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 ــدمـــةاملــق
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 ٤ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ،    
أشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً و،  فيه ، كما حيب ربنا ويرضى

  .تسليماً كثرياً ، صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله ، وخريته من خلقه
  :أما بعد   

عجزة م - سلم آله وصلى اهللا عليه و -فالقرآن الكرمي كتاب اهللا ، أنزله على رسوله حممد    
فهو املعجزة من مثله ،  سورةفلم يستطيعوا أن يأتوا ب ،خالدة حتدى ا فصحاء العرب 

  .، عجائبه ال تنقضي ، وأسراره ال تنتهي مة اخلالدة ، واحلجة الدائالربانية 
وفوائد مجة ، وحكماً أسراراً معجزة ،  اً ينهل منه العلماءمعينالقرآن الكرمي ظل قد و   

وقد أمرنا بتدبره ، والنظر فيه ، فهو أنفس ما تعمر به األوقات ، وتعد حوله جليلة عظيمة ، 
  .الدراسات ، وتوجه إليه النظرات 

من خصائص بالغة البشر  عظيمة ، ال مياثلها أي شيءهلا خصائص الكرمي قرآن فبالغة ال   
حباجة إىل من  الكرمي إىل قيام الساعة ، والشك يف أن هذه البالغة املعجزة يف القرآن

شفها للناس ، ويبني حسن إعجازها ، وقد تسابق العلماء قدمياً وحديثاً لنيل شرف يك
  . ه وكشف أسراره للناس إعجاز البحث يف النظم القرآين ، وبيان

ومن هذا املنطلق جاءت فكرة هذا حاولت أن أكون ممن ينال هذا الشرف العظيم ، وقد    
من اهللا علي أن أكون ممن حياول كشف شيء من بالغة القرآن الكرمي ، فاخترت ، ف البحث

    . نظم القرآينبالغة اللف والنشر يف ال:  أن يكون موضوع رساليت لنيل درجة املاجستري 
املوضوع يف أن البحث يف القرآن الكرمي شرف لكل باحث ودارس ، هذا تكمن أمهية و   

  .البالغي يف القرآن الكرمي عجاز صور من اإلخاصة إذا كان هذا البحث يكشف عن 
كما تظهر أمهية هذا املوضوع يف أنه فن موجود يف تراثنا القدمي ، تطرق له العلماء    
 ن يف تفسريهم آلي القرآن الكرمي ، مما يدل على األمهية الكبرية هلذا الفن ،فسروخباصة املو

بدراسة مستقلة ، تكشف خفاياه ، وتربز  - سب علمي حب -والسيما أنه مل يفرد هذا الفن 
   .، وتبني صوره  مكانته
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 ٥ 

 استخدام ات قيمة هذا الفن البالغي ، من خاللوكذلك تكمن أمهية املوضوع يف إثب   
  . فيه الرد على من قال إن البديع إمنا جيء به للزينة فقط قرآن الكرمي له ، وال
  :وقد دعاين الختيار هذا املوضوع مجلة من األسباب ، منها   
عدم إفراد هذا الفن بدراسة خاصة ، تكشف أسراره ، وتربز ظواهره ، خاصة أنه  - ١

ي املتواضع مل أجد حبثاً مستقالً حسب علمبيف كتب السابقني ، ومعروف لديهم ، فمذكور 
  .هلذا الفن ، فقد كان البالغيون يعرضون له بشيء من اإلجياز 

 ما استجد من صوره نياإلضافة اجلديدة ملا كتبه البالغيون عن هذا الفن البديعي ، وتبي -  ٢
  .وأقسامه 

تاب وجود هذا الفن يف كالم العرب وخاصة الشعر ، وقبل ذلك وجوده بكثرة يف ك - ٣
  .جيعله يستحق أن يفرد ببحث مستقل اهللا عز وجل ، مما 

معها يف تكوين صورة بالغية  وتضافرهارتباط اللف والنشر بالفنون البالغية األخرى ،  - ٤
، وذلك  مما يتطلب إقامة عالقات فيما بني اللف والنشر والفنون البالغية األخرى، كاملة 

وال ميكن ظهور األثر البالغي ألحد الفنون إال بتتبع أثر ألن البالغة القرآنية كل ال يتجزأ ، 
  . الفنون البالغية األخرى 

اقتصروا على ذكر أمثلة  يذكرها العلماء السابقون ، فقدتكرار الشواهد القرآنية اليت  - ٥
  . مكررة ومتشاة ، مما يتطلب التجديد والتنوع 

  : نها وقد سعى هذا البحث إىل حتقيق عدد من األهداف ، م
  .اليت تشتمل على أسلوب اللف والنشر رصد الشواهد الواردة يف القرآن الكرمي  - ١
  .اإلعجاز القرآين من خالل دراسة هذا الفن البديعي بعض أوجه الكشف عن  - ٢
  .إبراز السمات والظواهر البالغية للف والنشر من خالل تطبيقه على القرآن الكرمي  - ٣
  . خدمة القرآن الكرمي ، وبيان وظيفته وصلة داللته بالسياق توظيف اللف والنشر يف - ٤
  .بيان األغراض البالغية للف والنشر واملستخرجة من القرآن الكرمي  - ٥
  .بيان ما استجد من أنواع اللف والنشر   - ٦
  . التجديد يف أمثلة اللف والنشر ، وعدم االقتصار على ما ذكره العلماء السابقون  - ٧
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 ٦ 

ذكرت يف أسباب اختياري هلذا املوضوع أن هذا الفن مل يفرد قد الدراسات السابقة فأما    
بدراسة خاصة ، تكشف أسراره ، وتربز ظواهره ، خاصة أنه مذكور يف كتب السابقني ، 

وإمنا يأيت ذكر هذا الفن عرضاً يف كتبهم ، كما أم مل يتوسعوا يف ذكر . ومعروف لديهم 
  . وأصبح أكثرها مكرراً عندهم أمثلة من القرآن الكرمي

  
هذا واقتضت طبيعة البحث أن ينتظم يف مقدمة ومتهيد وأربعة فصول ، تتبعها اخلامتة   

 : والفهارس ، وذلك على النحو التايل 

، وأسباب اختياره ، وأهدافه ، واخلطة وحتتوي على بيان أمهية املوضوع  : املقدمة -
  .ت عليه يف هذا البحث املعتمدة للبحث ، واملنهج الذي سر

  
  :وحيتوي على مبحثني  :التمهيد  -

  .عالقة علم البديع بالنظم القرآين  :األول                
  .مفهومه ، أقسامه ، بالغته : اللف والنشر  :الثاين                

  
  :وفيه ثالثة مباحث  .صـور اللـف والنشـر : الفصل األول  -

  .اللف املفصل والنشر املرتب : األول املبحث                
  .اللف املفصل والنشر غري املرتب : املبحث الثاين                
  .   اللف امل والنشر املفصل : املبحث الثالث                

  
  :وفيه أربعة مباحث  . يف سياق النظم على مستوى اآليةاللف والنشر : الفصل الثاين  -

  .املفردات : املبحث األول               
  .كيب االتر: املبحث الثاين              
  .  التصوير والتحسني : املبحث الثالث              
  .عالقته باملوضوعات : املبحث الرابع              
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 ٧ 

وفيه  .اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى املقطع والسورة : الفصل الثالث  -
  : أربعة مباحث 

  .املفردات : املبحث األول              
  .كيب االتر: املبحث الثاين              
  .  التصوير والتحسني : املبحث الثالث              
  .عالقته باملوضوعات : املبحث الرابع              

  :وفيه سبعة مباحث  .األغراض البالغية للف والنشر : الفصل الرابع  -
  .التوكيد : املبحث األول               
  .تفخيم املبهم : املبحث الثاين               
  .اإلقناع : املبحث الثالث               
  .التفصيل : املبحث الرابع               
  .اإلجياز : املبحث اخلامس               
  .التقرير والتمكني : املبحث السادس               
  .اإلثارة والتنبيه : بحث السابع امل              

  .واشتملت على أبرز النتائج وأهم التوصيات : اخلامتة  -
  .ملحق إحصائي مبواضع اللف والنشر يف القرآن الكرمي وبعد اخلامتة هناك  -
  .وختمت البحث بثبت املصادر واملراجع والفهارس الفنية  -
 

  : يتيف البحث كاآل يمنهجوكان 
تطور  دما كان احلديث عنعن خاصة التمهيد ،بعض مباحث التارخيي يف  اتبعت املنهج -   

  .، وعن مصطلح اللف والنشر وتطور معناه عرب العصور علم البديع ونشأته 
، فقمت حبصـر  صور اللف والنشر : وهو واتبعت املنهج االستقرائي يف الفصل األول  -  

  .ب أقسام اللف والنشر الثالثة سحبشواهد اللف والنشر يف القرآن الكرمي ، ووزعتها 
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 ٨ 

  : املنهج اإلحصائي التحليلي القائم على ما يأيت  واتبعت -
أتناول اآلية املتضمنة هلذا الفن ، وأدرس ما يتعلق باملفردات ، مث ما يتعلق بالتراكيب ، مث   

لنشر ، وأبني ما يتعلق بالصور البيانية ، مث أوضح ما يتعلق باجلانب البديعي املتمثل باللف وا
اق ، ومبقام صوره وأنواعه يف اآلية ، مث أبني وظيفة هذا الفن يف اآلية ، وصلة داللته بالسي

  .مث أخلص إىل الغرض البالغي الذي حققه يف النظم الكرمي املخاطبني ونوعيتهم ، 
متام هذا عرض موجز للرسالة واخلطة املعتمدة هلا ، وأمحد اهللا سبحانه وتعاىل أن يسر يل إ  

هذه الرسالة ، لكن املوضوع مل خيل من بعض الصعوبات اليت واجهتين يف أثناء البحث ، من 
  :أبرزها 

ألن  ؛نصوص القرآن الكرمي البد وأن يكون مشتمالً على طول تأمل وتدبر  التعامل مع -
احلديث عن كالم اهللا ليس كاحلديث عن كالم غريه ، فكالم اهللا أعجز الفصحاء البلغاء ، 

  . فكان اخلوف من عدم إعطاء كالم اهللا حقه من الدراسة والعناية مالزماً يل أثناء البحث 
اصة ، فقد كان البالغيون يعرضون له بشيء من بدراسة خاللف والنشر فن عدم إفراد  -

وقتاً كثرياً يف حصر اآليات ،  قليلة ، مما جعلين آخذاإلجياز ، ويقتصرون على شواهد 
كتب املفسرين ، وتأملها ومتحيصها واختيار ما يوافق تعريف اللف والنشر والبحث عنها يف 

  .البالغيني  عند
، فقد  -خصوصاً البالغية منها  - قلة املصادر واملراجع اليت تتحدث عن اللف والنشر  -

  .  كانت أكثر املصادر حديثاً عن اللف والنشر هي كتب املفسرين 
راً على أن يسر يل جتاوز هذه الصعوبات وختطيها ، وقد لكين أمحد اهللا تعاىل أوالً وآخ   

 - املشرف العلمي على الرسالة  - الدكتور صاحل بن حممد الزهراين األستاذ كان لفضيلة 
فأسأل  وينصح ويرشد ، ، م هذا البحث ، فما فتئ يوجه ويقيمالفضل بعد اهللا يف إجناز وإمتا

  . ه ، وأن جيزيه خري اجلزاء اهللا العظيم أن يثيبه على نصحه وإرشاده وصرب
 –املرشد العلمي للبحث  –كما أن الشكر موصول للدكتور عبدالعزيز بن صاحل الدعيلج    

عند تسجيل هذا املوضوع ، فما زال ينصح ويوجه حىت  –بعد اهللا  -فقد كان له فضل 
  .متت املوافقة على املوضوع وخطته ، فجزاه اهللا كل خري 
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 ٩ 

ممثلة يف مديرها ، ووكالئها ، عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، والشكر موصول جلام   
  .واملسؤولني فيها 

 ، يف إكمال دراسيت ملرحلة املاجسترييل الفرصة ة اللغة العربية على منحها كما أشكر كلي   
والشكر ممتد لعميد الكلية ووكالئه ، ولقسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي ممثالً يف 

  .ئيسه ووكيله ومنسوبيه مجيعاً ر
كما أشكر من تكرم باملوافقة على النظر يف هذا البحث توجيهاً وتصويباً ، السيما    

  .األستاذين املناقشني ، أثاما اهللا ونفع بعلمهما 
أطال اهللا يف عمرمها  –وال يفوتين يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر اجلزيل لوالدي احلنونني    

واللذين مافتئا يرفعان أكف الضراعة بالدعاء بالتوفيق والتيسري ، فأسأل اهللا  –ته على طاع
خري اجلزاء ، وأن ، وأن جيزيهما  ، وأن يطيل عمرمها على طاعتهالعظيم هلما الصحة والعافية

  .يسري من أفضاهلما  جزءيوفقين لرد 
، وزمالئي الكرام ، ولكل من وقف جبانيب يف هذا  لموصول إلخويت األفاضوالشكر   
، ووفقهم ملا حيبه  جرحث ، ولكل من قدم يل رأياً أو مشورة أو دعاء ، فأجزل اهللا هلم األالب

  . ويرضاه 
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  
  
  عطااهللا بن جضعان بن مسري العنـزي                                         

  هـ ١٤٣٠/    ٥/    ٢٥                                           
  رفحـاء                                           
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  :عالقة علم البديع بالنظم القرآين :  املبحث األول

  : تعريف علم البديع  -
  : مأخوذ من قوهلم  البديع لغة ،*** 

: الركية ) بدع (و . أنشأه وبدأه : ) ابتدعه ( و ) يبدعه بدعاً ( الشيء ) ع بد= بدع (    
الشيء ) : البِدع ( و ) البديع ( و  ...حديثة احلفر ): بديع ( طها وأحدثها ، وركي استنب

% .â ö@è% $tB àMZä :لزيـالذي يكون أوالً ، ويف التن YæôâÎ/ z̀ ÏiB È@ßôîç9$# á )أي ما كنت ،  )١

( و . احملدث العجيب ) : البديع ( و ... أرسل ، قد أرسل قبلي رسل كثري  من أول
  )٢(. ) اخترعته ال على مثال : الشيء ) أَبدعت ( و )  الـمبدع ( ع ـالبدي
و .. .أيضاً الزق ، ) البديع ( و ) .. مبدعهما ( : أي  ، واهللا بديع السموات واألرض      

  )٣(. الشاعر جاء بالبديع ) أبدع (
  .على غري مثال سابق ع املبتكر املخترفالبديع يف اللغة هو اجلديد   

  : البديع  اصطالحاً *** 
علم يعرف به وجوه حتسني الكالم ، بعد رعاية تطبيقه : ( يعرف البالغيون البديع بأنه       

      )٤(. )  على مقتضى احلال ووضوح الداللة 
  ـــــــــــــــــــ

                          )  ٩( آية  –سورة األحقاف   -)  ١( 
  ) بدع ( مادة حممد الصادق العبيدي ،  -أمني حممد عبد الوهاب : لسان العرب ، ابن منظور ، اعتىن به )  ٢( 

  ) لبنان  -بريوت (  مؤسسة التاريخ العريب -م ، دار إحياء التراث العريب ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧/  ٢ط  - ١ج 
  .)  ٣٤٢/  ٣٤١ص ( 
م ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨/  ٣يوسف الشيخ حممد ، ط : اعتىن ا ) بدع ( مادة خمتار الصحاح ، الرازي ، )  ٣( 

  . ٣٠بريوت ، ص  -صيدا : املكتبة العصرية 
 -هـ ١٤٢٢/  ١ي ، ط حممد عبد القادر الفاضل: اإليضاح يف علوم البالغة ، اخلطيب القزويين ، حتقيق  -)  ٤( 

 ٣٣٣ص . بريوت  -صيدا : م ، املكتبة العصرية  ٢٠٠١
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البديع يف تعريفه ، وذلك بأن  قلل من شأن ، ويف رأيي أن اخلطيب اخلطيب هذا تعريف و 
جعله زائداً وجمرد حمسن ، إن جاء زاد يف الكالم حسناً ، وإن مل يأت فالكالم بليغ وحسن 

ـ  ؛،  واحلقيقة أن البديع حمسـن ذايت   اًعرضي اًحمسن من أصله ، فجعل البديع ام ـألن املق
يقتضيه ، واحلال يطلبه ، وقد وجد جمموعة من العلماء املتأخرين خيالفون اخلطيب يف تعريفه 

  :   حيث يقول،  -صاحب عروس األفراح  -للبديع ، ومنهم اء الدين السبكي 
البديع ال يشترط فيه التطبيـق وال وضـوح    واحلق الذي ال ينازع فيه منصف أن ...(    

، وأن كل واحد من تطبيق الكالم على مقتضى احلال ، ومن اإليراد بطرق خمتلفة ، الداللة 
ومن وجوه التحسني قد يوجد دون اآلخرين ، وأدل برهان على ذلك أنك ال جتـدهم يف  

يـق ، وال جتـدهم يف   شيء من أمثلة البيان يتعرضون إىل بيان اشتمال شيء منها على التطب
شيء من أمثلة البديع يتعرضون الشتماله على التطبيق واإليراد ، بل جتد كثرياً منها خالياً عن 
التشبيه واالستعارة والكناية اليت هي طرق علم البيان ، هذا هو اإلنصاف ، وإن كان خمالفاً 

  )١( . ) لكالم األكثرين 
النظر يف تزيني الكالم وحتسـينه بنـوع مـن     هو: ( بقوله  البديع ابن خلدون وعرف     

التنميق ، إما بسجع يفصله ، أو جتنيس يشابه بني ألفاظه ، أو ترصيع يقطـع أوزانـه ، أو   
تورية عن املعىن املقصود بإيهام معىن أخفى منه ، الشتراك اللفظ بينهما ، أو طباق بالتقابـل  

  )٢(. )  بني األضداد، وأمثال ذلك ، ويسمى عندهم علم البديع 
  

، وأن املقام يطلبه ، واحلـال   اً أن احلسن يف البديع حسن ذايت وليس عرضينيوذا يتب     
يستدعيه ، وال ميكن أن يستغىن عنه ، وأن أكثر العلماء الذين جاؤوا بعد اخلطيب حـذوا  

ألن  ؛حذوه يف جعل البديع تابعاً ، ورد الزينة ، وهي نظرة حتتاج إىل إعادة نظر وتصحيح 
          .فيها إجحافاً حبق البديع 

  ـــــــــــــــــــ
   مصر  - هـ ، املطبعة األمريية ، ببوالق١٣١٨/  ١، ط عروس األفراح للسبكي / التلخيص شروح  - )١(

      )٢٨٤-٢٨٣/  ٤   (.  
  )٦٣٠ص( -لبنان  -وت أمحد الزعيب ، دار األرقم ، بري: اعتناء ودراسة  مقدمة ابن خلدون ، البن خلدون  - )٢(
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  : حملة عن تطور علم البديع ونشأته   -

على ما كان ينهجه بعـض  عندما أطلق  اًفناً ومنهجبوصفه مصطلح البديع ما ظهر أول      
الشعراء من أساليب جديدة خرجوا ا عن املعروف عند نظرائهم من الشـعراء يف ذلـك   

 متام وبشار بن برد ، وكانوا يقصدون بـه  العصر ، مثل ما وجد عند مسلم بن الوليد و أيب
األساليب اجلديدة واملبتدعة اليت ساروا عليها ، ومل يقصدوا به ما عرف عند من جاء بعدهم 

  .بعلم البديع 
البديع ، وأنه  إىل فن) البيان والتبيني  (  كتابهيف) هـ  ٢٥٥ت ( ولقد أشار اجلاحظ      

ومنصـور  لثوم بن عمرو العتايب ، ومسلم بن الوليـد  ك: كان موجوداً عند املولدين ، مثل 
  )١( .وبشار بن برد النمري 

  ز ـد عبد اهللا بن املعتو على يـه اًبالغي اًمصطلحم البديع بوصفه ـوأول ظهور لعل      
وأعلن فيه أن ما وجد عند احملدثني مما يسمى ) البديع ( عندما ألف كتابه ) هـ ٢٩٦ت (

قصب السبق يف ذلك ، وإمنا هو موجود يف القرآن الكرمي واحلـديث   بديعاً مل يكن هلم فيه
مجع األلوان البديعية حتت اسم  الشريف وأشعار اجلاهليني واإلسالميني ، فابن املعتز أول من

  )٢( .  وكانت مثانية عشر لوناً بالغياً )البديع(
نفـرد  لونـاً ا وأوصلها إىل سبعة وعشـرين   )هـ  ٣٣٧ت ( مث جاء قدامة بن جعفر      

  )٣(.) نقد الشعر  ( وكان ذلك يف كتابه ،بعشرين ، ووافق ابن املعتز يف سبع 
كر ستة وابت ) الصناعتني ( وألف كتابه  )هـ  ٣٩٤ت ( مث جاء أبو هالل العسكري      

  )٤(. أنواع إضافة إىل ما سبق 
       

  ـــــــــــــــــــ
م ، املكتبـة  ١٩٩٩هــ  ١٤٢٠/  ١درويش جويـدي ، ط . د: ظ ، حتقيق البيان والتبيني ، اجلاح: انظر  -)  ١( 

  ) ٤٢/  ١( بريوت ،  -العصرية ، صيدا 
  ) ١ص ( .فسكي اغناطيوس كراتشقو: اعتىن بنشره وتعليق الفهارس عليه  -ابن املعتز البديع ، : انظر  -)  ٢( 
  . الطبعة الثالثة ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة  -كمال مصطفى : نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، حتقيق : انظر  -)  ٣( 
حممد أبـو  / على حممد البجاوي : أبو هالل العسكري ، حتقيق ) الكتابة والشعر ( كتاب الصناعتني : انظر -)  ٤( 

  .دار إحياء الكتب العربية  -م ١٩٥٢هـ ١٣٧١الفضل إبراهيم ، الطبعة األوىل 
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  ) دالئل اإلعجاز ( فألف كتابيه ) هـ  ٤٨١ت ( جلرجاين مث جاء الشيخ عبد القاهر ا      
وحتدث يف األول عن نظرية النظم ،  وهو ما عرف فيما بعـد بعلـم   ) أسرار البالغة ( و 

  )٢(. ، وحتدث يف الثاين عن علم البيان  )١(املعاين 
تأييـد   ألن غرضه كان ، والشيخ عبد القاهر مل يهتم بعلم البديع ومل يفصل القول فيه     

قضية اإلعجاز القرآين ، وقد تكلم عن التجنيس والسجع ، كما صرح بأن االستعارة الـيت  
ظاهر يف حبث الشيخ عبد القاهر أن املصـطلحات مل  أفاض فيها وتوسع هي من البديع ، وال

تتحدد حينذاك ، وأن الشيخ جرى على عادة أهل زمانه يف استخدام البديع والبالغة والرباعة 
  .ا اللغوية ال معانيها االصطالحية مبعانيه
فكان البديع يف هذه العصور يطلق إطالقاً عاماً ، يدخل فيه كثري مـن ألـوان البيـان         

  .واملعاين ، ومل يدخل مرحلة التخصص بعد 
  ه ـوتكلم عن البالغة يف القسم الثالث من كتاب)  هـ  ٦٢٦ت (  مث جاء السكاكي      

للمحسنات البديعية ال على أا علم مستقل ، إمنا هي ذيل لعلمي  وتطرق) مفتاح العلوم ( 
املعاين والبيان ، واحملسنات البديعية ذيل : املعاين والبيان ، فالبالغة عنده تنقسم إىل قسمني 

قسم يرجع إىل اللفظ ، وقسم : هلما ، وعند كالمه عن احملسنات البديعية قسمها قسمني 
وإذ قد تقرر أن البالغة مبرجعيها ، وأن الفصاحة : ( سكاكي يقول ال .يرجع إىل املعىن 

بنوعيها ، مما يكسو الكالم حلة التزيني ، ويرقيه أعلى درجات التحسني ، فها هنا وجوه 
خمصوصة كثرياً ما يصار إليها لقصد حتسني الكالم ، فال علينا أن نشري إىل األعرف منها ، 

   )٣(. ) قسم يرجع إىل اللفظ قسم يرجع إىل املعىن ، و: وهي قسمان 
       

  ـــــــــــــــــــ
   هـ  ١٤٢٤/  ٥حممود حممد شاكر ، ط : دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر اجلرجاين ، قرأه وعلق عليه : انظر  -)  ١( 

  .مكتبة اخلفاجي بالقاهرة  -م  ٢٠٠٤
م مسعود  . د/ حممد االسكندراين . د: حتقيق  ، أسرار البالغة يف علم البيان ، عبد القاهر اجلرجاين: انظر  -)  ٢( 

  . م دار الكتاب العريب ، بريوت ١٩٩٨هـ ١٤١٨/  ٢ط 
 م ، مطبعة دار السالم ١٩٨١ -ـ ه١٤٠٠/  ١أكرم عثمان يوسف ، ط : مفتاح العلوم ، السكاكي ، حتقيق )  ٣(  
      )  ٦٦٠-٦٥٩ ص  (
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املعاين  املصباح يف ( وألف كتابه ) ـ ه ٦٨٦ ت( وبعد ذلك جاء بدر الدين بن مالك    
، وابن ) مفتاح العلوم ( ويكاد يكون كتابه اختصاراً لكتاب السكاكي ، ) والبيان و البديع 

مالك يف كتابه يرى رأي السكاكي يف أن البديع تابع للمعاين والبيان ، لكنه يعده علماً قائماً 
أول من مهد الطريق لتقسيم البالغة إىل ثالثـة   وبذلك يكون) علم البديع ( بذاته ، ومساه 

  )١( .معاين وبيان وبديع : أقسام 
وجعل البديع قسماً ثالثاً للبالغـة  ) هـ  ٧٨٠ت ( مث جاء بعد ذلك اخلطيب القزويين      

علم يعرف به وجوه حتسني الكالم ، بعد رعاية : ( بعد علمي املعاين والبيان ، وعرفه بقوله 
  ) ٢(. )  تضى احلال ووضوح الداللة تطبيقه على مق

 ومل يقف اخلطيب عند ما أورده السكاكي من ألوان للبديع ، بل زاد ألواناً أخـرى مل      
  .  يذكرها السكاكي 

وبذلك أخذ علم البديع موقعه بني علوم البالغة ، فتحددت ألوانه ، و أخـذ العلمـاء       
  )٣( .مه يعرفون مصطلحاته ، وميثلون لكل قسم من أقسا

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
اجلليل يوسف  حسين عبد.د: ، بدر الدين بن مالك ، شرح وحتقيق  املعاين والبيان والبديع املصباح يف: انظر  -)  ١( 

  ) ١٦١ - ١٥٩ ص (مكتبة اآلداب باجلماميز ، 
  ٣٣٣ ص، م البالغة علو اإليضاح يف-)  ٢( 
  :شروح التلخيص :   انظر مثالً - ) ٣( 
 -هـ ، املطبعة األمريية ، ببوالق ١٣١٨/  ١ط ، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ، اء الدين السبكي   -

  . ٤ج ،  مصر 
  . ٤ج  ،مصر  -هـ ، املطبعة األمريية ، ببوالق ١٣١٨/  ١ط املطول واملختصر ، سعد الدين التفتازاين ،  -
 -هـ ، املطبعة األمريية ، ببوالق ١٣١٨/  ١ط  ص املفتاح ، ابن يعقوب املغريب ،خيمواهب الفتاح يف شرح تل -

  . ٤ج ،  مصر 
 . ٤ج  ، مصر  -هـ ، املطبعة األمريية ، ببوالق١٣١٨/  ١ط الدسوقي املصري لتلخيص املفتاح  شرح الشيخ  -
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  :أنواع علم البديع  -
  : قسم العلماء علم البديع إىل قسمني 

  .جع فيها احلسن إىل املعىن أوالً وهي اليت ير: ت معنوية حمسنا - ١
  . احلسن إىل اللفظ أوالً وهي اليت يرجع فيها : حمسنات لفظية  - ٢
  

  وأول من قسم البديع إىل هذه األقسام هو السكاكي ، حيث قسم علم البديع يف كتابه      
  . يعود إىل اللفظ  قسم يعود إىل املعىن ، وقسم: إىل قسمني ) مفتاح العلوم ( 

  . ديعية خمتلطاً بعضها ببعض أما من سبقه من العلماء فكانوا يوردون احملسنات الب     
  : فهي ) مفتاح العلوم ( أما احملسنات املعنوية اليت ذكرها السكاكي يف كتابه  -    

لف مزاوجة ، والـري ، والـظاعاة الـنمشاكلة ، ومرـمقابلة ، و الـقة ، والابطـالـم
قسيم ، واجلمع مع التفريق ، واجلمع مع ـتـتفريق ، والـجمع ، والـوالنشر ، وال

مدح مبا يشبه الذم ، ـوتأكيد ال، التقسيم ، واجلمع مع التفريق والتقسيم ، واإليهام 
تفات ، وتقليل اللفظ وال تقليله ، باع ، و االلـتـتوجيه ، واالعتراض ، واالستـوال

  .ه وسوق املعلوم مساق غري
  : أما احملسنات اللفظية عنده فهي  -    

   )١(. ترصيع ـلب ، و السجع ، والـاجلناس ، ورد العجز على الصدر ، والق
وعندما جاء اخلطيب القزويين وافق أستاذه يف تقسيم علم البديع إىل حمسـنات لفظيـة        

ب عند احملسـنات  وحمسنات معنوية ، ولكنه خالفه يف عدد هذه احملسنات ، فلم يقف اخلطي
املعنوية اليت ذكرها السكاكي بل زاد عليها حىت أوصلها إىل تسعة وعشرين فناً ، وكـذلك  

وكذلك خالفه يف تسمية بعـض هـذه   . اللفظية فأوصلها إىل سبعة فنون  فعل يف احملسنات
  .الفنون ، فاإليهام مثالً عند السكاكي مساه التورية 

  
  ــــــــــــــــــ 
  . ٦٧٢إىل  ٦٦٠ ص، فتاح العلوم م/ ظر ان  - ) ١( 
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  :  هياملعنوية عنده احملسنات و -    
مزاوجة ، ـواإلرصاد ، واملشاكلة ، واالستطراد ، والومراعاة النظري ، املطابقة ، واملقابلة ، 

ع ـتورية ، واالستخدام ، واللف والنشر ، واجلمـبديل ، والرجوع ، والـتـوالعكس وال
فريق ، والتقسيم ، واجلمع مع التفريق ، واجلمع مع التقسيم ، واجلمع مع التفريق ، والت

عليل ، ـتـذهب الكالمي ، وحسن الـمـمبالغة ، والـالوتجريد ، ـوالتقسيم ، وال
واالستتباع ،  وتأكيد الذم مبا يشبه املدح ، املدح مبا يشبه الذم ، تأكيد وفريع ، ـتـوال

جاهل العارف ، والقول باملوجب ، ـوتواهلزل الذي يراد به اجلد ، واإلدماج ، والتوجيه ، 
  .راد واالطِّ
  : أما احملسنات اللفظية فهي  -    

وم ما ال ز، ولُريعوالتش واملوازنة ، القلب ، ، ورد العجز على الصدر ، والسجع ، اجلناس
لْي١(.  م ز(  

  
  :وظيفة علم البديع يف كشف أسرار القرآن الكرمي  -

معجزة  -صلى اهللا عليه وسلم  - القرآن الكرمي كتاب اهللا ، أنزله على رسوله حممد      
خالدة حتدى ا فصحاء العرب ، وهذه املعجزة تكمن يف بالغة القرآن الكرمي ، ويف تنوع 
أساليبه ، ومجال عباراته ، واشتماله على أخبار السابقني و الالحقني ، وإن املتأمل لريى أنه 

على فنون البالغة كلها ، ومنها البديع ، الذي وجد فيه بكثرة ، وقلما ختلو منه آية اشتمل 
أو سورة ، فهو أداة مهمة من أدوات الباحث عن أسرار إعجاز القرآن الكرمي وفصاحته ، 

  . وال ميكن ألي باحث إغفاله أو غض الطرف عنه 
  ) :البديع جاء للزينة ( مناقشة مقولة  -

جيء به وال يطلبه املقام وإمنا هو زائد ، إن البديع ال يقتضيه احلال ،  : لمن قاهناك      
  : وجياب على هذا القول . للزينة فقط 

وجد فيه البديع بكثرة ، وما دام  إن القرآن الكرمي كتاب اهللا ،  أفصح وأبلغ كتاب ،      
  .أنه وجد يف القرآن فإن احلال يقتضيه واملقام يطلبه 

  ـــــــــــــــــــ
  ٣٨٩ص  - ٣٣٣، ص علوم البالغة  اإليضاح يف : انظر  -)  ١(  
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فكما أن املقام هو الذي يقتضي تقدمياً أو تأخرياً ، أو تعريفاً أو تنكرياً ، أو استعارة أو (      
أو و مطابقة تشبيهاً ، أو كناية أو تعريضاً ، فكذا املقام هو الذي يقتضي سجعاً أو جتنيساً ، أ

  )١(. ) مزاوجة ، فكلٌ يف مقام حاله أوقع ، ويف الداللة على املراد منه أبلغ 
  :يقول الدكتور عبد الفتاح الشني      

يالً ملا هو أصل رضاً يستغىن عنه ، وال تابعاً ذفليس وجوده يف القرآن حلية مزينة ، وال ع( 
، ويتأثر األسلوب باختالله ، فليست ألوان  له ، بل سنراه أصالً برأسه ، خيتل املعىن بزواله

البديع تأيت ملناسبة لفظية مرغوبة ، وال حللية حسية مطلوبة ، وإمنا تنطوي ألوانه على مقاصد 
  )٢(. ) اخلي ، تتكشف للباحث املوفق معنوية ، ومجال د

  : أمحد أمحد بدوي . ويقول د     
ة فقد وردت األلفاظ اليت كان ا احلسن أما ما ورد يف القرآن مما نعده حمسنات بديعي( 

  )٣() . البديعي يف مكاا، يتطلبها املعىن ، وال يغين غريها غناها 
فلم جييء فعلى هذا يكون البديع يف القرآن الكرمي يف أشرف موضع ، وأعز مكان ،      

دوات فهو أداة من أالقرآن الكرمي ، ، فهو وسيلة إلعجاز للزينة ، بل جاء هلدف عظيم 
الكشف عن إعجاز القرآن ، ال ميكن االستغناء عنها ، فكما ال ميكن االستغناء عن املعاين 

  .والبيان ، فكذلك البديع 
علم : ( وعلى هذا فال يوافق على تعريف اخلطيب و السكاكي للبديع ، فهو عندهم      

زائد ، إن جاء  فهو) . اللة ابقة ووضوح الديعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املط
  .زاد يف احلسن ، وإن مل يأت فالكالم بليغ من أصله 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  )٥٠٤ص(م مكتبة التوبة بالرياض ١٩٩٦هـ ١٤١٦/ ١ناصر اخلنني ، ط. النظم القرآين يف آيات اجلهاد ،د -)  ١( 
  . ٤م ، ص ١٩٧٩/  ١، ط  عبد الفتاح الشني. البديع يف ضوء أساليب القرآن ، د  -)  ٢( 
  ١٨١مكتبة ضة مصر ومطبعتها ، ص /  ٢أمحد أمحد بدوي ، ط . من بالغة القرآن ، د -)  ٣( 
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رأوا أن الشيخ عبد القاهر اجلرجاين مل يتناول إال وغريمها ولعل السكاكي واخلطيب      
  .ه زائد سن إىل النظم ، فظنوا أنقليلة من البديع ، وأنه كان يرد احل اًألوان
كما مل يوافق على كون البديع زائداً ، فال يوافق كذلك على التوسع يف البديع ، مثل      

أيب اإلصبع املصري الذي أوصل البديع إىل مئة ابن ما حصل عند أصحاب البديعيات ، مثل 
فيه  وأحصى) بديع القرآن ( ، مث ألف بعده ) حترير التحبري (  واثنني وعشرين لوناَ يف كتابه 

  .مئة ومثانية من احملسنات البديعية 
استخدام القرآن  من خاللمهم يف كشف أسرار القرآن ،  وبذلك يتبني أن البديع له أثر     

الكرمي له بكثرة ، فكما أن علمي البيان واملعاين يكشفان عن إعجاز القرآن ، فإن البديع 
قرآن الكرمي مليء بالشواهد اليت تبني وال .كذلك ال يقل أمهية عنهما يف هذه القضية املهمة 

  . سأذكر بعضاً منها حىت تتبني عالقة البديع بالنظم القرآين بالنظم القرآين ، عالقة البديع 
  
  : قال تعاىل  - ١
â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á   )١(    
الطباق ، وهو اجلمع بني الشيء :  األول نوعان من البديع ،هذه اآلية الكرمية فيها      

) لتسكنوا ( وطباق خفي بني ) النهار ( و ) الليل ( وضده ، ففي هذه اآلية طباق ظاهر بني 
  .طريق الطباق  فجمع اهللا بني متضادين وما لكل واحد منهما عن )لتبتغوا ( و 

  .اللف والنشر  :الثاين 
مث جاء النشر بعد ذلك ) النهار ( و ) الليل : ( جاء اللف يف هذه اآلية يف قوله تعاىل     

q#): (بذكر ما خيص كل واحد منهما من غري تعيني ، فقال  ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  ( ، وهذا خيص الليل

q#): (وقال  äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù  (خيص النهار ، ففي اآلية لف ونشر مرتب  وهذا.  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٧٣( سورة القصص  -)  ١( 
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إذن فدقة النظم القرآين ومجاله يف هذه اآلية قائم على احملسن املعنوي املاثل يف الطباق ، 
  .واللف والنشر 

  :قال تعاىل  - ٢
 â óO s9r& tç s? ¨b r& ©!$# ÓÅe ÷ì ãÉ $\/$ptxû §N èO ß# Ïj9xs ãÉ ¼ çmuZ÷è t/ §N èO ¼ ã& é#yèøgsÜ $YB% x. âë ìuétIsù öXôätq ø9$# ßl ãç øÉsÜ ô Ï̀B 

¾Ï& Î#» n=Åz ãAÍiît\ãÉ ur z̀ ÏB Ïä!$uK ¡¡9$# Ï̀B 5A$t7 Å_ $pké Ïù . Ï̀B 7ätç t/ Ü=äÅÁ ãä sù ¾Ïm Î/ t̀B âä!$t± oÑ ¼ çmèùÎéóÇtÉ ur t̀ã 

`̈B âä !$t± oÑ ( ßä% s3 tÉ $uZyô ¾Ïm Ï%öç t/ Ü=yd õãtÉ Ìç» |Á ö/ F{$$Î/ ÇÍÌÈ Ü=Ïk=s)ãÉ ª!$# ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså 

Zo uéö9Ïès9 íÍ<'rT[{ Ìç» |Á ö/ F{$# ÇÍÍÈ á  )١(  
  وكلمة  ،  األوىل ) األبصار (  هو اجلناس التام ، بني كلمة فن بديعي  يف هاتني اآليتني      

ذي تشاهد األشياء به ، والثانية ويراد به نور العني الالثانية ، فاألوىل مجع بصر ) األبصار ( 
من كلمة العيون ، وأدل  بصار يف هذه اآلية أبلغ يقصد ا العني نفسها ، ولكن كلمة األ

يكون ا  وهي اليتتدل على ما منحته العني من وظيفة اإلبصار ،  على املعىن املراد ، وهي
هذه الكلمة ، حىت إذا وردت  ، فأنت ترى أن أداء املعىن كامالً ، تطلب إيراد العظة والعربة

  )٢(. رأينا هذا التناسق اللفظي 
  :قال تعاىل  - ٣

   â ë@ÏtäÜur ÞOßgs9 ÏM» t6 Íhã ©Ü9$# ãPÌhç ptäÜur ÞO Îgøän=tæ y] Í´ ¯» t6 yÇø9$#  á )٣(  

حيث جاءت ثالثة معان مقابل ثالثة أخرى ، حمسن املقابلة ، ففي هذه اآلية الكرمية      
ë@ÏtäÜur ÞO: (  اىل حيث قابل بني قوله تع ßgs9 ÏM» t6 Íhã ©Ü9$#  ( وقوله تعاىل  ) :ãPÌhç ptäÜur ÞOÎgøän=tæ 

y] Í´ ¯» t6 yÇø9$#   ( فقابل بني حيل وحيرم ، ومها فعالن ، وبني هلم وعليهم ، ومها حرفان ، وبني
الطيبات واخلبائث ، ومها امسان ، بأسلوب بديع ، ومجال رائع ، تظهر فيه العالقة الوثيقة 

 . البديع والنظم القرآين بني
  ـــــــــــــــــــ

                        ) ٤٤ - ٤٣( سورة النور  -)  ١( 
  )   ١٨٢ - ١٨١ص( من بالغة القرآن : انظر  -)  ٢( 
  ) ١٥٧( ة األعراف سور -)  ٣( 
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  :قال تعاىل  – ٤
â °! ÛÅ ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 4 ß, è=øÉsÜ $tB âä !$t± oÑ 4 Ü=pkuâ ỳJ Ï9 âä!$t± oÑ $ZW» tRÎ) Ü=ygtÉ ur ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ 

uëq ä. ó%!$# ÇÍÒÈ ÷rr& öN ßgã_Íirtì ãÉ $ZR#tç ø. èå $ZW» tRÎ) ur ( ã@yèøgsÜur t̀B âä !$t± oÑ $̧Jã É)tã 4 ¼ çm ¯RÎ) ÒOäÎ=tæ ÖçÉ Ïâs%  á  )١(  

قسام املعىن أيف هاتني اآليتني حمسن التقسيم ، فاهللا سبحانه وتعاىل استوىف فيهما مجيع      
 فقط ، إما أن يهب العبد إناثاًف ذكر أقسام ما يهب عباده من الذرية ، ، فاهللا سبحانهاملراد 

، أو ال يهبه شيئاً ، وليس هناك  يهبه ذكوراً وإناثاً معاً وإما أن يهبه ذكوراً فقط ، وإما أن
قائمة على   اآليتني، فجاءت دقة النظم القرآين يف هاتني يذكر يف هاتني اآليتني قسم آخر مل

 .حمسن التقسيم الذي يستويف مجيع أقسام املعىن املراد ، حبيث ال يترك منها قسماً حمتمالً 
       
العالقة وثيقة بني البديع والنظم القرآين ، فالبديع غري  ومن خالل هذه األمثلة يتنب أن     

  .ته املتكلف إذا جاء يف الكالم فإنه يظهر حسنه ، ويربز روع
ة ، فالبديع من الوسائل اليت عالقة البديع بالنظم القرآين عالقة وطيدوبذلك يتبني أن      

احلال الكرمي ، وأن البديع إذا جاء يف القرآن فإن  العلماء ا عن إعجاز القرآنكشف 
  . يقتضيه واملقام يطلبه ويستدعيه ، وال ميكن أن حيل غريه مكانه 

 ه العلوم جتتمع ،ملعاين والبيان ، وليس ذيالً هلما ،  فكل هذو علم البديع مكمل لعلمي ا  
   .لتكشف لنا عن إعجاز كتاب رب العاملني 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٥٠ – ٤٩( سورة الشورى   –)  ١( 
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  :اللف والنشر ، مفهومه ، أقسامه ، بالغته :  املبحث الثاين
  : مفهوم اللف والنشر  -

  ) .اللف والنشر ( ولكن أكثر البالغيني يسمونه ) النشر الطي و(  يسمى     
   )١(. ) . الشيء من باب رد :  لف  )ل ف ف  : (جاء يف خمتار الصحاح : يف اللغة ** 

  )٢() . طواه يطويه طياً فانطوى ) ( ط و ى : ( الطي 
   )٣( . )ابه نصر بسطه ، وب: ونشر املتاع وغريه ... بوزن النصر الرائحة الطيبة ، : ( النشر 

  : وجاء يف لسان العرب  -
  )٤(.)جمتمع ملتف من كل مكان : مجعه ، وقد التف ، ومجع لفيف : لف الشيء يلُفُّه لَفّاً ( 

  )٥(. )  نقيض النشر ، طويته طياً وطيةً و طيةً بالتخفيف : الطَّي : طوى : ( الطي 
نشر الثوب . خالف الطي : والنشر ... سطه بي: وينشر نشراً نشر املتاع وغريه ، : ( النشر 

  )٦(.) بسطه : وحنوه ينشره نشراً ونشره 
  .اجلمع ، وأن النشر هو البسط والتفريق : وبذلك يتبني لنا أن اللف والطي يف اللغة مها     
  : يف االصطالح ** 

 الذين التفتوا إىل هذا الفن ، وكان من أوائل البالغيني) هـ  ٢٨٥ت ( كان املربد      
  :حيث قال )  الكامل(  ذلك يف كتابه

بأن السامع يرد إىل كلٍ  والعرب تلف اخلربين املختلفني مث ترمي بتفسريمها مجلة ، ثقة( 
ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا  من { : قال اهللا عز وجل خربه ، 

   ) ٨(  )  )٧( . )  }ه فضل
  )٩(. عده من التناسب ) سر الفصاحة ( كتابه ) هـ  ٤٦٦ت ( وعندما ألف ابن سنان     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢٨٣ص -خمتار الصحاح  -)  ١( 
   ١٩٤املرجع السابق ص  -)  ٢( 
    ٣١٠ص) مادة نشر( املرجع السابق  -) ٣( 
      ٣٠٤ص /١٢ج ) لف(مادة   –لسان العرب  -)  ٤( 
   ٢٣٠ص/  ٨ج) طوى(مادة  –املرجع السابق  -)  ٥( 
       . ١٤١ص/  ١٤ج )مادة نشر: (املرجع السابق  -)  ٦( 
  ) ٧٣( سورة القصص  -)  ٧( 
   ٧٥ص /  ١ جالكامل يف اللغة واألدب ، املربد ، مؤسسة املعارف ، بريوت ،  -)  ٨( 
فاجي ، شرح وتصحيح عبد املتعال الصعيدي ، مكتبة ومطبعة حممد علي سر الفصاحة ، ابن سنان اخل: انظر  -)  ٩( 

  .)  ١٨٤ - ١٨٣ص ( م  ،  ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩وأوالده ، ط صبيح 
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أن  اللف والنشر ، هو: ( وعرفه بقوله وقد جعله السكاكي من احملسنات املعنوية ،      
احد وبآخر من غري تعيني ، تلف شيئني يف الذكر ، مث تتبعهما كالماً مشتمالً على متعلق بو

  .  )١( )له  ثقة بأن السامع يرد كالً منهما إىل ما هو
ذكر متعدد  على جهة التفصيل أو اإلمجال ، : وهو : ( وعرفه اخلطيب القزويين بقوله      

  . )٢( )، ثقة بأن السامع يرده إليه  مث ذكر ما لكل واحد من غري تعيني
  .وأمثلته  سار البالغيون من بعده على جهمثل له ، ووقد ذكر اخلطيب أقسامه ، و    
أن يذكر : ( بقوله ) معجم البالغة العربية ( وعرفه الدكتور بدوي طبانة يف معجمه     

متعدد ، مث يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غري تعيني ، اعتماداً على تصرف السامع يف 
  . )٣( )له حد منهما ، ورده إىل ما هو متييز ما لكل وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
                ٦٦٢ ص مفتاح العلوم  -)  ١( 
  . ٣٥٠ص، يضاح يف علوم البالغة اإل -)  ٢( 
   علوم للطباعة والنشر  ،  الرياض م ، دار ال١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ط غة العربية ، بدوي طبانة معجم البال -)  ٣( 
                                 )  ٤٨٥ص /  ١ج (
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  : أقسام اللف والنشر  -
  :ينقسم اللف والنشر إىل قسمني  

  : وهذا القسم ينقسم إىل نوعني : اللف املفصل والنشر املفصل  - ١
  :لف مفصل ونشر مرتب : األول 

رتيب ، من وهو أن تذكر األشياء املتعددة مفصلة ، مث يذكر ما يتصل ا على سبيل الت     
   . غري تعيني ، ثقة بأن السامع يرده إليه 

â ö@è% t̀B N( :عاىل ومن أمثلته قوله ت      ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( 
!$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á   .)١(  
مث ذكر ما ) إياكم ( يف إنا ، و ضمري املخاطبني ) نا ( كلم فذكر متعدد وهو ضمري املت     

ضمري ( وهو يقابل ) لعلى هدى ( : يقابل كل واحد منهما على سبيل الترتيب فقال 
" ) . إياكم " ضمري املخاطبني ( وهو يقابل  ) أو يف ضالل مبني ( : مث قال " ) نا " املتكلم 

  .ل والنشر املرتب   فجاءت هذه اآلية على طريقة اللف املفص
  :لف مفصل ونشر غري مرتب : الثاين 

   
وهو أن تذكر األشياء املتعددة مفصلة ، مث يذكر ما يتصل ا ، ولكن ال على سـبيل       

الترتيب ، فقد يكون األول للثاين والثاين لألول ، و السامع هو الذي يرد كل شيء إىل مـا  
  .يناسبه 

    :ومن أمثلته قوله تعاىل      

â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٤( سورة سبأ  -)  ١( 
  )  ١٤٨ – ١٤٧ (سورة آل عمران  -)  ٢( 
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ذكر اهللا يف هذه اآليات دعاء املؤمنني ، وأم مجعوا يف دعائهم بني أمري الدنيا      
/uZ$: (واآلخرة ، فقال تعاىل  uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr&  ( ، وهذا من أمر اآلخرة

ôMÎm6: (مث قال  rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQ öq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$#  ( وهذا من أمر الدنيا ، مث جاء
اجلواب من عند اهللا ، لكنه ليس مرتباً على ترتيب اللف حيث قدم جزاء الدنيا على جزاء 

ãN: (قال تعاىل اآلخرة ، ف ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$#  ( وهذا جزاؤهم يف الدنيا ، مث قال :

)z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( وهذا جزاؤهم  يف اآلخرة.  
يف  يالنشر غري املرتب بالنشر املشوش ، ومنهم األلوس ذا وقد مسى بعض العلماءه    

التحرير ( ، وابن عاشور يف   )٢() نظم الدرر ( اعي يف ، و البق )١() روح املعاين ( تفسريه 
  . )٣() والتنوير 

وال شك أنه جيب أن يوصف القرآن الكرمي وما جاء فيه من أساليب بأوصاف حسنة ،      
فيه شيء من صفة  -يف نظري القاصر  -) املشوش ( بعيداً عن أوصاف النقص ،  ولفظ 

  .ع صفات النقص ، ومنها صفة التشويش النقص ، فيجب أن يرته القرآن من مجي
  .اللف امل والنشر املفصل  - ٢

وهو ذكر األشياء املتعددة على سبيل اإلمجال ، مث ذكر ما لكل واحد منها ، من غـري       
  . السامع يرده إليه يني ، ثقة بأن تع

ف جممل وال وإذا كان اللف جممالً فال نصف النشر بأنه مرتب أو غري مرتب ، ألن الل     
  .يعرف ترتيبه ، حىت يقال بأن النشر مرتب أو غري مرتب 

â (#q: مثل قوله تعاىل  ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 á  
 )٤(       

  ــــــــــــــــــــ
م         ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨طبعة  لتوزيع ،روح املعاين ، األلوسي ، دار الفكر للطباعة والنشر وا: انظر  -)  ١( 
  )١٩(الشعراء  سورة ،)  ٦٩ص/١٩ج/ ١٠م( 
م ، دائرة املعارف ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦/  ١نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، البقاعي ، ط : انظر  -)  ٢( 

  ). ١٧( الرعد  سورة،  ٣١٨ ص /١٠العثمانية حبيدر آباد ، ج
،  ٤٨ ص / ٢٤ ج / ٩ جملد ير ، ابن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ،التحرير والتنو: انظر  -)  ٣( 

   )٥٩(الزمر سورة 
  ) ١١١( سورة البقرة  -)  ٤( 
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 ٢٦ 

اليهود : يشتمل على فريقني خمتلفني من أهل الكتاب مها) قالوا ( فإن الضمري يف     
إال من كان يهودياً ، وقالت لن يدخل اجلنة : وقالت اليهود : والنصارى ، ومعىن هذه اآلية 

، مث ) قالوا (  اللف جممالً متعدداًنة إال من كان  نصرانياً ، فجاء لن يدخل اجل: النصارى 
  .ذكر ما خيص كل فريق بالتفصيل من غري تعيني ، ثقة بأن السامع يرد كل قول إىل صاحبه 

  
       : بالغة اللف والنشر  -

 مل على أسرار بالغية عديدة ، وحيتـوي علـى  شر يشتشك فيه أن اللف والن مما ال      
  :أغراض بالغية عظيمة ، من أمهها 

حيث إن اللف والنشر يؤكد املعىن يف الذهن ويثبته ، فيثري عند السـامع  : التوكيد  -     
  .      التخيل والتصور ، مما جيعل املعىن يرسخ يف الذهن 

 اللف والنشر ، ألنه هو الذي يطرق السـمع  تفخيم املبهم وتعظيمه ، وهذا ظاهر يف -     
  .أوالً فتذهب النفس فيه كل مذهب 

اإلقناع ، ألن اللف والنشر يدعو املتلقي إىل املشاركة يف فهم املراد، ثقة به ، وهـذه   -     
  .الدعوة من وسائل اإلقناع 

        .      التفصيل ، ويكون التفصيل يف اللف املفصل ، وهو تفصيل بليغ  -     
  .اإلجياز ، ويكون اإلجياز يف اللف امل ، وهو إجياز بليغ  -     
  .التقرير والتمكني ، ففن اللف والنشر يقرر املعىن وميكنه يف الذهن -     
السامع ليتلقى مـا   اإلثارة والتنبيه ، فاللف والنشر فيه إثارة وتشويق ، كما أنه ينبه -     

  .يأيت بعد ذلك 
والنشر يعمل على إعمال الفكر وجذب االنتباه ، فيشتاق املتلقي ملعرفة ما يأيت  اللف -    

  .بعد اللف ، ورد كل قول إىل صاحبه 
  .إىل غري ذلك من األغراض البالغية العظيمة اليت تكمن يف فن اللف والنشر      
سـة  وهذه األغراض البالغية سوف أكشف عنها من خالل النظم القرآين ، عنـد درا      

  . -إن شاء اهللا  -اآليات يف الصفحات اآلتية 
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  :الفصــــــــل األول 

  

  صــــور اللــف والنشــــر

  

  :و فيه  ثالثة مباحث 
  

  .اللف املفصل والنشر املرتب  :املبحث األول 

  .املرتب غري  اللف املفصل والنشر : املبحث الثاين 

  .اللف امل والنشر املفصل  : املبحث الثالث
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  صور اللف والنشر :الفصل األول 
  :ل املبحث األو 

  اللف املفصل والنشر املرتب 

ذكر ما يتصل ا على سبيل الترتيب ، من كر األشياء املتعددة مفصلة ، مث توهو أن تذ     
  .السامع يرده إليه يني ، ثقة بأن غري تع

فاللف يف هذا النوع يأيت مفصالً ومتعدداً ، مث يأيت بعده النشر كذلك مفصالً ومرتباً        
، من غري أن يكون هناك تعيني، ، فاألول لألول ، والثاين للثاين ، وهكذا  على ترتيب اللف

  .ألن املتلقي هو الذي يرد كل واحد إىل ما يناسبه 
  .شاهداً  عشرونأربعة وهلذا النوع اليت أحصيتها يف القرآن الكرمي وعدد الشواهد     
سب ورودها يف حب سأبني هذه الشواهد ، وأذكرها -إن شاء  -ويف هذا املبحث      

  .القرآن الكرمي  
وسأقوم يف هذا املبحث بتعيني اللف املتعدد املفصل ، مث أبني النشر وأرجع كل قول إىل      

ى صاحبه ، سواء أكان اللف والنشر على مستوى آية ، أو على مستوى مقطع ، أو عل
يف الفصل مستوى سورة ، وسأكتفي بذكر الشاهد فقط ، وذكر موضع اللف والنشر ، و

  .سأفرد كل نوع من هذه األنواع يف مبحث مستقل  -إن شاء اهللا  - الثاين من هذا البحث 
  .حىت ال تتكرر املوضوعات ، وحيدث بينها تداخل 

ذكرمها للنشر املرتب مع اللف املفصل  وقد ذكرت يف هذا املبحث نوعني جديدين    
ر أحد جزأيه ، واللف املفصل والنشر اللف املفصل والنشر املرتب املضم:  السيوطي، ومها

)  ١٨٧( امل ، وهو عكس اللف امل ، وقد ورد هذان النوعان يف سورة البقرة آية 
  .وسأبينهما يف موضعهما إن شاء اهللا 
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  :قال تعاىل  - ١
 â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB 

×Aôâtã üwur öN èd tbrãç |ÁZãÉ ÇÍÑÈ á )١(  

مرتني ، وهي ختتلف يف كل مرة عن األخرى ، )   øÿtR§(وردت يف هذه اآلية كلمة      

 wur) : ( اجلازية ( ما يقابل كل نفس ، فقال عن النفس األوىل  - عز وجل  -مث ذكر اهللا 

ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×pyè» xÿx©  (ال عن الثانية وق ) زي عنهاا) : (üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã  ( على
  )٢( .طريقة اللف والنشر املرتب 

  
  : قال تعاىل  -٢

â øåÎ) ur óO çFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ól ÌçøÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )٣(   

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٤٨( آية  -سورة البقرة   -)  ١( 
هـ ١٤١٤ - ١/ أمحد احلمادي ، ط . د/ حتقيق . للسيوطي   -قطف األزهار يف كشف األسرار : انظر  -)  ٢( 

  ) ٢٤٨ص  /  ١ج (   . إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، قطر
  ) . ٦١( آية  -سورة البقرة  -)  ٣( 

     



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣٠ 

  :يف موضعني الشاهد يف هذه اآلية   

/ôMt: ( قوله تعاىل :  األول ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 
y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd,yÛø9$#  (  

/Mt: (لف يف قوله تعاىل حيث جاء ال   ÎéàÑ ur  ( وقوله) :râä !$t/ ur  ( مث ذكر ما يناسب كل

y7Ï9ºså óO: (واحد منهما ، فقال تعاىل  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$#  (وهو يقابل قوله: 

)Mt/ ÎéàÑ ur  ( مث قال) :öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   ( قوله تعاىل وهو يقابل) :râä !$t/ ur  (

  .على طريقة اللف والنشر املرتب 

y7Ï9ºså óO: (قوله تعاىل  : الثاين ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ 

Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9º så $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâ tF÷ètÉ  ( ا ـــ، مهر فعلني خمتلفني ـحيث ذك

)crãç àÿõ3 tÉ  ( و)cq è=çG ø)tÉ u  ( مث ذكر ما يناسب كل فعل ، فقال) :y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã  (

crãç(إشارة إىل  àÿõ3 tÉ (مث قال ،:)(#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ   (ارة إىل ــإش)cq è=çG ø)tÉ ( ،

   )١( .على طريقة اللف والنشر املرتب ذلك وجاء 
  
 : قال تعاىل  - ٣
â ãçöky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 

ỳJ sù yâÍky ãN ä3YÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3  
ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )٢(   

  ـــــــــــــــــــ
         ) ٢٦٦ص /  ١ ج(  قطف األزهار :  انظر  -)  ١( 
  ) . ١٨٥( آية  -سورة البقرة  -)  ٢( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣١ 

ỳJ: (يف قوله تعاىل الشاهد      sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 

9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur 

no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã $tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  (  ذكر يف هذه اآلية

ỳJ: (متعددة ، هي قوله تعاىل  عبارات sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù  (وله تعاىلوق:  

)t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tçyz é&  ( وقوله تعاىل ) :ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ 

tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#   ( ،مث ذكر ما يقابل كل عبارة من هذه العبارات الثالث  ،

q#): (فقال سبحانه  è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   (األوىل وهذا يقابل العبارة )ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# 

çm ôJ ÝÁ uäù=sù    ( أي إكمال عدة الشهر بالصوم ،  مث قال :  )(#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã $tB 

öN ä31 yâyd   (وهي قوله  ةالثاني وهو يقابل العبارة :)t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù 

ô Ï̀iB BQ$É r& tç yzé&  ( ، أي لتكربوا اهللا على ما هداكم من كيفية قضاء الصوم للمريض واملسافر

öN: (مث قال بعد ذلك  à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( ةالثالث وهو يقابل العبارة )âÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ 

tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#   (م اليسر ومل يرد بكم أي تشكرون اهللا على أن أراد بك

  )١(. العسر 
   ـــــــــــــــــــ

/ اعتىن به  -للزخمشري ) الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ( تفسري : انظر  -)  ١(  
  ) ١١٣( لبنان   -دار املعرفة  بريوت  -م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ - ١/ خليل مأمون شيحا ، ط 
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 ٣٢ 

  : قال تعاىل  -٤
â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )١(  

q#): (الشاهد يف قوله تعاىل       è=ä. ur  (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢O èO (#q ëJ Ï? r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$#  (  

äÝøã( مها  وجد يف اآلية كلمتان      sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ ÅÝøã(و )   #$ sÉø:$# Ïäuq óôF{ مث ذكر ما يقابل )   #$

z̀: (  ، فقال  األوىل الكلمة ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( يقابل الكلمةوهو يقابل اخليط األبيض ، وأضمر ما  
  لكم اخليط األبيض نيحىت يتب: من الليل ، أي : ديره ، وتق) اخليط األسود  (ة وهي الثاني 

وجاء هذا الكالم على طريقة اللف والنشر املرتب ) . الليل ( من اخليط األسود ) الفجر ( 
  .املضمر أحد جزأيه ، وهو نوع جديد من أنواع النشر 

اخليط (  أنه ميكن أن يكون اللف هنا مفصالً: وللسيوطي رأي آخر يف هذه اآلية ، وهو    
من : ( فقوله ) من الفجر ( مث جاء النشر بعد ذلك جممالً ) اخليط األسود ( و ) األبيض 
وجممل للفجر الكاذب ) اخليط األبيض ( جممل للفجر الصادق الثاين الذي يقابل ) الفجر 

على طريقة اللف املفصل والنشر امل ، وهو عكس ) اخليط األسود ( األول الذي يقابل 
  )٢() . ب ، مل أر من نبه عليه وهذا نوع غري: ( امل ، وقد قال السيوطي اللف 

  ــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨٧( سورة البقرة ، آية  -)  ١( 
  )   ٤٠٥ - ٤٠٤ص /  ١ج( قطف األزهار يف كشف األسرار : انظر  -)  ٢( 
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 ٣٣ 

  

  : قال تعاىل  - ٥

â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 

y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )١(  

t̀Bur ÷äÏâs?öç : (الشاهد يف قوله تعاىل       tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (  

äÏâs?öç÷(  :اً وهو قوله تعاىل حيث ذكر متعدد  tÉ öN ä3ZÏB t̀ã  ( Ïm ÏZÉ Ïä و )ôMßJ uäsù uq èd ur ÖçÏù% ü2  (  

´y7Í: (  تعاىل مث قال  ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur (  (ه قابل قولوهذا ي: 

)äÏâs?öç tÉ  ( مث حتبط العمل وإن مل تتصل باملوت ،  وهذا بناء على قول من قال بأن الردة

´y7Í: ( الـق ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( مقابل  )MßJ uäsù  ( ألن اخللود

   )٢(. لى طريقة اللف والنشر املرتب ع لنار عائد إىل املوت على الكفر ،يف ا
  ـــــــــــــــــــ

                         ) ٢١٧( آية  -سورة البقرة  -)  ١( 
  ) ٤٥٤ص/  ١ ج(قطف األزهار : ر انظ -)  ٢( 
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 ٣٤ 

  : قال تعاىل  - ٦

â uq èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% 

ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$# 4 ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4 uq èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$# 

ÇÐÌÈ á  )١(  

uq (مها  يف هذه اآلية عبارتني -اىل سبحانه وتع -ذكر اهللا       èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû 

Íëq êÁ9$#  (فقال  مث ذكر ما يناسب كل عبارة ،) :uq èd ur ãNãÅ6 ptø:$#  (وهو راجع إىل العبارة 
: تعاىلمث قال  للسموات واألرض ويف كل ما يفعله ،هو حكيم يف خلقه : ، أي  األوىل

)éçÎ6 yÇø9$#  (ر ، الغيبية منها واملشاهدة ، خبري جبميع األمو: ، أي  ةالثاني وهو راجع إىل العبارة
  )٢( .هذا األسلوب على طريقة اللف والنشر املرتب  وقد جاء

  
  : قال تعاىل  - ٧
â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èdur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á  )٣(   

ûw çm(: وهو قولـه تعاىل متعدد  كالم  يف اآلية      à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{   : قولـه تعاىل و )   #$

 )uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ ã#: (، فقال  مث ذكر ما يقابل كالً)  #$ ÏǕ=9$#  (وهو يقابل اجلملة 

w çm(  األوىل à2Íëôâè? ãç» |Áö/ F{ éçÎ6: ( مث قال )  #$ sÉø:$#  ( ةالثانياجلملة وهو يقابل )uq èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#   ( ، ففيه لف ونشر مرتب .)٤(  
            ـــــــــــــــــــ

  )               ٧٣( آية  -سورة األنعام  -)  ١( 
    ) ١٩١ص/  ٧ ج / ٤ جملد  ( روح املعاين: انظر  -)  ٢( 
                )  ١٠٣(  -سورة األنعام  -)  ٣ (
  )     ٣٤٠( الكشاف : انظر  -)  ٤( 
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 ٣٥ 

  : قال تعاىل  - ٨

â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )١(  

ôMyJ(، مها  يف اآلية مجلتان      Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä  ( و)Mn=Å_Á èù  (ًمنهما مث ذكر ما يقابل كال ، 

Ï̀B ÷b: ( فقال  à$©! AOäÅ3 ym ( وهو يقابل)ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä  ( مث قال ،) :éçÎ7 yz  ( وهو يقابل

 )Mn=Å_Á èù  (أحكمها حكيم وفصلها خبري ، ففيها لف ونشر مرتب : ي أ  .)٢(   
  

  : قال تعاىل  - ٩

â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. 

ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù ( b Î) ur (#öq ©9uq s? þíÎoTÎ*sù ß$% s{r& ö/ ä3 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ AéçÎ6 x. ÇÌÈ á  )٣(   

Èb(  :يف اآلية كالم متعدد ، األول قوله تعاىل      r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë   ( قوله والثاين :)§N èO 

(#þq ç/q è? Ïm øãs9Î)  ( على طريقة اللف والنشر  ا يقابل كل كالم على الترتيب ،ممث جاء بعد ذلك

N: (ه فقال سبحاناملرتب ،  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB  ( فالتمتع مرتب على

ÏN÷s: ( مث قال بعد ذلك  تغفار ، فهو يقابل الكالم األول ،االس ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù  (

   )٤(. ة ، فهو يقابل الكالم الثاين فإيتاء الفضل مرتب على التوب
  

  ـــــــــــــــــــ
  )  ١( سورة هود   -)  ١(  

        ) ٢٠٥ص /  ١١ ج / ٦ جملد (روح املعاين  : انظر  -)  ٢( 
  )  ٣( سورة هود  -)  ٣ (
  )  ٢٠٨ ص / ١١ ج / ٦ م (روح املعاين : انظر  -)  ٤( 
  



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣٦ 

  : قال تعاىل  - ١٠

â ô t̀Bur ÞO n=øßr& Ç £̀J ÏB 3ìuétIøù$# ín? tã «!$# $¹/ Éãü2 4 öÅ Í´ ¯» s9'ré& öcq àÊtç ÷èãÉ 4ín? tã öN ÎgÎn/ uë ãAq à)tÉ ur 

ßâ» ygô©F{ $# Ïä Iwàs ¯» yd öúï Ï% ©!$# (#q ç/ xãx. 4ín? tã óO ÎgÎn/ uë 4 üwr& èp uZ÷ès9 «!$# ín? tã tûü ÏJ Î=» ©à9$# ÇÊÑÈ öúï Ï% ©!$# 

tbrëâÝÁ tÉ t̀ã È@ã Î6 yô «!$# $pktXq äóö7 tÉ ur % [ ùq Ïã N èd ur Ío tç ÅzFy$$Î/ öLèe tbrãç Ïÿ» x. ÇÊÒÈ y7Í´ ¯» s9'ré& öN s9 (#q çRq ä3 tÉ 

öúï Ìì Éf÷èãB íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur tb% x. O çlm; Ï̀iB Èbrßä «!$# ô Ï̀B uä !$uäÏ9÷rr& ¢ ß# yè» üÒ ãÉ ãN ßgs9 Ü>#xãyèø9$# 4 $tB 

(#q çR% x. tbq ãèã ÏÜtG ó¡ oÑ yìôJ ¡¡9$# $tBur (#q çR$ü2 tbrçéÅÇö7 ãÉ ÇËÉÈ y7Í´ ¯» s9'ré& tûï Ï% ©!$# (#ÿrçéÅ£ yz öN åk|¦àÿRr&  

¨@|Êur N åk÷]tã $̈B (#q çR$ü2 tbrçétIøÿtÉ ÇËÊÈ üw tPtç y_ öN åk̈X r& íÎû Ío tç Åz Fy$# ãN èd öcrçéy£ ÷z F{ $# ÇËËÈ ¨b Î) 

tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# (#þq çFt6 ÷z r&ur 4ín<Î) öN ÍkÍh5uë y7Í´ ¯» s9'ré& Ü=» ptõ¾ r& Ïp ¨Y yfø9$# ( öN èd $pké Ïù 

tbrà$ Î#» yz ÇËÌÈ * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ 

¸x sW tB 4 üx sùr& tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )١(   

â ô: (قوله تعاىل  ورد يف هذا املقطع  فريقان خمتلفان ، األول يف      t̀Bur ÞO n=øßr& Ç £̀J ÏB 3ìuétIøù$# 

ín? tã «!$#  $¹/ Éãü2  (..ــاين يف و ــه تعــاىل الث b¨: (قول Î) tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# 

(#þq çFt6 ÷z r&ur 4ín<Î) öN ÍkÍh5uë .. ( فقـال  مث ذكر ما يقابل كل فريق ،) :ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 

ÉdO |¹ F{ $#ur  ( وهو راجع إىل الفريق األول ، مث قال :)ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  (  وهو راجـع إىل

    )٢(. ، ففيه لف ونشر مرتب  الفريق الثاين
   . اهللا  لث من هذا الفصل إن شاءسأبينه يف املبحث الثاويف اآلية لف جممل ، : وقيل     

  ــــــــــــــــــ
           )  ٢٤  - ١٨(  سورة هود  -)  ١( 
  )  ٣٥ص /  ١٢ج/  ٦ جملد (روح املعاين  : انظر  -)  ٢( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣٧ 

  : قال تعاىل  -١١
â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# yâãèø)tF sù $YBq è= tB #·ëq Ý¡ øt¤C á)١(    

 üwur: (قوله تعاىل ه اآلية أمرين متعددين ، األول يف يف هذ -سبحانه وتعاىل  - ذكر اهللا      

ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã (  ، قوله تعاىل الثاين يف و إشارة إىل البخل) :üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s?   

¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# (  ال ـل واحد منهما ، فقـابل كر ما يقـمث ذكراف ، ـإشارة إىل اإلس: 

)yâãèø)tFsù $YBq è=tB  ( وهو يقابل قوله تعاىل) :wur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã  ( ، مث قال :

)#·ëq Ý¡ øt¤C (  وهو يقابل قوله تعاىل: )üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  ( ،طريقة اللف والنشر  على

   )٢(. املرتب 
  : تعاىل قال  -١٢

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )٣(   

ü@øã(مها  كلمتني مجع يف اآلية الكرمية بني      تص به كل، مث ذكر ما خي)  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©

q#)( :اىل ــالليل فقال تع صـالترتيب ، فذكر أوالً ما خيمنهما ، حسب  ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù   (  

q#)( :مث ذكر ما خيص النهار فقال  äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù   (،  ففيه لف ونشر مرتب.)٤(  

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٢٩( سورة اإلسراء   -)  ١(  

  ) ٨٥ص  / ١٥ ج / ٦ جملد (التحرير والتنوير  : انظر  -)  ٢( 
  )    ٧٣( سورة القصص  -)  ٣( 
  ).   ١٧١ ص/ ٢٠ج/  ٨ م (التحرير والتنوير  : انظر  - -)  ٤( 

  



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣٨ 

  : قال تعاىل  -١٣

â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )١(   

Yä$tã#(متعددة ، وهي  مجع اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات بني أمساء      u  ( و )#yäq ßJ rO u  (

«crãç( و  s%u  ( و)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، مث ذكر ما حصل لكل واحد منهم من

N: (العذاب على الترتيب ، فقال سبحانه  ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øãn=tã $Y6 Ï¹% tn  ( ،  وهذا يقابل

Yä$tã#( : قوله تعاىل u (  مث قال ، ) :O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èpysøä¢Á9$#  ( ،ابل ـذا يقـوه

yäq#(  :ـهقول ßJ rO u (  مث قال سبحانه ) :Oßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ وهذا ، )   #$

«crãç(  :يقابل قوله  s%u (  مث قال) :O ßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r&  ( وهذا يناسب قوله تعاىل :

)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، لى أسلوب اللف والنشر املرتب عوجاءت هذه اآليات .)٢(  

  
  ـــــــــــــــــــ

  )    ٤٠ - ٣٨( سورة العنكبوت  -)  ١( 
          ) ٢٥١ ص / ٢٠ ج / ٨ م (التحرير والتنوير  : انظر  -)  ٢( 
  



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٣٩ 

  : قال تعاىل  -١٤
â ô Ï̀Bur ¾Ïm ÏG» tÉ#uä / ä3 ãB$uZtB È@øã ©9$$Î/ Íë$pk̈]9$#ur N ä. ät !$tóÏG ö/ $#ur Ï̀iB ÿ¾Ï& Î#ôÒ sù 4 ûcÎ) íÎû öÅ Ï9ºså ;M» tÉ Uy 

5Q öq s)Ïj9 öcq ãèyJ ó¡ oÑ ÇËÌÈ á   )١(  

/( : قوله متعدد وهو كالم ذكر يف اآلية       ä3 ãB$uZ tB  ( و)N ä. ät !$tóÏG ö/ $#ur Ï̀iB ÿ¾Ï& Î#ôÒ sù  ( وهذا

È@øã(: هو اللف ، مث نشر هذا اللف بقوله  ©9$$Î/ Íë$pk̈]9$#ur  (  فالليل يناسب )/ ä3 ãB$uZtB   ( والنهار

N(يناسب  ä. ät!$tóÏG ö/ $#ur Ï̀iB ÿ¾Ï& Î#ôÒ sù  ( قال األلوسي معلقاً على هذه اآلية ، ) : وال يأىب ذلك
   )٢() . ا وسطا لالهتمام بشأما توسيط الليل والنهار ألما يف نية التأخري ، وإمن

فجعل وقد تكلف صاحب الكشاف : ( بقوله  اآلية وقد علق ابن عاشور على هذه    
الكالم من قبيل اللف والنشر ؛ على أن اللف وقع فيه تفريق ، ووجهه حمشيه القزويين بأن 

هو رأي  –واهللا أعلم  –والرأي األقرب يف نظري  )٣(. ) التقدمي لالهتمام بآية الليل والنهار 
  .ابن عاشور ، ألنه بعيد عن التكلف ، ومناسب لظاهر اآلية 

  : قال تعاىل  -١٥

â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )٤ (                       
  ـــــــــــــــــــ

                             ) ٢٣( سورة الروم  -)  ١( 
                    ) ٣٢ ص / ٢١ ج / ١١ م (روح املعاين  -)  ٢( 
  ) ٧٦ص /  ٢١ج /  ٨م ( التحرير والتنوير  –)  ٣( 
      )   ٢٤ - ٢٢( سورة األحزاب  -)  ٤( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤٠ 

q#: ( هذه اآليات بني قولهيف  سبحانه وتعاىل مجع     è%yâ|¹  ( وقوله):$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?  (

tBur öN$: (إن اللف يف قوله تعاىل : وقيل  èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur  ( إن اللف يف قوله : وقيل

J£$: (تعاىل  s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur . (  

q#( : قوله تعاىل يفأن اللف  -واهللا أعلم  -رجح يف نظري واأل     è%yâ|¹  ( وقوله):$tBur 

(#q ä9£ât/ WxÉÏâö7 s?  ( ألنه مناسب لظاهر اآلية ، وال حيتاج إىل تكلف يف تعيينه.  

ìÌì: (أما النشر فقد جاء على سبيل الترتيب ، فقال سبحانه      ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# 

öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ (هو يناسب و)#q è%yâ|¹  ( مث قال) :z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ 

öN Îgøän= tæ  ( وهو يناسب )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?  (ألن قوله تعاىل : )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉÏâö7 s?  (
   )١( .ن بدل ، وهم املنافقون مبتعريض 

  

  : قال تعاىل  -١٦
â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )٢(     

(RÎ̄$( يف) نا ( متعدد وهو ضمري املتكلم يف اآلية ذكر     ur ( و ضمري املخاطبني ،)N à2$É Î)  (

?4ín(: بيل الترتيب فقال مث ذكر ما يقابل كل واحد منهما على س yès9 ì́âèd (   وهـو يقابـل    

«@rr& íÎû 9÷(: مث قال " ) نا " ضمري املتكلم (  n=|Ê &úü Î7 ïB ( وهو يقابل )       ضـمري املخـاطبني
  )٣(. فجاءت هذه اآلية على طريقة اللف املفصل والنشر املرتب   ، " ) إياكم " 

                                                  ـــــــــــــــــــ
           )  ١٧٣ - ١٧١ ص / ٢١ ج / ١١م( روح املعاين  : انظر  -)  ١( 
  )  ٢٤( سورة سبأ  -)  ٢( 
هـ   ١/١٤١٧مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب ، ط / تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، إعداد : انظر  - )  ٣( 

  ) ٤٧٠/  ٣(  دار إحياء التراث العريب ، بريوت



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤١ 

  : قال تعاىل  - ١٧

â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )١(    

tûï: (   بني فريقني ، األول يف قولـه  يف هاتني اآليتني  تعاىل مجع   Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã 

ÓâÉ Ïâx©  (والثاين يف قوله ) :( tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  (  مث ذكر ما يناسب كـل

b¨: (  فريق ، فقال  Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ  (  وهو يناسب الفريـق األول)tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; 

Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  ( مث قال) :ìÏâökuâ ur t̀B âä !$t± oÑ  (  وهو يناسب الفريق الثـاين)tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä 

(#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( ففي الكالم لف ونشر مرتب .)٢(  

  

  : قال تعاىل  -١٨

â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )٣(   

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٨ – ٧( ورة فاطر س –)  ١( 
  )  ١٧٠/  ٢٢ج /  ١١م ( روح املعاين : انظر  -)  ٢( 
  )                    ٢٢( سورة فاطر  -)  ٣( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤٢ 

ä(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع   !$uã ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{   : ، فقال مث ذكر ما يناسب كالً )  #$

)4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ tBur |MRr& 8ìÏJ$! ): (مث قال )  #$ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{    )١(. طريقة اللف والنشر املرتب على )  #$
  

  : قال تعاىل  -١٩

â !$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @ç øBr& AOäÅ3 ym ÇÍÈ á  )٢(   

«RÎ) çm̄$!(وجد يف هاتني اآليتني متعدد وهو       oY ø9tìRr&  ( أي أنزلنا القرآن ، و)7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB  ( ،

RÎ) $̈Zä. z̀̄$: (، فقال  منهما مث ذكر اهللا سبحانه ما يقابل كالً É ÍëÉãZãB  ( أي بالقرآن ، وهذا

«RÎ) çm̄$!(  :يناسب قوله  oY ø9tìRr&  (مث قال ، ) :$pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @ç øBr& AOäÅ3 ym (   وهذا يناسب قوله :  

 )7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB  ( أي يف الليلة املباركة ) ٣(. يفرق كل أمر ) ليلة القدر وهي (  

  
  : قال تعاىل   -٢٠

â y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå 

yìÌì øgsÜur tûï Ï% ©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á  )٤(  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٢٩٥/  ٢٢ج /  ٩م (  التحرير والتنوير  : انظر  -)  ١ (
                   )  ٤ - ٣( سورة الدخان  -)  ٢( 
  ) ٢٧٩ / ٢٥/  ١٠ (التحرير والتنوير : انظر  -)  ٣( 
  ) ٣١ - ٣٠( سورة النجم   -)  ٤( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤٣ 

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (اللف يف هاتني اآليتني هو يف قوله تعاىل      Î#ã Î7 yô  ( وقوله) :ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF÷d yìÌì(: جاء النشر مرتباً على ترتيب اللف ، فقال سبحانه مث )  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& 

$yJ Î/ (#q è=ÏHxå  ( وهذا يناسب قوله :)¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜur tûï Ï% ©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/  ( وهذا يناسب قوله :)ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# (  .)١(  

  : قال تعاىل  -٢١

â ¼ çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)٢(   

uq: ( ت كالم متعدد هو قوله تعاىل يف هذه اآليا   èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs%  ( وقوله)  :uq èd ur 

Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ   ( ترتيب اللف ، فقال سبحانه  جاء بيان هذا اللف مرتباً على وقد) :uq èd 

ìÏ% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §NèO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  ( وهذا يناسب

uq: (قوله  èdur  4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs%   (سبحانه مث قال ) :ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßlãç øÉsÜ  

$pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßl ãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbqè=uK ÷ès? 

×éçÅÁ/  ( وهذا يناسب قوله ) :uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( ، ففي الكالم لف ونشر مرتب .)٣(  

   ـــــــــــــــــــ
                ) ١٢٠/  ٢٧/  ١١(التحرير والتنوير : انظر  -)  ١( 
  ) ٤ - ٢( سورة احلديد  - ) ٢( 
  ) ٣٦٤/  ٢٧/  ١١(التحرير والتنوير : انظر  -)  ٣( 



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤٤ 

  :قال تعاىل  -٢٢

â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )١(  

Yäöç#: (قوله تعاىل  ، األوىل يف اآليتني كلمتان تورد     t/  (قوله ة والثاني) :$¹/#uéü°  ( مث ذكر

Yäöç#(   :ه ـوهذا يقابل قول )  ûwÎ) $VJäÏHxq: (، فقال  ة منهماما يقابل كل واحد t/  ( مث قال:  

 )$]%$¡¡ xî ur  ( وهذا يقابل قوله) :$¹/#uéü°  ( وقال ابن عاشور معلقاً على اللف والنشر يف ،

¡¡$%[$ VJäÏHxq$(واستثناء : ( هاتني اآليتني  xî ur  ( من )#Yäöç t/ ( أو  ) $¹/#uéü°  ( على طريقة اللف

نقطع ألن احلميم ليس من جنس الربد يف شيء إذ هو شديد ، وهو استثناء م والنشر املرتب
  )٢(). املُهل من جنس الشراب  ، إذ ليس احلر، وألن الغساق ليس من جنس الشراب

  : قال تعاىل  -٢٣

â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )٣(  

: له تعاىل ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قو     

)$uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (pygÅ3» sù ur ( وهذا طعام اإلنسان  ،

Y7$: ( والصنف الثاين يف قوله تعاىل  ôÒ s%ur ) ($|/ r&ur  ( ًوهذا طعام األنعام ، واللف جاء مفصال  

  ــــــــــــــــــ 
  )                          ٢٥ - ٢٤(  سورة النبأ  -)  ١( 
                        )  ٣٨ / ٣٠ / ١٢(التحرير والتنوير   -)  ٢( 
  ) ٣٢ - ٢٤( سورة عبس  -)  ٣( 

  



 ــــ املبحث األول ــــــــــــول ــ الفصل األـــــ

 ٤٥ 

«Yè$:  (  متداخالً مع بعضه ، مث جاء النشر مرتباً ، فقال تعاىل   tG ¨B ö   / ä3     وهذا يناسب)   9©

uZ÷K$(:  قوله  t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur  ( )$ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ  ( )p ygÅ3» sùur (  أي هذه

/ö : (األصناف للبشر ، وهذا يقابل الصنف األول ،  مث قال  ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  (وهذا يناسب قوله 

Y7$(  :تعاىل  ôÒ s%ur  ( )$|/ r&ur (  أي هذه األصناف لألنعام ، وهذا يقابل الصنف الثاين ، ففي
  .  لف ونشر مرتب  اآليات

  )١(. وقد ذكر ابن عاشور أن اللف والنشر يف هذه اآليات ليس مرتباً    
  

  : قال تعاىل  -٢٤
â öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ 

$̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )٢(   
متعددة ،   -صلى اهللا عليه وسلم  -ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات نعماً للرسول   

öN: (وهي قوله تعاىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( وقوله تعاىل) :x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  (

x8 : (تعاىل وقوله  yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù . (  

'Br̈$: (كل نعمة من هذه النعم الثالث على سبيل الترتيب ، فقال  مث ذكر ما يناسب   sù 

zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة األوىل )öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur 

ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öçpk÷]s?  ( وهذه تقابل النعمة الثانية)x8 yây ùrur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( مث قال ) :$̈Br&ur 

Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛ sù  ( وهذه تقابل النعمة الثالثة)x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  ()٣( .  
ذه اآليات لف ونشر قد يكون يف ه: البن عاشور رأي آخر يف هذه اآليات ، وهو أنه  و 

  . - إن شاء اهللا  -الفصل   من هذايف املبحث الثاين، وسأبني هذا الرأي غري مرتب 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ١٣٤/  ٣٠/  ١٢(التحرير والتنوير : انظر  -)  ١( 
  )              ١١ - ٦( سورة الضحى )  ٢( 
 ) ٤٠٢ -٤٠١ / ٣٠  / ١٢ (التحرير والتنوير : انظر  -)  ٣ (



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٤٦ 

  
  
  
  
  

 :ل األول ـــــالفص
  

  ف والنشـــرــور اللــــصـ
  

  :املبحث الثاين 
  

  اللف املفصل والنشر غري املرتب  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٤٧ 

  :املبحث الثاين 
  

  اللف املفصل والنشر غري املرتب 
       
وهو أن تذكر األشياء املتعددة مفصلة ، مث يذكر ما يتصل ا ، ولكن ال على سـبيل       

فقد يكون األول للثاين والثاين لألول ، والسامع هو الذي يرد كل شيء إىل مـا  الترتيب ، 
  . يناسبه 

فاللف يف هذا النوع يأيت مفصالً ومتعدداً ، مث يأيت بعده النشر كذلك مفصالً و لكنـه       
  .  مرتباً على ترتيب اللف ليس 
روده يف القرآن الكرمي ، ث ووهذا النوع يأيت يف املرتبة الثانية من حيث العدد ومن حي     

  .شاهداً  عشر ستة يف القرآن الكرمياليت أحصيتها  هشواهدعدد ف
ألن النشـر غـري    ء على ترتيب اللف ،من النوع املرتب الذي جا وهذا أغمض مسلكاً    

املرتب الذي يأيت على ترتيـب اللـف ، وال   املرتب فيه إعمال للذهن أكثر ، بعكس النشر 
  . وإعمال للذهن كبري حيتاج إىل تفكري

سب ورودها يف القـرآن  حبسأبني هذه الشواهد ، وأذكرها  -إن شاء  -ويف هذا املبحث 
  .الكرمي  

بتعيني اللف املتعدد املفصل ، مث أبني النشـر   -إن شاء اهللا  -وسأقوم يف هذا املبحث      
للف والنشر علـى  ، وأرتبه ، وأرجع كل قول إىل صاحبه ، سواء أكان ا اًمرتبالذي ليس 

مستوى آية ، أو على مستوى مقطع ، أو على مستوى سورة ، وسأكتفي بذكر الشـاهد  
  .فقط ، وتبيني موضع اللف والنشر 

  
  
  
  
  



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٤٨ 

  : قال تعاىل  - ١
â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(   

'Br̈$: (ريقني ، األول يف قوله تعاىل مجع اهللا يف هذه اآلية بني ف      sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë (  ( والثاين يف قوله تعاىل) :$̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù 

!#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB  (ترتيب ، مث ذكر ما خيص كل فريق ، لكن ليس على سبيل ال

ë@ÅÒ ¢: (فقال  ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2  ( وهذا يناسب الفريق الثاين وهم الذين كفروا ، مث قال :

)ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x.  ( وهذا يناسب الفريق األول وهم الذين آمنوا ، فجاءت هذه اآلية على
  )٢(.طريقة اللف والنشر غري املرتب 

  
  : قال تعاىل  - ٢
â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhç çtø:$$Î/ ßâö6 yèø9$#ur Ïâö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{ $$Î/ 4 ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 
y7Ï9ºså ×#ã ÏÿøÉrB Ï̀iB öN ä3 În/ §ë ×p yJ ômuëur 3 Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# yâ÷èt/ y7Ï9ºså ¼ã& s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÐÑÈ á )٣(  

ô: (، مها قوله تعاىل  بحانه يف هذه اآلية عبارتنيذكر اهللا س      ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s!  ( واملراد به

ô: (اجلاين ، وقوله تعاىل  Ï̀B ÏmäÅz r&  ( ، ين عليه ، مث ذكر ما خيص كل واحدواملراد به ويل ا
  : اىلـال تعـس ترتيب اللف ، فقـى عكـى سبيل الترتيب ، بل جاء علـلكن ليس عل

  ـــــــــــــــــــ
  )         ٢٦( سورة البقرة  -)  ١( 
      ) ٣٦٥ص /  ١ج /  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٧٨( سورة البقرة  -)  ٣( 
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 ٤٩ 

)7í$t6 Ïo?$$ sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  ( ين عليه املذكور يف قوله تعاىلوهذا يعود إىل ويل ا) :ô Ï̀B ÏmäÅz r&  (
íä: (مث قال  !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  ( وهذا يعود إىل اجلاين املذكور يف قوله تعاىل):ô ỳJ sù uíÅ"ãã 

¼ ã& s!  (وإن فسر . اللف والنشر غري املرتب  على طريقة)ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã&s!  ( ين عليه ، وبويل ا
Ï̀B ÏmäÅz: (قوله  r&  ( ًباجلاين كان اللف والنشر على هذا التفسري مرتبا.)١(  
  : قال تعاىل  -٣
â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )٢(  

ذكر اهللا يف هذه اآليات دعاء املؤمنني ، وأم مجعوا يف دعائهم بني أمري الدنيا واآلخرة ، 
/uZ$: (فقال تعاىل  uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr&  ( وهذا من أمر اآلخرة ، مث قال :

)ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQ öq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$#  ( وهذا من أمر الدنيا ، مث جاء اجلواب
من عند اهللا ، لكنه ليس مرتباً على ترتيب اللف حيث قدم جزاء الدنيا على جزاء اآلخرة ، 

ãN: (فقال تعاىل  ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$#  ( مث قال وهذا جزاؤهم يف الدنيا ،) :z̀ ó¡ ãmur 

É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( يقول أبو حيان وهذا جزاؤهم  يف اآلخرة ، ) : وملا تقدم يف دعائهم ما

ç: (يتضمن اإلجابة فيه الثوابني ، وهو قوهلم  Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur  ( فهذا يتضمن ،

ôMÎm6(. ثواب اآلخرة  rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur  ( يتضمن ثواب الدنيا ، أخرب تعاىل أنه منحهم
الثوابني ، وهناك بدؤوا يف الطلب باألهم عندهم ، وهو ما ينشأ عنه ثواب اآلخرة ، وهنا 

ذكر ثواب الدنيا ليكون ذلك إشعاراً هلم بقبول دعائهم وإجابتهم . أخرب مبا أعطاهم مقدماً 
  )٣(. ) ب اآلخرة إىل طلبهم ، وألن ذلك يف الزمان متقدم على ثوا

  ــــــــــــــــــــــــــ
  )  ٣٨٥ص/  ١ ج (السيوطي   -قطف األزهار يف كشف األسرار : انظر  -)  ١( 
      ) ١٤٨ - ١٤٧( سورة آل عمران  -)  ٢( 
زكريا . عادل أمحد عبداملوجود ، علي حممد معوض ، د/ البحر احمليط أليب حيان ، حتقيق : انظر : انظر  -)  ٣( 

  ) ٨١/  ٣(م  ١٩٩٣هـ ١٤١٣/  ١أمحد النجويل اجلمل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط . عبدايد النويت ، د



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٠ 

  : قال تعاىل  -٤

â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )١(  

¡t̀Bur ó=Å: ( هذه اآلية متعدداً ، وهو قوله تعاىل جاء اللف يف      õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î)  (

O¢: (وقوله  èO ÏQ öç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/  ( ، مث جاء النشر بعد ذلك ،  لكنه ليس مرتباً على ترتيب اللف

Ïâs)sù ü@yJ: (فقال تعاىل  tG ôm$# $YY» tFökæ5  ( وهذا يرجع إىل قوله تعاىل) :¢O èO ÏQ öç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/  ( مث

VJ$: (قال  øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( وهذا يرجع إىل قوله تعاىل) :t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) . ( )٢(  

 
  : قال تعاىل   -٥

â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )٣(  

Óyõq: (جاء اللف يف هذه اآلية متعدداً ، وهو قوله تعاىل       ãB  ( وقوله) :¼ çm tBöq s%ur  ( مث

¡rßâÅ#)( : ذكر اهللا ما يقابل كل واحد ، لكن من غري ترتيب ، فقال øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ وهو  ) #$

mtBöq(:  قوله راجع إىل s%ur ( مث قال  أي قوم موسى: )8 uëxã tÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (وهو راجع إىل 

  )٤(. ففي اآلية لف ونشر غري مرتب . موسى 
  

  ـــــــــــــــــــ
                     )  ١١٢( سورة النساء  -)  ١( 
  )  ٧٤٩ ص / ٢( ألزهار قطف ا: انظر   -)  ٢( 
                ) ١٢٧( سورة األعراف  -)  ٣( 
  ) ١٠٤٤ ص / ٢ ج (قطف األزهار : انظر  -)  ٤( 
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 ٥١ 

  : قال تعاىل  -٦
â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur öcrîç ßJ tÉ $pköé n=tæ öN èd ur $pk÷]tã tbq àÊÌç ÷èãB  á )١( 

â  ôâs)s9 öc% x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã íÍ<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ á )٢(  

â ç: وقال تعاىل  ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$# 3 üìÏ% ©!$#ur tAÌìRé& y7øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ë, ysø9$# £ Å̀3» s9ur 

uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# üw tbqãZÏB÷s ãÉ ÇÊÈ  ª!$# ìÏ% ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# 

ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ 9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ 

ÏM» tÉ Fy$# N ä3 ¯=yès9 Ïä!$s)Î=Î/ öN ä3 În/ uë tbqãZÏ%q è? ÇËÈ uq èd ur ìÏ% ©!$# £âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë 

#\ç» pk÷X r&ur ( Ï̀Bur Èe@ä. ÏNºtç yJ ¨V9$# ü@yèy_ $pké Ïù Èû÷ü ỳ ÷ryó Èû÷ü uZøO $# ( ÓÅ ǿóãÉ ü@øä©9$# uë$pk̈]9$# 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså 

;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ á  )٣(    

ûÉiï( :ملا ذكر اهللا يف آخر سورة يوسف قوله تعاىل       r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚöëF{ $#ur  ( وذكر حقيقة القرآن وأنه هدى ورمحة يف قوله) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ 

Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur ZpuH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ  (

«y7ù=Ï? àM: (بدأ سورة الرعد مبا يقابل هاتني اآليتني لكن ليس على سبيل الترتيب ، فقال  tÉ#uä 

É=» tG Å3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله تعاىل) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ 

Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur ZpuH÷quëur 5Q öqs)Ïj9 tbqãZÏB÷s ãÉ  ( مث قال: )ª!$# ìÏ% ©!$# yìsùuë 

ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ  
  ــــــــــــــــــــــــــ

                                   )     ١٠٥( سورة يوسف   -)  ١( 
  )   ١١١( سورة يوسف  -)  ٢( 
  )  ٣ - ١( سورة الرعد  -)  ٣( 
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 ٥٢ 

9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$# Nä3 ¯=yès9 Ïä !$s)Î=Î/ öN ä3 În/ uë tbq ãZÏ%q è? ÇËÈ uq èd ur ìÏ% ©!$# 

£âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur ( Ï̀Bur Èe@ä. ÏNºtç yJ ¨V9$# ü@yèy_ $pké Ïù Èû÷ü ỳ ÷ryó Èû÷ü uZøO $# ( 
ÓÅ ǿóãÉ ü@øä©9$# uë$pk̈]9$# 4 ¨bÎ) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ á ا يقابل قوله تعاىل وهذ: 

)ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  ()١(   

  . على مستوى السور اللف والنشر غري املرتب  ، و فهذه اآليات جاءت على أسلوب  

  

  :  قال تعاىل  -٧

â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )٢(   

,: (جاء اللف يف هذه اآلية متعدداً ، وهو قوله تعاىل       ysø9$#   ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#ur  ( مث جاء

'Br̈$: (النشر بعد ذلك ، لكنه ليس على ترتيب اللف ، فقال تعاىل  sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õã uäsù [ä !$xÿã_  (

«ÏÜ@(وهذا يقابل  t7 ø9$#u  ( مث قال) :$̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ وهذا يقابل )  #$

), ysø9$#  ( على طريقة اللف والنشر غري املرتب .)٣(  

                                                                                ـــــــــــــــــــ
                                           ) ٢٦٣ - ٢٦٢ ص/  ١٠ ج (نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور : انظر   -)  ١( 
  )  ١٧( سورة الرعد   -)  ٢( 
  )               ٣١٨ص /  ١٠ج ( نظم الدرر  : انظر  -)  ٣( 
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 ٥٣ 

  : قال تعاىل  -٨
â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )١( 

ûwÎ) Ç: (ذكر اهللا يف هذه اآليات حال فريقني من الناس ، فقال       t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  (
ûcÎ) tûü: (مث ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  (  مث ذكر بعد ذلك جـزاء

>ø×Ém: (كل فريق ، فقال  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (  وهذا جزاء املتقني ، مث قـال :  
) ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ ففي اآليات لف ونشـر غـري    وهذا جزاء الغاوين ،)   #$

  )٢( .مرتب 
  
 : قال تعاىل  -٩

â   $uZù=yè y_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( !$tRöq ysyJ sù sptÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &ä óÓx« çm» oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? ÇÊËÈ 

á  )٣(  

tRöq$!: (جاء اللف املفصل يف قوله تعاىل      ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã uZù=yèy_ur sp$!: (وقوله )  9$#© tÉ#uä Íë$pk̈]9$# 

Zo uéÅÇö7 ãB  ( مث جاء النشر على غري ترتيب اللف ، فقال تعاىل) :(#q äótG ö;tG Ïj9 Wx ôÒ sù Ï̀iB óOä3 În/ §ë  (
q#): (وهذا يناسب آية النهار وهي الشمس ، مث قال  ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur  ( أي

  )٤(. ر حساب السنني ، وهذا يناسب آية الليل وهي القم
                                                             ـــــــــــــــــــ

              ) ٥٠ - ٤٢( سورة احلجر  -)  ١( 
  ) ٦٤ - ٦٢ص/  ١١ج ( نظم الدرر : انظر   -)  ٢( 
  )  ١٢( سورة اإلسراء  -)  ٣( 
م دار القلم ، ٢٠٠٥هـ ٢/١٤٢٦عيسى علي العاكوب ، ط .املفصل يف علوم البالغة العربية ، د: انظر  -)  ٤( 

  ) ٥٧٩( ديب  -اإلمارات  



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٤ 

  : قال تعاىل  - ١٠
â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ÇÊËÈ ß,ã ÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9 ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) 

tbrãç» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB 

tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ÇÊÎÈ á  )١(  
<tA$s% Éb: ( اللف يف هذه اآليات هو قوله تعاىل       uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ  ( وقوله :

)ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل :)tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/  ( وهذا
'ö@Åôöër(: تعاىل راجع إىل قوله  sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( ألن ألف االثنني يف ) تشري إىل ذلك ، ) اذهبا

RÎ) N̄$: (مث قال تعاىل ،  )فاذهب أنت وهارون ، أجبت سؤالك (  واملعىن ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB (   
<tA$s% Éb(: وهذا راجع إىل قوله  uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ (  ارتدع عن : فكأنه قال ملوسى

  )٢(. اخلوف فإين معكم ، ففي هذه اآليات لف ونشر غري مرتب 
  
  : قال تعاىل  - ١١

â tA$s% óO s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9 ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yè sù 

|MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB $£J s9 

öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& 

£Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á  )٣(  
tA$s% óO: (جاء اللف يف هذه اآليات على لسان فرعون ، قال تعاىل       s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur 

|M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  ( وقال تعاىل ) :Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MR r&ur öÆÏB 

öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( وجاء الرد غري  رد هاتني املقولتنيـل - عليه السالم  - فتصدى موسى ،
tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (عليه السالم ، فقال تعاىل على لسان موسى  مرتب ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ 

ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$#   ( وهذا رد
Mù=yè(: على مقولة فرعون الثانية  sùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (مث قال  

  ـــــــــــــــــــ
  )                          ١٥ - ١٢( سورة الشعراء  -)  ١( 
                   ) ٦٦ص  /  ١٩ج /  ١٠ م (روح املعاين : انظر  -)  ٢( 
  ) ٢٢ - ١٨( سورة الشعراء  -)  ٣( 



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٥ 

y7ù=Ï?ur ×p: (تعاىل  yJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  ( وهذا رد على مقولة فرعون

A$s% óO(: األوىل  s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  (فجاءت هذه القصة 

  )١(. على طريقة اللف والنشر غري املرتب وهذا احلوار 
  
  : قال تعاىل  -١٢

â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( ¨b Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC 

9ëq ãÇsù ÇÊÑÈ á  )٢(  

املصعر : األول يف هذه اآلية حال صنفني من الناس ، الصنف  -عز وجل  -أورد اهللا   

üwur öç: (خده تكرباً ، وجاء ذلك يف قوله تعاىل  Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9  ( والصنف الثاين ، :

üwur Ä·ôJ: (املاشي مرحاً خيالًء ، وجاء ذكره يف قوله تعاىل  s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB   ( مث ،

b¨: (قابل كل صنف مبا يناسبه ، فقال تعاىل  Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC  ( وهذا يقابل قوله

üwur Ä·ôJ: (تعاىل  s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB  (   فاملختال يناسب املاشي يف األرض مرحاً ، وقال

ëq: (تعاىل  ãÇsù  ( وهذا يقابل قوله تعاىل) :üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9  ( والفخور يناسب

   )٣(. املصعر خده كرباً 
  

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٧٠ - ٦٨/  ١٩/  ١٠( روح املعاين : انظر  -)  ١( 
  )  ١٨( سورة لقمان  -)  ٢( 
             ) ٩٠ص/  ٢١ج /  ١١م ( روح املعاين : انظر  -)  ٣( 
  
  



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٦ 

  : قال تعاىل  -١٣
â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )١(  

b: (ذكر اهللا يف هذه اآليات ثالث مقوالت للكافرين ، األوىل يف قوله تعاىل       r& tAq à)s? 

Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( والثانية يف قوله تعاىل) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& 

©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( والثالثة يف قوله تعاىل: )MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$#  (مث جاء الرد من اهللا على  

?4ín: (هذه املقوالت ، فقال تعاىل  t/ ôâs% y7ø?uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ãs3 sù $pkÍ5  ( وهذا رد على مقولتهم

rr& tAq÷: (الثانية  à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  ( وهذا رد على مقولتهم

b: (وىل األ r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال) :|MY ä. ur 

öÆÏB tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( وهذا رد على مقولتهم الثالثة) :MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$#   ( وجاء الرد
  )٢(. على مقوالت الكافرين على طريقة اللف والنشر غري املرتب 

  
  : عاىل قال ت -١٤

â $ ¨B ãA$s)ãÉ y7 s9 ûwÎ) $ tB ôâ s% ü@ãÏ% È@ßôîç=Ï9 ` ÏB y7 Î=ö7s% 4 ¨bÎ) y7 / uë rä%s! ;otçÏÿøótB r èåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r& ÇÍÌÈ á )٣(  

واملراد )  B ãA$s)ãÉ y7s9̈$(: جاء اللف يف هذه اآلية مفصالً متعدداً ، وهو قوله تعاىل      

ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã: (القائلون ، وقوله  Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  ( املقول هلم ، مث جاء النشر: واملراد  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٥٩ - ٥٦( سورة الزمر  -)  ١( 
  )                       ٤٨/  ٢٣/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  -)  ٢( 
  )  ٤٣( سورة فصلت  -)  ٣( 



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٧ 

b¨: (تعاىل بعد ذلك ، لكنه ليس على ترتيب اللف ، فقال  Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB  ( وهذا

tB ôâs% ü@ã$: (يناسب قوله تعاىل  Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  ( أي للمقول هلم ، مث قال) :rèåur 

A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  (ه ـوهذا يناسب القائلني يف قول :)$̈B ãA$s)ãÉ y7s9  (،  أي يقول اهللا للقائلني:  

فجاءت هذه اآلية على . إن ربك لذو مغفرة : قول للمقول هلم إن ربك ذو عقاب أليم ، وي
  )١(. أسلوب اللف والنشر غري املرتب 

  
  : قال تعاىل  -١٥

â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur âëq à± ñY9$# 

ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& `̈B íÎû 

Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y# øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# Ï̀B 

öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óOs9ur r& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB £ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ      

ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥äóÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 O ä. çéÝÇZ tÉ Ï̀iB Èbrßä 

Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼çm s%øó Íë 4 @t/ 

(#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 

4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )٢(  

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٣١١/  ٢٤/  ٩( وير التحرير والتن: انظر  -)  ١( 
          )  ٢١ - ١٥( سورة امللك  -)  ٢( 
  



 ــــ املبحث الثاين ـــــــــــــــــ الفصل األول ــ

 ٥٨ 

q#): (قوله تعاىل  يفاللف يف هذا املقطع       à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( أي يف األرض ، وقوله :

)(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( ، مث نشر هذا اللف بقوله) :`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& 

¼ çms%øó Íë 4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur  ( وهذا يقابل قوله) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث قال :

)ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  ( وهذا

q#): (يقابل قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( على طريقة اللف والنشر غري املرتب .)١(  

  : قال تعاىل   -١٦
â öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ 

$̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á.)٢(  

ذكرت هذه اآليات يف املبحث األول من هذا الفصل ، وقلت إن النشر فيها مرتب على     
،  وقلت إن هناك رأياً آخر البن عاشور ، وهو أنه ميكن أن يكون النشر  )٣(ترتيب اللف 

  : غري مرتب ، ويكون كالتايل 
  - صلى اهللا عليه وسلم  -يف هذه اآليات نعماً للرسول  -ىل سبحانه وتعا -ذكر اهللا ملا      

öN: (وهي قوله تعاىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( وقوله تعاىل) :x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  (

x8 : (وقوله  yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù (  فقال ذه النعم الثالث ذكر ما خيص كل نعمة من ه ، :

) $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة األوىل ) öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù   (المث ق :  

 )$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  (  وهذه تقابل النعمة الثالثة)  x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù    ( مث قال :

 )$̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù (  وهذه تقابل النعمة الثانية)x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( ففيها
  . )٤(لف ونشر غري مرتب 

  .  -واهللا أعلم  -و القول بأن النشر ليس على ترتيب اللف هو األقرب يف نظري    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٤٣ ص / ٢٩ ج / ١٢( التحرير والتنوير : انظر  -)  ١( 
  ) ١١ -  ٦( سورة الضحى  -)  ٢ (
  )  ٤٥ص   : ( انظر  -)  ٣( 
 )  ٤٠٣/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير  : انظر  -)  ٤( 



 ـــــــ ــــ املبحث الثالثــــــ ـــــــ الفصل األول

 ٥٩ 

  
  
  
  

  : الفصـــــل األول 
  

  صـور اللـف والنشــــــر
  

  : املبحث الثالث 
  

  اللف امل والنشر املفصل 
  
  
  
  
  
  
  



 ـــــــ ــــ املبحث الثالثــــــ ـــــــ الفصل األول

 ٦٠ 

  :املبحث الثالث  
  

  اللف امل والنشر املفصل
  

وهو ذكر األشياء املتعددة على سبيل اإلمجال ، مث ذكر ما لكل واحد منها ، مـن غـري      
  . إليهيني ، ثقة بأن السامع يرده تع
وإذا كان اللف جممالً فال نصف النشر بأنه مرتب أو غري مرتب ، ألن اللف جممـل وال     

  .يعرف ترتيبه ، حىت يقال بأن النشر مرتب أو غري مرتب 
 القرآن الكرمي ، وهذا النوع يأيت يف املرتبة الثالثة من حيث العدد ومن حيث وروده يف     

  .عشر شاهداً  يف القرآن الكرمي ثالثة يت أحصيتهاال هشواهدإذ يبلغ عدد 
سـب ورودهـا يف   حبسأبني هذه الشواهد ، وأذكرها  -إن شاء  -ويف هذا املبحث      

  .القرآن الكرمي  
بتعيني اللف امل ، وأفصله ، مث أبني النشر ،   -إن شاء اهللا  -وسأقوم يف هذا املبحث      

والنشر على مستوى آية ، أو على مستوى  وأرجع كل قول إىل صاحبه ، سواء أكان اللف
  . مقطع ، أو على مستوى سورة  
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 ٦١ 

  
  : قال تعاىل  - ١
â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )١(  
  

¡|ôM: (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله       s% N ä3 ç/q è=è%  ( فأمجل القلوب ، مث بسط

ëÎgsù Ío{: ( ل القول ، فقا uë$yÚÏtø:$$x.  ( تعاىل أي قلوب كاحلجارة ، مث قال: )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% (  
  )٢(. قلوب أشد قسوة من احلجارة ، على طريقة اللف امل والنشر املفصل : أي  
  
  : قال تعاىل  - ٢
â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 öÅ ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tB r& 3 ö@è% (#q è?$yd 

öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZà2 öúü Ï%Ïâ» |¹ ÇÊÊÊÈ á  )٣(  

q#(: جاء اللف امل يف قوله تعاىل       ä9$s%ur  ( فإن الضمري ) يشتمل على )  واو اجلماعة
: يهود وقالت ال: اليهود والنصارى ، ومعىن هذه اآلية :  فريقني خمتلفني من أهل الكتاب مها

لن يدخل اجلنة إال من كان  : لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، وقالت النصارى 
q#( نصرانياً ، فجاء باللف جممالً متعدداً  ä9$s%ur  ( مث ذكر ما خيص كل فريق بالتفصيل من غري

  )٤(. تعيني ، ثقة بأن السامع يرد كل قول إىل صاحبه 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٧٤( البقرة سورة  -)  ١( 
  ) ٨٣( الكشاف  : انظر  -    ) ٢٧٤/  ١( قطف األزهار : انظر  -)  ٢( 
  ) ١١١( سورة البقرة  -)  ٣( 
  ) ٦٧٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير  : انظر  -)  ٤( 
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 ٦٢ 

  
  : قال تعاىل  - ٣
â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3 ö@è% ö@t/ s'©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( $tBur tb% x. z̀ ÏB 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÌÎÈ á  )١(  
  

q#(: جاء اللف امل يف قوله تعاىل       ä9$s%ur  ( فإن الضمري ) يشتمل على )  واو اجلماعة
كونوا : قالت اليهود : واملعىن  اليهود والنصارى ،:  فريقني خمتلفني من أهل الكتاب مها

  )٢(. كونوا نصارى تدوا ، ففي اآلية لف ونشر جممل : لت النصارى يهوداً تدوا ، وقا
  
  : قال تعاىل  - ٤
â ôQ r& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» yg x© ¼ çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )٣(  
 

bq: (اللف امل يف قوله تعاىل       ä9q à)s?  ( أن : اليهود والنصارى ، وظاهر اآلية : أي
ما إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا إ: اليهود والنصارى يقولون 

  : يهوداً ، وإما نصارى ، وليس األمر كذلك ، بل املعىن 
إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ، والنصارى : أن اليهود قالوا 

إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا نصارى ، ففي اآلية حمسن : قالوا 
  . اللف امل والنشر املفصل 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ١٣٥( سورة البقرة  -)  ١( 
  ) ٣٢٩/  ١( قطف األزهار : انظر  -)  ٢( 
  ) ١٤٠( سورة البقرة  -)  ٣( 
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  : قال تعاىل   - ٥
â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )١(  

rßä̈rtì#)( : جاء اللف امل يف قوله تعاىل      s?ur  ( أي تزودوا يف سفركم يف الدنيا ، وتزودوا

 cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# : (اهللا ما خيص كل سفر ، فقال تعاىل يف سفركم لآلخرة ، مث ذكر 

3ìuq ø)G9$#  ( وهذا خيص  -وهذا على رأي بعض املفسرين  –أي ما يتقى به سؤال الناس ،

Èbq: ( السفر يف الدنيا ، مث قال تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{  وهذا يف شأن سفر اآلخرة ،)  #$
  )٢( ) .اية البالغة وهذه: ( قال السيوطي 

  
  : قال تعاىل  – ٦
â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ ÷b Î*sù óOçFøÿÅz »w$y_Ìç sù 

÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ $̈B öN s9 (#q çRq ä3 s? öcq ãK n=÷ès? ÇËÌÒÈ á   
)٣( 

bÎ*sù óO÷: (اللف امل يف قوله تعاىل    çFøÿÅz  ( ، وهذا خطاب للمؤمنني مجيعاً وهم يف احلرب

w$y_Ìç«: (سواء كانوا راجلني أم راكبني ، مث جاء النشر بعد ذلك ، فقال تعاىل  sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë (
على قدر استطاعته ، فاللف  أي فالرجال يصلون رجاالً ، والركبان يصلون ركباناً ، كلٌ

  )٤(. والنشر مفصالًهنا جاء جممالً 
  ـــــــــــــــــــ

  )                            ١٩٧( سورة البقرة  -)  ١( 
 )   ٤٢٩/  ١: ( قطف األزهار : انظر  -)  ٢( 
  ) ٢٣٩ – ٢٣٨( سورة البقرة  –)  ٣( 
 -هـ  ١٤١٦الطبعة األوىل ،  ، عبد الرمحن امليداين) ها وفنوا أسسها وعلوم( البالغة العربية : انظر  –)  ٤( 

  . )  ٤٠٧ص /  ٢ج (  )بريوت ( الدار الشامية ) دمشق ( دار القلم ، م  ١٩٩٦
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  : قال تعاىل  - ٧
â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )١(  

ÏMs9$s%ur ßäq: (جاء اللف يف قوله تعاىل       ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  ( مث قال بعد ذلك) :ß ø̀twU 

(#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6Ïmr&ur  ( م قالوا عن مجيعهم ذلك ، أيأن اليهود : وظاهر الكالم أ
حنن أبناء : وقالت اليهود : والنصارى كلهم أبناء اهللا وأحباؤه ، وليس املراد ذلك ، بل املراد 

â ÏMs9$:  اهللا وأحباؤه ، والدليل قوله تعاىل حنن أبناء : اهللا وأحباؤه ، وقالت النصارى  s%ur 

ßäq ßguäø9$# ÏM|¡ øäs9 3ìtç» |Á ¨Z9$# 4ín? tã &ä óÓx« ÏMs9$s%ur 3ìtç» |Á ¨Y9$# ÏM|¡ øäs9 ßäq ßguäø9$# 4ín? tã &äóÓx«   á )٢( 
  )٣(.  جممل ونشر مفصلففي اآلية لف 

  
  : قال تعاىل  - ٨
â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# #·ä$|¡ sù b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $# 4 öÅ Ï9ºså óO ßgs9 

Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ á  )٤(  

tbq: ( جاء اللف جممالً يف قوله تعاىل       ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur  ( ، إذ احملاربة تكون بالقتل
  أو أخذ األموال مع القتل ، أو التخويف ، أو أخذ األموال مع التخويف ، مث جاء النشر بعد

  ـــــــــــــــــــ
  )                            ١٨( سورة املائدة   -) ١( 
  )                      ١١٣( سورة البقرة   -)  ٢( 
  )              ٤٥٠/  ٣( البحر احمليط : انظر  -)  ٣( 
  )  ٣٣( سورة املائدة   -)  ٤( 
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 ٦٥ 

tbq: (ذلك مبيناً جزاء ما أمجله يف قوله  ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã&s!q ßôuëur  ( فقال تعاىل ،) :b r& (#þq è=G s)ãÉ (  

rr& (#þq: ( عندما تكون قتالً فقط ، مث قال  وهذا جزاء احملاربة ç6 ¯=|Á ãÉ  ( ، أي يقتلوا ويصلبوا

rr& yì©Üs)è? óO÷: (وذلك إذا كانت احملاربة قتالً وأخذاً لألموال ، مث قال  ÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB 

A#» n=Åz  ( وذلك إذا كانت احملاربة ختويفاً وأخذاً لألموال ، مث قال) :÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB 

ÇÚöëF{ جممل ونشر ي اآلية لف ـفف ت احملاربة ختويفاً لآلمنني فقط ،وذلك إذا كان)  #$
  )١(.  مفصل

  
  
  : قال تعاىل  - ٩
â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï?ù' s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÷rr& uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë 3 tPöq tÉ 

íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû 

$pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz 3 È@è% (#ÿrãç Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB ÇÊÎÑÈ á  )٢(  

tPöq 3: (اللف امل يف قوله تعاىل       tÉ íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 

ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû $pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz  ( والكالم فيه لف ، إذ املعىن :  
أو مل تكن   -وهذه نفس املؤمن  -أو كسبت يف إمياا خرياً  - حينئذ  -ال ينفع نفساً إمياا 

، وفيه رد على  -وهذه نفس غري املؤمن  - قبل  آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً من
أشراط الساعة إذا جاءت وهي  : (املعتزلة كالزخمشري الذي يقول معلقاً على هذه اآلية 

  آيات ملجئة مضطرة ، ذهب أوان التكليف عندها ، فلم ينفع اإلميان حينئذ نفساً غري مقدمة 
كاسبة يف إمياا خرياً ، فلم يفرق كما  إمياا من قبل ظهور اآليات ، أو مقدمة اإلميان غري

  ترى بني النفس الكافرة إذا آمنت يف غري وقت اإلميان ، وبني النفس اليت آمنت يف وقته ومل
  ـــــــــــــــــــ

  ) ١٧٧ص ( بسيوين عبد الفتاح . د -علم البديع : انظر  -)  ١( 
  ) ١٥٨( سورة األنعام  -)  ٢( 
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 ٦٦ 

بغي مجع بني قرينتني ال ين) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (  : لهتكسب خرياً ، ليعلم أن قو
  )١() . ، و إال فالشقوة واهلالك أن تنفك إحدامها عن األخرى ، حىت يفوز صاحبهما ويسعد

ما ال ينتفعان لكافر واملؤمن العاصي سواء ، إذ إفالزخمشري يستدل ذه اآلية على أن ا  
إذ الف لعقيدة أهل السنة واجلماعة ، ، وهذا غري صحيح وخم من إمياما بعد ظهور اآليات

¡üw ßìxÿZtÉ $²: (اآلية فيها حمسن اللف والنشر ، إذ جاء اللف جممالً يف قوله تعاىل  øÿtR  ( أي
حينئذ  -ال ينفع نفساً إمياا : نفس املؤمن الذي مل يعمل صاحلاً ، ونفس الكافر ، مث فصل 

ً ، وهذا يرجع إىل النفس املؤمنة ، أو مل تكن آمنت من قبل أو  أو كسبت يف إمياا خريا -
   )٢( .كسبت يف إمياا خرياً من قبل ، وهو يرجع إىل النفس الكافرة 

  
  
  : قال تعاىل  -١٠

â N x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )٣(  
  

N: ( املتعدد امل يف قوله تعاىل اللف       x. ur Ï̀iB >p tÉöç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  ( أي قرى كثرية ، مث

«¹G$: (نشر اللف ، فقال  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( أي بعض القرى جاءها بأسنا بياتاً ، وبعض
ليالً ، هنا للتنويع أي جاء لقوم مرة ) أو ( القرى جاءها بأسنا وهم يف وقت القيلولة ، و 

  )٤(. وجاء لقوم مرة وقت القيلولة ، ففي اآلية لف ونشر جممل 
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٣٥٤ - ٣٥٣ص (  تفسري الكشاف  -)  ١( 
  )  ٦٦ص /  ٨ج /  ٤م ( روح املعاين لأللوسي  - ١: انظر  -)  ٢( 

  -م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ - ١/ ل ، ط حممد الصام. د -املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة   - ٢                  
  )  ٨٩ -٨٨ص ( الرياض   -دار اشبيليا  

  )                            ٤( سورة األعراف  -)  ٣( 
  )  ٢٦٩/  ٤( البحر احمليط : انظر  -)  ٤( 
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 ٦٧ 

  : قال تعاىل  -١١
â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& 

ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ ÇÌÊÈ á  )١(  

يشتمل )  واو اجلماعة ( فإن الضمري )  #$ÿräãsÉªB#): (ذكر اهللا املتعدد امل يف قوله تعاىل      

N: (، مث فصل فقال  اليهود والنصارى:  تلفني من أهل الكتاب مهاعلى فريقني خم èd uë$t6 ômr&  (
: تعاىلمث قال باباً من دون اهللا ، راجع إىل اليهود ، أي اختذ اليهود أحبارهم أر وهذا

)N ßguZ» t6 ÷d âëur  (م أرباباً من دون اهللا ، وهذا راجع إىل النصارى ، أي اختذ النصارى رهبا
  )٢(. سن اللف امل والنشر املفصل ففي اآلية حم

  
  
  
  : قال تعاىل  -١٢ 

â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )٣(  
إن فيها لفـاً ونشـراً    :أوردت هذه اآلية يف املبحث األول من هذا الفصل ،  وقلت      
  )٤(. مرتباً 

  -واهللا أعلم  –إن فيها قوالً آخر ، وهو أن اللف فيها جممل ، وهو األقرب عندي : وقلت 
  :ويكون كاآليت 

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٣١( سورة التوبة  -)  ١( 
  )  ١١٤٤/   ٢(قطف األزهار : انظر  -)  ٢( 
          )             ٢٤( سورة هود  -)  ٣( 
  ) ٣٦(  ص : انظر  -)  ٤( 
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 ٦٨ 

ã@sW( :جاء اللف امل يف قوله تعاىل     tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#     (  أي الظاملني الذين افتروا علـى اهللا

4ëyJ : ( كذباً ، واملؤمنني العاملني للصاحلات ، مث فصل النشر امـل ، فقـال    ôã F{ $% ü2 

ÉdO |¹ F{ $#ur  ( مث قـال شبيه هلم باألعمى واألصم ، فهو ت ،وهذا يناسب الظاملني  :)ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur 

ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( فهو تشبيه هلم بالبصري ، وهذا يناسب املؤمنني ) ضد ( والبصري ) ضد األعمى
   )١(. ففيه لف ونشر مرتب ) األصم 

  
  
  : قال تعاىل  –١٣

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê öúü Ï?ù' tÉ Ï̀B Èe@ä. ?dksù 9,äÏJ tã 

ÇËÐÈ á  )٢(  

b: (اللف امل يف قوله تعاىل      Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( عليه  –وهذا اخلطاب لنيب اهللا إبراهيم

öÇq: (مث جاء النشر بعد ذلك مفصالً وهو قوله تعاىل  –السالم  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 

9ç ÏB$|Ê  (اس من امللبني باحلج رجاالً ميشون على أقدامهم ، وناس من امللبني باحلج أي يأيت ن
  )٣(. يأتون على كل ضامر من الدواب ، ففي اآلية لف جممل 

  
  
  
  
 
  ـــــــــــــــــــ 

  )  ٣٥/  ١٢/  ٦( روح املعاين : انظر  -)  ١( 
  ) ٢٧( سورة احلج  –)  ٢( 
  )  ٤٠٨ – ٤٠٧/  ٢(  لرمحن امليداين د اعب -البالغة العربية : انظر  –)  ٣( 
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 ٦٩ 

  
  

  :ي ـــــــل الثانــــــالفص
  
   

  .اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى اآلية  
  

  : وفيه أربعة مباحث 
  

  .املفردات : املبحث األول              
  .كيب االتر: املبحث الثاين              
  .  التصوير والتحسني : املبحث الثالث              
  .عالقته باملوضوعات :  املبحث الرابع             
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 ٧٠ 

  
  
  املفردات: املبحث األول 

  
  

  :توطئة 
   يف سياق اآلية ،  ما يتعلق باملفردةأوضح س -إن شاء اهللا  –يف هذا املبحث    
ة معاين القرآن ـووظيفتها يف خدم -سواء كانت حرفاً ، أو امساً ، أو فعالً  -

وما  ومن خالل أصالتها ، ،من خالل تقصي معانيها  ، وأحدد داللتهاالكرمي 
، فالنظر للمفردة سيكون من خالل حروفها ومادا وهيئتها حصل فيها من زيادة

سيتناوهلا هذا املبحث هي املفردات اليت و..  ) نكرة ، معرفة ، مفرد ، مجع (
فردات اليت تدعم الشاهد وكذلك امل ، شاهد اللف والنشر املفردات املوجودة يف

  .وتعززه 
النظم على مستوى اليت جاءت يف سياق في يف هذا املبحث باملفردات وسأكت   

     .، أما التراكيب والتصوير والتحسني فستأيت يف املباحث القادمة  اآلية
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 ٧١ 

  :قال تعاىل  – ١

 â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ WxsV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(   

هذه اآلية أنه ال يستحيي من ضرب املثل بالبعوضة وما هو أشد منها  يبني اهللا تعاىل يف    
حقارة ، وهذه اآلية رد من اهللا تعاىل على من زعم أن اهللا أعز وأعظم من أن يضرب األمثال 

  )٢( .بالذباب والعنكبوت 

'Br̈$ : (يف قوله تعاىل الشاهد     sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ 

#ZéçÏW x.  ( فريق املؤمنني وفريق حيث جاء اللف متعدداً مفصالً ، فاشتمل على فريقني مها

ان مصري كل فريق ، فالضالل للكافرين ، واهلداية الكافرين ، مث جاء النشر هلذا اللف ببي
  .للمؤمنني 

'Br̈$( :قوله هي سأقف عندها يف هذه اآلية اليت املفردات      sù  (و  )bq ßJ n=÷èuäsù  (و)#så$tB  (

«xã#( و  ygÎ/  (و )@ÅÒ ãÉ  (و )ìÏâôgtÉ u . (  اوبيا :  

'Br̈$ (:يف قوله) أما(   sù  ( ولذلك جياب بالفاء وهذا يفيد حرف فيه معىن الشرط ، فهي
  )٣(. التأكيد 

  

ــــــــــــــــــــ                                             
  )                          ٢٦(سورة البقرة  –)  ١( 
  )  ٢٠٦/  ١/  ١(روح املعاين  : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٢٥/  ٢( هـ ١٤٢١/  ١ط ) لبنان  –بيـروت ( مية التفسري الكبري للرازي ، دار الكتب العل: انظر  –)  ٣( 
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 ٧٢ 

  )١( .حبرف تفصيل ، وبعضهم يعرب عنها حبرف إخبار ) أما ( وبعض العلماء يعرب عن   

bq( : قوله تعاىليف    ßJ n=÷èuäsù  ( عرب يف جانب املؤمنني بـ ) تعريضاً بأن الكافرين ) يعلمون

  )٢( .ون أن ذلك كان متثيالً قالوا ما قالوا عناداً ومكابرة وأم يعلم

أي شيء أراد اهللا ، : عىن هي مبرتلة اسم واحد مب: اختلف فيها ، فقيل ف) så$tB#!( :أما قوله    

: واإلشارة بقوله  )٣(. مبعىن الذي ، واالستفهام إنكاري  اسم آخر) ذا(اسم و  )ما(: وقيل 

)#xã» ygÎ/  ( مفيدة التحقري بقرينة املقام .)٤(  

ë@ÅÒ(  : قوله أما    ãÉ  ( مأخوذ من :ضد : ضاع وهلك ، فالضالل إذا : الشيء  لَّض

ìÏâôgtÉ(: وقوله  )٥(. اد الرش ur(  الرشاد والداللة هو :اهلدى . )٦(   

يزاالن يتجددان ما  إشارة إىل أن اإلضالل واهلداية اليف الفعلني استعمل صيغة املضارع و   
  )٧(. التجدد واالستمرارألن املضارع يفيد  ؛ جتدد الزمان

ÅÒ@(فاملفردتان     ãÉ  ( و )ìÏâôgtÉ u (  ما بصيغة املضارع نشر للف املفصل ، وجيء

دائماً من للداللة على التجدد واالستمرار ، فاهلداية دائماً من نصيب املؤمنني ، والضالل 
يف هذه  فرين ، على مدى العصور واألزمان ، فمما زاد يف قوة اللف والنشرنصيب الكا

ÅÒ@(اآلية جميء مفردات النشر  ãÉ  ( و )ìÏâôgtÉ u  (ارع دون غريه من الصيغ بصيغة املض.  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٦٢/  ١ ( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )     ٣٦٣/  ١/  ١(  التحرير والتنوير –)  ٢( 
عبد السالم عبد الشايف حممد ، : ة األندلسي ، حتقيق احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطي: انظر  –)  ٣( 

  ) ١١٢/  ١( م  ١٩٩٣هـ ١٤١٣/  ١دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط
  )٣٦٥-١/١/٣٦٤(  التحرير والتنوير: انظر   -)  ٤( 
   ) ٣٢٥( ) هـ د ي ( مادة  –املصدر السابق  –)  ٦(  )    ١٨٥) ( ض ل ل ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٥( 
  ) ٢٠٩/  ١ / ١(روح املعاين : انظر   –)  ٧ (
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 ٧٣ 

  :قال تعاىل  – ٢
â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB 

×Aôâtã üwur öN èd tbrãç |ÁZãÉ ÇÍÑÈ á )١(      
بالنعم اليت أحاطهم  مين إسرائيل ، وتذكريهجاءت هذه اآلية يف معرض كالم اهللا عن ب     

نفس عن نفس أي فيه ا ، ففي هذه اآلية ختويف لبين إسرائيل بيوم القيامة ، والذي ال تغين 
شيء ولو كانت من العشرية األقربني ، وال يقبل يف ذلك اليوم شفاعة الشافعني ، وال يؤخذ 

، فهذا يوجب على العبد التعلق باهللا  القيامةفيه الفداء ، ففي اآلية نفي للشفاعة والعدل يوم 
  )٢( . وحده

ûw ìÌì ( :يف قوله تعاىلجاء اللف املفصل موضع     øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R  (كلمة ف)§øÿtR  (
ما  -عز وجل  -اهللا  ختتلف عن األخرى ، مث بنييف كل مرة مرتني ، ووردت يف هذه اآلية 

wur ã@t6: (  النفس األوىل قال عن، فبطريق النشر يقابل كل نفس  ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© (  وقال

üwur äãs{÷s: ( عن الثانية ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã ( .  

ûw ìÌì( : اىلـه تعـقولهي  ذه اآليةـاملفردات اليت سأقف عندها يف ه    øgrB  ( و)$\«øã x©  (

p( و)  øÿtR§( و yè» xÿx©  (و )×Aôâtã (  ا كاآليتوبيا ،:  

ûw ìÌì( :قوله  øgrB   ( واجلملة صفة ليوم ، والرابط  ى  ،قض: مبعىن  جزىمن : جتزي

øã»\$(: وجاء قوله تعاىل  .ال جتزي فيه : حمذوف أي  x© ( لتعميم فادة انكرة إل. )وجاءت  )٣ 

)§øÿtR ( يف املوضعني نكرة يف سياق النفي للعموم . )٤(   
                                            ــــــــــــــــــــ

      ) ٤٨( سورة البقرة  –)  ١( 
حممد زهري النجار ، / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبدالرمحن السعدي ، حتقيق : انظر  – ) ٢ (

   )  ٥٦/  ١( هـ  ١٤١٥/  ١ط  –مؤسسة الرسالة ، بريوت 
           ) ٢٥١/  ١ / ١(روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
  ) ٣٤٨/  ١( البحر احمليط  :انظر  –)  ٤ (
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 ٧٤ 

p( :وقوله     yè» xÿx©  ( خالف الوتر وهو الزوجالشفع يف األصل )معىن الشفاعة يف ، و )١
السعي والوساطة يف حصول نفع أو دفع ضر ، سواء كانت الوساطة بطلب من : هذه اآلية 

«pyè(املنتفع ا ، أم كانت بسعي من الشافع واملتوسط ، وتنكري  xÿx©  ( للعموم .  )٢(   

الكيل : ، ومن معانيه وما قام يف النفوس أنه مستقيم  ،ضد اجلور  العدل ) Aôâtã×(: وقوله   
  .الفدية : ويف هذه اآلية معناه   )٣( . واجلزاء والفريضة والنافلة والفداء والسوية واالستقامة 

النفوس البشرية ينطبق عليها هذا  فالتنكري يف موضع اللف جاء للداللة على العموم ، فكل  
  .احلكم ، وهذا مما زاد يف قوة اللف ومجاله 

  
  :قال تعاىل  – ٣
 â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ólÌç øÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )٤(  

لن : لنعم اهللا يذكر اهللا تعاىل بين إسرائيل يف هذه اآلية بقوهلم ملوسى على وجه التملل    
نصرب على جنس واحد من الطعام ، فادع لنا ربك أن خيرج لنا نباتاً من األرض ، فتم هلم ما 
أرادوا ، مث جازاهم اهللا على قلة صربهم بأن ضرب عليهم الذلة واملسكنة ، ورجعوا بغضب 

   )٥(. وسخطه ، وما ذاك إال بكفرهم ، وقتلهم لألنبياء ، واعتدائهم على عباد اهللا  اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية سنة  –حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  –القاموس احمليط  –)  ١( 
  ) ٤٤/  ٣( اهليئة املصرية العامة للكتاب  -هـ  ١٣٠١

   ) ٤٨٦/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ١٣/  ٤( القاموس احمليط   -)  ٣( 
  )   ٦١( سورة البقرة  –)  ٤( 
  ) ٦٠ – ٥٩/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٥( 
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 ٧٥ 

/ôMt: (اللف والنشر جاء يف قوله تعاىل      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èpuZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ 

öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óOßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   (  
  . فالكفر بآيات اهللا سبب لضرب الذلة واملسكنة ، وقتل األنبياء سبب لرجوعهم بغضب اهللا 

y7Ï9ºså óO(: ونشره ، فقال لفاً آخر شر السابق النمث جعل  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ (  فالعصيان يقابل
  .الكفر بآيات اهللا ، واالعتداء يقابل قتل األنبياء 

'( :قوله هي ليت سأنظر يف داللتها يف هذه اآلية املفردات او    ©!Éjã9$# è( و )p uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur    (

üÒ=( و tóÎ/  (و )OßḡRr' Î/ ( و )ÏM» tÉ$t«Î/ «!$#   (و ), yÛø9$#   (و  ) 7Ï9ºså  (و  )$oÿÏ3  ( اوبيا ،
  :كالتايل 

'(: قوله    ©!Éjã9$# è (ُضد العز  الذُّل .)الذلة يف هذه اآلية اهلوان والضعف واملقصود ب )١.  

p( : أما قوله   uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur  ( قر ، واملسكني من أي : سكن سكوناً : فاملسكنة مأخوذة من
الذليل : ال شيء له ، أو له ما ال يكفيه ، أو أسكنه الفقر أي قلل حركته ، ومن معانيه 

  .قة والضعف فاملسكنة يف هذه اآلية مبعىن الفقر والفا )٢(. والضعيف 
üÒ=(:  ونكر قوله   tóÎ/  ( لتعظيم فادة اإل .)( :له والباء يف قو  )٣O ßḡRr' Î/  ( للسببية ، وهي

داخلة على املصدر املؤول ، ومل يعرب به  وأتى باألفعال ، تنبيهاً على استمرار القتل 
ه هللا يف قولو إضافة اآليات إىل ا ، ك منهم ، أو الستحضار قبيح صنعهموالتكذيب وجتدد ذل

«ÏM(: تعاىل  tÉ$t«Î/ «!$#   ( ، قوله يف  والالمزيادة تشنيع على اليهود:), yÛø9$#   ( للعهد ، وقيل :

7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q :(يف قوله تعاىل  )ذلك (  : األظهر أا للجنس ، وجاءت اإلشارة بقوله |Á tã (  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ١١٣) ( ذ ل ل ( مادة  –خمتار الصحاح   -)  ١( 
  )  ٢٣١/  ٤) ( س ك ن ( مادة  –القاموس احمليط   -)  ٢( 
  )                          ٢٦٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٣( 
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 ٧٦ 

إىل الكفر والقتل ، وجازت اإلشارة باملفرد إىل متعدد ، للتأويل باملذكور وحنوه ،  مما هو  
   الباء مبعىن : ل ـوقي .وما بعدها سبب للسبب  مفرد لفظاً متعدد معىن ، والباء للسببية ،

        )١() . مع ( 
   وال حاجة إىل جعل إحدى الباءين مبعىن : ( واستبعد ابن عاشور الرأي الثاين ، فقال     
فإن فيه من التكلف ما ينبو ... على تقدير جعل اسم اإلشارة الثاين تكريراً لألول ، ) مع ( 

  )٢(. ) عنه نظم القرآن 
  
  : قال تعاىل  – ٤
â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )٣(  

ملا عدد اهللا فضائله على بين إسرائيل ، ما كان منهم إال أن قابلوا تلك الفضائل بالتعنت     
جارة بأن قلوم قاسية مثل احل –موخباً ومقرعاً هلم  –واجلحود ، فبني اهللا هلم يف هذه اآلية 

  )٤(. أو أشد ، بل إن من احلجارة ما هو ألني من قلوم 

N(  : جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله    ä3 ç/q è=è%  ( فقال  ،مث جاء النشر بعده ) :}ëÎgsù 

Ío uë$yÚÏtø:$$x.  ( أي قلوب كاحلجارة ، وقال : )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  ( أي وقلوب أشد قسوة من

  .احلجارة 
  ــــــــــــــــــ

  ) ٢٧٧ – ٢٧٦/  ١/  ١( روح املعاين : انظر  –)  ١( 
  )  ٥٣١/  ١/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  )   ٧٤( سورة البقرة  –)  ٣( 
  ) ١١٤/  ١( تفسري القرآن العظيم  : انظر   -)  ٤( 



 ـ املبحث األول ــــــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــ

 ٧٧ 

¡|M(: هي قوله  سأقف عندهاواملفردات اليت     s%  ( و ) o uë$yÚÏtø:$$x.  ( و )÷rr& ëâx©r& Z(  اوبيا
  : كاآليت 

¡|M(: معىن قوله     s%  (غلظ واشتد ، مضارعه يقسو : ه قسا قلب  .)فقسوة القلوب هنا  )١
  )٢(. مبعىن غلظتها وخروج الرمحة واللني منها 

ëÎgsù Ío{(: تعاىل  قولهمجعت احلجارة يف      uë$yÚÏtø:$$x.  (  ملناسبة مقابلة اجلمع يف قوله تعاىل :
)N ä3 ç/q è=è% . ()٤(. واأللف والالم يف احلجارة لتعريف اجلنس  )٣(  

rr& ëâx©r& Zo÷( :يف قوله )  أو (وحرف العطف     uq ó¡s%   ( مبعىن ) االنتقالية لتوفر شرطها ) بل
مبعىن الواو ، :  أو وقيل )٥(. وهو كون معطوفها مجلة ، وجيوز أن تكون للتخيري يف األخبار 

وذكر أبو حيان أن األحسن أن تكون  )٦( . أو الشك ، أو اإلام لتخيري ، أو ا أو مبعىن بل ،
âx©r& Zo( : مل قيل: (ولعل سؤاالً يطرح   )٧(. للتنويع  uq ó¡ s%    ( وفعل القسوة مما خيرج منه

: لكونه أبني وأدل على فرط القسوة ، ووجه آخر : أفعل التفضيل ، وفعل التعجب ؟ قلت 
اشتدت قسوة : معىن األقسى ، ولكن وصف القسوة بالشدة ، كأنه قيل  وهو أن ال يقصد

  )٨(.) .وترك ضمري املفضل عليه لعدم اإللباس ..احلجارة ، وقلوم أشد قسوة 
  

  : قال تعاىل  – ٥
â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 öÅ ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tB r& 3 ö@è% (#q è?$yd 

öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZà2 öúü Ï%Ïâ» |¹ ÇÊÊÊÈ á  )٩(     
  ــــــــــــــــــــ                 

  ) ٢٥٣) ( ق س ا ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ١( 
  ) ١١٠/  ١( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٧٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٣( 
                ) ٤٢٨/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  )   ٥٦٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٥( 
  ) ١٦٦/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٦( 
  ) ٤٢٨/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ٧( 
                            )  ٨٣ص ( الكشاف  –)  ٨( 
  )   ١١١( سورة البقرة _ )  ٩( 
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هذه اآلية قول اليهود بأنه لن يدخل اجلنة أحد إال من كان منهم،  يذكر اهللا تعاىل يف  
وكذلك قالت النصارى ، مث يبني تعاىل أن ذلك القول ما هو إال أماين يتمنوا على اهللا بغري 

  )١(. حق ، مث حتداهم بأن حيضروا حجتهم إن كانوا صادقني 
q#(  :يف هذه اآلية جممل يف قوله  واللف    ä9$s%ur  (لن : وقالت اليهود : عىن هذه اآلية وم

  .لن يدخل اجلنة إال من كان  نصرانياً : يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، وقالت النصارى 
    : ه تعاىلـقول يف  ) أو (يف هذه اآلية هي حرف العطف سأقف عندها  اليت واملفردة   
 )#·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR  ( لتقسيم القولني ، لريجع اآلية يف هذه جاء  حرف العطف حيث إن

  )٢(. هنا للتوزيع وهو ضرب من التقسيم ) أو(السامع كل قول إىل قائله ، فـ 
  
  :قال تعاىل  – ٦
 â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3 ö@è% ö@t/ s' ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( $tBur tb% x. z̀ ÏB 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÌÎÈ á  )٣(  
فقد ) احلنيفية(يف اآليات السابقة هلذه اآلية بني اهللا تعاىل أن من يرغب عن ملة إبراهيم     

سفه نفسه ، وأنه قد ضل الطريق ، وأنه ال دين غري اإلسالم الذي مشل خصال احلنيفية ، 
حاهلم وتكربهم وغرورهم ، فكل فريق من اليهود والنصارى حصر اهللا ويف هذه اآلية بني 

، وكذبوا يف ذلك ، بل إم قالوا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، هلدى يف دينه ا
  )٤(.    –عليه السالم  - ملة إبراهيم احلنيفية بني تعاىل احلقيقة وهي أن االهتداء هو اتباع مث 

  ــــــــــــــــــ
عبداهللا التركي ، مركز هجر للبحوث . د: قيق الدر املنثور يف التفسري باملأثور ، للسيوطي ، حت: انظر  –)  ١( 

  )   ٥٥٩/  ١( م  ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٤/  ١والدراسات العربية واإلسالمية ، القاهرة ، ط 
  ) ٦٧٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر   -)  ٢( 
  )                                                ١٣٥( سورة البقرة  –)  ٣( 
هـ ،  ١٤١٥/  ٢عبدالكرمي املقرن ، ط : أحكام من القرآن الكرمي ، للشيخ حممد العثيمني ، مجع  :انظر  –)  ٤( 

  )  ٤٩١: ص ( الرياض  -دار طويق 



 ـ املبحث األول ــــــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــ

 ٧٩ 

q#( : اللف امل يف قوله تعاىل     ä9$s%ur  ( وقالت اليهود : مث جاء النشر بعده ، فاملعىن :

  .ارى تدوا كونوا نص: كونوا يهوداً تدوا ، وقالت النصارى 

äq·#( :يف قوله ) أو ( حرف العطف  واملفردة اليت سأبني داللتها هي    èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR  ( وقد

نصارى ، كونوا  : كونوا هوداً ، وقالت النصارى: وقالت اليهود : ، واملعىن  جاء للتفصيل
  )١(.  فاموع قالوا للمجموع ، ال أن كل فرد أمر باتباع أي امللتني

، مما كان له أبلغ األثر يف  اًونشر اًتبني أن يف اآلية لف) أو ( خالل معرفة معىن احلرف فمن 
  .الكشف عن إعجاز القرآن الكرمي يف هذه اآلية 

  
                                                                   :        قال تعاىل  – ٧

â ôQ r& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» yg x© ¼ çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )٢(     

 هذه اآلية على أهل الكتاب دعواهم أن إبراهيم ومن بعده من األنبياء أنكر اهللا تعاىل يف    
واألسباط كانوا يهوداً أو نصارى ، وأخرب أن األنبياء السابقني مل يكونوا يهوداً أو نصارى ، 

  )٣(. مث توعدهم بأن علمه سبحانه حميط بعلمهم وسيجازيهم على أعماهلم 

bq: (اللف امل يف قوله تعاىل       ä9q à)s?  ( اليهود والنصارى ، مث أتى النشر بعده ، : أي

  إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ،:ـوا أن اليهود قال: فاملعىن 
                                              ــــــــــــــــــــــ 

                                 )           ٥٧٧/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )  ١٤٠( سورة البقرة  –)  ٢( 
  ) ١٧٧/  ١( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٣( 
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  . إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا نصارى : والنصارى قالوا 

Q(: هي قوله تعاىل  اليت سأقف عندها يف هذه اآلية واملفردة   r& ( ا كالتايل وبيا :  

ôQ: (يف قوله تعاىل ) أم (     r& tbq ä9q à)s?   (ًإما أن تكون متصلة ، ويكون االستفهام مصحوبا 

منقطعة ، وتقدر ببل واهلمزة ، واالستفهام ) أم ( ، أو تكون  باإلنكار والتقريع والتوبيخ
  )١(. يكون أيضاً لإلنكار 

  
  : قال تعاىل  – ٨ 

â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhç çtø:$$Î/ ßâö6 yèø9$#ur Ïâö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{ $$Î/ 4 ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 
y7Ï9ºså ×#ã ÏÿøÉrB Ï̀iB öN ä3 În/ §ë ×p yJ ômuëur 3 Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# yâ÷èt/ y7Ï9ºså ¼ã& s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÐÑÈ á )٢(  

عدالً ؛ القاتل مينت اهللا تعاىل على املؤمنني بأن فرض عليهم القصاص ، وأن يقتل     
ومساواة بني الناس ، فإن رغب ويل املقتول بالعفو عن قاتل وليه ، والرضا بأخذ العوض 

اتباع املعروف من دون أن يشق ك ، فإذا عفا ويل املقتول فعليه بدالً من القصاص فله ذل
لقاتل األداء بإحسان دون مماطلة ، فمن اعتدى بعد العفو فله عذاب على القاتل ، وعلى ا

  )٣(. أليم يف اآلخرة 

ô 4: (وشاهد اللف والنشر يف قوله تعاىل     ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ 

íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  (  ه تعاىل ـقولفاللف يف) : ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r&   (مث نشر بقوله  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٥٠٥( أحكام من القرآن الكرمي  : انظر  -             ) ٥٨٧ – ٥٨٦/  ١( بحر احمليط ال: انظر  –)  ١( 
  ) ١٧٨( سورة البقرة  –)  ٢( 
  )  ١٣٤ – ١٣٣/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٣( 
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í$t6: (تعاىل  Ïo?$$ sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3  ( فقوله: )7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  ( يعود إىل

ô: (ويل اين عليه املذكور يف قوله تعاىل  Ï̀B ÏmäÅz r&  (وقوله ) :íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ (  يعود

ô:(ر يف قوله تعاىل إىل اجلاين املذكو ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s!  (وقد يفسر قوله ، : )ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s!  (

Ï̀B ÏmäÅz: (اين عليه ، و قوله  بويل r&  (باجلاين  .  

ä(:  قولههي  اآليةسأقف عندها يف هذه واملفردات اليت      óÓx« ( و )mäÅz r&  ( و

)$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  (  ا كما يليوبيا :   

ô(: يف قوله تعاىل  )شيء  ( كلمة تنكر   ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& ÖäóÓx«  ( لإلشعار بسقوط
   )١(. كل القصاص بالعفو عن بعضه 

mäÅz( : وقوله   r& ( ) ق وصف األخ على املماثل يف دين اإلسالم تأسيس أصل جاء به إطال
الباء يف قوله اجلر حرف و.) ة لعقيدة كالتوافق يف نسب األخوالقرآن ، جعل به التوافق يف ا

rãç$ ( :تعاىل  ÷èyJ ø9$$Î/(  فاتباع مصاحب للمعروف : للمالبسة ، أي .)٢(  
  
  :  قال تعاىل  – ٩

â ãçöky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 
ỳJ sù yâÍky ãN ä3YÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 

ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )٣(    

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣٨٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ١( 
  )  ١٤٢/  ٢/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  ) ١٨٥( سورة البقرة  –)  ٣( 
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جاءت هذه اآلية يف معرض كالم اهللا عز وجل عن أحكام الصيام ، فبدأ سبحانه ببيان     
ذار وأحكامهم يف الصيام ، مث بدأ يف حكم الصيام واحلكمة منه ، مث ذكر أحوال أهل األع

  هذه اآلية بذكر ما اختص به هذا الشهر الكرمي دون غريه ، وهو نزول القرآن الكرمي فيه ،

  .مث ذكر ما جيب على من شهد الشهر ، وحكم أهل األعذار ، واحلكمة من شروع القضاء 
ỳJ: (يف قوله تعاىل شاهد اللف والنشر      sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tçök¤¶9$# çmôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 

$³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tçó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# 

(#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã $tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( اللفف 
ỳJ ( :قوله تعاىل  يف sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô 

×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yzé& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# ( بقوله مث نشر اللف 
q#): (سبحانه  è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   (ا يقابل قولهوهذ :  )ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tçök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù  (
rçéÉi9x6#): (مث قال  çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã $tB öN ä31 yâyd  (وهو يقابل قوله: )t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 

4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é&  (وقوله ،: )öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( هو يقابل قولهو  :
)âÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( .  

ỳJ(: قوله تعاىل هي  املفردات اليت سأبينها يف هذه اآلية    sù  (و )ç ök¤¶9$# ( و )   çó¡ ãäø9$# (

£éô(: وقوله  ãèø9$#  ( و)(#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur n  ( وحرف اجلر)Ü n? tã (  و)$tB ( ا كاآليت ، وبيا:  

  ) ن(: يف قوله تعاىل ) مỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$#  (، شرطية ، وجيوز أن تكون موصولة )١( 

ç( : قولهاأللف والالم يف و ök¤¶9$#  ( للعهد ، ألنه ورد ذكره يف أول اآلية .)٢(  

ç  : ( و قوله   ó¡ ãäø9$# (لعسر اليسر هو اللني واالنقياد والسهولة ، واليسر ضد ا .)٣(  

£éô:(وقوله  ãèø9$#  ( اشتد والتوى : العسر ضد اليسر ، تعسر علي األمر وتعاسر واستعسر .)٤(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٤٨/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )  ٧٦/  ٥( التفسري الكبري : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٦١/  ٢) ( ي س ر ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٣( 
  )  ٨٧/  ٢) ( ع س ر ( مادة  –املصدر السابق  –)  ٤( 
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q#)(: والواو يف قوله تعاىل      è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   ( واو النسق ، والالم الم التعليل .)١(  

tB öN$(: يف قوله تعاىل ) ما ( و    ä31 yâyd   ( حيتمل أن تكون مصدرية ، أي على هدايته

              )٢(. أي على الذي هداكم إليه إياكم ، وحيتمل أن تكون موصولة ، 
ولتكربوا : وعدى فعل التكبري حبرف االستعالء لكونه مضمناً معىن احلمد ، كأنه قيل (    

  )٣( . ) .اهللا حامدين على ما هداكم 
  
  : قال تعاىل  – ١٠

â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )٤(    

 ــــــــــــــــــــ
سليمان احلرش ، دار طيبة للنشر  –عثمان ضمريية  –حممد النمر : معامل الترتيل للبغوي ، حتقيق : انظر  –)  ١(  

  ) ٢٠١/  ١( هـ  ١٤٠٩والتوزيع ، ط 
حممد بن حممد العمادي ، دار إحياء  إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  ،  أليب السعود: انظر  –)  ٢( 

   ) ٢٠٠/  ١( التراث العريب ، بريوت ،  
   ) ١١٣ص ( الكشاف  –)  ٣( 
  )   ١٨٧( سورة البقرة  –)  ٤( 
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هذه اآلية هي خامتة ألحكام الصيام ، وفيها بيان أعمال يف بعض أزمنة رمضان ، واليت     
   )١(. ه فصلت هذه اآلية عن اآليات اليت قبلهاقد يظن أا تعارض وتنايف عبادة الصيام ، وهلذ

äÝøã( :  اللف يف قوله      sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$#   ( و)ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{  مث ذكر ما يقابل الكلمة)   #$

z̀: ( ، فقال  األوىل ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( ة الثاني يقابل الكلمةوهو يقابل اخليط األبيض ، وأضمر ما
 لكم اخليط األبيض نيحىت يتب: ن الليل ، أي ـم: وتقديره ، ) اخليط األسود  (وهي 

  ) .الليل ( األسود  من اخليط) الفجر (
z̀(و ) حىت: (املفردات اليت سأدرسها يف هذه اآلية هي قوله تعاىل    ÏB ÅÝøã sÉø:$#  ( و) O èO     (

P$uã(و  Å_Á9$#  ( ا كما يليوبيا ، :  

q#)( : يف قوله تعاىل ) حىت(    è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ (  غاية للتبني)وجيء يف الغاية  )٢ ،
للداللة على أن اإلمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر وهو ) التبني(وبـ ) حىت(بـ 

4Ó®Lym tû̈ü: (الفجر الصادق ، مث قوله  t7 oK tÉ   ( حتديد لنهاية وقت اإلفطار بصريح املنطوق .)٣(   

z̀: ( له تعاىل يف قو)  من( و   ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$#  (  األوىل البتداء الغاية ، والثانية
للتبعيض للخيطني ) من ( ، ألن اخليط األبيض هو بعض الفجر ،  وجيوز أن تكون  تبعيضية

الفجر املستطيل وقيل سواد : السلك ومجعه خيوط ، واخليط األسود : واخليط  )٤(. معاً 
   )٥(. الفجر املعترض : لليل ، واخليط األبيض ا

O : (يف قوله تعاىل ) مث (    èO (#q ëJ Ï? r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$#  ( للتراخي والتعقيب ، والالم يف
  )٦( .الصيام للعهد 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨٠/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٥٨/  ١( جيز احملرر الو: انظر  –)  ٢( 
  ) ١٨٤ – ١٨٣/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٥٨/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  ) ٩٩) ( مادة خ ي ط ( خمتار الصحاح  –)  ٥( 
  )  ٦٨/  ٢/  ١( روح املعاين : انظر   -)  ٦( 
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  :قال تعاىل  – ١١
 â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )١(  

هر معينة ، فمن أحرم باحلج فعليه أن يصون حجه عن خيرب تعاىل أن احلج واقع يف أش  
الرفث وهو اجلماع ، وعن الفسوق واجلدال ، مث أمر اهللا تعاىل بالتزود لسفر احلج ، ألن فيه 

عن املخلوقني  ، مث بني أن الزاد احلقيقي هو التزود ليوم القيامة ، مث ختم اآلية بنداء  استغناًء
  )٢(. لتقوى العقول الرزينة وأمرهم با أصحاب

rßä̈rtì#): ( جاء اللف امل يف قوله تعاىل      s?ur  ( أي تزودوا يف سفركم يف الدنيا ، وتزودوا
cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq : (يف سفركم لآلخرة ، مث نشر اللف ، فقال تعاىل  ø)G9$#  ( أي ما

Èbq(  :يتقى به سؤال الناس ، وهذا خيص السفر يف الدنيا ، مث قال تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ 

É=» t6 ø9F{   . وهذا يف شأن سفر اآلخرة )  #$
rßä̈rtì#: (املفردات اليت سأوضحها يف هذه اآلية هي قوله تعاىل     s?ur   ( و)ìuq ø)G9$# (          
«=(و  t6 ø9F{   : ، وبياا كاآليت )  #$
  )#rßä̈r tì s?ur   ) ( تعمم : مد وهو الزاد كما يقال على وزن تفعل ، مشتق من اسم جا) تزود

ìuq: (وقوله  )٣( .وتقمص ، أي جعل ذلك معه  ø)G9$# ( التقوى مأخوذة من  ) ، ًوقاه ، وقيا
أي صانه ، والوقَاية ما وقَيت به ، والتوقية الكالءة واحلفظ ، واتقيت الشيء ) وقاية ، واقية 

احلذر من عقاب اهللا تعاىل ، باتباع والتقوى هي  )٤(. وتقيته أتقيه حذرته، واالسم التقوى
«=(و  )٥(. أوامره ، واجتناب نواهيه  t6 ø9F{    )٦(. هو العقل ، ومجعه ألباب و ألُب : اللب )  #$

  ــــــــــــــــ
  ) ١٩٧( سورة البقرة   -)  ١( 
  ) ١٥٠ – ١٤٩/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٣٥/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : ظر ان  -)  ٣( 
  ) ٣٩٣/  ٤) ( و ق ى ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٤( 
  )  ٢٣٧/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٥( 
    )  ٢٧٨) ( ل ب ب ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٦( 
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  :قال تعاىل  – ١٢
â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 
y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )١(  

يف هذه اآلية جييب اهللا تعاىل عن سؤال من سأل عن حكم القتال يف األشهر احلرم ،     
فيجيب تعاىل بأن القتال فيها عظيم ، لكن صد الكفار عن اإلسالم وكفرهم باهللا وإخراج 
املسلمني من ديارهم أكرب وأعظم وزراً من القتال ، وكذلك الشرك باهللا أعظم من القتال يف 

مث يبني تعاىل بأن املشركني ال يزالون يقاتلون املسلمني حىت يصرفوهم عن  األشهر احلرم ،
دينهم ، فمن يتبعهم ويرتد عند دينه وميت على ذلك فسيبطل اهللا عمله يف الدنيا ، وهو يف 

  )٢(. اآلخرة من اخلالدين يف النار 
t̀Bur ÷äÏâs?öç : (الشاهد يف قوله تعاىل       tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (  

t̀Bur ÷äÏâs?öç: (حيث لف قوله تعاىل   tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uä sù uq èd ur Öç Ïù% ü2 (  مث نشره

´y7Í (: بقوله  ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur (  ( ، مث قال وهذا حكم الردة :

)y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( وهذا حكم املوت على الكفر.  

bqä9#tì: (املفردات اليت سأقف عندها يف هذه اآلية هي قولـه    tÉ  ( و)Ó®Lym  (و)äÏâ s?öç tÉ  (

N(و  ä3ZÏB  ( و)MsÜÎ7 ym   ( و)crà$ Î#» yz  ( ا كما يليوبيا ، :  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢١٧( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢٤٨/  ١( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
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 ٨٧ 

üwur tbq ( : يف قوله تعاىل     ä9#tì tÉ ö  ( أيت بالفعل املضارع )tbq ä9#tì tÉ (   لإلشعار بأن قتال
املشركني للمسلمني مستمر ، حىت وإن تأخر إال أم يسعون فيه ويضمرون العداوة 
للمسلمني يف كل وقت ، ففيه داللة على أن قتال املشركني للمسلمني سوف يدوم يف 

  )١(. املستقبل 
4Ó®Lym öN: (يف قوله تعاىل ) حىت (      ä.rñäãç tÉ   ( ، وحيتمل أن تكون حيتمل أن تكون للغاية

   )٢(. للتعليل 
äÏâs?öç( و    tÉ  ( يف قوله تعاىل) :t̀Bur  ÷äÏâs?öç tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ( ا على صيغة يرتدد جيء

وهي صيغة مطاوعة ؛ إشارة إىل أن رجوعهم عن اإلسالم إن قدر حصوله ال يكون إال عن 
N: (يف قوله ) من (و  )٣(. حماولة من املشركني  ä3ZÏB  (  تبعيضية .)٤(  

MsÜÎ7: (وقوله    ym  (  بِط عملهط : حبطل ثوابه ، واحلَب ) أن تأكل املاشية فتكثر ) بفتحتني
$crà(: وقوله   )٥(. حىت تنتفخ لذلك بطوا وال خيرج عنها ما فيها  Î#» yz (  البقاء : اخلُلد

  )٦(. والدوام 
  
  : قال تعاىل   –١٣

â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )٧(  
يبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية مصري من يكسب ذنباً كبرياً أو إمثاً مث يتهم به شخصاً بريئاً      

   )٨(. بأنه قد حتمل تاناً وإمثاً ظاهراً بيناً 
  ـــــــــــــــــ

  )         ٣٣١/  ٢/  ١( التحرير والتنوير  : انظر  –)  ١( 
  )   ١٥٩/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣٣٢/  ٢/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٣( 
  ) ١٥٩/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  )     ٦٥) ( ح ب ط ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٥( 
  ) ٢٨٩/  ١) ( خ ل د ( دة ما –القاموس احمليط  –)  ٦( 
   ) ١١٢( سورة النساء  –)  ٧( 
  ) ٣٧٣/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٨( 
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جاء ذكر اكتساب اخلطيئة واإلمث مث رمي الناس الربيئني به يف هذه اآلية على أسلوب      
¡t̀Bur ó=Å: (اللف ، حيث قال تعاىل  õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öçtÉ ¾Ïm Î/  (  مث جاء النشر بعد

Ïâs)sù ü@yJ: (، فقال تعاىل مفصالً للف  ذلك tG ôm$# $YY» tFökæ5 ( ، وهذا حكم رمي الربيء بالتهم 

VJ$: (مث قال  øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( حكم من اكتسب اخلطيئة واإلمث وهذا.  

¡Å=( و) من ( :  هقولـهي اليت سأقف عندها يف هذه اآلية  فرداتامل   õ3 tÉ  (و)p t«ÿã ÏÜyz  (

ÿùS\$( و Î)  (و )@yJ tG ôm$#  (و )$YY» tFökæ5 ( وتفصيلها كالتايل ،  :  

    ) ن(  : يف قوله تعاىل ) مt̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ  (تدل على العموم  ،)( :وقوله   )١=Å¡ õ3 tÉ   (

¡Å=( منراد املو )٢(اجلمع ،  طلب الرزق ، ومعناه هنا: يف اللغة الكسب  õ3 tÉ (  يف هذه
   .اخلطايا واآلثام  أي جيمع ويعمل:  اآلية 

ºpt«ÿã( : قوله تعاىل يف) أو ( ظاهر العطف بـ    ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î)  ( اخلطيئة ما : املغايرة ، فقيل
واإلمث ، الصغرية املعصية أو اخلطيئة هي  ، كان عن غري عمد ، واإلمث ما كان عن عمد

  )٣( . الكبرية  املعصية 
   )Ïü@yJ tG ôm$# (  أصله)٤(.شري به إىل ثقل الوزر الذي محله ، أ) محل ( ، وهو أبلغ من ) محل( 
  .مؤكد للمعىن حرف حتقيق ) قد ( و
  )$YY» tFökæ5  ( ته : ومن يتحري من بطالنه  الذي الباطل: قال عليه ما مل يفعل ، والبهيتة ،

واكتفى يف اآلية ببيان عظم البهتان بالتنكري   )٥( . األخذ بغتة واالنقطاع واحلرية: معانيه 
   )٦(. دون الوصف ؛ لتفخيمه وبيان عظم قدره 

  ــــــــــــــــــــــ
   )  ٣٦١/  ٣( بحر احمليط ال –)  ١( 
  )  ٢٦٩) ( ك س ب ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  ) ٣٦٢ – ٣٦١/  ٣( بحر احمليط ال –)  ٣( 
  ) ٧٤٩ / ٢( زهار قطف األ: انظر  –)  ٤( 
  )   ١٤٣/  ١) ( ب هـ ت ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٥( 
                                                        ) ٢٣٠/  ٢( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٦( 
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  :قال تعاىل  – ١٤

 â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )١(   

حيث يزعمون أم منتسبون إىل  ،خر من مزاعم اليهود والنصارى آ هذه اآلية زعم    
زعمهم  األنبياء ، وأم أبناء اهللا وأنه تعاىل حيبهم ، فرد اهللا عليهم كذم وافتراءهم ، وأبطل

هذا بأم لو كانوا أبناء اهللا وأحباءه ، ملا عذم بذنوم ، مث أكد حقيقتهم بأم بشر من 
  )٢( .ما ينال مجيع البشر خلق اهللا ، يناهلم 

ÏMs9$s%ur ßäq: (جاء اللف يف قوله تعاىل       ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  ( مث نشر بعد ذلك بقوله :

)ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur  ( حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، وقالت : وقالت اليهود: واملعىن

  .حنن أبناء اهللا وأحباؤه : النصارى 

çn¼(: هي قوله تعاىل اليت سأقف عندها يف هذه اآلية  فردةامل   às ¯» ¬6 Ïmr&ur  ( وتفصيلها كما يلي : 

)n às ¯» ¬6 Ïmr&u   ( مجع حبيب ، فعيل مبعىن مفعول ، أي حمبوبوه .)على  وفةعطم جاءتو )٣

)#às ¯» oY ö/ r&  ( م أبناء حمبوبون ، إذ قد يكون االبن مغضوباً عليهم قصدوا أأل .)٤(   

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨( سورة املائدة  –)  ١( 
  ) ٣٤ – ٣٣/  ٢( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤٦٦/  ٣( البحر احمليط : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٥٦/  ٦/  ٣( التحرير والتنوير  –)  ٤( 
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  :قال تعاىل   – ١٥
â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# #·ä$|¡ sù b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $# 4 öÅ Ï9ºså óO ßgs9 

Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ á  )١(  

هذه اآلية فيها ذكر جزاء احملاربني وهم اجلناة الذين يفسدون يف األرض ، ويقطعون      
الطريق ويتعرضون للناس ويأخذون حقوقهم بغري حق ، فأخرب تعاىل أن جزاءهم ونكاهلم أن 

 وأاألرجل  تقطيع األيدي و وأالصلب  وأوهي القتل : يفعل م واحد من األمور التالية 
يف هذا فضيحة للمحاربني يف الدنيا ، وينتظرهم عذاب عظيم يوم النفي من األرض ، و

  )٢(. القيامة 
tbq: ( وشاهد اللف يف قوله تعاىل      ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur  ( وهو لف جممل ، إذ يشتمل

على مجيع أنواع احملاربة ، مث جاء النشر بعده مبيناً جزاء كل نوع من أنواع احملاربة ، فقال 
b( :تعاىل  r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& (#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB 

ÇÚöëF{ $# ( .  

þq#(: هي قوله تعاىل  ردات اليت سأوضح داللتها يف هذه اآليةواملف   è=G s)ãÉ  (و  )÷rr& (#þq ç6 ¯=|Á ãÉ  ( 

   :، وتفصيلها كاآليت )  ?ì©Üs)è( و

þq#(:  قوله    è=G s)ãÉ  ( قْتلوا ، ومبالغة يف ي)#þq ç6 ¯=|Á ãÉ  ( لبوا ، وصمبالغة يف ي)ì©Üs)è?  ( مبالغة يف
يف ) أو (  و تقْطع ، وقصد من املبالغة إيقاع العقوبة بدون لني أو رمحة تشديداً عليهم ، 

زي أنه ال جيوز محل اآلية على وذكر الرا )٣(. للتخيري : هذه اآلية للتقسيم ال للتخيري ، وقيل 
  )٤(. التخيري 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٣٣( سورة املائدة  –)  ١( 
  ) ٤٤١/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٨٥ – ١٨٣/  ٥/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٧٠/  ١١( التفسري الكبري : انظر  –)  ٤( 
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يف اآلية للتقسيم والتنويع ، فالعقوبات املذكورة تقسم ) أو(أن  –واهللا أعلم  –والظاهر     
فالقتل هو جزاء احملاربة عندما تكون قتالً فقط ،  وتوزع على حاالت احملاربة املختلفة ،

القتل مع الصلب إذا كانت احملاربة قتالً وأخذاً لألموال ، و تقطيعاً لأليدي واألرجل من و
كانت احملاربة ختويفاً  الف ، إذا كانت احملاربة ختويفاً وأخذاً لألموال ، و نفياً من البالد إذاخ

   . لآلمنني ، وهذا التقسيم والتنويع زاد يف قوة اللف والنشر يف هذه اآلية 
    
  : قال تعاىل  – ١٦

â uq èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% 

ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$# 4 ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4 uq èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$# 

ÇÐÌÈ á )١(  

م ، يبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه خالق السموات واألرض ، وهو الذي يأمر العباد وينهاه  
ويثيبهم ويعاقبهم ، وأنه سبحانه حني يقول كن فيكون ، يظهر احلق الذي ال مرية فيه ، 
وامللك له سبحانه يوم القيامة ، ففي يوم القيامة تنقطع األمالك ، ويبقى ملك اهللا وحده 

  وتعاىل ، وهو سبحانه له احلكمة التامة ، والعلم احمليط بالسرائر والظواهر ، فدلل اهللا سبحانه

  )٢(.  ذه اآلية على استحقاقه للعبادة دون من سواه
q(: اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل       èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur 

Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% ë, ysø9$#  ( وقوله) :ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  (

uq: (والنشر قوله تعاىل  èd ur ãNã Å6 ptø:$#  (كيم يف احلهو وهو يعود خللق السموات واألرض ، ف

éçÎ6: (مث قال . خلقه للسموات واألرض ويف كل ما يفعله  yÇø9$#  ( وهو يعود لعلم الغيب
  .ر ، الغيبية منها واملشاهدة خبري جبميع األموفهو سبحانه  والشهادة،

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٧٣( سورة األنعام  –)  ١ (
  ) ٥١٥/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
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 ٩٢ 

,( :اليت سأقف عندها يف هذه اآلية هي قوله  املفردات    ysø9$$Î/  (و )É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur    (

Nã( و Å6 ptø:$#  (و )éçÎ6 yÇø9$# (  ،وتفصيلها كالتايل:  

,(: قوله تعاىل يف الباء     ysø9$$Î/  ( رور متعلق بـللمالبسة ، وا), n=y{   ( مصدر : ، واحلق

  )٢(. إظهاراً للحق : وقيل الباء مبعىن الالم ، أي  )١(.ثبت ، مث صار امساً لألمر الثابتحق إذا 

ãÉ=øã(:التعريف يف قوله   tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur   ( شهادة لالستغراق ، أي عامل كل غيب وكل. )٣(   

Nã(ومعىن     Å6 ptø:$#  ( العامل وصاحب احلكمة ، واحلكيم أيضاً املتقن لألمور .)و معىن  )٤

)éçÎ6 yÇø9$# (  رالعامل به : النبأ ، واخلبري بالشيء  : اخلَب .)وسأبني سر اختيار هاتني الصفتني )٥ 

  . -إن شاء اهللا  – يف هذه السياق يف مبحث التصوير والتحسني
  
  : قال تعاىل  – ١٧

 â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uqèd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á )١(  

يف هذه اآلية يبني اهللا تعاىل عظيم قدرته وسعة علمه ، اليت ال حييط ما أحد من خلقه ،     
 - ه أبصار املبصرين من خلقه فهو سبحانه وحده الذي يدرك األبصار كلها ، وال حتيط ب

، وهو اللطيف اخلبري الذي لطف علمه ودق ، حىت أدرك السرائر واخلفايا  -سبحانه وتعاىل 
  )٧(. والبواطن 

  ــــــــــــــــــ
  ) ٣٠٦/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
   ) ١٥٧/  ٣( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
   ) ٣٠٩/  ٧/  ٣( والتنوير التحرير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٧٨) ( ح ك م ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٤( 
    )  ١٦/  ٢) ( خ ب ر ( مادة  – القاموس احمليط –)  ٥( 
  )  ١٠٣( سورة األنعام  –)  ٦( 
    )  ٥٢٩/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٧( 



 ـ املبحث األول ــــــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــ

 ٩٣ 

ûw çm(: قوله تعاىل  ، فاللفالكرمية لف ونشر  يف اآلية      à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#  ( والنشر قوله تعاىل :)uq èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( ،)#ãÏǕ=9$#  ( وهو يقابل قوله   : 

 )w çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{$#  ( ،قوله  و : )éçÎ6 sÉø:$#  ( قوله تعاىلوهو يقابل : )uq èdur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#  ( .  

ûw çm( :دات اليت سأوضح داللتها يف هذه اآلية هي قوله املفر    à2Íëôâè?  ( و)ç»|Á ö/ F{ $#   (

ã#(و ÏǕ=9$#  (و  )éçÎ6 sÉø:$#  ( وتفصيلها كاآليت ،:  

حلقه ، واستدرك الشيء بالشيء اللحاق ، وأدركه : اإلدراك )  ?ûw çmà2Íëôâè(: قوله تعاىل   

فمعىن إدراك الشيء الوصول  )١(. كه به ، وأدرك الشيء بلغ وقته وانتهى وفين حاول إدرا

«ç( و) ٢(. إليه واإلحاطة به  |Á ö/ F{$#  ( ، ا النظر وهو مجع بصر اسم للقوة اليت  .)٣(   

لَطُف الشيء من باب ظَرف ، أي صغر ، فهو لطيف ، واللطف يف  )  ß#ãÏǕ=9$#(ومعىن   

   )٤(. واللطف من اهللا التوفيق والعصمة العمل الرفق فيه ، 

éçÎ6(و معىن    yÇø9$# (  رالعامل به : النبأ ، واخلبري بالشيء : اخلَب .)أما سر اختيار اللطيف   )٥

  . -إن شاء اهللا  –واخلبري فسأذكره يف مبحث التصوير والتحسني 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٩٢ - ٢٩١/  ٣) ( درك ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ١( 
  ) ١٧٠/  ٣(  إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤١٤/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  )  ٢٨٢) ( ل ط ف ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٤( 
  )   ١٦/  ٢) ( خ ب ر ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٥( 
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 ٩٤ 

  : قال تعاىل  – ١٨
  â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÷rr& uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë 3 tPöq tÉ 

íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû 

$pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz 3 È@è% (#ÿrãç Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB ÇÊÎÑÈ á  )١(    

ينكر اهللا يف بداية اآلية على الكافرين بقاءهم على حاهلم ، وعدم إميام باآليات اليت    
جاءم ، فهل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم للقرآن إال أن تأتيهم املالئكة لقبض 

 أخرب اهللا ا مثـل أشراط أرواحهم ، أو تأتيهم بالعذاب ، أو تأتيهم بعض اآليات اليت
الساعة ؟ فإذا جاءت بعض هذه اآليات فال ينفع اإلميان حينئذ ، فال يقبل إميان كافر وال 

  )٢(. توبة فاسق حني ظهور اآليات 
ً  ، وهذه نفس مؤمنة مل  -حينئذ  -فال ينفع نفساً إمياا     أو كسبت يف إمياا خريا

نفس الكافر اليت مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف تكسب خرياً مدة إمياا ، و كذلك 
  .إمياا خرياً ال ينفعها اإلميان عند ظهور اآليات 

¡üw ßìxÿZtÉ $²: (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله تعاىل     øÿtR  ( أي نفساً مؤمنة مل تعمل

 أو - حينئذ  -مياا ال ينفع نفساً إ: صاحلاً ، ونفساً كافرة ، مث نشر اللف وفصله فاملعىن 
ً  ، وهذا يرجع إىل النفس املؤمنة ، أو مل تكن آمنت من قبل أو  كسبت يف إمياا خريا

  )٣( .كسبت يف إمياا خرياً من قبل ، وهو يرجع إىل النفس الكافرة 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٥٨( سورة األنعام  –)  ١( 
   ) ٢٠٧/  ٣( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
                                      )  ٨٩ -٨٨ص ( املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة    -)  ٣( 
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 ٩٥ 

ö@yd tbrãç(: املفردات اليت سأدرسها يف هذه اآلية هي قوله     ÝàZtÉ   (و )MuZtB#uä   ( و)÷rr& 

ôMt6 |¡ x.   ( وتفصيلها كالتايل ، :  

   )ö@yd tbrãç ÝàZtÉ   ( أدل على املراد من النفي وهو ، ، ومعناه النفي م استفهاف حر: هل
، خطورة املصري الذي ينتظرهم  إىلوالتوبيخ وتنبيه الغافلني  اإلنكارذ حيمل معىن الصريح إ
MuZ(: قوله و )١(.  ، واملعىن ينتظرونمضارع نظر ) ينظرون ( والفعل  tB#uä  (  مأخوذ من

  )٢(.  ة وإظهار اخلضوع وقبول الشريعةصدقه ، واإلميان الثق: ، أي آمن به إمياناً 
rr& ôMt6÷(: يف قوله ) أو (     |¡ x.   ( نفس : للتقسيم يف صفات النفس ، فالنفس على قسمني

   )٣(. كافرة مل تكن آمنت من قبل ، ونفس آمنت ومل تكسب خرياً يف مدة إمياا 
نا العمل الصاحل الذي يعد واملراد به ه )٤(. اجلمع  طلب الرزق ، ومعناه: يف اللغة والكسب 
  .املكاسب يف الدنيا  أعظم

  
  
  :قال تعاىل  –١٩

 â N x. ur Ï̀iB >ptÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )٥(     

، خيرب تعاىل يف هذه اآلية أنه أهلك قرى كثرية ، وقد جاءهم العذاب وهم غري متوقعني له   
  )٦(. إما ليالً وهم نائمون ، أو اراً وهم قائلون 

  ــــــــــــــــ ـــــــــــــ 
  ) ٦/  ١٤( التفسري الكبري : انظر  –)  ١( 
  ) ١٩٤/  ٤) ( ن أ م ( مادة  – القاموس احمليط –)  ٢( 
  ) ١٨٧/  ٨/  ٤(  التحرير والتنوير: انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٦٩) ( س ب  ك( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٤( 
  ) ٤( سورة األعراف  –)  ٥( 
  ) ٢١٤/  ٣( معامل الترتيل : انظر  –)  ٦( 
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 ٩٦ 

N: ( اللف يف هذه اآلية جممل وهو يف قوله تعاىل       x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  (أي قرى 

«¹G$: (كثرية ، مث نشر اللف بقوله  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  ( جاءها هلكة املأي بعض القرى
  .بأسنا بياتاً ، وبعض القرى جاءها بأسنا وهم يف وقت القيلولة 

N(  :ليت سأنظر يف داللتها يف هذه اآلية هي قوله املفردات ا    x. ur  (و )$yg» uZõ3 n=÷d r&  (

yd$(و uä !$yÚsù  (و )$¹G» uã t/ ( و )öcq è=Í¬!$s% (  ، ا كالتايلوبيا :   

N( : يف قوله تعاىل) كم (     x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s%  (الكثرة  تدل على ، ) وكم من : قال الزجاج
  ) ١( ) . أهل قرية ، فحذف األهل ألن يف الكالم دليالً عليه

  )$yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù ) ( أجري الضمريان على اإلفراد والتأنيث مراعاة للفظ قرية ، ليحصل
ى القرب ، مث أجريت ضمائر القرية علالتماثل بني لفظ املعاد ولفظ ضمريه يف كالم متصل 

rr& öN÷( : يف قوله  ..صيغة اجلمع   èd öcq è=Í¬!$s%   (ول الفصل بني الضمري ولفظ معاده ـحلص  

'uZßôù$(جبملة فيها ضمري معاده غري لفظ القرية ، وهو  t/ $¹G» uã t/ (  ألن بياتاً متحمل لضمري البأس

rr& öN÷(: قرية باعتبار أهلها فقال مبيتاً هلم ، وانتقل منه إىل ضمري ال: أي  èd öcq è=Í¬!$s% ( ،

yd$(: يف قوله  الفاءو uä !$yÚsù ( عاطفة ، عطفت مجلة)$yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ ( على مجلة)$yg» uZõ3 n=÷d r& (
     )٢(. وكم من قرية أردنا إهالكها فجاءها بأسنا : فيكون املعىن 

   )$¹G» uã t/  (بائتني ،  مصدر وقع موقع احلال ، مبعىن)cq è=Í¬!$s%  ( ، أي يف وقت القيلولة
وخص وقت البيات ووقت القيلولة ، ألما وقت الغفلة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما 

«¹G$( :يف قوله تعاىل) أو ( و   )٣( .أشد وأفظع  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%    ( جاء : للتنويع ، أي
   )٤(. ت القيلولة كقوم شعيب العذاب مرة ليالً كقوم لوط ، ومرة وق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، هـ ١٤٠٧/  ٤اجلوزي ، ط  حممدعلي بن عبدالرمحن بن  مجال الدين لإلمام –زاد املسري يف علم التفسري  –)  ١( 

  ) ١٦٧/  ٣( دمشق  –املكتب اإلسالمي بريوت 
  ) ٢٠ - ١٩ص /  ٢القسم  ٨ج /  ٤ م (التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣٥٦ – ٣٥٥( الكشاف : انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٦٩/  ٤( البحر احمليط : نظر ا -)  ٤( 
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 ٩٧ 

  : قال تعاىل  – ٢٠

â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )١(  
مع فرعون ، وما  –عليه السالم  –يف هذه اآلية خيربنا تعاىل عن طرف من قصة  موسى    

اآلية ، حينما قال املأل فيها من أحداث عظيمة ، ومن هذه األحداث ما جاء يف هذه 
، فأجام فرعون بأنه  ؟ يدعونك ويتركونك أنت وآهلتكأتترك موسى وقومه : لفرعون 

يكونون غري سيدع بين إسرائيل مع موسى وسيقتل أبناءهم ، ويستبقي نساءهم ، وبذلك 
  )٢( . خارجني عن حكمنا

Óyõq: ( جاء اللف يف قوله تعاىل      ãB ¼ çmtBöq s%ur  (مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل : 

)(#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ 8( : أي قوم موسى ، وقال ) #$ uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (موسى  أي .  

¡rßâÅ#( و)  &ëxãs?r( :قوله تعاىل هي يت سأقف عندها يف هذه اآلية املفردات ال    øÿãã Ï9 (       

Å و tFygÏ9#uä ur )  (و )@ÏnG s)ãZyô  (و )¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nS ur  ( ، وتفصيلها كاآليت :  

)ëxãs?r&  ( ي أتترك ، أ مضارعفعل)8 uëxãtÉ ur  ( ،أيضاً مضارع، أي ويتركك ) وقيل مل يرد له
ماض وال مصدر وال اسم فاعل وال اسم مفعول، فتصاريفه هذه مماثلة يف االستعمال استغناء 

  )٣(). ) ذر (واألمر منه ) يذرك(عنها بأمثاهلا من مادة ترك، جتنباً للثقل، واستعملوا مضارعه 
¡rßâÅ#)(: الالم يف قوله     øÿãã Ï9(  ، للتعليلöÅ tFygÏ9#uä ur ) 4  (مجع إله ، ووزنه أفعلة ، : ة اآلهل

ÏnG@( : ه تعاىل قول s)ãZyô  ( لأصله نقْت ) يف ، وشددت التاء ) بسكون القاف ، وضم التاء

)@ÏnG s)ãZyô  ( :تعاىل قوله ، مبالغة كثرة واستيعاب ، أما  للمبالغة يف القتل : )¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur (  
  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٢٧(  سورة األعراف   –)  ١( 
  ) ٦٠٧/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  –)  ٢( 
   ) ٢٩٤/  ٧/  ٣(   التحرير والتنوير  –)  ٣( 



 ـ املبحث األول ــــــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــ

 ٩٨ 

االستحياء إبقاء معىن و  )١(. السني والتاء فيه للمبالغة فمبالغة يف اإلحياء ، : االستحياء 
  )٢(. للمحنة يد احلياة النساء على ق

  
  : قال تعاىل  -٢١

â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& 

ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ ÇÌÊÈ á  )٣ (   

جاءت هذه اآلية لتكشف عن عقيدة فاسدة ألهل الكتاب ، وهي اختاذ األحبار والرهبان     
أرباباً من دون اهللا ، فيتبعوم فيما حيللون وحيرمون ، واهللا تعاىل وهو خالقهم مل يأمرهم إال 

وما شرعه بعبادة إله واحد ، هو الذي إذا حرم الشيء فهو حرام ، وما حلله فهو حالل ، 
  )٤(. اتبع ، ما حكم به نفذ ، فتعاىل اهللا وتقدس عن الشركاء واألضداد ، ال رب سواه 

، مث فصل  اليهود والنصارى أي)  #$ÿräãsÉªB#): (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً فقال تعاىل      

N: (فقال  èd uë$t6 ômr&  (عاىلأي اختذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون اهللا ، مث قال ت :

)N ßguZ» t6 ÷d âëur  ( م أرباباً من دون اهللاأي اختذ النصارى رهبا.  

N( : املفردات اليت هلا ارتباط باللف والنشر هي قوله   èd uë$t6 ômr&  ( وقوله : )N ßguZ» t6 ÷d âëur  (

yxã(: وقوله  Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB  ( ا كاآليتوبيا :  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٥٩ – ٥٨ص /  ٢القسم  ٨ج /  ٤(  التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٠٠/  ١( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣١( سورة التوبة  –)  ٣( 
  ) ٣٠٢/  ٢( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٤( 
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 ٩٩ 

  )N èd uë$t6 ôm r& ö  (رب ، : ، وقيل رب األحبار مجع حن اليهودوهو العامل ممجع ح  ،)١(  

)N ßguZ» t6 ÷d âëur  ( التعبد ، والراهب واحد رهبان النصارى: خاف ، والترهب : رهب  ،)٢( 
   .مجع رب: وهو املنقطع لعبادة اهللا من النصارى ، وأرباباً 

ألن عظماء اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة ؛ احلرب بعامل اليهود  اص صفةصتخاو  
ب بعظيم دين النصرانية ؛ ألن دين النصرانية قائم وخص الراهفهم علماء دين ، التوراة ، 

 - يه السالم عل –وخص عيسى بن مرمي ، على أصل الزهد يف الدنيا واالنقطاع للعبادة 
yxã(: بالذكر يف قوله  Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB   ( ألن تأليه النصارى للمسيح أشنع وأشهر .)٣(  

  
  : قال تعاىل   -٢٢

â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )٤(  
يصف اهللا تعاىل يف هذه اآلية آيات القرآن الكرمي بأا أتقنت وأحسنت ، مث فصلت     

يضع األشياء يف مواضعها ،  وميزت وبينت بياناً يف أعلى أنواع البيان من عند حكيم خبري ،
  )٥(. لبواطن مطلع على الظواهر وا

ôMyJ(:  اللف يف قوله      Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä  (قولهو  :)Mn=Å_Á èù  (مث نشر هذا اللف بقولـه  :

)Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  (أحكمها حكيم وفصلها خبري : ي أ.  

«=(:ردات اليت سأقف عندها يف هذه اآلية هي قوله املف    tG Ï. ٌ (و )§N èO  (و )b à$©!  (

AOäÅ3(و ym ( و ) AéçÎ7 yz (  وتفصيلها كاآليت ،:  
  ــــــــــــــــــ

  ) ٢٦/  ٣( حملرر الوجيز ا: انظر  –)  ١( 
  ) ٧٦/  ١) ( ر هـ ب ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٢( 
  ) ١٧٠/  ١٠/  ٥( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ١( سورة هود   -)  ٤( 
  ) ٧٨٥/  ١( يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن : انظر  –)  ٥( 
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 ١٠٠ 

«=( :يف قوله والتنكري التنوين    tG Ï. ٌ(  أن ، ـكتاب عظيم الش: للتعظيم ، أي)§N èO  (

b(للتراخي ،  à$©!  ( ظرف مبين وهي ألول غاية .)١(  

  )OäÅ3 ym ( العامل وصاحب احلكمة ، واحلكيم أيضاً املتقن لألمور : احلكيم هو .)٢(  

éçÎ7(و   yz ( ر األمر خر ، واالسم : ـبصعلمه ، وبابه ن ) روهو العلم بالشيء ، ) اخلُب

AOäÅ3(وأما سر اختيار هذين الوصفني  )٣(. العامل : واخلبري  ym AéçÎ7 yz  ( فسأذكره يف مبحث
  .  -إن شاء اهللا  –التصوير والتحسني 

  
  : قال تعاىل  - ٢٣

â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. 

ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù ( b Î) ur (#öq ©9uq s? þíÎoTÎ*sù ß$% s{r& ö/ ä3 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ AéçÎ6 x. ÇÌÈ á  )٤(   
إليه ، و تعهد هلم ، وذلك بطاعته ، والتوبة  هعباده بأن يرجعوا إليه ويستغفرو يأمر تعاىل   

إن فعلوا ذلك فسيعيشهم عيشاً حسناً إىل أن يتوفاهم ، ويؤت كل ذي عمل صاحل يف الدنيا 
أجره وثوابه يف اآلخرة ، فإن مل يستجيبوا وأعرضوا فاخلوف عليهم من عذاب أليم يوم 

  )٥(. القيامة 
b( : قوله تعاىلجاء اللف يف اآلية يف       r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î) (بعد  ، مث ذكر

N: (فقال سبحانه جزاء من استغفر وتاب على طريقة النشر ، ذلك  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym 

#ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB  (تغفار ، مث قال سبحانهاالس وهذا جزاء  ) :ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù 

¼ ã& s#ôÒ sù  (ة التوب وهذا جزاء.  
  ـــــــــــــــ                                                     ـــــ

  ) ٢٠٣/  ١١/  ٦  (روح املعاين : انظر  –)  ١( 
  )  ٧٨) ( ح ك م ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  ) ٨٧) ( خ ب ر ( مادة  –املصدر السابق  –)  ٣( 
  ) ٣(  سورة هود  -)  ٤ (
  )  ١٦٠ – ١٥٩/  ٤( يل معامل الترت: انظر  –)  ٥( 
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 ١٠١ 

rãç#( : قولههي  ليت سأدرسها يف هذه اآليةاملفردات ا   ÏÿøótFóô$#  (و )#þq ç/q è?  (و)N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ     (

N( و èO  (و)#öq ©9uq s?  ( ا كالتايلوبيا ، :  

rãç#( : قوله معىن    ÏÿøótFóô$# (   غطى عليه وعفا عنه : ستر ، وغفر اهللا له ذنبه : غفر .)١( 

þq#(قوله و ç/q è?  ( الرجوع عن الذنب : التوبة .)٢(  

rãç#)( :يف قوله ) مث (      ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? (  للترتيب الرتيب ، واالستغفار هو طلب
عدم املؤاخذة على ذنب مضى ، وذلك الندم ، والتوبة هي اإلقالع عن عمل ذنب ، والعزم 

وتوبوا إليه ، ألن : هنا مبعىن الواو ، أي " مث : ( " الفراء  وقال )٣(. على أن ال يعود إليه 
  )٤(. ) االستغفار هو التوبة ، والتوبة هي االستغفار 

  )b Î) ur (#öq ©9uq s? ( حذف منه إحدى التاءين، فهو مضارع مبدوء بتاء اخلطاب أي تتولوا ، .)٥(    
  

  :قال تعاىل   -٢٤
â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )٦(   
: الكافرين ، مث قال فريق املؤمنني وفريق مها ه اآلية يذكر اهللا تعاىل فريقني يف هذ    

)4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO|¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$# ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur   (فرين يشبهون األعمى واألصم ، أي أن الكا
واملؤمنني يشبهون البصري والسميع ، فهل يستوي هؤالء ؟ أفال تتعظون وتتذكرون أيها 

    )٧(. املشركون
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٠١/  ٢) ( غ ف ر ( مادة  – القاموس احمليط –)  ١( 
   ) ٤٧) ( ت وب ( مادة  – خمتار الصحاح –)  ٢( 
  ) ٣١٩ – ٣١٧/  ١١/  ٥( والتنوير  التحرير  –)  ٣( 
  ) ١٥٩/  ٤( معامل الترتيل  –)  ٤( 
  ) ٢٠٨/ ١١/  ٦( روح املعاين : انظر  -)  ٥( 
  ) ٢٤( سورة هود   –)  ٦( 
  ) ١٧٠/  ٤( معامل الترتيل : انظر  –)  ٧( 
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ã@sW( :فقوله تعاىل    tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#     (ف ، مث جاء النشر أي الظاملني واملؤمنني ، وهذا هو الل

4ëyJ : ( ففصل امل ، فقال  ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur  (   ، مث قـال وهذا يناسـب الظـاملني  :

)ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( وهذا يناسب املؤمنني.  

4ëyJ ( :قولـه  ي املفردات اليت سأنظر يف داللتها يف هذه اآلية ه   ôã F{ $% ü2  (و ÉdO |¹ F{ $#ur)    (

éçÅÁ( و t7 ø9$#u  (و )ìäÏJ ¡¡9$#ur  (و  )b$tÉ Èq tFó¡ oÑ  ( ا كالتايلوبيا ، :  

ëyJ(: قوله    ôã F{ $% ü2  ( ذهاب البصر : العمى .)(: قوله معىن األصم يف و )١ O |¹ F{ $#ur ( 
   )٢(. ، وصمام القارورة سدادها الصمم انسداد األذن وثقل السمع 

éçÅÁ(: وقوله    t7 ø9$#u  (رآه ، والبصري ضد الضرير : ره البصر حاسة الرؤية ، وأبص. )٣(    

ìäÏJ(: وقوله    ¡¡9$#ur  (  السمع حس األذن ، واألذن وما وقر فيها من شيء تسـمعه .)٤( 
  .إن شاء اهللا  –يف مبحث التصوير والتحسني  لصفاتاذه ه وسأذكر سر اختيار

O(: الواو يف قوله    |¹ F{ $#ur  (    لعطف األصم علـى األعمـى ، والـواو يف ،)ìäÏJ ¡¡9$#ur  (

éçÅÁ(لعطف السميع على البصري ، أما الواو يف  t7 ø9$#ur ( ، فهي لعطف التشبيه الثاين على األول

  )٥(. فهي لعطف أحد الفريقني على اآلخر والعطف ا للتقسيم 

ö@yd Èb$tÉ(: يف قوله     Èq tFó¡ oÑ  ) ( ، مل يقل هل يستوون ؛ ألن األعمى واألصم يف حيز واحد

  )٦(. ) وصف الكافر ، والبصري والسميع يف حيز واحد ؛ ألما من وصف املؤمن  ألما من
  ــــــــــــــــــــ

    )  ٢١٩) ( ع م ي ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ١( 
  )  ١٣٨/  ٤) ( ص م م ( مادة  –القاموس احمليط –)  ٢( 
  ) ٣٥) ( ب ص ر  (مادة  – خمتار الصحاح –)  ٣( 
    )  ٣٩/  ٣) ( س م ع ( مادة  –احمليط القاموس  –)  ٤( 
  ) ٤١/  ١٢/  ٥( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٥( 
  ) ١٧٠/  ٤( معامل الترتيل  –)  ٦( 
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  : قال تعاىل  -٢٥
â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )١(   
يف هذه اآلية يضرب اهللا مثالً ، يبني فيه حال املؤمنني واملشركني ، فيشبه إنزال القرآن     

بإنزال املاء ، فاملاء مير على اجلبال واألودية ، وهذا السيل حيمل معه الزبد واملاء ، أما الزبد 
ن اهللا ، فكذلك القرآن يسمعه أناس فيذهب ، وأما املاء الصايف فيبقى يف األرض ويفيدها بإذ

  )٢(.خمتلفون، ينتفع به من وقر اإلميان يف قلبه ، ويسمعه قوم مير عليهم دون االستفادة مما فيه

,: (فاللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل     ysø9$#   ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#ur  ( مث نشر اللف ، فقال : 

)$̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  (ذا حال الباطل ، مث قال وه) :$̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# 

ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{   .وهذا حال احلق )  #$
/ât( :ه ليت سأقف عندها يف هذه اآلية هي قولاملفردات ا    ¨ì9$# (و )Ü[ä !$xÿã_  (و  )] ä3 ôJ uã sù ( 
  : تفصيلها كاآليت و
   )ât/ ¨ì9$# ( أي مائج يقذف بالزبد : ها ، وحبر مزبد هو زبد املاء والبعري والفضة وغري .)٣( 

  )٤(. اليت حيملها السيل ويرمي ا على ضفافه فالزبد هو الغثاء والرغوة 
  )Ü[ä !$xÿã_  ( أجفأت القدر ، إذا غلت حىت خرج زبدها : جفاء مصدر من قوهلم.)٥( 

[ ( : قولهأما  )٦(. الطريح املرمي : فاجلفاء هو  ä3 ôJ uã sù  ( اللبث واالنتظار و ه: املكث .)٧(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ١٧( سورة الرعد  –)  ١( 
  ) ١١٧/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٣٤) ( ز ب د ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٣( 
   ) ٣٠٧ / ٣( احملرر الوجيز : انظر   -)  ١٤/  ٥( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٤( 
   ) ٣٠٨/  ٣( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٥( 
  )  ١٢٠/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٦( 
  )  ٢٩٦) ( م ك ث ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٧( 
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 ١٠٤ 

  :قال تعاىل  - ٢٦
â  $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( !$tRöq ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &ä óÓx« çm»oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? á )١(  

فمحا اهللا  يف هذه اآلية يذكر اهللا آيتني تدالن على عظمته سبحانه ، ومها الليل والنهار ،     
لالبتغاء من  ، وجعل النهار منرياً مضيئاً ، يف الليل والضوء الذي كان يشع من القمر رالنو

   )٢( .فضل اهللا ، ومعرفة حساب األوقات واألزمان 
sptÉ#uä È@øã(: شاهد اللف يف قوله    q#)(: مث نشر بقوله تعاىل  )  sptÉ#uä Íë$pk̈]9$#(: وقوله  ) 9$#© äótG ö; tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óOä3 În/ §ë  ( وهذا يناسب آية النهار ، وقوله :)(#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur  (
  . وهذا يناسب آية الليل 

tRöq$(: قوله هي دات اليت سأدرسها يف هذه اآلية املفر    ysyJ sù  (و )ptÉ#uä  (و)çm» oY ù=¢Á sù W(  ،
  : وبياا كالتايل 

tRöq$(: قوله      ys yJ sù  (أثره أذهب:  ا الشيءحم  .)الطمس ، وأطلق على انعدام : واحملو  )٣
  .، بعد أن كان مضيئاً كالشمس إذهاب نوره وضوئه : حمو القمر معىن ف  )٤(. النور 
اآلية جعلنا و، اآلية اليت هي الليل فمحونا ، أي  ار للتبينيالنهإىل الليل و)   ptÉ#uä(إضافة و    

لنهار الشمس ، وآية وجيوز أن تكون اإلضافة حقيقية ، فآية ا )٥(. مبصرة اليت هي النهار 
çm»oY(: قوله تعاىل و )٦(.  الليل القمر  ù=¢Á sù W(  ) التفصيل من الفصل مبعىن القطع ؛ واملراد به

  )٧(. ) اإلبانة التامة ، وجيء باملصدر للتأكيد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ١٢ (سورة اإلسراء  –)  ١( 
  ) ٨١/  ٥( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٣/  ٦( البحر احمليط : انظر  –)  ٣( 
   ) ٤٤/  ١٥/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
  )  ٣٨١/  ٤) ( م ح ا ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٥( 
        ) ١٦٠/  ٥( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٦( 
   ) ٣١/  ١٥/  ٨(  اين روح املع –)  ٧( 
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 ١٠٥ 

  :قال تعاىل  - ٢٧

 â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »'s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# yâãèø)tFsù $YBq è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C 

ÇËÒÈ á  )١(    

عن البذل واإلنفاق ، فنهى عن البخل ، وى  بني اهللا يف هذه اآلية قاعدة عظيمة يف    
  )٢(. متعباً نادماً ملوماً حمسوراً ، ون فعل ذلك فسيقعد راف ، فماإلس

wur ö@yèøgrB x8: (تعاىل  لف يف هذه اآلية مفصالً متعدداً يف قولهجاء ال    yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) 

y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  (ي عن البخل واإلسراف مث ذكر نتيجة كلٍ  ، وهو

yâãèø)tFsù $YBq(: ى طريقة النشر املرتب ، فقال تعاىل منهما عل è=tB  ( ، مث  وهذا مصري البخل

ëq·#: (قال  Ý¡ øt¤C ( ذا مصري اإلسراف وه.  

'(: املفردات اليت سأبني داللتها يف هذه اآلية  هي قوله   s!q è=øó tB (و )$ygôÜÝ¡ ö6 s?  (و)$YBq è=tB (  

ëq·#( و Ý¡ øt¤C   ( وتفصيلها كاآليت ، :  

   )' s!q è=øótB ( ل بالضمواحد األغالل ، يقال يف رقبته غُل من حديد ، و غَل يده إىل : الغ

       )٣( .عنقه من باب رد ، وقد غُل فهو مغلول 

¡ygôÜÝ$( : معىن قوله   ö6 s?  ( ط العذر : البسطقبوله ، والبسطة : بسط الشيء نشره ، وبس :

                                    )٤(. السعة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٩( سورة اإلسراء  –)  ١( 
  ) ٩٦٤/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر   -)  ٢( 
  )  ٢٢٩( ) غ ل ل ( مادة  -خمتار الصحاح  –)  ٣( 
  )  ٣٤) ( ب س ط ( مادة  –املصدر السابق  –)  ٤( 
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 ١٠٦ 

YBq$: (قوله تعاىل     è=tB ( ) لومة(، و)قال(على كذا من باب ) المه:(العذل ، تقول: اللوم (
   )١( ) .ملوم ( أيضاً فهو 

  )#·ëq Ý¡ øt¤C   ( كل وانقطع ، وحسر البعري : الكشف ، والبصر حيسر حسوراً : احلسر :

YBq$: ( ني يف قولهتوسأذكر سر اختيار هاتني الصف.    )٢(ساقه حىت أعياه   è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  ( يف 
  . - إن شاء اهللا  – مبحث التصوير والتحسني

  
  
  : قال تعاىل   –٢٨

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê öúü Ï?ù' tÉ Ï̀B Èe@ä. ?dksù 9,äÏJ tã 

ÇËÐÈ á  )٣(  

باحلج ، داعياً  بأن ينادي يف الناس  - عليه السالم  –نبيه إبراهيم  –عز وجل  –أمر اهللا     
هلم بقصد البيت الذي أمره اهللا ببنائه ، وقد ضمن اهللا له استجابة الناس لندائه ، عندما أخرب 

  )٤(. بأم سيأتون رجاالً وركباناً من كل مكان ومن كل طريق 
b: (أمجل اللف يف قوله تعاىل      Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( مث جاء النشر بعد ذلك مفصالً وهو قوله

öÇq: (عاىل ت è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( أي يأيت ناس  رجاالً ، وناس يأتون على
  .كل ضامر من الدواب 

b( :املفردات اليت سأقف عندها يف هذه اآلية هي قوله      Ïiår&ur  (و )kptø:$$Î/  (و )w% ỳ Íë    (

Èe@à2 9ç( و ÏB$|Ê  ( ،  ا كاآليتوبيا :  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٨٦( ) ل و م ( مادة  - خمتار الصحاح –)  ١( 
  )  ٨/  ٢( ) ح س ر ( مادة  – القاموس احمليط –)  ٢( 
  ) ٢٧( سورة احلج   –)  ٣( 
  )  ١٩٣ – ١٩٢/  ٣( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٤( 
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 ١٠٧ 

   )b Ïiår&ur  ) (جاء منه أذّن ، مضاعف أذن ، إذا مسع ، مث صار مبعىن بلغه اخلرب ، ف ) آذن (
مبعىن أخرب ، وأذن مبا فيه من مضاعفة احلروف مشعر بتكرير الفعل ، أي أكثر اإلخبار 

  )٢(. احلج يف األصل القصد ، ويف العرف قصد مكة للنسك )  /kptø:$$Î(: قوله و )١(. بالشيء

   )w% ỳ Íë  ( ، الرجال املشاة ، واحدهم راجل)4(: تعاىل الواو يف قوله و) ٣ín? tã ur Èe@à2 

9ç ÏB$|Ê   (  للتقسيم وهي مبعىن ) للتكثري ال ) كل ( و  )٤(. قليل حلم البطن  ، والضامر )أو
  )٥(. لإلحاطة 

  
  
  : قال تعاىل  -٢٩

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )٦(      
خيرب تعاىل أن من رمحته بعباده أن جعل هلم الليل والنهار ، فخلق هذا وهذا ، مث ذكر     

تعاىل ما يكون يف كلٍ من الليل والنهار غالباً ، فالسكون والراحة غالباً ما يكون يف الليل ، 
يف اية اآلية وجه اخللق وابتغاء الرزق واألسفار والترحال غالباً ما يكون يف النهار ، و

  )٧(. لشكره بأنواع العبادات ، سواء كانت يف الليل أو النهار 
ü@øã(مجع يف اآلية الكرمية بني      على طريقة اللف املتعدد ، مث ذكر ما )  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©

q#)( :فقال تعاىل  ،منهما  تص به كلخي ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  (  ، النهار به ص تمث ذكر ما خيأي الليل  

  ــــــــــــــــــــ     
  ) ٢٤٢/  ١٧/  ٧( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ٦٦) ( ح ج ج ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  )  ٢٥/  ٢٣( التفسري الكبري  –)  ٣( 
  ) ٢٤٤ – ٢٤٣/  ١٧/  ٧( التحرير والتنوير  –)  ٤( 
  ) ١٤٤/  ١٧/  ٩( روح املعاين   -)  ٥( 
  ) ٧٣( سورة القصص  -)  ٦( 
  ) ٣٥٠/  ٣( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٧( 
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 ١٠٨ 

q#)( :فقال    äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù  ( .          

q#) (و)  Ï̀Bur(:قوله يف هذه اآلية هي  سأقف عندهااملفردات اليت    ãZä3 ó¡ oK Ï9  (و  )#q äótG ö;tG Ï9ur (  
  : وبياا كالتايل 

Ï̀Bur ¾Ïm(: يف قوله ) من (    ÏG yJ ôm§ë  (  للسبب ، أي وبسبب رمحته)ن : ( وقيل  )١م (

q#)( : والالم يف قوله ،  تبعيضية ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur  (  للتعليل. )٢(   

q#) (: السكن يف قوله   ãZä3 ó¡ oK Ï9   (ن الدار ، والسكن كل ما سكنت إليهسك: مأخوذ من .)٣( 
  .حة والدعة فالسكن يف الليل هو الرا

q#( : االبتغاء يف قوله و   äótG ö;tG Ï9 ur (  ابتغيت الشيء طلبته مأخوذ من .)فمعىن االبتغاء من  )٤
  .طلب ما عنده من الرزق : فضل اهللا 

  
  :قال تعاىل  -٣٠

 â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( ¨b Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC 

9ëq ãÇsù ÇÊÑÈ á  )٥(    
يف هذه اآلية يتحدث تبارك وتعاىل عن قصة لقمان مع ابنه ، وما أسداه إليه من نصح ،     

فنصحه أال يعرض بوجهه عن الناس إذا تكلم معهم ، تكرباً عليهم ، وأال ميشي مشية 
  )٦(. ه املختال املعجب بنفسه ، فاهللا سبحانه ال حيب كل معجب بنفسه ، فخور على غري

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٢٥/  ٧( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ١٧١/  ٢٠/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٥١) ( س ك ن ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٣( 
  ) ٣٧) ( ب غ ي ( مادة  –املصدر السابق  –)  ٤( 
  ) ١٨( سورة لقمان  –)  ٥( 
  ) ٣٩١/  ٣( القرآن العظيم  تفسري: انظر  –)  ٦( 
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 ١٠٩ 

يف هذه اآلية حال صنفني من الناس ، املصعر خده ، واملاشي  -عز وجل  -أورد اهللا    
b¨: (مرحاً ، وهذا هو اللف ، مث قابل كل صنف مبا يناسبه ، فقال تعاىل  Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 

5A$tFøÉèC  ( وهذا يقابل املاشي مرحاً ، وقال تعاىل) :ëq ãÇsù (  للناس وهذا يقابل املصعر خده.  

ç(  :قولهيف هذه اآلية هي  املفردات سأوضح داللتها    Ïiè|Á è?  (و )¨$̈Z=Ï9  ( و ) A$tFøÉèC   (

ëq(و  ãÇsù  ( وتفصيلها كما يلي ، :  

   )ç Ïiè|Á è? ) (  ر بفتحتنيعامليل يف اخلد خاصة ، وقد صعر خده تصعرياً وصاعره أي : الص
ال تلزم خدك : واملعىن  )٢(.  داء يصيب البعري يلوي منه عنقه والصعر  )١(. )  أماله من الكرب

  .ال متل خدك إعراضاً عن الناس : أي   )٣(. الصعر 
  )٤(.  أي وال تصعر خدك ألجل اإلعراض عن الناس ، تعليلية )  Z=Ï9̈$¨(: الالم يف قوله    

من اختال ، بوزن االفتعال من فعل خال إذا اسم فاعل : املختال ) A$tFøÉèC (: وقوله تعاىل

ëq(: أما قوله )٥(.  كان ذا خيالء ، وهو للمبالغة يف الوصف ãÇsù ( الفخر هو التمدح 
  .إن شاء اهللا وأما سر اختيار هاتني الصفتني فسأذكره يف التصوير والتحسني   )٦(. باخلصال 

  
  
  : قال تعاىل  -٣١

â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )٧(    
     ــــــــــــــــــ ـــــ
  ) ١٧٦( ) ص ع ر ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ١( 
  ) ٨٣٧( الكشاف : انظر  –)  ٢( 
  ) ٧٠/  ١٤( اجلامع ألحكام القرآن : انظر  –)  ٣( 
  )  ٩٠/  ٢١/  ١١( روح املعاين  –)  ٤( 
  ) ١٦٧/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٥( 
  )  ١٠٦/  ٢) ( ف خ ر ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٦( 
  ) ٢٤( سورة سبأ  –)  ٧( 
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 ١١٠ 

، ومن  يأمر تعاىل نبيه يف هذه اآلية أن يسأل املشركني من الذي يزقهم من السماء باملطر    
أن الرازق هـو اهللا ، مث أمـر اهللا    :يقولوا رازقنا هو اهللا ، فقل هلم  األرض بالنبات ، فإن مل
بل أحد الفريقني مهتد ، واآلخـر   ما حنن وأنتم على أمر واحد ،: تعاىل نبيه أن يقول هلم 

  )١(. ضال ، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه على اهلدى ، ومن خالفه يف ضالل 
(RÎ̄$!(ريقني هذه اآلية بني اهللا حال ف يف    ur ÷rr& öN à2$É Î)  (  )  من يعبد اهللا ، ومن يعبد اآلهلـة

مث ذكر عاقبة الفريقني على طريقة النشر املرتـب ،  ،   –وهذا هو اللف  –) من دون اهللا 
، على سـبيل   -وهم الكافرون  –واآلخر يف ضالل  -وهم املؤمنون  –فأحدمها يف هدى 

  .   تعريض ال
?ín(وحريف اجلر )  &rr(حرف العطف هي املفردات اليت سأقف عندها يف هذه اآلية    yès9  ( و

)íÎû  (و)@» n=|Ê   ( ا كما يليوبيا ، :  

(RÎ̄$! ( :يف قوله )  أو (  ur ÷rr& öN à2$É Î)    (لترديد املنتزع من الشك  تفيد ا. )وقال القرطيب )٢ :
ست للشك ، ولكنها على ما تستعمله العرب يف مثل هذا إذا مل يرد أو هي على باا ، ولي( 

  )٣(. ) املخرب أن يبني وهو عامل باملعىن 
?ín(: يقول الزخمشري عن املخالفة بني حريف اجلر يف قوله   yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ( 
ألن : قلـت  كيف خولف بني حريف اجلر الداخلني على احلق والضـالل ؟  : فإن قلت ( 

صاحب احلق كأنه مستعلٍ على فرس جواد ، يركضه حيث شاء ، والضال كأنه منغمس يف 
  ) ٤()  .ظالم ، مرتبك فيه ال يدري أين يتوجه 

«@(و  )٥(اهلدى هو الرشاد والداللة ، )  ì́âèd ( : معىن قولهو   n=|Ê   (  مأخوذ من ضـل
   )٦(. الشيء إذا ضاع وهلك 

  ــــــــــــــــــــ
  )   ٣٩٩/  ٦( معامل الترتيل : انظر  –)  ١( 
  ) ١٩٢/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  ) ٢٨٧/  ١٤( اجلامع ألحكام القرآن   -)  ٣( 
  ) ٨٧٤( الكشاف  –)  ٤( 
  ) ٣٢٥) ( هـ د ي ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٥( 
  )  ١٨٥) ( ض ل ل ( مادة  – املصدر السابق –)  ٦( 
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  : اىل قال تع -٣٢
â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )١(   
، ن األموات وهم الكافروو األحياء وهم املؤمنون ،يقرر تعاىل يف هذه اآلية عدم استواء    

ال ينتفع إذا مسع و، ال يسمع  امليتحال أما الكافر فحاله ك ء ،يهدي من يشايسمع وفاهللا 
   )٢( . مبا يسمع 

ä!$uã(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع     ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{ على طريقة اللف ، مث ذكر ما )  #$

b¨ 4: (، فقال  يناسب كل منهما Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ : ل مث قا)  #$

)( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{ $#  (.  

ä(  : قوله يف هذه اآلية هي  سأقف عندهااملفردات اليت    !$uã ômF{ Vºuq( و)  #$ øBF{ $#         (

ìÏJ(و  ó¡ ßJ Î/  ( وتفصيلها كاآليت ، :  

âä (: ه يف قول) األموات ( و ) األحياء ( كلميت التعريف يف    !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $#  (
   )٤(. وذكر األلوسي بأن التعريف فيهما للعهد  )٣(للجنس ، 

üwur ÝVºuq( :بالواو يف قوله) ال النافية ( قال الزخمشري يف سبب اقتران       øBF{ فإن ) : (  #$
ا لتأكيـد  إذا وقعت الواو يف النفي قرنت : ال املقرونة بواو العطف ما هي ؟ قلت: قلت 

ìÏJ( :الباء يف قوله و   )٥(. ) معىن النفي  ó¡ ßJ Î/    ( زائدة للتوكيد .)٦(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٢( سورة فاطر  –)  ١( 
  ) ٢٧٤/  ١٢( الدر املنثور يف التفسري باملأثور : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٩٥/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
     ) ١٨٦/  ٢٢/  ١١( وح املعاين ر: انظر  –)  ٤( 
  ) ٨٨٥( الكشاف  –)  ٥( 
  )  ١٨٦/  ٢٢/  ١١( روح املعاين  –)  ٦( 
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  : قال تعاىل   -٣٣

â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s% 4 ¨b Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r& 

ÇÍÌÈ á )١(     
ة تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم  عما يصيبه من أذى وضرر من يف هذه اآلي   

املشركني وخاصة طعنهم يف كالم اهللا ، فيخرب تعاىل رسوله بأن ما يقال له من قومه ، سبق 
وأن قالته األمم السابقة لرسلها ، فاصرب يا حممد كما صربوا ، فإن ربك ذو مغفرة ألوليائه ، 

  )٢(. وذو عقاب شديد ألعدائه 

مجع اهللا يف هذه اآلية بني القائل واملقول له على أسلوب اللف املفصل ، مث نشره  فقال     

b¨: (تعاىل  Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB  ( وهذا يناسب املقول هلم ، مث قال) :rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  (

  .وهذا يناسب القائلني 

b( و)  A$s)ãÉ( و)  B̈$( :قوله هي سأقف عندها يف هذه اآلية  املفردات اليت   Î)  ( ، اوبيا

  :    كاآليت 

tB ôâs% ü@ã$(: وقوله  ) B ãA$s)ãÉ̈$( :يف قوله ) ما (    Ï% (  ، وأتى الفعل موصولة)A$s)ãÉ  (

للداللة على جتدد واستمرار هذا القول ، ألن صيغة املضارع تفيد التجدد اً مضارع
ه قريش للرسول يق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالتلتحق) قد(اقترن الفعل بـ وواالستمرار ، 

b¨(: يف قوله) إنّ( و ، عليه الصالة والسالم Î) y7/ uë   ( إلفادة التعليل والتسبب ال التأكيد .)٣(  

   ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٣( سورة فصلت  -)  ١( 
  ) ١٨٦/  ٢٤/  ١٢( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣١١ – ٣١٠/  ٢٤/  ٩( التنوير التحرير و :انظر  –)  ٣( 
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  :قال تعاىل  -٣٤
â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )١(  

فال جيدون يف جهنم برداً يف هاتني اآليتني يذكر اهللا بعض جزاء الكافرين يوم القيامة ،     
ه ، مث استثىن من الربد احلميم وهو املاء احلار ، ومن الشراب لقلوم وال شراباً طيباً يتغذون ب

  )٢(. الغساق وهو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم 
Yäöç#: (قوله تعاىل  جاء اللف يف     t/ üwur $¹/#uéü°   ( فقال  بعده النشرمث ذكر) :ûwÎ) $VJäÏHxq   (

Yäöç#(   :ه ـوهذا يقابل قول t/  ( ، مث قال ):$]%$¡¡ xî ur  ( وهذا يقابل قوله) :$¹/#uéü° .(  

¡¡$%[$( و)  VJäÏHxq$(: قوله تعاىل هي  ردات اليت سأقف عندهااملف  xî ur  ( ، وتفصيلها كالتايل :  

)$VJäÏHxq  (، احلميم هو املاء احلار)( :وقوله )٣$]%$¡¡ xî ur (  هو الشراب البارد املننتالغساق. )٤(   
  )٥(. أهل النار من صديد وعرق وحنوه  هو ما يسيل من أجسام: وقيل  

¡¡$%[$ ûwÎ) $VJäÏHxq (: االستثناء يف موضع النشر يف قوله     xî ur (  منقطع ألن احلميم ليس من
راب ، إذ ـن جنس الشـجنس الربد يف شيء إذ هو شديد احلر ، وألن الغساق ليس م

وال : ( ن قوله تعاىل االستثناء متصل م: ( ل ـوقي )٦( .ن جنس الشراب ـليس الصديد م
  .هو القول األول  - واهللا أعلم  -واألقرب  )٧() . شراباً 

  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥ – ٢٤( سورة النبأ  –)  ١( 
  )                            ٣٩٦/  ٤( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٩٩/  ٤) ( ح م م ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٣( 
   ) ٤٢٧/  ٥( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٤ (
   )  ٢٢٧) ( غ س ق ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٥( 
  ) ٣٨/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير  –)  ٦( 
 ) ٤٠٥/  ٨( البحر احمليط  –)  ٧( 
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  يـــــــل الثانــــالفص
  
  

يف سياق النظم على مستوى اآلية  اللف والنشر 
  
  
 كيباالتر: ي ـاملبحث الثان
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١١٥ 

  
  
  كيباالتر: املبحث الثاين 
  

  : توطئة 
يف خدمة اإلعجاز  علم املعاين ، ووظيفتههذا املبحث يتناول احلديث عن     

خاصة ما يتعلق ما يتعلق بقضايا التركيب املوجودة يف اآلية ،  القرآين ، وبيان
فر علم املعاين مع اللف ولقد تضابالشاهد الذي حيتوي على حمسن اللف والنشر ، 

   .الكشف عن أسرار النظم القرآين ، وبيان أوجه اإلعجاز فيه والنشر يف 
، وكذلك التراكيب اليت  يف شاهد اللف والنشروهذا املبحث سيتناول التراكيب    

     .تدعم الشاهد وتعززه 
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١١٦ 

  :قال تعاىل  – ١
 â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ WxsV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(   

'Br̈$: ( الشاهد يف قوله تعاىل     sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ 

#ZéçÏW x.  ( فريق املؤمنني وفريق حيث جاء اللف متعدداً مفصالً ، فاشتمل على فريقني مها
الكافرين ، مث جاء النشر هلذا اللف ببيان مصري كل فريق ، فالضالل للكافرين ، واهلداية 

  .للمؤمنني 
مل يف وبالتأ،  يف هذه اآلية درستهااليت  سبق وأن ذكرت يف املبحث السابق املفردات   
ه ـمجلة اللف يف قولجند أن هذه اآلية اليت جاءت يف موضع اللف والنشر يف  تراكيبال

'Br̈$ ( :تعاىل  sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuä sù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë (  ( وقد ة خربية ، ـمجل

 Br&ur̈$( : عاىل وله تـوكذلك اجلملة يف ق ،) أنّ ( و  الشرطية )أما ( جاءت مؤكدة بـ 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB  (بـ  دةـت مؤكجاء ) اأم (

   )٢( . الشرطية
فاللف املتعدد يف هذه اآلية جاء مجلتني خربيتني مؤكدتني ، ألجل إعالم املخاطبني ذا    

  .منني ، والتعريض بالكافرين األمر ، وتقريره يف أذهام ، ورفع مقام املؤ
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٦( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٦٧( الكشاف : انظر  –)  ٢( 
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١١٧ 

çm: (جميء احلق يف قوله أما      ¯Rr& ë,ysø9$#   ( معرفة كما يقول األلوسي ) : إما يكون للقصر
احملكوم عليه مسلم ، أو لدعوى االحتاد ، ويكون ) هذا هو احلق (: االدعائي كما يقال 

  )١() .االتصاف 
) ما ( استفهام إنكاري ، ركب من فهو )  &så$tB yä#uër#!(  : يف قوله االستفهامأما    

ثل بالبعوض أنكر ضرب املجاء لإلنكار على من و ،) ذا ( اسم اإلشارة االستفهامية و
       )٢(. به االستعالم  ومل يأت جواب هلذا االستفهام ؛ ألنه غري مقصودوالذباب والعنكبوت ، 

ë@ÅÒ( : قال تعاىل فوجاء نشر اللف يف هذه اآلية مجلة خربية ،       ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur 

¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 ( ليفيد هذا احلكم املترتب على ضرب املثل.  
 - أي يضل اهللا به كثرياً ويهدي اهللا به كثرياً  –وحذف املسند إليه يف موضع النشر     

  . سبحانه هو وحده الذي يضل ويهدي  هلكونه معلوماً للسامع ، فإن
اجلمل اخلربية ، واجلمل اإلنشائية : اشتملت هذه اآلية على تراكيب خمتلفة ، مثل     

صور من اإلعجاز كشفت عن املشتملة على االستفهام ، وحذف املسند إليه ، وكلها 
  . يف هذه اآلية  يغالبال
  
  :قال تعاىل  – ٢
â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB 

×Aôâtã üwur öN èd tbrãç |ÁZãÉ ÇÍÑÈ á )٣(     
ûw ìÌì(  : جاء اللف يف قوله تعاىل    øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R  (كلمة ف)§øÿtR  ( وردت يف

  ما يقابل كل - عز وجل  - اهللا  ختتلف عن األخرى ، مث بنييف كل مرة و هذه اآلية مرتني ،
wur ã@t6: (  قال عن النفس األوىل، فبطريق النشر نفس  ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© ( وقال عن الثانية  :

)üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã ( .  
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٠٨/  ١/  ١( روح املعاين  –)  ١( 
  ) ٣٦٥/  ١/  ١(التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤٨( سورة البقرة  –)  ٣( 



 ــــــــــ املبحث الثاين ـــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــــــ
 

  
١١٨ 

حيث مشتملة على أمر ، جبملة إنشائية طلبية  وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أا بدئت  
q#) (: قال تعاىل  à)̈?$#ur $YBöq tÉ  ( حيث أمرهم تعاىل باتقاء عقابه يوم القيامة واخلوف منه ، وهذا

  .مر يفيد التهديد والوعيد األ
ûw ìÌì( :تعاىل  قالفشاهد اللف منكراً ، املسند إليه يف  وجاء   øgrB ë§øÿtR  ( لتعميماإلفادة  ،
øã»\$(: و قوله)  t̀ã <§øÿ̄R(:ي كل نفس ، كذلك التنكري يف قولهأ x©  ( جاء للعموم .)وقد  )١

  .مجلة إنشائية تفيد التهديد  جاء اللف
 üwur(  :موضع النشر يف قوله حذف املسند إليه يف ، و مجلة خربيةقد جاء فالنشر  أما   

ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã  (منهم ال يقبل اهللا : ، أي لكونه معلوماً للسامع
  .منهم عدالً  يأخذ وال،  شفاعة

  
  :قال تعاىل  – ٣
 â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ólÌç øÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )٢(    

/ôMt: (اللف والنشر جاء يف قوله تعاىل      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èpuZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ 

öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óOßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   (  
  . لضرب الذلة واملسكنة ، وقتل األنبياء سبب لرجوعهم بغضب اهللا  فالكفر بآيات اهللا سبب

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥١/  ١/  ١( روح املعاين : انظر  –)  ١( 
   ) ٦١( سورة البقرة  –)  ٢( 
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y7Ï9ºså óO(: مث جعل النشر السابق لفاً آخر ونشره ، فقال  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ  ( فالعصيان يقابل
  .الكفر بآيات اهللا ، واالعتداء يقابل قتل األنبياء 

/ôMt: (اللف يف قوله تعاىل مجلة وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن     ÎéàÑ ur ÞO Îgøän= tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$#   (النشر يف مجلة ، وأفادت التهديد فخربية  تجاء

y7Ï9ºså  óO( :قوله  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   (
  .ب الذلة واملسكنة على بين إسرائيل أفادت التعليل لضر)  أنّ( دة بـ مؤك خربية تجاء
/ôMt(  :فصل بني مجلة اللف يف قوله      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ 

öÆÏiB «!$# 3  (ومجلة النشر يف قوله تعاىل : )y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd,yÛø9$#  (هال ، فكأن قولـتصه كمال االـألن بني اجلملتني شب :

)y7Ï9ºså óOßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#  ( جواباً جاء
  . ضربت عليهم الذلة واملسكنة ؟  ملاذا: مفاده لسؤال 

  
  : تعاىل  قال – ٤

â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )١(  

  
  ــــــــــــــــــــ

  )                    ٧٤( سورة البقرة  –)  ١( 
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N( : جممالً يف قوله جاء اللف يف هذه اآلية  عرفنا أن    ä3 ç/q è=è%  ( فقال ،   ر بعد ذلكنشمث

ëÎgsù Ío{: ( تعاىل  uë$yÚÏtø:$$x.  ( أي قلوب كاحلجارة ، وقال : )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  ( أي وقلوب
  .أشد قسوة من احلجارة 

 : مجلة اللف والنشر يف قوله تعاىل وبالتأمل يف التراكيب اليت وردت يف هذه اآلية جند أن  
)N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  (خربية إلعالم  جاءت

  .املخاطبني حبال بين إسرائيل عندما جاءم اآليات 
b¨ 4: (وهي قوله تعاىل ) إنّ ( وباقي اجلمل يف هذه اآلية جاءت مؤكدة بـ     Î) ur z̀ ÏB 

Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 ãç ¤fxÿtFtÉ çm÷ZÏB ãç» yg÷RF{ b¨: ( وقوله)  #$ Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßl ãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$#  (

b¨ 4: (وقوله  Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B Ïp uäô± yz «!$#  ( وقد اقترنت بـ)ّللتأكيد واالهتمام ) إن

   .ولزيادة ذم هذه الطائفة من بين إسرائيل اليت اتصفت بالعناد والتمرد  )١(باخلرب ، 
  
  : قال تعاىل  – ٥

â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 öÅ ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tB r& 3 ö@è% (#q è?$yd 

öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZà2 öúü Ï%Ïâ» |¹ ÇÊÊÊÈ á  )٢(     

q#: ( اللف يف هذه اآلية جممل يف قوله     ä9$s%ur  ( ، ًومعىن هذه وجاء النشر بعده مفصال
لن يدخل : ة إال من كان يهودياً ، وقالت النصارى لن يدخل اجلن: وقالت اليهود : اآلية 

  .اجلنة إال من كان  نصرانياً 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٥٦٥/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١١١( سورة البقرة  –)  ٢( 
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q#)(: وبالنظر يف تراكيب هذه اآلية جند أن يف قوله تعاىل     ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp̈Y yfø9$# ûwÎ) t̀B 

tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR  ( القول صدر من اجلميع ، باعتبار يف شاهد اللف والنشر ، ف اًإجياز
لن يدخل اجلنة إال من كان منهم ، : أن كل فريق منهما قال ذلك ، فاملعىن قالت اليهود 

يهما على طريقة لن يدخل اجلنة إال من كان منهم ، فجمع القرآن بني قول: وقالت النصارى 
   )١(.  اإلجياز ، جبمع ما اشتركا فيه ، وهو نفي دخول اجلنة لغري اليهود والنصارى

ومجلة اللف والنشر يف هذه اآلية خربية ، جاءت للتعريض بقول أهل الكتاب ودحض    
s̀9 ü@äz: (زعمهم ، واملسند إليه حمذوف يف قوله  ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ( لن يدخل أحد : والتقدير

  .جلنة ، وحذف للعلم به ا

q#): ( فصل بني اجلملتني يف قوله     ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3  (

öÅ (: قوله و ù=Ï? öN àâ ïãÏR$tBr&   ( ألن بني اجلملتني شبه كمال االتصال ، فكأن قوله) :öÅ ù=Ï? 

öN àâ ïã ÏR$tBr&   ( هل  ما قاله اليهود والنصارى وما زعموه صحيحاً ؟    :جاء جواباً لسؤال  

öÅ(ومجلة     ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tBr&   ( معترضة بني قوله :)s̀9 ü@äz ôâtÉ sp̈Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR  ( وقوله : )@è% (#q è?$yd öN à6 uZ» yd öç ç/  ()ففيها نوع من اإلطناب املفيد وهو  )٢

ö@è% (#q(  :وقوله تعاىل  )٣(. يشعر بذمهم االعتراض الذي  è?$ yd öN à6 uZ» yd öç ç/  ( مجلة إنشائية
  .الدال على األمر الصريح ) قل ( طلبية فيها أمر بالفعل 

  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٩٧/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٢٠/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
أن يؤتى يف أثناء الكالم أو بني كالمني متصلني معىن ، جبملة أو أكثر ال حمل هلا من  هو : االعتراض(  –)  ٣( 

أن يؤتى به يف كالم يوهم خالف املقصود مبا : اإلعراب ، لنكتة سوى ما ذكر يف  تعريف التكميل ، والتكميل هو 
  )   ١٩٨  - ١٩٦: ( اإليضاح . )  ( يدفعه 

  
  



 ــــــــــ املبحث الثاين ـــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــــــ
 

  
١٢٢ 

  :قال تعاىل  – ٦ 

 â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3 ö@è% ö@t/ s' ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( $tBur tb% x. z̀ ÏB 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÌÎÈ á  )١(  

q#( :اللف امل يف قوله      ä9$s%ur  ( كونوا :وقالت اليهود : مث جاء النشر بعده ، فاملعىن
  .وا نصارى تدوا كون: يهوداً تدوا ، وقالت النصارى 

q#)(: قولهاآلية جند أن يف تراكيب وبالنظر يف     ä9$s%ur  (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE( 
كونوا يهوداً تدوا ، وقالت : قالت اليهود : إجياز يف موضع اللف والنشر ، ومعىن اآلية 

اللف والنشر ، وقد جاءت  وهذه اجلملة هي شاهد )٢(. كونوا نصارى تدوا : النصارى 
      .مجلة خربية لتنقل زعم أهل الكتاب 

'ö@è% ö@t/ s : (تعاىل أما قوله    ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym  ( فهو مجلة إنشائية طلبية فيها أمر بالفعل

'ö@è% ö@t/ s( : ، وفصلت اجلملة يف قوله تعاىل) قلْ ( الصريح  ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym  (ملة عن اجل

q#)(: يف قوله تعاىل  ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3  ( والسبب هو كمال االنقطاع
  . باختالف اجلملتني يف اخلرب واإلنشاء ، فاألوىل خربية ، والثانية إنشائية

%tBur) :  tb$حذف املسند إليه يف قوله تعاىلو   x. z̀ ÏB tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#  ( ولتقدمه يف للعلم به ،
  . وما كان إبراهيم من املشركني : اجلملة اليت قبلها ، والتقدير 

%tBu  tb$: (ويف قوله    x. z̀ ÏB tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#  ( )(: لئال يغتر املشركون بقولـه  )٣( احتراسö@t/ 

s' ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) (  .)٤(   
   ــــــــــــــــــــ

  ) ١٣٥( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢١٤/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٢( 
  )  ١٩٦: ( اإليضاح ) ( هو أن يؤتى به يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفعه : االحتراس (  –)  ٣( 
  ) ٧٣٧/  ١/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٤( 
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      :                                                                     قال تعاىل  – ٧

â ôQ r& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» yg x© ¼ çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )١(    

bq: (اللف امل يف قوله تعاىل       ä9q à)s?  ( اليهود والنصارى ، مث أتى النشر بعده ، : أي
إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ، : أن اليهود قالوا : فاملعىن 

  . انوا نصارى إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ك: والنصارى قالوا 
ôQr& tbqä9q: (يف قوله تعاىل ) أم ( وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن    à)s?   ( إما أن تكون

منقطعة ، ) أم ( متصلة ، ويكون االستفهام مصحوباً باإلنكار والتقريع والتوبيخ ، أو تكون 
لف والنشر يف هذه اآلية فجملة ال )٢(. وتقدر ببل واهلمزة ، واالستفهام يكون أيضاً لإلنكار 

جاءت إنشائية طلبية مشتملة على االستفهام ، ففيها إنكار لزعم أهل الكتاب أن األنبياء 
  .كانوا على دينهم 

öN:االستفهام يف قوله      çFRr&uä)  ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3  ( ، يفيد التقرير ، فهو استفهام تقريري
öN: (وصلت اجلملتان يف قوله تعاىل و çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$#   (وقوله : )ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. 

¸o yâ» ygx©  (يستفاد من التقرير يف قوله   حبرف العطف الواو ، ألنه: N çFRr&uä)  ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3( 
ô(: أن اهللا أعلمهم بأمر ، جهلته عامتهم ، وكتمته خاصتهم ، ولذلك عطف عليها قوله  t̀Bur 

ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» ygx©   ( وفيها إشارة إىل اخلاصة الذين تركوا العامة يف اخلطأ ومل
  . ويف اجلملة تعريض بأهل الكتاب  )٣( .يوضحوا هلم العقيدة الصحيحة 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٤٠( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٥٨٧ – ٥٨٦/  ١( بحر احمليط ال: انظر  –)  ٢( 
      ) ٧٤٧/  ١/  ١( تحرير والتنوير ال: انظر  –)  ٣( 
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١٢٤ 

  : قال تعاىل  – ٨
â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhç çtø:$$Î/ ßâö6 yèø9$#ur Ïâö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{ $$Î/ 4 ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 
y7Ï9ºså ×#ã ÏÿøÉrB Ï̀iB öN ä3 În/ §ë ×p yJ ômuëur 3 Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# yâ÷èt/ y7Ï9ºså ¼ã& s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÐÑÈ á )١(    

ô 4: (شاهد اللف والنشر يف قوله تعاىل      ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ 

íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  (  قوله تعاىل فاللف يف) :ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r&  (مث نشر بقوله 

í$t6: (تعاىل  Ïo?$$ sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3  ( فقوله: )7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  (يعود إىل 

 ) :ôين عليه املذكور يف قولها ويل Ï̀B ÏmäÅz r&  (وقوله ) :íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ (  إىل يعود

ô( : اجلاين املذكور يف قوله ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s!  ( وقد يفسر قوله ،) :ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s!  ( ينبويل ا

Ï̀B ÏmäÅz: (عليه ، و قوله  r&  ( باجلاين  .  
حذف أنه  التراكيب اليت وردت يف شاهد اللف والنشر يف هذه اآلية جند وبالتأمل يف   

¼: (املضاف يف موضع اللف يف قوله  ãô Ï̀B ÏmäÅz r&  ( فمن عفي له من دم : لإلجياز ، والتقدير

  )٢( .أخيه 

í$t6: ( ومجلة النشر يف قوله     Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  (إنشائية طلبية  جاءت

فليتبع اتباعاً ، : مشتملة على أمر ، وجاء األمر فيها باملصدر النائب عن فعله ، والتقدير 
وليؤد أداًء ، فعدل عن أن ينصب على املفعولية املطلقة إىل الرفع ؛ إلفادة معىن الثبات 

   )٣(. والتحقق احلاصل باجلملة االمسية 

  ــــــــــــــــــــ
                     ) ١٧٨( البقرة سورة  –)  ١( 
  )  ١٥/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٤١/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  -)  ٣( 
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١٢٥ 

  :  قال تعاىل  – ٩

â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 
ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 

ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )١(   

ỳJ ( :قوله تعاىل  اللف يفجاء      sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 

4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏè sù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( مث نشـر

q#): (سبحانه  اللف بقولـه è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   ( وهذا يقابل قوله : )ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB 

tç ök¤¶9$# ç ( ، مث قال ) :(#rçéÉi9x6 çG Ï9ur  (وهو يقابل قوله :)t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô  ( ،

öN(: وقوله  à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( وهو يقابل قوله : )âÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ 

ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( .      

ỳJ: (موضع اللف والنشر يف هذه اآلية هو قوله      sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çmôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur 

tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ 

uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9 ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9 ur ©!$# 4Ü n? tã $tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9 ur öcrãç ä3 ô± n@  (

t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ: ( وقد جاءت مجل اللف والنشر خربية يف قوله  ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù 

ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& ( و)  ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( و)(#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur 

no £âÏèø9$#   ( و)(#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$#  (  أما قوله تعاىل) :ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( فهي  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٨٥( سورة البقرة  -)  ١( 
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١٢٦ 

N(: وقولهالم األمر ، مجلة إنشائية اشتملت على أمر بصيغة فعل املضارع املقترن ب à6 ¯=yès9ur 

öcrãç ä3 ô± n@ (ل الترجي هي مجلة إنشائية غري طلبية اشتملت على فعف ) لعل. (  

ỳJ(  :عرفاً يف موضع اللف يف قوله وجميء الشهر م      sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tçök¤¶9$# (للعهد 
  )١( .فاملقصود به شهر رمضان ، ألنه تقدم ذكره يف أول اآلية  ، الذكري

çm: (وقوله     ôJ ÝÁ uäù=sù  (مجلة إنشائية طلبية ، جاء األمر فيها بصيغة الفعل املضارع  أمر ، فهو
  .املقترن بالم األمر ، وقد جاء على املعىن األصلي الدال على الوجوب 

t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ(  :قوله يف  مجلتني ، األوىلفصل بني وحصل يف موضع اللف     ÍêsD ÷rr& 

4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& (قوله يف  الثانيةو:  ) ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ 

ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( مل رخص : ألن اجلملة الثانية جاءت كجواب لسؤال مقدر ، مفاده
  .والقضاء ؟ للمريض واملسافر بالفطر 

  
  : قال تعاىل  – ١٠

â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )٢(    
  ــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٧٦/  ٥( التفسري الكبري : انظر  –)  ١( 
  ) ١٨٧( سورة البقرة    –)  ٢( 
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١٢٧ 

äÝøã( :  اللف يف قوله      sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$#   ( و)ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{  ر ما يقابل الكلمةمث ذك)   #$

z̀: ( ، فقال  األوىل ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( ة الثاني يقابل الكلمةوهو يقابل اخليط األبيض ، وأضمر ما
) الفجر (حىت يتنب لكم اخليط األبيض : من الليل ، أي : ، وتقديره ) اخليط األسود  (وهي 

  ) .الليل ( األسود  من اخليط
q#)(: اآلية هي قوله التراكيب اليت سأقف عندها يف هذه     è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur  ( و)¢O èO (#q ëJ Ï?r& 

tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$#  ( ا كالتايلوبيا ،:  

q#): (األمر يف قوله تعاىل     è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur  ( جاء إلباحة األكل والشرب يف ليل رمضان ، ألن

q#): (قوله  è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur  ( معطوف على قوله :)è̀drçéÅ³» t/  ( يف قوله) :z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9  ( واألمر يف ،)è̀drçéÅ³» t/  ( لإلباحة  .)فجملة اللف والنشر  )١
يف هذه اآلية جاءت إنشائية طلبية ، بصيغة األمر الدال على اإلباحة ، وسبب نزول هذه 

 مل يفطر أن قبل فنام اإلفطار فحضر صائماً الرجل كان إذاأنه أن بعض الصحابة ظن : اآلية 
 صرمة بن قيس أن: سبب نزول هذه اجلملة من اآلية و،  ميسي حىت يومه وال ليلته يأكل

 حضر فلما ، صائماً وكان ، بالنهار النخيل يف يعمل كان رواية ويف صائماً كان األنصاري
 وكان،  لك فأطلب أنطلق ولكن،  ال:  قالت،  طعام أعندك : هلا فقال،  امرأته أتى اإلفطار
 النهار انتصف فلما،  لك خيبة: قالت رأته فلما،  امرأته فجاءته،  عيناه فغلبته يعمل يومه
Ïmé& öN@( اآلية هذه فرتلت،  وسلم عليه اهللا صلى  للنيب ذلك فذكر،  عليه غشي à6 s9 s' s#øã s9 

ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS  (فرتلت،  شديداً فرحاً ففرحوا )#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ 

ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $#  . ()٢(    
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٨٣/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
 –، مؤسسة الرسالة ، بريوت  ١٤٢٧/ ١عبداهللا التركي ، ط.د:اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ، حتقيق  –)  ٢( 

  ) ١٨٧ – ١٨٦/  ٣( لبنان 
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١٢٨ 

4Ó®Lym tû̈ü: ( أما قوله     t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( فسبب

q#: (أنه نزل قوله تعاىل  نزوهلا è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oKtÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ z̀: (قوله  يرتل ومل )  #$ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( يف أحدهم ربط الصوم أرادوا إذا رجال وكان 
 فأنزل،  رؤيتهما له يتبني حىت ويشرب يأكل يزال وال األسود واخليط األبيض اخليط رجليه
z̀( بعد اهللا ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( قال حامت بن عدي وعن،  النهار بياض بذلك يعين إمنا أنه افعلمو : 
 لعريض إنك:  قال ؟ اخليطان أمها األسود اخليط من األبيض اخليط ما اهللا رسول يا:  قلت
  )١() .  النهار وبياض الليل سواد هو بل ال:  قال مث،  اخليطني أبصرت إن القفا
O¢: (وأما قوله تعاىل     èO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$#  ( فاألمر لاللتزام باإلمساك عن األكل

  )٢(. والشرب إىل غروب الشمس ، وجاء بصيغة فعل األمر الدال على الوجوب 
  
  :قال تعاىل  – ١١

 â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )٣(     

rßä̈rtì#): ( موضع اللف والنشر يف هذه اآلية هو قوله تعاىل     s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 
Èbq à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ rßä̈rtì#)( :جاء اللف امل يف قوله حيث  )  #$ s?ur  ( أي تزودوا يف

 cÎ*sù uéöçyz : (سفركم يف الدنيا ، وتزودوا يف سفركم لآلخرة ، مث نشر اللف ، فقال تعاىل 

Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$#  ( يف الدنيا ، مث قـال أي ما يتقى بـه سؤال الناس ، وهذا خيص السفر  
  ــــــــــــــــــــ

   ) ١٩٦/  ٣( اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  –)  ١( 
  ) ٢٥٩/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٩٧( سورة البقرة   -)  ٣( 
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١٢٩ 

Èbq: ( تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ وهذا يف شأن سفر اآلخرة ، وهذا على رأي بعض )  #$
  )٢(. ، ونقله ابن عاشور يف التحرير والتنوير  )١(سرين ، كالسيوطي يف قطف األزهار  املف
rßä̈rtì#: ( قوله وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن موضع اللف امل يف     s?ur (  مجلة

إنشائية طلبية ، فيها أمر بصيغة فعل األمر ، وهي أمر بالتزود ملن أراد احلج ، وترك سؤال 
  .اس الن
cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq : (قوله أما     ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ هذا موضع النشر ، ف)    #$
لتأكيد األمر بالتزود يف السفر ، للتنبيه على أنه من التقوى ، ألن )  إنّ(جاء مؤكداً بـ قد و

  .فيه صيانة ملاء الوجه والعرض 
Èbq 4(: نشر أسلوب أمر هو يف قوله تعاىل وكذلك جاء يف موضع ال   à)̈?$#ur   ( فهو أمر بتقوى

'íÍ<'ré(:  عز وجل ، وكذلك يف قوله تعاىلاهللا ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ ، ) يا ( أسلوب نداء حبرف النداء )  #$
تنبيهاً منه تعاىل ودعوة للمؤمنني إىل العمل بأوامره سبحانه ، وجاء النداء موجهاً وخمصصاً 

الذين  وهم اهللا حجة عليهم قامت الذين ألم؛  الكل يعم األمر كان وإن باباألل ألويل
  )٣( . ينتفعون باهلدي الرباين ، فهم الذين  ا وينهضون أوامره يقبلون
  :قال تعاىل  – ١٢

â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 
y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )٤(   

  ــــــــــــــــــــ
  )   ٤٢٩/  ١: ( قطف األزهار : انظر  –)  ١( 
  )  ٢٣٦/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
   ) ٢٧٣ /١(  الوجيز احملرر: انظر  –)  ٣( 
  ) ٢١٧( سورة البقرة  –)  ٤( 
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١٣٠ 

t̀Bur ÷äÏâs?öç : (الشاهد يف قوله تعاىل      tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur ÖçÏù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (  

t̀Bur ÷äÏâs?öç: (حيث لف قوله تعاىل   tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uä sù uq èd ur Öç Ïù% ü2 (  مث نشره

´y7Í : (بقوله  ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur (  ( ، مث قال وهذا حكم الردة :

)y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( وهذا حكم املوت على الكفر.  
: وله تعاىل وبالنظر يف التراكيب اليت وردت يف موضع اللف والنشر يف هذه اآلية جند أن ق   
 )t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2  ( مجلة خربية ، وقوله) :7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur  ( مجلة خربية ، وقوله) :7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( 
öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (اإلخبار عن مصري هو والغرض من هذه اجلمل اخلربية ربية ، مجلة خ

  .املرتدين ، والتهديد والوعيد ملن سلك مسلكهم 
´7Í( اإلشارة باسم أتى(    ¯» s9'ré' sù  (وهي  -  السابقة باألوصاف اتصف من على يدل وهو

   على محل والًأ ألنه، )  t̀Bu( معىن على محالً جمموعاً به وأتى،  - واملوت على الكفر ، الردة 

t̀Bur ÷äÏâs?öç ( : قوله يف اللفظ tÉ ) ( ôMßJ uäsù uqèd ur Öç Ïù% ü2  (فاألصح احلملني بني مجعت وإذا 
  )١( . اآلية هذه جاءت األفصح هذا وعلى املعىن على باحلمل مث اللفظ على باحلمل تبدأ أن

´7Í(وكرر اسم اإلشارة  ¯» s9'ré&u  (م يستحقون حبوط العمل واخللود يف موضعني للتنبيه على أ
  )٢(. يف النار ، بسبب ردم وموم على الكفر 

  
  : قال تعاىل  – ١٣

â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )٣(  
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٦٠/  ٢( البحر احمليط  –)  ١( 
  ) ٣٣٣/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١١٢( سورة النساء  –)  ٣( 
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جاء ذكر اكتساب اخلطيئة واإلمث مث رمي الناس الربيئني به يف هذه اآلية على أسلوب      
¡t̀Bur ó=Å: (اللف ، حيث قال تعاىل  õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öçtÉ ¾Ïm Î/  ( جاء النشر بعد مث 

Ïâs)sù ü@yJ: (، فقال تعاىل مفصالً للف  ذلك tG ôm$# $YY» tFökæ5 ( ، وهذا حكم رمي الربيء بالتهم 

VJ$: (مث قال  øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( حكم من اكتسب اخلطيئة واإلمث وهذا.  
¡t̀Bur ó=Å(: مجلة اللف والنشر يف قوله بالنظر يف تراكيب اآلية جند أن     õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) 

¢O èO ÏQ öç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur ¾Ïm Î/ (  ، خربية ، وغرضها التهديد والوعيد
Ïâs)sù ü@yJ:( وأكدت مجلة النشر يف قوله  tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( بـ ) قد ( ، و ) قد (

yJ@(هنا دخلت على الفعل املاضي  tG ôm$#  ( فأفادت التحقيق ، الذي يدل على تأكيد املعىن.  
فمجيء مجلة اللف والنشر يف هذه اآلية خربية ، للتأكيد على عظم اكتساب اإلمث    

  . واخلطيئة ، ورمي الناس ما 
  
  :قال تعاىل  –١٤

 â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )١(    
ÏMs9$s%ur ßäq: (جاء اللف يف قوله تعاىل    ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  ( مث نشر بعد ذلك بقوله) :ß ø̀twU 

(#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯»¬6 Ïmr&ur  ( حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، وقالت النصارى : وقالت اليهود : واملعىن :
  .حنن أبناء اهللا وأحباؤه 

ÏMs9$s%ur ßäq:(وبالنظر يف تراكيب هذه اآلية جند أن مجلة اللف والنشر يف قوله    ßguã ø9$# 

3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$#  ( م أبناءخربية تنقل خرباً عن اليهود والنصارى وهو زعمهم أ
   .اهللا وأحباؤه 

  ـــــــــــــــــــــــ
  ) ١٨( سورة املائدة  -) ١( 
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١٣٢ 

النصارى عن وقالت كل فرقة من اليهود و: ويف موضع اللف والنشر إجياز ، واملعىن   
  )١(. حنن أبناء اهللا وأحباؤه : نفسها خاصة 

ö@è% zN: (قوله     Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/  ( صلى اهللا  –هذه اجلملة أمر من اهللا تعاىل لرسوله

بالرد على اليهود والنصارى الذين زعموا أم أبناء اهللا احملبوبون إليه ، تكذيباً  –عليه وسلم 
  ) .قلْ ( هم ، فهي مجلة إنشائية طلبية ، جاءت بصيغة فعل األمر لزعمهم وافترائ

N( :حذف املسند إليه يف قوله      ä3 ç/ ÉjãyèãÉ  (وقوله : )ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 (

  .، فال أحد يعذب ويغفر إال اهللا سبحانه وتعاىل للعلم به 

ãç : (أما قوله     ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä !$t± oÑ  ( احتراس ، ألنه ملا رتب على نيل
اليهود والنصارى العذاب أم بشر ، دفع توهم النصارى أن البشرية مستحقة العذاب بسبب 

  )٢(. خطيئة آدم عليه السالم ، فذكر أنه يغفر ملن يشاء من البشر ويعذب من يشاء 
«ur à7ù=ãB ÏNºuq!¬: (يف قوله تعاىل     yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur $tBur $yJ ßguZ÷è t/   (قصر )حيث قصر   )٣ ،

) هللا ( ملك السموات واألرض وما بينهما على اهللا ، فاملقصور عليه هو لفظ اجلاللة 
«à7ù=ãB ÏNºuq(واملقصور هو  yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur $tBur $yJ ßguZ÷è t/  (لتقدمي وجاء القصر بطريقة ا

  . قصر هو التخصيص والتأخري ، والفائدة من ال
Ïm: (أما قوله      øã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# (  فقصر املصري والرجوع يوم القيامة إىل اهللا ، ال إىل أحد

، واملقصور ) اهللا ( العائد إىل لفظ اجلاللة ) إليه ( غريه ، فاملقصور عليه اجلار وارور 
  . ختصيص املسند باملسند إليه املصري ، وجاء القصر بطريقة التقدمي والتأخري ، الذي يفيد

  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٤٦٥/  ٣( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ١٥٧/  ٦/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) علم البيان والبديع  -فنوا وأفناا  -البالغة ) ( هو ختصيص أمر بأمر بطريق خمصوص : القصر (  -)  ٣( 
  )    ٣٥٨ص ) ( األردن  –عمان ( هـ ، دار الفرقان ١٤١٩/  ٣، ط فضل حسن عباس . د
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  :قال تعاىل   – ١٥
â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# #·ä$|¡ sù b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $# 4 öÅ Ï9ºså óO ßgs9 

Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ á  )١(    

tbq: ( شاهد اللف يف قوله تعاىل       ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur  ( وهو لف جممل ، إذ يشتمل
نشر بعده مبيناً جزاء كل نوع من أنواع احملاربة ، فقال على مجيع أنواع احملاربة ، مث جاء ال

b: (تعاىل  r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& (#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB 

ÇÚöëF{ $# . (    

بدئت   يف التراكيب اليت وردت يف موضع اللف والنشر جند أن هذه اآلية وبالتأمل   
، فقصر اهللا جزاء احملاربني على األمور اليت ذكرها يف اآلية ، ) إمنا ( بأسلوب القصر بـ 

وهي القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع األيدي واألرجل من خالف ، فاملقصـور هـو  
القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع ( وهذا هو اللف ، واملقصور عليه ) جزاء احملاربني ( 
  .وهذا هو النشر ) دي واألرجل األي
yJ$: (يف قوله ) إمنا(فاحلصر بـ : ( قال ابن عاشور    ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$ptäÜ (  حصر

صلى اهللا  -العقاب الذي أمر به الرسول  -أي لنسخ  -إضايف ، وهو قصر قلب إلبطال 
فاحلصر أن ال جزاء هلم إال ذلك ، فيكون املقصود من ...  على العرنيني –عليه وسلم 

    )٢(. ) القصر حينئذ أن ال ينقص عن ذلك اجلزاء وهو أحد األمور األربعة 

tbq : (مجلة اللف يف قوله    ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur   ( ومجلة النشر يف قوله) :b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óO ÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ مجلة خربية )   #$
أفادت جزاء احملاربة واإلفساد يف األرض ، وتضمنت التحذير والتهديد ملن حيارب اهللا 

  .ورسوله 
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٣٣( سورة املائدة  -)  ١( 
  ) ١٨١/  ٦/  ٣( التحرير والتنوير  –)  ٢( 



 ــــــــــ املبحث الثاين ـــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــــــ
 

  
١٣٤ 

ô(: يف قوله     Ï̀iB A#»n=Åz  (إجياز ، يقول ابن عاشور ) :وقد علم من قوله : )ô Ï̀iB A#» n=Åz  (
أنه ال يقطع من احملارب إال يد واحدة أو رجل واحدة ، وال يقطع يداه أو رجاله ؛ ألنه لو 

  )١(.) كان كذلك مل يتصور معىن لكون القطع من خالف ، فهذا التركيب من بديع اإلجياز

öÅ: (يف قوله تعاىل      Ï9ºså óO ßgs9 Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã  (

O: (أسلوب قصر حيث قال  ßgs9 Óì÷ì Åz  ( فقصر اخلزي يف الدنيا على من حارب اهللا
اخلزي العائد على احملاربني ، واملقصور هو ) هلم ( ورسوله ، فاملقصور عليه اجلار وارور 

 ويستفاد من القصر بالتقدمي والتأخري يف الدنيا ، وجاء القصـر بطريقـة التقدمي والتأخري ،
óO: (، وكذلك القول يف قوله تعاىل  ختصيص املسند باملسند إليه ßgs9ur íÎû Ío tç Åz Fy$# ë>#xãtã 

íOäÏà tã  ( حملاربني عذاب عظيم هلم يف اآلخرة ، فقصر العذاب العظيم يف اآلخرة على ا: أي
  .جاء القصر بطريقة التقدمي والتأخري  ديداً وتوعداً م ، و

  
  : قال تعاىل  –١٦

â uq èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% 

ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$# 4 ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4 uq èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$# 

ÇÐÌÈ á )٢(   

q(: اللف يف هذه اآلية هو قوله    èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur 

ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% ë, ysø9$#  ( وقوله) :ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  ( والنشر قوله

uq: (تعاىل  èd ur ãNã Å6 ptø:$#  (، مث قال  وهو يعود خللق السموات واألرض) :éçÎ6 yÇø9$#  ( وهو
  .يعود لعلم الغيب والشهادة 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨٣/  ٦/  ٣(  التحرير والتنوير –)  ١( 
  )  ٧٣( سورة األنعام  –)  ٢( 
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١٣٥ 

uq: (بدئت بأسلوب قصر ، فقال تعاىل د أا وبالنظر يف تراكيب اآلية جن   èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/  ( وهو قصر عن طريق تعريف اجلزأين ، فقصر خلق

والقصر حقيقي ، إذ ليس مث : ( السموات واألرض على اهللا وحده ، يقول عنه ابن عاشور 
، .. اهللا هو اخلالق لألشياء اليت يف السماء واألرض  رد اعتقاد ، ألن املشركني يعترفون بأن

  )١( . )فاملقصود االستدالل بالقصر على أنه هو املستحق للعبادة ، ألن اخلالئق عبيده 

q: (مجلة اللف يف قوله تعاىل     èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/  ( ويف

ãN: (قوله  Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  ( مجلة خربية تبني أن اهللا وحده هو اخلالق للسموات

  .واألرض ، العامل للغيب والشهادة 

tPöq: (حذف املسند إليه يف قوله    tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù  ( يوم : للعلم به ، والتقدير

tPöq: (يقول اهللا كن فيكون ، كذلك حذف املسند إليه يف قوله  tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$#  ( لكونه

   .يوم ينفخ امللَك يف الصور : معلوماً ، والتقدير 

tPöq: (هناك تقدمي للمسند وتأخري للمسند إليه يف قوله تعاىل      tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 
ã& è!öq s% ë,ysø9$#  ( قال أبو السعود وفائدة هذا التقدمي االهتمام باملسند ، ) : و )Pöq tÉ u  ( ظرف

&ã( ن مجلة ملضمو è!öq s% ë, ysø9$#  ( والواو حبسب املعىن داخل عليها ، وتقدميه عليها لالعتناء به

&: (وقد قيل ... من حيث أنه مدار احلقيقة ،  è!öq s%  (مبتدأ ، و ),ysø9$#  ( صفته ، و )tPöq tÉ ur 

ãAq à)tÉ  ( فيكون كن : وقوله احلق يوم يقول : فتقدير التركيب  )٢(. ) خربه مقدماً عليه.  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٠٦/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ١٥٠/  ٣( إرشاد العقل السليم  –)  ٢( 
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١٣٦ 

&ã( :يف قوله تعاىل    è!öq s% ë, ysø9$#  ( صيغة قصر للمبالغة ، وجاءت بطريق التقدمي والتأخري ، أي
  ، وما كان فيها من حـق فهو من اهللا ، قوله هو احلق الكامل ، وأقوال غريه معرضة للخطأ

&ã( : وكذلك قوله تعاىل s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$#   ( رورفيه قصر ، فاملقصور عليه هو اجلار وا)& s!ur  (
   ملك الكون مقصور على اهللا وحده ،: العائد إىل لفظ اجلاللة، واملقصور هو امللك، أي 
ãN( :وحذف املسند إليه يف موضع اللف يف قوله تعاىل Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur  ( لتقدمه يف

uq(: الكالم ، بينما مل حيذفه يف قوله تعاىل  èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$#  . ()١ (   
  
  : قال تعاىل  – ١٧

 â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uqèd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á )٢ (   

«ûw çmà2Íëôâè? ãç(: قوله تعاىل  الكرمية لف ونشر ، فاللف اآلية يف    |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#  ( والنشر قوله تعاىل) :uq èd ur ß#ãÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( فـ ،)#ãÏǕ=9$#  ( يقابل قوله:  )w 
çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{$#  (و  )éçÎ6 sÉø:$#   ( قوله يقابل: )uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{$#  ( .  

ûw çm: ( وبالنظر يف تراكيب اآلية جند أن قوله     à2Íëôâè? ãç»|Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{$#  (
مجلة خربية ، إلعالم املخاطبني بنفي إحاطة األبصار هللا ، وإثبات إحاطته سبحانه لألبصار ، 

uq(وكلك مجلة النشر  èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# (  تتضمن الثناء والتعظيم هللا سبحانه مجلة خربية ،.  
  

  : قال تعاىل  – ١٨
  â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÷rr& uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë 3 tPöq tÉ 

íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû 

$pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz 3 È@è% (#ÿrãç Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB ÇÊÎÑÈ á  )٣(   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٣٠٩ - ٣٠٨/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٠٣( سورة األنعام   –)  ٢( 
  )  ١٥٨( سورة األنعام  –)  ٣ (
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١٣٧ 

¡üw ßìxÿZtÉ $²: (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله تعاىل  øÿtR  ( ة اليت مل نفس املؤمنالأي
ال ينفع نفساً إمياا : ، مث نشر اللف وفصـله ، فاملعىن  ةنفس الكافرالعمل صاحلاً ، وت

 النفس املؤمنة ، أو مل تكن آمنت من قبل ، وهذا يرجع إىل أو كسبت يف إمياا خرياً حينئذ
  )١( .أو كسبت يف إمياا خرياً من قبل ، وهو يرجع إىل النفس الكافرة 

ö@yd tbrãç( :  بالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن قولهو    ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯»n=yJ ø9$# ÷rr& 

uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë (  ، يقول ابن أسلوب قصر للنفي واالستثناء
ما يقترحون ، فمعىن مث إن كان االنتظار واقعاً منهم على أنه انتظار آيات ، ك: (  عاشور
أم ما ينتظرون بعد اآليات اليت جاءم ومل يقتنعوا ا إال اآليات اليت اقترحوها : احلصر 

فهم ينتظرون بعض ذلك جبد من عامتهم ، ... اؤوا ا وسألوها وشرطوا أال يؤمنوا حىت جي
م ـورة ، ألـاز بالصـفاالنتظار حقيقة ، وبسخرية من قادم ومضلليهم ، فاالنتظار جم

وإن كان االنتظار غري واقع جبد وال بسخرية ،  ،... يف مظهر املنتظرين  أظهروا أنفسهم
والقصر ... أعظم مما أتاهم ، فال انتظار هلم ،  فمعناه أم ما يترقبون شيئاً من اآليات يأتيهم

على االحتمالني إضايف، أي بالنسبة ملا ينتظر من اآليات ، واالستفهام اخلربي مستعمل يف 
 ö@yd(: االستفهام يف قوله تعاىل ذكر األلوسي أن و . )٢(. ) التهكم م على االحتمالني 

tbrãç ÝàZtÉ  ( إنكاري .)أنه إنكاري ، ويردف عليه معان جمازية  - أعلم واهللا  - واألرجح   )٣
    .الوعيد والتهديد : أخرى أبرزها 

¡²$(تقدم املفعول     øÿtR  (–  مل يف هذه اآليةعلى الفاعل وهو املسند   -وهو شاهد اللف ا
«[pkß$( :  يف قولهإليه  yJÉ Î)  ( لالهتمام بأمر املسند ، ومجلة اللف جاءت خربية إلعالم ،
  . بني بعدم انتفاع األنفس باإلميان بعد ظهور أشراط الساعة املخاط

rr&) : ôMt6÷حذف املسند إليه يف موضع النشر يف قوله تعاىل      |¡ x. þíÎû $pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz  ( لتقدمه
  . أو كسبت النفس يف إمياا خرياً : يف اآلية ، والتقدير

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٨٩ -٨٨ص ( ة بالغة أهل السنة  املدخل إىل دراس  -)  ١( 
  ) ١٨٥ – ١٨٤/  ٨/  ٤( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  ) ٦١/  ٨/  ٤( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
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١٣٨ 

  :قال تعاىل  –١٩

 â N x. ur Ï̀iB >ptÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )١ (  

N: ( ه اآلية جممل وهو يف قوله تعاىل اللف يف هذ      x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  ( أي قرى

«¹G$: (كثرية ، مث نشر اللف بقوله تعاىل  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( أي بعض القرى جاءها بأسنا

  .بياتاً ، وبعض القرى جاءها بأسنا وهم يف وقت القيلولة 

Ï̀iB >ptÉ: (يف قوله تعاىل  نبالنظر يف تراكيب اآلية جند أو  öç s% (  إجياز حذف)والتقدير ، )٢: 

كما أن صفة القرية )  ٣( .وكم من أهل قرية ، فحذف األهل ألن يف الكالم دليالً عليه 
  )٤(. وكم من قرية عاصية : حمذوفة ، والتقدير 

Ï̀iB >p: (ومجلة اللف يف قوله    tÉ öç s%  ( له خربية ، وكذلك مجلة النشر يف قو) :$yd uä !$yÚsù 

$uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% (  ديد حيث أفادت مجلتا اللف والنشر يف هذه اآلية

  .املشركني بأن مصريهم سيكون مثل مصري األمم السابقة 

«yg$(:هأما قول    uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù) ( ، أجري الضمريان على اإلفراد والتأنيث مراعاة للفظ قرية

يحصل التماثل بني لفظ املعاد ولفظ ضمريه يف كالم متصل القرب ، مث أجريت ضمائر ل

rr& öN÷: ( يف قوله . ..القرية على صيغة اجلمع   èd öcq è=Í¬!$s%   (ول الفصل بني الضمري حلصـ

'uZßôù$(ولفظ معاده جبملة فيها ضمري معاده غري لفظ القرية ، وهو  t/ $¹G» uã t/ (ألن بياتاً متحمل  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٤( سورة األعراف  –)  ١( 
هو أن حنذف جزءاً من الكالم الذي نعرب به عن املعىن املراد ، وقد يكون احملذوف كلمة أو : إجياز احلذف  –)  ٢( 

  )  ٤٥٩( البالغة فنوا وأفناا : انظر . ( مجلة ، وال بد له من قرينة تدل عليه 
  ) ١٦٧/  ٣(  زاد املسري: انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٦٩/  ٤( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
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١٣٩ 

rr& öN÷: (مبيتاً هلم ، وانتقل منه إىل ضمري القرية باعتبار أهلها فقال : أي  البأس لضمري èd 

öcq è=Í¬!$s%( الفاء يف قوله و) :$yd uä !$yÚsù ( عاطفة ، عطفت مجلة)$yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ ( على مجلة

)$yg» uZõ3 n=÷d r& (وكم من قرية أردنا إهالكها فجاءها بأسنا: كون املعىن في .)١(     
«¹G$(: قوله أما    uã t/ ( مصدر وقع موقع احلال ، مبعىن بائتني ، فهو)cq è=Í¬!$ s%  ( أي يف وقت

القيلولة ، وخص وقت البيات ووقت القيلولة ، ألما وقت الغفلة والدعة فيكون نزول 
    )٢( .العذاب فيهما أشد وأفظع 

  
  : قال تعاىل  – ٢٠

â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )٣(   

Óyõq: ( ف يف قوله تعاىلجاء الل      ãB ¼ çmtBöq s%ur  (مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل : 

)(#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ 8( : أي قوم موسى ، وقال ) #$ uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (موسى  أي .  

âëxãs?r& 4Óyõq: (بالتأمل يف تراكيب اآلية جند أن قوله تعاىل و   ãB ¼çm tBöq s%ur ( ية ، مجلة إنشائية طلب
فهم ينكرون على فرعون إبطاءه جاءت بصيغة االستفهام ، وهو استفهام إنكار وتعجب ، 

   )٤(. يف البت بأمر موسى ومن آمن معه 
(RÎ̄$: (، قال تعاىل ) إنّ(جاء قول فرعون لقومه يف اية اآلية مؤكداً بـ    ur óOßgs%öq sù 

öcrãç Îg» s%   (والغالب ، واملقصود بالفوقية هنا املرتلة  وهذا التوكيد ليبني هلم أنه هو األقوى
  )٥(. واملكانة يف الدنيا 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٢٠ - ١٩ص /  ٢القسم  ٨ج /  ٤ م (التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٣٥٦ – ٣٥٥( الكشاف : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٢٧(  األعراف سورة  –)  ٣( 
  ) ١٠٤٤/  ٢( قطف األزهار   - )  ٣٦٦/  ٤( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  ) ٣٦٧/  ٤( البحر احمليط : انظر  –)  ٥( 
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١٤٠ 

  : قال تعاىل  -٢١
â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& 

ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ ÇÌÊÈ á  )١(  

، مث فصل  اليهود والنصارى أي)  #$ÿräãsÉªB#): (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً فقال تعاىل      

N: (فقال  èd uë$t6 ômr&  (أي اختذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون اهللا ، مث قال تعاىل :

)N ßguZ» t6 ÷d âëur  (م أرباباً من دون اهللا أي اختذ النصارى رهبا.  

ÿräãsÉªB$# öN#: ( بالنظر يف تراكيب هذه اآلية جند أن قوله تعاىل    èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& 

Ï̀iB Âcrßä «!$#   ( مجلة خربية ، أفادت اإلخبار عن حال من أحوال أهل الكتاب  .  

yxã: (بالذكر يف قوله  - عليه السالم –وخص عيسى بن مرمي     Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB   (
  )٢(. ألن تأليه النصارى للمسيح أشنع وأشهر 

tBur (#ÿrãç$!: (حذف املسند إليه يف قوله تعاىل      ÏBé& ( أي وما أمرهم اهللا ، أو وما أمرهم الرسل
  .إال بعبادة اهللا 

  
  
  : قال تعاىل   -٢٢

             â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )٣(  

ôMyJ(:  اللف يف قوله تعاىل      Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä  (قوله و: )Mn=Å_Á èù  (مث نشر هذا اللف بقوله 

Ï̀B ÷b: (تعاىل  à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  (أحكمها حكيم وفصلها خبري : ي أ.  
  ـــــــــــــــــــ

          )  ٣١( سورة التوبة  –)  ١( 
  ) ١٧٠/  ١٠/  ٥( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١( سورة هود  –)  ٣( 
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١٤١ 

MyJ: ( قوله تعاىل أن  جند وبالنظر يف تراكيب اآلية    Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$ ©! 

AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  ( والنشر ،  وهذه اجلملة اخلربية أفادت وبينت مجلة خربية ، وهو شاهد اللف
  .   مرتلة القرآن الكرمي 

ôMyJ: (حذف املسند إليه يف موضع اللف يف قوله تعاىل و    Å3 ômé& ¼ çmçG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù  (
  .كتاب أحكم اهللا آياته مث فصلها : للعلم به ، إذ التقدير

  
  : قال تعاىل  - ٢٣

â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. 

ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù ( b Î) ur (#öq ©9uq s? þíÎoTÎ*sù ß$% s{r& ö/ ä3 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ AéçÎ6 x. ÇÌÈ á  )١(   

b( :جاء اللف يف اآلية يف قوله       r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î) (بعد ذلك  ، مث ذكر

N: (فقال سبحانه جزاء من استغفر وتاب على طريقة النشر ،  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 

9@y_r& ëwK |¡ ïB  (تغفار ، مث قال سبحانهاالس وهذا جزاء  ) :ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù  (
  .ة التوب وهذا جزاء

rãç#)(    :وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن قوله تعاىل     ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïmøã s9Î)  (

rãç#(مجلة إنشائية طلبية مشتملة على األمر يف  ÏÿøótFóô$#  ( و)#þq ç/q è?   ( ففيها أمر وحث على
  .االستغفار والتوبة 

N: ( أما قوله     ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã& s#ôÒ sù ( 
بينت جزاء االستغفار والتوبة ، و قد حذف املسند إليه يف موضع النشر يف  فهو مجلة خربية ،

N(: قوله تعاىل  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ  ( وقوله :)N÷s ãÉ ur  ( لكونه معلوماً للسامع.  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٣( ة هود سور –)  ١(  
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١٤٢ 

  :قال تعاىل   - ٢٤
â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )١(     

ã@sW( :قوله تعاىل  ذكرت فيما سبق أن اللف   tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#     ( فريـق   والظـاملني فريق أي

4ëyJ : ( ، مث جاء النشر ففصل امل ، فقال املؤمنني  ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur  (  وهذا يناسـب

ÎéçÅÁ(:  مث قالالظاملني ، فريق  t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( املؤمنني فريق وهذا يناسب.  

sW@: (وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن قوله     tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur 

ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( مجلة خربية ، أفادت املخاطب بشيء مل يعرفه سابقاً وهو ضرب أمثال
  .مشاهدة لكل فريق من املؤمنني والظاملني 

ö@yd Èb$tÉ: (ويف قوله تعاىل      Èq tFó¡ oÑ ¸x sWtB  ( ، استفهام إنكاري ، حيمل معىن اإلنكار والنفي

üx(: قوله تعاىل أي ال يستويان ، و sùr& tbrãç ©. xãs?  ( استفهام إنكاري ، أنكر عليهم عدم
  )٢( .تذكرهم واستمرارهم يف الضالل 

  
  : قال تعاىل  -٢٥

â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )٣(   
  ــــــــــــــــــــ

   )    ٢٤( سورة هود  –)  ١( 
  ) ٣٥/  ١٢/  ٦( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
   ) ١٧( سورة الرعد  –)  ٣( 
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١٤٣ 

,: (شاهد اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل عرفنا أن     ysø9$#   ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#ur  ( مث نشر

'Br̈$: (اللف ، فقال تعاىل  sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  ( وهذا حال الباطل ، مث قال) :$̈Br&ur $tB 

ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{   .وهذا حال احلق )  #$

 .7Ï9ºxãx: ( جند أن مجلة اللف خربية وهي قوله تعاىل هذه اآلية كيبتراوبالتأمل يف   

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur ( للحق والباطلاملعروفة ب األمثال ضرأفادت هذه اجلملة و  ،
  . لتقريب الصورة للناس ، وترسيخ املعىن يف أذهام 

<7Ï9ºxãx. Ü: ( يف قولهيف موضع اللف وقد حذف املضاف     ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# ü@ÏÜ» t7 ø9$# ur  (
      )١( . عل يضرب على تقدير هذا املضاف الباطل ، لداللة فمثل مثل احلق  و: والتقدير 

، لالهتمام مبا سيأيت من ) أما ( وقد جاء مؤكداً بـ والنشر كذلك جاء مجلة خربية    
'Br̈$: (، قال تعاىل الكالم  sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû 

ÇÚöëF{ $#  ( .  

yd$:(يف قولهو  Íëyâs)Î/  ( اهللا وعلم أنه نافع هلا غري ضار احتراس، أي مبقدارها الذي قدره .)٢(    

J£$: (قوله تعاىل أما     ÏBur tbrßâÏ%q ãÉ Ïmøã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >puã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 ( مجلة معترضة بني قولهفهو) :ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë  (

'Br̈$: (وبني قوله sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  (تقدم املسند ، و - )$£J ÏBur tbrßâÏ%q ãÉ  ( على املسند

/ât(إليه  yó  ( ، يف هذه اجلملة ، لالهتمام باملسند ، وتشويق السامع إىل ترقب املسند إليه

7Ï9ºxãx. Ü>ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW: (وختمت اآلية بقوله تعاىل  øBF{ وهو تذييل ،  ألن الكالم قد )   #$
  )٣(. مت عند هذه اجلملة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  )   ١٥/  ٥(  إرشاد العقل السليم: انظر  –)  ١( 
هـ ، دار ابن كثري ، دار اليمامة   ١٤٢٢/  ٨إعراب القرآن الكرمي وبيانه ، حميي الدين الدرويش ، ط : انظر  –)  ٢( 
  )  ٨٩/  ٤) ( بريوت  –دمشق ( 
  ) ١٢٢ – ١١٨/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
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١٤٤ 

  :قال تعاىل  - ٢٦
â  $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( !$tRöq ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &ä óÓx« çm»oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? á )١(  

tRöq$! ( :قوله تعاىل جاء يف اللف عرفنا أن      ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sptÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB  (

q#): (فقال تعاىل جاء النشر بعد ذلك  مث äótG ö;tG Ïj9 Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë  (سب آية النهار ، وهذا ينا

q#)(: مث قال  ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur (  وهذا يناسب آية الليل ، .  

uZù=yèy_ur ü@øã$ : ( اللف يف قولهوبالنظر يف تراكيب هذه اآلية جند أن    ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( 

q#: (ر يف قوله تعاىل النشمجلة خربية ، و äótG ö;tG Ïj9 Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# 

z>$|¡ Ïtø:$#ur  (ربية أيضاً ، إلعالم املخاطبني بفائدة من فوائد خلق اهللا للشمس والقمرمجلة خ.  

tRöq$! (: اجلملة يف قوله تعاىل و    ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (   مجلة

=uZù$( :قوله  اللف يف بني معترضة yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä  (قوله النشر يف و) :#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur  ( .)٢(  
à2ur &ä@¨: (قوله تعاىل      óÓx« çm»oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? (   جاء تذييالً لقوله :)$uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# 

uë$pk̈]9$# ur Èû÷ü tG tÉ#uä  . ()٣(  
  

  :قال تعاىل  - ٢٧
 â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »'s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# yâãèø)tFsù $YBq è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C 

ÇËÒÈ á  )٤(        
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٢( سورة اإلسراء  –)  ١( 
  ) ٤٤/  ١٥/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤٥/  ١٥/  ٦(  املصدر السابق: انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٩( سورة اإلسراء  –)  ٤( 
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١٤٥ 

wur ö@yèøgrB x8: (يف قوله تعاىل جاء اللف  ذكرت سابقاً أن    yâtÉ »'s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur 

$ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  ( ي عن البخل واإلسراف مث ذكر نتيجة كلٍ منهما على ، وهو

yâãèø)tFsù $YBq(: طريقة النشر املرتب ، فقال تعاىل  è=tB  ( ، مث قال  وهذا مصري البخل :

)#·ëq Ý¡ øt¤C ( ذا مصري اإلسراف وه.    

üwur ö@yèøgrB x8( : هو قوله تعاىلاللف وبالنظر يف تراكيب هذه اآلية جند أن    yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) 

y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# ( ي عن مجلة إنشائية طلبية ، بصيغة النهي ، ف في اآلية

wur ö@yèøgrB x8: (  البخل واإلسراف ، واألمر بالتوسط بينهما ، فقوله تعاىل  yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) 

y7É)ãZãã  (  اية ي عن الشح والبخل الذي يؤدي يف األمر إىل اللوم والعتاب ، وقوله :

)üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# ( ي عن التبذير واإلسراف املؤديان إىل احلسرة والندامة  ،)١(    
بعدها ، والفعل املضارع ) ال ( بأسلوب النهي بـ  إلنشائية يف هذه اآلية جاءتفاجلمل ا  

وقد أفاد هذا النهي إرشادهم إىل الطريق الصحيح وهو التوسط يف األمور ، فال إفراط وال 
  .تفريط 

yâãèø)tFsù $YBq: (النشر فهو قوله تعاىل أما     è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  ( ، أفادت ومجلته مجلة خربية
  .املخاطبني بالنتيجة اليت سيؤول إليه كل من اتصف بالبخل أو باإلسراف 

   
  : قال تعاىل  – ٢٨

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê öúü Ï?ù' tÉ Ï̀B Èe@ä. ?dksù 9,äÏJ tã 

ÇËÐÈ á  )٢(    

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٨٤/  ١٥/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٧( سورة احلج  –)  ٢( 
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١٤٦ 

b: (يف قوله تعاىل ف أمجل عرفنا أن الل     Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( ًمث جاء النشر بعد ذلك مفصال

öÇq: (وهو قوله تعاىل  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9çÏB$|Ê  ( رجاالً ، وناس يأتون  ناسأي يأيت
  .على كل ضامر من الدواب 

b: (اللف يف قوله تعاىل  وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن    Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( مجلة
، مث جاء النشر بعد ذلك مفصالً وهو قوله الدال على الوجوب إنشائية طلبية بصيغة األمر 

öÇq: (تعاىل  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( وهو مجلة خربية ، أفادت أحوال الناس يف
  .استجابتهم لنداء احلج 

b(: قوله     Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ  (عليه السالم  –إلبراهيم  اخلطاب– )وقد  )١

(â øåÎ: يف اآلية السابقة ، قال تعاىل تقدم ذكره  ur $tRù&§q t/ zOäÏdºtç ö/ \} öc% s3 tB ÏMøè t7 ø9$# b r& ûw 
ñÇ Îéô³ è@ íÎ1 $\«øã x© öç ÎdgsÛur zÓÉL÷è t/ öúü ÏÿÍ¬!$©Ü=Ï9 öúü ÏJ Í¬!$s)ø9$#ur Æìû2îç9$#ur Ïäq àfè¡9$#  á )٢( .  

?4ín: (وحذف املضاف يف قوله تعاىل  tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( كل راحلة ضامر ، فجعل : أي

ç(لفظ  ÏB$|Ê   (  مبرتلة االسم .)٣(   
  

  : قال تعاىل  -٢٩

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )٤(      

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٣٣٧/  ٦( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )  ٢٦( سورة احلج  –)  ٢( 
  ) ٢٤٤ / ١٧ / ٧( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  )  ٧٣( سورة القصص  –)  ٤( 
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١٤٧ 

ü@øã( :عرفنا أن اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل     حيث مجع بينهما )  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©
q#)( :فقال تعاىل  ،منهما  تص به كلعلى طريقة اللف املتعدد ، مث ذكر ما خي ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  ( 

q#)( :النهار فقال به ص تمث ذكر ما خيأي الليل ،  äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù   (  

/yèy_ â@: (قوله تعاىل وبالتأمل يف تراكيب هذه اآلية جند أن    ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur ( قوله و

q#) ( :تعاىل ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö; tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù  (الفوائد مجلتان خربيتان ، أفادت املخاطب ب
  .يف الليل والنهار غالباً اليت تكون 

/ü@yèy_ â( :يف موضع اللف يف قوله  –املسند إليه  -وحذف الفاعل    ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur   (

  .جعل اهللا لكم الليل والنهار : لكونه معروفاً ومعلوماً للسامعني ، والتقدير
  
  :قال تعاىل   - ٣٠

 â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( ¨b Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC 

9ëq ãÇsù ÇÊÑÈ á  )١(       
يف هذه اآلية حال صنفني من الناس ، املصعر خده ، واملاشي  -جل عز و -أورد اهللا    

b¨: (مرحاً ، وهذا هو اللف ، مث قابل كل صنف مبا يناسبه ، فقال تعاىل  Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 

5A$tFøÉèC  ( وهذا يقابل املاشي مرحاً ، وقال) :ëq ãÇsù  ( وهذا يقابل املصعر خده للناس .  
هذه اآلية جند أن مجلة اللف يف هذه اآلية مجلة إنشائية طلبية ، جاءت وبالنظر يف تراكيب   

üwur öç: (بصيغة النهي ، قال تعاىل  Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9  ( وقال ) :üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $#  

$·mtç tB (  وجاء النهي بـ ) والفعل املضارع بعدها ، ويفيد هذا النهي اإلرشاد ، فلقمان ) ال
  .ودله على الطريقة الصحيحة يف معاملة اآلخرين  أرشد ابنه

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨( سورة لقمان  –)  ١(  
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١٤٨ 

b¨: (يف قوله تعاىل ) إنّ ( وجاءت مجلة النشر مجلة خربية مؤكدة بـ     Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 

5A$tFøÉèC 9ëq ãÇsù   ( اتني الصفتني للداللة والتأكيد على أن اهللا ال حيب من اتصف.  

  
  : قال تعاىل  - ٣١

â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )١ (     

(RÎ̄$!: (يف قوله تعاىل ذكرت فيما سبق أن اللف     ur ÷rr& öN à2$É Î)   ( فريقني  حاليبني )  مـن

ـ  )، ومن يعبد اآلهلة من دون اهللا يعبد اهللا  ة النشـر  ـ، مث ذكر عاقبة الفريقني على طريق
، على  -الكافرون  وهم –واآلخر يف ضالل  -وهم املؤمنون  –املرتب ، فأحدمها يف هدى 

  .   سبيل التعريض 

ö@è% t̀B N: (وبالتأمل يف تراكيب هذه اآليـة جنـد أن يف قولـه تعـاىل          ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur  ( بأن يقول للمشركني هذا   -صلى اهللا عليه وسلم -أمر للرسول

  )٢( .القول ؛ دحراً وتبكيتاً هلم 

(RÎ̄$: (مجلة اللف والنشر يف قوله تعاىل     ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ( 

  )٣(.   والكافرين ، على سبيل التعريضخاطبني بعاقبة كل فريق من املؤمننيخربية ، أفادت امل

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٤( سورة سبأ   -)  ١( 
   ) ١٤٠/  ٢٢/  ١١(روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
  )  ١٩٢/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
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١٤٩ 

  : قال تعاىل   - ٣٢

â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )١ (  

ä!$uã(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع     ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{ على طريقة اللف ، مث ذكر ما )  #$

b¨ 4: (، فقال  يناسب كل منهما Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ : مث قال )  #$

)( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{ $#  (.  

tBur ìÈq$: (قوله تعـاىل   وبالنظر يف تراكيب اآلية جند أن   tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# ( 

  .واء األحياء  واألموات مجلة خربية ، أفادت إعالم املخاطبني بعدم است

üwur ÝVºuq: ( ويف موضع اللف يف قوله    øBF{ النافيـة ؛  ) ال ( اقترنت واو العطف بـ )  4 #$

  )٢(. لتأكيد معىن النفي 

b¨: (نالحظ أن النشر وهو قوله تعـاىل      Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$#  (ربية ، أفادت أن كل شيء خاضع لقدرة اهللا سبحانه وتعاىل مجلة خ.  

، وآمنـوا   شارة إىل أن األحياء هم  من انتفعوا  باإلنذارلإل) إنّ ( وقد جاء مؤكداً بـ    

ìÏJ(: و الباء يف قوله . باهللا  ó¡ ßJ Î/  ( زائدة  للتوكيد .)٣(   

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٢( سورة فاطر  –)  ١( 
  ) ٨٨٥( الكشاف : انظر  –)  ٢( 
  )   ١٨٦/  ٢٢/  ١١( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
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١٥٠ 

B íÎû Íëq̈`( : ويف موضع النشر إطناب مفيد ، حيث عرب عن األموات بقولـه     ç7 à)ø9$#   ( ألن
من يف القبور أبعد عن بلوغ األصوات ، ألن بينهم وبني املنادي حاجز األرض ، فهذا املعىن 

  )١(. وما أنت مبسمع املوتى : بأن يقال  ال يفيده اإلجياز
  
  : قال تعاىل  - ٣٣

â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s% 4 ¨b Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r& 

ÇÍÌÈ á )٢(    
، مث نشره  فقال مجع اهللا يف هذه اآلية بني القائل واملقول له على أسلوب اللف املفصل     

b¨: (تعاىل  Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB  ( وهذا يناسب املقول هلم ، مث قال) :rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  (
  .وهذا يناسب القائلني 

B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã̈$: (وبالتأمل يف تراكيب اآلية جند أن قوله تعاىل     Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B 

y7Î=ö7 s% ( فجمع اهللا تعاىل يف هذه اآلية أفادت تسلية النيب صلى اهللا عليه وسلم ة مجلة خربي ،
  . بني القائل واملقول له على أسلوب اللف املفصل

وقـال  )  B ãA$s)ãÉ y7s9̈$(: وحذف املسند إليه يف موضع اللف يف هذه اآلية ، فقال تعاىل    

ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã(: تعاىل  Ï% È@ßôîç=Ï9  (  ا يقول املشركون لك ، إال مثل مـا قـال   م :والتقدير
  .املكذبون للرسل من قبلك 

ã@(اقترن الفعل     Ï%  (صلى  - بقد ؛ لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالته قريش للرسول

  )٣( .، فهو تأكيد لالزم اخلرب وهو لزوم الصرب على قوهلم  -اهللا عليه وسلم 
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٩٥/  ٢٢/  ٩( ير والتنوير التحر: انظر  –)  ١( 
  ) ٤٣( سورة فصلت  –)  ٢( 
  ) ٣١٠/  ٢٤/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
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١٥١ 

b¨( :قوله أما    Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  ( مجلة خربية ، بينت جزاء القائل  فهو
  .واملقول له 

   
  :قال تعاىل   -٣٤

â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )١(  

Yäöç#: (قوله تعاىل  جاء اللف يف   t/ üwur $¹/#uéü°   ( فقال  بعده النشرمث ذكر) :ûûwÎ) $VJäÏHxq 

$]%$¡¡ xî ur  ( فقوله ،) :$VJäÏH xq  (  يقابل قوله:   )#Yäöç t/  ( ،وقوله :  )$]%$¡¡ xî ur (  قوله يقابل :

)$¹/#uéü° . (  

ûw tbq: (وبالنظر يف التراكيب جند أن مجلة اللف يف قوله    è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ( 

¡¡$%[$ ûwÎ) $VJäÏHxq: (ومجلة النشر يف قوله  xî ur ( تأكيد عدم ذوق  ا ، أفادتجاءتا خربيتني
، ومن الشراب  -و شديد احلرارة وه –املشركني للربد والشراب ، واستثين من الربد احلميم 

  . - وهو الصديد والعرق  –الغساق 
تأكيد ، فصورة االستثناء يف هذه اآلية من تأكيد الشيء مبا يشبه االستثناء للجاء وقد    

  . وهو ما يسمى بتأكيد املدح مبا يشبه الذم  )٢(. ضده يف الصورة 
نافيـة ،          ) ال ( بعد اخلاص ، فالواو عاطفة وهذا من نفي العام )  °üwur $¹/#uéü( : أما قوله    

Yäöç#: (معطوف على قوله )  °uéü#/¹$(و  t/  ( ال يذوقون يف النار شيئاً بارداً ينفس عنهم : فاملعىن
  )٣(. حر النار ، وال شراباً يسكن عطشهم ، لكن يذوقون ماًء حاراً وصديداً

¡¡$%[$: ( أما قوله     xî ur (   (لى قوله فهو معطوف ع) :$VJäÏHxq  (  وهو مستثىن من قولـه :
)#Yäöç t/(  وأخر عن )$VJäÏHxq  ( لتوافق رؤوس اآليات .)٤(  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥ – ٢٤( سورة النبأ  –)  ١( 
  ) ٣٨/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٦ - ١٥/ ٣٠/  ١٥( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٦/  ٣٠/  ١٥( املصدر السابق : انظر  -)  ٤( 
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  يـــــــل الثانــــالفص

  
  

يف سياق النظم على مستوى اللف والنشر 
  اآلية  

  
  : املبحث الثالث 
 التصوير والتحسني
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  .التصوير والتحسني : ملبحث الثالث ا
  

  
  

  :تـوطئة 
،  يانية املوجودة يف سياق النظم على مستوى اآليةالصور الب هذا املبحث يدرس   

ويبني سرها البالغي ، حيث إن شواهد اللف والنشر قلما ختلو من ااز ، أو 
  . التعريض  التشبيه أو االستعارة أو الكناية أو

وهو ما يتعلق بعلم البديع ، وبيان بعد ذلك إىل التحسني احلديث نتقل مث ي   
،  دة يف الشاهد القرآيناحملسنات املعنوية واللفظية املوجو وظيفته ، وتوضيح

خصوصاً أن بعض احملسنات البديعية قد يكثر وجودها يف شواهد اللف والنشر ، 
  . مثل الطباق 
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  :ىل قال تعا – ١
 â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ WxsV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(    
واضح مما سبق أن اللف يف هذه اآلية متعدد مفصل ، اشتمل على فريقني ، فريق املؤمنني    

'Br̈$: ( تعاىل  وفريق الكافرين فقال sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ 

#ZéçÏW x. ( ًواهلداية للمؤمنني ، فالضالل للكافرين ري كل فريقمص مث جاء النشر هلذا اللف مبينا.  
  :  اآلية  وحتسني يفير اجلمل اليت فيها تصو من  

yJ$( : قوله تعاىل يف - ١ sù $ygs%öq sù  ( جماز مرسل )الفاء يف : (  ، يقول عنه ابن عاشور )٢

)$yJ sù(  ، ما عاطفة ، عطفت ما فوقها على بعوضة ، أفادت تشريكهما يف ضرب املثل

ستعملت يف معىن وحقها أن تفيد الترتيب والتعقيب ، ولكنها هنا ال تفيد التعقيب ، وإمنا ا

b(التدرج يف الرتب بني مفاعيل  r& z> ÎéôØoÑ    ( وال تفيد أن ضرب املثل يكون بالبعوضة

بيان املثل بأنه البعوضة وما يتدرج يف مراتب القوة زائداً بويعقبه ضربه مبا فوقها ، بل املراد 
الفاء موضوعة ، ألن فالفاء جماز مرسل عالقته اإلطالق عن القيد عليها درجة تلي درجة ، 

،  أوهي مستعارة للتدرجللتعقيب الذي هو اتصال خاص ، فاستعملت يف مطلق االتصال ، 
    )٣(. ) ألنه شبيه يف التأخر يف التعقل ، كما أن التعقيب تأخر يف احلصول 

  ـــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٦(سورة البقرة  –)  ١( 
اإليضاح يف . ) ( بني ما استعمل فيه وما وضع له مالبسة غري التشبيه  هو ما كانت العالقة: ااز املرسل (  –)  ٢( 

  ) ٢٦٦ص ( علوم البالغة ، اخلطيب القزويين ، 
  ) ٣٦٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٣( 
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öúï(: يف موضع اللف بني قوله تعاىل  )١(هناك طباق إجياب  -  ٢ Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä   (وقوله :

)#$!©%Ïïû 2üÿxçãr#(   (تعاىل  كما أن هناك طباق إجياب بني فعلني يف قوله :)ÉãÒÅ@ë /ÎmÏ¾ 
2üVÏçéZ# ruÉtgôâÏì /ÎmÏ¾ .xWÏçéZ#  ( ، تنبيه الذهن ومتكني املعىن عن بالغة الطباق يف  تظهرو

  .ن  معنيني متضادياجلمع بني طريق 
  

  :قال تعاىل  – ٢
 â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ólÌç øÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )٢(  

/ôMt: (عرفنا فيما سبق أن اللف والنشر يف هذه اآلية جاء يف قوله تعاىل      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ 

ä' ©!Éjã9$# èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd,yÛø9$#   (فر بآيات اهللا سبب لضرب الذلة واملسكنة ، وقتل فالك

 y7Ï9ºså(: مث جعل النشر السابق لفاً آخر ونشره ، فقال . األنبياء سبب لرجوعهم بغضب اهللا 

óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã 

(#q çR$ü2̈r öcrßâ tF÷ètÉ  ( فالعصيان يقابل الكفر بآيات اهللا ، واالعتداء يقابل قتل األنبياء.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو من ) ما ال نفي فيه : هو اجلمع بني الشيء ومقابله ، أو الشيء وضده ، وطباق اإلجياب : الطباق (  –)  ١(  
   )  ٢٧٥ص ( ، فضل حسن عباس . د) علم البيان والبديع ( فنوا وأفناا  البالغة ،: انظر ( احملسنات املعنوية 

  ) ٦١( سورة البقرة  –)  ٢( 
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  :  اآلية وحتسني يف اجلمل اليت فيها تصوير من  

ÿÊE àMÎ6®$: (قوله تعاىل يف  – ١ . è̂? ÞÚöëF{ ، وذلك أنه أسند اإلنبات إىل  )١( جماز عقلي )  #$

بت بنفسها ، وإمنا هي مكان لإلنبات ، والذي ينبت هو اهللا عز األرض ، واألرض ال تن
  . والعالقة يف هذا ااز املكانية فاألرض هي مكان النبات  )٢(. وجل 

Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V: (يف قوله تعاىل  – ٢ Ï% ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur  ( حمسن مراعاة النظري

اآلية بني أمور متناسبة غري متضادة ، وهي البقل والقثاء  حيث مجع يف، )٣(أو التناسب 
   . والفوم والعدس والبصل ، فهذه األشياء كلها اشتركت يف كوا نباتات 

tA$s% öcq: (يف قوله تعاىل  – ٣ ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4  ( حمسن

Ü: (الطباق بني قوله  oT÷är&  ( وقوله) :îéöçyz 4  ( وهو طباق إجياب.  

/ôMt ( :قوله شاهد اللف يف يف  -  ٤ ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur   ( استعارة مكنية 

وحذف  ، ت أو القبةبالبي، واللزوم  م شبهت الذلة واملسكنة يف اإلحاطة ، )٤( ختييلية
  ، على سبيل التخييل الضرب  وأثبت له املشبه به ، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الضرب ،

  ــــــــــــــــــــ 
علم  -فنوا وأفناا  -البالغة ( انظر ) هو إسناد الفعل أو ما يف معناه ، إىل غري ما هو له : ااز العقلي (  –)  ١( 

  )١٣٩ص )  (البيان والبديع 
          ) ٣٩٤/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
وهو من احملسنات ) هو اجلمع بني أمرين متناسبني أو أمور متناسبة بغري التضاد : مراعاة النظري أو التناسب (  –)  ٣( 

  )  ١٣٠/  بسيوين عبد الفتاح  –علم البديع : انظر ( املعنوية 
ويدل عليه  أن يضمر التشبيه يف النفس فال يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ املشبه،: االستعارة املكنية (  –)  ٤( 

بأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملشبه به ، من غري أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو عقالً أجري عليه اسم ذلك األمر ، 
  )  ٣٠٢( اإليضاح ( انظر ) وإثبات ذلك األمر للمشبه استعارة ختييلية  

هي اليت يكون املستعار له فيها أمراً : ييلية هي اليت حذف منها املشبه به وذكر املشبه ، و التخ: االستعارة املكنية (  -
  )  ١٧٩ – ١٧٢ص )   ( البالغة فنوا وأفناا) ( متخيالً غري متحقق 
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بأن شبه إلصاق الذلة ولزومها م ،  )١(،  استعارة تصرحيية تبعيةوجيوز أن تكون االستعارة 
ت مبعىن لزمت بضرب الطني على احلائط ، جبامع اللصوق واللزوم ، واشتق منه ضرب

      )٢(. ولصقت 

râä: (يف قوله تعاىل  – ٥ !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$#  ( استعارة ، حيث إن البوء مستعار
  )٣(. النقالب احلالة مما يرضي اهللا إىل غضبه 

7Ï9º: (يف قوله تعاىل  – ٦ så óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø) tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ 

Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ  ( حمسن مراعاة النظري ، حيث مجع يف اآلية

crãç: (بني أمور متناسبة هي قوله àÿõ3 tÉ  ( و)cq è=çG ø)tÉ u  ( و)#q |Á tã  ( و)crßâtF÷ètÉ.(  
  
  : قال تعاىل  – ٣
â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )٤(  

N( : جاء جممالً يف قولهاللف يف هذه اآلية  واضح مما سبق أن    ä3 ç/q è=è%  (  مث جاء النشر بعده

ëÎgsù Ío{: ( فقال  uë$yÚÏtø:$$x.  ( أي قلوب كاحلجارة ، وقال : )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  ( أي وقلوب
  .أشد قسوة من احلجارة 

  : اآلية وحتسني يف اجلمل اليت فيها تصوير من    
  ــــــــــــــــــــ

) هي اليت يكون املستعار مشتقاً: هي اليت حذف منها املشبه وذكر املشبه به ، التبعية : االستعارة التصرحيية (  -)  ١( 
  )    ١٨٤ – ١٧١ص ) ( البالغة فنوا وأفناا (
  ) ٢٦٣/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
                                            ) ٥٢٨/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٧٤( سورة البقرة  –)  ٤( 
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N: (يف موضع اللف والنشر يف قوله تعاىل - ١ èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù 

Ío uë$yÚÏtø:$$x. ( استعارة متثيلية )شبه حال القلوب يف عدم تأثرها باآليات وإعراضها عن )١ ، 

وهي القسوة ، وجيوز أن هذه الصفة  القسوة ، مث استعري للقلوب يف، حبال احلجارة  عتباراال

N(: يكون يف قوله  ä3 ç/q è=è% ( يف حال عدم اعتبارها ، حيث شبه القلوب استعارة مكنية 

¡|M(: وحذف املشبه به ، ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله الصلبة باحلجارة  s%  ( على

  )٢( .ة املكنية سبيل االستعار

o: (يف قوله تعاىل  – ٢ uë$yÚÏtø:$$x.  ( تشبيه واضح)شبه قلوب الكافرين باحلجارة ، ،  )٣

  )٤(. وحرف التشبيه هو الكاف ، واجلامع هو الصالبة وعدم التأثر باملواعظ 

ç: (يف قوله تعاىل  – ٣ ¤fxÿtFtÉ  ( وقوله ) :, ¤)¤± oÑ  ( حسن اختيار الكلمة املصورة للمعىن ،

  .حيث إن الزيادة يف املبىن تدل على زيادة يف املعىن 

b¨(: يف قوله تعاىل  -  ٤ Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B Ïp uäô± yz «!$# ( حيث أسند اهلبوط  جماز عقلي ،

واملراد هبوط القلوب أي قلوب الناظرين إىل الصخور واجلبال أي خضوعها ،  للحجر ، 
   )٥(. ببه فأسند اهلبوط إليها ألا س

  ــــــــــــــــــــ
هي اللفظ املركب املستعمل فيما شبه مبعناه األصلي ( ويطلق عليها ااز املركب : االستعارة التمثيلية (  –)  ١( 

تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه ، أي تشبيه صورتني منتزعتني من أمرين أو أمور باألخرى ، مث تدخل املشبهة ا 
  )  ٢٩٧ص : اإليضاح ) (  التشبيه ، فتذكر بلفظها من غري تغيري بوجه من الوجوه مبالغة يف

  ) ٢٧٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٠٩ص : اإليضاح ) ( هو الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن : التشبيه (  –)  ٣( 
  )   ٤٢٨/  ١( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  ) ٥٦٦/  ١/  ١( حرير والتنوير الت: انظر  –)  ٥( 
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١٥٩ 

  :                                                                         قال تعاىل  – ٤
â ôQr& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» ygx© ¼çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )١(    

bq: (ذكرنا فيما سبق أن اللف يف هذه اآلية جاء جممالً يف قوله تعاىل     ä9q à)s?  ( أي :
إن إبراهيم وإمساعيل : أن اليهود قالوا : فاملعىن  اليهود والنصارى ، مث أتى النشر بعده ،

إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق : وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ، والنصارى قالوا 
  . ويعقوب واألسباط كانوا نصارى 

  : فيها تصوير و حتسني يف اآلية  من اجلمل اليت  
öN(: االستفهام التقريري يف قوله تعاىل يف مجلة  – ١ çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$#  (كناية )عن عدم  )٢

اغترار املسلمني بقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وأبناءه كانوا هوداً أو نصارى ، وليس 
   )٣(. هذا احتجاجاً عليهم 

b: (يف قوله تعاىل  - ٢ Î) zO¿Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur  ( حمسن
  .مراعاة النظري ، حيث مجع بني أمور متناسبة ، حيث إن املذكورين كانوا من أنبياء اهللا 

è% öN@ (: يف قوله تعاىل  – ٣ çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» ygx© ¼ çn yâY Ïã 

öÆÏB «!$#  ( حمسن اجلناس الناقص)( بني قوله  )٤ :N n=ôã r& (  و )N n=øßr& ( ت، حيث اختلف 
  .الكلمتان يف نوع احلروف 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١٤٠( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٣١٣ص : اإليضاح ) ( لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ : الكناية (  –)  ٢( 
  )  ٧٤٨/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
أن يتفق اللفظان يف نوع : ، واجلناس التام . فق اللفظان يف النطق ، وخيتلفا يف املعىن أن يت: اجلناس (  –)  ٤( 

وهو من . ) أن ختتلف الكلمتان يف واحد من األربعة السابقة : احلروف وشكلها و عددها وترتيبها ، واجلناس الناقص 
   ) .  ٢٩٧: ، ص   -ديع علم البيان والب -البالغة فنوا وأفناا : انظر ( احملسنات اللفظية 
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  :  قال تعاىل  – ٥
â ãçöky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 

ỳJ sù yâÍky ãN ä3YÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 
ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )١(    

ỳJ ( :قوله تعاىل  يف يف هذه اآليةللف والنشر موضع ا    sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( 
t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9çxÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ 

ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  (سبحانه  مث نشـر اللف بقولـه) :(#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   ( وهذا يقابل

ỳJ(  :قوله sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tçök¤¶9$# ç  ( ، تعاىل مث قال ) :(#rçéÉi9x6 çG Ï9ur  (وهو يقابل قوله :)t̀Bur 

tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô  ( وقوله ،:)öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( وهو يقابل قوله  :

)âÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  (    .  
  :  جلمل اليت فيها حتسني يف اآلية من ا   
ãç: (يف قوله تعاىل  – ١ öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 

3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4  ( حمسن السجع)قوله الكلمات يف ف،  ، حيث جاء داخل اآلية )٢: 

)b#uä öç à)ø9$#  ( و)b$s%öç àÿø9$# u  (حبرف واحد وهو حرف النون ، وهو يعرف مبراعاة  انتهت

  . الفاصلة 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨٥( سورة البقرة  –)  ١( 
) ٣٨٤: اإليضاح ( وهو من احملسنات اللفظية ) هو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد : السجع (  –)  ٢( 

ما وقع من السجع يف القرآن الكرمي ، ليس مقصوداً لذاته ، فال يؤتى به ألجل وشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن 
هـ نادي القصيم ١٤٢١/ ١، إبراهيم التركي ، ط) دراسة وتقومياً(البحث البالغي عند ابن تيمية : انظر . ( السجع 
  ) .  ٢٨٣: ص ( األديب ، 
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١٦١ 

t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ: (يف قوله تعاىل  – ٢ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é&   ( حمسن

  .حيث استويف يف هذه اآلية أقسام من يترخص هلم الفطر يف ار رمضان ،  )١(التقسيم 

âÉ: (يف قوله تعاىل  - ٣ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# ( لون بديعي هو 

âÉ(بني  )٢( قابلةامل Ìç ãÉ  (و)çó¡ ãäø9$#  ( وقوله :)üwur ßâÉ Ìç ãÉ  ( و)éô£ ãèø9$#  ( وقد جاءت هذه ،
يف هذه اآلية ، وتظهر بالغة املقابلة يف ، فزادت من قوة اللف والنشر  املقابلة يف موضع اللف
  .متوافقة مث اإلتيان مبا يقابلها على الترتيب  اجلمع بني معانمتكني املعىن عن طريق 

  
  : قال تعاىل  – ٦

â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )٣(   

  ــــــــــــــــــــ
: ومن صور التقسيم )  ٣٥٣: اإليضاح ) ( هو ذكر متعدد ، مث إضافة ما لكلٍ إليه على التعيني : التقسيم (  –)  ١( 

  وهو من احملسنات املعنوية ) هو آخذ فيه ، حبيث ال يترك منها قسماً حمتمالً   استيفاء املتكلم مجيع أقسام املعىن الذي
  ) . ١٧٨/ علم البديع ( 
واملقابلة  من ) أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة، مث مبا يقابلهما أو يقابلها على الترتيب : املقابلة( –)  ٢( 

  )٣٣٨:اإليضاح (احملسنات املعنوية 
   ) ١٨٧( سورة البقرة  –)  ٣( 
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١٦٢ 

äÝøã( : تعاىل  يف قولهيف هذه اآلية جاء اللف عرفنا فيما سبق أن   sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$#   ( و)ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ z̀: ( ، فقال  األوىل مث ذكر ما يقابل الكلمة)   #$ ÏB Ìçôfxÿø9$#  ( وهو يقابل اخليط
من الليل ، أي : ، وتقديره ) يط األسود اخل (ة وهي الثاني يقابل الكلمةاألبيض ، وأضمر ما 

  ) .الليل ( األسود  من اخليط) الفجر ( لكم اخليط األبيض نيحىت يتب
      :  اآلية  وحتسني يفاجلمل اليت فيها تصوير من   

Ïmé& öN@¨( :يف قوله تعاىل  - ١ à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS (  كناية عن الرفث
   )١(. اجلماع 

£( :يف قوله تعاىل  -  ٢ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 تشبيه بليغ حيث شبه الزوجات باللباس جبامع )  9©

öN: (االلتصاق ، كذلك يف قوله  çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9   ( ، شبه األزواج باللباس جبامع االلتصاق
بن عاشور معلقاً وبعض العلماء واملفسرين جعلوا هذه اجلملة من قبيل االستعارة ، يقول ا

استعارة جبامع شدة االتصال حينئذ ، وهي استعارة أحياها القرآن ، ألن : ( على هذه اآلية 
لكنهم صريوها يف  البس الشيء الشيء ، إذا اتصل به ،: العرب كانت اعتربا يف قوهلم 

استعارة أصلية  رآن وأحياها وصريهاـاء القـ، فجـة املفاعلة حقيقة عرفيةخصوص زن
باللباس ،  -بالنظر إىل صاحبه  -فشبه كل واحد  )٢() . ديدة بعد أن كانت تبعية منسية ج

وهو   جبامع شدة االتصال ، فتكون استعارة تصرحيية، حذف منها املشبه وصرح باملشبه به 
   )٣() . اللباس ( 
£: (يف قوله تعاىل  - ٣ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9  (كس والتبديلحمسن الع  ،)٤( 

N(وأخر )  è̀d(فقدم يف اآلية  çFRr&ur  ( مث قدم املؤخر وأخر املقدم .)٥(  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٥٥/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )  ١٨٢/  ٢/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  ) ٤٠٢/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٣( 
  ) ٣٤٧ص : اإليضاح ( وهو من احملسنات املعنوية ) ن يقدم يف الكالم جزء مث يؤخر أ: العكس والتبديل (  –)  ٤( 
  ) ٤٠١/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٥( 
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١٦٣ 

óO: (يف قوله تعاىل  – ٤ çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öNà6 |¡ àÿRr&   ( كناية عن الوقوع يف الرفث وهو

  . اجلماع 

z̀(: قوله تعاىل يف  – ٥ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/   ( كناية عن اجلماع .)١(  

q#) (: يف شاهد اللف والنشر يف قوله تعاىل  - ٦ è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# 

âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìçôfxÿø9$#  (فقد شبه أول ما يبدو من الفجر املعترض    تشبيه

z̀( :وقوله ،  الليلاألسود ما ميتد معه من غبش  اخليطب، وشبه  باخليط األبيض ÏB Ìç ôfxÿø9$#  (

خرج به من االستعارة إىل التشبيه ، ولو مل تذكر لكان استعارة ، والتشبيه هنا أبلغ من 
  )٢(. االستعارة 

7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx(: يف قوله  - ٧ sù $ydq ç/ tç ø)s?  ( كناية عن النهي عن قرب الباطل .)٣(  

q#)( : تعاىل قال -  ٨ è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB 

Ìç ôfxÿø9$# ( حمسن التجريديف هذه اآلية )٥(. حيث جرد من الفجر خيطاً أبيض ،  )٤(   

q#): (يف قوله تعاىل  – ٩ è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# 

z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$#    ( طباق إجياب بني)Ù uã ö/ F{$#  ( و )äuq óôF{ $# . (  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٢٥٧/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٧/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  ) ٦٩/  ٢/  ١( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
وهـو من . ) أن ينتزع من أمر ذي صفة ، أمر آخر مثله يف تلك الصفة ، مبالغة يف كماهلا فيه : التجريد (  –)  ٤( 

  ) ٣٥٧ص : اإليضاح ( احملسنات املعنوية 
  ) ٤٠٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٥( 
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  :قال تعاىل  – ٧
 â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )١(     

rßä̈rtì#)(   :والنشر يف هذه اآلية هو قوله  موضع اللفعرفنا فيما سبق أن     s?ur  cÎ*sù uéöçyz 

Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbqà)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ rßä̈rtì#)( : جاء اللف امل يف قولهحيث   )   #$ s?ur  (
: يف سفركم يف الدنيا ، وتزودوا يف سفركم لآلخرة ، مث نشر اللف ، فقال تعاىل  أي تزودوا

 ) cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$#   ( ، أي ما يتقى به سؤال الناس ، وهذا خيص السفر يف الدنيا
Èbq: ( مث قال تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{   . وهذا يف شأن سفر اآلخرة )  #$

  :  يت فيها تصوير وحتسني يف اآليةمن اجلمل ال   
üx: (قوله يف  – ١ sù y] sùuë  (عن قربان النساء نايةك . )٢(  

tBur (#q$: (ويف قوله  – ٢ è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$#  ( كناية عن الترغيب يف فعل اخلري.)٣(  

rßä̈rtì#): ( ويف قوله  – ٣ s?ur  cÎ* sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$#  ( إذا كان املقصود بالتزود
ستكثار من فعل اخلري استعداداً لذلك اليوم ، فقد االستعداد ليوم القيامة ، فالتزود مستعار لال

شبه املتزود باخلريات  باملسافر يعد الزاد لسفره ، بناء على إطالق اسم السفر والرحيل على 
rßä̈rtì#: (وإن كان قوله . املوت  s?ur ( مستعمالً يف معناه احلقيقي وهو التزود بالطعام والزاد يف

rßä̈rtì#: (واللف يف اآلية يف قوله  )٤( .سفر احلج ، فال استعارة حينئذ  s?ur  ( أي يف سفركم
يف الدنيا واآلخرة ، فال استعارة حينئذ يف التزود يف سفر الدنيا ، بل االستعارة يف التزود 

  .لسفر اآلخرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٩٧( سورة البقرة   -)  ١( 
  )  ٢٣٤/  ٢ / ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ٢٣٥/  ٢/  ١( املصدر السابق : انظر  –)  ٣( 
  )  ٢٣٦ -٢٣٥/  ٢/  ١( املصدر السابق : انظر  –)  ٤( 
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rßä̈rtì#): (يف قوله تعاىل  – ٤ s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ  (
rßä̈rtì#(بني  )١(حمسن جناس االشتقاق  s?u  ( و)ä#̈ì9$# (  وبني)ìuq ø)G9$#  ( و)bq à)̈?$#u . (  

  
  :قال تعاىل  – ٨
â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 
y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )٢(   

t̀Bur ÷äÏâs?öç: (ذكرنا فيما سبق أن اللف جاء يف قوله تعاىل    tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù 

uq èd ur ÖçÏù% ü2 (  مث نشره بقوله) : y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur (  ( وهذا

´y7Í: (مث قال حكم الردة ،  ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( وهذا حكم

  .املوت على الكفر 
  :  يت فيها تصوير وحتسني يف اآلية من اجلمل ال  

ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6: (يف قوله تعاىل  – ١ x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur 

ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm ÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB È@÷F s)ø9$#  ( حمسن مراعاة

ç(و )  â|¹(و )  %A$tFÏ: (النظري أو التناسب بني قوله  øÿà2  ( و)p uZ÷G Ïÿø9$#u  ( فجمع بني هذه
  . األمور املتناسبة يف هذه اآلية 

  ــــــــــــــــــــ
  .وهو من احملسنات اللفظية . )  أصل واحد يف اللغة أن يرجع اللفظان إىل: جناس االشتقاق (  –)  ١( 
  ) . ٢٤٤/ علم البديع ( 
  ) ٢١٧( سورة البقرة  –)  ٢( 
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´y7Í(: تعاىل  يف قوله – ٢  ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& (  تشبيه متثيل)احلبط هو انتفاخ يف ف،  )١

،  متثيل تشبيه بطال األعمالبطون اإلبل من كثرة األكل ، فتموت من ذلك ، فإطالقه على إ
ألن اإلبل تأكل اخلضر شهوة للشبع فيؤول عليها باملوت ، فشبه حال من عمل األعمال 
الصاحلة لنفعها يف اآلخرة فلم جيد هلا أثراً ، باملاشية اليت أكلت حىت أصاا احلبط ولذلك مل 

  )٢(. تقيد األعمال بالصاحلات لظهور ذلك التمثيل 

t̀Bur ÷äÏâs?öç(: ىليف قوله تعا - ٣ tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym 

óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ( حمسن

 اجلواب بني العمل واخللود يف ، زاوج يف الشرط بني الردة واملوت عليها ، ويف )٣(املزاوجة 
فالشرط جاء يف موضع اللف ، واجلواب جاء يف ) ٤(النار ، والثاين مرتب على األول ، 

  .موضع النشر 
´y7Í: (يف قوله تعاىل  – ٤ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur  ( حمسن الطباق بني

uã$: (قوله  ÷Rëâ9$#   ( و)o tç Åz Fy$#u  ( بني امسني وهو طباق إجياب.  
  
  : قال تعاىل  –٩
â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )٥(  

ب عرفنا فيما سبق أن هذه اآلية قائمة على أسلوب اللف والنشر ، فقد جاء ذكر اكتسا     
  :اخلطيئة واإلمث مث رمي الناس الربيئني به يف هذه اآلية على أسلوب اللف ، حيث قال تعاىل 

  ــــــــــــــــــــــــ
  )  ٢٤٣ص : اإليضاح ) ( ما كان وجهه وصف منتزع من متعدد ، أمرين أو أمور : تشبيه التمثيل   -)  ١( 
  )  ٣٣٢/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣٤٦ص : اإليضاح ( وهو من احملسنات املعنوية ) أن يزاوج بني معنيني يف الشرط واجلزاء : املزاوجة (  –)  ٣( 
  ) ٤٥٣/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٤( 
  )  ١١٢( سورة النساء  –)  ٥( 
  



  ــــــــ املبحث الثالث ــــــــــــــ الفصل الثاين ـــــــــ
 

 
١٦٧ 

 )t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öç tÉ ¾Ïm Î/  ( فقال مفصالً للف  كمث جاء النشر بعد ذل ،

Ïâs)sù ü@yJ: (تعاىل  tG ôm$# $YY» tFökæ5 ( ، مث قال  وهذا حكم رمي الربيء بالتهم) :$VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB   (

  .حكم من اكتسب اخلطيئة واإلمث وهذا 
  : اآلية وحتسني يف اجلمل اليت فيها تصوير من   

p: (يف قوله تعاىل  – ١ t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ( قسيم ، فاستوىف يف هذه اآلية أقسام حمسن الت

   ) .الكبرية (  واإلمث) الصغرية ( ب وهي اخلطيئة الذنو

O¢(: قوله تعاىل يف  – ٢ èO ÏQ öç tÉ  (  الرمي حقيقته قذف شيء من اليد ، ويطلق جماز ، ألن

 وهذا ااز جاء يف موضع اللف )١(.جمازاً على نسبة خرب أو وصف لصاحبه باحلق أو الباطل 
  .شاهد اللف والنشر يف هذه اآلية زاد من قوةف

  
  :قال تعاىل   – ١٠

 â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )٢(   

ÏMs9$s%ur ßäq: (يف قوله تعاىل يف هذه اآلية جاء اللف  ذكرنا فيما سبق أن   ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  (

ß: (تعاىل  والنشر يف قوله ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur  ( حنن أبناء اهللا : وقالت اليهود : واملعىن

  .حنن أبناء اهللا وأحباؤه : وأحباؤه ، وقالت النصارى 
  ــــــــــــــــــــــ

  ) ١٩٦/  ٥/  ٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٨( سورة املائدة  –)  ٢( 
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  : اآلية من اجلمل اليت فيها حتسني يف    

ö@è% zN( : له تعاىلقويف  – ١ Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/qçRäãÎ/ (  (حمسن املذهب الكالمي ، )أي أنتم  )١

وقد أفاد هذا احملسن بطالن زعمهم   )٢(. تعذبون ، واألبناء ال يعذبون ، فقولكم هذا باطل 
  .أم أبناء اهللا وأحباؤه  الذي ورد يف شاهد اللف والنشر من

ãç: (يف قوله تعاىل  – ٢ ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä !$t± oÑ  (طباق إجياب بني قوله):ç ÏÿøótÉ  (

<(و  ÉjãyèãÉ u . (  

«ur à7ù=ãB ÏNºuq!¬: (يف قوله تعاىل  – ٣ yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur $tBur $yJ ßguZ÷è t/  (طباق إجياب بني قوله :

)Nºuq» yJ }ÚöëF(  و )   9$#¡¡ $#u  . (  
  
  : قال تعاىل  – ١١

â uq èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% 

ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$# 4 ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4 uq èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$# 

ÇÐÌÈ á )٣ (  

qèd(: اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل  عرفنا فيما سبق أن    ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ößöëF{ $#ur Èd,ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% ë, ysø9$#  ( وقوله) :ãN Î=» tã É=øã tóø9$# 

Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  ( والنشر قوله تعاىل) :uq èd ur ãNã Å6 ptø:$#  (وات واألرض ،وهو يعود خللق السم 

éçÎ6: (مث قال  yÇø9$#  ( وهو يعود لعلم الغيب والشهادة.  
  ــــــــــــــــــــ

وهو من احملسنات املعنوية ،   ) أن يورد املتكلم حجة ملا يدعيه على طريق أهل الكالم : املذهب الكالمي (  –)  ١( 
  ) . ٣٦٠ص : اإليضاح ( 
  ) ٣٦١( اإليضاح : انظر  –)  ٢( 
  )  ٧٣( سورة األنعام  –)  ٣( 
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  :  اآلية من اجلمل اليت فيها حتسني يف  
uq( : قوله تعاىليف  – ١ èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/  ( طباق إجياب

«Nºuq(بني  yJ }ßöëF(و )  9$#¡¡ $#u ( .  

ãN: (يف قوله  – ٢ Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  (طباق إجياب بني )=øã tóø9$#  ( و )o yâ» yg¤±9$# u . (  

uq: (يف قوله تعاىل  – ٣ èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$#   ( حمسن تشابه األطراف)فخامتة اآلية   )١ ،

Nã: (ناسب أوهلا ، فقوله ت Å6 ptø:$#   (قوله  يناسب :)q èdur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ (  ( وقوله) :çéçÎ6 yÇø9$#   (قوله  يناسب) :ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur . (  
  
  : قال تعاىل  – ١٢

 â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uqèd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á )٢(   

 ûw(: له تعاىل قو الكرمية قائمة على أسلوب اللف والنشر ، فاللف اآليةعرفنا فيما سبق أن   
çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Áö/ F{ uq(: والنشر قوله تعاىل )  #$ èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( ،

w çm( :ه تعاىليقابل قول)  ãÏǕ=9$##(فـ  à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ éçÎ6(  و)  #$ sÉø:$#   ( قوله تعاىليقابل  :

)uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Áö/ F{ $#  ( .  
  :  جلمل اليت فيها حتسني يف اآليةمن ا  

ûw çm: (يف موضع اللف طباق بني قوله  -  ١ à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ q: (وقوله )  #$ èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$# ( . ()بني اإلدراك املنفي واإلدراك املثبت ، يدل على عظمة اهللا وهو طباق سلب  )٣
   .كل شيء  سبحانه وتعاىل ، وقدرته وسعة علمه وإحاطته ب

  ــــــــــــــــــــــــ
)  -وهو مما يلحق مبراعاة النظري  -هو أن خيتم الكالم مبا يتناسب مع أوله يف املعىن ، : تشابه األطراف (  –)  ١( 

  )  ١٣٢/ علم البديع  (  –وهو من احملسنات املعنوية 
  )  ١٠٣( سورة األنعام  –)  ٢( 
  ) ٤١٦ – ٤١٤/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير  –)  ٣( 
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uqèd: (يف قوله تعاىل  – ٢ ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( حمسن تشابه األطراف ، فقد ختمت اآلية مبا

ã#: (فقوله تعاىل يناسب أوهلا ،  ÏǕ=9$#  ( يالئم قوله : )ûw çm à2Íëôâè? ãç»|Á ö/ F{ وقوله )  #$

çéçÎ6: (تعاىل  sÉø:$#  ( يالئم قوله  :)q èd ur  à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ ، ألن من يدرك الشيء يكون )  ) #$
  )١(. خبرياً به 

  
  : قال تعاىل  – ١٣

  â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÷rr& uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë 3 tPöq tÉ 

íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû 

$pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz 3 È@è% (#ÿrãç Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB ÇÊÎÑÈ á  )٢(  

¡üw ßìxÿZtÉ $²: (جممالً يف قوله تعاىل جاء اللف يف هذه اآلية  فيما سبق أن عرفنا   øÿtR  ( أي

: ىن ـر اللف وفصله ، فاملعـ، مث نش ةنفس الكافرال، وعمل صاحلاً ة اليت مل تنفس املؤمنال
ا خرياً  ، وهذا يرجع إىل النفس املؤمنة،  - حينئذ  -ا ـال ينفع نفساً إمياأو كسبت يف إميا

  . أو مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً من قبل ، وهو يرجع إىل النفس الكافرة
  : اآلية من اجلمل اليت فيها حتسني يف   

ã÷rr& ôMt6: ( يف قوله تعاىل  – ١ |¡ x. þíÎû $pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz  (حمسن اإلدماج )فعندما تكلم عن  )٣ ،

أدمج معها النفس املؤمنة اليت مل تفعل خرياً ، لتحذير املؤمنني من اإلعراض النفس غري املؤمنة 
       )٤(. عن األعمال الصاحلة 

  ــــــــــــــــــــ
   )  ١٣٢( علم البديع : انظر  –)  ١( 
  ) ١٥٨( سورة األنعام  –)  ٢( 
  ) ٣٦٨ص : اإليضاح ( وهو من احملسنات املعنوية ، ) أن يضمن كالم سيق ملعىن ، معىن آخر : اإلدماج (  –)  ٣( 
  ) ١٨٩/  ٨/  ٤( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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،  مكررانقد جاء يف اآلية لفظان ، ف )١(يف هذه اآلية حمسن رد العجز على الصدر  – ٢
brãç: (فجاء أحدمها يف أول اآلية وهو قوله  ÝàZtÉ   ( واآلخر يف آخر اآلية وهو قوله :

)brãç Ïà tFY ãB  (.  
وتظهر بالغة رد العجز على الصدر يف داللته على املعاين وتأكيدها وتقريرها ، وذلك أن    

ويرسخ ، كما أن فيه منتهى البالغة ، ألن اللفظ عندما يكرر يتأكد معناه يف ذهن السامع 
   )٢(. أوله هي البالغة كالم على آخره ، وارتباط آخره بداللة أول ال

è% (#ÿrãç@: (يف قوله تعاىل  – ٣ Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB  ( جناس اشتقاق بني قوله) :#ÿrãç Ïà tGR$#  (

brãç: (وقوله  Ïà tFY ãB  . (  
  
  :قال تعاىل  –١٤

 â N x. ur Ï̀iB >ptÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )٣(  

N: ( عرفنا فيما سبق أن اللف يف هذه اآلية جممل ، وهو يف قوله تعاىل     x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% 

$yg» uZõ3 n=÷d r&  ( أي قرى كثرية ، مث نشر اللف بقوله تعاىل) :$¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( أي

  .بعض القرى جاءها بأسنا بياتاً ، وبعض القرى جاءها بأسنا وهم يف وقت القيلولة 
  :  ليت فيها تصوير وحتسن يف اآلية من اجلمل ا  

N(: يف موضع اللف يف قوله تعاىل  - ١ x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  ( جماز مرسل ، فهو مبعىن
   )٤(. ك سبب ، وجميء البأس مسبب عنه ببية ، ألن إرادة اإلهالاملس: أردنا ، وعالقته 

  ــــــــــــــــــــــــــ
، يف أول الفقرة هو أن جيعل أحد اللفظني املكررين أو املتجانسني أو امللحقني ما : رد العجز على الصدر (  –)  ١( 

  ) ٣٨١: اإليضاح ( وهو من احملسنات اللفظية . ) واآلخر يف آخرها 
   ) . ٢٦٤( علم البديع : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤( سورة األعراف  -)  ٣( 
  ) ٢٠/  ٢القسم  ٨ج /  ٤( التحرير والتنوير : انظر  -)  ٤( 
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yd$: (يف قوله تعاىل  – ٢ uä !$yÚsù  ( يء مستعار للحدوث واحلصول بعد أن مل يكن ، شبهها
   ) ١(. بوصول القادم من مكان آخر بتنقل اخلطوات 

«¹G$: (يف موضع النشر يف قوله تعاىل  - ٣ uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( طباق إجياب بني)$¹G» uã t/ (  و

)cq è=Í¬!$s% .(  
  
  : قال تعاىل  – ١٥

â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )٢(   

Óyõq: ( عرفنا أن اللف يف هذه اآلية جاء يف قوله تعاىل   ãB ¼ çm tBöq s%ur  ( ، مث جاء النشر بعده

¡rßâÅ#)( : فقال تعاىل øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ 8( : أي قوم موسى ، وقال ) #$ uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (أي 
  . موسى 

  : يف اآلية وحتسني من اجلمل اليت فيها تصوير   
ÏnG@: (يف قوله تعاىل  – ١ s)ãZyô  ( حسن اختيار الكلمة املصورة للمعىن ، حيث إن الزيادة يف

  .املبىن تدل على زيادة يف املعىن ، وهذا احلسن راجع إىل التضعيف يف الكلمة 
ÄÓ÷ÕtG¾: ( يف قوله تعاىل – ٢ ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR  ( جماز مرسل ، عالقته اعتبار ما سيكون ،حيث

  .مسى البنات نساًء ، والشك أن يف املستقبل سيكن كذلك 
ÏnG@: (يف قوله تعاىل  – ٣ s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR  ( مقابلة بني قوله) :@ÏnG s)ãZyô (

N(و  èd uä !$uZö/ r&  (له وقو) :¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nS u  ( و)öN èd uä !$|¡ ÏR . (  
  ــــــــــــــــــــ

   ) ٢١ – ٢٠/  ٢القسم  ٨ج /  ٤( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٢٧( سورة األعراف  –)  ٢( 
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O: (يف قوله تعاىل  – ٤ ßgs%öq sù  (، جماز )  مستعمل جمازاً يف التمكن من الشيء ، وكلمة فهو

)O ßgs%öq sù ( ستعارة الستطاعة قهرهم ألن االعتالء على الشيء أقوى أحوال التمكن من م
  )١()  .قهره ، فهي  متثيلية 

  
  : قال تعاىل   -١٦

             â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )٢(  

ôMyJ(:  ة جاء يف قوله تعاىلعرفنا فيما سبق أن اللف يف هذه اآلي    Å3 ômé& ¼ çmçG» tÉ#uä  (قوله و: 

)Mn=Å_Á èù  (تعاىل  مث نشر هذا اللف بقوله) :Ï̀B ÷b à$ ©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  (أحكمها حكيم : ي أ
  .وفصلها خبري 

AOäÅ3: (من اجلمل اليت فيها حتسني يف هذه اآلية قوله تعاىل     ym AéçÎ7 yz  ( ففيه حمسن تشابه

OäÅ3: (إذ ختمت اآلية مبا يناسب أوهلا ، فقوله  ،األطراف  ym  ( يناسب قوله) : ôMyJ Å3 ômé& 

¼ çmçG» tÉ#uä  ( ، وقوله) :éçÎ7 yz  ( يناسب قوله) :Mn=Å_Á èù . (  
  

  :قال تعاىل   - ١٧
â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )٣(   

ã@sW( :عرفنا من قبل أن اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل     tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#     (  أي الظـاملني

4ëyJ : ( واملؤمنني ، مث جاء النشر ففصل امل ، فقال  ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur  (  وهذا يناسـب

ÎéçÅÁ(:  مث قالالظاملني ،  t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( وهذا يناسب املؤمنني.  
  ـــــــــــــــــــــــ
  )  ٥٩/  ٩/  ٤( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ١( سورة هود  –)  ٢( 
  ) ٢٤( سورة هود  –)  ٣( 
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  :  اآلية  حتسني يفاجلمل اليت فيها تصوير ومن   
ã@sW(: يف قوله تعاىل  - ١ tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur   ( شبه

حال املؤمنني يف انتفاعهم باآليات حبال البصري السميع ، ووجه الشبه االهتداء واالنتفاع ، 
وشبه حال املشركني يف عدم االنتفاع بآيات اهللا ، حبال األعمى األصم ، ووجه الشبه عدم 

   )١(. ، وهو تشبيه معقول مبحسوس   االهتداء واالنتفاع  ، واألداة كاف التشبيه
ëyJ(  :قوله  اشتمل موضع النشر على طباق إجياب بني - ٢ ôã F{ $% ü  ( و)éçÅÁ t7 ø9$# u  ( وبني

O|¹(: قوله  F{ $#u  ( و)ìäÏJ ¡¡9$#u  ( وهو طباق إجياب .  

ÎéçÅÁ(: يف قوله تعاىل  - ٣ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur   (اتني ال صفتني حمسن املزاوجة ، ألنه أتى
 عطف فتعني أن الكون الداعي إىل: ( ابن عاشور ، يقول ة لصفات املشركنيمزواج

)ìäÏJ ¡¡9$#u  ( على)O |¹ F{$#u  ( يف تشبيه حال فريق املؤمنني هو املزاوجة يف العبارة ، لتكون
  )٢(. ) العبارة عن حال املؤمنني مماثلة للعبارة عن حال الكافرين يف سياق الكالم 

sW@: (عاىل يف قوله ت - ٤ tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO|¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur   ( فن
والسميع  صماألعمى واأل، حيث مجع بني أمور متناسبة ، هي التناسب مراعاة النظري أو 

  .والبصري 
  
  : قال تعاىل  -١٨

â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )٣(  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٢١٤/  ٥( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ٤٣ - ٤٢/  ١٢/  ٥( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ١٧( سورة الرعد  –)  ٣( 
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,: (هذه اآلية هو قوله تعاىل ذكرنا فيما سبق أن شاهد اللف يف     ysø9$#   ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#ur  (

'Br̈$: (والنشر هو قوله تعاىل  sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  ( وهذا حال الباطل ، مث قال) :$̈Br&ur 

$tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{   .وهذا حال احلق )  #$
  :  ية اآلمن اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف   
ضربه اهللا للحق وأهله ، والباطل وحزبه ، فمثل احلق يف هذه اآلية تشبيه متثيلي بليغ ،  - ١ 

وأهله باملاء الذي يرتل من السماء ، فتسيل منه األودية ، فيحىي الناس به ، وينتفعون منه ،  
الذي يرمى وال وتبقى آثاره يف العيون واآلبار ، أما الباطل وحزبه فمثلهم كمثل زبد املاء 

مث أتى ، يستفاد منه ، فشبه الباطل يف سرعة اضمحالله وزواله وعدم االنتفاع به بزبد السيل 
مبشبه به آخر ، فشبه احلق وأهله والباطل وأهله ، بالفلز واملعدن الذي تصاغ منه احللي 

الذهب واجلواهر ، فحال أهل احلق كحال املعدن الذي يبقى بعد الصهر فيتخذ منه احللي و
والفضة ، وحال أهل الباطل كحال الزبد واخلبث الذي خيرج من املعدن ويطفو فوقه ، 

:         قال ابن عاشور معلقاً على هذين التشبيهني التمثيليني   )١(. فريمى وال يستفاد منه 
  )٢(. ) فالكالم من قبيل تعدد التشبيه القريب ( 
¡|ôMs9$: (يف قوله تعاىل  – ٢ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë  ( جناس

¡|Ms9$: (اشتقاق بني قوله  sù  ( وقوله) :@øã ¡¡9$# . (  

,(يف موضع اللف من هذه اآلية طباق إجياب بني  -  ٣ ysø9$#  ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#u  ( ، ويظهر السر

  .ع بني املعنيني املتضادين البالغي للطباق يف تنبيه الذهن ومتكني املعىن عن طريق اجلم

'Br̈$: (يف قوله  - ٤ sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4  (

   )٣(. كناية تعريضية عن البشارة ألهل احلق ، والنذارة ألهل الباطل 
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٥٣٨( الكشاف : انظر  –)  ١( 
  )  ١٢٠ – ١١٩/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير   –)  ٢( 
  )  ١٢٠ – ١١٩/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير   –)  ٣( 
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'Br̈$: (يف قوله تعاىل  – ٥ sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû 

ÇÚöëF{ /ât: (مقابلة بني قوله )  #$ ¨ì9$#  ( و)=yd õãuä sù  ( وقوله) :$tB ßìxÿZtÉ  ( و)] ä3 ôJ uã sù . (  

  
  :قال تعاىل  - ١٩

â  $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( !$tRöq ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &ä óÓx« çm»oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? á )١(  

tRöq$!: ( ذكرنا فيما سبق أن اللف جاء يف قوله تعاىل     ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# 

Zo uéÅÇö7 ãB  ( مث جاء النشر بعد ذلك ،  فقال تعاىل) :(#q äótG ö;tG Ïj9 Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë  ( وهذا يناسب

q#)(: آية النهار ، مث قال  ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur  (  وهذا يناسب آية الليل ،.  

  :من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف اآلية    

uZù=yèy_ur sp$!: (يف قوله تعاىل  – ١ tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB  (صر ، بل جماز عقلي ، ألن النهار ال يب

جماز مرسل : وقيل  )٢(. يبصر فيه ، فهو من إسناد الفعل إىل زمانه ، فالعالقة هي الزمانية 
    )٣( .عالقته السببية 

، ففي هذه اآلية مجع الليل والنهار يف  )٥) (٤( حمسن اجلمع مع التفريقيف هذه اآلية  - ٢
ية النهار مبصرة ، وحما آية الليل كوما آيتني من آيات اهللا ، مث فرق بينهما ، فجعل اهللا آ

  . وجعلها ممحوة ومطموسة 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٢( سورة اإلسراء  –)  ١( 
  )  ٣٣٠/  ٤( إعراب القرآن الكرمي وبيانه : انظر  –)  ٢( 
  )  ٢٦/  ١٥/  ٨( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
وهو من احملسنات ) واحد ، ويفرق بني جهيت اإلدخال أن يدخل شيئان يف معىن : اجلمع مع التفريق (  –)  ٤( 

  )  ٣٥٣ص : اإليضاح ( املعنوية 
  )  ٣٥٤: ص ( اإليضاح  : انظر  –)  ٥( 
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uZù=yèy_ur ü@øã$ : ( يف قوله -  ٣ ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä   ( قوله طباق إجياب بني :)@øã و )  9$#©

)uë$pk̈]9$#u   (.  
  
  :قال تعاىل  - ٢٠

 â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6ø9$# yâ ãèø)tF sù $ YBq è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  á  )١(            

wur ö@yèøgrB x8: (ذكرنا فيما سبق أن اللف جاء يف قوله تعاىل     yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur 

$ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  ( ي عن البخل واإلسراف مث ذكر عاقبة كلٍ منهما ، فقال وهو

(yâãèø(: تعاىل  tFsù $YBq è=tB  ( ، مث قال  وهذا مصري البخل) :#·ëq Ý¡ øt¤C ( ذا مصري اإلسراف وه.   
  :من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف اآلية     
يلية ، فقد شبه حال البخيل اشتمل شاهد اللف والنشر يف هذه اآلية على استعارة متث - ١ 

الذي يشح باملال ، حبال من غلت يده إىل عنقه ، فتعطلت فال يستطيع التصرف ا ،  وشبه 
  )٢(. حال املسرف يف اإلنفاق ، حبال من يبسط يده غاية البسط ، فال يبقى يف كفه شيء 

üwur ö@yèøgrB x8: (يف قوله تعاىل  – ٢ yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã  ( كناية عن البخل .  

¡üwur $ygôÜÝ: (يف قوله تعاىل  – ٣ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  ( كناية عن اإلسراف .  

yâãèø)tFsù $YBq: (يف قوله تعاىل  – ٤ è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  ( كناية عن احلسرة والندم.  

YBq$: (يف قوله تعاىل  – ٥ è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  ( مبا يناسب حمسن تشابه األطراف ، فقد ختمت اآلية

YBq$: (أوهلا ، فقوله  è=tB  ( يناسب قوله) :wur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã   ( وقوله :

)#·ëq Ý¡ øt¤C  ( يناسب قوله ) :üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  . (  
  ــــــــــــــــــــ

   ) ٢٩( سورة اإلسراء  –)  ١( 
   ) ٨٥/  ١٥/  ٦( وير التحرير والتن: انظر  –)  ٢( 
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  : قال تعاىل  -٢١

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )١(    

ü@øã(يف اآلية الكرمية بني تعاىل مجع     للف املتعدد ، مث ذكر ما على طريقة ا)  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©

q#)( :فقال تعاىل  ،منهما  تص به كلخي ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  (  ، النهار به ص تمث ذكر ما خيأي الليل

q#)( :فقال  äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù   (  

  :  من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف اآلية    
q#): (يف موضع النشر يف قوله تعاىل  - ١ äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù  ( كناية عن العمل ، والطلب

  )٢(. لتحصيل الرزق 
ü@øã: (يف موضع اللف يف قوله تعاىل  - ٢ ©9$# uë$yg̈Y9$#ur  ( طباق إجياب بني الليل والنهار.  

q#): (يف موضع النشر يف قوله تعاىل  – ٣ ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù  ( طباق خفي ،
  ) ٣(. ء الفضل يستلزم احلركة ، واحلركة ضد السكون فإن ابتغا

  
  :قال تعاىل  -٢٢

 â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( ¨b Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC 

9ëq ãÇsù ÇÊÑÈ á  )٤(    

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٧٣( سورة القصص  –)  ١( 
  )   ١٧١/  ٢٠/  ٨( لتنوير التحرير وا –)  ٢( 
  ) ٣٣٧( اإليضاح : انظر  –)  ٣( 
  )  ١٨( سورة لقمان  –)  ٤( 
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يف هذه اآلية حال صنفني من الناس ، املصعر خده ، واملاشي  -عز وجل  -أورد اهللا    
b¨: (مرحاً ، وهذا هو اللف ، مث قابل كل صنف مبا يناسبه ، فقال تعاىل  Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 

5A$tFøÉèC  ( وهذا يقابل املاشي مرحاً ، وقال تعاىل) :ëq ãÇsù  ( وهذا يقابل املصعر خده للناس .  
  :  يت فيها تصوير وحتسني يف اآلية من اجلمل ال  
wur Ä·ôJ( : يف موضع اللف يف قوله تعاىل  -  ١ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB (   (عن النهي  كناية

  )١(. والتفاخر  عن التكرب
A$tFøÉèC 9ëq: (قوله تعاىل يف  – ٢ ãÇsù  (، فقد ختمت اآلية مبا يالئم  حمسن تشابه األطراف

üwur Ä·ôJ: (يالئم قوله )  5A$tFøÉèC: ( أوهلا ، فقوله تعاىل  s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB   ( وقوله تعاىل :

)ëq ãÇsù  ( يالئم قوله) :üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 . (  
  
  : قال تعاىل  -٢٣

â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )٢(       
اشتملت هذه اآلية كما عرفنا من قبل على لف مفصل ونشر مفصل ، فقد بـني اهللا يف     

(RÎ̄$!: (قوله  ur ÷rr& öN à2$É Î)   ( حال فريقني )  من يعبد اهللا ، ومن يعبد اآلهلة مـن دون اهللا (– 

 –، مث ذكر عاقبة الفريقني على طريقة النشر املرتب ، فأحدمها يف هدى   –وهذا هو اللف 
  .  ، على سبيل التعريض   -وهم الكافرون  –واآلخر يف ضالل  -وهم املؤمنون 

  :    اآلية   من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٦٦/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٤( سورة سبأ  -)  ٢( 
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(RÎ̄$!: ( يف شاهد اللف والنشر يف قولـه تعـاىل    -١ ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê 

&úü Î7 ïB   ( استعارتان ، ففي قوله :)4ín? yès9 ì́âèd   ( جاء حرف االستعالء املستعار ) على (
للتمكن ، متثيالً حلال املهتدي حبال املتصرف يف فرسه ، وهي حالة مماثلة حلال املهتدي على 

وجاء  بصرية ، فهو يسترجع مناهج احلق يف كل صوب ، فهي استعارة متثيلية مكنية وتبعية ،
ثيالً حلـال الضـالني يف إحاطـة    لشدة التلبس بالوصف ، مت) يف ( حرف الظرفية املستعار 

  )١(. به ال يتركه يفارقه  الضالل م ، حبال الشيء يف ظرف حميط
?4ín: ( يف هذه اآليـة تعريض ، حيث إن قوله  - ٢ yès9 ì́âèd  ( تعريض باملؤمنني ، وقوله :

 )÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB   ( تعريض حبال املشركني .)٢(  

(RÎ̄$: ( يف قوله تعاىل  – ٣ ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB  ( سوق حمسن

فاهللا أعلم ورسوله مبن هو على هدى ، ومن هو يف ضالل  ، والسر  )٣( املعلوم مساق غريه ،
استمالة : البالغي هلذا احملسن هو التعريض حبال املشركني ، وفيه فائدة أخرى وهي 

  )٤(. حىت يصلوا إىل احلقيقة ، فيكون ذلك طريقاً هلدايتهم  املشركني وحثهم على التأمل

?ín: (يف قوله تعاىل  – ٤ yès9 ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB  ( مقابلة بني قوله) :ín? yès9  ( و

)ì́âèd  ( وقوله ) :íÎû (  و)@» n=|Ê ( .  

ö@è% t̀B N: ( يف قوله تعاىل  - ٥ ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur(  طباق بني

)Nºuq» yJ }ßöëF( و )  9$#¡¡ $#u  (بني امسني  وهو طباق إجياب.  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

     ) ١٩٣ -١٩٢/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٨٧٤( انظر الكشاف   –)  ٢( 
( ، وقد عدل السكاكي إىل تسميته بـ وهو من احملسنات املعنوية ) هو سوق املعلوم مساق غريه لنكتة ( –)  ٣( 

عن تسميته بتجاهل العارف ، وذلك تأدباً مع أساليب القرآن الكرمي ، وترتيهاً لكالم اهللا ) سوق املعلوم مساق غريه 
  ) ١٩٠ص ( بسيوين عبد الفتاح ، . علم البديع ، د: انظر ) . ( جتاهل( عز وجل من لفظ 

  ) ١٩١( علم البديع : انظر  –)  ٤( 
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  : قال تعاىل  -٢٤
â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )١(  

ä!$uã(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع     ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{ على طريقة اللف ، مث ذكر ما )  #$

b¨ 4: (، فقال  همايناسب كل من Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ : مث قال )  #$

)( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{ $#  (.  
  : من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف اآلية    
tBur ìÈq$( : موضع اللف يف قوله يف  -  ١ tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ تشبيه متثيلي ، )  #$

حيث شبه حال املسلمني حبال األحياء ، يف االنتفاع من خريات الدنيا والتزود لآلخرة ، 
  )٢(.وحال الكافرين حبال األموات ، يف عدم االنتفاع من خريات الدنيا وعدم التزود لآلخرة 

B íÎû Íëq̈`: (يف قوله تعاىل  -  ٢ ç7 à)ø9$#   (ارة تصرحيية ، حيث استعاراستع )`̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#   (

  )٣(. للذين مل ينفع معهم اإلنذار ، وحذف املشبه ، وأبقى املشبه به 

tBur ìÈq$( : يف قوله تعاىل  -  ٣ tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ : طباق إجياب بني قوله )  #$

)ä !$uã ômF{ $# ü ( قوله و :) ÝVºuq øBF{   .بني امسني وهو طباق )  #$

  : قال تعاىل  -٢٥
â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s% 4 ¨b Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r& 

ÇÍÌÈ á )٤ (  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٢( سورة فاطر  –)  ١( 
  ) ٢٩٤/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ٢٩٥/   ٢٢/  ٩( املصدر السابق : انظر  – ) ٣( 
  ) ٤٣( سورة فصلت  -)  ٤( 
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يف هذه اآلية بني القائل واملقول له على أسلوب اللف عرفنا فيما سبق أن اهللا تعاىل مجع    
/bÎ) y7¨: (املفصل ، مث نشره  فقال تعاىل  uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB  ( وهذا يناسب املقول هلم ، مث قال :

)rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  ( وهذا يناسب القائلني.  
  :  اآلية  يفنيوحتساجلمل اليت فيها تصوير من    
صلى اهللا عليه وسلم بطريق الكناية ، وأمر له بالصرب  –تسلية للرسول ( يف هذه اآلية  - ١

   )١(. ) على ذلك ، كما صرب من قبله من الرسل ، بطريق التعريض 
B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã̈$: (يف قوله تعاىل  – ٢ Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  ( جناس اشتقاق بني

ã@: (وقوله )  A$s)ãÉ: (قوله  Ï% ( .  

b¨: (يف قوله تعاىل  – ٣ Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  ( طباق إجياب بني قوله :

);o tç ÏÿøótB   ( و)A>$s)Ïã  ( وهو طباق بني امسني.  
  :قال تعاىل  -٢٦

â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )٢(  
Yäöç#: (قوله تعاىل  عرفنا من قبل أن اللف جاء يف   t/ üwur $¹/#uéü°   ( فقال  بعده النشرمث ذكر :
)ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur   ( فقوله :)ûwÎ) $VJäÏHxq  ( قوله  يقابل:  )#Yäöç t/  ( وقوله:  )$]%$¡¡ xî ur ( 

  ) . °uéü#/¹$: (يقابل قوله 
الذم مبا يشبه يف شاهد اللف والنشر يف هاتني اآليتني حمسن من احملسنات البديعية وهو    

فنفى عن الطاغني ذوق الربد والشراب ، مث استثىن من ذلك احلميم و الغساق ، ،  )٣(املدح 
ûw tbq(ح املنفية فاستثىن من صفة املد è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° (  صفة ذم وجعلها داخلة

¡¡$%[$ wÎ) $VJäÏHxq: (فيها ، وهي قوله  xî ur (  .)٤(   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٣١٠/  ٢٤/  ٩( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ٢٥ – ٢٤( سورة  –)  ٢( 
 .اأن يستثين من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخوهلا فيه – ١: ضربان : الذم مبا يشبه املدح(  –)  ٣( 
  . وهو من احملسنات املعنوية ) أن يثبت للشيء صفة ذم ، ويعقب بأداة استثناء ، تليها صفة ذم أخرى له  – ٢
  ) ٣٦٧ص : اإليضاح ( 
 )  ١٩٦( علم البديع : انظر  –)  ٤( 
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  :ي ـــــــل الثانــــــالفص

  
   

اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى 
   .اآلية  
  

  :ع ـــرابـث الـــحاملب
  .عالقته باملوضوعات 
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  :ع ـــرابـث الـــاملبح

  .عالقته باملوضوعات 
  :توطئة 

 من خالل البحث والتأمل ودراسة شواهد اللف والنشر يف القرآن الكرمي ، وجدت أن     
صر على موضوع معني ، بل جاء تمتعددة ، فهو مل يق ف والنشراملوضوعات اليت يرد فيها الل

 ، ، مثل موضوعات العقيدة ضوعات اليت حتدث عنها القرآن الكرمي ذكره يف معظم املو
وقصص األمم السابقة ، وضرب األمثال ، وبيان مصري العباد يوم واألخالق ، ، والعبادات 

القيامة ، واحلديث عن آيات اهللا الكونية ، بل إن شواهد اللف والنشر انقسمت على 
 ةعشر للف والنشر جاءت يف مثانفيها شواهد االعهدين ، املكي واملدين ، فاآليات اليت 

) البقرة والنساء واملائدة واألنفال والتوبة ( سورة ، منها مخس سور مدنية ، هي سور 
  األنعام واألعراف وهود والرعد واإلسراء والقصص ( واثنتا عشرة سورة مكية ، هي سور 

دة اختلف فيها العلماء هل هي وسورة واح) ١() لقمان وسبأ وفاطر وفصلت واجلاثية والنبأ و
  )٢( .مكية أو مدنية هي سورة احلج 

فالسور املكية اليت فيها شواهد اللف والنشر كانت املوضوعات فيها تتحدث عن العقيدة     
والتوحيد وبعض الدالئل على وحدانية اهللا ، وعن مصري بعض األمم السابقة ، وعن بعض 

عيد ومصري العباد يوم القيامة ، وخصوصاً املكذبني آيات اهللا الكونية ، وعن الوعد والو
، وعن بعض األمثال اليت يضرا اهللا للناس لتبيني   - صلى اهللا عليه وسلم  –لدعوة الرسول 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –احلق ودحض الباطل ، وبعض اآليات اليت فيها تسلية للرسول 
  .حينما كذبه قومه 

حلديث عن تفنيد بعض مزاعم املشركني واملعارضني لإلسالم ، أما السور املدنية فكان ا    
  رد عليهم وتفنيد ـل الكتاب ، والـ، وعن بعض مزاعم أه وعن بعض قصص بين إسرائيل 

  ــــــــــــــــــــ
هـ ، دار اجليل ،  ١٤١٥/  ٢تفسري اجلاللني ، جالل الدين احمللي ، جالل الدين السيوطي ، ط : انظر   –)  ١( 
  )٥٨٢-٤٧٧-٤٣٤-٤٢٨-٤١١-٣٨٥-٢٨٢-٢٤٩-٢٢١-١٨٧-١٥١-١٢٨-١٠٦-٧٧-٢(: ،ص وت بري
   ) ١٨٠/  ١٧/  ٧( التحرير والتنوير : انظر  -)  ٢( 
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مزاعمهم اليت يدعوا ، وعن بعض األحكام الشرعية اليت ختص اتمع اإلسالمي الداخلي ، 
  .وعالقته مع جمتمع الكفار اخلارجي 

اآليات اليت كانت حتتوي على حمسن اللف والنشر ، ومما ال شك هذه جممل موضوعات     
الثة ، املعاين والبيان فيه أن حمسن اللف والنشر ما هو إال فن من فنون البالغة العربية الث

تضافرت مع بعضها البعض يف تبيني احتوى عليها النظم القرآين العجيب ، واليت والبديع ، 
  . ر اإلعجاز القرآينملوضوعات ، والكشف عن أسراتلك ا

األساليب  وهذا املبحث يتناول تلك املوضوعات اليت جاء أسلوب اللف والنشر من ضمن   
  . اليت كشفت عن جوانب من اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي

والدراسة يف هذا املبحث ستكون لآليات اليت ورد فيها اللف والنشر ، وبيان موضوعات    
  .يف سور مكية أو مدنية  تلك اآليات ، سواء كانت

  : يف هذا املبحث  –إن شاء اهللا  –ومن أهم املوضوعات اليت ستدرس 
  

  .العقيدة والتوحيد  - ١       
  . األحكام الشرعية اليت ختص اتمع اإلسالمي الداخلي   - ٢       
  .قصص األمم السابقة  - ٣       
  . حدانيته آيات اهللا الكونية اليت تدل على و - ٤       

  . الوعد والوعيد – ٥       
  .األمثال اليت يضرا اهللا للناس لتبيني احلق ودحض الباطل  - ٦       
  .والرد عليهم بعض مزاعم املشركني و أهل الكتاب  ذكر – ٧       
  .  –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول  - ٨       
  .ار اخلارجي عالقة املسلمني مع جمتمع الكف – ٩       
  .أوصاف القرآن الكرمي   – ١٠       
  .النصح واإلرشاد  – ١١       
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  . العقيدة والتوحيد  : األول
العقيدة من ضمن املوضوعات اليت جاء أسلوب اللف والنشر فيها بكثرة  موضوع بيان     

آنذاك ملثل  سلمني، وهذا املوضوع جاء يف اآليات املكية دون املدنية ، حلاجة املالصحيحة 
  :فمن هذه اآليات ،  هذه املوضوعات

   : تعاىل  قوله -  ١ 
â uq èd ur î Ï% ©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbq à6 uã sù 4 ã& è!öq s% 

ë, ysø9$# 4 ã& s!ur ÛÅ ù=ßJ ø9$# tPöq tÉ ãá xÿZãÉ íÎû Íëq êÁ9$# 4 ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4 uq èd ur ãNã Å6 ptø:$# çéçÎ6 yÇø9$# 

ÇÐÌÈ á )١(  

q(: اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل      èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd,ysø9$$Î/ ( 
tPöq tÉ ur ãAq à)tÉ à̀2 ãbqà6 uã sù 4 ã& è!öq s% ë, ysø9$#  ( وقوله) :ãN Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» yg¤±9$#ur 4  (والنشر 

uq: (قوله تعاىل  èd ur ãNãÅ6 ptø:$#  (كيم يف خلقه احلهو وهو يعود خللق السموات واألرض ، ف
éçÎ6: (مث قال . للسموات واألرض ويف كل ما يفعله  yÇø9$#  (،وهو يعود لعلم الغيب والشهادة 

  .ر ، الغيبية منها واملشاهدة خبري جبميع األموفهو سبحانه 
ة على استحقاقه للعبادة دون من سواه ، وذلك ألنه هو الذي دلل اهللا تعاىل ذه اآليف   

، خلق السموات واألرض ، وعندما يقول سبحانه كن فيكون ، فإن قوله ذلك ال مرية فيه 
وال يقول سبحانه شيئاً عبثاً ، ويوم القيامة له امللك وحده ، فملك غريه يزول ، وال يبقى 

  )٢( .، والعلم احمليط بالظواهر والبواطن  ، فهو من له احلكمة التامةملك إال اهللا 
فذكر سبحانه يف هذه اآلية صفتني من صفاته عز وجل ، خلق السموات واألرض ، وعلم   

الغيب والشهادة ، فمن ال يتصف ما ال يستحق أن يعبد ، وبيان هاتني الصفتني جاء 
خلقه للسموات بأسلوب اللف ، وتأكيدمها جاء بطريق النشر ، فهو سبحانه حكيم يف 

  .  واألرض ، خبري جبميع األمور الغيبية واملشاهدة 
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٧٣( سورة األنعام  –)  ١( 
  ) ٥١٥/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
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  : تعاىل  قوله - ٢

â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èdur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á )١(  

ûw çm(: قوله تعاىل  الكرمية لف ونشر ، فاللف يف اآلية      à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#  (والنشر قوله  :)uqèd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( ،)#ã ÏǕ=9$#  ( وهو يقابل قوله : )w 
çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{$#  (و  )éçÎ6 sÉø:$#  ( قوله وهو يقابل :)uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Áö/ F{ $#  ( .  

في هذه اآلية يذكر اهللا دليالً على وحدانيته ، واستحقاقه للعبادة دون من سواه ، فهو ف    
سبحانه اللطيف الذي ال حتيط العقول واحلواس بذاته ، وال تدركه األبصار ، واخلبري الذي 

  . م األمور قبل وقوعهايدرك األبصار ويعل
مجلة ابتدائية إلفادة عظمته تعاىل وسعة علمه ، : ( يقول ابن عاشور عن هذه اآلية     

فلعظمته جل عن أن حييط به شيء من أبصار املخلوقني ، وذلك تعريض بانتفاء اإلهلية عن 
ت مسايزة ، فكوا مدركة باألبصار من األصنام اليت هي أجسام حمدودة حمصورة متح

  )٢( . )احملدثات ال يليق باإلهلية ، ولو كانت آهلة لكانت حمتجبة عن األبصار 
  
   :قوله تعاىل  -٣

â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& 

ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ ÇÌÊÈ á  )٣(    

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٠٣( سورة األنعام  –)  ١( 
  ) ٤١٤ – ٤١٣/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
  )  ٣١( سورة التوبة  –)  ٣( 
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، مث فصل  اليهود والنصارى يأ)  #$ÿräãsÉªB#): (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً فقال تعاىل      

N: (فقال  èd uë$t6 ômr&  (أي اختذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون اهللا ، مث قال تعاىل :

)N ßguZ» t6 ÷d âëur  ( م أرباباً من دون اهللاأي اختذ النصارى رهبا.  
جاءت هذه اآلية لتكشف عن عقيدة فاسدة ألهل الكتاب ، وهي اختاذ األحبار والرهبان ف   
باباً من دون اهللا ، مث بني سبحانه أنه ما أمرهم إال بعبادة إله واحد ، ال إله غريه ، سبحانه أر

  .وتعاىل 
  : تعاىل  قوله -٤

â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )١(    

(RÎ̄$!(يف هذه اآلية يبني اهللا حال فريقني     ur ÷rr& öN à2$É Î)   ) (  من يعبد اهللا ، ومن يعبد اآلهلـة
، مث ذكر عاقبة الفريقني على طريقة النشر املرتـب ،    –وهذا هو اللف  –) من دون اهللا 

سـبيل   ، على -الكافرون وهم  –واآلخر يف ضالل  -وهم املؤمنون  –فأحدمها يف هدى 
  .  التعريض 

فيذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية أحد األدلة املبطلة لعبادة اآلهلة ، ألن الذي يستحق العبادة      
  . هو من يرزق عباده ، وهذه اآلهلة ال متلك رزقاً ، بل الذي ميلك الرزق هو اهللا 

 يرزقهم من السماء فكما كانوا يعترفون بأم ال : (يقول ابن كثري معلقاً على هذه اآلية    
(RÎ̄$: (إال اهللا ، فكذلك فليعلموا أنه ال إله غريه ، وقوله تعاىل ...واألرض ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 

ì́âèd ÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB  .. ( أي واحد من الفريقني مبطل ، واآلخر حمق ، ال سبيل إىل
واحد منا مصيب ، وحنن قد أقمنا أن تكونوا أنتم وحنن على اهلدى أو على الضالل ، بل 

  )٢(. ) الربهان على التوحيد ، فدل بطالن ما أنتم عليه من الشرك باهللا تعاىل 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٢٤( سورة سبأ  –)  ١(  
  ) ٤٧٠/  ٣( تفسري القرآن العظيم  –)  ١( 
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عقيدة ، وأن اهللا وحـده  أا تتحدث عن موضوع ال اخلمسة السابقةاآليات  فاملالحظ يف   
ولقد جاءت عقلية على ذلك ، وشاهدة وأتت بأدلة مهو املستحق للعبادة دون من سواه ، 

اإلقناع ، وإثارة ملكة : بعض هذه األدلة على أسلوب اللف والنشر ، الذي من أهم أغراضه 
  .التفكري عند السامع 

  

  . لداخلي األحكام الشرعية اليت ختص اتمع اإلسالمي ا:  الثاين
فيها اللف والنشر ليكشف عن حمتواها ، والفائدة  من ضمن املوضوعات اليت استعمل    

منها ، موضوع األحكام الشرعية ، وقد جاء يف عدة مواضع على مستوى اآلية ، ورصدت 
  .ست آيات فيها أحكام شرعية ، وكان للف والنشر فيها أثر بارز 

  
  : وضوعيات اليت تتحدث عن هذا املمن اآلف
  :تعاىل  قوله - ١

â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhç çtø:$$Î/ ßâö6 yèø9$#ur Ïâö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{ $$Î/ 4 ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 
y7Ï9ºså ×#ã ÏÿøÉrB Ï̀iB öN ä3 În/ §ë ×p yJ ômuëur 3 Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# yâ÷èt/ y7Ï9ºså ¼ã& s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÐÑÈ á )١(  

ô 4: (شاهد اللف والنشر يف قوله تعاىل    ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ 

íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  (  قوله تعاىل فاللف يف) :ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r&  ( مث نشر بقوله
í$t6: (تعاىل  Ïo?$$ sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3  ( فقوله: )7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  ( يعود إىل

ô: (ىل ويل اين عليه املذكور يف قوله تعا Ï̀B ÏmäÅz r&  (وقوله ) :íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ (  يعود
ô:(إىل اجلاين املذكور يف قوله تعاىل  ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s!  (وقد يفسر قوله ، : )ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s!  (

Ï̀B ÏmäÅz: (بويل اين عليه ، و قوله  r&  ( باجلاين.  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ١٧٨( بقرة سورة ال –)  ١( 
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من القاتل القصاص  حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية ، وهو هذه اآلية تتكلم عنف    
يقول بدالً من القصاص ،  ويل املقتول بالعفو عن قاتل وليه، والرضا بالديةب يرغوت، العمد 

، وبصره حبوافز النفس  ومن مث ندرك سعة آفاق اإلسالم (: سيد قطب عن هذا املوضوع 
بشرية عند التشريع هلا ، ومعرفته مبا فطرت عليه من النوازع ، إن الغضب للدم فطرة ال

وطبيعة ، فاإلسالم يلبيها بتقرير شريعة القصاص ، فالعدل اجلازم هو الذي يكسر شرة 
ولكن اإلسالم يف الوقت ذاته حيبب يف العفو ، ، ويردع اجلاين عن التمادي ، ... النفوس 

ويرسم له احلدود ، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إىل ويفتح له الطريق ، 
      )١(  ) .التسامي يف حدود التطوع ، ال فرضاً يكبت فطرة اإلنسان وحيملها ماال تطيق 

وكان حملسن اللف والنشر األثر البارز يف الترغيب يف العفو عن القاتل ، وحفظ احلقوق     
وقبل الدية ، أن يطلبها باملعروف ، وعلى اجلاين أن يؤدي  لكل طرف ، فعلى الويل إن عفا

  .ما يطلبه ويل املقتول بإحسان 
  
  :قوله تعاىل  - ٢
 â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 

ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 
ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )٢ (   

ỳJ ( :قوله تعاىل  اللف يفجاء     sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 

4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏè sù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( مث نشـر

q#): (سبحانه  اللف بقولـه è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   (  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٦٤/  ١( يف ظالل القرآن  –)  ١( 
  ) ١٨٥( سورة البقرة  –)  ٢( 
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ỳJ( : وهذا يقابل قوله  sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# ç  ( ، مث قال ) :(#rçéÉi9x6 çG Ï9 ur  ( وهو يقابل

t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ(: قوله ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô  (ه ، وقول :)öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  (  وهو يقابل

âÉ(: قوله Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tçó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  (     .  
هذه اآلية تتحدث عن فريضة من فرائض اإلسالم ، وركن من أركانه ، أال وهو صيام ف       

إذ ورد يف موضعني ، ورد شهر رمضان ، وكان فن اللف والنشر حاضراً يف هذه اآلية ، 
حينما كان الكالم عن القرآن الذي نزل يف شهر رمضان ، وورد حينما ذكر تعاىل أحوال 
الناس يف رمضان ، املقيم واملريض واملسافر ، فلف القول يف ذكر أحواهلم ، مث نشره بذكر 

 فكان للف والنشر دور ظاهر ، وإسهام واضح ، يف بيان احلكم. حكم كل صنف منهم 
                               . الشرعي يف هذه املسائل 

q#{: ( يقول السيوطي     è=ÏJ ò6 çG Ï9 ur {  ، علة األمر مبراعاة العدة }#rçéÉi9x6 çG Ï9ur  { علة

öN{ األمر مبا علمكم من كيفية القضاء واخلروج من عهدة الفطر ، à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ { 
  )١(. ) لنوع من اللف لطيف املسلك علة التيسري والترخيص ، وهذا ا

  

  : تعاىل  قوله - ٣
â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )٢(    
  ــــــــــــــــــــ

   )  ٣٩٨/  ١( قطف األزهار  –)  ١( 
  ) ١٨٧( سورة البقرة  –)  ٢( 
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äÝøã( :  شاهد اللف يف قوله      sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$#   ( و)ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ مث ذكر ما يقابل )   #$

z̀: ( ، فقال  األوىل الكلمة ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( يقابل الكلمةوهو يقابل اخليط األبيض ، وأضمر ما 
حىت يتنب لكم اخليط األبيض : من الليل ، أي : ، وتقديره ) اخليط األسود  (ة وهي الثاني

                                                  ) .الليل ( األسود  من اخليط) الفجر (
كم إتيان حالكالم يف هذه اآلية يتعلق ببعض األحكام الشرعية املتعلقة بالصيام ، مثل ف   

  .وقت اإلمساك واإلفطار بداية الزوجات يف ليل رمضان ، و

q#)(: بيان وقت اإلمساك ، وهو يف قوله وموضع اللف والنشر كان يف     è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym 

tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( يقول السيوطي) :  قلت :

z̀(وعلى هذا ، فيمكن أن جيعل  ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( بياناً للخيط األبيض ، واخليط األسود معاً ، بناء

على استعمال املشترك يف معنييه ، ويكون املقصود به دفع وهم من ظن أن املراد حقيقة 
ف وعلى هذا فال خالاخليطني ، فأبان أن املراد ما الفجر بقسميه ، من صادق وكاذب ، 

يف اآلية وال اكتفاء ، ويكون من باب اللف والنشر امل ، لكن اإلمجال هنا يف النشر ال يف 
  )١(. ) اللف 

  
  :تعاىل  قوله - ٤
 â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )٢(  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٤٠٥/  ١( قطف األزهار  –)  ١( 
  ) ١٩٧( سورة البقرة  –)  ٢( 
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rßä̈rtì#)(  :  النشر يف هذه اآلية هو قولهموضع اللف و     s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 
Èbq à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ rßä̈rtì#)(:  جاء اللف امل يف قوله تعاىلحيث   )   #$ s?ur  ( أي تزودوا

 cÎ*sù : (يف سفركم يف الدنيا ، وتزودوا يف سفركم لآلخرة ، مث نشر اللف ، فقال تعاىل 

uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$#  ( أي ما يتقى به سؤال الناس ، وهذا خيص السفر يف الدنيا ، مث قال

Èbq: ( تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{      . وهذا يف شأن سفر اآلخرة )  #$

احلديث يف هذه اآلية عن فريضة احلج ، وما جيب على احلاج فعله ، من ترك الرفث    
  .يف سفره للحج من زاد وغريه  والفسوق واجلدال ، والتزود

وتزودوا ما : هو أمر بالتزود يف السفرين معاً ، وكأن التقدير : وقيل : ( يقول السيوطي   
وأردف جبملتني ، أوالمها ما : وتتمته أن يقال : تنتفعون به لعاجل سفركم وآجله ، قلت 

  )١(. ) ي يتعلق بالدنيا ، والثانية باآلخرة ، ففيه لف ونشر لإلمجال املطو
  
  : قوله تعاىل  -٥

â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )٢(  

جاء ذكر اكتساب اخلطيئة واإلمث مث رمي الناس الربيئني به يف هذه اآلية على أسلوب      

¡t̀Bur ó=Å: (اللف ، حيث قال تعاىل  õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öçtÉ ¾Ïm Î/  (  مث جاء النشر بعد

Ïâs)sù ü@yJ: (، فقال تعاىل مفصالً للف  ذلك tG ôm$# $YY» tFökæ5 ( ، وهذا حكم رمي الربيء بالتهم 

VJ$: (مث قال  øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( حكم من اكتسب اخلطيئة واإلمث وهذا.  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٢٩/  ١( قطف األزهار  –)  ١( 
  )  ١١٢( سورة النساء  –)  ٢( 
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فيبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية مصري من يقذف الناس ، فهذا العمل من أشد ما يهدم     
، وفيه تعد على اآلخرين ، ومفاسده كثرية لو ترك  كبرية وتان عظيم فهواتمع املسلم ، 
  )١(. من دون عقاب

  

  :تعاىل  قوله -٦

â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# #·ä$|¡ sù b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $# 4 öÅ Ï9ºså óO ßgs9 

Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ á  )٢(     

tbq: ( شاهد اللف يف قوله تعاىل      ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur  ( وهو لف جممل ، إذ يشتمل على

 :ع من أنواع احملاربة ، فقـال مجيع أنواع احملاربة ، مث جاء النشر بعده مبيناً جزاء كل نو

)b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& (#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óO ÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $#  .(  

واملشهور أن هذه اآلية الكرمية يف أحكام قطاع الطريق : ( يقول الشيخ عبدالرمحن السعدي 
يمتنع الناس من سلوك الذين يعرضون للناس، فيغصبوم أمواهلم، ويقتلوم ، وخييفوم ، ف
عند إقامة احلد عليهم  –الطريق اليت هم ا ، فتنقطع بذلك ، فأخرب اهللا أن جزاءهم ونكاهلم 

  )٣( . )أن يفعل م واحد من هذه األمور  –
وتفصيل أحكام قطاع الطرق يف هذه اآلية جاء بأسلوب اللف امل والنشر املفصل ،    

  .بأسلوب مجيل ، وإجياز بليغ 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٧٣/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ١( 
  ) ٣٣( سورة املائدة  –)  ٢( 
  )  ٤٤١/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  –)  ٣( 
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  .ابقة قصص األمم الس : الثالث
آيات منها جاءت يف  أن سبع ر ، لوجدنالو تتبعنا اآليات اليت احتوت على اللف والنش   

ن بعض قصص األمم السابقة ، مثل بين إسرائيل ، وفرعون وقومه ، ع معرض كالم اهللا
حينما أمر بالنداء للحج ، ويف ذلك  –عليه السالم  –وقصة لقمان مع ابنه ، وقصة إبراهيم 

  .داللة على أمهية هذا الفن يف القصص القرآين 
  
  :تحدث عن هذا املوضوع من اآليات اليت تف
  :تعاىل  قوله - ١

â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB 

×Aôâtã üwur öN èd tbrãç |ÁZãÉ ÇÍÑÈ á )١(      

ûw ìÌì( : جاء اللف يف قوله تعاىل       øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R  (كلمة ف)§øÿtR  ( وردت يف

ما يقابل كل  - عز وجل  - اهللا  ختتلف عن األخرى ، مث بنييف كل مرة هذه اآلية مرتني ، و

wur ã@t6: (  قال عن النفس األوىل، فبطريق النشر نفس  ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© ( وقال عن الثانية  :

)üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã ( .  

 معرض كالم اهللا عن بين إسرائيل ، وتذكريهم بالنعم اليت أحاطهم جاءت يفهذه اآلية ف    
وقد كانت اليهود تتوهم أو تعتقد أن نسبتهم إىل األنبياء وكرامة : ( يقول ابن عاشور . ا 

أجدادهم عند اهللا تعاىل مما جيعلهم يف أمن من عقابه على العصيان والتمرد ، كما هو شأن 
فحذرهم سبحانه من يوم القيامة ، وأنه ال شفاعة  )٢(. ) طاطها األمم يف إبان جهالتها واحن

  . وال فدية حينئذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٤٨( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٤٨٦/  ١/  ١( التحرير والتنوير  –)  ٢( 
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  :تعاىل  قوله  - ٢
 â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ólÌç øÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )١(  

/ôMt: (اللف والنشر جاء يف قوله تعاىل      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èpuZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ 

öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óOßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   (  
  . لة واملسكنة ، وقتل األنبياء سبب لرجوعهم بغضب اهللا فالكفر بآيات اهللا سبب لضرب الذ

y7Ï9ºså óO(: مث جعل النشر السابق لفاً آخر ونشره ، فقال  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ  (ان يقابل فالعصي
     .الكفر بآيات اهللا ، واالعتداء يقابل قتل األنبياء 

ة جاءت يف معرض كالم اهللا عن بين إسرائيل وتذكريهم بالنعم اليت أحاطهم ـهذه اآليف   
أن قابلوا تلك النعم ا ، من مأكل ومشرب وغريها من النعم الكثرية ،  فما كان منهم إال 

صنيعهم ، فضرب عليهم الذلة واملسكنة وذلك بسبب  ، فعاقبهم اهللا على سوء بالكفر
كفرهم بآيات اهللا ، وغضب عليهم ولعنهم بسبب قتلهم ألنبيائهم ، ومن املالحظ أن هذا 

بني أسباب ذلك العقاب بأدق نظم ، وأحسن  ، الذي العقاب جاء بأسلوب اللف والنشر
  )٢( .وصف 

  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٦١( سورة البقرة  -)  ١( 
  ) ٦٠ – ٥٩/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
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  : تعاىل  قوله - ٣

â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )١(  

N( : جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله     ä3 ç/q è=è%  (  فقال مث جاء النشر بعده ) :}ëÎgsù 

Ío uë$yÚÏtø:$$x.  ( أي قلوب كاحلجارة ، وقال : )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  ( أي وقلوب أشد قسوة من
    .احلجارة 

هذه اآلية ذكرت يف قصة بين إسرائيل عندما أمرهم اهللا بذبح البقرة ، فتعنتوا وتشددوا ، ف   
مل تزد قلوم  قاسية ، وأن الفضائل والنعم اليت أغدقها عليهمبأا قلوم  تعاىلاهللا  فوصف

إال قسوة ، فأمجل سبحانه القلوب ، مث فصل وصف تلك القلوب بأن منها ما هو كاحلجارة 
  )٢(. وهذا هو أسلوب اللف امل والنشر املفصل . ومنها ما هو أشد قسوة من احلجارة 

  
  :تعاىل  قوله - ٤

 â N x. ur Ï̀iB >ptÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )٣ (    

N: ( اللف يف هذه اآلية جممل وهو يف قوله تعاىل       x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  ( أي قرى

«¹G$: (كثرية ، مث نشر اللف بقوله تعاىل  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( أي بعض القرى جاءها بأسنا
  .نا وهم يف وقت القيلولة بياتاً ، وبعض القرى جاءها بأس

  ــــــــــــــــــ
  ) ٧٤( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ١١٤/  ١( تفسري القرآن العظيم  : انظر   -)  ٢( 
  )  ٤( سورة األعراف  –)  ٣( 
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هذه اآلية ديد للمشركني املكذبني املعاندين ، بأم إن مل يؤمنوا فإن اهللا قادر على ف      
فكم من أهل قرية مشركني أهلكهم اهللا قرى كثرية من قبلهم ،  أن يهلكهم كما أهلك

   )١(. بسبب شركهم ، فكونوا يا أهل مكة حذرين من أن يصيبكم ما أصام 
بأسلوب اللف امل والنشر املفصل ، بنظم دقيق ، وإجياز  فجاء بيان عقوبة أولئك القوم    
  .بليغ 

  
  : تعاىل  قوله - ٥
â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )٢(  

Óyõq: ( جاء اللف يف قوله تعاىل      ãB ¼ çmtBöq s%ur  (جاء النشر بعده ، فقال تعاىل مث : 

)(#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ 8( : أي قوم موسى ، وقال ) #$ uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (موسى  أي .  
مع فرعون ،  –عليه السالم  –في هذه اآلية خيربنا تعاىل عن طرف من قصة  موسى ف    

إنه مشهد التآمر : ( يقول سيد قطب معلقاً على هذه اآلية . وما فيها من أحداث عظيمة 
فإذا املأل ... والتناجي باإلمث والتحريض ، بعد اهلزمية واخلذالن يف معركة اإلميان والطغيان ، 

فإذا هو هائج مائج، ... يتناجون بالشر واإلمث، وهم يهيجون فرعون على موسى ومن معه، 
  )٣(. )متوعد ، مستعز بالقوة الغامشة اليت بني يديه ، وبالسلطان املادي الذي بني يديه مهدد 

ضد موسى وقومه ، جاء عن طريق اللف  - من حاشيته  - وهذا التآمر والتهييج لفرعون     
  .  والنشر غري املرتب 

  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٣/  ٢القسم  ٨/  ٤( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٢٧( سورة األعراف  –)  ٢( 
  ) ١٣٥٣/  ٣( يف ظالل القرآن  –)  ٣( 
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  : تعاىل  قوله -٦

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê öúü Ï?ù' tÉ Ï̀B Èe@ä. ?dksù 9,äÏJ tã 

ÇËÐÈ á  )١(  

b: (أمجل اللف يف قوله تعاىل      Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( مث جاء النشر بعد ذلك مفصالً وهو قوله

öÇq: (تعاىل  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( أي يأيت ناس رجاالً ، وناس يأتون على كل
  .ضامر من الدواب 

بأن ينادي لفريضة   -عليه السالم  –نبيه إبراهيم  –عز وجل  –ففي هذه اآلية يأمر اهللا    
  )٢(. تون رجاالً وركباناً من كل مكان  له استجابة الناس لندائه ، فسيأاحلج ، وقد ضمن اهللا

ذكر الناس يف هذه اآلية ، وفصل إتيام للحج ، على طريقة اللف امل  تعاىل فأمجل   
  .والنشر املفصل 

  

  :تعاىل  قوله -٧
 â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( ¨b Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉèC 

9ëq ãÇsù ÇÊÑÈ á  )٣  (  
يف هذه اآلية حال صنفني من الناس ، املصعر خده ، واملاشي  -عز وجل  -أورد اهللا    

b¨: (مرحاً ، وهذا هو اللف ، مث قابل كل صنف مبا يناسبه ، فقال تعاىل  Î) ©!$# üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 

5A$tFøÉèC  (حاً ، وقال تعاىل وهذا يقابل املاشي مر) :ëq ãÇsù  ( وهذا يقابل املصعر خده للناس .  
فهذه اآلية جاءت يف قصة لقمان مع ابنه وهو ينصحه ويوجهه ، وهو يف هذه اآلية ينتقل     

  )٤(. به إىل آداب التعامل مع اآلخرين ، فنهاه عن احتقار الناس والتفاخر عليهم 
  ــــــــــــــــــــ            

  )  ٢٧( سورة احلج  –)  ١( 
  )  ١٩٣ – ١٩٢/  ٣( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٨( سورة لقمان  –)  ٣( 
  ) ١٦٦/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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مث جاءت النتيجة بأن اهللا ال حيب كل خمتال فخور ، على أسلوب النشر غري املرتب للف 
  .املفصل 

  

  .  الكونية اليت تدل على وحدانيته آيات اهللا:  الرابع
من املوضوعات املهمة اليت كان للف والنشر أثر واضح يف تبيينها ، اآليات والدالئل اليت    

يف كتابه الكرمي الكثري من اآليات واملعجزات اليت يبني اهللا تعاىل تدل على وحدانية اهللا ، ف
  .ر لعبادة ملن تأمل فيها وتدبتدل على أنه املستحق ل

  
  : من اآليات اليت تتحدث عن هذا املوضوع ف

  
  :تعاىل  قوله -١

â  $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä ( !$tRöq ysyJ sù sp tÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB (#q äótG ö;tG Ïj9 

Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë (#q ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &ä óÓx« çm»oY ù=¢Á sù WxäÅÁ øÿs? á )١(  

tRöq$!: ( شاهد اللف قوله تعاىل      ysyJ sù sptÉ#uä È@øã ©9$# !$uZù=yèy_ur sp tÉ#uä Íë$pk̈]9$# Zo uéÅÇö7 ãB  ( مث جاء

q#): (النشر بعد ذلك فقال تعاىل  äótG ö;tG Ïj9 Wx ôÒ sù Ï̀iB óO ä3 În/ §ë  (هار ، مث قال وهذا يناسب آية الن

q#): (تعاىل  ßJ n=÷ètG Ï9ur yäyâtã tûü ÏZÅb¡9$# z>$|¡ Ïtø:$#ur  (  وهذا يناسب آية الليل ،.  
فهذه اآلية فيها ذكر آليتني من آيات اهللا الكونية العظيمة ، ومها الليل والنهار ، وما      

سبون السنني ويطلبون الرزق بالنهار ، وحي فيهما من فوائد للناس ، فهم يسكنون بالليل ،
وهذا هو غالب حال الناس ، فعندما ذكر اهللا الليل والنهار ، ذكر بعدمها فائدتني  )٢(ما ، 

  .من فوائدمها دون تعيني ، ثقة بأن السامع يرجع كل فائدة إىل ما هي له 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٢( سورة اإلسراء  –)  ١(  
   ) ٢٧/  ٣( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢(  
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  : تعاىل  قوله -٢

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )١(     

ü@øã(يف اآلية الكرمية بني اهللا تعاىل مجع     ملتعدد ، مث على طريقة اللف ا)  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©

q#)( :فقال تعاىل  ،منهما  تص به كلذكر ما خي ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  (  ، ص تمث ذكر ما خيأي الليل

q#)( :النهار فقال به  äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù   (   

فأخرب تعاىل يف هذه اآلية عن بعض آياته الكونية املشاهدة ، فذكر الليل والنهار ، مث نشر     
  )٢( .منهما غالباً من غري تعيني ، وكان ذلك النشر مرتباً على ترتيب اللف   ما يكون يف كلٍ

  

  . الوعد والوعيد :  اخلامس
فيها فن اللف والنشر ، ألن اهللا  والوعيد من املوضوعات اليت استعملموضوع الوعد     

زاء ، منهما ، فيعد املؤمنني بأحسن اجل لعندما يذكر فريقني خمتلفني ، فإنه يبني ما لك
  .ويتوعد اآلخرين بأشد العذاب 

  :من اآليات اليت تتحدث عن هذا املوضوعف
  
  : قوله تعاىل  -١
 â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÷rr& uíÎA ù' tÉ y7ï/ uë ÷rr& öÜ ÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë 3 tPöq tÉ 

íÎA ù' tÉ âÙ ÷èt/ ÏM» tÉ# uä y7În/ uë üw ßìxÿZtÉ $²¡ øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3 s? ôMuZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡ x. þíÎû 

$pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöçyz 3 È@è% (#ÿrãç Ïà tGR$# $̄RÎ) tbrãç Ïà tFY ãB ÇÊÎÑÈ á  )٣(    
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٧٣( سورة القصص  –)  ١( 
  ) ٣٥٠/  ٣( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  )  ١٥٨( سورة األنعام  –)  ٣ (
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¡üw ßìxÿZtÉ $²: (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله تعاىل     øÿtR  ( ة اليت مل نفس املؤمنالأي

 -ال ينفع نفساً إمياا : ، مث نشر اللف وفصله ، فاملعىن  ةنفس الكافرالعمل صاحلاً ، وت
ىل النفس املؤمنة ، أو مل تكن آمنت من أو كسبت يف إمياا خرياً  ، وهذا يرجع إ - حينئذ 

  .قبل أو كسبت يف إمياا خرياً من قبل ، وهو يرجع إىل النفس الكافرة 
فيتوعد اهللا تعاىل يف هذه اآلية صنفني من العباد ، مها الذين آمنوا ولكنهم مل ينتفعوا    

أن االنتظار والتريث عن بإميام ومل يكسبوا خرياً قط ، والكافرين الذين مل يؤمنوا أصالً ، ب
اإلميان وخيم العاقبة ، ألنه مهدد مبا مينع من التدارك عند الندامة ، فحينما يرتل العذاب ، 

  )١(. فإنه ال ينفع حينئذ اإلميان وال تبقى فسحة لتدارك ما فات 
  : قوله تعاىل  -٢

â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. 

ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù ( b Î) ur (#öq ©9uq s? þíÎoTÎ*sù ß$% s{r& ö/ ä3 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ AéçÎ6 x. ÇÌÈ á  )٢(   

b(: قوله تعاىل جاء اللف يف اآلية يف       r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î)( بعد  ، مث ذكر

N: (فقال سبحانه جزاء من استغفر وتاب على طريقة النشر ، ذلك  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym 

#ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB  (تغفار ، مث قال سبحانهاالس وهذا جزاء  ) :ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù 

¼ ã& s#ôÒ sù  (ة التوب وهذا جزاء.  
ية باالستغفار والتوبة ، ووعدهم إن فعلوا ذلك باجلزاء فأمر اهللا تعاىل عباده يف هذه اآل    

وقد جاء بيان ذلك  )٣( احلسن ، وتوعدهم بعذاب يوم كبري إن هم تولوا وأعرضوا ،
  . بأسلوب اللف والنشر 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١٨٦ – ١٨٣/  ٨/  ٤( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١(  

  ) ٣( سورة هود  –)  ٢( 
  )  ١٦٠ – ١٥٩/  ٤( معامل الترتيل : انظر  –)  ٣( 
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٢٠٣ 

  :تعاىل  قوله - ٣

â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )١(  

Yäöç#: (قوله تعاىل  جاء اللف يف   t/ üwur $¹/#uéü°   ( فقال  بعده النشرمث ذكر) :ûwÎ) $VJäÏHxq   (

Yäöç#(   :ه ـوهذا يقابل قول t/  ( ، مث قال ):$]%$¡¡ xî ur  ( وهذا يقابل قوله) :$¹/#uéü° . (  
ففي هاتني اآليتني ذكر لبعض ما جيازي به اهللا الكافرين يوم القيامة ، ويف ذلك توعد ملن     

  )٢(. مل يؤمن بأن هذا اجلزاء والعقاب سيكون من نصيبه 

  

  .تبيني احلق ودحض الباطل األمثال اليت يضرا اهللا للناس ل : السادس
ضرب األمثال يف القرآن كثري ، وقد جاءت ثالثة أمثال من األمثال القرآنية مشتملة على     

  .حمسن اللف والنشر ، وكان له دور واضح يف بيان هذه األمثال 
  : هذا املوضوع فمن اآليات يف 

  
  :قال تعاىل  -١

â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )٣(    

ã@sW( :قوله تعاىل     tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#     ( أي فريق الظاملني وفريق املؤمنني ، وهذا هو اللف ، مث

4ëyJ : ( جاء النشر ففصل امل ، فقال  ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur  (  ، مث وهذا يناسب الظـاملني

ÎéçÅÁ(:  قال t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur  ( وهذا يناسب املؤمنني.  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٥ – ٢٤( سورة النبأ  –)  ١( 
  )                            ٣٩٦/  ٤( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  )   ٢٤( سورة هود  –)  ٣( 
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ضرب اهللا مثالً يشبه به حال املؤمنني والكافرين ، فمثل املؤمنني كمثل ففي هذه اآلية ي    
ى ـن نعم ، ومثل الكافرين كمثل األعمـم ينتفعون مبا وهبهم اهللا مـالبصري والسميع فه

  )١(. و األصم ، ال يفيدون وال يستفيدون 

ريقني ، مث فأمجل ذكر الف. وضرب هذا املثل جاء بأسلوب اللف امل والنشر املفصل    
  . فصله ، بأسلوب دقيق ، وإجياز بليغ 

  
  : قوله تعاىل  -٢

â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )٢(   

,: (شاهد اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل     ysø9$#   ( و)@ÏÜ» t7 ø9$#ur  ( مث نشر اللف ، فقال

'Br̈$: (تعاىل  sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  ( وهذا حال الباطل ، مث قال) :$̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# 

ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{   .وهذا حال احلق )  #$

ن ، فمن الناس من ففي هذه اآلية يضرب اهللا مثالً يشبه فيه اختالف حال من يسمع القرآ   
  .ينتفع به ، وهم املؤمنون ، ومنهم من ال ينتفع به وهم الكافرون الغافلون 

  ــــــــــــــــــــ 
  ) ١٧٠/  ٤( معامل الترتيل : انظر  –)  ١( 
  )  ١٧( سورة الرعد  –)  ٢( 
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وهذا السيل فحال القوم كحال املاء الذي يرتل من السماء ، فاملاء مير على اجلبال واألودية ، 
حيمل معه الزبد واملاء ، أما الزبد فيذهب ، وأما املاء الصايف فيبقى يف األرض ويفيدها بإذن 
اهللا ، فكذلك القرآن يسمعه أناس خمتلفون ، ينتفع به من وقر اإلميان يف قلبه ، ويسمعه قوم 

ب اللف وضرب املثل للحق والباطل جاء بأسلو )١(. مير عليهم دون االستفادة مما فيه 
  )٢(. املفصل والنشر غري املرتب 

  
  : قوله تعاىل  -٣

â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )٣(   

ä!$uã(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع     ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{ على طريقة اللف ، مث ذكر ما )  #$

b¨ 4: (، فقال  يناسب كل منهما Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ : مث قال )  #$

)( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{ $#  (.  

تجابة الناس لدين اإلسالم ، ففريق يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية متثيالً يبني فيه مدى اس     
وكان األسلوب الذي . استفاد وآمن باهللا فهو كاحلي ، وفريق آخر مل يؤمن فهو كامليت 

ضرب به هذا املثل هو أسلوب اللف والنشر ، ألن السامع يستطيع أن يعرف منهم األحياء ، 
  )٤(. ومنهم األموات 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١١٧/  ١٣/  ٦( ر والتنوير  التحري: انظر   -)  ١( 
  )  ٣١٨/  ١٠( نظم الدرر : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٢( سورة فاطر  –)  ٣( 
  ) ٢٧٤/  ١٢( الدر املنثور يف التفسري باملأثور : انظر  –)  ٤( 
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٢٠٦ 

  .والرد عليهم بعض مزاعم املشركني و أهل الكتاب  ذكر : السابع
سنات اليت استعملت يف القرآن الكرمي ، أسلوب اللف والنشر من ضمن األساليب واحمل    

، أو مزاعم  - صلى اهللا عليه وسلم  –للرد على بعض مزاعم أهل الكتاب قبل الرسول 
، فكان للف والنشر األثر البارز ، والدور  - صلى اهللا عليه وسلم - املشركني يف عهده 

  .الواضح ، يف تبيني تلك املزاعم للناس 
  

  : هذا املوضوع من اآليات اليت تتحدث عنف
  

  :تعاىل  قوله - ١
â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(   

'Br̈$: ( الشاهد يف قوله تعاىل     sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ 

#ZéçÏW x.  ( فريق املؤمنني وفريق حيث جاء اللف متعدداً مفصالً ، فاشتمل على فريقني مها
الكافرين ، مث جاء النشر هلذا اللف ببيان مصري كل فريق ، فالضالل للكافرين ، واهلداية 

  .للمؤمنني 
يبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ال يستحيي من ضرب املثل بالبعوضة وما هو أشد منها ف    

حقارة ، وهذه اآلية رد من اهللا تعاىل على من زعم أن اهللا أعز وأعظم من أن يضرب األمثال 
ويف اية اآلية يبني تعاىل أحوال الناس عندما يسمعون تلك  )٢(. بالذباب والعنكبوت 

ثال ، وهذه النتيجة جاءت على طريقة اللف والنشر ، فكان الرد ذه اآلية على من  األم
   .الناس  مراعاة لكراهية ، زعم أن ضرب تلك األمثال منكر

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٦( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢٠٦/  ١/  ١( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
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  : تعاىل  قوله - ٢
â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 öÅ ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tB r& 3 ö@è% (#q è?$yd 

öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZà2 öúü Ï%Ïâ» |¹ ÇÊÊÊÈ á  )١(     

q#( : اللف يف هذه اآلية جممل يف قوله تعاىل     ä9$ s%ur  ( ، ًومعىن وجاء النشر بعده مفصال
لن : لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، وقالت النصارى : ليهود وقالت ا: هذه اآلية 

  .يدخل اجلنة إال من كان  نصرانياً 
ففي هذه اآلية يزعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه لن يدخل اجلنة إال من كان     

ون من جنسهم ، فاليهود يزعمون أنه لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، والنصارى يزعم
، فذكر تعاىل مقولتهم تلك ، وطالبهم بالدليل على  أنه لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانياً

صدق مقولتهم ، فأبطل اهللا دعواهم وطالبهم بالربهان على قوهلم ذلك ، وهو سبحانه يعلم 
  )٢( .كذم وزيفهم 

والنصارى ، ثقة فأسلوب اللف كان حاضراً يف هذه اآلية ، فاللف كان بني قويل اليهود     
äq·#( : يف قوله تعاىل ) أو(فـ  )٣(. بأن السامع يرد إىل كل فريق قوله  èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR  (

فاإلمجال يف اللف يدل على أن قول  )٤(.لتقسيم القولني ، لريجع السامع كل قول إىل قائله 
لـة ، على اختالف مللهم ، وأم يتوحدون ضد م الطائفتني خيرج من مشكاة واحدة

  .اإلسالم 
  

  :قوله تعاىل  - ٣
 â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3 ö@è% ö@t/ s' ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( $tBur tb% x. z̀ ÏB 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÌÎÈ á  )٥(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١١١( سورة البقرة  –)  ١( 
  )   ٥٥٩/  ١(  التفسري باملأثور الدر املنثور يف: انظر  –)  ٢( 
  ) ٩١( الكشاف : انظر  –)  ٣( 
  ) ٦٧٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر   -)  ٤( 
  ) ١٣٥( سورة البقرة  –)  ٥( 
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q#(: اللف امل يف قوله تعاىل      ä9$s%ur  ( وقالت اليهود : مث جاء النشر بعده ، فاملعىن :
  .كونوا نصارى تدوا : النصارى  كونوا يهوداً تدوا ، وقالت

تباع هم املهتدون ، ويدعي النصارى أن أتباع اليهودية ففي هذه اآلية يدعي اليهود أن أ   
النصرانية هم املهتدون ، فأتى الرد القاطع من اهللا تعاىل على دعوى كل فريق ، فاحلقيقة هي 

  )١(. هي  احلنيفية ، و  –عليه السالم  -أن املهتدي هو من اتبع ملة إبراهيم 
فاإلمجال يف اللف دل على أن قول الطائفتني خيرج من مشكاة واحدة ، على تتابع زمانه    

وتفرق أفراده ، وأن هذا دليل على أن الكفر ملة واحدة ، وهو األمر الذي ما كان ليظهر 
  .بغري اللف والنشر 

  
                                     :                                      قوله تعاىل  - ٤
â ôQ r& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» yg x© ¼ çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )٢(     

bq: (اللف امل يف قوله تعاىل       ä9q à)s?  ( اليهود والنصارى ، مث أتى النشر بعده ، : أي
إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ، : أن اليهود قالوا : فاملعىن 

  . إمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا نصارى إن إبراهيم و: والنصارى قالوا 
كانوا على  –عليهم السالم  –فأهل الكتاب يزعمون أن إبراهيم وأبناءه من الرسل    

ديانتهم ، فاليهود يزعمون أم كانوا يهوداً ، والنصارى يزعمون أم كانوا نصارى ، 
  )٣(   .دعواهم  فأبطل اهللا زعمهم ذه اآلية ، وطالبهم بالبينة على صحة

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٧٣٦/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  )   ١٤٠( سورة البقرة  –)  ٢( 
  ) ١٧٧/  ١( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٣( 
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  :تعاىل  قوله  -٥

 â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )١(   

ÏMs9$s%ur ßäq(: جاء اللف يف قوله تعاىل       ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  ( مث نشر بعد ذلك بقوله :

)ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur  ( حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، وقالت : وقالت اليهود : واملعىن

  .حنن أبناء اهللا وأحباؤه : النصارى 
كل فريق منهم أم أبناء هذه اآلية زعم آخر من مزاعم اليهود والنصارى ، فقد ادعى     
، ملا عذم  زعمهم هذا بأم لو كانوا أبناء اهللا وأحباءهبوبون عنده ، فأبطل اهللا احملهللا ا

  )٢( .بذنوم ، مث أكد حقيقتهم بأم بشر من خلق اهللا ، يناهلم ما ينال مجيع البشر 

  

  .  –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول : الثامن 
حينما كذبه قومه ، ،  –صلى اهللا عليه وسلم  –اآليات تسلية للرسول جاءت بعض     

  . حىت ال يضيق صدره ، وقد جاءت هذه التسلية  بأسلوب اللف والنشر وعادوه ، 
  :آليات اليت تتحدث عن هذا املوضوع  من اف

  
  : قوله تعاىل  -
â $ ¨B ãA$ s)ãÉ y7 s9 ûwÎ) $ tB ôâ s% ü@ãÏ% È@ ßôîç=Ï9 Ï̀B y7 Î=ö7s% 4 ¨bÎ) y7 / uë rä%s! ;otçÏÿøótB r èåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  á )٣(     

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١٨( سورة املائدة  –)  ١( 
  ) ٣٤ – ٣٣/  ٢( تفسري القرآن العظيم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤٣( سورة فصلت  –)  ٣( 
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، مث نشره  فقال  مجع اهللا يف هذه اآلية بني القائل واملقول له على أسلوب اللف املفصل    

b¨: (تعاىل  Î) y7/ uë rä% s! ;o tç ÏÿøótB  ( وهذا يناسب املقول هلم ، مث قال) :rèåur A>$s)Ïã 5OäÏ9r&  (

  .وهذا يناسب القائلني 
، فاألذى الذي أصابه قد أصاب  - صلى اهللا عليه وسلم  -ففي هذه اآلية تسلية للرسول    

تعاىل رسوله بالصرب كما صرب الرسل من قبله ، وأخربه الرسل واألنبياء من قبله ، مث أمر اهللا 
  )١(. إن ربك ذو مغفرة ألوليائه ، وذو عقاب شديد ألعدائه : بالعاقبة ، وهي 

  
  .عالقة املسلمني مع جمتمع الكفار اخلارجي :  التاسع

من املوضوعات اليت رصدها البحث واشتملت على اللف والنشر ، عالقة املسلمني مع    
الكفار اخلارجي ، فبني اهللا هلم كيفية معاملة الكفار ، والرد عليهم ، وحذر من جمتمع 

  .اخلضوع هلم ، أو االنصياع ملا يدبرونه ، بل وتوعد من يفعل ذلك 
  : من اآليات اليت تتحدث عن هذا املوضوع ف

  :قوله تعاىل  -
â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 
y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨٦/  ٢٤/  ١٢( املعاين  روح: انظر  –)  ١( 
  )  ٢١٧( سورة البقرة  –)  ٢( 
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t̀Bur ÷äÏâs?öç : (الشاهد يف قوله تعاىل       tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (  

t̀Bur ÷äÏâs?öç: (حيث لف قوله تعاىل   tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uä sù uq èd ur Öç Ïù% ü2 (  مث نشره

´y7Í : (بقوله  ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç Åz Fy$#ur (  ( ، مث قال وهذا حكم الردة :

)y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( وهذا حكم املوت على الكفر.  

ففي هذه اآلية جييب اهللا تعاىل عن سؤال من سأل عن حكم قتال املشركني يف األشهر     
احلرم ، ويذكر املسلمني بعدم القتال فيها ، ويعرض بأمور يفعلها الكفار هي أعظم عند اهللا 

      . لكفر باهللا وصد املسلمني وإخراجهم من ديارهم من القتال يف األشهر احلرم ، مثل ا
فهذه اآلية توضح للمسلمني موقفهم من الكفار ، فتقرر حرمة الشهر احلرام ، لكنها تبني     

لقد : ( يقول سيد قطب . أن الكفار فعلوا أشياء هي أكرب من القتال يف الشهر احلرام 
 ر احلرام جمرد ستار حيتمون خلفهحبرمة الشه، وكان التلويح د ا باطل كانت كلمة حق يرا

لتشويه موقف اجلماعة املسلمة ، وإظهارها مبظهر املعتدي ، وهم املعتدون ابتداء ، وهم 
       ) ١(. ) الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء 

رتد مث بعد أن بني اهللا يف هذه اآلية القاعدة يف معاملة املشركني ، ذكر يف ايتها عاقبة من ي  
عن دينه ، ويستسلم ألولئك الكفار ، ويتبع طريقتهم ، فمن ارتد عن دينه فقد حبط عمله ، 

هذا التحذير من اتباع املشركني سلك فيه فإن مات على ردته فمصريه جهنم خالداً فيها ، و
  .مسلك اللف والنشر املرتب 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٢٦/  ١( يف ظالل القرآن  –)  ١( 
  

  



  ــــــــــ املبحث الرابع ــــــــ الفصل الثاين ـــــــــــــ
 

 
٢١٢ 

  .أوصاف القرآن الكرمي :  شرالعا
  .، احلديث عن أوصاف القرآن الكرمي عات اليت جاء فيها اللف والنشر من ضمن املوضو   
  : آليات اليت تتحدث عن هذا املوضوعمن اف

  : قوله تعاىل  -

â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )١(  

ôMyJ(:  اللف يف قوله تعاىل      Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä  (قولهو  :)Mn=Å_Á èù  (مث نشر هذا اللف بقوله 

Ï̀B ÷b: (تعاىل  à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  (أحكمها حكيم وفصلها خبري : ي أ.  
 فيصف تعاىل يف هذه اآلية آيات القرآن الكرمي بأا حمكمة مفصلة من عند حكيم خبري ،    
آياته احلكيم ، وفصلها اخلبري ، فذكر صفيت اإلحكام والتفصيل ، مث ذكر ما أحكم : ي أ

  )٢(. خيص كل صفة ، على طريقة النشر املرتب على ترتيب اللف 

  
  .النصح واإلرشاد : احلادي عشر 

موضوع النصح واإلرشاد كان من املوضوعات اليت استعمل فيها أسلوب اللف والنشر   
  : تتحدث عن هذا املوضوع  من اآليات اليتفبوضوح ، 

  
  :قوله تعاىل  -
 â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9$# yâ ãèø)tF sù $ YBq è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C  á  )٣(     

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١( سورة هود  –)  ١( 
  ) ٧٨٥/  ١( كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٩( سورة اإلسراء  –)  ٣( 
  

  



  ــــــــــ املبحث الرابع ــــــــ الفصل الثاين ـــــــــــــ
 

 
٢١٣ 

wur ö@yèøgrB x8: (جاء اللف يف قوله      yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  (

وهو ي عن البخل واإلسراف مث ذكر نتيجة كلٍ منهما على طريقة النشر املرتب ، فقال 

(yâãèø(: تعاىل  tFsù $YBq è=tB  ( ، مث قال  وهذا مصري البخل) :#·ëq Ý¡ øt¤C ( ذا مصري اإلسراف وه.    

البخل : فالقرآن الكرمي دعا إىل التوسط يف اإلنفاق من خالل عرض الصورتني املتقابلتني     
املالمة واحلسرة ، وجاء هذا بطريق اللف : والعاقبة الوخيمة لكل منهما ، واإلسراف ، 
نفر من هاتني الصورتني لتستقر يف النفس الصورة احلسنة ، ويقتنع الذهن  والنشر الذي

  .بنفسه بالصورة املطلوبة 
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 ٢١٤ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  : الفصــــــل الثالــث 
  

اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى 
  املقطـع والسـورة

  
  : املبحث األول 
 املفردات 
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 ٢١٥ 

  املفردات: املبحث األول 
  
  

  :توطئة 
، يف سياق املقطع أو  ما يتعلق باملفردةأوضح س -إن شاء اهللا  –يف هذا املبحث    

ووظيفتها يف خدمة معاين  -سواء كانت حرفاً ، أو امساً ، أو فعالً  - السورة ، 
من خالل تقصي معانيها ، ومن خالل أصالتها ،  وأحدد داللتهاالكرمي ، القرآن 

وما حصل فيها من زيادة، فالنظر للمفردة سيكون من خالل حروفها ومادا 
واملفردات اليت سيتناوهلا هذا املبحث ..  ) نكرة ، معرفة ، مفرد ، مجع (وهيئتها 

ت اليت تدعم ، وكذلك املفردا هي املفردات املوجودة يف شاهد اللف والنشر
  .الشاهد وتعززه 

وسأكتفي يف هذا املبحث باملفردات يف سياق املقطع أو السورة ، أما التراكيب     
  .   والتصوير والتحسني فستأيت يف املباحث القادمة 
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 ٢١٦ 

  : قال تعاىل  –١
â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ ÷b Î*sù óOçFøÿÅz »w$y_Ìç sù 

÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ $̈B öN s9 (#q çRq ä3 s? öcq ãK n=÷ès? ÇËÌÒÈ á   
)١(  

، فإن على الصالة ، وخاصة الصالة الوسطى  هللا املؤمنني ، ويأمرهم باملواظبةخياطب ا     
يصلوا راجلني ، أو راكبني ، فإذا زال احلرب ، ف ةبأن كانوا يف حال تعذر عليهم أداؤها

  )٢(.  فيجب عليهم أن يصلوا الصلوات اخلمس تامة حبقوقهااخلوف 
b÷: (يف قوله تعاىل جممالً اللف جاء     Î*sù óO çFøÿÅz  ( فاخلطاب للمؤمنني باختالف أحواهلم يف

w$y_Ìç«: (اىل جاء النشر بعد ذلك ، فقال تعحالة احلرب ، و sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( منكم أي فالرجال
  )٣( .على قدر استطاعة كل منهم يصلون رجاالً ، والركبان يصلون ركباناً 

Nºuq: (فردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قوله امل   n=¢Á9$#  ( و)ësÜóôâq ø9$#  ( و
)ûü ÏFÏY» s%   ( و)w$y_Ìç sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë  ( و)b Î*sù óO çFøÿÅz  ( و)!#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr&  ( ا كالتايلوبيا ، :  

    )(#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$#   (  ) ٤(. للعهد : يف الصلوات ) أل(  )Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$#   (

العلماء يف الصالة واختلف  )٥(. تأنيث األوسط ، وأوسط الشيء ووسطه خياره: الوسطى 
 العشاء ،: املغرب، وقيل: العصر ، وقيل: الظهر ، وقيل: لفجر ، وقيلهي ا: الوسطى ، فقيل

، وخصت الصالة  )٦(وقيل هي خمفية غري معينة ، وأكثر العلماء يرى أا صالة العصر 
الوسطى بالذكر وإن كانت اندرجت يف عموم الصلوات قبلها تنبيهاً على فضلها على غريها 

  )٧(. من الصلوات 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٢٣٩ – ٢٣٨( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢٩٠ - ٢٨٧/  ١( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
  )  ٤٠٧/  ٢) ( أسسها وعلومها وفنوا ( انظر البالغة العربية  –)  ٣( 
  ) ٢٤٨/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
سيد : لم التفسري ، لإلمام الشوكاين ، حتقيق فتح القدير ، اجلامع بني فين الرواية والدراية من ع: انظر  -)  ٥( 

  ) ٣٨٠/  ١( دار احلديث ، القاهرة  -هـ ١٤١٣/  ١الطبعة  –إبراهيم 
  ) ٣٢٣ – ٣٢٢/  ١( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٢٨٩ – ٢٨٧/  ١( معامل الترتيل : انظر  –)  ٦( 
  )  ٢٤٩/  ٢( البحر احمليط : انظر  –)  ٧( 
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 ٢١٧ 

ûü( :  القنوت يف قوله تعاىل   ÏFÏY» s%  (  الطاعة ، مث مسي القيام يف الصالة قنوتاً : أصله .)١(  

w$y_Ìç(: قوله    sù (   وقوله  ،مجع راجل :)$ZR$t7 ø. âë  ( راكب مجع.)٢(  

b: (يف قوله    Î*sù óO çFøÿÅz »w$y_Ìç sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ* sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$#  ( جاء يف األمن بـ
  )٣(. ؛ بشارة للمسلمني ، بأم سيكون هلم النصر واألمن ) إنْ(،  ويف اخلوف بـ ) ذا إ( 

فمن خالل معرفة مفردات النشر يف هذا املقطع استطعنا فهم احلكم الشرعي املتعلق بكيفية 
  . أداء الصالة يف حال اخلوف واحلرب 

  
  : قال تعاىل  -٢
â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )٤(  
ذكر اهللا تعاىل حال املؤمنني يف األمم السابقة مع أنبيائهم ، وكيف أم ثبتوا على دين ي     

اهللا يف املواقف الصعبة ، فعلموا أن الذنوب واإلسراف من أعظم أسباب اخلذالن ، فسألوا 
      )٥(. رم مغفرا ، فكان جزاؤهم أن نصرهم اهللا يف الدنيا، ووعدهم ثواباً عظيماً يف اآلخرة

/uZ$: (بني أمري الدنيا واآلخرة ، فقال تعاىل  يف هاتني اآليتني يف دعائهم مجع املؤمنون     uë 

öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ( 
ãN: ( فقال،  هللا لينشر اللف، مث جاء اجلواب من عند ا وهذا هو اللف ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO 

$uã ÷Rëâ9$# ( جزاؤهم يف الدنيا ، مث قال  وهذا) :z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( وهذا جزاؤهم  يف
  .اآلخرة 
  ــــــــــــــــــــــ

  )  ٢٦٠) ( ق ن ت ( مادة  –خمتار الصحاح : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٣٦/  ١(  قل السليمإرشاد الع: ر انظ –)  ٢( 
  )  ٤٧٠/  ٢/  ١( التحرير والتنوير   –)  ٣( 
  ) ١٤٨ – ١٤٧( سورة آل عمران   -)  ٤( 
  ) ٢٦٠/  ١( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٥( 
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 ٢١٨ 

oY$ ( :املفردات اليت سأدرسها يف هذا املقطع هي قوله    sù#uéó  Î) u ( و)ó̀¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$#  (

ûü(و  ÏZÅ¡ ósçRùQ$#  ( وتفصيلها كاآليت :  

oY$(: قوله تعاىل     sù#uéó  Î) ur (  اإلسراف هو التبذير ، أو ما أنفق يف غري طاعة .)واملقصود  )١

  )٢(. به يف اآلية الكرمية الكبائر من الذنوب 

z̀(: قوله تعاىل     ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$#  (أي ثواب اآلخرة :  من إضافة الصفة للموصوف

   )٣(. احلسن

ûü( : يف قوله ) أل(و     ÏZÅ¡ ósçRùQ$# (  إما للعهد ، وإما للجنس  .)٤(  

  
  :  قال تعاىل -٣

â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur öcrîç ßJ tÉ $pköé n=tæ öN èd ur $pk÷]tã tbq àÊÌç ÷èãB  á )٥( 

 :وقال تعاىل  -

â ôâs)s9 öc% x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã íÍ<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ á )٦(  

  ــــــــــــــــــــــ
  ) ١٤٧/  ٣) ( س ر ف ( ة ماد –القاموس احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ٨١/  ٣( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  )  ٥٧٦/  ١( فتح القدير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٩٧/  ٢( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٤( 
  )  ١٠٥( سورة يوسف  –)  ٥( 
  ) ١١١( سورة يوسف  –)  ٦( 
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 ٢١٩ 

 : وقال تعاىل  -
â çýJ!9# 4 y7 ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tGÅ3ø9$# 3 üì Ï%©!$#ur tA ÌìRé& y7 øãs9Î) ` ÏB y7 Îi/ ¢ë ë,ys ø9$# £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$ ¨Z9$# üw 

tbq ãZ ÏB÷sãÉ ÇÊÈ  ª!$# ì Ï%©!$# yì sùuë ÏNº uq» uK¡¡9$# Îéöç tóÎ/ 7â uHxå $ pktX÷r tçs? ( §NèO 3ì uq tGóô$# í n? tã Ä ö̧çyèø9$# ( tç¤Ç yôur 

}§ ôJ¤±9$# tçyJs)ø9$#ur ( @@ ä. ì ÌçøgsÜ 9@ y_ L{ ëwK|¡ ïB 4 ãçÎn/ yâ ãÉ tçøBF{ $# ã@ Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$# N ä3̄=yès9 Ïä!$ s)Î=Î/ öN ä3În/ uë 

tbq ãZ Ï%q è? ÇËÈ uq èdur ì Ï%©!$# £â tB uÚöë F{ $# ü@ yèy_ ur $ pkéÏù zÓÅõº ur uë #\ç» pk÷Xr&ur ( ` ÏBur Èe@ ä. ÏNºtçyJ̈V9$# ü@yèy_ $ pkéÏù 

Èû÷üỳ ÷r yó Èû÷üuZ øO $# ( ÓÅ´ øóãÉ ü@øä©9$# uë$ pk̈]9$# 4 ¨bÎ) í Îû y7 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbr ãç©3xÿtGtÉ á  )١(   

وما فيها من احلوادث والعرب ، انتقل من  –عليه السالم  –ملا ذكر اهللا قصة يوسف     
احلديث عن هذه القصة إىل ذكر املشركني الذين يرون آيات ودالالت كثرية يف السموات 

  .ك ال يتفكرون وال يعتربونواألرض ، كلها تدل على وحدانية اهللا ، ومع ذل

ويف اية سورة يوسف يذكر سبحانه اهلدف من ذكر القصص وإيرادها يف القرآن الكرمي    
وأا عربة وعظة ألصحاب العقول ، مث ذكر حقيقة القرآن ، وأنه خرب صادق غري خمتلق ، 

  )٢(. للمؤمنني   العباد ، وأنه هدى ورمحة وبيان لكل ما حيتاجه وأن فيه تفصيالً

صلى اهللا عليه  –ويف سورة الرعد بدأ اهللا احلديث فيها عن إثبات صدق دعوة الرسول    
وأن القرآن كالم اهللا حق مرتل من عنده سبحانه ، مث انتقل احلديث بعد ذلك عن  –وسلم 

بعض آيات اهللا اليت استدل ا على وحدانيته وتفرده بالعبادة سبحانه ، ومن هذه اآليات 
  .واألرض وما فيهما من آيات عظيمة ، ومنافع جليلة السموات 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣ – ١( سورة الرعد  –)  ١( 
  ) ٢٨٧ – ٢٨٣/  ٤( معامل الترتيل : انظر  –)  ٢( 
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 ٢٢٠ 

ûÉiï:(قوله تعاىل وهو يف آخر سورة يوسف جاء  اللف عرفنا فيما سبق أن    r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä 

íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  (وقوله ) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ 

Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öqs)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ  (سورة الرعد بنشر  مث بدئت

«y7ù=Ï? àM: (، فقال  اللف tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله) :$tB tb% x. $ZVÉÏâtn 2î uétIøÿãÉ  (  مث

%ª!$# ìÏ( :تعاىل  قال ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç¤Çyôur 

}§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  (  إىل قوله تعاىل) :¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ  (ا يقابلوهذ 

ûÉiï( :قوله تعاىل  r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( .  
ûÉiï: (املفردات اليت سأوضحها هي قوله    r( ü2ur  ( و)@à2  ( و)7ù=Ï?   ( و)ª!$# ìÏ% ©!$# 

yìsùuë ÏNºuq» uK pktX$( و )  }y_L@(و )  âuHxå (و )  9$#¡¡ ÷rtç s?  (  و )ç ¤Çyôur  ( و)ç În/ yâãÉ  ( و
)@Å_Á xÿãÉ  ( و)zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur  ( و )Èû÷ü ỳ ÷ryó Èû÷ü uZøO ÓÅ(و )   #$ ǿóãÉ  ( و)brãç ©3 xÿtG tÉ  ( اوبيا ،

  : كالتايل 
   )ûÉiï r( ü2ur   ( أصلها) كم  ومعناها معىن ،) أي ( اتصلت بـ كاف التشبيه  ، وهي ) أي

ü@ã(:  يف قوله) كل ( و  )١( .يف التكثري  ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx«  ( محلت على االستغراق .)٢(                         

«y7ù=Ï? àM(  : اسم اإلشارة يف قوله    tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$#  (واملراد  جاء إشارة إىل آيات السورة ،
: وقيل  )٣(. بالكتاب السورة ، أي تلك اآليات آيات السورة الكاملة العجيبة يف باا 

 y7Ï9ºså : ( نبيه من أنباء الرسل املشار إليها بقوله  ما قص اهللا علىإىل ) تلك ( إلشارة بـ ا

ô Ï̀B Ïä !$t6 /Rr& É=øã tóø9$# Ïmã Ïmq çR y7øã s9Î)   ()٥( .اإلشارة إىل مجيع كتب اهللا املنـزلة : ، وقيل ) ٤ (    

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٢٨٥/  ٣( احملرر الوجيز  –)  ١( 
  ) ٧٤/  ١٣/  ٧( روح املعاين  –)  ٢( 
  ) ٥٣٣( الكشاف  –)  ٣( 
  ) ١٠٢( سورة يوسف  –)  ٤( 
  ) ٣٥٣/  ٥( البحر احمليط  –)  ٥( 
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%ª!$# ìÏ: (االفتتاح باسم اجلاللة يف قوله      ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s?  ( دون

/Ï̀B y7Îi: (الضمري الذي يعود إىل قوله  ¢ë   ( )به ال يشتبه غريه من آهلتهم ، ليكون  ألنه معني
   )١(.) اخلرب املقصود جارياً على معني ال حيتمل غريه ، إبالغاً يف قطع شائبة اإلشراك 

   )âuHxå   ( إنه مجع : اسم مجع عند األكثر ، واملفرد عماد ، وقيل .)٢( )@y_L{    ( الالم

pktX$(  )٣(. للعلة ) ألجل ( يف  ÷rtç s?  (د إىل  الضمري يعو)Nºuq» uK ،  ) âuHxå(إىل : وقيل )  9$#¡¡
  )٤( .واألول أصح 

tç(: قال تعاىل       ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ 9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ 

ÏM» tÉ Fy$#  ( جاءت األفعال يف)4 ãçÎn/ yâãÉ  ( و)@Å_Á xÿãÉ  (ال يف بصيغة املضارع ، خالف األفع

«yìsùuë ÏNºuq(: قوله  uK ç(: وقوله )  9$#¡¡ ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur  (ألن التدبري والتفصيل  ؛
   )٥(. متجدد متكرر ، وأما رفع السموات وتسخري الشمس والقمر فقد مت واستقر 

   )zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur  ( ومجع من الرسو وهو الثبات ، على وزن فواعل مجع فاعل : رواسي ،

       )٦(. مجع ر : به غري العاقل ، أاراً 

    )Ï̀Bur Èe@ä. ÏNº tç yJ ¨V9$# ü@yèy_ $pké Ïù Èû÷ü ỳ ÷ryó Èû÷ü uZøO املراد بالزوج هنا الصنف الواحد الذي )  #$

û÷ü(ونكر   )٧(هو نقيض االثنني ،  ỳ ÷ryó (  للتنويع ، أي جعل زوجني من كل نوع .)٨(   

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٨٠/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ٨٦/  ١٣/  ٧( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
  ) ٨٠/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٣٠١/  ٤( زاد املسري : انظر  –)  ٤( 
  ) ٨٢/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٥( 
  ) ٩٢/  ١٣/  ٧( روح املعاين : انظر  –)  ٦( 
  ) ٣٥٥/  ٥( البحر احمليط : انظر  –)  ٧( 
  ) ٨٤ – ٨٣/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٨( 
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û÷ü(: وأكد الزوجني بقوله (    uZøO                 )١(.)  لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا االثنني )  #$

  )ÓÅ ǿóãÉ ü@øä©9$# uë$pk̈]9$# 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ ) (ÓÅ ǿóãÉ  ( جيء فيه باملضارع

brãç(ملا يدل عليه من التجدد ، ألن إغشاء الليل والنهار متجدد كل يوم وليلة ،  ©3 xÿtG tÉ ( 

جيء بالتفكري بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة املضارع ؛ لإلشارة إىل تفكري شديد 
           )٢(. ومكرر 

  

  : قال تعاىل  -٤
â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )٣(  
توعد إبليس بعد أن أخرجه اهللا من اجلنة بإغواء أكرب عدد من الناس ، فأجابه اهللا أنه      

س ومن تبعه هو جهنم ، أما ليس له سلطان وقوة إال على الغاوين ، مث بني أن مصري إبلي
، آمنني من اخلوف واملوت واخلروج ، مث بني يف آخر  ن فمصريهم يف جنات وبساتنياملؤمنو

املقطع جزاء كل صنف من الغاوين واملؤمنني ، فاملغفرة والرمحة للمؤمنني ، والعذاب األليم 
                          )٤(. للغاوين 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٩٠/  ٣( فتح القدير  –)  ١( 
  ) ٨٥ – ٨٤/  ١٣/  ٦ (التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٥٠ – ٤٢( سورة احلجر  –)  ٣( 
  ) ٣٨٤ – ٣٨٢/  ٤( معامل الترتيل : انظر  –)  ٤( 
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ûwÎ) Ç: (ذكر اهللا يف هذه اآليات حال فريقني من الناس ، فقـال  ف   t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  (

ûcÎ) tûü: (مث ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  ( وهذا هو اللف ، مث ذكر

>ø×Ém: (، فقـال  بأسلوب النشر كل فريق بعد ذلك جزاء  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (

b¨ (  : وهذا جزاء املتقني ، مث قال  r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{     .وهذا جزاء الغاوين )   #$

ìÏä$t6 : (رسها يف هذا املقطع هي قولـه  املفردات اليت سأد    Ïã  ( و)ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 و )  #$?¨

)z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#   ( و)O» n=|¡ Î0  ( و)@Ïî ( و  )ëãç ßô  ( ا كما يليوبيا ، :  

b¨(: قال تعاىل    Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#   (ي عباد :

ûwÎ) Ç(:واالستثناء يف قوله ، املختصني بعباديت، أي  للتشريف اإلضافة t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB ûï Ír$tóø9$#(  

b¨: (ألن من اتبعه مل يندرج يف قوله ، متصالً  منقطع وليس Î) ìÏä$t6 Ïã (بالعبـاد  إن أريـد  و

ûwÎ) Ç (فيكون العموم  t̀B y7yèt7 ) مـن  ( ، و ناء متصالً ، ويكون االستث استثناء من عموم)  #$?¨

z̀ ( : يف قوله  ÏB tûï Ír$tóø9$#   ( لبيان اجلنس .)١(   

ydq$(: الباء يف قوله تعاىل    è=äz ÷ä$# AO» n=|¡ Î0 ( للمصاحبة .)٢(   

الغلَّة واحدة الغالت ، والغاللة شعار يلبس حتت الثوب  : ( ) Ïî@(:  أما قوله تعاىل   
صدره يغل ) غَلَّ ( بالكسر الغش واحلقد أيضاً ، وقد )  لُّـالغ( وحتت الدرع أيضاً ، و 

واملقصود بالغل يف هذه اآلية   )٣(. ) إذا كان ذا غش أو ضغن أو حقد ) غالً ( بالكسـر 
  )٤(. هو ما يضمر يف القلب مما يذم ،كاحلسد واحلقد وغريمها 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٤٢/  ٥( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٥/  ١٤/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٢٩) ( غ ل ل ( مادة  -خمتار الصحاح  –)  ٣( 
  ) ٥٨/  ١٤/  ٧( روح املعاين : انظر  –)  ٤( 
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  : قال تعاىل  –٥
â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ÇÊËÈ ß,ã ÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9 ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) 

tbrãç» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB 

tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ÇÊÎÈ $uã Ï?ù' sù öcöq tã öç Ïù Iwq à)sù $̄RÎ) ãAq ßôuë Éb> uë tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÊÏÈ ÷b r& ö@Åôöër& $uZyètB ûÓÍ_t/ 

ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇÊÐÈ tA$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù 

ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù 

öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? 

¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á )١ (  
مع فرعون ، وما  - عليه السالم  –هذه اآليات تتحدث عن طرف من قصة موسى      

تبليغه بالرسالة ، ر اهللا موسى بالذهاب إىل فرعون وحصل بينهما من حوار ، فعندما أم
وبني عذره بأنه خياف أن يكذبوه ، وطلب من ربه أن يرسل معه أخاه اعتذر من ربـه 

 هارون ، فأجاب اهللا طلبه ونبأ أخاه ، مث أخرب موسى بأنه قد قتل منهم نفساً وخياف أن
الذهاب إىل فرعون لتبليغه ، فلما جاء يقتلوه ، فأجابه اهللا بأم لن يتمكنوا منه ، وأمره ب

  فرعون ، وقـال له ما أمره اهللا به ، مل يؤمن فرعون ، وجعل يتمنن على موسى ويعارضه ، 

أمل ننعم عليك ونربك عندما كنت يف مهدك ، ولبثت سنني عديدة عندنا ، مث : ويقول له 
 ، فخاف منهم وهرب ، قتلت نفساً منا ، فأجابه موسى بأنه عندما قتل القبطي كان جاهالً

وأما النعمة اليت أدىل ا عليه ، فبسبب تسخري بين إسرائيل وجعلهم مبرتلة العبيد ، أما موسى 
فأنت عبدت قومي ، فما هذه . أجعلتها علي منة : فقد سلم من تعبيد فرعون ، مث أجابه 

  )٢(. املنة اليت متن ا علي ؟ 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٢٢ – ١٢( لشعراء سورة ا –)  ١( 
  ) ٢١١ – ٢١٠/  ٢(  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، : انظر  –)  ٢( 
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<tA$s% Éb: ( قوله تعاىل  يف األوليف موضعني ، اللف يف هذه اآليات  جاء     uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& 

b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ  ( وقوله) :ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  (ر بعده ، فقال تعاىل مث جاء النش) :tA$s% ûx x. ( 
$t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/  ( تعاىل وهذا راجع إىل قوله :)ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( ، مث قال تعاىل) :$̄RÎ) 

N ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB (  وهذا راجع إىل قوله) :tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ( .  

tA$s% óO: ( له تعاىليف قو والثاين   s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  (هلوقو 

Mù=yè: ( تعاىل  sùur y7tG n=÷è sù ÓÉL©9$# |Mù= yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (على لسان  فجاء النشر

tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (فقال تعاىل موسى  ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz 

|=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$#  ( وهذا رد على مقولة فرعون الثانية :

)Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( ، مث قال تعاىل) :y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR 

$pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  ( وهذا رد على مقولة فرعون األوىل :)A$s% óO s9r& 

y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ( .  

oY$: (ه ـاملفردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قول    ÏF» tÉ$t«Î/ (  و)bq ãèÏJ tG ó¡ ïB (     

N(و  ä3ZÏB  ( و)N ä3 çFøÿÅz (  و)$pkë]ßJ s?  ( و)Nâ¬7 tã ( ا كالتايلوبيا ، :  

tA$s% ûxx. ( $t6(  :تعاىل  قال   yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB  ( ( قوله الباء يف :)$oY ÏF» tÉ$t«Î/ (  

bq(: وقوله للمصاحبة ،  ãèÏJ tG ó¡ ïB ( ن ؛ ألن أصل االستماع يكون أشد مبالغة من سامعو

    )١(. عن قصد فهو تكلف السماع ، والتكلف كناية عن االعتناء 
  ــــــــــــــــــ

  ) ١٠٩ – ١٠٨/  ١٩/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
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 ٢٢٦ 

N(: قوله جاء الضمري مجعاً يف      ä3ZÏB  ( و)N ä3 çFøÿÅz (  يف قوله تعاىل ) :ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB 

$£J s9 öN ä3 çFøÿÅz  ( ومفرداً يف)$pkë]ßJ s?  ( و)Nâ¬7 tã ( يف قوله تعاىل ) :y7ù=Ï?ur ×p yJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã 

÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)   ( ألن اخلوف والفرار مل يكـن من فرعون فقط ، بل كان منه

لتعبيد فاخلطاب ، أما االمتنان وا -عليه السالم  –قومه الذين يريدون قتل موسى  ومن 
  )١(. وحده  عونمتوجه إىل فر

  
  : قال تعاىل  -٦
â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )٢ (     
ذكر اهللا يف هذه اآليات أحوال بعض األمم السابقة اليت فيها عظة وعربة ، فأشار إىل قصة    

،  ، مث ذكر ما حصل لكلٍ منهم من العذابقوم عاد ومثود ، وقصة قارون وفرعون وهامان 
فقوم عاد أهلكوا بإرسال الريح احلاصب ، وقوم مثود أخذم الصيحة ،  وقارون خسف اهللا 

رعون وهامان أغرقهما اهللا ، مث ختم سبحانه بأنه مل يظلمهم ، ولكن به األرض ، وف
  .ظلمهم ألنفسهم استحقوا العذاب بسبب 

  ـــــــــــــــــــــــ
  )  ٧٥٧( الكشاف : انظر  –)  ١( 
  ) ٤٠ – ٣٨( سورة العنكبوت  –)  ٢( 
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 ٢٢٧ 

Yä$tã#( ، وهمبأسلوب اللف مجع اهللا تعاىل يف هذه اآليات أقواماً عدة      u  ( و )#yäq ßJ rO u  ( و
 )crãç» s%u  ( و)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur (  ،واحد منهم من  مث ذكر ما حصل لكل

N: (فقال سبحانه  وهذا هو النشر ، ، العذاب ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn  ( وهـذا
O: ( ال ـ، مث ق قوم عاد عذاب ßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$#  ( عذاب قوم مثود ، مث وهذا
O: (  قال ßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ O: (مث قال  هذا عذاب قارون ،و)   #$ ßg÷Y ÏBur 

ô`̈B $oY ø%tç øî r&  ( وهذا عذاب فرعون وهامان.  
ûï(   : املفردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قوله    ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB   ( و)(#rçéy9ò6 tFóô$$sù 

íÎû ÇÚöëF{ (ôâs ( و)   #$ s9ur N èd uä !% ỳ  ( و )$tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô   ( و)x ä3 sù  (  و)$Y6 Ï¹% tn  (    
oY$(و  øÿ|¡ yz  ( و )Å̀3» s9ur  ( وتفصيلها كما سيأيت :  

ûï (: يف قوله    ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB   ( مبصرين ، وكذلك : السني والتاء حرفان زائدان ، واألصل

rçéy9ò6#): ( يف قوله tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ شدة : السني والتاء حرفان زائدان ، واالستكبار )   #$

}ÚöëF(: والتعريف يف قوله الكرب ، وجاء احلرفان الزائدان للتأكيد ،  أي أرض ، للعهد  )#$
ه عم ، حىت كأنكل منهم ، أو الكرة األرضية فيكون مبالغة يف انتشار استكبار كل  منهم 

    )١(. األرض كلها 
ôâs)s9ur N (: يف قوله ) قد (    èd uä !% ỳ  ( حرف حتقيق جاء بعده فعل ماض ، فأفاد حتقق وقوع

    .الفعل 
tBur (#q$( :والواو يف قوله    çR% x. öúü É)Î7» yô   ( م مل يفدهم  للحال ، أي استكربوا يفحال أ

x: (قوله تعاىل استكبارهم ، أما  ä3 sù $tRõãs{ r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/  ( ًيعم املذكورين السابقني    اسم: كال

x( : ، والتنوين يف  قوله) عاد ومثود وقارون وفرعون وهامان (  ä3 sù ( تنوين العوض .)٢(  
  ــــــــــــــــــ

  ) ٢٥٠ – ٢٤٩/  ٢٠/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٥٢ – ٢٤٨/  ٢٠/  ٨( املصدر السابق : انظر  –)  ٢( 
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 ٢٢٨ 

Y6$(: أما قوله    Ï¹% tn  ( الريح الشديدة تثري احلصباء: احلاصب  .)أو هو العارض من ريح  )١
  )٢( .أو سحاب إذا رمى بشيء 

oY$: (أما قوله    øÿ|¡ yz  ( غيبه يف : ذهب يف األرض ، وخسف اهللا بفالن : خسف املكان
  )٣(. األرض 

%tBur öc$: ( فقال ) لكن ( مث ختم تعاىل اآليات باالستدراك بـ    ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 

Å̀3» s9ur (#þq çR% ü2 óO ßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ   ( ، ذا العذاب ألنه قد يتوهم أن اهللا  تعاىل ظلمهم
  )٤(. فجاء االستدراك لرفع هذا التوهم 

  
  : قال تعاىل  -٧
â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )٥(      
هذه اآليات حتكي أحوال املؤمنني عندما رأوا املشركني وحتزم ضدهم ، فعندما رأوهم      

وزال اخلوف عنهم ، تيقنوا بوعد اهللا ، وما زادهم ذلك التجمع إال إمياناً يف قلوم وتسليماً 
يف جوارحهم ، مث ذكر تعاىل أن من املؤمنني رجال وفوا ما عاهدوا عليه ، فبذلوا أرواحهم 
         يف سبيل اهللا ، فمنهم من استشهد ومنهم من ينتظر ، ومل يبدلوا كما بدل غريهم ، فجازاهم  

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٧٤) ( ح ص ب ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ١( 
  )  ١٤٨/  ٧( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٢٨/  ٣( القاموس احمليط  –)  ٣( 
  ) ٢٥٢/  ٢٠/  ٨( والتنوير  التحرير: انظر  –)  ٤( 
  ) ٢٤ - ٢٢( سورة األحزاب  –)  ٥( 
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 ٢٢٩ 

فإن اهللا سيعذم إن  –وهم املنافقون  –ن الذين نقضوا عهدهم على صدقهم ، أما املبدلو
  )١(. شاء أو يتوب عليهم 

q#(: قوله تعاىل عرفنا من قبل أن اللف هو    è%yâ|¹  ( وقوله: )$tBur (#q ä9£â t/ WxÉ Ïâö7 s? ( نشر وال

ìÌì: (قوله تعاىل  ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ ( وهو يناسب)#q è%yâ|¹  ( مث قال :

)z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>qçG tÉ öN Îgøän=tæ  ( وهو يناسب )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?  (.  

m: (املفردات اليت سأقف عندها هي قوله     t6 øtwU  ( و)ìÌì ôfuã Ïj9  ( وتفصيلها كالتايل :  

N (: النحب يف قوله تعاىل     ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU  (  حنبت ، أحنب : النذر والعهد ، تقول

   )٣(.  من املؤمنني من وفّى مبا عاهد عليه من اجلهاد :واملقصود  )٢() . بالضم ( 
   )٤( .عليه  النحب هو املوت على ما عاهدوا اهللا: وقال ابن عباس    
  .ويف هذه اآلية استعارة سأبينها يف املبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء اهللا    

yìÌì: (تعاىل والالم يف قوله     ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$#  ( للتعليل .)٥(  

  
  : قال تعاىل  -٨

â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )٦(   
   ــــــــــــــــــــ

  ) ٣٨٣ – ٣٨٢/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ١( 
  ) ١٥٦/  ١٤( اجلامع ألحكام القرآن : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣٠٨/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير  : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٠/  ١٢( الدر املنثور : انظر  –)  ٤( 
  ) ١٧٣/  ٢١/  ١١( عاين روح امل: انظر  –)  ٥( 
  )  ٨ – ٧( سورة فاطر  –)  ٦( 
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بني تعاىل يف هذا املقطع مصري الذين كفروا وأن هلم عذاب شديد ، مث ذكر مصري الذين    
يقابلوم وهم الذين آمنوا وأن هلم مغفرة وأجراً عظيماً ، مث ختم اهللا هذا املقطع خبامتة فيها 

وهي أن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فال  –لم صلى اهللا عليه وس –تسلية للنيب 
  .حتزن عليهم يا حممد ، إن اهللا هو العامل مبا يصنعون 

tûï: (  ذكرنا فيما سبق أن اللف يف هذا املقطع جاء بذكر فريقني ، األول يف قولـه      Ï% ©!$# 

(#rãç xÿx.  (والثاين يف قوله ) :( tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  (  مث نشر اللف مبا يناسـب

b¨: (  ، فقال  الفريقني Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ  ( مث قـال  الـذين كفـروا ،   وهو يناسب :

)ìÏâökuâ ur t̀B âä !$t± oÑ  ( الذين آمنوا وهو يناسب.  

ỳJ(و )  xãtã#<: (املفردات اليت سأدرسها يف هذا املقطع هي قوله     sùr&  ( و)Nºuéy£ ym    (

bq( و ãèoY óÁ tÉ  ( ا كالتايلوبيا :  

N: (يف قوله ) xãtã#<(جاءت كلمة    çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  ( ، نكرة ، لتعظيم هذا العذاب

ỳJ: (هلم عذاب دائم شديد ، واهلمزة يف قوله تعاىل : فكأنه قيل sùr& tûÉiï ãó  (     ، لإلنكـار
      )١( .موصولة واجلملة بعدها صلتها ) من ( و

   )x sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym  ) ( ةرأشد التلهف على الشيء الفائت : احلَس ...
مجع حسرة ، وهـي الغم على ما فاته والندم : واحلسرات  )٢(. ) والتحسر أيضاً التلهف 

  )٣(. عليه 
b¨: (يف قوله تعاىل     Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ  ) ( عرب بـ)bq ãèoY óÁ tÉ  ( دون ) يعلمون (

لإلشارة إىل أم يدبرون مكائد للنيب صلى اهللا عليه وسلم وللمسلمني ، فيكون هذا الكالم 
         ) ٤(. ) إيذاناً بوجود باعث آخر على الرتع عن احلسرة عليهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ١٦٨/  ٢٢/  ١١( روح املعاين : انظر  –)  ١(  

  ) ٧٢) ( ح س ر ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  )  ١٧٠/  ٢٢/  ١١( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٦٧/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير  –)  ٤( 
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  : قال تعاىل  -٩
â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )١(  
يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات ندم الكافرين يوم القيامة على تفريطهم يف حق اهللا ، مث      

يذكر أمنيام ، فيتمنون لو اهتدوا يف الدنيا حىت يسلموا من العقاب ، أو أم رجعوا إىل 
يات ، ألم يف الدنيا عندما الدنيا فيحسنون يف األعمال ، مث جييبهم اهللا بالرفض هلذه األمن

جاءم اآليات كذبوا ا ، واستكربوا عن اتباعها ، وكفروا ا ، فسؤال الرد إىل الدنيا نوع 
  )٢( . عبث 

b: (عرفنا من قبل أن اللف يف هذه اآليات جاء مفصالً يف قوله تعاىل     r& tAq à)s? Ó§øÿtR 

4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( و قوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâ yd  (

MY: (وقوله à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$#  ( مث نشر اللف ، فقال تعاىل) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5  ( وهذا يقابل قوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  (

b: (وهذا يقابل قوله  r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال :

)|MY ä. ur öÆÏB tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله) :MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# . (  

b: (املفردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قولـه     r& tAq à)s?  ( و)§øÿtR (        

ítA( و  uéô£ ys» tÉ 4ín? tã  (  و)$tB àMÛ§ç sù   ( و)b Î) ur àMZä.  ( و)öq s9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2   ( و)ín? t/  (
  :  وبياا كالتايل

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٥٩ – ٥٦( سورة الزمر  –)  ١( 
  ) ٥٣٩ – ٥٣٨/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
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b: (يف قوله تعاىل     r& tAq à)s?  ( من قوله: )b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû 

É=/Zy_ «!$#   (  حذف) ١(.  لئال تقول نفس: ، والتقدير ) نْ أ( النافية بعد )  ال(  

ض نكرت ؛ ألن املراد ا بع: وقيل  )٢(للتكثري ،  ) øÿtR§(: ونكرت نفس يف قوله    
تنكري : وقيل  )٣(األنفس ، وهي نفس الكافر ، وجيوز أن يراد نفس متميزة من األنفس ، 
: ، أما قوله تعاىل نفس للنوعية ، أي أن يقول صنف من النفوس وهي نفوس املشركني 

)4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã  ( تعدية احلسرة حبرف االستعالء ف ) كما هـو الغالب فيها ، للداللة ) على
   )٤(. التحسر منهم على تفريطهم يف جنب اهللا  كنعلى مت

tB àMÛ§ç$: (يف قوله) ما (  sù   ( ، مصدرية ) ْ(يف قوله ) إن :b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$#   (

öq: (يف قوله) لو ( املخففة من الثقيلة، والالم هي الفارقة، و s9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2   ( للتمين .)٥(       

o : (أما قوله     §ç ü2  )  ( ةات ) الكَر٦() . املرة ، واجلمع الكَر(          

   )ín? t/  ( يف قوله) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä   ( حرف جواب ملنفي أو لداخل عليه مهزة

öq: (وملا كان قوله : ( التقرير ، يقول أبو حيان  s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd ( وجوابه متضمناً نفي

?4ín: (ما هداين اهللا ، فقيل له : كأنه قال اهلداية ،  t/ ôâs% y7ø?uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä  (        مرشدة لك

) Mö/ ¤ãs3 sù . ( )( وقوله: قال ابن عطية  )٧ :ín? t/  (وحق... ،  مقدر لنفي جواب  )أن)  بلى 

  . حرف حتقيق ) %âs ( و ) ٨(.  تقرير عليه نفي بعد جتيء

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١٢٩/  ٧( معامل الترتيل : انظر  – ) ١( 
  ) ٦٦١/  ٤( فتح القدير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٩٤٤( الكشاف : انظر  –)  ٣( 
  ) ٤٥/  ٢٤/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
  )  ١٨ – ١٧/  ٢٤/  ١٢( روح املعاين : انظر  –)  ٥( 
  )  ٢٦٨) ( ك ر ر ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٦( 
  ) ٤١٨/  ٧( البحر احمليط : انظر  –)  ٧( 
  )  ٥٣٨/  ٤( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٨( 
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  :قال تعاىل  -١٠ 
â üNm ÇÊÈ É=» tG Å6 ø9$#ur Èûü Î7ßJ ø9$# ÇËÈ !$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù 

ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym ÇÍÈ  á )١(  
تتحدث هذه اآليات عن إنزال القرآن يف ليلة القدر املباركة ، فقد أقسم تعاىل بالقرآن       

الكرمي ، مث بني أنه أنزله يف ليلة مباركة وهي ليلة القدر ، مث أخرب أن إنزاله كان إلنذار العباد 
ت الشأن وختويفهم ،  وليلة القدر هي الليلة اليت تفصل فيها األمور احلكيمة ، واألمور ذا

  )٢(. املهم 
«RÎ) çm̄$!(:  قوله متعدد وهواللف يف هذا املقطع  عرفنا من قبل أن    oY ø9tìRr& ( و )7' s#øã s9 >px. tç» t6 ïB  (

RÎ) $̈Zä. z̀̄$: (، فقال مث جاء النشر بعده مرتباً  É ÍëÉãZãB  (قوله  ، وهذا يقابل:  )!$̄RÎ) çm»oY ø9tìR r&  ( ،

pké$: (مث قال  Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym (  قوله  وهذا يقابل ) :7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB  (.  

«=: (املفردات اليت سأقف عندها هي قوله    tG Å6 ø9$#ur  ( و)' s#øã s9  (و )ä-tç øÿãÉ  ( و)ë@ä. @ç øBr& 

AOäÅ3 ym  ( ا كالتايلوبيا :  

   )É=» tG Å6 ø9$#ur (  الواو للقسم ، التعريف يف)=» tG Å6 ø9$#u ( د ، والتنكري يف للعه)' s#øã s9  (
  )٣(. للتعظيم 

   )$pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @ç øBr& AOäÅ3 ym (   )-tç øÿãÉ  (   أي أن هذا الفرق والفصل مستمر يف ليلة
الذي يدل على التجدد ) يفرق : ( القدر من كل عام كما يؤذن به املضارع يف قوله 

قيقة معناها من الشمول ، وجيوز أن جيوز أن تكون مستعملة يف ح)  .ä@( واالستمرار ، 

AOäÅ3: (أما قوله  )٤(تكون مستعملة يف الكثرة ،  ym  ( حمكم : فهو مبعىن .)٥(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٤ – ١( سورة الدخان  –)  ١( 
  ) ٣٣/  ٨( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٧٧/  ٢٥/  ١٠(التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٨٠/  ٢٥/  ١٠( املصدر السابق : ظر ان –)  ٤( 
   )  ٦٩/  ٥( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٥( 
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  : قال تعاىل   -١١
  â óÚÌç ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå óO s9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$# ÇËÒÈ y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB 

ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á )١(  

 عليه وسلم باإلعراض عمن توىل عن ذكره ومل يرد إال يأمر اهللا تعاىل نبيه حممداً صلى اهللا   
احلياة الدنيا ، فهذا منتهى علمهم ، فاهللا أعلم مبن يستحق اهلداية ممن ال يستحقها ، مث خيرب 
تعاىل بأنه مالك امللك وله ما يف السموات واألرض ، وأنه سيجزي من أساء ومن أحسن ، 

    )٢(. كل مبا يستحقه 

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (هو يف قوله تعاىل  أن اللف يف هذه اآلياتعرفنا من قبل     Î#ã Î7 yô  ( وقوله :
)ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d yìÌì(: فقال سبحانه جاء النشر  مث)  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå  (

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨(: وهذا يناسب قوله  Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜ ur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/  (
ÞO(: وهذا يناسب قوله  n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ( .  

í̄<uq:( املفردات اليت سأدرسها يف هذا املقطع هي قوله    s?  ( و )ỳJ Î/  ( و)ìÌì ôfuã Ï9 ( 

yJ$(و Î/ ( و )Óo_ó¡ çtø:$$Î/  ( ا كالتايلبيا :  

í̄<uq( جاء الفعل     s?  ( اجلمع مراعاة للفظ بصيغة املفرد بدل صيغة) `̈B   ( بدليل قوله  ،

y7Ï9ºså O: (بعده  ßgäón=ö7 tB  ( بضمري اجلمع. )٣(  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٣١ - ٢٩(   سورة النجم -)  ١( 
  ) ٧٦٨ – ٧٦٧/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ٢( 
  ) ١١٧/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
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ỳJ(: والباء يف قوله    Î/ ¨@|Ê  (و )Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d هو أشد علماً مالبساً : للمالبسة ، أي )  #$

ìÌì: (الالم يف قوله مالبساً حلال هذا املقام ، و: ملن ضل عن سبيله ، أي  ôfuã Ï9  (للتعليل  ،

ìÌì(: وجيوز أن يكون قوله  ôfuã Ï9  (لكون املقدر يف اجلار متعلقاً مبا يف اخلرب من معىن ا

«ur $tB íÎû ÏNºuq!¬(: يف قوله وارور املخرب به عنه  yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ ، فجعل اجلزاء )  #$

O: (علة لثبوت ملك اهللا ملا يف السموات واألرض ، وجيوز أن يتعلق بقوله  n=÷ær&  ( أي من
   )١(.  خصائص علمه أن يكون علمه مرتباً عليه اجلزاء 

ìÌì(الالم يف : ( ل أبو حيان وقا   ôfuã Ï9  ( متعلقة مبا دل عليه معىن امللك ، أي يضل ويهدي

ỳJ: (ليجزي ، وقيل بقوله  Î/ ¨@|Ê  ( و)Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $#  ( . ()٢(   
  
  :قال تعاىل  -١٢

 â ¼çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)٣(   

خيرب تعاىل بأن له عموم ملك السموات واألرض ، وأنه هو الذي حييي ومييت ، وهو     
  اته سبحانه فهو األول الذي ليس قبلـهقادر على فعل أي شيء يريده ، مث ذكر بعض صف

                                                 ـــــــــــــــــــ
  ) ١٢٠ – ١١٩/  ٢٧/  ١١(  التحرير والتنوير: انظر  –)  ١( 
  )  ١٦٢/  ٨( البحر احمليط  –)  ٢( 
  )  ٤ – ٢( سورة احلديد  -)  ٣( 
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 ٢٣٦ 

وهو الظاهر فليس فوقه شيء ، وهو الباطن فليس  شيء ، وهو اآلخر فليس بعده شيء ،
دونه شيء ، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء ، وهو الذي خلق السموات واألرض يف 
ستة أيام ، يعلم ما يدخل يف األرض ، وما خيرج منها ، وما يرتل من السماء من األرزاق 

دعاء ، وهو مطلع على خلقه واملالئكة واألقدار ، وما يصعد إليها من املالئكة واألعمال وال
  )١(. أينما كانوا ، بصري مبا يعملون 

uq: ( هو قوله تعاىل  اًمتعددلفاً  يف هذه اآلياتعرفنا من قبل أن    èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  (

uq(: وقوله èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( فقال سبحانه وجاء النشر بعده) :uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  ( وهذا يناسب قوله) :uq èd ur 

4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  (سبحانه مث قال  :)ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù  ( وهذا يناسب قوله ) :uq èd ur Èe@ä3 Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ  ( .     

q: (املفردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قوله     èd ãÄrF{ $# ãç Åz Fy$#ur ãç Îg» ©à9$#ur 

ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur (  و )kÎ=tÉ   ( و)l ãç ÷ètÉ  ( و )tûøï r& $tB öN çGY ä.  ( وتفصيلها كاآليت :  

    )uq èd ãÄrF{ $# ãçÅz Fy$#ur ãç Îg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur  ( استئناف ، لبيان أن ملكه دائم يف عموم

q(، وضمري  األزمان وكل األحوال èd  ( ليس ضمري فصل ، ولكنه ضمري يعرب عن اسم
أخبار ) األول واآلخر والظاهر والباطن ( اجلاللة ، ولو جعلته ضمري فصل لكانت أوصاف 

uq(عن ضمري  èd ur âìÉ Íï yèø9$# ãLìÅ3 ptø:$# ()ة األوىل من هذه السورة ، وهي قوله اآلي الذي جاء يف )٢

â yx¬7:  تعاىل  yô ¬! $tB íÎû ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( uq èd ur âìÉ Íï yèø9$# ãLìÅ3 ptø:$# ÇÊÈ á  . )٣(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٨١٠ – ٨٠٩/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  -)  ١( 
  ) ٣٥٩/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ١( سورة احلديد  –)  ٣( 
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 ٢٣٧ 

}ÄrF(: الواوات الثالثة الواقعة بني الصفات يف قوله تعاىل    $# ãç Åz Fy$#ur ãç Îg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur  (

uqèd(:ه ، و قولمتحدة املعىن ، تقتضي كل واحدة منها عطف صفة  ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä.  (

ûøï(ظرف مركب من : أينما (  r&  (وهي اسم للمكان ، و)$tB  ( الزائدة ، للداللة على تعميم
    )١(. ) . األمكنة 

l. (دخل : وجل يلج ولوجاً )   kÎ=tÉ: ( قوله      ãç ÷ètÉ (  ارتقى : عرج يف السلم .)٢(  

l(و )   kÎ=tÉ: ( يف قوله وعرب بالفعل املضارع     ãç øÉsÜ  ( و)AÍî\tÉ  ( و)lãç ÷ètÉ (  لداللة الفعل
املضارع على التجدد واالستمرار ، فهو سبحانه عامل مبا يلج يف األرض وما خيرج منها ، 

  .ومبا يرتل من السماء وما يعرج فيها ، يف كل زمان ومكان 
  
  : قال تعاىل  -١٣

â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur âëq à± ñY9$# 

ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& `̈B íÎû 

Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y# øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# Ï̀B 

öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óO s9urr& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB £ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ 

ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥äóÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 O ä. çéÝÇZ tÉ Ï̀iB Èbrßä 

Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼çm s%øó Íë 4 @t/ 

(#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 

4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )٣(  
  ــــــــــــــــــــ

   ) ٣٦٤ – ٣٦٣/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  )  ١٩٧/  ١) ( ع ر ج ( مادة   - )  ٢١٠/  ١) ( و ل ج ( مادة  –القاموس احمليط  –)  ٢( 
  ) ٢٢ – ١٥( سورة امللك  –)  ٣( 
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 ٢٣٨ 

يف هذا املقطع عن دالئل أكرب وأعظم من اإلنسان وخلقه ، دالئل تدل يتحدث اهللا تعاىل     
على عظمة خلقه وسعة علمه سبحانه وتعاىل ، فابتدأ خبلق األرض وتذليلها للناس ، 
وتسخريها هلم للسري عليها ، واألكل مما فيها من الرزق ، مث انتقل إىل ختويفهم وديدهم 

، مث ذكر هلم بعض الدالئل ل عقابه على من عصاه بأن خالق األرض وما فيها قادر أن يرت
، ، فإن من نظر فيها وتأمل ، دلته على قدرة اهللا على ربوبيته ، مثل الطيور وطريقة طرياا 

مث لو أمسك  ؟  هل جنودكم ينصرونكم من دون الرمحن إذا ختلى عنكم : مث وخبهم بأمرين 
أيهما أهدى ، من ميشي مكباً على : عنكم الرزق ، فمن يرزقكم ؟ مث ضرب هلم مثالً 

وهو ( أم من ميشي على طريق مستقيم غري ملتوِ ) وهو الضال الغارق يف الكفر ( وجهه 
  )١(. ؟ ) املهتدي املؤمن باهللا 

q#): (قوله تعاىل يف اللف يف هذا املقطع هو ذكرنا من قبل أن     à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( أي يف
q#): (األرض ، وقوله  è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث نشر هذا اللف بقوله) :`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ 

÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur  ( وهذا يقابل قوله) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث
ỳJ: (قال  sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  (

q#): (وهذا يقابل قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  (.  

wq: (املفردات اليت سأقف عندها يف هذا املقطع هي قوله    ä9så  ( و)ëq à± ñY9$#  (و )ô`̈Br& 

#xã» yd  ( و )/ä3 è%ãó öç tÉ  (و  )#q ëÚ©9  (و )`̈Br& ÓÅ ốJ tÉ  ( و)$áÉ Èq yô (  وتفصيلها كالتايل :  

wq: (قال تعاىل    ä9så (   دابة ذلول : على وزن فعول ، للمبالغة ، من ذلك تقول : الذلول
املنقاد الذي يذل لك ، واملصدر الذُّل : و الذلول  )٢(.بينة الذل ، ورجل ذليل بني الذل 

   )٣(. وهو اللني واالنقياد 
ëq: (والتعريف يف قوله    à± ñY9$# ( فيعم كل نشور للجنس ، .)٤(     

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٩٠٣ – ٩٠٢/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٩٥/  ٨( البحر احمليط  –)  ٢( 
  ) ٢٠٥/  ١٨( اجلامع ألحكام القرآن : انظر  –)  ٣( 
  ) ٣٢/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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 ٢٣٩ 

«ô`̈Br& #xã: (قوله تعاىل أما     yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ   ) (ô`̈Br& #xã» yd  ( أم من ، أدغمت : األصل
مبعىن بل خاصة ، واللفظ لفظ االستفهام ، ومعناه التقريع ) أم(، و)  من(يف ميم ) أم(ميم 

   )١(. والتوبيخ 
/( : وقوله   ä3 è%ãó öç tÉ  (  للداللة على  - صول وهو صلة املو –جاء بصيغة الفعل املضارع

t/ (#q@( : ه تعاىلالتجدد ألن الرزق يقتضي التكرار ، وقول ëÚ©9   ( ما تضمنه إلبطال
«ô`̈Br& #xã: (يف قوله االستفهامان السابقان  yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_  ( وقوله) :ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# 

ö/ ä3 è%ãó öç tÉ   (نادهم ، أو لالنتقال من غرض التعجيز إىل اإلخبار عن ع .)٢ (    

q#: (قوله تعاىل     ëÚ©9 (  جل يف اخلصومة اشتد يف الرتاع واخلصام ، فالكافرون استمروا على
: فقوله  )٤(. فيه إشارة إىل أصنام الكافرين : وقيل  )٣( .العناد ، يكتنفهم العتو والنفور 

)#q ëÚ©9  ( يدل على مدى عنادهم وحرصهم على الضالل والكفر بدين اإلسالم .  

Br& ÓÅ̈`: ( أما قوله تعاىل     ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ( )`̈Br& ÓÅ ốJ tÉ  ) ( هي ) أم

áÉ$(األوىل والثانية موصولتان ، ) من (املعادلة هلمزة االستفهام ،  Èq yô (  الشديد : السوي
   )٥() . فعيل مبعىن فاعل ( االستواء ، وهو 

  

  : قال تعاىل  -١٤
â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )٦(  
  ـــــــــــــــــ

   )  ٢٩٧/  ٨( البحر احمليط  –)  ١( 
  ) ٤٤ - ٤٣/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ٤٤/  ٢٩/  ١٢( املصدر السابق : انظر  –)  ٣( 
  ) ٢٩٧/  ٨( البحر احمليط : انظر  –)  ٤( 
  )   ٤٦/  ٢٩/  ١٢( والتنوير  التحرير: انظر  –)  ٥( 
  ) ٣٢ - ٢٤( سورة عبس  -)  ٦( 
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 ٢٤٠ 

يف هذه اآليات يأمر اهللا تعاىل اإلنسان بالنظر إىل طعامه الذي يعيش به ، كيف دبر اهللا     
، فأخرج منها احلب والعنب أمره ؟ فاهللا سبحانه هو من صب املاء ، وشق األرض بالنبات 

،  - الكأل  - ، واألب  دائق الكثيفة األشجار ، والفاكهة، والزيتون والنخل ، واحل والقضب
  )١(. ذا الطعام  كل هذا ألجل أن يتمتع اإلنسان والدواب واألنعام

يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قوله  عرفنا من قبل أن اهللا تعاىل ذكر   

uZ÷K$: (تعاىل  t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (p ygÅ3» sùur (  وهذا طعام

Y7$: ( ، والصنف الثاين يف قوله تعاىل  اإلنسان ôÒ s%ur ) ( $|/ r&ur  ( وهذا طعام األنعام ، وهذا

«Yè$:  (  مث نشر هذا اللف ، فقال تعاىل هـو اللف ،  tG ¨B ö   /ä3 :  تعاىلوهذا يناسب قوله  )  9©

)$uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur  (وقوله :)$ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ  (وقوله :)p ygÅ3» sùur (  أي هذه

/ö : (األصناف للبشر ، مث قال  ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( وهذا يناسب قوله : )$Y7 ôÒ s%ur  ( وقوله :)$|/ r&ur ( 

  .أي هذه األصناف لألنعام 

Y7$( :سأدرسها يف هذا املقطع هي قولهاملفردات اليت    ôÒ s%ur  ) (x øÉwU ur  ) (, Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ  (

/|$( و  r&u  ( ا كاآليتوبيا :  

Y7$: (قوله تعاىل  ôÒ s%ur  ( القطع ، ويطلق على الرطبة : القضب أصله .)و املقصود  )٢
يقطع ، : القت الرطب ، مسي بذلك ألنه يقضب يف كل األيام ، أي : بالقضب يف اآلية 

x: ( لدواب ، وقوله هو العلف ل: وقيل  øÉwU ur  ( مجع خنلة. )ويف اجلمع داللة على التعظيم  )٣
  .والتكثري 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ١١٨١ – ١١٨٠( الكشاف : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٥٥) ( ق ض ب ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  )  ٣٣٨/  ٨( معامل الترتيل : انظر  –)  ٣( 
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 ٢٤١ 

#!¬t,Í(: أما قوله    yâtn ur $Y6 ù=äñ ) (,Í¬!#yâtn (  ، مجع حديقة)$Y6 ù=äñ  ( مجع غلباء وهي : الغلب

: خصت احلدائق بالذكر و رقبة ، يوصف به اإلنسان والبعري ،مؤنث األغلب ، وهو غليظ ال
:      وجاء يف خمتار الصحـاح  )١(. ألا مواضع الترته ، وألا جتمع أصنافاً من األشجار 

  )٢() .محراء ، أي ملتفة   بوزن: حديقة غَلْباء ( 

Y6$: (ويف التعبري بقوله    ù=äñ  ( داللة على ضخامة احلدائق ، وتزاحم أشجارها.  

/|$: (قوله و   r&ur ( )اَألهو الكأل واملرعى الذي مل يزرعه الناس ، مما يأكله الدواب  ) ب
  )٣(. واألنعام 

  
  
  :قال تعاىل  -١٥

â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨ä ur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 

4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur 

~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù 

öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )٤(  
يقسم تعاىل يف بداية السورة بالضحى ، وبالليل إذا سجى وأظلم ، بأنه ما ترك نبيه حممداً   

، مث يذكر له أن املستقبل صلى اهللا عليه وسلم  منذ أن اعتىن به ، وما أبغضه منذ أن أحبه 
  أفضل من املاضي، وأن اهللا سـوف يعطيه حىت يرضى ، مث امنت اهللا على نبيه بأشياء ، فقال

                         ـــــــــــــــــــ
   ) ١٣٢/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير  : انظر  –)  ١( 
  ) ٢٢٨) ( غ ل ب ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  ) ٣٣٨/  ٨( معامل الترتيل : انظر  –)  ٣( 
    ) ١١ – ١( سورة الضحى  –)  ٤( 
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 ٢٤٢ 

أمل أجدك يتيماً فآويتك وكفلتك ، أمل أجدك ضاالً ال تدري ما الكتاب ، : خماطباً نبيه 
فهديتك ، أمل أجدك فقرياً فأغنيتك ، مث أوصاه بأال يسيء معاملة اليتيم ، وأال ينهر السائل 

  )١(. اهللا عليه وتشمل النعم الدينية والدنيوية  ويرده ، وأن حيدث بنعم
öN: (قوله تعاىل  عرفنا من قبل أن اللف يف هذه السورة هو يف   s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$ t«sù  (

x8: (وقوله تعاىل  yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( وقوله) :x8 yâỳ urur WxÍ¬!% tæ 4Óo_øî r' sù . (  

'Br̈$: (، فقال  ن هذه النعم الثالث بأسلوب النشرم كل نعمة مث ذكر ما يناسب   sù zOäÏK uäø9$# 

üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة األوىل )öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t« sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur 

ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  (ة وهذه تقابل النعمة الثالث)x8 yây ùrur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( مث قال) : $̈Br&ur 

Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛ sù  (ة بل النعمة الثانيوهذه تقا)x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù . (  

)        ÓyÖyô(و )  ÓyÕëÒ9$#ur : (املفردات اليت سأقف عندها يف هذه السورة هي قوله     

7tã( و  ¨äur  ( و )ín? s% (  و )o tçÅz Ezs9u  ( و )(و )  9©7ín<rW{ öq$( و )  #$ |¡ s9ur ( و)ÓyÌ÷étIsù  (

/7ï( و  uë  ( و)öN s9r& x8 ôâÉgsÜ  ( و)$̈Br' sù zOäÏK uäø9$#  ( و)$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$#  ( ا كما يليوبيا ،  :  

) من باب مسا : ( سجا الشيء ) ( ÓyÖyô: ( الواو للقسم ، وقوله )  ÓyÕëÒ9$#ur: (يف قوله   

È@øã: (سكن ودام ، وقوله تعاىل  ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô  (   ٢() . أي دام وسكن(   

7tã: (أما قوله     ¨äur  ( قال أبو حيان ) : ترك ( استغنت العرب يف فصيح كالمها بـ (

، وعـن اسم مفعوهلما ) تارك ( ، وعـن اسم فاعلهما بـ ) وذر ( و ) ودع ( عـن 
  )٣(. ) وقد مسع ودع و وذر ) الترك ( ، وعن مصدرمها بـ ) متروك ( بـ 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٠٣٩ – ١٠٣٨/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ١( 
  )  ١٤٣) ( س ج ا ( مادة  –خمتار الصحاح  –)  ٢( 
  )  ٤٨٠/  ٨( البحر احمليط   –)  ٣( 
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 ٢٤٣ 

      )$tBur 4ín? s% ) (  قَاله كـ) ه ) رماه ورضيهيقْلالء وملى وقأبغضه وكرهه غاية : ق
  )١(. )  يف البغض  : يف اهلجر ، وقَليه : الكراهة فتركه ، أو قَاله 

     )äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 4ín<rW{ o(التعريف يف  )  #$ tç Åz Ezs9ur ( و)ín<rW{ للتعميم  ، )  #$
  )٢( .والالم للجنس ، أي كل آجل أمره هو خري من عاجله يف هذه الدنيا ويف األخرى 

o(الالم يف : ( وقيـل    tçÅz Ezs9ur   ( ٣(. ) . الم ابتداء ، أكدت مضمون اجلملة(   

لالختصاص ، أي خري خمتص بك ، وهو شامل لكل ماله تعلق بالنيب  ) 9©7(والالم يف   

  )٤(. صلى اهللا عليه وسلم يف ذاته ويف دينه ويف أمته 

t$öq: (أما قوله    |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù   ( الالم يف)$öq |¡ s9ur   ( الم ابتداء ، على

  )٥(. إضمار مبتدأ ، أي وألنت سوف يعطيك 

للتعقيب ، وجيء ا إلفادة كون العطاء عاجل النفع حبيث )  ÓyÌ÷étIsù: (والفاء يف قوله   

/7ï( حيصل به رضا املعطى عند العطاء فال يترقب أن حيصل نفعه بعد تربص ، وتعريف  uë ( 

من الرأفة واللطف ، وفيها تشريف ) رب ( باإلضافة دون اسم اهللا العلم ، ملا يف لفظ 
  )٦(. للرسول صلى اهللا عليه وسلم بإضافة رب إىل ضمريه ، وفيها إشعار بعناية اهللا لرسوله 

öN: (قوله تعاىل      s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ) (N s9r&  (ير املنفي اهلمزة إلنكار النفي ، وتقر

    )٧(. على أبلغ وجه ، كأنه قيل قد وجدك 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٣٧٣/  ٤) ( ق ل ى ( مادة  –القاموس احمليط  -)  ١( 
  ) ٣٩٧/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٤٨١/  ٨( البحر احمليط  –)  ٣( 
  ) ٣٩٧/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
  ) ٤٨١/  ٨( البحر احمليط : انظر  –)  ٥( 
  ) ٣٩٨/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٦( 
  ) ١٦١/  ٣٠/  ١٥( روح املعاين  –)  ٧( 



 ــــــــول ـــــــ املبحث األـــــــ الفصل الثالث ــــــــ
 

 ٢٤٤ 

'Br̈$: (أما قوله      sù zOäÏK uäø9$#  ) ($̈Br' sù  ( تفيد شرطاً مقدراً ، تقديره : الفاء فصيحة ، أما :

üx(  : ا بالفاء يف قولهوقرن جوا. مهما يكن من شيء   sù öç ygø)s?   . (والتعريف يف قوله : 

)$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$#  ( للجنس ، فيعم كل سائل .)١(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٠١/  ٣٠/  ١٢(  التحرير والتنوير: انظر  –)  ١(  

  



  ــــ املبحث الثاين ــــــــــــــــــ الفصل الثالث ــــــــــ
 

 ٢٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  : الفصــــــل الثالــث 
  

اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى 
  املقطـع والسـورة

  
  : املبحث الثاين 

 كيب االتر
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 كيباالتر: املبحث الثاين 

  
  : توطئة 

هذا املبحث يتناول احلديث عن علم املعاين ، ووظيفته يف خدمة اإلعجاز     
، خاصة  قطع أو السورةالقرآين ، وبيان ما يتعلق بقضايا التركيب املوجودة يف امل

ي حيتوي على حمسن اللف والنشر ، ولقد تضافر علم املعاين ما يتعلق بالشاهد الذ
     . مع اللف والنشر يف الكشف عن أسرار النظم القرآين ، وبيان أوجه اإلعجاز فيه 

واجلمل اليت سيتناوهلا هذا املبحث هي اجلمل اليت فيها تراكيب يف شاهد اللف    
وسأكتفي يف هذا املبحث  ، وكذلك التراكيب اليت تدعم الشاهد وتعززه ، والنشر

، أما اجلمل اليت  قطع أو السورةباجلمل اليت فيها تراكيب واليت جاءت يف سياق امل
تتعلق باللف والنشر فتطرقت هلا يف املبحث السابق ، أما اجلمل اليت  مفرداتفيها 

  .  فيها تصوير وحتسني فستأيت يف املبحث القادم 
  
  
  
  
  



  ــــ املبحث الثاين ــــــــــــــــــ الفصل الثالث ــــــــــ
 

 ٢٤٧ 

  :قال تعاىل  -١

â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ ÷b Î*sù óOçFøÿÅz »w$y_Ìç sù 

÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ $̈B öN s9 (#q çRq ä3 s? öcq ãK n=÷ès? ÇËÌÒÈ á   
)١(  

b÷: (جاء يف قولهاللف  عرفنا من قبل أن  Î*sù óO çFøÿÅz  ( ، وهو جممل ، مث جاء النشر بعد ذلك

w$y_Ìç«: (فقال تعاىل  sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( ًأي فالرجال يصلون رجاالً ، والركبان يصلون ركبانا.  

، خربية جاءت  مجلة اللف والنشربالتأمل يف التراكيب اليت وردت يف هذا املقطع جند أن و  
  .اخلوف يف حال صالة كيفية البيان  وهومهماً ، خرباً أفادت حيث 

w$y_Ìç«(:  يف موضع النشر يف قولهو    sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( ( ، ألن عامل إجياز حذف ) ًرجاال (

، وحيسن أن يقدر من لفظ األول ، أي فحافظوا  فصلوا رجاالً أو ركباناً: والتقدير حمذوف 
   )٢( .عليها رجاالً أو ركبانا 

q#)(: طلبية فيها أمر ، هي قوله  يتان على ثالث مجل إنشائيةاشتملت هاتان اآلو    Ýà Ïÿ» ym 

ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$#  ( وقوله :)(#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s%  (وقوله : )(#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ  ( 

  .الدال على الوجوبوجاءت هذه األوامر بصيغة فعل األمر 

q#)(: قوله تعاىليف و   Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$#   (  إطناب مفيد ، حيث

فالصالة الوسطى بشأن اخلاص وتنبيهاً على فضله ،  ذكر اخلاص بعد العام ، وذلك اهتماماً

Nºuq(: خلة يف قوله دا n=¢Á9$#  ( ا ًولكنها ذكرت وأفردت اهتماما .)٣(  

  ــــــــــــــــــ
  ) ٢٣٩ – ٢٣٨( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢٥٢/  ٢( بحر احمليط ال: انظر  -)  ٢( 
  ) ٤٨٦( البالغة فنوا وأفناا ، علم املعاين : انظر   –)  ٣( 
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  : قال تعاىل  -٢

â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )١(  

/uZ$: (بني أمري الدنيا واآلخرة ، فقال تعاىل  يف هاتني اآليتني يف دعائهم مجع املؤمنون     uë 

öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$#  (

ãN: (فقال تعاىل ، مث جاء اجلواب من عند اهللا  وهذا هو اللف ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$#  (

z̀: (وهذا جزاؤهم يف الدنيا ، مث قال  ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( وهذا جزاؤهم  يف اآلخرة.  

مكون من مجل إنشائية يف هذا املقطع شاهد اللف وبالنظر يف تراكيب هذا املقطع جند أن    

öç( :، وهي قوله طلبية بصيغة فعل األمر  Ïÿøî $# $uZs9  ( وقوله :)MÎm6 rO ur  ( وقوله :)$tRöç ÝÁR$#ur  (

  .غ األمر الدالة على الدعاء وهذه األوامر جاءت بصي

N: (أما شاهد النشر وهو قوله تعاىل     ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç ÅzFy$#  (

  .فهو مجلة خربية أفادت خرباً من عند اهللا ، وهو استجابته لدعاء املؤمنني 

%tBur tb$: (ويف قوله تعاىل      x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s%   (  قصر إضايف للرد على من قد يتوهم

أم قالوا أقواالً تنبئ عن اجلزع ، ويف هذا القصر تعريض بالذين جزعوا من ضعفاء 
  )٢(. املسلمني

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٤٨ – ١٤٧( سورة آل عمران  –)  ١( 
  ) ١٢٠/  ٤/  ٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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 ٢٤٩ 

oY$(: يف قوله تعاىل و   sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& (  ، املقصود باإلسراف هنا الكبائر من الذنوب)١(  
عام ، لالهتمام بطلب الاص على اخلعطف  منعطف اإلسراف على الذنوب مع أنه منها ف

             )٢(. غفرانه ، ففيه إطناب مفيد 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü(  : قوله تعاىلأما     ÏZÅ¡ ósçRùQ$#    (فعندما ذكر تعاىل يل مقرر ملا قبله تذي ،

ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü: (استجابته لدعاء املؤمنني وأنه آتاهم الثواب احلسن ، عقب بقوله  ÏZÅ¡ ósçRùQ$#    (
، ويف هذه اجلملة وضع الظاهر موضع املضمر ، تأكيداً للثواب احلسن الذي آتاه املؤمنني 

       )٣( .ن إيذاناً بأن ما حكى عنهم كان من باب اإلحسا
  

  
  : قال تعاىل يف سورة يوسف  -٣
â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur öcrîç ßJ tÉ $pköé n=tæ öN èd ur $pk÷]tã tbq àÊÌç ÷èãB  á )٤(  
  :وقال تعاىل  -
â ôâs)s9 öc% x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã íÍ<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ á )٥(  

 :وقال تعاىل يف سورة الرعد  -
â ç ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$# 3 üìÏ% ©!$#ur tAÌìRé& y7øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ë,ysø9$# £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# 

üw tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÈ  ª!$# ìÏ% ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öçyèø9$# ( 
tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ 9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$# N ä3 ¯=yès9 

Ïä !$s)Î=Î/ öN ä3 În/ uë tbq ãZÏ%q è? ÇËÈ uq èd ur ìÏ% ©!$# £âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur ( Ï̀Bur Èe@ä. 

ÏNº tçyJ̈V9$# ü@ yèy_ $ pkéÏù Èû÷üỳ ÷r yó Èû÷üuZ øO $# ( ÓÅ´ øóãÉ ü@ øä©9$# uë$ pk̈]9$# 4 ¨bÎ) í Îû y7 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbr ãç©3xÿtGtÉ á  )٦(   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٨١/  ٣( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ١٢٠/  ٤/  ٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  )  ٨٦/  ٤/  ٢( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٠٥( سورة يوسف  –)  ٤( 
  ) ١١١( سورة يوسف  –)  ٥( 
  ) ٣ – ١( سورة الرعد  –)  ٦( 
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 ٢٥٠ 

ûÉiï:(قوله تعاىل وهو يف آخر سورة يوسف جاء  اللف عرفنا من قبل أن    r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  (وقوله ) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur t,ÉÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ 

Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öqs)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ  (سورة الرعد بنشر ت مث بدئ

«y7ù=Ï? àM: (، فقال  اللف tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$#  (وهذا يقابل قوله ) :$tB tb% x. $ZVÉÏâtn 2î uétIøÿãÉ  (  مث

%ª!$# ìÏ( :تعاىل  قال ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç¤Çyôur 

}§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  (  إىل قوله تعاىل) :¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ  (ا يقابل وهذ

ûÉiï( : قوله  r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( .  
 يفاليت جاءت  اللفجند أن مجل  شاهد اللف والنشروبالتأمل يف التراكيب اليت وردت يف   

ûÉiï( :قوله  r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  (وقوله ) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ 

Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur ZpuH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ (  
  . رة للعباد فيها ذكر لبعض آيات اهللا الظاه، أفادت أخباراً مجل خربية ، 

«y7ù=Ï? àM: (النشر يف قوله تعاىلأما     tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$#  (فيها بيان لفضل ، مجلة خربية  فهو

%ª!$# ìÏ( : تعاىل أما قوله ،القرآن الكرمي  ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# 

ín? tã Ä¸ öçyèø9$# ( tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  ( أفادت أخباراً فيها من مجل خربية  فهو مكون
  .ذكر لبعض آيات اهللا اليت تكون يف السموات واألرض 

%üìÏ (: قوله تعاىل  أما    ©!$#ur tAÌìRé& y7øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ë, ysø9$# (  إظهار يف مقام اإلضمار ، ألن

«y7ù=Ï? àM( : هذه اجلملة عطفت على قوله  tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$# 3 (، وأخرب تعاىل  ففيه إطناب مفيد
عن الذي أنزل بأنه احلق بصيغة القصر ، أي ال حق غريه ، فالقصر إضايف بالنسبة لكتب 
معلومة ، أو حقيقي ادعائي مبالغة لعدم االعتداد بغريه من الكتب السابقة ، أي هو احلق 

    )١(. الكامل 
  ــــــــــــــــــــــ

  )  ٧٨/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير  :انظر  –)  ١( 
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 ٢٥١ 

ãç 4(: قوله تعاىل  أما   În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$#  ( فصل بني قولهففيه : )4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $#   (

ã@Å_Á(: وقوله  xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$#  ( ألن اجلملة الثانية بدل بعض من كل من األوىل ، ألن تفصيل

  )١(. فبينهما كمال اتصال  .اآليات جزء من تدبري األمر 

q: ( ويف قوله تعاىل    èd ur ìÏ% ©!$# £âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur  ( حذف فقوله :

)ÓÅõºuruë (  أي جباالً رواسي ، فحذف املوصوف ، وقال تعاىل ) :Ï̀Bur Èe@ä. ÏNºtç yJ ¨V9$# ü@yèy_ 

$pké Ïù Èû÷ü ỳ ÷ryó Èû÷ü uZøO         )٢(. الزوجني باثنني ، تأكيداً ، وحتقيقاً لالمتنان فوصف )  #$

)  ìsùuë(و )  &AÌìRé(: فحذف يف قوله ه يف مواطن عديدة يف هذه اآليات حذف املسند إلي    

ìuq(و tG óô$#  ( و)ç ¤Çyô  ( و)çÎn/ yâãÉ  ( و)@Å_Á xÿãÉ  ( و)âtB  ( و)@yèy_ u  ( و)ÓÅ ǿóãÉ  ( لكونه
  . معلوماً للسامع 

  
  :قال تعاىل  -٤
 â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yè t7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )٣(    
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٤٠٩( البالغة فنوا وأفناا ، علم املعاين : انظر  –)  ١( 
  ) ٨٤ – ٨٢/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٥٠ – ٤٢( سورة احلجر  –)  ٣( 
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 ٢٥٢ 

ûwÎ) Ç: (ذكر اهللا يف هذه اآليات حال فريقني من الناس ، فقـال      t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  (

ûcÎ) tûü: (مث ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  ( وهذا هو اللف ، مث ذكر

>ø×Ém: (، فقـال  بأسلوب النشر كل فريق بعد ذلك جزاء  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (

b¨ (  : وهذا جزاء املتقني ، مث قال  r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{     .وهذا جزاء الغاوين )   #$

، مجل خربيـة   اللف مجل  جند أن شاهد اللف والنشر يف هذا املقطعوبالنظر يف تراكيب    
   .أفادت خرباً وهو تقسيم الناس لفريقني ، متقني وغاوين 

>Ém×: (قوله تعاىل  يفالنشر أما     tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd 

Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ >Ém×(بدئت بفعل األمر ، إنشائية  فجملته)  #$ tR  ( الدال على األمر الصريح   .  

b¨(: قوله تعاىل يف     Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô   ( بـ تأكيد ) ّوكذلك يف ) إن ،

b¨( :  قوله  Î) ur tL©èygy_ öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr&  ( باإلضافة إىل الالم يف قوله :)N èd ßâÏã öq yJ s9  ( ،

وجاء الكالم مؤكداً بسبب قسم إبليس وتأكيده على إغواء الناس يف األرض ، فجاء اجلواب 
  .مؤكداً ليزيل ما جاء يف تأكيد مقولة إبليس 

ûcÎ) tûü( :أما قوله   É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abqãäãã ur   (فيه تأكيد حبرف التوكيدف )cÎ) ّ. (  

    )$ydq è=äz ÷ä$# AO» n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä   ()$ydq è=äz ÷ä$#  ( ، أمر من اهللا للمتقني بدخول اجلنة)وهو  )١

    )٢( .يقال هلم ادخلوها :  هتقديرويف اآلية كالم حمذوف  أمر حيمل معىن التكرمي للمتقني ،
    

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٥٧/  ١٤/  ٧(  روح املعاين: نظر ا –)  ١( 
  ) ٣٦٣/  ٣( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٢( 

  : قال تعاىل  –٥
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 ٢٥٣ 

â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ÇÊËÈ ß,ã ÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9 ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) 

tbrãç» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB 

tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ÇÊÎÈ $uã Ï?ù' sù öcöq tã öç Ïù Iwq à)sù $̄RÎ) ãAq ßôuë Éb> uë tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÊÏÈ ÷b r& ö@Åôöër& $uZyètB ûÓÍ_t/ 

ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇÊÐÈ tA$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù 

ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù 

öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? 

¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á )١(     

 %tA$s: ( قوله تعاىل  يف األوليف موضعني ، يف هذه اآليات جاء اللف  عرفنا من قبل أن   

Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ  (ى من ت خرباً وهو خوف موسوهذه مجلة خربية أفاد

'ö@Åôöër(: وقوله، التكذيب sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( األمر الدال على الدعاءوهذه مجلة إنشائية بصيغة ،

t6$ ( :مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل  yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/  ( وهذه مجلة إنشائية طلبية بصيغة فعل

RÎ) N̄$: (مث قال تعاىل األمر الدال على األمر الصريح ،  ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ( ه مجلة خربية وهذ
  .أفادت خرباً وهو معية اهللا ملوسى وهارون 

tA$s% óO: ( جاء يف قوله تعاىل:  الثايناملوضع و    s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå 

tûü ÏZÅô  (تعاىل  هلوقو ) :Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( واللف
مكون من مجل خربية أفادت خرباً ، وهو امتنان فرعون على موسى بتربيته يف صغره ، 

tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (فقال تعاىل  وتذكريه بقتله القبطي ، مث جاء النشر بعد ذلك ، ÏB 

tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ  (قال تعاىل  و) :y7ù=Ï?ur ×p yJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  ( والنشر
  .مكون من مجل خربية ، أفادت خرباً ، وهو رد موسى على فرعون وتفنيده ملزاعمه 

  ــــــــــــــــــ
  ) ٢٢ – ١٢( سورة الشعراء  –)  ١(  
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 ٢٥٤ 

:  قوله ع جند أن يفهذا املقطاليت وردت يف شاهد اللف والنشر يف تراكيب الوبالتأمل يف    
 )ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd (  حذف ، وقدره الزخمشري بقوله إجياز ) : أرسل إليه جربائيل

وقد أحسن يف االختصار .. واشدد به عضدي ، وهذا كالم خمتصر ، واجعله نبياً وأزرين به 
   )١(. ) فأرسل إىل هارون ، فجاء مبا يتضمن معىن االستنباء : حيث قال 

öN( : ويف قوله     çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ  ( ، أي تبعة ذنب وهي قود حذف
        )٢(. القتيل ، فحذف املضاف ، أو مسى تبعة الذنب ذنباً كما مسى جزاء السيئة سيئة 

tA$s% óO(: يف قوله تعاىل و    s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur (  يا فرعون فقاال له  فأت: حذف ، والتقدير
واالستفهام  )٣( . أمل نربك فينا وليداً :ويقول له  ما أمرا به ، فأخذ فرعون يستحقر موسى ،

óO(:  قولهيف  s9r& y7În/ tç çR   (  تقريري. )٤(  

Nöëtç( :قوله أما    xÿsù öN ä3ZÏB  ( م سبب فراره ، وهو بتقديرأي فراراً مبتدئاً منكم ، أل

b÷(: قوله ، أما  م مضاف ، أي من خوفك r& £Nâ¬7 tã  (جيوز أن يكون يف حمل نصب : قيل
الكالم يف : ألن عبدت بين إسرائيل ، وقيل : على نزع اخلافض وهو الم التعليل ، والتقدير 

   )٥(. وهو استفهام إنكار ، استفهام حبذف اهلمزة 
<tA$s% Éb: (حذف املسند يف مواضع عديدة يف هذه اآليات ، فحذف يف قوله      uë  ( أي قال

tA$s% ûx: (موسى ، ويف قوله  x.  ( ويف قوله  كال :أي قال اهللا ،) :tA$s% óO s9r& y7În/ tç çR   ( أي قال

وحذف للعلم به من سياق ، فعلتها : أي قال موسى )   tA$s% !$ygçFù=yèsù: (فرعون ، ويف قوله 
   .اآليات 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٧٥٦( الكشاف  –)  ١( 
  ) ٧٥٦( املصدر السابق : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٠/  ٧( لبحر احمليط ا: انظر  –)  ٣( 
  ) ١١١/  ١٩/  ٨( التحرير والتنوير  : انظر  –)  ٤( 
        )    ١١٥ /  ١٩/  ٨( املصدر السابق : انظر  -)  ٥( 
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 ٢٥٥ 

  : قال تعاىل  -٦

â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )١(     

Yä$tã#( يف هذه اآليات أقواماً عدة ، وهم عرفنا من قبل أن اهللا تعاىل مجع   u  ( و )#yäq ßJ rO u  ( و

 )crãç» s%u  ( و)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، مث ذكر ما حصل لكلوهذا هو موضع اللف 

N: (فقال سبحانه  وهذا هو النشر ، ، العذاب واحد منهم من ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã 

$Y6 Ï¹% tn  (ال ـ، مث ق قوم عاد وهـذا عذاب ) :O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$#  ( وهذا

Oßg÷Y: (  عذاب قوم مثود ، مث قال ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz Ïm Î/ ößöëF{  هذا عذاب قارون ،و)   #$

Oßg÷Y: (مث قال  ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r&  (وهذا عذاب فرعون وهامان .  

وبالنظر يف تراكيب شاهد اللف والنشر جند أن مجل اللف والنشر جاءت مكونة من مجل    
خربية ، وهذه اجلمل اخلربية أخربت عن األمم السابقة وما حصل هلم من العذاب ، والغرض 

  . البالغي من هذا اخلرب هو التهديد والترهيب من سلوك مسلكهم 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٤٠ – ٣٨( العنكبوت سورة  –)  ١(  
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 ٢٥٦ 

âs%ur öú̈ü(: قوله تعاىلأما     t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B   ( بني قولهمجلة معترضة فهو ، :

)#Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur  ( öú̈ï (: وقوله  ) yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& ( ، وكذلك قوله تعاىل : 

)âs)s9 ur N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/   (مجلة معترضة ، )لفت انتباه : والغرض البالغي منها  )١

âs%ur öú̈ü(: ويف قوله  املخاطبني إىل أخذ العربة ، واملسارعة إىل اإلميان باهللا ،  t7 تأكيد  ) ?¨

  . للتأكيد والتحقق من وقوع الفعل  فجاء )âs%u( باحلرف 

  :قال تعاىل  -٧

 â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )٢(  

q#(: قوله تعاىل  يف ذكرنا فيما سبق أن اللف     è%yâ|¹  ( وقوله: )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ( 

ìÌì: ( يف قولهوالنشر  ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ ( وهو يناسب)#q è%yâ|¹  ( مث قال :

)z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>qçG tÉ öN Îgøän=tæ  (ب وهو يناس )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ( .  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٢٥٠ – ٢٤٨/  ٢٠/  ٨(  التحرير والتنوير: ر انظ –)  ١( 
  ) ٢٤ - ٢٢( سورة األحزاب  -)  ٢( 
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 ٢٥٧ 

خربية أفادت اللف جاءت  هذا املقطع جند أن مجلاللف والنشر يف وبالتأمل يف تراكيب    
 كذلكالنشر مجل و مؤمنني مصدقني ، ومنافقني ،،  اً ، وهو تقسيم الناس إىل فئتنيربخ

  . خربية ، بينت جزاء كل فئة من الفئات املذكورة يف اللف 
yìÌì( : يف قوله تعاىل    ôfuã Ïj9 ª!$# (  إظهار يف موضع اإلضمار ، أظهر اسم اجلاللة يف مقام

  )١(. اإلضمار للداللة على عظمة اجلزاء 
<z( : شر يف قولهحذف املسند إليه يف موضع الن   ÉjãyèãÉ u  ( وقوله : )ä !$x©  (وقوله :)>q çG tÉ ( 

b( : للعلم به ولتقدمه يف الكالم ، ويف قوله تعاىل  Î) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî $VJäÏm§ë  ( توكيد
  .لالهتمام باخلرب ) إنّ ( باملؤكد 

z̀(: قوله تعاىل يف و   ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë ( وذلك للمسند إليه ،  تقدمي للمسند وتأخري
  .لالهتمام باملسند ، والتشويق للمسند إليه 

  
  : قال تعاىل  -٨
â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )٢(   
، األول يف قوله على أسلوب اللف والنشر ذكر فريقني هذا املقطع جاء ب عرفنا من قبل أن  

tûï : ( تعاىل Ï% ©!$# (#rãç xÿ x. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  (والثاين يف قوله ) :( tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur 

ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( فقال مث نشر اللف ،  ) :¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب الذين

ìÏâökuâ: (مث قال  كفروا ، ur t̀B âä !$t± oÑ  ( منوا الذين آيناسب وهو.  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٣٠٩/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٨ – ٧( سورة فاطر  –)  ٢( 
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 ٢٥٨ 

مجالً  جاءتمجل اللف والنشر هذا املقطع جند أن اللف والنشر يف وبالتأمل يف تراكيب    
ين ، مث بينت عاقبة ذكرت حال املؤمنني والكافرفاخلربية أخباراً ،  ، وقد أفادت اجلملخربية 
  . فريق كل
tûï(: يف موضع اللف يف قوله تعاىل     Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#   ( تتميم)بأن  )١

وحزب الشيطان ورد ذكره يف  )٢(. قد فازوا باخلريات حزب الشيطان الذين مل يكونوا من 
â ¨b: اآلية السابقة هلذه اآلية ، وهي قوله تعاىل  Î) z̀ » sÜøã ¤±9$# ö/ ä3 s9 Arßâ tã çnräãÏÉªB$$sù #árßâtã 4 $yJ ¯RÎ) 

(#q ãã ôâtÉ ¼ çm t/ ÷ì Ïm (#q çRq ä3 uã Ï9 ô Ï̀B É=» ptõ¾ r& ÎéçÏè¡¡9$# ÇÏÈ á )٣( 

üx( : قوله تعاىل أما    sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym  (  مجلة إنشائية طلبية ، جاءت فهو
صلى اهللا عليه  -لرسول نهي موجه لعل املضارع بعدها ، والوالف )ال ( بـ  بصيغة النهي 

أمره ، ومفهوم النهي  نفسه حسرات على الكافرين الضالني بأال تذهبتسلية له  -وسلم 
    )٤( .تعاىل باإلعراض عنهم ، وأال حيزن أسفاً عليهم 

  
  : قال تعاىل  -٩
â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )٥(  
  ــــــــــــــــــــ

  ) . ١٩٨: اإليضاح . ( هو أن يؤتى يف كالم ال يوهم خالف املقصود بفضلة تفيد نكتة : التتميم (  –)  ١( 
  ) ٢٦٢/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٦( سورة فاطر  –)  ٣( 
  ) ٤٣٠/  ٤( حملرر الوجيز ا: انظر  –)  ٤( 
  )   ٥٩ – ٥٦( سورة الزمر  –)  ٥( 
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b: ( يف قوله مفصالًجاء اللف يف هذه اآليات عرفنا من قبل أن     r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 

4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( و قوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( وقوله :

)MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$#  ( مث نشر اللف ، فقال تعاىل) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ãs3 sù 

$pkÍ5  ( وهذا يقابل قوله :)÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  ( وهذا

b(: يقابل قوله  r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال) :|MY ä. ur 

öÆÏB tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله :)MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# . (  

b: (اللف يف قوله تعاىل هذا املقطع جند أن موضع اللف والنشر يف وبالتأمل يف تراكيب     r& 

tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  (مجلة إنشائية طلبية ، جاءت  جاء

rr& tAq÷: (قوله أما فيد للتوجع والتحسر ، بأسلوب النداء امل à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  (فهو 

  .مجلة إنشائية طلبية بأسلوب التمين 

يف جنب طاعة اهللا ، ففيه حذف : تقدير حذف ، وال )  #$!» _íÎû É=/Zy(: يف قوله تعاىل   

   )١(. املضاف 
rr& tAq÷( : حذف املسند إليه يف قوله و    à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  (و )÷rr& tAq à)s? tûü Ïm   (

  .لتقدم ما يدل عليه يف الكالم املسند إليه نفس ، وحذف : والتقدير 

öq(: قوله تعاىل أما     s9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2  ( مجلة إنشائية طلبية جاءت بأسلوب التمين فهو ،

q(و  s9 (  فيه للتمين ، وانتصب)cq ä. r' sù  (على جواب التمين  .)٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٧/  ٢٤/  ١٢( روح املعاين : انظر  –)  ١( 
  ) ٤١٨/  ٧( البحر احمليط : انظر  –)  ٢( 
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  :قال تعاىل   -١٠
â üNm ÇÊÈ É=» tG Å6 ø9$#ur Èûü Î7ßJ ø9$# ÇËÈ !$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù 

ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym ÇÍÈ á )١(  

RÎ) çm»oȲ$!(:  يف قولهجاء اللف عرفنا من قبل أن     ø9tìRr&  (، قولهو أي القرآن  :)7' s#øã s9 >p x. tç»t6 ïB  (

RÎ) $̈Zä. z̀̄$: (فقال  ،كر النشر مث ذ، أي ليلة القدر  É ÍëÉãZãB  (مث  رجع إىل القرآن، وهذا ي ،

pké$: (قال  Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @ç øBr& AOäÅ3 ym (   يرجع إىل ليلة القدر وهذا.  

«RÎ) çm̄$: (مجلة اللف يف قوله تعاىل وبالنظر يف تراكيب هذا املقطع جند أن     oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 

>p x. tç» t6ïB   ( ، وفيها جاءت خربية ، فقد أفادت خرباً ، وهو إنزال القرآن الكرمي يف ليلة القدر

RÎ) $̈Zä. z̀̄$: ( ومجلة النشر يف قوله تعاىل وتعظيم له ، مدح للقرآن الكرمي  É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù 

ä-tç øÿãÉ ë@ä. @ç øBr& AOäÅ3 ym   ( مجلة خربية ، أفادت خرباً ، وهو أن القرآن أنزل لإلنذار ، وأن ليلة

  .القدر هي الليلة اليت تفصل فيها األمور احلكيمة 

«=É: (يف قوله تعاىل      tG Å6 ø9$# ur Èûü Î7 ßJ ø9$#  ( حرف القسم ، وأقسم : أسلوب قسم ، الواو

RÎ) çm»oȲ$!(تعاىل بالكتاب املبني ، وهو القرآن ، وجواب القسم  ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6ïB  ( و قيل :

RÎ) $̈Zä. z̀̄$(ميكن أن يكون اجلواب  É ÍëÉãZãB   ()٢(   

pké$(:  حذف املسند إليه يف قوله تعاىل     Ïù ä-tç øÿãÉ  ( رورللعلم به ، وتقدم اجلار وا)$pké Ïù( 

tç-(على الفعل  øÿãÉ  ( لالهتمام به.  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤ – ١( سورة الدخان  –)  ١( 
  ) ٥٨/  ٨( إرشاد العقل السليم   -)  ٣٣/  ٨( البحر احمليط   -)  ٦٨/  ٥( احملرر الوجيز : انظر  –)  ٢( 
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  : قال تعاىل  –١١
â óÚÌç ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå óOs9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$# ÇËÒÈ y7Ï9ºså Oßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB 

ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á )١(   

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (يف قوله تعاىل  جاء أن اللف يف هذه اآليات ذكرنا فيما سبق    Î#ã Î7 yô  (

ÞO: (وقوله  n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d yìÌì(: بحانه فقال سجاء النشر  مث)  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ 

(#q è=ÏHxå  ( وهذا يناسب قوله :)¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜur tûï Ï% ©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/  ( وهذا يناسب قوله :)ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ( .  
شاهد اللف مكون من مجل خربية  جند أن هذا املقطعاللف والنشر يف وبالنظر يف تراكيب   

مكون أفادت خرباً ، وهو أن اهللا وحده العامل بالضال واملهتدي من الناس ، وموضع النشر 
  .من مجل خربية أفادت خرباً ، وهو بيان عاقبة املهتدين احملسنني ، وعاقبة الضالني املسيئني 

ìÌì(: وحذف املسند إليه يف موضع النشر يف قوله     ôfuã Ï9  ( وقوله : )ìÌì øgsÜur  ( لكونه
  .معلوماً للسامع ، ولتقدم ما يدل عليه 

: ، فقال تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم  -بدئت هذه اآليات بأمر من اهللا سبحانه لرسوله      

)ÚÌç ôã r' sù (  وجاء األمر بصيغة فعل األمر الدال على األمر الصريح.  

óÚÌç(:  يف قوله     ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå  ( جيء باالسم الظاهر يف مقام اإلضمار ،

t̀ã `̈B 4í̄<uq(:  فقيل s?  ( عن   علة األمر باإلعراضتبنيصلة املوصول  ألنعنهم ، : ومل يقل
  ، وهلذا جيء باالسم الظاهر لبيان  فسبب اإلعراض عنهم هو توليهم عن ذكر اهللا املتولني ،

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٣١ – ٢٩( النجم سورة   -)  ١ ( 



  ــــ املبحث الثاين ــــــــــــــــــ الفصل الثالث ــــــــــ
 

 ٢٦٢ 

7Ï9º(: قوله تعاىل أما  هذا األمر ، så O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$#   ( ، والغرض البالغي مجلة معترضة

/bÎ) y7( : وقوله تعاىل بيان جهلهم وغفلتهم عن اآلخرة ،  uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã 

¾Ï& Î#ã Î7 yô  ( مجلة مؤكدة بـ ) ّ( الفعل وضمري) إنq èd(،  و الضمري)q èd  ( يفيد القصر وهو
uq( : قصر حقيقي ، وقوله  èd ur ÞOn=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d تتميم ، وفيه وعد للمؤمنني وبشارة  )  #$

     )١( . -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 
«ur $tB íÎû ÏNºuq!¬: (قوله تعاىل      yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ لي من هذا الكالم املقصود األص) (  #$

)$tBur íÎû ÇÚöëF{ ألن املهم ما يف األرض ، إذ هو متعلق اجلزاء ، وإمنا ذكر معه ما يف )  #$
السموات على وجه التتميم ، لإلعالم بإحاطة ملك اهللا ملا احتوت عليه العوامل كلها ، ونكتة 

هتمام بالعامل االبتداء بالتتميم دون تأخريه الذي هو مقتضى ظاهر التتميمات ؛ هي اال
yìÌì(: العلوي ، ألنه أوسع وأشرف ، وليكون املقصود وهو قوله  ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ 

(#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï% ©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ  (  ، مقترناً مبا يناسبه من ذكر ما يف األرض
   )٢( . ) مقتضى الظاهر  ألن ازيني هم أهل األرض ، فهذه نكتة خمالفة

  
  
  :قال تعاىل  -١٢

 â ¼çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)٣(   

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١١٩ -  ١١٧/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  )  ١١٩/  ٢٧/  ١١( املصدر السابق   –)  ٢( 
  ) ٤ – ٢( سورة احلديد  –)  ٣( 
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uq: ( متعدد هو قوله لف  يف هذه اآلياتعرفنا من قبل أن     èd ur 4ín? tã Èe@ä. &äóÓx« íçÉ Ïâs%  (

uq( :وله وق èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( فقال سبحانه وجاء النشر بعده) :uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  ( وهذا يناسب قوله) :uq èd ur 

4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  (سبحانه مث قال  :)ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù  ( وهذا يناسب قوله ) :uq èd ur Èe@ä3 Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ  ( .    

جاءت خربية ،  هذا املقطع جند أن مجل اللف والنشراللف والنشر يف وبالتأمل يف تراكيب   
على كل شيء ، وعلمه احمليط بكل تعاىل خرباً ، وهو بيان قدرة اهللا  وقد أفادت هذه اجلمل

  .شيء 

¼(: املسند يف قوله تعاىل  فاد تقدميأ    çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur (  قصر املسند على

املسند إليه ، وهو قصر ادعائي ، لعدم االعتداد مبلك غريه يف األرض إذ هو ملك ناقص ، أو 

«ÏNºuq(إىل جمموع ) 7ù=ãB(يقي إذ اعتربت إضافة هو قصر حق uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  ( فإنه ال ملك

  )١(. ملالك على األرض كلها فقط ، بل السماوات معها 

uq(: اجلملة يف قوله تعاىل    èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%   ()  تفيد مفاد التذييل جلملة )¾ÇëøtäÜ 

àMã ÏJ ãÉ ur ( (يه قوله لتعميم ما دل عل : )¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( ( من بيان مجلة)¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# 

ÇÚöëF{ $#ur  ( وإمنا عطفت بالواو وكان حق التذييل أن يكون مفصوالً ؛ لقصد إيثار اإلخبار ،

عن اهللا تعاىل بعموم القدرة على كل موجود ، وذلك ال يفيت قصد التذييل ، ألن التذييل 
        )٢() . حيصل باملعىن 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣٥٨/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٣٥٩/  ٢٧/  ١١( املصدر السابق  –)  ٢( 
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¼ (: يف قوله تعاىل     çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur (  ( ، فصل بني اجلملتني

ÇëøtäÜ àMã¾(ألن الثانية  ÏJ ãÉ ur  ( بدل اشتمال من األوىل)¼ çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  ( 

  .فبينهما كمال اتصال 

uq( :  أما قوله تعاىل   èd ãÄrF{ $# ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ  ( فقد

uq( : يف قوله تعاىل ول، األموضعان من مواضع القصر بطريق تعريف اجلزأين  هورد في èd 

ãÄrF{ $# ãç Åz Fy$#ur ( ، وأما قصر اآلخرية عليه فهو معىن  فأما قصر األولية على اهللا تعاىل فظاهر

 وهو قصر ادعائي ،البقاء ، فال يعتد ببقاء غري اهللا ، ألن بقاء غري اهللا إمنا هو بأمره سبحانه ، 

ãç(: يف قوله تعاىل  الثاينو Îg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$ t7 ø9$#ur (  وهو قصر ادعائي. )١(  

uqèd(: قوله تعاىل يف    ur Èe@ä3 Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ  ( لئال يتوهم أن بطونه تعاىل عن األشياء، تذييل  ،

                )٢(. يستلزم بطوا عنه عز وجل 

q(  : قوله تعاىليف    èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. (  وغريه ، عطف معىن خاص على معىن مشله

ÞO(: فهو داخل يف قوله  n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur 

ßl ãç ÷ètÉ $pké Ïù (  ( لقصد االهتمام باملعطوف ، ففيه إطناب مفيد ، بعطف اخلاص على العام. )٣(  

  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣٦٣ – ٣٦١/  ٢٧/  ١١( والتنوير  التحرير: انظر  –)  ١( 
  ) ١٦٧/  ٢٧/  ١٤( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
     )  ٣٦٤/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  – ) ٣( 
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  :قال تعاىل  -١٣
 â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur 

âëq à± ñY9$# ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& 

`̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y#øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# 

Ï̀B öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óO s9urr& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB 

£ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥ä óÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 

O ä. çéÝÇZtÉ Ï̀iB Èbrßä Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) 

y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& 

`̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )١(  

q#): (قوله تعاىل يف اللف يف هذا املقطع هو قبل أن  عرفنا من   à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( أي يف

q#): (األرض ، وقوله  è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث نشر هذا اللف بقوله) :`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ 

÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur  (ابل قوله وهذا يق) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث

ỳJ: (قال  sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  (

q#): (وهذا يقابل قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  (.  

: قوله تعاىل يف  د أن موضع اللفوبالتأمل يف التراكيب الواردة يف شاهد اللف والنشر جن   

)(#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB   ( وقوله) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë (  مجلتان إنشائيتان طلبيتان ، جاءت

  .األوىل بصيغة األمر الدال على اإلرشاد ، والثانية بصيغة األمر الدال على االمتنان 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٢ – ١٥ (سورة امللك  –)  ١(  
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«Br& #xã̈`: (قوله يف نشر وموضع ال     yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë (  ، مجلة إنشائية

ỳJ: ( قولهاجلملة الثانية من النشر هي و تفهام ومعناها التقريع والتوبيخ ،لفظها لفظ االس sù r& 

ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  ( مجلة إنشائية

ìyâ÷d: (، واالستفهام يف قوله جاءت بأسلوب االستفهام التقريري طلبية  r&  ( ال تراد
حقيقته ، بل املراد منه أن كل سامع سوف جييب بأن املاشي سوياً على صراط مستقيم هو 

ìyâ÷d: (واالستفهام بقوله  )١( ،األهدى  r&  ( ، للتهكم باملشركني)فأفاد االستفهام عدم  )٢
  .استواء مرتلة املؤمنني واملشركني يوم القيامة

q(:  تعاىل يف قوله    èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B 

¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øãs9Î) ur âëq à± ñY9$#(  قوله تعاىل يف :)ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ N( قدم ) #$ ä3 s9 (  مفعويل على

)@yèy_  ( ومها)uÚöëF{ $# Zwq ä9så ( ام مبا قدم والتشويق إىل لالهتم ، مع أن حقه التأخر عنهما
  )٣( . ما أخر 

Ïm(: قوله تعاىل يف     øã s9Î) ur  âëq à± ñY9$# (  ا  وزيادة ،تتميمفعندما ذكر األرض ناسب أن يذكر أ

Ïm(: هقولتقدمي املسند يف ، واملوت عدمثوى هلم ب øã s9Î) ur âëq à± ñY9$#  (وإلفادة  لالهتمام به

ëq(، وتعريف املسند إليه  التخصيص à± ñY9$# ( فيعم كل نشور ، ومنه نشور  للجنس ،

Ïm(  :فكان قوله املخاطبني ،  øã s9Î) ur âëq à± ñY9$#   ( والقصر املستفاد من تعريف  ،مبرتلة التذييل

q(اجلزأين  èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ قصر قلب ، بترتيل املخاطبني مرتلة من يعتقد أن ) #$
   )٤(. األصنام خلقت األرض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  ٢٩٨ - ٢٩٧/  ٨( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  ) ٤٦/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٥ – ١٤/  ٢٩/  ١٥( اين روح املع: انظر  –)  ٣( 
       ) ٣٢/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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 ٢٦٧ 

  : قال تعاىل  -١٤

â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )١(  

uZ÷K$: (ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قوله تعاىل     t7 /Rr' sù 

$pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (p ygÅ3» sùur (  والصنف الثاين يف قوله تعاىل ، :

 )$Y7 ôÒ s%ur ) ( $|/ r&ur  ( وهذا هو اللف ، مث نشر هذا اللف ، فقال تعاىل  )  :$Yè» tG ¨B ö   /ä3 ©9  (

/ö ( : وهذا يناسب أصناف الطعام اليت للبشر  ،  مث قال ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( أصناف يناسبوهذا 
  .لألنعام  الطعام اليت

خربية ، أفادت خرباً ، وهو اللف جاءت مجل  وبالتأمل يف تراكيب هذا املقطع جند أن   
مع دعوة اإلنسان إىل التأمل يف دالئل قدرة اهللا بيان أصناف طعام اإلنسان واألنعام ، 

ان احلكمة من خلق اهللا أما مجلة النشر فهي مجلة خربية ، أفادت خرباً ، وهو بيسبحانه ، 
  .لتلك األصناف من النباتات 

ç: (يف قوله تعاىل    ÝàZuã ù=sù  (ة أمر ، جاء بصيغة فعل املضارع املقرون بالم األمر ، فهو مجل

  .إنشائية طلبية دالة على األمر ، والغرض البالغي منه العظة واالعتبار 

«Yè$: (يف قوله تعاىل       tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur   ( يف قوله التفات من الغيبة) :¾Ïm ÏB$yè sÛ  (

uZ÷K$: (وقوله  t7 /Rr' sù $pké Ïù  ( لتكميل االمتنان  يف هذه اآليةإىل اخلطاب .)٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٣٢ – ٢٤( سورة عبس  -)  ١( 
  )  ١١٢/  ٩( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٢( 
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 ٢٦٨ 

  :قال تعاىل  -١٥

â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨ä ur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 

4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur 

~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù 

öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )١(  

öN: (قوله تعاىل  اللف يف هذه السورة هو يفعرفنا من قبل أن    s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$ t«sù  (

x8: (وقوله تعاىل  yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâyg sù  ( وقوله) :x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù   ( مث ذكر ما

'Br̈$: (، فقال  من هذه النعم الثالث بأسلوب النشر يناسب كل نعمة sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  (

öN( وهذه تقابل النعمة األوىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  (

x8(وهذه تقابل النعمة الثالثة  yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  ( مث قال : )$̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù (  

x8(وهذه تقابل النعمة الثانية  yâỳ urur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù  (.  

N: ( وبالنظر يف التراكيب الواردة يف هذه السورة جند أن قوله     s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  (

  .   والغرض البالغي منها التقرير ، أي وجدك مجلة إنشائية طلبية جاءت بأسلوب االستفهام ، 

x8: ( أما قوله     yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâ ygsù ÇÐÈ x8 yâỳ ur ur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  ( فهما مجلتان خربيتان

اهللا عليه وسلم بعد الضالل ، واإلغناء بعد  أفادت خرباً وهو اهلداية من اهللا تعاىل للنيب صلى
  .الفقر 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١١ – ١( سورة الضحى  –)  ١(  
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 ٢٦٩ 

'Br̈$: (قوله تعاىل أما    sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur ÏpyJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë 

ô Ï̂dâyÛsù  (نشائية طلبية ، األوىل والثانية جاءت بصيغة النهي ، والثالثةفهو مكون من مجل إ 
  .الدال على معناه األصلي ) حدث ( جاءت بصيغة فعل األمر 

4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã(  :يف قوله تعاىل     ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨äur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% (  أسلوب
الضحى وبالليل إذا سجى ، وجواب القسم قوله قسم ، فالواو حرف قسم ، وأقسم تعاىل ب

tB y7tã$(: تعاىل  ¨äur y7ï/ uë $tBur 4ín? s%  ( وجاء القسم لتأكيد اخلرب ، رداً على زعم املشركني
، فالتأكيد تعريض باملشركني ، وإذا كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -انقطاع الوحي عن النيب 

   )١(. جواب القسم مجلة منفية مل يقترن بالالم 
?tBur 4ín$(وحذف املفعول يف     s%  ( وما قالك ، إما لالستغناء عنه لذكره من قبل ، : والتقدير

   )٢(. أو لقصد نفي صدور الفعل عنه تعاىل بالكلية 
o (: أما قوله تعاىل     tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 4ín<rW{ o(فالتعريف يف )  #$ tçÅz Ezs9ur  ( و)ín<rW{ $# ( 

يم ، وجيعل معىن اجلملة يف معىن التذييل الشامل الستمرار الوحي وغري ذلك من جاء للتعم
  )٣( .اخلري 

t$öq: ( أما قوله تعاىل     |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù  ( أكدت هذه اجلملة بـ ف) سوف (
 مستمر - صلى اهللا عليه وسلم  - لتأكيد مضمون اجلملة ، وهو أن عطاء اهللا تعاىل لرسوله 

Åã(وحذف املفعول الثاين لـ (   )٤(. يف املستقبل  ÏÜ÷èãÉ  ( ليعم كل ما يرجوه صلى اهللا
عليه وسلم من خري لنفسه وأمته، فكان مفاد هذه اجلملة تعميم العطاء ، كما أفادت اجلملة 

   )٥(. ) قبلها تعميم األزمنة 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٣٩٥ – ٣٩٤/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ١٦٩/  ٩( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ٢( 
  ) ٣٩٧/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
  ) ١٥٩/  ٣٠/  ١٥( روح املعاين : انظر  –)  ٤( 
  ) ٣٩٨/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير  –)  ٥( 
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 ٢٧٠ 

öN(  :يف قوله    s9r& x8 ôâÉgsÜ  (هام تقريريأسلوب استفهام ، وهو استف )مبعىن أي وجدك ، ) ١ ،

  .وفيه معىن اإلثارة والتنبيه 

Óo_øî( و) ìyâygsù( و )ìur$t«sù( : قوله وحذف املفعول به يف    r' sù ( ، ًلداللة اختصارا

)7tã ¨äur (، وللعلم بأنه ضمري املخاطب وهو عائد للرسول صلى اهللا عليه وسلم  عليه .)٢ (   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٧٠/  ٩( إرشاد العقل السليم : انظر  –)  ١( 
  ) ٤٨١/  ٨( بحر احمليط ال: انظر  –)  ٢( 
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٢٧١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  
  :ـل الثالـث الفص

  
  

يف سياق النظم على مستوى اللف والنشر 
    قطع والسورةامل

  
  

  : بحث الثالث امل
 التصوير والتحسني
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٢٧٢ 

  
  املبحث الثالث
  التصوير والتحسني

  

  :تـوطئة 
يانية املوجودة يف سياق النظم على مستوى املقطع الصور البهذا املبحث يدرس   

أو السورة ، ويبني سرها البالغي ، حيث إن شواهد اللف والنشر قلما ختلو من 
  .أو االستعارة أو الكناية أو التعريض ااز أو التشبيه 

وهو ما يتعلق بعلم البديع ، وبيان بعد ذلك إىل التحسني احلديث نتقل مث ي   
دة يف الشاهد القرآين ، احملسنات املعنوية واللفظية املوجو وظيفته ، وتوضيح

خصوصاً أن بعض احملسنات البديعية قد يكثر وجودها يف شواهد اللف والنشر ، 
  . لطباق مثل ا

أما ما يتعلق باملفردات والتراكيب اليت تأيت يف سياق النظم على مستوى املقطع   
أو السورة فقد تطرقت هلا يف املباحث السابقة ، وسأكتفي يف هذا املبحث بذكر 

  .اجلمل اليت فيها تصوير أو حتسني 
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٢٧٣ 

  :قال تعاىل  -١

â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ ÷b Î*sù óOçFøÿÅz »w$y_Ìç sù 

÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ $̈B öN s9 (#q çRq ä3 s? öcq ãK n=÷ès? ÇËÌÒÈ á   
)١(  

bÎ*sù óO÷: (شاهد اللف يف قوله تعاىل      çFøÿÅz  ( النشر بعد ذلك ، فقال وهو جممل ، مث جاء

w$y_Ìç«: (تعاىل  sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( ًأي فالرجال يصلون رجاالً ، والركبان يصلون ركبانا.  

  :  اليت فيها حتسني يف هذا املقطع اجلمل من   

b(:  قوله تعاىلشاهد اللف والنشر يف يف  - ١ Î*sù óO çFøÿÅz »w$y_Ìç sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë  (ن ـحمس

q#)(: وهو تفريع على قوله ، )٢( التفريع ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s%  ( لتنبيه املسلمني على أن اخلوف ال

يسقط األمر باحملافظة على الصالة ، ولكنه يسقط بعض شروط الصالة كاخلشوع والقيام هللا 
أحدمها بصريح لفظه ، وهو كيفية صالة اخلوف ،  :نتني ، فأفاد هذا التفريع غرضني قا

   ) ٣(.  ك الصالة بالكلية اه ، وهو عدم ترواآلخر بالزم معن

O: (هناك طباق إجياب بني قوله  - ٢ çFøÿÅz  ( وقوله) :LäêY ÏBr&  ( وهناك طباق إجياب آخر ،

w$y_Ìç: (بني قوله  sù  ( وقوله) :$ZR$t7 ø. âë  ( والسر البالغي يف الطباق هو تنبيه الذهن ومتكني

  .ادين يف اجلملة الواحدة املعىن عن طريق اجلمع بني املعنيني املتض

N: (جناس االشتقاق بني قوله تعاىل  - ٣ à6 yJ ¯=tæ  ( وقوله) :cq ãK n=÷ès? . (  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٣٩ – ٢٣٨( سورة البقرة  –)  ١( 
: انظر  ( .وهو من احملسنات املعنوية  ) هو أن يثبت ملتعلق أمر حكم ، بعد إثباته ملتعلق له آخر : التفريع (  –)  ٢( 

  )  ٣٦٥: اإليضاح 
  ) ٤٦٩/  ٢/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٣( 
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٢٧٤ 

  : قال تعاىل يف سورة يوسف  -٢
â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur öcrîç ßJ tÉ $pköé n=tæ öN èd ur $pk÷]tã tbq àÊÌç ÷èãB  á )١(  
 :وقال تعاىل  -
â ôâs)s9 öc% x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã íÍ<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ á )٢(  

 :وقال تعاىل يف سورة الرعد  -
â ç ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$# 3 üìÏ% ©!$#ur tAÌìRé& y7øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ë,ysø9$# £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# 

üw tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÈ  ª!$# ìÏ% ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öçyèø9$# ( 
tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ 9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$# N ä3 ¯=yès9 

Ïä !$s)Î=Î/ öN ä3 În/ uë tbq ãZÏ%q è? ÇËÈ uq èd ur ìÏ% ©!$# £âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur ( Ï̀Bur Èe@ä. 

ÏNº tçyJ̈V9$# ü@ yèy_ $ pkéÏù Èû÷üỳ ÷r yó Èû÷üuZ øO $# ( ÓÅ´ øóãÉ ü@ øä©9$# uë$ pk̈]9$# 4 ¨bÎ) í Îû y7 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbr ãç©3xÿtGtÉ á  )٣(    

ûÉiï:(قوله تعاىل وهو يف آخر سورة يوسف  جاء اللف      r( ü2ur ô Ï̀iB 7ptÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚöëF{ $#ur  (وقوله ) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm÷É yâtÉ 

ü@ã ÅÁ øÿs? ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Qöq s)Ïj9 tbqãZÏB÷s ãÉ  (مث بدئت سورة الرعد بنشر اللف ، 

«y7ù=Ï? àM: (فقال  tÉ# uä É=» tG Å3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله تعاىل) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ  ( مث قال 

%ª!$# ìÏ( :تعاىل  ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç ¤Çyôur 

}§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  (  إىل قوله تعاىل) :¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ  (ا يقابل وهذ

ûÉiï( :قوله تعاىل  r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( .  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٠٥( ورة يوسف س –)  ١( 
  ) ١١١( سورة يوسف  –)  ٢( 
  ) ٣ – ١( سورة الرعد  –)  ٣( 
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  : حتسني يف هذا املقطع تصوير وليت فيها اجلمل امن    
ûÉiï(: قوله تعاىل موضع اللف يف يف  - ١ r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  ( طباق

«ÏNºuq(إجياب بني  yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  (.  

crîç: (يف قوله تعاىل  -  ٢ ßJ tÉ $pköé n=tæ  ( تصوير اآليات الكامنة يف السموات باآليات
  .اليت مير عليها اإلنسان وال يتعظ ا الشاخصة 

%ôâs)s9 öc: (يف قوله تعاىل   - ٣ x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã  ( حمسن التجريد ، حيث جرد من
  .القصص عربة 

2î: ( بني قوله تعاىل  - ٤ uétIøÿãÉ  ( وقوله ) : t,ÉÏâóÁ s?   ( حمسن طباق اإلجياب.  

t,É: (يف قوله تعاىل  -  ٥ ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ  ( تصوير ، حيث صور الكتب السابقة مبا
  .يف األيدي قربه ورؤيته ، فهي كناية عن القرب ، جاءت عن طريق التصوير 

t,É: (يف قوله تعاىل  - ٦ ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs? ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 

5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ   ( حمسن مراعاة النظري ) حيث مجع بني أمور متناسبة يف آية ) التناسب

É,: (قوله واحدة ، وهي  ÏâóÁ s?  ( و  )@ã ÅÁ øÿs?u (  و)ìYâèd  ( و) p uH÷quë u  (.  

tç(: قوله تعاىل موضع النشر يف يف   -  ٧ ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  ( طباق إجياب بني

)}§ôJ tç (و )  ¤±9$# yJ s)ø9$#u ( . (  

«yìsùuë ÏNºuq: (يف املقطع مقابلة بني قوله  - ٨ uK }âtB uÚöëF£: (وقوله )  9$#¡¡ $# . (  

ÓÅ(:  يف قوله تعاىل -  ٩ ǿóãÉ ü@øä©9$# uë$pk̈]9$# 4  ( طباق إجياب بني)@øä©9$# (  و)ë$pk̈]9$#  ( ويكمن ،
اجلمع بني املعنيني املتضادين تنبيه الذهن ومتكني املعىن ، عن طريق السر البالغي للطباق يف 

  .يف اجلملة الواحدة 
  
  
  



  ـــــــــــــــــ املبحث الثالث ــــــــــــــ الفصل الثالث 
 

 
٢٧٦ 

  :قال تعاىل  -٣
 â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yè t7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )١(    

ûwÎ) Ç: (حال فريقني من الناس ، فقال  ذكر اهللا يف هذا املقطع   t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  ( مث

ûcÎ) tûü: (ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  (  وهذا هو اللف ، مث ذكـر

>ø×Ém: (، فقـال  بأسلوب النشر كل فريق بعد ذلك جزاء  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (

b¨ (  : وهذا جزاء املتقني ، مث قال  r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{       .وهذا جزاء الغاوين )   #$
  : وبالتأمل يف اآليات السابقة جند أا تشتمل على التصوير والتحسني اآليت بيانه   
b¨: (يف قوله تعاىل  - ١ Î) ur tL©èygy_ öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr&  ( استعارة ، حيث استعري املوعد ملكان

ووجه الشبه حتقق . اللقاء ، تشبيهاً له باملكان املعني بني الناس للقاء معني ، وهو الوعد 
  )٢(. ايء جبامع احلرص عليه شأن املواعيد 

wÎ) Ç: (يف املقطع مقابلة بني ذكر الغاوين وذكر جهنم يف قوله تعاىل  -  ٢ t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB 

tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨bÎ) ur tL©èygy_ öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHød r& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä÷ì ã_ 

ìQq Ý¡ ø)̈B  (اجلنات يف قوله تعاىل وبني ذكر املتقني و) :cÎ) tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abqãäãã ur 

ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä . (  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٥٠ – ٤٢( سورة احلجر  –)  ١( 
  ) ٥٣/  ١٤/  ٦( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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olm; èp$: (يف قوله تعاىل  - ٣ yèö7 yô 5>ºuq ö/ r&   ( كناية عن طبقات و دركات جهنم ، وقد تكون
   )١(.  فال كناية حينئذ مستعملة يف الكثرة ، أي جلهنم أبواب كثرية ، 

>Ém×: (يف قوله تعاىل  - ٤ tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# 

ÞOäÏ9F{ íÎoTr& $tRr& âëq(مقابلة بني )   #$ àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#  ( و)¨b r&ur íÎ1#xã tã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $#  . (  
  
  : ال تعاىل ق –٤
â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ÇÊËÈ ß,ã ÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9 ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) 

tbrãç» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB 

tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ÇÊÎÈ $uã Ï?ù' sù öcöq tã öç Ïù Iwq à)sù $̄RÎ) ãAq ßôuë Éb> uë tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÊÏÈ ÷b r& ö@Åôöër& $uZyètB ûÓÍ_t/ 

ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇÊÐÈ tA$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù 

ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù 

öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? 

¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á )٢(    

<tA$s% Éb: ( قوله تعاىل  يف ألولللف اايف موضعني ، يف هذه اآليات والنشر اللف  جاء    uë 

þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ  ( وقوله) :ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  (  مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل: 

 )tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB . (  

tA$s% óO: (جاء اللف يف قوله :  الثايناملوضع و s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå 

tûü ÏZÅô  (هلوقو  ) :Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#   ( مث جاء النشر  
  ـــــــــــــــــــــ

  ) ٥٣/  ١٤/  ٦(  التحرير والتنوير: انظر  –)  ١( 
  ) ٢٢ – ١٢( سورة الشعراء  –)  ٢( 
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tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (فقال تعاىل  بعد ذلك ، ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ  (قال تعاىل  و) :y7ù=Ï?ur 

×p yJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷br& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  (.  
  :  يف هذا املقطع وحتسني اليت فيها تصويراجلمل من   
ß,ãÅÒ(: يف قوله تعاىل   -  ١  tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9  ( ، يف قوله األوىل استعارتان : 

)ß,ãÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹  ( ، شبه الغضب بالضيق ، ففضيق الصدر مستعار للغضب والكمد
  .يل االستعارة التصرحيية التبعية وحذف املشبه وصرح باملشبه به ، على سب

,üwur ß( : يف قولهوالثانية     Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9  ( شبه فصاحة ف،  مستعار للفصاحةفانطالق اللسان
تصرحيية الستعارة اال ، وحذف املشبه وصرح باملشبه به ، على سبيلاللسان باالنطالق 

RÎ) N̄$(: قوله تعاىل و . تبعيةال ä3 yètB tbqãèÏJ tG ó¡ ïB(  فيه كناية عن عدم إمهال تأييدمها ، وأن اهللا
  )١( .معهما ،  وسيكف فرعون عن أذامها 

Aq: (يف املقطع جناس اشتقاق بني قوله  - ٢ ßôuë (  وقوله) : ÷ö@Åôöër& (  .  
=Mù|: (كذلك يف املقطع جناس اشتقاق آخر بني قوله  - ٣ yèsù u  ( وقوله) : y7tG n=÷èsù . (  
  
  :قال تعاىل  -٥
 â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )٢(     
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٠٨ – ١٠٦/  ١٩/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٤٠ – ٣٨( سورة العنكبوت  –)  ٢( 
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Yä$tã#( مجع اهللا تعاىل يف هذه اآليات أقواماً عدة ، وهم   u  ( و )#yäq ßJ rO u  (و  )crãç» s%u  ( و

)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، واحد منهم من مث ذكر ما حصل لكلوهذا هو موضع اللف  

N: (فقال سبحانه  وهذا هو النشر ، ، العذاب ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn  ( وهـذا

O: ( ال ـ، مث ق قوم عاد عذاب ßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$#  (عذاب قوم مثود ، مث ا وهذ

O: (  قال ßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ O: (مث قال  هذا عذاب قارون ،و)   #$ ßg÷Y ÏBur 

ô`̈B $oY ø%tç øî r&  ( وهذا عذاب فرعون وهامان.  
  :  املقطع يف هذا اليت فيها حتسنياجلمل من 
م اهللا تعاىل ، وهم يف ذكر األقوام الذين أهلكه) التناسب ( حمسن مراعاة النظري  - ١

)#Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur  ( و)öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur  (  فجمع يف هذا املقطع بني أقوام

  .اشتركوا يف تعذيب اهللا هلم بسبب كفرهم وتكذيبهم 

àx(  : الفاء يف قوله تعاىل  -  ٢ ä3 sù $tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ (  ، أفادت التفريع على الكالم السابق

لما بني اهللا أن سبب تكذيب املكذبني السابقني هو تزيني الشيطان هلم األعمال ، ف
كان عاقبة ذلك أن أخذهم اهللا هكذا ، بل  ارهم يف األرض ، مل يتركهم يذهبونواستكب

  . )١(وعن استكبارهم يف األرض ، بذنوم العظيمة الناشئة عن تزيني الشيطان هلم أعماهلم 
بصريح اللفظ وهو أن اهللا عذب أولئك القوم ، والثاين بالزم : األول : فأفاد التفريع غرضني 

  .املعىن وهو أن مصري املكذبني من قريش سيكون مثل مصري أولئك القوم 
يف ذكر صنوف العذاب اليت أهلك اهللا ا األقوام ) التناسب ( حمسن مراعاة النظري  - ٣

N: (السابقني ، فقال تعاىل  ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn Oßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èpysøä¢Á9$# 

O ßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# O ßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& . (  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥١/  ٢٠/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
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٢٨٠ 

%tBur öc$ 4: (ويف قوله تعاىل   - ٤ ü2 ª!$# óOßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur (#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& 

öcq ßJ Î=ôà tÉ  (حمسن اإلرصاد )( : ، فاإلرصاد يف هذه اجلملة يف قوله تعاىل )١O ßgyJ Î=ôà uã Ï9  (
  )٢(. فدلت على أن مادة العجز ستكون من الظلم 

  
  :قال تعاىل  -٦
 â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )٣ (             

q#(: قوله تعاىل اللف هو       è%yâ|¹  ( وقوله: )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? (  والنشر قوله تعاىل :

)ìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ ( وهو يناسب)#q è%yâ|¹  ( مث قال) :z> ÉjãyèãÉ ur 

öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ  ( وهو يناسب )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?  (.  
  : من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف هذا املقطع    

N: ( قوله تعاىل  -  ١ ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU  (من العلماء من فسر النحب باملوت يف سبيل 
اهللا ، وعلى هذا التفسري يكون يف اآلية استعارة تصرحيية ، حيث شبه املوت بالنذر يف لزوم 

  )٤(. وع الوق
  ــــــــــــــــــ

وهو من ) هو أن جيعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي : اإلرصاد (  –)  ١( 
  ) ٣٤٣ص : اإليضاح ( التسهيم ، : احملسنات املعنوية ، ويسمى أيضاً 

  ) ١٣٧( علم البديع : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٤ - ٢٢( سورة األحزاب  -)  ٣( 
  )  ٣٠٨/  ٢١/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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N: (يف املقطع مقابلة بني قوله  - ٢ ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çmt6 øtwU  ( و قوله) :N åk÷]ÏBur `̈B ãç ÏàtF t̂É .(  

tBur (#q$: ( يف موضع اللف يف قوله  -  ٣ ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?   ( ، تعريض مبن بدل وهم املنافقون
وأصحابه ، حينما رأوا  –صلى اهللا عليه وسلم  –رأيهم وختلوا عن الرسول الذين غريوا 

  )١(. اجليوش 
tBur (#q$: (يف قوله تعاىل  - ٤ ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?   ( جناس االشتقاق بني)#q ä9£ât/  ( و)xÉ Ïâö7 s? . (  

yìÌì: (يف قوله تعاىل - ٥ ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/  (جناس اشتقاق بني )ûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# ( 

N(و  ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ . (  

yìÌì: (يف املقطع مقابلة بني قوله  - ٦ ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öNÎgÏ%ôâÅÁ Î/  ( وقوله) :z> ÉjãyèãÉ ur 

öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 . (  
  
  : قال تعاىل  -٧

â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )٢(   

tûï: (  جاء يف اللف ذكر فريقني ، األول يف قوله    Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  ( والثاين

tûï ): ( يف قوله Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( فقال مث نشر اللف ،  ) :¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ 

t̀B âä!$t± oÑ  (، مث قال  وهو يناسب الذين كفروا) :ìÏâök uâ ur t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب الذين
  .آمنوا 

  ـــــــــــــــــــ
  )  ٢١٧/  ٧( البحر احمليط : انظر  –)  ١( 
  )  ٨ – ٧( سورة فاطر  –)  ٢( 
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  : من اجلمل اليت فيها حتسني يف هذا املقطع  

x: (ه تعاىل ـقول – ١ sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym ( صلى اهللا عليه اخلطاب للنيب 
ومل يوجه إليه ، فلم  -صلى اهللا عليه وسلم  –وسلم ، وهو ي موجه إىل نفس الرسول 

ونفسه متحدان ،   - صلى اهللا عليه وسلم  –فال تذهب عليهم حسرات ، والرسول : يقل 
   )١(. فانتزع منه النفس بطريق التجريد 

tûï: (عاىل يف موضع اللف يف هذا املقطع مقابلة بني قوله ت - ٢ Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã 

ÓâÉ Ïâx©  ( وقوله) :tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# M çlm; ×o tç Ïÿøó̈B Öç ô_r&ur îéçÎ6 x. . (  

ÅÒ@(بني طباق إجياب يف موضع النشر  - ٣ ãÉ  ( و )ìÏâök uâ u (  .  
  
  : قال تعاىل  -٨
â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )٢(  
b: (اللف يف هذه اآليات مفصل يف قوله تعاىل      r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù 

íÎû É=/Zy_ «!$#  ( و قوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( وقوله) :MY à6 s9 z̀ ÏB 

öúü É)FßJ ø9$#  ( مث نشـر اللف ، فقال تعاىل) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5  (وهذا 
rr& tAq÷: (يقابل قوله  à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  ( وهذا يقابل قوله :

)b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال) :|MY ä. ur öÆÏB 

tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (وهذا يقابل قوله ) :MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# . (  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٦٥/  ٢٢/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٩ - ٥٦( سورة الزمر  -)  ٢( 
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  : يف هذا املقطع  وحتسني من اجلمل اليت فيها تصوير 
ítA: (يف موضع اللف يف قوله تعاىل  - ١ uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( ، استعارتان

ítA(: يف قوله  األوىل uéô£ ys» tÉ  ( ، حيث شبه احلسرة بالعاقل ينادى ليقبل ، وحذف املشبه به ،
   .، على سبيل االستعارة املكنية ) يا ( ورمز له بشيء من لوازمه وهو حرف النداء 

ق ، فشبه الشأن واحلق احلحيث استعار اجلنب للشأن و ) #$!» _íÎû É=/Zy( : يف قوله  والثانية
وحذف املشبه وصرح باملشبه به ، على سبيل االستعارة التصرحيية ، وجيوز أن باجلنب ، 

يكون فيها تشبيه متثيلي ، حيث شبه هيئة النفس اليت أوقفت للحساب ، يئة العبد الذي 
ما  فيقول يا حسرتى على: عهد إليه سيده حراسة محاه ، فأمهل احلمى ، وأحضر للسؤال 

   )١(. فرطت يف جنب سيدي 
?4ín ( : وقيل إن يف قوله تعاىل -  ٢ tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( كناية عن التعطف ، وهي

    )٢(. كناية عن نسبة 
?4ín: (يف موضع اللف يف قوله تعاىل  - ٣ t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ãs3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur 

|MY ä. ur öÆÏB tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( حمسن مراعاة النظري ) املاثل يف ذكر الصفات الثالث ) التناسب
/Mö: (الواردة يف هذه اآلية وهي قوله تعاىل  ¤ãs3 sù  (  و )N÷éy9õ3 tG óô$# ur  ( و)|MY ä. ur  öÆÏB 

tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$# . (   
  
  : قال تعاىل  –٩
â óÚÌç ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå óOs9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$# ÇËÒÈ y7Ï9ºså Oßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB 

ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á )٣(   

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٤٦ – ٤٥/  ٢٤/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٣٠/  ٦( إعراب القرآن وبيانه : انظر  –)  ٢( 
  )  ٣١ – ٢٩( النجم  سورة  –)  ٣( 
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&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (اىل هو يف قوله تع اللف يف هذه اآليات     Î#ã Î7 yô  ( وقوله) :ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF÷d yìÌì(: فقال سبحانه جاء النشر  مث)  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå  ( وهذا يناسب

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨(: قوله  Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/  (ب وهذا يناس

ÞOn=÷ær& Ç(: قوله  ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ( .  

  : من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف هذا املقطع 

óO: (يف قوله تعاىل  - ١ s9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$#   ( كناية عن عدم اإلميان باآلخرة.  

7Ï9ºså Oßgäón=ö7: (يف قوله تعاىل  - ٢ tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$#  ( وصفهم باجلهل مبا ينفعهم يف كناية عن

  .آجل أمرهم 

b(: قوله تعاىل يف موضع اللف يف و -  ٣ Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur 

ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâ tF÷d أنه سبحانه سيجازيهم على كناية عن توعد اهللا للمعرضني ، و ) #$

  )١( . - ليه وسلم صلى اهللا ع –، وفيها تسلية للرسول إعراضهم

tûï(طباق إجياب بني ويف شاهد اللف والنشر يف هذا املقطع  -  ٤ Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& ( و)tûï Ï% ©!$# 

(#q ãZ|¡ ômr&  (.  

ìyâtF÷d(و )  Ê|@(بني هناك طباق إجياب آخر و - ٥ تنبيه  ، والسر البالغي للطباق هو) #$

  .تضادين يف اجلملة الواحدة اجلمع بني املعنيني امل الذهن ومتكني املعىن عن طريق
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١١٨/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 

  



  ـــــــــــــــــ املبحث الثالث ــــــــــــــ الفصل الثالث 
 

 
٢٨٥ 

  :قال تعاىل  -١٠

 â ¼çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)١(   

uqèd: ( متعدد هو قوله تعاىل لف  يف هذه اآليات    ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  ( وقوله)  :uq èd ur 

Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( فقال سبحانه وجاء النشر بعده) :uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  ( وهذا يناسب قوله) :uq èdur 4ín? tã Èe@ä. &äóÓx« íçÉ Ïâs% (  

ÞO(:  سبحانه مث قال n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßl ãç ÷ètÉ 

$pké Ïù  ( وهذا يناسب قوله ) :uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( .    

  : من اجلمل اليت فيها حتسني يف هذا املقطع     

: اشتملت اآليات على العديد من الطباقات ، فهناك طباق إجياب يف قوله تعاىل  - ١

)ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( (  وطباق آخر يف قوله تعاىل) :¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur   ( و ثالث يف قوله

}ãÄrF: (تعاىل  $# ãç Åz Fy$#ur    ( ورابع يف قوله تعاىل) : ãç Îg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur . (  

}tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF$: (املقابلة بني قوله  - ٢ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB  ( وقوله) :$tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB 

Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßl ãç÷ètÉ $pké Ïù ( .  

  .يف املقطع حمسن تشابه األطراف الواقع يف فواصل اآليات  - ٣
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٤ – ٢( سورة احلديد  –)  ١(  
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  :قال تعاىل  -١١
 â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur 

âëq à± ñY9$# ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& 

`̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y#øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# 

Ï̀B öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óO s9urr& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB 

£ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥ä óÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 

O ä. çéÝÇZtÉ Ï̀iB Èbrßä Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) 

y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& 

`̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )١(    
q#): (وله تعاىل قيف اللف يف هذا املقطع هو       à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( أي يف األرض ، وقوله :

)(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث نشر هذا اللف بقوله) :`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 
@t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur  ( وهذا يقابل قوله) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث قال) :ỳJ sùr& 

ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  ( وهذا يقابل
q#): (قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  (.  

  :  يف هذا املقطع وحتسني اليت فيها تصوير اجلمل من    
uq(: يف موضع اللف يف قوله تعاىل   - ١ èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû 

$pkÈ:Ï.$uZtB  ( استعارتان ، فقوله :)wq ä9så  ( ا ، حيث استعري الذلول لألرض يف االنتفاع
على سبيل االستعارة وصرح باملشبه به دون املشبه ، ، ذلل امل بعرياألرض بال شبهت

استعارة ، حيث استعريت املناكب  ) pkÈ:Ï.$uZtB$(: قوله يف و ،وقيل فيه تشبيه بليغ  لتصرحيية ،ا
  )٢(. على سبيل االستعارة التصرحيية  وحذف املشبه ، وصرح باملشبه به ، ، ألطراف األرض

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٢ – ١٥( سورة امللك  –)  ١(  

  ) ١٤/  ٢٩/  ١٥( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
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٢٨٧ 

ỳJ( : قوله تعاىل يف  موضع النشريف و - ٢ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& 

ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB   ( ، يف قوله  األوىلثالث استعارات متثيلية :)ỳJ sùr& 

ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur  (ا بينها ، حيث شبه هيئة املشركني يف تعدد آهلتهم وتنقلهم فيم
يئة املاشي قاصداً مكاناً معيناً ليس له طريق جادة ، فهو يتتبع بنيات الطريق امللتوية ، 

حياول التعرف على  ، وإمناوتلتبس عليه وال يعرف الطريق الصحيح الذي يوصله ملقصده 
،  يةثانلعله جيد الطريق الصحيح ، وضمن  هذه االستعارة التمثيلية استعارة متثيلية اآلثار 

â7$(: وهي يف قوله  Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur  ( يئة ، فشبه هيئة املتحري الذي يتتبع اآلثار يف األرض

Br& ÓÅ̈`(: املكب على وجهه ، يف شدة اقترابه من األرض ، ويف قوله تعاىل  ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã 

:ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB   (ن برب واحد وهو اهللا ، يعبده ، حيث شبه هيئة املؤم ثالثة استعارة متثيلية
  )١(. يف سريه  وميتثل ألمره ، يئة املاشي يف طريق جادة واضحة مستوية ، فهو مستوٍ

«Br& #xã̈`(: يف قوله تعاىل   - ٣ yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼çm s%øó Íë  ( جناس اشتقاق بني

/: (قوله  ä3 è%ãó öç tÉ  ( و)¼çm s%øó Íë . (  

ỳJ(: طع حمسن املقابلة بني قوله يف املق -  ٤ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur  ( وقوله) :`̈Br& 

ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB . (  
  
  : قال تعاىل  -١٢

â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )٢(     

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٥/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
   ) ٣٢ - ٢٤( سورة عبس  -)  ٢( 
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٢٨٨ 

uZ÷K$: (ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قوله تعاىل     t7 /Rr' sù 

$pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (p ygÅ3» sùur (  والصنف الثاين يف قوله تعاىل ، :

 )$Y7 ôÒ s%ur ) ( $|/ r&ur  ( وهذا هو اللف ، مث نشر هذا اللف ، فقال تعاىل  )  :$Yè» tG ¨B ö   /ä3 ©9  (

/ö (وهذا يناسب أصناف الطعام اليت للبشر  ،  مث قال  ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( وهذا يناسب أصناف
  .الطعام اليت لألنعام 

  :  وحتسني يف هذا املقطعاجلمل اليت فيها تصوير من   
Rr& $uZö;t7̄$: (اق املتضمن رد العجز على الصدر يف قوله تعاىل جناس االشتق - ١ |¹ uä !$yJ ø9$# 

${7 |¹ . (  

N§: (جناس االشتقاق املتضمن رد العجز على الصدر يف قوله تعاىل  -  ٢ èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# 

$y)x© . (  

,t: (يف موضع اللف يف قوله تعاىل  -  ٣ Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ  (كاثف أوراق استعارة ، حيث شبه ت

األشجار والتفاف عروقها ، بغليظ األوداج وانتفاخ أعصابه مع اندماج بعضها ببعض يف 
  )١(. غلظ الرقبة ، وحذف املشبه وصرح باملشبه به ، على طريقة االستعارة التصرحيية 

uZ÷K$: (يف ذكر النباتات يف سياق واحد ، فقال تعاىل يف املقطع حمسن مراعاة النظري  - ٤ t7 /Rr' sù 

$pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t, Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur . (  

«Yè$: (ويف موضع النشر يف قوله تعاىل  - ٥ tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( حمسن اإلدماج ، حيث

  )٢(. أدجمت املوعظة يف خالل االستدالل 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٤٧/  ٣٠/  ١٥( روح املعاين : انظر  –)  ١( 
  ) ١٣٤/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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٢٨٩ 

  :قال تعاىل  -١٣

â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨ä ur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 

4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur 

~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù 

öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )١(  

öN: (قوله تعاىل  اللف يف هذه السورة هو يف   s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( وقوله تعاىل :

)x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( وقوله) :x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù   (مث ذكر ما يناسب كل نعمة  

'Br̈$: (، فقال  من هذه النعم الثالث بأسلوب النشر sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة

öN( األوىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  ( وهذه تقابل النعمة

x8(الثالثة  yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  (  مث قال ) :$̈Br&ur ÏpyJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâ yÛsù  (بل النعمة وهذه تقا

x8(الثانية  yâỳ urur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù ( .   
  : من اجلمل اليت فيها تصوير وحتسني يف هذه السورة     

È@øã: (يف قوله تعاىل  -  ١ ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô  ( جماز عقلي ، أسند السجو والسكون إىل الليل

ل وقت السكون ، وقوله جمازاً ، وإمنا الذي يسكن هو أهله ، والعالقة الزمانية ، ألن اللي

tB y7tã$: (تعاىل  ¨äur  (  التوديع مستعار للترك والفراق ، شبه الفراق بالتوديع ، على سبيل

   ) ٢(.  االستعارة التصرحيية التبعية 
  ـــــــــــــــــــ

  ) ١١ – ١( سورة الضحى  –)  ١( 
  ) ١٥٥،  ١٥٣/  ٣٠/  ١٥( روح املعاين : انظر  –)  ٢( 
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٢٩٠ 

öN: (وضع اللف يف قوله تعاىل ويف م - ٢ s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( استعارة ، حيث شبه

  )١(. الكفالة باإليواء ، وحذف املشبه وصرح باملشبه به ، على طريقة االستعارة التصرحيية 

x8(: ويف قوله  - ٣ yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( ، استعارة تصرحيية ، حيث شبه الشريعة باهلدى

  )٢(. دم وجودها بالضالل ، وحذف املشبه ، وأبقى املشبه به وع

'Br̈$: (ويف موضع النشر يف قوله تعاىل  - ٤ sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  (

ç(و )  ?çygø)s(، فاجلناس بني  الناقص حمسن اجلناس pk÷]s?  ( وهو جناس ناقص ، ألنه حصل

  )٣(، ) القاف و النون ( نوع احلروف  اختالف يف
، فقد التزم قبل الراء  )٤()  االلتزام (حمسن بديعي يسمى  وكذلك يف هاتني اآليتني - ٥ 

    )٥( .حبرف اهلاء 
، حيث انتهت اآليات الثمانية   السجع حمسن بديعي آخر هو كما يوجد يف السورة - ٦

4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã: (ل تعاىل ، قا) األلف املقصورة ( األوىل بنفس احلرف  ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ 

$tB y7tã ¨äur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë 

#ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yây ùrur ~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 

4Óo_øî r' sù  ( وكذلك قولـه) :$̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  (حيث جاء  
  .احلرف األخري من كل آية متماثالً وهو حرف الراء 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣٩٩/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٣٤٥/  ٨( القرآن الكرمي وبيانه إعراب  –)  ٢( 
  )  ٣٠١( البالغة فنوا وأفناا : انظر   -)  ٣( 
هو أن جييء قبل حرف الروي وما يف معناه من الفاصلة ، ما ليس :  -لزوم ما ال يلزم  :أو  -االلتزام  ( –)  ٤( 

  )  ٣٨٩ص : اإليضاح ( وهو من احملسنات اللفظية ) بالزم يف مذهب السجع 
  ) ٣٨٩( اإليضاح يف علوم البالغة : انظر   -)         ٣٤٥/  ٨( إعراب القرآن الكرمي وبيانه : انظر  –)  ٥( 
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øã@(   و)  ÓyÕëÒ9$#ur(: كما يوجد طباق إجياب بني قوله  - ٧ ©9$#ur . (  

o( : تعاىل  هبني قولهناك طباق إجياب و  - ٨ tç Åz Ezs9u  (و )ín<rW{ $# . (  

اجلمع بني املعنيني  غي يف الطباق يف تنبيه الذهن ومتكني املعىن عن طريقويكمن السر البال  
  .املتضادين يف اجلملة الواحدة 
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  :ـل الثالـث الفص
  
  

يف سياق النظم على مستوى اللف والنشر 
    قطع والسورةامل

  
  

  : املبحث الرابع 
  عالقته باملوضوعات
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  :ع ـــرابـث الـــاملبح
  .عالقته باملوضوعات 

  :توطئة 
، يف هذا الفصل من خالل البحث والتأمل ودراسة شواهد اللف والنشر يف القرآن الكرمي    

متعددة ، فهو مل يقصر على موضوع  ف والنشراملوضوعات اليت يرد فيها اللوجدت أن 
عن قصص األمم  فنجد اللف والنشر يأيت مندرجاً ضمن حديث القرآن الكرميعني ، م

  .لقيامة ، وعن آيات اهللا الكونية السابقة ، وعن مصري العباد يوم ا
سورة ،  ةعشر ا شواهد اللف والنشر جاءت يف مخساليت فيهوالسور املقاطع ونالحظ أن   

هداً على مستوى املقطع ، بل إن شواهد عشر شا منها شاهد على مستوى السور ، وأربعة
سور  جاءت ثالثة شواهد يف ثالثاللف والنشر انقسمت على العهدين ، املكي واملدين ، 

عشرة سورة  باقي الشواهد يف اثنيتو)   البقرة وآل عمران واألحزاب ( مدنية ، هي سور 
ر والشعراء احلج: والبقية يف سور  شاهد يف سوريت  يوسف والرعد (  ، هـيمكية 

وسورة واحدة ) ١()  والعنكبوت وفاطر والزمر والدخان والنجم وامللك وعبس والضحى 
هل هي مكية أو مدنية هي سورة احلديد ، فقيل صدرها مكي والباقي اختلف فيها العلماء 

  )٢(. مدين ، وصدرها هو موضع الشاهد
جاء طع والسورة ، وجاءت على مستوى املقاملوضوعات اليت  يتناول وهذا املبحث   

رآن الكرمي ، مع بيان أسلوب اللف والنشر من ضمن األساليب اليت كشفت عن إعجاز الق
دراسة يف هذا املبحث وال .، وتوضيح بسيط لتلك املوضوعات  لتلك املقاطع والسور

  .ليت ورد فيها اللف والنشر ا ستكون للمقاطع والسور
  ــــــــــــــــــــ

-  ٤٥٨ -٤٣٤ -٤١٨ - ٣٩٦ -٣٦٧ - ٢٦٢ -٢٤٩ - ٢٣٥ -٥٠-٢( سري اجلاللني ، ص تف: انظر  - )  ١( 
٥٩٦ -٥٨٥ - ٥٦٢-٥٢٦  (  

  ) ٣٥٤/  ٢٧/  ١١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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  : يف هذا املبحث  –إن شاء اهللا  – ومن أهم املوضوعات اليت سأقف عندها  

  . األحكام الشرعية  – ١       

  .  ألمم السابقةأخبار ا  - ٢       

  . اآليات والدالئل التأمل والتدبر يف  – ٣       

  .  مصري العباد يوم القيامة – ٤       

  .وصف حال املؤمنني الصادقني  – ٥       

  .ووقت نزوله  ف القرآن الكرمياوصبيان بعض أ – ٦       

  . - صلى اهللا عليه وسلم  –من فضائل اهللا على رسوله   – ٧       

  .  –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول  - ٨       
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  .األحكام الشرعية   :األول 
  
موضوع األحكام أسلوب واضح ، باللف والنشر فيها  من املوضوعات اليت استخدم     

املقطع مستوى على  عدة مواضع على مستوى اآلية ، لكن جميئهجاء يف ، وقد الشرعية 
يف مقطع واحد يف سورة البقرة ، وفيه بني اهللا عز وجل كيفية صالة جاء ف، قليل والسورة 

  .اخلوف يف املعارك واحلروب 
  : تعاىل  قوله  -

â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# (#q ãBq è%ur ¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ ÷b Î*sù óOçFøÿÅz »w$y_Ìç sù 

÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( !#såÎ*sù ÷LäêY ÏBr& (#rãç à2øå$$sù ©!$# $yJ x. N à6 yJ ¯=tæ $̈B öN s9 (#q çRq ä3 s? öcq ãK n=÷ès? ÇËÌÒÈ á   
)١(  

b÷: (اللف يف قوله تعاىل    Î*sù óOçFøÿÅz  ( وهو جممل ، مث جاء النشر بعد ذلك ، فقال تعاىل :

)»w$y_Ìç sù ÷rr& $ZR$t7 ø. âë ( ًأي فالرجال يصلون رجاالً ، والركبان يصلون ركبانا.  

الصالة ، فال رخصة يف ترك الصالة في هاتني اآليتني أمر من اهللا عز وجل باحملافظة على ف   
يف :  شيء واحد يفوإمنا الرخصة عند اخلوف  ،وال سلم  حربوال يف تأجيلها ، ال يف 

سقط بعض شروطها ، ولكن تمهما كان  الصالةال تسقط ف  )٢(صفات الصالة وهيئتها ، 
يف حالة احلرب ، ففي  لعباده كيف يكون أداء الصالة عز وجل اهللابني  ، وهناكاخلشوع 

   . يرجعون إىل صالة األمنيصلوا راجلني ، أو راكبني ، فإذا زال اخلوف  احلرب
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٣٩ – ٢٣٨( سورة البقرة  –)  ١( 
هـ ، دار ١٤٢١/  ٢حلميد الدخاخين ، طعبد ا: حممد عبدا هللا دراز ، اعتىن به . النبأ العظيم ، د: انظر  –)  ٢( 

  ) ٢٥٦( طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، 
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اربني يف فبيان كيفية صالة اخلوف جاء على طريقة اللف والنشر ، فأمجل حال املؤمنني احمل  
b÷(: قوله  Î*sù óO çFøÿÅz  (ن يصلون على لون راجلني ، والراكبون يصمث فصل حاهلم ، فالراجلو

  .وهذا املعىن فهمناه من اللف امل والنشر املفصل . ركائبهم 
  

  .أخبار األمم السابقة : الثاين 
تنوعت القصص واألخبار اليت جاءت على مستوى املقطع ، فهناك قصص ألنبياء مع     

مع فرعون ، وقصص بعض املؤمنني الصادقني مع  –عليه السالم  –أقوامهم ، كقصة موسى 
، وهذه  م عاد ومثود وفرعونت ، ومصري بعض األمم السابقة ، كقويف حال األزما أنبيائهم

القصص ورد فيها فن اللف والنشر ، وكان من ضمن احملسنات واألساليب اليت كشفت عن 
  . يف هذه القصص إعجاز القرآن الكرمي 

  : تعاىل  قوله -١

â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )١(  

/uZ$: (الدنيا واآلخرة ، فقال تعاىل  بني أمري هاتني اآليتنييف  يف دعائهم مجع املؤمنون        uë 

öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$#  (

ãN: (فقال تعاىل ، مث جاء اجلواب من عند اهللا  وهذا هو اللف ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$#  (

z̀: (وهذا جزاؤهم يف الدنيا ، مث قال  ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( وهذا جزاؤهم  يف اآلخرة.  

  ـــــــــــــــــ
  ) ١٤٨ – ١٤٧( سورة آل عمران  –)  ١( 
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 األمم السابقة مع أنبيائهم ، ال من قبلهم مناملؤمنني حبيذكر اهللا تعاىل  يف هذا املقطع  
لدنيا بأن نصرهم ، وكيف أم ثبتوا على دين اهللا ، فكان جزاؤهم أن آتاهم اهللا ثواب ا

     .وثواب اآلخرة بأن غفر هلم 
عربة مبا سلف من صرب أتباع الرسل واألنبياء عند إصابة أنبيائهم أو (  ففي هاتني اآليتني  

   )١(. ) حرب أو غريه ، ملماثلة احلالني  قتلهم ، يف
اهللا يف هذا املقطع مصري من يصرب ، ويثبت على دين اهللا ، فأولئك القوم ملا صربوا ، فبني    

  .بالنصر على األعداء ، وثواب اآلخرة حبسن العاقبة آتاهم اهللا ثواب الدنيا 
  
  :تعاىل  قال - ٢

â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ÇÊËÈ ß,ã ÅÒ tÉ ur ìÍëôâ|¹ üwur ß, Î=sÜZtÉ íÎT$|¡ Ï9 ö@Åôöë r' sù 4ín<Î) 

tbrãç» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥ín? tã Ò=/Rså ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/ ( $̄RÎ) N ä3 yètB 

tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB ÇÊÎÈ $uã Ï?ù' sù öcöq tã öç Ïù Iwq à)sù $̄RÎ) ãAq ßôuë Éb> uë tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÊÏÈ ÷b r& ö@Åôöër& $uZyètB ûÓÍ_t/ 

ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇÊÐÈ tA$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù 

ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù 

öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? 

¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á )٢ (  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ١١٦/  ٤/  ٢( التحرير والتنوير  –)  ١( 
  ) ٢٢ – ١٢( سورة الشعراء  –)  ٢( 
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<tA$s% Éb: ( قوله تعاىل  يف األوليف موضعني ، اللف يف هذه اآليات  جاء     uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& 

b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ  ( وقوله) :ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل) :tA$s% ûx x. ( 
$t6 yd øå$$sù !$oY ÏF» tÉ$t«Î/  ( تعاىلوهذا راجع إىل قوله  :)ö@Åôöër' sù 4ín<Î) tbrãç» yd  ( ، مث قال تعاىل) :$̄RÎ) 

N ä3 yètB tbq ãèÏJ tG ó¡ ïB (  وهذا راجع إىل قوله) :tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ ( .  

tA$s% óO: ( يف قوله تعاىل والثاين s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  (هلوقو 

Mù=yè: ( تعاىل  sùur y7tG n=÷è sù ÓÉL©9$# |Mù= yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (على لسان  فجاء النشر

tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (فقال تعاىل موسى  ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz 

|=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$#   ( وهذا رد على مقولة فرعون الثانية

)Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr& ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( مث قال تعاىل) :y7ù=Ï?ur ×p yJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? 

¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  ( وهذا رد على مقولة فرعون األوىل)A$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZäÏù 

#Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ( .  
مع فرعون ، وما  -عليه السالم  –هذه اآليات تتحدث عن طرف من قصة موسى ف  

حصل بينهما من حوار ، عندما أتى موسى إىل فرعون وبلغه بالرسالة ، فما حصل من 
  .ه إليه عندما كان طفالً فرعون إال أن أخذ مينت على موسى مبا أسدا

قبل  :وهذا املقطع اشتمل على موضعني من مواضع اللف والنشر ، املوضع األول     
بأخيه ، وأزاح اخلوف من قلبيهما ، الذهاب إىل فرعون ، وهو موقف أيد اهللا موسى 

قة طريعليها بجاء جواب موسى منت فرعون على موسى بأمور ، واملوضع الثاين ، عندما ا
  )١(. شر غري املرتب الن

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٧٠ – ٦٦/  ١٩/  ١٠( روح املعاين : انظر  –)  ١(  

  



  ــــــ املبحث الرابع ــــــــــــــــــ الفصل الثالث ـــــ
 

 
٢٩٩ 

فمجيء موضعني من مواضع اللف والنشر يف قصة واحدة ، دليل على أمهية هذا    
  .األسلوب وهذا احملسن يف سرد القصص القرآين 

  
  : تعاىل  قوله - ٣

â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )١ (     

Yä$tã#( مجع اهللا تعاىل يف هذه اآليات أقواماً عدة ، وهم   u  ( و )#yäq ßJ rO u  ( و )crãç» s%u  ( و

)cöq tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، واحد منهم من مث ذكر ما حصل لكلوهذا هو موضع اللف  

N: (ال سبحانه ـفق وهذا هو النشر ، ، العذاب ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn  ( وهـذا

O: ( ال ـ، مث ق قوم عاد عذاب ßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$#  (عذاب قـوم مثود ،ذا ـوه 

O: (  مث قال ßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ Oßg÷Y: (مث قال  هذا عذاب قارون ،و)   #$ ÏBur 

ô`̈B $oY ø%tç øî r&  (ب فرعون وهامان وهذا عذا.  

  ـــــــــــــــــــ
  ) ٤٠ – ٣٨( سورة العنكبوت  –)  ١( 
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ذكر اهللا يف هذه اآليات أحوال بعض األمم السابقة اليت فيها عظة وعربة ، فذكر اهللا ف    
، مث ذكر ما حصل لكلٍ منهم من قصة قوم عاد ومثود ، وقصة قارون وفرعون وهامان 

م بأسلوب النشر املرتب على ترتيب اللف من غري تعيني ، ثقة ، وقد جاء ذكر عذا العذاب
  .بأن السامع يرد كل عذاب إىل القوم الذين عذبوا به 

 ألن تلك الريح كانت قوم لوط و يدخل قوم عاد يف احلاصب هم  فالذين أخذهم احلاصب  
ن ، لقارو حتصبهم بأمور مؤذية ، والذين أخذم الصيحة هم قوم مثود ، واخلسف كان

  )١( .لفرعون وهامان  والغرق كان 
   

  .التأمل والتدبر يف اآليات والدالئل  :الثالث 
موضوع التأمل  :للف والنشر أثر واضح يف تبيينها من املوضوعات املهمة اليت كان    

يف كتابه الكرمي الكثري من اآليات واملعجزات والتدبر يف اآليات والدالئل ، فبني اهللا تعاىل 
ل على أنه املستحق للعبادة ، منها ما يشاهده اإلنسان يف الكون ، ومنها ما سخره اليت تد

اهللا له من الرزق واألكل، فمن تأمل هذه اآليات حق التأمل وتدبرها حق التدبر ، عرف أن 
  .للعبادة دون من سواه اهللا وحده هو املستحق 

  : قوله تعاىل يف سورة يوسف  - ١
â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur öcrîç ßJ tÉ $pköé n=tæ öN èd ur $pk÷]tã tbq àÊÌç ÷èãB  á )٢(  

 :وقوله تعاىل 
â ôâs)s9 öc% x. íÎû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o uéö9Ïã íÍ<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ü@ã ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ á )٣(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣١٨/  ٤( احملرر الوجيز  : انظر  –)  ١( 
  ) ١٠٥( سورة يوسف   -)  ٢( 
  )  ١١١( سورة يوسف  –)  ٣( 
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 :تعاىل يف سورة الرعد  وقوله
â ç ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3 ø9$# 3 üìÏ% ©!$#ur tAÌìRé& y7øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ë,ysø9$# £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# 

üw tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÈ  ª!$# ìÏ% ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öçyèø9$# ( 
tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øgsÜ 9@y_L{ ëwK |¡ ïB 4 ãç În/ yâãÉ tç øBF{ $# ã@Å_Á xÿãÉ ÏM» tÉ Fy$# N ä3 ¯=yès9 

Ïä !$s)Î=Î/ öN ä3 În/ uë tbq ãZÏ%q è? ÇËÈ uq èd ur ìÏ% ©!$# £âtB uÚöëF{ $# ü@yèy_ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷X r&ur ( Ï̀Bur Èe@ä. 

ÏNº tçyJ̈V9$# ü@ yèy_ $ pkéÏù Èû÷üỳ ÷r yó Èû÷üuZ øO $# ( ÓÅ´ øóãÉ ü@ øä©9$# uë$ pk̈]9$# 4 ¨bÎ) í Îû y7 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbr ãç©3xÿtGtÉ á  )١(   

ûÉiï:(قوله تعاىل وهو يف آخر سورة يوسف  جاء اللف      r( ü2ur ô Ï̀iB 7ptÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚöëF{ $#ur  (وقوله ) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ Å̀6» s9ur t,É ÏâóÁ s? ìÏ% ©!$# tû÷ü t/ Ïm÷É yâtÉ 

ü@ã ÅÁ øÿs? ur Èe@à2 &ä óÓx« ìYâèd ur Zp uH÷quëur 5Qöq s)Ïj9 tbqãZÏB÷s ãÉ  (مث بدئت سورة الرعد بنشر اللف  ،

«y7ù=Ï? àM: (فقال  tÉ# uä É=» tG Å3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله تعاىل) :$tB tb% x. $ZVÉ Ïâtn 2î uétIøÿãÉ  ( مث قال 

%ª!$# ìÏ( :تعاىل  ©!$# yìsùuë ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÎéöçtóÎ/ 7âuHxå $pktX ÷rtç s? ( §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# ( tç ¤Çyôur 

}§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur (  (  إىل قوله تعاىل) :¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Qöq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ  (ا يقابل وهذ

ûÉiï:(قوله تعاىل  r( ü2ur ô Ï̀iB 7ptÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( .  
بيان آلية  كونية ، مها السموات واألرض ، وففي شاهد اللف بيان آليتني من آيات اهللا ال   

  .من أعظم آيات اهللا ، بل هو املعجزة اخلالدة ، القرآن الكرمي 
ويف شاهد النشر ذكر تعاىل أن القرآن الكرمي كالم اهللا احلق مرتل من عنده سبحانه ، مث   

ه بالعبادة انتقل احلديث بعد ذلك عن بعض آيات اهللا اليت استدل ا على وحدانيته وتفرد
  .سبحانه ، ومن هذه اآليات السموات واألرض وما فيهما من آيات عظيمة ، ومنافع جليلة 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٣ – ١( سورة الرعد  –)  ١(  
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  :تعاىل  قال - ٢
 â ¼çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)١(   

uq: ( متعدد هو قوله تعاىل لف  يف هذه اآليات èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  ( وقوله)  :uq èdur 

Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( فقال سبحانه وجاء النشر بعده) :uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  (ناسب قوله وهذا ي) :uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs%  (

ÞO(:  سبحانه مث قال n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßl ãç ÷ètÉ 

$pké Ïù  ( وهذا يناسب قوله ) :uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  ( .    

 تعاىل عظيم قدرته ، وسعة ملكه وجربوته ، فملك السموات ففي هذا املقطع يبني   
واألرض له وحده سبحانه ، فهو الذي حييي ومييت ، وهو القادر على فعل أي شيء يريده ، 
مث ذكر بعض صفاته سبحانه ، اليت تدل على عظمته فهو األول الذي ليس قبله شيء ، وهو 

 ، يءشيء ، وهو الباطن فليس دونه ش اآلخر فليس بعده شـيء ، وهو الظاهر فليس فوقه
وهو الذي أحاط علمه بكل شيء ، وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام ، يعلم 
ما يلج ويدخل يف األرض ، وما خيرج منها ، وما يرتل من السماء من األرزاق واملالئكة 

عليكم أينما كنتم ، واألقدار ، وما يصعد إليها من املالئكة واألعمال والدعاء ، وهو مطلع 
  )٢(. بصري مبا تعملون 

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٤ – ٢( سورة احلديد  –)  ١( 
  ) ٨١٠ – ٨٠٩/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  -)  ٢( 
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فمن تأمل عظمة اهللا وسعة ملكه ، وتدبر تلك اآليات اليت أودعها اهللا يف الكون ، أو    
ق املشاهدة اليت يشاهدها اإلنسان يف كل مكان ، فال شك أا ستدله على الطريق احلقائ

  .الصحيح ، وهو طريق اإلميان باهللا 
  .مجيء هذه  اآليات على طريقة اللف والنشر ساعد يف تدبرها وتأملها ، والتفكر فيها ف    
  
  : تعاىل  قال - ٣
â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur âëq à± ñY9$# 

ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& `̈B íÎû 

Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y# øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# Ï̀B 

öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óO s9urr& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB £ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ 

ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥äóÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 O ä. çéÝÇZ tÉ Ï̀iB Èbrßä 

Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼çm s%øó Íë 4 @t/ 

(#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 

4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )١(  

q#): (قوله تعاىل يف اللف يف هذا املقطع هو       à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( أي يف األرض ، وقوله :

)(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث نشر هذا اللف بقوله) :`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 4 
@t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur  ( وهذا يقابل قوله) :(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( مث قال) :ỳJ sùr& 

ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  ( وهذا يقابل

q#): (قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  (.  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٢٢ – ١٥( سورة امللك  –)  ١(  
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عن آية عظيمة من آياته ، هي أكرب وأعظم من اإلنسان  تعاىليتحدث اهللا  ففي هذا املقطع   
وخلقه ، تدل على عظمة خلقه وسعة علمه سبحانه وتعاىل ، فذكر األرض وكيف ذللها 

ذلك بأمرين لرزق ، مث أعقب للناس ، وسخرها هلم للمشي عليها ، واألكل مما فيها من ا
أيهما أهدى ، من :  ؟ مث قال ماذا لو أمسك عن اإلنسان الرزق ، فمن يرزقه:  وسؤالني

أم من ميشي على طريق مستقيم غري ) وهو الضال الغارق يف الكفر ( ميشي مكباً على وجهه 
  )١(. ؟ ) وهو املهتدي املؤمن باهللا ( ملتوِ 

  
  :تعاىل  قوله - ٤

 â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )٢(  

uZ÷K$: (ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قوله تعاىل     t7 /Rr' sù 

$pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (p ygÅ3» sùur (  والصنف الثاين يف قوله تعاىل ، :

 )$Y7 ôÒ s%ur ) ( $|/ r&ur  ( وهذا هو اللف ، مث نشر هذا اللف ، فقال تعاىل  )  :$Yè» tG ¨B ö   /ä3 ©9  (

/ö : (وهذا يناسب أصناف الطعام اليت للبشر  ،  مث قال  ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( وهذا يناسب أصناف

  .الطعام اليت لألنعام 
  ــــــــــــــــــــ

   )   ٩٠٣ – ٩٠٢/  ٢( نان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل: انظر  –)  ١( 
  ) ٣٢ – ٢٤( سورة عبس  –)  ٢( 
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٣٠٥ 

في هذه اآليات يأمر اهللا تعاىل اإلنسان بالنظر إىل طعامه الذي يعيش به ، كيف دبر اهللا ف    
أمره ؟ فاهللا سبحانه هو من صب املاء ، وشق األرض بالنبات ، فأخرج منها احلب والعنب 

ئق الكثيفة األشجار ، والفاكهة ، واألب ، كل هذا والقضب ، والزيتون والنخل ، واحلدا
  )١(. ألجل أن يتمتع اإلنسان والدواب واألنعام

فاإلنسان إذا نظر إىل ما أودعه اهللا من حوله من النعم ، يف نفسه ، أو أكله ، أو شربه ،    
  .وتدبر ذلك جيداً ، لدله ذلك على اهللا ، ولصرف عبادته هللا وحده 

  .ور جاء بأسلوب اللف والنشر ، بأسلوب دقيق ، وإجياز بليغ فبيان هذه األم  
  

  . مصري العباد يوم القيامة  :الرابع 
مصري العباد يوم القيامة من ضمن املوضوعات اليت جاءت على طريقة اللف والنشر ،    

فتجد يف بعض اآليات يلف اهللا تعاىل ذكر فريقني من العباد ، مث ينشر هذا اللف ببيان مصري 
  . كل فريق منهما ، من غري تعيني ، ثقة بأن السامع يستطيع التمييز بني مصري كل فريق 

  : تعاىل  قال - ١

â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١١٨١ – ١١٨٠( الكشاف : انظر  –)  ١( 
  ) ٥٠ – ٤٢( سورة احلجر   –)  ٢( 
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٣٠٦ 

ûwÎ) Ç: ( يف هذه اآليات حال فريقني من الناس ، فقـال  ذكر اهللا    t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  (

ûcÎ) tûü: (مث ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  ( وهذا هو اللف ، مث ذكر

>ø×Ém: (، فقـال  بأسلوب النشر كل فريق بعد ذلك جزاء  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (

b¨ (  : وهذا جزاء املتقني ، مث قال  r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{     .وهذا جزاء الغاوين )   #$

يذكر تعاىل يف املقطع ما حصل من إبليس بعد أن أخرجه اهللا من اجلنة ، فتوعد إبليس     
جعل مصريهم مثل مصريه ، فأجابه اهللا أنه بإغواء أكرب عدد من الناس ، حسداً هلم وحباً يف 

ليس له سلطان إال على الغاوين ، أما املؤمنون فليس له عليهم سلطان ، فقسم سبحانه الناس 
إىل فريقني ، متقني وغاوين ، مث بني اهللا أحوال كل فريق ، فتوعد الغاوين جبهنم ، وبشر 

  )١(. املتقني باجلنات 

  

  : تعاىل  قال -٢
â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )٢(   

tûï: (  جاء يف اللف ذكر فريقني ، األول يف قوله    Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  ( والثاين

tûï ): ( يف قوله Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( قال ، فمث نشر اللف  ) :¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ 

t̀B âä !$t± oÑ  (، مث قال  وهو يناسب الذين كفروا) :ìÏâökuâ ur t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو الذين آمنوا.  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٣٨٤ – ٣٨٢/  ٤( معامل الترتيل : انظر  -)  ١( 
  )  ٨ – ٧( سورة فاطر  –)  ٢( 
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٣٠٧ 

، وفريق املؤمنني ، مث  الكافرينفريق من الناس ،  فريقني ففي هاتني اآليتني يذكر تعاىل   
فاللف جاء يف اآلية األوىل ، والنشر   .يذكر ما خيص كل فريق منهما من اهلداية والضالل 

  .جاء يف اآلية الثانية ، وجاء النشر مرتباً على ترتيب اللف 
  
  : قوله تعاىل  - ٣
â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )١(  

b: (اللف يف هذه اآليات مفصل يف قوله تعاىل      r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù 

íÎû É=/Zy_ «!$#  ( و قوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( وقوله) :MY à6 s9 z̀ ÏB 

öúü É)FßJ ø9$#  ( مث نشر اللف ، فقال تعاىل) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ãs3 sù $pkÍ5  ( وهذا

rr& tAq÷(يقابل قوله   à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  ( وهذا يقابل قوله)b r& 

tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال) :|MY ä. ur öÆÏB tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (

MY: (وهذا يقابل قوله  à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# . (  
يف هذا املقطع يذكر تعاىل أمنيات لبعض األنفس يوم القيامة ، فنفس تتحسر على     

مل ، وقد التفريط يف طاعة اهللا ، ونفس تتمىن اهلداية ، ونفس تتمىن الرجوع للدنيا لكي تع
قوبلت تلك األمنيات جبواب يقابل كل أمنية ، وكان اجلواب على طريقة اللف والنشر غري 

   )٢(. املرتب 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٥٩ – ٥٦( سورة الزمر  –)  ١( 
  ) ٤٨/  ٢٤/  ٩( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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٣٠٨ 

  .وصف حال املؤمنني الصادقني  :  اخلامس
وصف حال املؤمنني  :والنشر حاضراً فيها  اليت كان أسلوب اللف من املوضوعات   

الصادقني يف مواجهة أعدائهم ، فكان يف استخدام أسلوب اللف والنشر تبيني حلاهلم 
  . ومتسكهم بدينهم ، ومصريهم الذي وعدهم اهللا به 

  : تعاىل  قال -
â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )١(     

q#(: قوله تعاىل اللف هو       è%yâ|¹  ( وقوله: )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ( له تعاىل والنشر قو :

)ìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ ( وهو يناسب)#q è%yâ|¹  ( مث قال) :z> ÉjãyèãÉ ur 

öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ  ( وهو يناسب )$tBur (#q ä9£â t/ WxÉ Ïâö7 s?  ( ألن قوله

tBur (#q$(: تعاىل  ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s?  ( املنافقنيبتعريض .   
فيصف اهللا يف هذه اآليات أحوال املؤمنني عندما رأوا حتزب املشركني ضدهم ، وختلي     

املنافقني عنهم يف ساعة احلرب ، فتيقنوا بوعد اهللا ، فما زادهم ذلك التجمع إال إمياناً يف 
 قلوم وتسليماً يف جوارحهم ، مث ذكر تعاىل جزاء كل من املؤمنني الصادقني ، واملنافقني 

   )٢(. املبدلني الذين نقضوا عهدهم 
بأسلوب النشر جاء يف هذا املقطع  املبدلني فبيان مصري املؤمنني الصادقني ، ومصري املنافقني  

  . املرتب 
  ــــــــــــــــــــ

          )  ٢٤ – ٢٢( سورة األحزاب  –)  ١( 
  ) ٣٨٣ – ٣٨٢/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر   -)  ٢( 
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  .ووقت نزولهالقرآن الكرمي  بيان بعض أوصاف :  السادس
جاء وصف القرآن الكرمي ، ووقت نزوله يف سورة الدخان على طريقة اللف والنشر    

فلف القول يف ذكر القرآن الكرمي ووقت نزوله يف ليلة القدر ، مث نشره بذكر ما املرتب ، 
   :ل تعاىل قا  .ص كل واحد منهما على الترتيب خي

â üNm ÇÊÈ É=» tG Å6 ø9$#ur Èûü Î7ßJ ø9$# ÇËÈ !$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù 

ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym ÇÍÈ  á )١(  

  
  . -صلى اهللا عليه وسلم  –من فضائل اهللا على رسوله :  السابع

اليت استخدم فيها أسلوب اللف والنشر ذكر الفضائل والنعم اليت من ضمن املوضوعات     
  . - صلى اهللا عليه وسلم  –أنعم اهللا عز وجل ا على رسوله حممد 

  :تعاىل  قوله -

â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨ä ur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 

4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur 

~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù 

öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )٢(  

öN: (قوله تعاىل  اللف يف هذه السورة هو يف   s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( وقوله تعاىل :

)x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( وقوله) :x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù   (مث ذكر ما يناسب كل نعمة  

  ـــــــــــــــــــــ
  )  ٤ – ١ (سورة الدخان  –)  ١(  
  ) ١١ – ١( سورة الضحى  –)  ٢(  
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٣١٠ 

'Br̈$: (، فقال  من هذه النعم الثالث بأسلوب النشر sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة

öN( األوىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  ( وهذه تقابل النعمة

x8( الثالثة yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur ÏpyJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù (  وهذه تقابل النعمة

x8(الثانية  yâỳ urur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù  (.  
صلى اهللا عليه  –ذكر اهللا تعاىل يف هذه السورة بعض النعم اليت أنعمها على الرسول ف    

  .للف والنشر وقد جاء ذكرها بأسلوب ا –وسلم 
كفالته عندما كان ( فاللف جاء يف ذكر الفضائل اليت تفضل ا اهللا على رسوله ، وهي     

  يتيماً ، و هدايته بعد أن كان حائراً يف حال قومه املشركني ، فدله اهللا على الطريق الصحيح
عمة بعمل والنشر جاء مبقابلة كل ن وغناه بعد كان فقرياً ، ،وهو خطأ ما كان عليه قومه 

  )١(  .مث قابل تلك النعم بأعمال تقابلها على طريقة اللف والنشر ،  تشكر عليه تلك النعمة
  

  .  –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول :  الثامن
حينما كذبه وبشارة له ،  –صلى اهللا عليه وسلم  –جاءت بعض اآليات تسلية للرسول     

وقد جاءت هذه التسلية والبشارة بأسلوب اللف  حىت ال يضيق صدره ،قومه ، وعادوه ، 
   .والنشر 

  : قال تعاىل  -
  â óÚÌç ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå óO s9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$# ÇËÒÈ y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB 

ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á )٢(  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤٠١ -  ٣٩٩/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  ) ٣١ – ٢٩( سورة النجم  –)  ٢( 
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٣١١ 

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (هو يف قوله تعاىل  اللف يف هذه اآليات     Î#ã Î7 yô  ( وقوله) :ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF÷d yìÌì(: فقال سبحانه جاء النشر  مث)  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå  ( وهذا يناسب

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨(: قوله  Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/  ( وهذا يناسب

ÞOn=÷ær& Ç(: قوله  ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ( . 

، فعندما توىل قومه وأعرضوا  -صلى اهللا عليه وسلم  –يف هذه اآليات تسلية للرسول     
لم باملهتدي من الضال ، مث عن اتباع احلق ، أمره اهللا عز وجل باإلعراض عنهم ، فاهللا أع

ففيه وعد .بشر رسوله بأن سيجزي الكافرين أسوأ اجلزاء ، وسيجزي احملسنني أحسن اجلزاء 
  )١( . -صلى اهللا عليه وسلم  –للمؤمنني وبشارة للرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٧٦٨ – ٧٦٧/  ٢( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  –)  ١( 
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  .األغراض البالغية للف والنشر : الفصل الرابع 

  :وفيه سبعة مباحث 

  .التوكيد : املبحث األول         

  .تفخيم املبهم : املبحث الثاين         

  .اإلقناع : املبحث الثالث         

  .التفصيل : املبحث الرابع         

  .اإلجياز : املبحث اخلامس         

  .التقرير والتمكني : السادس املبحث         

  .اإلثارة والتنبيه : املبحث السابع         
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  : توطئة 

  

األغراض اليت ستذكر يف هذا الفصل ، قد ينطبق بعضها على الشواهد كلها ، وقد     

ينطبق على عدد منها ، فقد تشترك الشواهد كلها يف عدد من األغراض ، وقد ينفرد بعضها 

  .ة بأغراض جديد

فالشواهد تشترك يف السر البالغي العام للف والنشر ، وهو أن ذكر اللف مطوياً فيه   

حكمة ، فهو يهيئ النفوس ويعدها لتلقي ما سيأيت بعده من ذكر النشر العائد إىل اللف ، 

فإذا ذكر النشر وقع يف النفوس موقعاً عجيباً ، فتتم الفائدة ، ويتحقق الغرض حينئذ ، فالنشر 

   )١(.والنفوس إليه مشتاقة وله مترقبة جاء 

كذلك اللف والنشر فيه تأكيد للمعاين واملوضوعات اليت يأيت فيها ، وفيه تفخيم املبهم    

  . وتعظيمه ، ودعوة املتلقي للمشاركة يف فهم املراد ، ثقة به 

 حاًبذكر عدد من الشواهد اليت يظهر فيها الغرض واضوسأكتفي يف مباحث هذا الفصل    

  . جلياً

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٧٧( علم البديع : انظر  –)  ١( 
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  : ولاملبحث األ

 . التـوكيـد 
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  : التوكيد يف اللف والنشر  -
حيث إن اللف والنشر يؤكد اليت يأيت من أجلها اللف والنشر ، غراض األالتوكيد من  يعد   

التخيل والتصور ، مما جيعل ملكة لسامع يثري عند االسامع ، ويثبته ، وذهن املراد يف املعىن 
  . يف الذهن ويعلق يرسخ  املؤكد املعىن

  :وإليك بعضاً من الشواهد اليت أكد فيها اللف والنشر املعىن 
  
  :  قال تعاىل –١
â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhç çtø:$$Î/ ßâö6 yèø9$#ur Ïâö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{ $$Î/ 4 ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïm øãs9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 
y7Ï9ºså ×#ã ÏÿøÉrB Ï̀iB öN ä3 În/ §ë ×p yJ ômuëur 3 Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# yâ÷èt/ y7Ï9ºså ¼ã& s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÐÑÈ á )١(  

ô 4: (شاهد اللف والنشر يف قوله تعاىل     ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r& Öä óÓx« 7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ 

íä !#yär&ur Ïm øã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/  (  قوله تعاىل فاللف يف) : ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s! ô Ï̀B ÏmäÅz r&   ( مث نشر بقوله

í$t6: (تعاىل  Ïo?$$ sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3  ( فقوله: )7í$t6 Ïo?$$sù Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/  ( يعود إىل

ô: (ويل اين عليه املذكور يف قوله تعاىل  Ï̀B ÏmäÅz r&  (وقوله ) :íä !#yär&ur Ïmøã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ (  يعود

ô:(إىل اجلاين املذكور يف قوله تعاىل  ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ã& s!  ( وقد يفسر قوله ،) :ô ỳJ sù uíÅ"ãã ¼ ã& s!  (

Ï̀B ÏmäÅz: (بويل اين عليه ، و قوله  r&  (باجلاين . )٢(  

قضية مهمة ، وهي قضية الترغيب يف العفو عن القاتل ، ففي  في هذه اآلية تأكيد علىف   
موضع اللف جاء التأكيد على قضية األخوة بني اجلاين وويل اين عليه ، وأن 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٧٨( سورة البقرة  –)  ١( 
  )  ٣٨٥/  ١( انظر قطف األزهار  –)  ٢( 
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٣١٦ 

طالق وصف األخ على املماثل يف دين فإاألخوة بينهما ال تزول مهما حدث بينهما ، 
التوافق يف العقيدة فجعل ، ، وتأكد يف هذه اآلية اإلسالم تأسيس أصل جاء به القرآن 

   )١(. كالتوافق يف نسب األخوة 
موضع النشر جاء التأكيد على أمر آخر ، فليس العفو هو املطلوب فقط ، بل إن هناك ويف   

بأسلوب النشر بعد  تواجبات على اجلاين وعلى ويل اين عليه ، وهذه الواجبات جاء

7í$t6( :اللف ، فقوله  Ïo?$$ sù Å$rãç ÷è yJ ø9$$Î/  ( ين عليه املذكور يف قوله تعاىليعود إىل ويل ا) :ô Ï̀B 

ÏmäÅz r& ( وقوله ) :íä !#yär&ur Ïm øã s9Î) 9`» |¡ ômÎ*Î/ (  يعود إىل اجلاين املذكور يف قوله تعاىل):ô ỳJ sù uíÅ"ãã 

¼ ã& s! (.  

7í$t6(: وجيء بقوله    Ïo?$$sù  ( و )íä !#yär&ur  ( يف موضع النشر بصيغة اجلملة االمسية للتأكيد على

، وهذا التأكيد مفهوم من معىن الثبات قضية العفو وما يترتب عليه من حقوق على الطرفني 
  . الذي تفيده اجلملة االمسية 

فهذه اآلية تتكلم عن القصاص من القاتل العمد ، وقد جاء فيها التأكيد على أمر مهم ،     
ؤد باذل ولي، الصلح الدية واين عليه أن يقبل بالعفو و فإن على ويلوهو إذا حصل العفو ، 

ويف اآلية ترغيب بالرضا بأخذ الدية  ،وال نقص ذله دون مماطلة ما ب الصلح وهو اجلاين
عندما كانوا يعريون من قبل بالصلح ، عوضاً عن القتل ، لتغيري ما كان عليه أهل اجلاهلية 

  )٢(. أن الصلح بيع لدم املقتول  وكانوا يعتقدون

يف ه األمور وقد جاء التأكيد على هذه القضية بأسلوب اللف والنشر ، حىت تتأكد هذ   
  . ن ، ويكون ذلك أدعى إىل وعيها وتطبيقها اذهوترسخ يف األالنفوس ، 

  ـــــــــــــــــــ
  ) ١٤٢/  ٢/  ١( لتحرير والتنوير ا :انظر  –)  ١( 
  ) ١٤٢/  ٢/  ١(  املصدر السابق: انظر  –)  ٢( 
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  :قال تعاىل و –٢
 â êkptø:$# Öçßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 ỳJ sù uÚtç sù  ÆÎgäÏù ¢kptø:$# üx sù y] sùuë üwur öXq Ý¡ èù üwur tA#yâÅ_ 

íÎû Ædkysø9$# 3 $tBur (#q è=yèøÿs? ô Ï̀B 9éöçyz çm ôJ n=÷ètÉ ª!$# 3 (#rßä̈rtì s?ur  cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ø)G9$# 4 Èbq à)̈?$#ur 

íÍ<'ré' ¯» tÉ É=» t6 ø9F{ $# ÇÊÒÐÈ á  )١(  

rßä̈rtì#)( : جاء اللف امل يف قوله تعاىل      s?ur  ( أي تزودوا يف سفركم يف الدنيا ، وتزودوا

cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq : (يف سفركم لآلخرة ، مث نشر اللف ، فقال تعاىل  ø)G9$#  ( أي ما

Èbq: ( يتقى به سؤال الناس ، وهذا خيص السفر يف الدنيا ، مث قال تعاىل  à)̈?$#ur íÍ<'ré' ¯» tÉ 

É=» t6 ø9F{   )٢(. شأن سفر اآلخرة  وهذا يف)  #$
تأكيد على أمر مهم ، وهو أمهية التزود يف سفر احلج ، ألن  ويف موضع اللف والنشر   

ن حنن متوكلون على اهللا ، قوماً من أهل اليمن كانوا جييئون إىل احلج من دون زاد ، ويقولو
اللف يف قوله موضع ، فجمع اهللا يف  الناس ، يسألوم الطعامغريهم من عالة على  فيكونون

rßä̈rtì#)(: تعاىل  s?ur  ( ما خيص كل سفر يف موضع النشر بني سفري الدنيا واآلخرة ، مث ذكر ،

cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# 3ìuq ( :فقال) إنّ ( التزود لسفر الدنيا حبرف التوكيد وأكد على  ø)G9$#  ( ،

إشارة إىل تأكيد األمر  ) cÎ*sù uéöçyz Ïä#̈ì9$# (: فقوله : ( يقول ابن عاشور عن هذه القضية 
  . )٣() ، تنبيهاً بالتفريع على أنه من التقوى ، ألن فيه صيانة ماء الوجه والعرض  بالتزود

وقد جاء التأكيد على أمهية التزود يف السفر بأسلوب اللف والنشر ، ألن أسلوب اللف    
هو يثري عند السامع ملكة فوالنشر يثبت هذه األمور يف النفوس ، ويرسخها يف األذهان ، 

  . التصور والتخيل وذلك أدعى لرسوخ وثبات املعىن عند السامع والقارئ 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٩٧( سورة البقرة  –)  ١( 
  )  ٤٢٩/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
  ) ٢٣٦/  ٢/  ١( التحرير والتنوير   -)  ٣( 
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  :قال تعاىل و –٣
â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìçök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù ( ö@è% ×A$tFÏ% ÏmäÏù ×éçÎ6 x. ( <â|¹ ur t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

7ç øÿà2ur ¾Ïm Î/ ÏâÉfó¡ yJ ø9$#ur ÏQ#tç yÛø9$# ßl#tç ÷z Î) ur ¾Ï& Î#÷d r& çm÷Y ÏB çét9ø. r& yâY Ïã «!$# 4 èp uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB 

È@÷Fs)ø9$# 3 üwur tbqä9#tì tÉ öN ä3 tRq è=ÏG» s)ãÉ 4Ó®Lym öN ä.rñäãç tÉ t̀ã öN à6 ÏZÉ Ïä Èb Î) (#q ãè» sÜtG óô$# 4 t̀Bur ÷äÏâs?öç tÉ 

öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óOßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$# ur ( 
y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz ÇËÊÐÈ á  )١(   

t̀Bur ÷äÏâs?öç : (الشاهد يف قوله تعاىل       tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù uq èd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tçÅz Fy$#ur ( y7Í´ ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   (  

t̀Bur ÷äÏâs?öç: (قوله تعاىل ملوت يف بني الردة والف جاء الحيث   tÉ öN ä3ZÏB t̀ã ¾Ïm ÏZÉ Ïä ôMßJ uäsù 

uq èd ur Öç Ïù% ü2 (  قوله جاء نشره يف مث) : y7Í´ ¯» s9'ré' sù ôMsÜÎ7 ym óO ßgè=» yJ ôã r& íÎû $uã ÷Rëâ9$# Ío tç ÅzFy$#ur (  (

´y7Í: (مث قال وهذا حكم الردة ،  ¯» s9'ré&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9$# ( öN èd $ygäÏù öcrà$ Î#» yz   ( وهذا
  )٢(. حكم املوت على الكفر 

بني تعاىل بأن املشركني ال يزالون يقاتلون املسلمني حىت يصرفوهم عن  يف هذه اآلية   
دينهم ، مث أكد على حقيقة مهمة جاءت بأسلوب اللف والنشر ، فذكر يف موضع اللف 

، فمن يرتد عن دينه  الردة واملوت على الكفر ، مث أكد عظم هذين األمرين وجزاءمها
فسيبطل اهللا عمله يف الدنيا واآلخرة ، ومن ميت وهو كافر فهو يف اآلخرة من اخلالدين يف 

  .النار 
فأسلوب اللف والنشر أكد على خطورة االرتداد عن دين اإلسالم واملوت على الكفر ،   

عمال يف الدنيا هو حبوط األ –إن الردة حتبط العمل : يف قول من قال  –ألن جزاء املرتد 
  . واآلخرة ، وجزاء املوت على الكفر هو اخللود يف النار  

  ــــــــــــــــــ
  )  ٢١٧( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٤٥٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
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٣١٩ 

  :قال تعاىل  -٤

â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ ü@yJ tG ôm$$sù ã@øã ¡¡9$# #Yât/ yó $\äÎ/#§ë 4 $£J ÏBur 

tbrßâÏ%q ãÉ Ïm øã n=tã íÎû Íë$̈Z9$# uä !$tóÏG ö/ $# >p uã ù=Ïm ÷rr& 8ì» tFtB Óât/ yó ¼ ã& é#÷W ÏiB 4 y7Ï9ºxãx. Ü> ÎéôØoÑ ª!$# ¨, ysø9$# 

ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur 4 $̈Br' sù ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_ ( $̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû ÇÚöëF{ $# 4 y7Ï9ºxãx. 

Ü> ÎéôØoÑ ª!$# tA$sW øBF{ $# ÇÊÐÈ á  )١(   

,: (اللف يف هذه اآلية جاء يف قوله تعاىل     ysø9$# ü@ÏÜ» t7 ø9$#ur  ( مث نشر اللف ، فقال)  :$̈Br' sù 

ßât/ ¨ì9$# Ü=yd õãuäsù [ä !$xÿã_  ( وهذا حال الباطل ، مث قال) :$̈Br&ur $tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9$# ß] ä3 ôJ uã sù íÎû 

ÇÚöëF{    )٢( .وهذا حال احلق )  #$

وقد جاء اللف والنشر يف هذه اآلية ليؤكد على قضية مهمة ، وهي بقاء احلق وانتصاره ،    
وفناء الباطل واضمحالله ، فالتأكيد على هذه القضية املهمة جاء بأسلوب اللف والنشر ، 

ع النشر ، وحقيقة فذكر احلق والباطل بأسلوب اللف ، جيعل السامع يتشوق إىل مسا
وتفصيل ما ورد يف اللف ، مما يؤكد املعىن املراد ويرسخه يف الذهن ، فعندما ذكر تعاىل احلق 
والباطل ، جاء النشر بعده ببيان مصري كلٍ منهما ، فأكد على أن احلق سيبقى ، وأن الباطل 

  . سيذهب جفاء 
ن الكالم ، يقول ابن عاشور عن لالهتمام مبا سيأيت م) أما ( وقد جاء النشر مؤكداً بـ   

للتوكيد ، وصرف ذهن السامع إىل الكالم ، ملا فيه ) أما(وافتتحت بـ : ( التأكيد يف النشر 
   )٣(. ) من خفي البشارة والنذارة 

  ـــــــــــــــــ
  ) ١٧( سورة الرعد  –)  ١( 
  ) ٣١٨/  ١٠( نظم الدرر : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٢٠/  ١٣/  ٦( التحرير والتنوير  –)  ٣( 
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٣٢٠ 

  : قال تعاىل -٥

 â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »'s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# yâãèø)tFsù $YBq è=tB #·ëq Ý¡ øt¤C 

ÇËÒÈ á  )١(     

wur ö@yèøgrB x8: (جاء اللف يف هذه اآلية مفصالً متعدداً يف قوله تعاىل     yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) 

y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$#  ( ٍي عن البخل واإلسراف ، مث ذكر نتيجة كل وهو

yâãèø)tFsù $YBq(: منهما على طريقة النشر املرتب ، فقال تعاىل  è=tB  ( ، مث  وهذا مصري البخل

ëq·#: (قال  Ý¡ øt¤C ( ذا مصري اإلسراف وه.  
عنها كثري من الناس ، وهي التوسط يف اإلنفاق ، فأكدت هذه اآلية قاعدة مهمة ، يغفل    

فنهى اهللا عن الشح والبخل ، وى عن ضدمها من اإلسراف والتبذير ، وقد فهم هذا املعىن 
الذي يثري السامع ويشوقه ملعرفة ما بعد اللف ، فيكون ذلك من أسلوب اللف والنشر 

  .تأكيداً للمعىن املراد ، وتثبيتاً له يف الذهن 
  
  : ل تعاىل قا -٦
â üNm ÇÊÈ É=» tG Å6 ø9$#ur Èûü Î7ßJ ø9$# ÇËÈ !$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB ÇÌÈ $pké Ïù 

ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym ÇÍÈ á )٢(  

«RÎ) çm̄$!(:  قوله متعدد وهواللف يف هذا املقطع  عرفنا من قبل أن   oY ø9tìRr& ( و )7' s#øã s9 >p x. tç»t6 ïB  (

RÎ) $̈Zä. z̀̄$: (، فقال مث جاء النشر بعده مرتباً  É ÍëÉãZãB  (قوله  ، وهذا يقابل:  )!$̄RÎ) çm»oY ø9tìR r&  ( ،

pké$: (مث قال  Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ä. @çøBr& AOäÅ3 ym (  قوله  وهذا يقابل ) :7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB  (.  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ٢٩( راء سورة اإلس –)  ١( 
  )  ٤ - ١( سورة الدخان  –)  ٢( 
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٣٢١ 

  
فجاء جاء بأسلوب اللف والنشر ، أمهية القرآن الكرمي ، وأمهية ليلة القدر ، فالتأكيد على    

، ) إنّ ( اللف بذكر القرآن الكرمي وليلة القدر معاً ، وقد بدئت مجلة اللف حبرف التوكيد 
ما جاء فيه  ت علىدأكاللف و تلففص ) إنّ  (مث جاءت مجلة النشر وبدئت حبرف التوكيد 

فالقرآن الكرمي فيه النذارة ، وليلة القدر فيها تفريق ، من أمهية للقرآن الكرمي وليلة القدر 
  .أمور العباد ، فأكد اللف والنشر هذا املعىن ، ورسخه يف الذهن ، بأسلوب بليغ 
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 ٣٢٢ 
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 ٣٢٣ 

  : يف اللف والنشر  تفخيم املبهم -
وهذا ظاهر يف  اليت تستفاد من فن اللف والنشر ، من األغراضوتعظيمه  تفخيم املبهم   

هب ، وتتشوق ملا فتذهب النفس فيه كل مذ، أوالً  ، ألنه هو الذي يطرق السمعاللف
  . سيأيت بعده

  )١(.التعظيم : أي عظيم القدر ، والتفخيم ) فَخم ( رجل ) ف خ م : ( والتفخيم يف اللغة  
  :وإليك بعضاً من الشواهد على ذلك 

  
  :  قال تعاىل -١

â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/ Ïâs)sù ü@yJ tG ôm$# $YY» tFökæ5 $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ïB  á )٢(  

ة واإلمث مث رمي الناس الربيئني به يف هذه اآلية على أسلوب جاء ذكر اكتساب اخلطيئ     

¡t̀Bur ó=Å: (اللف ، حيث قال تعاىل  õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öçtÉ ¾Ïm Î/  (  مث جاء النشر بعد

Ïâs)sù ü@yJ: (، فقال تعاىل مفصالً للف  ذلك tG ôm$# $YY» tFökæ5 ( ، وهذا حكم رمي الربيء بالتهم 

VJ$: (مث قال  øO Î) ur $YYè Î6 ïB   ( حكم من اكتسب اخلطيئة واإلمث وهذا.  

¡t̀Bur ó=Å(: اللف يف قوله تعاىل     õ3 tÉ ºpt«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) ¢OèO ÏQ öç tÉ ¾Ïm Î/ $\«ÿÉ Ìç t/(  وهو أول ما

نتبه ، ، فيتوق إىل معرفة ما وراءه يطرق السمع ، فعندما يستمع املتلقي هذا األمر فإنه سي
شيء عظيم عند ا ، قذف املؤمنني اكتساب اآلثام ووال شك أن . ملعرفة ما سيأيت ويتشوق 

  .اهللا ، وهلذا جاء به ملفوفاً ، وأتى جبزاء هذا الفعل بعده ، على طريقة النشر غري املرتب 
لرمي الناس عقاب لكسب اإلمث واخلطيئة ، و: ولعظم هذا األمر فقد رتب عليه عقابني     

  )٣(.  الربيئني ما
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٢٣٥) ( مادة ف خ م ( خمتار الصحاح  –)  ١( 
  ) ١١٢( سورة النساء  –)  ٢( 
   ) ٧٤٩/  ٢( قطف األزهار : انظر  –)  ٣( 
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 ٣٢٤ 

  : قال تعاىل  –٢

â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# #·ä$|¡ sù b r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& 

(#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöëF{ $# 4 öÅ Ï9ºså óO ßgs9 

Óì÷ì Åz íÎû $uã ÷Rëâ9$# ( óO ßgs9ur íÎû Ío tç ÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ á  )١(    

tbq: ( شاهد اللف يف قوله تعاىل       ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur  ( وهو لف جممل ، إذ يشتمل

على مجيع أنواع احملاربة ، مث جاء النشر بعده مبيناً جزاء كل نوع من أنواع احملاربة ، فقال 

b: (تعاىل  r& (#þq è=G s)ãÉ ÷rr& (#þq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óOÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=Åz ÷rr& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB 

ÇÚöëF{ $# . (    

يبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أمراً مهماً ، وهو جزاء قطاع الطرق ، احملاربني هللا ورسوله ،     
الذين خييفون الناس ، ويأخذون أمواهلم ، وقد رتب اهللا تعاىل على هذه احملاربة أشد 

  .العقوبات ، ملا فيها من خلخلة للمجتمعات ، وتفريق لصف املسلمني 

yJ$: (موضع اللف يف قوله تعاىل  ويف    ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï%©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur ( بيان عظم

، وبيان اجلزاء املترتب على من ، مث جاء النشر بتفصيل اللف وخطورا حماربة اهللا ورسوله 
  .لردع ضعاف النفوس عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم يم ، عظفعل هذا األمر ال

امع عندما ألقي إليه اللف وفيه أمر عظيم ، فإنه سيتنبه إىل ما سيأيت بعده من نشر له ، فالس  
حذراً من الوقوع يف احملظور ، وقد جاء بيان عظم حماربة اهللا ورسوله واجلزاء املترتب على 

  .من فعل ذلك بأسلوب اللف والنشر 
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣٣( سورة املائدة  –)  ١( 
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 ٣٢٥ 

  : تعاىل  قال –٣

 â ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{ $# uqèd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{ $# ( uq èd ur ß#ã ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á )١ (    

«ûw çmà2Íëôâè? ãç(: قوله تعاىل  الكرمية لف ونشر ، فاللف يف اآلية    |Á ö/ F{ $# uq èd ur à8 ÍëôâãÉ 

tç» |Á ö/ F{$#  ( والنشر قوله تعاىل) :uq èd ur ß#ãÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( فـ ،)#ãÏǕ=9$#  ( يقابل قوله:  )w 
çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/ F{$#  (و  )éçÎ6 sÉø:$#   ( قوله يقابل: )uq èd ur à8 ÍëôâãÉ tç» |Á ö/ F{$#  ( .  

بني اهللا تعاىل يف اآلية عظيم قدرته ، فلعظمته جل عن أن حييط به شيء من أبصار ي    
  )٢(. فر عند آهلة املشركني ال يتواملخلوقني ، وهذا أمر عظيم ، 

ن صفتان عظيمتابعده  يف هذه اآلية على طريقة اللف ، مث جاءهذا األمر العظيم وقد جاء 

ß#ã(من صفات اهللا ومها  ÏǕ=9$# çéçÎ6 sÉø:$#  ( ألن  ،اللف  ، فنشر )#ãÏǕ=9$#  ( راجع لكونه ال

éçÎ6(يدركه بصر ، و  sÉø:$# ( راجع لكونه يدرك ما ال يدركه أحد .)٣(  

فعندما ذكر تعاىل يف موضع اللف بيان عظمته سبحانه ، فإن النفوس تتوق وتتشوق ملعرفة    
  .ما سيأيت بعد هذا اللف ، وهذا أدعى لرسوخ هذا األمر يف نفوس السامعني 

  
  :  قال تعاىل  -٤
   â ç !9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä §N èO ôMn=Å_Á èù Ï̀B ÷bà$ ©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á  )٤(  

ôMyJ(:  اللف يف قوله تعاىل      Å3 ômé& ¼ çm çG» tÉ#uä  (قوله و: )Mn=Å_Á èù  (مث نشر هذا اللف بقوله 

Ï̀B ÷b: (تعاىل  à$©! AOäÅ3 ym AéçÎ7 yz  (أحكمها حكيم وفصلها خبري : ي أ.  
  ــــــــــــــــــــ

  )  ١٠٣ (سورة األنعام  –)  ١( 
  ) ٤١٣/  ٧/  ٣( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ٩٢١/  ٢( قطف األزهار : انظر  –)  ٣( 
  ) ١( سورة هود  –)  ٤( 
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 ٣٢٦ 

يصف اهللا تعاىل يف هذه اآلية آيات القرآن الكرمي بأا حمكمة مفصلة من عند حكيم     
  .أحكم آياته احلكيم ، وفصلها اخلبري : ي أ خبري ،

«=(هذا الكتاب فإن التنوين يف  ولعظمة    tG Ï. ٌ ( كتاب عظيم الشأن : للتعظيم ، أي .)١(      

ظمته بأسلوب اللف والنشر املرتب ، فعندما جاء اللف ببيان فجاء وصف القرآن وبيان ع   
بعض أوصاف القرآن الكرمي ، فإن النفوس تتشوق لسماع النشر ، ويف هذا تعظيم وتفخيم 

  . ؤدي ذلك لرسوخ املعاين يف النفوس ، وثباا يف األذهان للمعىن املراد ، في
  
  : قال تعاىل و -٥

â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) N ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 9@y_r& ëwK |¡ ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. 

ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù ( b Î) ur (#öq ©9uq s? þíÎoTÎ*sù ß$% s{r& ö/ ä3 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ AéçÎ6 x. ÇÌÈ á  )٢(   

b( :جاء اللف يف اآلية يف قوله       r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î) (بعد ذلك  ، مث ذكر

N: (فقال سبحانه جزاء من استغفر وتاب على طريقة النشر ،  ä3 ÷èÏnG yJ ãÉ $·è» tG ¨B $·Z|¡ ym #ín<Î) 

9@y_r& ëwK |¡ ïB  (تغفار ، مث قال سبحانهاالس وهذا جزاء  ) :ÏN÷s ãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒ sù ¼ ã&s#ôÒ sù  (
  .ة التوب وهذا جزاء

أمر اهللا عباده يف هذه اآلية باالستغفار والتوبة ، وجاء بيان عظمتهما بأسلوب اللف ، مث     
  .بأسلوب النشر رتب ملن عملهما اجلزاء العظيم ، والثواب احلسن يوم القيامة ، وجاء ذلك 

وبيان عظمة االستغفار والتوبة يف هذا اآلية جاء بأسلوب اللف املفصل والنشر املرتب ، ألن 
  )٣(. التمتع مرتب على االستغفار ، وإيتاء الفضل مرتب على التوبة 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٠٣/  ١١/  ٦  (روح املعاين : انظر  –)  ١( 
  )  ٣( سورة هود  –)  ٢( 
  ) ٢٠٨/  ١١/  ٦( روح املعاين : انظر  –)  ٣( 
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 ٣٢٧ 

  :  قال تعاىل -٦

â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur (#q ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù (#q äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯=yès9ur 

tbrãç ä3 ô± n@ ÇÐÌÈ á  )١(      

ü@øã( :اللف يف هذه اآلية هو قوله تعاىل      على طريقة حيث مجع بينهما )  ë$yg̈Y9$#u(و  ) 9$#©

q#)( :فقال تعاىل  ،منهما  تص به كلاللف املتعدد ، مث ذكر ما خي ãZä3 ó¡ oK Ï9 ÏmäÏù  (  ، أي الليل

q#)( :النهار فقال به ص تمث ذكر ما خي äótG ö;tG Ï9ur Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù   (.  

فمن  ة ، ومها الليل والنهار ،يذكر تعاىل يف هذه اآلية آيتني عظيمتني من آياته العظيمف   
رمحة اهللا بعباده جعل هلم الليل والنهار ، ففي تعاقبهما نعمة ورمحة للبشر ،  مث ذكر تعاىل ما 
يكون يف كلٍ من الليل والنهار غالباً ، فالسكون غالباً ما يكون يف الليل ، وابتغاء الرزق 

  .والعمل غالباً ما يكون يف النهار 
لوب اللف املفصل والنشر سالعظيمتان جاء بيان عظمهما وفضلهما بأ وهاتان اآليتان   

   .ملا سيأيت يف النشر ، والتشويق والتنبيه يكون ألمر مهم اًوتنبيه اًتشويق اللفيف ألن  املرتب،
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٧٣( سورة القصص  –)  ١(  
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٣٢٨ 
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٣٢٩ 

  : اإلقناع يف اللف والنشر  -
اإلقناع ، ألن اللف والنشر يدعو املتلقي إىل املشاركة يف فهم من أغراض اللف والنشر     
  .ثقة به ، وهذه الدعوة من وسائل اإلقناع ،  املراد

  :وإليك بعضاً من الشواهد 

  :قال تعاىل   -١

â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur 4 ö@yd Èb$tÉ Èq tFó¡ oÑ ¸x sW tB 4 üx sùr& 

tbrãç ©. xãs? ÇËÍÈ á  )١(     

sW@:  (يف هذه اآلية أمجل اهللا ذكر فريقني ، فقال     tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$#   ( وهم من افترى على ،

4ëyJ: (اهللا الكذب ، ومن آمن به وعمل صاحلاً ، مث قال  ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur 

ÆìäÏJ ¡¡9$#ur   (البصري  أي أن حال فريق منهم كحال األعمى واألصم ، وفريق منهم كحال

yd Èb$tÉ@(، مث أعقبه باستفهام يفيد النفي  والسميع Èq tFó¡ oÑ ¸x sWtB  (فنفى االستواء بني الفريقني ،

  )٢( . صمري على من يشبه األعمى واأللبصألنه من املعلوم تفضيل من يشبه السميع وا
فالعاقل ال ينكر أن الشخص الذي يسمع ويبصر أفضل من الذي ال يسمع وال يبصر ،    

حلق ،  وأن الكافرين على الباطل ، وهذا استدالل من اهللا لتبيني حال املؤمنني ، وأم على ا
شركني ببطالن ما هم عليه وقد استخدم أسلوب اللف والنشر لبيان هذه احلقيقة ، إلقناع امل

  .تبيني الطريق الصحيح وهو ما سلكه املؤمنون من الشرك والضالل ، و
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٤( سورة هود  –)  ١( 
  ) ٤٣ – ٤١/  ١٢/  ٥( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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٣٣٠ 

  : قال تعاىل -٢
tA$s% â óO s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù 

|MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù öN ä3ZÏB $£J s9 

öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& 

£Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) ÇËËÈ á )١(  

tA$s% óO: ( جاء اللف يف هذا املقطع يف قوله تعاىل    s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B 

x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  (تعاىل  هلوقو ) :Mù=yèsùur y7tG n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( مث

tA$s% !$ygçFù=yèsù #]åÎ) O$tRr&ur z̀: (فقال تعاىل على لسان موسى  جاء النشر ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtç xÿsù 

öN ä3ZÏB $£J s9 öN ä3 çFøÿÅz |=yd uq sù íÍ< íÎn1 uë $VJ õ3 ãm ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü Î=yôöç ßJ ø9$#  ( وهذا رد على مقولة

Mù=yèsùur y7tG(: فرعون الثانية  n=÷èsù ÓÉL©9$# |Mù=yèsù |MRr&ur öÆÏB öúï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  (قال تعاىل ، مث  :

)y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJ s? ¥ín? tã ÷b r& £Nâ¬7 tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î)  ( وهذا رد على مقولة فرعون األوىل :

)A$s% óO s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô (   .  

وفرعون ، ففرعون  –لسالم عليه ا –فهذه اآليات تنقل احلوار الذي دار بني موسى    
بتذكريه بتربيته له عندما كان صغرياً ، وبقتله  –عليه السالم  –حياول أن يؤثر على موسى 

  . للقبطي وهروبه ، فما كان من موسى إال أن رد عليه قوله ، برباطة جأش وقوة 
الطرف ومن املعلوم أن هدف احلوار هو اإلقناع ، فكل طرف من املتحاورين حياول إقناع   

اآلخر مبا حيمله من أفكار ، واحلوار يف اآليات السابقة جاء بأسلوب اللف والنشر ، الذي 
  .من أغراضه اإلقناع 

  ـــــــــــــــــ
  ) ٢٢ – ١٨( سورة الشعراء  –)  ١(  
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٣٣١ 

  :  قال تعاىل -٣
â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä!$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû 

Íëq ç7 à)ø9$# ÇËËÈ á  )١(   
ä!$uã(يف هذه اآلية بني  اهللا مجع     ômF{ Vºuq(و )  #$ øBF{ على طريقة اللف ، مث ذكر ما )  #$

b¨ 4: (، فقال  يناسب كل منهما Î) ©!$# ßìÏJ ó¡ çÑ t̀B âä !$t± oÑ  ( وهو يناسب)ä !$uã ômF{ : مث قال )  #$
)( !$tBur |MRr& 8ìÏJ ó¡ ßJ Î/ `̈B íÎû Íëq ç7 à)ø9$#  ( وهو يناسب)Vºuq øBF{ $#  (.  

فاهللا سبحانه وتعاىل ينفي يف هذه اآلية استواء األحياء واألموات ، وهذا شيء ال ينكره    
عاقل ، مث رتب على هذا األمر تشبيه املؤمنني باألحياء ، وتشبيه الكافرين باألموات ، 

قل سيدله عقله على أسباب حياة القلوب ، ويبعده عن أسباب والفرق بينهما واضح ، فالعا
  . موا 

ألن اللف والنشر يدعو املتلقي إىل وقد جاء هذا االستدالل بأسلوب اللف والنشر ،    
  .من وسائل اإلقناع وسيلة ، وهذه الدعوة   املراداملعىن املشاركة يف فهم 

  
  : قال تعاىل يف سورة امللك  -٤
â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë ( Ïm øã s9Î) ur âëq à± ñY9$# 

ÇÊÎÈ LäêY ÏBr&uä `̈B íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y# Å¡ øÉsÜ ãN ä3 Î/ uÚöëF{ $# #såÎ*sù öÜ Ïf âëq ßJ s? ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏBr& `̈B íÎû 

Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& ü@Åôöç ãÉ öN ä3 øã n=tæ $Y6 Ï¹% tn ( tbq çHs> ÷ètG |¡ sù y# øã x. ÌçÉ ÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z> ¤ãx. tûï Ï% ©!$# Ï̀B 

öN ÎgÎ=ö7 s% y# øã s3 sù tb% x. ÎéçÅ3 tR ÇÊÑÈ óO s9urr& (#÷rtç tÉ ín<Î) Îéöç©Ü9$# ôM ßgs%öq sù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒ Î7 ø)tÉ ur 4 $tB £ ß̀gä3 Å¡ ôJ ãÉ 

ûwÎ) ß`» oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3 Î/ ¥äóÓx« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3 ©9 O ä. çéÝÇZ tÉ Ï̀iB Èbrßä 

Ç`» uH÷q§ç9$# 4 Èb Î) tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# ûwÎ) íÎû Aërãç äî ÇËÉÈ ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼çm s%øó Íë 4 @t/ 

(#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ $áÉ Èq yô 

4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB ÇËËÈ á  )٢(  
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٢٢ – ١٥( سورة امللك  –)  ١( 
  )  ٢٢( سورة فاطر  –)  ٢( 
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٣٣٢ 

q: (يف قوله تعاىل اللف  جاء    èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så (#q à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB 

(#q è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  ( وجاء نشره يف قوله تعاىل) :ô`̈Br& #xã» yd ìÏ% ©!$# ö/ ä3 è%ãó öç tÉ ÷b Î) y7|¡ øBr& ¼ çm s%øó Íë 

4 @t/ (#q ëÚ©9 Ü Îû 5hq çG ãã Aëq àÿçRur ÇËÊÈ ỳJ sùr& ÓÅ ốJ tÉ $â7 Å3 ãB 4ín? tã ÿ¾Ïm Îgô_ur #ìyâ÷d r& `̈Br& ÓÅ ốJ tÉ 

$áÉ Èq yô 4ín? tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ ïB  . (  

هي أكرب وأعظم من اإلنسان ، فاألرض اليت  هللا تعاىل بآيةاستدالل من ا موضع اللفيف    
حتوي الناس على وجهها أدل على قدرة اهللا تعاىل وعلمه من خلق اإلنسان ، ألن اإلنسان ما 

  )١(.هو إال جزء يسري من األرض 
وا من اخلريات اليت يها ، ويأكلهو الذي هيأ األرض للناس ليمشوا ف هفلما بني اهللا أن   

، فذكر بأنه لو بعد اللف النشر باألكل والشرب ، على طريقة أوجدها فيها ، ذكر ما يتعلق 

q#)(: أمسك عن الناس الرزق ، فمن يرزقهم حينذاك ، وهذا يناسب قوله  è=ä. ur Ï̀B ¾Ïm Ï%øó Íhë  (

ى متعددة ، فشبه من يعبد اهللا مبن مثالً ملن يعبد اهللا وحده ، ومن يعبد آهلة أخر ضرب هلممث 
وهذا  ميشي على طريق مستقيم ، وشبه من يعبد آهلة متعددة مبن ميشي على طريق ملتوٍ ،

q#)(:يناسب قوله  à± øB$$sù íÎû $pkÈ:Ï.$uZtB  ( يفضل الطريق املستقيم على املنصف وال شك أن العاقل

  .شركني ببطالن عبادم لغري اهللا حماولة إلقناع امل ، ويف ضرب هذا املثلالطريق امللتوي 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٣١/  ٢٩/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
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٣٣٤ 

  
  : التفصيل يف اللف والنشر 

 ،، وهو تفصيل بليغ  من األغراض اليت يأيت من أجلها اللف والنشرغرض التفصيل    
اللف املفصل والنشر : ر ـاللف والنشأسلوب من صور و يقتضيه احلال ، ويطلبه املقام ،

  .املفصل 
  : وإليك بعض الشواهد اليت فيها تفصيل 

  

  : قال تعاىل –١

 â * ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ WxsV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù 4 $̈Br' sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä 

tbq ßJ n=÷èuäsù çm̄Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ 

Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ #ZéçÏW x. 4 $tBur ë@ÅÒ ãÉ ÿ¾Ïm Î/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9$# ÇËÏÈ á  )١(   

'Br̈$: ( الشاهد يف قوله تعاىل     sù öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä tbq ßJ n=÷èuäsù çm ¯Rr& ë, ysø9$# Ï̀B öN ÎgÎn/ §ë ( $̈Br&ur 

tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öcq ä9q à)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒ ãÉ ¾Ïm Î/ #ZéçÏV ü2 ìÏâôgtÉ ur ¾Ïm Î/ 

#ZéçÏW x.  ( حيث جاء اللف متعدداً مفصالً ، فاشتمل على فريقني مها فريق املؤمنني وفريق
الكافرين ، مث جاء النشر هلذا اللف ببيان مصري كل فريق ، فالضالل للكافرين ، واهلداية 

  .للمؤمنني 
ىل يف هذه اآلية حال الناس عند مساعهم لألمثال اليت يضرا يف القرآن الكرمي، فيبني اهللا تعا  

كيف يضرب اهللا : ففريق منهم يعلم أا حق من عند اهللا ، وفريق آخر يسخر ، ويقول 
املثل ذه األشياء احملتقرة ؟ مث جاء بيان كل فريق ، فمن آمن فقد يسر اهللا له اهلداية ، ومن 

  . هللا كفر فقد أضله ا
  ــــــــــــــــــ

  ) ٢٦( سورة البقرة  –)  ١( 
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فالتفصيل يف موضع اللف والنشر جاء يف بيان أحوال الناس عند ضرب األمثال ، ومصري     
ن احلديث كان عن أحوال الناس وموقفهم إذ إ، كل فريق ، وهو تفصيل بليغ ، يطلبه املقام 
ليس مطلوباً ، فال فاإلمجال يف هذه املواقف كرمي ، جتاه ما يضربه اهللا من أمثال يف القرآن ال

  .يؤدي الغرض الذي يؤديه التفصيل ، من بيان وتوضيح وكشف للحقائق 
  
  :قال تعاىل و –٢

 â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur äí÷ä$$sù $oY s9 öÅ / uë ólÌç øÉäÜ $uZs9 $®ÿÊE àMÎ6 . è̂? 

ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ygÎ=ø)t/ $ygÍ¬!$̈V Ï%ur $ygÏBq èùur $pkÅùyâtã ur $ygÎ=|Á t/ ur ( tA$s% öcq ä9Ïâö7 tG ó¡ n@r& î Ï% ©!$# uq èd 

4Ü oT÷är& î Ï% ©!$$Î/ uq èd îéöçyz 4 (#q äÜÎ7 ÷d $# #\ç óÁ ÏB ¨b Î*sù N à6 s9 $̈B óO çFø9r' yô 3 ôMt/ ÎéàÑ ur ÞOÎgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# 

èp uZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óO ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÏÊÈ á  )١(     

/ôMt: (اللف والنشر جاء يف قوله تعاىل      ÎéàÑ ur ÞO Îgøän=tæ ä' ©!Éjã9$# èpuZx6 ó¡ yJ ø9$#ur râä !$t/ ur 5=üÒ tóÎ/ 

öÆÏiB «!$# 3 y7Ï9ºså óOßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$#   (  

  . لة واملسكنة ، وقتل األنبياء سبب لرجوعهم بغضب اهللا فالكفر بآيات اهللا سبب لضرب الذ

y7Ï9ºså óO(: مث جعل النشر السابق لفاً آخر ونشره ، فقال  ßḡRr' Î/ (#q çR% x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$t«Î/ «!$# 

öcq è=çG ø)tÉ ur z̀ ¿ ÍhäÎ;̈Y9$# ÎéöçtóÎ/ Èd, yÛø9$# 3 y7Ï9ºså $oÿÏ3 (#q |Á tã (#q çR$ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ  (ان يقابل فالعصي

  .الكفر بآيات اهللا ، واالعتداء يقابل قتل األنبياء 
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٦١( سورة البقرة  –)  ١(  
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٣٣٦ 

يف معرض تذكري اهللا لبين إسرائيل بالنعم اليت أحاطهم ا ، من مأكل جاءت هذه اآلية ف   
لنعم بالكفر ومشرب وغريها من النعم الكثرية ،  فما كان منهم إال أن قابلوا تلك ا

  . والعصيان
مث بني اهللا تعاىل مصريهم وجزاءهم ، فضرب عليهم الذلة واملسكنة ، وغضب عليهم   

ولعنهم ، مث بني سبب استحقاقهم للذلة والغضب ، وما ذاك إال بسبب كفرهم بآيات اهللا ، 
  .وقتلهم ألنبيائهم 

القرآن من صنيعهم ، ويعترب فالتفصيل جاء يف بيان العقوبة وسببها ، لكي حيذر من يسمع   
  .مبا حصل هلم ، فاملقام مقام حتذير وتنبيه ، فهو يقتضي التفصيل 

  
  :  قال تعاىل و -٣
â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# î Wâèd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oY Éiè t/ ur z̀ ÏiB 3ìyâßgø9$# Èb$s%öç àÿø9$#ur 4 

ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 
ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã 

$tB öN ä31 yâyd öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ÇÊÑÎÈ á  )١(   

ỳJ ( :قوله تعاىل  اللف يفجاء    sù yâÍky ãN ä3Y ÏB tç ök¤¶9$# çmôJ ÝÁ uäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 

4ín? tã 9ç xÿyô ×o £âÏè sù ô Ï̀iB BQ$É r& tç yz é& 3 ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  ( مث نشـر

q#): (سبحانه  اللف بقولـه è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$#   ( وهذا يقابل قوله ) :ỳJ sù yâÍky ãN ä3Y ÏB 

tç ök¤¶9$# ç ( ، مث قال ) :(#rçéÉi9x6 çG Ï9ur  (وهو يقابل قوله :)t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô  ( ،

öN(: وقوله  à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@  ( وهو يقابل قوله : )âÉ Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ Ìç ãÉ 

ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$#  (     .  
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٨٥( سورة البقرة  –)  ١( 
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الناس يف رمضان ، فمنهم املقيم ، ومنهم املسافر ، يف هذه اآلية أحوال تعاىل فقد ذكر    
ي لكل حالة ، فاملقيم مأمور بصيام رمضان ، أما منهم املريض ، مث بني احلكم الشرعو

  .فقد رخص اهللا هلما بالفطر ، وقضاء ما أفطرا بعد رمضان املريض واملسافر 
والتفصيل يف األحكام الشرعية مطلوب ، ليتبني للناس أمور دينهم ، ويكونوا على علم    

بأمور الشريعة ، وخاصة أركان اإلسالم، ألنه ال يستقيم إميان عبد ما مل يعرف أركان دينه، 
  .  ا البيان مفصالً ، بأسلوب اللف والنشر املرتب وكيف يقيم تلك األركان ، وهلذا جاء هذ

  

  :  قال تعاىل -٤
â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( öú̈ï yó ur ÞO ßgs9 ß`» sÜøã ¤±9$# öN ßgn=» uHùå r& 

öN èd £â|Á sù Ç t̀ã È@ã Î6 ¡¡9$# (#q çR% x. ur tûï ÎéÅÇö7 tFó¡ ãB ÇÌÑÈ öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9ur 

N èd uä !% ỳ 4Óyõq ïB ÏM» uZÉiè t7 ø9$$Î/ (#rçéy9ò6 tFóô$$ sù íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur (#q çR% x. öúü É)Î7» yô ÇÌÒÈ àx ä3 sù 

$tRõãs{r& ¾Ïm Î6 /RxãÎ/ ( N ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹% tn O ßg÷Y ÏBur ô`̈B çmø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$# Oßg÷Y ÏBur 

ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ $# Oßg÷Y ÏBur ô`̈B $oY ø%tç øî r& 4 $tBur öc% ü2 ª!$# óO ßgyJ Î=ôà uã Ï9 Å̀3» s9ur 

(#þq çR% ü2 óOßg|¡ àÿRr& öcq ßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ á  )١(    
Yä$tã#( مجع اهللا تعاىل يف هذه اآليات أقواماً عدة ، وهم    u  ( و )#yäq ßJ rO u  ( و )crãç» s%u  (
cöq(و  tã öç Ïùu  öÆ» yJ» yd ur  ( ، واحد منهم  مث ذكر ما حصل لكلوهذا هو موضع اللف
N: (فقال سبحانه  وهذا هو النشر ، ، العذاب من ßg÷Y ÏJ sù ô`̈B $uZù=yôöër& Ïm øãn=tã $Y6 Ï¹% tn  ( وهـذا

O: ( ال ـ، مث ق قوم عاد عذاب ßg÷Y ÏBur ô`̈B çm ø?xãs{r& èp ysøä¢Á9$#  ( عذاب قوم مثود ، مث وهذا
O: (  قال ßg÷Y ÏBur ïÆ̈B $oY øÿ|¡ yz ÏmÎ/ ößöëF{ O: (مث قال  هذا عذاب قارون ،و)   #$ ßg÷Y ÏBur 

ô`̈B $oY ø%tç øî r&  ( وهذا عذاب فرعون وهامان.  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٤٠ – ٣٨( سورة العنكبوت  –)  ١( 
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٣٣٨ 

Yä$tã#: (جاء اللف مفصالً يف قوله تعاىلف    ur (#yäq ßJ rO ur ) (öcrãç» s%ur öcöq tã öç Ïùur 

öÆ» yJ» yd ur (كذبوا رسلهم ، هللا املثل لقريش باألمم السابقة الذين ففي هذه اآليات يضرب ا
فإن مصريهم مثل مصري األمم ، فكذلك احلال لكفار قريش إذا مل يؤمنوا ،  فانتقم اهللا منهم

  )١( .السابقة ، ففيها إنذار هلم مبا عسى أن يصيبهم بسبب كفرهم 
يف اللف ، وهذا   على ترتيب اللف ، ففصل ما ذكرمث جاء النشر بعد ذلك مفصالً   

التفصيل الذي جاء عليه اللف والنشر يقتضيه املقام ، ألن الكالم يف مقام التهديد والتخويف 
  .، لعلهم يتعظون مبصري أولئك القوم الذين سبقوهم  للمشركني

  
  :  قال تعاىل -٥

â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )٢(   

ذكر اهللا يف هذه اآلية فريقني ، وفصل يف ذكرمها ومل جيمل ، فذكر الفريق األول وهو    
)tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx.  ( مث ذكر الفريق الثاين وهو)tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( وهذا هو

  :تعاىل فقال  موضع اللف ، مث ذكر ما يتعلق بكل فريق على طريقة النشر املرتب املفصل ،
) ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ  (، مث قال  وهو يناسب الذين كفروا) :ìÏâökuâ ur t̀B âä !$t± oÑ  (

  .وهو يناسب الذين آمنوا 
فالتفصيل يف اللف والنشر جاء لبيان مصري كل فريق ، وهو الذي يقتضيه املقام ، ألن    

  .اإلمجال ال يفيد ما يفيده التفصيل يف مثل هذه احلاالت 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ٢٤٩/  ٢٠/  ٨( التحرير والتنوير : انظر  –)  ١( 
  )  ٨ – ٧( ر سورة فاط –)  ٢( 
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  :  قال تعاىل -٦

â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd àMY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷rr& tAq à)s? tûü Ïm ìtç s? 

z>#xãyèø9$# öqs9 ûcr& íÍ< Zo §ç ü2 öcq ä. r' sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÎÑÈ 4ín? t/ ôâs% y7ø? uä !% ỳ ÓÉL» tÉ#uä 

|Mö/ ¤ã s3 sù $pkÍ5 |N÷éy9õ3 tG óô$#ur |MY ä. ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÎÒÈ á  )١(  

b: (جاء اللف يف هذه اآليات مفصالً يف قوله     r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù 

íÎû É=/Zy_ «!$#  ( وقوله) :÷rr& tAq à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( وقوله) :MY à6 s9 z̀ ÏB 

öúü É)FßJ ø9$#  ( مث نشر اللف ، فقال تعاىل) :4ín? t/ ôâs% y7ø?uä !% y` ÓÉL» tÉ#uä |Mö/ ¤ãs3 sù $pkÍ5  ( وهذا

rr& tAq÷: (يقابل قوله  à)s? öq s9 ûcr& ©!$# ÓÍ_1 yâyd  ( مث قال) :N÷éy9õ3 tG óô$#ur  ( وهذا يقابل قوله :

)b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  ( مث قال) :|MY ä. ur öÆÏB 

tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$#  ( وهذا يقابل قوله) :MY à6 s9 z̀ ÏB öúü É)FßJ ø9$# . (  

، فمنهم من يندم  فصل اهللا تعاىل يف هذه اآليات احلالة اليت يكون عليها الكفار يوم القيامة   

على تفريطه يف طاعة اهللا ، ومنهم من يتمىن لو أنه اهتدى ، ومنهم من يتمىن الرجوع للدنيا 

ليعمل صاحلاً ، وهذا التفصيل جاء يف موضع اللف ، مث جاء النشر بعده وفصل اجلواب على 

  . يل كل حالة مبا يناسبها ، فاملقام مقام حتسر وندم على ما فات ، وهو يقتضي التفص

  
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٥٩ – ٥٦( سورة الزمر  –)  ١(  



 ـــــ املبحث الرابع ـــــــــــــــ ـ الفصل الرابع ـــــــ
 

 
٣٤٠ 

  
  : قال تعاىل  -٧
â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä !$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöëF{ $# $y)x© 

ÇËÏÈ $uZ÷K t7 /Rr' sù $pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒ s%ur ÇËÑÈ $ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬!#yâtnur $Y6 ù=äñ ÇÌÉÈ 

Zp ygÅ3» sùur $|/ r&ur ÇÌÊÈ $Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur ÇÌËÈ á  )١(  

uZ÷K$: (ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صنفني من الطعام ، الصنف األول يف قوله تعاىل     t7 /Rr' sù 

$pké Ïù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur ) ($ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉwU ur ÇËÒÈ ) (p ygÅ3» sùur (  والصنف الثاين يف قوله تعاىل ، :

 )$Y7 ôÒ s%ur ) ( $|/ r&ur  ( وهذا هو اللف ، مث نشر هذا اللف ، فقال تعاىل  )  :$Yè» tG ¨B ö   /ä3 ©9  (

/ö (: وهذا يناسب أصناف الطعام اليت للبشر  ،  مث قال  ä3 ÏJ» yè÷RL{ ur  ( وهذا يناسب أصناف

  . لألنعام الطعام اليت
يفصل يف هذا تعاىل ، مث أخذ  طعامه الذي هيأه اهللا له يفأمر اهللا تعاىل اإلنسان بالنظر ف    

وكيف صب املاء عليه ، وشق األرض بالنبات ، فأخرج منها احلب والعنب ،  الطعام
  . والقضب والزيتون والنخل واحلدائق والفاكهة واألب ، كل هذا من أجل اإلنسان واألنعام 

يف مقام االستدالل على البعث ، فاالستدالل جاء بأشياء ت هذه اآليات جاءوقد    
   )٢(. موجودة عند اإلنسان شديدة املالزمة له 

فالتفصيل حدث يف اللف ، وهو تفصيل بليغ ، ففصل اهللا يف األشياء القريبة من اإلنسان ؛   
  .ليقرب له كيفية البعث 

  
  ــــــــــــــــــ

  ) ٣٢ – ٢٤( ورة عبس س –)  ١( 
 ) ١٢٩/  ٣٠/  ١٢( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
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٣٤١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  : امساملبحث اخل

  .اإلجيـــاز  
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٣٤٢ 

  
  : اإلجياز يف اللف والنشر  -
 ، خصوصاً يف اللف امل ، فهومن أهم األغراض اليت تستفاد من اللف والنشر اإلجياز    

  .أللفاظ املتعددة يف كلمات موجزة خيتصر ا
وهو ،  من أغراض البالغة املهمةاإلجياز البليغ فاللف امل ،  ومن أقسام اللف والنشر   

  .متحقق يف أسلوب اللف والنشر 
  : اللف والنشر شواهد بعض وإليك 

  
  :  قال تعاىل –١

â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså }ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s% 4 ¨bÎ) ur z̀ ÏB Ío uë$yfÏtø:$# $yJ s9 

ãç ¤fxÿtFtÉ çm ÷ZÏB ãç» yg÷RF{ $# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 ß, ¤)¤± oÑ ßlãç ÷Çuäsù çm ÷Y ÏB âä !$yJ ø9$# 4 ¨b Î) ur $pk÷]ÏB $yJ s9 äÝÎ6 ökuâ ô Ï̀B 

Ïp uäô± yz «!$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÐÍÈ á  )١(  

N: ( جاء اللف يف هذه اآلية جممالً يف قوله تعاىل    ä3 ç/q è=è%  ( ، تعاىل فقال مث نشر بعد ذلك :

 )}ëÎgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x.  ( أي قلوب كاحلجارة ، وقال : )÷rr& ëâx©r& Zo uq ó¡ s%  ( أي وقلوب أشد
  .قسوة من احلجارة 

N(فجاء اللف جممالً     ä3 ç/q è=è%  (أمجل القلوب ، مث بسط القول فيها ، فقلب كاحلجارة ، ف

  )٢(. وقلب أشد قسوة من احلجارة ، فجمع بني القلوب لإلجياز 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٧٤( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ٢٧٤/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
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٣٤٣ 

  
  : قال تعاىل  -٢

â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR 3 öÅ ù=Ï? öN àâ ïã ÏR$tB r& 3 ö@è% (#q è?$yd 

öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZà2 öúü Ï%Ïâ» |¹ ÇÊÊÊÈ á  )١(     

     )(#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR  ( اللف جاء جممالً يف قوله :

)#q ä9$s%ur  ( لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، : قالت اليهود  :مث جاء النشر بعده ، واملعىن

بني قوليهما على لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانياً ، فجمع القرآن : وقالت النصارى 
  )٢(.  طريقة اإلجياز ، جبمع ما اشتركا فيه ، وهو نفي دخول اجلنة لغري اليهود والنصارى

  
  :قال تعاىل  –٣

 â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE 3 ö@è% ö@t/ s' ©#ÏB zO¿ Ïdºtç ö/ Î) $Zÿã ÏZym ( $tBur tb% x. z̀ ÏB 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÌÎÈ á  )٣(  

   )(#q ä9$s% ur  (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE( جاء اللف جممالً يف قوله تعاىل :  )#q ä9$s%ur  (

كونوا نصارى تدوا ، فجمع : كونوا يهوداً تدوا ، وقالت النصارى : أي قالت اليهود 
  )٤(. القرآن بني قوليهما لإلجياز 

  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١١١( ورة البقرة س –)  ١( 
  ) ٤٠٢: ص ( أحكام من القرآن الكرمي : انظر  -   ) ٦٧٢/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
  ) ١٣٥( سورة البقرة  –)  ٣( 
  ) ٦٧٣/  ١/  ١( التحرير والتنوير : انظر  –)  ٤( 
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٣٤٤ 

    : قال تعاىل   -٤
â ôQ r& tbq ä9q à)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/ Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY» ysóôÎ) ur öUq à)÷ètÉ ur xÞ$t7 óôF{ $#ur (#q çR% x. #·äq èd ÷rr& 

3ìtç» |Á tR 3 ö@è% öN çFRr&uä ãN n=ôã r& ÏQ r& ª!$# 3 ô t̀Bur ãN n=øßr& £̀J ÏB zO tG x. ¸o yâ» yg x© ¼ çn yâY Ïã öÆÏB «!$# 3 $tBur 

ª!$# @@Ïÿ» tóÎ/ $£J tã tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÉÈ á )١(    

bq(: جاء اللف امل يف قوله        ä9q à)s?  ( اليهود والنصارى ، مث أتى النشر بعده ، : أي
إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا يهوداً ، : أن اليهود قالوا : فاملعىن 

، فجمع إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا نصارى : والنصارى قالوا 
  . لإلجياز  هذه اآليةالقرآن بني قويل اليهود والنصارى يف 

  
  : قال تعاىل –٥
 â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ 

O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïmøã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ á  )٢(    

ÏMs9$s%ur ßäq(: اللف يف قوله تعاىل      ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur  (والنشر يف قوله تعاىل): ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& 

«!$# ¼ çn às ¯» ¬6Ïmr&ur 4  ( م قالوالنصارى كلهم أبناء اهللا وأحباؤه ، إن اليهود وا: وظاهر الكالم أ
: حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، والنصارى قالوا : أن اليهود قالوا : وليس هذا املراد ، بل املراد 

فجمع بني  )٣(. حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، ملا علم العداوة بينهما ، ومن تكفري بعضهم لبعض 
  .قوليهما لإلجياز 

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٤٠( سورة البقرة  –)  ١( 
  ) ١٨( سورة املائدة  –)  ٢( 
  ) ٤٥٠/  ٣( البحر احمليط : انظر  –)  ٣( 
  



 ـــــــ  املبحث اخلامس ــــــ ـــــــ  الفصل الرابع  ـــــــ
 

 
٣٤٥ 

  :قال تعاىل  –٦

 â N x. ur Ï̀iB >ptÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r& $yd uä !$yÚsù $uZßôù' t/ $¹G» uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s% ÇÍÈ á  )١ (  

N : (اللف يف هذه اآلية جممل وهو يف قوله تعاىل       x. ur Ï̀iB >p tÉ öç s% $yg» uZõ3 n=÷d r&  ( أي قرى

«¹G$: (كثرية ، مث نشر اللف بقوله تعاىل  uã t/ ÷rr& öN èd öcq è=Í¬!$s%  ( أي بعض القرى جاءها بأسنا
فجمع بني القرى الكثرية يف كلمة بياتاً ، وبعض القرى جاءها بأسنا وهم يف وقت القيلولة ، 

  .واحدة لإلجياز 
Ï̀iB >ptÉ(: وقوله     öç s%  ( فيها إجياز حذف ، ألن القرية ذكرت دون أهلها، لقصد اإلحاطة

وكم من أهل قرية ، ألن العربة مبا حصل ألهل القرية ، ففيه إجياز : والشمول، والتقدير 
          ) ٢( .حذف بليغ 

  
  :  قال تعاىل -٧

â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& 

ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ ÇÌÊÈ á  )٣(  

، فواو  اليهود والنصارى أي)  #$ÿräãsÉªB#): (جاء اللف يف هذه اآلية جممالً فقال تعاىل      

N: (شتمل على الفريقني ، مث نشر اللف فقال ة تاجلماع èd uë$t6 ômr&  ( أي اختذ اليهود أحبارهم

N: (أرباباً من دون اهللا ، مث قال تعاىل ßguZ» t6 ÷d âëur  ( م أرباباً من دونأي اختذ النصارى رهبا
  .فجمع القرآن بينهما لإلجياز  )٤( اهللا ،

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٤( سورة األعراف  –)  ١( 
  ) ١٩/  ٢ سمقال ٨ج /  ٤(التحرير والتنوير : انظر  –)  ٢( 
    ) ٣١( سورة التوبة  –)  ٣( 
  ) ١١٤٤/  ٢( قطف األزهار : انظر  –)  ٤( 
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٣٤٦ 

  :  قال تعاىل –٨

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê öúü Ï?ù' tÉ Ï̀B Èe@ä. ?dksù 9,äÏJ tã 

ÇËÐÈ á  )١(      

b: (أمجل اللف يف قوله تعاىل     Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$#  ( مث جاء النشر بعد ذلك مفصالً وهو قوله

öÇq: (تعاىل  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( أي يأيت ناس رجاالً ، وناس يأتون على كل
  .ضامر من الدواب 

فأمجل أحوال الناس يف كلمة )  íÎû Ä¨$̈Y9$#(  : جاء اإلمجال واإلجياز يف قوله تعاىلف    

öÇq( : واحدة ، مث فصل هذا اإلمجال بقوله  è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4ín? tã ur Èe@à2 9ç ÏB$|Ê  ( ناس : أي

وقد استفيد  القرآن بني أحوال الناس لإلجياز ،يأتون راجلني ، وناس يأتون راكبني ، فجمع 
  .صل ذلك من أسلوب اللف امل والنشر املف

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
 )  ٢٧( سورة احلج  –)  ١( 
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٣٤٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  : سادساملبحث ال

  .التقرير والتمكني  
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٣٤٨ 

  : التقرير والتمكني يف اللف والنشر  -
املراد ، ففن اللف والنشر يقرر املعىن غرض من أغراض اللف والنشر ،  التقرير والتمكني   

، وجيعل السامع يشارك يف تعيني املعىن املراد ، ثقة به ، وهذه املشاركة  وميكنه يف الذهن
  . هن جتعل املعىن يتمكن يف الذ

  : وإليك بعض الشواهد 
  : قال تعاىل –١
â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB 

×Aôâtã üwur öN èd tbrãç |ÁZãÉ ÇÍÑÈ á )١(      

ûw ìÌì: ( جاء اللف يف قوله تعاىل     øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R  (كلمة ف)§øÿtR  ( وردت يف
  ما يقابل كل - عز وجل  - اهللا  ختتلف عن األخرى ، مث بنييف كل مرة هذه اآلية مرتني ، و

wur ã@t6: (  قال عن النفس األوىل، فبطريق النشر نفس  ø)ãÉ $pk÷]ÏB ×p yè» xÿx© ( وقال عن الثانية  :

)üwur äãs{÷s ãÉ $pk÷]ÏB ×Aôâtã ( .  
أنه يوم القيامة ال جتزي نفس عن نفس أمراً مهماً ، وهو يف هذه اآلية  يقرر اهللا تعاىلف    

  .، فكل نفس مبا كسبت رهينة ، فال شفاعة وال فدية حينئذ ، مهما كانت شيئاً 
  : فداللة التقرير والتنكري يف هذه اآلية جاءت من خالل عدة مظاهر منها    
  .الداللة على شخصني خمتلفني مع تعددها ، وهي تشمل )   øÿtR§(تنكري كلمة  - ١

øã»\$(تنكري  - ٢ x©  ( وهذه النكرات يف سياق النفي تعم.  
استقصاء طرق النجاة املمكنة وظهور استحالتها ، فال ميكن أن جتزي نفس عن نفس  - ٣

  .شيئاً ، وال أن تشفع واحدة ألخرى ، وال أن تفتدي إحدامها بشيء 
املراد من اآلية ، فتقرر املعىن املراد ومتكن يف  فمن خالل أسلوب اللف والنشر ، فهم   

  .الذهن 
  ـــــــــــــــــــ

  )  ٤٨( سورة البقرة  –)  ١( 
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٣٤٩ 

  : قال تعاىل  -٢

â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS 4 £ è̀d Ó¨$t6 Ï9 öN ä3 ©9 öN çFRr&ur Ó¨$t6 Ï9 £ ß̀g©9 3 zN Î=tæ 

ª!$# öN à6 ¯Rr& óO çGY ä. öcq çR$tFøÉrB öN à6 |¡ àÿRr& z>$tG sù öN ä3 øã n=tæ $xÿtã ur öN ä3Y tã ( z̀ » t«ø9$$sù £ è̀drçéÅ³» t/ 

(#q äótFö/ $#ur $tB |=tFü2 ª!$# öN ä3 s9 4 (#q è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# ( ¢OèO (#q ëJ Ï?r& tP$uã Å_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4 üwur  ÆèdrçéÅ³» t7 è? óO çFRr&ur tbq àÿÅ3» tã íÎû 

ÏâÉf» |¡ yJ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üx sù $ydq ç/ tç ø)s? 3 y7Ï9ºxãx. ÚúÎiü t6 ãÉ ª!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßḡ=yès9 

öcq à)G tÉ ÇÊÑÐÈ á  )١(    

q#): (الشاهد يف قوله تعاىل      è=ä. ur (#q ç/ uéõ°$# ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oKtÉ ãN ä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙ uã ö/ F{$# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9$# (  ( فموضع اللف يف اخليط األبيض واخليط األسود ، وموضع النشر يف

z̀(: قوله  ÏB Ìç ôfxÿø9$#  ( صادق الذي يقابل اخليط األبيض ، الفجر ال: ألن الفجر نوعان

  )٢(. والفجر الكاذب الذي يقابل اخليط األسود 
ب فتشبيه الفجر الصادق باخليط األبيض ، والفجر الكاذب باخليط األسود ، جاء ليقر  

، فأسلوب اللف والنشر استخدم يف هذه اآلية لتقريب السامع  املعىن ، وجيعله متمكناً لدى
كني املعىن املراد عندهم ، ليكون ذلك أدعى يف تطبيق املعىن املراد الصورة للمؤمنني ، ومت

  . تطبيقاً صحيحاً 
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ١٨٧( سورة البقرة   -)  ١( 
  ) ٤٠٥/  ١( قطف األزهار : انظر  –)  ٢( 
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  :  قال تعاىل -٣

â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$# ÇÍËÈ ¨b Î) ur tL©èygy_ 

öN èd ßâÏã öq yJ s9 tûü ÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èp yèö7 yô 5>ºuq ö/ r& Èe@ä3 Ïj9 5>$t/ öN åk÷]ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQqÝ¡ ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) 

tûü É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur ÇÍÎÈ $ydq è=äz ÷ä$# AO»n=|¡ Î0 tûü ÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $oY ôã tì tRur $tB íÎû N Ïd Íërßâß¹ ô Ï̀iB 

@e@Ïî $ºRºuq ÷z Î) 4ín? tã 9ëãç ßô tû,Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öN ßgè¡ yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|Á tR $tBur N èd $pk÷]ÏiB tûü Å_tç ÷ÇßJ Î/ ÇÍÑÈ 

* ø×Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{ $# ÇÎÉÈ á  )١(  

ûwÎ) Ç: (ذكر اهللا يف هذه اآليات حال فريقني من الناس ، فقـال      t̀B y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9$#  (

ûcÎ) tûü: (مث ذكر الفريق الثاين فقال  É)G ßJ ø9$# íÎû ;M» ¨Zy_ Abq ãäãã ur  ( وهذا هو اللف ، مث ذكر

>ø×Ém: (، فقـال  بأسلوب النشر كل فريق بعد ذلك جزاء  tR üìÏä$t6 Ïã þíÎoTr& $tRr& âëq àÿtóø9$# ÞOäÏm§ç9$#   (

b¨ (  : وهذا جزاء املتقني ، مث قال  r&ur íÎ1#xãtã uq èd Ü>#xãyèø9$# ÞOäÏ9F{     .وهذا جزاء الغاوين )   #$

ع تبع الشيطان من الغاوين ، ومن اتبتعاىل يف هذه اآليات صنفني من الناس ، من ا فيذكر   
يق ، فاملغفرة والرمحة للمتقني ، والعذاب األليم الرمحن من املتقني ، مث قرر مصري كل فر

  .للغاوين ، وجاء تقرير هذا املعىن بطريق اللف والنشر 
  
  : قال تعاىل و -٤
â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur ( È@è% ª!$# ( !$̄RÎ) ur ÷rr& öN à2$É Î) 4ín? yès9 ì́âèd 

÷rr& íÎû 9@» n=|Ê &úü Î7 ïB ÇËÍÈ á  )٢(    
  ـــــــــــــــــــ

  ) ٥٠ – ٤٢( سورة احلجر  –)  ١( 
  ) ٢٤( سورة سبأ  –)  ٢( 
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(RÎ̄$!: (جاء اللف يف قوله تعاىل    ur ÷rr& öN à2$É Î)   ( وهو يبني حال فريقني )   ، مـن يعبـد اهللا
، مث ذكر عاقبة الفريقني على طريقــة النشـر املرتـب ،    ) ومن يعبد اآلهلة من دون اهللا 

، على سـبيل   -وهم الكافرون  –واآلخر يف ضالل  -وهم املؤمنون  –فأحدمها يف هدى 
  .  التعريض  

، وأن أحـد  من يعبد اهللا ، ومن يعبد اآلهلة من دون اهللا  تعاىل حالبني ياية اآلية في ف   
إال فاجلواب واضح لكل عاقل يف هدى واآلخر يف ضالل ، على سبيل التعريض ، والفريقني 

  .منصف ، فهذه اآلية تقرر من هو صاحب احلق ، ومن هو صاحب الباطل 
?4ín(: ويف قوله تعاىل      yès9 ì́âèd   (  جاء حبرف االستعالء ) للداللة على التمكن ، ) على

  )١(.رية اثلة حلال املهتدي على بصمتثيالً حلال املهتدي حبال املتصرف يف فرسه ، وهي حالة مم
  
  : قال تعاىل  -٥
 â ¼çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uq èd ãÄrF{ $# 

ãç Åz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uq èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

íÎû Ïp G Åô 5Q$É r& §N èO 3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$# 4 ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ 

z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßlãç ÷ètÉ $pké Ïù ( uq èd ur óO ä3 yètB tûøï r& $tB öN çGY ä. 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbq è=uK ÷ès? ×éçÅÁ t/ ÇÍÈ  . á)٢(   

uq: ( قوله  جاء اللف يف    èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉ Ïâs%  ( وقوله: )uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ  (

uq: (فقال سبحانه وجاء النشر بعده  èd ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur íÎû ÏpG Åô 5Q$É r& §N èO 

3ìuq tG óô$# ín? tã Ä¸ óêyê ø9$#  ( وهذا يناسب قوله) :uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs%  (سبحانه مث قال  :

)ÞO n=÷ètÉ $tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöëF{ $# $tBur ßl ãç øÉsÜ $pk÷]ÏB $tBur ãAÍî\tÉ z̀ ÏB Ïä !$uK ¡¡9$# $tBur ßl ãç ÷ètÉ $pké Ïù  ( وهذا

uq: ( يناسب قوله  èd ur Èe@ä3 Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ  ( .    

  ــــــــــــــــــ
  ) ١٩٣/  ٢٢/  ٩( والتنوير التحرير : انظر  –)  ١( 
  )  ٤ – ٢( سورة احلديد  –)  ٢( 
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عة علمه ، فمن عظيم قدرته خلقه في هذه اآليات يبني تعاىل عظيم قدرته ، وسف   
سموات واألرض ، ومن سعة علمه ، علمه مبا يلج يف األرض وما خيرج منها ، وما يصعد لل

، وسعة علمه ، جاء يف هذه اآليات إىل السماء وما يرتل منها ، وبيان عظمته سبحانه 
  .بأسلوب اللف والنشر ، الذي من أغراضه تقرير املعىن املراد ، ومتكينه يف ذهن السامع 

  

  :قال تعاىل  -٦
â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB y7tã ¨ä ur y7ï/ uë $tBur 4ín? s% ÇÌÈ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 

4ín<rW{ $# ÇÍÈ t$öq |¡ s9ur yÅã ÏÜ÷èãÉ y7ï/ uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ x8 yâỳ urur 

~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ x8 yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù ÇÑÈ $̈Br' sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù 

öç pk÷]s? ÇÊÉÈ $̈Br&ur Ïp yJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ÇÊÊÈ á )١(  

öN: (قوله تعاىل  جاء اللف يف هذه السورة يف     s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( وقوله تعاىل :

)x8 yâỳ urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù  ( وقوله) :x8 yây ùrur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù   ( مث ذكر ما يناسب كل نعمة

'Br̈$: (، فقال  من هذه النعم الثالث بأسلوب النشر sù zOäÏK uäø9$# üx sù öç ygø)s?  ( وهذه تقابل النعمة

öN( األوىل  s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  ( مث قال ) :$̈Br&ur ü@Í¬!$¡¡9$# üx sù öç pk÷]s?  ( وهذه تقابل النعمة

x8(الثالثة  yâỳ urur Wx Í¬!% tæ 4Óo_øî r' sù  ( مث قال : )$̈Br&ur ÏpyJ ÷èÏZÎ/ y7În/ uë ô Ï̂dâyÛsù ( ذه تقابل النعمة وه

x8(الثانية  yâỳ urur  ~w!$|Ê 3ìyâygsù . (  
  -صلى اهللا عليه وسلم  –يبني اهللا يف هذه السورة النعم اليت أنعم ا على رسوله حممد ف   

منذ أن كان صغرياً ، مث أمره بشكر هذه النعم ، ومن شكر النعم عدم قهر اليتيم ، وعدم ر 
  . السائل ، والتحديث بنعم اهللا

فتعداد هذه النعم فيه تقرير ، وتذكري حبال اآلخرين ، وهذا التقرير والتذكري مما ميكن     
  .  املعىن املقرر واملذكّر به يف النفس ، وجيعله راسخاً ال يذهب بسهولة 

  ــــــــــــــــــــ
 ) ١١ – ١( سورة الضحى  –)  ١( 
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  :اإلثارة والتنبيه يف اللف والنشر  -

به اإلثارة والتنبيه ، فاللف والنشر فيه إثارة وتشويق ، كما أنه ينمن أغراض اللف والنشر     
  .  السامع ليتلقى ما يأيت بعد اللف

  : وإليك بعض الشواهد 

  : قال تعاىل  -١

â $tBur tb%x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& 

$tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tçÅz Fy$# 3 
ª!$#ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$# ÇÊÍÑÈ á  )١(  

/uZ$: (بني أمري الدنيا واآلخرة ، فقال تعاىل  يف هاتني اآليتني يف دعائهم مجع املؤمنون     uë 

öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQöq s)ø9$# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9$#  (

ãN: (فقال تعاىل ، مث جاء اجلواب من عند اهللا  وهذا هو اللف ßg9 s?$t«sù ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$#  (

z̀: (وهذا جزاؤهم يف الدنيا ، مث قال  ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3  ( وهذا جزاؤهم  يف اآلخرة.  

/uZ$(عندما ذكر اهللا تعاىل دعاء املؤمنني       uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå $oY sù#uéó  Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rO ur 

$oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín? tã ÏQ öq s)ø9$# tûï ÍçÏÿ» x6 ø9$#   ( أثار هذا الدعاء انتباه السامع ، وجعله يشتاق

ãN(إىل ما سيحصل هلم بعد ذلك ، فجاء اجلواب من اهللا على طريقة النشر بعد اللف  ßg9 s?$t«sù 

ª!$# z>#uq rO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ ãmur É>#uq rO Ío tç Åz Fy$# 3 ª!$# ur è=ÏtäÜ tûü ÏZÅ¡ ósçRùQ$#   ( فحصل يف اللف إثارة ،
  .وتنبيه للسامع ، وتشويق لسماع ما سيذكر بعده 
  ــــــــــــــــــــ

  ) ١٤٨ – ١٤٧( سورة آل عمران  –)  ١(  
  



 ـــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــــ املبحث السابع ـــ

 ٣٥٥ 

  :  قال تعاىل –٢
â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼çm tBöq s%ur (#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur 

öÅ tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZyô öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óOßgs%öq sù öcrãç Îg» s%  á  )١(  

Óyõq: ( جاء اللف يف قوله تعاىل      ãB ¼ çmtBöq s%ur  (مث جاء النشر بعده ، فقال تعاىل : 

)(#rßâÅ¡ øÿãã Ï9 íÎû ÇÚöëF{ 8( : سى ، وقالأي قوم مو ) #$ uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur (موسى  أي .  
فرعون للنيل من موسى ومن قومه ، فأثار هذا يض املأل يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية حترف    

  ما سبب حتريضهم لفرعون ضد موسى وقومه الذين آمنوا معه ؟: التحريض سؤاالً ، وهـو 

¡rßâÅ#: (نشر ليبني اجلواب ، فقال تعاىل والتحريض هو موضع اللف يف اآلية ، مث جاء ال øÿãã Ï9 

íÎû ÇÚöëF{ $# x8 uëxãtÉ ur öÅ tFygÏ9#uä ur 4   ( عدم ترك وطلبهم منه فرعون أي أن سبب حتريض املأل

أن موسى سيترك فرعون وعبادته ، وقومه سيفسدون يف األرض بتحريض  موسى ومن معه 
  .ه إىل ما سيلقى بعده من النشر الناس على ترك عبادة فرعون ، فاللف أثار االنتبا

  
  :  قال تعاىل  -٣
â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# (#q ä9$s% #xã» yd $tB $tRyâtã ur ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur s-yâ|¹ ur ª!$# 

¼ ã& è!q ßôuëur 4 $tBur öN èd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉ Î) $VJäÎ=ó¡ n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ×A% ỳ Íë (#q è%yâ|¹ $tB (#rßâyg» tã 

©!$# Ïm øã n=tã ( N ßg÷Y ÏJ sù `̈B 4Ó|Ó s% ¼ çm t6 øtwU N åk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôfuã Ïj9 ª!$# 

tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$VJäÏm§ë ÇËÍÈ á )٢(    
  ــــــــــــــــــــ

  )  ١٢٧( سورة األعراف  –)  ١( 
  ) ٢٤ – ٢٢( سورة األحزاب  –)  ٢( 



 ـــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــــ املبحث السابع ـــ

 ٣٥٦ 

q#(: اللف يف هذه اآليات يف قوله تعاىل      è%yâ|¹  ( وقوله: )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? (  وجاء

ìÌì: (النشر يف قوله  ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ ( وهو يناسب)#q è%yâ|¹  ( مث قال :

)z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) uä !$x© ÷rr& z>qçG tÉ öN Îgøän=tæ  ( وهو يناسب )$tBur (#q ä9£ât/ WxÉ Ïâö7 s? ( .  

ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات حال فريقني ، فريق صدق ما وعده اهللا ورسوله ، وفريق    
يشتاق إىل معرفة مصري كل فريق،  أعرض وبدل ، فأثار ذكر الفريقني انتباه السامع ، وجعله

yìÌì( : فجاء الرد من اهللا بقوله  ôfuã Ïj9 ª!$# tûü Ï%Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ%ôâÅÁ Î/ z> ÉjãyèãÉ ur öúü É)Ïÿ» oY ßJ ø9$# b Î) 

uä !$x© ÷rr& z>q çG tÉ öN Îgøän= tæ 4  ( وهذا هو أسلوب اللف والنشر ، الذي يثري انتباه السامع ، وينبهه

  .  إىل ما سيلقى 

  
  :  قال تعاىل -٤

â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâ x© ( tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# Mçlm; ×o tçÏÿøó̈B Öç ô_r&ur 

îéçÎ6 x. ÇÐÈ ỳJ sùr& tûÉiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾Ï& Î#uH xå çn#uä tç sù $YZ|¡ ym ( ¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B 

âä !$t± oÑ ( üx sù ó=yd õãs? y7Ý¡ øÿtR öN Íköé n=tã BNºuéy£ ym 4 ¨b Î) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJ Î/ tbq ãèoY óÁ tÉ ÇÑÈ á   )١(   

tûï : (جاء اللف يف هذه اآليات يف قوله تعاىل     Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  (و قوله  :

)( tûï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$#  ( فقال مث نشر اللف ،  ) :¨b Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä!$t± oÑ  (

ìÏâökuâ: (مث قال  وهذا يناسب الذين كفروا ، ur t̀B âä !$t± oÑ  ( وهذا يناسب الذين آمنوا.  

  ــــــــــــــــــــ
  )  ٨ – ٧( سورة فاطر  –)  ١( 
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 ٣٥٧ 

ابلوم مصري الذين يق شديد ، مث ذكرالعذاب ال وهوذكر اهللا تعاىل مصري الذين كفروا ف   
فأثار ذكر مصري القوم انتباه السامع ، وجعله كبري ، األجر الغفرة ووهم الذين آمنوا ، وهو امل

  ما سبب اختالف مصري الذين كفروا عن مصري الذين آمنوا ؟: يتساءل 

b¨: (فجاء اجلواب من اهللا بقوله    Î*sù ©!$# ë@ÅÒ ãÉ t̀B âä !$t± oÑ ìÏâökuâ ur t̀B âä !$t± oÑ    ( فالضالل

يعود إىل الذين كفروا ، وهو سبب استحقاقهم للعذاب ، واهلداية تعود إىل الذين آمنوا ، 
  . وهي سبب استحقاقهم للمغفرة واألجر الكبري 

  
  :  قال تعاىل  -٥

  â óÚÌç ôã r' sù t̀ã `̈B 4í̄<uq s? t̀ã $tRÌç ø. Ïå óO s9ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no 4q uäysø9$# $uã ÷Rëâ9$# ÇËÒÈ y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB 

ÄN ù=Ïèø9$# 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=÷ær& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ÇÌÉÈ ¬!ur $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# $tBur íÎû ÇÚöëF{ $# yìÌì ôfuã Ï9 tûï Ï%©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& 

Óo_ó¡ çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ á )١(  

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨: (يف قوله تعاىل  جاء اللف يف هذه اآليات    Î#ã Î7 yô  ( وقوله) :ÞO n=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF÷d yìÌì(: فقال سبحانه جاء النشر  مث)  #$ ôfuã Ï9 tûï Ï% ©!$# (#q ä«̄» yôr& $yJ Î/ (#q è=ÏHxå  ( وهذا يناسب

&Ê t̀ã ¾Ï|@¨(: قوله  Î#ã Î7 yô (  وقال ،  :)yìÌì øgsÜur tûï Ï%©!$# (#q ãZ|¡ ômr& Óo_ó¡ çtø:$$Î/  ( وهذا يناسب

ÞOn=÷ær& Ç(: قوله  ỳJ Î/ 3ìyâtF÷d $# ( .  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٣١ – ٢٩( سورة النجم   –)  ١( 
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 ٣٥٨ 

ن اهتدى ، وهذا هو مبعلم ن ضل عن سبيله ، وأمبعلم  اهللا تعاىل يف هذا املقطع أنه أيبنيف    
 هار االنتباه ، والتشويق إىل مصري الضالني واملهتدين ، مث أخرب تعاىل بأناللف ، وقد أث

  .سيجزي الضالني بأسوأ الذي عملوا ، وجيزي املهتدين باحلسىن ، وهذا هو نشر اللف 
اليت فاللف أثار انتباه السامع وجعله يشتاق إىل ما سيذكر بعده ، وهذا من األغراض     

  .النشر يأيت من أجلها أسلوب اللف و
 
  : قال تعاىل -٦

â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $VJäÏHxq $]%$¡¡ xî ur ÇËÎÈ á  )١(  

Yäöç#: (قوله تعاىل  جاء اللف يف    t/ üwur $¹/#uéü°   ( فقال  بعده النشرمث ذكر) :ûûwÎ) $VJäÏHxq 

$]%$¡¡ xî ur  ( فقوله ،) :$VJäÏH xq  (  يقابل قوله:   )#Yäöç t/  (وقوله ، :  )$]%$¡¡ xî ur (  يقابل قوله :

)$¹/#uéü° . (  

نفى اهللا يف اآلية األوىل أن يذوق املشركون الربد والشراب ، وهذا هو موضع اللف ،   
  ماذا يذوقون إذن ؟ فهو يف شوق إىل ما سيأيت من نشر للف ، : ولعل السامع يتساءل حينها 

وقه إىل ما سيأيت بعده ، فجاء اجلواب بأم يذوقون احلميم فأثار اللف انتباه السامع ، وش
  .والغساق 

  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥ – ٢٤( سورة النبأ  –)  ١( 
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 ٣٥٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  اخلــاتـمــة



 ــــــــــة  ــــمـاتــخــ  الــــــــــــ

 ٣٦٠ 

  ةـمـاخلات
وهو فن  من احملسنات البديعية املعنوية ، ن حمسنعهذا البحث  كان احلديث يف      

وقد كان البحث دراسة تطبيقية ملواضع اللف والنشر يف القرآن الكرمي ، ،  اللف والنشر
اولت مفهوم وكانت البداية بتمهيد ذكرت فيه عالقة علم البديع بالنظم القرآين ، مث تن

اللف والنشر وأقسامه وبالغته ، مث انتقل احلديث يف الفصل األول إىل استعراض صور 
اللف والنشر الثالثة يف القرآن الكرمي ، وهي اللف املفصل والنشر املرتب ، واللف املفصل 

وبينت فيه شاهد اللف والنشر يف كل والنشر غري املرتب ، واللف امل والنشر املفصل ، 
مث انتقل احلديث يف الفصل الثاين إىل دراسة اللف والنشر يف سياق النظم على ضع ، مو

املفردات والتركيب والتصوير : مستوى اآلية ، وكانت الدراسة يف هذا الفصل من خالل 
إىل  الفصل الثالث والتحسني وعالقة اللف والنشر باملوضوعات ،  مث انتقل احلديث يف

، وكانت الدراسة يف  اق النظم على مستوى املقطع والسورةشر يف سيدراسة اللف والن
املفردات والتركيب والتصوير والتحسني وعالقة اللف والنشر : هذا الفصل من خالل 

، مث انتقل احلديث يف الفصل الرابع واألخري إىل األغراض البالغية للف  باملوضوعات
  .النشر يف القرآن الكرمي  والنشر ، واستقراء تلك األغراض من خالل مواضع اللف و

  : أما أبرز نتائج هذا البحث ، فأخلصها فيما يلي    
، اقتضاها احلال ، وتطلّبها املقام ، ويف ة ريكثية بديعفنوناً  ت يف القرآن الكرميوجد - ١

جيء به وال يطلبه املقام وإمنا هو زائد، ، يع ال يقتضيه احلالإن البد : قالهذا رد على من 
  .قط زينة فلل
القرآن الكرمي له  ، بدليل استعمال الكرمي مهم يف كشف أسرار القرآن البديع له أثر - ٢

بكثرة ، فكما أن علمي البيان واملعاين يكشفان عن إعجاز القرآن ، فإن البديع كذلك ال 
  .يقل أمهية عنهما يف هذه القضية املهمة 



 ــــــــــة  ــــمـاتــخــ  الــــــــــــ

 ٣٦١ 

فة جاء رافداً من روافد اإلعجاز أسلوب اللف والنشر يف القرآن الكرمي بصوره املختل - ٣
  .البالغي ، وأسلوباً مؤثراً من األساليب القرآنية املؤثرة 

من خالل البحث والتأمل ودراسة شواهد اللف والنشر يف القرآن الكرمي ، وجدت  - ٤
ف والنشر متعددة ، فهو مل يقتصر على موضوع معني ، املوضوعات اليت يرد فيها الل أن 

، مثل موضوعات  معظم املوضوعات اليت حتدث عنها القرآن الكرمي بل جاء ذكره يف 
وقصص األمم السابقة ، وضرب األمثال ، وبيان مصري العقيدة والعبادات واألخالق ، 

العباد يوم القيامة ، واحلديث عن آيات اهللا الكونية ، بل إن شواهد اللف والنشر انقسمت 
  .على العهدين ، املكي واملدين 

جاء فن اللف والنشر يف القرآن الكرمي على مستوى اآلية ، وعلى مستوى املقطع ،  - ٥
  .وعلى مستوى السورة 

٦ - اللف : ملفصل ، األوىل هي للنشر املرتب مع اللف ا صورتان جديدتان وجدت
ر صل والنشاللف املف: الصورة األخرى هي املفصل والنشر املرتب املضمر أحد جزأيه ، و

قطف األزهار يف ( ا السيوطي يف كتابه مامل ، وهو عكس اللف امل ، وقد نبه عليه
  .كشف األسرار

شواهد اللف والنشر تشترك يف السر البالغي العام للف والنشر ، وهو أن ذكر اللف  - ٧
لعائد مطوياً فيه حكمة ، فهو يهيئ النفوس ويعدها لتلقي ما سيأيت بعده من ذكر النشر ا

إىل اللف ، فإذا ذكر النشر وقع يف النفوس موقعاً عجيباً ، فتتم الفائدة ، ويتحقق الغرض 
  . حينئذ ، فالنشر جاء والنفوس إليه مشتاقة وله مترقبة 

  : برز التوصيات واملقترحات فهي كاآليت أما أ   
ريب شعراً دراسة أسلوب اللف والنشر يف احلديث النبوي الشريف ، ويف البيان الع - ١

  .ونثراً
ات والظواهر إبراز السمالتركيز على الدراسات التطبيقية يف فنون البالغة العربية ، و - ٢

  .لتلك الفنون ، خاصة ما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف 
باهتمام كبري من قبل علماء  يع األخرى ، خاصة تلك اليت مل حتظاالهتمام بفنون البد - ٣

  .السابقني  البالغة
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 ٣٦٢ 

أمحد اهللا عز وجل على منه وكرمه بأن أمت علي إجناز هذا البحث ، وأسأله  ويف اخلتام  
، وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجه الكرمي ، وأسأله والسداد سبحانه التوفيق والنجاح 

  .سبحانه اإلخالص والنية يف القول والعلم والعمل 
من صواب فمن اهللا ، ومن كان فيه من نقص أو  وهذا العمل جهد بشر ، فما كان فيه   

تقصري فمن نفسي والشيطان ، وأسأله سبحانه أن ينفع ذا البحث ، وأن يعفو عما فيه 
  .من خطأ أو زلل 

  وظاهراً وباطناً واحلمد هللا أوالً وآخراً ، 
  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

 



 ـــــــــ  ملحق إحصائي ـــــــــــــــــــــ
 

 ٣٦٣ 

  ملحق إحصائي مبواضع اللف والنشر يف القرآن الكرمي
  
  

  نوع الشاهد  اسم السورة  اآلية   الشاهد  م

١  
â $̈B r& ur tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿü2 öcqä9qà)uã sù !#så$tB yä#uë r& ª!$# #xã»ygÎ/ 

Wx sVtB ¢ ë@ÅÒãÉ ¾ ÏmÎ/ #Zéç ÏVü2 ì ÏâôgtÉ ur ¾ ÏmÎ/ #Zéç ÏW x. á  
لف مفصل   البقرة   ٢٦

  ونشر غري مرتب

٢  
â (#qà)̈?$#ur $YBöqtÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR ` tã <§ øÿ̄R $\« øãx© 

üwur ã@t6 ø)ãÉ $pk÷] ÏB ×pyè» xÿx© üwur äã s{÷sãÉ $pk÷] ÏB ×Aôâtã á  
لف مفصل   البقرة   ٤٨

  ونشر مرتب

٣  
â ôMt/ ÎéàÑur ÞO Îgøä n=tæ ä' ©! Éjã9$# èpuZ x6 ó¡yJø9 $#ur r âä!$t/ ur 

5= üÒtó Î/ öÆÏiB «!$# 3 y7 Ï9ºså óO ßḡRr'Î/ (#qçR%x. öcrãçàÿõ3 tÉ 

ÏM» tÉ$t« Î/ «!$# öcqè=çGø)tÉ ur z̀ ¿Íhä Î; ¨Y9$# Îéöç tó Î/ Èd,yÛø9 $#  á  

 البقرة  ٦١
لف مفصل 
 ونشر مرتب

٤  
â y7Ï9ºså óO ßḡRr'Î/ (#qçR%x. öcrãçàÿõ3 tÉ ÏM»tÉ$t« Î/ «!$# 

öcqè=çGø)tÉ ur z̀ ¿ Íhä Î;̈Y9 $# Îéöç tó Î/ Èd, yÛø9$# 3 y7 Ï9ºså $oÿ Ï3 (#q|Átã 

(#qçR$ü2̈r öcrßâtF÷è tÉ á  

 البقرة  ٦١
لف مفصل 
 ونشر مرتب

٥  
â §NèO ôM |¡s% N ä3 ç/qè=è% . Ï̀iB Ïâ÷è t/ öÅÏ9ºså }ë Îgsù 

Ío uë$yÚÏt ø: $$x.  ÷r r& ëâx© r& Zo uqó¡s% á  
 البقرة  ٧٤

لف جممل ونشر 
 مفصل

٦  
â (#qä9$s% ur s̀9 ü@äzôâ tÉ sp̈Yyf ø9$# ûwÎ) t̀B tb%x. #·äqèd ÷r r& 

3ìtç» |ÁtR  á  
 لبقرةا  ١١١

لف جممل ونشر 
 مفصل

٧  â (#qä9$s% ur (#qçRqà2 #·äqèd ÷rr& 3ìtç» |ÁtR (#rßâ tGöksE البقرة  ١٣٥ 
لف جممل ونشر 

 مفصل

٨  
â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿Ïdºtçö/ Î) ü@ãÏè» yJóô Î) ur öY»ys óô Î) ur 

öUqà)÷è tÉ ur xÞ$t7óô F{ $#ur (#qçR%x. #·äqèd ÷r r& 3ìtç» |ÁtR  á  
 البقرة  ١٤٠

ونشر  لف جممل
 مفصل

٩  
ô ỳJ sùâ uíÅ" ãã ¼ ã&s! ô Ï̀B ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 7í$ t6Ïo? $$ sù 

Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ íä!#yä r&ur Ïmøã s9 Î) 9`» |¡ôm Î* Î/ 3 á  
 البقرة  ١٧٨

لف مفصل 
 ونشر غري مرتب



 ـــــــــ  ملحق إحصائي ـــــــــــــــــــــ
 

 ٣٦٤ 

١٠  
ãçökyâ tb$üÒtB uë üìÏ%©! $# tAÌìRé& Ïmä Ïù ãb#uä öçà)ø9 $# îWâ èd 

Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M» oYÉièt/ ur z̀ ÏiB 3ìyâ ßgø9$# Èb$s% öçàÿø9 $#ur  á   
 البقرة  ١٨٥

لف مفصل 
 ونشر مرتب

١١  

` yJsùâ yâ Íky ãNä3YÏB tçök¤¶9 $# çmôJÝÁuä ù= sù ( t̀B ur tb$ü2 

$³ÒÉ Íê sD ÷r r& 4í n?tã 9çxÿyô ×o £âÏè sù ô` ÏiB BQ$É r& tçyzé& 3 ßâÉÌçãÉ ª! $# 

ãN à6 Î/ tçó¡ãä ø9$# üwur ßâÉÌçãÉ ãN à6 Î/ uéô£ãè ø9 $# (#qè=ÏJò6 çGÏ9 ur 

no £âÏè ø9$# (#rçéÉi9x6 çGÏ9 ur ©!$# 4Ün?tã $tB öN ä31yâ yd 

öN à6 ¯=yè s9ur öcrãçä3 ô±n@  á  

 البقرة  ١٨٥
لف مفصل 
 ونشر مرتب

١٢  
(#qè=ä.ur â (#qç/ uéõ° $#ur 4Ó ®Lym tû ¨üt7oK tÉ ãNä3 s9 äÝøãsÉ ø: $# âÙuãö/ F{ $# 

z̀ ÏB ÅÝ øãsÉ ø: $# Ïä uqóô F{$# z̀ ÏB Ìçôfxÿø9 $# ( ¢OèO (#qëJÏ?r& tP$uãÅ_Á9 $# 

í n< Î) È@øä©9 $#  á  

لف مفصل   البقرة  ١٨٧
  ونشر مرتب

١٣  
3â (#rßä ¨rtì s?ur  cÎ* sù uéöç yz Ïä#̈ì9$# 3ìuqø)G9 $# 4 Èbqà)̈?$#ur 

í Í< 'ré'̄» tÉ É=» t6 ø9F{$# ÇÊÒÐÈ á 
لف جممل ونشر   البقرة  ١٩٧

 مفصل

١٤  

â t̀B ur ÷ä Ïâs?öçtÉ öN ä3ZÏB ` tã ¾ÏmÏZÉ Ïä ôMßJuä sù uqèdur 

ÖçÏù%ü2 y7 Í´̄» s9 'ré'sù ôMsÜÎ7ym óO ßgè=» yJôãr& í Îû $uã÷Rëâ9 $# 

Ío tçÅzFy$#ur ( y7Í´̄» s9 'r é&ur Ü=» ysô¹ r& Íë$̈Z9 $# ( öN èd $ygä Ïù 

öcrà$Î#» yz  á 

لف مفصل   البقرة  ٢١٧
 ونشر مرتب

١٥  
â ÷bÎ*sù óOçFøÿÅz »w$y_ Ìçsù ÷rr& $ZR$ t7ø.âë ( !#så Î*sù ÷LäêYÏBr& 

(#r ãçà2øå$$sù ©!$# $yJx. N à6 yJ̄=tæ $̈B öNs9 (#qçRqä3 s? 

öcqãKn=÷è s? ÇËÌÒÈ á    

لف جممل ونشر   البقرة  ٢٣٩
 مفصل

١٦  

â $tB ur tb%x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#qä9$s% $uZ/ uë öçÏÿøî $# $uZs9 $oY t/qçRèå 

$oY sù#uéó Î) ur þíÎû $tRÌç øBr& ôMÎm6 rOur $oY tB#yâø%r& $tRöç ÝÁR$#ur ín?tã ÏQöq s)ø9$# 

tûïÍç Ïÿ»x6ø9$# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9s?$t« sù ª!$# z>#uqrO $uã ÷Rëâ9$# z̀ ó¡ãmur 

É>#uqrO Íotç ÅzFy$# 3 ª!$#ur è=ÏtäÜ tûüÏZÅ¡ósçR ùQ$# ÇÊÍÑÈ á   

١٤٧  
-  
١٤٨  

لف مفصل   آل عمران
 ونشر غري مرتب

١٧  
â t̀B ur ó= Å¡õ3 tÉ ºpt« ÿãÏÜyz ÷rr& $\ÿ ùSÎ) ¢OèO ÏQ öçtÉ ¾ÏmÎ/ $\« ÿÉ Ìçt/ 

Ïâ s)sù ü@yJtGôm $# $YY» tFökæ5 $VJøO Î) ur $YYèÎ6 ïB  á 
لف مفصل   النساء  ١١٢

 ونشر غري مرتب
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 ٣٦٥ 

١٨  
â ÏMs9$s% ur ßäqßguãø9 $# 3ìtç» |Á̈Y9 $#ur ß` øt wU (#às̄» oYö/ r& «!$# 

¼çn às̄» ¬6 Ïmr&ur á  
لف جممل ونشر   املائدة  ١٨

 مفصل

١٩  
â $yJ ¯RÎ) (#ätÂtìy_ tûïÏ%©! $# tbqç/Íë$pt äÜ ©!$# ¼ ã& s!qßôuëur tb öqyèó¡tÉ ur íÎû 

ÇÚöëF{$# #·ä$|¡sù b r& (#þqè=G s)ãÉ ÷r r& (#þq ç6̄=|Á ãÉ ÷r r& yì©Ü s)è? óOÎgÉÏâ÷É r& 

N ßgè=ã_öë r&ur ô Ï̀iB A#»n=Åz ÷r r& (#öq xÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöë F{$#  á 

لف جممل ونشر   املائدة  ٣٣
 مفصل

٢٠  
â ûw çmà2Íëôâ è? ãç» |Áö/ F{ $# uqèdur à8Íëôâ ãÉ tç» |Áö/ F{ $# ( uqèdur 

ß#ãÏǕ=9 $# çéç Î6 sÉ ø: $# á 
لف مفصل   األنعام   ١٠٣

 ونشر مرتب

٢١  

â ö@yd tbr ãçÝàZ tÉ HwÎ) br& ÞO ßguãÏ?ù's? èps3 Í´̄» n=yJø9 $# ÷r r& uíÎA ù'tÉ 

y7 ï/ uë ÷r r& öÜÎAù'tÉ âÙ÷è t/ ÏM» tÉ#uä y7 În/uë 3 tP öqtÉ í ÎAù'tÉ âÙ÷è t/ 

ÏM» tÉ#uä y7 În/ uë üw ßìxÿZ tÉ $²¡øÿtR $pkß]» yJÉ Î) óOs9 ô` ä3s? 

ôM uZtB#uä Ï̀B ã@ö6 s% ÷r r& ôMt6 |¡x. þí Îû $pkÈ]» yJÉ Î) #Zéöç yz  á 

لف جممل ونشر   األنعام  ١٥٨
 مفصل

٢٢  
â Nx.ur Ï̀iB >ptÉ öçs% $yg» uZ õ3n=÷dr& $yduä !$yÚsù $uZ ßô ù't/ $¹G» uãt/ ÷rr& 

öN èd öcqè=Í¬!$s% ÇÍÈ á   
لف جممل ونشر   األعراف  ٤

 مفصل

٢٣  

â tA$s% ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQöqs% tböqtãöçÏù âëxã s?r& 4ÓyõqãB ¼çmtB öqs% ur 

(#r ßâÅ¡øÿããÏ9 íÎû ÇÚöëF{ $# x8uëxã tÉ ur öÅtFygÏ9#uäur 4 tA$s% 

ã@ÏnGs)ãZ yô öN èduä !$uZ ö/ r& ¾ÄÓ ÷ÕtGó¡nS ur öN èduä !$|¡ÏR $̄RÎ) ur óOßgs% öqsù 

öcrãçÎg» s%   á  

لف مفصل   األعراف  ١٢٧
 ونشر غري مرتب

٢٤  
â (#ÿräãsÉ ªB$# öNèd uë$ t6ôm r& öNßguZ» t6÷d âë ur $ \/$ t/öë r& Ï̀iB 

Âcrßä «! $# á 
لف جممل ونشر   التوبة  ٣١

 مفصل

٢٥  
â ç !9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3ôm é& ¼ çmçG» tÉ#uä §NèO ôMn=Å_Áèù Ï̀B 

÷b à$©! AOäÅ3ym AéçÎ7 yz  á   
لف مفصل   هود  ١

 ونشر مرتب

٢٦  
â Èb r&ur (#rãç Ïÿøó tF óô $# ö/ ä3/uë §NèO (#þqç/qè? Ïmøã s9 Î) Nä3÷è ÏnG yJ ãÉ 

$ ·è»tG ¨B $ ·Z|¡ym #í n< Î) 9@ y_ r& ë wK|¡ïB ÏN÷sãÉur ¨@ ä. ìÏå 

9@ ôÒsù ¼ ã&s# ôÒsù á 

لف مفصل   هود  ٣
 ونشر مرتب
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 ٣٦٦ 

٢٧  
â  * ã@ sW tB Èû ÷üs)ÉÌç xÿø9 $# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO|¹F{ $#ur 

ÎéçÅÁt7 ø9 $#ur ÆìäÏJ ¡¡9 $#ur 4 ö@ yd Èb$tÉÈqtF ó¡oÑ ¸xsW tB 4 üxsù r& 

tbrãç ©.xãs? ÇËÍÈ á   

لف جممل ونشر   هود  ٢٤
 مفصل

٢٨  

â ûÉiïr( ü2 ur ô Ï̀iB 7ptÉ#uä í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur 

öcrîç ßJ tÉ $ pköé n=tæ öNèd ur $ pk÷] tã tbqàÊ Ìç ÷èãB  á  

 

  فيوس  ١٠٥

لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

â ôâs)s9 öc% x. í Îû öNÎh ÅÁ|Ás% ×ouéö9Ïã í Í< 'rT[{ 

É=» t6ø9 F{ $# 3 $tB tb% x. $ ZVÉÏâtn 2îuétI øÿãÉ Å̀6» s9ur 

t,ÉÏâóÁs? ìÏ%©!$# tû÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ ü@ã ÅÁøÿs? ur Èe@ à2 

&äóÓx« ìYâèd ur ZpuH÷quë ur 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏB÷sãÉ á 

  يوسف  ١١١

â ç ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3ø9 $# 3 üìÏ%©!$#ur tAÌìR é& 

y7øã s9 Î) Ï̀B y7Îi/¢ë ë,ys ø9$# £ Å̀3» s9 ur uésY ò2 r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw 
tbqãZÏB÷sãÉ  á 

١  
-  
٣  

  الرعد

٢٩  
â y7Ï9ºxãx. Ü>ÎéôØ oÑ ª! $# ¨,ys ø9$# ü@ ÏÜ» t7ø9 $#ur 4 $ ¨Br'sù 

ßât/̈ì9 $# Ü=yd õãuäsù [ä!$ xÿã_ ( $̈Br&ur $ tB ßìxÿZtÉ }̈ $̈Z9 $# 

ß] ä3ôJ uãsù í Îû ÇÚ öë F{$# 4 á 

  الرعد  ١٧
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٣٠  

â ¨bÎ) ìÏä$t6 Ïã }§øä s9 y7 s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç` tB 

y7 yè t7̈?$# z̀ ÏB tûï Ír$tóø9 $# ÇÍËÈ ¨bÎ) ur tL©è ygy_ öN èdßâ ÏãöqyJs9 

tûü ÏèuHød r& ÇÍÌÈ $olm; èpyè ö7yô 5>ºuqö/ r& Èe@ä3Ïj9 5>$t/ öN åk÷] ÏiB Öä ÷ìã_ 

ìQqÝ¡ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) tûü É)GßJø9 $# íÎû ;M»̈Z y_ Abqãä ããur 

ÇÍÎÈ $ydqè=äz÷ä $# AO» n=|¡Î0 tûüÏZ ÏB#uä ÇÍÏÈ $oYôãtì tRur $tB í Îû 

N ÏdÍër ßâ ß¹ ô` ÏiB @e@Ïî $ºRºuq÷zÎ) 4í n?tã 9ëãçßô tû, Î#Î7» s)tGïB ÇÍÐÈ 

üw öN ßgè¡yJtÉ $ygãÏù Ò= |ÁtR $tB ur N èd $pk÷] ÏiB tûüÅ_ tç÷Ç ßJÎ/ 

٤٢  
-  
٥٠  

  احلجر
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب
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 ٣٦٧ 

ÇÍÑÈ * ø× Ém< tR üìÏä$t6 Ïã þí ÎoTr& $tRr& âëqàÿtó ø9 $# ÞOäÏm §ç9$# ÇÍÒÈ 

¨br&ur íÎ1#xã tã uqèd Ü>#xã yè ø9$# ÞOä Ï9F{ $# ÇÎÉÈ á   

٣١  

â   $ uZù=yè y_ ur ü@ øã ©9 $# uë$ pk̈]9 $#ur Èû ÷ütG tÉ#uä ( !$ tR öqys yJ sù 

sptÉ#uä È@ øã ©9 $# !$ uZù=yè y_ ur sptÉ#uä Íë$ pk̈]9 $# ZouéÅÇ ö7 ãB (#qäó tG ö; tG Ïj9 

WxôÒsù Ï̀iB óOä3În/§ë (#qßJ n=÷è tG Ï9 ur yä yâtã tûüÏZÅb¡9 $# 

z>$ |¡Ïtø:$#ur 4 ¨@ à2ur &äóÓx« çm» oYù=¢Ásù WxäÅÁøÿs?  á   

  اإلسراء  ١٢
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٣٢  
â üwur ö@ yèøgrB x8yâtÉ »'s!qè=øó tB 4í n< Î) y7É)ãZãã üwur 

$ ygôÜ Ý¡ö6s? ¨@ ä. ÅÝó¡t6ø9 $# yâãè ø)tF sù $ YBqè=tB #·ëqÝ¡øt¤C  á   
لف مفصل   اإلسراء  ٢٩

 ونشر مرتب

٣٣  
â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$ ¨Y9 $# Ædkptø:$$ Î/ öÇqè? ù'tÉ Zw% ỳ Íë 

4í n? tãur Èe@ à2 9ç ÏB$ |Ê öúüÏ? ù'tÉ Ï̀B Èe@ ä. ?dksù 

9,äÏJ tã ÇËÐÈ á   

لف جممل ونشر   احلج  ٢٧
 مفصل 

٣٤  

â tA$ s% Éb>uë þí ÎoTÎ) ß$% s{ r& b r& Èbqç/Éjãs3ãÉ ÇÊËÈ 

ß,ã ÅÒtÉur ìÍë ôâ|¹ üwur ß,Î=sÜZtÉ í ÎT$ |¡Ï9 ö@ Åô öë r'sù 

4í n< Î) tbrãç» yd ÇÊÌÈ öNçl m; ur ¥í n? tã Ò=/R så ß$% s{r'sù b r& 

Èbqè=çF ø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûxx. ( $ t6yd øå$$ sù !$ oYÏF» tÉ$t«Î/ ( $ ¯R Î) 

Nä3yè tB tbqãèÏJ tG ó¡ïB ÇÊÎÈ á   

١٢  
-  
١٥  

  الشعراء
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٣٥  

â tA$s% óO s9r& y7În/ tççR $uZä Ïù #YâãÏ9 ur |M÷WÎ6 s9 ur $uZä Ïù ô Ï̀B 

x8ÌççHéå tûü ÏZ Åô ÇÊÑÈ |Mù=yè sùur y7 tGn=÷è sù Ó ÉL©9 $# |M ù=yè sù |MRr&ur 

öÆÏB öúïÍçÏÿ» s3 ø9 $# ÇÊÒÈ tA$s% !$ygçFù=yè sù #]åÎ) O$tRr&ur z̀ ÏB 

tû,Îk! !$ûÒ9 $# ÇËÉÈ ßN öëtçxÿsù öN ä3ZÏB $£Js9 öN ä3 çFøÿÅz |= yduqsù 

í Í< í În1uë $VJõ3 ãm Ó Í_n=yè y_ ur z̀ ÏB tûü Î=yô öçßJø9 $# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur 

×pyJ÷è ÏR $pkë] ßJs? ¥í n?tã ÷br& £Nâ ¬7tã ûÓÍ_t/ ü@É ÏäÂuéó  Î) ÇËËÈ á   

١٨  
-  
٢٢  

  الشعراء
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٣٦  â Ï̀Bur ¾ÏmÏG yJ ôm §ë ü@ yè y_ â/ä3s9 ü@ øã ©9 $# uë$ yg̈Y9 $#ur       
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 ٣٦٨ 

(#qãZä3ó¡oKÏ9 ÏmäÏù (#qäó tG ö; tG Ï9 ur Ï̀B ¾Ï&Î# ôÒsù ö/ä3̄=yè s9 ur 

tbrãç ä3ô±n@ ÇÐÌÈ á   

  

٧٣  
  

  القصص
لف مفصل 
 ونشر مرتب

٣٧  

â #Yä$tã ur (#yäqßJ rOur âs%ur öú̈üt7 ¨? Nà6 s9 Ï̀iB 

öNÎgÏYÅ6» |¡̈B ( öú̈ïyóur ÞOßgs9 ß`» sÜ øã ¤±9 $# öNßgn=» uHùå r& 

öNèd £â|Ásù Ç t̀ã È@ãÎ6¡¡9 $# (#qçR% x.ur tûïÎéÅÇ ö7 tF ó¡ãB ÇÌÑÈ 

öcrãç» s%ur öcöqtã öç Ïù ur öÆ» yJ» yd ur ( ôâs)s9 ur 

Nèd uä!% ỳ 4ÓyõqïB ÏM» uZÉièt7 ø9 $$ Î/ (#rçéy9ò6 tF óô $$ sù íÎû 

ÇÚ öë F{$# $tBur (#qçR% x. öúüÉ)Î7» yô ÇÌÒÈ àxä3sù 

$ tR õãs{r& ¾ÏmÎ6/R xãÎ/ ( Nßg÷YÏJ sù ô`̈B $ uZù=yô öë r& Ïmøã n=tã 

$ Y6Ï¹% tn Oßg÷YÏBur ô`̈B çmø? xãs{ r& èpys øä¢Á9 $# Oßg÷YÏBur 

ïÆ̈B $ oYøÿ|¡yz ÏmÎ/ ößöë F{$# Oßg÷YÏBur ô`̈B 

$ oYø%tç øî r& 4 $ tBur öc% ü2 ª! $# óOßgyJ Î=ôàuã Ï9 Å̀3» s9 ur 

(#þqçR% ü2 óOßg|¡àÿR r& öcqßJ Î=ôà tÉ ÇÍÉÈ 

٣٨   
-  
٤٠  

لف مفصل   العنكبوت
 ونشر مرتب

٣٨  
â ô Ï̀Bur ¾ÏmÏG» tÉ#uä / ä3ãB$ uZtB È@ øã ©9 $$Î/ Íë$ pk̈]9 $#ur 

Nä.ät!$ tó ÏG ö/$#ur Ï̀iB ÿ¾Ï&Î# ôÒsù 4 ûcÎ) í Îû öÅÏ9ºså 

;M» tÉUy 5Qöqs)Ïj9 öcqãè yJ ó¡oÑ ÇËÌÈ á    

لف مفصل   مالرو  ٢٣
  ونشر مرتب

٣٩  
â üwur öçÏiè |Áè? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJs? í Îû 

ÇÚ öëF{$# $·mtçtB ( ¨bÎ) ©!$# üw è=Ït äÜ ¨@ä. 5A$tFøÉ èC 9ëqãÇ sù 

ÇÊÑÈ á   

  لقمان  ١٨
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٤٠  
â $ £J s9ur #uäuë tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# z>#tì ôm F{ $# (#qä9$ s% #xã» yd 

$ tB $ tR yâtã ur ª!$# ¼ ã&è!qßô uë ur s-yâ|¹ur ª! $# ¼ ã&è!qßô uë ur 4 
$ tBur öNèd yä#yó HwÎ) $YZ» yJÉÎ) $ VJäÎ=ó¡n@ur ÇËËÈ z̀ ÏiB 

٢٢  
-  
٢٤  

لف مفصل   األحزاب
 ونشر مرتب
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 ٣٦٩ 

tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# ×A% ỳ Íë (#qè%yâ|¹ $ tB (#rßâyg» tã ©! $# Ïmøã n=tã 

( Nßg÷YÏJ sù `̈B 4Ó|Ós% ¼ çmt6øtwU Nåk÷] ÏBur `̈B ãç ÏàtF^ tÉ ( $ tBur 

(#qä9 £ât/ WxÉÏâö7 s? ÇËÌÈ yìÌì ôf uã Ïj9 ª! $# tûüÏ%Ïâ» ¢Á9 $# 

öNÎgÏ%ôâÅÁÎ/ z>Éjãyè ãÉur öúüÉ)Ïÿ» oYßJ ø9 $# b Î) uä!$ x© ÷rr& 

z>qçG tÉ öNÎgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©! $# tb%x. #Yëqàÿxî $VJä Ïm §ë ÇËÍÈ 

٤١  
â * ö@ è% t̀B Nä3è%ãóöç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# 

Äßöë F{ $#ur ( È@è% ª! $# ( !$̄R Î) ur ÷rr& öNà2$ ÉÎ) 4í n?yè s9 

ì´âèd ÷rr& í Îû 9@» n=|Ê &úüÎ7 ïB ÇËÍÈ á    

  سبأ  ٢٤
لف مفصل 
 ونشر مرتب

٤٢  

â tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉÏâ x© ( tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä 

(#qè=ÏHxåur ÏM» ysÎ=» ¢Á9 $# Mçlm; ×o tçÏÿøó ¨B Öçô_r&ur îéç Î6 x. ÇÐÈ 

` yJsùr& tû Éiïãó ¼çms9 âä þqßô ¾Ï& Î#uHxå çn#uätçsù $YZ |¡ym ( ¨bÎ* sù ©! $# 

ë@ÅÒãÉ ` tB âä!$t±oÑ ìÏâökuâ ur ` tB âä!$t±oÑ ( üx sù ó= ydõã s? 

y7 Ý¡øÿtR öN Íköén=tã BNºuéy£ym 4 ¨bÎ) ©!$# 7Lì Î=tæ $yJÎ/ tbqãè oYóÁtÉ 

ÇÑÈ á    

٧  
-  
٨  

لف مفصل   فاطر
 ونشر مرتب

٤٣  
â $tB ur ìÈqtGó¡oÑ âä !$uãôm F{$# üwur ÝVºuqøB F{$# 4 ¨bÎ) ©!$# 

ßìÏJó¡çÑ t̀B âä!$t±oÑ ( !$tB ur |MRr& 8ìÏJó¡ßJÎ/ ` ¨B í Îû Íëqç7à)ø9 $# 

ÇËËÈ á   

لف مفصل   فاطر  ٢٢
 ونشر مرتب

٤٤  

â b r& tAqà)s? Ó§øÿtR 4í tAuéô£ys» tÉ 4ín? tã $ tB àMÛ§ç sù íÎû 

É=/Zy_ «!$# b Î) ur àMZä. z̀ ÏJ s9 tûïÌç ÏÇ» ¡¡9 $# ÇÎÏÈ ÷rr& 

tAqà)s? öqs9 ûcr& ©! $# ÓÍ_1yâyd àMYà6 s9 z̀ ÏB 

öúüÉ)F ßJ ø9 $# ÇÎÐÈ ÷rr& tAqà)s? tûüÏm ìtç s? z>#xãyè ø9 $# 

öqs9 ûcr& í Í< Zo§ç ü2 öcqä.r'sù z̀ ÏB tûüÏZÅ¡ós ßJ ø9 $# 

ÇÎÑÈ 4í n? t/ ôâs% y7ø? uä!% ỳ ÓÉL» tÉ#uä |Mö/¤ãs3sù $pkÍ5 

٥٦  
-  
٥٩  

  لزمرا
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب
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 ٣٧٠ 

|N÷éy9õ3tG óô $#ur |MYä.ur öÆÏB tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÎÒÈ á   

٤٥  
â $ ¨B ãA$ s)ãÉ y7 s9 ûwÎ) $ tB ôâ s% ü@ãÏ% È@ ßôîç=Ï9 Ï̀B 

y7 Î=ö7s% 4 ¨bÎ) y7 / uë rä%s! ;otçÏÿøótB r èåur A>$s)Ïã 

5OäÏ9r& ÇÍÌÈ á 

  فصلت  ٤٣
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٤٦  
â !$ ¯RÎ) çm» oYø9 tìR r& í Îû 7's# øã s9 >px.tç» t6ïB 4 $ ¯R Î) $ ¨Zä. z̀ ÉÍë ÉãZãB 

ÇÌÈ $pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ ä. @ç øBr& AOäÅ3ym ÇÍÈ á   

٣  
-  
٤  

لف مفصل   الدخان
 ونشر مرتب

٤٧  

â y7Ï9ºså Oßgäó n=ö7 tB z̀ ÏiB ÄNù=Ïè ø9 $# 4 ¨bÎ) y7/uë uqèd ãNn=÷ær& 

ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï&Î#ãÎ7 yô uqèd ur ÞOn=÷ær& Ç ỳJ Î/ 

3ìyâtF ÷d $# ÇÌÉÈ ¬! ur $ tB íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $tBur í Îû 

ÇÚ öë F{$# yìÌì ôfuã Ï9 tûïÏ%©!$# (#qä«¯» yô r& $yJ Î/ (#qè=ÏHxå 

yìÌì øgsÜur tûïÏ%©!$# (#qãZ|¡ôm r& Óo_ ó¡çtø:$$ Î/ á 

٣٠  
-  
٣١  

لف مفصل   النجم
 ونشر مرتب

٤٨  

â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ 

àMã ÏJ ãÉur ( uqèd ur 4í n?tã Èe@ ä. &äóÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ uqèd 

ãA ¨rF{ $# ãç ÅzFy$#ur ãç Îg» ©à9 $#ur ß Ï̀Û$ t7 ø9 $#ur ( uqèd ur Èe@ ä3Î/ 

>äóÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uqèd ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# 

uÚ öë F{$#ur í Îû ÏpG Åô 5Q$ Ér& §NèO 3ìuqtG óô $# í n? tã 

Ä ó̧êyê ø9 $# 4 ÞOn=÷è tÉ $ tB ßkÎ=tÉ íÎû ÇÚöë F{ $# $ tBur ßlãç øÉsÜ 

$ pk÷] ÏB $tBur ãA Íî\ tÉ z̀ ÏB Ïä!$ uK¡¡9 $# $ tBur ßlãç ÷è tÉ $ pké Ïù ( uqèd ur 

óOä3yè tB tûøïr& $ tB öNçGYä. 4 ª! $#ur $yJ Î/ tbqè=uK÷è s? ×éçÅÁt/ á 
 . 

٢  
-  
٤  

لف مفصل   احلديد
 ونشر مرتب

٤٩  
â uq èd ìÏ%©! $# ü@yèy_ ãN ä3s9 uÚöë F{$# Zwq ä9så (#qà±øB $$sù íÎû 

$pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾ Ïm Ï%øóÍhë ( Ïm øã s9Î) ur âëqà±ñY9$# ÇÊÎÈ LäêY ÏB r& uä `̈B 

  
  

  
  

  
  



 ـــــــــ  ملحق إحصائي ـــــــــــــــــــــ
 

 ٣٧١ 

í Îû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y#Å¡øÉ sÜ ãNä3Î/ uÚöëF{ $# #såÎ* sù öÜÏf âëqßJs? 

ÇÊÏÈ ÷Pr& LäêY ÏB r& `̈B íÎû Ïä!$yJ ¡¡9$# br& ü@Åôöç ãÉ öNä3øã n=tæ $Y6Ï¹%tn ( 
tbqçHs> ÷ètG |¡sù y#øã x. ÌçÉÉãtR ÇÊÐÈ ôâs)s9ur z>¤ãx. tûïÏ%©! $# Ï̀B 

öN ÎgÎ=ö7 s% y#øã s3sù tb%x. ÎéçÅ3tR ÇÊÑÈ óOs9ur r& (#÷r tçtÉ í n<Î) Îéöç ©Ü9$# ôMßgs%öq sù 

;M» ¤ÿ̄»|¹ z̀ ôÒÎ7 ø)tÉ ur 4 $tB £ ß̀gä3Å¡ôJ ãÉ  
ûwÎ) ß`»oH÷q§ç9$# 4 ¼ çm ¯RÎ) Èe@ä3Î/ ¥äóÓ x« îéçÅÁ t/ ÇÊÒÈ ô`̈Br& #xã»yd 

ìÏ%©! $# uq èd ÓâZã_ ö/ ä3©9 Oä. çéÝÇZtÉ Ï̀iB Èbrßä Ç`»uH÷q§ç9$# 4 ÈbÎ) 

tbrãç Ïÿ»s3ø9$# ûwÎ) í Îû Aër ãç äî ÇËÉÈ ô`̈B r& #xã»yd ìÏ%©! $# ö/ ä3è%ãóöçtÉ ÷bÎ) 

y7|¡øB r& ¼ çms% øóÍë 4 @t/ (#q ëÚ©9 ÜÎû 5hq çGãã AëqàÿçRur ÇËÊÈ ỳJsùr& 

Ó Å ốJtÉ $â7 Å3ãB 4í n?tã ÿ¾ ÏmÎgô_ur #ì yâ÷dr& `̈B r& Ó Å ốJtÉ $áÉ Èqyô 

4í n?tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tG ó¡ïB ÇËËÈ á 

  
  
  
١٥  
-  
٢١  

  
  
  
  

  امللك 

  
  
  
  

لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب

٥٠  
â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yä öç t/ üwur $ ¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) 

$ VJä ÏHxq $ ]%$ ¡¡xî ur ÇËÎÈ á   

٢٤  
-  
٢٥  

لف مفصل   النبأ
 ونشر مرتب

٥١  

â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB$ yè sÛ ÇËÍÈ $ ¯R r& 

$ uZö; t7 |¹ uä!$ yJ ø9 $# ${7 |¹ ÇËÎÈ §NèO $ uZø)s)x© uÚöë F{ $# 

$ y)x© ÇËÏÈ $uZ÷Kt7 /R r'sù $ pké Ïù $ {7 ym ÇËÐÈ $ Y6uZÏã ur $Y7 ôÒs%ur 

ÇËÑÈ $ ZRqçG ÷Éyóur WxøÉwU ur ÇËÒÈ t,Í¬ !#yâtnur $ Y6ù=äñ ÇÌÉÈ 

ZpygÅ3» sù ur $ |/r&ur ÇÌÊÈ $ Yè»tG ¨B ö/ ä3©9 ö/ ä3ÏJ» yè÷R L{ur ÇÌËÈ á  

٢٤  
-  
٣٢  

لف مفصل   عبس
 ونشر مرتب

٥٢  

â öNs9 r& x8ôâÉgsÜ $ VJä ÏKtÉ 3ìur$ t«sù ÇÏÈ x8yâỳ urur ~w!$ |Ê 

3ìyâygsù ÇÐÈ x8yâỳ urur WxÍ¬!% tæ 4Óo_øî r'sù ÇÑÈ $̈Br'sù 

zOäÏKuäø9 $# üxsù öç ygø)s? ÇÒÈ $̈Br&ur ü@ Í¬ !$ ¡¡9$# üxsù öç pk÷] s? 

ÇÊÉÈ $̈Br&ur ÏpyJ ÷è ÏZÎ/ y7În/uë ô Ï̂dâyÛ sù ÇÊÊÈ á 

٦  
-  
١١  

  الضحى
لف مفصل 
ونشر غري 
 مرتب
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 ٣٧٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  الفهارس الفنية
  فهرس اآليات  

   واملراجـع راملصادثبت ب

  الفهرس املفصل للموضوعات

 الفهرس امل للموضوعات
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 ٣٧٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فـهـرس اآليات   
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 ٣٧٤ 

  اتفهرس اآلي

  الصفحة  رقمها  ةــــاآلي
      سـورة البقـرة

- â  ¨b Î) ©! $# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡tÉ b r& z>ÎéôØ oÑ WxsVtB $̈B Zp|Êqãè t/ $ yJ sù $ ygs%öqsù 4  ..á  ٢٠٦-١٥٤-١١٦-٧١-٤٨  ٢٦ 
٣٣٤  

-â (#qà)̈? $#ur $ YBöqtÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© .... üá   ٣٤٨-١٩٥-١١٧-٧١-٢٩  ٤٨  

â- øå Î) ur óOçF ù=è% 4ÓyõqßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ̄R 4í n? tã 5Q$ yèsÛ 7âÏnºur  .......á  ١٩٦-١٥٥-١١٨-٧٤-٢٩  ٦١ 
٣٣٥  

- â §NèO ôM |¡s% N ä3 ç/qè=è% . Ï̀iB Ïâ÷è t/ öÅÏ9ºså }ë Îgsù Íouë$yÚÏt ø: $$x. ÷rr& ëâ x© r& Zouqó¡s% ... á ١٩٧-١٥٧-١١٩-٧٦-٦١  ٧٤ 
٣٤٢  

- â (#qä9$ s%ur s̀9 ü@ äzôâtÉ sp̈Yyf ø9 $# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äqèd ÷rr& 3ìtç»|ÁtR  ..á ٢٠٧-١٢٠- ٧٧-٦١-٢٥  ١١١ 
٣٤٣  

â ÏMs9$ s%ur ßäqßguäø9 $# ÏM|¡øäs9 3ìtç»|Á̈Z9 $# 4í n? tã &äóÓx« ..... Ïá ٦٤  ١١٣  

- â (#qä9$ s%ur (#qçRqà2 #·äqèd ÷rr& 3ìtç» |ÁtR (#rßâtG öksE 3 ... á ٣٤٣-٢٠٧-١٢٢-٧٨-٦٢  ١٣٥  

- â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î) ur öUqà)÷è tÉur ... á ٢٠٨ - ١٥٩-١٢٣-٧٩-٦٢  ١٤٠ 
٣٤٤  

- â $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNä3øã n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9 $# í Îû ë n=÷F s)ø9 $# (..á  ١٨٩ - ١٢٤ - ٨٠ - ٤٨  ١٧٨ 
٣١٥  

- â ãç öky tb$ üÒtBuë üìÏ%©!$# tAÌìR é& ÏmäÏù ãb#uäöç à)ø9 $# 4  .....á  ١٦٠ - ١٢٥ - ٨١ - ٣٠  ١٨٥ 
٣٣٦ - ١٩٠  

- â ¨@ Ïm é& öNà6 s9 s's# øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9 $# ß] sù§ç9 $# 4í n< Î) öNä3Í¬ !$ |¡ÎS 4 £  .....á  ١٦١ - ١٢٦ - ٨٣ - ٣٢  ١٨٧ 
٣٤٩ - ١٩١  

â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBqè=÷è ¨B 4  .....á  ١٦٤ - ١٢٨ - ٨٥ - ٦٣  ١٩٧ 
٣١٧ - ١٩٢  

- â y7tRqè=t«ó¡oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9 $# ÏQ#tç ys ø9$# 5A$ tFÏ% ÏmäÏù ( ö@ è% ×A$tF Ï% ÏmäÏù ×éçÎ6x. ( ... á  ١٦٥ - ١٢٩ - ٨٦ - ٣٣  ٢١٧ 
٣١٨ - ٢١٠  

â (#qÝàÏÿ» ym í n?tã ÏNºuqn=¢Á9 $# Ío4qn=¢Á9 $#ur 4ë sÜ óô âqø9 $# (#qãBqè%ur ¬! tûüÏF ÏY» s%  á   ٢٧٣ - ٢٤٧ - ٢١٦ - ٦٣  ٢٣٨ 
٢٩٥  



 ــــــــــــــ  ــ  الفهارس الفنيةـــــــــــ

  

 ٣٧٥ 

÷b Î* sùâ  óOçF øÿÅz »w$ y_ Ìç sù ÷rr& $ ZR$t7 ø.âë  ... á  ٢٣٩  
  

٢٧٣ - ٢٤٧ - ٢١٦ - ٦٣ 
٢٩٥  

      رانـورة آل عمـس

-â $tB ur tb%x. óOßgs9 öqs% HwÎ) br& (#qä9$s% $uZ / uë öçÏÿøî$# $uZ s9 $oYt/qçRèå $oYsù#uéó  Î) ur þí Îû $tRÌçøB r& .. ôá  ٣٥٤-٢٩٦-٢٤٨-٢١٧- ٤٩-٢٤  ١٤٧  

â ãNßg9s?$t« sù ª!$# z>#uqrO $uã÷Rëâ9 $# z̀ ó¡ãmur É>#uqrO Ío tçÅzFy$# 3 ª! $#ur è= Ït äÜ tûü ÏZ Å¡ósçR ùQ$#  á    ٣٥٤-٢٩٦-٢٤٨-٢١٧- ٤٩-٢٤  ١٤٨  

      اءـورة النسـس

â t̀Bur ó=Å¡õ3tÉ ºpt«ÿã ÏÜ yz ÷rr& $\ÿ ùSÎ) ¢OèO ÏQöç tÉ ¾ÏmÎ/ $ \«ÿÉÌç t/ ..... Ïá   ١٦٦ - ١٣٠ - ٨٧ - ٥٠  ١١٢ 
٣٢٣ - ١٩٣  

      ائـدةورة املـس

â ÏMs9$ s%ur ßäqßguã ø9 $# 3ìtç» |Á̈Y9 $#ur ß ø̀twU (#às̄» oYö/r& «! $# ¼ çnàs̄» ¬6Ïm r&ur  ...á ١٦٧ - ١٣١ - ٨٩ - ٦٤  ١٨ 
٣٤٤ - ٢٠٩  

â $yJ̄RÎ) (#ätÂtìy_ tûï Ï%©! $# tbqç/ Íë$pt äÜ ©! $# ¼ã& s!qßô uëur tböqyè ó¡tÉ ur í Îû ÇÚ öëF{$# #·ä$|¡sù  ...á ١٩٤ - ١٣٣ - ٩٠ - ٦٤  ٣٣ 
٣٢٤  

      نعــامورة األـس

â uqèd ur î Ï%©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ößöë F{ $#ur Èd,ysø9 $$ Î/ (.. .. á ١٦٨ - ١٣٤ - ٩١ - ٣٤  ٧٣ 
١٨٦  

â ûw çmà2 Íë ôâè? ãç» |Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç» |Áö/F{ $# ( uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéçÎ6sÉø:$# á   ١٦٩ - ١٣٦ - ٩٢ - ٣٤  ١٠٣ 
٣٢٥ - ١٨٧  

â ö@ yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï? ù's? èps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# ÷rr& uí ÎAù'tÉ y7ï/uë ÷...... á ١٧٠ - ١٣٦ - ٩٤ - ٦٥  ١٥٨ 
٢٠١  

      سـورة األعـراف

â Nx.ur Ï̀iB >ptÉöç s% $yg» uZõ3n=÷d r& $yd uä!$ yÚ sù $ uZßô ù't/ $¹G» uã t/ ÷rr& öNèd öcqè=Í¬ !$ s%  á   ١٧١ - ١٣٨ - ٩٥ - ٦٦  ٤ 
٣٤٥ - ١٩٧   

â tA$ s%ur _|pR ùQ $# Ï̀B ÏQöqs% tb öqtã öç Ïù âë xãs? r& 4ÓyõqãB ¼ çmtBöqs%ur.... ..á ١٧٢ - ١٣٩ - ٩٧ - ٥٠  ١٢٧ 
٣٥٥ - ١٩٨  

   â ë@ÏtäÜur ÞOßgs9 ÏM» t6Íhã ©Ü9 $# ãP Ìhç ptäÜur ÞOÎgøän=tæ y] Í´̄» t6yÇ ø9 $#  á  ٢٠  ١٥٧  
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 ٣٧٦ 

      تـوبــةورة الـس

â (#ÿräãsÉªB$# öNèd uë$ t6ôm r& öNßguZ» t6÷d âë ur $ \/$ t/öë r& Ï̀iB Âcrßä «! $#  ...á ١٨٧ - ١٤٠ - ٩٨ - ٦٧  ٣١ 
٣٤٥  

      هــــودورة ـس

â ç !9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3ôm é& ¼ çmçG» tÉ#uä §NèO ôMn=Å_Áèù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ á   ١٧٣ - ١٤٠ - ٩٩ - ٣٥  ١ 
٣٢٥ - ٢١٢  

â Èb r&ur (#rãç Ïÿøó tF óô $# ö/ ä3/uë §NèO (#þqç/qè? Ïmøã s9 Î) Nä3÷è ÏnG yJ ãÉ $ ·è»tG ¨B $ ·Z|¡ym  .... á ٢٠٢ - ١٤١ - ١٠٠ - ٣٥  ٣ 
٣٢٦   

â ô t̀Bur ÞOn=øß r& Ç £̀J ÏB 3ìuétI øù $# í n? tã «! $# $ ¹/Éãü2 4 ... á ٣٦  ١٨  

öúïÏ%©!$#â tbrëâÝÁtÉ t̀ã È@ã Î6yô «! $# $ pktXqäó ö7 tÉur % [ ùqÏã .. á  ٣٦  ١٩  

y7Í´ ¯» s9 'ré&â öNs9 (#qçRqä3tÉ öúïÌì Éf ÷è ãB í Îû ÇÚ öëF{ $# ... á ٣٦  ٢٠  

y7Í´ ¯» s9 'ré&â tûïÏ%©!$# (#ÿrçéÅ£yz öNåk|¦àÿR r& ... á ٣٦  ٢١  

üwâ tP tç y_ öNåk̈Xr& í Îû ÍotçÅzFy$# ãNèd öcrçéy£÷zF{ $#  á  ٣٦  ٢٢  

¨b Î)â tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxå ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# (#þqçF t6÷zr&ur 4í n<Î) öNÍkÍh5uë .. á ٣٦  ٢٣  

â  * ã@ sW tB Èû÷üs)ÉÌç xÿø9 $# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO|¹F{ $#ur ÎéçÅÁt7 ø9 $#ur ÆìäÏJ ¡¡9 $#ur 4... á ١٤٢ - ١٠١ - ٦٧ - ٣٦  ٢٤ 
٣٢٩ - ٢٠٣ - ١٧٣  

      يوسـفورة ـس
â  y7Ï9ºså ô Ï̀B Ïä!$ t6/R r& É=øã tó ø9 $# Ïmã ÏmqçR y7øã s9 Î)  4 á  ٢٢٠  ١٠٢  

â û Éiï r(ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä í Îû ÏNº uq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur öcr îçßJtÉ $pköén=tæ öNèdur $pk÷]tã tbqàÊÌç ÷èãB  á ٢٤٩ - ٢١٨ - ٥١  ١٠٥ - 
٣٠٠ - ٢٧٤  

â ôâs)s9 öc% x. í Îû öNÎh ÅÁ|Ás% ×ouéö9Ïã í Í< 'rT[{ É=» t6ø9 F{$# ... á ٢٤٩ - ٢١٨ - ٥١  ١١١ - 
٣٠٠ - ٢٧٤  
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 ٣٧٧ 

      الرعــدورة ـس

â ç ýJ !9# 4 y7ù=Ï? àM» tÉ#uä É=» tG Å3ø9 $#   ... á ٣٠١-٢٧٤-٢٤٩-٢١٩-٥١  ١  

ª! $#â ìÏ%©!$# yì sùuë ÏNºuq» uK¡¡9 $# Îéöçtó Î/ 7âuHxå ... á  ٣٠١-٢٧٤-٢٤٩-٢١٩-٥١  ٢  

uqèd urâ ìÏ%©!$# £âtB uÚ öë F{$# ü@ yèy_ ur $pké Ïù zÓÅõºuruë #\ç» pk÷Xr&ur .. á  ٣٠١-٢٧٤-٢٤٩-٢١٩-٥١  ٣  

â tA tìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ôMs9$ |¡sù 8ptÉÏä ÷rr& $ yd Íë yâs)Î/...... á ١٧٤ - ١٤٢ - ١٠٣ - ٥٢  ١٧ 
٣١٩ - ٢٠٤  

      احلـجـرورة ـس
â ¨bÎ) ìÏä$t6Ïã }§øäs9 y7s9 öNÍköé n= tã í`» sÜù=ßô ûwÎ) Ç t̀B y7yè t7 ¨?$# z̀ ÏB tûïÍr$ tó ø9 $# ÇÍËÈ 

¨b Î) ur tL©èygy_ öNèd ßâÏã öqyJ s9 tûüÏè uHødr& ÇÍÌÈ $ olm; èpyèö7 yô 5>ºuqö/r& Èe@ ä3Ïj9 5>$ t/ öNåk÷] ÏiB 

Öä÷ì ã_ ìQqÝ¡ø)̈B ÇÍÍÈ ûcÎ) tûüÉ)G ßJ ø9 $# í Îû ;M» ¨Zy_ Abqãäãã ur ÇÍÎÈ $ ydqè=äz÷ä $# 

AO» n=|¡Î0 tûüÏZÏB#uä ÇÍÏÈ $ oYôã tì tR ur $ tB íÎû NÏd Íërßâß¹ ô Ï̀iB @e@Ïî $ºRºuq÷zÎ) 4í n? tã 9ë ãçßô 

tû, Î#Î7» s)tG ïB ÇÍÐÈ üw öNßgè¡yJ tÉ $ygã Ïù Ò=|ÁtR $ tBur Nèd $ pk÷] ÏiB tûüÅ_ tç ÷Ç ßJ Î/ ÇÍÑÈ * 
ø×Ém<tR üìÏä$t6Ïã þíÎoTr& $ tR r& âëqàÿtó ø9 $# ÞOäÏm §ç9 $# ÇÍÒÈ ¨b r&ur íÎ1#xãtã uqèd Ü>#xãyè ø9 $# 

ÞOä Ï9 F{ $# ÇÎÉÈ á    

٢٧٦ - ٢٥١ - ٢٢٢ - ٥٣  ٥٠-٤٢ 
٣٥٠ - ٣٠٥  

      اإلسـراءورة ـس

â  $ uZù=yè y_ ur ü@ øã©9 $# uë$pk̈]9 $#ur Èû÷ütG tÉ#uä   ...á ١٧٦ - ١٤٤ - ١٠٤ - ٥٣  ١٢ 
٢٠٠   

â üwur ö@ yèøgrB x8yâtÉ »'s!qè=øó tB 4í n< Î) y7É)ãZãã üwur $ ygôÜ Ý¡ö6s? ¨@ä. ÅÝó¡t6ø9 $# ... á ١٧٧ - ١٤٤ - ١٠٥ - ٣٧  ٢٩ 
٣٢٠ - ٢١٢  

  احلــجورة ـس
  

    

â øåÎ) ur $ tRù&§qt/ zOäÏdºtç ö/\} öc% s3tB ÏMøèt7 ø9 $# ... á  ١٤٦  ٢٦  
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 ٣٧٨ 

â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$ ¨Y9 $# Ædkptø:$$ Î/ öÇqè? ù'tÉ Zw% ỳ Íë 4í n?tã ur Èe@ à2 9çÏB$ |Ê ... á ١٩٩ - ١٤٥ - ١٠٦ - ٦٨  ٢٧ 
٣٤٦  

  النـــورورة ـس
  

    

â óOs9 r& tç s? ¨b r& ©! $# ÓÅe÷ì ãÉ $ \/$ ptxû §NèO ß#Ïj9 xsãÉ ¼ çmuZ÷èt/  ...á   ٢٠  ٤٣  

â  Ü=Ïk=s)ãÉ ª!$# ü@ øã ©9$# uë$ yg̈Y9 $#ur .. á ٢٠  ٤٤  

      الشعــراءورة ـس
â tA$s% Éb>uë þí ÎoTÎ) ß$%s{r& br& Èbqç/ Éjãs3ãÉ ÇÊËÈ ß,ãÅÒ tÉur ì Íëôâ|¹ üwur ß,Î=sÜZtÉ íÎT$|¡Ï9 ö@Åôöë r' sù 

4í n<Î) tbr ãç»yd ÇÊÌÈ á  ٢٥٣ - ٢٢٤ - ٥٤  ١٣-١٢ - 
٢٩٧ - ٢٧٧  

öN çlm; urâ ¥ín?tã Ò=/Rså ß$%s{ r' sù b r& Èbqè=çF ø)tÉ ÇÊÍÈ tA$s% ûx x. ( $t6 ydøå$$sù !$oY ÏF»tÉ$t« Î/ ( $̄RÎ) Nä3yètB 

tbqãèÏJtGó¡ïB á  
٢٥٣ - ٢٢٤ - ٥٤  ١٥-١٤ - 

٢٩٧ - ٢٧٧   

$uã Ï?ù' sùâ öcöqtã öç Ïù Iwq à)sù $̄RÎ) ãAq ßôuë Éb>uë tûüÏJn=»yèø9$# ÇÊÏÈ ÷b r& ö@Åôöë r& $uZyètB ûÓ Í_t/ ü@É ÏäÂuéó  Î) 

ÇÊÐÈ tA$s% óOs9r& y7În/ tç çR $uZä Ïù #YâãÏ9ur |M÷W Î6s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8Ìç çHéå tûüÏZÅô ÇÊÑÈ |Mù=yèsù ur y7tG n=÷èsù Ó ÉL©9$# 

|Mù=yèsù |MRr& ur öÆÏB öúïÍç Ïÿ»s3ø9$# á  
٢٥٣ - ٢٢٤ - ٥٤  ١٩-١٦ - 

٣٣٠ - ٢٩٧ - ٢٧٧  

tA$s%â !$ygçF ù=yèsù #]å Î) O$tRr& ur z̀ ÏB tû,Îk!!$ûÒ9$# ÇËÉÈ ßNöëtçxÿsù öNä3ZÏB $£Js9 öN ä3çFøÿÅz |=yduqsù íÍ< í În1uë 

$VJ õ3ãm Ó Í_n=yèy_ur z̀ ÏB tûüÎ=yôöç ßJ ø9$# ÇËÊÈ y7ù=Ï?ur ×pyJ ÷èÏR $pkë]ßJs? ¥í n?tã ÷br& £Nâ¬7 tã ûÓ Í_t/ ü@É ÏäÂuéó Î) 

ÇËËÈ á 

٢٥٣ - ٢٢٤ - ٥٤  ٢٢-٢٠ - 
٣٣٠ - ٢٩٧ - ٢٧٧  

      القـصـصورة ـس

â Ï̀Bur ¾ÏmÏG yJ ôm §ë ü@ yè y_ â/ä3s9 ü@ øã ©9 $# uë$ yg̈Y9 $#ur   ...á ١٤٦ - ١٠٧ - ٣٧ - ١٩  ٧٣ -
٣٢٧ - ٢٠١ - ١٧٨  

      العنكبوتورة ـس
â #Yä$tãur (#yäqßJrO ur âs% ur öú̈ü t7̈? N à6 s9 ` ÏiB öN ÎgÏYÅ6» |¡̈B   ...á  ٢٩٩-٢٧٨-٢٥٥-٢٢٦-٣٨  ٣٨ 

٣٣٧  

öcrãç» s% urâ öc öqtãöçÏùur öÆ» yJ» ydur ( ôâ s)s9 ur Nèduä !%ỳ 4ÓyõqïB ÏM»uZ Éièt7ø9$$Î/  ... á  ٢٩٩-٢٧٨-٢٥٥-٢٢٦-٣٨  ٣٩ 
٣٣٧  

àx ä3sùâ $tRõã s{ r& ¾ÏmÎ6 /Rxã Î/ ( N ßg÷YÏJsù ô` ¨B $uZ ù=yô öër& Ïmøãn=tã $Y6 Ï¹%tn  á…   ٢٩٩-٢٧٨-٢٥٥-٢٢٦-٣٨  ٤٠ 
٣٣٧  



 ــــــــــــــ  ــ  الفهارس الفنيةـــــــــــ

  

 ٣٧٩ 

     الرومورة ـس

â ô Ï̀Bur ¾ÏmÏG» tÉ#uä / ä3ãB$ uZtB È@ øã ©9 $$Î/ Íë$ pk̈]9 $#ur Nä.ät!$ tó ÏG ö/$#ur Ï̀iB ÿ¾Ï&Î# ôÒsù ... á ٣٩  ٢٣  

     لقمــانورة ـس

â üwur öçÏiè |Áè? öÇ£âs{ Ä¨$ ¨Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? í Îû ÇÚ öë F{$# $·m tç tB .... á ١٩٩-١٧٨-١٤٧-١٠٨-٥٥  ١٨  

  األحـزابورة ـس
 

    
â $£Js9 ur #uäuë tbqãZ ÏB÷sßJø9 $# z>#tìôm F{$# (#qä9$s% #xã» yd $tB $tRyâ tãur ª!$# ¼ã& è!qßô uëur s  ...á  ٢٨٠ - ٢٥٦ - ٢٢٨ - ٣٩  ٢٢ - 

٣٥٥ -  ٣٠٨  
â z̀ ÏiB tûüÏZ ÏB ÷sßJø9 $# ×A%ỳ Íë (#qè% yâ |¹ $tB (#rßâ yg» tã ©!$# Ïmøãn=tã (   ...á  ٢٨٠ - ٢٥٦ - ٢٢٨ - ٣٩  ٢٣ - 

٣٥٥ -  ٣٠٨  

yìÌì ôfuãÏj9â ª!$# tûü Ï% Ïâ»¢Á9 $# öN ÎgÏ% ôâ ÅÁÎ/ z> Éjã yèãÉ ur öúüÉ)Ïÿ» oYßJø9 $#   ..á  ٢٨٠ - ٢٥٦ - ٢٢٨ - ٣٩  ٢٤ - 
٣٥٥ -  ٣٠٨  

     سبـأورة ـس

â * ö@ è% t̀B Nä3è%ãóöç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# Äßöë F{$#ur .... .. á ١٤٨ - ١٠٩ - ٤٠ - ٢٤  ٢٤ 
٣٥٠ - ١٨٨ - ١٧٩  

      فـاطــرورة ـس
â ¨b Î) z̀ » sÜøã ¤±9 $# ö/ä3s9 Arßâtã çnräãÏÉªB$$ sù #árßâtã 4  .... á  ٢٥٨  ٦  

â tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. öNçl m; Ò>#xãtã ÓâÉÏâx© ... á ٢٨١ - ٢٥٧ - ٢٢٩ - ٤١  ٧ 
٣٥٦ - ٣٣٨ - ٣٠٦  

â ỳJ sù r& tûÉiïãó ¼çms9 âäþqßô ¾Ï&Î# uHxå çn#uätç sù $ YZ|¡ym ... á ٢٨١ - ٢٥٧ - ٢٢٩ - ٤١  ٨ 
٣٥٦ - ٣٣٨ - ٣٠٦  

â $ tBur ìÈqtG ó¡oÑ âä!$ uã ômF{ $# üwur ÝVºuqøBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ßì ÏJó¡çÑ t̀B âä!$ t±oÑ ... á ١٨١ - ١٤٩ - ١١١ - ٤١  ٢٢ 
٣٣١ - ٢٠٥  

     الزمــرورة ـس

â br& tAqà)s? Ó§øÿtR 4í tAuéô£ys» tÉ 4í n?tã $tB àMÛ§çsù í Îû É= /Z y_ «! $# ...  á  ٢٥٨ - ٢٣١ - ٥٦  ٥٦ - 
٣٣٩ - ٣٠٧ - ٢٨٢  

÷r r&â tAqà)s? öqs9 ûc r& ©! $# Ó Í_1 yâ yd àMYà6s9 z̀ ÏB öúüÉ)FßJø9 $# ÇÎÐÈ ÷rr& tAqà)s? tûü Ïm 

ìtçs? z>#xã yèø9 $# öqs9 ûc r& í Í< Zo§çü2 öcqä.r'sù z̀ ÏB tûü ÏZÅ¡ós ßJø9 $# á  ٢٥٨ - ٢٣١ - ٥٦  ٥٨-٥٧ - 
٣٣٩ - ٣٠٧ - ٢٨٢  
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 ٣٨٠ 

â 4ín?t/ ôâ s% y7ø?uä !%ỳ ÓÉL» tÉ#uä |M ö/ ¤ã s3sù $pkÍ5 |N ÷éy9õ3 tGóô $#ur |MYä.ur öÆÏB tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$#  á    ٢٥٨ - ٢٣١ - ٥٦  ٥٩ - 
٣٣٩ - ٣٠٧ - ٢٨٢  

     فصـلتورة ـس

â $ ¨B ãA$ s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $ tB ôâs% ü@ãÏ% È@ ßô îç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  ... á ٢٠٩-١٨١-١٥٠-١١٢-٥٦  ٤٣  

     الشـورىورة ـس
â °! ÛÅù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur 4 ß,è=øÉsÜ $ tB âä!$ t±oÑ 4 Ü=pkuâ ỳJ Ï9 âä!$ t±oÑ $ ZW» tRÎ) 

Ü=ygtÉur ỳJ Ï9 âä!$ t±oÑ uëqä.ó%!$# ÇÍÒÈ ÷rr& öNßgã_ Íirtì ãÉ $ ZR#tç ø.èå $ ZW» tRÎ) ur ( ã@ yè øgsÜur t̀B 

âä!$ t±oÑ $ ¸JãÉ)tã 4 ¼ çm̄R Î) ÒOäÎ=tæ ÖçÉÏâs%  á   

٢١  ٥٠-٤٩  

     الدخـانورة ـس

â üNm ÇÊÈ É=» tG Å6 ø9 $#ur ÈûüÎ7 ßJ ø9 $# ÇËÈ !$ ¯R Î) çm» oYø9 tìR r& í Îû 7's# øã s9 >px.tç» t6ïB 4 $̄R Î) $ ¨Zä. 

z̀ ÉÍë ÉãZãB ÇÌÈ $ pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ ä. @ç øBr& AOäÅ3ym ÇÍÈ  á 
٢٦٠ - ٢٣٣ - ٤٢  ٤- ١ - 

٣٢٠ - ٣٠٩  

     األحقـافورة ـس

â ö@ è% $ tB àMZä. % YæôâÎ/ z̀ ÏiB È@ßô îç9 $# á ١١  ٩  

     النجــمورة ـس

â óÚ Ìçôã r'sù t̀ã `̈B 4í ¯< uqs? t̀ã $tR Ìç ø.Ïå óOs9 ur ÷äÌç ãÉ ûwÎ) no4quäys ø9 $# $ uã ÷Rëâ9 $# ... á ٢٨٣ - ٢٦١ - ٢٣٤  ٢٩     
٣٥٧ - ٣١٠  

y7Ï9ºså â  Oßgäó n=ö7 tB z̀ ÏiB ÄNù=Ïè ø9 $#   ..á ٢٨٣ - ٢٦١ - ٢٣٤  ٣٠     
٣٥٧ - ٣١٠  

â ¬! ur $ tB íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $tBur í Îû ÇÚ öë F{$#   ...á ٢٨٣ - ٢٦١ - ٢٣٤  ٣١     
٣٥٧ - ٣١٠  

      احلديـدورة ـس

â yx¬7 yô ¬! $ tB íÎû ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur ( uqèd ur âìÉÍïyè ø9 $# ãLìÅ3ptø:$# ÇÊÈ á    ٢٣٦  ١  

â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉur   ...á ٢٨٥ - ٢٦٢ - ٢٣٥ - ٤٣  ٢ 
٣٥١ - ٣٠٢  
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uqèdâ ãA ¨rF{ $# ãç ÅzFy$#ur ãç Îg» ©à9 $#ur ß Ï̀Û$ t7 ø9 $#ur ( uqèd ur Èe@ ä3Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ á ٢٨٥ - ٢٦٢ - ٢٣٥ - ٤٣  ٣ 
٣٥١ - ٣٠٢  

qèdâ ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# uÚ öë F{$#ur í Îû ÏpG Åô 5Q$ Ér&..... á ٢٨٥ - ٢٦٢ - ٢٣٥ - ٤٣  ٤ 
٣٥١ - ٣٠٢  

     امللكورة ـس
â uqèd ì Ï%©!$# ü@yèy_ ãN ä3s9 uÚöë F{$# Zwq ä9så (#q à±øB$$sù í Îû $pkÈ:Ï.$uZtB (#q è=ä. ur Ï̀B ¾ ÏmÏ% øóÍhë ( Ïm øã s9Î) ur 

âëqà±ñY9$# ÇÊÎÈ LäêY ÏB r& uä `̈B í Îû Ïä !$yJ ¡¡9$# b r& y#Å¡øÉ sÜ ãN ä3Î/ uÚöëF{ $# #så Î*sù öÜÏf âëqßJs? á  ٢٦٥ - ٢٣٧ - ٥٧  ١٦-١٥ - 
٣٣١ - ٣٠٣ - ٢٨٦  

â ÷P r& LäêYÏB r& `̈B í Îû Ïä !$yJ¡¡9 $# br& ü@Åô öçãÉ öN ä3 øãn=tæ $Y6 Ï¹%tn ( tbqçHs> ÷è tG|¡sù y# øãx. ÌçÉ Éã tR 

ÇÊÐÈ ôâ s)s9ur z> ¤ãx. tûïÏ%©! $# ` ÏB öN ÎgÎ=ö7s% y# øãs3 sù tb%x. Îéç Å3tR á  ٢٦٥ - ٢٣٧ - ٥٧  ١٨-١٧ - 
٣٣١ - ٣٠٣ - ٢٨٦  

óO s9ur r&â (#÷r tçtÉ ín< Î) Îéöç ©Ü9$# ôMßgs% öqsù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒÎ7ø)tÉ ur 4 $tB £` ßgä3 Å¡ôJãÉ ûwÎ) ß`»oH÷q §ç9 $# 4 
¼çm̄RÎ) Èe@ä3Î/ ¥ä óÓ x« îéç ÅÁt/ ÇÊÒÈ ô` ¨Br& #xã»yd ìÏ%©! $# uqèd ÓâZã_ ö/ä3 ©9 O ä.çéÝÇZ tÉ Ï̀iB Èbrßä 

Ç`»uH÷q §ç9 $# 4 ÈbÎ) tbrãçÏÿ» s3 ø9 $# ûwÎ) í Îû Aër ãçäî á  
٢٦٥ - ٢٣٧ - ٥٧  ٢٠-١٩ - 

٣٣١ - ٣٠٣ - ٢٨٦  

`̈B r&â #xã»yd ìÏ%©! $# ö/ä3 è% ãó öçtÉ ÷bÎ) y7 |¡øB r& ¼çms% øó Íë 4 @t/ (#qëÚ©9 ÜÎû 5hqçGãã AëqàÿçRur á  ٢٦٥ - ٢٣٧ - ٥٧  ٢١ - 
٣٣١ - ٣٠٣ - ٢٨٦  

ô` yJsùr&â Ó Å´ ôJtÉ $â7Å3 ãB 4ín?tã ÿ¾ÏmÎgô_ ur #ìyâ÷dr& `̈B r& Ó Å ốJtÉ $áÉ Èqyô 4í n?tã :ÞºuéÅÀ 

8Lì É)tGó¡ïB ÇËËÈ á    
٢٦٥ - ٢٣٧ - ٥٧  ٢٢ - 

٣٣١ - ٣٠٣ - ٢٨٦  

     النبأورة ـس

â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yä öç t/ üwur $ ¹/#uéü° ÇËÍÈ ûwÎ) $ VJä ÏHxq $ ]%$ ¡¡xî ur ÇËÎÈ á   ١٨٢ - ١٥١ - ١١٣ - ٤٤  ٢٥-٢٤ 
٣٥٨ - ٢٠٣  

     عبسورة ـس
â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`»|¡RM}$# 4í n< Î) ÿ¾ Ïm ÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $̄Rr& $uZö;t7 |¹ uä!$yJ ø9$# ${7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $uZø)s)x© uÚöë F{$# 

$y)x© ÇËÏÈ $uZ÷Kt7 /Rr' sù $pkéÏù ${7 ym ÇËÐÈ $Y6 uZÏã ur $Y7 ôÒs% ur ÇËÑÈ $ZRqçG ÷É yóur WxøÉ wUur ÇËÒÈ t,Í¬ !#yâtnur $Y6 ù=äñ 

ÇÌÉÈ ZpygÅ3»sù ur $|/ r& ur ÇÌÊÈ $Yè»tG ¨B ö/ ä3©9 ö/ ä3ÏJ»yè÷RL{ur ÇÌËÈ á   
٢٦٧ - ٢٣٩ - ٤٤  ٣٢-٢٤ - 

٣٤٠ - ٣٠٤ - ٢٨٧  

     الضحىورة ـس

â 4ÓyÕëÒ9 $#ur ÇÊÈ á  ...â $ ¨Br&ur ÏpyJ ÷è ÏZÎ/ y7În/uë ô^ ÏdâyÛ sù ÇÊÊÈ á  ٢٦٨- ٢٤١ - ٥٨ - ٤٥  ١١- ١ 
٣٥٢ - ٣٠٩ - ٢٨٩  

  
  



 ــــــــــــــ  ــ  الفهارس الفنيةـــــــــــ

  

 ٣٨٢ 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 املصادر واملراجعبثبت 
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  )١( ثبت املراجع واملصادر

بعة طالعبدالكرمي املقرن ، : أحكام من القرآن الكرمي ، للشيخ حممد العثيمني ، مجع - ١
  . الرياض -ق هـ ، دار طوي ١٤١٥ الثانية 

 حممد االسكندراين . د: ، حتقيق  أسرار البالغة يف علم البيان ، عبد القاهر اجلرجاين - ٢
  . م دار الكتاب العريب ، بريوت ١٩٩٨هـ ١٤١٨ بعة الثانية طال ،م مسعود . د -
إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  ،  أليب السعود حممد بن حممد العمادي ،  - ٣
  .ار إحياء التراث العريب ، بريوت د
هـ ، دار ١٤٢٢إعراب القرآن الكرمي وبيانه ، حميي الدين الدرويش ، الطبعة الثامنة   - ٤

  )بريوت  –دمشق ( ابن كثري ، دار اليمامة   
حممد عبد القادر الفاضلي   :اإليضاح يف علوم البالغة ، اخلطيب القزويين ، حتقيق  - ٥

  ) .بريوت  -صيدا ( ة العصرية م ، املكتب ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الطبعة األوىل 
بعة األوىل طال، إبراهيم التركي ، ) دراسة وتقومياً(البحث البالغي عند ابن تيمية  - ٦

  . نادي القصيم األديبهـ ١٤٢١
عادل أمحد عبداملوجود ، علي حممد  :البحر احمليط أليب حيان ، حتقيق كل من  - ٧

هـ ١٤١٣ بعة األوىل طال أمحد النجويل اجلمل ،. د النويت ، دزكريا عبداي. معوض ، د
  دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ،م  ١٩٩٣

  .اغناطيوس كراتشقوفسكي: رس عليه اعتىن بنشره وتعليق الفها البديع البن املعتز ،  - ٨
  .م ١٩٧٩بعة األوىل  طالعبد الفتاح الشني ، . البديع يف ضوء أساليب القرآن ، د  - ٩
 بداملتعال الصعيدي ، دار اهلجرة،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ، ع -١٠

  .مكة املكرمة 
الطبعة  ، امليداينحسن عبد الرمحن ) أسسها وعلومها وفنوا ( البالغة العربية  -١١

  .) بريوت ( الدار الشامية ) دمشق ( م ـدار القل م ، ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦األوىل 
  ـــــــــــــــــــ

  .ما ورد من املصادر واملراجع من دون تاريخ أو رقم طبعة فهو هكذا يف األصل  -)  ١( 
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فضل حسن عباس ، الطبعة الثالثة  . د) علم البيان والبديع (  ا وأفناا فنوالبالغة   -١٢
  .) األردن  –عمان ( هـ ، دار الفرقان ١٤١٩

هـ ١٤٢٠ بعة األوىلطالدرويش جويدي ، . د: البيان والتبيني ، اجلاحظ ، حتقيق  -١٣
  ) .بريوت  -صيدا ( صرية م ، املكتبة الع١٩٩٩

  .ار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، دتفسري  -١٤
الطبعة الثانية ) جالل الدين احمللي ، جالل الدين السيوطي ( تفسري اجلاللني ،  - ١٥

  .بريوت  -دار اجليل  -م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥
مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب ، / تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، إعداد  -١٦
  .ريوت هـ  دار إحياء التراث العريب ، ب ١٤١٧بعة األوىل  طال

بيـروت ( دار الكتب العلمية ، هـ ١٤٢١الطبعة األوىل  التفسري الكبري للرازي ،  -١٧
  .) لبنان  –

حممد  :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبدالرمحن السعدي ، حتقيق  -١٨
  .مؤسسة الرسالة ، بريوت  -هـ  ١٤١٥الطبعة األوىل  زهري النجار ، 

 :لسعدي ، حتقيق تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبدالرمحن ا -١٩
  .مؤسسة الرسالة ، بريوت  -هـ  ١٤٢١، الطبعة األوىل   عبدالرمحن بن معال اللوحيق

حممد إبراهيم احلفناوي ، : اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب ، راجعه وعلق عليه  -٢٠
 ١٤١٦ بعة الثانيةطال  - هـ ١٤١٤ بعة األوىل طالحممود حامد عثمان ، : خرج أحاديثه 

  .هـ ، دار احلديث بالقاهرة 
 ١٤٢٧عبداهللا التركي ، الطبعة األوىل  .د :ق اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ، حتقي –٢١

  لبنان –مؤسسة الرسالة ، بريوت 
الطبعة عبداهللا التركي ، . د: الدر املنثور يف التفسري باملأثور ، للسيوطي ، حتقيق  -٢٢

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ، ، م  ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٤األوىل  
  .القاهرة 

حممود حممد شاكر ، : ، عبد القاهر اجلرجاين ، قرأه وعلق عليه  دالئل اإلعجاز -٢٣
  .مكتبة اخلفاجي بالقاهرة  -م  ٢٠٠٤ -هـ   ١٤٢٤ اخلامسة  بعة طال
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، األلوسي ، دار الفكر للطباعة  يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين -٢٤
  .م  ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨، طبعة  لتوزيعوالنشر وا

حممد أمحد : املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، األلوسي ، حتقيق روح  -٢٥
م ، دار إحياء ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األمد ، عمر عبدالسالم السالمي ، الطبعة األوىل 

  ) .لبنان  - بريوت ( التراث العريب 
د لإلمام مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حمم –زاد املسري يف علم التفسري  –٢٦

  . دمشق  –هـ ، املكتب اإلسالمي بريوت ١٤٠٧ بعة الرابعة طالاجلوزي ، 
بعة طسر الفصاحة ، ابن سنان اخلفاجي ، شرح وتصحيح عبد املتعال الصعيدي ،  -٢٧

  .ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده  مكتبةم  ،  ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩
هـ ، املطبعة ١٣١٨ بعة األوىلطالشرح الشيخ الدسوقي املصري لتلخيص املفتاح   -٢٨

  .  مصر  -األمريية  ببوالق
 ،على حممد البجاوي : أبو هالل العسكري ، حتقيق ) الكتابة والشعر ( الصناعتني  -٢٩

  .دار إحياء الكتب العربية -م ١٩٥٢هـ ١٣٧١حممد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة األوىل 
بعة األوىل طالبكي ، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ، اء الدين الس -٣٠

   .  مصر  -ببوالق  هـ ، املطبعة األمريية ، ١٣١٨
 -ار  ـؤسسة املختـم بعة الثانية ،طالبسيوين عبد الفتاح فيود ، . د - علم البديع  -٣١
   .) األحساء ( دار املعامل الثقافية ) القاهرة ( 
  .ديب  -القلم  دار -هـ  ١٤١٩الطبعة األوىل  -وليد قصاب . علم املعاين ، د -٣٢
فتح القدير ، اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ، لإلمام الشوكاين ،  -٣٣

  دار احلديث ، القاهرة -هـ ١٤١٣ -الطبعة األوىل   –سيد إبراهيم : حتقيق 
هـ ، دار الشروق  ١٤٢٣يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، الطبعة الثانية والثالثون   –٣٤
  ) بريوت - القاهرة( 

نسخة مصورة عن الطبعة  –حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  –القاموس احمليط  –٣٥
  .اهليئة املصرية العامة للكتاب  -هـ  ١٣٠١الثالثة للمطبعة األمريية سنة 
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أمحد احلمادي ، . د/ حتقيق . للسيوطي   -قطف األزهار يف كشف األسرار  -٣٦
   . ألوقاف والشؤون اإلسالمية  ، قطرهـ إصدار وزارة ا١٤١٤ بعة األوىل طال

  .ملربد ، مؤسسة املعارف ، بريوت الكامل يف اللغة واألدب ، ا -٣٧
اعتىن  -وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، للزخمشري الكشاف عن حقائق الترتيل  -٣٨
 -بريوت ( دار املعرفة  -م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ بعة األوىلطالخليل مأمون شيحا ،  :به 

  . )لبنان 
حممد الصادق  - أمني حممد عبد الوهاب : لسان العرب ، ابن منظور ، اعتىن به  -٣٩
مؤسسة  -م ، دار إحياء التراث العريب ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧ بعة الثانية طال  ي ،العبيد

  .) لبنان  - بريوت ( التاريخ العريب 
عبد السالم : ق احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية األندلسي ، حتقي -٤٠

  .دار الكتب العلمية ، لبنان  -م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة األوىل  عبد الشايف حممد ، 
بعة الثالثة  طاليوسف الشيخ حممد ، : خمتار الصحاح ، الرازي ، اعتىن ا  -٤١

  ).وت بري - صيدا  (م ، املكتبة العصرية ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
 -بعة األوىل طالحممد الصامل ، . د -املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة  -٤٢

  .الرياض   - دار اشبيليا  - م ١٩٩٧هـ ١٤١٨
حسين .د: املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، بدر الدين بن مالك ، شرح وحتقيق  -٤٣

  .يوسف مكتبة اآلداب باجلماميز  عبد اجلليل
هـ ، املطبعة ١٣١٨ بعة األوىل طالاملطول واملختصر ، سعد الدين التفتازاين ،  -٤٤

  . مصر  - األمريية  ببوالق 
سليمان احلرش ،  –عثمان ضمريية  –حممد النمر : زيل للبغوي ، حتقيق ـمعامل التن -٤٥

  .دار طيبة للنشر والتوزيع هـ  ١٤٠٩طبعة 
م ، دار العلوم ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ بعةمعجم البالغة العربية ، بدوي طبانة ، ط -٤٦

  . للطباعة والنشر  ،  الرياض
، مكتبة  ٢٠٠٠أمحد مطلوب ، طبعة . معجم املصطلحات البالغية وتطورها ، د -٤٧

  ) .لبنان (  -لبنان ناشرون 
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 بعة األوىل طالأكرم عثمان يوسف ، : مفتاح العلوم ، السكاكي ، حتقيق  -٤٨
  .م ، مطبعة دار السالم ١٩٨١ - ـ ه١٤٠٠

بعة الثانية طالالعاكوب ،  عيسى علي. املفصل يف علوم البالغة العربية ، د -٤٩
  .، اإلمارات   م دار القلم٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

   م ـ، دار األرقأمحد الزعيب : اعتناء ودراسة  ،ابن خلدون مقدمة ابن خلدون ،  -٥٠
  . )لبنان  - بريوت ( 
مكتبة ضة مصر  بعة الثانية ،طالأمحد أمحد بدوي ، . من بالغة القرآن ، د -٥١

  .ومطبعتها 
 بعة األوىلطالالفتاح يف شرح تلخيص املفتاح ، ابن يعقوب املغريب ،  مواهب -٥٢

  .مصر  -ببوالق  هـ ، املطبعة األمريية ،١٣١٨
بعة طالعبد احلميد الدخاخين ، : حممد عبدا هللا دراز ، اعتىن به . النبأ العظيم ، د -٥٣

  .هـ ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ١٤٢١ - الثانية 
 - هـ ١٣٩٦بعة األوىل طالرر يف تناسب اآليات والسور ، البقاعي ، نظم الد -٥٤

  .عارف العثمانية حبيدر آباد دائرة امل م ١٩٧٦
هـ ١٤١٦ بعة األوىل طالناصر اخلنني ، . د النظم القرآين يف آيات اجلهاد ، -٥٥

  . م مكتبة التوبة بالرياض١٩٩٦
الطبعة الثالثة ، مكتبة  -فى كمال مصط: نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، حتقيق  -٥٦

  . اخلاجني بالقاهرة 
دار ) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  ( النكت يف إعجاز القرآن ، الرماين ،  - ٥٧

  . املعارف ، القاهرة 
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 ٣٨٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رس املفصل ـالفه
 للموضوعات
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 ٣٨٩ 

  اتـل للموضوعـرس املفصــالفه

  الصفحة  املـوضــوع
  ٣  املقدمــــة 

  ٢٦ -  ١٠  التمهيد 

  ٢١ -  ١١  عالقة علم البديع بالنظم القرآين : املبحث األول 
  ١١  تعريف علم البديع 

  ١٣  حملة عن تطور علم البديع ونشأته 
  ١٦  أنواع علم البديع 

  ١٦  ه األقسامأول من قسم البديع إىل هذ
  ١٧  وظيفة علم البديع يف كشف أسرار القرآن الكرمي 

  ١٧  )البديع جاء للزينة ( مناقشة مقولة 
  ١٩  الرأي يف التوسع يف تقسيم علم البديع

  ١٩  شواهد قرآنية على عالقة البديع بالنظم القرآين
  ٢٦ -  ٢٢  اللف والنشر ، مفهومه ، أقسامه ، بالغته : املبحث الثاين 

  ٢٢  مفهوم اللف والنشر 
  ٢٢  أول من التفت إىل فن اللف والنشر من البالغيني 

  ٢٤  أقسام اللف والنشر  
  ٢٤  : اللف املفصل والنشر املفصل ، وهو نوعان  - ١

  ٢٤  لف مفصل ونشر مرتب : األول 
  ٢٤  لف مفصل ونشر غري مرتب : الثاين 
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 ٣٩٠ 

  ٢٥  وصف النشر غري املرتب بالنشر املشوش 
  ٢٥  اللف امل والنشر املفصل  - ٢

  ٢٦  بالغة اللف والنشر 
  ٦٨ -  ٢٧  صـور اللــف والنشــــر: الفصـل األول 

  ٤٥ -  ٢٨  .اللف املفصل والنشر املرتب : املبحث األول 
  ٢٨  توطئة 

١ - â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üá  ٢٩  

٢ - â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur á  ٢٩  

٣ - â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#  á  ٣٠  

٤ - â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á   ٣٢  

٥ - â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á  ٣٣  

٦ - â uq èdur î Ï%©!$# t,n=y{ ÏNº uq» yJ¡¡9$# ößöë F{ $#ur Èd,ys ø9$$ Î/ ( á  ٣٤  
٧ - â ûw çmà2 Íë ôâè? ãç» |Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç»|Áö/F{ $# ( uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéçÎ6sÉ ø:$# ÇÊÉÌÈ á  ٣٤  
٨ - â ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ôm é& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Á èù ` ÏB ÷bà$©! AOäÅ3ym Aéç Î7yz  á    ٣٥  

٩ - â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §NèO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) á  ٣٥  

١٠  - â ô t̀Bur ÞOn=øßr& Ç £̀J ÏB 3ìuétIøù$# ín? tã «!$# $¹/ Éãü2 á  ٣٦  

١١ - â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9$# á  ٣٧  

١٢ - â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur  á  ٣٧  

١٣ - â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B ( á  ٣٨  

١٤ - â ô Ï̀Bur ¾Ïm ÏG» tÉ#uä /ä3ãB$ uZ tB È@ øã©9$$ Î/ Íë$ pk̈]9$#ur Nä.ät!$ tóÏGö/ $#ur ` ÏiB ÿ¾Ï&Î#ôÒ sù á  ٣٩  
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 ٣٩١ 

١٥ - $£J s9ur â #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $#  á  ٣٩  

١٦ - â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á ٤٠  

١٧  - â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx©  á ٤١  

١٨  - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# á ٤١  

١٩ - â !$̄RÎ) çm» oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB  á ٤٢  

٢٠ - â y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# á ٤٢  

٢١ - â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur á  ٤٣  

٢٢ - â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü°  á ٤٤  

٢٣ - â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ  á ٤٤  

٢٤ - â öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù  á ٤٥  
  ٥٨ -  ٤٦  . اللف املفصل والنشر غري املرتب: املبحث الثاين 

  ٤٧  توطئة 
١ - â ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù á  ٤٨  

٢ - â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# á  ٤٨  

٣ - â $tBur tb% x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå á  ٤٩  

٤ - â t̀Bur ó= Å¡ õ3tÉ ºp t«ÿãÏÜyz ÷r r& $ \ÿùS Î) á   ٥٠  

٥ - â tA$ s% ur _|pRùQ $# ` ÏB ÏQöq s% tböq tãöçÏù á ٥٠  

٦ - â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  á ٥١  

٧ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/  á ٥٢  
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 ٣٩٢ 

٨ - â ¨b Î) ìÏä$ t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô  á ٥٣  

٩-â   $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä á ٥٣  

١٠  - â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ á ٥٤  

١١  - â tA$s% óO s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô á  ٥٤  

١٢ -â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( á  ٥٥  

١٣ - â  b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$#  á  ٥٦  

١٤ - â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  á ٥٦  

١٥ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så á ٥٧  

١٦ - â öN s9r& x8 ôâÉgsÜ $VJäÏK tÉ 3ìur$t«sù á ٥٨  
  ٦٨ -  ٥٩  اللف امل والنشر املفصل : املبحث الثالث 

  ٦٠  توطئة 
١ - â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså } á  ٦١  

٢ - â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR á  ٦١  

٣ - â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâ tG öksE  á  ٦٢  
٤-â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î) ur öUqà)÷è tÉur xÞ$t7 óô F{$#ur á  ٦٢  

٥ - â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 á  ٦٣  

٦ - â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# á  ٦٣  

٧ - â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur á  ٦٣  

٨ - â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï%©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur á  ٦٣  
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 ٣٩٣ 

٩ - â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# á  ٦٥  

١٠ - â Nx.ur Ï̀iB >p tÉöçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  á    ٦٦  

١١ - â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# á  ٦٧  

١٢ - â  * ã@sWtB Èû÷üs)É Ìçxÿø9$# 4ëyJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹F{ $#ur Îéç ÅÁ t7ø9$#ur ÆìäÏJ¡¡9$#ur á  ٦٧  

١٣ - â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë á  ٦٨  
  ٢١٣ -  ٦٩ اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى اآلية : الفصل الثاين 

  ١١٣ -  ٧٠ املفردات : املبحث األول 
  ٧٠ توطئة 

١ - â ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù á  ٧١  

٢ - â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üá  ٧٣  

٣ - â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur á  ٧٤  

٤ - â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså } á  ٧٦  

٥ - â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR á  ٧٧  

٦ - â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâ tG öksE  á  ٧٨  
٧-â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î) ur öUqà)÷è tÉur xÞ$t7 óô F{$#ur á  ٧٩  

٨ - â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# á  ٨٠  

٩ - â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#  á  ٨١  

١٠  - â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á  ٨٣  

١١  - â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 á  ٨٥  
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 ٣٩٤ 

١٢  - â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á  ٨٦  

١٣ - â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) á  ٨٧  

١٤  - â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4á  ٨٩  

١٥  - â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur á  ٩٠  

١٦ - â uq èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( á  ٩١  

١٧ - â ûw çmà2Íë ôâè? ãç»|Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç» |Áö/F{ $# ( uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéçÎ6sÉ ø:$# ÇÊÉÌÈ á  ٩٢  

١٨  -   â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# á   ٩٤  

١٩ - â Nx.ur Ï̀iB >p tÉöçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  á  ٩٥  

٢٠ - â tA$s% ur _|pRùQ $# Ï̀B ÏQöq s% tböq tãöçÏù á ٩٧  

٢١ - â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# á  ٩٨  

٢٢ - â ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ôm é& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Á èù ` ÏB ÷bà$©! AOäÅ3ym Aéç Î7yz  á  ٩٩  

٢٣  - â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î)  á  ١٠٠  

٢٤  - â  ã@ sWtB Èû÷üs)É Ìçxÿø9$# 4ëyJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹F{ $#ur Îéç ÅÁ t7ø9$#ur ÆìäÏJ¡¡9$#ur á ١٠١  

٢٥ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/  á ١٠٣  

٢٦ -â   $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä á ١٠٤  

٢٧  - â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9$# á ١٠٥  

٢٨ - â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë á  ١٠٦  

٢٩ - â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur  á  ١٠٧  
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 ٣٩٥ 

٣٠ - â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( á  ١٠٨  

٣١  - â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á ١٠٩  

٣٢ - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# á ١١١  

٣٣  - â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  á ١١٢  

٣٤ - â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü°  á ١١٣  
  ١٥١ - ١١٤ كيباالتر: املبحث الثاين 

  ١١٥ توطئة 
١ - â ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù á  ١١٦  

٢ - â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üá  ١١٧  

٣ - â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur á  ١١٨  

٤ - â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså } á  ١١٩  

٥ - â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR á  ١٢٠  

٦ - â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâ tG öksE  á  ١٢٢  
٧-â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î) ur öUqà)÷è tÉur xÞ$t7 óô F{$#ur á  ١٢٣  

٨ - â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# á  ١٢٤  

٩ - â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#  á  ١٢٥  

١٠  - â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á  ١٢٦  

١١  - â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 á  ١٢٨  

١٢  - â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á  ١٢٩  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٣٩٦ 

١٣ - â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) á  ١٣٠  

١٤  - â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4á  ١٣١  

١٥  - â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuë ur á  ١٣٣  

١٦  - â uq èdur î Ï%©!$# t,n=y{ ÏNº uq» yJ¡¡9$# ößöë F{ $#ur Èd,ys ø9$$ Î/ ( á  ١٣٤  

١٧  - â ûw çmà2Íëôâè? ãç» |Áö/ F{ $# uqèdur à8Íëôâ ãÉ tç» |Áö/ F{ $# ( uqèdur ß#ãÏǕ=9 $# çéç Î6 sÉ ø: $# ÇÊÉÌÈ á    ١٣٦  

١٨  -   â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# á   ١٣٦  

١٩ - â Nx.ur Ï̀iB >p tÉöçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  á  ١٣٨  

٢٠  - â tA$ s% ur _|pRùQ $# ` ÏB ÏQöq s% tböq tãöçÏù á ١٣٩  

٢١ - â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# á  ١٤٠  

٢٢ - â ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ôm é& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Á èù ` ÏB ÷bà$©! AOäÅ3ym Aéç Î7yz  á  ١٤٠  

٢٣  - â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î)  á  ١٤١  

٢٤  - â  ã@ sWtB Èû÷üs)É Ìçxÿø9$# 4ëyJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹F{ $#ur Îéç ÅÁ t7ø9$#ur ÆìäÏJ¡¡9$#ur á ١٤٢  

٢٥ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/  á ١٤٢  

٢٦ -â   $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä á ١٤٤  

٢٧  - â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9$# á ١٤٤  

٢٨ - â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë á  ١٤٥  

٢٩ - â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur  á  ١٤٦  

٣٠ - â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( á  ١٤٧  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٣٩٧ 

٣١ - â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á ١٤٨  

٣٢ - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# á ١٤٩  

٣٣ - â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  á ١٥٠  

٣٤ - â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü°  á ١٥١  
  ١٨٢ - ١٥٢ صوير والتحسني الت:  املبحث الثالث

  ١٥٣ توطئة 
١ - â ¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp |Êq ãèt/ $yJ sù $ygs%öq sù á  ١٥٤  

٢ - â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur á  ١٥٥  

٣ - â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså } á  ١٥٧  
٤-â ôQr& tbqä9qà)s? ¨bÎ) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î) ur öUqà)÷è tÉur xÞ$t7 óô F{$#ur á  ١٥٩  

٥ - â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#  á  ١٦٠  

٦ - â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á  ١٦١  

٧ - â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 á  ١٦٤  

٨ - â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á  ١٦٥  

٩ - â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) á  ١٦٦  

١٠ - â ÏMs9$ s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur 4á  ١٦٧  

١١  - â uq èdur î Ï%©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9$# ößöë F{$#ur Èd,ys ø9$$ Î/ ( á  ١٦٨  

١٢  - â ûw çmà2Íëôâ è? ãç» |Áö/ F{ $# uqèdur à8Íëôâ ãÉ tç» |Áö/ F{ $# ( uqèdur ß#ãÏǕ=9 $# çéç Î6 sÉ ø: $# ÇÊÉÌÈ á    ١٦٩  

١٣  -   â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞO ßguã Ï?ù' s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# á   ١٧٠  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٣٩٨ 

١٤ - â Nx.ur Ï̀iB >p tÉöçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  á  ١٧١  

١٥  - â tA$ s% ur _|pRùQ $# ` ÏB ÏQöq s% tböq tãöçÏù á ١٧٢  

١٦  - â ç!9# 4 ë=» tG Ï. ôMyJ Å3ôm é& ¼ çmçG» tÉ#uä §NèO ôMn=Å_Áèù Ï̀B ÷b à$©! AOäÅ3ym AéçÎ7 yz  á    ١٧٣  

١٧  - â  ã@ sWtB Èû÷üs)É Ìçxÿø9$# 4ëyJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹F{ $#ur Îéç ÅÁ t7ø9$#ur ÆìäÏJ¡¡9$#ur á  ١٧٣  

١٨ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/  á ١٧٤  

١٩ -â   $uZù=yèy_ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$#ur Èû÷ü tG tÉ#uä á ١٧٦  

٢٠  - â üwur ö@ yèøgrB x8 yâ tÉ »'s!q è=øótB 4í n< Î) y7 É)ãZ ãã üwur $ ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9$# á ١٧٧  

٢١ - â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur  á  ١٧٨  

٢٢ - â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB ( á  ١٧٨  

٢٣ - â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á ١٧٩  

٢٤ - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# á ١٨١  

٢٥ - â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s%  á ١٨١  

٢٦ - â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü°  á ١٨٢  

  ٢١٣ - ١٨٣  القته باملوضوعات ع: املبحث الرابع 
  ١٨٤  توطئة 
  ١٨٦ العقيدة والتوحيد  : األول

١ - â uq èdur î Ï%©!$# t,n=y{ ÏNº uq» yJ¡¡9$# ößöë F{ $#ur Èd,ys ø9$$ Î/ ( á  ١٨٦  

٢ - â ûw çmà2 Íë ôâè? ãç» |Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç» |Áö/F{ $# ( uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéçÎ6sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á    ١٨٧  
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 ٣٩٩ 

٣ - â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öNßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# á  ١٨٧  

٤ - â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á ١٨٨  
  ١٨٩ األحكام الشرعية اليت ختص اتمع اإلسالمي الداخلي : الثاين 

١ - â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãN ä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# á  ١٨٩  

٢ - â ãç öky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#  á  ١٩٠  

٣ - â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á  ١٩١  

٤ - â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B 4 á  ١٩٢  

٥ - â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) á  ١٩٣  

٦ - â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur á  ١٩٤  
  ١٩٥  قصص األمم السابقة  :الثالث 

١ - â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© üá  ١٩٥  

٢ - â øåÎ) ur óOçFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur á  ١٩٦  

٣ - â §N èO ôM|¡ s% N ä3 ç/q è=è% . Ï̀iB Ïâ÷èt/ öÅ Ï9ºså } á  ١٩٧  

٤ - â N x.ur ` ÏiB >p tÉ öçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcq è=Í¬!$ s%  á    ١٩٧  

٥ - â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tböq tã öç Ïù á  ١٩٨  

٦ - â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë á  ١٩٩  

٧ - â üwur öç Ïiè|Á è? öÇ £âs{ Ä¨$̈Z=Ï9 üwur Ä·ôJ s? íÎû ÇÚöëF{ $# $·mtç tB á  ١٩٩  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٠ 

  ٢٠٠  آيات اهللا الكونية اليت تدل على وحدانيته : الرابع 

١ - â  $uZù=yèy_ ur ü@øã ©9$# uë$pk̈]9$# ur Èû÷ü tG tÉ#uä  á  ٢٠٠  

٢ - â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur á  ٢٠١  
  ٢٠١  الوعد والوعيد  : اخلامس 

١ - â ö@yd tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$#  á  ٢٠١  

٢ - â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øã s9Î) á  ٢٠٢  

٣ - â ûw tbqè%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü°  á  ٢٠٣  
  ٢٠٣  األمثال اليت يضرا اهللا للناس لتبيني احلق ودحض الباطل  :السادس 

١ - â  ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur á  ٢٠٣  

٢ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8ptÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/ á ٢٠٤  

٣ - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $# á ٢٠٥  

  ٢٠٦ ذكر بعض مزاعم املشركني و أهل الكتاب والرد عليهم  :السابع 

١ - â * ¨bÎ) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtGó¡ tÉ br& z>ÎéôØ oÑ WxsVtB $ ¨B Zp |Êq ãèt/ $ yJsù $ ygs% öq sù á ٢٠٦  

٢ - â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâtÉ sp ¨Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR á ٢٠٧  

٣ - â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâ tG öksE 3 á ٢٠٧  

٤ - â ôQr& tbqä9qà)s? ¨b Î) zO¿ Ïdºtç ö/Î) ü@ãÏè» yJ óô Î) ur öY» ys óôÎ) ur öUqà)÷è tÉur xÞ$ t7óô F{ $#ur 

(#qçR% x. #·äqèd ÷rr& 3ìtç» |ÁtR 3á 
٢٠٨  

٥ - â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur á ٢٠٩  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠١ 

  ٢٠٩   –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول : الثامن 
- â $̈B ãA$s)ãÉ y7s9 ûwÎ) $tB ôâs% ü@ã Ï% È@ßôîç=Ï9 Ï̀B y7Î=ö7 s% 4 á ٢٠٩  

  ٢١٠ عالقة املسلمني مع جمتمع الكفار اخلارجي : التاسع 

- â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á ٢١٠  

  ٢١٢ أوصاف القرآن الكرمي : العاشر 

- â ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ôm é& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Á èù Ï̀B ÷bà$©! AOäÅ3ym Aéç Î7yz  á    ٢١٢  

  ٢١٢  النصح واإلرشاد: احلادي عشر 

- â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã üwur $ygôÜÝ¡ ö6 s? ¨@ä. ÅÝó¡ t6 ø9$# á  ٢١٢  

اللف والنشر يف سياق النظم على مستوى : الفصل الثالث 
  ٣١١ - ٢١٤ ع والسـورةاملقطـ

  ٢٤٤ - ٢١٥  املفردات : املبحث األول 
  ٢١٥  توطئة 

١ - â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# á  ٢١٦  

٢ - â $tBur tb% x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå á  ٢١٧  

٣ - â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á  ٢١٨  

٤ - â ¨b Î) ìÏä$ t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô á  ٢٢٢  

٥ - â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ á  ٢٢٤  

٦ - â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B  á ٢٢٦  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٢ 

٧ - â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $#  á ٢٢٨  

٨ - â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© á  ٢٢٩  

٩ - â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# á ٢٣١  

١٠ - !$̄RÎ)â çm»oY ø9tìR r& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB  á ٢٣٣  

١١ - â y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# á ٢٣٤  

١٢ - â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á ٢٣٥  

١٣ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så á ٢٣٧  

١٤ - â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ á ٢٣٩  

١٥ - â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô á ٢٤١  
  ٢٧٠ - ٢٤٥ كيب االتر: املبحث الثاين 

  ٢٤٦ توطئة 
١ - â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# á  ٢٤٧  

٢ - â $tBur tb% x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå á  ٢٤٨  

٣ - â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á  ٢٤٩  

٤ - â ¨b Î) ìÏä$ t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô á  ٢٥١  

٥ - â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ á  ٢٥٣  

٦ - â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B  á ٢٥٥  

٧ - â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $#  á ٢٥٦  

٨ - â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© á  ٢٥٧  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٣ 

٩ - â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# á ٢٥٨  

١٠ - !$̄RÎ)â çm»oY ø9tìR r& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB  á ٢٦٠  

١١ - â y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# á ٢٦١  

١٢ - â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á ٢٦٢  

١٣ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så á ٢٦٥  

١٤ - â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ á ٢٦٧  

١٥ - â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô á ٢٦٨  
  ٢٩١ - ٢٧١ التصوير والتحسني : لثالث املبحث ا

  ٢٧٢ توطئة 
١ - â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# á  ٢٧٣  

٢ - â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á  ٢٧٤  

٣ - â ¨b Î) ìÏä$ t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô á  ٢٧٦  

٤ - â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ á  ٢٧٧  

٥ - â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B  á ٢٧٨  

٦ - â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $#  á ٢٨٠  

٧ - â tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© á  ٢٨١  

٨ - â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# á ٢٨٢  

٩ - â y7Ï9ºså O ßgäón=ö7 tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# á ٢٨٣  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٤ 

١٠ - â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á ٢٨٥  

١١ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så á ٢٨٦  

١٢ - â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ á ٢٨٧  

١٣ - â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô á ٢٨٩  
  ٣١١ - ٢٩٢ عالقته باملوضوعات : املبحث الرابع 

  ٢٩٣ توطئة 
  ٢٩٥ األحكام الشرعية  :األول 

- â (#q Ýà Ïÿ» ym ín? tã ÏNºuq n=¢Á9$# Ío 4q n=¢Á9$#ur 4ësÜóôâq ø9$# á ٢٩٥  
  ٢٩٦ أخبار األمم السابقة: الثاين 

١ - â $tBur tb% x. óOßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öç Ïÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå á  ٢٩٦  

٢ - â tA$s% Éb> uë þíÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éjãs3 ãÉ á ٢٩٧  

٣ - â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B (  á ٢٩٩  
  ٣٠٠ التأمل والتدبر يف اآليات والدالئل  :الثالث 

١ - â ûÉiï r( ü2ur ô Ï̀iB 7p tÉ#uä íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur á ٣٠٠  

٢ - â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur  á ٣٠٢  

٣ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så á ٣٠٣  

٤ - â Ìç ÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ  á ٣٠٤  
  ٣٠٥ . مصري العباد يوم القيامة  :الرابع 



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٥ 

١ - â ¨b Î) ìÏä$ t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô á  ٣٠٥  

٢- â tûï Ï%©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© á  ٣٠٦  

٣ - â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# á  ٣٠٧  
  ٣٠٨ وصف حال املؤمنني الصادقني  :  اخلامس

- â $£J s9ur #uä uë tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# á ٣٠٨  
  ٣٠٩ ووقت نزولهالقرآن الكرمي  بيان بعض أوصاف :  السادس

- !$̄RÎ)â çm»oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç» t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB á ٣٠٩  
  ٣٠٩  -صلى اهللا عليه وسلم  –هللا على رسوله من فضائل ا:  السابع

- â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô  á  ٣٠٩  
  ٣١٠   –صلى اهللا عليه وسلم  –تسلية الرسول :  الثامن

- â óÚÌçôãr' sù ` tã ` ¨B 4í ¯<uq s? ` tã $ tRÌçø.Ïå óO s9ur ÷äÌçãÉ ûwÎ) no4q uäys ø9$# $ uã÷Rëâ9$# ÇËÒÈ 

y7 Ï9º så O ßgäón=ö7tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$# 4 á 
٣١٠  

  ٣٥٨ - ٣١٢ األغراض البالغية للف والنشر: الفصل الرابع 
  ٣١٣ توطئة 

  ٣٢١ - ٣١٤  التوكيد : املبحث األول 
١ - â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãNä3 øã n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# íÎû ën=÷Fs)ø9$# á  ٣١٥  

٢ -  â êkptø:$# Öç ßgô©r& ×M» tBq è=÷è̈B á  ٣١٧  

٣ - â y7tRq è=t«ó¡ oÑ Ç t̀ã Ìç ök¤¶9$# ÏQ#tç ysø9$# 5A$tFÏ% ÏmäÏù á  ٣١٨  

٤ - â tAtìRr& öÆÏB Ïä !$yJ ¡¡9$# [ä !$tB ôMs9$|¡ sù 8p tÉ Ïä÷rr& $yd Íëyâs)Î/  á  ٣١٩  

٥ -  â üwur ö@yèøgrB x8 yâtÉ »' s!q è=øótB 4ín<Î) y7É)ãZãã á  ٣٢٠  



 ـــــــــــــــ الفهارس الفنية  ــــــــــــــ 

 ٤٠٦ 

٦ - â !$̄RÎ) çm» oY ø9tìRr& íÎû 7' s#øã s9 >p x. tç»t6 ïB 4 $̄RÎ) $̈Zä. z̀ É ÍëÉãZãB á  ٣٢٠  
  ٣٢٧ - ٣٢٢  تفخيم املبهم : املبحث الثاين 

١ - â t̀Bur ó=Å¡ õ3 tÉ ºp t«ÿã ÏÜyz ÷rr& $\ÿùS Î) á  ٣٢٣  

٢ - â $yJ ¯RÎ) (#ätÂ tì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur á  ٣٢٤  

٣-  â ûw çmà2 Íë ôâè? ãç» |Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç» |Áö/F{ $# ( uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéçÎ6sÉø:$# ÇÊÉÌÈ á  ٣٢٥  

٤-  â ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ôm é& ¼çm çG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Á èù Ï̀B ÷bà$©! AOäÅ3ym Aéç Î7yz  á    ٣٢٥  

٥- â Èb r&ur (#rãç ÏÿøótFóô$# ö/ ä3 / uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9Î) á  ٣٢٦  

٦- â Ï̀Bur ¾Ïm ÏG yJ ôm§ë ü@yèy_ â/ ä3 s9 ü@øã ©9$# uë$yg̈Y9$#ur á  ٣٢٧  
  ٣٣٢ - ٣٢٨  اإلقناع : املبحث الثالث 

١- â  * ã@sW tB Èû÷ü s)É Ìç xÿø9$# 4ëyJ ôã F{ $% ü2 ÉdO |¹ F{$#ur ÎéçÅÁ t7 ø9$#ur ÆìäÏJ ¡¡9$#ur á  ٣٢٩  

٢- tA$s% â óO s9r& y7În/ tç çR $uZäÏù #Yâã Ï9ur |M÷W Î6 s9ur $uZäÏù ô Ï̀B x8 Ìç çHéå tûü ÏZÅô  á  ٣٣٠  

٣ - â $tBur ìÈq tG ó¡ oÑ âä !$uã ômF{ $# üwur ÝVºuq øBF{ $#  á  ٣٣١  

٤ - â uq èd ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 uÚöëF{ $# Zwq ä9så  á  ٣٣١  
  ٣٤٠ - ٣٣٣  التفصيل : املبحث الرابع 

١-â * ¨bÎ) ©!$# üw ÿ¾ÄÓ÷ÕtGó¡ tÉ br& z>ÎéôØ oÑ WxsVtB $ ¨B Zp |Êq ãèt/ $ yJsù $ ygs% öq sù á  ٣٣٤  

٢- â øåÎ) ur óO çFù=è% 4Óyõq ßJ» tÉ s̀9 uéÉ9óÁ ¯R 4ín? tã 5Q$yèsÛ 7âÏnºur  á  ٣٣٥  

٣- â ãçöky tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$# á  ٣٣٦  

٤- â #Yä$tã ur (#yäq ßJ rO ur âs%ur öú̈ü t7 ¨? N à6 s9 Ï̀iB öN ÎgÏY Å6» |¡ ¨B á  ٣٣٧  

٥- â tûï Ï%©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© á  ٣٣٨  
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 ٤٠٧ 

٦- â b r& tAq à)s? Ó§øÿtR 4ítAuéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ§ç sù íÎû É=/Zy_ «!$# á  ٣٣٩  

٧- â ÌçÝàZuã ù=sù ß`» |¡RM}$# 4ín<Î) ÿ¾Ïm ÏB$yèsÛ á  ٣٤٠  
  ٣٤٦ - ٣٤١  اإلجياز : املبحث اخلامس 

١ - â §NèO ôM|¡s% Nä3ç/qè=è% . Ï̀iB Ïâ÷è t/ öÅÏ9ºså }ë Îgsù Íouë$yÚ Ït ø:$$ x. ÷rr& ëâx©r& Zouqó¡s% á  ٣٤٢  

٢- â (#q ä9$s%ur s̀9 ü@äz ôâ tÉ sp̈Y yfø9$# ûwÎ) t̀B tb% x. #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR á  ٣٤٣  

٣-  â (#q ä9$s%ur (#q çRq à2 #·äq èd ÷rr& 3ìtç» |Á tR (#rßâtG öksE  á  ٣٤٣  

٤ - â ôQr& tbqä9qà)s? ¨b Î) zO¿Ïdºtç ö/Î) ü@ã Ïè» yJ óôÎ) ur öY»ys óô Î)ur öUqà)÷è tÉur xÞ$t7 óô F{$#ur 

(#qçR% x. #·äqèd ÷rr& 3ìtç» |ÁtR á  
٣٤٤  

٥-  â ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# 3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯» ¬6 Ïmr&ur á  ٣٤٤  

٦ - â N x.ur ` ÏiB >p tÉ öçs% $ yg» uZ õ3n=÷dr& $ yduä!$ yÚ sù $ uZ ßôù' t/ $ ¹G» uãt/ ÷r r& öN èd öcqè=Í¬!$ s%  á    ٣٤٥  

٧- â (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$#  á  ٣٤٥  

٨- â b Ïiår&ur íÎû Ä¨$̈Y9$# Ædkptø:$$Î/ öÇq è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë  á  ٣٤٦  
  ٣٥٢ - ٣٤٧  التقرير والتمكني : املبحث السادس 

١- â (#q à)̈?$#ur $YBöq tÉ ûw ìÌì øgrB ë§øÿtR t̀ã <§øÿ̄R $\«øã x© á  ٣٤٨  

٢- â ¨@Ïmé& öN à6 s9 s' s#øã s9 ÏQ$uäÅ_Á9$# ß] sù§ç9$# 4ín<Î) öN ä3 Í¬!$|¡ ÎS á  ٣٤٩  

٣- â ¨b Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô  á  ٣٥٠  

٤- â * ö@è% t̀B N ä3 è%ãó öç tÉ öÆÏiB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÄßöëF{ $#ur á  ٣٥٠  

٥-  â ¼ çms9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( á  ٣٥١  
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 ٤٠٨ 

٦- â 4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ È@øã ©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô á    ٣٥٢  
  ٣٥٨ - ٣٥٣  اإلثارة والتنبيه : املبحث السابع 

١- â $tBur tb% x. óO ßgs9öq s% HwÎ) b r& (#q ä9$s% $uZ/ uë öçÏÿøî $# $uZs9 $oY t/q çRèå á  ٣٥٤  

٢- â tA$s%ur _| pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã öçÏù âëxã s?r& 4Óyõq ãB ¼ çmtBöq s%ur á  ٣٥٥  

٣- â $£J s9ur #uä uë tbqãZÏB÷s ßJ ø9$# z>#tì ômF{ $# á  ٣٥٥  

٤- â tûï Ï%©!$# (#rãç xÿx. öN çlm; Ò>#xãtã ÓâÉ Ïâx© ( á  ٣٥٦  

٥ - â óÚÌçôãr' sù ` tã `̈B 4í ¯<uq s? t̀ã $ tRÌçø.Ïå óO s9ur ÷äÌçãÉ ûwÎ) no4q uäys ø9$# $ uã÷Rëâ9$# ÇËÒÈ 

y7 Ï9º så O ßgäón=ö7tB z̀ ÏiB ÄN ù=Ïèø9$#  á  
٣٥٧  

٦ - â ûw tbq è%räãtÉ $pké Ïù #Yäöç t/ üwur $¹/#uéü° á  ٣٥٨  
  ٣٥٩  ة ــامتـاخل

  ٣٦٣  ملحق إحصائي مبواضع اللف والنشر يف القرآن الكرمي 
  ٤١٢ - ٣٧٢  الفهارس الفنية 

  ٣٧٣  رس اآليات ــفه
  ٣٨٢  ثبت املصادر واملراجع 

  ٣٨٨  رس املفصل للموضوعات ـالفه
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ل ـرس امـالفه
 للموضوعات
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 ٤١٠ 

  موضوعاتالفهرس امل لل
  

  الصفحـة  املــوضــــوع 
  ٣  ة ــدمــــاملق

   ١٠  د ـــيـهـمـالت

  ١١  عالقة علم البديع بالنظم القرآين : املبحث األول 
  ٢٢  اللف والنشر ، مفهومه ، أقسامه ، بالغته: املبحث الثاين 

  ٢٧   صـور اللــف والنشــــر: الفصـل األول 

  ٢٨  شر املرتب اللف املفصل والن: املبحث األول 
  ٤٦  اللف املفصل والنشر غري املرتب : املبحث الثاين 

  ٥٩  اللف امل والنشر املفصل : املبحث الثالث 

م ـر يف سياق النظـاللف والنش: ـل الثـاين الفص
 وى اآلية ـعلى مست

٦٩  

  ٧٠ املفردات : املبحث األول 
  ١١٤  كيب االتر: املبحث الثاين 

  ١٥٢  التصوير والتحسني : املبحث الثالث 
  ١٨٣  عالقته باملوضوعات : املبحث الرابع 

  ١٨٦ العقيدة والتوحيد  - ١

  ١٨٩ األحكام الشرعية اليت ختص اتمع اإلسالمي الداخلي - ٢
  ١٩٥  قصص األمم السابقة  - ٣
  ٢٠٠  آيات اهللا  الكونية اليت تدل على وحدانيته  - ٤
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  ٢٠١  الوعد والوعيد  - ٥

  ٢٠٣ األمثال اليت يضرا اهللا للناس لتبيني احلق ودحض الباطل  - ٦

  ٢٠٦ ذكر بعض مزاعم املشركني وأهل الكتاب والرد عليهم  - ٧

  ٢٠٩   -صلى اهللا عليه وسلم  -تسلية الرسول  - ٨
  ٢١٠  عالقة املسلمني مع جمتمع الكفار اخلارجي  - ٩
  ٢١٢  أوصاف القرآن الكرمي  - ١٠

  ٢١٢ اإلرشاد النصح و - ١١

م ـر يف سياق النظـاللف والنش: ل الثالث ـالفص
 على مستوى املقطع والسورة 

٢١٤  

  ٢١٥ املفردات : املبحث األول 
  ٢٤٥  كيب االتر: املبحث الثاين 

  ٢٧١  التصوير والتحسني : املبحث الثالث 
  ٢٩٢  عالقته باملوضوعات : املبحث الرابع 

  ٢٩٥ األحكام الشرعية  - ١

  ٢٩٦  أخبار األمم السابقة  - ٢
  ٣٠٠  التأمل والتدبر يف اآليات والدالئل  - ٣
  ٣٠٥  مصري العباد يوم القيامة  - ٤
  ٣٠٨  وصف حال املؤمنني الصادقني - ٥
  ٣٠٩  بيان بعض أوصاف القرآن الكرمي ووقت نزوله - ٦
  ٣٠٩   -صلى اهللا عليه وسلم  -من فضائل اهللا على رسوله  - ٧
  ٣١٠   -صلى اهللا عليه وسلم  -ة الرسول تسلي - ٨
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  ٣١٢ رـاألغراض البالغية للف والنش: ع ـل الرابـالفص

  ٣١٤  التوكيد : املبحث األول 
  ٣٢٢  تفخيم املبهم : املبحث الثاين 

  ٣٢٨  اإلقناع : املبحث الثالث 
  ٣٣٣  التفصيل : املبحث الرابع 

  ٣٤١  اإلجياز : املبحث اخلامس 
  ٣٤٧  التقرير والتمكني :  املبحث السادس
  ٣٥٣  اإلثارة والتنبيه : املبحث السابع 

  ٣٥٩  اخلــامتـــــة

  ٣٦٣  ملحق إحصائي مبواضع اللف والنشر يف القرآن الكرمي
  ٣٧٢  الفهارس الفنية 
  ٣٧٣  فهرس اآليات 

  ٣٨٢  املصادر واملراجع بثبت 
  ٣٨٨  الفهرس املفصل للموضوعات
  ٤٠٩  ت الفهرس امل للموضوعا
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