكبلـ في اإلعراب ليككف دليبل عمى التمكيف كالتنكع في المعنى كاختبلؼ 

َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّه َواْلَيْوـِ اَْلِخِر }:درجاتو كتعدد المكصكفيف بو، كمنو قكلو تعالي

َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوال َِّبيٍّيَف َوآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبٍِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَف َواْبَف 

ـْ ِإَذا َعاَهُدوا  اَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَف ِبَعْهِدِه ـَ الصَّ َقاِب َوَأَقا السَِّبيِؿ َوالسَّاِئِميَف َوِفي الرٍّ

رَّاِء َوِحيَف اْلَبْأِس  اِبِريَف ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ تمكيف الخطاب مف الرفع ،  (1{)َوالصَّ

التنبيو : كغرضو  {كالصابريف}:، إلى النصب عمى االختصاص {كالمكفكف بعيدىـ}:

إذا ذكرت صفات لممدح فخكلؼ :" عمى فضيمة الصبر كمزٌيتو، قاؿ أبك عمٌي الفارسي

 (.2)"في بعضيا اإلعرابي ، فقد خكلؼ لبلفتتاف، كيسمى ذلؾ قطعا

:  تمويف الخطاب بيف الجمع والمفرد: سادسا 

  يتغٌير سبؾ الجممة مف خطاب الجماعة إلى خطاب المفرد إلبراز عظيـ شرفو كعٌمك 

ـْ }:درجتو كما قي قكلو تعالي ـْ َوَلَعمَُّك َوِلُتْكِمُموا اْلِعدََّة َوِلُتَكبٍُّروا المََّه َعَمى َما َهَداُك

َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدي َع ٍّي َفِإ ٍّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعافِ   ، تمكيف (3)(َتْشُكُروَف، َواِ 

                                                           
1

 177:انجمشح-  
2

 1/236أثٕ انغؼٕد -  
3

 186-185:انجمشح-  



454 
 

الخطاب مف مخاطبة المؤمنيف كافة ، كاالنتقاؿ بو مكجيا إلى رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو 

 (1).كسمـ  ، فيو مف تشريفو كرفع درجتو ما ال مزيد عميو

كقد يككف الٌسٌر في تمكيف الخطاب بيف الجماعة كالفرد ، ىك بياف خصكصٌية الفرد 

ـْ ِبِه َفَقِد }:كمسئكلٌيتو الخاصة تجاه الجماعة، كما في قكلو  َفِإْف آَمُ وا ِبِمْثِؿ َما آَمْ ُت

ـُ المَُّه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِميـُ  ـْ ِفي ِشَقاٍؽ َفَسَيْكِفيَكُه ْف َتَولَّْوا َفِإ ََّما ُه } ، قكلو (2{)اْهَتَدْوا َواِ 

، إلى المفرد { فإف آمنكا بمثؿ ما آمنتـ بو} تمكيف لمخطاب مف الجماعة  {فسيكفيكيـ اهلل

المخاطب كىك النبي صمي اهلل عميو كسمـ ، مع أف كفاية اهلل شاممة لو كلممؤمنيف معو،  

كلكف  ألنو ىك األصؿ كالعمدة في ذلؾ كىك المسئكؿ عف الجماعة،  كلئليذاف  بأف 

القياـ بأمكر الحركب كتحٌمؿ الميؤىف كالمشاٌؽ ، كمقاساة الٌشدائد في مناىضة األعداء مف 

كظائؼ الرؤساء ، فكانت نعمتو تعالي في الكفاية كالنصر في حقو عميو السبلـ أخٌص 

(. 3{)فسيكفيكهـ اهلل وهو السميع العميـ}:كأتـٌ كأشمؿ
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 :الت اسب والتالـؤ في ال ظـ القرآ ي: المسألة الثا ية 

      التحقيؽ في معرفة المناسبات بيف سكر القرآف كآياتو ىك عمـه عظيـ القدر، بالغي 

األثر، ففيو يتجٌمي كجو آخر عميؽي مف كجكه إعجاز النظـ القرآني ، الذم يسعى الشيخ 

. أبك السعكد إلى تجميتو ككشؼ النقاب عف أسراره الباىرة كبدائعو الرائعة

     كقد أكضح الببلغيكف أىمية التناسب بيف أجزاء الكبلـ ، كدعكا إلى ضركرة التبلـؤ 

بيف أطرافو ، بأف تككف كؿ كممة متآخية مع سابقتيا، ككؿ جممة متآلفة مع الحقتيا، 

ال نظـ في الكمـ كال ترتيب حتى يعمؽ : " بحيث يأخذ الكبلـ بعضيا بحجز بعض، ألنو 

( 1)"بعضيا ببعض، كيبنى بعضيا عمى بعض ، كتجعؿ ىذه بسبب مف تمؾ

ٌمؿ نظـ ىذه الٌسكرة :" كقد أكضح الفخر الرىازل ىذا في آخر سكرة البقرة ، بقكلو  ٌى مف تأى

كمف بدائع ترتيبيا، عمـ أٌف القرآف كما ىك معجزه  بحسب فصاحة ألفاظو كشرؼ معانيو 

(. 2)"، فيك أيضا معجزه بحسب ترتيبو كنظـ آياتو

كثمرتو االطبلع عمى المرتبة العميا التي :" كقاؿ البقاعٌي عف تناسب اآليات كالسكر

ىا الجزء بما لو مف ارتباط بسابقو كال حقو ، كمف تعمؽ بيا كميحمة  ٌي ٌٌ يستحٌؽ

  (.3)"النسب
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كفائدتو جعؿ أجزاء الكبلـ بعضيا آخذا بأعناؽ بعض، فيقكٌل :"  كقاؿ عنو الٌزركشيٌ 

 (.1)"بذلؾ االرتباط كيصير التأليؼ حالو حاؿ البناء المحكـ المتبلئـ األجزاء

  كجدت الشيخ أبك الٌسعكد يقؼ أماـ ظاىرة التناسب البديع المحكـ ، باحثا حثيثا عف 

في آياتو كفكاصمو كسكره ، : عرم التناسب ك الٌتبلـؤ بيف مككنات النظـ القرآنٌي 

:  مستنبطا جكاىره مستكشفا أسراره ، ككاف مف بيف تجمياتو ما يمي 

:  الت اسب بيف الفواصؿ وآياتها: أوال 

ىي الجممة أك الكممة المتممة لآلية ، كتقع  مستقرةن في مكقعيا كمسؾ : الفاصمة القرآنٌية 

الختاـ لممعنى الكارد في اآلية كميا، حيث تصؿ الفاصمةي القرآٌنيةي إلى مستقرىا كىي 

حاممةه شحنتيف في آف كاحد ، شحنة مف التناغـ كاإليقاع الصكتي األٌخاذ ، كشحنة مف 

(.    2)المعنى المتمـ لآلية

 كقد أشار الشيخ أبك الٌسعكد في مكاطف كثيرة إلى الفاصمة القرآنٌية كمدل تناسبيا مع 

:       محتكل اآلية ، كدكرىا في تحقيؽ المطائؼ كاألسرار الكريمة،   ككاف مما ذكر

ـْ َآِمُ وا َكَما َآَمَف ال َّاُس َقاُلوا َأُ ْؤِمُف َكَما }:ما جاء في قكلو تعالي - (1) َذا ِقيَؿ َلُه َواِ 

ـُ السُّضَفَهاُء َوَلِكْف اَل َيْعَمُموف ـْ ُه :" أبك السعكد :" قاؿ الشيخ  (3{)َآَمَف السُّضَفَهاُء َأاَل ِإ َُّه
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، لما أنو أكثر طباقا لذكر السفو ، الذم ىك ففّّ (ببل يعممكف)كتفصيؿ ىذه اآلية الكريمة 

مف فنكف الجيؿ ، كألف الكقكؼ عمى أف المؤمنيف ثابتكف عمى الحٌؽ كىـ عمى الباطؿ ، 

منكط بالتمييز بيف الحؽ كالباطؿ ، كذلؾ مما ال يتسٌنى  إال بالنظر كاالستدالؿ ، كأما 

النفاؽ كما فيو مف الفتنة كاإلفساد كما يترتب عميو مف ككف مف يتصؼ بو مفسدا ، فأمر 

(.   1)(ببل يشعركف)بدييي يقؼ عميو مف لو شعكر ، كلذلؾ فصمت اآلية السابقة 

 :الت اسب بيف اَليات : ثا يا 

اعتنى شيخ اإلسبلـ أبك السعكد بذكر المناسبات بيف اآليات، كاستنباط الكشائج المفظية 

: كالمعنكية التى تربط بينيا في سياقيا، كقد ذكر ذلؾ مف كجكه كثيرة ، منيا 

: الت اسب بيف أجزاء اَلية الواحدة/:أ

اْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَؿ الظُّضُمَماِت َوال ُّضوَر }:كمف ذلؾ قكلو تعالي

ـْ َيْعِدُلوفَ  َـّ الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربٍِّه  }:، أشار أبك السعكد إلى المناسبة بيف قكلو تعالي(2){ُث

{ كجعؿ الظممات كالنكر}: كبيف الجممة التالية ليا {الحمد هلل الذم خمؽ السمكات كاألرض

مترتب عميو لككف جعميما مسبكقا بخمؽ ميٍنشًئيما كمحمّْيما ،  (خمؽ)عطؼ عمى:" فقاؿ

- داخؿ معو في حكـ اإلشعار بعٌمة الحمد ،فكما أٌف خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما
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 64/ 1أثٕ انغؼٕد -   
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مكجبه الختصاص الحمد بخالقيما جٌؿ كعبل، كذلؾ - لككنو أثرا عظيما كنعمة جميمة

(  1)"جعؿ الظممات كالنكر لككنو أمرا خطيرا كنعمة عظيمة مقتضو الختصاصو بجاعميما

: الت اسب  بيف اَليات المتتالية/  ب

ـْ َواَل َتُؾ ِفي َضْيٍؽ ِممَّا }:كمف ذلؾ قكلو  َواْصِبْر َوَما َصْبُرَؾ ِإالَّ ِبالمَِّه َواَل َتْحَزْف َعَمْيِه

ـْ ُمْحِسُ وفَ  ، ذكر أبك السعكد مناسبة (2){َيْمُكُروَف ، ِإفَّ المََّه َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا َوالَِّذيَف ُه

 باألكلى ، كقاؿ إٌف الثانية كقعت تعميبل لؤلمر بالصبر كالنيي بعدـ الحزف، اآلية الثانية

فكالية اهلل الدائمة ال تحـك حكؿ صاحبيا شائبة شيء مف الجزع كالحزف كضيؽ 

(. 3)"الصدر

: الت اسب بيف موضوع اَلية السابقة والالحقة/ ج

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّه َقاِ ِتيفَ }: كمف ذلؾ قكلو َمَواِت َوالصَّ  كبيف ،(4{)َحاِفُظوا َعَمى الصَّ

:" ما قبميا ، كىي آيات تتعٌمؽ بالزكاج كالطبلؽ كقضايا األسرة ، فقاؿ مكٌضحا ذلؾ

المحافظة ىي المداكمة عمى أدائيا ألكقاتيا مف غير إخبلؿ بشيء منيا ، كما تينبئي عنو 

صيغة المفاعمة ، كلعٌؿ األمر بيا في تضاعيؼ بياف أحكاـ األزكاج كاألكالد قبؿ اإلتماـ 
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 348-2/347أثٕ انغؼٕد -  
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 128-127:انُؾم-  
3

 4/106أثٕ انغؼٕد -  
4

 238:انجمشح-  
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، لئليذاف بٌأنيا حقيقة بكماؿ االعتناء بشأنيا كالمثابرة عمييا مف غير اشتغاؿ بشأنيـ 

(. 1)"كبشأف أنفسيـ أيضا ، كما يفصح عنو األمر بيا في حالة الخكؼ

: الت اسب بيف السور: ثالثاً 

 لـ يتطٌرؽ الشيخ أبك السعكد لممناسبات الخاصة بانتظاـ السكر بعضيا إثر بعض إال 

قميبل ، كمف تمؾ الحاالت القميمة ، ما ذكره في فاتحة سكرة الرحمف ، حيث ذكر كجو 

ٌد في السكرة السابقة ما نزؿ باألمـ : " التناسب بينيا كبيف سكرة القمر، فقاؿ  لما عى

يٌسر - عٌز كجؿٌ -الٌسالفة مف ضركب نقـ اهلل  كبيَّف عيقيب كؿ ضرب منيا أف القرآف قد ي

لحمؿ الناس عمى التذكر كاالتعاظ ، كنعى عمييـ إعراضيـ عف ذلؾ ، عدَّدى في ىذه 

السكرة الكريمة ما أفاض عمى كافة األناـ مف فنكف ًنعمو الدينية كالدنيكية، األنفسية 

 (.2)"كاآلفاقية ، كأنكر عمييـ إثر كؿ فف منيا إخبلليـ بمكاجب شكرىا
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: المبحث الثالث 

 القيمة البالغية ألساليب المعا ي في تفسير أبي السعود 

      يمتاز أبك السعكد في تفسيره  بممٌيزات جمٌية  كبخصائص نادرة ، عمى درب 
االبتكار كالتجديد في الببلغة التطبيقية ، تكفؿ لو مكانا مرمكقا عمى خارطة الدراسات 
البيانية حكؿ القرآف الكريـ، كتجعؿ مف تفسيره مصدرا أصيبل  ال يخطئو نظر الباحثيف 

كالمشتغميف في  حقؿ الدراسات الببلغية لمقرآف العظيـ ، يجتيد ىذا المبحث  في الكشؼ 
عف جممة مف تمؾ المميزات كالخصائص كقيمتيا العممية كالببلغية ، ككاف مف 

(: 1)أبرزىا

حيث تزخر اآليات بإشارات عممية ببلغية عديدة ، فبل يكاد  : وفرة المادة العممية- (1)
يتجاكز آية دكف أف يشير إلى مسألة ببلغية في مستكياتيا كعمكميا المختمفة، حيث لـ 
يكد يترؾ مكضكعا مف مكاضيع عمـ الببلغة دكف أف يثير فييا مسائؿ عدة في آيات 

.    مختمفة

حيث تعٌرض لٌجؿ المباحث كالعناكيف : كثرة المباحث البالغية وت ّوع موضوعاتها- (2)
المعانى كالبياف  )الببلغية المعركفة كحتى غير المشيكرة في عمـك الببلغة الثبلثة

، ما كٌفر لو تنكعا في المطائؼ ككفرةن في األسرار المستكشفة ، بالمقارنة مع (كالبديع
 .السابقيف

التـز أبك السعكد باستخداـ  : االلتزاـ الرائع بالمصطمحات البالغية المستقّرة(-3)
الذم " النظـ"المصطمحات الببلغية المسقٌرة لدل أىؿ الفٌف ، خاصة التزامو بمصطمح 

                                                           
1

و ، يكزجخ كهٛخ 1984، سعبنخ دكزٕساِ غٛش يُشٕسح،،  ػبو 547اَظش انج٣غخ فٙ رفغٛش أثٙ انغؼٕد، انشؾبد يؾًذ ػجذ انشؽًٍ، طـ-  
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ىك مربط الفرس ككممة الٌسر في قضية اإلعجاز ، ما يدٌؿ عمى استقرار رأيو في أٌف مرٌد 
اإلعجاز ىك بديع نظمو، كتفٌكؽ أسمكبو في ألفاظو كتراكيبو، عمى نحكو ال قبؿ لئلنس كال 

 .لمجف في أف يأتكا بمثمو

يقؼ أبك السعكد متدبرا باحثا  : اإلحاطة واالستيعاب لممسائؿ الواردة في اَلية- (4)
بالمنقاش الستخراج المباحث كالمسائؿ الببلغية الكامنة في اآليات، كيخرج مف بحثو 

 .  بأكبر عدد مف المسائؿ الممكنة في اآلية، عمى نحك يشبو التقصٌي كاالستقراء

يعرض أبك السعكد المسائؿ الببلغية كغيرىا بمغة   : األسموب السهؿ الممت ع-(5) 
فخمة كأسمكب سمس ، قريب المأخذ ، شديد الكضكح ، بالغ الدقة ، يمكف كصفو بالسيؿ 

 .الممتنع

يتجنب أبك السعكد الخكض في  : التقيد بالموضوع وتج ب االستطرادات الجدلية- (6)
ثارة الخبلفات كالمناقشات التى قد تبعده عف مكضكعو ، أك تيسٌكد صفحاتو دكف  الجدؿ كا 

.   كبير جدكل ك تيٍنفد مداده فيما يغنى عنو غيره

: كيمكف االستشياد عمى ما سبؽ بجممة مف الشكاىد منيا ما يمي 

ِإفَّ المََّه اَل َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا }:في قكلو تعالي : أكال 
ـْ َوَأمَّا الَِّذيَف َكَفُروا َفَيُقوُلوَف َماَذا َأَراَد المَُّه ِبَهَذا  الَِّذيَف آَمُ وا َفَيْعَمُموَف َأ َُّه اْلَحؽُّض ِمْف َربٍِّه

، استخرج منيا شيخ (1{)َمَثاًل ُيِضؿُّض ِبِه َكِثيًرا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا َوَما ُيِضؿُّض ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقيفَ 
 منيا ، أذكر (2)نكتة كسرا ببلغيا تحمؿ  عناكيف مختمفة، (22)اإلسبلـ  اثنتيف كعشريف

: 
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 26:انجمشح-  
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 .مناسبة اآلية لما قبميا -1
 . فائدة التمثيؿ -2
 .تحميؿ االستعارة في يضرب -3
 .عٌمة ذكر البعكضة دكف غيرىا -4
 .عما قبميا {فأما الذيف آمنكا فيعممكف أنو الحؽ}: مناسبة قكلو -5
 "بأٌما" ذكر فائدة تصدير اآلية  -6
 . ذكر الٌسٌر في تعريؼ الحؽ -7
 .ذكر الحكمة مف الٌتعرض لمربكبٌية -8
 .فائدة اإلضافة إلى ربيـ -9

. عمى ال يعممكف، كفقا لسياؽ التقابؿ {يقكلكف }إيثار جممة-10

. {ىذا }فائدة ذكر اسـ اإلشارة -11   

 {ماذا أراد اهلل بيذا مثبل؟ }معنى االستفياـ-12

. مناسبة يضٌؿ بو كثيرا لما قبمو- 13

. {أراد }سر كضع يضٌؿ كييدل مكاف الفعؿ الكارد في االستفياـ -14

  {فأما الذيف آمنكا فيعممكف }:إيثار صيغة االستقباؿ في الفعميف- 15

. {كأٌما الذيف كفركا فيقكلكف}    

. تقديـ اإلضبلؿ عمى اليدل-16

. فائدة تكرار بو-17
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 {كما يضٌؿ بو إال الفاسقيف}:الٌسر مف التذييؿ- 18

 .سر تخصيص اإلضبلؿ بالفاسقيف-19

( 1):أما الزمخشرم فمـ يذكر منيا سكل خمس  مسائؿ ىي 

 الحكمة مف ضرب المثؿ كالتمثيؿ بالذبابة- 1

 لمعنى اإلبياـ كالشيكع كالعمـك في بابو (ما)إفادة -2

 .لزيادة التككيد (أٌما)إفادة -3

 .في حؽ الكافريف" كيقكلكف" في حؽ المؤمنيف، ك" يعممكف"الفرؽ بيف -4

إسناد اإلضبلؿ إلى اهلل إسنادا مجازيا، مف إسناد الفعؿ إلى سببو حسب قكلو، ضاربا -5
 . بذلؾ عمى كتر المعتزلة ، كىك فييـ فارس ال يشٌؽ لو غبار

اْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَؿ الظُّضُمَماِت َوال ُّضوَر }:قكلو تعالي: ثانيا
ـْ َيْعِدُلوفَ  َـّ الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربٍِّه (  2{)ُث

مسألة ببلغية ذات عناكيف  (13)أشار شيخ اإلسبلـ في ىذه اآلية إلى ثبلث عشرة 
: ، أذكر منيا (3)متنكعة 

 فائدة تعميؽ الحمد بالذات  -1
 .خمؽ السمكات، كجعؿ الظممات:  الحكمة مف التعبير بالفعميف  -2
 {..الذم خمؽ السمكات}:فائدة الكصؼ بو سبحانو كتعالي بقكلو  -3
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 1/111اَظش انكشبف -  
2

 1:اَٞؼبو-  
3

 349-2/347أثٕ انغؼٕد -  
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 .سر تخصيص خمؽ السمكات كاألرض بالذكر -4
فراد األرضسٌر جمع السمكات -5  . كا 
 .{كجعؿ الظممات كالنكر لما قبمو}مناسبة قكلو -6
 .كضع الرب اسما ظاىرا مكضع الضمير -7
 .عمى فعمو {بربيـ}تقديـ الجار كالمجركر -8
 .الٌسٌر في تقديـ السمكات عمى األرض -9

 .اٌلسٌر في تقديـ الظممات عمى النكر-10

 .كبياف فائدتيا {ثـ الذيف كفكا بربيـ يعدلكف}مكقع جممة -11

 .بياف معنى ثـٌ، ككجو التراخي فييا-12

 .{يعدلكف}حذؼ مفعكؿ -13

(: 1)ىذا ، ككجدت الزمخشرم يذكر مسألتيف ببلغٌيتيف فقط ، ىما 

. الحكمة مف إفراد النكر كجمع الظممات-1

. {ثـ الذيف كفركا بربيـ يعدلكف}:كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ -2

أما البيضاكم فزاد عمى  ما ذكره الزمخشرم سر تقديـ الظممات عمى النكر، كالفرؽ بيف 
 (2)جعؿ كخمؽ، كالسر في تقديـ السماكات عمى األرض

ـْ ُمْحِسُ وفَ }:في قكلو تعالي: ثالثا  (3){ِإفَّ المََّه َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا َوالَِّذيَف ُه

                                                           
1

 3/ 2اَظش انكشبف -   
2

 398/ 2اَظش رفغٛش انجٛؼبٖٔ -  
3

 128:انُؾم-  
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: كىي (1)أشار شيخ اإلسبلـ إلى سبع مسائؿ في ىذه اآلية

 .مناسبة اآلية لما قبميا -1
 .تخريج معٌية اهلل كتكجيييا كجية ببلغية -2
 .إيثار التعبير بالتقكل دكف الصبر -3
 .سٌر التعبير باإلحساف -4
 .فائدة تكرار االسـ المكصكؿ -5
 . الحكمة مف تقديـ التقكل عمى اإلحساف -6
 .الٌسٌر في إيراد الصمة األكلى جممة فعمية، كالثانية جممة اسمية -7

لـ أجد الزمخشرم يشير إلى شيء مما سبؽ أك إلى غيره مف األسرار الببلغية 
(.   2)المكتنزة في اآلية ، بؿ مٌر عمييا مركرا كراما

      أٌما فيما يتعٌمؽ بكفرة المباحث الببلغية ككثرة العناكيف كتنٌكعيا كالكشؼ عف 
 ( :3)المعاني البديعة  في ثنايا النظـ القرآنٌي كخفاياه ، فيمكف اإلشارة إلى ما يمي

عنايتو الكاضحة ببياف دالالت األلفاظ المفردة كأثرىا عمى المعانى الخاصة، كاشفان : أكال
. عف إيحاءاتيا الداللية البعيدة قبؿ القريبة

في مكضكع تعريؼ االسـ كتنكيره ، ذكر أبك السعكد أغراضا تقترب إلى حٌد الًجدة : ثانيا
تمييز المشار إليو أكمؿ تمييز ، كالتيكيؿ كالتفظيع : كاالبتكار، منيا عمى سبيؿ المثاؿ

في اسـ اإلشارة ، كاإلشعار بعٌمة الحكـ في اسـ المكصكؿ، كالترغيب في المحافظة عمى 
. الشيء في اإلضافة
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 107-4/106أثٕ انغؼٕد -  
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 644/ 2اَظش انكشبف -   
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 ، يشعغ عبثك553اَظش انج٣غخ فٙ رفغٛش أثٙ انغؼٕد، انشؾبد يؾًذ ػجذ انشؽًٍ طـ-  
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في مكضكع اإلسناد المجازل، أشار أبك السعكد إلى أغراض غير مشيكرة في : ثالثا 
. التفخيـ كالتيكيؿ ، كالحٌث عمى الٌتمسؾ بالشيء: بابو مثؿ

تكٌسع أبك السعكد في مسائؿ : في مكضكع خركج الكبلـ عف مقتضي الظاىر: رابعا 
إحبلؿ الظاىر محٌؿ الضمير، كأكثر مف ذكر مكاقع التعبير عف المستقبؿ بمفظ الماضي 

، كالحديث عف الماضي بفعؿ المستقبؿ ، كما اعتنى بمكضكع االلتفات ، كذكر لو 
. أسرارا قيمة  كلطائؼ نادرة

كفي مباحث التقديـ كالتأخير، غاص أبك السعكد في البحث عف مكاضع التقديـ : خامسا
كالتأخير في الصناعة النحكية، كتقديـ الخبر عمى المبتدأ، كالمفعكؿ عمى فعمو أك عميو 
كعمى فاعمو، كتقديـ المعمكالت عمى العكامؿ، كتقديـ المعمكالت بعضيا عمى بعض، 
كما أشار إلى أسرار التقديـ كالتأخير بيف المتعاطفات في السياؽ القرآنٌي، كغيرىا مما 
، مجتيدا في الخركج بنفائس كلطائؼ معنكية في كٌؿ ما ذكر ري .  قيدّْـ فيو شيءه كأًُّخرى آخى

نكار الكقكع في االستفياـ، كذكر : في باب اإلنشاء : سادسا تحٌدث عف إنكار الكاقع كا 
الندب عمى الفعؿ، كىك مصطمح فقيي أصكلي أكثر منو ببلغٌي، : أسرارا مبتكرة مثؿ 

. كما ذكر الترغيب كاالستعطاؼ في صيغ األمر كأساليب االستفياـ

أكثر أبك السعكد مف الحديث عف االستئناؼ البيانى، : في باب الفصؿ كالكصؿ : سابعا 
أك ما يسٌمى اصطبلحا بشبو كماؿ االتصاؿ، كالفصؿ بيف الجمؿ لكقكع الثانية تعميبل 

. لؤلكلى

أطاؿ أبك السعكد النَّفىسى في اإلشارة إلى إيجاز : في باب اإلطناب كاإليجاز: ثامنا 
ا أسرار الحذؼ كدكاعيو، كما استكعبٍت تطبيقاتيو  الحذؼ كتحديد المحذكؼ، مكضحن
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مكاقعى اإلطناًب حيث عرض لغير قميؿ مف مكاطنيا بالشرح كالتحميؿ، كنالت منو 
.   مكضكعي اإلطناًب بالتذييؿ الحظ األكفي
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الخػاتمػة 

       الحمد هلل الذم أسبغ عمٌي ًنعىمىو ظاىرةن كباطنة، ككٌفقني ألٍف تبمغى ىذه األطركحة 
العممٌية غايتيا ، التي دارٍت في التفسير البياني لمقرآف الكريـ ، كىك حقؿ مف الدراسات 

الببلغية كالنقدية يتكٌخى الباحثكف فيو إقامةى الحجًة كالبرىاف ، بالتحميؿ كالبياف عمى 
اإلعجاز البياني لمقرآف العظيـ ، ككاف البحث ميٍنصبِّا حكؿ تفسير أبي السعكد، محمد بف 

أحد المنارات العممٌية ، (ـ1574-1493/ ىػ982-898):مصطفي العمادل الحنفي
العالية في القرف العاشر اليجرل، في حاضرة الخبلفة العثمانية،  

ك مف أبرز المفٌسريف المتأٌخريف الذيف عينيكا بحقؿ الدراسات الببلغية في عمـ التفسير 
: أساليب عمـ المعا ى في تفسير أبي السعود:" عنايةن فائقة، ك كاف البحث تحت عنكاف

".  دراسة بالغية تحميمية

  تأٌلؽ نجـي أبي السعكد عالًمان طكيؿ القامة، كمؤٌلفا مكسكعية المعرفة، ذا شخصية
عممية شامخة، يقتدل بالسابقيف كيقتبس مف نكرىـ بكٌؿ أمانة كثقة، كعزك 
 .الفضؿ ألىمو، بقدر ما جٌدد كأبدع لفائدة البلحقيف الذيف جاءكا مف بعده

   ، تنٌكعت المعرفة المكسكعٌية ألبي السعكد ما بيف المغة كاألدب كعمـ التفسير
كبيف عمـك الشريعة كاإلفتاء، كدكاكيف الحكـ كالقضاء، ممسكان بزماـ اٌلمغات الحٌية 
في عصره، فقد كاف ميتقنا لمعربية كالتركية كالفارسية، متحٌدثا ككاتبا بيا جميعا، 
رغـ ظركؼ البيئة األعجمية العثمانية التركية، كالعصر المكسـك في عمكمو 

 .بالتخٌمؼ العممي كالجمكد الفكرم
  ظٌؿ أبك الٌسعكد ممسكا بخيكط مكضكعو  فبل يستطرد بعيدا عنو ، كال يخمط

التفسير بما ليس منو ، كيعرض المسائؿ  بأسمكب رصيف بارع ، ك بمغة سمسمة 
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فخمة ، تكشؾ أف تشٌكؿ لكحةن أدبيةن بديعة ، يفرشيا بألكافو كخيكط مف  الٌسيؿ 
 .  الممتنع

  ، بان مبيكرا كقؼ الشيخ أبك السعكد رحمو اهلل ، إزاء النظـ القرآني المجيد ميعجى
متفٌكران في  ألفاظو كجممو، متدٌبرا في آياتو كسكره ، متأٌمبل في حسنيا كجماليا، 
كفي دقة اختيارىا كاستقرارىا في مكاقعيا، كفي قٌكة داللتيا عمى المعاني، القريبة 
يحٌمؿ  يكٌضح ك يعٌمؿ ، فجاء كتابو ىذا  منيا كالبعيدة بما ال مزيد عميو، ييفٌسر ك ي

كنزا زاخرا بالتطبيقات الببلغية المتقدمة، يمكف معيا  القكؿ إنيا  األكسع ك 
األشمؿ حتى تخـك عصره ، كىك تفٌكؽي عمميّّ  يذكر كيدٌكفي لو بمداد مف نكر 

  .عمى خارطة الدراسات البيانية حكؿ القرآف الكريـ
  ، كمثؿ ذلؾ يقاؿ ، في كثرة العناكيف الببلغية كالمسائؿ المتنكعة التي أثارىا

سكاء تعمؽ األمر باألدكات كاألحرؼ  أك باأللفاظ  ك التراكيب كأنكاع الجممة ،  
. كما اتضح ذلؾ جميا في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث 

  لمعنييف  متقابميف " التيكيؿ كالتفخيـ "مصطمح - رحمو اهلل– استخدـ أبك السعكد
معنى الٌشٌر كمقاـ العذاب ، كمعنى الخير كمقاـ : في مقاميف متباينيف ، كىما 

الثكاب، إذا ما أريد تعظيـ أمرىما ، تكٌرر ذلؾ كثيرا  في بعض معاني االستفياـ 
، ك في تنكير االسـ ، كربما كاف األكلى التفريؽ بيف ما ىك تيكيؿ ك تفظيع 

لممعنى ، كبيف ما ىك تفخيـ كتعظيـ لو ، ليدٌؿ األٌكؿ عمى الٌشرٌ كالمحنة كسكء 
.   العقاب ،  كالثاني عمى الخير كالمنحة كحسف الٌثكاب 

  إال فيما ندر-  كفيما يتعمؽ بالتقديـ كالتأخير ، اكتفي الشيخ أبك السعكد -
بالكشؼ عف داللتو عمى معنى القصر كالحصر في مكاقع غير قميمة ، كبالقكؿ 
بحكمة االىتماـ بالمقدـ كالتشكيؽ بالمؤخر في مكاطف كثيرة، كأٌف النفس دائما 
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ـٌ بالمقٌدـ كتتشٌكؽ إلى المؤخر، كىك سٌر األسرار عنده في التقديـ كالتأخير،  تيت
خاصة في متعمقات الفعؿ، كىي نكتة رأم اإلماـ عبد القاىر الجرجانى، أٌنيا ال 
تكفي غميبل كال تشفي مريضا، حتى يتبيف مف أيف كانت تمؾ العناية ؟، كبـ كاف 

ٍبمغى عممو -أىـٌ ؟ ، كقد بذؿ الباحث جيدا  في كشؼ كجو العناية كسبيؿ - مى
 .االىتماـ 

  اعتنى أبك السعكد ببياف سٌر التقديـ كالتأخير بيف كثير مف المعاني المتعاطفة في
أٌنو يصٌح أف يتقٌدـ المتأٌخر - مف الناحية العقمية المجردة - السياؽ ، مٌما رأم 

تقديـ ذكر اإلثـ عمى المنفعة ، كتقديـ ذكر المفسد عمى : أك يتأخر المتقٌدـ، مثؿ 
المصمح ، كتقديـ ذكر السّْنىة عمى النـك ، كتقديـ ذكر الميؿ عمى النيار، كالٌسر 

الخ، ككشؼ  فييا عف معافو ..عمى الجير ، كتقديـ ذكر األمكاؿ عمى األكالد
بديعة كأسرار بالغة الٌدٌقة، عظيمة المتعة كالمنفعة، كقد كاف ذلؾ في الفصؿ 

الرابع مف ىذا البحث  
  في ىذا المقاـ، تنبييو إلى أٌف - رحمو اهلل تعالي -يسجؿ لمشيخ أبي السعكد

الٌسر الببلغٌي في باب التقديـ كالتأخير، قد يككف مردُّه تقديـ المقٌدـ، كما قد يككف 
الٌسرُّ كامنان في تأخير المؤٌخر، كفقا لزاكية النظر كجية الٌتأٌمؿ، مثاؿ ذلؾ التأخير 
الذم تككف عمتو مراعاة تكافؽ الفكاصؿ كحسف تناغميا، فالسر كامف أساسا ىنا  

.  في تأخير المؤخر كي يتكافؽ مع غيره في سياؽ اآليات كفكاصميا
  تفاكتت أساليب عمـ المعاني في حظكظيا مف عناية الشيخ أبي السعكد

كتحميبلتو، ففي الكقت الذم بالغ  في بياف مكاقع االستئناؼ البيانٌي، كالجمؿ 
الخبرية الكاقعة تعميبل لجمؿ إنشائية أك منفٌية في باب الفصؿ كالكصؿ، كفي بياف 
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كجو الٌتراخي في العطؼ بثـٌ، نجده يمٌر كريما عمى غيرىما مف مكاضع الفصؿ 
. كالكصؿ ، ك كذا أحرؼ العطؼ األخرل

  عمى الجممة الكاقعة " االعتراض بالتذييؿ" يطمؽ الشيخ أبك السعكد مصطمح
إطنابا بالتذييؿ في نياية اآليات القرآنية، ككممةي اعتراض ذاتييا، ال تدٌؿ عمى كقكع 

الكممة أك الجممة  في نياية القكؿ، بؿ عمى كقكعيا معترضةن كفاصمةن بيف 
.   متبلزميف، كالمبتدأ كالخبر كالصفة كالمكصكؼ، كالصمة كالمكصكؿ

  كما امتاز كتابو ًبسىعىة التطبيقات الببلغية في أساليب عمـ المعاني كرحابتيا، فيك
عندما يتناكؿ اآلية يقـك بجيد استقصائي كاسع الستخراج األسرار كالنكت 

الببلغية الكاردة في ألفاظيا كجمميا ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل ، مٌما أسفر عف 
مسائؿ ببلغٌية كثيرة في اآلية الكاحدة، ك كاف مف الكثرة كالغزارة كالتٌنٌكع ، عمى 

نحك يسمح لب بالزعـ أٌنو يكفي أف يستقٌؿ كؿُّ باب مف أبكاب عمـ المعاني 
برسالة عممٌية قائمة برأسيا، تيٍحًصي كتىٍستقًصي كافةى جكانب المكضكع في بابو، 
متفٌكقا في ذلؾ عمى الزمخشرم كاليضاكل تفٌكقا بعيدا، كما تبٌيف ذلؾ في الفصؿ 

 .األخير مف ىذا البحث
  لقد اتضح مف خبلؿ ىذا البحث، أف شيخ اإلسبلـ كاحده مف أتباع مدرسة اإلماـ

ذا كاف الزمخشرم قد طار بالشيرة فى اتباع نيج عبد  عبد القاىر الببلغية، كا 
القاىر ، كفاز بمقب األستاذية في حقؿ الدراسات الببلغية حكؿ القرآف الكريـ، 
ٍف أجاد  ليّْة، فالفضؿي كالحفاكةي لمٌسابؽ كا  فيك إنما حاز ىما بفضؿ الٌسبؽ كاألىكَّ

 .اٌلبلحؽي كأفاد
  كمٌما يدٌؿ عمى أٌف أبا الٌسعكد تقٌمد مكقعا متقٌدما، مرفكعى الذكًر في حقؿ الٌدراسات

البيانٌية حكؿ القرآف العظيـ، أٌنو جمع في كتابو ىذا ما تفٌرؽ في غيره، كأتى فيو 
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مف حٌر أفكاره كاجتياداتو ما لـ يأت في سكاه كمِّا ككيفنا إلى حدكد عصره ، كغدا 
ركف البيانٌيكف مف بعده يترددكف إليو، مثؿ الٌشككانى في فتح القدير،  ًٌ الميفىسى

كاأللكسي في ركح المعاني، كالٌطاىر بف عاشكر في التحرير كالتنكير ، كغيرىـ 
 .كثير
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: توصيات البحث

مع أساليب عمـ المعاني في تفسير أبي - إف شاء اهلل – بعد ىذه الرحمة المكفقة 
السعكد ، يمكف لمباحث أف يقدـ بعض التكصيات لمباحثيف في دركب العمـك المغكية ك 

األدبية ،  كالمشتغميف باإلعجاز البيانٌي  لمقرآف العظيـ ، عسى أف تككف ليـ نبراسا 
:  كسراجا منيرا ، كىي 

سعيا نحك إنجاز بحكث عممية دقيقة متخصصة ، كنحف في عصر التخصصات : أكال
الدقيقة ، ييكصىي باختيار عناكيف فرعية ألساليب عمـ المعاني في تفسير أبي السعكد، 

بالنظر إلى المادة العممية الكفيرة في كٌؿ باب مف أبكاب عمـ المعاني، بما يسمح 
. بالغكص في أعماقو كبالمقارنة الجادة بينو كبيف غيره

ييكصى الباحث بتخصيص المعاني المبتكرة ، كاألسرار الببلغية البديعة التي تعكد : ثانيا
إلى اجتيادات ذاتية مف لدف شيخ اإلسبلـ أبي السعكد بدراسات مستقٌمة ، تتجٌمي فييا 

مدم الٌتمٌيز كالٌتفٌرد الذم يمتاز بو ،  كتكشؼ درجة االجتياد كاالستقبللٌية التي أظيرىا 
الشيخ في تناكلو لمسائؿ عمـ المعانى كغيرىا ، كفي التطبيقات الببلغية عمى النظـ 

بتبٌكء المكانة المرمكقة التي يستحٌقيا ، -عف جدارة – القرآني العظيـ ، بما يسمح لو 
. عمى خارطة الدراسات البيانٌية حكؿ القرآف الكريـ

تيكفّْر ىذه الدراسات التطبيقية مىعينا عذبا مف األمثمة كالشكاىد الببلغية المشركحة ، : ثالثا
المقركنة بالتحميؿ كالتعميؿ في مسائؿ الببلغة ، يمكف أف تككف منيبل لمدرس الببلغٌي 

التعميمٌي ، الذم ال يزاؿ يعتمد عمى الشاىد اليتيـ  كالمثاؿ المفرد ،  الذم ينقمو البلحؽ 
عف السابؽ، مٌما ال يشفي غميؿ الدارسيف المبتدئيف ، كال يشفع ليـ في القدرة عمى 

تطبيؽ القكاعد عمى شكاىد كأمثمة مشابية ، األمر الذم يصٌعب مف يسر عمـ الببلغة ، 



474 
 

كيجعؿ كثيرا مف الدارسيف ينفركف منو ، مف أجؿ ىذا ، أسمح لنفسي أف أيكًصى 
الٌدارسيف كالمدٌرسيف بالرجكع إلى مثؿ ىذه الدراسات الببلغية التطبيقية لمتزٌكد منيا 

لتكثير األمثمة كالشكاىد المشركحة لممتعٌمميف كالمبتدئيف ، تربيةن لذكقيـ المغكٌل كالببلغٌي، 
. كارتقاءن بمستكل الفائدة كالمتعة األدبية لدييـ

ييكًصي الباحثي بعدـ التسميـ بالمقكلة السٌيارة بأٌف اٌلمساف العربي كالذكؽ األدبي قد : رابعا
اعتراىا الفساد كالضعؼ في البيئات اإلسبلمية غير العربية ، كأف تتـٌ مراجعةي ىذه 

المقكلة عمى ضكء جٌمة العمماء األعبلـ كالمجتيديف األفذاذ في كافة فركع المغة كاألدب، 
الذيف ظيركا في تمؾ البيئات المٌتيمة، ليس فقط في عصكر القٌكة كاالزدىار، بؿ كحتى 
في عصكر الٌتخمؼ كالجمكد، كفي مختمؼ العمـك كالمعارؼ اإلسبلمية كالعربٌية، كلنا في 

. شيخ اإلسبلـ أبي السعكد خير دليؿ

في  ىذا، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد في األكليف، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد
. اآلخريف ، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد في المؤل األعمى إلى يـك الديف

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالمي 
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فيرس األحاديث النبكية : ثانيا 

 
ـ 

 
نص الحديث 

 

 
كجو االستشياد 

 
الصفحة 

مف لـ يشكر الناس لـ يشكر  1
اهلل 

ب تكجيو الشكر لكؿ مف أسدل معركفا 
 

إذا مات ابف آدـ انقطع  2
... عممو

 27 استمرار ثكاب العمماء العامميف بعد مكتيـ 

كأتيت جكامع الكمـ، كاختصر  3
. لي الكبلـ

 49. فقو السنة النبكية شرطو التفقو في المغة

الميـ اجعمنا حربا ألعدائؾ  4
كسمما ألكليائؾ 

 127الكصؼ بالمصدر مبالغة في المعنى 

إفادة تعريؼ الطرفيف معنى أصؿ الشيء الحج عرفة  5
. كعماده

356 

شاىد عمى  معنى المساكاة بيف المفظ ... اتؽ اهلل حيثما كنت 6
. كالمعنى

398 

 
7 

 
ال ضرر كال ضرار 

 
شاىد عمى معنى إيجاز القصر 

 
347 
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فيرس األبيات الشعرية : ثالثا                         

 
ـ 

 
البيت 

 
كجو االستشياد 

 

 
ص 

نحف أناس قد غدا دأبنا  1
        حب عمي بف أبي طالب 

 29قكؿ ألحد عناصر الشيعة 

ما عيبكـ ىذا، كلكنو  2
             بغض الذم ليٌقب بالٌصادؽ 

 29مف رٌد أبي السعكد عميو 

أبعد سميمى مطمب كغراـ  3
              كدكف ىكاىا لكعة كغراـ 

 29مف شعر أبي السعكد كأدبو 

ىذب النفس بالعمـك لترقي  4
             كترل الكؿ فيي لمكؿ بيت 

 30مف شعر أبي السعكد كأدبو 

ألـ تر أف الدىر يـك كليمة  5
              يكٌراف مف سبت إلى سبت 

 30قالو أبك السعكد قبيؿ مكتو 

ستبدل لؾ األياـ ما كنت جاىبل   6
             كيأتيؾ باألخبار مف لـ تزكد 

اإلسناد المجازل، حيث 
أسند إبداء األمكر إلى 

زمانو كىي األياـ، ال إلى 
. فاعمو الحقيقي

124 

ممكنا فكاف العفك منا سجية  7
  فمما ممكتـ ساؿ بالدـ أبطح         

اإلسناد المجازل، حيث 
أسند سيبلف الدـ عمى 

مكانو كىك أبطح، ال إلى 
فاعمو الحقيقي 

125 

يزيدؾ كجيو حسنا  8
              إذا ما زدتو نظرا 

اإلسناد المجازل، حيث 
أسند زيادة الحسف إلى 

126 
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سببو كىك زيادة النظر، ال 
. إلى فاعمو الحقيقي

سيذكرني قكمي إذا جٌد جٌدىـ  9
           كفي الميمة الظمماء يفتقد البدر 

اإلسناد المجازل، حيث 
أسند الفعؿ إلى مصدره، ال 

. إلى فاعمو الحقيقي

126 

طحا بؾ قمب في الحساف طركب  10
         بعيد الشباب عصر حاف مشيب 

يكمفنى ليمي كقد شط كلييا 
             كعادت عكاد بيننا كطركب 

االلتفات مف الخطاب إلى 
 (يكمفنى-طحا بؾ):التكمـ

.  مكاف يكمفؾ

189 

ليس عار بأف يقاؿ فقير  11
                إنما العار أف يقاؿ بخيؿ 

الداللة عمى قصر إضافي 
قمب 

348 

ال كالذم ىك عالـ أٌف النكل  12
           صبر، كأف أبا الحسيف كريـ 

كجكب تحقؽ مناسبة 
جامعة تصحح العطؼ بيف 

الجمؿ، كال يكفي مجرد 
.  اتفاقيا خبرا أك إنشاء

390 
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.  فهرس المصادر والمراجع: رابعا 

 القرآف العظيـ 

  كتب الس ة الشريفة

  أبك السعكد كمنيجو في التفسير، بابكر بمكلة محمد، رسالة ماجستير غير منشكرة

 .ـ، كمٌية أصكؿ الديف ، جامعة أـ درماف اإلسبلمية1988/ ىػ1408، 

 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ : االتقاف في عمـك القرآف ، لجبلؿ الديف السيكطي ، ت

 . المكتبة العصرية بيركت1988 ىػ 1408، 2،ط

 القاىرة– ، دار الكتاب اإلسبلمي 1992، 2إحياء النحك إبراىيـ مصطفي ط 

 مؤسسة 1985ىػ 1405، 2محمد الدالي ، ط: أدب الكاتب البف قتيبة ، ت 

 .الرسالة

 مصطفي /الدكتكر:  ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف األندلسي، ت

القاىرة  –  مطبعة المدني 1408، 1أحمد النماس ط

 دار الفكر 1998 ، 1حسف طبؿ، ط/ أسمكب االلتفات في الببلغة القرآنية، د ،

 .العربي، القاىرة 

  ،األساليب اإلنشائية في النحك العربي، عبد السبلـ محمد ىاركف

،مكتبة الخانجى، القاىرة 2001/ىػ1421ط
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 خميؿ أحمد / أسمكب التككيد المغكم في منيج كصفي في التحميؿ المغكم د

 .عمايرة

  ،ـ،1993األسمكب ، أحمد الشايب ، دار المعارؼ ط 

 غازم مختار طميماف : األشباه كالنظائر في النحك لئلماـ السيكطي ، ت

 . (دكف تاريخ )دمشؽ – مطبكعات مجمع المغة العربية 

 الدار البيضاء–  دار الثقافة 1981 ىػ 1401، 1تماـ حساف ط/ األصكؿ د. 

 1998ىػ 1408، 3عبد الحسيف الفتمي ط:األصكؿ في النحك البف السراج ، ت 

. مؤسسة الرسالة 

 دار التراث ، 1986، 1محمكد القطاف، ط/ اإلطناب أنكاعو كقيمتو الببلغية، د ،

. المدينة المنكرة

 ىػ 1404، 3اإلعجاز البياني لمقرآف، عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ، ط 

، دار المعارؼ 1984،

 (بيانات ناقصة )، 3األعبلـ ، لخير الديف الزركمي، ط. 

  االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،لمشيخ كماؿ الديف أبي البركات األنبارم ، دار

. مكة المكرمة– الباز لمنشر كالتكزيع 
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 2أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لئلماـ ناصر الديف أبي الخير البيضاكم ط ،

.  مطبعة الحمبي مصر1968ىػ 1388

 محمد عبد / اإليضاح في عمـك الببلغة لمخطيب القزكيني ، شرح كتعميؽ د

المنعـ خفاجي ػ مكتبة الكميات األزىرية  

 الدار التكنسية لمنشر 1983الطاىر بف عاشكر ، ط/ التحرير كالتنكير، الشيخ ،

 دار الفكر العربي 1987ىػ 1408شفيع السيد / البحث الببلغي عند العرب د  

 1عدؿ أحمد عبد المكجكد كغيره، ط: البحر المحيط ألبي حياف األندلسي ، ت ،

بيركت  –، دار الكتب العممية 1993ىػ 1413

  البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، محمد بف عمي الشككانى، دار

المعرفة ، بيركت 

 3محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ط: البرىاف في عمـك القرآف لبدر الديف الزركشي ت ،

 . دار الفكر 1980

 البرىاف الكاشؼ عف إعجاز القرآف الكريـ لكماؿ الديف الزممكاني 

. بغداد–  ، مطبعة العاني 1974، 1خديجة الحديثي ط/ د: ت

 3محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ط: البرىاف في عمـك القرآف لبدر الديف الزركشي ت ،

.    دار الفكر1980
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  ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح، عبد المتعاؿ الصعيدل، متكبة اآلداب لمنشر

 .القاىرة 

 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  : بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لمسيكطي ، ت

بيركت   – ، المكتبة العصرية 3ط

 دار المعارؼ  القاىرة   7شكقي ضيؼ ،ط/ الببلغة تطكر كتاريخ ، د ، 

 الدار األردنية1999، 2فضؿ حسف عباس، ط/ الببلغة فنكنيا كأفنانيا، د ،. 

  الببلغة في تفسير أبي السعكد، الشحات محمد عبد الرحمف، رسالة دكتكراه غير

 .، كمٌية المغة العربية بالقاىرة، جامعة األزىر1984منشكرة، 

 ىػ مكتبة كىبة1408محمد أبك مكسى .الببلغة القرآنية في تفسير الزمخشرم، د  .

 مكتبة لبناف، بيركت،  1994، 1محمد عبد المطمب، ط.الببلغة كاألسمكبية،د،

  بياف إعجاز القرآف، ألبي سميماف الخطابي، مطبكعة ضمف ثبلث رسائؿ في

 .إعجاز القرآف

 عبد الفتاح .التراكيب النحكية مف الكجية الببلغية عند عبد القاىر الجرجاني ، د

  دار المريخ ػ الرياض   1980الشيف ط

 القاىرة  4التفسير كالمفسركف، محمد بف حسيف الذىبي، دار المختار، ط ،

   التصكير الفني في القرآف الكريـ ، سيد قطب،  دار الشركؽ 
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  دمشؽ1959: تراجـ األعياف مف أبناء الزماف، محمد الحسف البكرينى، ط ، .

   ،ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف لمخطابي، كالرماني ، كعبد القاىر الجرجاني

 (دكف تاريخ)محمد خمؼ اهلل دار المعارؼ بمصر:ت

 دكف )،2محمد عمي النجار ط: الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني،ت

 .(تاريخ

  ،ىػ ، مكتبة كىبة، 1420، 8محمد محمد أبك مكسي، ط/ خصائص التراكيب 

 .القاىرة 

 دار العمـ لممبلييف 1989، 9صبحي الصالح ط.دراسات في فقو المغة، د ،. 

 محمكد محمد شاكر ،مطبعة : دالئؿ اإلعجاز لئلماـ عبد القاىر الجرجاني ت

 .الخانجي ػ القاىرة 

 اإلنجمك المصرية 1980إبراىيـ أنيس  ط/ داللة األلفاظ  د  

 1979ىػ 1399، 1محمد محمد أبك مكسي  ط/ دالالت التراكيب د. 

 د: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ، أحمد بف عبد النكر المالقي ،ت /

 (دكف تاريخ )أحمد محمد الخراط ، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ

 مصطفي عبد : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، البف العماد الحنبمي، ت

. ، دار الكتب العممية،بيركت1998/ىػ1419، 1القار عطا، ط
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  محمد : أكمؿ الديف محمد بف محمد البابرتي،  ت /شرح التمخيص لمشيخ

 المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع ، 1983 ػ 1392 ، 1مصطفي صكفية ،ط

 .طرابمس ليبيا 

  عركس األفراح لبياء الديف السبكي ، مطبكع ضمف شركح التمخيص ػ دار

 .السركر ػ بيركت 

 جراءاتو، د ، دار 1998/ىػ  1،1419صبلح فضؿ، ط/ عمـ األسمكب مبادئو كا 

 .الشركؽ، القاىرة

 عالـ الكتب، القاىرة  1988، 2أحمد مختار عمر،ط/ عمـ الداللة ، د 

 المختار لمنشر 2004/ ىػ1425، 2بسيكنى عبد الفتاح، ط/ عمـ المعانى، د ،

 .كالتكزيع، القاىرة

 دار النيضة العربية 1985ىػ 1405 ، 5عبد العزيز عتيؽ ط/ عمـ المعاني،  د 

 .بيركت

  عمي بف اللي بالي، الميمينية ،  ىػ1310العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الرـك

  الفركؽ االستعمالية كالداللية بيف طرؽ القصر االصطبلحية، نكر الديف محمد

 . الجامعة اإلسبلمية العالمية،  إسبلـ آباد1997باشا ، رسالة ماجستير 
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 كتاب التبييف في عمـ المعاني كالبديع كالبياف ، شرؼ الديف الطيبي ، ت :

 ، عالـ الكتب بيركت 1977 ىػ 1407، 1ىادم عطية اليبللي، ط:تحقيؽ

 محمد عبد السبلـ ىاركف ، مكتبة الخانجى القاىرة: الكتاب لسيبكيو ت 

 كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرل، دار الكتب العممية، بيركت   .

  كتاب الطراز في عمـك الببلغة لئلماـ يحي بف حمزة العمكم ، ضبطو كدققو

 ، دار الكتب العممية بيركت1995ىػ 1415، 1محمد عبد السبلـ شاىيف ط

 ىػ 1400، 3شكقي ضيؼ،ط: كتاب السبعة في القراءات، البف مجاىد، ت

 مصر- ، دار المعارؼ 1980

 عبد الفتاح شمبي، / د: كتاب معاني الحركؼ ألبي الحسف الرماني النحكم ، ت

 .  مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة1986ىػ 1407، 2ط

 كتاب المطكؿ لسعد الديف التفتازاني ، منشكرات مكتبة الراكم ، قـ ػ إيراف. 

  1982/ ىػ1421: كشؼ الظنكف عف أسامى الكتب كالفنكف، حاجي خميفة، ط. 

 إيراف-الكشاؼ لجار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم، منشكرات الببلغة، قـ 

 جبرائيؿ سميماف / د: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، نجـ الديف الغزل، ت

 .، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت 1979، 2جبكر، ط
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 أحمد الحكفي كبدكم . المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ابف األثير، ت د

 .طبانة، مطبعة نيضة مصر

 عبد اهلل ابف : المحرر الكجيز في تفسير القرآف العزيز البف عطية األندلسي ، ت

 قطر–  الدكحة 1407، 1إبراىيـ األنصارم كغيره ، ط

 عمي النجدم :المحتسب في تبييف كجكه القراءات ألبي الفتح عثماف بف جني ،ت

ىػ المجمس األعمى لمشئكف 1386 ، 1عبد الفتاح شمبي ، ط/ ناصؼ ، كد

 .القاىرة– اإلسبلمية 

 شرح ,المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا لئلماـ عبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي 

القاىرة –  ،دار التراث 3كتعميؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كآخريف ط

 دارطيبة1المفسركف بيف اإلثبات كالتأكيؿ، محمد عبد الرحمف المغراكم،ط ، 

  محمد عبد الخالؽ عضيمة، ط المجمس األعمي : المقتضب لممبرد ، ت

 . القاىرة لمشئكف 1399اإلسبلمية، 

  ػ  1403مفتاح العمـك ألبي يعقكب  السكاكي ، ضبطو كشرحو األستاذ زرزكر

  دار الكتب العممية ػ بيركت 1983

  بيانات  )معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيركت

 (ناقصة
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  مغني المبيب عف كتب األعاريب لجماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم

مازف المبارؾ    بيركت– ، دار الفكر 1979، 5كآخريف، ط

 مكتبة 2004/ىػ1425:أحمد بف محمد الشرقاكل، ط/ مناىج المفسريف، د ،

 .الرشد، الرياض

  مكاىب الفتاح ألبي يعقكب المغربي ، مطبكع ضمف شركح التمخيص دار

 السركر،  بيركت 

 عبد الفتاح /مكاقؼ نحكية مضطربة في كتاب البحر المحيط ألبي حياف، د

 ، دار الطباعة المحمدية القاىرة  1979ىػ 1399 ، 1بحيرم  إبراىيـ ،ط

  مكاقؼ النحاة مف القرءات القرآنية حتي نياية القرف الرابع، شعباف صبلح، دار

 2005غريب، ط 

  النشر في القراءات العشر، أبك الخير محمد بف محد ابف الجزرم، المكتبة

التجارية الكبرم، القاىرة 

  النكت في إعجاز القرآف، لمرمانى، مطبكعة ضمف ثبلث رسائؿ في إعجاز

 .القرآف

 أحمد حجازم / د: نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز لئلماـ فخر الديف الرازم ت

.  ، المكتب الثقافي لمنشر كالتكزيع ، القاىرة 1989، 1السقا، ط
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  1أحمد مختار البزرة، ط/ دراسة تحميمية لسكرة األنفاؿ ، د : في إعجاز القرآف 

 .دمشؽ –  دار المأمكف لمتراث 1988ىػ 1408

 ىػ مكتبة الخانجي1408، 3رمضاف عبد التكاب ط/ فصكؿ في فقو المغة،  د 

 1989، دار الشركؽ 12في ظبلؿ القرآف لسيد قطب ط. 

 مكتبة المعارؼ ، 2رجاء عيد، ط/ فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر، د ،

 . اإلسكندرية 

 سميماف بف صالح الخزم، : طبقات المفسريف ، أحمد بف محمد األدنو كم، ت

، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة 1998ىػ 1417 ، 1ط

 كفياة األعياف كأنباء الزماف،  ألبي العباس ابف خمكاف، دار المعرفة، بيركت. 

  ،الكقؼ في القراءات القرآنية كأثره عمى في اإلعراب كالمعنى 

 (دكف تاريخ)اإلسكندرية -  مجدل محمد حسيف دار ابف خمدكف
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  (63)...........................................عمى معنى التسكية"أٍك "داللة 

 (64-63)..................................حركؼ الصمة في النظـ القرآني 

  (64)............................................لتأكيد معنى النفي" ال"زيادة 

  (65-64)..................................لتقرير المعنى كتككيده " ما"زيادة 

  (65).........................................اامبالغة في المعني" ما"زيادة 

  (65).....................................لممبالغة في نفي النسبة" ًمفٍ "زيادة 
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  (66)................................إلفادة معنى االستغراؽ" ًمفٍ "زيادة 

  (66).............................لتأكيد معنى النفي في الفعؿ" ال"زيادة 

  (.66)........................لمداللة عمى إمحاض النصيحة" البلـ"زيادة 

  (67)............................إلفادة معنى التقميؿ كالتحقير" ما"زيادة 

  (67)" :.........................................ثـٌ " كجو التراخي في 

( 70-68)................................التراخي في الزمف كالمدة: أكال

( 72-70).............................التراخي في الرتبة كالدرجة: ثانيا 

(. 73-77).................. مكاقع محتممة بيف الزماف كبيف الرتبة: ثالثا 

( 78 ).............................فركؽ في استخداـ المفردات: المطمب الثانى

( 78):...............................التعريؼ كالتنكير في النظـ القرآنيٌ : أكال

( 78........................................)تنكير االسـ كدالالتو- (1      )

 (78)...................إفادة معنى العمـك كالشمكؿ مف كٌؿ كجو 

 (78).........................التنكير المكجب لمتسمية كالمصابرة 

 (80-79)....................التنكير المفيد لمعنى التيكيؿ كالتفظيع 

 (80-81).......................تنكير االسـ لتفخيـ المعنى كتعظيمو 
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 (84-81)...........................تنكير االسـ لتحقير المعنى كتقميمو 

 (85-84)......................... تنكير االسـ لتفخيـ المعنى كتكثيره 

 (87-86)...........................تنكير االسـ إلبياـ المعنى كتغميفو 

 (88-87).........................تنكير االسـ لفظاعة المعنى كفداحتو 

 (88)................التنكير الداؿ عمى معنى التمٌيز كالخصكصية 

 (89)..............تنكير االسـ لمداللة عمى معنى التعميـ كاإلقناط 

( 90..............................................)تعريؼ االسـ كدالالتو (2)

 (90)................................الزبكر بيف التعريؼ كالتنكير 

 (90).......................................تعريؼ االسـ باإلشارة 

 (93)..................التنبيو عمى بعد المشار إليو في مراتب الشر 

 (93).............التنبيو عمى بعد المشار إليو في الشناعة كالفظاعة 

 (94)......................التنبيو عمى حقارة المشار إليو كقمة شأنو 

 (95)...........إيثار اإلشارة عمى الضمير لبياف العمة كمناط الحكـ 

( 104-96)..........................................دالالت األلفاظ : المبحث الثانى

( 105)......................................فركؽ في التراكيب: المبحث الثالث 
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( 105):................................بيف الجممة االسمية كالفعمية:         أكال

يثارىا كأسراره - (1) ( 105......................)العدكؿ إلى الجممة االسمية كا 

 (105).......................ثبكت المعنى في ذاتو كدكامو كاستمراره 

 (106)..........................المبالغة في الرد عمى المخالؼ المغالط 

  (107 ).......................دكاـ نفي المعنى كجكدا كاستمرارا 

 (108)......................دكاـ المعنى عمى كجو االستمرار التجددم 

 ( 108)....................الداللة عمى عراقة المكصكؼ بما كصؼ بو 

  (108).........................الداللة عمى سرعة التحكؿ في ثباتو 

 (109)....................إفادة تحقؽ مضمكف الجممة عمى كجو اليقيف 

 (110-109).........................الداللة عمى استقرار المعنى كثباتو 

 (110)...........................إشباع المعنى استبعادا لو كتعجيبا منو 

( 110: .......................................)إيثار الجممة الفعمية كدالالتو- (2)

  (110)................المبالغة في الترغيب كالتشكيؽ إلى المكعكد 

 (112-111)..................المزاكجة بيف االسمية كالفعمية كداللتيا 
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( 113).......................................أغراض الخبر : المبحث الرابع 

 (113).....................................................تكطئة 

 (114-113)..............................بيف فائدة الخبر كال ـز الفائدة 

 ( 117-114 )..............باقة مف أغراض الخبر في تفسير أبي السعكد

( 118)........................................أضرب الخبر: المبحث الخامس 

 (121-118)......................................دكاعي تككيد الخبر 

 (.122-121)..........................تككيد اإلسناد في الجممة الخبرية 

 ( 132-123).......................أضرب الخبر في تفسير أبي السعكد

(. 133).........................خركج الخبر عف مقتضي الظاىر: المبحث السادس 

 (136-133):....................................كقكع الخبر مكقع اإلنشاء 

 (138-137).....................................كقكع اإلنشاء مكقع الخبر 

 (148-138)................................كضع الظاىر مكضع المضمر 

 (162-148)..................................إيثار المضارع عمى الماضي 

 (163)..................................إيثار الماضي عمى المضارع 

 (173-169)................................الجمع بيف الماضي كالمضارع 
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 (174-173).....................................استخداـ االسـ مكاف الفعؿ 

( 180-175) :.........(المجازل العقمى )اإلسناد المجازل كعبلقاتو: المبحث السابع

 ( 185-180)................اإلسناد المجازم كعبلقاتو في تفسير أبي السعكد

( 187)...............................................االلتفات: المبحث الثامف 

 (187).......................................تعريفو كشركطو كصكره 

( 193).........................االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب كدالالتو : أكال

 (193).............................التفنف في األسمكب كاستمالة القمكب 

 (193)..................تربية الميابة كالتحريض عمى أداء حٌؽ النعمة 

 (193 )...................................الحٌث عمى االمتثاؿ كااللتزاـ 

 (194).................كثرة الجنايات تيكجب المكجية بالتقريع كالتكبيخ 

 (195)...............................المبالغة في الكعيد كتشديد التيديد 

 (197 )..................................المشافية بالعتاب كتشديد أمره 

 (198)............مف المجابية بسكء األقكاؿ إلى المكاجية بسكء األفعاؿ 

 (198)...............االلتفات الستكماؿ أكجو النعمة كالحث عمى شكرىا 

 (199 )............................االلتفات لممبالغة في اإلفحاـ كاإللزاـ 
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  (200 )...................المبالغة في التحريض عمى القتاؿ كتأكيد كجكبو 

 بطاؿ الباطؿ  (200)...................االلتفات لممبالغة في إحقاؽ الحؽ كا 

 (201).......................لطؼ االستمالة كالترغيب في حسف المعاممة 

 (201 )...................إظيار كماؿ العناية باألمر كبمضمكف الكبلـ 

 (202)............................االلتفات إلظيار كماؿ الغضب كالسخط 

 (202).....اقتضاء الحاؿ اإلعراض عف المخاطبيف كبياف قبائحيـ لغيرىـ 

 (203)....................االلتفات إلظيار مزيد االعتناء بمضمكف الكبلـ 

 (203)............................التنكيو شرؼ المخاطبيف كبعمٌك درجتيـ 

(   204)...........................االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة كأسراره: ثانيا 

 (204).........التسجيؿ عمى المشركيف ضبلليـ المكجب اإلعراض عنيـ 

 (204).....إسقاط القـك عف درجة الخطاب  استيانة بيـ لتعدد سيئاتيـ 

 (207 )................ىٌز الكجداف كتنشيط الرغبة في كسب الخيرات 

 (208 )...............................االلتفات لدفع معنى غير مقصكد 

  (209)....................بياف ما بيف الثكاب كالعقاب مف تفاكت كتبايف 

 (209 )....................إبعاد القـك عف رتبة الخطاب إعراضا عنيـ 

 (210).....................النعيي عمى المتفرقيف في دينيـ شيعا كممبل 
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 ( 210).............................تربية الميابة كاإلشعار بعٌمة الحكـ 

 ظيار السخط عمييـ  (211)........االلتفات لتسجيؿ الظمـ عمى القـك كا 

  (211).......................االلتفات لتأكيد التكبيخ  كتكثيؼ التقريع 

( 211).....................................االلتفات مف التكمـ إلى الغيبة: ثالثا

 (211 )...........إظيار قكة اإليماف مع المطؼ كاالعتناء بالمذككر 

 دخاؿ الركعة في القمكب  (212)........تربية الميابة في النفكس كا 

 (215)..................................تعظيـ اليداية كتشنيع الضبللة 

 (216).......تربية الميابة كاإليذاف بدكراف المشيئة عمى صفة األلكىية 

 (216)....................................اإلشعار بعمة الحكـ ك مناطو 

 (216)...............................اإلشعار بعمية الكصؼ  بالربكبية 

 (217)...............اإلشعار بعمة الرحمة المسداة كالتشريؼ باإلضافة 

 (217)................اإليذاف بكماؿ االعتناء بالمعنى كبمضمكف الكبلـ 

 (217)...........التنكيو بأٌياـ اهلل مع بياف عدـ اختصاصيا بقـك مٌعينيف 

 (218)........بياف أٌف مخافة اهلل بحسب الصفات كما ىي بحسب الذات 

 ظيار المطؼ  (218)...............إبراز سنف الكبرياء كتربية الميابة كا 

 (218).........اإلشعار بأٌف أفعاؿ اهلل المنتظمة تصدر مف حيثيات مختمفة 
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( 219)......................................االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ: رابعا

 دخاؿ الركعة في النفكس  (219).......................تربية الميابة كا 

 (220 ).......إفادة معنى التعريض بمف شغمتيـ الغنائـ عف األكامر 

 (221)...................إظيار كماؿ العناية بالمعنى كبمضمكف الكبلـ 

 (221)...........اإلشعار باختبلؼ نكع األسمكب الختبلؼ نكع المعنى 

 (222).............................إبراز كماؿ االعتناء باتخاذ الشيداء 

 (222)...................................تيكيؿ الخطب كتربية الميابة 

 نزاؿ الماء مف السماء  (222 )..........إبراز االعتناء بأمر الخمؽ كا 

 (224)..........................إبراز معاني العظمة كالقدرة كالكبرياء 

  (224)....................إظيار كماؿ العناية بما أنزؿ الماء مف أجمو 

 (225)...........................التنبيو عمى كماؿ القدرة كبالغ الحكمة 

 (225)....................................تيكيؿ الخطب كتفخيـ الشأف 

  (226).........................................تقرير المعنى كتحقيقو 

 (226)..............إظيار كماؿ التشريؼ كاالعتناء بالرسكؿ كبالكحي 

 (227)..............إبراز كماؿ العناية  باإلرادة كالمشيئة في األمر كمو 
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اإل شاء وأساليبه في تفسير أبي السعود : الفصؿ الثالث 

(. 229).........................................اإلنشاء الطمبي: تكطئة 

( 233)..................األمر كمعانيو في تفسير أبي السعكد: المبحث األكؿ 

(  247).................االستفياـ كمعانيو في تفسير أبي السعكد: المبحث الثانى 

 (248)................................داللة االستفياـ عمى معنى النفي 

 (258)....داللة االستفياـ عمى معنى التبكيت كالتقريع كالتكبيخ ةالتشنيع 

 (265)..............................داللة االستفياـ عمى معنى التقرير 

 (273 ).....................داللة االستفياـ عؿ معنى التعجب كالتعجيب 

 (281 ).......االستفياـ بيف التفخيـ كالتيكيؿ كبيف التحقير كتقميؿ الشأف 

 نكار الكقكع تكذيبا  (284)..........االستفياـ بيف إنكار الكاقع تكبيخا كا 

 (286 ).....................االستفياـ الداؿ عمى إنكار الكاقع كاستقباحو 

 (298 ).....................االستفياـ الداؿ عمى إنكار الكقكع كاستبعاده 

( 304).............التقديـ والتأخير في تفسير أبي السعود: الفصؿ الرابع

 (305 )....................التقديـ كالتأخير بيف القياس كعدـ القياس : تكطئة 
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( 309......................................)تقديـ المس د إليه: المبحث األوؿ 

 (309).................................إفادة معنى التككيد كالتخصيص 

 (310)................................إفادة معنى القصر كاالختصاص 

 (311)......إفادة معنى التخصيص كالتنبيو عمى كماؿ المباينة بيف حالتيف 

 ( 311)......................................تفخيـ المعنى كتعظيـ شأنو

( 312...........................................)تقديـ المس د: المبحث الثا ى

 (312)..............................................إفادة معنى القصر 

 (314)....................................إفادة معنى العناية كاالىتماـ 

( 316)..................................تقديـ متعمقات الفعؿ: المبحث الثالث 

( 316):...............................تقديـ المفعكؿ عمى الفعؿ كالفاعؿ: أكال

 (316)...............................تقديـ المفعكؿ إلفادة معنى القصر 

 (318)....................................تقديـ المفعكؿ لرعاية الفكاصؿ 

 (318)...............................تقديـ المفعكؿ فيو لتيكيؿ الخطب 

 (319)...........تقديـ الجار كالمجركر إلبراز االىتماـ كرعاية الفكاصؿ 

 (319)......تقديـ الجار كالمجركر مسارعة ن إلى إنكار المعنى كاستبعاده 
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 (320):......................................تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ: ثانيا 

 (320).............تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إلظيار السيطرة كالتمٌكف 

 (320)............تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إلبراز العناية كاالىتماـ بو 

 (320)................................إبراز كماؿ العناية كحسف الكفالة 

 (     321)..............................االعتناء بالمقدـ كالتشكيؽ بالمؤخر 

 براز العناية  (321)................................التعجيؿ  بالممسرة كا 

 (321).......................المسارعة إلى بياف عمك المصدر كقدسيتو 

 (.322)...............إبرازاالىتماـ كالمحافظة عمى حسف تجاكب النظـ 

 ( 322)............................التعجيؿ بالمكركه كالمبادءة بما يسكء 

( 323):..................تقديـ أحد المتعمقات عمى المفعكؿ الصريح: ثالثا 

 (323)......................التعجيؿ بالبشارة مع التشريؼ بالخطاب 

 (323)...................................االعتناء ببياف المبدأ األكؿ 

 (323)............................................التعجيؿ بالمساءة 

 (324)....................المسارعة إلى بياف مكمف الضرر كغائمتو 

  (.324).............................تعجيؿ المسرة مع سبلسة النظـ 

 (324)...............................تعجيؿ المسرة بتقديـ المنفعة 
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 (325)..........................تقكية النظـ كرعاية حسف انسجامو 

 لحاح الحاجة  (325).................................إبراز الرغبة كا 

( 325):................................تقديـ المعمكؿ الثانى عمى األكؿ: رابعا

 (325 ).................................تقديـ مىف كاف مدار القصة 

 (  326).................التقديـ لترتيب الحجة مف األدنى إلى األعمى 

 (326)................التقديـ إلبراز االىتماـ كرعاية سبلسة النظـ 

 (327)........................... المبادرة عمى المكاشفة بالمكركه

 (327).......................التقديـ ألجؿ سبلسة النظـ كانسجامو 

(                                328)..............التقديـ كالتأخير في سياؽ النظـ القرآنيٌ : المبحث الرابع 

 (              328)............................ذكر الختـ عمى القمكب قبؿ األسماع 

 (                   330)....................................تقديـ اإلضبلؿ عمى اليداية 

 (                 330)........................................تقديـ اإلثـ عمى المنفعة 

 (               330).....................................تقديـ المفسد عمى المصمح 

 (               330).................................السر فى ترتيب مفردات الدعاء 

 (                                331).........................تقديـ الكفر بالطاغكت عمى اإليماف باهلل 



503 
 

 (      331)...........................................تقديـ السنة عمى النـك 

 (                    331).....................تقديـ الميؿ عمى النيار، كالسر عمى العبلنية 

 (                                     332)...............تقديـ اإلحاطة بأحكاؿ األرض عمى أحكاؿ السماء 

 (           332)......................................تقديـ األمكاؿ عمى األكالد 

 (           332).....................................تقديـ السجكد عمى الرككع 

 (                            333):.................تقديـ األبناء كالنساء عمى األنفس في المباىمة 

 (                  333)................................سر تقديـ المغفرة عمى العذاب 

 (                333)......................................تقديـ الكصية عمى الدٍَّيف 

 (            334)...................................ذكر اإليماف مقدَّما كمؤىٌخرنا 

 (               334)...............................سر تقيـ الخيرية عمى األحسنية 

 (                       334)..................سر تقديـ صفة الرسالة عمى الخمؽ كالتككيف 

 (                             335)............................تقديـ الفكز بالجنة عمى نيؿ اليداية 

 (                335)......................................تقديـ السمع عمى البصر 

 (             335).......................................تقديـ األمر عمى النيي 

 (                       336)...............................التبرير باالتباع أكال كباألمر ثانيا 

 (                    336).........................................تقديـ الضرر عمى النفع 
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 (                                          336).................................تقديـ ذكر اإلنجاء عمى اإلغراؽ 

 (                               337)................................تقديـ ذكر الضاٌليف عمى الميتديف 

 (                                    337).............................تقديـ ضمير األكالد عمى المخاطبيف 

 (                                  338)..................................تقديـ ذكر اإلنذار عمى التبشير 

 (                                               338).......................................تقديـ الخفض عمى الرفع 

 (                                       338 ).......................................تقديـ التراب عمى العظاـ 

 ( 338)........................تأخير ذكر تفجير النير عمى إتياف األكؿ 

 (  339)...........................تقديـ ذكر الظرؼ عمى المخصص عميو 

  (                                 339)........................................تقديـ ذكر الماؿ عمى البنيف 

 (                             339).........................تقديـ ذكر سقي األنعاـ عمى سقي الناس 

 (                                     340).........................تقديـ ذكر اآللية المعبكدة عمى عابدييا 

 (                                340).......................................تقديـ الغيب عمى الشيادة 

 (              340)........................................تقديـ الكفر عمى اإليماف 

 (341)...............................................السر عمى الجير 

 (     341).......................تقديـ ذكر إخراج الماء عمى إرساء الجباؿ 
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( 342)......أساليب القصر في تفسير أبي السعود: الفصؿ الخامس 

( 343).......................................باب القصر: المبحث األكؿ 

( 350)...................أساليب القصر في تفسير أبي السعكد: المبحث الثانى 

( 350):.................................أسمكب القصر بالنفي كاالستثناء: أكال

 (350)...................حصر ميمة المرسميف في التبشير كاإلنذار 

 (351)..................حصر مصدر النصر كالتمكيف في اهلل كحده 

 (351)......................قصر مغبة عدـ اإليماف عمي ذات الفرد 

  ٌ(351)...........................قصر اعتقاد المشركيف عمى الظف 

 (352).....حصر عمة عدـ  قبكؿ اإليماف في االحتجاج ببشرية الرسؿ 

 (352).........................قصر سبب الضبلؿ عمى إغكاء الغير 
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( 353):..........................................أسمكب القصر بإنما : ثانيا 

 (353)..........إظيار األمر المنكر منزلة األمر المعركؼ الذائع 

 (353)................................تقميؿ الشأف كتيكيف األمر 

 (354)..............................حصر إفراد اهلل في األلكىية 

 (354 )....................قصر كالية المؤمنيف عمى اهلل كرسكلو 

 (          354)......................قصر عمارة المساجد عمى المؤمنيف 

 (                       355 )...................القصر الداؿ عمى معنى التعميؿ كالبياف 

 (                      356)........................القصر الداؿ عمى معنى التعريض 

(                 357):.............................................تعريؼ الطرفيف: ثالثا 

 (            357)...........................(ادعاء)القصر الحقيقي مجازا 

 (                   358)......................قصر صفتي السمع كالعمـ عمى اهلل 

 (                   358)......................قصر معنى الخسراف عمى المكذبيف 

 (               358).................قصر الفكز في اآلخرة عمى أىؿ اإليماف 

 (             359)..............................قصر معنى السحر كحقيقتو 

 (                  359).........................حصر عاقبة الكافريف عمى النار 
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( 360).........الفصؿ والوصؿ في تفسيرأبي السعود: الفصؿ السادس

( 361 ).....................التعريؼ كالمكاقع:الفصؿ كالكصؿ : المبحث األكؿ

( 366)..............الفصؿ بيف الجمؿ في تفسير أبي السعكد: المبحث الثانى 

 (          366 )..............................كقكع الجممة الثانية بدال مف األكلى 

 (369).............................كقكع الثانية بدال اشتماؿ مف األكلى 

 (370 )........................................كقكع الثانية عطؼ بياف 

 (373 ).....................................كقكع الثانية تككيدا لؤلكلى 

 (374).....................................كماؿ االنقطاع بيف القكليف 

 (375)...............................شبو كماؿ االتصاؿ بيف الجممتيف 

 (376)................كقكع الجممة الثانية خبرية تعميمية لجممة إنشائية 

 (384).....................كقكع الجممة الثانية جكابا عف سؤاؿ مقدر 

 (391)...................الفصؿ بيف الجمؿ لعدـ تحقؽ مناسبة جامعة 

( 391)..................................الكصؿ بيف الجمؿ: المبحث الثالث 

 (391)...........اتفاؽ الجممتيف في الخبرية مع تحقؽ المناسبة بينيما 

 (392)..........................اتحاد الجممتيف في حكـ إعرابي كاحد 
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 (394)......................عطؼ قصة المؤمنيف عمى قصة الكافريف 

اإليجاز واإلط اب في تفسير أبي السعود : الفصؿ السابع

(  396).....................حكؿ اإليجاز كاإلطناب كالمساكاة: المبحث األكؿ

( 403)............................اإليجاز في تفسير أبي السعكد: المبحث الثانى

 (403).............................................إيجاز قصر كشكاىده 

 (406)........................................ايجاز حذؼ كمكاقعو 

 (406).........................حذؼ المبتدأ لممبالغة في تعظيـ المعني 

 (406).......................حذؼ المبتدأ لتحقيؽ معني المدح كالثناء 

 (407)..............................حذؼ المبتدأ لمداللة ما بعده عميو 

 (408).................مف مكاقع الخذؼ كاإليجاز فى تفسير أبى السعكد 

 (408)..............حذؼ المعطكفيف المتقابميف لمداللة ما ذكر عمييما 

 (408).......................................حذؼ المخصكص بالذـ 

 (408)............................................حذؼ جكاب القسـ 

  (409)"............................................لكال"حذؼ جكاب 

  (409)...............................لتيكيؿ المعني" لك"حذؼ جكاب 
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 (409)..............................حذؼ الصفة لداللة السياؽ عمييا 

 (410).............................................حذؼ المضاؼ اليو 

 (410)..............................حذؼ المفعكؿ لداللة المذككر عميو 

 (410)....................حذؼ المفعكؿ بقصد اعتماد كقكع الفعؿ ذاتو 

  (411)................................حذؼ المفعكؿ لتفخيمو كماي ككيفاي 

 (412).....................................................حذؼ جممة 

 (412)..............................................حذؼ جممة الشرط 

 (412).............................................حذؼ جكاب الشرط 

  (412)"...............................................لما"حذؼ جكاب 

 (413 )................................................حذؼ عدة جمؿ 

( 416).........................اإلطناب في تفسير أبي السعكد: المبحث الثالث

 (416)....................................اإلطناب باالحتراس كمزاياه 

 (417)..........................اإلطناب باإليضاح بعد اإلبياـ كفكائده 

 (419)............................اإلطناب بعطؼ الخاص عمى العاـ 

 (421)................اإلطناب بعطؼ العاـ عمى الخاص كخصائصو 

 (423)...............................اإلطناب لطكؿ الفصؿ كدالالتو 
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 (425 )........................اإلطناب الجممة االعتراضية كأسراره 

 (428)......................................اإلطناب بتكراراألدكات 

 (429)............................اإلطناب بتكرار الجار كالمجركر 

 (429)....................................اإلطناب بإعادة المضاؼ 

 (430 )...............................اإلطناب بإعادة المضاؼ إليو 

 (431 ).....................................اإلطناب بتكرار الفعؿ 

 (432).....................................اإلطناب بإعادة الجممة 

 (433).....................اإلطناب بالتذييؿ لتقرير المعنى السابؽ 

 (433).......................اإلطناب بالتذييؿ لتحقيؽ معنى المدح 

أبو السعود بيف التأثر واالتباع وبيف األصالة والتجديد  : الفصؿ الثامف

( 435 .................................................................)تكطئو

( 436).............................التأثر كاالتباع:  المبحث األكؿ

( 436)..التأثر كاالتباع بالزمخشرم في باب اإلسناد الخبرم:  المطمب األكؿ

( 446 ) ......(إنما )التأثر كاالتباع في أسمكب القصر:       المطمب الثانى 

( 447 )...........التأثر كاالتباع في مسائؿ اإلنشاء:        المطمب الثالث
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(  449 ).................التأثر في باب اإليجاز كاالطناب : المطمب الرابع 

( 451)...................................التجديد كاألصالة: المبحث الثانى

( 451 )..............تعقيبات أبي السعكد عمى الزمخشرم : المطمب األكؿ 

( 461).............مقارنات بيف التعبير القرآني كبيف غيره: المطمب الثانى

 ( 464)................التمكيف كالتناسب في النظـ القرآني: المطمب الثالث 

 ( 465 ): .......................التمكيف في النظـ القرآني: المسألة األكلى

 (466 ).............................تمكيف التعبير في نكعية الجممة  

 (466 ).............................تمكيف الخطاب بيف المتعاطفيف  

 (467 ).............................التمكيف بيف الجممة الفعمية كاالسمية  

 (467)...........تمكيف األسمكب الختبلؼ المعنى بيف الثبات كالتحكؿ  

 (468 )................................تمكيف األسمكب في اإلعراب  

 ( 468 )..........................تمكيف األسمكب بيف الجمع كالمفرد 

 ( 470 )..........التناسب كالتبلـؤ في النظـ القرآني:        المسألة الثانية

 (471 )...............................التناسب بيف الفكاصؿ كآياتيا  
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 (472)........................................التناسب بيف اآليات  

 (472 )...........................التناسب بيف أجزاء اآلية الكاحدة  

 (473 )...............................التناسب بيف اآليات المتالية  

 (473)................التناسب بيف مكضكع اآلية السابقة كالبلحقة 

 (474 )........................................التناسب بيف السكر 

:  المبحث الثالث

 ( 475 )............ القيمة الببلغية ألساليب المعاني في تفسير أبي السعكد

 (473)............................................كفرة المادة العممية  

 (473)....................كثرة المباحث الببلغية كتنكع مكضكعاتيا  

 ( 475)........................التزاـ بالمصطمحات الببلغية المستقرة   

 (476)............اإلحاطة كالشمكؿ لممسائؿ الببلغية البارزة في اآلية  

 (476 ).......................................األسمكب السيؿ الممتنع  

 (476).......................................التقيد كعدـ االستطراد   

 ( 483 )...........................................................الخاتمة

 ( 488 )...................................................تكصيات البحث
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 ( 493)..........................................................الفيارس

 ( 494)..........................................فيرس األحاديث الشريفة

 ( 493)...........................................فيرس الآلبيات الشعرية

 ( 503 – 491 )........................................فيرس المصادر كالمراجع

 (   527 – 504)...............................................فيرس المكضكعات

 

 

 

 

 

 


