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٪مال ٕمٶما٦م :
[ير َ٩م ِع اهللُ ا َّ٬م ِذيـ َآٰم ُٽمقا ِٰم ْٽم ُٺمؿ وا َّ٬م ِ
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قن َٙمب ٌٜم]
ا٬مٶمٻم َؿ َد َر َٗمات َواهللُ ٔم ََم َٕم ْٶم َټمٻم َ
{اٚمجاد٬مة}11:

-َ-

اإلىـــداء
* ابتغيت مف هذا العمؿ مرضاة اهلل .
* إلى كالدم العزيزيف اعت از انز كاحترامان.
* إلى زكجي األيسير المحرر الذم يسادددي يي هذا العمؿ م التحي كالتددير.
* إلى الدمكع التي تدهمر يرحان ليسدبم أممهـ أف تدبت يكمان يسدابؿ هب الرحمف،
كدكر اإليماف مف اعتصر حبان؛ ألمدحه قدرة عمى البداء أمؿ الميستدبؿ ،كيمذة كبدم
ابدي بايسؿ.
* إلى الذيف يسطركا بدمائهـ أركع كأدص صفحات المجد كالفداء كالتضحي كالعطاء
شهداء يميسطيف.
* إلى األيسرل كاأليسيرات الدابعيف خمؼ قضبات االحتبلؿ.
* إلى إخكادي كأخكاتي األعزاء.
* إلى كؿ مف له حؽ عمي.
* أهدم هذا الجهد المتكاض يسائبلن المكلى يسبحاده كتعالى أف يتدبمه مدي خالصان
لكجهه الكريـ ،كأف يككف صكابان عمى المدهاج الدكيـ ،كالصراط الميستديـ ،ألف يدف
به كاتبه كمف حكله ،كأف يدف به أجياالن كأجياالن.

-أ-

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كاليسبلـ عمى أشرؼ األدبياء كالمريسميف دبيدا محمد كعمى
آله كصحبه أجمعيف  ...أما بعد:
يإددي أشكر اهلل العمي الددير أكالن كأخي انر عمى تكييده بإتماـ هذه الريسال يهك – عز كجؿ –
أحؽ بالشكر كالتددير كأكلى بهما ،يالحمد هلل الذم كيددي إلدجاز هذا الجهد المتكاض  ،يإف أخطأت
يمف دفيسي ،كاف أصبت ،يمف اهلل كحده ،كما تكييدي إال مف اهلل تعالى.
كما أتكجه بالشكر لمجامع اإليسبلمي الصرح التعميمي الشامخ الذم يساهـ يي تطكر العمـ،
كاعداد العمماء ،كأقدـ شكرم الخالص إلى الدرايسات العميا خاص يي قيسـ اآلداب.
كما أخص بالشكر أيستاذم كمشريي الفاضؿ رئيس جامع األم أ.د .دعماف شعباف عمكاف
الذم خصدي بعدايته كرعايته ،كأخذ بيدم يي خضـ هذا البحث حتى أكصمدي إلى بر األماف ،يمه
مدي كؿ تددير كاحتراـ.
كما أكجه شكرم كتدديرم إلى أيساتذتي جميعان بديسـ المغ العربي بكمي اآلداب بالجامع
اإليسبلمي  ،كالذيف كاف لهـ دكر كبير يي تدديـ الفائدة العممي  ،كالميساعدة المعدكي مف أجؿ اجتياز
هذه الدرايس .
كأيضان شكر خاص إلى زكجي العزيز الذم يسادددي كشجعدي عمى الدرايس  ،كما أكجه
شكرم كتدديرم إلى أمداء مكتب الجامع اإليسبلمي  ،كالدائميف عميها ،كالذيف لـ يبخمكا بأم ميساعدة،
أك أم عكف ييستطيعكده.

-ب-

بيسـ اهلل الرحمف الرحيـ

المـقـدمـة
الحمد هلل الذم شرؼ دبيه بالدرآف ،كأكحى إليه بأيسمى آيات البياف ،حيث قاؿ تعالى:
ْح ُـ * َ٣م َّٻم َؿ ا٬م ُٹم ْر َآ َن * ٙمَ َٻم َؼ ا ِ
{الرمحن ، }4-1 :كعمى دبيدا أيضؿ الصبلة
ان * َ٣م َّٻم َټم ُف ا٬م َب َٿم َ
إلڀم َْس َ
ا٬مر ْ َ
ان] َّ
[ َّ
كاليسبلـ الذم أريسمه اهلل بالحؽ بشي انر كدذي انر لؤلداـ ،يمدذ الددـ يعرؼ العرب بالفصاح كالببلغ
كالبياف ،كجاء الدرآف متحديان لهـ بإعجازه كبياده.

ِ
قاؿ تعالى[ :وإِ ْن ُ٫مٽمْتُؿ ِّم ري ٍ ِ
قر ٍة ِٰم ْـ ِٰم ْثٻمِ ِف َوا ْد ُ٣مقا ُ٠م َپمدَ َاء٫م ُْؿ ِٰم ْـ
َ
ب ِمَّا َڀمزَّ ْ٬مٽمَا َ٣م َٛم َ٣م ْبدڀمَا َ٩م ْځمٕمُقا ٔمِ ُس َ
ْ َْ
ِِ
ُد ِ
٥م] {الـحل. }103:
٥م] {البؼرة ، }23:كقاؿ تعالىَ ...[ :و َه َذا ٬مِ َس ٌ
ان َ٣م َر ِ ٌِّب ُٰمبِ ٌ
ون اهللِ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
كقد احتمت الدرايسات الدرآدي مجاالن لدل عممائدا الصادقيف الذيف بحثكا قضي اإلعجاز يي

الدرآف الكريـ ،كألؼ الددماء مف عممائدا يي هذه الدضي كتبان كثيرة مدها عمى يسبيؿ المثاؿ :كتاب
"مجاز الدرآف" ألبي عبيدة ،ككتاب "إعجاز الدرآف" لمباقبلدي ،كما ظهرت ريسائؿ يي إعجاز الدرآف

مثؿ" :بياف كاعجاز الدرآف" لمخطابي ،ك"الدكت يي إعجاز الدرآف" لمرمادي.

كقد اهتمت كتب التفيسير ببياف اإلعجاز الدرآدي ،كأظهرت يي ثداياها عمكـ الببلغ مف

و
معاف كبياف كبدي لخدم الدص الدرآدي ،كمعري أحكاله ،كمف هذه الكتب :تفيسير "الكشاؼ"

لمزمخشرم ،كتفيسير "مفاتيح الغيب" لمفخر الرازم ،كأيضان تفيسير "ركح البياف" لئلماـ الشيخ إيسماعيؿ
حدي البركيسكم ،كالذم أرغب يي درايس الجادب الببلغي ييه ،حيث لفت دظرم ألده تفيسير غير

مشهكر.

أسـباب اخـتيار البـحث:
 لما كاف مف أبرز كجكه إعجاز الدرآف بياده كيسحره الفدي ،يدد رغبت يي درايس ببلغ الدرآفالكريـ كتعممها كالحصكؿ عمى األجر مف اهلل يسبحاده كتعالى.

 يعد كتاب "ركح البياف" لمبركيسكم كاحدان مف كتب التفيسير التي تيستحؽ الدرايس مف الداحيالببلغي .

 درايس عمكـ الببلغ مف خبلؿ كتب التفيسير التي ال يمكف أف تدفصؿ عدها دتعرؼ مف خبللهاإعجاز الدرآف.
 ييساعد هذا البحث عمى إثراء المكتب العربي مف الداحي الببلغي يي مجاؿ تطبيؽ الدرسالببلغي.

-ج-

 إظهار الصفح المشرق لتراثدا كما يحتكم مف شتى أصداؼ المعري  ،كمف هذه األصداؼ ببلغالدرآف كاعجازه.

منيج البحث:
يتداكؿ مكضكع البحث درايس الميسائؿ الببلغي عدد البركيسكم مف خبلؿ تفيسيره ركح البياف،
بالديسب آللي الدرايس يتتمثؿ يي ايستدراء الدضايا الببلغي كرصدها ،كمف ثـ تصديفها كتحميمها

مداقشتها كقيايسها بما كرد عدد العمماء ،كهذا حيسب ما يي مادة البحث.

الدراسات السابقة:
ييما يتعمؽ بهذا المكضكع كهك "اإلشارات الببلغي يي كتاب ركح البياف يي تفيسير الدرآف
دريس هذا الكتاب درايس ببلغي  ،كلـ تكتب درايس خاص مف
الكريـ" ييما أظف أده لـ ييسبؽ إلى ا

البركيسكم.

خطة البحث
المقدمة:
التمييد :الحديث عف حياة البركيسكم ،ايسمه كديسبه كمكلده ،كعصره كحياته العممي  ،كشيكخه،
كمكادته العممي  ،كآثاره العممي  ،ككياته.
الفصل األول :مسائل عمم المعاني في تفسير روح البيان ،كحصرت مكضكعاته يي التعريؼ
كالتدكير ،كأدكات الربط ،كالخبر كأغراضه الببلغي  ،كاإلدشاء غير الطمبي ،كمكضكعاته كهي:

االيستفهاـ كأغراضه الببلغي  ،األمر كأغراضه الببلغي  ،الدهي كأغراضه الببلغي  ،الدداء ،خركج

الكبلـ عف مدتضى الظاهر ،كمف صكره االلتفات ،كصكره ،التغميب كضركبه ،كض الظاهر

مكض المضمر ،كالتعبير عف الميستدبؿ بمفظ الماضي ،كض المثدى مكض الجم  ،ككض الجم

مكض المثدى ،كمف مكضكعات عمـ المعادي التي ذكرها البركيسكم الدصر كأقيسامه ،كطرقه ،تدديـ
ما حده التأخير ،كاإليجاز ،كاإلطداب ،الحذؼ كأدكاعه ،اإلطداب كمف صكره التفصيؿ عدد

اإلجماؿ ،عطؼ العاـ عمى الخاص ،عطؼ الخاص عمى العاـ ،أيضان التكرار كأغراضه الببلغي ،

االعتراض.

أما الفصل الثاني وىو بعنوان :المحسنات البديعية التي تناوليا الكتاب :كقد حصرتها يي "أيسمكب
الحكيـ ،المدابم  ،المبالغ  ،المشاكم  ،المذهب الكبلمي ،المؼ كالدشر ،اليسمب كاإليجاب ،التبميغ،

التديسيـ ،التمثيؿ ،الترشيح ،التذييؿ ،التضميف ،التكميؿ ،الجم  ،حيسف التعميؿ.
-د-

أما الفصل الثالث فيو الوجية البالغية في توجيو القراءات القرآنية.
والفصل الرابع :تأثره بالسابقين مدهـ مف هك معركؼ ،كله مؤلفات مشهكرة ،كمدهـ مف ليس
معركيان ،كليس له مؤلفات معركي .
أما تأثيره في الالحقين يمف خبلؿ البحث كالدرايس  ،يمـ أجد عمماء الحديف تأثركا بإيسماعيؿ حدي
البركيسكم ربما ألده تركي متصكؼ ميستعرب.
ثم كانت الخاتمة ،كالتي ضمدتها أهـ الدتائج التي خرجت بها مف هذا البحث ،كأهـ التكصيات.
كأيسأؿ اهلل الهدل كالرشاد ،كعمى اهلل قصد اليسبيؿ.

-ق-

تمييد
الحديث عن حياة البروسوي
حياة إسماعيل حقي البروسوي وعصره:
الخٍمػ ػ ػ ىكتي ،الم ػ ػػكلى
ه ػ ػػك إيس ػ ػػماعيؿ حد ػ ػػي ب ػ ػػف مص ػ ػػطفى البركيس ػ ػػكم اإليس ػ ػػبلمبكلي الحدفػ ػ ػي ى
أبك الفداء ،متصكؼ مفيسر ،تركي ميستعرب ،كلد يي آيدكس ( )Aidosكيسكف الديسطدطيدي  ،كادتدػؿ
إلى بركيس  ،ككاف مف أتباع الطريد "الخمكتي " مدفي إلى تكفكرطاغ ،كأكذم ،عاد إلى بركيسػ يمػات

ييها يسد (ُُِٕهػ) (ُُٕٓـ) (ُ).

يعد ابػف عفاف صاحب البلئحات البرقيات أشهر شيػكخه ،كلـ يعثر عمى بياف لتبلميذه (ِ).

مصنفاتو:
لمبركيسكم مصدفات يي شتى العمكـ مدها العربي ،كمدها التركي قاربت اليستيف كتابان يمف مؤلفاته

العربي :

ُ" -األربعكف حديثان".
ِ" -كتاب الخطاب" (تصكؼ).
ّ" -الريسال الخميمي " (يي التصكؼ).
ْ" -ركح البياف يي تفيسير الدرآف" أك تفيسير الدرآف الميسمى بركح البياف ،حيث شرع يي تفيسيره يسد
َُْٗهػ ،كيرغ مده يسد ُُُٕهػ ،كقضى يي تأليفه ثبلث كعشريف يسد .
كمف التآليؼ بالمغ التركي "ركح المثدكم" ك"محمدي شرحي" (ّ).

سبب تأليفو لمكتاب:
يتمخص يسبب تأليفه الكتاب يػي رغبتػه الديػاـ بكاجػب األمػر بػالمعركؼ ،كالدهػي عػف المدكػر

كالكعظ كاإلرشاد ،إضاي إلى رجائه بأف يككف الكتاب شفيعان له يكـ ال يدف ماؿ كال بدكف (ْ).
(ُ) األعبلـ ،خير الديف الزركمي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،جُ ،طَُٖٓٗ ،ـ ،صُّّ.
(ِ) .http://www.tafsir.net/vb/showthread.phpِtُّّq

(ّ) ركح البياف يي تفيسير الدرآف ،اإلماـ الشيخ إيسماعيؿ حدي بف مصطفى الحدفي الخمكتي البركيسكم ،دار الكتب
العممي  ،بيركت ،جُ ،طُ ،صّ.ْ,
(ْ) ُِّٗ=.http://www.tafsir.Det/vb/showthread.phpِ.t

-ُ-

مصادر البروسوي في تفسيره:
تدكعت كتعددت مصادر البركيسكم التي ايستدى مدها مادة تفيسيره مف أهمها:
ففـــي التفســـير :بحػػر العمػػكـ لميسػػمرقددم ،كتفيسػػير ال ارغػػب األصػػفهادي ،كالكيسػػيط لمكاحػػدم ،كمعػػالـ
التدزيؿ لمبغكم ،كالتفيسير الديسفي ،كالكشاؼ لمزمخشرم ،كأحكاـ الدػرآف البػف العربػي ،كمفػاتيح الغيػب
لمػرازم ،كالفتكحػػات المكيػ البػػف عربػػي األددليسػػي ،كالبحػػر المحػػيط لمػرازم ،كالتػػأكيبلت الدجميػ لػػدجـ
ال ػػديف األيس ػػدم الػ ػرازم المع ػػركؼ ب(دايػ ػ ) ،كالج ػػام ألحك ػػاـ الدػ ػرآف لمدرطب ػػي ،كتفيس ػػير الككاش ػػي،
كتفيسير الجبلليف ،كارشاد العدؿ اليسميـ ألبي اليسعكد الذم تأثر به تأث انر كاضحان.
وفي عموم القرآن :أيسباب الدزكؿ لمكاحدم ،البرهاف لمزركشي ،كاإلتداف لميسيكطي.
وفـــي الحـــديث :ص ػػحيح ميسػػمـ كص ػػحيح البخ ػػارم ،كجػػام الترم ػػذم ،كالترغيػػب كالترهي ػػب لممد ػػذرم،
كالمداصد الحيسد لميسخاكم.
وفــي الــوعظ والتصــوف :الريسػػال الدشػػيري لمدشػػيرم ،كالمثد ػكم لجػػبلؿ الػػديف الركمػػي ،كاحيػػاء عمػػكـ
الديف ،كمدهاج العابديف ،كبلهما لمغزالي ،كالتذكرة بأحكاؿ المكتى ،كأمكر اآلخرة لمدرطبي.
وفي الفقو وأصولو :بدائ الصدائ لمكايسادي ،تبييف الحدائؽ لمزيمعي ،األشباه كالدظائر البف دجيـ.
وفـي العقيـدة :المدصػد األيسػدي لمغ ازلػي ،أكػاـ المرجػاف يػي أحكػاـ الجػاف لمداضػي بػدر الػديف الشػبمي
الحدفي ،ريسال الدضاء كالددر البف كماؿ باشا.
وفي التاريخ والتراجم :طبدات الشايعي لميسبكي.
ومــن مصــادره فــي المغ ـة :مفػػردات ألفػػاظ الد ػرآف لم ارغػػب األصػػفهادي ،كالدهاي ػ يػػي غريػػب الحػػديث،
كاألثر البف األثير ،كالدامكس المحيط لمفيركز أبادم ،كلمصابكدي اختصار له مطبكع متداكؿ (ُ).

أسموب البروسوي في التفسير:
ييسر الدرآف كامبلن ذاك انر ايسـ كؿ يسكرة كمكضح دزكلها كعدد آياتها.
يبػػدأ مباش ػرة بتفيسػػير اآليػػات غيػػر مكثػػر مػػف كجػػكه التفيسػػير ،كأحياد ػان يدػػدـ بػػيف يػػدم اليسػػكرة،

كيعتدػػي ببيػػاف الد ػكاحي المغكي ػ ييعػػرض اإلع ػراب إف كػػاف مهم ػان يػػي يهػػـ المعدػػى ،ثػػـ يعتدػػي بتحديػػد
مع ػػادي العب ػػارات كالمص ػػطمحات ييع ػػرؼ ك ػػؿ كممػ ػ تدريبػ ػان ،كيكث ػػر م ػػف االيس ػػتطرادات الت ػػي ت ػػتبلءـ،
كاعتدػػاءه بجادػػب الػػكعظ ،كيكثػػر مػػف ذكػػر أيسػػباب الدػػزكؿ دكف ع ػػزك كمدهػػا المكػػذكب ،ثػػـ يشػػرع يػػي

(ُ) ُِّٗ=.http://www.tafsir.Det/vb/showthread.phpِ.t
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التفيسػػير ،كيتعػػرض لػػذكر الركايػػات كالدصػػص بعػػد ذلػػؾ ،كيكثػػر مػػف ذكػػر اإليس ػرائيميات ،ككػػاف يددػػد

بعضػػها أحيادػان ،كمػػا يتطػػرؽ أحياد ػان لػػذكر المدايسػػب بػػيف اآليػػات ،كيعتدػػي بتفيسػػير اآليػػات الفدهيػ بمػػا
يتدايسب م مػذهب اإلمػاـ أبػي حديفػ  ،كيػذكر أحيادػان بعػض األيسػئم التػي يمكػف أف تثػار حػكؿ اآليػ
كلربما ايستخدـ أيسمكب الفددم .

المنيج البالغي لمبروسوي:
ػاء
أمػػا مػػف الداحيػ الببلغيػ يػػإف المؤلػػؼ لػػـ يتعػػرض بشػػكؿ كايسػ لعمػػـ البػػدي  ،كاعتدػػى اعتدػ ن
كاضحان بعمـ المعادي بإشارات ببلغي مختصػرة متػأث انر بػأبي اليسػعكد ،كهػذه اإلشػارات ال تتجػاكز ذكػر
دػػكع األيسػػمكب الببلغػػي دكف بيػػاف ليسػػر ايسػػتخدامه ،كمكقعػػه مػػف اليسػػياؽ ،أمػػا كبلمػػه يػػي البيػػاف يأقػػؿ

بكثير مف كبلمه يي المعادي.

الجانب اإليجابي في روح البيان:
حكل تفيسيره يكائد مدها:
ُ -كث ػرة الرجػػكع إلػػى المصػػادر كاثباتهػػا ،كال يغيػػر عباراتهػػا إال لحاج ػ  ،كقػػد رج ػ إلػػى أمهػػات يػػي
مياديف العمكـ – إجماالن كما تددـ*.

ِ -م كثرة مصادره يإده ال يكثر مف كجكه التفيسير ،يدتصر عمى ما يراه أقكل الكجكه.
ّ -االهتمػػاـ البػػالغ بجادػػب العظػ كالترغيػػب كالترهيػػب كذكػػر الحكػػـ كالدصػػص كالعظػػات كلعػػؿ هػػذا
يتدايسب م دزعته الصكيي  ،إضاي إلى ما تددـ مف اعتدائه بالجادب الببلغي.

المالحظات عمى تفسير روح البيان:
ُ -يعػػد أقػػرب إلػػى التفيسػػير الصػػكيي اإلشػػارم ال البػػاطدي الفميسػػفي ،كالم ػراد باإلشػػارم :هػػك تأكيػػؿ
آيات الدرآف الكريـ عمى خبلؼ ما تظهػر مدػه بمدتضػى إشػارات خفيػ  ،تظهػر ألربػاب اليسػمكؾ،

كيمكف التكييؽ بيدها كبيف الظكاهر المرادة ،كهذا التفيسير يدبؿ بشركط ،كالمؤلؼ يكثػر جػدان مػف

هذا الدكع ،ييفيسر اآلي إشاريان بعد تفيسيرها ظاهريان.

ِ -يددؿ مف كبار المتصكي آراءهـ ليدؿ عمى المعدى الظاهر ،كالمعدى الباطف لآليات.
ّ -يؤخػػذ عميػػه كث ػرة التعبي ػرات بالفاريسػػي  ،ككث ػرة ايستشػػهاده بالشػػعر الفاريسػػي ممػػا جعػػؿ يػػي تدػػاكؿ
الكتاب صعكب .

ْ -يترجح أف المؤلؼ اعتمد يي مصادره عمى كتب المتصكي (ُ).
ٓ -البركيسكم مدمد كجام يي التفيسير أكثر مف ككده محددان.
(ُ) ُّّٗ=.http://www.tafsir.net/vb/showthread.phpِt
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الفصل األول
مسائل عمم المعاني في تفسير "روح البيان"
تعريــف عمــم المعــاني :إف أصػػؿ عمػػـ المعػػادي دظري ػ الػػدظـ التػػي كضػػعها عبػػد الدػػاهر الجرجػػادي،

يعمػ ػػـ المعػ ػػادي مػ ػػف خػ ػػبلؿ دظري ػ ػ الػ ػػدظـ هػ ػػك العمػ ػػـ الػ ػػذم تػ ػػؤدم بػ ػػه الكػ ػػبلـ حتػ ػػى يكػ ػػكف مطابد ػ ػان
لمدتضػ ػػى الحػ ػػاؿ مػ ػػف تدػػػديـ كتػ ػػأخير ،كحػ ػػذؼ كذكػ ػػر ،كيصػ ػػؿ ككصػ ػػؿ ،كتعري ػػؼ كتدكيػ ػػر ،كقصػ ػػر

كايجاز كاطداب (ُ).

كقػػاؿ اليسػػكاكي" :عمػػـ المعػػادي هػػك تتبػ خػكاص تراكيػػب الكػػبلـ يػػي اإليػػادة ،كمػػا يتصػػؿ بهػػا

مف االيستحيساف كغيره ،ليحترز بالكقكؼ عميها مف الخطأ يػي تطبيػؽ الكػبلـ عمػى مػا تدتضػي الحػاؿ

ذكره" (ِ).

أوالً :التعريف والتنكير:
مف األيساليب الببلغي التي تدتضيها أحػكاؿ المخػاطبيف ،كيدصػدها المػتكمـ أيسػمكب التعريػؼ

كالتدكير (ّ).

 -2التعريف وأنواعو:
التعريف :ما دؿ عمى شيء بعيده

(ْ)

.

كلمتعريؼ أدكاع عدة مدها:

أ -التعريف باالسم الموصول:
االيسـ المكصكؿ مف األيسماء المبهم  ،كلذا يهك محتاج إلى الصم دائمان ،يالصم هػي التػي

تزيؿ إبهام ػه أال تػ ػرل إذا قمػ ػت( :ج ػاء الذم) يكأدؾ لـ تدؿ شيئان ،يػإذا قمػت( :عمػـ كلػ ػ ػدؾ) ،يػإف هػذه
الصم بددت هذا اإلبهاـ.

(ُ) المدخؿ إلى عمـ األيسمكبي كالببلغ العربي  ،يسحر يسميماف مييسر ،دار البداي  ،الطبع األكليُِّْ ،هػ-
َُُِـ ،ص ُٔ.

(ِ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،تحديؽ :د .محمد عبد المدعـ الخفاجي ،جُ ،دار الكتاب
المبدادي ،صْٖ.
(ّ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د.يضؿ حيسف عباس ،صَّٕ.

(ْ) الطراز ،اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراهيـ العمكم اليمدي ،جِ ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،ص ُُ=
ادظر :مف ببلغ الدرآف ،د .محمد شعباف عمكاف ،د .دعماف شعباف عمكاف ،الدار العربي لمدشر كالتكزي ،
الطبع الثادي ُٖٗٗ ،ـ ،صِٕ.

-ْ-

كالتعريؼ بااليسـ المكصػكؿ دقيؽ الميسمؾ يحتاج مدؾ إلى غكص ،كيتطمب إعماؿ يكر (ُ).
كقد كرد ذكر التعريؼ بااليسـ المكصكؿ يي تفيسير البركيسكم يي مكاض مدها:
ِ
ُ َ
ِ
"كم ٍف مكصكل مراد بها
* قاؿ تعالىَ :
[وٰم َـ ا٬مٽمَّاس َٰم ْـ َي ُٹمقل آ َٰمٽمَّا] {البؼرة ،}8:قاؿ البركيسكم :ى
عبد اهلل بف أبي ابف يسمكؿ كأصحابه ،كدظراؤه مف المدايديف ،حيث أظهركا كمم اإليسبلـ لييسممكا مف

الدبي  كأصحابه ،كاعتددكا خبليها ،كأكثرهـ مف اليهكد يإدهـ مف حيث أدهـ صممكا عمى الدفاؽ،

كدخمكا يي عداد الكفار المختكـ عمى قمكبهـ ،كاختصاصهـ زيادة زادكها عمى الكفر ال يأبى دخكلهـ
تحت هذا الجدس ،يإف األجداس إدما تتدكع بزيادات يختمؼ ييها أبعاضها" (ِ).

ب -التعريف بالضمير:
كالضمير كما تعمـ إما لممتكمـ أك المخاطب أك الغائب.
كمف قكله تعالى كما كرد يي تفيسير البركيسكم:
ؽ َ٣م َٛم ُهدً ى ِٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو ُأو َ٬مئِ َ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
قن] {البؼرة.}5:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸمٻمِ ُح َ
قاؿ البركيسكم" :متعمؽ بمحذكؼ كق صف له مبيد لفخامته اإلضايي إثر بياف يخامته

الذاتي مؤكدة لها أم :عمى هدل كائف مف عدده تعالى كهك شامؿ لجمي أدكاع هدايته تعالى كيدكف

تكييده ،كالتعرض لعدكاف الربكبي م اإلضاي إلى ضميرهـ لغاي تفخيـ المكصكؼ ،كالمضاؼ

إليهـ كتشريفهما" (ّ).

ج( -أل العيدية) :ؼ(أؿ) العهدي يمكف أف يككف العهد ييها صراح  ،أك كداي  ،أك عمميان كييسمى
حضكريان كذلؾ.

* العيد الصريح:
أما العهد الصريح يهك أف يتددـ ذكر المعرؼ صراح  ،كالمثاؿ المتددـ :جاء رجؿ،
قًل َ٠م ِ
اهدً ا َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ ٫م َََم َأ ْر َٟم ْٻمٽمَا إِ َ٦م ٩مِ ْر َ٣م ْق َن َر ُٟم ً
يأكرمت الرجؿ ،كمده قكله [ :إِڀمَّا َأ ْر َٟم ْٻمٽمَا إِ َ٬م ْٿمٺم ُْؿ َر ُٟم ً
قًل *
ِ
ا٬مر ُٟم َ
قل َ٩م َځم َٙم ْذڀمَا ُه َأ ْٙم ًذا َؤمِ ًٿمًل] {ادزمل.)ْ( }16*15:
َ٩م َٶم َٯم ٩م ْر َ٣م ْق ُن َّ
(ُ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صَِّ.
(ِ) ركح البياف يي تفيسير الدرآف ،اإلماـ الشيخ إيسماعيؿ حدي بف مصطفى الحدفي الخمكتي البركيسكم المتكيى
(ُُِٕهػ) ،ضبطه كصححه كخرج آياته :عبد المطيؼ حيسف عبد الرحمف ،دار الكتب العممي  ،بيركت،
الطبع األكلى ََِّـُِْْ-هػ ،الجزء األكؿ ،صْٓ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٓ.
(ْ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِّٓ.

-ٓ-

* العيد الكنائي:
أما العهد الكدائي يهك أف ال يتددـ لممعركؼ بػ (أؿ) ،ذكر صريح ،كادما يتددـ ما يدؿ عميه

[و َ٬م ْٿم َس َّ
ا٬مذ٫م َُر ٫مَاألُ ْڀم َثك] {آل عؿران( ،}36:أؿ) هي لمعهد إذف ،كلكده ليس
كداي كمده قكله تعالىَ :
عهدان صريحان ،كادما هك عهد كدائي (ُ).

* العيد العممي أو الحضوري:
قد ال ييسبؽ لممعرؼ بػ (أؿ) ذكر البت ال صراح كال كداي  ،كلكدؾ تدرؾ المدصكد مف
دطؽ المتكمـ يإذا قاؿ لؾ :جاء األيستاذ كأدت تعرؼ أده ليس هداؾ غير هذا األيستاذ ،يإف (أؿ) هدا
لمعهد ،كلكده ليس عهدان صريحان ،كال كدائيان كم ذلؾ عممت المدصكد به ،كأحضرته يي ذهدؾ

إحضا انر تامان ،كلذا ييسمى هذا العهد عهدان حضكريان أك عمميان (ِ).

كقد كرد التعريؼ بػ (أؿ العهدي ) يي عدة مكاض يي تفيسير البركيسكم مدها:
َت َ٬مٺم ُُؿ ا٬مدَّ ُار اآلَ ِٙم َر ُة ِ٣مٽمْدَ اهللِ َٙما٬مِ َٲم ًة ِٰم ْـ ُد ِ
ون ا٬مٽم ِ
َّاس] {البؼرة.}94:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ إِ ْن ٫مَاڀم ْ
قاؿ البركيسكم" :يي محؿ الدصب بخالص أم مف دكف محمد كأصحابه ،يالبلـ لمعهد،
كتيستعمؿ هذه المفظ لبلختصاص يداؿ هذا لي مف دكف الداس ،أم :أدا مختص به ،كالمعدى إف
صح قكلكـ لف يدخؿ الجد إال مف كاف هكدان" (ّ).
ِ
* قاؿ تعالى[ :وهللِ ٣م َٛم ا٬مٽم ِ ِ
اع إِ َ٬م ْٿم ِف َٟمبِ ًٿمًل] {آل عؿران.}97:
َّاس ٘م ُّج ا٬م َب ْٿمت َٰم ِـ ْاٟمتَ َٴم َ
َ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمعهد ،كالحج بالفتح لغ أهؿ الحجاز ،كالكيسر لغ دجد" (ْ).
ِ
ِ
ِ ِ
اٙم َٱم ْق ِن] {ادائدة.}3:
يـ َ٫م َٸم ُروا ِٰم ْـ ِديٽمِٺم ُْؿ َ٩م ًَل ََت َْٱم ْق ُه ْؿ َو ْ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مٺم ُْؿ ٩م ْس ٌؼ ا٬م َٿم ْق َم َيئ َس ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمعهد كالمراد به الزماف الحاضر كما يتصؿ به مف األزمد الماضي
كاآلتي ػ  ،كدظيػ ػره قكلػ ػؾ :كد ػت باألمس شػ ػابان كاليػ ػكـ قد صرت شيخان يإدؾ ال تريد باألمس اليكـ الذم
قبؿ يكمؾ كال باليكـ اليكـ الذم أدت ييه" (ٓ).

(ُ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِّٓ.
(ِ) الببلغ يدكدها كأيدادها ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِّٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٔ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُٕ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صّْٗ.

-ٔ-

ت َو َ٬م ْٿم َس َّ
ا٬مذ٫م َُر ٫مَاألُ ْڀم َثك]
ت َر هب إِ هِّن َو َض ْٶمت َُپما ُأ ْڀم َثك َواهللُ َأ ْ٣م َٻم ُؿ ٔمِ ََم َو َض َٶم ْ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻم ََّم َو َض َٶمت َْپما َ٪ما َ٬م ْ

{آل عؿران.}36:

قاؿ البركيسكم" :مدكؿ هلل أيضان مبيف لتعظيـ مكضكعها ،كري مدزلته ،كالبلـ ييها لمعهد

أم :ليس الذكر الذم كادت تطمبه كتتخيؿ ييه كماالن قصاراه أف يككف ككاحد مف اليسدد كاألدثى
التي كهبت لها ،يإف دائرة عممها كأمديتها ال تكاد تحيط بما ييها مف جبلئؿ األمكر يهي أيضؿ مف

مطمكبها كهي ال تعمـ ،كهاتاف الجممتاف مف مدكؿ اهلل تعالى اعتراضاف بيف مدكؿ أـ مريـ" (ُ).
[أ ِز َ٩م ِ
* قاؿ تعالىَ :
ت اآلَ ِز َ٩م ُة] {الـَّجم.}57:

المذككرت إشعار بأف تعذيبهـ مؤخر إلى يكـ الديام
ا
قاؿ البركيسكم" :يي إيراده عديب

تعظيمان لمدبي  كاف كادكا معذبيف يي الدديا أيضان يي الجمم  ،كالبلـ لمعهد" (ِ).
ْح ُـ َ٣م َٛم ا٬م َٶم ْر ِ
ش ْاٟمت ََقى] {طه.}5:
ا٬مر ْ َ
* قاؿ تعالىَّ [ :

قاؿ البركيسكم" :ري عمى المدح أم :هك الرحمف ،أك مبتدأ كالبلـ ييه لمعهد مشا انر به إلى

مف خمؽ خبره كما بعده" (ّ).

قن ِّم ِد ِ
اٗما] {الـَّرص.}2:
* قاؿ تعالىَ [ :و َر َأ ْي َ
َّاس َيدْ ٙمُ ُٻم َ
يـ اهللِ َأ ْ٩م َق ً
ت ا٬مٽم َ
قاؿ البركيسكم" :أبصرتهـ أك عممتهـ يعدي العرب ،كالبلـ لمعهد ،أك االيستغراؽ العريي

جعمكه خطابان لمدبي  بااليستغفار م أده ال تدصير له ،إذ األمر ال يخصه ياألمر بااليستغفار لمف
يسكاه ،كادخاله يي األمر تغميب" (ْ).

* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال إِ هِّن َ٬مٿمَ ْح ُزڀمُٽمِل َأ ْن ٕم َْذ َه ُبقا ٔمِ ِف َو َأ َٙمافُ َأ ْن َيځمْ ُ٫م َٻم ُف ه
قن] {يوسف.}13:
ْب َو َأ ْڀمت ُْؿ َ٣مٽمْ ُف ٨مَ ا٩مِ ُٻم َ
ا٬مذئ ُ
قاؿ البركيسكم" :ألف األرض كادت مذاب  ،كالبلـ لمعهد الذهدي" (ٓ).
ِ
٨مَٜمي َألَٗمٶم َٻمٽم َ ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٬مئِ ِـ َّاَت َْذ َت إِ ًََلا ْ ِ
٥م] {الشعراء.}29:
َّؽ ٰم َـ ا َٚم ْس ُجقڀم َ
ْ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمعهد أم ألجعمدؾ مف الذيف عريت أحكالهـ يي يسجكدي ،يإده كاف

يطرحهـ يي هكة عميد حتى يمكتكا ،كلذلؾ لـ يدؿ أليسجدؾ" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جِ ،صِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صِٕٓ.
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صّٖٔ.

(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صْٔٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جْ ،صِّٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جٔ ،صِٕٖ.

-ٕ-

ؽ ا٬م ُٹم َرى َڀم ُٹم ُّص َ٣م َٻم ْٿم َ
* قاؿ تعالىٕ[ :مِ ْٻم َ
ؽ ِٰم ْـ َأ ْڀم َبائِ َپما] {األعراف.}101:
قاؿ البركيسكم" :يعدي قرل األمـ المار ذكرهـ يالبلـ لمعهد" (ُ).
ض إِِّن ٘م ِٸم ٌ ِ
ِ
ِ
ٿمؿ] {يوسف.}55:
اٗم َٶم ْٻمٽمل َ٣م َٛم َٙمزَائ ِـ األَ ْر ِ ه َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ْ
ٿمظ َ٣مٻم ٌ
قاؿ البركيسػكم" :أم أرض مصر يالبلـ لمعهد ،أم كلدي أمرها مف اإليراد كالصرؼ" (ِ).
ِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :يا َأُّيا ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا َ٬مٿمب ُٻمق َّڀمٺمُؿ اهللُ ٔمِ َ ٍ ِ
ا٘مٺم ُْؿ] {ادائدة.}94:
ا٬مٲم ْٿمد َٕمٽمَا ُ٬م ُف َأ ْيديٺم ُْؿ َو ِر َٰم ُ
٭مء ٰم َـ َّ
َْ َ ُ
َ َ
ْ
َ ُّ َ
قاؿ البركيسكم" :أم بتحريـ شيء حدير هك الصيد بمعدى المصيد لضرب األمير (يمف)
بيادي قطعان ،كالمراد صيد البر مأككالن كغير مأككؿ ما عدا الميستثديات مف الفكايسؽ ،يالبلـ

لمعهد"(ّ).

التعريف بـ (أل الجنسية):
كالجدس هك الذم يشتمؿ عمى أيراد كثيريف ،كالرجاؿ كالمرأة كاإلديساف كالدرهـ كالديدار
أال ترل أف كؿ كمم مف هذه تصدؽ عمى أيراد كثيريف؟ (ْ).
كقد كرد التعريؼ (بأؿ) الجديسي يي تفيسير البركيسكم يي عدة مكاض مدها:
ِ
ِ
ت ا٬مٽمَّٲمارى ٣م َٛم َ ٍ
ت ا٬مٿمپمقد َ٬مٿمس ِ
* قكله تعالى[ :و َ٪ما َ٬م ِ
ر ٍء َو ُه ْؿ
َ َ َ
َ
َُ ُ ْ َ
رء َو َ٪ما َ٬مت ا٬مٽم ََّٲم َارى َ٬م ْٿم َست ا٬م َٿم ُپمق ُد َ٣م َٛم َ ْ
ْ
ي ْت ُٻم َ ِ
َاب] {البؼرة.}113:
قن ا٬مٺمت َ
َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمجدس أم إدهـ مف أهؿ العمـ كالكتاب كالتبلكة لمكتب ،كحؽ مف
تبل كتابان مف كتب اهلل تعالى ،كآمف به أف ال يكفر بالباقي؛ ألف كؿ كاحد مف كتب اهلل يصدؽ

ما عداه"(ٓ).

ات ِ
* قاؿ تعالى[ :إِرم َذ ِ
ا٬مٶم ََم ِد] {الػجر.}7:
ََ
قاؿ البركيسكم " :صف إلرـ ،كالبلـ لمجدس الشامؿ لمدميؿ كالكثير" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جّ ،صَِِ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صِْٗ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صْْٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جِ ،صِْٔ ،جِ ،صَِٕ ،جّ،
صُّٕ.

(ْ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِّٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صَِٗ.
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،صَّْ.

-ٖ-

َّاس وا ُ ِ
ِ
ِِ
اء و َّ ِ
ِ
ِ
يـ ُيٽم ِْٸم ُٹم َ ِ
ب
٥م ا٬م َٷم ْٿم َظ َوا٬م َٶما٩م َ
ا٬مَّضاء َوا٬مٺمَا٢مټم َ
هلل ُُي ُّ
٥م َ٣م ِـ ا٬مٽم ِ َ
* قاؿ تعالى[ :ا َّ٬مذ َ
ا٬مَّس َ َّ
قن ّم َّ َّ
ِ ِ
٥م] {آل عؿران.}134:
ا ُٚم ْحسٽم َ
قاؿ البركيسكم" :الذيف عمت يكاضمهـ كتمت يضائمهـ ،كالمه يصمح لمجدس ييدخؿ تحته

هؤالء كالعهد يتككف اإلشارة إليهـ" (ُ).

ِ
ِ
ِ
ِ
ٿمؿ]
* قاؿ تعالىَ :
قر َر٘م ٌ
ا٬مسقء إِ ًَّل َٰما َر٘م َؿ َر هِب إِ َّن َر هِب ٨مَ ُٸم ٌ
[و َٰما ُأ َٔم هرئُ َڀم ْٸمز إِ َّن ا٬مٽمَّ ْٸم َس َألَ َّٰم َار ٌة ٔمِ ُّ
{يوسف.}53:
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمجدس ،أم جمي الدفكس التي مف جممتها دفيسي يي حد ذاتها" (ِ).
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ا٬مس ََم ِء َواألَ ْر ِ
ض
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا٬مٽم ُ
َٜم اهللِ َي ْرزُ ُ٪مٺم ُْؿ ٰم َـ َّ
َّاس ا ْذ٫م ُُروا ڀم ْٶم َټم َة اهللِ َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ َه ْؾ ٰم ْـ َٙما٬مؼ ٨م ْ ُ
ُقن ] {فاطر.}3:
ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٩م َځمڀمَّك ٕم ُْڂم َ٩مٺم َ
قاؿ البركيسكم" :عام يالبلـ لمجدس ،أك يا أهؿ مك خاص يالبلـ لمعهد" (ّ).
ؽ هؿ ا٬مٺم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن] {الـحل.}105:
َاذ ُٔم َ
يـ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
* قاؿ تعالى[ :إِڀم َََّم َي ْٸم َ ِٞمي ا٬مٺمَذ َب ا َّ٬مذ َ
ُقن ٔمِ َآ َيات اهللِ َو ُأو َ٬مئ َ ُ ُ
قاؿ البركيسكم :يالبلـ لمجدس كالحديد كيدعى قصر الجدس يي المشار إليهـ مبالغ يي

كمالهـ يي الكذب ،كعدـ االعتداء بكذب غيرهـ" (ْ).

ِ
ِ
٥م] {الؼصص.}26:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما َ٬مـ ْ
ي األَٰم ُ
اُها َيا َأ َٔمت ْاٟمـت َْځم ِٗم ْر ُه إِ َّن ٙمَ ْ َٜم َٰم ِـ ْاٟمت َْځم َٗمـــ ْر َت ا٬م َٹم ِق ُّ
ت إِ ْ٘مدَ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمجدس ال لمعهد ييككف مكيسى مددرجان تحته" (ٓ).

احل هؼ ٬مِ ُٿم ْٵم ِپم َر ُه َ٣م َٛم ا٬مده ِ
اَلدَ ى َو ِد ِ
يـ َ
[ه َق ا َّ٬م ِذي َأ ْر َٟم َؾ َر ُٟمق َ٬م ُف ٔمِ ُ
يـ ُ٫م هٻم ِف] {الػتح. }28:
* قاؿ تعالىُ :
قاؿ البركيسكم" :البلـ يي الديف لمجدس أم :ليعمي الديف كيغمبه عمى جدس الديف بجمي
أيراده التي هي األدياف المختمف بديسخ ما كاف حدان مف بعض األحكاـ المتبدل بتبدؿ األعصار
كاظهار بطبلف ما كاف باطبلن أك بتيسميط الميسمميف عمى أهؿ يسائر األدياف" (ٔ).

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صٖٗ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صُِٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صُّٔ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صٖٓ.

(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صِْْ.
(ٔ) ركح البياف ،جٗ ،صٓٓ.

-ٗ-

ِ
ِ
[وإِ َذا ٪مِ َ
اء َو َ٬مٺمِ ْـ
ٿمؾ ََُل ْؿ َآٰمٽمُقا ٫م َََم َآ َٰم َـ ا٬مٽم ُ
* قاؿ تعالىَ :
اء َأ ًَل إِ ََّّنُ ْؿ ُه ُؿ ُّ
َّاس َ٪ما ُ٬مقا َأڀم ُْڂمٰم ُـ ٫م َََم َآ َٰم َـ ُّ
ا٬مس َٸم َپم ُ
ا٬مس َٸم َپم ُ
قن] {البؼرة.}13:
ًَل َي ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :كالبلـ يي الداس لمجدس كالمراد به الكاممكف يي اإلديسادي العاممكف بدضي
العدؿ أك لمعهد ،كالمراد به الريسكؿ  كمف معه ،أك مف آمف أهؿ بمدتهـ أم :مف أهؿ ضيعتهـ
كابف يسبلـ كأصحابه ،كالمعدى آمدكا إيمادان مدركدان باإلخبلص متمخضان مف شكائب الدفاؽ مماثبلن
إليمادهـ" (ُ).

 -1التنكير وأغراضو البالغية:
التنكير لغة :الدكرة كادكارؾ الشيء كهك دديض المعري كالدكرة خبلؼ المعري  ،كالدكرة خبلؼ

(ِ)
دكار كدك انر ىج ًهمىه.
التعريؼ  .ذكر األمر دكي انر ألدكره ،كا ان

التنكير اصطالحاً :ما دؿ عمى شيء كليس بعيده (ّ).
ال أداة لمتدكير يسكل أف ييخمى المفظ مف أدكات التعريؼ ،كاألصؿ يي الكمم التدكير
ألده مطمؽ ،ثـ يأتي التعريؼ ليحصره يي العممي كاإلحاط بحدكده كمعري كدهه عمى كجه
التحديد (ْ).
كردت يي تفيسير ركح البياف لمبركيسكم أغراض عدة لمتدكير مدها:
 -2التحقير :مده قكله تعالى[ :يا َأُّيا ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا ٬مَٿمب ُٻمق َّڀمٺمُؿ اهللُ ٔمِ َ ٍ ِ
ا٬مٲم ْٿم ِد َٕمٽمَا ُ٬م ُف َأ ْي ِديٺم ُْؿ
٭مء ٰم َـ َّ
َْ َ ُ
َ َ
ْ
َ ُّ َ
ا٘مٺم ُْؿ] {ادائدة.}94:
َو ِر َٰم ُ
قاؿ البركيسكم" :كتدكير (شيء) لمتحدير المؤذف بأف ذلؾ ليس مف الفتف الهائم التي تزؿ
ييها أقداـ الرايسخيف كاالبتبلء تدبؿ األدفس كاتبلؼ األمكاؿ ،كادما هك مف قبيؿ ما ابتمي به أهؿ أيم
مف صيد اليسمؾ يكـ اليسبت كيائدته التدبيه عمى أف مف لـ يثبت يي مثؿ هذا كيؼ يثبت عدد ما
هك أشد مف المحف" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِٔ.
(ِ) الميساف ،البف مدظكر ،دار المعارؼ ،الداهرة ،طبع جديدة محدد  ،جٓ ،ص ّْٕٓ.
(ّ) الطراز ،لئلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراهيـ العمكم اليمدي ،ص ُُ= ادظر :مف ببلغ الدرآف ،محمد
عمكاف ،دعماف عمكاف ،صِٕ.

الجمؿ ،د .مدير يسمطاف ،مدشأ المعارؼ ،الطبع الثالث ُٗٗٔ( ،ـ) ،ص ْٔ.
الجمم ك ي
(ْ) ببلغ الكمم ك ي
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صْْٓ.

-َُ-

ا٘م ٍر و ًَل ي ْٸمٻمِح ا٬مس ِ
ؽ َٕم ْٻم َٹمػْ ٰما صٽمَٶمقا إِڀمََّم صٽمَٶمقا َ٫مٿمدُ ٟم ِ
ا٘م ُر َ٘م ْٿم ُ
[و َأ ْ٬م ِؼ َٰما ِّم َي ِټمٿمٽم ِ َ
ث َإٔمَك]
َ َ ُ َ َ ُ
* قاؿ تعالىَ :
َ ُ ُ َّ
ْ َ

{طه.}69:

قاؿ البركيسكم" :بالري عمى أده خبر ألف أم كيد جدس اليساحر كمكره كحيمته ،كتدكيره

لمتكيسؿ به إلى تدكير ما أضيؼ إليه لمتحدير ،كالكيد ضرب مف االحتياؿ يككف محمكدان أك مذمكمان،

كاف كاف ييستعمؿ يي المذمكـ أكثر ،ككذلؾ االيستدراج كالمكر" (ُ).

قن َ٢م ِ
اه ًرا ِٰم َـ َ
{الروم.}7:
احل َٿم ِاة ا٬مدُّ ْڀم َٿما َو ُه ْؿ َ٣م ِـ اآلَ ِٙم َرةِ ُه ْؿ ٨مَ ا٩مِ ُٻم َ
* كقكله تعالىَ [ :ي ْٶم َٻم ُټم َ
قن] ُّ
قاؿ البركيسكم" :كهك ما يشاهدكده مف زخاريها كمبلذها ،كيسائر أحكالها المرايد لشهكاتهـ
المبلئم ألهكائهـ الميستدعي الدهماكهـ ييها كعككيهـ عميها ،كتدكير ظاه انر لمتحدير كالتخيسيس

أم :يعممكف ظاه انر حدي انر خيسييسان يي الدديا" (ِ).

كمف أغراض التدكير التهكـ كاليسخري كالتحدير مدها قكله تعالى يي تفيسير ركح البياف:
* قكله تعالى[ :وإِ َذا ُٕمت َْٛم ٣م َٻمٿم ِپمؿ َآيا ُٕمٽمَا ٔمٿمٽم ٍ
َان َي ْٶم ُبدُ
َات َ٪ما ُ٬مقا َٰما َه َذا إِ ًَّل َر ُٗم ٌؾ ُي ِريدُ َأ ْن َي ُٲمدَّ ٫م ُْؿ َ٣م ََّم ٫م َ
َ
َ ْ ْ َ َه
َآ َٔماؤُ ٫م ُْؿ] {سبل.}43:
قاؿ البركيسكم" :كتدكيره لمتهكـ كالتمهي ،كاال يريسكؿ اهلل كاف عممان مشهك انر بيدهـ" (ّ).

ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا َه ْؾ َڀمدُ ٬مُّٺم ُْؿ َ٣م َٛم َر ُٗم ٍؾ ُيٽمَ هب ُئٺم ُْؿ إِ َذا ُٰمزه ْ٪مت ُْؿ ٫م َُّؾ ُِم َ ٍ
زَّق] {سبل.}7:
[و َ٪م َال ا َّ٬مذ َ
* كقكله تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :يعدكف به الدبي  كادما قصدكا بالتدكير الهزك كاليسخري " (ْ).

ٻمٱم َٿما١مِ ِ
قٰما ٬مِ َّ
٥م َو َأ ْ٣متَدْ ڀمَا
ٿمح َو َٗم َٶم ْٻمٽم َ
[و َ٬م َٹمدْ زَ َّيٽمَّا ا٬م َّس ََم َء ا٬مدُّ ْڀم َٿما ٔمِ َټم َٲمأمِ َ
 -1التعظيم :مده قكله تعالىَ :
َاها ُر ُٗم ً
ا٬مس ِٶم ِ
ٜم] {ادؾك.}5:
ََُل ْؿ َ٣م َذ َ
اب َّ
قاؿ البركيسكم" :جم مصباح كهك اليسراج ،كتدكيره لمتعظيـ ،كالمدح أم بككاكب مضيئ
بالميؿ إضاءة اليسرج مف اليسيارات ،كالثكابت تتراءل كمها مرككزة يي اليسماء الدديا م أدها بعضها

يي يسائر اليسماكات" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صَْٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صٗ.

(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صَّّ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صِِٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،صُٖ.

-ُُ-

ؽ ٣م َٻمٿم ِپمؿ ص َٻمق ٌ ِ
* كقكله تعالىِ ُ :
ْح ٌة َو ُأو َ٬مئِ َ
ون] {البؼرة.}157:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْپمتَدُ َ
ات ٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو َر ْ َ
[أو َ٬مئ َ َ ْ ْ َ َ
قاؿ البركيسكم" :أم كرحم ككجه الجم

يي الصمكات الدالل عمى الكثرة كالتكرير،

كايس تغدى بتدكير العظيـ يي رحم عف إيرادها بمفظ الجم  ،كيددرج يي رحمته تعالى إيصاؿ الميسار
كدي المضار يي الدديا كاآلخرة ،كجم بيف الصبلة كالرحم لئليذاف بأف رحمته غير مددطع " (ُ).

قل اهللِ ُأو َ٬مئِ َ ِ
ِ
قن َأ ْص َق َاَتؿ ِ٣مٽمْدَ رٟم ِ
قِّب ْؿ ٬مِٻم َّت ْٹم َقى ََُل ْؿ
يـ َيٷم ُُّٳم َ
ؽ ا َّ٬مذ َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬مذ َ
يـ ْاٰمت ََح َـ اهللُ ُ٪م ُٻم َ ُ
َ ُ
ُْ
ِ
ِ
ٿمؿ] {احلجرات.}3:
َٰمٷمْٸم َر ٌة َو َأ ْٗم ٌر َ٣مٵم ٌ
قاؿ البركيسكم" :التدكير لمتعظيـ ،أم :ثابت لهـ غفراف كأجر عظيـ ال يدادر قدره لغضهـ
كيسائر طاعاتهـ ،يهك ايستئداؼ لبياف جزاء الغاضيف مدحان لحالهـ كتعريضان بيسكء حاؿ مف ليس

مثمهـ" (ِ).

* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬مٿم ٍ
ال َ٣م ْ ٍ
٧م] {الػجر.}2:
َ
قاؿ البركيسكم" :كتدكيرها لمتعظيـ؛ ألدها مخصكص بفضائؿ لييست لغيرها ،كلذا أقيسـ اهلل
بها ،كذلؾ كاالشتغاؿ بأعماؿ الحج يي عشر يي الحج " (ّ).
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قن]
ي َ٪م ْق ًٰما ٔمِ ََم ٫مَاڀمُقا َيٺم ِْس ُب َ
يـ ًَل َي ْر ُٗم َ
قن َأ َّيا َم اهللِ ٬م َٿم ْج ِز َ
يـ َآ َٰمٽمُقا َيٷمْٸم ُروا ٬م َّٻمذ َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٬م َّٻمذ َ
{اجلاثقة.}14:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لؤلمر بالمغفرة ،كالمراد بالدكـ المؤمدكف ،كالتدكير لمدحهـ كالثداء
عميهـ أم :أمركا بذلؾ ليجزم اهلل يكـ الديام قكمان أم قكـ ال قكمان مخصكصيف بما كيسبكا يي الدديا
مف األعماؿ الحيسد التي مف حممتها الصبر عمى أذي الكفار كالمدايديف ،كاإلغضاء عدهـ بكظـ

الغيظ ،كاحتماؿ المكركه ،كما يدصر عده البياف مف الثكاب العظيـ" (ْ).
قن]
[و َ٬م ْق َأ ََّّن ُ ْؿ َآ َٰمٽمُقا َوا َّٕم َٹم ْقا َٚم ُثق َٔم ٌة ِٰم ْـ ِ٣مٽم ِْد اهللِ َٙم ْ ٌٜم َ٬م ْق ٫مَاڀمُقا َي ْٶم َٻم ُټم َ
 -1التقميل :مده قكله تعالىَ :
{البؼرة.}103:
قاؿ البركيسكم" :المثكب مفعم مف الثكاب كثاب يثكب أم :رج كيسمي الجزاء ثكابان؛

ألد ػه ع ػرض عمػ ػؿ المحيسػ ػف يرج ػ إليه كهك مبتدأ جكاب (لك) ،كالتدكير لمتدميؿ أم :شيء قميؿ مف
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِّٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صٕٔ.

(ّ) رح البياف ،جَُ ،صِْٕ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِْٗ.

-ُِ-

الثكاب كائف" (ُ).
ِ
ِ
٥م] {احلجر.}48:
ب َو َٰما ُه ْؿ ٰمٽم َْپما ٔمِ ُټمخْ َر ِٗم َ
* قاؿ تعالىًَ [ :ل َي َټم ُّس ُپم ْؿ ٩م َٿمپما ڀم ََٲم ٌ
قاؿ البركيسكم" :أم شيء مده إذ التدكير لمتدميؿ ال غير" (ِ).
ا٘م ُٻم ْؾ ُ٣م ْٹمدَ ًة ِٰم ْـ ٬مِ َس ِاِّن] {طه.}27:
[و ْ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :متعمؽ بالفعؿ كتدكيره (عددة) يدؿ عمى قمتها يي دفيسها قالكا ما اإلديساف

لكال الميساف إال بهيم مريسم أك صكرة ممثم  ،كالمرء بأصغريه :قمبه كليساده" (ّ).

ِِ ِ
ِ
ِ
ر ٍء
يـ َآ َٰمٽمُقا َوا َّٕم َب َٶمت ُْپم ْؿ ُذ هر َّيت ُُپم ْؿ ٔمِڃمِ َيَم ٍن َأ َْحل ْٹمٽمَا ِِّبِ ْؿ ُذ هر َّيت َُپم ْؿ َو َٰما َأ َ٬م ْتٽم ُ
[وا َّ٬مذ َ
* قاؿ تعالىَ :
َاه ْؿ ٰم ْـ َ٣م َټمٻمپم ْؿ ٰم ْـ َ ْ
ِ
٥م] {ال ُّطور.}21:
ب َره ٌ
٫م ُُّؾ ْاٰم ِر ٍئ ٔمِ ََم ٫م ََس َ
قاؿ البركيسكم" :متعمؽ باإلتباع كالتدكير لمتدميؿ أم :بشيء مف اإليماف ،كتدميؿ اإليماف

ليس مبديان عمى دخكؿ األعماؿ ييه بؿ المراد قم ثمراته كدداءة قدره بذلؾ يالتدميؿ ييه بمعدى

التحدير" (ْ).

ِ ِ
ِ
َ
 -4التكثير :كمده قكله تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
ون] {ادائدة.}82:
ْٝم َ
ؽ ٔمِ َځم َّن ٰمٽم ُْپم ْؿ ٪م هسٿمس َ
٥م َو ُر ْه َباڀمًا َوأ ََّّنُ ْؿ ًَل َي ْس َتٺم ِ ُ
قاؿ البركيسكم" :هك جم راهب كراكب كركباف ،كقيؿ إده يطمؽ عمى الكاحد كعمى الجم ،

كالترهب التعبد م الرهب يي صكمع  ،كالتدكير إليادة الكثرة" (ٓ).
[و َ٬م َٹم ِد ْاٟمت ُْپم ِزئَ ٔمِ ُر ُٟم ٍؾ ِٰم ْـ َ٪مبْٻمِ َ
ؽ] {الرعد.}32:
* قاؿ تعالىَ :

قاؿ البركيسكم" :كايستهزاء قكمؾ بؾ ،كالتدكير لمتكثير أم بجمي الريسؿ مف قبمؾ" (ٔ).
قب َي ْق َٰمئِ ٍذ َو ِ
اٗم َٸم ٌة] {الـَّازعات.}8:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ُٻم ٌ
قاؿ البركيسكم" :مبتدأ كتدكيره يدكـ مداـ الكصؼ المخصص يسكاء حمؿ عمى التدكي كاف لـ

يذكر الدكع المدابؿ يإف المعدى مديسحب عميه أك عمى التكثير ،يإف التفخيـ كما يككف بالكيفي يككف

بالكمي أيضان كأده قيؿ قمكب كثيرة أك عاصي كما قاؿ يي التأكيبلت الدجمي قمكب الدفس المتمردة

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٗ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صْٗٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صّّٖ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صُُٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صّْٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جْ ،صّٗٗ.

-ُّ-

الشاردة الدايرة عف الحؽ" (ُ).
[وإِ ْن ُيٺم هَذ ُٔم َ
ت ُر ُٟم ٌؾ ِٰم ْـ َ٪م ْبٻمِ َ
ؽ]
قك َ٩م َٹمدْ ٫م هُذ َٔم ْ
كقد يجتم التعظيـ كالتكثير كدكله تعالىَ :
{فاطر ،}4:أم ريسؿ ذك عدد كثير ثـ هـ ريسؿ أم صفكة (ِ).
كما قد يجتم

ِ
َ
ر ٌء]
التحدير كالتدميؿ كدكؿ اهلل تعالى٬َ [ :م ْق ٫م َ
َان َ٬مٽمَا ٰم َـ األ ْٰم ِر َ ْ

{آل عؿران ،}154:أم شيء مف كلك كاف قميبلن أك حدي انر.
كالفرؽ بيف التعظيـ كالتكثير أف األكؿ يدظر ييه إلى الكيؼ ،كالثادي يدظر ييه إلى الكـ،
كهك الفرؽ بيف التحدير كالتدميؿ (ّ).
 -1التفخيم :كمده قكله تعالىَ [ :و َڀم ْٸم ٍ
س َو َٰما َٟم َّق َاها] {الشؿس.}7:
قا ؿ البركيسكم" :أم كمف أدشأها كأبدعها ميستعدة لكماالتها ،كالتدكير لمتفخيـ عمى أف المراد
دفس آدـ .)ْ( "
* كمده قكله تعالىَ :
ْت ِ٘م ٌّؾ ِ َِّب َذا ا٬م َب َٻم ِد * َو َوا٬مِ ٍد َو َٰما َو َ٬مدَ ] {البؾد.}3*1:
[ًل ُأ ْ٪م ِس ُؿ ِ َِّب َذا ا٬م َب َٻم ِد * َو َأڀم َ
قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى هذا البمد كالمراد به إبراهيـ  ،كالتدكير لمتفخيـ" (ٓ).
ِ
ِ
ِ
ٿمؿ] {البؼرة.}49:
* قاؿ تعالىَ :
[و ِّم َذ٬مٺم ُْؿ َٔم ًَل ٌء ٰم ْـ َر هٔمٺم ُْؿ َ٣مٵم ٌ
قاؿ البركيسكم" :عظيـ صف لمببلء ،كتدكيرها لمتفخيـ ،كيجكز أف يشار بذلكـ إلى اإلدجاء
مف يرعكف" (ٔ).
ؽ َ٣م َٛم ُهدً ى ِٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو ُأو َ٬مئِ َ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
قن] {البؼرة. }5:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸمٻمِ ُح َ
قاؿ البركيسكم" :خبره كما ييه مف اإلبهاـ المفهكـ مف التدكير لكماؿ تفخيمه كأده قيؿ عمى
هدل أم هدل ال يبمغ كدهه كال يدادر قدره" (ٕ).
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،صُِّ.

(ِ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،دار الفكر العربي ،الداهرة ،طُُِّْ( ،هػُِٗٗ-ـ)،
ص ِِٕ.
(ّ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبد العزيز قمديم  ،ص ِِٕ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُْٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،صُْْ.
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،صُِّ.
(ٕ) ركح البياف ،جُ ،صْٓ.

-ُْ-

ِ ِ ِ
ْح ًة ِٰم ْـ ِ٣مٽم ِْدڀمَا َو َ٣م َّٻم ْټمٽمَا ُه ِٰم ْـ َ٬مدُ ڀمَّا ِ٣م ْٻم ًَم] {الؽفف.}65:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َق َٗمدَ ا َ٣م ْبدً ا ٰم ْـ ٣م َبادڀمَا َآ َٕم ْٿمٽمَا ُه َر ْ َ
قاؿ البركيسكم" :التدكير لمتفخيـ" (ُ).
ات ٔمٿمٽم ٍ
ٍ
ِ
ون] {الـور.}1:
َات ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ََذ٫م َُّر َ
َاها َو َ٩م َر ْضٽم َ
قر ٌة َأ ْڀمزَ ْ٬مٽم َ
َاها َو َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ٩م َٿمپما َآ َي َ ه
[ٟم َ
* قاؿ تعالىُ :
قاؿ البركيسكم" :كالتدكير مفيد لمفخام مف حيث الذات" (ِ).
ان ٬مَ ِٸمل ُٙم ْ ٍ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا ِ
َّس] {العرص.}2:
إلڀم َْس َ
قاؿ البركيسكم" :كالتدكير لمتفخيـ أم لفي خيسراف عظيـ ال يعممه إال اهلل يي متاجرهـ
كصرؼ أعمالهـ يي مباغيهـ" (ّ).
َاه ْؿ ٔمِخَ ا٬مِ َٲم ٍة ِذ٫م َْرى ا٬مدَّ ِار] {ص.}46:
* قاؿ تعالى[ :إِڀمَّا َأٙمْ َٻم ْٲمٽم ُ
قاؿ البركيسكم" :تدميؿ لما كضعكا به مف شرؼ العبكدي كعمك الرتب  ،كالتدكير لمتفخيـ
أم :جعمداهـ لدا بخصم خالص عظيم الشأف ال شكب ييها" (ْ).
اٟم ٌؼ ٔمِٽمَبځمٍ َ٩م َتبٿمٽمُقا َأ ْن ٕم ِ
* قاؿ تعالى[ :يا َأُّيا ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا إِ ْن ٗماء٫مُؿ َ٩م ِ
ُٲمٿم ُبقا َ٪م ْق ًٰما ٔمِ َج َپما َ٬م ٍة َ٩مت ُْٲمبِ ُحقا َ٣م َٛم َٰما
َ َ َّ
َ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
ِِ
٥م] {احلجرات.}6:
َ٩م َٶم ْٻمت ُْؿ ڀمَادٰم َ
قاؿ البركيسكم" :يالتدكير لمتفخيـ كييه إيذاف باالحتراز عف كؿ يايسؽ ،كادما قاؿ إف جاءكـ
بحرؼ الشؾ دكف إذا ليدؿ عمى أف المؤمديف يدبغي أف يككدكا عمى هذه الصف لئبل يطم يايسؽ
يي مكالمتهـ بكذب ما" (ٓ).
اس َ٩م ًَل َٕمٽمْت َِٮم ِ
اظ ِٰم ْـ ڀم ٍ
* قاؿ تعالىُ [ :ي ْر َٟم ُؾ َ٣م َٻم ْٿمٺم ََُم ُ٠م َق ٌ
{الرمحن.}35:
َار َوڀم َُح ٌ
ان] َّ
َ
قاؿ البركيسكم" :متعمؽ بيريسؿ ،كالتدكيف ييها لمتفخيـ" (ٔ).
ض َآلَي ٍ
ِ
ث ٩مِٿمپما ِٰمـ ٫م هُؾ دأم ٍة وٕم ِ ِ
ا٬مس َح ِ
ات
اب ا ُٚم َسخَّ ِر َٔم ْ َ
[و َٔم َّ َ ْ
* قاؿ تعالىَ :
َ َّ َ ْ
ا٬مس ََمء َواألَ ْر ِ َ
٥م َّ
ا٬مر َياحِ َو َّ
َٮميػ ه
قن] {البؼرة.}164:
٬مِ َٹم ْق ٍم َي ْٶم ِٹم ُٻم َ

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صِٗٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٔ ،صُِّ.

(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صُٗٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صَٕ.

(ٔ) ركح البياف ،جٗ ،صََِ.

-ُٓ-

قاؿ البركيسكم" :كالتدكير لمتفخيـ كمان ككيفان أم :آيات عظيم كثيرة دال عمى الددرة الداهرة

كالحكم الباهرة ،كالرحم الكايسع المدتضي الختصاص األلكهي به يسبحاده" (ُ).

ُقر ِهؿ وٕمَر٫مَپمؿ ِّم ُ٢م ُٻمَم ٍ
ِ
ت
اء ْت َٰما َ٘م ْق َ٬م ُف َذ َه َ
ب اهللُ ٔمِٽم ِ ْ َ َ ُ ْ
* قاؿ تعالىَٰ [ :م َث ُٻم ُپم ْؿ ٫م ََټم َث ِؾ ا َّ٬مذي ْاٟمت َْق َ٪مدَ ڀم ً
َارا َ٩م َٻم ََّم َأ َض َ
َ
ِ
ون] {البؼرة. }17:
ٮم َ
ًَل ُي ْب ُ
قاؿ البركيسكم" :يإف الظمم هي عدـ الدكر كادطمايسه بالمرة اليسيما إذا كادت متضاعف

متراكم بعضها عمى بعض كما يفيده الجم كالتدكير التفخيمي" (ِ).

و
عددئذ مف أف
حيث مف األغراض الببلغي التي يدتضي تدكير الميسدد لما يفيده التدكير
الميسدد بمغ مف خطكرة الشأف كيسمك المدزل حدان ال يدرؾ كدهه ،كذلؾ كما يي قكله تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
ؽ
ِ ِ
ا٬مٺمِتَاب ًَل ري ِ ِ
٥م] {البؼرة ،}2:يدد دؿ بتدكير الميسدد (هدل) عمى يخام هداي
ب ٩مٿمف ُهدً ى ٬م ْٻم ُټمتَّٹم َ
َْ َ
ُ

الكتاب ككمالها(ّ).

 -6التيديد :أيضان مف أغراض التدكير التهديد ككرد يي مكض كاحد:

ِ
ِ
{فصؾت.}27:
يـ َ٫م َٸم ُروا َ٣م َذا ًٔما َ٠م ِديدً ا َو َ٬مٽم َْج ِز َيٽم َُّپم ْؿ َأ ْٟم َق َأ ا َّ٬م ِذي ٫مَاڀمُقا َي ْٶم َټم ُٻم َ
قن] ِّ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻمٽمُذي َٹم َّـ ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :ال يدادر قدره كما دؿ التدكير كالكصؼ كهذا تهديد شديد؛ ألف لفظ الذكؽ

إدما يذكر يي الددر الدميؿ يؤتى به ،ألجؿ التجرب كاذا كاف ذلؾ الذكؽ ،كهك قدر قميؿ عذابان شديدان

يدس عميه ما بعده" (ْ).

[وا َّٕم ُٹمقا َي ْق ًٰما ًَل َ َْت ِزي َڀم ْٸم ٌس َ٣م ْـ َڀم ْٸم ٍ
س َ٠مٿمْئًا] {البؼرة.}48:
 -1العموم :كمده قكله تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :ما مف الحدكؽ التي لزمت عميها كهك دصب عمى المفعكؿ به ،كايراد مدك انر

م تدكير الدفس لمتعميـ ،كاإلقداط الكمي" (ٓ).

ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا ًَل َي ْسخَ ْر َ٪مق ٌم ِٰم ْـ َ٪م ْق ٍم َ٣م َسك َأ ْن َيٺمُقڀمُقا َٙم ْ ًٜما ِٰمٽم ُْپم ْؿ]
* كقكله تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
{احلجرات.}11:

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صُِٕ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٗٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٕ ،صُْٗ ،جٖ ،صْٖٓ ،جٖ،
صَِٓ.

(ّ) معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،دار الرياعي ،الرياض ،الطبع الثالث  ،صْٕٖ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِٕٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صُِٗ.

-ُٔ-

قاؿ البركيسكم" :أم مدكـ كهك ايسـ جم لرجؿ مف قكـ آخريف أيضان مدكـ ،كالتدكير

إما لمتعميػـ أك لمتبعيض كالدصػد إلى دهي بعضهـ عف يسخري بعض لما أدها مما يجرم بيف بعض
كبعض" (ُ).

ِ
ِ ٍ
ِِ
 -8المبالغة :مف أغراض التدكير المبالغ كمده قكله تعالىٍ ِ َ :
يـ
[أذ َّ٬مة َ٣م َٛم ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
٥م َأ٣مزَّة َ٣م َٛم ا٬مٺمَا٩م ِر َ
ُُي ِ
ون ِّم َٟمبِ ِ
ٿمؾ اهللِ َو ًَل َ َ
قن َ٬م ْق َٰم َة ًَلئِ ٍؿ] {ادائدة.}54:
َيا ُ٩م َ
اهدُ َ
َ
قاؿ البركيسكم" :كيي تدكير (الئـ) مبالغتاف كأده قيؿ ال يخايكف مف شيء كمف المكمات
الكاقع مف أم الئـ كاف يالمبالغ األكلى ادتفاء الخكؼ مف جمي المكمات ،كالثادي ادتفاء الخكؼ
مف جمي المكاـ كؿ ذلؾ ألف الدكرة يي يسياؽ الدفي تعـ" (ِ).
ِ
ا٬مَّس َو َأ ْٙم َٸمك] {طه.}7:
* قاؿ تعالىَ :
[وإِ ْن َ َْت َپم ْر ٔمِا٬م َٹم ْقل َ٩مڃمِ َّڀم ُف َي ْٶم َٻم ُؿ ه َّ
قاؿ البركيسكم" :كتدكير (أخفى) لممبالغ يي الخفاء أم :يعمـ ما أيسررته إلى غيرؾ كشيئان

أخفى مف ذلؾ كهك ما أخطرته ببالؾ مف غير أف تتفكه به أصبلن ،كما أيسررته يي دفيسؾ كأخفى مده

كهك ما يستيسره ييما يسيأتي أم :ما يمديه اهلل يي قمبؾ مف بعد ،كال تعمـ أدؾ يستحدث به دفيسؾ كهذا
ون َ
ؽ ِّم َڀم ْٸم ِس َ
[وا ْذ٫م ُْر َر َّٔم َ
اجل ْپم ِر ِٰم َـ ا٬م َٹم ْق ِل ٔمِا٬م ُٷمدُ هو
ََّض ً٣ما َو ِٙمٿم َٸم ًة َو ُد َ
إما دهي عف الجهر كدكله تعالىَ :
ؽ ٕم َ ُّ
ِِ
ِ
َواآلَ َص ِ
٥م] {األعراف.}205:
ال َو ًَل َٕمٺم ُْـ ٰم َـ ا٬مٷمَا٩مٻم َ
كاما إرشاد لمعباد إلى أف الجهر ليس إليسماعه بؿ لغرض آخر مف تصكر الدفس بالذكر
كريسكخه ييها كمدعها مف االشتغاؿ بغيره ،كقط الكيسكيس عدها كهضمها بالتضرع كالجؤار ،كايداظ
الغير كدشر البركات إلى مدل صكته ،كتكثير إشهاد" (ّ).
 -9النوعية:
ِ
ِ ِ
ِ
[ٙمت ََؿ اهللُ َ٣م َٛم ُ٪م ُٻم ِ
ٿمؿ]
* قاؿ تعالى:
َ
قِّبِ ْؿ َو َ٣م َٛم َٟم ْټمٶم ِپم ْؿ َو َ٣م َٛم َأ ْٔم َٲما ِره ْؿ ٨م َٱم َاو ٌة َو ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
اب َ٣مٵم ٌ
{البؼرة.}7:
قاؿ البركيسكم" :كمعدى التدكير إف عمى أبصارهـ ضربان مف الغشاكة خارجان مما يتعاريه

الداس كهي غشاكة التعامي عف اآليات أم دكع مف الغشاكة كدكع مف العذاب" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صٕٗ.

(ِ) ركح البياف ،جِ ،صُِْ.
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صُّٕ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صُٖ.

-ُٕ-

[و َٙمت ََؿ َ٣م َٛم َٟم ْټم ِٶم ِف َو َ٪م ْٻمبِ ِف َو َٗم َٶم َؾ َ٣م َٛم َٔم َ ِ
ٮم ِه ِ٨م َٱم َاو ًة َ٩م َټم ْـ َ ُّْي ِد ِيف ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد اهللِ] {اجلاثقة.}23:
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :مادع عف االيستبصار كاالعتبار كهك ما يغشى العيف ،كيغطيها عف

اإلبصار كاإلدراؾ ،كتدكيرها لمتدكي أك لمتعظيـ" (ُ).

[و َ٬مت ِ
َجدَ ََّّنُ ْؿ َأ ْ٘م َر َص ا٬مٽمَّا ِ
س َ٣م َٛم َ٘م َٿم ٍاة] {البؼرة.}96:
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :أم ال يتمدكف المكت ،كالتدكير لمدكع ،كهي الحياة المخصكص المتطاكل

كهي حياتهـ التي هـ ييها؛ ألدها دكع مف مطمؽ الحياة" (ِ).

ِ
قِّبِؿ و٣م َٛم ٟمټم ِٶم ِپمؿ و٣م َٛم َأٔمٲم ِ ِ ِ
ٿمؿ] {البؼرة. }7:
اره ْؿ ٨م َٱم َاو ٌة َو ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
* قاؿ تعالىَٙ [:مت ََؿ اهللُ َ٣م َٛم ُ٪م ُٻم ِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
اب َ٣مٵم ٌ
قاؿ البركيسكم" :كمعدى التدكير أف لهـ مف اآلالـ دكعان عظيمان ال يعمـ كدهه إال اهلل 

يعمى العاقؿ أف يجتدب عما يؤدم إلى العذاب األليـ كالعداب العظيـ كهك اإلصرار عمى الذدكب
كاإلكباب عمى اقتراؼ الخطيئات كالعيكب ،قيؿ يي يسبب الحفظ مف هذه العدكب التي هي الختـ
عمى الكيس يبل يمدعه عف حؽ ككض الختـ عمى الميساف يبل يطمده يي باطؿ" (ّ) ،أم دكع مف

أدكاع العذاب.

ثانياً :أدوات الربط:
 -2الباء :الباء مف الحركؼ التي تكيس ييها العرب اتيساعان جعؿ بعض الدحاة يصمكف بمعاديها
إلى أربع عشر معدى مما هك دليؿ عمى كثرة تصريها كقدرتها عمى الكياء بأغراض المتكمـ
كأحكاؿ المخاطبيف يسكاء أكادت هذه المعادي تؤدم بها عمى يسبيؿ الحديد أـ التجكز ،أك الدياب

عف أخكاتها مف حركؼ الجر عمى اختبلؼ مذاهب العمماء (ْ).

حيث المعدى الذم تدكر حكله الباء كال يكاد يفارقها هك اإللصاؽ كاالختبلط كما أكده إماـ
الدحاة يسيبكيه يسكاء تجمت عده يي ثكب مف الحديد أك تكارل يي دثار مف التجكز (ٓ).
و
معاف عدة مدها اإللصاؽ كيسببي كااليستعاد كالتعدي كالمبلبيس حيث تجمت هذه
كلمباء
المعادي يي تفيسير ركح البياف مدها:
[وإِ ْذ َ٩م َر ْ٪مٽمَا ٔمِٺم ُُؿ ا٬م َب ْح َر َ٩م َځمڀم َْج ْٿمٽمَا٫م ُْؿ] {البؼرة.}50:
من معاني الباء :يسببي كما يي قكله تعالىَ :
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صََٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُٕٖ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صِٓ.

(ْ) مف أيسرار حركؼ الجر يي الذكر الحكيـ ،د.محمد أميف الخضرم ،الداهرة ،صُٓٔ.
(ٓ) مف أيسرار حركؼ الجر يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،الداهرة ،صُٓٔ.

-ُٖ-

قاؿ البركيسكم" :بكـ أم بيسبب إدجائكـ يالباء لميسببي  ،كهك أكلى ألف الكبلـ ميسكؽ لتعداد
الدعـ كاالمتداف ،كيي اليسببي دالل عمى تعظيمهـ كهك أيضان مف الدعـ ،كقيؿ الباء بمعدى البلـ
ؽ ٔمِ َځم َّن اهللَ ُه َق َ
كدكله تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
احل ُّؼ] {لؼامن.)ُ( }30:
ِ
* كقكله تعالىِّ [ :م ُ٪م ُٻم ِ
قن] {البؼرة. }10:
ٿمؿ ٔمِ ََم ٫مَاڀمُقا َيٺم ِْذ ُٔم َ
قِّبِ ْؿ َٰم َر ٌض َ٩مزَ ا َد ُه ُؿ اهللُ َٰم َر ًضا َو ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
اب َأ٬م ٌ
قاؿ البركيسكم" :الباء لميسببي أك لممدابم  ،كما مصدري داخم يي الحديد عمى يكذبكف،
ككمم كادكا مدحم إليادة دكاـ كذبهـ كتجدده ،أم :بيسبب كذبهـ المتجدد الميستمر الذم هك قكلهـ
آمدا كييه رمز إلى قبح الكذب كيسماجته ،كتخييؿ أف العذاب األليـ الحؽ بهـ مف أجؿ كذبهـ دظ انر
إلى ظاهر العبارة المتخيم الدفراده باليسببي م إحاط عمـ اليسام بأف لحكؽ العذاب بهـ مف

جهات شتى ،كأف االقتصاد عميه لئلشعار بدهاي قبحه كالتدفير عده" (ِ).
* قاؿ تعالى٬[ :مِت َْځم ُ٫م ُٻمقا َ٩م ِري ًٹما ِٰم ْـ َأٰم َق ِ
َّاس ٔمِا ِ
ال ا٬مٽم ِ
قن] {البؼرة.}188:
إل ْٖم ِؿ َو َأ ْڀمت ُْؿ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
ْ
قاؿ البركيسكم" :الباء يسببي متعمد بدكله لتأكمكا أم بمكجب إثمان كشهادة الزكر كاليميف

الكاذب كالصمح م العمـ بأف المدتضى له ظالـ ،كالمدضي به حؽ المدضي عميه ،كقيؿ ال تمدكا
بعضها إلى أمراء الظمـ ،كقضاة اليسكء عمى كجه الرشكة" (ّ).
ِ ِ
اب ُٟم َّجدً ا] {الـساء.}154:
قر ٔمِټمٿم َثا٪م ِپم ْؿ َو ُ٪م ْٻمٽمَا ََُل ُؿ ا ْد ُٙم ُٻمقا ا٬م َب َ
* قاؿ تعالىَ :
[و َر َ٩م ْٶمٽمَا َ٩م ْق َ٪م ُپم ُؿ ا٬م ُّٴم َ
قاؿ البركيسكم" :الباء يسببي متعمد بالري كالمعدى ألجؿ أف يعطكا الميثاؽ لدبكؿ الديف"(ْ).

من معاني الباء :المصاحبة:
[ٰم ْـ َذا ا َّ٬م ِذي َي ْٱم َٸم ُع ِ٣مٽمْدَ ُه إِ ًَّل ٔمِڃمِ ْذڀمِ ِف]
* مف قكله تعالى كما كرد يي تفيسير ركح البياف:
َ
{البؼرة.}255:
قاؿ البركيسكم" :يهك ايستثداء مفرغ ،كالباء لممصاحب  ،كالمعدى ال أحد يشف عدده يي حاؿ

مف األحكاؿ إال يي حاؿ ككده مأذكدان له ،أك ال أحد يشف عدده بأمر مف األمكر إال بإذده" (ٓ).

ْت َو َأ ُٙم َ
قك ٔمِ َآ َي ِاِت َو ًَل ٕمَٽم ِ َٿما ِّم ِذ٫م ِْري] {طه.}42:
ب َأڀم َ
* قاؿ تعالى[ :ا ْذ َه ْ
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٖٓ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صَّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صِِّ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :جٓ ،صُّٖ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صَْٕ.

-ُٗ-

قاؿ البركيسكم" :بمعجزاتي كالباء لممصاحب ال لمتعدي إذ المراد ذهابهما إلى يرعكف

ممتبيسيف باآليات متميسكيف بها يي إجراء أحكاـ الريسال  ،كاكماؿ أمر الدعكة ال مجرد إذهابهما،
كايصالهما إليه" (ُ).

من معاني الباء :اإللصاق:
َاب َٰم ْـ إِ ْن ٕم َْځم َٰمٽمْ ُف ٔمِ ِٹمٽمْ َٴم ٍ
[و ِٰم ْـ َأ ْه ِؾ ا٬مٺمِت ِ
ار ُي َڂم هد ِه إِ َ٬م ْٿم َ
ؽ] {آل عؿران.}75:
* مده قكله تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :يالباء لئللصاؽ باألماد يإف مف ائتمف عمى شيء صار ذلؾ الشيء يي

معدى الممصؽ به لدربه به مده كاتصاله بحفظه ،كالمراد بالددطار ههدا العدد الكثير" (ِ).
اط ٕم ِ
* قاؿ تعالى[ :و ًَل َٕم ْٹمٶمدُ وا ٔمِٺم هُؾ ِس ٍ
ون َ٣م ْـ َٟمبِ ِ
ٿمؾ اهللِ] {األعراف.}86:
ون َوٕم َُٲمدُّ َ
ُق٣مدُ َ
ُ
َ
َ

قاؿ البركيسكم" :الباء لئللصاؽ أك المصاحب  ،ألف الدعكد ممصؽ بالمكاف ،كاف الداعد

مبلبيسه ،كيحتمؿ أف تككف بمعدى (يي)؛ ألف الداعد يحؿ بمكاف قعكده ،كأف تككف بمعدى عمى

اليستيبلء الداعد عمى المكاف" (ّ).

* قاؿ تعالى٩َ [ :م َځم ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ٔمِ ِف ا َٚماء َ٩م َځم ْٙمرٗمٽمَا ٔمِ ِف ِٰمـ ٫م هُؾ ا٬م َّثټمر ِ
ات] {األعراف.}57:
ْ
َ ْ
ََ
َ
قاؿ البركيسكم" :أم بالبمد ،كالباء لئللصاؽ أم التصؽ إدزاؿ الماء بالبمد" (ْ).

الباء لمتعدية:
جعؿ الدحاة التعدي معدى مف معادي الباء ،كقالكا أدها ترادؼ الهمزة ،كمثمكا لها بدكله
ُقر ِهؿ وٕمَر٫مَپمؿ ِّم ُ٢م ُٻمَم ٍ
ِ
ت
اء ْت َٰما َ٘م ْق َ٬م ُف َذ َه َ
ب اهللُ ٔمِٽم ِ ْ َ َ ُ ْ
[ٰمثَ ُٻم ُپم ْؿ ٫م ََټم َث ِؾ ا َّ٬مذي ْاٟمت َْق َ٪مدَ ڀم ً
تعالىَ :
َارا َ٩م َٻم ََّم َأ َض َ
َ
ِ
ون] {البؼرة.}17:
ٮم َ
ًَل ُي ْب ُ
قاؿ أبك حياف" :كالباء يي (بدكرهـ) لمتعدي كهي اإلحدل المعادي األربع عشر التي تددـ
أف الباء تجيء لها ،كهي عدد جمهكر الدحكييف ترادؼ الهمزة ،يإذا قمت :خرجت بزيد ،يمعداه

أخرجت زيدان كال يمزـ أف تككف أدت خرجت" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صُّٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جْ،صْٖ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صّٓ.

(ّ) ركح البياف ،جّ ،صُِّ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صُُٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جَُ ،صَُْ.
(ٓ) مف أيسرار حركؼ الجر يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،صُٖٔ.

-َِ-

ككردت (الباء) لمتعدي يي تفيسير ركح البياف يي عدة مكاض مدها:
ِ
* قكله تعالى[ :يقم ي ْځم ِِت ٕم َْځم ِوي ُٻمف ي ُٹم ُ ِ
اء ْت ُر ُٟم ُؾ َر هٔمٽمَا ٔمِ َ
احل هؼ] {األعراف.}53:
قل ا َّ٬مذ َ
ُ َ
ََْ َ
يـ ڀم َُسق ُه ٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ َ٪مدْ َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :الباء لمتعدي أك المبلبيس أم :ممتبيسيف به" (ُ).
قن ٔمِ ِف] {اإلرساء.}47:
* قاؿ تعالى[ :ڀم َْح ُـ َأ ْ٣م َٻم ُؿ ٔمِ ََم َي ْست َِټم ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :ممتبيسيف مف المغك كااليستخفاؼ كالهزء بؾ كبالدرآف يمحؿ به حاؿ كما تدكؿ

ييستمعكف بالهزء أم :هازئيف يالباء لممبلبيس  ،كيجكز أف تككف لميسببي أم :بيسببه كألجمه" (ِ).

ِ
َيرج ِٰمـ ِٙم ًَل٬مِ ِف َ٩مڃمِ َذا َأصاب ٔمِ ِف ٰمـ ي َٱم ِ ِ ِ ِ
ون]
٧م َ
َ َ
ا٬مق ْد َق َ ْ ُ ُ ْ
ٞمى َ
َ ْ َ ُ
اء ٰم ْـ ٣م َباده إِ َذا ُه ْؿ َي ْس َت ْب ُ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َ َ
{الروم.}48:
ُّ
قاؿ البركيسكم :الباء لمتعدي  ،كالضمير لمكدؽ" (ّ).
َان ٔم ِٶم ٍ
قن ٔمِا٬م َٷمٿم ِ ِ
ٿمد] {سبل.}53:
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٪مدْ َ٫م َٸم ُروا ٔمِ ِف ِٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ َو َي ْٹم ِذ ُ٩م َ
ب ٰم ْـ َٰمٺم ٍ َ
ْ
قاؿ البركيسكم" :الباء لمتعدي أم :يرجمكف بالظف الكاذب ،كيتكممكف بما لـ يظهر لهـ يي
حؽ الريسكؿ مف المطاعف أك يي العذاب مف قط الدكؿ بدفيسه كما قالكا ،كما دحف بمعذبيف" (ْ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :متَق َّ٦م ٔمِر٫مْٽم ِ ِف و َ٪م َال ٟم ِ
ُقن] {الذاريات.}39:
ا٘م ٌر َأ ْو َ ْ
َمٽم ٌ
َ
َ
َ ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :ثدى عطفه كهك كداي عف اإلعراض أم :يأعرض عف اإليماف به
كازكر ،يالتكلي بمعدى اإلعراض ،كالباء يي بركده لمتعدي " (ٓ).
َات ٔمِ َ
اخلا١مِئ َِة] {احلا َّقة.}9:
اء ٩مِ ْر َ٣م ْق ُن َو َٰم ْـ َ٪م ْب َٻم ُف َوا ُٚم ْڂمٕم َِٸمٺم ُ
* قاؿ تعالىَ :
[و َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :الباء لممبلبيس كالتعدي كهك األظهر أم بالخطأ أك بالغفم أك األيعاؿ ذات
الخطأ العظيـ التي مف حممتها تكذيب البعث كالدياـ" (ٔ).
ِِ
[أم ََُلؿ ُذ٫مَاء َ٩م ْٻمٿم ْځمٕمُقا ٔمِ ُ ِ
٥م] {الؼؾم.}41:
٧م٫مَائ ِپم ْؿ إِ ْن ٫مَاڀمُقا َصاد٪م َ
* قؿ تعالىَ ُ َ ْ ْ َ :
َ
(ُ) ركح البياف ،جّ ،صُّٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صُٖٔ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صِٓ.

(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صَّٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صُْٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،صُّٓ.

-ُِ-

قاؿ البركيسكم" :يالباء لمتعدي  ،كيجكز أف تككف لممصاحب " (ُ).
٧م ِق َ٩م ْځم ِ
ت ِ َِّبا ِٰم َـ ا َٚمٷم ِْر ِ
س ِٰم َـ ا َٚم ْ ِ
ا٬مٱم ْټم ِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ َّن اهللَ َي ْځم ِِت ٔمِ َّ
ب] {البؼرة.}258:
قاؿ البركيسكم" :تحريكان قيسريان حيسبما تدتضيه مشيئته ،كالباء لمتعدي " (ِ).
ات ي َٞمٔمٲمـ ٔمِ َځم ْڀم ُٸم ِس ِپمـ َٖم ًَل َٖم َة ُ٪مر ٍ
وء] {البؼرة.}228:
َّ
[وا ُٚم َٴم َّٻم َٹم ُ َ َ َّ ْ َ
* قاؿ تعالىَ :
ُ
قاؿ البركيسكم" :الباء لمتعدي أم يحممف أدفيسهف عمى التربص ،كيجعمدها متربص " (ّ).
اٟم ِؿ َر هٔم َ
ؽ
االستعانة :أيضان مف معاف الباء االيستعاد ككردت يي مكض قكله تعالى٩َ [ :م َس هب ْح ٔمِ ْ
ا٬م َٶمٵمِٿم ِؿ] {احلا َّقة.}52:
قاؿ البركيسكم" :كالباء يي بايسـ ربؾ لبليستعاد كما يي ضربته باليسكط يهك مفعكؿ ثاف
بكايسط حرؼ الجر عمى حذؼ المضاؼ" (ْ).
 -1بل :مف أدكات الربط التي تفيد اإلضراب ككردت يي عدة مكاض يي تفيسير ركح البياف مدها:
* قكله تعالى[ :و َ٪ما ُ٬مقا َّاَت ََذ اهللُ و َ٬مدً ا ٟمبحا َڀمف ٔم ْؾ َ٬مف ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
قن]
ض ٫م ٌُّؾ َ٬م ُف َ٪ماڀمِ ُت َ
َّ َ َ
َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ
{البؼرة.}116:
قاؿ البركيسكم" :رد لما قالكه ،كايستدالؿ عمى ييساده يإف اإلضراب عف قكؿ المبطميف معداه

الرد كاإلدكار" (ٓ).

* قاؿ تعالىَ [ :أ ِم َّاَت َُذوا ِٰم ْـ ُدوڀمِ ِف َآ َ َِل ًة ُ٪م ْؾ َهإمُقا ُٔم ْر َها َڀمٺم ُْؿ َه َذا ِذ٫م ُْر َٰم ْـ َٰم ِٶم َل َو ِذ٫م ُْر َٰم ْـ َ٪م ْب ِ٤م َٔم ْؾ َأ ْ٫م َث ُر ُه ْؿ ًَل
قن َ
قن] {األكبقاء. }24:
احل َّؼ َ٩م ُپم ْؿ ُٰم ْٶم ِر ُض َ
َي ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :إضراب مف جهته تعالى غير داخؿ يي الكبلـ الممدف أم :ال يفهمكف
الحؽ ،كال يميزكف بيده كبيف الباطؿ ،يبل تدج

ييهـ الحاج بإظهار حدي الحؽ ،كبطبلف

الباطؿ"(ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،صُُِ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُْٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صّٖٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :جّ ،صَِِ ،جْ ،صِّّ ،جٓ ،صِّٖ ،جٕ،
صْٕٔ ،جٖ ،صْٓ.

(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُّٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صُِٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جٓ ،صّْٕ.

-ِِ-

* قاؿ تعالىٔ[ :م ِؾ ا َّ٬م ِذيـ َ٫م َٸمروا ِّم ِ٣م ٍ
زَّة َو ِ٠م َٹم ٍ
اق] {ص.}2:
َ
َ ُ
قاؿ البركيسكم" :مف رؤيساء أهؿ مك  ،يهك إضراب عف المفهكـ مف الجكاب" (ُ).
* قاؿ تعالىَٔ [ :م ْؾ ٫م ََّذ ُٔمقا ٔمِ َ
اء ُه ْؿ َ٩م ُپم ْؿ ِّم َأ ْٰم ٍر َٰم ِريجٍ ] {ق.}5:
احل هؼ ََّٚما َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :إضراب كادتداؿ مف بياف شداعتهـ اليسابد إلى بياف ما هك أشد مده
كأيظ  ،كهك تكذيبهـ لمدبكة الثابت بالمعجزات الباهرة ياأليظعي لككف الثادي تكذيبان لؤلمر الثابت مف

غير تدبر بخبلؼ األكؿ يإده تعجب" (ِ).

ون َ
احل َٿما َة ا٬مدُّ ْڀم َٿما] {األعذ.}16:
* قاؿ تعالىَٔ [ :م ْؾ ٕم ُْڂمٖمِ ُر َ
قاؿ البركيسكم" :إضراب عف مددر يديساؽ إليه الكبلـ كأده قيؿ أثر بياف ما يؤدم إلى
الفبلح ال تفعمكف ذلؾ ،بؿ تختاركف المذات العاجم الفادي يتيسعكف لتحصيمها ،كالخطاب إما لمكفرة
يالمراد بإيثار الحياة الدديا هك الرضى كاالطمئداف بها كاإلعراض عف اآلخرة بالكمي كما يي قكله
تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬م ِذيـ ًَل يرٗم َ ِ
اءڀمَا َو َر ُضقا ٔمِ َ
احل َٿم ِاة ا٬مدُّ ْڀم َٿما َوا ْ١م َټم َځمڀمُّقا ِ َِّبا] {يوكس. )ّ( }7:
َ َْ ُ
قن ٬م َٹم َ
ِ
ِ
ِ
ا٬مق ْ٣مدُ َ
يـ َ٫م َٸم ُروا َيا َو ْي َٻمٽمَا َ٪مدْ ُ٫مٽمَّا ِّم ٨مَ ْٸم َٻم ٍة ِٰم ْـ َه َذا
احل ُّؼ َ٩مڃمِ َذا ه َل َ٠ماٙم َٲم ٌة َأ ْٔم َٲم ُار ا َّ٬مذ َ
ٞم َب َ
* قاؿ تعالىَ :
[وا ْ٪م َ َ
ِ
٥م] {األكبقاء.}97:
َٔم ْؾ ُ٫مٽمَّا َ٢ماٚم َ
قاؿ البركيسكم" :إضراب عما قبمه مف كصؼ أدفيسهـ بالغفم أم :لـ دكف غايميف عده حيث
دبهدا عميه باآليات كالدذر بؿ كدا ظالميف بتمؾ اآليات" (ْ).
ِ ِ
قن َو َر ُٗم ًًل َٟم َٻمَم ٬مِ َر ُٗم ٍؾ َه ْؾ َي ْست َِق َي ِ
ان َٰم َث ًًل َ
احل ْټمدُ
َاء ُٰمت ََٱما٫مِ ُس َ
ذ٫م ُ
ً
َض َب اهللُ َٰم َث ًًل َر ُٗم ًًل ٩مٿمف ُ َ
* قاؿ تعالىَ َ [ :
قن] {الزُّ مر. }29:
هللِ َٔم ْؾ َأ ْ٫مثَ ُر ُه ْؿ ًَل َي ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :إضراب كادتداؿ مف بياف عدـ االيستكاء عمى الكجه المذككر إلى بياف أف
أكث ػر الداس كه ػـ المشػ ػرككف ال يعمم ػكف بذلػ ػؾ م كماؿ ظهكره ،ييدعكف يي كرط الشرؾ كالضبلؿ
مف يرط جهمهـ" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صْ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صَُٓ.

(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صُْٕ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صَّٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،صُُٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٕ ،صُّٖ ،جٖ ،صَِْ ،جٗ،
صُِٕ.

-ِّ-

 -1ثم :أداة ربط رييد تيسكس األلفاظ بريؽ ،كتشد عراها يي أداة ،كتجم أباعدها كتدايرها يي
ييسر كليف ،كذلؾ ما يدـ عده أصمها الذم تدتيسب إليه.
يالثُّـ :إصبلح الشيء كاحكامه ،كثـ الشيء يثمه :جمعه ليساف العرب :مادة ثـ (ُ).
كما أثبته الدحاة لهذا الحرؼ مف معادي التشريؾ كالترتيب كالمهم ممتفت إلى هذا األصؿ
كميستمد مده:
يدكؿ المرادم يي تحديد مدلكله" :ثـ حرؼ عطؼ يشرؾ يي الحكـ ،كيفيد الترتيب بمهم ،
يإذا قمت :قاـ زيد ثـ عمرك ،أذدت بأف الثادي بعد األكؿ بمهم " (ِ).
كرد ذكر (ثـ) يي عدة مكاض يي تفيسير ركح البياف مدها:
َات ُٖمؿ َّاَت َْذٕمُؿ ِ
* قكله تعالى[ :و َ٬م َٹمدْ ٗماء٫مُؿ ٰمقٟمك ٔمِا٬مبٿمٽم ِ
ا٬مٶم ْج َؾ ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد ِه َو َأ ْڀمت ُْؿ َ٢م ُ
قن] {البؼرة.}92:
اٚم ِ َ
َ
ُ
َّ
َه
َ َ ْ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :مف بعده أم مف بعد مجيئه بها ،كثـ لمتراخي يي الرتب  ،كالدالل عمى
دهاي قبح ما يعمكا" (ّ).
هلل ُٖم َّؿ َيت ََق َّ٬م ْق َن ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد َذ٬مِ َ
ُيٺم ُهټمقڀم َ
[و َ٫م ْٿم َ
ؽ]
َؽ َو ِ٣مٽمْدَ ُه ُؿ ا٬مت َّْق َرا ُة ٩مِ َٿمپما ُ٘مٺم ُْؿ ا ِ
* قاؿ تعالى:
َ
ػ َُ
{ادائدة.}43:
قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى يحكمكدؾ داخؿ يي حكـ التعجب ،كثـ لمتراخي يي الرتب "(ْ).
* قاؿ تعالى[ :وإِِّن َ٬م َٷم َّٸمار ٚمَ ِـ ٕمَاب و َآٰمـ و٣م ِټم َؾ ص ًِ
احلا ُٖم َّؿ ْاهتَدَ ى] {طه.}82:
َ ه
َ
ٌ ْ َ َ َ َ َ َ
قاؿ البركيسكم" :أم ايستداـ عمى الهدل كلزؽ حتى المكت ،كهك إشارة إلى أف مف لـ ييستمر
عميه بمعزؿ مف الغفراف ،ك(ثـ) لمتراخي يي الرتب " (ٓ).
* قاؿ تعالىُٖ [ :م َّؿ َأ ْد َٔم َر َي ْس َٶمك] {الـَّازعات.}22:
قاؿ البركيسكم" :أم تكلى عف الطاع  ،ككمم (ثـ) عمى هذا معداها التراخي الزمادي إذا
اليسعي يي إبطاؿ أمره يدتضي مهم أك ادصرؼ عف المجمس" (ٔ).
(ُ) مف أيسرار حركؼ العطؼ يي الذكر الحكيـ ،د.محمد أميف الخضرم ،الداهرة ،صَُٓ.
(ِ) اليسابؽ ،صُْٓ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُْٖ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صَُْ.

(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صُْٕ.
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،صِّٓ.

-ِْ-

َ ِ
ِ
ِ َ
ِ
يـ َ٪ما ُ٬مقا َر ُّٔمٽمَا اهللُ ُٖم َّؿ ْاٟم َت َٹم ُاٰمقا َٕم َتٽم ُ
٧موا
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬مذ َ
َزَّل َ٣م َٻم ْٿمپم ُؿ اٚمَ ًَلئ َٺم ُة أ ًَّل ََتَا ُ٩مقا َو ًَل ََتْزَ ڀمُقا َوأ ْٔم ُ
ٔمِ َ ِ ِ
{فصؾت.}30:
ُق٣مدُ َ
ون] ِّ
اجلٽمَّة ا َّ٬متل ُ٫مٽمْت ُْؿ ٕم َ
قاؿ البركيسكم(" :يثـ) لمتراخي يي الزماف أك يي الرتب يإف االيستدام لها الشأف كمه يعدي:
المدتهى كهي االيستدام لككده مدصكدان أعمى حاالن مف المبدأ ،كهك اإلقرار كايستدام اإلديساف لزكمه

لممدهج الميستديـ" (ُ).

* قاؿ تعالى[ :و َ٬م َٹمدْ ٗماء َْتؿ رٟم ُٻمٽمَا ٔمِا٬مبٿمٽم ِ
ض َُٚم ْ ِ
ؽ ِّم األَ ْر ِ
َات ُٖم َّؿ إِ َّن ٫مَثِ ًٜما ِٰمٽم ُْپم ْؿ َٔم ْٶمدَ َذ٬مِ َ
قن]
َّس ُ٩م َ
َ
َه
َ َ ُْ ُ ُ
{ادائدة.}32:
قاؿ البركيسكم" :أم بعد ما ذكر مف الكتب ،كتأكيد األمر بإريساؿ الريسؿ تترل ،كتجديد
العهد مرة بعد أخرل ،كثـ لمتراخي يي الرتب كااليستبعاد" (ِ).
 -4الفاء:
قاؿ يسيبكيه يي معرض التمييز بيف الكاك كالفاء" :كالفاء هي تضـ الشيء إلى الشيء كما
يعمت الكاك ،غير أدها تجعؿ ذلؾ متيسدان بعض يي إثر بعض كذلؾ قكلؾ :مررت بعمرك يزيد

يخػالد ،كيسدط المطػر بمكاف كذا ككذا ،يمكاف كذا كذا ،كادما يددـ أحدهما بعد اآلخر" (ّ).
كرد ذكر (الفاء) كأداة ربط يي عدة مكاض يي تفيسير ركح البياف مدها:
ِ
ِ ِ
٥م] {اددَّ ثر.}49:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ََم ََُل ْؿ َ٣م ِـ ا٬مت َّْذ٫م َرة ُٰم ْٶم ِرض َ

قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب أدكاؿ إعراضهـ عف الدرآف بغير يسبب عمى ما قبمها مف
مكجبات اإلقباؿ عميه ،كاالتعاظ به مف يسكء حاؿ المكذبيف" (ْ).

ِ ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب إِ هِّن ًَل َأ ْٰمٻمِ ُ
٥م]
٥م ا٬م َٹم ْق ِم ا٬م َٸماٟمٹم َ
ؽ إِ ًَّل َڀم ْٸمز َو َأٙمل َ٩ما ْ٩م ُر ْق َٔم ْٿمٽمَٽمَا َو َٔم ْ َ
{ادائدة.}25:
قاؿ البركيسكم" :يريد دفيسه كأخاه كالفاء لترتيب الفرؽ ،كالدعاء به عمى ما قبمه" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صُِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صُّٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جِ ،صِٖ ،جّ ،صُٓٓ ،جٓ،
صٔٗ ،جٔ ،صَّّ ،جٔ ،صِّٓ.

(ّ) مف أيسرار حركؼ العطؼ يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،صُٓ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صِْْ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صّّٖ.

-ِٓ-

ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُ
قن]
اخل ْٻم ِد ٔمِ ََم ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
اء َي ْقٰمٺم ُْؿ َه َذا إِڀمَّا ڀمَسٿمٽمَا٫م ُْؿ َو ُذو ُ٪مقا َ٣م َذ َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُذو ُ٪مقا ٔمِ ََم ڀمَسٿمت ُْؿ ٬م َٹم َ

{السجدة.}14:

قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب األمر بالذكؽ عمى ما يعرب عده ما قبمه مف دفي الرج إلى

الدديا" (ُ).

اٙم ُر ْج ِٰمٽم َْپما َ٩مڃمِڀم َ
ٿمؿ] {ص.}77:
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٩م ْ
َّؽ َر ِٗم ٌ
قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب األمر عمى مخالفته كتعميمها بالباطؿ ،أم :ياخرج يا إبميس

مف الجد أك مف زمرة المبلئك  ،كهك المراد باألمر بالهبكط ال الهبكط مف اليسماء" (ِ).
اٟم ِؿ َر هٔم َ
ؽ ا٬م َٶمٵمِٿمؿِ] {الواقعة.}96:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َس هب ْح ٔمِ ْ
قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب التيسبيح أك األمر به عمى ما قبمها" (ّ).
[٣م ِاِل ُ ا٬م َٷم ْٿم ِ
ب َ٩م ًَل ُي ْٵم ِپم ُر َ٣م َٛم ٨مَ ْٿمبِ ِف َأ َ٘مدً ا] {اجل ّن.}26:
* قاؿ تعالىَ :

قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب عدـ اإلظهار عمى تفرده تعالى بعمـ الغيب عمى اإلطبلؽ،
أم يبل يطم عمى غيبه إطبلعان كامبلن يدكشؼ به جمي الحاؿ ادكشايان تامان مكجبان لعيف اليديف أحد

مف خمده" (ْ).

ِ
ِ
ِ
٥م] {األعراف.}6:
يـ ُأ ْرٟم َؾ إِ َ٬م ْٿم ِپم ْؿ َو َ٬مٽم َْس َځم َ٬م َّـ ا ُٚم ْر َٟمٻم َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻمٽم َْس َځم َ٬م َّـ ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب األحكاؿ األخركي عمى الدديكي أم :لديسألف األمـ قاطب يكـ

الحشر قائميف كاذا أجبتـ المريسميف" (ٓ).

ػ ٫م َ ِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ِس ُٜموا ِّم األَ ْر ِ
ض َ٩ما ْڀم ُٵم ُروا َ٫م ْٿم َ
٥م] {الـحل.}36:
َان َ٣ما٪مبَ ُة ا ُٚمٺم هَذٔمِ َ
قاؿ البركيسكم" :يي أكدايها كيي (الفاء) المكضكع لمتعديب إشارة إلى كجكب المبادرة إلى

الدظر كااليستدالؿ المؤدييف إلى اإلقبلع عف الضبلؿ" (ٔ).
* قاؿ تعالىَ :
ُقن] {فاطر.}3:
[ًل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٩م َځمڀمَّك ٕم ُْڂم َ٩مٺم َ

(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )
(ٓ )
(ٔ )

ركح
ركح
ركح
ركح
ركح
ركح

البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،

جٕ ،صُُٗ.
جٖ ،صُٕ.
جٗ ،صِّْ.
جَُ ،صَِّ.
جّ ،صُّْ.
جٓ ،صّْ.

-ِٔ-

قاؿ البركيسكم" :تصريكف عف التكحيد إلى الشرؾ ،كعف عبادته إلى عبادة األكثاف ،يالفاء

لترتيب إدكار عدكلهـ عف الحؽ إلى الباطؿ عمى ما قبمها" (ُ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :متَاب ٣م َٻمٿم ِف إِ َّڀمف هق ا٬متَّقاب ِ
ٿمؿ] {البؼرة.}37:
ا٬مر٘م ُ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ

قاؿ البركيسػكم" :كالفاء لمدالل عمى ترتبه عمى تمدي الكممػات المتضمف لمعدى التكب " (ِ).
اجل ِ
* قاؿ تعالى٩[ :مَا٨مْ ِٸمر ٬مِ َّٻم ِذيـ ٕمَأمقا وا َّٕمبٶمقا ٟمبِٿم َٻم َ ِ
اب َ
حٿمؿِ] {غافر.}7:
ؽ َو٪م ِپم ْؿ َ٣م َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ْ
قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب الدعاء ما قبمها مف يسع الرحم كالعمـ ،يما بعد الفاء ميسبب

عف كؿ كاحد مف الرحم كالعمـ" (ّ).

قد تككف الفاء لميسببي كما يي مكاض كردت يي ركح البياف مدها:
ِ
ُقن ڀم ََج ٌس َ٩م ًَل َي ْٹم َر ُٔمقا ا َٚم ْس ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا إِڀم َََّم ا ُٚم ْ ِ
جدَ َ
احل َرا َم َٔم ْٶمدَ َ٣م ِاٰم ِپم ْؿ َه َذا]
٧م٫م َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
{التوبة.}28:
قاؿ البركيسكم" :الفاء يسببي أم :يبل يدربكه بيسبب أدهـ عيف الدجايس يضبلن مف أف يدخمكه

يإف دهيهـ عف اقترابه لممبالغ يي دهيهـ عف دخكله" (ْ).
[و َ٪م َال ٬مِ َّٻم ِذي َ٢م َّـ َأ َّڀم ُف ڀمَاجٍ ِٰمٽم ُْپم ََم ا ْذ٫م ُْر ِِّن ِ٣مٽمْدَ َر هٔم َ
ؽ َ٩م َځمڀم َْسا ُه َّ
ان ِذ٫م َْر َر هٔم ِف] {يوسف.}42:
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
* قاؿ تعالىَ :

قاؿ البركيسكم" :كالفاء لميسببي يإف تكصيته  المتضمد لبليستعاد بغيره تعالى كادت

باعث لما ذكر مف اإلديساء" (ٓ).

ِ
ِ
ِِ
* قاؿ تعالىَ :
ب
اء َ٩م ًَل ٕم َْذ َه ْ
اء َو َ ُّْيدي َٰم ْـ َي َٱم ُ
قء َ٣م َټمٻمف َ٩م َر َآ ُه َ٘م َسٽمًا َ٩مڃمِ َّن اهللَ ُيٳم ُّؾ َٰم ْـ َي َٱم ُ
[أ َ٩م َټم ْـ زُ هي َـ َ٬م ُف ُٟم ُ
ؽ ٣م َٻمٿم ِپمؿ ٘مَّسا ٍ
ت] {فاطر.}8:
َڀم ْٸم ُس َ َ ْ ْ َ َ َ
قاؿ البركيسكم" :الفاء لميسببي يإف ما يسبؽ يسبب لمدهي عف التحيسر ،كالذهاب المضي
كذهاب الدفس كداي عف المكت" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صُّٕ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُُٔ.

(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صُٕٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٕ ،صُِّ ،جٖ ،صِٕٖ ،جٖ،
صِّٓ ،جٖ ،صِْْ ،جٖ ،صْٔٓ ،جٗ ،صِٖٓ ،جٗ ،صِِْ ،جَُ ،صِْٓ ،جُ ،صُُٕ،
جُ ،صُُٓ ،جُ ،صُُٖ ،جُ ،صُٕٗ ،جُ ،صِٔٗ ،جِ ،صّٗٔ ،جِ ،صَِٗ ،جِ،
صُِْ ،جِ ،صَْٔ ،جٔ ،صُّْ ،جٔ ،صِٕٗ.

(ْ) ركح البياف ،جّ ،صُّْ.
(ٓ) ركح البياف ،جْ ،صِٕٗ.
(ٔ) ركح البياف ،جٕ ،صَِّ.

-ِٕ-

َاذ٫مُؿ ِ
ِ
ِ ِِ
ا٬مٶم ْج َؾ َ٩م ُتق ُٔمقا إِ َ٦م َٔم ِ
ارئِٺم ُْؿ]
* قاؿ تعالىَ :
قٟمك ٬م َٹم ْقٰمف َيا َ٪م ْق ِم إِ َّڀمٺم ُْؿ َ٢م َٻم ْټمت ُْؿ َأ ْڀم ُٸم َسٺم ُْؿ ٔمِ هاَت ُ
[وإِ ْذ َ٪م َال ُٰم َ
{البؼرة.}54:
قاؿ البركيسكم" :يتكبكا أم ياعزمكا عمى التكب  ،كالفاء لميسببي ؛ ألف الظمـ يسبب لمتكب " (ُ).
ر ٍء ُڀمٺم ٍُر] {الؼؿر.}6:
* قاؿ تعالى٩َ [ :مت ََق َّل َ٣مٽم ُْپم ْؿ َي ْق َم َيدْ ُع ا٬مدَّ ا ِع إِ َ٦م َ ْ
قاؿ البركيسكم" :لعممؾ بأف اإلدذار ال يؤثر ييهـ البت  ،كال يدف  ،يالفاء لميسببي " (ِ).
* قاؿ تعالى[ :وإِ ْذ ُ٪م ْٻمتُؿ يا ٰمقٟمك َ٬مـ ڀمَٲم ِٝم ٣م َٛم َ١مٶما ٍم و ِ
ا٘م ٍد َ٩ما ْد ُع َ٬مٽمَا َر َّٔم َ
ؽ] {البؼرة.}61:
َ َ
ْ ْ َ َ
َ
ْ َ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :يسمه ألجمدا بدعائؾ إياه ،كالفاء ليسببي عدـ الصبر لمدعاء" (ّ).
[و َ٪ما ُ٬مقا ُ٪م ُٻمق ُٔمٽمَا ٨مُ ْٻم ٌ
ُقن] {البؼرة.}88:
ػ َٔم ْؾ َ٬م َٶمٽم َُپم ُؿ اهللُ ٔمِ ُٺم ْٸم ِر ِه ْؿ َ٩م َٹمٻمِ ًٿمًل َٰما ُي ْڂم ِٰمٽم َ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :ما مزيدة لممبالغ أم :يإيمادان قميبلن يؤمدكف كهك إيمادهـ ببعض الكتاب،

كالفاء ليسببي المعف لعدـ اإليماف" (ْ).
 -1الالم:

مف أدكات الربط البلـ :يدكؿ يسيبكيه" :كالـ اإلضاي كمعداها الممؾ كايستحداؽ الشيء
أال ترل أدؾ تدكؿ :الغبلـ لؾ ،كالعبد لؾ ،ييككف يي معدى هك عبدؾ ،كهك أخ له ،ييصير دحك
هك أخكؾ ييككف يي معدى هك عبدؾ كهك أخ له ييصير دحك هك أخكؾ ييككف ميستحدان لهذا

كما يككف ميستحدان لما يممؾ ،يمعدى هذه البلـ معدى إضاي االيسـ".

و
معاف كثيرة مف حركؼ
كلـ يذكر يسيبكيه البلـ غير هذا المعدى لكف غيره ذكر لها
الجر"(ٓ).
أرج المراكدم جمي المعادي التي ذكرت البلـ إلى معداها األصمي كهك االختصاص
يداؿ" :التحديؽ أف معدى البلـ يي األصؿ هك االختصاص ،كهك معدى ال يفارقها ،كقد يصحبها
معاف أخر ،كاذا تؤممت يسائر المعادي المذككرة كجدت راجع إلى االختصاص ،كأدكاع االختصاص
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صُّٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صِٕٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُُٓ.

(ْ) ركح البياف ،جُ ،صَُٖ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُْٓ ،جٗ ،صِْْ ،جّ،
صِّٕ ،جٓ ،صِٕٓ ،جِ ،صِّْ ،جٔ ،صِٕٗ.
(ٓ) مف أيسرار حركؼ الجر ،د .محمد أميف الخضرم ،صُِٕ.

-ِٖ-

متعددة ،أال ترل أف مف معاديها المشهكرة التعميؿ ،قاؿ بعضهـ :كهك راج إلى معدى االختصاص؛
ألده إذا قمت :جئتؾ لئلكراـ ،دلت البلـ عمى أف مجيئؾ مختص باإلكراـ ،إذا كاف اإلكراـ يسببه دكف
غيره يتأمؿ" (ُ).
كردت (البلـ) يي تفيسير ركح البياف يي عدة مكاض مدها:
ِ ِ
ِ
قٟمك إِ َّن ا َٚم َ َ
ؽ ٬مِ َٿم ْٹمتُ ُٻم َ
ون ٔمِ َ
اٙم ُر ْج إِ هِّن
قك َ٩م ْ
َل َيځمَْتَ ِ ُر َ
* قاؿ تعالىَ :
اء َر ُٗم ٌؾ ٰم ْـ َأ ْ٪م َٯم ا َٚمديٽمَة َي ْس َٶمك َ٪م َال َيا ُٰم َ
[و َٗم َ
ِ ِ
َ٬م َ ِ
٥م] {الؼصص.}20:
ؽ ٰم َـ ا٬مٽمَّاصح َ
قاؿ البركيسكم" :كالبلـ لمبياف كأده قيؿ :لؾ أقكؿ هذه الدصيح كليس صم لمداصحيف؛ ألف
معمكؿ الصم ال يتددـ المكصكؿ ،كهك البلـ يي الداصح" (ِ).
ِ
{الروم.}34:
* قاؿ تعالى٬[ :م َٿم ْٺم ُٸم ُروا ٔمِ ََم َآ َٕم ْٿمٽم ُ
َاه ْؿ] ُّ
قاؿ البركيسكم" :البلـ ييه لمعاقب كالمراد بالمكصكؿ دعم الخبلص كالعايي " (ّ).
ِ ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا إِ ْن َيٽمْت َُپمقا ُي ْٷم َٸم ْر ََُل ْؿ َٰما َ٪مدْ َٟم َٻم َ
ػ] {األكػال.}38:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٬م َّٻمذ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمتعميؿ أم :ألجمهـ كالمراد أبك يسفياف كأصحابه" (ْ).
ِ
َب اهللُ َ٬مٽمَا ُه َق َٰم ْق ًَلڀمَا] {التوبة.}51:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َ٬م ْـ ُيٲمٿم َبٽمَا إِ ًَّل َٰما َ٫مت َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمتعميؿ أم :ألجمدا مف خير كشر كشدة كرخاء ال يتغير بمكايدتكـ
كمخالفتكـ ،كأمكر العباد ال تجرم إال عمى تدبير أحكـ كأبرـ" (ٓ).
قن َأ َّن ص ًِ
ِِ ِ ِ
ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال اٚمَ َ ُ ِ
احلا
يـ ْاٟمت ُْٳم ِٶم ُٸمقا َٚم ِ ْـ َآ َٰم َـ ِٰمٽم ُْپم ْؿ َأ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
َ
ْٝموا ٰم ْـ َ٪م ْقٰمف ٬م َّٻمذ َ
َل ا٬مَّذ َ
يـ ْاٟمتَٺم َ ُ
ُٰم ْر َٟم ٌؾ ِٰم ْـ َر هٔم ِف] {األعراف.}75:
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمتبميغ أم :لمذيف ايستضعفكهـ كايستزككهـ" (ٔ).
ِ ِ ِ
[ٙما٬مِ ِد ِ ِ
ْح ًًل] {طه.}101:
* قاؿ تعالىَ :
اء ََُل ْؿ َي ْق َم ا٬مٹم َٿم َاٰمة ْ
َ
يـ ٩مٿمف َو َٟم َ
(ُ) مف أيسرار حركؼ الجر ،د .محمد أميف الخضرم ،صُِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٔ ،صُْٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صّٗ.

(ْ) ركح البياف ،جّ ،صّْٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صْٖٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،صَِّ.

-ِٗ-

قاؿ البركيسكم" :أم بئس التدرير لهـ حمبلن كزرهـ كالبلـ لمبياف كأده لما قيؿ لمف يداؿ هذا

يأجيب لهـ كاعادة يكـ الديام لزيادة التدرير كتهكيؿ األمر" (ُ).
ِ
ِ
َٲم ُ َ ِ
* قاؿ تعالى[ :و ًَل َٕم ُٹمق ُ٬مقا َٚم ِا ٕم ِ
ٞموا َ٣م َٛم اهللِ ا٬مٺم َِذ َب إِ َّن
َ
ػ أ ْ٬مسٽمَ ُتٺم ُُؿ ا٬مٺمَذ َب َه َذا َ٘م ًَل ٌل َو َه َذا َ٘م َرا ٌم ٬م َت ْٸم َ ُ
ِ
ون َ٣م َٛم اهللِ ا٬مٺم َِذ َب] {الـحل.}116:
ٞم َ
ا َّ٬مذي َـ َي ْٸم َ ُ
قاؿ البركيسكم" :كالبلـ الـ العاقب ال الغرض؛ ألف االيتراء لـ يكف غرضان لهـ" (ِ).
 -6لوال:
مف أدكات الربط (لكال) كظهرت يي عدة مكاض يي تفيسير ركح البياف مدها:
* قاؿ تعالى[ :و َ٬مق ٗمٶم ْٻمٽمَاه ُ٪مر َآڀمًا َأ٣مج ِټمٿما َ٬م َٹما ُ٬مقا َ٬مق ًَل ُ٩مٲم َٻم ْ َ َ َ ِ
{فصؾت.}44:
ِب] ِّ
ه
ْ
ْ َ ًّ
َ ْ َ َ ُ ْ
ت آ َيا ُٕم ُف أأ ْ٣م َجټم ٌّل َو َ٣م َر ِ ٌّ
قاؿ البركيسكم" :لكال حرؼ تحضيض بمعدى هبل ،كحرؼ التحضيض إذا دخؿ عمى

الماضي كاف معداه المكـ كالتكبيخ عمى ترؾ الفعؿ ،يهك يي الماضي بمعدى اإلدكار" (ّ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻمق ًَل إِ َذا ٔم َٻمٷم ِ
َت ُ
احل ْٻم ُٹمق َم] {الواقعة.}83:
َ
ْ

قاؿ البركيسكم" :لكال لمتحضيض إلظهار عجزهـ ،كاذا ظريي  ،كالحمدكـ مجرل الطعاـ" (ْ).
َت َ٩مٽمَ َٸمٶمپما إِيَمَّنا إِ ًَّل َ٪مقم يقڀمُس ََّٚما َآٰمٽمُقا ٫م ََٱم ْٸمٽمَا ٣مٽمْپمؿ ٣م َذاب ِ
اخلز ِْي ِّم
َت َ٪م ْر َي ٌة َآ َٰمٽم ْ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻم ْق ًَل ٫مَاڀم ْ
َ ُ ْ َ َ
ْ َ ُ َ
َ
ََ َ َُ
َ ِ
َاه ْؿ إِ َ٦م ِ٘م ٍ
٥م] {يوكس.}98:
احل َٿماة ا٬مدُّ ْڀم َٿما َو َٰم َّت ْٶمٽم ُ
قاؿ البركيسكم" :حرؼ لكال تحضيض بمعدى (هبل) كحرؼ التحضيض إذا دخؿ عمى

الماضي يككف لمتكبيخ عمى ترؾ الفعؿ" (ٓ).
ِ -1
(م ْن):

ذكر يسيبكيه أف "مف" تككف البتداء الغاي يي األماكف كما يدكـ مدامها ،كتككف لمتبعيض

كدكلؾ :هذا مف الثكب ،كهذا مدهـ ،كأدؾ قمت :بعض ،كتككف لمتككيد حيث يككف الكبلـ ميستديمان
بغيرها يي مثؿ قكلؾ أتادي مف رجؿ ،كما رأيت مف أحد ،كال تخرج المؤكدة عف معدى التبعيض

يكأدؾ قمت :لـ يأت بعض الرجاؿ كالديساء (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صِْٗ.

(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صْٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٓ ،صَِْ ،جٖ ،صِٗٔ ،جّ،
صّٗ ،جْ ،صُِْ ،جٓ ،صِٕٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صََّ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صّّٖ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صٖٖ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُِٖ.
(ٔ) مف أيسرار حركؼ الجر يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،صّّّ.

-َّ-

يدد كرد يي تفيسير "ركح البياف" عدة معادي لحرؼ الجر (مف) مدها:
(من) االبتدائي كردت يي عدة مكاض مدها:
َّاس ٰمـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِٰم ْـ ُد ِ
ون اهللِ] {البؼرة.}165:
* قكله تعالىَ :
[وٰم َـ ا٬مٽم ِ َ ْ َ
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف البتداء الغاي متعمؽ بيتخذ" (ُ).
ٿمپمؿ ِٰمـ ِذ٫م ٍْر ِٰمـ رِّبِؿ ُُمْدَ ٍ
ِ
قن] {األكبقاء.}2:
ث إِ ًَّل ْاٟمت ََټم ُٶمق ُه َو ُه ْؿ َي ْٻم َٶم ُب َ
[ٰما َي ْځمٕم ِ ْ ْ
ْ َه ْ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :مف البتداء الغاي مجا انز متعمد بيأتيهـ ،كييه دالل عمى يضمه كشريه،

ككماؿ شداع ما يعمكا به" (ِ).

ِ
ِ
َ
قن] {غافر.}79:
ٞم َ٫م ُبقا ِٰمٽم َْپما َو ِٰمٽم َْپما ٕم َْځم ُ٫م ُٻم َ
* قاؿ تعالى[ :اهللُ ا َّ٬مذي َٗم َٶم َؾ َ٬مٺم ُُؿ األ ْڀم َٶما َم ٬م َ ْ
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف البتداء الغاي كمعداها ابتداء الرككب كاألكؿ مدها أم :تعمدهما بها
أك لمتبعيض أم :لتركبكا كتأكمكا بعضها ال عمى أف كبلن مف الرككب" (ّ).
اب ٔمِ ِف َ٬م َٹم ِ
ِ
ِ
ض َوإِڀمَّا َ٣م َٛم َذ َه ٍ
اء ٔمِ َٹمدَ ٍر َ٩م َځم ْٟم َٺمٽمَّا ُه ِّم األَ ْر ِ
ون]
* قاؿ تعالى:
اد ُر َ
َ
[و َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ٰم َـ َّ
ا٬مس ََمء َٰم ً
{اٚمڂمٰمٽمقن.}18:
قاؿ البركيسكمً " :م ٍف ابتدائي متعمد بأدزلدا" (ْ).
[ُي َّٻم ْق َن ٩مِ َٿمپما ِٰم ْـ َأ َٟم ِ
او َر ِٰم ْـ َذ َه ٍ
ب] {الؽفف.}31:
* قاؿ تعالىَ ُ :
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف ابتدائي كأيساكر جم أيسكرة ،كهي جم يسكار" (ٓ).
قٟمك ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد ِه ِٰم ْـ ُ٘مٻمِ هٿم ِپم ْؿ ِ٣م ْج ًًل َٗم َسدً ا َ٬م ُف ُٙم َق ٌار] {األ٣مراف.}148:
* قاؿ تعالىَ :
[و َّاَت ََذ َ٪م ْق ُم ُٰم َ
قاؿ البركيسكم":أم مف بعد ذهابه إلى الطكر كمف البتداء الغاي  ،ك ًم ٍف الثادي لمتبعيض"(ٔ).
ا٣مدَ ِٰمـ ا٬مبٿم ِ
اهٿمؿ ا٬م َٹمق ِ
ِ
ت] {ا٬مبٹمرة.}127:
[وإِ ْذ َي ْر َ٩م ُع إِ ْٔم َر ُ َ
* قاؿ تعالىَ :
َ َْ

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِِٕ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صْٖٓ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صُِْ.
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،صَٖ.

(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صِْٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،صِٕٓ.

-ُّ-

قاؿ البركيسكم" :حاؿ مف الدكاعد ككمم (مف) ابتدائي ال بيادي لعدـ صح أف يداؿ التي

هي البيت" (ُ).

ْزَل اهللُ ِٰمـ ا٬مسَم ِء ِٰمـ ٰم ٍ
[و َٰما َأڀم َ
اء َ٩م َځم ْ٘م َٿما ٔمِ ِف األَ ْر َض َٔم ْٶمدَ َٰم ْق ِ ََتا] {ا٬مبٹمرة.}164:
* قاؿ تعالىَ :
ْ َ
َ َّ َ
قاؿ البركيسكم" :مف البتداء الغاي أم :مف جه اليسماء" (ِ).
ث ًَل َ ِ
[و َي ْرزُ ْ٪م ُف ِٰم ْـ َ٘م ْٿم ُ
ب] {ا٬م َّٴمًلق.}3:
ُيتَس ُ
* قاؿ تعالىَ :
ْ
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف ابتدائي متعمد برزقه أم :مف كجه ال يخطره بباله كال يحتيسبه ييكيي
بمهره كيؤدم الحدكؽ ،كيعطي الدفدات" (ّ).
ِ
(م ْن) التبعيضية:

كردت ً
(م ٍف) التعيضي يي تفيسير "ركح البياف" يي عدة مكاض مدها:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسا َو َ٣م ًَلڀمِ َٿم ًة]
ا٬مٲم ًَل َة َو َأ ْڀم َٸم ُٹمقا ِمَّا َرزَ ْ٪مٽم ُ
َاء َو ْٗمف َر هِّبِ ْؿ َو َأ َ٪م ُاٰمقا َّ
[وا َّ٬مذ َ
* قكله تعالىَ :
ٝموا ا ْٔمتٷم َ
َاه ْؿ ًّ
يـ َص َ ُ

{الرعد.}22:

قاؿ البركيسكم" :أم بعضه الذم كجب عميهـ إدفاقه (يمف) لمتبعيض كالمراد بالبعض
المتصدؽ بالزكاة المفركض القتراده بالصبلة التي هي أخت الزكاة كشديدتها أك مطمؽ ما يدفؽ ي ػي
يسبيؿ اهلل دظ انر إلى إطبلؽ المفظ مف غير قريد الخصكص" (ْ).

ؽ ا٬م ُٹم َرى َڀم ُٹم ُّص َ٣م َٻم ْٿم َ
* قكله تعالىٕ[ :مِ ْٻم َ
ؽ ِٰم ْـ َأ ْڀم َبائِ َپما] {األعراف.}101:
قاؿ البركيسكم" :مف لمتبعيض أم :بعض أخبارها التي ييها عظ كتذكير" (ٓ).

احل ِ
* قكله تعالى[ :وٰمـ يٶمټم ْؾ ِٰمـ ا٬مٲم َِ
قن َ
ات ِٰم ْـ َذ٫م ٍَر َأ ْو ُأ ْڀم َثك َو ُه َق ُٰم ْڂم ِٰم ٌـ َ٩م ُځمو َ٬مئِ َ
اجل َّٽم َة َو ًَل
ؽ َيدْ ُٙم ُٻم َ
َ َّ
ََ ْ ََْ
قن ڀم َِٹم ًٜما] {الـساء.}124:
ُي ْٵم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف لمتبعيض أم :بعضها كشيئان مدها يإف كاف أحد ال يتمكف مف كمها
كليس مكمفان بها ،كادما يعمؿ مدها ما هك تكميفه كيي كيسعه ككـ مف مكمؼ ال حج عميه كال جهاد كال
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِِِ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صَِٕ.
(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صّّ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جّ ،صُّٖ ،جِ ،صّّٔ ،جٔ،
صٕٕ ،جْ ،صُْٔ ،جّ ،صَِْ ،جّ ،صِّ ،جِ ،صِّٔ ،جُ ،صُّٖ ،جُ ،صَُِ.

(ْ) ركح البياف ،جْ ،صّٖٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صَِِ.

-ِّ-

زكاة كتيسدط عده الصبلة يي بعض األحكاؿ" (ُ).
[أ َِل ٕمَر إِ َ٦م اٚمَ َ ِ ِ ِ
ِسائِ َ
ٿمؾ] {البؼرة.}246:
* قكله تعالىَ ْ َ :
َ ٰم ْـ َٔمٽمل إِ ْ َ
قاؿ البركيسكم" :مف لمتبعيض حاؿ مف المؤل أم :كائديف بعض بدي إيسرائيؿ كهـ أكالد
يعدكب" (ِ).
َّاس ََت ِقي إِ َ٬مٿم ِپمؿ وارزُ ْ٪مپمؿ ِٰمـ ا٬م َّثټمر ِ
َ ِ ِ
ون]
ات َ٬م َٶم َّٻم ُپم ْؿ َي ْٱم ُٺم ُر َ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
* قكله تعالى٩َ [ :م ْ
ََ
اٗم َٶم ْؾ أ ْ٩مئدَ ًة ٰم َـ ا٬مٽم ِ ْ
{إبراهقم.}37:
قاؿ البركيسكم" :جم يؤاد كهي الدمكب ً
ك(م ٍف) لمتبعيض" (ّ).

ِ
(م ْن) لبيان الجنس:

كردت ً
(م ٍف) لبياف الجدس يي تفيسير ركح البياف يي مكض كاحد هك:
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ َأ ْ٘م َسٽمُقا ِٰمٽم ُْپم ْؿ َوا َّٕم َٹم ْقا َأ ْٗم ٌر
اِّب ُؿ ا٬م َٹم ْر ُح ٬م َّٻمذ َ
* قاؿ تعالى[ :ا َّ٬مذ َ
ا٬مر ُٟمقل ٰم ْـ َٔم ْٶمد َٰما َأ َص َ ُ
يـ ْاٟمت ََجا ُٔمقا هللِ َو َّ
ِ
ٿمؿ] {آل عؿران.}172:
َ٣مٵم ٌ
قاؿ البركيسكم" :ككمم ً
(م ٍف) يي قكله مدهـ ليس لمتبعيض؛ ألف الذيف ايستجابكا هلل كالريسكؿ
كمهـ قد أحيسدكا ال بعضهـ ،بؿ هي لبياف الجدس ،كمحصؿ المعدى حيدئذ الذيف ايستجابكا هلل

كالريسكؿ لهـ أجر عظيـ ،إال أدهـ كصفكا بكصفي اإلحيساف كالتدكل مدحان لهـ كتعميبلن لعظـ أجرهـ

بحيسف يعالهـ ال تدييدان" (ْ).
ِ
(م ْن) االستغراقية:

كردت ً
(م ٍف) االيستغراقي يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
َاه ْؿ ِٰم ْـ ُ٫مت ٍ
قَّنَا َو َٰما َأ ْر َٟم ْٻمٽمَا إِ َ٬م ْٿم ِپم ْؿ َ٪مبْ َٻم َ
ؽ ِٰم ْـ ڀم َِذ ٍير] {سبل.}44:
ُب َيدْ ُر ُٟم َ
[و َٰما َآ َٕم ْٿمٽم ُ
* قكله تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :أم :كتبان يإف (مف) االيستغراقي داخم عمى المفعكؿ لتأكيد الدفي" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صِٔٗ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صّٖٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُْٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٓ ،صُٔ ،جّ ،صَُ ،جّ ،صٓٔ،
جِ ،صٕٕ ،جِ ،صُّٖ ،جُ ،صِِٕ ،جُ ،صِِٔ.

(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُُّ.
(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،صَّْ.

-ّّ-

ون] {ادممـون.}43:
[ٰما ٕم َْسبِ ُؼ ِٰم ْـ ُأ َّٰم ٍة َأ َٗم َٻم َپما َو َٰما َي ْست َْځم ِٙم ُر َ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف مزيدة لبليستغراؽ ،أم ما تتددـ أم مف األمـ المهمك الكقت الذيف عيف
لهبلكهـ" (ُ).
ِ
ٿمؿ َو َٰما ََُل ْؿ ِٰم ْـ ڀم ِ ِ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
يـ] {آل عؿران.}91:
َاس َ
ؽ ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
اب َأ٬م ٌ
قاؿ البركيسكم" :يي دي العذاب عدهـ أك يي تخفيفه ،ك ًم ٍف مزيدة لبليستغراؽ كصيغ الجم
لمراعاة الضمير أم ليس لكاحد مدهـ داصر كاحد" (ِ).
ِ
(م ْن) تعميمية:
مف بدي دظـ الدرآف الكريـ مغاي انر بيف األلفاظ الختبلؼ ضركب المعادي كتبايف المداصد
[و ًَل َٕم ْٹمتُ ُٻمقا َأ ْو ًَل َد٫م ُْؿ ِٰم ْـ إِ ْٰم ًَل ٍق] {األكعام ،}151:حيث (مف) دال عمى
كاألغراض (مف) التعميمي َ ،
[و ًَل َٕم ْٹم ُت ُٻمقا َأ ْو ًَل َد٫م ُْؿ ٙمَ ْٱم َٿم َة إِ ْٰم ًَل ٍق ڀم َْح ُـ ڀم َْرزُ ُ٪م ُپم ْؿ َوإِ َّيا٫م ُْؿ] {اإلرساء ،}31:يداؿ (خشية
التعميؿ كما َ
إمالق) يداس المفيسركف ذاؾ هذا كجعمكا (مف) يي اآلي األكلى دال عمى التعميؿ كما هك يي قكله
(خشية إمـالق) قاؿ أبك حياف(" :مف) هدا يسببيػ أم مف يدر ،لدكله :خشي إمبلؽ" (ّ).
كردت (مف) التعميمي يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
ِ ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا ِٰم َـ ا٬مٽم ِ
َّار] {ص.}27:
* يي قكله تعالى٩َ [ :م َق ْي ٌؾ ٬م َّٻمذ َ
قاؿ البركيسكمً :
"م ٍف تعميمي لعمي الداس لثبكت الكيؿ لهـ صريحان بعد اإلشعار بعمي ما
يؤدم إليها مف ظدهـ ككفرهـ أم :يكي هؿ لهـ بيسبب الدار المرتب عمى ظدهـ ككفرهـ يبل بد مف رؤي

الحؽ حدان كالباطؿ باطبلن ،كتدارؾ زاد اليكـ أم :يكـ الجزاء ظاه انر كباطدان ليحصؿ الخبلص كالدجاة
كالدعيـ كالمذات يي أعمى الدرجات (ْ).

ىناك أدوات ربط وردت بموضع واحد في تفسير "روح البيان" منيا:
" -2أو" لمتنويع :قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻمَم ٫مُتِب ٣م َٻمٿم ِپمؿ ِ
ا٬مٹمت َُال إِ َذا َ٩م ِر ٌيؼ ِٰمٽم ُْپم ْؿ َ ْ
َّاس ٫مَخَ ْٱم َٿم ِة اهللِ َأ ْو َأ َ٠مدَّ
َي َٱم ْق َن ا٬مٽم َ
َ َ ْ ُ
َّ
َٙم ْٱم َٿم ًة] {الـساء.} 77:

(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صُٗ.

(ِ) ركح البياف ،جِ ،صْٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٕ ،صُّٓ.
(ّ) مف أيسرار حركؼ الجر ،صّٖٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِٖ.

-ّْ-

قاؿ البركيسكم" :عطؼ عميه بمعدى أك أشد خشي مف أهؿ خشي اهلل ،ككمم (أك) لمتدكي

عمى معدى أف خشي بعضهـ كخشي اهلل أك خشي بعضهـ أشد مدها" (ُ).

ِ
٥م]
قٟمك إِ َّٰما َأ ْن ُٕم ْٻم ِٹم َل َوإِ َّٰما َأ ْن َڀمٺم َ
ُقن ڀم َْح ُـ ا ُٚم ْٻمٹم َ
" -1إما" لمتخيير :كما يي قكله تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َيا ُٰم َ
{األعراف.}115:

قاؿ البركيسكم" :أم حبالدا كعصيدا أكالن خيركا مكيسى  يإف كمم (إما) ييها لمتخيير

كيطمؽ عميها حرؼ العطؼ مجا انز" (ِ).

ِ
ِ
َؽ ي ُٹم ُ ِ
وك ُ ِ
٥م]
يـ َ٫م َٸم ُروا إِ ْن َه َذا إِ ًَّل َأ َٟما١م ُٜم األَ َّو٬م َ
قل ا َّ٬مذ َ
" -1حتى" :قاؿ تعالىَ :
اء َ َ
ُياد ُ٬مقڀم َ َ
[٘متَّك إِ َذا َٗم ُ
{األكعام.}25:

قاؿ البركيسكم" :حتى ابتدائي كم هذا ال ماد مف أف تفيد معدى الغاي أم بمغ بهـ ذلؾ

المد مف يهـ الدرآف" (ّ).

ْ
قِّب ْؿ َوزَ َّي َـ ََُل ُؿ
ََّض ُ٣مقا َو َ٬مٺمِ ْـ َ٪م َس ْ
ت ُ٪م ُٻم ُ ُ
" -4لكن" االستدراكية :قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻم ْق ًَل إِ ْذ َٗم َ
اء ُه ْؿ َٔمځم ُٟمٽمَا ٕم َ َّ
َّ
قن] {األكعام.}43:
ان َٰما ٫مَاڀمُقا َي ْٶم َټم ُٻم َ
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
قاؿ البركيسكم" :ايستدراؾ عمى المعدى أم لـ يتضرعكا ،كلكف يبيست كجفت قمكبهـ كلك كاف

يي قمكبهـ رق كخكؼ لتضرعكا" (ْ).
" -1الواو" :الجمع

احل َّؼ ٔمِا٬م َبا١مِ ِؾ َو َٕم ْٺمت ُُټمقا َ
[و ًَل َٕم ْٻمبِ ُسقا َ
احل َّؼ] {البؼرة.}42:
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :بإضمار (ال) أك دصب بإضمار (أف) عمى أف الكاك لمجم أم :ال تجمعكا

لبس الحؽ بالباطؿ ككتماده" (ٓ).

ثالثاً :الخبر واإلنشاء:
 -2الخبر:
الخبر لغة :بالتحريؾ :كاحد األخبار.
(ُ) ركح البياف ،جِ ،صِْْ.
(ِ) ركح البياف ،جّ ،صِِٔ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صِِ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صِّ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صُُِ.

-ّٓ-

تيستخبر.
الخبر :ما أتاؾ مف دبأ عمف
ي
و ُ

الخبر :الدبأ ،كالجم أخبار ،كأخابير جم الجم

(ُ)

.

 يدديسـ الكبلـ يي المغ العربي إلى دكعيف هما :الخبر كاإلدشاء:* الكالم الخبري اصطالحاً:
الخبر هك الكبلـ الذم يحتمؿ الصدؽ أك الكذب لذاته ،أم ال يتكقؼ تحدؽ مدلكله عمى
ظاهر يي األيؽ ،يإذا طابؽ مضمكده كاق الحاؿ ييسمي (صدقان) أم إذا
مجرد الدطؽ به دحك :الدمر
ه
كاف الدمر – يعبلن – ظاه انر يي األيؽ ،يالخبر صادؽ ،كاذا لـ يطابده يسمي (كذبان) أم أف الدمر
غير ظاهر يي كاق الحاؿ هذا ييما يتعمؽ باألشياء الحيسي التي يمكف ادطباقها عمى الكاق

المحيسكس ،أما يي األمكر المعدكي يدد اختمؼ يي معدى الصدؽ كالكذب ،يرأل الجمهكر أف الخبر

يككف صادقان إذا طابؽ الكاق  ،كيككف كاذبان إذا لـ يكف كذلؾ إال أف شيخ المعتزل الدظاـ ذهب إلى

أف الصدؽ ما كايؽ اعتداد المتكمـ ،كالكذب ما خالؼ اعتداده ،كاف تداييا م الكاق عممان بأف هداؾ
مف األخبار ما هك مدطكع بصحتها ،كال تحتمؿ الكذب البت  ،كهي كؿ ما جاء يي الكتب اليسماكي ،

كما أخبردا به الريسؿ كاألدبياء (ِ).

كذكر ابف كهب يي كتابه" :البرهاف يي كجكه البياف" الخبر كعريه يداؿ" :كالخبر كؿ قكؿ

أيدت به ميستمعه ما لـ يكف عددؾ كدكلؾ :قاـ زيد ،يدد أيدت العمـ بديامه" (ّ).

األغراض البالغية لمخبر:
* إظيار التحسر:
كرد هذا الغرض يي مكاض قميم يي تفيسير ركح البياف ،مدها :

َاٰم َؾ ِٰمـ ا٬م َٷمٿم ِ
* قاؿ تعالى[ :وإِ َذا َٙم َٻمقا ٣م ُّٳمقا ٣م َٻمٿمٺمُؿ األَڀم ِ
ظ] {آل عؿران. }119:
ْ َ
َ
َ ْ
َ ْ ُ
(ْ)

.

قاؿ البركيسكم" :أم مف أجمه تأيسفان كتحيس انر حيث لـ يجدكا إلى التشفي يسبيبلن"
* قاؿ تعالى[ :وڀمَادى َأصحاب َ ِ
اب ا٬مٽم ِ
َّار َأ ْن َ٪مدْ َو َٗمدْ ڀمَا َٰما َو َ٣مدَ ڀمَا َر ُّٔمٽمَا َ٘م ًّٹما َ٩م َپم ْؾ َو َٗمدْ ٕم ُْؿ َٰما َو َ٣مدَ
اجلٽمَّة َأ ْص َح َ
َ َ ْ َ ُ

َر ُّٔمٺم ُْؿ َ٘م ًّٹما َ٪ما ُ٬مقا َڀم َٶم ْؿ َ٩م َځم َّذ َن ُٰم َڂم هذ ٌن َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ َأ ْن َ٬م ْٶمٽمَ ُة اهللِ َ٣م َٛم ا٬م َّٵماٚم ِ َ٥م] {األعراف. }44:
(ُ) ليساف العرب ،البف مدظكر ،دار المعارؼ ،طبع جديدة محدد  ،جٓ ،ص ََُٗ.
(ِ) المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعركض ،د .دايؼ معركؼ ،دار الدفائس ،بيركت ،ص ِّ .

(ّ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ كالبدي كالبياف كالمعادي ،د .إدعاـ عكاكم ،دار الكتب العممي  ،بيركت،
الطبع الثادي  ،ص ّٓٓ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص ٖٗ .

-ّٔ-

قاؿ البركيسكم" :ميسرك انر بحالهـ كشمات بأصحاب الدار كتحيسي انر لهـ ال لمجرد اإلخبار

بحالهـ كااليستخبار عف حاؿ مخاطبهـ"

(ُ)

.

ِ
ِ
ر ٍء إِ ْن َأ ْڀمت ُْؿ إِ ًَّل ِّم َض ًَل ٍل َ٫مبِ ٍٜم]
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َٔم َٛم َ٪مدْ َٗم َ
اءڀمَا ڀمَذ ٌير َ٩مٺم ََّذ ْٔمٽمَا َو ُ٪م ْٻمٽمَا َٰما َڀمزَّ َل اهللُ ٰم ْـ َ ْ
{ادؾك. }9:
قاؿ البركيسكم" :جمعكا بيف حرؼ الجكاب ،كدفس الجمم المجاب بها مبالغ يي االعتراؼ

كتحيس انر عمى يكت يسعادة التصديؽ ،كتمهيدان لبياف التفريط الكاق مدهـ"

(ِ)

.

* التيديد:
يخكؼ مف هك دكده قد انر كمدزل عاقب الدياـ بفعؿ ال يرضى
كذلؾ عددما يدصد المتكمـ أف ِّ

عده المتكمـ كأف تدكؿ لمف هك دكدؾ" :ال تدم عف عدادؾ" أك "ال تكؼ عف أذل غيرؾ"

(ّ)

.

كرد (التهديد) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:
قن] {يس. }22:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما ِ َٓم ًَل َأ ْ٣م ُبدُ ا َّ٬م ِذي َ٩م َٴم َر ِِّن َوإِ َ٬م ْٿم ِف ٕم ُْر َٗم ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :مبالغ يي التهديد ،أم :إليه تعالى ال إلى غيره تردكف أيها الدكـ بعد البعث
لممجازاة أك لممحايسب "

(ْ)

.

ر ٍء َ٠م ِپمٿمدٌ ] {احلج. }17:
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :كيي اآلي كعيد كتهديد ،يعمى العاقؿ أف يذكر يكـ الفصؿ كالدضاء،

كيجتهد يي األعماؿ التي يحصؿ بها الرضى "

(ٓ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :و٫م َْؿ َأ ْه َٻم ْٺمٽمَا ِٰم َـ ا٬م ُٹم ُر ِ
ؽ ٔمِ ُذڀم ِ
ون ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد ڀمُقحٍ َو َ٫م َٸمك ٔمِ َر هٔم َ
ُقب ِ٣م َبادِ ِه َٙمبِ ًٜما َٔم ِٲم ًٜما]
{اإلرساء. }17:
قاؿ البركيسكم" :كيي اآلي تهديد لهذه األم ال يسيما مشركي مك لكي يطيعكا اهلل كريسكله،

كال يعصكه ييصيبهـ مثؿ ما أصابهـ "

(ٔ)

.

(ُ) ركح البياف ،جّ ،ص ُْٕ .
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،ص ْٖ .
(ّ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت ،ص ٓٗ .
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،ص ّٔٓ .
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،ص ُٕ .
(ٔ) ركح البياف ،جٓ ،ص ُّْ .

-ّٕ-

* قاؿ تعالى[ :و ًَل َٕمٺمُقڀمُقا ٫مَا َّ٬م ِذيـ َٙمرٗمقا ِٰمـ ِدي ِ ِ
ون َ٣م ْـ َٟمبِ ِ
َاء ا٬مٽم ِ
ٿمؾ اهللِ َواهللُ ٔمِ ََم
َّاس َو َي ُٲمدُّ َ
َ َ ُ
َ
ْ َ
اره ْؿ َٔمٴمَ ًرا َو ِرئ َ
قن ُ ُِم ٌ
ٿمط] {األكػال. }47:
َي ْٶم َټم ُٻم َ
قاؿ البركيسكم" :ييجازيهـ عميه ،كييه تهديد عمى األعماؿ الدبيح خصكصان ما ذكر يي
(ُ)

هذه اآلي مف البطر كالرئاء :هك إظهار الجميؿ كابطاف الدبيح كهك مف الصفات المذمكم لمدفس"

* التوبيخ :هك الذم يتضمف كبلمان خرج مخرج التهزؿ كالتهايت ،كمف ذلؾ قكلدا لتارؾ الصبلة:
"الصبلة ركف مف أركاف اإليسبلـ" (ِ).

كرد غرض "التكبيخ" يي عدة مكاض يي تفيسير "ركح البياف" :
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ٩مِ ْر َ٣م ْق ُن َآ َٰمٽمْت ُْؿ ٔمِ ِف َ٪م ْب َؾ َأ ْن َآ َذ َن َ٬مٺم ُْؿ إِ َّن َه َذا َٚمٺم ٌْر َٰمٺم َْرَتُ ُق ُه ِّم ا َٚم ِديٽم َِة ٬مِتُخْ ِر ُٗمقا ِٰمٽم َْپما َأ ْه َٻم َپما
قن] {األعراف. }123:
َ٩م َس ْق َ
ف َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :بهمزة كاحدة إما عمى اإلخبار المحصكر المتضمف لمتكبيخ أك عمى
(ّ)

االيستفهاـ التكبيخ بحذؼ الهمزة"
ٿمؾ ََُل ْؿ َأ ْي َـ َٰما ُ٫مٽمْت ُْؿ ٕم ْ ِ
* قاؿ تعالىُٖ [ :م َّؿ ٪مِ َ
ُقن] {غافر. }73:
ُ٧م٫م َ
التحدؽ"

.

قاؿ البركيسكم" :أم يداؿ لهـ عمى يسبيؿ التكبيخ كالتدري كصيغ الماضي لمدالل عمى

(ْ)

.

قن] {اد َّطػػني. }17:
* قاؿ تعالىُٖ [ :م َّؿ ُي َٹم ُال َه َذا ا َّ٬م ِذي ُ٫مٽمْت ُْؿ ٔمِ ِف ُٕم َٺم هذ ُٔم َ
قاؿ البركيسكم" :لهـ تكبيخان كتدريعان مف جه الزبادي  ،كادما طكل ذكرهـ؛ ألف المدصكد ذكر
(ٓ)

.

الدكؿ ال الدائؿ م أف ييه تعميمان الحتماؿ الدائؿ ،كبه يشتد الخكؼ"
ِ
ِ
ِ
قن]
َب َ٠م َپما َد ُ َُت ْؿ َو ُي ْس َځم ُ٬م َ
ْح ِـ إِڀمَا ًٖما َأ َ٠م ِپمدُ وا ٙمَ ْٻم َٹم ُپم ْؿ َٟم ُت ْٺمت ُ
ا٬مر ْ َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٗم َٶم ُٻمقا اٚمَ ًَلئ َٺم َة ا َّ٬مذ َ
يـ ُه ْؿ ٣م َبا ُد َّ
{الزُّ خرف. }19:
قاؿ البركيسكم" :بياف لتضمف كفرهـ المذككر لكفر آخر ،كتدري لهـ بذلؾ ،كهك جعمهـ
أكمؿ العباد ،كأكرمهـ عمى اهلل أددصهـ رأيان كأخيسهـ صدفان"

(ُ) ركح البياف ،جّ ،ص ّّٕ .
(ِ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ عكاكم ،ص ٖٓٓ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،ص ِِٕ .
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،ص ِّٓ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ّٕٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،ص ّٕٗ .

-ّٖ-

(ٔ)

.

ِ
ون إِ َ٬م ْٿم ِپم ْؿ ٔمِا َٚم َق َّد ِة َو َأڀمَا َأ ْ٣م َٻم ُؿ ٔمِ ََم َأ ْٙم َٸم ْٿمت ُْؿ َو َٰما َأ ْ٣م َٻمٽمْت ُْؿ] {ادؿتحـة. }1:
َُّس َ
* قاؿ تعالىٕ[ :م ُّ
قاؿ البركيسكم" :ايستئداؼ كارد دهج العداب كالتكبيخ كأدهـ يسألكا ماذا صدر عدا متى

عكتبدا؟ يديؿ :تمدكف إليهـ المكدة يس انر عمى أف الباء صم جيء بها لتأكيد التعدي كاإلخبار بيسبب
المكدة ،كيجكز أف يككف تعدي اإليسرار بالباء لحممه عمى دديضه الذم هك الجهر"

(ُ)

.

* الوعيد والتخويف:
ِ
ِ ِ
٥م]
كقد أيسماه بعض الببلغييف (التهديد) يي مثؿ قكله تعالىَ [ :أ َِل ْ َُّنْٻمؽ األَ َّو٬م َ
ؽ ٔمِٶم ٍ
{ادرسالت ، }16:كقكله َ [ :أ َِل ْ ٕم ََر َ٫مٿمْ َ
اد] {الػجر. )ِ( }6:
ػ َ٩م َٶم َؾ َر ُّٔم َ َ
ويرد ىذا الغرض (الوعيد) في عدة مواضع في تفسير روح البيان منيا :
َان اهللُ ِِّبِ ْؿ َ٣مٻمِ ًٿمَم] {الـساء. }39:
* قكله تعالىَ [ :و٫م َ
قاؿ البركيسكم" :يهك كعيد لهـ بالعداب ،يدد أخبر اهلل تعالى بدداءة هم األشدياء كقصكر

دظرهـ ،كأدهـ يددعكف بدميؿ الدديا الدديئ  ،كيحرمكف مف كثير مف المدامات األخركي اليسدي ،
كال يدفدكده يي طمب الحؽ كرضاه ،بؿ يدفدكده ييما ال يدبغي"

(ّ)

.

ِ
* قاؿ تعالى[ :يٶم َٻمؿ ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ُقن] {التغابن. }4:
ون َو َٰما ُٕم ْٶمٻمِٽم َ
َُّس َ
َّ َ َ
َْ ُ َ
ض َو َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما ٕم ُّ
قاؿ البركيسكم" :أم :ما تيسركف ييما بيدكـ كما تظهركف مف األمكر كالتصريح بدمج
اددراجه ييما قبمه؛ ألده الذم يدكر عميه الجزاء يفيه تأكيد لمكعد كالكعيد كتشديد لهما"

(ْ)

.

* قاؿ تعالى٫[ :م ًََّل إِ َذا د٫م ِ
َّت األَ ْر ُض َد٫مًّا َد٫مًّا] {الػجر. }21:
ُ
قاؿ البركيسكم" :ايستئداؼ بطريؽ الكعيد تعميؿ لمردع  ،كالدؾ الدؽ ،يداؿ :دككت الشيء
أدكه دكان إذا ضربته ،ككيسرته حتى يسكيته باألرض"

(ٓ)

.

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،ص ْٗٔ  .لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص ٓٓ ،جُ ،ص ٖٗ ،جٓ،
ص ّٖ ،جٗ ،َّْ ،جَُ ،ص ُْٕ .
(ِ) الببلغ العربي المفهكـ كالتطبيؽ ،أ.د .حميد آدـ شكيدي ،دار المدارة ،جدة ،دار المداهج ،الطبع األكلى
(ُِْٕهػََِٕ-ـ) ،ص َُّ .

(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ُِِ .
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،ص ٖ .

(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ّْٕ .

-ّٗ-

قن ا٬م َٶم ِ
ون َو َر َاء ُه ْؿ َي ْق ًٰما َٖم ِٹم ًٿمًل] {اإلكسان. }27:
اٗم َٻم َة َو َي َذ ُر َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن َه ُڂم ًَل ِء ُُيِ ُّب َ
قاؿ البركيسكم" :كيي اآلي كعيد ألهؿ الدديا كدعيمها خصكصان ألهؿ الظمـ كالرشكة"

(ُ)

.

قن] {ادائدة. }14:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٟم ْقفَ ُيٽمَ هبئ ُُپم ُؿ اهللُ ٔمِ ََم ٫مَاڀمُقا َي ْٲمٽمَ ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :كعيد شديد بالجزاء كالعذاب"

(ِ)

.

قن] {ادائدة. }8:
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ َٙمبِ ٌٜم ٔمِ ََم َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
قاؿ البركيسكم" :مف األعماؿ ييجازيكـ بذلؾ ،كحيث كاف مضمكف هذه الجمم
التحميمي مدبئان عف الكعد كالكعيد عدب الكعد لمف يخاؼ عمى طاعته تعالى بالكعيد لمف يخؿ
(ّ)

بها"

.

َان ٔمِ ِٶمب ِ
اد ِه َٙمبِ ًٜما َٔم ِٲم ًٜما] {اإلرساء. }96:
* قاؿ تعالى[ :إِ َّڀم ُف ٫م َ َ
قاؿ البركيسكم" :محيطان بظكاهر أحكالهـ كبكاطدها ييجازيهـ عمى ذلؾ ،كييه تيسمي له ،
(ْ)

كتهديد لمكايريف"

.

ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ
َ
ر ٍء ُ ُِم ٌ
{فصؾت. }54:
ٿمط] ِّ
* قاؿ تعالى[ :أ ًَل إِ ََّّن ُ ْؿ ّم ٰم ْر َية ٰم ْـ ٬م َٹماء َر هِّبِ ْؿ أ ًَل إِ َّڀم ُف ٔمِٺم هُؾ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :اإلحاط  :إدراؾ الشيء بكماله ،أم :مالـ بجمي

األشياء جممها

كتفاصيمها كظكاهرها كبكاطدها ،يبل يخفى عميه خايي مدهـ ،كهك مجازيهـ عمى كفرهـ كمريتهـ
(ٓ)

ال محال  ،كمرج تأكيد العمـ إلى تأكيد الكعيد"

.

 -1اإلنشاء:
كدشاء كدشأةن كدشاءةن ،حيي كأدشأ اهلل الخمؽ ،أم ابتدأ
لغة :أدشأه اهلل :خمده ،كدشأ يدشأ دشئان كدشكءان
ن
خمدهـ ،كيي التدزيؿ العزيز" :ألده معيد الدشأة األخرل"(ٔ) .

(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِِٖ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص ّّٕ .
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ّْٔ .
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،ص َِٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٕ ،ص ُٔٓ ،جِ ،ص ُِِ ،جّ،
ص ّْ.

(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِِٖ .
(ٔ) الميساف ،البف مدظكر ،جُ ،ص ُْْٖ .

-َْ-

اإلدشاء كقد يسماه اليسكاكي الطمب ،أما الدزكيدي ييسماء اإلدشاء ،كال خبلؼ بيف التيسميتيف،

ياليسكاكي يدكؿ" :كالطمب إذا تأممت دكعاف :دكع ال ييستدعي يي مطمكبه إمكاف الحصكؿ ،كدكع
ييستدعي ييه إمكاف الحصكؿ .
كالدزكيدي يدكؿ" :اإلدشاء ضرباف :طمب كغير طمب ،كالطمب ييستدعي مطمكبان غير حاصؿ

كقت الطمب المتداع تحصيؿ الحاصؿ كهك المدصكد بالدظر هدا"

(ُ)

.

* اإلنشاء غير الطمبي:
مدها

يهك ما ال يطمب بعد حصكؿ شيء أك عدـ حصكله ،كأيساليب اإلدشاء غير الطمبي كثيرة

(ِ)

:

أ -الرجاء (الترجي) :يطمب الممكف الدريب مثؿ :لعمي أدجح

(ّ)

.

كرد (الرجاء) يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مده :

ؽ ٕم ِ
ق٘مك إِ َ٬م ْٿم َ
* قكله تعالى٩َ [ :م َٻم َٶم َّٻم َ
ؽ َو َضائِ ٌؼ ٔمِ ِف َصدْ ُر َك َأ ْن َي ُٹمق ُ٬مقا َ٬م ْق ًَل ُأڀم ِْز َل َ٣م َٻم ْٿم ِف َ٫مٽمْ ٌز َأ ْو
َار ٌك َٔم ْٶم َض َٰما ُي َ
اء َٰم َٶم ُف َٰم َٻم ٌ
ؽ] {هود. }12:
َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :كلعؿ إما لمترجي كمعداه تكق أمر مرجك ال كثكؽ بحصكله ،كاما لئلشفاؽ،
كهك تكق أمر مخكؼ"

(ْ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :و َ٣م َسك َأ ْن َٕمٺم َْر ُهقا َ٠م ْٿمئًا َو ُه َق ٙمَ ْ ٌٜم ٬مَٺم ُْؿ] {البؼرة. }216:
قاؿ البركيسكم" :كعيسى كمم تجرم مجرل لعؿ ،كهي مف العباد لمترجي ،كمف اهلل

(ٓ)

لمترجي "

.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َ٣م ِ
قن]
ْح َ
اء٫م ُْؿ ذ٫م ٌْر ٰم ْـ َر هٔمٺم ُْؿ َ٣م َٛم َر ُٗم ٍؾ ٰمٽمْٺم ُْؿ ٬م ُٿمٽمْذ َر٫م ُْؿ َو٬م َت َّت ُٹمقا َو َ٬م َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ُْر َ ُ
جبْت ُْؿ َأ ْن َٗم َ

{األعراف. }63:

قاؿ البركيسكم" :أم :كلتتعمؽ بكـ الرحم بيسبب تدكاكـ كيائدة حرؼ الترجي التدبيه عمى

عزة المطمب ،كأف التدكل غير مكجبػ ػ لمرحمػ ػ ػ  ،بؿ هي مدكط بفضؿ اهلل تعالى ،كأف المتدي يدبغي

(ُ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزيدي ،ص ُِٕ ،كادظر :الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده
عبد العزيز قمديم  ،ص ُْٔ .
(ِ) اليسابؽ ،ص ُْٖ .

(ّ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ٖٓ .
(ْ) ركح البياف ،جْ ،ص ُُِ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ّّٔ .

-ُْ-

أف ال يعتمد عمى تدكاه ،كال يأمف مف عذاب اهلل"

(ُ)

.

ِ ِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َځمٰما ٰمـ ٕمَاب و َآٰمـ و٣م ِټم َؾ صا ًِحلا َ٩مٶمسك َأ ْن يٺم َ ِ
٥م] {الؼصص. }67:
ُقن ٰم َـ ا ُٚم ْٸمٻمح َ
َ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
قاؿ البركيسكم" :أم الفائزيف بالمطمكب عدد اهلل تعالى الداجيف مف المهركب ،كعيسى

لمتحديؽ عمى عادة الكراـ أك لمترجي مف قبؿ التائب بمعدى يميتكق اإليبلح"

(ِ)

.

* قاؿ تعالى٩َ [ :م ْٻم َٿم ْست ِ
ون] {البؼرة. }186:
َجٿم ُبقا ِٓم َو ْ٬م ُٿم ْڂم ِٰمٽمُقا ِِب ٬مَ َٶم َّٻم ُپم ْؿ َي ْر ُ٠مدُ َ
قاؿ البركيسكم" :راجيف إصاب الرشد كهك االهتداء لمصالح الديف كالدديا ،كمعدى اآلي أدهـ

إذا ايستجابكا كآمدكا اهتدكا لمصالح ديدهـ كددياهـ؛ ألف الرشيد مف كاف كذلؾ"

(ّ)

.

ِ
٥م] {الشعراء. }40:
ا٬مس َح َر َة إِ ْن ٫مَاڀمُقا ُه ُؿ ا٬مٷمَا٬مبِ َ
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٶم َّٻمٽمَا َڀمتَّبِ ُع َّ
قاؿ البركيسكم" :ال مكيسى كليس مرادهـ أف يتبعكا ديدهـ حديد  ،كادما هك أف ال يتبعكا

مكيسى لكدهـ يساقكا كبلمهـ ميساؽ الكداي حمبلن لهـ عمى االهتماـ كالجد يي المغالب  ،يالترجي
(ْ)

باعتبار الغمب المدتضي لبلتباع ال باعتبار االتباع"

.

ب -التعجب :صيغ التعجب – ما أيعمه:
"كهػك تفضيػؿ شخص م ػف األشخاص إل ػ ػى غيػ ػ ػره عمػ ػ ػى أضرابػ ػ ػه يي كصؼ مف

األكصاؼ" (ٓ).

التعجب" :كهك تكجيه الطمب إلى أمر ميستغرب"

(ٔ)

.

كيرد يي مكض كاحد يي تفيسير ركح البياف :
* قكله تعالى٩َ [ :مَم َأ ْص َٝم ُه ْؿ َ٣م َٛم ا٬مٽم ِ
َّار] {البؼرة. }175:
َ
َ
قاؿ البركيسكم" :أم ما أصبرهـ عمى األعماؿ أهؿ الدار حيف ترككا الهدل ،كيسمككا ميسالؾ
الضبلؿ ،يالمراد بالدار يسببها أطمؽ عميهـ ايسـ الدار لممبلبيس بيدهما ،كمعدى التعجب راج إلى
العباد يهك تعجب ،أم :إيداع المخاطب يي العجب المتداع التعجب يي شأده تعالى؛ ألف التعجب

(ُ) ركح البياف ،جّ ،ص ُْٗ .
(ِ) ركح البياف ،جٔ ،ص َْٓ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ََّ .
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،ص َِٗ .
(ٓ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ٕٕ .
(ٔ) الببلغ العربي "المفهكـ كالتطبيؽ" ،أ.د .حميد آدـ ثكيتي ،ص ُِْ .

-ِْ-

مدشأه الجهؿ ،ياليسبب يإدهـ قالكا :التعجب ادفعاؿ الدفس مما خفي يسبب ،كخرج عف دظائره يبل
يجكز عمى اهلل تعالى"

(ُ)

.

ج -صيغ المدح والذم:
كهي (دعـ كبئس كحبذا كال حبذا) .
قاؿ زهير بف أبي يسممى :
إال كك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف لمرت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع له ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كز انر

دع ػ ػ ػ ػ ػػـ ام ػ ػ ػ ػ ػػرؤ ه ػ ػ ػ ػ ػػرـ ل ػ ػ ػ ػ ػػـ تع ػ ػ ػ ػ ػػر دائبػ ػ ػ ػ ػ ػ

كقد قيؿ إف صيغ المدح كالذـ أخبار تحتمؿ الصدؽ كالكذب بدليؿ ما رككه مف أف أعرابيان

بشر ببدت يديؿ له" :دعمت المكلكدة" يداؿ" :كاهلل ما هي بدعمت المكلكدة"

(ِ)

.

كقد كرد يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها :

ِ
* قاؿ تعالى[ :وإِ ْذ َأ َٙم َذ اهللُ ِٰمٿم َث َ ِ
َّاس َو ًَل َٕم ْٺمت ُُټمق َڀم ُف َ٩م َٽم َب ُذو ُه َو َر َاء ُ٢م ُپم ِ
َاب َ٬م ُت َب هٿم ُٽم َّٽم ُف ٬مِٻمٽم ِ
قر ِه ْؿ
يـ ُأوٕمُقا ا٬مٺمت َ
اق ا َّ٬مذ َ
َ
و ْا٠م َ ِ ِ
ِ ِ
ون] {آل عؿران. }187:
ٞم َ
ٞم ْوا ٔمف َٖم َټمٽمًا َ٪مٻم ًٿمًل َ٩مبئ َْس َٰما َي ْٱم َ ُ
َ َ
(ّ)

.

قاؿ البركيسكم" :كالمخصكص بالذـ محذكؼ أم بئس شيئان يشتركده ذلؾ الثمف"
ان َأ ِٟم ًٸما َ٪م َال ٔمِئ َْسَم ٙمَ َٻم ْٸمت ُُټم ِ
قِّن ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِدي] {األعراف. }150:
قٟمك إِ َ٦م َ٪م ْق ِٰم ِف ٨م ْ
َٳم َب َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ََّٚما َر َٗم َع ُٰم َ
َ
قاؿ البركيسكم" :كالمخصكص بالذـ محذكؼ تدديره بئس خبلي خمفتمكديها مف بعد
خبليتهـ"

(ْ)

.

* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َٔم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ًَل َٰم ْر َ٘م ًبا ٔمِٺم ُْؿ َأ ْڀمت ُْؿ َ٪مدَّ ْٰمت ُُټمق ُه َ٬مٽمَا َ٩مبِئ َْس ا٬م َٹم َر ُار] {ص. }60:
(ٓ)

قاؿ البركيسكم" :أم :يبئس المدر جهدـ قصدكا بذمها جداي الرؤيساء عميهـ"
ِِ
يـ ٩مِ َٿمپما َ٩مبِئ َْس َٰم ْث َقى ا ُٚم َتٺم ه ِ
* قاؿ تعالى٪[ :مِ َ
يـ] {الزُّ مر. }72:
َٝم َ
اب َٗم َپمٽم ََّؿ َٙما٬مد َ
ٿمؾ ا ْد ُٙم ُٻمقا َأ ْٔم َق َ
لمجدس"

.

قاؿ البركيسكم" :أم :بئس مدزؿ المتكبريف عف اإليماف كالطاع كالحؽ جهدـ ،كالبلـ

(ٔ)

.

(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ُِٖ .
(ِ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص ُْٖ .
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ُْٔ .
(ْ) ركح البياف ،جّ ،ص َِٔ .
(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،ص ٗٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٗٓ .

-ّْ-

ِ
٥م] {آل عؿران. }151:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْځم َو ُاه ُؿ ا٬مٽم َُّار َؤمِئ َْس َٰم ْث َقى ا٬م َّٵماٚم َ
قاؿ البركيسكم" :المخصكص بالذـ محذكؼ أم الدار ،كيي جعمها مثكاهـ بعد جعمها مأكاهـ
دكع رمز إلى خمكدهـ ييها ،يإف المثكل مكاف اإلقام المدبئ عف المكث ،كأما المأكل يهك المكاف

الذم يأكم إليه اإلديساف"

(ُ)

.

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
يـ ٩مِ َٿمپما َوڀم ِ ْٶم َؿ َأ ْٗم ُر
ؽ َٗمزَ اؤُ ُه ْؿ َٰمٷمْٸم َر ٌة ٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو َٗمٽمَّا ٌت َ َْت ِري ٰم ْـ َ َْتت َپما األَ َّْنَ ُار َٙما٬مد َ
ِِ
٥م] {آل عؿران. }136:
ا٬م َٶماٰمٻم َ
قاؿ البركيسكم" :المخصكص بالمدح محذكؼ أم :كدعـ أجر العامميف ذلؾ أم ما ذكر مف
المغفرة كالجدات كالتعبير عدهما باألجر المشعر بأدهما تيستحداف بمدابم العمؿ ،كاف كاف بطريؽ

التفضؿ لمزيد الترغيب يي الطاعات كالزجر عف المعاصي "

(ِ)

.

د -القسم:
"كحركيه "الباء كالكاك كالتاء" .
يالباء مثؿ :أقيسـ باهلل إدي مخمص لؾ .

ُقن * و ُ١م ِ ِ ِ
كالكاك مثؿَ [ :وا٬مت ِ
٥م] {التِّني. }2-1 :
قر ٟمٿمٽم َ
ه٥م َوا٬مزَّ ْيت ِ َ
كالتاء مثؿ" :تاهلل لدد أدزؿ اهلل عميدا" .
كمف الديسـ صيغ (لعمر) مضاي إلى االيسـ الظاهر أك إلى الضمير"

(ّ)

.

المديسـ كالجم أقيساـ ،كقد أقيسـ اهلل كايستديسمه به كقايسمه :حمؼ
القسم لغة :الديسـ اليميف ،ككذلؾ ي
له ،كتدايسـ الدكـ :تحالفكا(ْ).
كقد كرد الديسـ يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها :
ون] {الؼؾم. }1:
* قكله تعالى[ :ن َوا٬م َٹم َٻم ِؿ َو َٰما َي ْس ُٴم ُر َ
قاؿ البركيسكم" :هك ما يكتب به ،كالكاك لمديسـ عمى التددير األكؿ ،كلمعطؼ عمى الثادي،
كالمراد قمـ المكح كما جاء يي أف أكؿ ما خمؽ اهلل الدمـ"

(ٓ)

.

(ُ) ركح البياف ،جِ ،ص ُُِ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص ََُ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص َِّ ،جٔ ،ص ّّٖ .
(ّ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص ُْٖ..
(ْ) الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،ص َّّٔ..
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص َُِ .

-ْْ-

* قاؿ تعالىَ [ :وا٬م َّٻم ْٿم ِؾ إِ َذا َيٷم َْٱمك] {الؾقل. }1:
قاؿ البركيسكم" :أم أقيسـ بالميؿ حيث يغشى الشمس كيغطيها كييسترها "

(ُ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬مت ِ
َجدَ ََّّنُ ْؿ َأ ْ٘م َر َص ا٬مٽمَّا ِ
س] {البؼرة. }96:
قاؿ البركيسكم" :مف الكجداف العدمي كهك جار مجرل العمـ خبل أده مختص بما يد بعد
التجرب  ،كدحكها ،كالبلـ الـ الديسـ ،أم :كاهلل لتجدف اليهكد يا محمد أحرص مف الداس "

(ِ)

.

ِ
ِ
قه ْؿ َو َأ ْ٪م َر ْضت ُُؿ اهللَ َ٪م ْر ًضا َ٘م َسٽمًا]
زَّرَتُ ُ ُ
* قاؿ تعالى٬َ [ :مئ ْـ َأ َ٪م ْټمت ُُؿ َّ
ا٬مٲم ًَل َة َو َآ َٕم ْٿمت ُُؿ ا٬مزَّ ٫مَا َة َو َآ َٰم ْٽمت ُْؿ ٔمِ ُر ُٟم٤م َو َ٣م ْ
{ادائدة. } 12:
قاؿ البركيسكم" :أم بجميعهـ ،كالبلـ مكطئ لمديسـ المحذكؼ "

(ّ)

.

ِ
ِ
ِ
ِ
ت إِ َّڀمٺمُؿ ٰمبٶمق ُٖم َ ِ
٥م]
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬مئِ ْـ ُ٪م ْٻم َ
يـ َ٫م َٸم ُروا إِ ْن َه َذا إِ ًَّل ٟم ْح ٌر ُٰمبِ ٌ
قن ٰم ْـ َٔم ْٶمد ا َٚم ْقت َ٬م َٿم ُٹمق َ٬م َّـ ا َّ٬مذ َ
ْ َُْ
{هود. }7:
قاؿ البركيسكم" :كلئف قمت يا محمد لدكمؾ هـ أهؿ مك كالبلـ الـ التكطئ لمديسـ"

(ْ)

.

ض و َألُ٨مْ ِقيٽمَّپمؿ َأ ِ
ِ
٥م] {احلجر. }39:
ْجٶم َ
َ ُ ْ َْ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب ٔمِ ََم َأ٨مْ َق ْيتَٽمل َألُزَ هيٽم ََّـ ََُل ْؿ ِّم األَ ْر ِ َ
قاؿ البركيسكم" :الباء لمديسـ أم :أقيسـ بإغكائؾ إيام ألزيدف لهـ ،أم :لذري آدـ المعاصي
كالشهكات كالمذات"

(ٓ)

.

ِ
{الصافات. }1:
ا٬مٲما َّ٩مات َص ًّٸما] َّ
* قاؿ تعالىَ [ :و َّ
قاؿ البركيسكم" :الكاك لمديسـ ،كالصايات جم صاي بمعدى جم صايي بمعدى جماع
صاي  ،يالصايات بمعدى الجماعات الصايات"

(ٔ)

.

ؽ َألُ٨مْ ِقيٽمَّپمؿ َأ ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٩مبِ ِٶمزَّٕمِ َ
٥م] {ص. }82:
ْجٶم َ
َ ُ ْ َْ
قاؿ البركيسكم" :الباء لمديسـ ،أم :يأقيسـ بعزتؾ ،أم :بدهرؾ كيسمطادؾ"
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ْٔٓ .
(ِ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٕٖ .
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ّٖٔ .
(ْ) ركح البياف ،جْ ،ص َُٖ .
(ٓ) ركح البياف ،جْ ،ص ّْٗ .
(ٔ) ركح البياف ،جٕ ،ص ِْْ .
(ٕ) ركح البياف ،جٖ ،ص ّٕ .

-ْٓ-

(ٕ)

.

قن] {احلجر}72:
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٶم ْټم ُر َك إِ ََّّنُ ْؿ َ٬م ِٸمل َٟمٺم َْر َِتِ ْؿ َي ْٶم َټم ُپم َ

.

قاؿ البركيسكم" :قيسـ مف اهلل تعالى بحياة الدبي  كهك المشهكد كعميه الجمهكر،

كالعمر بالفتح ،كالضـ كاحد كهك البداء إال أدهـ خصكا الديسـ بالمفتكح إليثار األخؼ؛ ألف الحمؼ
كثير الدكر عمى أليسدتهـ ،كلذلؾ حذيكا الخبر ،كتدديره لعمرؾ قيسمي كما حذيكا الفعؿ يي قكلهـ:

تاهلل"(ُ).

ض وٰما ُ٫مٽمَّا ٟم ِ ِ
ِ ِ
ِ
٥م] {يوسف}73:
ار٪م َ
َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا ٕمَاهللِ َ٬م َٹمدْ َ٣مٻم ْټمت ُْؿ َٰما ِٗمئْٽمَا ٬مٽمُ ْٸمسدَ ِّم األَ ْر ِ َ َ

.

قاؿ البركيسكم" :قيسـ ييه معدى التعجب مما أضيؼ إليهـ ،كالجمهكر عمى أف التاء بدؿ مف

الكاك مختص بايسـ اهلل تعالى ،كالمعدى ما أعجب حالكـ كأدتـ تعممكف عممان جميان مف ديادتدا كيرط
أمادتدا إددا بريئكف مما تديسبكف إليدا يكيؼ تدكلكف لدا إدكـ ليسارقكف "

(ِ)

.

ان َ٬م ِٸمل ُٙم ْ ٍ
ٮم * إِ َّن ا ِ
* قاؿ تعالىَ [ :وا٬م َٶم ْ ِ
َّس] {العرص. }2-1 :
إلڀم َْس َ
قاؿ البركيسكم" :أقيسـ يسبحاده بصبلة العصر يإده كثي انر ما يطمؽ العصر ،كيراد صبلته،

كذلؾ لفضمها الباهر لككدها كيسطى لتكيسطها بيف الشف الذم هك صبلة الظهر ،كبيف الكتر الدهارم
الذم هك صبلة المغرب"

(ّ)

.

ا٬مٱم ْټم ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َّ
اها] {الشؿس. }1:
س َو ُض َح َ
قاؿ البركيسكم" :كييه إشارة إلى اإلقيساـ بشمس الركح كضكئها المدتشر يي البدف اليساط
عمى الدفس"

(ْ)

.

* قاؿ تعالىًَ [ :ل ُأ ْ٪م ِس ُؿ ِ َِّب َذا ا٬م َب َٻم ِد] {البؾد. }1:
قاؿ البركيسكم" :أم أقيسـ بالبمد الحراـ الذم هك مك يكمم (ال) صم تدؿ عمى أف اهلل

أقيسـ بالبمد األميف يي يسكرة التيف ال لتأكيد الديسـ كدكؿ العرب( :ال كاهلل ما يعمت كذا) ( ،ال كاهلل

أليعمف كذا)"

(ٓ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :وا٬م َٸم ْج ِر * َو َ٬مٿم ٍ
ال َ٣م ْ ٍ
٧م] {الػجر. }2-1 :
َ
(ُ) ركح البياف ،جْ ،ص َٔٓ .
(ِ) ركح البياف ،جْ ،ص ُّٔ .

(ّ) ركح البياف ،جَُ ،ص ُٖٓ .
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،ص ْْٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ُْْ .

-ْٔ-

المشرؽ"

قاؿ البركيسكم" :أقيسـ اهلل بالفجر الذم هك أكؿ كقت ظهكر ضكء الشمس يي جادب
(ُ)

.

ثانياً :اإلنشاء الطمبي:
أما اإلدشاء الذم هك مكض اهتماـ الببلغييف الختصاصه بكثير مف الدالالت الببلغي

يهك اإلدشاء الطمبي" (ِ).

اإلدشاء الطمبي :كهك ما ييستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقؼ الطمب ،كهك خميس أدكاع :األمر ،
كالدهي ،كااليستفهاـ ،كالتمدي ،كالدداء ،كهذه هي المكضكعات التي تحدث عدها الببلغيكف يي

مبحث اإلدشاء؛ ألدها تتفاكت يي التعبير ،كتخرج عف األغراض الحديدي  ،كتؤدم معادي جديدة

لؤلديب ييها تصرؼ كبير (ّ).

أوالً :االستفيام:
االستفيام لغة :مف الفهـ ،كيهمت الشيء عدمته ،كايستفهمه يسأله أف يفهمه
االستفيام اصطالحاً :هك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ

(ٓ)

(ْ)

.

.

األغراض البالغية التي يخرج إلييا االستفيام:
ُ -األمر :يي مثؿ يسؤاؿ أحدهـ :أتصكف يديؾ عف األذل؟
قن] {ادائدة ، }91:أم ادتهكا
كقكله تعالى٩َ [ :م َپم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ُٰمٽمْت َُپم َ

(ٔ)

.

ككرد ذكره يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ِ
اخل ْټم ِر َوا َٚم ْٿم ِ ِ
اء ِّم َ
* قكله تعالى[ :إِڀم َََّم ُي ِريدُ َّ
َّس َو َي ُٲمدَّ ٫م ُْؿ َ٣م ْـ ِذ٫م ِْر
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
ان َأ ْن ُيق٪م َع َٔم ْٿمٽمَٺم ُُؿ ا٬م َٶمدَ َاو َة َوا٬م َبٷم َْٳم َ
قن] {ادائدة. }91:
ا٬مٲم ًَل ِة َ٩م َپم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ُٰمٽمْت َُپم َ
اهللِ َو َ٣م ِـ َّ
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِْٕ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جِ ،ص ْْٓ ،جْ ،ص َُُ ،جْ،
ص ّٓ ،جْ ،ص ٕٓ ،جٓ ،ص ِّٓ ،جٕ ،ص ّٖٔ ،جٕ ،ص ٓٓ ،جٖ ،ص ّٖٗ ،جٗ،
ص ّْٓ ،جٗ ،ص ُّٖ ،جٗ ،ص ُْْ ،جٗ ،ص ُٖٓ ،جٖ،ػ ص ُْٖ ،جَُ ،ص ْٕٖ ،جَُ،
ص ُّٗ ،جَُ ،ص ُّٗ ،جَُ ،ص ُّٖ .
(ِ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ٖٓ.
(ّ) معجـ المصطمحات الببلغي  ،أحمد مطمكب ،ص ُٓٗ.

(ْ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ عكاكم ،ص ُِِ.
(ٓ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص َُٔ.
(ٔ) الببلغ العربي "المفهكـ كالتطبيؽ" ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ُِٕ .

-ْٕ-

قاؿ البركيسكم" :لفظ ايستفهاـ كمعداه أمر ،أم ادتهكا ،كهذا دهي بألطؼ الكجكه ليككف
أدعى إلى االدتهاء يمما يسمعها عمر  قاؿ :ادتهيدا يا رب كحرمت الخمر يي يسد ثبلث مف
الهجرة بعد كقع أحد"

(ُ)

.

ِ
ِ ِ
٥م َأ َأ ْٟم َٻم ْټمت ُْؿ] {آل عؿران. }20:
َاب َواألُ هٰم هٿم َ
يـ ُأوٕمُقا ا٬مٺمت َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ُ٪م ْؾ ٬م َّٻمذ َ
قاؿ البركيسكم" :كهك ايستفهاـ بمعدى األمر ،أم :أيسممكا كهذا كدكلؾ لمف لخصت له
الميسأل كلـ يتبؽ مف طرؽ البياف كالكشؼ طريدان إال يسمكته :يهؿ يهمتها"

(ِ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َٻمؿ يٿم َئ ِ ِ
َّاس َْجِٿم ًٶما] {الرعد. }31:
اء اهللُ ََلدَ ى ا٬مٽم َ
س ا٬مَّذ َ
ْ َْ
يـ َآ َٰمٽمُقا َأ ْن َ٬م ْق َي َٱم ُ
قاؿ البركيسكم" :اليأس قط

الطم

عف الشيء ،كالددكط مده ،كااليستفهاـ بمعدى

األمر" (ّ).
 -1اإلنكار:
كهك بياف أف الفعؿ ال يدبغي أف يككف؛ ألده مكض إدكار شرعان دحك :أتفطر يي شهر
رمضاف المبارؾ؟ كيبلحظ أف المدكر يأتي بعد همزة االيستفهاـ

(ْ)

.

كيدديسـ اإلدكار إلى قيسميف:
أ -اإلنكار التوبيخي :كهك إما لمتكبيخ عمى أمر كق يي الماضي بمعدى ما كاف يدبغي أف يككف
دحك قكلهـ :أعصيت ربؾ؟ كاما لمتكبيخ عمى أمر كاق يي الحاؿ أك خيؼ كقكعه يي الميستدبؿ
بمعدى ال يدبغي أف يككف هذا األمر دحك قكلهـ :أتعصي ربؾ؟ تدكؿ هذا لمف هك كاق يي

المدكر أك كمف هـ أف يد ييه .

ككدكلؾ لمرجؿ الذم يركب الخطر :أتخرج يي هذا الكقت؟ أتذهب يي هذا الطريؽ؟".
كرد "اإلدكار" يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض كثيرة عدة مدها:
ِ
ون ا٬مٽم َ ِ
قن]
َاب َأ َ٩م ًَل َٕم ْٶم ِٹم ُٻم َ
ا٬مٝم َو َٕمٽم َْس ْق َن َأ ْڀم ُٸم َسٺم ُْؿ َو َأ ْڀمت ُْؿ َٕم ْت ُٻم َ
* قاؿ تعالىَ [ :إٔم َْځم ُٰم ُر َ
قن ا٬مٺمت َ
َّاس ٔم ِ ه
{البؼرة. }44:

(ُ) ركح البياف ،جِ ،ص ّْْ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص ُٓ .

(ّ) ركح البياف ،جْ ،ص ّٖٗ .
(ْ) المكجز الكايي ،د .دايؼ معركؼ ،ص َٓ .

-ْٖ-

قاؿ البركيسكم" :ثـ هذا التكبيخ ليس عمى أمر الداس بالبر ،بؿ لشرؾ العمؿ به يمدار

اإلدكار كالتكبيخ هي الجمم المعطكي كهي جمم تديسكف أدفيسكـ دكف ما عطفت هي عميه كهي
أتأمركف الداس بالبر ،كال ييستديـ قكؿ مف ال يجكز األمر بالمعركؼ لمف ال يعمؿ به لهذه اآلي  ،بؿ

يجب العمؿ به ،كيجب األمر به"

(ُ)

.

ِ
إلڀم َْس ُ َ
ف ُأ ْٙم َر ُج َ٘م ًّٿما * َأ َو ًَل َي ْذ٫م ُُر ا ِ
قل ا ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َي ُٹم ُ
ت َ٬م َس ْق َ
ان َأئِ َذا َٰما ِٰم ُّ
إلڀم َْس ُ
ان أڀمَّا َٙم َٻم ْٹمٽمَا ُه ٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ َو َِل ْ
َي ُ
ؽ َ٠م ْٿمئًا] {مريم. }67-66 :
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار التكبيخي كالكاك لعطؼ الجمؿ المدفي عمى مددر يدؿ عميه

(ِ)

بدكؿ"

.

ادي ِٰمـ د ِ ِ
خ ُذوا ِ٣مب ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩مح ِسب ا َّ٬م ِذيـ َ٫م َٸمروا َأ ْن ي َّت ِ
اء] {الؽفف. }102:
ْ ُ
َ
َ َ
َ
َ ُ
وِّن َأ ْو٬م َٿم َ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كالتكبيخ عمى معدى إدكار الكاق كايستدباحه كما يي قكلؾ

أضربت أباؾ إلدكار الكقكع كما يي أتضرب أباؾ ،كالفاء لمعطؼ عمى مددر تفصح عف الصم

عمى تكجيه اإلدكار كالتكبيخ إلى المعطكييف جميعان ،أم :أكفركا بي م جبلل شأدي يحيسبكا
(ّ)

كظدكا"

.

ِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا إِ َ٦م األَ ْر ِ
زَوجٍ ٫م َِري ٍؿ] {الشعراء. }7:
ض ٫م َْؿ َأ ْڀم َبتْٽمَا ٩م َٿمپما ٰم ْـ ٫م هُؾ ْ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار التكبيخي ،كالكاك لمعطؼ عمى مددر يدتضيه المداـ ،أم
أيعؿ المكذبكف مف قريش ما يعمكا مف اإلعراض عف اآليات كالتكذيب كااليستهزاء بها ،كلـ
(ْ)

يدظركا"

.

ُقن ِ٣مٽمْدَ هؿ ِ
ون ا٬مٺمَا٩مِ ِريـ َأو٬مِٿماء ِٰمـ د ِ ِ ِ
* قاؿ تعالى[ :ا َّ٬م ِذيـ يت ِ
ا٬مٶمزَّ َة] {الـساء. }139:
٥م َأ َي ْبتَٷم َ
َّخ ُذ َ
ون اٚمُ ْڂمٰمٽم َ
َ ْ َ َ ْ ُ
ُ ُ
َ َ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ إدكارم أم أيطمبكف بمكاالة الكفرة الدكة كالغمب كهـ أذالء يي حكـ

اهلل تعالى"

(ٓ)

.

ون َأ َّن َٰم َع اهللِ َآ َ َِل ًة ُأ ْٙم َرى] {األكعام. }19:
* قاؿ تعالىَ [ :أئِٽمَّٺم ُْؿ َ٬مت َْٱم َپمدُ َ
(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ُِٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِّٓ .
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،ص َّْ .
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِٕٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،ص َّٗ .

-ْٗ-

قاؿ البركيسكم" :إلجاء لهـ إلى اإلقرار بإشراكهـ إذ ال يسبيؿ لهـ إلى إدكاره الشتهارهـ به،

كااليستفهاـ ييه لئلدكار كالتكبيخ"

(ُ)

.

ُقن ِّم ٫م هُؾ َ٣ما ٍم َٰم َّر ًة َأ ْو َٰم َّرٕم ْ ِ
ون]
قن َو ًَل ُه ْؿ َي َّذ٫م َُّر َ
َ٥م ُٖم َّؿ ًَل َيتُق ُٔم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو ًَل َي َر ْو َن َأ ََّّنُ ْؿ ُي ْٸم َتٽم َ
{التوبة. }126:
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كالتكبيخ ،كالكاك لمعطؼ عمى مددر ،أم :ال يدظر المدايدكف

كال يركف"

(ِ)

.

قن ٬مِ ْٻمح هؼ ََّٚما ٗماء٫مُؿ َأ ِٟمحر ه َذا و ًَل ي ْٸمٻمِح ا٬مس ِ
ون]
ا٘م ُر َ
قٟمك َأ َٕم ُٹمق ُ٬م َ
َ ُ ُ
ْ ٌ َ
َ
َّ
َ َ ْ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ُٰم َ
{يوكس. }77:
قاؿ البركيسكم" :عمى طريد االيستفهاـ اإلدكارم التكبيخي كهك ايستئداؼ بياف"

(ّ)

.

ِ
ت ٔمِٿمدَ ي َأٟم َتٺمْٝم َت َأم ُ٫مٽم َ ِ
ِ
ِ
ٿمس َٰما َٰمٽمَ َٶم َ َ
٥م]
ْت ٰم َـ ا٬م َٶما٬م َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َيا إِ ْٔمٻم ُ
ْ
ؽ أ ْن ٕم َْس ُجدَ َٚما ٙمَ َٻم ْٹم ُ َ َّ ْ َ ْ
{ص. }75:
قاؿ البركيسكم" :بدط األلؼ أصمه أيستكبرت أدخمت همزة االيستفهاـ لمتكبيخ كاإلدكار عمى
همزة الكصؿ ،يحذيت همزة الكصؿ ايستغداء عدها بهمزة االيستفهاـ كبديت هم ػ ػزة االيستفهاـ مفتكحػ ػ ػ ػ
كالمعدى :أتكبرت مف غير ايستحداؽ"

(ْ)

.

ض واهللُ ٔمِٺم هُؾ َ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ٿمؿ]
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ ُٕم َٶم هٻم ُټم َ
ا٬مس ََم َوات َو َٰما ِّم األَ ْر ِ َ
رء َ٣مٻم ٌ
قن اهللَ ٔمِديٽمٺم ُْؿ َواهللُ َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما ِّم َّ
ْ
{احلجرات. }16:
قاؿ البركيسكم" :كااليستفهاـ ييه لمتكبيخ كاإلدكار ،أم :ال تعريكا اهلل بديدكـ يإده عالـ به
ال يخفى عميه شيء كييه إشارة إلى أف التكقيؼ يي األمكر الديدي معتبر كاجب كحديدتها مؤكل إلى
اهلل ياأليساس مده تؤخذ ،كالكبلـ مف يطمب كأمره يتب "

(ٓ)

.

اجل ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م ُحٺم َْؿ َ
ُقن] {ادائدة. }50:
ُقن َو َٰم ْـ َأ ْ٘م َس ُـ ِٰم َـ اهللِ ُ٘مٺم ًَْم ٬مِ َٹم ْق ٍم ُيق٪مِٽم َ
اهٻمِ َّٿم ِة َيبْٷم َ

(ُ) ركح البياف ،جّ ،ص ُٗ .
(ِ) ركح البياف ،جّ ،ص ْٔٓ .
(ّ) ركح البياف ،جْ ،ص ٕٓ .
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،ص ٖٔ .
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،ص ٓٗ .

-َٓ-

قاؿ البركيسكم" :إدكار كتعجب مف حالهـ كتكبيخ لهـ"

(ُ)

.

ب -اإلنكار التكذيبي" :كهك إما أف يككف التكذيب يي الماضي بمعدى :لـ يكف ،يإذا ادعى
المخاطب كقكع شيء يي الماضي أتى االيستفهاـ اإلدكارم تكذيبان له يي دعكاه"

(ِ)

.

ىناك مواضع أخرى "لإلنكار" وردت في تفسير "روح البيان" :

ِ ِ
ب ٩مِ ِٿمف َو َٰم ْـ َأ ْصدَ ُق ِٰم َـ اهللِ َ٘م ِدي ًثا]
* قاؿ تعالى[ :اهللُ ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٬م َٿم ْج َټم َٶمٽمَّٺم ُْؿ إِ َ٦م َي ْق ِم ا٬مٹم َٿم َاٰمة ًَل َر ْي َ
{الـساء. }87:
قاؿ البركيسكم" :إدكار ألف يككف أحد أكثر صدقان مده يإده ال يتطرؽ الكذب إلى خبره

بكجه؛ ألده ددص كهك عمى اهلل محاؿ دكف غيره"

(ّ)

.

ِ
ُقن] {آل عؿران. }160:
ْٮم٫م ُْؿ ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد ِه َو َ٣م َٛم اهللِ َ٩م ْٻم َٿمت ََق٫م َِّؾ ا ُٚم ْڂم ِٰمٽم َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َټم ْـ َذا ا َّ٬مذي َيٽم ُ ُ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ إدكارم مفيد الدتفاء الداصر ذاتان كصفت بطريؽ المبالغ "
* قاؿ تعالىَ [ :أ ِم َّاَت َُذوا ِٰم ْـ ُدوڀمِ ِف َآ َ َِل ًة] {األكبقاء. }24:

(ْ)

.

قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار التخاذ المذككر كايستدباحه كايستعظامه (مف) متعمد
(باتخذكا) ،كالمعدى بؿ اتخذكا متجاكزيف إياه تعالى آله م ظهكر خمكهـ عف خكاص األلكهي
بالكمي "

(ٓ)

.

ُقن اهللَ ٔمَِم ًَل يٶم َٻمؿ ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َو ًَل ِّم األَ ْر ِ
ض] {يوكس. }18:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ ُٕمٽمَ هبئ َ
َّ َ َ
َ َْ ُ
قاؿ البركيسكم" :كيي االيستفهاـ اإلدكارم تدري لهـ كتهكـ به حيث دزلكا مدزؿ مف يخبر
عبلـ الغيكب بما ادعكه مف المحاؿ الذم هك كجكد الشركاء كشفاعتهـ عدد اهلل" (ٔ).

ِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أم ڀمَجٶم ُؾ ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ ِ
يـ ِّم األَ ْر ِ
ض] {ص.}28:
احلات ٫مَا ُٚم ْٸمسد َ
َّ
َ َ َ َ
ْ ْ َ
قاؿ البركيسكم" :أـ مددطع بمعدى (بؿ) كالهمزة اإلدكاري  ،أم :بؿ أدجعؿ المؤمديف
المصمحيف يي األرض"

(ٕ)

.

(ُ) ركح البياف ،جِ ،ص َْٕ .
(ِ) مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف ،ص ّٔ. ٔٓ-
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص َِٔ .
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص ُُِ .
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِْٕ .
(ٔ) ركح البياف ،جْ ،ص ِٗ .
(ٕ) ركح البياف ،جٖ ،ص ِٖ .

-ُٓ-

ْت ُٕمٽم ِْٹم ُذ َٰم ْـ ِّم ا٬مٽم ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ َ٘م َّؼ َ٣م َٻم ْٿم ِف ٫مَٻمِ َټم ُة ا٬م َٶم َذ ِ
َّار] {الزُّ مر. }19:
اب َأ َ٩م َځمڀم َ
قاؿ البركيسكم" :بياف ألحكاؿ عبدة الطاغكت بعد بياف أحكؿ المجتدبيف عدها ،كالهمزة
(ُ)

لبليستفهاـ اإلدكارم"

.

قن] {الذاريات. }27:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٹم َّر َٔم ُف إِ َ٬م ْٿم ِپم ْؿ َ٪م َال َأ ًَل ٕم َْځم ُ٫م ُٻم َ
(ِ)

قاؿ البركيسكم" :مده إدكا انر لعدـ تعرضهـ لؤلكؿ كحثان عميه"

.

ؽ َوا َّٕم َب َٶم َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َأڀم ُْڂم ِٰم ُـ َ٬م َ
قن] {الشعراء. }111:
ؽ األَ ْر َذ ُ٬م َ
(ّ)

قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ لئلدكار ،أم :ال دؤمف لؾ"

.

قن َأڀمََّم ڀم ُِټمدُّ هؿ ٔمِ ِف ِٰمـ ٰم ٍ ِ
٥م] {ادممـون. }55:
ال َو َٔمٽم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ ْ
ْ َ
ُ ْ
ُي َس ُب َ َ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة إلدكار الكاق كايستدباحه ك(ما) مكصكل  ،أم :أيظف الكفرة أف الذم
(ْ)

دعطيهـ إياه ،كدجعمه مددان لهـ"

.

ض َأئِٽمَّا َ٬م ِٸمل َٙم ْٻم ٍؼ ٗم ِد ٍ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٪ما ُ٬مقا َأئِ َذا َض َٻم ْٻمٽمَا ِّم األَ ْر ِ
يد] {السجدة. }10:
َ
قاؿ البركيسكم" :أم أدبعث بعد مكتدا كادعدامدا كدصير أحياء كما كدا قبؿ مكتدا ،يعدي هذا
مدكر عجب يإدهـ كادكا يدركف بالمكت كيشاهدكده ،كادما يدكركف البعث ،يااليستفهاـ اإلدكارم متكجه
إلى البعث دكف المكت"

(ٓ)

.

ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َُتٻمِ ُٺمٽمَا ٔمَِم َ٩مٶم َؾ ا٬مس َٸمپماء ِٰمٽمَّا إِ ْن ِهل إِ ًَّل ٩مِ ْتٽمَت َ ِ
ْت
اء َأڀم َ
َ َ
َ
اء َو َ َْتدي َٰم ْـ ٕم ََٱم ُ
ُؽ ٕمُٳم ُّؾ ِ َِّبا َٰم ْـ ٕم ََٱم ُ
ُّ َ ُ
ْ
َو٬مِ ُّٿمٽمَا] {األعراف. }155:
قاؿ البركيسكم" :الهمزة إلدكار كقكع اإلهبلؾ ثد بمطؼ اهلل تعالى ،أم ال تهمكدا"

(ٔ)

.

ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ْح ًة]
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ ٫م َ
قٟمك إِ َٰم ًاٰما َو َر ْ َ
َان َ٣م َٛم َٔم هٿمٽمَة ٰم ْـ َر هٔمف َو َيتْ ُٻمق ُه َ٠ماهدٌ ٰمٽمْ ُف َوٰم ْـ َ٪مبْٻمف ٫مت ُ
َاب ُٰم َ
{هود. }17:
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،ص َُِ .
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،ص َُٔ .
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،ص ُُّ .
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،ص ٕٗ .

(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،ص ُُْ .
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،ص ِٔٓ .

-ِٓ-

قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كالبيد الحج كالبرهاف ،ك(عمى) لبليستعبلء المجازم كهك
االيستيبلء كاالقتدار عمى إقامتها كااليستدالؿ بها"

(ُ)

.

قن َأ ْن ُي ْڂم ِٰمٽمُقا ٬مَٺم ُْؿ] {البؼرة. }75:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َتٴمْ َټم ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :كالهمزة إلدكار الكاق كايستبعاده كما يي قكلؾ أتضرب أباؾ ال إلدكار
الكقكع كما يي قكله :اضرب أبي"

(ِ)

.

َي ُٻم ُؼ ٫م ََټم ْـ ًَل َ ْ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ َ ْ
ون] {الـحل. }17:
َي ُٻم ُؼ َأ َ٩م ًَل ٕم ََذ٫م َُّر َ
قاؿ البركيسكم" :كالهمزة لئلدكار ،أم :أبعد ظهكر دالئؿ التكحيد تتصكر المشابه
(ّ)

كالمشارك "

.

َ
اف َٰما َأ ْذ ْ٫مت ُْؿ َو ًَل ََتَا ُ٩م َ َ
ذ ْ٫مت ُْؿ ٔمِاهللِ َٰما َِل ْ ُيٽمَز ْهل ٔمِ ِف َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ ُٟم ْٻم َٴماڀمًا]
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٫م ْٿمػَ َأ َٙم ُ
قن أ َّڀمٺم ُْؿ أ ْ َ
َ
{األكعام. }81:
قاؿ البركيسكم" :باهلل مف األصداـ كهي ال تضر كال تدف كااليستفهاـ إدكار الكقكع كدفيه
بالكمي "

(ْ)

.

اهدُ وا َ٣م ْپمدً ا َڀم َب َذ ُه َ٩م ِر ٌيؼ ِٰمٽم ُْپم ْؿ] {البؼرة. }100:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو ُ٫م َّٻم ََم َ٣م َ
قاؿ البركيسكم" :أك الهمزة لئلدكار ،كالعطؼ عمى مددر يدتضيه المداـ ،أم :أكفركا باآليات
(ٓ)

البيدات ،كهي يي غاي الكضكح"

.

اٗمق َڀمٽمَا ِّم اهللِ َو ُه َق َر ُّٔمٽمَا َو َر ُّٔمٺم ُْؿ] {البؼرة. }139:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ ُ ََت ُّ
قاؿ البركيسكم" :المحاج المجادل كدعكل الحؽ ،كاقام الحج عمى ذلؾ مف كؿ كاحد،
(ٔ)

كالهمزة لئلدكار كالتكبيخ"

.

ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو ًَل َي ْٶم َٻم ُټم َ َ
ُقن] {البؼرة. }77:
ون َو َٰما ُي ْٶمٻمِٽم َ
َّس َ
قن أ َّن اهللَ َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما ُي ُّ

(ُ) ركح البياف ،جْ ،ص ُُٖ .
(ِ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٖٔ .
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِّ .
(ْ) ركح البياف ،جّ ،ص ُٔ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ُُٗ .
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،ص ِْٕ .

-ّٓ-

قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كالتكبيخ ،كالكاك لمعطؼ مددر يديساؽ إليه الذهف ،كالضمير
لممكبخيف ،أم :أيمكمكدهـ عمى التحديث مخاي المحاج كال يعممكف"

(ُ)

.

ِ
اه ِ
ِ
ِِ
ِ
ْجٽم ََّؽ َو ْاه ُج ْر ِِّن َٰمٻمِ ًّٿما] {مريم. }46:
ب َأڀم َ
ٿمؿ َ٬مئ ْـ َِل ْ َٕمٽمْتَف َألَ ْر ُ َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َأ َرا٨م ٌ
ْت َ٣م ْـ َآ ََلتل َيا إِ ْٔم َر ُ
قاؿ البركيسكم" :أم معرض كمدصرؼ أدت عدها بتكحيد اإلدكار إلى دفس الرغب م
ضرب مف التعجب كأف الرغب عدها مما ال يصدر عف العاقؿ يضبلن عف ترغيب الغير مدها"

(ِ)

.

 -1التسوية:
التيسكي "

"كيككف ذلؾ حيف يخرج االيستفهاـ عف معداه الحديدي ليؤدم معدى مجازيان ببلغيان هك
(ّ)

.

كقد كرد غرض (التيسكي ) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكضعيف يدط هما:

ُقن] {البؼرة. }6:
* قكله تعالىَٟ [ :م َق ٌاء َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ َأ َأڀم َْذ ْر َ َُت ْؿ َأ ْم َِل ْ ُٕمٽم ِْذ ْر ُه ْؿ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ

قاؿ البركيسكم" :أـ لـ تدذرهـ مرتف عمى الفاعمي ؛ ألف الهمزة كأـ مجردتاف عف معدى
االيستفهاـ لتحديؽ معدى االيستكاء بيد مدخكليها كما جرد األمر كالدهي لذلؾ عف معدييهما يي قكله
ْ [ :اٟمتَٷم ِْٸم ْر ََُل ْؿ َأ ْو ًَل ٕم َْستَٷم ِْٸم ْر ََُل ْؿ] {التوبة. )ْ( "}80:
ِ
احل ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أم ڀمَجٶم ُؾ ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ
ات ٫مَا ُٚم ْٸم ِس ِدي َـ ِّم األَ ْر ِ
٥م
ض َأ ْم ڀم َْج َٶم ُؾ ا ُٚمتَّٹم َ
َّ
َ َ
ْ ْ َ
َ َ
٫مَا٬م ُٸم َّج ِ
ار] {ص. }28:
قاؿ البركيسكم" :أدكر التيسكي أكالن بيف أهؿ اإليماف كالشرؾ ،ثـ بيف أهؿ التدكل كالهكل

يعدي مف المؤمديف ،كهك المدايسب لمداـ التهديد كالكعيد كي يخاؼ مف اهلل تعالى كؿ صدؼ بحيسب
مرتبته كيجكز أف يككف تكرير اإلدكار األكؿ باعتبار كضعيف آخريف يمدعاف التيسكي مف الحكيـ
الرحيـ"

(ٓ)

.

 -4التقرير:
كهك حمؿ المخاطب عمى اإلقرار بأمر يعريه كدكلي لطبلبي :أليستـ طبلبان جامعييف؟ كألـ

أشرح لكـ هذا الدرس مف قبؿ؟
(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٗٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،ص ّّٗ.

(ّ) المكجز الكايي ،د .دايؼ معركؼ ،ص ِٓ .
(ْ) ركح البياف ،جُ ،ص ْٖ .
(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،ص ِٖ .

-ْٓ-

ككدكؿ جرير:
كأدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالميف بطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف راح

أليسػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ خي ػ ػ ػ ػ ػ ػر مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ركػ ػ ػ ػ ػ ػػب المطايػ ػ ػ ػ ػ ػػا

(ُ)

كرد التدرير يي تفيسير ركح البياف كعدة مكاض مدها:

ؽ ِّم ٫مِت ٍ
ا٬مس ََم ِء َواألَ ْر ِ
َاب إِ َّن َذ٬مِ َ
ض إِ َّن َذ٬مِ َ
ؽ َ٣م َٛم اهللِ َي ِس ٌٜم]
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ َٕم ْٶم َٻم ْؿ َأ َّن اهللَ َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما ِّم َّ

{احلج. }70:

(ِ)

.

قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ لمتدرير أم :قد عممت"
ْزَل ِٰمـ ا٬مسَم ِء ٰماء َ٩م َځمٙمْ رٗمٽمَا ٔمِ ِف َٖمټمر ٍ
ات ُ ْ
ِمتَٻمِ ًٸما] {فاطر. }27:
َ ْ
ََ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر َأ َّن اهللَ َأڀم َ َ َّ َ َ ً
قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ تدريرم كالرؤي قمبي  ،أم :ألـ تعمـ يعدي قد عممت يا محمد أك

يا مف يميؽ به الخطاب"

(ّ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل َأ ُ٪م ْؾ َ٬مٺمُؿ إِِّن َأ٣م َٻمؿ ٨مَ ٿمب ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض] {البؼرة. }33:
ْ ه ْ ُ ْ َ َّ َ َ
ْ
قاؿ البركيسكم" :كااليستفهاـ لمتدرير ،أم :قد قمت لكـ إدي أعمـ ما غاب ييها ،كال دليؿ

عميه ،كال طريؽ إليه" (ْ) .

َ
َ
ر ٍء َ٪م ِد ٌير] {البؼرة. }106:
* قاؿ تعالى[ :أ َِل ْ َٕم ْٶم َٻم ْؿ أ َّن اهللَ َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :الخطاب لمدبي  كمعدى االيستفهاـ تدرير ،أم :أدؾ تعمـ" (ٓ) .
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َأ َأ ْ٪م َر ْرٕم ُْؿ َو َأ َٙم ْذٕم ُْؿ َ٣م َٛم َذ٬مِٺم ُْؿ إِ ْ ِ
سي َ٪ما ُ٬مقا َأ ْ٪م َر ْرڀمَا] {آل عؿران. }81:
قاؿ البركيسكم" :أم باإليماف كالدصر له ،كااليستفهاـ لمتدرير كالتأكيد عميهـ اليستحال حديد

االيستفهاـ يي حده تعالى" (ٔ) .

* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل يٶم َٻمټمقا َأ َّن اهللَ هق ي ْٹمب ُؾ ا٬متَّقٔم َة ٣مـ ِ٣مب ِ
اد ِه] {التوبة. }104:
َْ َ ْ َ
ُ َ َ َ
َْ ْ ُ
قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ لمتدرير ،أم :ألـ يعمـ أكلئؾ التائبكف" (ٕ) .
(ُ) ادظر :المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ يكاؿ عكاكم ،ص ُِّ = ادظر :الببلغ االصطبلحي ،
د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص ُٖٔ .

(ِ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِٔ .
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،ص َّْ .
(ْ) ركح البياف ،جُ ،ص َُْ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص َِْ .
(ٔ) ركح البياف ،جِ ،ص ٗٓ .
(ٕ) ركح البياف ،جّ ،ص ِّٓ .

-ٓٓ-

ِ
َ
َ
ِس ُه ْؿ َوڀم َْج َق ُاه ْؿ َو َأ َّن اهللَ َ٣م ًَّل ُم ا٬م ُٷم ُٿم ِ
قب] {التوبة. }78:
* قاؿ تعالى[ :أ َِل ْ َي ْٶم َٻم ُټمقا أ َّن اهللَ َي ْٶم َٻم ُؿ َّ
قاؿ البركيسكم" :أم :مف عاهدكا اهلل ،كااليستفهاـ لمتدرير ،أم :قد عممكا" (ُ) .

ِ
ِ
َاء ا٬م َّٻم ْٿم ِؾ َٟم ِ
ْح َة َر هٔم ِف] {الزُّ مر. }9:
* قاؿ تعالى[ :أ َّٰم ْـ ُه َق َ٪ماڀم ِ ٌ
ُي َذ ُر اآلَٙم َر َة َو َي ْر ُٗمق َر ْ َ
اٗمدً ا َو َ٪مائ ًَم َ ْ
ت َآڀم َ
قاؿ البركيسكم " :بالتشديد عمى أف أصمه أـ مف ،كااليستفهاـ بمعدى التدرير ،كالمعدى الكاير
(ِ)

.

الدايسي الدايسي خير حاالن كأحيسف مآالن أـ مف"
ُي َٶم ْؾ َ٫م ْٿمدَ ُه ْؿ ِّم ٕم َْٳمٻمِ ٍ
ٿمؾ] {الػقل. }2:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لمتدرير كضمؿ كيده إذا جعمه ضاالن ضائعان كدحكه"
* قاؿ تعالىَ [ :ه ْؾ ِّم َذ٬مِ َ
ؽ َ٪م َس ٌؿ ٬مِ ِذي ِ٘م ْج ٍر] {الػجر. }5:

(ّ)

.

قاؿ البركيسكم" :تدرير كتحديؽ لفخام شأف المديسـ بها كككدها أمك انر جميم حديد باإلعظاـ

كاإلجبلؿ عدد أرباب العدكؿ ،كتدبيه عمى أف اإلقيساـ بها أمر معتد به"

(ْ)

.

ان ِ٘م ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ه ْؾ َإٔمَك َ٣م َٛم ا ِ
ُقرا] {اإلكسان. }1:
إلڀم َْس ِ ٌ
٥م ٰم َـ ا٬مدَّ ْه ِر َِل ْ َيٺم ُْـ َ٠م ْٿمئًا َٰم ْذ٫م ً
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ تدرير كتدريب يإف هؿ بمعدى قد ،كاألصؿ هؿ أتى أم قد أتى"(ٓ).

ُقن َ٣م َٻم ْٿم ِف َو٫مِ ًٿمًل] {الػرقان. }43:
ت َٰم ِـ َّاَت ََذ إِ ََل ُف َه َقا ُه َأ َ٩م َځمڀم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َر َأ ْي َ
ْت َٕمٺم ُ

قاؿ البركيسكم" :أال تعجب مف جعؿ هكاه بمدزل اإلله يي االلتزاـ طاعته كعدـ مخالفته
يادظر إليه ،كتعجب مده كهذا االيستفهاـ لمتدرير كالتعجيب" (ٔ) .

* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر إِ َ٦م َر هٔم َ
ؽ َ٫م ْٿم َ
اء َجل َٶم َٻم ُف َٟما٫مِٽمًا ُٖم َّؿ َٗم َٶم ْٻمٽمَا َّ
ا٬مٱم ْټم َس َ٣م َٻم ْٿم ِف َد٬مِ ًٿمًل]
ػ َٰمدَّ ا٬م هٵم َّؾ َو َ٬م ْق َ٠م َ

{الػرقان. }45:

قاؿ البركيسكم" :الخطاب لريسكؿ اهلل  كالهمزة لمتدرير ،كالرؤي رؤي العيف ،كالمعدى:
ألـ تدظر إلى بدي صدعه تعالى يإف المدظكر يجب أف يككف مما يصح أف يتعمؽ به رؤي
العيف" (ٕ) .
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،ص ٗٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،ص َٗ .
(ّ) ركح البياف ،جَُ ،ص َّٓ .
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِْٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِِٔ .
(ٔ) ركح البياف ،جٔ ،ص ُِّ .
(ٕ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِّْ .

-ٓٔ-

َ
ذ ُ٣مقا ََُل ْؿ ِٰم َـ ا٬مده ِ
يـ َٰما َِل ْ َي ْځم َذ ْن ٔمِ ِف اهللُ] ُّ
{الشورى. }21:
ذ٫م ُ
َاء َ َ
* قاؿ تعالى[ :أ ْم ََُل ْؿ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :كالهمزة لمتدرير كالتحديؽ ،كشركاؤهـ شياطيدهـ مف اإلدس كالجف ،كالضمير
لممشركي ف مف قريش ،كاإلضاي عمى حديدتها ،كالمعدى :بؿ لهـ شركاء مف الشياطيف ،أم :دظراء
يشارككدهـ يي الكفر كالعصياف كيعاكدكدهـ عميه بالتزييف كاإلغراء" (ُ) .

 -1التيكم والسخرية:
كهك إظهار اليسخري كعدـ المباالة بالميسئكؿ عده ،كلك كاف إديسادان عظيمان كهذا قريب مف
اإلهاد كالتحدير

(ِ)

.

كيككف حيدما يخرج االيستفهاـ عف معداه األصمي لمدالل عمى صغر شأف الميسئكؿ عدد
معري الميستف ًهـ بكاق حاله ،دحك قكلؾ لممخاطب :أهذا الذم بالغت يي الحديث عده؟

(ّ)

.

تكمـ عف ايستفهاـ التهكـ اليسيكطي كقاؿ" :كيككف االيستهزاء" ،ككذلؾ مثؿ له بدكؿ اهلل

[أ َص ًَلٕم َ ْ
َ
تعالىَ :
َٞم َك َٰما َي ْٶم ُبدُ َآ َٔماؤُ ڀمَا] {هود ، }87:أم أف قكـ الدبي شعيب قالكا له عمى
ُؽ ٕمَځم ُٰم ُر َك أ ْن ڀم ْ ُ
يسبيؿ التهكـ كااليستهزاء :أصبلتؾ التي يكمفت بها تأمرؾ بترؾ ما يعبد آباؤدا مف األصداـ؟ عمى

داع خير (ْ).
معدى أف هذا مدهـ أمر باطؿ ال يدعك إليه و

كظهر يي مكضعيف يدط (التهكـ كاليسخري ) يي تفيسير "ركح البياف" هما:
قل َأيـ ُ ِ ِ
* قكله تعالىُٖ [ :مؿ يقم ِ
قن ٩مِ ِ
ا٬مٹم َٿم َاٰم ِة ُ ْ
ٿمپم ْؿ] {الـحل. }27:
يـ ُ٫مٽمْت ُْؿ ٕم َُٱما ُّ٪م َ
ذ٫مَائ َل ا َّ٬مذ َ
َّ َ ْ َ
َي ِزُّيِ ْؿ َو َي ُٹم ُ ْ َ َ
قاؿ البركيسكم" :كالمراد بااليستفهاـ ايستحضارها لمشفاع أك المدايع عمى طريؽ االيستهزاء
كالتبكيت كااليستفيسار عف مكادهـ ال يكجب غيبتهـ حديد  ،بؿ يكفي يي ذلؾ عدـ حضكرهـ بالعدكاف
الذم كادكا يزعمكف أدهـ متصفكف به مف عدكاف اإللهي يميس هداؾ شركاء كال أماكدها"(ٓ) .
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُٹمتِ َؾ َ٫م ْٿمػَ َ٪مدَّ َر] {اددَّ ثر. }19:
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،ص ِِٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :جٔ ،ص ْٓ ،جٔ ،ص َٖ ،جٖ ،ص ُْٗ ،جٖ،
ص ُُِ ،جٗ ،ص َّّ ،جَُ ،ص َُٖ ،جُ ،ص ُُٕ ،جُ ،ص ِّٖ ،جِ ،ص ُُ ،جّ،
ص ْْٖ ،جْ ،ص َّّ ،جٓ ،ص ٓٔ .
(ِ) مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف ،ص َٔ .
(ّ) المكجز الكايي ،د .دايؼ معركؼ ،ص َٓ .

(ْ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ عكاكم ،ص ُّْ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِٗ .

-ٕٓ-

قاؿ البركيسكم" :تعجيب مف تدديره كاصابته ييه الغرض الذم كاف يدتحيه قريش قاتمهـ اهلل
أك ثداء عميه بطريؽ االيستهزاء به عمى معدى أف هذا الذم ذكره  ،كهك ككف الدرآف يسح انر يي غاي
الركاك كاليسدكط ،أك حكاي لما ذكركه مف قكلهـ قتؿ كيؼ قدر تهكمان بهـ  ،كبإعجابهـ بتدديره
ايستعظامهـ لدكله  ،كمعدى قكلهـ  :قتمه اهلل ما أشجعه كأخكاه اهلل ما أشعره اإلشعار بأده قد بمغ مف
الشجاع كالشعر مبمغان حديديان بأف يدعك عميه حايسده بذلؾ كقد يسبؽ يي قاتمهـ اهلل يي المدايديف

مزيد البياف"(ُ) .

 -6التوبيخ :
كهك بياف أف الفعؿ ال يدبغي أف يككف؛ ألده مكض إدكار شرعان دحك :أتفطر يي شهر
رمضاف المبارؾ؟

(ِ)

.

كقد كرد (التكبيخ) يي مكاض كثيرة يي تفيسير "ركح البياف" مدها :
* قكله تعالى[ :و َأٰما ا َّ٬م ِذيـ َ٫م َٸمروا َأ َ٩م َٻمؿ َٕمٺمُـ َآي ِاِت ُٕمت َْٛم ٣م َٻمٿم ُٺمؿ َ٩ماٟمتَٺمْٝمٕمُؿ و ُ٫مٽمْتُؿ َ٪مقٰما ُ ْ ِ
٥م]
َم ِرٰم َ
َ
َ ْ ْ ْ َْ ْ َ ْ ْ ً
ْ َ
ْ
ُ
َ َّ
{اجلاثقة. }31:
قاؿ البركيسكم" :أم :ييداؿ لهـ بطريؽ التكبيخ كالتدري ألـ تكف تأتيكـ ريسمي؟ أيمـ تكف
آياتي تتمى عميكـ ،يحذؼ المعطكؼ عميه ثد بدالل الدريد "

(ّ)

.

ِ
* قاؿ تعالى[ :ه ِذ ِه ا٬مٽمَّار ا َّ٬متِل ُ٫مٽمْتُؿ ِِّبا ُٕمٺم هَذٔم َ َ ِ
َ َ
ون] {ال ُّطور. }15-14 :
ٮم َ
ُ
َ
ْ َ
ُ
قن * أ َ٩مس ْح ٌر َه َذا أ ْم أ ْڀمت ُْؿ ًَل ُٕم ْب ُ
قاؿ البركيسكم" :تكبيخ كتدري لهـ حيث كادكا ييسمكده يسح انر ،كتدديـ الخبر ألده محط
اإلدكار كراء تكبيخ كأده قيؿ كدتـ تدكلكف لمدرآف الداطؽ بهذا يسحر يهذا المصداؽ أم :الدار
يسحر"

(ْ)

.

ِ
ِ
ا٬مس ََم ِء َأ ْن َ ْ
َي ِس َ
قر] {ادؾك. }16:
ػ ٔمِٺم ُُؿ األَ ْر َض َ٩مڃمِ َذا ه َل َتَ ُ ُ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َأٰمٽمْت ُْؿ َٰم ْـ ِّم َّ
قاؿ البركيسكم" :كهك ايستفهاـ تكبيخ يالهمزة األكلى ايستفهامي  ،كالثادي مف دفس الكمم " (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِِّ .
(ِ) المكجز الكايي ،د .دايؼ معركؼ ،ص َٓ .
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،ص َٕٓ .
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،ص ُٖٖ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص َٗ .

-ٖٓ-

َاها] {الـَّازعات. }27:
ا٬مس ََم ُء َٔمٽم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َأ ْڀمت ُْؿ َأ َ٠مدُّ ٙمَ ْٻم ًٹما َأ ِم َّ
قاؿ البركيسكم" :خطاب ألهؿ مك المدكريف لمبعث بداء عمى صعكبته يي زعمهـ بطريؽ

التكبيخ كالتبكيت بعد ما بيف كماؿ يسهكلته بالديسب لددرة اهلل تعالى" (ُ).

ا٬مق ْ٬مدَ ِ ِ
ال وا٬مٽمهس ِ
ٿمؾ اهللِ وا ُٚمست َْٳمٶم ِٸم ِ
ِ
اء َو ِ
قن ِّم َٟمبِ ِ
قن
يـ َي ُٹمق ُ٬م َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما ٬مَٺم ُْؿ ًَل ُٕم َٹمإمِ ُٻم َ
َ ْ َ َ
ان ا َّ٬مذ َ
ا٬مر َٗم َ َ
٥م ٰم َـ ه
َر َّٔمٽمَا َأ ْٙم ِر ْٗمٽمَا ِٰم ْـ َه ِذ ِه ا٬م َٹم ْر َي ِة ا٬مٵمَّ ِاِلِ َأ ْه ُٻم َپما] {الـساء. }75:
قاؿ البركيسكم" :أم تاركيف الدتاؿ يعدي ال عذر لكـ يي ترؾ المداتم كهذا ايستفهاـ بمعدى

التكبيخ ،كال يداؿ ذلؾ إال عدد يسبؽ التفريط" (ِ).

* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل يٶم َٻمټمقا َأ َّڀمف ٰمـ ُ ِ ِ
َار َٗم َپمٽم ََّؿ َٙما٬مِدً ا ٩مِ َٿمپما] {التوبة. }63:
ُ َ ْ َ
ُيادد اهللَ َو َر ُٟمق َ٬م ُف َ٩م َځم َّن َ٬م ُف ڀم َ
َْ ْ ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :أكلئؾ المدايدكف كااليستفهاـ لمتكبيخ عمى ما أقدمكا عميه مف العظم

م عممهـ بيسكء عاييتهـ" (ّ).

* قاؿ تعالىَ [ :و٪مِ َ
ون] {الشعراء. }92:
ٿمؾ ََُل ْؿ َأ ْي َـ َٰما ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم ُبدُ َ
قاؿ البركيسكم" :أم :الغاكيف يكـ الديام عمى يسبيؿ التكبيخ كالدائمكف المبلئك مف جه
الحؽ تعالى"

(ْ)

.

ِ
ُقن َ٣مٽمَّا ِٰم ْـ َ٣م َذ ِ
ر ٍء] {إبراهقم. }21:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َپم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ُٰم ْٷمٽم َ
اب اهللِ ٰم ْـ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :كالمراد التكبيخ كالعداب؛ ألدهـ كادكا يعممكف أدهـ ال يغدكف عدهـ شيئان مما

(ٓ)

هـ ييه"

.

ِ
ِ
ؽ إِڀم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ َأ ُ٪م ْؾ ٬مَ َ
ٝما] {الؽفف. }75:
َّؽ َ٬م ْـ ٕم َْستَٴم َ
ٿمع َٰمٶم َل َص ْ ً
قاؿ البركيسكم" :عتاب كلكـ لمكيسى عمى ترؾ الكصي كزيادة لؾ هدا لزيادة العتاب عمى
(ٔ)

تركها؛ ألده قد ددض العهد مرتيف "

.

(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ُّٕ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص ِِْ .
(ّ) ركح البياف ،جّ ،ص ْٕٗ .
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،ص َّٕ .
(ٓ) ركح البياف ،جْ ،ص ّْٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِِٖ .

-ٓٗ-

ِ
ِ
ِ ِ َ
َ
ت َيدَ ا ُه] {الؽفف. }57:
َز َٰما َ٪مدَّ َٰم ْ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْـ أ ْ٢م َٻم ُؿ ِم َّ ْـ ُذ٫م َهر ٔمِ َآ َيات َر هٔمف َ٩مځم ْ٣م َر َض َ٣مٽم َْپما َوڀم َ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ عمى يسبيؿ التكبيخ ،أم :مف أشد ظممان"

(ُ)

.

ِ
قب َواألَ ْٟم َب َ
ٿمؿ َوإِ ْٟم ََم ِ٣م َ
ٿمؾ َوإِ ْٟم َح َ
اط ٫مَاڀمُقا ُهق ًدا َأ ْو ڀم ََٲم َارى ُ٪م ْؾ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْم َٕم ُٹمق ُ٬م َ
اق َو َي ْٶم ُٹم َ
قن إِ َّن إِ ْٔم َراه َ
قن] {البؼرة. }140:
َأ َأ ْڀمت ُْؿ َأ ْ٣م َٻم ُؿ َأ ِم اهللُ َو َٰم ْـ َأ ْ٢م َٻم ُؿ ِِم َّ ْـ َ٫مت ََؿ َ٠م َپما َد ًة ِ٣مٽمْدَ ُه ِٰم َـ اهللِ َو َٰما اهللُ ٔمِٷمَا٩مِ ٍؾ َ٣م ََّم َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
(ِ)

قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ لمتدرير كالتكبيخ"

.

ون ٔمِ َآي ِ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ يا َأ ْه َؾ ا٬مٺمِت ِ ِ
قن] {آل عؿران. }98:
ات اهللِ َواهللُ َ٠م ِپمٿمدٌ َ٣م َٛم َٰما َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
َاب ِل َ َٕم ْٺم ُٸم ُر َ َ
َ
قاؿ البركيسكم" :تكبيخ كادكار؛ ألف يككف لكفرهـ بها يسبب مف األيسباب كتحديؽ لما يكجب

االجتداب عده بالكمي  ،كالمراد بآياته تعالى ما يعـ اآليات الدرآدي التي مف جممتها ما تمي يي شأف
الحج كغيره كما يي التكراة كاإلدجيؿ مف شكاهد دبكته " 

(ّ)

.

اَت َذ اهللُ و َ٬مدً ا ٟمبحا َڀمف هق ا٬مٷمَٽمِل َ٬مف ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َو َٰما ِّم األَ ْر ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َّ َ
ض إِ ْن ِ٣مٽمْدَ ٫م ُْؿ ِٰم ْـ
َّ َ َ
ُ ْ َ ُ ُ َ
َ
ُّ ُ َ
ُٟم ْٻم َٴم ٍ
قن] {يوكس. }68:
قن َ٣م َٛم اهللِ َٰما ًَل َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
ان ِ َِّب َذا َأ َٕم ُٹمق ُ٬م َ
قاؿ البركيسكم" :تكبيخ كتدري عمى اختبليهـ كجهمهـ ،كييه تدبيه أف كؿ قكؿ ال دليؿ عميه

يهك جهال  ،كاف العدائد ال بد لها مف برهاف قطعي ،كأف التدميد ييها غير جائز"

(ْ)

.

{الصافات. }85:
* قاؿ تعالى[ :إِ ْذ َ٪م َال ِألَٔمِ ِٿمف َو َ٪م ْق ِٰم ِف َٰما َذا َٕم ْٶم ُبدُ َ
ون] َّ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ إدكارم كتكبيخ ،أم :شيء تعبدكف"

(ٓ)

.

 -1التعجب:
كرد غرض (التعجب) يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ِ
٧م] {آل عؿران. }47:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما َ٬م ْ
ت َر هب َأڀمَّك َيٺم ُ
ُقن ِٓم َو َ٬مدٌ َو َِل ْ َي ْټم َس ْسٽمل َٔم َ ٌ

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،ص ِّٔ .
(ِ) ركح البياف ،جُ ،ص ِْٕ .
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ّٕ .
(ْ) ركح البياف ،جْ ،ص َٕ .

(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،ص ْٕٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص ُُٕ ،جُ ،ص ُٖٔ ،جِ،
ص َٖ ،جْ ،ص ْٕٓ ،جٔ ،ص َُِ ،جٔ ،ص َُْ ،جٕ ،ص ّّٓ ،جٖ،ػ ص ُِّ ،جٖ،
ص ّٓٗ ،جٖ ،ص ِّْ ،جٖ ،ص ّْٓ ،جَُ ،ص ّّٔ .

-َٔ-

قاؿ البركيسكم" :أم كيؼ يككف أك مف أيف يككف (لى كلد) عمى كجه االيستبعاد العادم

كالتعجب مف ايستعظاـ قدرة اهلل ،يإف البشري تدتضي التعجب مما كق عمى خبلؼ العادة إذا لـ

تجبر عادة بأف يكلد كلد ببل أب"

(ُ)

.

ِ
ِ
ٝم َو ْاٰم َر َأ ِِت َ٣ما٪مِ ٌر] {آل عؿران. }40:
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب َأڀمَّك َيٺم ُ
ُقن ِٓم ٨م ًَُل ٌم َو َ٪مدْ َٔم َٻمٷمَٽم َل ا٬مٺم َ ُ
قاؿ البركيسكم" :عدد دداء المبلئك إياه كبشارتهـ له بالكلد بااليستفهاـ متعجبان مف حيث
العادة كميسرك انر بالكلد ،أم :كيؼ يحصؿ لي" (ِ) .
َ ِ ِ
* قاؿ تعالى[ :ا ْڀمٵمُ ْر َ٫م ْٿم َ
ون] {األكعام. }24:
ٞم َ
ػ ٫م ََذ ُٔمقا َ٣م َٛم أ ْڀم ُٸمسپم ْؿ َو َض َّؾ َ٣مٽم ُْپم ْؿ َٰما ٫مَاڀمُقا َي ْٸم َ ُ
عجيب"

قاؿ البركيسكم" :بإدكار صدكر اإلشراؾ عدهـ يي الدديا كالتعجب مف كذبهـ يإده أمر

(ّ)

.

ِ
َاك َڀمبَ ُځم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َه ْؾ َإٔم َ
اب] {ص. }21:
اخل ْٲم ِؿ إِ ْذ ٕم ََس َّق ُروا اٚم ْح َر َ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ معداه التعجب كالتشكيؽ غمى ايستماع ما يي حيزه لئليذاف بأده مف

األخبار البديع التي حدها أف ال تخفى عمى أحد"

(ْ)

.

ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ه ْؾ َإٔم َ
َاك َ٘م ِد ُ
٥م] {الذاريات. }24:
ٿمؿ اٚمُٺم َْرٰم َ
يث َض ْٿمػ إِ ْٔم َراه َ
قاؿ البركيسكم" :تفخيـ لشأف الحديث؛ ألده ايستفهاـ معداه التعجب كالتشكيؽ إلى ايستماعه

كمثمه ال يككف إال ييما ييه يخامػ ػ كعظيػ ػـ شػ ػ ػأف ،كتدبيه إلى أده ليس مما عممه ريسكؿ اهلل  بغير

طريؽ الكحي إذ هك أمي ال يمارس الخط كقراءته ،كلـ يصاحب أصحاب التكاريخ يفيه إثبات

دبكته"(ٓ) .

* قاؿ تعالى٩َ [ :مبِ َځمي ٘م ِد ٍ
ُقن] {ادرسالت. }50:
يث َٔم ْٶمدَ ُه ُي ْڂم ِٰمٽم َ
ه َ
قاؿ البركيسكم" :ختـ اليسكرة بالتعجيب مف الكفار؛ ألف االيستفهاـ لمتعجيب ،كبيف أدهـ يي

أقصى درجات التمرد كالعداد حيث لـ يددادكا لمثؿ هذا البرهاف الباهر ،كالدليؿ الداط عمى حديد

الديف الدكيـ مف حيث ككده يي أري درجات الفصاح كالببلغ كيي أقصى طبدات اإلعجاز"(ٔ) .

(ُ) ركح البياف ،جِ ،ص ّٕ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص ِّ .
(ّ) ركح البياف ،جّ ،ص َِ .
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٖ .
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،ص ُٖٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِٓٗ .

-ُٔ-

ت ا َّ٬م ِذي َيٽم َْپمك * َ٣م ْبدً ا إِ َذا َص َّٛم] {العؾق. }10-9 :
* قاؿ تعالىَ [ :أ َر َأ ْي َ
الرؤي ".

قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ لمتعجيب كالرؤي بصري كالخطاب لكؿ ما مف يتأتى مده
"كتدكير عبدان لتفخيمه  كأده قيؿ :يدهى أكمؿ الخمؽ عف عبادة ربه"

(ُ)

.

ُقن] {ادـافؼون. }4:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما َٕم َٻم ُپم ُؿ اهللُ َأڀمَّك ُي ْڂم َ٩مٺم َ
قاؿ البركيسكم" :تعجيب مف حالهـ ،أم :كيؼ يصريكف عف الحؽ كالدكر إلى ما هـ عميه

مف الكفر كالضبلؿ كالظمم بعد قياـ البرهاف مف اإليؾ بفتح الهمزة بمعدى ادصرؼ مف الشيء؛

ألف اإليؾ بالكيسر بمعدى الكذب"

(ِ)

.

ِ
َاب ُيدْ َ٣م ْق َن إِ َ٦م ٫مِت ِ
يـ ُأوٕمُقا ڀم َِٲمٿم ًبا ِٰم َـ ا٬مٺمِت ِ
َاب اهللِ ٬مِ َٿم ْحٺم َُؿ َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ ُٖم َّؿ َيت ََق َّ٦م َ٩م ِر ٌيؼ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر إِ َ٦م ا َّ٬مذ َ
قن] {آل عؿران. }23:
ِٰمٽم ُْپم ْؿ َو ُه ْؿ ُٰم ْٶم ِر ُض َ
قاؿ البركيسكم" :تعجيب لريسكؿ اهلل  أك لكؿ مف تتأتى مده الرؤي مف حاؿ أهؿ الكتاب

كيسكء صديعهـ ،أم :ألـ تدظر"

(ّ)

.

ُقن] {التوبة. }30:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما َٕم َٻم ُپم ُؿ اهللُ َأڀمَّك ُي ْڂم َ٩مٺم َ
قاؿ البركيسكم" :كيؼ يصريكف عف الحؽ إلى الباطؿ كالحاؿ أده ال يسبيؿ إليه أصبلن،
(ْ)

كااليستفهاـ بطريؽ التعجب"

.

ِ
ِ
ِ
ِ
قن َ٣م َٛم ا٬مٺم َِذ ِ
ب
ُيٻمِ ُٸم َ
يـ ٕم ََق َّ٬م ْقا َ٪م ْق ًٰما ٨مَٳم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر إِ َ٦م ا َّ٬مذ َ
ب اهللُ َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ َٰما ُه ْؿ ٰمٽمْٺم ُْؿ َو ًَل ٰمٽم ُْپم ْؿ َو َ ْ
قن] {ادجادلة. }14:
َو ُه ْؿ َي ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :تعجيب مف حاؿ المدايديف الذيف يتخذكف اليهكد أكلياء كيداصحكدهـ
كيددمكف عميهـ أيسرار المؤمديف ،كالخطاب لمريسكؿ أك لكؿ مف ييسم كيعدؿ ،كتعديت الرؤي بإلى


(ٓ)

لككدها بمعدى الدظر ،أم :ألـ تدظر"

.

(ُ) ركح البياف ،جَُ ،ص ْٖٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،ص ِٕٓ .
(ّ) ركح البياف ،جِ ،ص ُٔ .
(ْ) ركح البياف ،جّ ،ص ّْٔ .

(ٓ) ركح البياف ،جِ ،ص َُْ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جِ ،ص َُْ ،جِ ،ص ِِٓ ،جٕ،
ص َّْ ،جٗ ،ص ُِٕ ،جٕ ،ص ِٗ ،جٖ ،ص َْْ ،جٖ ،ص َِٓ ،جْ ،ص َُٓ ،جَُ،
ص ُُٗ ،جَُ. ْٕٗ ،

-ِٔ-

 -8النفي:
كذلؾ عددما تأتي لفظ (االيستفهاـ) لمدفي ال لطمب العمـ بشيء كاف مجهكالن

(ُ)

 ،كقكؿ

البحترم :
اجهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكان إال ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد كادفر ي

ه ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػدهر ه ػ ػ ػػك إال غمػ ػ ػ ػرةن كادجبلؤه ػ ػ ػػا

(ِ)

كرد (الدفي) كغرض مف أغراض االيستفهاـ يي مكاض عدة مدها:
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْـ َأ ْ٢م َٻم ُؿ ِِم َّ ْـ َٰمٽم ََع َٰم َس ِ
اِّبا] {البؼرة. }114:
اٗمدَ اهللِ َأ ْن ُي ْذ٫م ََر ٩م َٿمپما ْاٟم ُټم ُف َو َٟم َٶمك ِّم ٙمَ َر ِ َ
"(كم ٍف) يي األصؿ كمم ايستفهاـ كهي ههدا بمعدى الدفي ،أم :ال أحد
قاؿ البركيسكم :ى
أظمـ" (ّ) .
ؽ إِ ًَّل ا٬م َٹم ْق ُم ا٬م َّٵم ُ
اب اهللِ َٔم ْٷمتَ ًة َأ ْو َٗم ْپم َر ًة َه ْؾ ُ ُّْي َٻم ُ
قن]
اٚم ِ َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ َر َأ ْيتَ ُٺم ْؿ إِ ْن َإٔمَا٫م ُْؿ َ٣م َذ ُ
{األكعام.}47:
قاؿ البركيسكم" :االيستفهاـ بمعدى الدفي كمتعمؽ االيستخبار محذكؼ ،أم :أخبركدي إف
أتاكـ عذابه العاجؿ الخاص بكـ بغت أك جه كما أتى مف قبمكـ مف األمـ ماذا يككف الحاؿ ثـ قيؿ
ؽ إِ ًَّل ا٬م َٹم ْق ُم ا٬م َّٵم ُ
[ه ْؾ ُ ُّْي َٻم ُ
قن] " (ْ) .
اٚم ِ َ
بيادان لذلؾَ :

* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْـ َأ َض ُّؾ ِِم َّ َـ ا َّٕم َب َع َه َقا ُه ٔمِٷم ْ ِ
َٜم ُهدً ى ِٰم َـ اهللِ] {الؼصص. }50:
و
ضاؿ"

قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ إدكارم بمعدى الدفي ،أم :ال أضؿ مده ،أم هك أضؿ مف كؿ

(ٓ)

.

ؽ َأو ي ْځم ِِت ٔمٶم ُض َآي ِ
ِ
ِ
ات َر هٔم َ
ؽ] {األكعام. }158:
* قاؿ تعالىَ [ :ه ْؾ َيٽمْ ُٵم ُر َ
ون إِ ًَّل َأ ْن ٕم َْځمٕم َٿم ُپم ُؿ ا َٚم ًَلئ َٺم ُة َأ ْو َي ْځم ِ َِت َر ُّٔم َ ْ َ َ َ ْ
َ
قاؿ البركيسكم" :هؿ ايستفهامي معداها الدفي ،كيدظركف بمعدى يدتظركف يإف الدظر ييستعمؿ

يي معدى االدتظار كأده قيؿ إدي أقمت عمى أهؿ مك الحج كأدزلت عميهـ الكتاب يمـ يؤمدكا يما
يدتظركف"

(ٔ)

.

(ُ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ُِٖ .
(ِ) الغمرة :الشدة ،كادجبلؤها :زكالها ،ككشيكان :يسريعان .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ُُِ .
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص ّْ .

(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،ص َْْ .
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،ص ُِٗ .

-ّٔ-

ض َ٩مٿمٽمْٵمُروا َ٫مٿمػَ ٫م َ ِ ِ
ِ
يـ ِٰم ْـ َ٪مبْٻمِ ِپم ْؿ َو٫مَاڀمُقا َأ َ٠مدَّ ِٰمٽم ُْپم ْؿ ُ٪م َّق ًة]
َان َ٣ما٪م َب ُة ا َّ٬مذ َ
ْ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َِل ْ َيس ُٜموا ِّم األَ ْر ِ َ ُ

{فاطر. }44:

قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كالدفي ،كالكاك لمعطؼ عمى مددر ،أم :أقعد مشركك مك

يي ميساكدهـ كلـ ييسيركا كلـ يمضكا يي األرض إلى جادب الشاـ كاليمف كالعراؽ لمتجارة"

(ُ)

.

ؽ ٔمِٶم ٍ
اد] {الػجر. }6:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر َ٫م ْٿمػَ َ٩م َٶم َؾ َر ُّٔم َ َ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لئلدكار كهك يي قكة الدفي كدفي الدفي إثبات ،أم :ألـ تعمـ يا محمد

عممان يديديان جاريان مجرل الرؤي يي الجبلء ،أم قد عممت بإعبلـ اهلل تعالى كبالتكاتر أيضان كيؼ
عذب ربؾ عادان كدظائرهـ ييسيعذب كفار قكمؾ أيضان الشتراكهـ ييما يكجبه مف الكفر

كالمعاصي"(ِ).

ون إِ ًَّل َأ ْن َي ْځمٕمِ َٿم ُپم ُؿ اهللُ ِّم ُ٢م َٻم ٍؾ ِٰم َـ ا٬مٷم َََم ِم] {البؼرة. }210:
* قاؿ تعالىَ [ :ه ْؾ َيٽمْ ُٵم ُر َ
قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ يي معدى الدفي ،كدظر بمعدى ادتظر ،أم :يدتظر مف يترؾ

الدخكؿ يي اليسمـ ،كيتب خطكات الشيطاف"

(ّ)

.

* قاؿ تعالىَٰ [ :ما َي ْٸم َٶم ُؾ اهللُ ٔمِ َٶم َذأمِٺم ُْؿ إِ ْن َ٠مٺم َْرٕم ُْؿ َو َآ َٰمٽمْت ُْؿ] {الـساء. }147:
قاؿ البركيسكم(" :ما) ايستفهامي بمعدى الدفي يي محؿ دصب بيفعؿ ،أم :أم شيء"

(ْ)

.

* قاؿ تعالى[ :وا َّ٬م ِذيـ ٫م ََّذٔمقا ٔمِ َآيإمِٽمَا و٬مِ َٹم ِ
قن]
اء اآلَ ِٙم َر ِة َ٘مبِٴمَ ْ
زَو َن إِ ًَّل َٰما ٫مَا ُڀمقا َي ْٶم َټم ُٻم َ
ُي ْ
َ
َ ُ
َ
ت َأ ْ٣م ََم َُل ْؿ َه ْؾ ُ ْ
َ
{األعراف. }147:
(ٓ)

.

قاؿ البركيسكم" :ايستفهاـ بمعدى الدفي كاإلدكار يعدي :ال يجزكف"
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ ُه َق َ٪مائِ ٌؿ َ٣م َٛم ٫م هُؾ َڀم ْٸم ٍ
قه ْؿ] {الرعد. }33:
س ٔمِ ََم ٫م ََس َب ْ
َاء ُ٪م ْؾ َٟم ُّټم ُ
ذ٫م َ
ت َو َٗم َٶم ُٻمقا هللِ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :يمف مكصكل مريكع المحؿ عمى االبتداء ،كالخبر محذكؼ ،كااليستفهاـ
بمعدى الدفي ،أم :ياهلل الذم"

(ٔ)

.

(ُ) ركح البياف ،جٕ ،ص َّٔ .
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،ص َّْ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ِّٗ .
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص ِّٔ .
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،ص ِٔٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جْ ،ص َِْ  .لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص َْٕ ،جْ ،ص َّٓ ،جٕ،
ص ْٓ ،جٕ ،ص ّٗ ،جٗ ،ص ّّٓ .

-ْٔ-

 -9النيي:
كهك طمب الكؼ عف الفعؿ يي مثؿ قكله تعالىَ [ :أ ََت َْٱم ْق ََّنُ ْؿ َ٩ماهللُ َأ َ٘م ُّؼ َأ ْن ََت َْٱم ْق ُه إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ
(ُ)
ِِ
اٙم َٱم ْق ِن] {ادائدة ، }44:يفي اآلي
٥م] {التوبة}13:
َّاس َو ْ
ُٰم ْڂمٰمٽم َ
بدليؿ قكله تعالى٩َ [ :م ًَل ََت َْٱم ُقا ا٬مٽم َ
الكريم األكلى تخصيص لممؤمديف بدتاؿ الكفار الذيف همكا بإخراج الريسكؿ مف مك لما تشاكركا
بدار الددكة خاص كهـ بدأككـ بالدتاؿ أكؿ مرة حيف قاتمكا خزاع حمفاءكـ م بدي بكر يما يمدعكـ
أف تداتمكهـ؟ عمى يسبيؿ ايستفهاـ الدهي يي ترؾ قتالهـ (ِ).
كرد غرض (الدهي) كأحد أغراض االيستفهاـ يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا َ٪ما ُ٬مقا َآ َٰمٽمَّا َوإِ َذا ٙمَ ًَل َٔم ْٶم ُٳم ُپم ْؿ إِ َ٦م َٔم ْٶم ٍ
قَّنُ ْؿ ٔمِ ََم َ٩م َت َح اهللُ
ض َ٪ما ُ٬مقا َأ َُتَده ُٖم َ
* قكله تعالىَ [ :وإِ َذا َ٬م ُٹمقا ا٬مَّذ َ
َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ] {البؼرة. }76:
قاؿ البركيسكم" :أتحدثكدهـ ،أم :تخبركدهـ ،كااليستفهاـ بمعدى الدهي ،أم :ال تحدثكهـ
يعدكف المؤمديف"

(ّ)

.

 -20الوعيد والتخويف:
ِ
ِ ِ
٥م]
كقد أيسماه بعض الببلغييف (التهديد) يي مثؿ قكله تعالىَ [ :أ َِل ْ َُّنْٻمؽ األَ َّو٬م َ
ؽ ٔمِٶم ٍ
{ادرسالت ، }16:كقكله َ [ :أ َِل ْ ٕم ََر َ٫م ْٿم َ
اد] {الػجر. )ْ( }6:
ػ َ٩م َٶم َؾ َر ُّٔم َ َ
كقد كرد (الكعيد كالتخكيؼ) يي مكضعيف بشكؿ كاضح هما:
ُقن] {البؼرة. }6:
* قكله تعالىَٟ [ :م َق ٌاء َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ َأ َأڀم َْذ ْر َ َُت ْؿ َأ ْم َِل ْ ُٕمٽم ِْذ ْر ُه ْؿ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :كأهؿ اإلدذار اإلعبلـ بأمر مخكؼ ،ككؿ مدذر معمـ ،كليس كؿ معمـ مدذ انر

كما يي تفيسير أبي الميث ،كالمراد هدا التخكيؼ مف عذاب اهلل كعدابه عمى المعاصي ،كادما اقتصر
عميه لما أدهـ لييسكا بأهؿ لمبشارة أصبلن؛ كألف اإلدذار أكق يي الدمكب كأشد تأثي انر يي الدفكس ،يإف

دي المضار أهـ مف جمب المداي يحيث لـ يتأثركا به يؤلف ال يريعكا لمبشارة رأيسان أكلى"
(ُ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ُِٖ .
(ِ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ عكاكم ،ص ُّٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص َُٔ .

(ْ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص َُّ .
عاد :أم قكـ عاد ،كقد يسمكا بايسـ أبيهـ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ْٖ .

-ٔٓ-

(ٓ)

.

ِ
ت ٫م ُُّؾ َڀم ْٸم ٍ
ت َو ُه ْؿ ًَل ُي ْٵم َٻم ُټمق َن]
س َٰما ٫م ََس َب ْ
ب ٩مِ ِٿمف َو ُو ه٩م َٿم ْ
َاه ْؿ ٬م َٿم ْق ٍم ًَل َر ْي َ
ْج ْٶمٽم ُ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٺم ْٿمػَ إِ َذا َ َ
{آل عؿران. }25:
قاؿ البركيسكم" :أم يكيؼ يصدعكف ككيؼ يككف حالهـ كهك ايستعظاـ لما أعد لهـ كتهكيؿ
لهـ ،كأدهـ يدعكف ييما ال حيم يي ديعه كالمخمص مده ،كأف ما حدثكا به أدفيسهـ كيسهمكه عميها تعمؿ
بباطؿ ،كتطم بما ال يككف"

(ُ)

.

ِ
يـ
كقد كرد االيستفهاـ ألغراض أخرل مدها التدبيه كما يي قكله تعالى٪ُ [ :م ْؾ َه ْؾ َي ْست َِقي ا َّ٬مذ َ
يٶم َٻمټم َ ِ
قن إِڀم َََّم َيت ََذ٫م َُّر ُأو ُ٬مق األَ ْ٬م َب ِ
اب] {الزُّ مر. }9:
يـ ًَل َي ْٶم َٻم ُټم َ
قن َوا َّ٬مذ َ
َْ ُ
قاؿ البركيسكم" :كااليستفهاـ لمتدبيه عمى ككف األكليف يي أعمى مدارج الخير ،كككف
اآلخريف يي أقصى مدارج الشر"

(ِ)

.

كقد يرد االيستفهاـ لغرض إظهار العجز عدد قكله تعالىَ [ :أ ْم َأ َرا َد ِِّبِ ْؿ َر ُّ ُِّب ْؿ َر َ٠مدً ا]
{اجل ّن. }10:
قاؿ البركيسكم" :أم خي انر كاصبلحان أكيؽ لمصالحهـ ،كااليستفهاـ إلظهار العجز مف

االطبلع عمى الحكم "

(ّ)

.

ثانياً :األمر:
األمر لغة :األمر دديض الدهي ،يداؿ أمره يأمره أم انر كاما انر يأتمر ،أم قبؿ أمره

(ْ)

.

األمر اصطالحاً :هك طمب الفعؿ عمى كجه االيستعبلء كاإللزاـ ،كيدصد بااليستعبلء أف يدظر اآلمر
لدفيسه عمى أده أعمى مدزل عمف يخاطبه أك يسيكجه األمر إليه ،يسكاء أكاف أعمى مدزل مده يي

الكاق أـ ال"

(ٓ)

.

* األمر عند العرب:
(ايعؿ) ك(ليفعؿ) دحك
ما إذا لـ يفعمه المأمكر به يسمي المأمكر به ماضيان كيككف لفظ
ٍ

(أقيمكا الصبلة) كدحك (ليحكـ أهؿ اإلدجيؿ) .
(ُ) ركح البياف ،جِ ،ص ُٕ .
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٗ .
(ّ) ركح البياف ،جَُ ،ص ُٔٗ .

(ْ) الميساف ،البف مدظكر ،جُ ،ص ُِٓ.
(ٓ) الطراز ،اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراهيـ العمكم اليمدي ،جّ ،بيركت ،ص ُِٖ = ادظر :معجـ
الببلغ العربي  ،أ .بدكم طباد  ،ص ْٕ .

-ٔٔ-

* ابف يارس يي (الصاحبي) قاؿ :يإف قاؿ قائؿ :يما حاؿ األمر يي كجكبه كغير كجكبه؟ قيؿ له:
أما العرب يميس يحفظ عدهـ يي ذلؾ شيء غير أف العادة جاري بيف  ....مف أمر خارؽ بيسديه
معصي ،ككذلؾ إذا دهى خادمه عف الكبلـ يتكمـ،
ماء يمـ يفعؿ قيؿ :إف خادمه عاص ،كأف األمر
ه
ال يرؽ عددهـ بيف األمر كالدهي" (ُ).
* قاؿ الخطيب" :كاألظهر أف صيغته المدترد بالبلـ دحك :ليحضر زيد كغيرها دحك :أكرـ كركيدان

بك انر ،مكضكع لطمب الفعؿ ايستعبلء لتبادر الذهف عدد يسماعها إلى ذلؾ كتكقؼ ما يسكاه عمـ

الدريد ".

* كيبدك مف هذا الدص أف الخطيب لـ يض تعريفان لؤلمر ،كادما اختار مف بيف مدكالت العمماء ما
رآه األظهر ،ثـ إده لـ يدط بريض ما قيؿ ييها مما يسكل هذا ،كلك كاف ذلؾ لداؿ :األمر هك كذا،

كلـ يدؿ األظهر" (ِ).

* األغراض البالغية التي يخرج إلييا األمر:
 -2اإلباحة:
قاؿ الدزكيدي" :ككجه حيسده إظهار الرضى بكقكع الداخؿ تحت لفظ األمر حتى كأده
مطمكب" (ّ).
كتفارؽ اإلباح (التخيير) بأده ال يجكز الجم بيف األمريف يي التخيير دكف اإلباح ،
كيتعيف يي (التخيير) يي مثؿ قكلؾ :أيساير اليكـ أك غدان ،يإده ال يجكز الجم بيدهما

(ْ)

.

كقد كرد غرض (اإلباح ) يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُٺم ُٻمقا ِٰمٽم َْپما َ٘م ْٿم ُ
ث ِ٠مئْت ُْؿ َر٨مَ دً ا] {البؼرة. }58:
قاؿ البركيسكم" :أم راغديف متكيسعيف ،كييه دالل عمى أف المأمكر به الدخكؿ عمى كجه
اإلقام كاليسكدى"

(ٓ)

.

(ُ) معجـ الببلغ العربي  ،أ .بدكم طباد  ،ص ْٕ .
(ِ) دالالت التراكيب (درايس ببلغي ) د .محمد محمد أبك مكيسى ،دار التضامف ،الطبع الثادي َُْٖ( ،هػ-
ُٕٗٗـ) ،ص ِْٔ.

(ّ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،ص ُْْ.
(ْ) معجـ الببلغ العربي  ،أ .بدكم طباد  ،ص ٓٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ُْٓ .

-ٕٔ-

اخلٿم ِ
ِ
٥م َ٬مٺم ُُؿ َ
ط األَ ْٟم َق ِد ِٰم َـ ا٬م َٸم ْج ِر]
اذ ُٔمقا َ٘متَّك َي َت َب َّ َ
اخل ْٿم ُط األَ ْٔم َٿم ُض ٰم َـ َ ْ
* قاؿ تعالىَ [ :و ُ٫م ُٻمقا َو ْ َ
{البؼرة. }187:
قاؿ البركيسكم" :كألف مثؿ هذه األكامر أم باشركهف ككمكا كاشربكا إدما يككف لئلباح
كالرخص ال لمكجكب"

(ُ)

.

ؽ َ
اجلٽمَّ َة َ٩مٺم ًَُل ِٰم ْـ َ٘م ْٿم ُ
زَو ُٗم َ
ث ِ٠م ْئت ََُم] {األعراف. }19:
* قاؿ تعالىَ [ :و َيا َآ َد ُم ْاٟمٺم ُْـ َأڀم َ
ْت َو ْ
قاؿ البركيسكم" :أم الزـ اإلقام عمى طريؽ اإلباح كالتكريـ"

(ِ)

.

ِ
ٍ
ِ
ِ
ٿمټم ِة األَ ْڀم َٶما ِم
قٰمات َ٣م َٛم َٰما َرزَ َ٪م ُپم ْؿ ٰم ْـ َِّبِ َ
* قاؿ تعالى٬[ :م َٿم ْٱم َپمدُ وا َٰمٽمَا٩م َع ََُل ْؿ َو َي ْذ٫م ُُروا ْاٟم َؿ اهللِ ِّم َأ َّيا ٍم َٰم ْٶم ُٻم َ
َ٩م ُٺم ُٻمقا ِٰمٽم َْپما َو َأ ْ١م ِٶم ُټمقا ا٬م َبائِ َس ا٬م َٸم ِٹم َٜم] {احلج. }27:
قاؿ البركيسكم" :التفات إلى الخطاب كالفاء يصيح عاطف لمف حكلها عمى مددر ،أم:

ياذكر ايسـ اهلل عمى ضحاياكـ يكمكا مف لحكمها ،كاألمر لئلباح "

(ّ)

.

ِ
ِِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق ا َّ٬م ِذي َٗم َٶم َؾ ٬مَٺم ُُؿ األَ ْر َض َذ ُ٬م ً
قر]
قًل َ٩م ْاٰم ُٱمقا ِّم َٰمٽمَا٫مبِ َپما َو ُ٫م ُٻمقا ٰم ْـ ِرزْ٪مف َوإِ َ٬م ْٿمف ا٬مٽم ُُّٱم ُ

{ادؾك. }15:

قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب األمر عمى الجعؿ المذككر كهك أمر إباح عدد بعض ،أم

يايسمككا يي جكادبها"

(ْ)

.

اذ ُٔمقا َهٽمِٿمئًا ٔمِ ََم َأ ْٟم َٻم ْٸمت ُْؿ ِّم األَ َّيا ِم َ
اخلا٬مِ َٿم ِة] {احلا َّقة. }24:
* قاؿ تعالى٫ُ [ :م ُٻمقا َو ْ َ
تكميؼ"

قاؿ البركيسكم" :كاألمر أمر امتداف كاباح ال أمر تكميؼ ضركرة أف اآلخرة لييست بدار

(ٓ)

.

 -1اإلىانة والتحقير:
كهك تكجيه األمر عمى المخاطب بدصده ايستصغره كاإلقبلؿ مف شأده

(ٔ)

.

ككرد يي مكاض معدكدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص َّّ .
(ِ) ركح البياف ،جّ ،ص ُِٓ .
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِٗ .

(ْ) ركح البياف ،جَُ ،ص ٖٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ُّْ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جّ ،ص ّٖٓ ،جُ ،ص ُْٗ .
(ٔ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ّٗ .

-ٖٔ-

* قاؿ تعالىُ [ :ذ ْق إِڀم َ
يؿ] {الدُ خان. }49:
َّؽ َأڀم َ
ْت ا٬م َٶم ِزي ُز ا٬مٺم َِر ُ
قاؿ البركيسكم" :أم كقكلكا له ذلؾ ايستهزاء به ،كتدريعان له عمى ما كاف يزعمه مف أده عزيز
(ُ)

كريـ يمعداه الذليؿ المهاف"

.

ون] {األحؼاف. }34:
اب ٔمِ ََم ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٺم ُٸم ُر َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٩م ُذو ُ٪مقا ا٬م َٶم َذ َ
قاؿ البركيسكم" :بد يي الدديا ،الباء لميسببي معدى األمر اإلهاد بهـ ،كالتكبيخ لهـ عمى ما
(ِ)

.

كاف يي الدديا مف الكفر كاإلدكار لكعد اهلل ككعيده"
ِ ِ
ِ
٥م] {البؼرة. }65:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُٹم ْٻمٽمَا ََُل ْؿ ٫مُقڀمُقا ٪م َر َد ًة َٙماٟمئ َ

قاؿ البركيسكم" :جم قرد كالديك جم ديؾ ،كهذا أمر تحكيؿ؛ ألدهـ لـ يكف لهـ قدرة عمى
ِ
٭م ٍء إِ َذا َأ َر ْدڀمَا ُه َأ ْن َڀم ُٹم َ
قل َ٬م ُف ٫م ُْـ
التحكؿ مف صكرة إلى صكرة كهك إشارة إلى قكله تعالى[ :إِڀم َََّم َ٪م ْق ُ٬مٽمَا ٬م َ ْ
ُقن] (ّ) {الـحل. " }40:
َ٩م َٿمٺم ُ

 -1التعجب:
هك تكجيه الطمب إلى أمر ميستغرب

(ْ)

.

كرد غرض التعجب يي تفيسير "ركح البياف":
ِِ
٥م] {البؼرة. }111:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َهإمُقا ُٔم ْر َها َڀمٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
(ٓ)

قاؿ البركيسكم" :أصمه أتكا قمبت الهمزة هاء ،كهك أمر تعجبي ،أم :احضركا"

.

 -4التعجيز:
كرد غرض (التعجيز) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:
ض َأم ََُلؿ ِذ ٌك ِّم ا٬مسَمو ِ
ِ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأر َأيتُؿ ٰما ٕمَدْ ٣م َ ِ
ِ َ ِ
َ
ات
َّ َ َ
ُ
َ ْ ْ َ
قن ٰم ْـ ُدون اهللِ أ ُروِّن َٰما َذا ٙمَ َٻم ُٹمقا ٰم َـ األ ْر ِ ْ ْ ْ
ِِ
ٍ ِ ِ
ُقِّن ٔمِٺمِت ٍ ِ
اِ ْئت ِ
٥م] {األحؼاف. }4:
َاب ٰم ْـ َ٪م ْب ِؾ َه َذا َأ ْو َأ َٖم َارة ٰم ْـ ٣م ْٻم ٍؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
قاؿ البركيسكم" :تبكيت لهـ بتعجيزهـ عف اإلتياف بيسدد ددمي بعد تبكيتهـ بالتعجيز عف
(ٔ)

اإلتياف بيسدد عدمي كالباء لمتعريؼ ،أم :ائتكدي بكتاب إلهي كائف"
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،ص ْٕٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،ص َٓٓ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٖٓ .

(ْ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ْٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص َِٖ .
(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٕٓ .

-ٔٗ-

.

ِ
* قاؿ تعالى[ :وإِ ْن ُ٫مٽمْتُؿ ِّم ري ٍ ِ
قر ٍة ِٰم ْـ ِٰم ْثٻمِ ِف] {البؼرة. }23:
َ
ب ِمَّا َڀمزَّ ْ٬مٽمَا َ٣م َٛم َ٣م ْبدڀمَا َ٩م ْځمٕمُقا ٔمِ ُس َ
ْ َْ
(ُ)

قاؿ البركيسكم" :يأتكا جكاب الشرط كهك أمر تعجيز"

.

ِِ
ِ
ِ
قه ْؿ َ٩م ْٻمٿمَ ْست ِ
قن ِٰم ْـ ُد ِ
٥م]
يـ ٕمَدْ ُ٣م َ
َجٿم ُبقا َ٬مٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
ون اهللِ ٣م َبا ٌد َأ ْٰم َثا ُ٬مٺم ُْؿ َ٩ما ْد ُ٣م ُ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬مذ َ
{األعراف. }194:
(ِ)

قاؿ البركيسكم" :صيغته صيغ األمر كمعداه التعجيز"

.

ِِ
قرةٍ ِٰمثْٻمِ ِف َوا ْد ُ٣مقا َٰم ِـ ْاٟم َت َٴم ْٶمت ُْؿ ِٰم ْـ ُد ِ
٥م]
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْم َي ُٹمق ُ٬م َ
ون اهللِ إِ ْن ُ٫م ْٽمت ُْؿ َصاد٪م َ
ٞما ُه ُ٪م ْؾ َ٩م ْځمٕمُقا ٔمِ ُس َ
قن ا ْ٩م َ َ
{يوكس. }38:
(ّ)

قاؿ البركيسكم" :أدتـ عمى كجه االيتراء ،كاألمر مف باب التعجيز"

.

قن ٩مِ ِٿمف َ٩م ْٻمٿم ْځم ِ
ت ُٰم ْست َِټم ُٶم ُپم ْؿ ٔمِ ُس ْٻم َٴم ٍ
ان ُٰمبِ ٍ
٥م] {ال ُّطور. }38:
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْم ََُل ْؿ ُٟم َّٻم ٌؿ َي ْست َِټم ُٶم َ
َ
(ْ)

قاؿ البركيسكم" :يالباء اآلتي لمتعدي  ،كهك أمر تعجيز"

.

َان َ٬مٺم ُْؿ َ٫م ْٿمدٌ َ٩مٺمِٿمدُ ِ
ون] {ادرسالت. }39:
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ ْن ٫م َ
قاؿ البركيسكم" :كهذا أمر إهاد كخطاب تعجيز كتدري لهـ عمى كيدهـ لممؤمديف يي الدديا،
كتخجيؿ لهـ بأدهـ كادكا يي الدديا يديعكف الحدكؽ عف أدفيسهـ ،كيبطمكف حدكؽ الداس بضركب
الحيؿ كالمكائد كالتمبيات يخاطبهـ اهلل حيف عممكا أف الحيؿ مددطع  ،كالتمبيات غير ممكد بدكله:
َان َ٬مٺم ُْؿ َ٫م ْٿمدٌ َ٩مٺمِٿمدُ ِ
ون] "(ٓ) .
[ َ٩مڃمِ ْن ٫م َ
 -1التيديد:
كذلؾ إذا كاف اآلمر قد أمر بما هك غير راض عده كدكلي البدي :تزكجها كيسأحرمؾ مف
الميراث ،أك :يساير كليست ابدي"

(ٔ)

.

كقد كرد (التهديد) يي مكاض يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
اب ا٬مٽم ِ
َّؽ ِٰم ْـ َأ ْص َح ِ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َتَ َت َّْع ٔمِ ُٺم ْٸم ِر َك َ٪مٻمِ ًٿمًل إِڀم َ
َّار] {الزُّ مر. }8:
(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٖ .
(ِ) ركح البياف ،جّ ،ص ُِّ .
(ّ) ركح البياف ،جْ ،ص َٓ .

(ْ) ركح البياف ،جٗ ،ص َِِ .
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،ص ِّٗ .
(ٔ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص ُْٓ .

-َٕ-

قاؿ البركيسكم" :األمر اآلتي لمتهديد ،يالمعدى قؿ يا محمد تهديدان لذلؾ الضاؿ المضؿ
(ُ)

كبيادان لحاله كمآله "

.

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٕمَرٔمٲمقا َ٩مڃمِِّن ٰمٶمٺمُؿ ِٰمـ ا ُٚم َ ِ
٥م] {ال ُّطور. }31:
ٞم هٔمٲم َ
َ َّ ُ
ه َ َ ْ َ َ
(ِ)

قاؿ البركيسكم" :أتربص هبلككـ كما تتربصكف هبلكي ،كاألمر بالتربص لمتهديد "

.

ِ
ٿمؿ] {البؼرة. }209:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ْ
ا٣م َٻم ُټمقا َأ َّن اهللَ َ٣م ِزي ٌز َ٘مٺم ٌ
قاؿ البركيسكم" :غالب عمى أمره ال يعجزه االدتداـ مدكـ ،كيي اآلي تهديد بميغ ألهؿ الزلؿ
(ّ)

مف الدخكؿ يي اليسمـ "

.

ان واألَ ْ٪مرٔم َ ِ
* قاؿ تعالى[ :و٬مِٺم ٍُّؾ ٗمٶم ْٻمٽمَا ٰمق ِآم ِِمَّا ٕمَر َك ِ
ُقه ْؿ َڀم ِٲمٿم َب ُپم ْؿ إِ َّن
يـ َ٣م َٹمدَ ْت َأ ْي ََم ُڀمٺم ُْؿ َ٩م َإٓم ُ
قن َوا َّ٬مذ َ
ا٬مقا٬مدَ ِ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ
ر ٍء َ٠م ِپمٿمدً ا] {الـساء. }33:
اهللَ ٫م َ
َان َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
(ْ)

قاؿ البركيسكم" :أم شاهدان يفيه ترغيب يي اإلعطاء ،كتهديد عمى مد دصيبهـ "

.

ِ
ي َو َٰم ِـ ْاهتَدَ ى]
ٞم َّٔم ُٲمقا َ٩م َستَ ْٶم َٻم ُټم َ
ا٬مس ِق ه
قن َٰم ْـ َأ ْص َح ُ
ا٬مٮماط َّ
اب ه َ
ٞم هٔم ٌص َ٩م َ َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٫م ٌُّؾ ُٰم َ َ
{طه. }135:
(ٓ)

قاؿ البركيسكم" :كييه تهديد شديد لهـ "

.

ِ ِ
ِ
٥م] {احلجر. }90-89 :
٥م * ٫م َََم َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا َ٣م َٛم ا ُٚم ْٹمتَسټم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ُ٪م ْؾ إِ هِّن َأڀمَا ا٬مٽمَّذ ُير ا ُٚمبِ ُ
قاؿ البركيسكم" :إظها انر لمعطؼ أمر بالتهديد كالكعيد كاإلدذار بالعذاب لمكايريف إظها انر

(ٔ)

لمدهر "

.

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َتَ َ َّت ُٶمقا َ٩مڃمِ َّن َٰم ِٲمٜم٫م ُْؿ إِ َ٦م ا٬مٽم ِ
َّار] {إبراهقم. }30:
َ
(ٕ)

قاؿ البركيسكم" :تهديدان ألكلئؾ الضاليف المضميف "

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،ص ٖٗ .
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،ص ََِ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ِّٗ .
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص َِٓ .
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،ص ُْٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جْ ،ص ُٖٓ .
(ٕ) ركح البياف ،جْ ،ص ِْْ .

-ُٕ-

.

ِ
قن] {العـؽبوت. }66:
َاه ْؿ َو٬مِ َٿمت ََټمتَّ ُٶمقا َ٩م َس ْقفَ َي ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالى٬[ :م َٿم ْٺم ُٸم ُروا ٔمِ ََم َآ َٕم ْٿمٽم ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :كليدفعكا باجتماعهـ عمى عبادة األصداـ كتكاردهـ عميها ،كيجكز أف
(ُ)

يككف الـ األمر يي كميهما ،كمعداه التهديد كالكعيد كما يي اعممكا ما شئتـ "

.

* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َ٬مـ ڀم ُْڂمٖمِر َك ٣م َٛم ٰما ٗماءڀمَا ِٰمـ ا٬مبٿمٽم ِ
ْت َ٪م ٍ
َات َوا َّ٬م ِذي َ٩م َٴم َرڀمَا َ٩ما ْ٪م ِ
اض] {طه. }72:
ض َٰما َأڀم َ
ْ َ َ َ َ َ َ َه
قاؿ البركيسكم" :جكاب عف تهديده بدكله ألقطعف ،أم :ياصد ما أدت صادعه أك احكـ ييدا
(ِ)

ما أدت ييه حاكـ مف الدط كالصمب "

.

 -6التوبيخ:
كرد غرض (التكبيخ) يي عدة مكاض يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ُقن] {التوبة. }65:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأٔمِاهللِ َو َآ َيإمِ ِف َو َر ُٟمق٬مِ ِف ُ٫مٽمْت ُْؿ ٕم َْست َْپم ِزئ َ
(ّ)

قاؿ البركيسكم" :يا محمد عمى طريؽ التكبيخ غير ممتفت إلى اعتذارهـ "

.

ض َأم ََُلؿ ِذ ٌك ِّم ا٬مسَمو ِ
ِ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأر َأيتُؿ ٰما ٕمَدْ ٣م َ ِ
ِ َ ِ
َ
ات]
َّ َ َ
ُ
َ ْ ْ َ
قن ٰم ْـ ُدون اهللِ أ ُروِّن َٰما َذا َٙم َٻم ُٹمقا ٰم َـ األ ْر ِ ْ ْ ْ
{األحؼاف. }4:
(ْ)

.

قاؿ البركيسكم" :لمكايريف تكبيخان كتبكيتان "
ِِ
ِ
٥م] {البؼرة. }93:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٔمِئ َْس ََم َي ْځم ُٰم ُر٫م ُْؿ ٔمِف إِ َيَم ُڀمٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ ُٰم ْڂمٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :قؿ تكبيخان لحاضرم اليهكد أدها بيف أحكاؿ رؤيسائهـ الذيف يدتدكف يي كؿ
(ٓ)

ما يأتكف كيذركف "

.

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ ََّت َْذٕم ُْؿ ِ٣مٽمْدَ اهللِ َ٣م ْپمدً ا َ٩م َٻم ْـ ُ ْ
قن]
قن َ٣م َٛم اهللِ َٰما ًَل َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
َيٻمِػَ اهللُ َ٣م ْپمدَ ُه َأ ْم َٕم ُٹمق ُ٬م َ

{البؼرة. }80:
قاؿ البركيسكم" :قؿ يا محمد تبكيتان لهـ كتكبيخان"(ٔ) .
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِٓٓ .
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،ص ُِْ .
(ّ) ركح البياف ،جّ ،ص ُْٖ .
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٔٓ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٖٓ .
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،ص ُُٕ .

-ِٕ-

ِ
ٍ
ِ
ٿمؿ] {يس. }79:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ُ ْ
ُيٿمِ َٿمپما ا٬مَّذي َأڀم َْٱم َځم َها َأ َّو َل َٰم َّرة َو ُه َق ٔمِٺم هُؾ َٙم ْٻم ٍؼ َ٣مٻم ٌ
قاؿ البركيسكم" :يا محمد تبكيتان لذلؾ اإلديساف المدكر بتذكير ما ديسيه مف يطرة الدال عمى

حديد الحاؿ كارشاده الطريد لبليستشهاد بها"(ُ) .
* قاؿ تعالى[ :و َ٬م َٹمدْ ٗماء٫مُؿ ٰمقٟمك ٔمِا٬مبٿمٽم ِ
َات] {البؼرة. }92:
َ
َه
َ َ ْ ُ َ

قاؿ البركيسكم" :مف تماـ التبكيت كالتكبيخ داخؿ تحت األمر ،كالبلـ لمديسـ ،أم باهلل قد

جاءكـ مكيسى ممتبيسان بالمعجزات الظاهرة مف العصا كاليد كيمده البحر كدحك ذلؾ"(ِ) .
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َٕم َٿم َّټم ُټمقا ا َخلبِ َ
ا٣م َٻم ُټمقا َأ َّن اهللَ ٨مَٽم ِ ٌّل
ٿمث ِٰمٽمْ ُف ُٕمٽم ِْٸم ُٹم َ
قن َو َ٬م ْست ُْؿ ٔمِآَٙمذيف إِ ًَّل َأ ْن ُٕمٷمْټم ُٳمقا ٩مٿمف َو ْ
َْحِٿمدٌ ] {البؼرة. }267:
قاؿ البركيسكم" :كيي األمر بأف يعممكا ذلؾ م ظهكر عممهـ به تكبيخ لهـ عمى ما

يصدعكف مف إعطاء الخبيث كايذاف بأف ذلؾ مف آثار الجهؿ بشأده تعالى ،يإف إعطاء مثمه إدما
يككف عادة عدد اعتداد المعطي إلى اآلخذ محتاج إلى ما يعطيه بؿ مضطر إليه"(ّ) .

 -1الدعاء والتضرع:
قاؿ الدزكيدي" :إذا ايستعممت يي طمب الفعؿ عمى يسبيؿ التضرع" (ْ) ،كدكله تعالىَ [ :ر هب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٥م إِ ًَّل َٕم َب ًارا] {كوح. }28:
٥م َوا ُٚم ْڂمٰمٽمَات َو ًَل ٕم َِزد ا٬م َّٵماٚم َ
ي َو َٚم ْـ َد َٙم َؾ َٔم ْٿمت َل ُٰم ْڂمٰمٽمًا َو٬م ْٻم ُټم ْڂمٰمٽم َ
ا٨مْ ٸم ْر ِٓم َو٬م َقا٬مدَ َّ
كقد كرد (الدعاء كالتضرع) يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ِ
ٿمؿ َر هب َأ ِر ِِّن َ٫م ْٿم َ
ػ ُ َْتٿمِل ا َٚم ْقٕمَك] {البؼرة. }260:
* قكله تعالىَ [ :وإِ ْذ َ٪م َال إِ ْٔم َراه ُ
قاؿ البركيسكم" :رب كمم ايستعطاؼ قدمت بيف الدعاء مبالغ يي ايستدعاء اإلجاب "

(ٓ)

.

* قاؿ تعالىَ [ :ر َّٔمٽمَا َآ َِتِ ْؿ ِض ْٶم َٸم ْ ِ
٥م ِٰم َـ ا٬م َٶم َذ ِ
اب َوا٬م َٶمٽم ُْپم ْؿ َ٬م ْٶمٽمًا َ٫مبِ ًٜما] {األحزاب. }68:
قاؿ البركيسكم" :تصدير الدعاء بالدداء المكرر لممبالغ يي الجؤار كايستدعاء اإلجاب "

(ٔ)

.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٗم ِپم ْؿ َو ُذ هر َّي ِ
زْو ِ
اَتِ ْؿ]
* قاؿ تعالىَ [ :ر َّٔمٽمَا َو َأ ْدٙم ْٻم ُپم ْؿ َٗمٽمَّات َ٣مدْ ٍن ا َّ٬متل َو َ٣مدْ َ َُت ْؿ َو َٰم ْـ َص َٻم َح ٰم ْـ َآ َٔمائ ِپم ْؿ َو َأ َ

{غافر. }8:

(ُ) ركح البياف ،جٕ ،ص ّْْ .
(ِ) ركح البياف ،جُ ،ص ُْٖ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ّْٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص ُٕٖ ،جٖ ،ص َُّ .
(ْ) اإليضاح يي عمك الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،ص ُْٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص َِْ .
(ٔ) ركح البياف ،جٕ ،ص ِْْ .

-ّٕ-

قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى يهـ كتكيسيط الدداء بيدهما لممبالغ يي الجؤار ،كهك ري

الصكت بالدعاء كالتضرع كااليستغاث "

(ُ)

.

ت رٔمٽمَا ًَل ٕم َُڂم ِ
اٙم ْذڀمَا إِ ْن َڀم ِسٿمٽمَا َأ ْو
* قاؿ تعالىًَ [ :ل ُي َٺم هٻمػُ اهللُ َڀم ْٸم ًسا إِ ًَّل ُو ْٟم َٶم َپما ََلا َٰما ٫م ََس َب ْ
ت َو َ٣م َٻم ْٿم َپما َٰما ا ْ٫مت ََس َب ْ َ َّ
ِ
ِ
َأ ْٙم َٴم ْځمڀمَا رٔمٽمَا و ًَل َ َْت ِټم ْؾ ٣م َٻمٿمٽمَا إِسا ٫مََم ْح ْٻم َتف ٣م َٛم ا َّ٬م ِذ ِ
ا٣مػُ َ٣مٽمَّا
يـ ٰم ْـ َ٪م ْبٻمٽمَا َر َّٔمٽمَا َو ًَل ُ ََت هټم ْٻمٽمَا َٰما ًَل َ١ما َ٪م َة َ٬مٽمَا ٔمِف َو ْ
َ
َ ْ ْ ً َ ََ ُ َ
َ َّ َ

ِ
ِ
يـ] {البؼرة. }286:
ْحٽمَا َأڀم َ
ْٮمڀمَا َ٣م َٛم ا٬م َٹم ْق ِم ا٬مٺمَا٩م ِر َ
َوا٨مْ ٸم ْر َ٬مٽمَا َو ْار َ ْ
ْت َٰم ْق ًَلڀمَا َ٩ماڀم ُ ْ

قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى ما قبمه كتكيسيط الدداء بيدهما؛ إلبراز مزيد الضراع "

(ِ)

.

اٗم َٶم ْٻمٽمَا ُٰم ْسٻمِ َټم ْ ِ
٥م ٬مَ َ
ؽ] {البؼرة. }128:
* قاؿ تعالىَ [ :ر َّٔمٽمَا َو ْ
قاؿ البركيسكم" :أم مخمصيف لؾ يالمراد بالميسمـ مف يجعؿ دفيسه كذاته خالصان هلل تعالى،
(ّ)

بأف يجعؿ التذلؿ كالتعظيـ الكاق مده لميساف كاألركاف كالجداف خالصان له تعالى"

.

ِ ِ
ِ
ُقن َ٬مٽمَا ِ٣مٿمدً ا ِألَ َّو٬مِٽمَا َو َآ ِٙم ِرڀمَا]
ا٬مس ََم ِء َٕمٺم ُ
ٿمسك ا ْٔم ُـ َٰم ْر َي َؿ ُ
ا٬مٻمپم َّؿ َر َّٔمٽمَا َأڀم ِْز ْل َ٣م َٻم ْٿمٽمَا َٰمائدَ ًة ٰم َـ َّ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ٣م َ
{ادائدة. }114:
قاؿ البركيسكم" :داداه يسبحاده مرتيف إظها انر لغاي التضرع ،كمبالغ يي االيستدعاء"

(ْ)

.

 -8النصح واإلرشاد:
كهك الطمب الذم ال تكميؼ كال إلزاـ ييه ،كادما هك طمب يحمؿ بيف طياته معدى الدصيح
كالمكعظ ػ كاإلرشػ ػاد دحػ ػك قػ ػكؿ أحػ ػد الحكم ػ ػاء البد ػه" :يا بدي ايستعذ باهلل مف شرار الداس ،ككف مف
خيارهـ عمى حذر"

(ٓ)

.

كقد كرد (الدصح كاإلرشاد) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكضعيف يدط:

ِ
ِسائِ َ
ت َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ] {البؼرة. }40:
ٿمؾ ا ْذ٫م ُُروا ڀم ِ ْٶم َټمتِ َل ا َّ٬متِل َأ ْڀم َٶم ْټم ُ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َٔمٽمل إِ ْ َ

قاؿ البركيسكم" :الذكر بضـ الذاؿ بالدمب خاص بمعدى الحفظ الذم يضاد الديسياف
كالذكر بكيسر الذاؿ ري عمى الذكر بالميساف ،كالذكر بالدمب يككف أم انر بشكر الدعم بالميساف،

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،ص ُٕٔ .
(ِ) ركح البياف ،جُ ،ص ْْٓ .
(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص ِّٓ .
(ْ) ركح البياف ،جِ ،ص ْٗٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص ِّٓ ،جْ ،ص ُٖ .
(ٓ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ٖٓ .

-ْٕ-

كحفظه كبالجداف ،أم :احفظكا بالجداف كاشكركا بالميساف دعمتي؛ ألف الدعم ايسـ جدس بمعدى
الجم "

(ُ)

.

ِ ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالى٬[ :مِٻمرٗم ِ ِ
ٿمب ِِم َّا ا ْ٫مت ََس ْب َـ َو ْاٟم َځم ُ٬مقا اهللَ ِٰم ْـ َ٩م ْٳمٻمِ ِف]
ٿمب ِمَّا ا ْ٫مت ََس ُبقا َو٬مٻمٽم َهساء ڀمَٲم ٌ
ال ڀمَٲم ٌ
ه َ

{الـساء. }32:
قاؿ البركيسكم" :أم انر كحثان عمى طمب الممكف الذم هك بعد ايستعدادكـ كي ال دضي يضيم

اإلديسادي  ،يإف بعض المددكرات قد يككف معمدان عمى الكيسب ،ييدبغي أال يتكايسؿ العبد يي العبادات،
ككيسب الفضائؿ ليداؿ الكماالت الكايي يي خزاد االيستعداد كييسأؿ اهلل تعالى دائمان مف يضمه يإده

مجيب الدعكات ككلي الهداي كالرشاد"

(ِ)

.

 -9الوجوب:
كهك أف يككف المفظ أم انر ،كالمعدى كجكبان

(ّ)

.

كقد كرد (الكجكب) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:

* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُٺم ُٻمقا ِٰمٽم َْپما َو َأ ْ١م ِٶم ُټمقا ا٬م َبائِ َس ا٬م َٸم ِٹم َٜم] {احلج. }27:

قاؿ البركيسكم" :هذا األمر لمكجكب ،كالبائس الذم أصابه بؤس كشدة"

(ْ)

.

ِ
ِ
ِ
اي َ٩م ْار َه ُب ِ
قن] {البؼرة. }40:
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ ْو ُ٩مقا ٔمِ َٶم ْپمدي ُأوف ٔمِ َٶم ْپمد٫م ُْؿ َوإِ َّي َ
قاؿ البركيسكم" :دال عمى كجكب الشكر كالكياء بالعهد ،كأف المؤمف يدبغي أف ال يخاؼ
أحدان إال اهلل لمحصر الميستفاد مف تدديـ إيام"

(ٓ)

.

ِ
ِ
ا٬مٱم ْٿم َٴم ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا إِڀم َََّم َ
اب َواألَ َ
زًْل ُم ِر ْٗم ٌس ِٰم ْـ َ٣م َټم ِؾ َّ
ان
َّس َواألَڀم َْٲم ُ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
اخل ْټم ُر َوا َٚم ْٿم ُ
قن] {ادائدة. }90:
اٗمتَٽم ِ ُبق ُه َ٬م َٶم َّٻمٺم ُْؿ ُٕم ْٸمٻمِ ُح َ
َ٩م ْ
قاؿ البركيسكم" :أم راجيف يبل حكـ أمر باالجتداب كهك تركه جادبان ،كظاهر األمر
الكجكب"

(ٔ)

.

(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ُُٗ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص َِِ .
(ّ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ْٗ .
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،ص ِٗ .

(ٓ) ركح البياف ،جِ ،ص َُِ .
(ٔ) ركح البياف ،جِ ،ص ِِْ .

-ٕٓ-

احلا إِِّن ٔمَِم َٕمٶمټم ُٻم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ٿمؿ] {ادممـون. }51:
ا٬مر ُٟم ُؾ ُ٫م ُٻمقا ٰم َـ ا٬مٴمَّ هٿم َبات َو ْ
قن َ٣مٻم ٌ
ا٣م َټم ُٻمقا َص ً ه َ ْ َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ُّ
قاؿ البركيسكم" :أم عمبلن صالحان يإده المدصكد مدكـ كالداي عدد ربكـ ،كهذا األمر
لمكجكب"

(ُ)

.

ِ
زْو ِ
ُ
احل َٿما َة ا٬مدُّ ْڀم َٿما َو ِزيٽمَت ََپما َ٩م َت َٶما َ٬م ْ َ ُ
ؽ إِ ْن ُ٫مٽمْت َُّـ ٕم ُِر ْد َن َ
اٗم َ
ِس ْ٘مٺم َُّـ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا٬مٽمَّبِ ُّل ُ٪م ْؾ ألَ َ
٥م أ َٰمته ْٶم ُٺم َّـ َوأ َ ه
ا٘ما َْجِ ًٿمًل] {األحزاب. }28:
ِس ً
ََ
قاؿ البركيسكم" :أمر كجكب يي تخييرهف كهك مف خصائصه "

(ِ)

.

** ىناك أغراض أخرى لألمر منيا (التعظيم والتفخيم) .
* قكله تعالىَ [ :وإِ ْذ ُ٪م ْٻمٽمَا ٬مِ ْٻم َټم ًَلئِٺم َِة ْاٟم ُجدُ وا ِآلَ َد َم] {البؼرة. }34:
قاؿ البركيسكم" :ايسجدكا آلدـ ،أم خركا له باليسجكد يي األصؿ تذلؿ م تطامف ،كيي

الشرع كض الجبه عمى قصد العبادة كالمأمكر به ،أما المعدى الشرعي يالميسجكد له يي الحديد

هك اهلل تعالى كجعؿ اهلل قبم يسجكدهـ تفخيمان لشأده"

(ّ)

.

** التمني:
كهك طمب أمر محبب ترجك حدكثه إما ألده ميستحيؿ ،أك لككده ممكدان غير مطاع أف ييه

مثؿ قكؿ عدترة:

كعم ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػباحان دار عبمػ ػ ػ ػ كايس ػ ػ ػػممي
ِّ

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دار عبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاد تكممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

(ْ)

ت ٣م َٻمٿمٽمَا ِ
ِ
ا٬مٹمت ََال َ٬م ْق ًَل َأ َّٙم ْر َٕمٽمَا إِ َ٦م َأ َٗم ٍؾ َ٪م ِر ٍ
يب] {الـساء. } 77:
* كمده قكله تعالىَ [ :ر َّٔمٽمَا ِل َ َ٫م َت ْب َ َ ْ

قاؿ البركيسكم" :يي هذا الكقت ال عمى كجه االعتراض عمى حكمه تعالى كاإلدكار إليجابه
بؿ عمى طريد بمعدى التخفيؼ"

(ٓ)

.

** التحذير:

ِ
َ
ون] {البؼرة. }203:
٧م َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ْ
ا٣م َٻم ُټمقا أ َّڀمٺم ُْؿ إِ َ٬م ْٿمف ُ َْت َ ُ

(ُ) ركح البياف ،جٔ ،ص ٓٗ .
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،ص ُٓٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،ص َُّ ،جُ ،ص ِِٕ ،جُ،
ص ُُٕ .

(ّ) ركح البياف ،جُ ،ص َُٔ .
(ْ) الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص َٗ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ِْْ .

-ٕٔ-

قاؿ البركيسكم" :أم تبعثكف كتجمعكف لمجزاء عمى أعمالكـ كهك تأكيد لؤلمر بالتدكل
كمكج ب لبلمتثاؿ به يإف عمـ بالحشر كالمحايسب كالجزاء كاف ذلؾ مف أقكل الدكاعي إلى مبلزم
التدكل ككادكا إذا رجعكا مف حجهـ يجترئكف عمى اهلل بالمعاصي يشدد يي تحذيرهـ"

(ُ)

.

** التأكيد :

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأي َر ٍء َأ٫مْٝم َ٠مپماد ًة ُ٪م ِؾ اهللُ َ٠م ِپمٿمدٌ ٔمٿمٽمِل ؤمٿمٽمَٺمُؿ و ُأ ِ
و٘م َل إِ َ َّٓم َه َذا ا٬م ُٹم ْر َآ ُن ِألُڀم ِْذ َر٫م ُْؿ ٔمِ ِف
َْ ََْ ْ َ
َُ َ َ
ُّ ْ
ِ
ِ
ِ
يء ِِمَّا ٕم ْ ِ
ُ٧م٫مُق َن]
َو َٰم ْـ َٔم َٻمغَ َأئِٽمَّٺم ُْؿ َ٬مت َْٱم َپمدُ َ
ون َأ َّن َٰم َع اهللِ َآ ََل ًة ُأ ْٙم َرى ُ٪م ْؾ ًَل َأ ْ٠م َپمدُ ُ٪م ْؾ إِڀم َََّم ُه َق إِ َ٬م ٌف َوا٘مدٌ َوإِڀمَّٽمل َٔم ِر ٌ
{األكعام. }19:
قاؿ البركيسكم" :تكرير األمر لمتأكيد ،أم بؿ إدما أشهد أده تعالى ال إله إال هك ،أم متفرد
باأللكهي "

(ِ)

.

ثالثاً :النيي :وىو من أنواع اإلنشاء الطمبي .
النيي لغة :كهك خبلؼ األمر ،يداؿ :يدهاه دهيان يادتهى كتداهى  ،أم كؼ

(ّ)

.

والنيي في اصطالح البالغيين :هك طمب الكؼ عف الفعؿ أك االمتداع عده عمى كجه االيستعبلء
كاإللزاـ .
كلمدهي صيغ كاحدة كهك المضارع المدركف بػ (ال) الداهي الجازم

(ْ)

.

األغراض البالغية التي يخرج إلييا النيي:
ُ -بيان العاقبة :كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
ِ ِ
٥م] {الذاريات. }51:
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َ َْت َٶم ُٻمقا َٰم َع اهللِ إِ ًََلا َآ َٙم َر إِ هِّن َ٬مٺم ُْؿ ٰمٽمْ ُف ڀمَذ ٌير ُٰمبِ ٌ
قاؿ البركيسكم" :دهي مكجب لمفرار مف يسبب العداب بعد األمر بالفرار دفيسه كأده قيؿ كيركا
(ٓ)

.

اعتداد أك تدكلكا إلهان آخر"
مف أف تجعمكا معه تعالى
ن
ِ -التحذير :كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
* قكله تعالى٪َ [ :م َال َيا ُٔمٽم ََّل ًَل َٕم ْٹم ُٲم ْص ُرؤْ َي َ
ؽ َ٩م َٿمٺمِٿمدُ وا َ٬م َ
اك َ٣م َٛم إِ ْٙم َقٕمِ َ
ؽ َ٫م ْٿمدً ا] {يوسف. }5:
(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ِّٓ .
(ِ) ركح البياف ،جّ ،ص ُٗ .
(ّ) الميساف ،البف مدظكر ،جَٔ ،ص ْْٔٓ .

(ْ) ادظر :الببلغ العربي يي ثكبها الجديد (عمـ المعادي) ،د .بكرم شيخ أميف ،دار العمـ لممبلييف ،الطبع
األكلىُٕٗٗ( ،ـ) ،الطبع الرابع (ُٓٗٗ) ،ص َُِ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،ص ُِٕ .

-ٕٕ-

قاؿ البركيسكم" :خفيان عف يهمؾ ال تددر عمى مدايعته كهذا أكثؽ بمداـ التحذير ،كاف كاف

يعدكب يعمـ أدهـ لييسكا بدادريف عمى تحكيؿ ما دلت الرؤيا عميه كقكمه كالكيد االحتياؿ لبلغتياؿ أك
(ُ)

طمب إيصاؿ الشر بالغير كهك غير عالـ به"

.

ّ -التسمية والتصبر" :يي مثؿ :كال تجزع عمى ما مر مف ضيـ ،يإف اهلل غفكر بعباده" ،كربما
يسمي (االئتداس) يي مثؿ قكله تعالىًَ [ :ل ََتْزَ ْن إِ َّن اهللَ َٰم َٶمٽمَا] {التوبة. )ِ( }40:
كرد هذا الغرض يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
ِِ
٥م] {آل عؿران. }139:
* قكله تعالىَ [ :و ًَل ََتِٽمُقا َو ًَل ََتْزَ ڀمُقا َو َأ ْڀمت ُُؿ األَ ْ٣م َٻم ْق َن إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ ُٰم ْڂمٰمٽم َ
الحزف"

قاؿ البركيسكم" :عمى مف قتؿ مدكـ كهي صيغ دهي كرد لمتيسكيف كالتصبير ال الدهي مف

(ّ)

.

يخكؼ مف هك دكده قد انر كمدزل عاقب الدياـ بفعؿ
ْ -التيديد :كذلؾ عددما يدصد المتكمـ أف ِّ
ال يرضي عده المتكمـ كأف تدكؿ لمف هك دكدؾ "ال تدم عف عدادؾ" أك" ال تكؼ عف أذل
(ْ)

غيرؾ"

.

ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا َٟم َب ُٹمقا إِ ََّّنُ ْؿ ًَل ُي ْٶم ِ
زُون]
ج َ
ُي َس َب َّـ ا َّ٬مذ َ
كرد يي مكض كاحد هك قكله تعالىَ [ :و ًَل َ ْ

{األكػال. }59:

قاؿ البركيسكم" :يي اآلي تهديد لمدفكس التي اجترأت عمى المعاصي كهي يي الحديد

مجترئ عمى اهلل تعالى"

(ٓ)

.

ٓ -التوبيخ :كذلؾ إذا كاف المدهي عده شيئان يحط مف شأده صاحبه ،كييستكجب لكمه كتكبيخه
كدكؿ أبي األيسكد الدؤلي:

ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػار عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ إذا يعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ

ال تد ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ كت ػ ػ ػ ػ ػ ػػأتي مثم ػ ػ ػ ػ ػ ػػه

كرد يي مكضعيف يدط يي تفيسير "ركح البياف" هما:
ِ
يـ] {األكعام. }114:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل َٕمٺمُقڀم ََّـ ٰم َـ ا ُٚم ْټم َ ِٞم َ

(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )
( ٓ)

ركح البياف ،جْ ،ص َِّ .
الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،ص ََُ .
ركح البياف ،جِ ،ص َُّ .
عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ٓٗ .
ركح البياف ،جّ ،ص ِّٖ .

(ٔ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،ص ُٗٓ .

-ٕٖ-

(ٔ)

قاؿ البركيسكم" :أم :مف الشاكيف يي أدهـ يعممكف بحديد الدرآف لما ال تشاهد مدهـ آثار
العمـ كأحكاـ المعري  ،يالفاء لترتيب الدهي عمى اإلخبار بعمـ أحد الكتاب بشأف الدرآف كيي أده مدزؿ
مف ربؾ بالحؽ ييككف مف باب التكبيخ كاإللهاب ،أم الثبات عمى اليديف"

(ُ)

.

ِ
وه َّـ ِّم اٚمَ َٳم ِ
اٗم ِع َو ْ ِ
قه َّـ َ٩مڃمِ ْن َأ َ١م ْٶمٽمَٺم ُْؿ َ٩م ًَل َٕمبْٷمُقا َ٣م َٻم ْٿم ِپم َّـ َٟمبِ ًٿمًل]
اَض ُٔم ُ
قه َّـ َو ْاه ُج ُر ُ
* قاؿ تعالى٩َ [ :مٶم ُٵم ُ
{الـساء. }34:
قاؿ البركيسكم" :بالتكبيخ كاألذي  ،أم يأزيمكا عدهف التعرض كاجعمكا ما كاف مدهف كأف لـ
يكف يإف التائب مف الذدب كمف ال ذدب له"

(ِ)

.

ٔ -النصح واإلرشاد :كذلؾ عددما يككف الدهي يحمؿ بيف ثداياه معدى مف معادي الدصح كاإلرشاد
دحك قكؿ المتدبي:
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل تددػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دكف الدجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ

إذا غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامرت يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركـ

(ّ)

كرد يي مكاض قميم جدان يي تفيسير "ركح البياف":

احل َّؼ ٔمِا٬م َبا١مِ ِؾ َو َٕم ْٺمت ُُټمقا َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َٕم ْٻمبِ ُسقا َ
قن] {البؼرة. }42:
احل َّؼ َو َأ ْڀمت ُْؿ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ ا لبركيسكم" :كال تمبيسكا كهك دهي عف التغيير ،كقكله( :كتكتمكا الحؽ) هك دهي عف
الكتماف ألدهـ كادكا يدكلكف ال دجد يي التكراة صف محمد  يالمبس غير الكتماف"

(ْ)

.

* قاؿ تعالى[ :يا َأُّيا ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا ًَل َٕم ُٹمق ُ٬مقا ر ِ
ا٣مٽمَا َو ُ٪مق ُ٬مقا ا ْڀم ُٵم ْرڀمَا] {البؼرة. }104:
َ
َ َ
َ ُّ َ
قاؿ البركيسكم" :ريسكؿ اهلل  كهك إرشاد لممؤمديف إلى الخير"

(ٓ)

.

ِ
٥م] {الؼؾم. }8:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل ٕمُٴم ِع اٚمُٺم هَذٔمِ َ
قاؿ البركيسكم" :أم إذا تبيف عددؾ ما تددـ قدـ ما أدت عميه مف عدـ طاعتهـ ييما
يدعكدؾ إليه مف الكؼ عدهـ ليكفكا عدؾ"

(ٔ)

.

قن َٔم ِٲم ٌٜم] {البؼرة. }237:
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َٕمٽم َْس ُقا ا٬م َٸم ْٳم َؾ َٔم ْٿمٽمَٺم ُْؿ إِ َّن اهللَ ٔمِ ََم َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
(ُ) ركح البياف ،جّ ،ص ٓٗ .
(ِ) ركح البياف ،جِ ،ص َِٕ .
(ّ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ّٗ .
(ْ) ركح البياف ،جُ ،ص ُُِ .
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،ص ُٗٗ .
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،ص َُٗ .

-ٕٗ-

قاؿ البركيسكم" :ليس المراد مده الدهي عف الديسياف؛ ألف ذلؾ ليس يي الكيس  ،بؿ المراد
مده الترؾ ،كالمعدى :ال تترككا الفضؿ كاإليضاؿ ييما بيدكـ بإعطاء الرجؿ تماـ الصداؽ كترؾ
(ُ)

المرأة دصيبها حثهما جميعان عمى اإلحيساف كاإليضاؿ"

.

رابعاً :النداء وأغراضو البالغية:
الدداء كالدداء مثؿ ُّ
النداء لغةِّ :
الرعاء ،كقد داداه كدادل به ،كداداه مداداة كدداء ،أم:
الدعاء ك ُّ
صاح به (ِ).

النداء اصطالحاً :كهك طمب إقباؿ المدعك عمى الداعي بأحد حركؼ مخصكص يدكب كؿ حرؼ
مدها مداب الفعؿ (أدعك)

(ّ)

.

* كمده قكله تعالى١[ :مف * َما َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا َ٣م َٻمٿمْ َ
ؽ ا٬م ُٹم ْر َآ َن ٬مِت َْٱم َٹمك] {طه. }2-1 :
قاؿ البركيسكم" :كيؤيده الخطاب يي "عميؾ" ييككف حرؼ الدداء محذكيان ،أم :يا طه الطاء

كالهاء إشارة إلى أده  طالب الشفاع لمداس كهادم البشر أك أده طاهر مف الذدكب كهاد إلى
(ْ)

معركؼ عبلـ الغيكب"

.

* وقد يخرج النداء عن معناه األصمي إلى ٍ
معان أخرى تستفاد من السياق ،منيا:
أ -إظيار التحسر:
كرد يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:

* قكله تعالى[ :يا وي َٻمتَك َ٬مٿمتَٽمِل َِل َأ َّ ِ
َت ْذ ُ٩م ًَلڀمًا ٙمَ ٻمِ ًٿمًل] {الػرقان. }28:
ْ
َ َْ
ْ
قاؿ البركيسكم" :الكيؿ كالكيم الهمك  ،كيا كيمتا كمم جزع كتحيسر ،كأصمه يا كيمتى بكيسر

التاء ،يأبدلت الكيسرة يتح  ،كياء المتكمـ ألفان ي ار انر مف اجتماع الكيسر م الياء ،أم :ممكتي تعالي
كاحض ػ ػ ػ ػ ػ ػرم يهذا أكاف حضكرؾ كالدداء ،كاف كاف أصمه لمف يتأتى مده اإلقباؿ كهـ العدبلء ،إال أف

العرب تتجكز كتدادم ماال يعدؿ إظها انر لمتحيسر"

(ٓ)

.

* قاؿ تعالى[ :يا ٘مَّس ًة ٣م َٛم ِ
ا٬مٶم َبادِ] {يس. }30:
َ َ َْ َ

(ُ )
( ِ)
(ّ )
(ْ )
(ٓ )

ركح البياف ،جُ ،ص ّٕٔ .
الميساف ،البف مدظكر ،جٓ ،ص ّْٖٖ.
عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،ص ُِٓ .
ركح البياف ،جٓ ،ص ّٕٓ .
ركح البياف ،جٔ ،صَِِ.

-َٖ-

قاؿ البركيسكم" :دداء لمحيسرة عميهـ ،كالحيسرة هي أشد الغـ كالددام عمى الشيء الفائت

ال تدعي كال يطمب إقبمها؛ ألدهما مما ال تجيب كالفائدة يي ددائها متحيسر كتدبيه المخاطب كايداظه

ليتمكف يي ذهده أف هذه الحال تدتضي الحيسرة كتكجب التمهؼ"

(ُ)

.

ث ِّم األَ ْر ِ
ث اهللُ ٨م َُرا ًٔما َيبْ َح ُ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َب َٶم َ
ض ٬مِ ُ ِٜم َي ُف َ٫مٿمْ َ
ػ ُي َق ِاري َٟم ْق َأ َة َأ ِٙم ِٿمف َ٪م َال َيا َو ْي َٻمتَا َأ َ٣م َجزْ ُت َأ ْن
ِِ
ِ
ِ
ُقن ِٰم ْث َؾ َه َذا ا٬مٷم َُر ِ
٥م] {ادائدة.}31:
َأ٫م َ
ي َٟم ْق َأ َة َأٙمل َ٩م َځم ْص َب َح ٰم َـ ا٬مٽمَّادٰم َ
اب َ٩م ُځم َو ِار َ
قاؿ البركيسكم" :هي كمم جزع كتحيسر ،كاأللؼ بدؿ مف ياء المتكمـ ،كالمعدى يا كيمتي

احضرم يهذا أكادؾ ،كالدداء كاف كاف أصمه لمف يتأتى مده اإلقباؿ كهـ العدبلء إال أف العرب تتجكز
كتدادم ما ال يعدؿ إظها انر لمتحيسر كمثمه يا حيسرة عمى العباد كالكيؿ الكيم الهمك " (ِ).

ِ ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :مدْ َٙم ِ ِ
َّس َٕمٽمَا َ٣م َٛم َٰما َ٩م َّر ْ١مٽمَا
ا٬مس َ
َّس ا َّ٬مذ َ
اء ْ َُت ُؿ َّ
يـ ٫م ََّذ ُٔمقا ٔمِٻم َٹماء اهللِ َ٘متَّك إِ َذا َٗم َ
ا٣م ُة َٔم ْٷم َت ًة َ٪ما ُ٬مقا َيا َ٘م ْ َ
َ
ِ
قن َأ ْوزَ َار ُه ْؿ َ٣م َٛم ُ٢م ُپم ِ
قر ِه ْؿ] {األكعام.}31:
ُي ِټم ُٻم َ
٩م َٿمپما َو ُه ْؿ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :الحيسرة هي شدة الددـ كالتألـ كدداؤها مجازة ألف الحيسرة ال يتأتى مدها

اإلقباؿ كادما المعدى عمى المبالغ يي شدة التحيسر كأدهـ دادكا الحيسرة ،كقالكا إف كاف لؾ كقت يهذا
أكاف حضكرؾ كمثمه يا كيمتدا ،كالمدصكد التدبيه عمى خطأ المدادل حيث ترؾ ما أحكجه تركه إلى

دداء هذه األشياء" (ّ).

ِ
ْب اهللِ وإِ ْن ُ٫مٽم ُ ِ
ت ِّم َٗمٽم ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْن َٕم ُٹم َ
يـ] {الزُّ مر.}56:
َّسٕمَا َ٣م َٛم َٰما َ٩م َّر ْ١م ُ
ا٬مساٙم ِر َ
َ
ْت َٚم َـ َّ
قل َڀم ْٸم ٌس َيا َ٘م ْ َ
قاؿ البركيسكم" :باأللؼ بدالن مف ياء اإلضاي إذ أصمه :يا حيسرتي" (ْ).
ب -اإلغراء:
كهك حث المخاطب عمى الفعؿ الطيب ،كالبعد عف الفعؿ اليسيء مثؿ قكلؾ :يا دزيه ،تعفؼ

عف الصغائر ،ككدكلؾ لمجددم المتردد يي الدياع :يا شجاع تددـ (ٓ).
كرد "اإلغراء" يي مكض كاحد يي تفيسير ركح البياف:

َّؽ ٫م ِ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا ِ
َاد ٌح إِ َ٦م َر هٔم َ
ان إِڀم َ
ؽ ٫مَدْ ً٘ما َ٩م ُټم ًَل٪مِ ِٿمف] {االكشؼاق.}6:
إلڀم َْس ُ

(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صّٕٖ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صّٕٖ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صِّ.

(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صُّْ.
(ٓ) مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف ،صَٕ.

-ُٖ-

قاؿ البركيسكم" :جدس اإلديساف الشامؿ لممؤمف كالكاير كالعاصي يالخطاب عاـ لكؿ مكمؼ

عمى يسبيؿ البدؿ يداؿ هذا أبمغ مف العمكـ؛ ألده يدكـ مداـ التدصيص يي الدداء عمى مخاطب كؿ

كاحد بعيده كأده قيؿ :يا يبلف كيا يبلف إلى غير ذلؾ" (ُ).
ج -التنبيو:

كرد يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ِ
٥م َيدَ ِي اهللِ َو َر ُٟمق٬مِ ِف َوا َّٕم ُٹمقا اهللَ] {احلجرات.}1:
يـ َآ َٰمٽمُقا ًَل ُٕم َٹمده ُٰمقا َٔم ْ َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :تصدير الخطاب بالدداء لتدبيه المخاطبيف عمى أف ما يي حيزه أمر خطير
ييستدعي مزيد اعتدائهـ بشأده كيرط اهتمامهـ بتمديه كمراعاته ككصفهـ باإليماف لتدشيطهـ كاإليذاف
بأده داع إلى المحايظ كرادع عف اإلخبلؿ به" (ِ).
ِ
ِ
ِ
ِ
قن]
يـ ِٰم ْـ َ٪مبْٻمِٺم ُْؿ ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ َٕم َّت ُٹم َ
ب َ٣م َٛم ا َّ٬مذ َ
ا٬مٲم َٿما ُم ٫م َََم ٫مُت َ
ب َ٣م َٻم ْٿمٺم ُُؿ ه
يـ َآ َٰمٽمُقا ٫مُت َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
{البؼرة.}183:
قاؿ البركيسكم" :يا حرؼ دداء ،كهك دداء مف الحبيب لمحبيب ،كأيها تدبيه مف الحبيب
لمحبيب ،كآمدكا شهادة مف الحبيب لمحبيب" (ّ).
ا٣م ُبدُ وا َر َّٔمٺم ُُؿ] {البؼرة.}21:
َّاس ْ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا٬مٽم ُ
قاؿ البركيسكم" :كالدداء تدبيه الغايميف أك إحضار الغائبيف كتحريؾ اليساكديف ،كتعريؼ
الجاهميف ،كتفريغ المشغكليف ،كتكجيه المعرضيف ،كتهييج المحبيف ،كتشكيؽ المريديف" (ْ).
د -التعظيم والتشريف:

ِ
٧م٫م َْـ ٔمِاهللِ َ٠مٿمْئًا َو ًَل َي ْ ِ
َات ُي َبايِ ْٶمٽم ََؽ َ٣م َٛم َأ ْن ًَل ُي ْ ِ
٥م
اء َك ا ُٚم ْڂم ِٰمٽم ُ
َّس ْ٪م َـ َو ًَل َيزْ ڀم َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا٬مٽمَّبِ ُّل إِ َذا َٗم َ
َؽ ِّم ٰمٶمر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م ٔمِ ُب ْپمت ٍ
وف َ٩مبَايِ ْٶم ُپم َّـ َو ْاٟمتَٷم ِْٸم ْر
َان َي ْٸم َ ِٞميٽمَ ُف َٔم ْ َ
َو ًَل َي ْٹم ُت ْٻم َـ َأ ْو ًَل َد ُه َّـ َو ًَل َي ْځمٕم َ
٥م َأ ْيدُّيِ َّـ َو َأ ْر ُٗمٻم ِپم َّـ َو ًَل َي ْٶمٲمٿمٽم َ َ ْ ُ
ِ
ٿمؿ] {ادؿتحـة.}12:
قر َر٘م ٌ
ََُل َّـ اهللَ إِ َّن اهللَ ٨مَ ُٸم ٌ
قاؿ البركيسكم" :دداء تشريؼ كتعظيـ" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،صِّٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صِٔ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صِِٗ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صٕٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صّْٖ.

-ِٖ-

خامساً :التمني:
التمني لغة :هك ما يتمدى الرجؿ ،كالتمدي :تشهِّي حصكؿ األمر المرغكب ييه (ُ).
التمني اصطالحاً :التمدي دكع مف اإلدشاء الطمبي كقد عريه يسعد الديف التفتازادي بدكله" :التمدي
هك طمب حصكؿ شيء عمى يسبيؿ المحب ".
كعريه ابف يعدكب المغربي بدكله" :هك طمب حصكؿ الشيء بشرط المحب كدفي الطماعي
يي ذلؾ الشيء ،يخرج ما ال يشترط ييه المحب كاألمر كالدهي كالدداء كالرجاء بداء عمى أده طمب،
كأما دفي الطماعي يمتحديؽ إخراج دكع الرجاء الذم ييه اإلرادة كاخراج غيره مما ييه الطماعي ".
كمف ذلؾ يتضح أف التمدي :طمب أمر محبكب ال يرجى حصكله :إما لككده ميستحيبلن ،
كاإلديساف كثي انر ما يحب الميستحيؿ كيطمبه ،كاما لككده ممكدان غير مطمكع يي ديمه".
المفظ الذم يدؿ بأصؿ كضعه المغكم عمى التمدي هك (ليت) كقد يتمدى بثبلث ألفاظ أخرل
لغرض ببلغي ،كهذه هي( :هؿ) ،ك(لعؿ) ،ك(لك).
يالغرض الببلغي المدشكد مف كراء التمدي بمفظتي (هؿ) ك(لعؿ) هك إبراز المتمدي
الميستحيؿ كاظهاره يي صكرة الممكف الدريب حصكله؛ لكماؿ العداي به ،كالشكؽ إليه" (ِ).
كقد كرد التمدي يي تفيسير " ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:
ُ ِ
َ
وِت ٫مِتَا َٔم ُف ٔمِ ِٱم ََم٬مِ ِف َ٩م َٿم ُٹم ُ
وت ٫مِتَأمِ َٿم ْف] {احلا َّقة.}25:
قل َيا َ٬م ْٿمتَٽمِل َِل ْ ُأ َ
* قاؿ تعالىَ [ :وأ َّٰما َٰم ْـ أ َ
قاؿ البركيسكم" :تحزدان كتحيس انر كخكيان مما ييه كهك مف قبيؿ األلـ الركحادي الذم هك أشد

مف األلـ الجيسمادي" (ّ).

ٿمؾ ا ْد ُٙم ِؾ َ
* قاؿ تعالى٪[ :مِ َ
قن] {يس.}26:
اجل َّٽم َة َ٪م َال َيا َ٬م ْٿم َ
ت َ٪م ْق ِٰمل َي ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :يا يي مثؿ هذا المداـ لمجرد التدبيه مف غير قصد إلى تعييف المدبه" (ْ).
ِِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻمق َأ َّن َ٬مٽمَا ٫مَر ًة َ٩مٽمَٺم َ ِ
٥م] {الشعراء.}102:
ُقن ٰم َـ ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
ْ
َّ
(ُ) الميساف ،البف مدظكر ،جٓ ،ص ِّْٖ.
(ِ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صُِِ= ادظر :خبلص المعادي ،تحديؽ :د .عبد الدادر حيسيف،
الداشركف العرب ،الرياض ،ص ِٕٓ.

(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صُْْ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صّٖٓ.

-ّٖ-

قاؿ البركيسكم" :لك لمتمدي كأقيـ ييه (لك) مداـ (ليت) لتبلقيها يي معدى التددير أم تددير
المعدكـ كيرضه كأده قيؿ :يميت لدا كرة أم رجع إلى الدديا" (ُ).
* قاؿ تعالىَ [ :ي َق ُّد اٚمُ ْج ِر ُم ٬مَ ْق َي ْٸمت َِدي ِٰم ْـ َ٣م َذ ِ
اب َي ْق ِٰمئِ ٍذ ٔمِ َبٽم ِ ِٿمف] {ادعارج.}11:
قاؿ البركيسكم" :لك بمعدى التمدي يهك حكاي لكدادتهـ" (ِ).
ُقن] {الؼؾم.}9:
* قاؿ تعالىَ [ :و ُّدوا َ٬م ْق ٕمُدْ ِه ُـ َ٩م ُٿمدْ ِهٽم َ
قاؿ البركيسكم" :لك لمتمدي كاإلدهاف يي األصؿ مثؿ التدهيف ،كاشتداقهما مف الدهف لكف
جعؿ عبارة عف المبليد كترؾ الجد" (ّ).
* قاؿ تعالىَ [ :و َّد ٫مَثِ ٌٜم ِٰم ْـ َأ ْه ِؾ ا٬مٺمِت ِ
َاب َ٬م ْق َي ُر ُّدو َڀمٺم ُْؿ ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِد إِ َيَمڀمِٺم ُْؿ ُ٫م َّٸم ًارا َ٘م َسدً ا] {البؼرة.}109:
قاؿ البركيسكم" :لك يردكدكـ أم :أف يردككـ يإف لك مف الحركؼ المصدري إذا جاءت بعد
ُقن] {الؼؾم.)ْ( "}9:
يعؿ يفهـ مده معدى التمدي دحك قكله تعالىَ [ :و ُّدوا َ٬م ْق ٕمُدْ ِه ُـ َ٩م ُٿمدْ ِهٽم َ
* قاؿ تعالىَ [ :ي َق ُّد َأ َ٘مدُ ُه ْؿ َ٬م ْق ُي َٶم َّټم ُر َأ٬مْ َ
ػ َٟمٽم ٍَة] {البؼرة.}96:
قاؿ البركيسكم" :حكاي لكدادهـ كلك ييه معدى التمدي كأده قيؿ ليتدي أعمر ككاف الدياس لك
أعمر إال أده جرل عمى لفظ الغيب لدكله تعالىَ [ :ي َق ُّد َأ َ٘مدُ ُه ْؿ] كدكلؾ :حمؼ باهلل ليفعمف كمحمه
الدصب عمى أده معمكؿ يكد إجراء له مجرل الدكؿ؛ ألده يعؿ قمبي ،كالمعدى تمدى أحدهـ أف
يعطى البداء كالعمر ألؼ يسد كهي لممجكس" (ٓ).

رابعاً :خروج الكالم عن مقتضى الظاىر:
الخروج :دديض الدخكؿ ،كخرج يخرج خركجان مخرجان(ٔ).
 -2االلتفات:
االلتفات لغة :لفت كجهه عف الدكـ :صريه ،كالتفت التفاتان ،كالتمفت أكثر مده ،كتمفت إلى الشيء
ت ِٰمٽمْٺم ُْؿ َأ َ٘مدٌ إِ ًَّل ْاٰم َر َإٔم َ
َؽ] {هود ، }81:أمر بترؾ
التفاتان ،كالتمفت أكث ػ ػر مدػ ػه ،قكل ػ ػه تعال ػىَ [ :و ًَل َي ْٻمت َِٸم ْ
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صَّٗ.
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،صُُٔ.
(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صَُُُٔٗ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صَِٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٖ.
(ٔ) الميساف ،البف مدظكر ،جِ ،ص ُُِٓ.

-ْٖ-

االلتفات لئبل يرل عظيـ ما يدزؿ بهـ مف العذاب (ُ).
االلتفات اصطالحاً :هك التعبير عف معدى بطريؽ مف الطرؽ الثبلث بعد التعبير عدها بطريؽ مدها
أم :ه ػ ػك التعبيػ ػر عػف معدػ ػى مف المعادي بطريؽ التكمـ أك الخطاب أك الغيب بعد التعبير عف ذلؾ
المعدى دفيسه بطريؽ آخر (ِ).
ييسر قدام االلتفات بأف قاؿ" :هك أف يككف المتكمـ أخذان يي معدى ييعترض إما شؾ ييه،

أك ظف أف رادان يرده عميه أك يسائبلن ييسأله عف يسببه ييمتفت إليه بعد يراغه مده ،يإما أف يجمي الشؾ
ييه أك يؤكده أك يذكر يسببه كدكؿ الرماح بف ميادة (الطكيؿ):

يدكاريم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػه
كال ىك ٍ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػميهي يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدك لد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي

ي ػ ػ ػػبل ص ػ ػ ػ ٍػريمهي يب ػ ػ ػػدك يف ػ ػ ػػي الي ػ ػ ػػأس ارحػ ػ ػ ػ ه

يكأف هذا الشاعر تكهـ أف قائبلن يدكؿ له  :كما تصد بصرمه ،يداؿ :ألف اليأس راح .

كأما ابف المعتز يداؿ :االلتفات ادصراؼ المتكمـ عف اإلخبار إلى المخاطب كمثاؿ مف
ِ
الدرآف العزيز قكله تعالى بعد اإلخبار بأف الحمد هلل رب العالميف [ َ
٥م]
احل ْټمدُ هللِ َر هب ا٬م َٶما َٚم َ
{الػاحتة.)ّ(}2:
كمعظـ الدداد كالببلغييف يركف أف االلتفات يأتي لدي اليسآم مف االيستمرار عمى ضمير

المتكمـ ،أك ضمير مخاطب ،ييدتدمكف مف الخطاب إلى الغيب كمف المتكمـ إلى الخطاب أك الغيب ،

ييحيسف االدتداؿ مف بعضها إلى بعضها؛ ألف الكبلـ المتكالي عمى ضمير كاحد ال ييستطاب (ْ).

كقد يسبؽ الزمخشرم أف ردد هذا المغزل حيف رأل أف االلتفات يي الكبلـ إدما يككف إيداظان
لميسام عف الغفم كتطريبان له بددمه مف خطاب إلى أخر ،يإف اليسام ربما مؿ مف أيسمكب ييددمه
إلى أيسمكب أخر تدشيطان له يي االيستماع ،كايستماله له يي اإلصغاء.
كيؤيد العمكم صاحب كتاب (الطراز) هذا االتجاه الذم يساد بيف الببلغييف ييدكؿ" :كما
ذكره الزمخشرم ال غبار عمى كجهه ،كهك قكؿ يسديد يشير إلى مداصد الببلغ  ،كمف مارس طريان

مف عمكـ الفصاح الح له عمى الدرب أف ما قاله الزمخشرم قكم مف جه الدظر" (ٓ).
(ُ) الميساف ،البف مدظكر ،جٓ ،ص َُْٓ.

(ِ) عركس األيراح يي شرح تمخيص المفتاح ،لمشيخ بهاء الديف اليسبكي ،تحديؽ :عبد الحميد هدداكم ،جُ ،طُ
(ُُّْهػََِّ-ـ) ،بيركت ،ص ِِٕ = ادظر :مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف،
صْٗ.

(ّ) تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،تدديـ كتحديؽ :حفدي محمد شرؼ ،الداهرةُٗٗٓ ،ـ ،صُِّ.
(ْ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،ص َُّ.
(ٓ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،عالـ الكتب ،الطبع الثادي َُْٓ( ،هػُْٖٗ-ـ) ،ص َُّ.

-ٖٓ-

ككرد االلتفات يي تفيسير ركح البياف يي عدة مكاض مدها:
* قاؿ تعالى٫[ :م ًََّل ٔمؾ ًَل ُٕمٺم ِْرٰم َ ِ
ٿمؿ] {الػجر.}17:
َ
قن ا٬م َٿمت َ
ُ
قاؿ البركيسكم" :ادتداؿ مف بياف يسكء أقكاله إلى بياف يسكء أيعاله ،كالتفات إلى الخطاب
لئليذاف باقتضاء مبلحظ جدايته اليسابد لمشايهته بالتكبيخ تشديدان لمتدري كتأكيدان لمتشدي " (ُ).
* قاؿ تعالىِّ [ :م ُ٪م ُٻم ِ
قِّبِ ْؿ َٰم َر ٌض َ٩مزَ ا َد ُه ُؿ اهللُ َٰم َر ًضا] {البؼرة.}10:
قاؿ البركيسكم" :يي قمكبهـ مرض كهك االلتفات إلى غير اهلل ،يزادهـ اهلل مرضان أم :زاد

مرض االلتفات عمى مرض خداعهـ يحرمكا مف الكصكؿ كالكصاؿ" (ِ).

ِِ
ؽ ِٰم ْـ ُد ِ
ت َڀم ْٸم َس َپما ٬مِٻم َّٽمبِ هل إِ ْن َأ َرا َد ا٬م َّٽمبِ ُّل َأ ْن َي ْس َتٽمْٺمِ َح َپما َٙما٬مِ َٲم ًة ٬مَ َ
٥م]
* قاؿ تعالى[ :إِ ْن َو َه َب ْ
ون ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
{األحزاب.}50:
قاؿ البركيسكم" :أم :لؾ كااللتفات لئليذاف بأف هذا الحكـ مخصكص به لشرؼ دبكته" (ّ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما٬م َٿم ْق َم ًَل ُ ْ
قن] {اجلاثقة.}35:
قن ِٰمٽم َْپما َو ًَل ُه ْؿ ُي ْستَ ْٶم َت ُب َ
َي َر ُٗم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :مف الدار كااللتفات إلى الغيب لئليذاف بإيسداطهـ عف رتب الخطاب
ايستهاد بهـ أك بددمهـ مف مداـ الخطاب إلى غياب الدار" (ْ).
ض ٔمِٷم ْ ِ
َٜم َ
قن ِّم األَ ْر ِ
قن] {غافر.}75:
احل هؼ َؤمِ ََم ُ٫مٽمْت ُْؿ َتَ ْ َر ُ٘م َ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِٺم ُْؿ ٔمِ ََم ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٸم َر ُ٘م َ
قاؿ البركيسكم" :اإلضبلؿ أيها الكفار ،كااللتفات لممبالغ يي التكبيخ" (ٓ).

* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ ِ
يـ َ٬م َٶمٽم َُپم ُؿ اهللُ َ٩م َځم َص َّټم ُپم ْؿ َو َأ ْ٣م َټمك َأ ْٔم َٲم َار ُه ْؿ] {حمؿد.}23:
ؽ ا َّ٬مذ َ

قاؿ البركيسكم" :إشارة إلى المخاطبيف بطريؽ االلتفات إيذادان بأف ذكر إهادتهـ أكجب

إيسداطهـ عف رتب الخطاب ،كحكاي أحكالهـ الفظيع لغيرهـ" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،صّْٔ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٗٓ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صَِٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صُُٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،صِّٓ.

(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،صٕٕٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جَُ ،صُٗ ،جٕ ،صِِْ ،جٕ،
صُّْ ،جٖ ،صّٓٗ ،جٖ ،صُِِ.

-ٖٔ-

صور االلتفات:
 -2االلتفات من الخطاب إلى الغيبة:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٕم َٹمٴمَّ ُٶمقا َأ ْٰم َر ُه ْؿ َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ ٫م ٌُّؾ إِ َ٬م ْٿمٽمَا َر ِ
قن] {األكبقاء.}93:
اٗم ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :التفات مف الخطاب إلى الغيب " (ُ).
احل ِ
* قاؿ تعالى[ :و َأٰما ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ
ات َ٩م ُٿم َق ه٩م ِ
قر ُه ْؿ] {آل عؿران.}57:
َّ
َ َ َ َ
ٿمپم ْؿ ُأ ُٗم َ
َ َّ
قاؿ البركيسكم" :أم يعطيهـ أجكر أعمالهـ كامم  ،كلعؿ االلتفات إلى الغيب لئليذاف بما
بيف مصدرم التعذيب كاإلثاب مف االختبلؼ مف حيث الجبلؿ كالجماؿ" (ِ).
 -1االلتفات من الغيبة إلى الخطاب:
كرد يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها قكله تعالى:
* قاؿ تعالى[ :إِ َّي َ
اك َڀم ْٶم ُبدُ ] {الػاحتة.}5:
قاؿ البركيسكم" :رج إلى الخطاب مف الغيب ؛ ألده ليس بيف المممكؾ كمالكه إال حجاب
ممؾ دفس المممكؾ يإذا عبر مف حجاب ممؾ الدفس كصؿ إلى مشاهدة مالؾ الدفس" (ّ).
ِ
قاؿ تعالىٰ[ :ما٬مِ ِ
ؽ َي ْق ِم ا٬مده ِ
اك َڀم ْٶم ُبدُ َوإِ َّي َ
يـ * إِ َّي َ
٥م] {الػاحتة ، }5-4:يمما ذكر الذم
اك ڀم َْستَٶم ُ
َ
ييستحؽ الحمد أجرم عميه تمؾ الصفات العظاـ تعمؽ العمـ بمعمكـ عظيـ الشأف حديؽ بالثداء كغاي
الخضكع كااليستعاد يي المهمات يخكطب ذلؾ المعمكـ المتميز بتمؾ الصفات يديؿ :إياؾ يا مف
هذه صفاته تخص بالعبادة ال دعبد غيرؾ ،كال ديستعيف بأحد يسكاؾ ،ليككف الخطاب أدؿ عمى أف
العبادة له كحده (ْ).
ِ
{الروم.}34:
َاه ْؿ َ٩مت ََټمتَّ ُٶمقا َ٩م َس ْقفَ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالى٬[ :م َٿم ْٺم ُٸم ُروا ٔمِ ََم َآ َٕم ْٿمٽم ُ
قن] ُّ
قاؿ البركيسكم" :أم بكفركـ قميبلن إلى كقت آجالكـ كهك التفات مف الغيب إلى الخطاب" (ٓ).
َت ُ٪م ُٻمق ُٔمٺم ََُم] {التَّحريم.}4:
* قاؿ تعالى[ :إِ ْن َٕمتُق َٔما إِ َ٦م اهللِ َ٩م َٹمدْ َصٷم ْ
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صِٖٓ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صْْ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُِ.
(ْ) مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف ،صٔٗ.ٕٗ ،
(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،صّٗ.

-ٖٕ-

قاؿ البركيسكم" :خطاب لحفص كعائش رضي اهلل عدهما يااللتفات مف الغيب إلى
الخطاب ،لكف العتاب يككف لؤلكلياء كما أف العداب يككف لؤلعداء" (ُ).
 -1االلتفات من الغيبة إلى التكمم:
كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" مدها:

ْزَل ِٰمـ ا٬مسَم ِء ٰماء َ٩م َځم ْٙمرٗمٽمَا ٔمِ ِف َٖمټمر ٍ
اجل َب ِ
ِمتَٻمِ ًٸما َأ ْ٬م َق ُاَّنَا َو ِٰم َـ ِ
ات ُ ْ
ال ُٗمدَ ٌد ٔمِ ٌ
ٿمض
َ ْ
ََ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ ٕم ََر َأ َّن اهللَ َأڀم َ َ َّ َ َ ً
ْح ٌر ُ ْ
ِمتَٻمِ ٌ
ػ َأ ْ٬م َق ُاَّنَا] {فاطر.}27:
َو ُ ْ
قاؿ البركيسكم" :كااللتفات مف الغيب إلى التكمـ إلظهار كماؿ االعتداء بفعؿ اإلخراج لما
ييه مف الصد البدي المدبئ عف كماؿ الددرة كالحكم ؛ كألف الرجكع إلى دكف العظم أهيب يي
العبارة" (ِ).
 -4االلتفات من التكمم إلى الغيبة:

ِ
ِ
ِ
ا٬مر ُٟم َ
* قاؿ تعالىْ ُ [ :
َاء
َي ِر ُٗم َ
قن َّ
قل َوإِ َّيا٫م ُْؿ َأ ْن ٕم ُْڂمٰمٽمُقا ٔمِاهللِ َر هٔمٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َٙم َر ْٗمت ُْؿ ِٗم َپما ًدا ِّم َٟمبِٿم٤م َوا ْٔمتٷم َ
َٰم ْر َض ِاِت] {ادؿتحـة.}1:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لئلخراج كييه تغميب المخاطب عمى الغائب أم عمى الريسكؿ،
كااللتفات مف التكمـ إلى الغيب حيث لـ يدؿ أف تؤمدكا بي لئلشعار بما يكجب اإليماف مف األلكهي
الربكبي " (ّ).

فوائد االلتفات:
قاؿ الخطيب الدزكيدي يي ببلغ االلتفات" :كاعمـ أف االلتفات مف محايسف الكبلـ ،ككجه
حيسده عمى ما ذكػ ػره الزمخشػ ػرم هك أف الكبلـ إذا ددؿ مف أيسمكب إلى أيسمكب كاف ذلؾ أحيسف يي
تطري لدشاط اليسام  ،كأكثر إيداظان لئلصغاء إليه مف إجرائه عمى أيسمكب كاحد" (ْ).

 -1التغميب:
كغمىىب ن كمغمبان كمغمب ن ،كغمبه كغمبته قهره (ٓ).
كغمىبان كهي أيصح ،ى
التغميب لغة :غمبه يغمبه غمبان ى
(ُ) ركح البياف ،جَُ ،صّٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صَّْ.
(ّ) ركح البياف ،جٗ ،صْٗٔ.
(ْ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،تحديؽ :د .محمد عبد المدعـ الخفاجي ،صَُٔ.
(ٓ) الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،ص ِّٖٕ.

-ٖٖ-

التغميب اصطالحاً :إعطاء الشيء حكـ غيره ،أك ترجيح أحد المغمكبيف ،كذلؾ بأف تطمؽ عميهما
لفظان كاحدان إجراء لممختمفيف مجرل المتفديف (ُ).

إف الكيسائي (تُّٖ :هػ) قد عرؼ التغميب قبؿ الجاحظ (تِٓٓ :هػ) كأبي عبيدة
(تَُِ :هػ) كميهما ،يدد قاؿ الكيسائي" :إف التغميب يي العمريف إدما هك لكثرة االيستعماؿ ،يإف أياـ
عمر أطكؿ مف أياـ بكر رضي اهلل عدهما".
وحقيقة التغميب :ترجيح أحد المغمكبيف عمى اآلخر يتطمؽ عميهما لفظان كاحدان ،بأف تجرم المختمفيف

مجرل المتفديف كتعطيهما حكمان كاحدان (ِ).

يددؿ المبرد (تِٖٓ :هػ) أمثم التغميب عف العرب يكاف يدكؿ :األيسكداف( :التمر كالماء)،

كاألحمراف( :المحـ كالدبيذ) ،كقالكا أيضان األحامرة( :المحـ كالدبيذ كالزعفراف) ،كاألبيضاف:

(الشحـ كالمبف) ،كقيؿ :الماء كالمبف.

كذهب مده األطيباف( :الطعاـ كالدكاح) ،كالحجراف( :الذهب كالفض ) ،كالعصراف( :الغداة

كالعشي) ،كالدمراف( :الشمس كالدمر) ،كالعمراف( :أبك بكر كعمر) (ّ).
ض َْجِٿم ًٶما ُٖم َّؿ ُيٽم ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْـ ِّم األَ ْر ِ
ْج ِٿمف] {ادعارج.}14:
قاؿ البركيسكم" :مف الثدميف كالخبلؽ ،ك(مف) لمتغميب" (ْ).

* قاؿ تعالىٰ[ :مـ ٣م ِټم َؾ ص ًِ
احلا ِٰم ْـ َذ٫م ٍَر َأ ْو ُأ ْڀمثَك َو ُه َق ُٰم ْڂم ِٰم ٌـ َ٩م َٻمٽم ُْحٿمِ َٿمٽمَّ ُف َ٘م َٿما ًة َ١م هٿم َب ًة] {الـحل.}97:
َ
َ ْ َ
قاؿ البركيسكم" :أم :حاؿ ككف ذلؾ العامؿ مف رجؿ أك امرأة بيده بالدكعيف ليعمهما الكعد
اآلتي كال يتكهـ التخصيص بالذككر بداء عمى كثرة ايستعماؿ لهـ مف ييهـ ،كأف اإلداث ال يدخمف يي
أكثر األحكاـ كالمحاكرات إال بطريؽ التغميب أك التبعي " (ٓ).
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٿمټم ِة األَ ْڀم َٶما ِم َ٩مڃمِ ََُلٺم ُْؿ إِ َ٬م ٌف
* قاؿ تعالىَ [ :و٬مٺم هُؾ ُأ َّٰمة َٗم َٶم ْٻمٽمَا َٰمٽم َْسٺمًا ٬م َٿم ْذ٫م ُُروا ْاٟم َؿ اهللِ َ٣م َٛم َٰما َرزَ َ٪م ُپم ْؿ ٰم ْـ َِّبِ َ
و ِ
ا٘مدٌ ] {احلج.}34:
َ
(ُ) عركس األيراح ،شرح تمخيص المفتاح ،لمشيخ بهاء الديف اليسبكي (تّٕٕ :هػ) ،تحديؽ :د .عبد الحميد
هدداكم ،جِ ،طُ (ُِّْهػََِّ-ـ) ،ص ُّٖ = ادظر :مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف
عمكاف ،صُُْ.
(ِ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صّْٗ.
(ّ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صّْٕ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُُٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صٕٗ.

-ٖٗ-

قاؿ البركيسكم" :الفاء لترتيب ما بعدها عمى ما قبمها مف الجعؿ المذككر ،كالخطاب لمكؿ
تغميبان أم يإلهكـ إله مدفرد يمتد أف يشاركه شيء يي ذاته كصفاته ،كاال الختؿ الدظاـ المشاهد يي

العالـ" (ُ).

قن ًَل َ َْت َٸمك ِٰمٽمْٺم ُْؿ َٙما٩مِ َٿم ٌة] {احلا َّقة.}18:
* قاؿ تعالىَ [ :ي ْق َٰمئِ ٍذ ُٕم ْٶم َر ُض َ
قاؿ البركيسكم" :عمى اهلل أم تيسألكف كتحايسبكف ،كعبر عده بذلؾ تشبيهان له بعرض
اليسمطاف العيسكر لتعرؼ أحكالهـ يداؿ عرض الجدد إذا أمرهـ عميه كدظر ما حالهـ ،كالخطاب عاـ
لمكؿ عمى التغميب" (ِ).

ضروب التغميب:
 -2تغميب المخاطب عمى الغائب:
قن] {الـؿل،}55:
كقد يغمب المخاطب عمى الغائب كمده قكله تعالىَٔ [ :م ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ َ٪م ْق ٌم َ َْت َپم ُٻم َ
يأدتـ لممخاطب كقكـ لمغائب ،ثـ قاؿ تجهمكف ،كلـ يدؿ يجهمكف ميستعمبلن الخطاب دكف الغيب ؛ ألده
غمب المخاطب عمى الغائب ،يرمى المخاطبيف بالجهؿ كمكاجهتهـ به أدكى كآلـ لهـ مما لك جعؿ
هذا الكصؼ لدكـ غائبيف ،كيي ذلؾ مف التبكيت كالزجر ما يرد المخاطب عف غيه كضبلله" (ّ).
كرد هذا الضرب يي تفيسير ركح البياف يي أكثر مف مكض مدها:
ا٣م ُؾ ا َّ٬م ِذيـ ا َّٕمبٶمق َك َ٩مق َق ا َّ٬م ِذيـ َ٫م َٸمروا إِ َ٦م يق ِم ِ
* قكله تعالى[ :وٗم ِ
ا٬مٹم َٿم َاٰم ِة ُٖم َّؿ إِ َ َّٓم َٰم ْر ِٗم ُٶمٺم ُْؿ َ٩م َځم ْ٘مٺم ُُؿ َٔم ْٿمٽمَٺم ُْؿ
َْ
ْ
َ َُ
َ َ
َ ُ
قن] {آل عؿران.}55:
٩مِ َٿمَم ُ٫مٽمْت ُْؿ ٩مِ ِٿمف َ َْتتَٻمِ ُٸم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :رجكعكـ بالبعث كالضمير لعييسى



كغيره مف المتبعيف له كالكايريف

به عمى تغميب المخاطب عمى الغائب يي ضمف االلتفات يإده أبمغ يي التبشير كاإلدذار" (ْ).
ِ ِِ
{الصافات.}162:
* قاؿ تعالىَٰ [ :ما َأ ْڀمت ُْؿ َ٣م َٻم ْٿمف ٔمِ َٸمإمٽم َ
٥م] َّ

قاؿ البركيسكم(" :ما) دايي  ،كأدتـ خطاب لهـ كلمعبكديهـ تغميبان لممخاطب عمى الغائب" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صّٔ.
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،صَُْ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صّْ ،جٓ ،صِٖٓ.
(ّ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صَّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صّْ.
(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،صُْٗ.

-َٗ-

قن] {الزُّ مر.}31:
* قاؿ تعالىُٖ [ :م َّؿ إِ َّڀمٺم ُْؿ َي ْق َم ا٬م ِٹم َٿم َاٰم ِة ِ٣مٽمْدَ َر هٔمٺم ُْؿ َ َْتت َِٲم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :إدؾ كاياهـ عمى تغميب ضمير المخاطب عمى ضمير الغائب كأكد
بالدكف ،كاف كاف االختصاـ مما ال يدكر لتدزيؿ المخاطبيف مدزل مف يبالغ يي إدكار االختصاـ؛
الدهماكهـ يي الغفم عدهـ" (ُ).
ِ
ِ
ِ
ا٬مر ُٟم َ
* قاؿ تعالىْ ُ [ :
اء
َي ِر ُٗم َ
قن َّ
قل َوإِ َّيا٫م ُْؿ َأ ْن ٕم ُْڂمٰمٽمُقا ٔمِاهللِ َر هٔمٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َٙم َر ْٗمت ُْؿ ِٗم َپما ًدا ِّم َٟمبِٿم٤م َوا ْٔمت َٷم َ
َٰم ْر َض ِاِت] {ادؿتحـة.}1:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لئلخراج كييه تغميب المخاطب عمى الغائب أم عمى الريسكؿ،
كااللتفات مف التكمـ إلى الغيب حيث لـ يدؿ :إف تؤمدكا بي لئلشعار بما يكجب اإليماف مف األلكهي
كالربكبي " (ِ).
ِ
ِ
قن] {البؼرة. }21:
يـ ِٰم ْـ َ٪مبْٻمِٺم ُْؿ ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ َٕم َّت ُٹم َ
ا٣م ُبدُ وا َر َّٔمٺم ُُؿ ا َّ٬مذي ٙمَ َٻم َٹمٺم ُْؿ َوا٬مَّذ َ
َّاس ْ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا٬مٽم ُ
قاؿ البركيسكم" :لعمكـ تتدكف حاؿ مف ضمير اعبدكا أم :راجيف أف تدخمكا يي يسمؾ المتديف
الفائزيف بالهدل كالفبلح المتكجبيف لجكار اهلل تعالى ،كلعؿ لمترجي كاألطماع كهي مف اهلل تعالى
كاجب؛ ألف الكريـ ال يطم إال ييما يفعؿ ،كاألكلكف كاآلخركف مخاطبكف باألمر بالتدكل ،كخص
المخاطبيف بالذكر تغميبان لهـ عمى الغائبيف" (ّ).
كقد يجتم يي لفظ كاحد تغميب المخاطب عمى الغائب كالعاقؿ عمى غير العاقؿ كدكله
تعالىٗ[ :مٶم َؾ ٬مَٺمُؿ ِٰمـ َأ ْڀم ُٸم ِسٺمُؿ َأزْواٗما و ِٰمـ األَ ْڀمٶما ِم َأزْواٗما ي ْذرؤُ ٫مُؿ ٩مِ ِ
ٿمف] ُّ
{الشورى ،}11:يالضمير يي
َ
ْ َ ً َ َ
ْ ْ
َ َ
َ ً َ َ ْ
يذرؤكـ يرج إلى المخاطبيف كاألدعاـ ،كالمخاطب عاقؿ، ،األدعاـ غير عاقؿ يغمب المخاطبيف
العدبلء عمى الغائبيف مما ال يعدؿ ،يفي الضمير المتصؿ (بيذرؤكـ) تغميباف اثداف ،كلكال ذلؾ لكاف
الدياس أف يداؿ (يذرؤكـ كاياها) (ْ).
كرد مثؿ ذلؾ يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
* قاؿ تعالىٗ[ :مٶم َؾ َ٬مٺمُؿ ِٰمـ َأ ْڀم ُٸم ِسٺمُؿ َأزْواٗما و ِٰمـ األَ ْڀمٶما ِم َأزْواٗما ي ْذرؤُ ٫مُؿ ٩مِ ِ
ٿمف] ُّ
{الشورى.}11:
َ
ْ َ ً َ َ
ْ ْ
َ َ
َ ً َ َ ْ

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صُُٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صْٗٔ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صٕٕ.
(ْ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صُّٓ.

-ُٗ-

قاؿ البركيسكم" :يفيه تغميباف :تغميب المخاطب عمى الغائب حيث لـ يدؿ يذرؤكـ كاياهف؛
ألف األدعاـ ذكرت بمفظ الغيب  ،كتغميب العدبلء عمى غيرهـ حيث لـ يدؿ يذرأها كاياكـ ،يإف كـ
مخصكص بالعدبلء" (ُ).
 -1تغميب المذكر عمى المؤنث:

ِِ
يدد يغمب المذكر عمى المؤدث كدكله تعالى[ :و٫مَاڀم ْ ِ
٥م] {التَّحريم ،}12:كلـ يدؿ
َت ٰم َـ ا٬م َٹماڀمت َ
َ

مف الدادتات ،غمب المذكر عمى المؤدث تكريمان لها ،كاب ار انز لجدها كاجتهادها يي العبادة ،كيسعيها يي
الدرب ى مف اهلل جؿ شأده حتى بمغت يي ذلؾ مبمغ الرجاؿ مف البصر بأمكر الديف ،كالعمـ لشريع
اهلل ،كالعمؿ بها يمما اتخذت طريؽ الرجاؿ الشاؽ يي العبادة خم عميها أكصاؼ الرج ػ ػاؿ العابدي ػف
الدادتيف (ِ).
كرد هذا الضرب يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف":

ِ
ِ َ
ت َٰما ِّم األَ ْر ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق َأ َّن ٬مِٺم هُؾ َڀم ْٸم ٍ
ض
س َ٢م َٻم َټم ْ
ِسوا ا٬مٽمَّدَ َاٰم َة ََّٚما َر َأ ُوا ا٬م َٶم َذ َ
اب َو ُ٪م َ
ض ًَل ْ٩متَدَ ْت ٔمِف َوأ َ ُّ
ا٬مٹمس ِ
ِ
قن] {يوكس.}54:
ط َو ُه ْؿ ًَل ُي ْٵم َٻم ُټم َ
َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ ٔمِ ْ
قاؿ البركيسكم" :أم الدفكس المدلكؿ عميها بكؿ دفس ،كايثار صيغ جم المذكر لحمؿ لفظ
الدفس عمى الشخص أك لتغميب ذككر مدلكله عمى إداثه" (ّ).

ْت ِٰمـ َ ِ ِ
َّؽ ُ٫مٽم ِ
ؽ إِڀم ِ
ػ َأ٣م ِر ْض ٣مـ ه َذا واٟمتَٷم ِْٸم ِري ٬مِ َذ ْڀمبِ ِ
٥م] {يوسف.}29:
اخلا١مئ َ
َ
قٟم ُ ْ
َ ْ َ َ ْ
* قاؿ تعالىُ [ :ي ُ
قاؿ البركيسكم" :مف جمم الدكـ الذيف تعمدكا لمخطيئ كالذدب يداؿ خطئ إذا أذدب عمدان
كالتذكي ػر لتغمي ػب الذكػ ػكر عمػ ػى اإلداث كيي الحديث( :كؿ ابف آدـ خطاء كخير الخطائيف التكابكف)
ككاف العزيز رجبلن حميمان ياكتفى بهذا الددر يي مؤاخذتها" (ْ).

 -1تغميب األب عمى العم:

كرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
اق إِ ًََلا و ِ
ِ
ٿمؿ َوإِ ْٟم ََم ِ٣م َ
ٿمؾ َوإِ ْٟم َح َ
ؽ َوإِ َ٬م َف َآ َٔمائِ َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َڀم ْٶم ُبدُ إِ ََل َ
قن]
ا٘مدً ا َوڀم َْح ُـ َ٬م ُف ُٰم ْسٻمِ ُټم َ
َ
ؽ إِ ْٔم َراه َ

{البؼرة.}133:
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صِّّ.

(ِ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صَّٓ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صٕٓ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صِٗٓ.

-ِٗ-

قاؿ البركيسكم" :أم دعبد اإلله المتفؽ عمى كجكده كالهيته ككجكب عبادته ،كجعؿ إيسماعيؿ

كهك عمه مف جمم اآلباء تغميبان لؤلب كالجد؛ ألف العـ أب كالخال أـ الدخراطهما يي يسمؾ كهك
األخكة ال تفاكت بيدهما كمده قكله ( :عـ الرجؿ صدك أبيه) أم :ال تفاكت بيدهما كما ال تفاكت

بيف صدكم الدخم " (ُ).

 -4تغميب األكثر عمى األقل:
كرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":

ت َأي ِديٺمُؿ و َأ َّن اهللَ َ٬مٿمس ٔمِٵمَ ًَّل ٍم ٬مِ ْٻمٶمبِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
ٿمد] {آل عؿران.}182:
َ
ْ َ
ْ َ
ؽ ٔمِ ََم َ٪مدَّ َٰم ْ ْ
قاؿ البركيسكم" :بيسبب ما اقتريتمكه مف قتؿ األدبياء كالتفكه بمثؿ تمؾ العظيم كغيرها مف
المعاصي ،كالتعبير عف األدفس باأليدم؛ ألف أكثر األعماؿ يزاكؿ بهف ،يجعؿ كؿ عمؿ كالكاق
باأليدم عمى يسبيؿ التغميب" (ِ).
 -1تغميب العاقل عمى غير العاقل:

كقد يغمب العاقؿ عمى غير العاقؿ كما يي قكله تعالى[ :واهللُ َٙم َٻم َؼ ٫م َُّؾ دأم ٍة ِٰمـ ٰم ٍ
اء َ٩م ِټمٽم ُْپم ْؿ
َ
َ َّ ْ َ
َٰم ْـ َي ْټم ِ٭م َ٣م َٛم َٔم ْٴمٽم ِ ِف] {الـور ،}45:يالداب تشمؿ العاقؿ كغير العاقؿ مف الحيكاف كاإلديساف ،كلكده غمب

(م ٍف) المكضكع لمعاقؿ كلـ ييستعمؿ (ما) المكضكع لغير العاقؿ
العاقؿ عمى غير العاقؿ يايستعمؿ ى
كذلؾ عمى يسبيؿ التغميب إذا أعطى صف اآلدمييف لغيرهـ مف الذيف ال يعدمكف كأده كصفهـ بالتميز
كالبصر شأف العاقؿ المميز لؤلمكر المتبصر يي شؤكف حياته (ّ).
كرد هذا الضرب يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف":

ِ
* قاؿ تعالى[ :و َڀمبئْپمؿ َأ َّن اٚمَ ِ
ذ ٍ
ََّض] {الؼؿر.}28:
ب ُْ
َ ه ُ ْ
َ
ُمت َ ٌ
اء ٪م ْس َټم ٌة َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ ٫م ُُّؾ ْ
قاؿ البركيسكم" :مديسكـ لها يكـ كلهـ يكـ يالماء قيسم مف قبيؿ تيسمي المفعكؿ بالمصدر
كضرب األمير كبيدهـ لتغميب العدبلء" (ْ).

قن] {ادممـون.}84:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َٚم ِ ِـ األَ ْر ُض َو َٰم ْـ ٩مِ َٿمپما إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :مف المخمكقات تغميبان لمعدبلء عمى غيرهـ" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِِْ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صَُْ.

(ّ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صَّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صِٕٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صَُٗ.

-ّٗ-

 -6تغميب غير العاقل عمى العاقل:
كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
* قاؿ تعالى[ :وهللِ ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َو َٰما ِّم األَ ْر ِ
ض] {آل عؿران.}109:
َّ َ َ
َ َ
قاؿ البركيسكم" :أم له تعالى كحده مف غير شرك أصبلن ما ييهما مف المخمكقات الفائت
لمحصر ممكان كخمدان إحياء كامات إثاب كتعذيبان ،كايراد كمم (ما) لتغميب غير العدبلء عمى العدبلء،
كاما لتدزيمهـ مدزل غيرهـ إظها انر لحدارتهـ يي مداـ بياف عظمته تعالى" (ُ).

 -1تغميب الحاضر عمى الغائب:
كرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ٍ
قن]
َاِّن اهللُ َٙم ْ ٌٜم ِِمَّا َإٓمَا٫م ُْؿ َٔم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ِ َِّب ِد َّيتِٺم ُْؿ َٕم ْٸم َر ُ٘م َ
اء ُٟم َٻم ْٿم ََم َن َ٪م َال َأَتُ دُّ وڀم َِـ ٔمِ ََمل َ٩م ََم َإٓم ِ َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٻم ََّم َٗم َ
{الـؿل.}36:
قاؿ البركيسكم" :أم مخاطبان لمريسكؿ كالمريسؿ تغميبان لمحاضر عمى الغائب أم قاؿ بعد ما
جرل بيده كبيدهـ مف قص الحد كغيرها ال أده خاطبهـ به أكؿ ما جاؤكه كما يفهـ مف ظاهر
العبارة"(ِ).
 -8تغميب الموجود عمى غير الموجود:
كرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ِ
ِ
ِ
اٗما] {ادائدة.}48:
ذ َ٣م ًة َوٰمٽم َْپم ً
* قاؿ تعالى٬[ :مٺم ٍُّؾ َٗم َٶم ْٻمٽمَا ٰمٽمْٺم ُْؿ ْ
قاؿ البركيسكم" :االلتفات بطريؽ االلتفات لمداس كاي لكف ال لممكجكديف خاص بؿ
لمماضيف أيضان بطريؽ التغميب" (ّ).
 -1وضع الظاىر موضع المضمر:
قد يكض المظهر مكض المضمر لعدة يكائد مدها:
َان َٰم ْٱم ُپمق ًدا] {اإلرساء.،}78:
أ -قصد التعظيـ :يي قكله تعالىَ [ :و ُ٪م ْر َآ َن ا٬م َٸم ْج ِر إِ َّن ُ٪م ْر َآ َن ا٬م َٸم ْج ِر ٫م َ
(ُ) ركح البياف ،جِ ،صُٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٔ ،صّٗٔ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صَْٔ.

-ْٗ-

َڀم َْس ِ
ان ٬مِ ْ ِ
ان َيٽمْ َز ُغ َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ إِ َّن َّ
ب -كمدها قصد التحدير كاإلهاد دحك[ :إِ َّن َّ
ان َ٣مدُ ًّوا
ان َ٫م َ
ا٬مٱمٿمْ َٴم َ
ا٬مٱمٿمْ َٴم َ
ُٰمبِٿمٽمًا] {اإلرساء.}53:
ج -كمدها قصد العمكـ كدكله تعالى[ :وٰما ُأٔمرئُ َڀم ْٸم ِز إِ َّن ا٬مٽمَّ ْٸمس َألَٰمار ٌة ٔمِا٬مس ِ
قء] {يوسف ،}53:لـ
ُّ
َ َّ َ
َ َ َه
يدؿ (إدها) لئبل يفهـ تخصيص ذلؾ بدفيسه.

َّاس * ٰمٻمِ ِ
ؽ
د -كمدها مراعاة الجداس مثؿ تكرار كمم الداس يي قكله تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ ُ٣مق ُذ ٔمِ َر هب ا٬مٽم ِ َ

ا٬مٽم ِ
َّاس { ]...الـاس ،}2-1كقد يككف الداعي لببلغ كض الظاهر مكض الضمير :زيادة
احل هؼ َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ُه َؤمِ َ
التمكيف كالتثبيت يي ذهف اليسام كهك الغالب كدكله تعالىَ [ :ؤمِ َ
احل هؼ َڀمزَ َل]
{اإلرساء ،}105:يمدتضى الظاهر أف يدكؿ كبه أدزؿ ،كلكده كض الظاهر مكض الضمير

زيادة يي تمكيف يي صف الحؽ لما أدزؿ اهلل (ُ).

كقد كرد هذا المكض يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض عدة مدها:
قن إِ ًَّل ا٬م َّٵم َّـ َوإِ َّن ا٬م َّٵم َّـ ًَل ُيٷمْٽمِل ِٰم َـ َ
احل هؼ َ٠م ْٿمئًا] {الـَّجم.}28:
* قكله تعالىَ [ :و َٰما ََُل ْؿ ٔمِ ِف ِٰم ْـ ِ٣م ْٻم ٍؿ إِ ْن َي َّتبِ ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :جدس الظف كما يمكح به اإلظهار يي مكض اإلضمار" (ِ).
ا٬مٹمت َُال ر َأي َ ِ
ُمٺمَټم ٌة و ُذ٫مِر ٩مِٿمپما ِ
يـ ِّم ُ٪م ُٻم ِ
ون إِ َ٬مٿمْ َ
ؽ
* قكله تعالى٩َ [ :مڃمِ َذا ُأڀم ِْز َ٬م ْ
قِّبِ ْؿ َٰم َر ٌض َيٽمْ ُٵم ُر َ
قر ٌة ُ ْ َ َ َ َ
ت ا َّ٬مذ َ
َ ْ
ت ُٟم َ
َڀم َٵمر ا َٚمٷم ِْ٭م ٣م َٻمٿم ِف ِٰمـ ا َٚمق ِ
ت َ٩م َځم ْو َ٦م ََُل ْؿ] {حمؿد.}20:
ه َ ْ َ ْ
َ
قاؿ البركيسكم" :أم :ضعؼ يي الدديا أك دفاؽ كهك األظهر ييككف المراد اإليماف الظاهرم

الزعمي كالكبلـ مف إقام المظهر مداـ المضمر" (ّ).

احلسٽم َِة َ٩م َٻمف َٙمٜم ِٰمٽمْپما وٰمـ ٗماء ٔمِا٬مسٿمئ َِة َ٩م ًَل ُُيزَى ا َّ٬م ِذيـ ٣م ِټم ُٻمقا ا٬مسٿمئ ِ
َات إِ ًَّل َٰما
َ َ
ْ
َّ ه
ُ ْ ٌ َ َ َ ْ َ َ َّ ه
اء ٔمِ َ َ
* قكله تعالىَٰ [ :م ْـ َٗم َ

قن] {الؼصص.}84:
٫مَاڀمُقا َي ْٶم َټم ُٻم َ

قاؿ البركيسكم" :كض ييه الظاهر مكض الضمير لتهجيف حالهـ بتكرير إيسداد اليسيئ

إليهـ ،كيائدة هذه الصكرة ادزجار العدبلء عف ارتكاب اليسيئات" (ْ).

ِ
* قكله تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ ِ
ٿمع َأ ْٗم َر َٰم ْـ َأ ْ٘م َس َـ َ٣م َټم ًًل] {الؽفف.}30:
احلات إِڀمَّا ًَل ڀمُٳم ُ
َّ
َ َ َ َ
قاؿ البركيسكم" :األجر الجزاء عمى العمؿ كعمبلن مفعكؿ أحيسف كالتدكيف لمتدميؿ ككض

الظاهر مكض الضمير لمدالل عمى أف األجر إدما ييستحؽ بالعمؿ دكف العمـ إذ به ييستحؽ ارتفػ ػاع
(ُ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صَّْ . َّٓ،
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صِّٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صٕٔٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،صْٖٔ.

-ٗٓ-

الدرجات كالشرؼ الرتب كما يي الحديث الدديسي( :ادخمكا الجد بفضمي كاقتيسمكها بأعمالكـ)" (ُ).
ِ ِ
ِ
٥م] {يوسف.}90:
ٿمع َأ ْٗم َر ا ُٚم ْحسٽم َ
* قكله تعالى٩َ [ :مڃمِ َّن اهللَ ًَل ُيٳم ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :أجرهـ كادما كض المظهر مكض المضمر لمتدبيه عمى أف المحيسف
مف جم بيف التدكل كالصبر" (ِ).
ِ
* قكله تعالى٫[ :م ََذ٬مِ َ
ُقن] {األكعام.}125:
يـ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
ا٬مر ْٗم َس َ٣م َٛم ا َّ٬مذ َ
ؽ َْ
ُي َٶم ُؾ اهللُ ه
قاؿ البركيسكم" :أم عميهـ يكض الظاهر مكض المضمر لئلشعار بأف جعمه تعالى معمؿ
بما يي خير الصم مف كماؿ دبكهـ عف اإليماف ،كاصرارهـ عمى الكفر كالطغياف" (ّ).
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
يـ
َّاس ٔمِا٬مبُخْ ِؾ َو َي ْٺمت ُُټم َ
قن َو َي ْځم ُٰم ُر َ
يـ َي ْبخَ ُٻم َ
َاه ُؿ اهللُ ٰم ْـ َ٩م ْٳمٻمف َو َأ ْ٣متَدْ ڀمَا ٬م ْٻمٺمَا٩م ِر َ
قن َٰما َإٓم ُ
ون ا٬مٽم َ
* قكله تعالى[ :ا َّ٬مذ َ
َ٣م َذا ًٔما ُٰم ِپمٿمٽمًا] {الـساء.}37:
قاؿ البركيسكم" :كض الظاهر مكض المضمر إشعار بأف مف هذا شأده يهك كاير بدعم
اهلل ،كمف كاف كاي انر بدعم اهلل يمه عذاب يهيده كما أهاف الدعم بالبخؿ كاإلخفاء" (ْ).
ِ
ِ
* قكله تعالى[ :و ًَل يتَټمٽمَّق َڀمف َأٔمدً ا ٔمَِم َ٪مدَّ ٰم ْ ِ
٥م] {اجلؿعة.}7:
ٿمؿ ٔمِا٬م َّٵماٚم َ
ت َأ ْيدُّيِ ْؿ َواهللُ َ٣مٻم ٌ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ
قاؿ البركيسكم" :كض المظهر مكض المضمر لمتيسجيؿ عميهـ بالظمـ يي كؿ أمكرهـ أم:
عميـ بهـ كبما ص ػدر عدهػ ػـ مف يد ػ ػكف الظمـ كالمعاصي المفضيػ ػ إلػ ػى أياديف الع ػذاب كبما يسيككف
مدهـ مف االحتراز عما يؤدم إلى ذلؾ يكق األمر كما ذكر يمـ يتمف مدهـ أحد مكته" (ٓ).
ِ
ِ
ِ
٥م] {سبل.}43:
اء ُه ْؿ إِ ْن َه َذا إِ ًَّل ٟم ْح ٌر ُٰمبِ ٌ
* قكله تعالىَ [ :و َ٪م َال ا َّ٬مذ َ
يـ َ٫م َٸم ُروا ٬م ْٻم َح هؼ ََّٚما َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :لمدرآف عمى أف العطؼ الختبلؼ العدكاف بأف يراد باألكؿ معداه
كبالثادي دظمه المعجز ككض المظهر مكض المضمر إظها انر لمغضب عميهـ ،كدالل عمى أف هذا
ال يجترئ عميه إال المتماديف يي الكفر المدهمككف يي الغي كالباطؿ" (ٔ).

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صِْْ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صُّّ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صَُٔ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُِِ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صُِٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جٕ ،صَّّ.

-ٗٔ-

ؽ إِ ًَّل ا٬م َٹم ْق ُم ا٬م َّٵم ُ
اب اهللِ َٔم ْٷمتَ ًة َأ ْو َٗم ْپم َر ًة َه ْؾ ُ ُّْي َٻم ُ
قن]
اٚم ِ َ
* قكله تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ َر َأ ْيتَٺم ُْؿ إِ ْن َإٔمَا٫م ُْؿ َ٣م َذ ُ
{األكعام.}47:
قاؿ البركيسكم" :أم :ما يهمؾ بذلؾ العذاب الخاص بكـ إال أدتـ ككض المظهر مكض
المضمر إيذادان بأف مداط هبلكهـ ظممهـ الذم هك لمكفر مكض اإليماف" (ُ).

ض وهق ا٬مٶم ِزي ُز َ ِ
ِ
ِ
ٿمؿ] {اجلاثقة.}37:
ا٬مس ََم َوات َواألَ ْر ِ َ ُ َ َ
احلٺم ُ
اء ِّم َّ
* قكله تعالىَ [ :و َ٬م ُف ا٬مٺم ْ ِٝم َي ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :العظم كالددرة كاليسمطاف كالعز لظهكر آثارها كأحكامها ييهما
كاظهارهما يي مكض اإلضمار لتفخيـ شأف الكبرياء" (ِ).

 -4التعبير عن المستقبل بمفظ الماضي:
كمف صكر إخراج الكبلـ عف مدتضى الظاهر :التعبير عف الميستدبؿ بمفظ الماضي،
كيغمب ذلؾ ييما إذا كاف معدى الفعؿ مف األمكر الهائم العظيم التي تشي الخكؼ يي الدفكس،
كتزرع المهاب يي الدمكب مثؿ اآليات الدرآدي العديدة التي تعبر عف كقكع األحداث يي اآلخرة،
كتتحدث عف الجد كالدار ،كجزاء األعماؿ التي أدجزت أك اقتريت يي الدديا كذلؾ كدكله تعالى:
قر َ٩م َٸم ِزع ٰمـ ِّم ا٬مسَمو ِ
ا٬مٲم ِ
ات َو َٰم ْـ ِّم األَ ْر ِ
ض] {الـؿل ،}87:قاؿ يفزع بمفظ الماضي بدالن
َّ َ َ
َ َ ْ
[ َو َي ْق َم ُيٽمْ َٸم ُخ ِّم ُّ
مف يفزع بمفظ المضارع ،كذلؾ لدكت ببلغي  ،كهي أف الفزع عدد الدفخ يي الصكر أمر محدؽ
ال شؾ ييه ،كحاؿ الخمؽ حاؿ خكؼ كرهب كهذا شيء مدطكع به ال يرقى إليه الظف ،كلما كاف أم انر
محدد ػان ال يصبح أف يدػ ػازع ييػ ػ ػه أحػ ػد عبػ ػر عدػ ػه بمفظ الماضي الذم يػ ػدؿ عم ػى أف األمر قد حدث
بالفعؿ(ّ).
كرد هذا الضرب يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف" هما:

* قكله تعالىَ [ :و َ٘م َ
ُقن] {هود.}8:
اق ِِّبِ ْؿ َٰما ٫مَاڀمُقا ٔمِ ِف َي ْست َْپم ِزئ َ

قاؿ البركيسكم" :كدزؿ بهـ كأحاط كهك بمعدى يحيؽ يعبر عف الميستدبؿ بمفظ الماضي تدبيهان

عمى تحديؽ كتكعد" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جّ ،صّٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،ص ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جٗ ،صٕٕ ،جٖ ،صُُِ ،جٖ ،صٓ ،جٓ،
صٖٗ ،جْ ،صُّّ ،جّ ،صِٔٓ ،جِ ،صُُُْْٓ.

(ّ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صُّٔ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صَُٖ.

-ٕٗ-

قر َ٩م َٸم ِزع ٰمـ ِّم ا٬مسَمو ِ
ا٬مٲم ِ
ات َو َٰم ْـ ِّم األَ ْر ِ
اء اهللُ]
َّ َ َ
َ َ ْ
* قكله تعالىَ [ :و َي ْق َم ُيٽمْ َٸم ُخ ِّم ُّ
ض إِ ًَّل َٰم ْـ َ٠م َ
{الـؿل.}87:
قاؿ البركيسكم" :أم ييفزع كيخاؼ كالتعبير بالماضي لمدالل عمى كقكعه؛ ألف الميستدبؿ مف
يعؿ اهلل تعالى يتيدف الكقكع كتيدف الماضي مف غيره ألف اخباره تعالى حؽ" (ُ).

 -1وضع المثنى موضع الجمع:
كقد ذكره ابف جدي (تِّٗ :هػ) ككقؼ عمى يسره الببلغي ،كايستعاف يي ذكره بما ددمه عف
الخميؿ ،كهذا المكف لـ در له مثاالن مف الدرآف عدد الخميؿ أك يسيبكيه أك أبي عبيدة أك الفراء رغـ أف
الدرآف الكريـ ذكر بعض هذه االيستعماالت.
* قكله تعالى[ :ا٬م َّٴم ًَل ُق َٰم َّرٕم ِ
َان] {البؼرة ،}229:كهك ال يد إال يي ثبلث.
كقكله تعالىُٖ [ :م َّؿ ْار ِٗم ِع ا٬م َب َٮم ٫م ََّرٕم ْ ِ
َ٥م] {ادؾك ،}4:أم كرات؛ ألف البصر ال يحيسر إال بالجم .
َ
كعمى الرغـ مف أف هذا المكف مف األيساليب العربي كاف معركيان مدذ الخميؿ إال أف أحدان لـ
يدؼ عمى يسره الببلغي قبؿ ابف جدي.
يالمراد بكض المثدى مكض الجم أف يتكرر الشيء مرة بعد مرة ،كيي ذلؾ مف التأكيد
ما ال دجده يي التعبير بالجم ديع كاحدة

(ِ)

.

كيبيف ابف جدي هذا المغزل ميستعيدان يي ذلؾ بتفيسير الخميؿ لفظها لفظ التثدي كمعداها

الجماع أم إف كؿ اثديف يصاعدان مف الميسمميف اقتتمكا يأصمحكا بيدهما (ّ).
ككرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:

َي ِٲم َٸم ِ
ان َ٣م َٻم ْٿم ِپم ََم ِٰم ْـ َو َر ِق َ
ا٬مٱم َج َر َة َٔمدَ ْت ََُل ََم َٟم ْق َآ ُ َُت ََم َو َ١م ِٸم َٹما َ ْ
* قكله تعالى٩َ [ :م َٻم ََّم َذا َ٪ما َّ
اجلٽم َِّة] {األعراف.}22:
قاؿ البركيسكم" :أم بددهما أك عمى يسكءاتهما مف قبيؿ صفت قمكبكما يي التعبير عف
المثدى بالجم ؛ لعدـ التباس المراد ،يجاز أف يرج إليه ضمير التثدي " (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صََْ.

(ِ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،ص ِِّ.ِّّ ،
(ّ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صّّّ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صُْٓ.

-ٖٗ-

 -6وضع الجمع موضع المثنى:
يإذا أرددا أف دبحث عف العم الببلغي يي هذا التعبير رأيدا يي كتاب "إعراب الدرآف"
المديسكب لمزجاج :أف التعبير بالجم أيصح مف التعبير بالمثدى يدكلؾ" :ضرب رؤكس الزيدييف،
كقطعت أيديهما كأرجمهما" أيصح عددهـ مف (رأيسيهما) كرهكا أف يجمعكا بيف اثديف يي كمم كاحدة
يصريكا األكؿ إلى لفظ الجم  ،كال بأس مف ذلؾ يالتثدي جم يي المعدى مده قكله تعالى:
ِ
ا٬مســــ ِ
ا٬مســــــــ ِ
اح]
ار َ٪م ُة َ٩ما ْ٪م َٴم ُٶمـقا َأ ْيد َ ُُّي ََم] {ادائدة ،}38:أم يديهم ػ ػا كقكل ػ ػ ػهَ [ :و َأ ْ٬م َٹمـــك األَ ْ٬مـــ َق َ
ار ُق َو َّ
[ َو َّ
{األعراف ،}150:يدكؿ المفيسركف :كاف معه لكحاف (ُ).
إف ببلغ هذا التعبير إدما ترج إلى قصد المبالغ بجعؿ كؿ كاحد مف الشيئيف عدة أشياء،
أك قصدت المبالغ يي كاحد مف االثديف المذككريف يجعمته لكبر شأده كجبلل قدره كأده أشياء
يتيسكغ لدفيسؾ جم المثدى (ِ).
كرد هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
ا٬مس ِ
ا٬مس ِ
ار َ٪م ُة َ٩ما ْ٪مٴمَ ُٶمقا َأ ْي ِد َ ُُّي ََم َٗمزَ ًاء ٔمِ ََم ٫م ََس َبا] {ادائدة.}38:
ار ُق َو َّ
* قكله تعالىَ [ :و َّ
قاؿ البركيسكم" :بياف لذلؾ الحكـ المددر يما بعد الفاء مرتبط بما قبمها ،كلذلؾ أتى بها ييه؛
ألده هك المدصكد مما قبمها كلك لـ يأت بالفاء لتكهـ أده أجدبي كادما قدر الخبر؛ ألف األمر
إدشاء ال يد خب انر إال بإضمار كتأكيؿ كالمراد بأيديهما كايمادهما كلذلؾ يساغ كض الجم مكض
َت ُ٪م ُٻمق ُٔمٺم ََُم] {التَّحريم ،}4:اكتفاء بتثدي المضاؼ إليه
المثدى كمػ ػ ػ ػ ػ ػا يي قكله تعالى٩َ [ :م َٹمدْ َصٷم ْ
كتفصيؿ ما يتعمؽ باليسرق يسيجيئ يي آخر المجمس" (ّ).

خامساً :القصر وأسراره البالغية:
القصر لغة :هك الحبس يي أيساس الببلغ  :قصرته ،حبيسته ،كقصرت دفيسي عمى هذا األمر إذا لـ
تطمح إلى غيره ،كقصرت طريي :لـ أريعه إلى ما يدبغي كهف قاصرات الطرؼ :قصرته عمى
أزكاجهف كقصر اليستر أرخاه ،كقاؿ حاتـ:
إذا غ ػ ػ ػ ػ ػػاب عدهػ ػ ػ ػ ػ ػػا زكجه ػ ػ ػ ػ ػػا ال أزكرهػػ ػ ػ ػ ػػا

كمػ ػ ػ ػ ػػا تشػ ػ ػ ػ ػػتكيدي جػ ػ ػ ػ ػػارتي غيػ ػ ػ ػ ػػر أددػ ػ ػ ػ ػػي
(ُ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صّّٔ.
(ِ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صّّٕ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صّٔٗ.

-ٗٗ-

إليهػ ػ ػ ػػا كلػ ػ ػ ػػـ تدص ػ ػ ػ ػػر عمػ ػ ػ ػػى يس ػ ػ ػ ػػتكرها

يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبمغها خيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم كيرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بعمهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

(ُ)

قر
وأيضاً القصر لغة :الحبس كاالختصاص كمده قكله تعالى يي كصؼ ديساء الجد :
ُ
[٘م ٌ
ِ
{الرمحن ،}72:أم قصرف كحبيسف عمى أزكاجهف ،يبل يممف لغيرهـ (ِ).
قر ٌ
ات ِّم اخل َٿما ِم] َّ
َٰم ْٹم ُٲم َ
أما "القصر" في االصطالح البالغي:
فالقصر :هك تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص كالشيء األكؿ هك المدصكر كالشيء الثادي
هك المدصكر عميه كالطريؽ المخصكص هك أدكات الدصر.

كالمدصكر بتخصيص الشيء بالشيء إثباته له كدفيه عف غيره (ّ).

أقسام القصر:
ُ -قصر الصفة عمى الموصوف :كرد يي مكاض قميم مدها:
ِ ِ
٥م] {الذاريات.}58:
ا٬مرزَّ ُاق ُذو ا٬م ُٹم َّقة ا َٚمت ُ
* قكله تعالى[ :إِ َّن اهللَ ُه َق َّ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لعدـ إرادة الرزؽ مدهـ كهك مف قصر الصف عمى المكصكؼ أم:

ال رازؽ إال اهلل الذم يرزؽ كؿ ما يفتدر إلى الرزؽ كييه تمكيح بأده غدي عده" (ْ).
* قكله تعالىَ [ :و ُأو َ٬مئِ َ
قن] {البؼرة.}5:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸمٻمِ ُح َ

قاؿ البركيسكم" :يصف الفبلح مدصكرة عميهـ ال تتجاكز إلى مف عداهـ مف اليهكد

كالدصارل كال يمزـ مف هذا أف ال يككف لممتديف صف أخرل غير الفرح ،يالدصر قصر الصف عمى

المكصكؼ ال العكس حتى يمزـ ذلؾ ،كالمفمح الفائز بالبغي كأده الذم ادفتحت له كجكه الظفر ،كلـ

ديستغمؽ عميه ،كالتركيب داؿ عمى معدى الشؽ كالفتح كالدط " (ٓ).

ات ٬مِٽم ُِذي َٹمپمؿ ٣م َذاب ِ
َحس ٍ
ِ
زْي ِّم َ
اخل ِ
احل َٿم ِاة ا٬مدُّ ْڀم َٿما]
ُ ْ َ َ
* قكله تعالى٩َ [ :م َځم ْر َٟم ْٻمٽمَا َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ ِر ً
سا ِّم َأ َّيا ٍم ڀم َ
س َ ً
ُيا َ ْ
{فصؾت.}16:
ِّ
(ُ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صِّٗ.
(ِ) المكجز الكايي ،صُٔ= ادظر :المطكؿ (شرح تمخيص مفتاح العمكـ) ،لمعبلم د .دايؼ معركؼ ،يسعد الديف
ميسعكد بف حجر التفتازادي (تِٕٗ :هػ) ،تحديؽ :د .عبد الحميد هدداكم ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،الطبع
األكلى (ُِِْهػََُِ-ـ) ،ص ُّٖ.
(ّ) شركح التمخيص ،يسعد الديف التفتازادي ،البف يعدكب المغربي ،لبهاء الديف اليسبكي ،دار اإلرشاد اإليسبلمي،
بيركت ،جِ ،ص ُٔٔ = ادظر :الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صِّٗ.

(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صُٕٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صْٔ.

-ََُ-

قاؿ البركيسكم" :إضاي العذاب إلى الخزم مف قبيؿ إضاي المكصكؼ عمى الصف عمى
طريؽ التكصيؼ بالمصدر لممبالغ أم :العذاب الخزم أم :الذليؿ المهاف عمى أف الذليؿ يي
الحديد أهؿ العذاب ال العذاب دفيسه" (ُ).
ِ -القصر اإلضافي :كهك ما كاف التخصيص ييه عمى ضكء اإلضاي أم بالديسب إلى شيء معيف
يي الجمم ال لجمي ما عداه يدد يتجاكزه إلى شيء آخر دحك :إدما عمر أمير لممؤمديف يدد
قصردا المكصكؼ (عمر) عمى الصف (إمارة المؤمديف) (ِ).
ِ
* قكله تعالىَٟ [ :مٽم ُِرُّيِ ْؿ َآ َيإمِٽمَا ِّم اآلَ َ٩م ِ
٥م ََُل ْؿ َأ َّڀم ُف َ
{فصؾت.}53:
اق َو ِّم َأ ْڀم ُٸمس ِپم ْؿ َ٘متَّك َيتَ َب َّ َ
احل ُّؼ] ِّ
قاؿ البركيسكم" :أم :الدرآف أك الريسكؿ يالدصر الميستفاد مف تعريؼ الميسدد حديدي ادعائي
أك اهلل أك التكحيد يالدصر إضايي تحديدي أم :ال الشركاء كال التشريؾ كالضمائر يي يسدريهـ كيي
أدفيسهـ كلهـ لممشارييف عمى االهتداء مدهـ أك لمجمي

عمى أده مف كصؼ الكؿ بكصؼ

البعض"(ّ).
ِ
ون] {ال ُّطور.}42:
يـ َ٫م َٸم ُروا ُه ُؿ ا َٚمٺمِٿمدُ َ
* قكله تعالىَ [ :أ ْم ُي ِريدُ َ
ون َ٫م ْٿمدً ا َ٩ما َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :الدصر إضايي أم :هـ الذيف يحيؽ بهـ كيدهـ أك يعكد عميهـ كباله ال
مف أرادكا أف يكيدكه يإده المظفر الغالب عميهـ قكالن كيعبلن حج كيسيفان أكهـ المغمكبكف يي
الكيد عف كايدته يكدته كالمراد ما أصابهـ يكـ بدر مف الدتؿ يعدي عدد ادتهاء يسديف عدتها عدة
كمم ػ ػ أـ كهػ ػي خم ػس عشػ ػ ػرة يإف غ ػ ػزكة ب ػ ػدر كاد ػ ػت يػ ػي الثادي ػ ػ ػ مف الهجرة كهي الخاميس عشرة
مف الدبكة" (ْ).
ّ -قصر القمب :كالت دايي يي قصر الدمب يخرج به قكلدا( :إدما محمد شاعر) لمف يعتدد أده كاتب
كالصحيح أده ال يخرج يهك قصر قمب الريب؛ ألدؾ قمبت ما عممه عف محمد رأيسان عمى

عدب(ٓ).

كرد هذا الضرب يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف" هما:
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صَِٕ.

(ِ) المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعركض ،د .دايؼ معركؼ ،صّٔ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صُُّ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صَِّ.
(ٓ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صَِٓ.

-َُُ-

٧ما إِ ْن َه َذا إِ ًَّل َٰم َٻم ٌ
يؿ] {يوسف.}31:
ؽ ٫م َِر ٌ
* قكله تعالىَٰ [ :ما َه َذا َٔم َ ً
قاؿ البركيسكم" :كهك مف باب قصر الدمب لدمبه حكـ اليسامعيف حيث اعتددكا أده بشر
ال ممؾ كقصرته عمى الممكي م عممهف أده بشر ،ألده ثبت يي الدفكس ال أكمؿ كال أحيسف خمدان
مف الممؾ يعدي ركز يي العدكؿ مف أف ال هي أحيسف مف الممؾ كما ركز ييها أف ال أقبح مف
الشيطاف كلذلؾ ال يزاؿ يشبه بهما كؿ متداه يي الحيسف كالدبح كغرضهف كصفه بأقصى مراتب
الحيسف كالماؿ" (ُ).
َ
٧م ِٰمثْ ُٻمٽمَا] {يس.}15:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َٰما أ ْڀمت ُْؿ إِ ًَّل َٔم َ ٌ
قاؿ البركيسكم" :هك مف قبيؿ قصر الدمب يالمخاطبكف كهـ الريسؿ لـ يككدكا جاهميف بككدهـ
بش انر كال مدكريف لذلؾ لكدهـ دزلكا مدزل المدكريف العتداد الكفار أف الريسكؿ ال يككف بش انر يدزلكهـ
مدزل المدكريف لمبشري لما اعتددكا التدايي بيف الريسال كالبشري يدمبكا هذا الحكـ كعكيسكه كقالكا" :ما

أدتـ إال بشر مثمدا" أم :أدتـ مدصكركف عمى البشري ليس لكـ كصؼ الريسال التي تدعكدها يبل

يضؿ لكـ عميدا يدتضي اختصاصكـ بالريسال دكددا ،كلك أريسؿ الرحمف إلى البشر ريسبلن لجعمهـ مف
جدس أيضؿ مدهـ كهـ المبلئك عمى زعمهـ" (ِ).

طرق القصر (أدواتو):
أوالً :النفي واالستثناء:
كدكلؾ يي قصر المكصكؼ عمى الصف إيرادان "ما زيد إال شاعر" كقمبان" :ما زيد إال قائـ"
ِ
َ
٧م ِٰمثْ ُٻمٽمَا َو َٰما َأڀم َ
قن]
ر ٍء إِ ْن َأ ْڀمت ُْؿ إِ ًَّل َٕم ْٺم ِذ ُٔم َ
ا٬مر ْ َ
ْزَل َّ
ْح ُـ ٰم ْـ َ ْ
كتعييدان كدكله تعالى٪َ [ :ما٬مُقا َٰما أ ْڀمت ُْؿ إِ ًَّل َٔم َ ٌ
المدعي إذا
{يس ، }15:أم ليستـ يي دعكاكـ عدددا بيف الصدؽ كالكذب كما يككف ظاهر حاؿ ٌ
ادعى ،بؿ أدتـ عدددا كاذبكف ييها ،كيي قصر الصف عمى المكصكؼ باالعتباريف" :ما قائـ – أك

ما مف قائـ – أك ال قائـ – إال زيد" (ّ).

كظهر هذا الضرب يي مكض كاحد يي تفيسير ركح البياف:
ِِ
قل َ٪مدْ َٙم َٻم ْ ِ
ِ
ٿمح ا ْٔم ُـ َٰم ْر َي َؿ إِ ًَّل َر ُٟم ٌ
ا٬مر ُٟم ُؾ َو ُأ ُّٰم ُف ِصده ي َٹم ٌة ٫مَاڀمَا َي ْځم٫م ًَُل ِن ا٬م َّٴم َٶما َم]
* قاؿ تعالىَٰ [ :ما ا َٚمس ُ
ت ٰم ْـ َ٪م ْبٻمف ُّ
{ادائدة.}75:
(ُ) ركح البياف ،جْ ،صِْٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صّٕٗ.
(ّ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي (ّٕٗهػٔٔٔ-مػ) ،جُ ،ص ُِٓ.

-َُِ-

قاؿ البركيسكم" :أم ما هك إال مدصكر عمى الريسال ال يكاد يتخطاها كالريسؿ الماضي مف

قبم ه خص اهلل تعالى بآيات كما خصتهـ بها يإف أحيى المكتى عمى يده يدد أحيى العصا كجعمها

حي تيسعى عمى يد مكيسى كهك أعجب ،كاف خمده مف غير أب يدد خمؽ اهلل آدـ مف غير أب كأـ
كهك أغرب مده ككؿ ذلؾ مف جدابه  ،كادما مكيسى كعييسى مظاهر شؤكده كأيعاله" (ُ).

ثانياً :القصر بـ (إنما):
كهي تدحؿ يي المعدى إلى الدفػي كااليسػتثداء يػإذا قمػت :إدمػا محمػد دػاجح ،كػاف معدػى ذلػؾ:
ما محمد إال داجح كاذا قمت :إدما الداجح محمد ،كاف معدى ذلؾ :ما الداجح يسكل محمد.
يدكؿ الدزكيدي عف (إدما)" :كاذا ايستدريب كجدتها أحيسف ما تككف كقعان إذا كاف الغرض بها
التعريض بأمر هك مدتضى معدى الكبلـ بعدهما كما يي قكله تعالى[ :إِڀم َََّم َيت ََذ٫م َُّر ُأو ُ٬مق األَ ْ٬م َب ِ
اب]
{الزُّ مر ،}9:يإده تعريض بذـ الكفار أدهـ مف يرض العداد كغمب الهكل عميهـ يي حكـ مف ليس بذم
عدؿ يأدتـ يي طمعهـ عدهـ أف يدظركا كيتذكركا كمف طم يي ذلؾ مف أغير كأكلي األلباب،

كبااليستدراء اليستعماالت (إدما) يي كبلـ العرب عريدا أدها تأتي إلثبات ما بعدها كدفي ما عداه ،كقد

عمؿ اليسكاكي ذلؾ بتضمدها معدى (ما) ك(إال)" (ِ).

قاؿ عمي بف عييسى الربعي (ّ) :الدليؿ عمى ككف إدما مكضكع لمدصر أده لما كادت كمم
(إف) مكضكع لتأكيد اإليس داد ،ثـ اتصمت بها (ما) المؤكدة دايسب أف تضمف معدى الدصر؛ ألف
الدصر ليس إال تأكي ػدان عمػ ػى تأكيػ ػد ،يإف قكلػ ػؾ :زي ػ ػد جػ ػاء ال عمرك ،لمف يتردد يي المجيء الكاق
بيدهما مفيدان إثباته لزيد يي االبتداء صريحان ،كيي األخير ضمدان.
كأقكل مده قكؿ مف قاؿ مف األصكلييف :أف (إف) لئلثبات ،ك(ما) لمدفي ،كمف المحاؿ

تكاردهما عمى شيء كاحد ،يتككف إف إلثبات المذككر ،ك(ما) لدفي ما عداه ،كهك الدصر ،كاف كاف
أيضان ال يخمك مف ضعؼ ،ألدا دمد ككف (ما) هدا لمدفي ،كعمى تددير ككدها لمدفي دمد أده يرج

إلى ما عدا المذككر إلمكاف تكارد الدفي كاإلثبات عمى الحكـ المذككر إذا اختؿ شرط مف شركط

التداقض (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صِّٗ.
(ِ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،ص ُِِ = ادظر :الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده
عبد العزيز قمديم  ،صُِْ.
(ّ) إماـ مف أئم الدحك ،كاف تمميذان لميسيرايي كالفاريسي ،تكيي يسد (َِْهػ).
(ْ) اإلشارات كالتدبيهات يي عمـ الببلغ  ،تصديؼ :محمد بف عمي بف محمد الجرجادي ،تحديؽ :د .عبد الدادر
حيسيف ،دار الدهض  ،الداهرة ،ص ِٗ.

-َُّ-

كقد كرد هذا الضرب يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ إِڀمََّم يق٘مك إِ َٓم َأڀمََّم إِ ََُلٺمُؿ إِ َ٬مف و ِ
قن] {األكبقاء.}108:
ا٘مدٌ َ٩م َپم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ُٰم ْسٻمِ ُټم َ
ْ ٌ َ
َ ُ َ
َّ َ
قاؿ البركيسكم" :أم :ما يكحى إلي إال أده ال إله لكـ إال إله كاحد كحاصم ما يكحى إلي

شيء غير التكحيد كمعدى الدصر م أده قد أكحي إليه التكحيد كغيره مف األحكاـ ككف التكحيد

مدصكدان أصميان مف البعث يإف ما عداه متفرع عميه ،ك(إدما) األكلى لدصر الحكـ عمى الشيء
كدكلؾ (إدما يدكـ زيد) أم( :ما يدكـ إال زيد) كالثادي لدصر الشيء عف الحكـ دحك (إدما زيد قائـ)

أم :ليس له صف الدياـ" (ُ).

[و َٰما ُي َٶم هٻم ََم ِن ِٰم ْـ َأ َ٘م ٍد َ٘متَّك َي ُٹم َ
قًل إِڀم َََّم ڀم َْح ُـ ٩مِ ْتٽمَ ٌة] {البؼرة.}102:
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :كالدصر (إدما) لبياف أده ليس لهما ييما يتعاطياده شأف يسكاها ليدصرؼ

الداس عف تعممه" (ِ).

األغراض البالغية لمقصر:
ُ -الدصر مف مباحث عمـ المعادي ،كعمـ المعادي يشرح دظري الدظـ ،لذلؾ كاف الغرض الذم
يؤديه الدصر غرضان أيسايسيان يتعمؽ بمعادي الجمؿ ،كال يختمؼ المعدى اختبليان كميان ،لتدديـ كمم

تارة كتأخيرها أخرل ،يمثبلن يي قكؿ الريسكؿ ( :إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) كجاء
الحديث يي شأف تحذير األم مف الفرق  ،ككاف االهتماـ يي الحديث الشريؼ عمى الداصي ،

كلك قيؿ :إدما يأكؿ الداصي الذئب ،لكاف االهتماـ بالفاعؿ ،أم أف الذم يأكؿ الذئب كال حيكاف

غيره ،يالتركيز عمى المأككؿ ،كليس عمى اآلكؿ.

ِ -تمكيف الكبلـ كتعزيزه يي الذهف ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:
كالش ً
كما المريء إال ِّ
كض ٍكئً ًه
هاب ى

ّ -المبالغ يي المعدى كدكؿ الشاعر:

ال يسيؼ إال ذك الفدار

ي
يحكر رمادان بعد إذ هك يساط ي
كال يتى إال عمي

ْ -التعريض كدكله تعالى[ :إِڀم َََّم َيت ََذ٫م َُّر ُأو ُ٬مق األَ ْ٬م َب ِ
اب] {الزُّ مر ، }9:يالمراد مف اآلي اإلشارة إلى أف
المشركيف بيسبب عدادهـ يي حكـ مف ال عدؿ له (ّ).

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صّٔٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُٓٗ.
(ّ) مدخؿ إلى الببلغ العربي (عمـ المعادي – عمـ البياف – عمـ البدي ) ،د .يكيسؼ أبك العركس ،دار الميسيرة،
عماف ،الطبع األكلى (ُِْٕهػََِٕ-ـ) ،الطبع الثادي َُّْ( ،هػََُِ-ـ) ،ص ُُٓ.ُُٔ ،

-َُْ-

سادساً :التقديم والتأخير:
كمف أغراضه :التخصيص
 -2التخصيص :كرد هذا الغرض يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ِ
اك َڀم ْٶم ُبدُ َوإِ َّي َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّي َ
٥م] {الػاحتة.}5:
اك ڀم َْستَٶم ُ
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ المفعكؿ لدصد االختصاص أم :دخصؾ بالعبادة ال دعبد غيرؾ،

كالعبادة غاي الخضكع كالتذلؿ" (ُ).

* قاؿ تعالى[ :إِِّن ٗم ِ
ا٣م ٌؾ ِّم األَ ْر ِ
ض ٙمَ ٻمِٿم َٸم ًة] {البؼرة.}30:
ه َ
قاؿ البركيسكم" :بتخصيص األرض بالذكر كاف كاف خميف يي العالـ كمه يي الحديد هك

إيماء أيضان بأف مبلئك األرض هـ الطاعدكف" (ِ).

[و ًَل َٕم َٿم َّټم ُټمقا َ
اخلبِ َ
قن َو َ٬م ْست ُْؿ ٔمِ َآ ِٙم ِذ ِيف إِ ًَّل َأ ْن ُٕمٷم ِْټم ُٳمقا ٩مِ ِٿمف] {البؼرة.}267:
ٿمث ِٰمٽمْ ُف ُٕمٽم ِْٸم ُٹم َ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :الجار متعمؽ بتدفدكف كالضمير لمخبيث ،كالتدديـ لمتخصيص" (ّ).
ِ
ِ
اء ٔمِ َٿم ِد َك َ
اخل ْ ُٜم] {آل عؿران.}26:
* قاؿ تعالىَ :
اء َوٕمُذ ُّل َٰم ْـ ٕم ََٱم ُ
[وٕمُٶم ُّز َٰم ْـ ٕم ََٱم ُ
قاؿ البركيسكم" :كتعريؼ الخير لمتعميـ كتدديـ الخبر لمتخصيص أم :بددرتؾ الخير كمه

ال بددرة أحد مف غيرؾ تتصرؼ ييه قيضان كبيسطان حيسبما تدتضيه مشيئتؾ" (ْ).

ِ
* قاؿ تعالىَ :
[أ ًَل َ٬م ُف َ
٥م] {األعراف.}54:
اخل ْٻم ُؼ َواألَ ْٰم ُر َٕم َب َار َك اهللُ َر ُّب ا٬م َٶما َٚم َ
قاؿ البركيسكم" :أم هلل تعالى كالتدديـ لمتخصيص" (ٓ).

ِ
ِ
ٍ
ِ
ٿمټم ِة األَ ْڀم َٶما ِم َ٩مڃمِ ََُلٺم ُْؿ إِ َ٬م ٌف
* قاؿ تعالىَ :
[و٬مٺم هُؾ ُأ َّٰمة َٗم َٶم ْٻمٽمَا َٰمٽم َْسٺمًا ٬م َٿم ْذ٫م ُُروا ْاٟم َؿ اهللِ َ٣م َٛم َٰما َرزَ َ٪م ُپم ْؿ ٰم ْـ َِّبِ َ
و ِ
ا٘مدٌ ] {احلج.}34:
َ
قاؿ البركيسكم" :مف األمـ ال لبعض مدهـ دكف بعض يالتدديـ لمتخصيص" (ٔ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَِ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٔٗ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صّْٓ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُٗ.

(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صُٖٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جٔ ،صّٔ.

-َُٓ-

ط َ٫م َّٸمٿم ِف إِ َ٦م ا َٚم ِ
اٟم ِ
قن ََُلؿ ٔمِ َ٭م ٍء إِ ًَّل َ٫مب ِ
ِِ
احل هؼ وا َّ٬م ِذيـ يدْ ٣م َ ِ
ِ
اء
َ
َ َ ُ
* قاؿ تعالى٬َ [ :م ُف َد ْ٣م َق ُة َ َ
ْ
قن ٰم ْـ ُدوڀمف ًَل َي ْستَجٿم ُب َ ْ ْ
٬مِ َٿم ْب ُٻمغَ َ٩ما ُه َو َٰما ُه َق ٔمِ َبا٬مِ ِٷم ِف] {الرعد.}14:
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ الخبر إليادة التخصيص" (ُ).
* قاؿ تعالىُٖ [ :مؿ َ ِ
ٿمؿ َص ُّٻمق ُه] {احلا َّقة.}31:
اجلح َ
َّ
قاؿ البركيسكم" :داؿ التدديـ عمى التخصيص كالمعدى ال تصمكه أم ال تدخمكه إال الجحيـ
كال تحرقكه إال ييها كهي الدار العظمى ليككف الجزاء عمى كيؽ المعصي حيث كاف يتعظـ عمى
الداس" (ِ).
* قاؿ تعالىَٕ [ :مٽم ِْز ًيًل ِِمَّـ ٙمَ َٻم َؼ األَر َض وا٬مسَمو ِ
ات ا٬م ُٶم ًَل] {طه.}4:
َ َّ َ َ
ْ
ْ
قاؿ البركيسكم" :تخصيص خمدهما ألدهما قكاـ العالـ كأصكله كتدديـ األرض لككدها أقرب
إلى الحس كأظهر عدده مف اليسماكات" (ّ).
ِ
قن] {ادعارج.}34:
ُيا٩مِ ُٵم َ
[وا َّ٬مذ َ
* قاؿ تعالىَ :
يـ ُه ْؿ َ٣م َٛم َص ًَل َِتِ ْؿ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :تدديـ عمى صبلتهـ يفيد االختصاص الداؿ عمى أف محايظتهـ مدصكرة
عمى صبلتهـ ال تتجاكز إلى أمكر ددياهـ أم يراعكف شرائطها يكممكف يرائضها كيسددها كميستحباتها
كآدابها كيحفظكدها مف اإلحباط باقتراف الذدكب يالدكاـ المذككر أكالن يرج إلى دفس الصمكات

كالمحايظ إلى أحكالها" (ْ).

ِ
ِ
ِ
ِ
اٗما] {ادائدة.}48:
ذ َ٣م ًة َوٰمٽم َْپم ً
* قاؿ تعالى٬[ :مٺم ٍُّؾ َٗم َٶم ْٻمٽمَا ٰمٽمْٺم ُْؿ ْ
قاؿ البركيسكم" :البلـ متعمد بجعمدا المتعدم لكاحد كهك إخبار بجعؿ ماض ال إدشاء
كتدديمها عميه لمتخصيص" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جْ ،صّْٕ.
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،صُْٔ.
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صّٕٔ.

(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُٖٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صَْٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صَُِ ،جُ ،صِِْ ،جُ،
صْْ ،جُ ،صَِْ ،جُ ،صْٓ ،جّ ،صٕٔٓ.

-َُٔ-

سابعاً :التقديم وأغراضو:
التقديم لغة :يي أيسماء اهلل تعالى المددـ :هك الذم يددـ األشياء كيضعها يي مكاضعها يمف ايستحؽ
التدديـ قدمه ،كالدديـ عمى اإلطبلؽ :اهلل .)ُ( 
كعمى ذلؾ التدديـ ال يأتي اعتباطان كادما يككف لغرض ببلغي مدصكد كمف هذه

األغراض:

 -2تقدم الكممة لتقدميا في الرتبة.
كرد هذا الغرض يي مكضعيف يدط يي تفيسير "ركح البياف" هما:
ِ
[أ ًَل ِ٘م٥م يستَٷم ُْٱم َ ِ
* قاؿ تعالىَ :
ُقن] {هود.}5:
ون َو َٰما ُي ْٶمٻمِٽم َ
َّس َ
قن ٖم َٿم َ ُ
َ َ ْ
اِّب ْؿ َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما ُي ُّ
قاؿ البركيسكم" :كقدـ اليسر عمى العمف ألف مرتب اليسر متددم عمى مرتب العمف إذ ما مف
شيء يعمف إال كهك أك مباديه قبؿ ذلؾ مضمر يي الدمب يتعمؽ عممه  بحالته األكلى متددـ عمى
تعمده بحالته الثادي " (ِ).
ِ
ُيزُ ڀم َ
ُقن] {يس.}76:
ون َو َٰما ُي ْٶمٻمِٽم َ
َّس َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل َ ْ
ْؽ َ٪م ْق َُل ْؿ إِڀمَّا َڀم ْٶم َٻم ُؿ َٰما ُي ُّ
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ اليسر عمى العمف إما لممبالغ يي بياف شمكؿ عممه تعالى لجمي
المعمكمات كأف عممه  بما ييسركف أقدـ مده بما يعمدكف م ايستكائها يي الحديد يإف عممه تعالى
بمعمكماته ليس بطريؽ حصكؿ صكرها بؿ كجكد كؿ شيء يي دفيسه عمـ بالديسب إليه تعالى كيي
هذا المعدى ال يختمؼ الحاؿ بياف األشياء البارزة كالكامد  ،كاما ألف مرتب اليسر متددم عمى مرتب
العمف إذ ما مف شيء يعمف إال كهك أك مباديه مضمر يي الدمب قبؿ ذلؾ يتعمؽ عممه بحالته األكلى
متددـ عمى تعمده بحالته الثادي حديد " (ّ).
 -1التنبيو:
ابتداء عمى أف الميسدد المددـ خبر لمميسدد إليه المؤخر ال دعت له كدكؿ حيساف بف ثابت يي
مدح الدبي :
كهمت ػ ػ ػ ػػه الص ػ ػ ػ ػػغرل أجػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػدهر

لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه همػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػـ ال مدت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهى لكباره ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
(ُ) الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،ص ِّٓٓ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صَُِ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صِّْ.

-َُٕ-

عمػػى البػػر كػػاف البػػر أدػػدل مػػف البحػػر

ل ػ ػ ػ ػ ػػه ارحػ ػ ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػ ػػك أف معش ػ ػ ػ ػ ػػار جكده ػ ػ ػ ػ ػػا

(ُ)

كرد هذا الغرض يي تفيسير "ركح البياف" يي مكضعيف يدط هما:
ِ
ْٝموا ِّم األَ ْر ِ
ض َو َٰما ٫مَاڀمُقا
ون َو٩مِ ْر َ٣م ْق َن َو َه َاٰم َ
[و َ٪م ُار َ
* قاؿ تعالىَ :
قٟمك ٔمِا٬م َب هٿمٽمَات َ٩م ْ
اء ُه ْؿ ُٰم َ
ان َو َ٬م َٹمدْ َٗم َ
اٟمتَٺم َ ُ
ِ
٥م] {العـؽبوت.}39:
َٟمأمِٹم َ
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ قاركف لشرؼ ديسبه كما يسبؽ تفيد تدبيه لكفار قريش أف شرؼ
ديسبهـ ال يخمصهـ مف العذاب كما لـ يخمص قاركف" (ِ).
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ ٔمِ ِٶمب ِ
اد ِه َخلبِ ٌٜم َٔم ِٲم ٌٜم] {فاطر.}31:
َ
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ الخبير لمتدبيه عمى أف العمدة يي ذلؾ العمـ كاإلحاط هي األمكر
الركحادي " (ّ).
 -1العناية واالىتمام:
كرد هذا الغرض يي عدة مكاض يي تفيسير "ركح البياف":
ؽ ٬مِ ْٻمټم ًَلئِٺم َِة إِِّن ٗم ِ
ا٣م ٌؾ ِّم األَ ْر ِ
ض ٙمَ ٻمِٿم َٸم ًة] {البؼرة.}30:
ه َ
* قاؿ تعالىَ :
[وإِ ْذ َ٪م َال َر ُّٔم َ َ
قاؿ البركيسكم" :البلـ لمتبميغ كتدديـ الجار كالمجركر يي هذا الباب مطرد لما يي المدكؿ
مف الطكؿ غالبان م ما ييه مف االهتماـ بما قدـ كالتشكيؽ إلى ما أخر" (ْ).
ِ
ِ
يـ َ َ
اب َ٩مڃمِ َذا َد َٙم ْٻمت ُُټمق ُه َ٩مڃمِ َّڀمٺم ُْؿ
َيا ُ٩م َ
قن َأ ْڀم َٶم َؿ اهللُ َ٣م َٻم ْٿم ِپم ََم ا ْد ُٙم ُٻمقا َ٣م َٻم ْٿم ِپم ُؿ ا٬م َب َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر ُٗم ًَل ِن ٰم َـ ا َّ٬مذ َ
قن] {ادائدة.}23:
٨مَ ا٬مِ ُب َ
قاؿ البركيسكم" :أم باب الجباريف كهك أريحا ،كتدديـ الجار كالمجركر عميه لبلهتماـ به؛
ألف المدصكد إدما هك دخكؿ الباب كهـ يي بمدهـ أم باغتكهـ كضاغتكهـ يي المضيؽ كامدعكهـ

مف البركز إلى الصحراء لئبل يجدكا لمحرب مجاالن " (ٓ).
ون َأ ِٙمل] {طه.}30-29:
اٗم َٶم ْؾ ِٓم َو ِز ًيرا ِٰم ْـ َأ ْه ِ٤م * َه ُار َ
[و ْ
* قاؿ تعالىَ :
(ُ) الببلغي االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صَِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٔ ،صْٗٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صّْْ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صْٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صِّٖ.

-َُٖ-

قاؿ البركيسكم" :مفعكؿ أكؿ ألجعؿ قدـ عميه الثادي كهك كزي انر لمعداي به؛ ألف مدصكده

األهـ طمب الكزير" (ُ).

ت َ٩م َځمَتَ پمـ َ٪م َال إِِّن ٗم ِ
اهٿمؿ رٔمف ٔمِٺمَٻمَِم ٍ
ِ
ِ
ؽ ٬مِٻمٽمَّا ِ
ا٣م ُٻم َ
س إِ َٰم ًاٰما َ٪م َال َو ِٰم ْـ ُذ هر َّيتِل َ٪م َال ًَل
ه َ
َّ ُ َّ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِذ ا ْٔمت ََٛم إِ ْٔم َر َ َ ُّ ُ َ
ِ
ِ
٥م] {البؼرة. }124:
َيٽم َُال َ٣م ْپمدي ا٬م َّٵماٚم َ
قاؿ البركيسكم" :الضمير إلبراهيـ كقدـ المفعكؿ لفظان كاف كاف مؤخ انر رتب ككجه التدديـ
االهتماـ يإف الذهف يتشكؽ كيطمب معري المبتمى أم كاذكر كقت اختبارم إبراهيـ ،كالمدصكد مف
ذ كر الكقت ذكركا كق ييه مف الحكادث؛ ألف الكقت مشتمؿ عميها يإذا ايستحضر كادت حاضرة
بتفاصيمها كأدها مشاهدة عيادان" (ِ).
[و َأڀم ِْٸم ُٹمقا ِٰم ْـ َٰما َرزَ ْ٪مٽمَا٫م ُْؿ ِٰم ْـ َ٪م ْب ِؾ َأ ْن َي ْځم ِ َِت َأ َ٘مدَ ٫م ُُؿ ا َٚم ْق ُت َ٩م َٿم ُٹم َ
قل َر هب َ٬م ْق ًَل َأ َّٙم ْرٕمَٽمِل إِ َ٦م َأ َٗم ٍؾ
* قاؿ تعالىَ :
ِ
ِ
َ٪م ِر ٍ
٥م] {ادـافؼون.}10:
ا٬مٲماحل َ
يب َ٩م َځم َّصدَّ َق َو َأ٫م ُْـ ٰم َـ َّ
قاؿ البركيسكم" :بأف يشاهد دالل كيعايف أما راي كمخايم  ،كتدديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ
لبلهتماـ بما تددـ ،كالتشكيؽ إلى ما تأخر ،كلـ يدؿ :مف قبؿ أف يأتيكـ المكت يتكلكا إشارة إلى أف
المكت يأتيهـ كاحدان بعد كاحد حتى يحيط بالكؿ" (ّ).
 -4المبالغة:
كرد هذا الغرض يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" هك:
[ٙما٩مِ َٳم ٌة َرا٩مِ َٶم ٌة] {الواقعة.}3:
* قكله تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :كهك تدرير لعظمتها عمى يسبيؿ الكداي يإده الكقائ العظاـ يرتف ييها أداس
إلى مراتب كيتض أداس ،كتدديـ الخفض عمى الري لمتشديد يي التهكيؿ" (ْ).
 -1االىتمام والتشويق:
كذلؾ إذا كاف الميسدد المتددـ ما يشكؽ إلى الميسدد إليه ،كيجعؿ اليسام ميستعجبلن معريته
كدكؿ محمد بف كهيب يي مدح أبي إيسحؽ المعتصـ:
(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )

ركح البياف ،جٓ ،صّْٖ.
ركح البياف ،جُ ،صُِّ.ُِْ-
ركح البياف ،جٗ ،صّْٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُٓ ،جٓ ،صّّٗ ،جٖ،
صَِ ،جُ ،صَْ.
ركح البياف ،جٗ ،صُّٓ.

-َُٗ-

شػ ػػمس الضػ ػػحى كأبػ ػػك إيسػ ػػحؽ كالدمػ ػػر

ثبلثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدديا ببهجتهػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

(ُ)

كرد هذا الغرض يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف :هما:
َ
* قاؿ تعالىَ :
اء٫م ُْؿ َر ُٟم ٌ ِ
قن]
ْٝمٕم ُْؿ َ٩م َٸم ِري ًٹما ٫م ََّذ ْٔمت ُْؿ َو َ٩م ِري ًٹما َٕم ْٹم ُت ُٻم َ
[أ َ٩م ُٺم َّٻم ََم َٗم َ
قل ٔم ََم ًَل َ َْت َقى أ ْڀم ُٸم ُسٺم ُُؿ ْاٟمتَٺم َ ْ
{البؼرة.}87:
قاؿ البركيسكم" :كيريدان تدتمكف كزكريا كيحيى كغيرهما عميهـ اليسبلـ كقدـ يريدان يي

المكضعيف لبلهتماـ كتشكيؽ اليسام إلى ما يعمكا بهـ ال لمدصر ،كاف لـ يدؿ قتمتـ كاف أريد

الماضي تفظيعان لهذه الحال " (ِ).

* قاؿ تعالىِ ُ :
ا٬مر َ٩م ُ
ث إِ َ٦م ڀمِ َسائِٺم ُْؿ] {البؼرة.}187:
[أ٘م َّؾ َ٬مٺم ُْؿ َ٬م ْٿم َٻم َة ه
ا٬مٲم َٿما ِم َّ
قاؿ البركيسكم" :تدديـ الظرؼ عمى الدائـ مداـ الفاعؿ لمتشكيؽ يإف ما قعد التدديـ إذا أخر

تبدى الدفس مترقب إليه ييتمكف عددها كقت كركده يضؿ تمكف أم :أبيح لكـ" (ّ).
 -6الترقي:

ُ ِ
ِ ِ
ُ ِ
َ
َ
س َ ٍ
س َ٣مإمِ َٿم ٍة] {احلا َّقة.}6-5:
* قاؿ تعالى٩َ [ :مځم َّٰما َٖم ُټمق ُد َ٩مځم ْهٻمٺمُقا ٔمِا٬م َّٴما٨م َٿمة * َوأ َّٰما َ٣ما ٌد َ٩مځم ْهٻمٺمُقا ٔمِ ِريحٍ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :تأخيره عف ثمكد م تددمهـ زمادان مف قبيؿ الترقي مف الضاؿ الشديد إلى

األضؿ األشد" (ْ).

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
٥م] {آل عؿران.}43:
ا٬مرا٫مٶم َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َٰم ْر َي ُؿ ا ْ٪مٽمُتل ٬م َر هٔمؽ َو ْاٟم ُجدي َو ْار٫مَٶمل َٰم َع َّ
قاؿ البركيسكم" :كتدديـ اليسجكد عمى الرككع إما لككف الترتيب يي شريعتهـ كذلؾ ،كاما
لككف اليسجكد أيضؿ أركاف الصبلة كأقصى مراتب الخضكع ،كال يدتضي ذلؾ ككف الترتيب
الخارجي كذلؾ بؿ البلئؽ به الترقي مف األددى إلى األعمى ،كاما ليدترف اركعي بالراكعيف لئلشعار
بأف مف ال رككع يي صبلته ػ ػـ لييس ػكا مصميف قيػ ػؿ لما أمػ ػرت بذل ػؾ قامت يي الصبلة حتى تكرمت
قدماها كيسالت دمان كقيحان" (ٓ).

(ُ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صَِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٗ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صَِّ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُِّ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صّْ.

-َُُ-

ثامناً :اإليجاز واإلطناب:
أوالً :اإليجاز:
اإليجاز لغة :ىك يجز الكبلـ كجازةن ككج انز كأكجز :قؿ يي ببلغه ،كأكجزه اختصره.
كيداؿ :أكجز يبلف إيجا انز يي كؿ أمر ،كأمر كجيز ككبلـ كجيز أم :خفيؼ مدتصر (ُ).
اإليجاز اصطالحاً :هك التعبير عف مدصكد الكبلـ بمفظ أقؿ مما هك متعارؼ عميه م اإلباد التام
عف المراد ،كله مكاق ييستحيسف ييها عدد العرب مدها :االيستعطاؼ ،كاالعتذار ،كالتعزي  ،كالعتاب،
كالكعد كالكعيد كغيرها ،كقد قيؿ قديمان" :الببلغ يي اإليجاز" (ِ).
عدد أبي هبلؿ العيسكرم" :اإليجاز قصكر الببلغ عمى الحديد  ،كما تجاكز مددار الحاج
يهك يضؿ داخؿ يي باب الهدر كالخطؿ كهما مف أعظـ أدكاء الكبلـ كييها دالل عمى ببلدة
صاحب الصداع " (ّ) .أما ابف رشيؽ يمـ يكرد لئليجاز تعريفان خاصان مكتفيان يي ذلؾ بتعريؼ
الرمادي له كتديسيمه ،أما تعريفه يدد قاؿ ابف رشيؽ ددبلن عف الرمادي" :اإليجاز هك العبارة عف
الغرض بأقؿ ما يمكف مف الحركؼ" (ْ).

كقد عريه ابف األثير اإليجاز مرة بدكله" :اإليجاز حذؼ زيادات األلفاظ" كمرة أخرل بدكله:

"اإليجاز دالل المفظ عمى المعدى مف غير أف يزيد عميه" (ٓ).

كما يي قكله تعالىَ [ :و َ٬مت ِ
َجدَ ََّّن ُ ْؿ َأ ْ٘م َر َص ا٬مٽم ِ
َّاس َ٣م َٛم َ٘م َٿم ٍاة] {البؼرة ،)ٔ( }96:كلـ يدؿ عمى

الحياة ،كيائدة التدكير أف الحريص ال بد أف يككف حيان ،كحرصه ال يككف عمى الحياة الماضي أك
الراهد  ،بؿ عمى الحياة الميستدبمي  ،كلما لـ يكف الحرص متعمدان بالحياة عمى اإلطبلؽ ،بؿ بالحياة

يي بعض األحكاؿ ال جرـ حيسف التفكير.

قن ٫م َُّؾ َصٿمْ َح ٍة َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ ُه ُؿ ا٬م َٶمدُ ُّو] {ادـافؼون ، }4:كقكله
ُي َس ُب َ
كمف حيسف اإليجاز قكله تعالىْ َ [ :
تعالىَ [ :و ُأٙمْ َرى َِل ْ َٕم ْٹم ِد ُروا َ٣م َٻم ْٿم َپما َ٪مدْ َأ َ٘م َ
اط اهللُ ِ َِّبا] {الػتح ، }21:يالغرض ييها المبالغ يي كصؼ اهلل
(ُ )
(ِ )
( ّ)
(ْ )
( ٓ)
( ٔ)

الميساف ،البف مدظكر ،جٓ ،ص ُْٕٕ.
المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعركض ،د .دايؼ معركؼ ،صْٕ.
الصداعتيف الكتاب كالشعر ،تصديؼ أبي جبلؿ الحيسف بف عبد اهلل بف يسهؿ العيسكرم ،تحديؽ :مفيد قميح ،
دار الكتب العممي  ،بيركت ،ص ُّٗ.
عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صَُٗ.
اليسابؽ ،صُُٗ.
يدصد بعض حياة ،كما تدكؿ :رجؿ مف الرجاؿ.

-ُُُ-

بالددرة عميهـ م حيسف كصف كقم ألفاظه يي تحصيؿ هذا المعدى (ُ).


أقسام اإليجاز:
كرد يي تفيسير ركح البياف قيسـ كاحد مف أقيساـ اإليجاز ككرد يي مكض كاحد هك "إيجاز

الحذؼ".
كهك الديسـ الثادي لئليجاز كيعريه الببلغيكف بدكلهـ" :هك ما يحذؼ مف كمم أك جمم
أك أكثر م قريب تعيف المحذكؼ كال يككف إال ييما زاد معداه عمى لفظه".
كمف هذا الدكع مف اإليجاز يدكؿ ابف األثير" :أما اإليجاز بالحذؼ يإده عجيب األمر شبيه
باليسحر كذاؾ أدؾ ترل ييه ترؾ الذكر أيصح مف الذكر ،كالصمت عف اإليادة أزيد لئليادة ،كتجدؾ

أدطؽ ما تككف إذا لـ تدطؽ ،كأتـ ما تككف مبيدان إذا لـ يتبيف" (ِ).

كهذا الدكع مف اإليجاز يككف بحذؼ بعض الكبلـ م كجكد قريد (دليؿ) لبليستدالؿ عمى
المحذكؼ م مراعاة عدـ اإلخبلؿ بالمعدى المراد كالدريد المشار إليها ييستدؿ عميها بالفعؿ مف

خبلؿ يسياؽ الكبلـ (ّ).

ككرد "إيجاز الحذؼ" يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:
ِ ٍ
َان َو َر َاء ُه ْؿ َٰمٻمِ ٌ
َٲم ًبا] {الؽفف.}79:
[و٫م َ
ؽ َي ْځم ُٙم ُذ ٫م َُّؾ َٟمٸمٿمٽمَة ٨م ْ
* قاؿ تعالىَ :
قاؿ البركيسكم" :صحيح جيدة كهك مف قبيؿ إيجاز الحذؼ" (ْ).
أم ككاف كراءهـ ممؾ يأخذ كؿ يسفيد

(صالح )(ٓ).

صالح

غصبان يحذؼ الصف

كهي كمم

الحذف وأنواعو:
الحذف لغة :إف لفظ (الحذؼ) مشتؽ مف مادة (حذؼ) ،كهذا المفظ عمى كزف (يعؿ) كهك مصدر
لمفعؿ المتعدم الثبلثي (حذؼ) (ٔ).

(ُ) دهاي اإليجاز يي دراي اإلعجاز ،اإلماـ يخر الديف الرازم( ،تَٔٔ :هػ) ،تحديؽ :أحمد حجازم اليسدا،
المكتب الثدايي لمدشر كالتكزي  ،الداهرة ،الطبع األكلى (ُٖٗٗـ) ،ص ِْٕ.ِْٖ-

(ِ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صُٓٗ.
(ّ) المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعرض ،د .دايؼ معركؼ ،صْٕ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صِٖٓ.

(ٓ) مف ببلغ الدرآف ،د .محمد عمكاف ،د .دعماف عمكاف ،صَُْ.
(ٔ) أيسمكب الحذؼ يي الدرآف الكريـ كأثره يي المعادي كاإلعجاز ،د .مصطفى شاهر خمكؼ ،دار الفكر،
صٗ.َُ-

-ُُِ-

الحذف اصطالحاً :الحذؼ هك إيسداط عدصر مف عداصر الدص يسكاء كاف كمم أك جمم أك أكثر
عمى أف يككف اإليسداط لغرض مف األغراض البيادي م كجكد قريد تدؿ عمى ذلؾ (ُ).

كالحذؼ عدد الببلغييف أحد طرؽ التعبير التي تثرم المعدى كتعمده ،لذلؾ أكلكه عداي
خاص  ،يدكؿ الجرجادي" :هك باب دقيؽ الميسمؾ لطيؼ المأخذ عجيب األمر شبيه باليسحر ،يإدؾ
ترل ترؾ الذكر أيصح مف الذكر ،كالصمت عف اإليادة أزيد لئليادة ،كتجدؾ ادطؽ ما تككف إذا لـ
تدطؽ ،كأتـ ما تككف بيادان إذا لـ تبف".
يهك عدده كجه مف كجكه التعبير يهيئ لممخاطب متع دفيسي شبيه باليسحر ،كيحدث عدده
تحريكان لمخياؿ ،كال يككف الحذؼ عبثان ،كادما كيؽ شركط حددها العرب بمغتهـ ،كايستدبطها

الببلغيكف بحذقهـ (ِ).


أنواع المحذوف:

 -2حذف الحرف :كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ُقرا َو َ٪مدَّ َر ُه َٰمٽم ِ
[ه َق ا َّ٬م ِذي َٗم َٶم َؾ َّ
َاز َل] {يوكس.}5:
* قاؿ تعالىُ :
اء َوا٬م َٹم َټم َر ڀم ً
ا٬مٱم ْټم َس ض َٿم ً
قاؿ البركيسكم" :أم :كهيأ لكؿ مف الشمس كالدمر مدازؿ ال يجاكزها كال يدصر دكدها
يحذؼ حرؼ الجر كمدازؿ الشمس هي البركج اإلثدا عشر" (ّ).
 -1حذف المبتدأ:
كرد حذؼ المبتدأ يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
* قاؿ تعالى[ :ص َوا٬م ُٹم ْر َآ ِن ِذي ه
ا٬مذ٫م ِْر] {ص.}1:
قاؿ البركيسكم" :ص خبر مبتدأ محذكؼ أم :هذه يسكرة ص كما مر يي أخكاته" (ْ).
ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالى٫[ :مَټم َث ِؾ ا َّ٬م ِذ ِ
ٿمؿ] {احلرش.}15:
يـ ٰم ْـ َ٪م ْبٻم ِپم ْؿ َ٪م ِري ًبا َذا ُ٪مقا َو َٔم َال َأ ْٰم ِره ْؿ َو ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
َ
اب َأ٬م ٌ
َ
(ُ) أيسمكب الحذؼ يي الدرآف الكريـ كأثره يي المعادي كاإلعجاز ،د .مصطفى شاهر خمكؼ ،دار الفكر،
صِّ.
(ِ) الببلغ مف مدابعها (عمـ المعادي) ،د .محمد هيثـ غرة ،دار البشائر ،دمشؽ ،الطبع األكلىَُِْ( ،هػ-
ُٗٗٗـ) ،ص ٕٕ.

(ّ) ركح البياف ،جْ ،صُٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صّ.

-ُُّ-

قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ تدديره مثمهـ أم مثؿ المذككريف مف اليهكد كالمدايديف،
كصفتهـ العجيب كحالهـ الغريب كمثؿ أهؿ بدر كهـ مشركك أهؿ مك أك كمثؿ بدي قيدداع" (ُ).
يؾ ِٰمـ ا٬مرْح ِـ ِ
{فصؾت.}2-1:
ا٬مر٘مٿم ِؿ] ِّ
* قاؿ تعالى٘[ :مؿ * َٕمٽم ِْز ٌ َ َّ ْ َ َّ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :هذه اليسكرة ميسماه بػ (حـ) ييككف إطبلؽ الكتاب
عميها يي قكله :كتاب باعتبار أدها مف الكتاب كجزء مف أجزائه" (ِ).
ِ
ا٬مس ِٶم ِ
ب َ٣م َٻم ْٿم ِف َأ َّڀم ُف َٰم ْـ ٕم ََق ًَّل ُه َ٩م َځم َّڀم ُف ُي ِٳم ُّٻم ُف َو َ ُّْي ِد ِيف إِ َ٦م َ٣م َذ ِ
ٜم] {احلج.}4:
* قاؿ تعالى٫[ :مُت َ
اب َّ
قاؿ البركيسكم" :بالفتح عمى أده خبر مبتدأ محذكؼ أم يشأف الشيطاف أف يضؿ مف تكاله
عف طريؽ الحؽ" (ّ).
* قاؿ تعالى[ :و َأ َّن اهللَ َ٬مٿمس ٔمِٵمَ ًَّل ٍم ٬مِ ْٻمٶمبِ ِ
ٿمد] {احلج.}10:
َ
ْ َ
َ
قاؿ البركيسكم" :محمه الري عمى أده خبر مبتدأ محذكؼ أم األمر أده تعالى ليس بمعذب
لعبيده بغير ذدب مف قبمهـ" (ْ).
ات ٔمٿمٽم ٍ
ٍ
ِ
ون] {الـور.}1:
َات ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ََذ٫م َُّر َ
َاها َو َ٩م َر ْضٽم َ
قر ٌة َأ ْڀمزَ ْ٬مٽم َ
َاها َو َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ٩م َٿمپما َآ َي َ ه
* قاؿ تعالىُٟ [ :م َ
قاؿ البركيسكم" :يسكرة الدرآف طائف مف محيط بما ييها مف اآليات كالكممات كالعمكـ
كالمعارؼ مأخكذة مف يسكرة المديد كهك حائطها المشتمؿ عميها ،كهي خبر مبتدأ محذكؼ أم هذه
يسكرة" (ٓ).
يؾ ا٬مٺمِت ِ
* قاؿ تعالىَ٘ [ :مؿ * َٕمٽم ِْز ُ
َاب ِٰم َـ اهللِ ا٬م َٶم ِز ِيز ا٬م َٶمٻمِٿم ِؿ] {غافر. }2-1 :
قاؿ البركيسكم" :ايسـ لميسكرة ،كمحمه الري عمى أده خبر لمبتدأ محذكؼ أم :هذه اليسكرة
ميسماة بػ (حـ) :دزلت مدزل الحاصؿ المشار إليه لككدها عمى شرؼ الذكر كالحضكر" (ٔ).
* قاؿ تعالى٫[ :مَا ُٚم ْپم ِؾ َيٷم ِْ٤م ِّم ا٬م ُب ُٴم ِ
قن] {الدُ خان.}45:
(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صّْٗ.
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،صِْٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،صٓ.

(ْ) ركح البياف ،جٔ ،صُُ.
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صُِّ.
(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،صُٔٔ.

-ُُْ-

قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :كهك كالمهؿ عف الدبي  يي تفيسير المهؿ
كعكر الزيت" (ُ).
* قاؿ تعالى٣َ [ :م ِاِل ُ ا٬م َٷم ْٿم ِ
ب َ٩م ًَل ُي ْٵم ِپم ُر َ٣م َٛم ٨مَ ْٿمبِ ِف َأ َ٘مدً ا] {اجل ّن.}26:
قاؿ البركيسكم" :كحده كهك خبر مبتدأ محذكؼ أم :هك عالـ بجمي ما غاب عف الحس

عمى أف البلـ لبليستغراؽ كالجمم ايستئداؼ مدرر لما قبمه مف عدـ الدراي " (ِ).

ُقن َأ َّو َل َٰم ْـ َأ ْ٬م َٹمك] {طه.}65:
قٟمك إِ َّٰما َأ ْن ُٕم ْٻم ِٹم َل َوإِ َّٰما َأ ْن َڀمٺم َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َيا ُٰم َ
قاؿ البركيسكم" :ما دمديه مف العصي كالحباؿ كأف م ما يي حيزها مدصكب بفعؿ مضم انر

كمريكع بخبري مبتدأ محذكؼ أم :اختر إلداءؾ أكالن أك إلداءدا أك األمر إما إلداؤؾ أك إلداؤدا" (ّ).
ات ٔمٿمٽم ٍ
ٍ
* قاؿ تعالىَ [ :و٫م ََذ٬مِ َ
َات َو َأ َّن اهللَ َ ُّْي ِدي َٰم ْـ ُي ِريدُ ] {احلج.}16:
ؽ َأ ْڀمزَ ٬مْٽمَا ُه َآ َي َ ه

قاؿ البركيسكم" :محؿ الجمم الري عمى أده خبر مبتدأ محذكؼ أم كاألمر أف اهلل تعالى

يهدم بالدرآف ابتداء أك يثبت عمى الهدل أك يزيد ييه مف يريد هدايته أك تثبيته أك زيادته" (ْ).

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َِل ْ َيبْ ُٻمٷمُقا ُ
احل ُٻم َؿ ِٰمٽمْٺم ُْؿ َٖم ًَل َ
ث
يـ َٰم َٻمٺم ْ
َت َأ ْي ََم ُڀمٺم ُْؿ َوا َّ٬مذ َ
يـ َآ َٰمٽمُقا ٬مٿمَ ْست َْځمذ ْڀمٺم ُُؿ ا َّ٬مذ َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
ٰمر ٍ
ات] {الـور.}58:
َ َّ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم هف ثبلث أكقات كائد " (ٓ).
ِ
ؽ ُٰم َب َار ٌك ٬مِ َٿمدَّ َّٔم ُروا َآ َيإمِ ِف َو٬مِ َٿمت ََذ٫م ََّر ُأو ُ٬مق األَ ْ٬م َب ِ
َاب َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ُه إِ َ٬م ْٿم َ
اب] {ص.}29:
* قاؿ تعالى٫[ :مت ٌ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ كهك عبارة عف الدرآف أم :هذا كتاب" (ٔ).
٥م َو َر ُّب اٚمَٷم ِْر َٔم ْ ِ
٧م َ٪م ْ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ر ُّب ا َٚم ْ ِ
{الرمحن.}17:
٥م] َّ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :الذم يعؿ ما ذكر مف األياعيؿ البديع رب

مشرقي الصيؼ كالشتاء كمغربيها" (ٕ).

(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )
(ٓ )
(ٔ )
(ٕ)

ركح البياف ،جٖ ،صْْٕ.
ركح البياف ،جَُ ،صَِّ.
ركح البياف ،جٓ ،صَْٔ.
ركح البياف ،جٔ ،صُٔ.
ركح البياف ،جٔ ،صُٕٖ.
ركح البياف ،جٖ ،صِٖ.
ركح البياف ،جٗ ،صِِٗ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُْٓ ،جٔ ،صٕٓ ،جٖ،
صّٓٓ ،جٗ ،صٕٗ ،جَُ ،صَُْ ،جٖ ،صٕٔٓ ،جٔ ،صُٕٔ.

-ُُٓ-

 -1حذف الخبر:
كرد "حذؼ الخبر" يي تفيسير "ركح البياف" يي عدة مكاض مدها:
ؽ ِٰمـ َأ ْڀمب ِ
ِ
اء ا٬م ُٹم َرى َڀم ُٹم ُّٲم ُف َ٣م َٻمٿمْ َ
ؽ ِٰمٽم َْپما َ٪مائِ ٌؿ َو َ٘م ِٲمٿمدٌ ] {هود.}100:
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬م َ ْ َ
قاؿ البركيسكم" :مبتدأ حذؼ خبره أم :كمدها ما يي األثر كالزرع المحصكد مثؿ ببلد قكـ
دكح كلكط" (ُ).
ؽ َآ َيا ُت ا٬مٺمِت ِ
َاب َ
* قاؿ تعالى[ :ا٬مر ٕمِ ْٻم َ
احلٺمِٿم ِؿ] {يوكس.}1:
قاؿ البركيسكم" :ايسـ لميسكرة ،كاده يي محؿ الري عمى أده مبتدأ حذؼ خبره أك خبر مبتدأ
محذكؼ أم :إلى هذه اليسكرة أك هذه اليسكر الرأم :ميسماة بهذا االيسـ كهلل أف ييسمي اليسكر بما
أراد"(ِ).
* قاؿ تعالى[ :اهللُ ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٬م ُف األَ ْٟم ََم ُء ُ
احل ْسٽمَك] {طه.}8:
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :ذلؾ المدعكت بما ذكر مف الدعكت الجميم اهلل"(ّ).
قن] {الواقعة.}48:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َآ َٔماؤُ ڀمَا األَ َّو ُ٬م َ
قاؿ البركيسكم" :الهمزة لبليستفهاـ ،كالكاك لمعطؼ كآباؤدا ري عمى االبتداء كخبره محذكؼ
عدد يسيبكيه أم :كآباؤدا األكلكف أم األقدمكف أيضان مبعكثكف كمرادهـ زيادة االيستبعاد بدا عمى أدهـ

أقدـ مبعثهـ أبعد عمى زعمهـ" (ْ).

اص ِ َ
قن] {ال ُّطور.}16:
زَو َن َٰما ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
ٝموا َٟم َق ٌاء َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ إِڀم َََّم ُ َْت ْ
* قاؿ تعالىْ [ :
ٝموا أ ْو ًَل ٕم َْٲم ِ ُ
اص َٻم ْق َها َ٩م ْ ُ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ دؿ عميه اصبركا أك ال تصبركا كيسكاء كاف كاف بمعدى
ميستك" (ٓ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل إِ ْٖم َؿ َ٣م َٻم ْٿم ِف َو َٰم ْـ ٕم ََځم َّٙم َر َ٩م ًَل إِ ْٖم َؿ َ٣م َٻم ْٿم ِف َٚم ِ ِـ ا َّٕم َٹمك] {البؼرة.}203:

(ُ) ركح البياف ،جْ ،صُٕٗ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صٓ.

(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صِّٕ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صَْٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صُٖٖ.

-ُُٔ-

قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :الذم ذكر مف التخيير كدفي اإلثـ عف المتعجؿ
كالمتأخر لمف اتدى أم :مختص بمف اتدى المداهي؛ ألده الحاج عمى الحديد كالمدتف به" (ُ).
قن ا٬مٺمَٻمِؿ ٣مـ ٰمق ِ
ِ ِ
اض ِٶم ِف] {الـساء.}46:
ُي هر ُ٩م َ
َ َ ْ ََ
* قاؿ تعالىٰ[ :م َـ ا َّ٬مذ َ
يـ َها ُدوا ُ َ
قاؿ البركيسكم" :خبر مبتدأ محذكؼ أم :مف الذيف هادكا قكـ" (ِ).
ِ
ِ
َ
ر ٍء َ٩م َځم َّن هللِ ُُخ َُس ُف] {األكػال.}41:
* قاؿ تعالىَ [ :و ْ
ا٣م َٻم ُټمقا أڀم َََّم ٨مَ ٽم ْټمت ُْؿ ٰم ْـ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :مبتدأ خبره محذكؼ أم حكمه ثابت ييما شرعه اهلل كبيده لعباده أف خميسه
هلل أك خبر مبتدأ محذكؼ أم :يالحكـ أف هلل خميسه" (ّ).
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل يٶم َٻمټمقا َأ َّڀمف ٰمـ ُ ِ ِ
َار َٗم َپمٽم ََّؿ َٙما٬مِدً ا ٩مِ َٿمپما] {التوبة.}63:
ُ َ ْ َ
ُيادد اهللَ َو َر ُٟمق َ٬م ُف َ٩م َځم َّن َ٬م ُف ڀم َ
َْ ْ ُ
قاؿ البركيسكم" :بالفتح عمى أده مبتدأ حذؼ خبره أم يحؽ أف له" (ْ).
* قاؿ تعالىَٰ [ :م َث ُؾ َ
قن َ َْت ِري ِٰم ْـ َ َْتتِ َپما األَ َّْنَ ُار] {الرعد.}35:
اجلٽم َِّة ا َّ٬متِل ُو ِ٣مدَ ا ُٚم َّت ُٹم َ
قاؿ البركيسكم" :مف الشرؾ كالمعاصي كهك مبتدأ خبره محذكؼ أم ييما قصصدا عميؾ
مثؿ الجد أم صفتها التي هي كالمثؿ اليسائر يي الغراب " (ٓ).
احل ُّؼ َو َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٩م َ
احل َّؼ َأ ُ٪م ُ
قل] {ص.}84:
قاؿ البركيسكم" :بالري عمى أده مبتدأ محذكؼ الخبر أم :يالحؽ قيسمي عمى أف الحؽ إما

ايسمه تعالى كما يي قكله تعالىَ [ :أ َّن اهللَ ُه َق َ
٥م] {الـور ،}25:أك دديض الباطؿ عظمه اهلل
احل ُّؼ ا ُٚمبِ ُ
تعالى بإقيسامه به ،كيحتمؿ أف يككف التددير يالحؽ مدي كما قاؿ الحؽ مف ربؾ" (ٔ).
ت َأي ِديٺمُؿ و َأ َّن اهللَ َ٬مٿمس ٔمِٵمَ ًَّل ٍم ٬مِ ْٻمٶمبِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
ٿمد] {آل عؿران. }182:
َ
ْ َ
ْ َ
ؽ ٔمِ ََم َ٪مدَّ َٰم ْ ْ
قاؿ البركيسكم" :محمه الري عمى أده خبر مبتدأ محذكؼ" (ٕ).

( ُ)
(ِ )
(ّ )
(ْ )
(ٓ )
(ٔ )
(ٕ )

ركح
ركح
ركح
ركح
ركح
ركح
ركح

البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،

جُ،
جِ،
جّ،
جّ،
جْ،
جٖ،
جِ،

صِّٓ.
صَِِ.
صّٔٔ.
صْٕٗ.
صَِْ.
صّٕ.
صَُْ.

-ُُٕ-

ِ
َاه ُؿ اهللُ ِٰم ْـ َ٩م ْٳمٻمِ ِف] {الـساء.}37:
َّاس ٔمِا٬م ُبخْ ِؾ َو َي ْٺمت ُُټم َ
قن َو َي ْځم ُٰم ُر َ
يـ َي ْبخَ ُٻم َ
قن َٰما َإٓم ُ
ون ا٬مٽم َ
* قاؿ تعالى[ :ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :بما مدحكا به كهك مبتدأ خبره محذكؼ أم أحداء بكؿ مبلم " (ُ).
 -4حذف الفعل:
كرد حذؼ الفعؿ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض عدة مدها:
هلل يسجدُ ٰمـ ِّم ا٬مسَمو ِ
ض َ١م ْق ً٣ما َو٫مَر ًها َو٢مِ ًَل َُلؿ ٔمِا٬م ُٷمدُ هو َواآلَ َص ِ
ات َواألَ ْر ِ
ال]
َّ َ َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ِ َ ْ ُ َ ْ
ْ
ْ
{الرعد.}15:
قاؿ البركيسكم" :عمى حذؼ الفعؿ أم :كييسجد ظبلؿ أهؿ اليسماكات كاألرض بالعرض

أم تبعان لذم الظؿ" (ِ).

اخلٿم َؾ وا٬مبِٷم ََال و َ ِ ِ
قها َو ِزيٽمَ ًة] {الـحل.}8:
ٞم َ٫م ُب َ
َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ ْ َ
احلټم َٜم ٬م َ ْ
قاؿ البركيسكم" :كالزيد يعؿ الزائف كهك الخالؽ أك مصدر لفعؿ محذكؼ أم كتتزيدكا بها

زيد " (ّ).

* قاؿ تعالىَ [ :و َو َّص ْٿمٽمَا ا ِ
ان ٔمِ َقا٬مِدَ ْي ِف إِ ْ٘م َساڀمًا] {األحؼاف.}15:
إلڀم َْس َ
قاؿ البركيسكم" :يحذؼ الفعؿ كاقتصر عمى المصدر داالن عميه" (ْ).

ػ إِ َذا ِٗم ْئٽمَا ِٰمـ ٫م هُؾ ُأٰم ٍة ٔمِ َٱم ِپم ٍ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٺمٿمْ َ
ٿمد] {الـساء.}41:
ْ
َّ

قاؿ البركيسكم" :محمها الدصب بفعؿ محذكؼ عمى التشبيه بالحاؿ أك الظرؼ أم :يكيؼ

يصد هؤالء الكفرة مف اليهكد كالدصارل كغيرهـ" (ٓ).

ِ
ِ
ِ َ
َ
سا َ١م َ
ٿمؿ] {األعراف.}16:
ؽ ا ُٚم ْستَٹم َ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٩مبِ ََم أ٨مْ َق ْيتَٽمل َأل ْ٪م ُٶمدَ َّن ََُل ْؿ َ
قاؿ البركيسكم" :الباء متعمد بفعؿ الديسـ المحذكؼ كاإلغكاء اإلضبلؿ عف المدهج الدكيـ،
كالهمػ ػزة ييػ ػه لمصيركرة أم :بيسبب أف صيرتدي غاكيان ضاالن عف الهدل محركمان مف الرحم ألجمهـ
(ُ) ركح البياف ،جِ ،صُِِ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صّٕٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جْ ،صٕٗ ،جْ ،صُِٓ ،جْ،
صُّ ،جٓ ،صٖٓ ،جٓ ،صْٗ ،جٓ ،صِّٗ ،جٕ ،صُّٔ.

(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صُِ.

(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِٕٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صُِٓ.

-ُُٖ-

أقيسـ بعزتؾ" (ُ).
 -1حذف الفاعل:
كرد حذؼ (الفاعؿ) يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:
* قاؿ تعالىَ [ :و َي ْس َځم ُ٬مقڀم َ
َؽ َ٣م ِـ ا٬م َٿمت ََاٰمك ُ٪م ْؾ إِ ْص ًَل ٌح ََُل ْؿ] {البؼرة.}220:
قاؿ البركيسكم" :كاصبلح مصدر كحذؼ ياعمه تدديره كاصبلحكـ لهـ خير لمجادبيف أم:

جادبي المصمح ،كالمصمح له أما األكؿ يمما ييه مف الثكاب ،كأما الثادي يمما ييه مف تكير أمكاؿ

اليتامى كالتزايد" (ِ).

 -6حذف المفعول بو:
كرد يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:

* قاؿ تعالى[ :و َ٪ما ُ٬مقا َّاَت ََذ اهللُ و َ٬مدً ا ٟمبحا َڀمف ٔم ْؾ َ٬مف ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض] {البؼرة.}116:
َّ َ َ
َ
َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
قاؿ البركيسكم" :اتخذ اهلل كلدان االتخاذ إما بمعدى الصد كالعمؿ يبل يتعدل إال إلى كاحد،

كاما بمعدى التصبير كالمفعكؿ األكؿ محذكؼ أم :صير بعض مخمكقاته كلدان كادعى أده كلده ،ال

أده كلده حديد " (ّ).

ط َ٫م َّٸمٿم ِف إِ َ٦م ا َٚم ِ
اٟم ِ
قن ََُلؿ ٔمِ َ٭م ٍء إِ ًَّل َ٫مب ِ
ِِ
* قاؿ تعالى[ :وا َّ٬م ِذيـ يدْ ٣م َ ِ
ِ
اء ٬مِ َٿم ْب ُٻمغَ َ٩ما ُه َو َٰما ُه َق
َ
َ َ ُ
َ
ْ
قن ٰم ْـ ُدوڀمف ًَل َي ْستَجٿم ُب َ ْ ْ
ٔمِ َبا٬مِ ِٷم ِف] {الرعد.}14:
قاؿ البركيسكم" :أم كاألصداـ الذيف يدعكدهـ الكفار متجاكزيف اهلل يي الدعاء إلى األصداـ

يحذؼ الراج أك كالكفار الذيف يدعكف األصداـ مف دكده تعالى يحذؼ المفعكؿ" (ْ).

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٥م]
* قاؿ تعالىَ [ :وا َّ٬متِل َأ ْ٘م َٲمٽم ْ
َاها َوا ْٔمٽم ََپما َآ َي ًة ٬م ْٻم َٶما َٚم َ
َت َ٩م ْر َٗم َپما َ٩م َٽم َٸمخْ ٽمَا ٩م َٿمپما ٰم ْـ ُرو٘مٽمَا َو َٗم َٶم ْٻمٽم َ
{األكبقاء.}91:
قاؿ البركيسكم" :أم أحييدا عييسى كائدان يي جكيها يدكله ييها حاؿ مف المفعكؿ

المحذكؼ"(ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جّ ،صُُٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُٖٗ ،جِ ،صِٓ ،جِ،
صَُْ ،جٓ ،صُّْ ،جٓ ،صُّْ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صّْٕ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صُِٔ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صّٕٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صِٕٓ.

-ُُٗ-

* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ ْن َِل َي ْست ِ
َجٿم ُبقا َ٬م َ
قن َأ ْه َق َاء ُه ْؿ] {الؼصص.}50:
ا٣م َٻم ْؿ َأڀم َََّم َي َّتبِ ُٶم َ
ؽ َ٩م ْ
ْ
قاؿ البركيسكم" :دعائؾ إلى اإلتياف بالكتاب األهدل كلف ييستجيبكا كدكله :يإف لـ تفعمكا كلف

تفعمكا ،كحذؼ المفعكؿ كهك دعائؾ لمعمـ به؛ كألف يعؿ االيستجاب يتعدل بدفيسه إلى الدعاء كبالبلـ

إلى الداعي يإذا عدم إليه حذؼ الدعاء غالبان" (ُ).
ِ
يـ ِّم ا٬مٽم ِ
َيٸمهػْ َ٣مٽمَّا َي ْق ًٰما ِٰم َـ ا٬م َٶم َذ ِ
َّار َِخل َزڀم َِة َٗم َپمٽم ََّؿ ا ْد ُ٣مقا َر َّٔمٺم ُْؿ ُ َ
اب]
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٪م َال ا٬مَّذ َ
{غافر.}49:
قاؿ البركيسكم" :يدكله يكمان ظرؼ ليخفؼ ،كمفعكله محذكؼ كمف العذاب بياف لذلؾ

المحذكؼ كاقتصارهـ يي االيستدعاء عمى تخفيؼ قدر ييسير مف العذاب يي مددار قصير مف

الزماف دكف ريعه رأيسان ،أك تخفيؼ قدر كثير مف يي زماف مديد لعممهـ بعدـ ككده يي حيز

اإلمكاف" (ِ).

ِ
ْحٻمِ َپما] {فاطر.}18:
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل ٕم َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْٙم َرى َوإِ ْن ٕمَدْ ُع ُٰم ْث َٹم َٻم ٌة إِ َ٦م ْ
قاؿ البركيسكم" :أم :دفس أثدمتها األكزار كالمفعكؿ محذكؼ أم :أحدان" (ّ).
اث ا٬مسَمو ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما ٬مَٺم ُْؿ َأ ًَّل ُٕمٽم ِْٸم ُٹمقا ِّم َٟمبِ ِ
ض] {احلديد.}10:
ٿمؾ اهللِ َوهللِ ٰم َٜم ُ َّ َ َ
قاؿ البركيسكم" :حاؿ مف ياعؿ ال تدفدكا أك مفعكله المحذكؼ أم كما لكـ يي ترؾ إدفاقها

يي يسبيؿ اهلل ،كالحاؿ أده ال يبدى لكـ مدها شيء بؿ تبدى كمها هلل بعد يداء الخمؽ" (ْ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ َذا َأ َ٩م ْٳمتُؿ ِٰمـ ٣مر َ٩م ٍ
ات] {البؼرة.}198:
ْ ْ ََ

قاؿ البركيسكم" :الهمزة يي أيضتـ لمتعدي كالمفعكؿ محذكؼ أم :ديعتـ أدفيسكـ مدها بكثرة

بعد غركب الشمس كرجعتـ بعد الكقكؼ بها" (ٓ).

* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َٻم ْؿ ُّي ِد ََُل ْؿ ٫م َْؿ َأ ْه َٻم ْٺمٽمَا َ٪مبْ َٻم ُپم ْؿ ِٰم َـ ا٬م ُٹم ُر ِ
قن ِّم َٰم َسا٫مِٽم ِ ِپم ْؿ] {طه.}128:
ون َي ْټم ُٱم َ
َْ
قاؿ البركيسكم" :كالهداي بمعدى التبييف كالمفعكؿ محذكؼ كالفاعؿ هك الجمم بمضمكدها
كمعداها ،كضمير لهـ لممشركيف المعاصريف لريسكؿ اهلل .)ٔ( "

(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صَْْ.
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،صُِّ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صّّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صّْٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صَِّ.
(ٔ) ركح البياف ،جٓ ،صْْٖ.

-َُِ-

َيتَص ٔمِر ِ ِ
اء] {البؼرة.}105:
* قاؿ تعالىَ [ :واهللُ َ ْ ُّ َ ْ َ
ْحتف َٰم ْـ َي َٱم ُ
قاؿ البركيسكم" :يداؿ خص بالشيء كاختص به إذا أيرده به دكف غيره ،كمفعكؿ مف يشاء
محذكؼ" (ُ).
ت األَر ُض ِٰمـ ٔم ْٹمٻمِپما و٪مِ َّثائِپما و ُ٩م ِ
ؽ ُْ
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما ْد ُع َ٬مٽمَا َر َّٔم َ
قٰم َپما َو َ٣مدَ ِٟم َپما َو َٔم َٲمٻمِ َپما]
َي ِر ْج َ٬مٽمَا ِِمَّا ُٕمٽمْبِ ُ
ْ َ َ َ َ َ
ْ
{البؼرة.}61:
قاؿ البركيسكم" :يخرج لدا أم يظهر لدا كيكجد شيئان يالمفعكؿ محذكؼ ،كالجزـ لجكاب

األمر يإف دعكته يسبب اإلجاب أم :أف تدع لدا ربؾ يخرج لدا" (ِ).

ب ٔمِ َس ْټم ِٶم ِپم ْؿ َو َأ ْٔم َٲم ِ
ار ِه ْؿ] {البؼرة.}20:
اء اهللُ َ٬م َذ َه َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق َ٠م َ
قاؿ البركيسكم" :كلك شاء اهلل مفعكله محذكؼ أم :لك أراد أف يذهب األيسماء التي يي
الرأس كاألبصار التي يي العيف كما ذهب بيسم قمكبهـ كأبصارهـ" (ّ).
 -1حذف المضاف:
كرد حذؼ المضاؼ يي تفيسير "ركح البياف" بكثرة مدها:
احل هؼ ٬مِ ُٿم ْٵم ِپم َر ُه َ٣م َٛم ا٬مده ِ
اَلدَ ى َو ِد ِ
يـ َ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق ا َّ٬م ِذي َأ ْر َٟم َؾ َر ُٟمق َ٬م ُف ٔمِ ُ
يـ ُ٫م هٻم ِف] {التوبة.}33:
قاؿ البركيسكم" :أم عمى أهؿ األدياف كمهـ يالمضاؼ محذكؼ أك ليظهر الديف الحؽ عمى
يسائر األدياف بديسخه إياها حيسبما تدتضيه الحكم " (ْ).
ون ِّم ا٬مسب ِ
ِ
ت إِ ْذ ٕم َْځمٕمِ ِ
ٿمپم ْؿ ِ٘مٿمت َُاَّنُ ْؿ َي ْق َم
* قاؿ تعالىَ [ :و ْاٟم َځم َُْل ْؿ َ٣م ِـ ا٬م َٹم ْر َي ِة ا َّ٬متِل ٫مَاڀم ْ
اَض َة ا٬م َب ْح ِر إِ ْذ َي ْٶمدُ َ
َّ ْ
َت َ٘م َ
ِِ
ذ ً٣ما] {األعراف.}163:
َٟم ْبتپم ْؿ ُ َّ
قاؿ البركيسكم" :أم تجاكزف حدكد اهلل تعالى بالصيد يكـ اليسبت كهـ مدهيكف عف االشتغاؿ
ييه بغير العبادة ،كاذا ظرؼ لممضاؼ المحذكؼ" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَُِ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُُٓ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٕ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صّٕ ،جِ ،صُٖٗ ،جٔ،
صَّٓ ،جٖ ،صُٖٕ ،جٖ ،صِْٓ ،جٗ ،صَُْ.

(ْ) ركح البياف ،جّ ،صّْٕ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صِٕٗ.

-ُُِ-

ِ
٥م] {يوسف.}74:
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َ٩م ََم َٗمزَ اؤُ ُه إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ ٫مَاذٔمِ َ
قاؿ البركيسكم" :عمى حذؼ المضاؼ أم يما جزاء يسرق الصكاع عددكـ كيي شريعتكـ"(ُ).
* قاؿ تعالى[ :وٰما ڀم َُڂمٙمه ره إِ ًَّل ِألَٗم ٍؾ ٰمٶمدُ ٍ
ود] {هود.}104:
َ َ ْ
ُُ
ََ
قاؿ البركيسكم" :إال الددضاء مدة قميم بحذؼ المضاؼ" (ِ).
* قاؿ تعالى[ :و َ٢مـ َأه ُٻمپما َأَّنؿ َ٪م ِ
َاها َ٘م ِٲمٿمدً ا]
اد ُر َ
َاها َأ ْٰم ُرڀمَا َ٬م ْٿم ًًل َأ ْو ََّنَ ًارا َ٩م َج َٶم ْٻمٽم َ
ون َ٣م َٻم ْٿم َپما َإٔم َ
َ َّ ْ َ َّ ُ ْ
{يوكس.}24:
قاؿ البركيسكم" :أم :زركع تمؾ األرض كيسائر ما عميها يالمضاؼ محذكؼ لممبالغ " (ّ).
ا٬مٱمٿما١مِ٥م ٣م َٛم ٰم ْٻم ِ
ؽ ُٟم َٻم ْٿم ََم َن] {البؼرة.}102:
* قاؿ تعالىَ [ :وا َّٕم َب ُٶمقا َٰما َٕمتْ ُٻمق َّ َ ُ َ ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :عمى عهد ممكه كيي زماده يحذؼ المضاؼ كعمى بمعدى يي" (ْ).
ٍ
ؽ ٔمٿم ٌ ِ
ا٬مس ََم ِء] {اإلرساء.}93:
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْو َيٺم َ
ت ٰم ْـ زُٙمْ ُرف َأ ْو َٕم ْر َ٪مك ِّم َّ
ُقن ٬مَ َ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :يي معارجها يحذؼ المضاؼ يداؿ رقي يي اليسمـ كيي الدرج كرضي رقيان

أم :صعد كعبل صعكدان أك عمكان" (ٓ).

َاب َ٪مدْ ٗماء٫مُؿ رٟمق ُ٬مٽمَا يب٥م ٬مَٺمُؿ ٣م َٛم َ٩م ْ ٍ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ْه َؾ ا٬مٺمِت ِ
اءڀمَا ِٰم ْـ
َُه ُ ْ َ
ٞمة ٰم َـ ُّ
َ َ ْ َ ُ
ا٬مر ُٟم ِؾ َأ ْن َٕم ُٹمق ُ٬مقا َٰما َٗم َ
َ
ِ
ِ
اء٫م ُْؿ َٔم ِٱم ٌٜم َوڀم َِذ ٌير] {ادائدة.}19:
َٔمٱم ٍٜم َو ًَل ڀمَذ ٍير َ٩م َٹمدْ َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لمجيء الريسكؿ بالبياف عمى حذؼ المضاؼ أم كراه أف تدكلكا
معتذريف عف تفريطكـ يي مراعاة أحكاـ الديف" (ٔ).
ِ
قن ا٬مٽمَّ ْٸم َس ا َّ٬متِل َ٘م َّر َم اهللُ إِ ًَّل ٔمِ َ
ُقن]
احل هؼ َو ًَل َيزْ ڀم َ
قن َٰم َع اهللِ إِ ًََلا َآ َٙم َر َو ًَل َي ْٹم ُت ُٻم َ
يـ ًَل َيدْ ُ٣م َ
* قاؿ تعالىَ [ :وا َّ٬مذ َ
{الػرقان.}68:

(ُ) ركح البياف ،جْ ،صُّٔ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صُٖٗ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صّٖ.

(ْ) ركح البياف ،جُ ،صُِٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صَِْ.
(ٔ) ركح البياف ،جِ ،صَّٖ.

-ُِِ-

قاؿ البركيسكم" :أم حرمها بمعدى حرـ قتمها يحذؼ المضاؼ ،كأقيـ المضاؼ إليه مدامه
مبالغ يي التحريـ كالمراد دفس المؤمف المعاهد" (ُ).
اب] {ص.}19:
* قاؿ تعالىَ [ :وا٬م َّٴم ْ َٜم َ ْ
قر ًة ٫م ٌُّؾ َ٬م ُف َأ َّو ٌ
ُم ُٱم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :ألجؿ داكد ألجؿ تيسبيحه يهك عمى حذؼ المضاؼ" (ِ).
ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :وٗمٶم ْٻمٽمَا ِٰمـ ٔم ِ ِ
ون] {يس.}9:
ٮم َ
٥م َأ ْيدُّيِ ْؿ َٟمدًّ ا َوٰم ْـ َٙم ْٻمٸم ِپم ْؿ َٟمدًّ ا َ٩م َځم٨مْ َٱم ْٿمٽم ُ
َ َ َ
ْ َْ
َاه ْؿ َ٩م ُپم ْؿ ًَل ُيبْ ُ
قاؿ البركيسكم" :يالمضاؼ محذكؼ كالتددير :غطيدا أبصارهـ كجعمدا عميها غشاكة كهك ما
يغشى به الشيء" (ّ).
ِ
ون] {الذاريات.}22:
ُق٣مدُ َ
ا٬مس ََمء ِرزْ ُ٪مٺم ُْؿ َو َٰما ٕم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ِّم َّ
قاؿ البركيسكم" :أم :أيسباب رزقكـ عمى حذؼ المضاؼ يعدي به الشمس كالدمر كيسائر
الككاكب كاختبلؼ المطال كالمغارب التي يترتب عميه اختبلؼ الفصكؿ التي هي مبادئ حصكؿ
األرزاؽ" (ْ).
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٍء
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َِل ْ َي َر ا َّ٬مذ َ
ا٬مس ََم َوات َواألَ ْر َض ٫مَا َڀمتَا َر ْٕم ًٹما َ٩م َٸم َت ْٹمٽم ُ َ
يـ َ٫م َٸم ُروا َأ َّن َّ
َاُها َو َٗم َٶم ْٻمٽمَا ٰم َـ ا َٚماء ُ٫م َّؾ َ ْ
َ٘م ٍّل] {األكبقاء.}30:
قاؿ البركيسكم" :عمى حذؼ المضاؼ أم :ذكاتي رتؽ بمعدى ممتزقتيف مدضمتيف ال يضاء
بيدهما كال يرج يإف الرتؽ هك الضـ كااللتحاـ خمد كاف أك صدع " (ٓ).
ِ
ِ
ٿمؿ َ٘مٽمِٿم ًٸما] {البؼرة.}135:
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٪ما ُ٬مقا ٫مُقڀمُقا ُهق ًدا َأ ْو ڀم ََٲم َارى َ َْتتَدُ وا ُ٪م ْؾ َٔم ْؾ ٰم َّٻم َة إِ ْٔم َراه َ
قاؿ البركيسكم" :أم :أهؿ ممته كديده عمى حذؼ المضاؼ أم :بؿ دتب ممته ألف ككدكا
معداه اتبعكا اليهكدي كالدصرادي " (ٔ).
* قاؿ تعالىَ [ :واهللُ َيدْ ُ٣مق إِ َ٦م َ
اجلٽم َِّة َوا َٚمٷم ِْٸم َر ِة ٔمِڃمِ ْذڀمِ ِف] {البؼرة.}221:
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صِِٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،صُٔ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صّٕ.

(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صُٕٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صْٕٕ.
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،صِْْ.

-ُِّ-

قاؿ البركيسكم" :أم كأكلياؤه يعدي المؤمديف حذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليه مدامه

تفخيمان لشأدهـ" (ُ).

 -8حذف المضاف إليو:
كرد حذؼ المضاؼ إليه يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
* قاؿ تعالى[ :و٫م ًًُّل َڀم ُٹمص ٣م َٻمٿم َ ِ
ت ٔمِ ِف ُ٩م َڂما َد َك] {هود.}120:
ا٬مر ُٟم ِؾ َٰما ُڀم َث هب ُ
َ
ؽ ٰم ْـ َأ ْڀم َباء ُّ
ُّ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :مفعكؿ به لددص كتدكيده عرض عف المضاؼ إليه المحذكؼ أم كؿ دبأ

كخبر" (ِ).

 -9حذف الموصوف:
كرد المكصكؼ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:
ث ِّم ا َٚمدَ ائِ ِـ َ٘م ِ ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َأ ْر ِٗم ْف َو َأ َٙما ُه َوا ْٔم َٶم ْ
يـ] {الشعراء.}36:
اذ َ
قاؿ البركيسكم" :أم :شرطان يحشركف الداس كيجمعكدهـ يحاشريف صف لمكصكؼ محذكؼ

هك مفعكؿ ابعث" (ّ).
ِ
{الصافات.}164:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما ٰمٽمَّا إِ ًَّل َ٬م ُف َٰم َٹما ٌم َٰم ْٶم ُٻمق ٌم] َّ

قاؿ البركيسكم" :حكاي اعتراؼ المبلئك لمرد عمى عبدتهـ كأده قيؿ كيدكؿ المبلئك الذيف

جعمتمكهـ بدات اهلل كعبدتمكهـ بداء عمى ما زعمتـ مف أف بيدهـ كبيده تعالى مدايسب كجديسي

جامع  ،كما مدا أحد أم :ممؾ عمى حذؼ المكصكؼ ،كاقام الصف مدامه ،يالمكصكؼ المددر يي

اآلي مبتدأ" (ْ).

احل ِٲم ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب َ
ٿمد] {ق.}9:
اء ُٰم َب َار٫مًا َ٩م َځم ْڀم َب ْتٽمَا ٔمِف َٗمٽمَّات َو َ٘م َّ
* قاؿ تعالىَ [ :و َڀمزَّ ْ٬مٽمَا ٰم َـ َّ
ا٬مس ََمء َٰم ً
قاؿ البركيسكم" :مف حذؼ المكصكؼ لمعمـ به عمى ما هك اختيار البصرييف يي باب
ميسجد الجام يمزـ إضاي الشيء إلى دفيسه" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَّٓ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جّ ،صِْٓ ،جّ ،صّْٔ ،جّ،
صِّٓ ،جّ ،صّْٗ ،جّ ،صُُّ ،جٓ ،صِٓٗ ،جٓ ،صْٖٗ ،جٓ ،صِِٗ ،جٔ ،صِٗٗ،

جٔ ،صِِٖ ،جٔ ،صٕٕ ،جٖ ،صّّٖ ،جٖ ،صُْْ ،جٗ ،صَُٓ ،جُ ،صُّٔ ،جُ،
صِْٖ ،جُ ،صٔٓ ،جُ ،صِّٗ ،جُ ،صُّٕ ،جّ ،صٕٓٓ ،جّ ،صَُ ،جّ ،صُِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صُِٕ.
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،صِٖٗ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صِْٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صَُٕ.

-ُِْ-

* قاؿ تعالى٣َ [ :م َّٻم َټم ُف َ٠م ِديدُ ا٬م ُٹم َقى] {الـَّجم. }5:
قاؿ البركيسكم" :مف إضاي الصف إلى ياعمها مثؿ حيسف الكجه ،كالمكصكؼ محذكؼ أم:
ممؾ شديد قكاه كهك جبريؿ" (ُ).
 -20حذف المخصوص بالمدح:
كرد حذؼ المخصكص بالمدح يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف":
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ ڀم ِ ِٶم ََّم َي ِٶم ُٵمٺم ُْؿ ٔمِ ِف] {الـساء.}58:
قاؿ البركيسكم" :أم دعـ شيئان يدصحكـ به تأدي األماد كالحكـ بالعدؿ يما دكرة بمعدى

شيء ،كيعظكـ به صفته ،كالمخصكص بالمدح محذكؼ" (ِ).

ِ
ٝمٕم ُْؿ َ٩مٽم ِ ْٶم َؿ ُ٣م ْٹم َبك ا٬مدَّ ِار] {الرعد.}24:
* قاؿ تعالىَٟ [ :م ًَل ٌم َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ ٔم ََم َص َ ْ
قاؿ البركيسكم" :المخصكص بالمدح محذكؼ أم يدعـ عدبى الدار جدات عدف" (ّ).
* قاؿ تعالى[ :واألَر َض َ٩مر ْ٠مٽمَاها َ٩مٽمِٶمؿ ا َٚم ِ
ون] {الذاريات.}48:
اهدُ َ
َ َ َْ
َ ْ
قاؿ البركيسكم" :أم :دحف كهك المخصكص بالمدح محذكؼ أم :هـ دحف يحذؼ المبتدأ
كالخبر مف غير أف يدكـ شيء مدامهما" (ْ).
 -22حذف المخصوص بالذم:
كرد يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ِ
ِ
قن] {العـؽبوت.}4:
ُيٺم ُُټم َ
يـ َي ْٶم َټم ُٻم َ
ب ا٬مَّذ َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْم َ٘مس َ
اء َٰما َ ْ
قن َّ
ا٬مس هٿمئَات َأ ْن َي ْسبِ ُٹمقڀمَا َٟم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :بئس الحكـ الذم يحكمكده حكمهـ ذلؾ يحذؼ المخصكص بالذـ" (ٓ).
قِّن ِٰم ْـ َٔم ْٶم ِدي َأ َ٣م ِ
ان َأ ِٟم ًٸما َ٪م َال ٔمِئ َْسَم ٙمَ َٻم ْٸمت ُُټم ِ
ج ْٻمت ُْؿ َأ ْٰم َر
قٟمك إِ َ٦م َ٪م ْق ِٰم ِف ٨م ْ
َٳم َب َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ََّٚما َر َٗم َع ُٰم َ
َ
َر هٔمٺم ُْؿ] {األعراف.}150:

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صُِّ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صُِّ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صّٖٖ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صُٗٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صْٕٕ.

-ُِٓ-

قاؿ البركيسكم" :كالمخصكص بالذـ محذكؼ تدديره بئس الخبلي خمفتمكديها مف بعد
خبليتكـ" (ُ).
ا٬مٹمٿماٰم ِة و ِٰمـ َأوزَ ِار ا َّ٬م ِذيـ ي ِٳم ُّٻمقَّنؿ ٔمِٷم ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َٰما
* قاؿ تعالى٬[ :مٿمَ ْحټم ُٻمقا َأ ْوزَ َار ُه ْؿ ٫مَاٰم َٻم ًة َي ْق َم َ َ َ ْ ْ
َُْ ْ
َ ُ
َٜم ٣م ْٻم ٍؿ َأ ًَل َٟم َ

ون] {الـحل.}25:
َي ِز ُر َ

قاؿ البركيسكم" :يساء يي حكـ بئس كالضمير الذم ييه يجب أف يككف مبهمان يفيسره

ما يزكركف ،كالمخصكص بالذـ محذكؼ أم :بئس شيئان يزكركده أم :يحممكده يعمهـ" (ِ).

ِ
* قاؿ تعالى[ :وإِ ْذ َأ َٙم َذ اهللُ ِٰمٿم َث َ ِ
َّاس َو ًَل َٕم ْٺمت ُُټمق َڀم ُف َ٩مٽمَ َب ُذو ُه َو َر َاء ُ٢م ُپم ِ
َاب َ٬م ُتبَٿمهٽمُٽمَّ ُف ٬مِٻمٽم ِ
قر ِه ْؿ
يـ ُأوٕمُقا ا٬مٺمت َ
اق ا َّ٬مذ َ
َ
و ْا٠م َ ِ ِ
ِ ِ
ون] {آل عؿران.}187:
ٞم َ
ٞم ْوا ٔمف َٖم َټمٽمًا َ٪مٻم ًٿمًل َ٩مبئ َْس َٰما َي ْٱم َ ُ
َ َ
قاؿ البركيسكم" :المخصكص بالذـ محذكؼ أم :بئس شيئان يشتركده ذلؾ الثمف" (ّ).
ِِ
يـ ٩مِ َٿمپما َ٩م َٻمبِئ َْس َٰم ْث َقى ا ُٚمتَٺم ه ِ
يـ] {الـحل.}29:
َٝم َ
اب َٗم َپمٽم ََّؿ َٙما٬مد َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما ْدٙمُ ُٻمقا َأ ْٔم َق َ
قاؿ البركيسكم" :الفاء عطؼ عمى ياء التعديب كالبلـ لمتأكيد تجرم مجرل الديسـ كالمثكل
المدزؿ كالمداـ كالمخصكص بالذـ محذكؼ كهك جهدـ" (ْ).
 -21حذف جواب لو:
كرد يي مكضعيف يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ِ
س ٰمـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِٰم ْـ ُد ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا َأ َ٠مدُّ ُ٘م ًّبا هللِ َو َ٬م ْق
ب اهللِ َوا َّ٬مذ َ
قَّنُ ْؿ ٫م َُح ه
ون اهللِ َأ ْڀمدَ ا ًدا ُُي ُّب َ
* قاؿ تعالىَ [ :وٰم َـ ا٬مٽمَّا ِ َ ْ َ
ِ
اب َأ َّن ا٬م ُٹم َّق َة هللِ َْجِٿم ًٶما َو َأ َّن اهللَ َ٠م ِديدُ ا٬م َٶم َذ ِ
اب] {البؼرة. }165:
يـ َ٢م َٻم ُټمقا إِ ْذ َي َر ْو َن ا٬م َٶم َذ َ
َي َرى ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم :عطؼ عمى أف الدكة هلل كيائدته المبالغ يي تهكيؿ الخطب كتفظي األمر،
يإف اختصاص الدكة به تعالى ال مكجب شدة العذاب لجكاز تركه عفكان م الددرة عميه ،كجكاب لك
محذكؼ أم :لك عمـ هؤالء الذيف ارتكبكا الظمـ بشركهـ أف الددرة كمها هلل عمى كؿ شيء مف الثكاب

كالعداب دكف أددادهـ ،كيعممكف شدة عدابه لمظالميف إذا عايدكا العذاب يكـ الديام لكقعكا مف الحيسرة
كالددام عمى عبادة األدداد ييما ال يكاد يكصؼ" (ٓ).
(ُ) ركح البياف ،جّ ،صَِٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صِٕ.

(ّ) ركح البياف ،جِ ،صُْٔ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صِٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صِّٕ.

-ُِٔ-

قن] {البؼرة.}102:
ذ ْوا ٔمِ ِف َأ ْڀم ُٸم َس ُپم ْؿ َ٬م ْق ٫مَاڀمُقا َي ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬مبِئ َْس َٰما َ َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب (لك) محذكؼ أم :لما يعمكا ما يعمكا مف تعمـ اليسحر كعممه أثبت

لهـ العمـ أكالن بدكله ،كلدد عممكا ثـ دفى عدهـ؛ ألدهـ لما لـ يعممكا بعممهـ يكأدهـ لـ يعممكا يهذا يي

الحديد دفي االدتفاع بالعمـ ال دفي العمـ" (ُ).
ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا ا َٚم ًَلئِ َٺم ُة َي ْ ِ
اب
َّض ُٔم َ
قه ُپم ْؿ َو َأ ْد َٔم َار ُه ْؿ َو ُذو ُ٪مقا َ٣م َذ َ
قن ُو ُٗم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق ٕم ََرى إِ ْذ َيت ََق َّْم ا َّ٬مذ َ
احل ِر ِ
َ
يؼ] {األكػال.}50:
قاؿ البركيسكم" :أم العذاب المحرؽ الذم هك مددم عذاب اآلخرة يهك يعيؿ بمعدى مفعؿ

يدػ ػاؿ حرقػ ػػه بالد ػ ػار كأحرق ػ ػه كحرقػ ػ ياحرؽ كتحرؽ ،كجكاب لك محذكؼ لئليذاف بخركجه عف حدكد
البياف أم لرأيت أم انر يظيعان ال يكاد يكصؼ" (ِ).
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق ٕم ََرى إِ ْذ َ٩م ِز ُ٣مقا َ٩م ًَل َ٩م ْق َت َو ُأ ِٙم ُذوا ِٰم ْـ َٰمٺم ٍ
َان َ٪م ِر ٍ
يب] {سبل.}51:

قاؿ البركيسكم" :حيف يخاؼ الكفار كيخايكف عدد المكت أك البعث أك يكـ بدر ،كجكاب

(لك) محذكؼ أم :لرأيت أم انر هائبلن ،كجيء بالماضي ألف الميستدبؿ بالديسب إلى اهلل تعالى

كالماضي يي تحدده" (ّ).

 -21حذف جواب الشرط:
كرد يي مكاض عدة يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
* قاؿ تعالى[ :و ًَل يٽمْ َٸمٶمٺمُؿ ڀمُٲم ِ
َان اهللُ ُي ِريدُ َأ ْن ُيٷم ِْق َيٺم ُْؿ] {هود.}34:
حل إِ ْن َأ َر ْد ُت َأ ْن َأڀم َْٲم َح ٬مَٺم ُْؿ إِ ْن ٫م َ
َ َ ُ ْ ْ
قاؿ البركيسكم" :شرط حذؼ جكابه لدالل ما يسبؽ عميه ،كالتددير إف أردت أف أدصح لكـ

ال يدفعكـ دصحي" (ْ).

* قاؿ تعالى[ :و َ٬مق ًَل َ٩م ْٳم ُؾ اهللِ ٣م َٻمٿمٺمُؿ ورْح ُتف و َأ َّن اهللَ رء ٌ ِ
ٿمؿ] {الـور.}20:
َ ْ ْ ََ َْ ُ َ
َ ْ
وف َر٘م ٌ
َ ُ
قاؿ البركيسكم" :جكاب لكال محذكؼ أم لكال يضمه كادعامه عميكـ كأده بميغ الرأي كالرحم
بكـ بالعداب عمى ما صدر مدكـ" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٗ.
(ِ) ركح البياف ،جّ ،صّٖٕ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جّ ،صّْٕ ،جّ ،صّْٕ ،جّ،
صُٕ.

(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صَّٖ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صُِٗ.
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صَُْ.

-ُِٕ-

قن] {البؼرة.}184:
قٰمقا َٙم ْ ٌٜم َ٬مٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ ْن ٕم َُٲم ُ
قاؿ البركيسكم" :ما يي الصكـ مف الفضيم كبراءة الذم كالجكاب محذكؼ ثد بظهكره أم
اخترتمكه" (ُ).
ِِ
* قاؿ تعالىَ [ :وا ْد ُ٣مقا ُ٠م َپمدَ َاء٫م ُْؿ ِٰم ْـ ُد ِ
٥م] {البؼرة.}23:
ون اهللِ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
قاؿ البركيسكم" :يي أف محمدان تدكله مف تمداء دفيسه كأف آلهتكـ شهداؤكـ ،كهك شرط جكابه

محذكؼ تدديره يايعمكا أم :يأتكا بيسكرة مف مثمه" (ِ).

ِ
ض َ٩م َٻم ْٿم َس َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ ُٗمٽم ٌ َ
َض ْٔمت ُْؿ ِّم األَ ْر ِ
ا٬مٲم ًَلةِ إِ ْن ِٙم ْٸمت ُْؿ َأ ْن َي ْٸمتِٽمَٺم ُُؿ
ٮموا ٰم َـ َّ
َاح أ ْن َٕم ْٹم ُ ُ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ َذا َ َ
ِ
يـ َ٫م َٸم ُروا] {الـساء.}101:
ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :جكابه محذكؼ لدالل ما قبمه عميه أم إف خفتـ أف يتعرضكا لكـ بما
تكرهكف مف الدتاؿ كغيره يميس عميكـ جداح أف تدصركا مف الصبلة" (ّ).
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ َذا ٪مِ َ
قن] {يس.}45:
ْح َ
ٿمؾ ََُل ُؿ ا َّٕم ُٹمقا َٰما َٔم ْ َ
٥م َأ ْيديٺم ُْؿ َو َٰما َٙم ْٻم َٸمٺم ُْؿ َ٬م َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ُْر َ ُ
قاؿ البركيسكم" :كجكاب إذا محذكؼ أم اعرضكا عف المكعظ حيسبما اعتادكا كتمردكا
عميه ،كزادكا مكابرة كعدادان كما دلت عميه اآلي الثادي " (ْ).
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق ٕم ََرى إِ ْذ ُو٪مِ ُٸمقا َ٣م َٛم َر هِّبِ ْؿ َ٪م َال َأ َ٬م ْٿم َس َه َذا ٔمِ َ
احل هؼ] {األكعام.}30:
قاؿ البركيسكم" :أم :حبيسكا لميسؤاؿ كما يكقؼ العبد الجادي بيف يدم يسيده لمعتاب كالجكاب
محذكؼ أم لرأيت أم انر عظيمان" (ٓ).
ِ
ٞم ْيٽمَا َ٣م َٛم اهللِ ٫م َِذ ًٔما إِ ْن ُ٣مدْ ڀمَا ِّم ِٰم َّٻمتِٺم ُْؿ َٔم ْٶمدَ إِ ْذ ڀم ََّجاڀمَا اهللُ ِٰمٽم َْپما] {األعراف.}89:
* قاؿ تعالى٪َ [ :مد ا ْ٩م َ َ
قاؿ البركيسكم" :التي هي الشرؾ كجكاب الشرط محذكؼ لدالل ما قبمه عميه أم إف عددا
يي ممتكـ" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِْٗ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صِٖ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صِٕٖ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صَْْ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صِّ.
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،صُِْ.

-ُِٖ-

ِ
ِ
اء هللِ ِٰم ْـ ُد ِ
ون ا٬مٽمَّا ِ
س َ٩مت ََټمٽم َُّقا ا َٚم ْق َت إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َيا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
يـ َها ُدوا إِ ْن ز ََ٣م ْټمت ُْؿ َأ َّڀمٺم ُْؿ َأ ْو٬م َٿم ُ
ِِ
٥م] {اجلؿعة.}6:
َصاد٪م َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب محذكؼ لدالل ما قبمه عميه أم :إف كدتـ صادقيف يي زعمكـ

كاثديف بأده حؽ يتمدكا المكت يإف مف أيدف أده مف أهؿ الجد أحب أف يتخمص مف هذه الدار التي

هي ق اررة إكدار كال يصؿ إليها أحد إال بالمكت" (ُ).
ِ
قر ُه َّـ] {ادؿتحـة.}10:
قه َّـ إِ َذا َآ َٕم ْٿمت ُُټم ُ
َاح َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ َأ ْن َٕمٽمْٺم ُح ُ
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل ُٗمٽم َ
قه َّـ ُأ ُٗم َ

قاؿ البركيسكم(" :إذا) ظريي محض أك شرطي جكابها محذكؼ دؿ عميه ما تددمها شرط

إيتاء المهر يي دكاحهف إيذادان بأف ما أعطي أزكاجهف ال يدكـ مداـ المهر" (ِ).

قن] {البؼرة.}280:
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ ْن ٕم ََٲمدَّ ُ٪مقا َٙم ْ ٌٜم َ٬مٺم ُْؿ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ

قاؿ البركيسكم" :جكابه محذكؼ أم إف كدتـ تعممكف أده خير لكـ عممتمكه" (ّ).
ِِ
٥م] {ادؾك.}25:
* قاؿ تعالىَ [ :و َي ُٹمق ُ٬م َ
ا٬مق ْ٣مدُ إِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ َصاد٪م َ
قن َٰمتَك َه َذا َ
قاؿ البركيسكم" :يخاطبكف به الدبي كالمؤمديف حيث كادكا مشاركيف له  يي الكعد كتبلكة

اآليات المتضمد له ،كجكاب الشرط محذكؼ أم إف كدتـ صادقيف ييما تخيركده مف مجيء اليساع

كالحشر يبيدكا دقته" (ْ).

* قاؿ تعالى[ :إِ ِن ْار َٕم ْبت ُْؿ َ٩م ِٶمدَّ ُ َُت َّـ َٖم ًَل َٖم ُة َأ ْ٠م ُپم ٍر َو َّ
ا٬مًلئِل َِل ْ َُيِ ْٳم َـ] {ال َّطالق.}4:
قاؿ البركيسكم" :اعتراض كجكاب الشرط محذكؼ أم ارتبتـ ييها ياعممكا أدها ثبلث

أشهر"(ٓ).

 -24حذف جواب القسم:
كرد يي حذؼ جكاب الديسـ يي عدة مكاض يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
احلرام إِ ْن َ٠ماء اهللُ َآ ِٰمٽمِ٥م ُ َ ِ
احل هؼ َ٬متَدْ ُٙم ُٻم َّـ ا َٚم ْس ِ
ا٬مرؤْ َيا ٔمِ َ
٥م
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٹمدْ َصدَ َق ا ُ
ُم هٻمٹم َ
َ
جدَ َ َ َ
هلل َر ُٟمق َ٬م ُف ُّ
َ
وٟمٺم ُْؿ َو ُٰم َٹم ه ِ
يـ] {الػتح.}27:
ٮم َ
ُر ُء َ
(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صُِٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صْٖٕ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْْْ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صٔٗ.

(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صّٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُْٖ ،جِ ،صْْٕ ،جِ،
صَُّ ،جِ ،صُِٕ ،جّ ،صُِِ ،جّ ،صُّ ،جْ ،صّٕ ،جٓ ،صّٔ ،جٔ ،صّْٗ ،جٗ،
صُٖٖ.

-ُِٗ-

قاؿ البركيسكم" :جكاب كهك عمى األكليف جكاب قيسـ محذكؼ أم :كاهلل لتدخمده يي العاـ

الثادي" (ُ).

س وا٬م َّثټمر ِ
اجلق ِع و َڀم ْٹم ٍ ِ
اخلق ِ
* قاؿ تعالى[ :و َ٬مٽمَب ُٻمق َّڀمٺمُؿ ٔمِ َ ٍ ِ
ِ
ات َو َٔم ه ِ
ف َو ُ
٧م
َ
٭مء ٰم َـ َ ْ
ص ٰم َـ األَ ْٰم َقال َواألَ ْڀم ُٸم ِ َ َ َ
َ ْ َ ْ ْ
يـ] {البؼرة.}155:
ا٬مٲمأمِ ِر َ
َّ
قاؿ البركيسكم" :البلـ جكاب قيسـ محذكؼ أم :كاهلل لدعاممدكـ معامم المبتمى هؿ تصبركف

عمى الببلء كتيستيسممكف لمدضاء أك ال" (ِ).

قن] {يس.}62:
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م َٹمدْ َأ َض َّؾ ِٰمٽمْٺم ُْؿ ِٗمبِ ًًّل ٫مَثِ ًٜما َأ َ٩م َٻم ْؿ َٕم ُٺمقڀمُقا َٕم ْٶم ِٹم ُٻم َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ ،كالخطاب لبدي آدـ" (ّ).
ؽ ٔمِس َڂم ِ
ؽ إِ َ٦م ڀم ِ َٶم ِ
ال َڀم ْٶم َجتِ َ
اٗم ِف] {ص.}24:
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٬م َٹمدْ َ٢م َٻم َټم َ ُ
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ قصد به  المبالغ يي إدكار يعؿ صاحبه ،كتهجف

طمعه يي دعج مف ليس له غيرها م أف له قطعيان مدها" (ْ).

ِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :يا َأُّيا ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا َ٬مٿمب ُٻمق َّڀمٺمُؿ اهللُ ٔمِ َ ٍ ِ
ا٘مٺم ُْؿ] {ادائدة.}94:
ا٬مٲم ْٿمد َٕمٽمَا ُ٬م ُف َأ ْيديٺم ُْؿ َو ِر َٰم ُ
٭مء ٰم َـ َّ
َْ َ ُ
َ َ
ْ
َ ُّ َ
قاؿ البركيسكم" :يداؿ بمكته بمكان جربته كاختبرته ،كالبلـ جكاب قيسـ محذكؼ أم كاهلل

ليعاممدكـ معامم مف يختبركـ ليتعرؼ أحكالكـ" (ٓ).

ت َڀم ْٸم ِز ٩مَا٨مْ ِٸمر ِٓم َ٩م َٷم َٸمر َ٬مف إِ َّڀمف هق ا٬م َٷم ُٸمقر ِ
ٿمؿ] {الؼصص.}16:
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب إِ هِّن َ٢م َٻم ْټم ُ
َ ُ ُ ُ َ
ا٬مر٘م ُ
ُ َّ
ْ
قاؿ البركيسكم" :إما قيسـ محذكؼ الجكاب أم أقيسـ عميؾ بإدعامؾ عمي بالمغفرة ألتكبف"(ٔ).
* قاؿ تعالىَ [ :وا ْڀم ُٵم ْر إِ َ٦م إِ َ َِل َ
ت َ٣م َٻم ْٿم ِف َ٣ما٫مِ ًٸما َ٬مٽم َُح هر َ٪مٽمَّ ُف ُٖم َّؿ َ٬مٽمَٽم ِْس َٸمٽمَّ ُف ِّم ا٬م َٿم هؿ ڀم َْس ًٸما] {طه.}97:
ؽ ا َّ٬م ِذي َ٢م ْٻم َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ أم :بالدار" (ٕ).
ِ
ون َو ِز ًيرا] {الػرقان.}35:
َاب َو َٗم َٶم ْٻمٽمَا َٰم َٶم ُف َأ َٙما ُه َه ُار َ
قٟمك ا٬مٺمت َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م َٹمدْ َآ َٕم ْٿمٽمَا ُٰم َ

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صِٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صِِٔ.
(ّ )
(ْ )
(ٓ )
(ٔ )
(ٕ )

ركح
ركح
ركح
ركح
ركح

البياف،
البياف،
البياف،
البياف،
البياف،

جٕ،
جٖ،
جِ،
جٔ،
جٓ،

صَِْ.
صَِ.
صْْٓ.
صُْٕ.
صِْٕ.

-َُّ-

قاؿ البركيسكم" :البلـ جكاب لديسـ محذكؼ أم كباهلل لدد آتيدا مكيسى التكراة أم أدزلدا عميه

بعد إغراؽ يرعكف كقكمه" (ُ).
ِ
ْٝموا ِّم َأ ْڀم ُٸم ِس ِپم ْؿ َو َ٣مت َْقا ُ٣مت ًُّقا َ٫مبِ ًٜما] {الػرقان.}21:
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٹمد ْاٟمتَٺم َ ُ

قاؿ البركيسكم" :البلـ جكاب قيسـ محذكؼ أم :كاهلل ايستكبركا" (ِ).
َاع ا٬مٷم ُُر ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما َ
ور * َ٬م ُت ْب َٻم ُق َّن ِّم َأ ْٰم َقا٬مِٺم ُْؿ َو َأ ْڀم ُٸم ِسٺم ُْؿ] {آل عؿران}186-185:
احل َٿما ُة ا٬مدُّ ْڀم َٿما إِ ًَّل َٰمت ُ
قاؿ البركيسكم" :كالجمم جكاب قيسـ محذكؼ أم كاهلل لتعاممف معامم المختبر ليظهر ما

عددكـ مف الثبات عمى الحؽ" (ّ).

ِ ِ
ب ٩مِ ِٿمف] {األكعام.}12:
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٿم ْج َټم َٶمٽمَّٺم ُْؿ إِ َ٦م َي ْق ِم ا٬مٹم َٿم َاٰمة ًَل َر ْي َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ أم :كاهلل ليجمعكـ يي الدبكر مبعكثيف أك محشكريف

إلى يكـ الديام ييجازيكـ عمى شرككـ كيسائر معاصيكـ ،كاف أمهمكـ بمكجب رحمته كلـ يعاممكـ

بالعدكب الدديكي " (ْ).

* قاؿ تعالى٪َ [ :مدْ َٙم ِ ِ
يـ َ٪م َت ُٻمقا َأ ْو ًَل َد ُه ْؿ َٟم َٸم ًپما ٔمِٷم ْ ِ
َٜم ِ٣م ْٻم ٍؿ] {األكعام.}140:
َّس ا َّ٬مذ َ
َ
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ كهك ربيع كمضر كأضرابهـ مف العرب الذيف كادكا

يئدكف بداتهـ محايظ اليسبي كالفدر أم :خيسركا ديدهـ كددياهـ" (ٓ).
ُق٘ما إِ َ٦م َ٪م ْق ِٰم ِف َ٩م َٹم َال َيا َ٪م ْق ِم ا ْ٣م ُبدُ وا اهللَ َٰما ٬مَٺم ُْؿ ِٰم ْـ إِ َ٬م ٍف ٨مَ ْ ُٜم ُه] {األعراف.}59:
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٹمدْ َأ ْر َٟم ْٻمٽمَا ڀم ً

قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ تدديره :كاهلل لدد أريسمدا دكحان" (ٔ).
ِ
َ
ْٝم ِٰم ْـ َٰم ْٹمتِٺم ُْؿ َأ ْڀم ُٸم َسٺم ُْؿ إِ ْذ ٕمُدْ َ٣م ْق َن إِ َ٦م ا ِ
ون]
يـ َ٫م َٸم ُروا ُيٽمَا َد ْو َن َٚم ْٹم ُ
إل َيَم ِن َ٩م َت ْٺم ُٸم ُر َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬مذ َ
ت اهللِ أ٫م َ ُ
{غافر.}10:
قاؿ البركيسكم" :جكاب قيسـ محذكؼ كالمدت البغض الشديد لمف يراه متعاطيان كالبغض:

دفار الدفس مف الشيء ترغب عده كهك ضد الحب" (ٕ).
(ُ )
(ِ )
(ّ )
( ْ)

ركح
ركح
ركح
ركح

البياف،
البياف،
البياف،
البياف،

جٔ،
جٔ،
جِ،
جّ،

صِِٓ.
صُِْ.
صُْٓ.
صُٓ.

(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صُُٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،صُّٗ.
(ٕ) ركح البياف ،جٖ ،صُٖٕ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صُٖٗ ،جْ ،صُِّ ،جٓ،
صَّْ ،جٓ ،صُُْ ،جٓ ،صَُِ.

-ُُّ-

 -21حذف الضمير:
كرد حذؼ الضمير يي تفيسير "ركح البياف" يي مكضعيف:
* قاؿ تعالى[ :ڀم َْح ُـ َأ ْو٬مِ َٿماؤُ ٫م ُْؿ ِّم َ
احل َٿم ِاة ا٬مدُّ ْڀم َٿما َو ِّم اآلَ ِٙم َرةِ َو َ٬مٺم ُْؿ ٩مِ َٿمپما َٰما ٕم َْٱمت َِپمل َأ ْڀم ُٸم ُسٺم ُْؿ َو َ٬مٺم ُْؿ ٩مِ َٿمپما َٰما
ُزًُل ِٰمـ ٨مَ ُٸم ٍ ِ
{فصؾت.}32-31:
ٕمَدَّ ُ٣م َ
قر َر٘مٿم ٍؿ] ِّ
قن * ڀم ً ْ
قاؿ البركيسكم" :بالمؤمديف مف أهؿ الطاعات بزيادة الدرجات كالدربات قكله :دزالن حاؿ مما
تدعكف أم مف المكصكؿ ،أك مف ضميره المحذكؼ أم :ما تدعكده مفيدة لككف ما يتمدكده بالديسب
إلى ما يعطكف مف عظائـ األمكر كالدزؿ كهك ما يهيأ لمدزيؿ أم الضيؼ مف الرزؽ" (ُ).
ِِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َذ٫م ْهر َ٩مڃمِ َّن ه
٥م] {الذاريات.}55:
ا٬مذ٫م َْرى َٕمٽمْ َٸم ُع ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :أم :ايعؿ التذكير كالمكعظ كال تدعهما بالكمي أك يذكرهـ كقد حذؼ
الضمير لظهكر األمر" (ِ).
 -26حذف الحال:
كرد حذؼ الحاؿ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم مدها:
َت َي ِټمٿمٽم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق َأ ْ٣م َج َب َ
ُؽ] {األحزاب.}52:
ؽ ُ٘م ْسٽم ُُپم َّـ إِ ًَّل َٰما َٰم َٻمٺم ْ
قاؿ البركيسكم" :الكاك عاطف لمدخكلها عمى حاؿ محذكي قبمها ،كلك يي أمثاؿ هذه المكق
ال يبلحظ لها جكاب" (ّ).
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
اء َٟمٽمَ ْٺمت ُ
* قاؿ تعالى٬َ [ :م َٹمدْ َٟمټم َع اهللُ َ٪م ْق َل ا َّ٬مذ َ
ُب َٰما َ٪ما ُ٬مقا َو َ٪م ْت َٻم ُپم ُؿ األَ ْڀمبِ َٿم َ
يـ َ٪ما ُ٬مقا إِ َّن اهللَ َ٩مٹم ٌٜم َوڀم َْح ُـ َأ٨مْ ٽم َٿم ُ
ٔمِٷم ْ ِ
َٜم َ٘م ٍّؼ] {آل عؿران.}181:
قاؿ البركيسكم" :متعمؽ بمحذكؼ كق حاالن مف قتمهـ أم كائدان بغير حؽ كجرـ يي اعتدادهـ

أيضان كما هك يي دفس األمر" (ْ).

ِ
ُقن ِّم َآ َذ ِ ِ
{فصؾت.}44:
يـ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
اَّن ْؿ َو ْ٪م ٌر َو ُه َق َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ َ٣م ًټمك] ِّ
* قاؿ تعالىَ [ :وا َّ٬مذ َ

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صِٕٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صُّٕ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صَُِ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صَُْ.

-ُِّ-

قاؿ البركيسكم" :أم :ثدؿ كصمـ عمى أف التددير هك أم الدرآف يي آذادهـ كقر عمى أف
كقر خبر لمضمير المددر ،كيي آذادهـ متعمؽ بمحذكؼ كق حاالن لكقر البياف محؿ الكقر" (ُ).
* قاؿ تعالىُٖ [ :مؿ ٔمٶم ْثٽمَا ِٰمـ ٔمٶم ِد ِه رٟم ًًل إِ َ٦م َ٪مق ِٰم ِپمؿ َ٩مجاءوهؿ ٔمِا٬مبٿمٽم ِ
َات َ٩م ََم ٫مَاڀمُقا ٬مِ ُٿم ْڂم ِٰمٽمُقا ٔمِ ََم ٫م ََّذ ُٔمقا ٔمِ ِف ِٰم ْـ
َّ َ َ
ْ ْ َ ُ ُ ْ َه
ْ َْ ُ ُ
َ٪م ْب ُؾ] {يوكس.}74:
قاؿ البركيسكم" :بالمعجزات الكاضح مثبت لدعكاهـ كالباء إما متعمد بالفعؿ المذككر عمى
أدها لمتعدي  ،أك بمحذكؼ كق حاالن مف ضمير جاؤكا أم :ممتبيسيف بالبيدات كالمراد :جاء كؿ ريسكؿ
بالبيدات الكثيرة يإف مراعاة ادديساـ اآلحاد إلى اآلحاد كادما هي ييما بيف ضميرم جاؤكهـ" (ِ).

 -21حذف الجمل عمى ما قبميا:
كرد حذؼ الجمم يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض قميم :
ُقن ََُل ْؿ َ٣مدُ ًّوا َو َ٘مزَ ڀمًا] {الؼصص.}8:
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما٬م َت َٹم َٴم ُف َآ ُل ٩مِ ْر َ٣م ْق َن ٬مِ َٿمٺم َ
قاؿ البركيسكم" :الفاء يصيح مفصح عف عطفه عمى جمم محذكي  ،كااللتداط إصاب
الشيء مف غير طمب" (ّ).
ِ
قق َواألَ ْ٣مٽم ِ
ا٬مس ِ
َاق] {ص.}33:
* قاؿ تعالىُ [ :ر ُّد َ
وها َ٣م َ َّ٤م َ٩م َٴمٸم َؼ َٰم ْس ًحا ٔمِ ُّ
قاؿ البركيسكم" :الفاء يصيح مفصح عف جمم قد حذيت ثد بدالل الحاؿ عميها كايذادان
بغاي يسرع االمتثاؿ باألمر ،كطفؽ مف أيعاؿ المدارب الدال عمى شركع ياعمها يي مضمكف
الخبر" (ْ).
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ ْ٬م ِؼ َ٣م َٲم َ
ب] {الـؿل.}10:
اك َ٩م َٻم ََّم َر َآ َها َ َْت َت ُّز ٫م ََځم ََّّنَا َٗم ٌّ
ان َو َّ٦م ُٰمدْ ٔمِ ًرا َو َِل ْ ُي َٶم هٹم ْ
قاؿ البركيسكم" :الفاء يصيح تفصح عف جمم محذكي كأده قيؿ :يألداها ياددمبت حي
تيسعى يمما أبصرها تتحرؾ بحرك شديدة كتذهب إلى كؿ جادب حاؿ ككدها" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صَُّ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صّٕ.

(ّ) ركح البياف ،جٔ ،صَُْ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صّّ.
(ٓ) ركح البياف ،جٔ ،صّْٓ.

-ُّّ-

 -28حذف الظرف:
كرد حذؼ الظرؼ يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
زُق َأه َٻمف ِٰمـ ا٬م َّثټمر ِ
ِ
ِ
ات َٰم ْـ َآ َٰم َـ ِٰمٽم ُْپم ْؿ ٔمِاهللِ
ٿمؿ َر هب ْ
اٗم َٶم ْؾ َه َذا َٔم َٻمدً ا َآٰمٽمًا َو ْار ْ ْ ُ َ َ َ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ ْذ َ٪م َال إِ ْٔم َراه ُ
َوا٬م َٿم ْق ِم اآلَ ِٙم ِر َ٪م َال َو َٰم ْـ َ٫م َٸم َر َ٩م ُځم َٰم هت ُٶم ُف َ٪مٻمِ ًٿمًل] {البؼرة.}126:
قاؿ البركيسكم" :يدميبلن صف مصدر محذكؼ ،كيجكز أف يككف صف ظرؼ محذكؼ أم:

أمتعه زمادان قميبلن كهك مدة حياته" (ُ).
 -29حذف المصدر:

كرد حذؼ المصدر يي تفيسير "ركح البياف" يي عدة مكاض مدها:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َ ِ ِ
َّسا] {الذاريات.}3:
اجلار َيات ُي ْ ً
قاؿ البركيسكم" :ييس انر صف لمصدر محذكؼ أم :ياليسفف الجاري يي البحر جريان ييسي انر أم

ذا ييسر كيسهكل " (ِ).

ؽ ُڀم َٸمٲم ُؾ اآلَي ِ
ِ
ون] {يوكس.}24:
ات ٬مِ َٹم ْق ٍم َي َت َٸمٺم َُّر َ
* قاؿ تعالى٫[ :م ََذ٬م َ ه
َ
قاؿ البركيسكم" :الكاؼ صف مصدر محذكؼ أم :مثؿ ذلؾ التفصيؿ البدي " (ّ).
ؽ َڀم َب َځم ُه ْؿ ٔمِ َ
* قاؿ تعالى[ :ڀم َْح ُـ َڀم ُٹم ُّص َ٣م َٻمٿمْ َ
احل هؼ] {الؽفف.}13:
قاؿ البركيسكم" :صف لمصدر محذكؼ أم :ددص ددصان ممتبيسان بالحؽ كالصدؽ" (ْ).

قن] {ال ُّطور.}19:
اذ ُٔمقا َهٽمِٿمئًا ٔمِ ََم ُ٫مٽمْت ُْؿ َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
* قاؿ تعالى٫ُ [ :م ُٻمقا َو ْ َ

قاؿ البركيسكم" :يهديئان صف لمصدر محذكؼ أك طعامان كشرابان هديئان يهك صف مفعكؿ به

محذكؼ يإف ترؾ ذكر المأككؿ كالمشركب دالل عمى تدكعهما ككثرتهما" (ٓ).

ِ
ِ
ُقن ِٓم َ
ٝم َو ْاٰم َر َأ ِِت َ٣ما٪مِ ٌر َ٪م َال ٫م ََذ٬مِ َ
اء]
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب َأڀمَّك َيٺم ُ
ؽ اهللُ َي ْٸم َٶم ُؾ َٰما َي َٱم ُ
٨مًُل ٌم َو َ٪مدْ َٔم َٻمٷمَٽم َل ا٬مٺم َ ُ
{آل عؿران.}40:

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَِّ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صُْٓ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صّٖ.

(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صِِّ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صَُٗ.

-ُّْ-

قاؿ البركيسكم" :ياهلل مبتدأ كيفعؿ خبر ،كالكاؼ يي محؿ الدصب عمى أدها يي األصؿ
دعت لمصدر محذكؼ أم :اهلل يفعؿ ما يشاء أف يفعمه يعبلن مثؿ الفعؿ العجيب كالصد البدي الذم
هك خمؽ الكلد مف شيخ ياف كعجكز عاقر" (ُ).

َاك ٔمِ َ
* قاؿ تعالى[ :إِڀمَّا َأ ْر َٟم ْٻمٽم َ
احل هؼ َٔم ِٱم ًٜما َوڀم َِذ ًيرا َوإِ ْن ِٰم ْـ ُأ َّٰم ٍة إِ ًَّل َٙم ًَل ٩مِ َٿمپما ڀم َِذ ٌير] {فاطر.}24:
قاؿ البركيسكم" :أم :حاؿ ككددا محديف أك مف المريسؿ بالفتح أم :حاؿ ككدؾ محدان
أك صف ػ ػ ػ ػ ػ ػ لمصدر محذكؼ أم :إريساالن مصحكبان بالحؽ كأريسمداؾ بالديف الحؽ الذم هك اإليسػ ػ ػبلـ

أك بالدرآف" (ِ).

اب ا٬مٽم ِ
َّؽ ِٰم ْـ َأ ْص َح ِ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َتَ َت َّْع ٔمِ ُٺم ْٸم ِر َك َ٪مٻمِ ًٿمًل إِڀم َ
َّار] {الزُّ مر.}8:
قاؿ البركيسكم" :أم :تمتعان قميبلن يهك صف مصدر محذكؼ أك زمادان قميبلن يهك صف زماف

محذكؼ" (ّ).

ِ
ِ
* قاؿ تعالى٫[ :مَا َّ٬م ِذ ِ
اٟمت َْټم َت ُٶمقا ٔمِخَ ًَل٪مِ ِپم ْؿ
َ
يـ ٰم ْـ َ٪م ْبٻمٺم ُْؿ ٫مَاڀمُقا َأ َ٠مدَّ ٰمٽمْٺم ُْؿ ُ٪م َّق ًة َو َأ ْ٫م َث َر َأ ْٰم َق ًاًل َو َأ ْو ًَل ًدا َ٩م ْ
اٟمت َْټم َت ْٶمت ُْؿ ٔمِخَ ًَل٪مِٺم ُْؿ] {التوبة.}69:
َ٩م ْ
قاؿ البركيسكم" :الكاؼ يي محؿ الدصب عمى أده دعت لمصدر محذكؼ أم :ايستمتاعان

كايستمتاعكـ" (ْ).

ج ٍد واد٣مقه ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ ٫م َََم
ِمٻمٲم َ
٥م َ٬م ُف ا٬مده َ
قهٺم ُْؿ ٣مٽمْدَ ٫م هُؾ َٰم ْس ِ َ ْ ُ ُ
ٿمټمقا ُو ُٗم َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ َٰم َر َر هِب ٔمِا٬مٹم ْسط َو َأ٪م ُ
ون] {األعراف. }29:
َٔمدَ َأ٫م ُْؿ َٕم ُٶمق ُد َ
قاؿ البركيسكم" :إليه بإعادته ييجازيكـ عمى أعمالكـ كالكاؼ يي محؿ الدصب عمى أده
صف مصدر محذكؼ تدديره تعكدكف عكدان مثؿ ما بدأكـ" (ٓ).

قن ِٰم ْـ َ٣م َټم ٍؾ إِ ًَّل ُ٫مٽمَّا َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ ُ٠م ُپمق ًدا]
ُقن ِّم َ٠م ْځم ٍن َو َٰما َٕم ْت ُٻمق ِٰمٽمْ ُف ِٰم ْـ ُ٪م ْر َآ ٍن َو ًَل َٕم ْٶم َټم ُٻم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما َٕمٺم ُ

{يوكس.}61:

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صّّ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صّّٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صٖٗ.

(ْ) ركح البياف ،جّ ،صّْٖ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صُِٔ.

-ُّٓ-

قاؿ البركيسكم" :الضمير لمشأف كالظرؼ صف لمصدر محذكؼ أم تبلكة كائد مف الشأف؛

ألف تبلكة الدرآف معظـ شأف الريسكؿ" (ُ).

ِ
اء َي ْق ِٰم ِپم ْؿ َه َذا] {األعراف.}51:
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما٬م َٿم ْق َم َڀمٽم َْس ُ
اه ْؿ ٫م َََم ڀم َُسقا ٬م َٹم َ
قاؿ البركيسكم" :يي محؿ الدصب عمى أده دعت لمصدر محذكؼ أم دديساهـ ديسيادان مثؿ

ديسيادهـ لداء يكمهـ هذا يمـ يخطركه ببالهـ كلـ ييستعدكا له" (ِ).

ِ
ت َ٣م َٻم ْٿمٽمَا ٫مِ َس ًٸما َأ ْو ٕم َْځم ِ َِت ٔمِاهللِ َوا َٚم ًَلئِٺم َِة َ٪مبِ ًٿمًل] {اإلرساء.}92:
ا٬مس ََم َء ٫م َََم ز ََ٣م ْټم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْو ٕم ُْسٹم َط َّ
قاؿ البركيسكم" :جم كيسف كدط كقطع لفظان كمعدى حاؿ مف اليسماء ،كالكاؼ يي محؿ

الدصب عمى أده صف مصدر محذكؼ أم إيسداطان مماثبلن" (ّ).
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ َذا ٪مِ َ
َّاس] {البؼرة.}13:
ٿمؾ ََُل ْؿ َآٰمٽمُقا ٫م َََم َآ َٰم َـ ا٬مٽم ُ

قاؿ البركيسكم" :كما آمف الداس الكاؼ يي محؿ الدصب عمى أده دعت لمصدر مؤكد

محذكؼ أم :آمدكا إيمادان مماثبلن إليمادهـ يما مصدري أك كاي أم :حددكا إيمادكـ كما تحدؽ

إيمادهـ" (ْ).

 -10حذف المنادى:
كرد يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
قه ُپم ْؿ ِّم ا٬مٽم ِ
ا٬مر ُٟم َ
قًل] {األحزاب.}66:
َّار َي ُٹمق ُ٬م َ
ب ُو ُٗم ُ
* قاؿ تعالىَ [ :ي ْق َم ُٕم َٹم َّٻم ُ
قن َيا َ٬مٿمْ َتٽمَا َأ َ١م ْٶمٽمَا اهللَ َو َأ َ١م ْٶمٽمَا َّ
قاؿ البركيسكم" :يا هؤالء يالمدادل محذكؼ ،كيجكز أف يككف (يا) لمجرد التدبيه مف غير

قصد إلى تعييف المدبه" (ٓ).
ثانياً :اإلطناب:

اإلطناب لغـــة :الببلغػ ػ يػ ػي المدطػ ػؽ كالكص ػ ػؼ ،مدحػ ػان كػ ػاف أك ذم ػان ،كأطدب يي الكبلـ :بالغ ييه.
كاإلطداب :المبالغ يي مدح أك ذـ ،كاإلكثار ييه (ٔ).
(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )
(ٓ )
( ٔ)

ركح البياف ،جْ ،صِٔ.
ركح البياف ،جّ ،صُِٖ.
ركح البياف ،جٓ ،صَِْ.
ركح البياف ،جُ ،صُٔ ،لمزيد مف الشكاهد ادظر :ركح البياف ،جُ ،صٕٗ ،جّ ،صُٖٔ ،جْ،
صَِّ.
ركح البياف ،جٕ ،صِّْ.
الميساف ،البف مدظكر ،جّ ،ص َِٕٗ.

-ُّٔ-

اإلطناب اصطالحاً :كهك زيادة المفظ عمى المعدى لفائدة جديدة يهك عكس اإليجاز كاإليجاز له
مكض ييخاطب به الخكاص ،كاإلطداب له مكض ييخاطب به العكاـ كالخكاص (ُ).


الفوائد البالغية لإلطناب:
كاإلطداب يفيد المبالغ يي الكبلـ ،كزيادة التصكر لممعدى المدصكد كيفهـ ذلؾ مف المعدى

المغكم لمكمم يداؿ لمريح أطدبت :إذا اشتد هبكبها.
كأطدب الرجؿ يي يسيره :إذا أيسرع كاشتد ييه (ِ).
عرض الجاحظ لئلطداب يداؿ" :كقد بديت –أبداؾ اهلل -أبكاب تكجب اإلطال كتخرج إلى
اإلطداب ،كليس بإطال ما لـ يجاكز مددار الحاج ككقؼ عدد مدتهى البغي ".
ياإلطداب كاإلطال يي رأم الجاحظ مترادياف كمداببلف لئليجاز كهما عدده :كؿ ما جاكز

مددار الحاج مف الكبلـ كلـ يدؼ عدد مدتهى البغي " (ّ).

كأشار أبك هبلؿ العيسكرم إلى اإلطداب يي معرض كبلمه عف الحاج إلى اإليجاز

كاإلطداب يداؿ" :كالدكؿ الدصد أف اإليجاز كاإلطداب يحتاج إليهما يي جمي الكبلـ ككؿ دكع مده،

كلكؿ كاحد مدهما مكض  ،يالحاج إلى اإليجاز يي مكضعه كالحاج إلى اإلطداب يي مكاده يمف

أزاؿ التدبير يي ذلؾ عف جهته كايستعمؿ اإلطداب يي مكض اإليجاز ،كايستعمؿ اإليجاز يي

مكض اإلطداب" (ْ).

كهك أبك هبلؿ متأثر يي هذا الرأم بأقكاؿ اليسابديف يي الببلغ كدكؿ الدائؿ" :الببلغ

اإليجاز يي غير عجز ،كاإلطداب يي غير خطؿ" (ٓ).

إذف اإلطداب عدد أبي هبلؿ العيسكرم عكس اإليجاز ،ألده قاؿ :اإلطداب بياف ،كالبياف إدما

بمكغ اإلشباع.

كعدد ابف األثير :هك المبالغ يي الكبلـ التي هي أعـ مف التطكيؿ كاإلشباع إذ قد تككف

المبالغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بكض الماضي مكض المضارع كعكيس ػه كدح ػ ػكه مما يذكر يي بابه ،ياإلطداب دكع مف
أدكاع المبالغ (ٔ).

(ُ) معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،أحمد مطمكب ،مكتب لبداف ،بيركت ،الجزء األكؿ ،ص ِِْ.
(ِ) يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،صِِّ.
(ّ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صَِِ.
(ْ) الصداعتيف ،ص َِٗ.

(ٓ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صَِّ.
(ٔ) اإلكيسير يي عمـ التفيسير ،تحديؽ :عبد الدادر حيسيف ،دار األكزاعي ،ُٖٗٗ ،بيركت ،صِّْ.

-ُّٕ-

* صور اإلطناب:
أوالً :التفصيل بعد اإلجمال:
دفس معدى اإليض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاح بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد اإلبهاـ كذلؾ لتدرير المعدى يي ذه ػ ػ ػ ػف اليسام دحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػك
اخل ْٻم ِد وٰم ْٻم ٍ
ِ
ان َ٪م َال َيا َآ َد ُم َه ْؾ َأ ُد ُّ٬م َ
قكله تعالى٩َ [ :م َق ْٟم َق َس إِ َ٬م ْٿم ِف َّ
ؽ ًَل َيبْ َٛم] {طه،}120:
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
ؽ َ٣م َٛم َ٠م َج َرة ُ َ ُ
يعبارة (كيسكس إليه الشيطاف) كبلـ مجمؿ مبهـ يصمه ككضحه الكبلـ الذم تبله (ُ).

اإليضاح بعد اإلبيام وأسرار بالغتو تتردد بين أن تكون:
ُ -رؤي المعدى المدصكد التعبير عده يي صكرتيف مختمفتيف بمجيئه البيسان كيسكتيف :كيسكة
الغمكض كاإلبهاـ ،ككيسكة الكضكح كالبياف.

ِ -حصكؿ المتع الكامم بإدراكه عمى مرحمتيف.

ِ
ّ -تفخيـ األمر كتعظيمه :مثؿ قكله تعالىَ [ :و َ٪م َٳمٿمْٽمَا إِ َ٬م ْٿم ِف َذ٬مِ َ
قع
ؽ األَ ْٰم َر َأ َّن َدأمِ َر َه ُڂم ًَلء َٰم ْٹم ُٴم ٌ
ِ
٥م] {احلجر ،}66:يفي إبهاـ األمر أكالن ،كتكضيحه ثاديان تفخيـ ليسد أم تفخيـ.
ُٰم ْٲمبِح َ
كمف كجه دظر اليسكاكي اإلطداب" :هك تأدي المعدى بعبارة زائدة عمى متعارؼ األكيساط
ألغراض ييسعى األديب إلى تحديدها"

(ِ)

كرد التفصيؿ بعد اإلجماؿ يي مكاض يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ٫م هُؾ َ ٍ َ
َّضا ُڀمخْ ِر ُج ِٰمٽمْ ُف
اء َ٩م َځم ْٙم َر ْٗمٽمَا ٔمِ ِف َڀم َب َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ُه َق ا َّ٬مذي َأ ْڀمزَ َل ٰم َـ َّ
ا٬مس ََمء َٰم ً
رء َ٩مځم ْٙم َر ْٗمٽمَا ٰمٽمْ ُف َٙم ً
ْ
ان داڀمِٿم ٌة وٗمٽم ٍ
ِ ِ
ِ
٘مبا ٰم َ ِ ِ
َّات ِٰم ْـ َأ ْ٣مٽم ٍ
٨مَٜم ُٰمت ََٱمأمِ ٍف
ا٬مر َّٰم َ
َاب َوا٬مزَّ ْيت َ
ٞما٫م ًبا َوٰم َـ ا٬مٽمَّخْ ِؾ ٰم ْـ َ١م ْٻمٶم َپما ٪مٽم َْق ٌ َ َ َ َ
ُقن َو ُّ
ان ُٰم ْٱم َتبِ ًپما َو ْ َ
َ ًّ ُ َ
ا ْڀم ُٵمروا إِ َ٦م َٖمټم ِر ِه إِ َذا َأ ْٖمټمر ويٽم ِْٶم ِف إِ َّن ِّم َذ٬مِٺمُؿ َآلَي ٍ
ُقن] {األكعام.}99:
ات ٬مِ َٹم ْق ٍم ُي ْڂم ِٰمٽم َ
ْ َ
ََ ََ
َ
ُ
قاؿ البركيسكم" :شركع يي تفصيؿ ما أجمؿ مف اإلخراج ،كقد بدأ بتفصيؿ حاؿ الدجـ أم
يأخرجدا مف الدبات الذم ال يساؽ له شيئان غصدان" (ّ).
ِ
ا٬مر ْأ ُس َ٠م ْٿم ًبا َو َِل ْ َأ٫م ُْـ ٔمِدُ َ٣مائِ َ
ؽ َر هب َ٠م ِٹم ًّٿما]
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َر هب إِ هِّن َو َه َـ ا٬م َٶم ْٵم ُؿ ٰمٽمهل َو ْا٠م َت َٶم َؾ َّ
{مريم.}4:
قاؿ البركيسكم" :كمدي متعمد بمحذكؼ كق حاالن كهك حاؿ مف العظـ ،كهك تفصيؿ بعد

اإلجماؿ لزيادة التدرير؛ ألف العظـ مف حيث أده يصدؽ عمى عظمه يفيد ديسبته إليه إجماالن" (ْ).
(ُ) المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعرض ،د .دايؼ معركؼ ،صُٖ.
(ِ) الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،صِْٕ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صٖٕ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صُّٔ.

-ُّٖ-

ِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ه َذ ِ
اب ِٰم ْـ ڀم ٍ
ب ِٰم ْـ َ٩م ْق ِق
يـ َ٫م َٸم ُروا ُ٪م هٴم َٶم ْ
ان َٙم ْٲم ََم ِن ْ
َار ُي َٲم ُّ
ت ََُل ْؿ ٖم َٿم ٌ
اٙمت ََٲم ُټمقا ِّم َر هِّبِ ْؿ َ٩ما َّ٬مذ َ
وٟم ِپمؿ َ ِ
رء ِ
ٿمؿ] {احلج.}19:
احلټم ُ
ُ
ُ ُ
قاؿ البركيسكم" :تفصيؿ لما أجمؿ يي قكله يفصؿ بيدهـ اآليات" (ُ).
اب ا٬م َٿم ِټم ِ
اب ا٬م َٿم ِټم ِ
٥م] {الواقعة.}27:
٥م َٰما َأ ْص َح ُ
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ ْص َح ُ
قاؿ البركيسكم" :شركع يي تفصيؿ ما أجمؿ عدد التديسيـ مف شؤكدهـ الفاضم إثر تفصيؿ
شؤكف اليسابديف" (ِ).
ِ
ِ
ِ
َ
ر ٍء]
٧مڀمَا َ٣م َٻم ْٿمپم ْؿ ٫م َُّؾ َ ْ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق أ َّڀمٽمَا َڀمزَّ ْ٬مٽمَا إِ َ٬م ْٿمپم ُؿ ا َٚم ًَلئ َٺم َة َو َ٫م َّٻم َټم ُپم ُؿ ا َٚم ْقٕمَك َو َ٘م َ ْ
{األكعام.}111:
ِ
اء ْت ًَل
قاؿ البركيسكم" :تفصيؿ ما ذكر عمى اإلجماؿ بدكلهَ [ :و َٰما ُي ْٱمٶم ُر٫م ُْؿ َأ ََّّنَا إِ َذا َٗم َ

ُقن] {األكعام ،}109:أم كلك أددا أدزلدا إليهـ المبلئك كما ييسألكه بدكلهـ لك أدزؿ عميدا المبلئك
ُي ْڂم ِٰمٽم َ
يدراهـ عيادان" (ّ).
ِ
ِ
ِ
ْحتِ ِف] ُّ
{الشورى.}8:
اء ِّم َر ْ َ
اء اهللُ َجل َٶم َٻم ُپم ْؿ ُأ َّٰم ًة َوا٘مدَ ًة َو٬مَٺم ْـ ُيدْ ٙم ُؾ َٰم ْـ َي َٱم ُ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق َ٠م َ

قاؿ البركيسكم" :أم يي الدديا كالضمير لجمي الداس المشار إليهـ بالفريديف يريدان كاحدان،

كجماع كاحدة مهتديف أك ضاليف كهك تفصيؿ لما أجممه ابف عباس  يي قكله عمى ديف
كاحد"(ْ).

ِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :إِ ْذ ٗماء َْتؿ ا٬مرٟم ُؾ ِٰمـ ٔم ِ ِ
اء َر ُّٔمٽمَا َألَڀم َ
ْزَل
ْ َْ
َ َ ُ ُ ُّ ُ
٥م َأ ْيدُّيِ ْؿ َوٰم ْـ ٙمَ ْٻمٸم ِپم ْؿ َأ ًَّل َٕم ْٶم ُبدُ وا إِ ًَّل اهللَ َ٪ما ُ٬مقا َ٬م ْق َ٠م َ
ض ٔمِٷم ْ ِ
َٜم َ
ْٝموا ِّم األَ ْر ِ
{فصؾت.}15-14:
َٰم ًَلئِ َٺم ًة َ٩مڃمِڀمَّا ٔمِ ََم ُأ ْر ِٟم ْٻمت ُْؿ ٔمِ ِف ٫مَا٩مِ ُر َ
احل هؼ] ِّ
ون * َ٩م َځم َّٰما َ٣ما ٌد َ٩م ْ
اٟمتَٺم َ ُ
قاؿ البركيسكم" :لما كاف التفصيؿ ميسببان عف اإلجماؿ اليسابؽ أدخؿ عميه الفاء لميسببي " (ٓ).
ثانياً :عطف العام عمى الخاص:
كالغرض مف ذلؾ هك إيادة العمكـ م العداي بشأف الخاص دحك قكله تعالىَ [ :ر هب ا٨م ِْٸم ْر
ِٓم و٬مِقا٬مِدَ ي و َٚم ِـ د َٙم َؾ ٔمٿمتِل ٰم ْڂم ِٰمٽمًا و٬مِ ْٻمټم ْڂم ِٰمٽمِ٥م وا ُٚم ْڂم ِٰمٽم ِ
َات] {كوح ،}28:يمفظ "لي كلكالدم" زائد يي اآلي
َ َ
َ َ َّ َ ْ َ
َ ُ
َْ َ ُ
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صَِ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صِّّ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صَٗ.

(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صَِّ.
(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،صِٖٔ.

-ُّٗ-

لدخكؿ معداه يي عمكـ المؤمديف كالمؤمدات يهذاف المفظاف "المؤمديف كالمؤمدات" لفظاف عاماف
يدخ ػ ػ ػؿ يي عمكمهما مف ذكر قبؿ ذلؾ أم "لي كلكالدم" إليادة العمكـ م العداي بالخاص لذكره
مرتيف :مرة كحده ،كمرة مددرج تحت العاـ" (ُ).
كرد عطؼ العاـ عمى الخاص يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
* قاؿ تعالى[ :ويٶم َٻمؿ ٰما ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َو َٰما ِّم األَ ْر ِ
ر ٍء َ٪م ِد ٌير] {آل عؿران.}29:
َّ َ َ
ََْ ُ َ
ض َواهللُ َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :ال يخفى عميه مف شيء قط يبل يخفى عميه يسركـ كعمدكـ ،كهك مف باب
إيراد العاـ بعد الخاص تأكيدان له كتدري انر" (ِ).
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
اء]
ا٬مٲم َقا٣م َؼ َ٩م ُٿمٲم ُ
ا٬مر ْ٣مدُ ٔمِ َح ْټمده َوا َٚم ًَلئ َٺم ُة ٰم ْـ ٙمٿم َٸمتف َو ُي ْرٟم ُؾ َّ
* قاؿ تعالىَ [ :و ُي َس هب ُح َّ
ٿمب ِ َِّبا َٰم ْـ َي َٱم ُ
{الرعد.}13:
قاؿ البركيسكم" :مف عطؼ العاـ عمى الخاص أم :كييسبح المبلئك مف خكؼ اهلل كخشيته
كهيبته كجبلله كذلؾ ألده إذا يسبح الرعد كتيسبيحه ما ييسم مف صكته لـ يبؽ ممؾ إال ري صكته
بالتيسبيح ييدزؿ الدطر كالمبلئك خائفكف مف اهلل ،كليس خكيهـ كخكؼ ابف آدـ يإده ال يعرؼ أحدهـ
مف عمى يميده كمف عمى ييساره كال يشغمه عف عبادة اهلل طعاـ كال شراب كال شيء أصبلن" (ّ).
ثالثاً :عطف الخاص عمى العام:
مف ضركب اإلطداب ،كيككف ذلؾ لمتدبيه عمى يضؿ الخاص حتى كأده ليس مف جدس
العاـ لما امتاز به عف يسائر أيراده مف األكصاؼ تدزيبلن لمتغاير يي الكصؼ مدزل التغاير يي
ِ
وح ٩مِ َٿمپما] {الؼدر ،}4:يدد خص اهلل  الركح كهك
ا٬مر ُ
الذات دحك قكله تعالىَٕ [ :مٽمَزَّ ُل اٚمَ ًَلئ َٺم ُة َو ُّ
(جبريؿ) بالذك ػر م أدػ ػه مف داخ ػ ػؿ عم ػ ػكـ المبلئك ػ تكريمان له كتعظيمان لشأده كأده مف جدس آخر،
كيائدة الزيادة هدا التدكيه بشأف الخاص" (ْ).
كرد عطؼ الخاص عمى العاـ يي مكاض يي تفيسير "ركح البياف":
ِ
ِ
ا٬مٲم ًَل َة ٬مِ ِذ٫م ِْري] {طه.}14:
* قاؿ تعالى[ :إِڀمَّٽمل َأڀمَا اهللُ ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل َأڀمَا َ٩ما ْ٣م ُبدْ ِِّن َو َأ٪م ِؿ َّ

(ُ) عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صَِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صُِ.

(ّ) ركح البياف ،جْ ،صِّٕ.
(ْ) معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،صِّْ.

-َُْ-

قاؿ البركيسكم" :مف عطؼ الخاص عمى العاـ لفضمه" (ُ).
قء وا٬م َٸمح َٱم ِ
ِ
قن] {البؼرة. }169:
اء َو َأ ْن َٕم ُٹمق ُ٬مقا َ٣م َٛم اهللِ َٰما ًَل َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
ا٬مس َ ْ
* قاؿ تعالى[ :إِڀم َََّم َي ْځم ُٰم ُر٫م ُْؿ ٔمِ ُّ
قاؿ البركيسكم :مف عطؼ الخاص عمى العاـ أم :أقبح أدكاع المعاصي كأعظمها ميساءة
يالزدى ياحش  ،كالبخؿ ياحش كأصؿ الفحش مجاكزة الددر يي كؿ شيء" (ِ).
ج ٍد واد٣مقه ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ]
ِمٻمٲم َ
٥م َ٬م ُف ا٬مده َ
قهٺم ُْؿ ٣مٽمْدَ ٫م هُؾ َٰم ْس ِ َ ْ ُ ُ
ٿمټمقا ُو ُٗم َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ َٰم َر َر هِب ٔمِا٬مٹم ْسط َو َأ٪م ُ
{األعراف.}29:
قاؿ البركيسكم" :أم :اعبدكه يهك مف إطبلؽ الخاص عمى العاـ يإف الدعاء مف أبكاب
العبادة كهك الخضكع لمبارم م إظهار االيتدار كااليستكاد كهك المدصكد مف العبادة كالعمرة" (ّ).
ِ
ِ ِِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :و َ٬مف ٰمـ ِّم ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون]
َّس َ
ْٝم َ
َّ َ َ
َ ُ َ ْ
ون َ٣م ْـ ٣م َبا َدٕمف َو ًَل َي ْست َْح ُ
ض َو َٰم ْـ ٣مٽمْدَ ُه ًَل َي ْستَٺم ِ ُ
{األكبقاء.}19:
قاؿ البركيسكم" :مف عطؼ الخاص عمى العاـ كالمراد المبلئك المكرمكف المدزلكف لكرامتهـ
عميه مدزل المدربيف عدد الممكؾ عمى طريد التمثيؿ كالبياف لشريهـ كيضمهـ عمى أكثر خمده ألعمى
الجمي كما زعـ أبك بكر الباقبلدي" (ْ).
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
قء
* قاؿ تعالىَ :
قٟمك ٬م َٹم ْقٰمف ا ْذ٫م ُُروا ڀم ْٶم َټم َة اهللِ َ٣م َٻمٿمْٺم ُْؿ إِ ْذ َأڀم َْجا٫م ُْؿ ٰم ْـ َآل ٩م ْر َ٣م ْق َن َي ُس ُ
[وإِ ْذ َ٪م َال ُٰم َ
قٰمق َڀمٺم ُْؿ ُٟم َ
قن َأٔمٽمَاء٫مُؿ ويستَحٿم َ ِ
ا٬م َٶم َذ ِ
اء٫م ُْؿ] {إبراهقم.}6:
اب َو ُي َذ هٔم ُح َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
قن ڀم َس َ
قاؿ البركيسكم" :المكلكديف مف عطؼ الخاص عمى العاـ كأده التذبيح لشدته كيظاعته
كخرجه عف مرتب العذاب المعتاد جدس آخر كلك جاء بحذؼ الكاك كما يي البدرة كاألعراؼ لكاف
تفيسي انر لمعذاب كبيادان له" (ٓ).
رابعاً :التكرار:
ككر بدفيسه ،يتعدل كال يتعدل (ٔ).
التكرار لغة :الرجكع ،يداؿ :كرهٌ ،
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صّٕٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صِٕٓ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صُِٔ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،صْٖٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جْ ،صُِْ.
(ٔ) الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،ص ُّٖٓ.

-ُُْ-

التكرار اصطالحاً :هك أف يكرر المتكمـ المفظ الكاحدة بالمفظ كالمعدى كالمراد بذلؾ تأكيد

الكصؼ أك الم ػدح أك الذـ أك التهكيػؿ أك الكعيد أك اإلدكار أك التكبيخ أك االيستبعاد أك أم غرض
مف األغراض"

(ُ)

.

الجاحظ (تَِٓ :هػ) يعتبر أكؿ مف تكمـ عف التكرار ،ككؿ مف جاء بعده أخذ عده،
كايستفاد مده ،يهك يحكي قصته عف ابف اليسماؾ (تُٖ :هػ) قاؿ ييها" :كجعؿ ابف اليسماؾ يكمان

يتكمـ كجاري له حيث تيسم كبلمه يمما ادصرؼ إليها قاؿ لها" :كيؼ يسمعت كبلمي؟" قالت :ما

أحيسده ،لكال أدؾ تكثر ترداده ،قاؿ :أردده حتى يفهمه مف لـ يفهمه ،قاؿ :إلى أف يفهمه مف ال
يفهمه ،قد حمه مف يهمه ،كقاؿ الزهرم :إعادة الحديث أشد مف ددؿ الصخر".
كقد رأيدا اهلل



ردد ذكر قص مكيسى كهكد ،كهاركف كشعيب ،كابراهيـ كلكط ،كعاد كثمكد،

ككذلؾ ذكر الجد كالدار ،كأمكر كثيرة؛ ألده خاطب جمي األمـ مف العرب ،كأصداؼ العجـ،
كأكثرهـ غبي غايؿ ،أك معادد مشغكؿ الفكر ،يساهي الدمب" (ِ).
ككرد التكرار يي تفيسير "ركح البياف" مده:
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ ِ
يـ َصدَ ُ٪مقا َو ُأو َ٬مئِ َ
قن] {البؼرة.}177:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم َّت ُٹم َ
ؽ ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :عف الكفر كيسائر الرذائؿ كتكرير اإلشارة لزيادة تدكيه شأدهـ" (ّ).
ِ
ِ
يـ
َاب ِٰم ْـ ِ٣مٽم ِْد اهللِ ُٰم َٲمده ٌق َٚم ِا َٰم َٶم ُپم ْؿ َو٫مَاڀمُقا ِٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ َي ْس َت ْٸمتِ ُح َ
قن َ٣م َٛم ا َّ٬مذ َ
اء ُه ْؿ ٫مت ٌ
* قاؿ تعالىَ [ :و ََّٚما َٗم َ
اء ُه ْؿ َٰما َ٣م َر ُ٩مقا َ٫م َٸم ُروا ٔمِ ِف] {البؼرة.}89:
َ٫م َٸم ُروا َ٩م َٻم ََّم َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :تحيسدان كحرصان عمى الريايس كغيركا صفته كهك جكاب لما األكلى ،كالثادي

تكرير لؤلكلى" (ْ).

س َو َ٬مٺمِ َّـ َأ ْ٫مثَ َر ا٬مٽم ِ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ َ٬م ُذو َ٩م ْٳم ٍؾ َ٣م َٛم ا٬مٽمَّا ِ
ون] {غافر.}61:
َّاس ًَل َي ْٱمٺم ُُر َ
قاؿ البركيسكم" :تكرير الداس لتدصيص تخصيص الكفراف أف بهـ بإيداعه عمى صريح

ايسمهـ الظاهر المكضكع مكض الضمير الداؿ عمى أف ذلؾ كاف شأف اإلديساف كخاصته يي

الغالب أم :ال يشكركف يض ػؿ اهلل كاحيس ػاده لجهمهػ ػـ بالمدعـ كاغفالهـ مكاض الدعـ أم :ريع شأدها
(ُ) معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،صّٕٓ.

(ِ) دشأة الفدكف الببلغي  ،د .حمزة الدمرداش زغمكؿ ،مطبع لطفى ،ص َٓ.
(ّ) ركح البياف، ،جُ ،صِٖٔ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صُُٖ.

-ُِْ-

كعمك قدرها" (ُ).
ِ
ت ٬مِٷم ٍَد َوا َّٕم ُٹمقا اهللَ] {احلرش.}18:
يـ َآ َٰمٽمُقا ا َّٕم ُٹمقا اهللَ َو ْ٬م َتٽمْ ُٵم ْر َڀم ْٸم ٌس َٰما َ٪مدَّ َٰم ْ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :تكرير لمتأكيد كاالهتماـ يي شأف التدكل كاشارة إلى أف البلئؽ بالعبد أف

يككف كؿ أمره ميسبكقان بالتدكل كمختكمان بها أك األكؿ يي أداء الكاجبات كما يشعر به ما بعده مف
قن]
األمر كبالعمؿ كالثادي يي ترؾ المحارـ كما يؤذف به الكعيد بدكله [ :إِ َّن اهللَ َٙمبِ ٌٜم ٔمِ ََم َٕم ْٶم َټم ُٻم َ

{احلرش.)ِ( }18:

* قاؿ تعالىُ :
ؽ َ٣م َٛم ُهدً ى ِٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو ُأو َ٬مئِ َ
[أو َ٬مئِ َ
قن] {ا٬مبٹمرة.}5:
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸمٻمِ ُح َ
قاؿ البركيسكم" :تكرير أكلئؾ لمدالل عمى أف كؿ كاحد مف الحكميف ميستبد يي تحيزهـ به

عف غيرهـ يكيؼ بهما ،كتكيسط العطؼ بيدهما تدبيه عمى تغيرهما يي الحديد " (ّ).

اط ا ُٚمست َِٹمٿمؿ * ِس َ ِ
ِ
ت َ٣م َٻمٿمْ ِپم ْؿ] {الػاحتة.}7-6:
يـ َأ ْڀم َٶم ْټم َ
اط ا َّ٬مذ َ
ا٬مٮم َ ْ َ
َ
* قاؿ تعالىْ [ :اهدڀمَا ه َ
قاؿ البركيسكم" :كتكرار الصراط إشارة إلى أف الصراط الحديدي صراطاف :مف العبد إلى
الرب طريؽ مخكؼ كـ قط ييه الدكايؿ كاددط به الركاحؿ كدادل مدادم العزة ألهؿ العزة الطمب
رد ،كاليسبيؿ يسد كقاط الطريؽ يدط عمى هذا الفريؽ" (ْ).

ِ
اك َڀم ْٶم ُبدُ َوإِ َّي َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّي َ
٥م] {الػاحتة.}5:
اك ڀم َْستَٶم ُ

قاؿ البركيسكم" :كرر إياؾ لمتدصيص عمى اختصاصه تعالى بااليستعاد أيضان ،كااليستعاد
طمب العكف ،كيعدل بالباء كبدفيسه أم :تطمب العكف عمى عبادتؾ أك عمى ما ال طاق لدا به أك
عمى محارب الشيطاف الماد مف عبادتؾ أك يي أمكردا بما يصمحدا يي دديادا كديددا كالجام
لؤلقاكيؿ ديسألؾ أف تعيددا عمى أداء الحؽ كاقام الفركض كتحمؿ المكاره كطمب المصالح" (ٓ).

األغراض البالغية لمتكرار:
 -2التقرير:
كرد "التدرير" يي تفيسير "ركح البياف":
(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صِِٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صْْْ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٔ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صِٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صِِ.

-ُّْ-

ؽ ٰمب َٻمٷمُپمؿ ِٰمـ ِ
ِ
ا٬مٶم ْٻم ِؿ إِ َّن َر َّٔم َ
ؽ ُه َق َأ ْ٣م َٻم ُؿ ٔمِ َټم ْـ َض َّؾ َ٣م ْـ َٟمبِٿمٻمِ ِف َو ُه َق َأ ْ٣م َٻم ُؿ ٔمِ َټم ِـ ْاهتَدَ ى]
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬م َ َ ْ ُ ْ َ
{الـَّجم.}30:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لؤلمر باإلعراض كتكرير قكله كهك أعمـ لزيادة التدرير كاإليذاف

بكماؿ تبايف المعمكميف" (ُ).

ِ
* قاؿ تعالى[ :و َ٪م َّٸمٿمٽمَا ٣م َٛم َآ َٖم ِ ِ ِ
إل ْڀم ِ
٥م َيدَ ْي ِف ِٰم َـ ا٬مت َّْق َر ِاة َو َآ َٕمٿمْٽمَا ُه ا ِ
جٿم َؾ ٩مِ ِٿمف
ٿمسك ا ْٔم ِـ َٰم ْر َي َؿ ُٰم َٲمده ً٪ما َٚما َٔم ْ َ
َ ْ َ
اره ْؿ ٔمِٶم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٥م] {ادائدة.}46:
٥م َيدَ ْيف ٰم َـ ا٬مت َّْق َراة َو ُهدً ى َو َٰم ْق٣م َٵم ًة ٬م ْٻم ُټمتَّٹم َ
ُقر َو ُٰم َٲمده ً٪ما َٚما َٔم ْ َ
ُهدً ى َوڀم ٌ
قاؿ البركيسكم" :تكرير ما بيف يديه مف التكراة زيادة تدرير" (ِ).
 -1التفخيم والتعظيم:
كرد التفخيـ كالتعظيـ يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
ان رب ا٬مسَمو ِ
ض َر هب ا٬م َٶم ْر ِ
ات َواألَ ْر ِ
قن] {الزُّ خرف.}82:
ش َ٣م ََّم َي ِٲم ُٸم َ
* قكله تعالىُٟ [ :مبْ َح َ َ ه َّ َ َ
قاؿ البركيسكم" :يي تكرير ايسـ (الرب) تفخيـ لشأف العرش" (ّ).
ِ
َزَّل ٣م َٻمٿم َ ِ
إلڀم ِ
ْزَل ا٬مت َّْق َرا َة َوا ِ
َاب ٔمِ َ
٥م َيدَ ْي ِف َو َأڀم َ
ْج َ
ٿمؾ * ِٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ ُهدً ى
احل هؼ ُٰم َٲمده ً٪ما َٚما َٔم ْ َ
ؽ ا٬مٺمت َ
* قاؿ تعالى[ :ڀم َ َ ْ
٬مِٻمٽم ِ
َّاس َو َأڀم َ
ان] {آل عؿران.}4-3:
ْزَل ا٬م ُٸم ْر َ٪م َ
قاؿ البركيسكم" :أم جدس الكتب اليسماكي  ،ألف كمها يرقاف يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ أك هك

الدرآف ،كرر ذكره تعظيمان لشأده ،كاظها انر لفضمه" (ْ).
ا٬مٱمپماد ِة هق ا٬مرْحـ ِ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق اهللُ ا َّ٬م ِذي ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٣م ِاِل ُ ا٬م َٷم ْٿم ِ
ٿمؿ] {احلرش.}22:
ا٬مر٘م ُ
ب َو َّ َ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َّ

قاؿ البركيسكم" :كرر هك ألف له شأدان شريفان كمدامان مديفان مف اشتغؿ به ممؾ مف أعرض

عده همؾ كاهلل تعالى رحمته الدديكي عام لكؿ إديسي كجدي مؤمدان كاف أك كاي انر" (ٓ).
* قاؿ تعالىَ [ :واهللُ َأ ْڀم َب َتٺم ُْؿ ِٰم َـ األَ ْر ِ
ض َڀم َبإمًا * ُٖم َّؿ ُي ِٶمٿمدُ ٫م ُْؿ ٩مِ َٿمپما َو ُ ْ
اٗما * َواهللُ َٗم َٶم َؾ ٬مَٺم ُُؿ
َي ِر ُٗمٺم ُْؿ إِٙمْ َر ً
األَ ْر َض ٔمِ َسا ً١ما] {كوح.}19-17:
قاؿ البركيسكم" :كرر االيسـ الجميؿ لمتعظيـ كالتيمف كالتبرؾ" (ٔ).

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صِّٗ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صَْْ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صَْْ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صْ.

(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صِْٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،صُِٖ.

-ُْْ-

 -1التأكيد والتقوية:
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
{الروم.}49:
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ ْن ٫مَاڀمُقا ٰم ْـ َ٪م ْب ِؾ َأ ْن ُيٽمَز ََّل َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ ٰم ْـ َ٪م ْبٻمف َُٚم ْبٻمس َ
٥م] ُّ
قاؿ البركيسكم" :أم قبؿ التدزيؿ تكرير لمتأكيد ،كالدالل عمى تطاكؿ عهدهـ بالمطر،

كايستحكاـ يأيسهـ مده" (ُ).

* قاؿ تعالىَ [ :أ َ َْت َٶم ُؾ ٩مِ َٿمپما َٰم ْـ ُي ْٸم ِسدُ ٩مِ َٿمپما َو َي ْس ِٸم ُ
اء] {البؼرة.}30:
ؽ ا٬مده َٰم َ
قاؿ البركيسكم" :كما أييسدت الجف ،كيائدة تكرار الظرؼ تأكيد االيستبعاد" (ِ).
ِ
ِ
ِ
ٿمؿ * َوإِ َذا َٔم َٻمغَ األَ ْ١م َٸم ُال ِٰمٽمْ ُٺم ُؿ ُ
* قاؿ تعالى٫[ :م ََذ٬مِ َ
احل ُٻم َؿ َ٩م ْٻم َٿم ْست َْځم ِذڀمُقا
ؽ ُي َب ه ُ
ٿمؿ َ٘مٺم ٌ
٥م اهللُ َ٬مٺم ُُؿ اآلَ َيات َواهللُ َ٣مٻم ٌ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يـ ِٰم ْـ َ٪م ْبٻمِ ِپم ْؿ ٫م ََذ٬مِ َ
ٿمؿ] {الـور.}59-58:
ؽ ُي َب ه ُ
٫م َََم ْاٟمت َْځم َذ َن ا َّ٬مذ َ
ٿمؿ َ٘مٺم ٌ
٥م اهللُ ٬مَٺم ُْؿ َآ َيإمف َواهللُ َ٣مٻم ٌ
قاؿ البركيسكم" :كرره لمتأكيد كالمبالغ يي األمر بااليستئذاف" (ّ).
ط ًَل إِ َ٬مف إِ ًَّل هق ا٬مٶم ِزيزُ َ ِ
ا٬مٹمس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٿمؿ]
َ ُ َ َ
احلٺم ُ
* قاؿ تعالى٠َ [ :م ِپمدَ اهللُ َأ َّڀم ُف ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َوا َٚم ًَلئ َٺم ُة َو ُأو ُ٬مق ا٬مٶم ْٻم ِؿ َ٪مائ ًَم ٔمِ ْ
{آل عؿران.}18:
قاؿ البركيسكم" :كرر المشهكد به لتأكيد التكحيد ليكحدكه كال يشرككا به شيئان؛ ألده يدتدـ

ممف ال يكحده بما ال يددر عمى مثمه مدتدـ كيحكـ ما يريد عمى جمي خمده ال معدب لحكمه لغمبته

عميهـ" (ْ).

ِ
احلټمدُ رب ا٬مسَمو ِ
ِ
ات َو َر هب األَ ْر ِ
٥م] {اجلاثقة.}36:
ض َر هب ا٬م َٶما َٚم َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :مٻمٻمف َ ْ َ ه َّ َ َ
قاؿ البركيسكم" :كمها مف األركاح كاألجيساـ كالذكات كالصفات يبل ييستحؽ الحمد أحد يسكاه

كتكرير الرب لمتأكيد كاإليذاف بأف ربيته تعالى لكؿ مدها بطريؽ األصال " (ٓ).
* قاؿ تعالىَ :
ؽ َ٩م َځم ْو َ٦م * ُٖم َّؿ َأ ْو َ٦م َ٬م َ
[أ ْو َ٦م ٬مَ َ
ؽ َ٩م َځم ْو َ٦م ] {الؼقامة.}35-34

قاؿ البركيسكم" :تكرير لمتأكيد يهك ميستعمؿ يي مكض كيؿ لؾ مشتؽ مف الكلي كهك

الدرب ،كالمراد دعاء عميه بأف يميه مكركه" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صّٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٔٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،صَُٗ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُْ.

(ٓ) ركح البياف ،جٖ ،صُُٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جَُ ،صِٗٓ.

-ُْٓ-

إلڀم ِ
ؽ َٰم َث ُٻم ُپم ْؿ ِّم ا٬مت َّْق َر ِاة َو َٰمثَ ُٻم ُپم ْؿ ِّم ا ِ
ْج ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
اٟمت ََقى َ٣م َٛم
اٟمتَ ْٷم َٻم َظ َ٩م ْ
ٿمؾ ٫مَزَ ْر ٍع َأٙمْ َر َج َ٠م ْٴم َځم ُه َ٩م َآزَ َر ُه َ٩م ْ
ُٟمق٪مِ ِف] {الػتح.}29:
قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى مثمهـ األكؿ كأده قيؿ ذلؾ مثمهـ يي التكراة كاإلدجيؿ ،كتكرير

مثمهـ لتأكيد غرابته كزيادة تدريرها" (ُ).

قن] {التَّؽاثر.}4-3:
قن * ُٖم َّؿ ٫م ًََّل َٟم ْق َ
ف َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالى٫[ :م ًََّل َٟم ْقفَ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :تأكيد لتكرير الردع كاإلدذار كيي (ثـ) دالل عمى أف اإلدذار الثادي أبمغ

مف األكؿ؛ ألف ييه تأكيدان خبل مده األكؿ؛ ألف ييه تدزيبلن لبعد المرتب مدزل بعد الزماف" (ِ).

ار ٣مٽم ِ ٍ
ِ
ٿمد * َٰمٽمَّا ٍع ٬مِ ْٻمخَ ْ ِٜم ُٰم ْٶمت ٍَد ُٰم ِر ٍ
يب * ا َّ٬م ِذي َٗم َٶم َؾ َٰم َع اهللِ إِ ًََلا َآ َٙم َر
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْ٬مٹم َٿما ِّم َٗم َپمٽم ََّؿ ٫م َُّؾ َ٫م َّٸم ٍ َ
ا٬مٱم ِد ِ
َ٩م َځم ْ٬م ِٹم َٿما ُه ِّم ا٬م َٶم َذ ِ
اب َّ
يد ] {ق.}26-24:
قاؿ البركيسكم" :يألدياه تكرير لمتككيد كالفاء لئلشعار بأف اإللداء لمصفات المذككرة" (ّ).
ٿمت َوإِ َ٬م ْٿمٽمَا ا َٚم ِٲم ُٜم] {ق.}43:
* قاؿ تعالى[ :إِڀمَّا ڀم َْح ُـ ڀم ُْحٿمِل َوڀم ُِټم ُ
قاؿ البركيسكم" :يي الدديا مف غير أف يشاركدا يي ذلؾ أحد يتكرير الضمير بعد إيداعه
ايسمان لمتأكيد كاالختصاص كالتفرد" (ْ).
َّسا * إِ َّن َٰم َع ا٬م ُٶم ْ ِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ َّن َٰم َع ا٬م ُٶم ْ ِ
َّسا] {الرشح.}6-5:
َّس ُي ْ ً
َّس ُي ْ ً
قاؿ البركيسكم" :تكرير لمتأكيد أك عدة ميستأدف بأف العيسر مشفكع بييسر آخر كثكاب اآلخرة
كدكلؾ :إف لمصائـ يرحتيف أم يرح عدد اإليطار ،كيرح عدد لداء الرب" (ٓ).
 -4المبالغة:
عدد أبي هبلؿ العيسكرم أف تبمغ بالمعدى أقصى غاياته ،كأبعد دهاياته كال تدتصر يي
العبارة عده عمى أددى مدازله أقرب مراتب"

(ٔ).

(ُ) ركح البياف ،جٗ ،صٗٓ.
(ِ) ركح البياف ،جَُ ،صُٓٓ.
(ّ) ركح البياف ،جٗ ،صُِّ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صُِْ.
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،صّْٕ.
(ٔ) معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،صٕٖ.

-ُْٔ-

قاؿ ابف كهب يي (البرهاف)" :كأما المبالغ يمف شأف العرب أف تبالغ يي الكصؼ كالذـ كما
مف شأدها أف تختصر كتكجز كذلؾ لتكيسعها يي الكبلـ كاقتدارها عميه ،كلكؿ مف ذلؾ مكض
ييستعمؿ ييه" (ُ).
كرد غرض "المبالغ " يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف" مدها:
قت َ٩ما ْ٪م ِذ٩مِ ِٿمف ِّم ا٬مٿمؿ َ٩م ْٻمٿم ْٻم ِٹم ِف ا٬مٿمؿ ٔمِا٬مس ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ِن ا ْ٪م ِذ٩مِ ِٿمف ِّم ا٬متَّأم ِ
ا٘م ِؾ َي ْځم ُٙم ْذ ُه َ٣مدُ ٌّو ِٓم َو َ٣مدُ ٌّو َ٬م ُف]
ُ
َ ُّ َّ
َه ُ
{طه.}39:
قاؿ البركيسكم" :الجزـ جكاب لؤلمر باإللداء كتكرير عدك لممبالغ أم :دعيه حتى يأخذه
العدك يإدي قادر عمى تربي الكلي يي حجر العدك ككقايته مف شره بإلداء محب مده عميه" (ِ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ُٹمتِ َؾ َ٫م ْٿمػَ َ٪مدَّ َر * ُٖم َّؿ ُ٪متِ َؾ َ٫م ْٿم َ
ػ َ٪مدَّ َر] {اددَّ ثر.}20-19:
قاؿ البركيسكم" :تكرير لمتعجب لممبالغ يي التشدي كثـ لمدالل عمى أف الدكرة الثادي يي
التعجيب أبمغ مف األكلى أم لمتراخي بحيسب الرتب  ،كأف البلئؽ يي شأده ليس إال هذا الدكؿ دعاء
عميه كييما بعد عمى أصمها مف التراخي الزمادي" (ّ).
* قاؿ تعالىٕ[ :مِ ْٻم َ
قن]
ت ََلا َٰما ٫م ََس َب ْ
ؽ ُأ َّٰم ٌة َ٪مدْ ٙمَ َٻم ْ
قن َ٣م ََّم ٫مَاڀمُقا َي ْٶم َټم ُٻم َ
ت َو َ٬مٺم ُْؿ َٰما ٫م ََس ْبت ُْؿ َو ًَل ٕم ُْس َځم ُ٬م َ
{البؼرة.}141:
قاؿ البركيسكم" :أم ال ييسأؿ أحد عف عمؿ غيره بؿ ييسأؿ عف عممه كيجزم به كهذا تكرير

لآلي اليسابد بعيدها لممبالغ يي الزجر عما هـ عميه مف االيتخار باآلباء كاالتكاؿ عمى أعمالهـ،
ِ
ا٬مٲم ِ
اب] {ادممـون.)ْ( }101:
قر َ٩م ًَل َأڀم َْس َ
قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ َذا ڀمُٸم َخ ِّم ُّ
قن] {الـَّبل.}5-4:
قن * ُٖم َّؿ ٫م ًََّل َٟمٿمَ ْٶم َٻم ُټم َ
* قاؿ تعالى٫[ :م ًََّل َٟمٿمَ ْٶم َٻم ُټم َ
قاؿ البركيسكم" :تكرير لمردع كالكعيد لممبالغ يي التأكيد عمى التشديد ،ك(ثـ) لمدالل عمى

أف الكعيد الثادي أبمغ كأشد يعدي أف ثـ مكضكع لمتراخي الزمادي" (ٓ).
َاب ا ُٚمبِ ِ
* قاؿ تعالى٘[ :مؿ * َوا٬مٺمِت ِ
٥م ] {الزُّ خرف.}2-1:

(ُ) معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،صٖٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صّٕٖ.

(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صِّّ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صِْٖ.
(ٓ) ركح البياف ،جَُ ،صِٕٗ.

-ُْٕ-

قاؿ البركيسكم" :كالكتاب عمى أده مديسـ به إما ابتداء أك عطؼ عمى (حـ) عمى تددير

ككده مجرك انر بإضمار باء الديسـ عمى أف مدار العطؼ المغايرة يي العدكاف كمداط تكرير الديسـ
المبالغ يي تأكيد مضمكف الجمم الديسمي " (ُ).

 -8الوعيد والتيديد:
كرد الكعيد كالتهديد يي تفيسير "ركح البياف" يي مكضعيف:
* قاؿ تعالى[ :إِ َّڀم ُف َي ْٶم َٻم ُؿ َ
قن] {األكبقاء.}110:
اجل ْپم َر ِٰم َـ ا٬م َٹم ْق ِل َو َي ْٶم َٻم ُؿ َٰما َٕم ْٺمت ُُټم َ
قاؿ البركيسكم" :أم ما تجاهركف به مف الطعف يي اإليسبلـ كتكذيب اآليات كمف الحيسد

كالعداكة لمريسكؿ كلمميسمميف ييجازيكـ عميه ددي انر كقطمي انر كتكرير العمـ يي معدى تكرير الكعيد" (ِ).
اك َٰما َي ْق ُم ا٬مده ِ
اك َٰما َي ْق ُم ا٬مده ِ
يـ * ُٖم َّؿ َٰما َأ ْد َر َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما َأ ْد َر َ
يـ] {االكػطار.}18-17:

قاؿ البركيسكم" :تكرير بثـ المفيدة لمترقي يي الرتب لمتأكيد كزيادة التخكيؼ كالمجمكع

تعجيب المخاطبيف ،كتفخيـ لشأف اليكـ ،كاظهار يكـ الديف يي مكض اإلضمار تأكيد لهكله

كيخامته" (ّ).

خامساً :االعتراض:
مف أيسباب اإلطداب االعتراض كهك أف يؤتى بجمم يي كبلـ متصؿ بعضه ببعض ،كأدت
تعرؼ الجمم المعترض بأدها قد تأتي بيف الفعؿ كالفاعؿ ،كالفعؿ كالمفعكؿ به ،أك المبتدأ كالخبر،
أك المكصكؼ كالصف  ،تدكؿ :دجح –كالحمد هلل -أخكؾ ،احفظ –كيدؾ اهلل -يسكرة البدرة ،أخكؾ –
عاياه اهلل -مريض (ْ).
كرد االعتراض يي مكاض قميم يي تفيسير "ركح البياف":
احل ِ
* قاؿ تعالى[ :وا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ
ات ًَل ُڀم َٺم هٻمػُ َڀم ْٸم ًسا إِ ًَّل ُو ْٟم َٶم َپما] {األعراف.}42:
َّ
َ َ َ َ
َ
قاؿ البركيسكم" :أم طاقاتها كقدرتها كهك اعتراض بيف المبتدأ كالخبر لمدالل عمى أف
ايستحداؽ الخمػ ػ ػ ػكد يػ ػ ػي الدعيـ المديـ بيسبب اتصايهـ باإليماف كالعمؿ الصالح عمى حيسب ما تيسعه

(ُ) ركح البياف ،جٖ ،صّٖٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صّٕٓ.
(ّ) ركح البياف ،جَُ ،صّٖٔ.
(ْ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ المعادي) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صُٗٓ.

-ُْٖ-

طاقاتهـ ،كاف لـ يبذلكا مجهكدهـ ييه" (ُ).
* قاؿ تعالىَٙ [ :مت ََؿ اهللُ َ٣م َٛم ُ٪م ُٻم ِ
قِّبِ ْؿ] {البؼرة.}7:
قاؿ البركيسكم" :كردت اآلي الكريم داعي عميهـ شداع صفتهـ ككخام عاقبتهـ ،يالختـ
مجازاة لكفرهـ ،كاهلل تعالى قد ييسر عميهـ اليسبؿ يمك جاهدكا لكيدهـ ييسدط االعتراض بأده إذا ختـ
اهلل عمى قمكبهـ كعمى يسمعهـ يمدعهـ مف الهدل يكيؼ ييستحدكف العدكب " (ِ).
ُقن] {البؼرة.}6:
* قاؿ تعالىًَ [ :ل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :جمم ميستدم مؤكدة لما قبمها مبيد لما ييه مف إجماؿ ما ييه االيستكاء يبل
محؿ لها مف اإلعراب ثـ هدا تخفيؼ لمدبي  كتفريغ لدمبه حيث أخبره عف هؤالء بما أخبر به
دكحان صمكات اهلل عميه كعمى يسائر األدبياء يي االدتهاء يإده قاؿ تعالى لدكع  بعد طكؿ الزماف
كمدايساة الشدائد كاألح ازفَ [ :أ َّڀم ُف َ٬م ْـ ُي ْڂم ِٰم َـ ِٰم ْـ َ٪م ْق ِٰم َ
ؽ إِ ًَّل َٰم ْـ َ٪مدْ َآ َٰم َـ] {هود ،}36:يدعا بهبلكهـ بعد
ذلؾ ككذلؾ يسائر األدبياء" (ّ).
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ ْن َِل ْ َٕم ْٸم َٶم ُٻمقا َو َ٬م ْـ َٕم ْٸم َٶم ُٻمقا َ٩ما َّٕم ُٹمقا ا٬مٽم ََّار] {البؼرة.}24:
قاؿ البركيسكم" :ييما ييستدبؿ أبدان ،كذلؾ لظهكر إعجاز الدرآف يإده معجزة الدبي 

اعتراض بيف الشرط كجكابه ،كهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص عممه به  ،كقد كق

األمر كذلؾ كيؼ ال كلك عارضكه بشيء بداي يي الجمم لتداقمه الركاة خمفان عف يسمؼ" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جّ ،صُِٕ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صَٓ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٖ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صِٖ.

-ُْٗ-

الفصل الثاني
عمم البديع
تعريف عمم البديع:
البديع لغة:
بدع الشيء يبدعه بدعان كابتدعه أدشأه كبدأه ،كبدع الركي  :ايستدبطها كأحدثها ،كركي بدي :

حديث الحفر.

والبديع والبدع:

ِ
ا٬مر ُٟم ِؾ] {األحؼاف ،}9:أم
الشيء الذم يككف أكالن كيي التدزيؿ [ ُ٪م ْؾ َٰما ُ٫مٽم ُ
ْت ٔمِدْ ً٣ما ٰم َـ ُّ

كدت أكؿ مف أيريسؿ قد أريسؿ قبمي ريسؿ كثير (ُ).
ما ي

كالببلغيكف قد أطمدكا كمم (بدي ) عمى يدكف الببلغ كميسائمها كما أطمدكا عمى تمؾ الفدكف

كالميسائؿ كممات :الببلغ  ،كالفصاح  ،كالبياف ،كالبراع .

كظمت كمم (البدي ) ترد مرادي تمؾ المعادي مرادان بها ميسائؿ الببلغ كيدكدها حتى

جاء اليسكاكي (ت ِٔٔهػ) يديسـ الببلغ إلى عممي( :المعادي كالبياف) كقاؿ هداؾ كجكه أخرل
غير ميسائؿ هذيف العمميف يصار إليها لدصد تحيسيف الكبلـ كتزييده ،كهي ما أطمؽ عميه بعد

(عمـ البياف) (ِ).
البديع اصطالحاً:
بهاء كركددان بعد
هك عمـ يعرؼ به الكجكه كالمزايا التي تزيد الكبلـ حيسدان كطبلكة كتكيسكه ن
مطابدته لمدتضى الحاؿ ،ككضكح داللته عمى المراد (ّ).
ككاضعه عبد اهلل بف المعتز المتكيى يسد (ِْٕ) هجري ثـ اقتضى أثره قيدام بف جعفر
الكاتب ،ثـ ألؼ ييه كثيركف كأبي هبلؿ العيسكرم كابف شيؽ الديركادي ،كصفي الديف الحمي ،كابف
حج الحمكم كغيرهـ (ْ).
(ُ) ليساف العرب ،البف مدظكر ،جُ ،صِِٗ.
(ِ) عمـ البدي  ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي  ،الطبع الثادي
(ُِْٓهػََِْ-ـ) ،دار المعالـ الثدايي  ،صُ.

(ّ) اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،ص ْٕٕ = ادظر :جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف
كالبدي  ،أحمد الهاشمي( ،ت ُّْٗ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طبع جديدة مصحح  ،صُِٕ.
(ْ) جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،أحمد الهاشمي ،صُِٖ.

-َُٓ-

* أوليات البديع:
عمـ البدي أحد عمكـ الببلغ العربي يإددا دمتمس أكليات هذا العمـ يي محاكل قاـ بها
شاعر عبايسي مف أبدػ ػ ػػاء األدصار أكل بالبدي يي شعره كاشتهر بإج ػ ػ ػػادة المدح مف مثػ ػػؿ قكله يي
مدح يزيد بف مزيد:
تمدى المدي يي أمثاؿ عدتها
كاليسيؼ يدذؼ جممكدان بجممكد
تجكد بالدفس كاف ضف الجكاد بها
كالجكد بالدفس أقصى غاي الجكد
هذا الشاعر هك صريح الغكادي ميسمـ بف الكليد األدصارم المتكيى يسد (َِٖ) هجري ،
يدد كض مصطمحات لبعض الصكر البيادي كالمحيسدات المفظي كالمعدكي مف مثؿ الجداس
كالطباؽ(ُ).
ثـ دمتدي مف بعده بأبي عثماف بف عمرك بف بحر الجاحظ يي كتابه (البياف كالتبييف)
كالمتكيى يسد (ِٓٓهػ) يهذا الكتاب كاف اشتمؿ عمى كثير مف الفكائد كالخطب الرائع كاألخبار
البارع  ،كأيسماء الخطباء كالبمغاء م بياف أقدارهـ يي الببلغ كالخطاب إال أف اإلباد عف حدكد
الببلغ كأقيساـ البياف كالفصاح تأتي مبثكث يي تضاعيفه مدتشرة يي أثدائه يهي ضال األمثم
ال تكجد إال بالتأمؿ الطكيؿ كالتصفح الكثير (ِ).
كقد أشار الجاحظ عمى البدي بدكله" :كالبدي مدصكر عمى العرب كمف أجمه ياقت لغتهـ
كؿ لغ  ،كأربت عمى كؿ ليساف ،كالشاعر الراعي كثير البدي يي شعره ،كبشار حيسف البدي
كالعتابي يذهب يي شعره يي البدي مذهب بشار" (ّ).
ككمم البدي عدده تعدي الصكر كالمحيسدات المفظي كالمعدكي كاف كاف لـ يكضحها
تكضيحان دقيدان ،كم تعرضه لبعض أدكاع البدي يإده لـ يحاكؿ كض تعريفات كمصطمحات لها؛
ألف اهتمامه عدد الكبلـ عدها كاف بتدديـ األمثم كالدماذج ال بكض الدكاعد (ْ).

(ُ) يي الببلغ العربي عمـ المعادي– البياف -البدي  ،د.عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت ،صِْٗ.
(ِ) يي الببلغ العربي عمـ المعادي -البياف -البدي  ،د .عبدالعزيز عتيؽ ،صِِٗ.َِّ ،
(ّ) اليسابؽ ،صَِّ.
(ْ) اليسابؽ ،صَّْ.

-ُُٓ-

ابن المعتز:
كلعؿ أكؿ محاكل عممي جادة يي ميداف عمـ البدي هي تمؾ المحاكل التي قاـ بها خميف
عبايسي كلي الخبلي يكمان كليم ثـ مات مدتكالن ،كقيؿ مخدكقان يسد (ِٔٗ) هجري .
هذا الخميف هك أبك العباس عبد اهلل بف المعتز بف المتككؿ بف المعتصـ بف هاركف الرشيد،
كالمكلكد يسد (ِْٕ) هجري لدد كاف شاع انر مطبكعان مدتد انر عمى الشعر ،يسهؿ المفظ ،جيد الدريح
حيسف اإلبداع لممعادي مغرمان بالبدي يي شعره ،كباإلضاي إلى ذلؾ كاف أدبيان بميغان مخالطان لمعمماء
كاألدباء معدكدان مف جممتهـ ،كله بضع عشر مؤلفان يي يدكف شتى كصؿ إليدا مدها :ديكاده،
كطبدات الشعراء ،ككتاب البدي (ُ).
يالمحيسدات المعدكي هي ما يرج الجماؿ ييها إلى المعدى ،كالمحيسدات المفظي هي ما
يرج الجماؿ ييها إلى المفظ (ِ).

مسائل عمم البديع في تفسير البروسوي:
اشتمؿ تفيسير "ركح البياف" لمبركيسكم عمى المحيسدات المعدكي يدط ،كلـ يتطرؽ إلى
المحيسدات المفظي كتـ ذلؾ مف خبلؿ البحث كالدرايس .

المحسنات البديعية في تفسير "روح البيان":
ُ -أسموب الحكيم :كمثؿ هذا األيسمكب ييستعمؿ لمتظرؼ أك التخمص مف إحراج اليسائؿ كمف ما
يركم الجاحظ يي كتابه "البياف كالتبييف" قاؿ" :قالكا كاف الخطيئ يرعى غدمان له كيي يده عصان
اعي الغدـ ما عددؾ؟ قاؿ :عجراء مف ىيسمىـ –يعدي عصاه -قاؿ :إدي
يمر به رجؿ يداؿ :يا ر ٌ
ضيؼ ،قاؿ الخطيئ  :لمضيفاف أعددتها".
ككاف مثؿ هذا األيسمكب ييستعمؿ لمتظرؼ أك التخمص مف إحراج اليسائؿ ،كلـ يض الجاحظ

مصطمح "األيسمكب الحكيـ" كادما قاؿ اليسكاكي كهك يتحدث عف التصريح كالتمكيح" :كال كاأليسمكب

الحكيـ كهك تمدي المخاطب بغير ما يترقب" (ّ).

(ُ) يي الببلغ العربي عمـ المعادي – البياف -البدي  ،د .عبدالعزيز عتيؽ ،صَّْ.
(ِ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ البياف كالبدي ) ،د .يضؿ حيسف عباس ،الطبع األكلى (َُْٓهػُٖٗٓ-ـ)،
الطبع األكلى (ُُِْهػَََِ-ـ) ،دار الفرقاف ،عماف ،صِّٕ.

(ّ ) ادظر :المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ البدي كالبياف كالبدي  ،د .إدعاـ عكاكم ،طبع جديدة مددح  ،دار
الكتب العممي  -بيركت ،صُّْ ،معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،صُُٗ.َُِ,

-ُِٓ-

كمف المحيسدات المعدكي أيسمكب الحكيـ ،كتدرؾ ألكؿ كهم مف هذه التيسمي أده يبدى عمى

الحكم يي مخاطب الداس ،يأيسمكب الحكيـ أف تحدث المخاطب بغير ما يتكق كهك ضرباف:
األول :إما أف دتجاهؿ يسؤاؿ المخاطب يدجيبه عف يسؤاؿ آخر لـ ييسأله.

الثاني :كاما أف دحمؿ كبلمه عمى غير ما كاف يدصده كيريده كيي هذا تكجيه لممخاطب إلى
ما يدبغي عميه أف ييسأؿ عده أك يدصده مف كبلمه (ُ).
كمف أمثم الضرب األكؿ قكله يسبحادهَ [ :ي ْس َځم ُ٬مقڀم َ
قن ُ٪م ْؾ َٰما َأ ْڀم َٸم ْٹمت ُْؿ ِٰم ْـ َٙم ْ ٍٜم
َؽ َٰما َذا ُيٽم ِْٸم ُٹم َ
ِ ِ
ِ ِ
٥م َوا٬م َٿمت ََاٰمك َوا َٚم َسا٫مِ ِ
ٿمؾ َو َٰما َٕم ْٸم َٶم ُٻمقا ِٰم ْـ َٙم ْ ٍ
ا٬مسبِ ِ
ٿمؿ] {البؼرة.}215:
َ٩مٻم ْٻم َقا٬مدَ ْي ِـ َواألَ ْ٪م َرٔمِ َ
ٜم َ٩مڃمِ َّن اهللَ ٔمِف َ٣مٻم ٌ
٥م َوا ْٔم ِـ َّ
يدد يسألكا عما يدفدكف كلكف الدرآف الكريـ أجابهـ عف يسؤاؿ آخر كهك لمف يدبغي أف
الدفد (ِ).
كمثؿ هذا أف ييسألؾ أحد الطبلب الكيسالى عف مكعد االمتحاف كالمادة المدررة يتدكؿ له:

"مف أراد الدجاح يبلبد أف يشمر عف يساعد الجد" ،كاذا يسالؾ ميستبد عف عكامؿ الدكة كأيسبابها يي
األمـ أجبته بدكلؾ" :إف أكؿ ما تمتاز به األمـ المتددم حري التعبير عف الرأم".
يأدت ترل يي هذه األمثم جميعان أف اإلجاب لـ تكف عف اليسؤاؿ دفيسه إدما كادت عف يسؤاؿ

آخر كاف حريان به أف ييسأؿ عده ،ككأددا ددكؿ لميسائؿ بمطؼ كذكؽ جدير بؾ أف تيسأؿ غير هذا

اليسؤاؿ ،جدير بؾ أف تيسأؿ عف كذا ككذا ،كقد تككف عدـ اإلجاب عف يسؤاؿ اليسائؿ؛ ألده لـ ييستط
ايستيعاب اليسؤاؿ لصغر يسده ،أك قصر إدراكه" (ّ).

كقد عريه اليسكاكي بدكله" :كاف هذا األيسمكب الحكيـ لربما صادؼ المداـ يحرؾ مف دشاط

اليسام كيسمبه حكـ الكقكر ،كأبرزه يي معرض الميسحكر كهك أالف شكيم الحجاج لذلؾ الخارجي

كيسؿ يسخيمته ،حتى آثر أف يحيسف عمى أف ييسيء غير أده يسحره بهذا األيسمكب إذ تكعده الحجاج

بالديد يي قكله" :ألحممدؾ عمى األدهـ" يداؿ متغابيان" :مثؿ األمير يحمؿ عمى األدهـ كاألشهب"

مبر انز كعيده يي معرض الكعد ،متكصبلن أف يريه بألؼ كجد أف امرءان مثمه يي ميسدد اآلمرة المطاع
ص ًف ىد ،كأف يعد ال أف ييكعد ،أما الدزكيدي يدد بيسط كبلـ اليسكاكي ،قائبلن:
صفى ىد ال أف يي ٍ
خميؽ بأف يي ٍ
"كمف خبلؼ المدتضى ما يسماه اليسكاكي األيسمكب الحكيـ ،كهك تمدي المخاطب بغير ما يترقب
بحمؿ كبلمه عمى خبلؼ يمراده تدبيهان عمى أده األكلى بالدصد أك اليسائؿ بغير ما يتطمب بتدزيؿ

(ُ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ البياف كالبدي ) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِٖٗ.
(ِ) الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ البياف كالبدي ) ،د .يضؿ حيسف عباس ،صِٖٗ.
(ّ) اليسابؽ ،صَِٗ.

-ُّٓ-

يسؤاله مدزل غيره تدبيهان عمى أده األكلى بحاله أك المهـ له ،كذكر أمثمته ،إال أف عبد الداهر

الجرجادي يسماه "المغالط " (ُ).

كرد أيسمكب الحكيـ يي "ركح البياف" يي مكض كاحد.
قن َأ َّن ص ًِ
ِِ ِ ِ
ِ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال اٚمَ َ ُ ِ
احلا
يـ ْاٟمت ُْٳم ِٶم ُٸمقا َٚم ِ ْـ َآ َٰم َـ ِٰمٽم ُْپم ْؿ َأ َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
َ
ْٝموا ٰم ْـ َ٪م ْقٰمف ٬م َّٻمذ َ
َل ا٬مَّذ َ
يـ ْاٟمتَٺم َ ُ
ُقن] {األعراف.}75:
ُٰم ْر َٟم ٌؾ ِٰم ْـ َر هٔم ِف َ٪ما ُ٬مقا إِڀمَّا ٔمِ ََم ُأ ْر ِٟم َؾ ٔمِ ِف ُٰم ْڂم ِٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :عدلكا عف الجكاب المكايؽ ليسؤالهـ بأف يدكلكا دعـ أك دعمـ أده مريسؿ مده

تعالى تدبيهان عمى أف إريساله أمر معمكـ مدرر عددهـ حيث أكرده صم لممكصكؿ ،كمف المعمكـ أف
الصم ال بد أف تككف جمم معمكم االدتيساب إلى ذات المكصكؿ يكأدهـ قالكا ال كبلـ يي إريساله؛

ألده أظهر مف أف يشؾ ييه عاقؿ كيخفى عمى ذم رأم لما أتى به مف هذا المعجز العظيـ الخارؽ

كادما الكبلـ يي اإليماف به يدحف مؤمدكف به يهذا الجكاب مف أيسمكب الحكيـ كهك تمدي المخاطب
بغير ما يترقب" (ِ).

ِ -المقابمة :هي أف يؤتى بمعدييف متكايديف أك أكثر ،ثـ يؤتى بما يدابؿ ذلؾ عمى الترتيب كدكله
احلسٽمَك * َ٩مسٽمُٿمَّسه ٬مِ ْٻمٿمَّسى * و َأٰما ٰمـ ٔم ِ
خ َؾ َو ْاٟم َت ْٷمٽمَك *
َ َّ َ ْ َ
تعالى٩َ [ :م َځم َّٰما َٰم ْـ َأ ْ٣مٴمَك َوا َّٕم َٹمك * َو َصدَّ َق ٔمِ ُ ْ
َ َهُ ُ َُْ
ِ
ِ
ِ
َو٫م ََّذ َب ٔمِ ُ
ُي هر ُم
َّسى ] {الؾقل ،}10-5:ككدكله تعالىَ [ :و ُُي ُّؾ ََُل ُؿ ا٬م َّٴمٿمه َبات َو ُ َ
َّس ُه ٬م ْٻم ُٶم ْ َ
احل ْسٽمَك * َ٩م َسٽمُ َٿم ه ُ
َ٣م َٻم ْٿم ِپم ُؿ َ
اخل َبائِ َ
ث] {األعراف ، }157:كقاؿ ( : إدكـ لتكثركف عدد الفزع كتدمكف عدد الطم )(ّ).
ِ
ؽ َ٣م َٛم ُهدً ى ِٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ َو ُأو َ٬مئِ َ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
يـ َ٫م َٸم ُروا َٟم َق ٌاء َ٣م َٻمٿمْ ِپم ْؿ َأ َأڀم َْذ ْر َ َُت ْؿ
ؽ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸمٻمِ ُح َ
قن * إِ َّن ا َّ٬مذ َ
ُقن] {البؼرة.}6-5:
َأ ْم َِل ْ ُٕمٽم ِْذ ْر ُه ْؿ ًَل ُي ْڂم ِٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :لما ذكر خاص عباده كخالص أكليائه بصفاتهـ التي أهمتهـ لمهدل كالفبلح
عدبهـ أضدادهـ العتاة المردة الذيف ال يدف ييه الهدل ،كال يغدي عدهـ اآليات كالدذر" (ْ).
ّ -المبالغة :أطمؽ عمماء الببلغ عمى هذا الفف تيسميات متعددة مدها :اإليراط يي الصف  ،الغمك،
اإلمزاؽ ،التبميغ ،اإليراط يي اإلغراؽ ،اإليغاؿ كما أدهـ عدكا المبالغ غرضان لفدكف كثيرة

كالتشبيه كااليستعارة كاعجاز المريسؿ كاإليجاز كاإلطداب كالدص كالكداي كغيرها (ٓ).

(ُ) المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ  ،د .إدعاـ عكاكم ،صُّْ.
(ِ) ركح البياف ،جّ ،صَِّ.

(ّ) جكاهر الببلغ  ،المعادي -كالبياف -كالبدي  ،د .أحمد الهاشمي ،صِِّ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صْٕ.
(ٓ) عمـ البدي  ،درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي  ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صُْٔ.

-ُْٓ-

المبالغ عدد أبي هبلؿ العيسكرم :أف تبمغ بالمعدى أقصى غاياته كأبعد دهاياته ،كال تدتصر

يي العبارة عده عمى أددى مدازله كأقرب مراتبه كمثاله مف الدرآف قكؿ اهلل تعالىَ [ :ي ْق َم ٕم ََر ْو ََّنَا ٕم َْذ َه ُؾ

ِ
َارى] {احلج. }2:
٫م ُُّؾ ُٰم ْر ِض َٶم ٍة َ٣م ََّم َأ ْر َض َٶم ْ
ْح َٻم َپما َوٕم ََرى ا٬مٽم َ
ْح ٍؾ َ ْ
ت َوٕم ََٳم ُع ٫م ُُّؾ َذات َ ْ
َارى َو َٰما ُه ْؿ ٔمِ ُسٺم َ
َّاس ُٟمٺم َ

كلك قاؿ" :تذهؿ كؿ امرأة عف كلدها ،لكاف بيادان حيسدان كببلغ كامم كادما خص المرضع

لممبالغ ؛ ألف المرض أشفؽ عمى كلدها لمعريتها بحاجته إليه ،كأشفؽ به لدربه مدها كلزكمها له،
ال يفارقها ليبلن كال دها انر كعمى حيسب الدرب تككف المحب كاإللؼ" (ُ).
إذا دظردا إلى المبالغ مف الداحي التاريخي  ،يإددا دجد أف عبد اهلل بف المعتز هك أكؿ مف
تحدث عدها ،يدد عدها يي كتابه (البدي ) مف محايسف الكبلـ كالشعر ،كعريها بأدها" :اإليراط يي

الصف كمثؿ لها" (ِ).

تعريف المبالغة:
عريت المبالغ يي عمـ البدي بأدها :ادعاء كبمكغ كصؼ يي الشدة أك يي الضعؼ جدان
ت وٕم ََٳمع ٫م ُُّؾ َذ ِ
ِ ٍ
ات
ميستحيبلن أك ميستبعدان كما يي قكله تعالىَ [ :ي ْق َم ٕم ََر ْو ََّنَا ٕم َْذ َه ُؾ ٫م ُُّؾ ُٰم ْرض َٶمة َ٣م ََّم َأ ْر َض َٶم ْ َ ُ
َّاس ٰمـ ُُي ِ
ِ
ِ
ِ
اد ُل ِّم اهللِ
َارى َو َ٬مٺم َّـ َ٣م َذ َ
ْح َٻم َپما َوٕم ََرى ا٬مٽم َ
ْح ٍؾ َ ْ
َْ
اب اهللِ َ٠مديدٌ * َوٰم َـ ا٬مٽم ِ َ ْ َ
َارى َو َٰما ُه ْؿ ٔمِ ُسٺم َ
َّاس ُٟمٺم َ
ان ٰم ِر ٍ
ٔمِٷم ِ ِ
يد] {احلج.}2-1:
َٜم ٣م ْٻم ٍؿ َو َي َّتبِ ُع ٫م َُّؾ َ٠م ْٿم َٴم ٍ َ
ْ
ياآلي الكريم قد بالغت يي كصؼ أهكاؿ يكـ الديام ككصمت بهذه األهكاؿ إلى حد بعيد،

يالمرضعػ ػ تذهػ ػؿ عمػ ػا أرضعػت كالداس يسكارل مف األهكاؿ كما هـ بيسكارل ييدبغي عمى كؿ عاقؿ
أف يفكر يي عاقب األمر كأف ييستعد لمدجاة مف هذا الهكؿ كذاؾ الفزع األكبر (ّ).
كردت المبالغ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض عديدة مدها:
ْت ا٬متَّقاب ِ
* قاؿ تعالى[ :إِڀم َ
ٿمؿ] {البؼرة.}128:
ا٬مر٘م ُ
َّؽ َأڀم َ َّ ُ َّ

قاؿ البركيسكم" :مف صيغ المبالغ أطمؽ عميه تعالى لممبالغ يي صدكر الفعؿ مده ،ككثرة

قبكله تكب المذدبيف لكثرة مف يتكب إليه" (ْ).

(ُ ) ادظر :الصداعتيف الكتاب كالشعر ،تصديؼ أبي هبلؿ الحيسف بف عبد اهلل بف يسهؿ العيسكرم ،حدده د .مفيد
قمح  ،الطبع الثادي َُْٗهػُٖٗٗ-ـ ،دار الكتب العممي  -بيركت ،صَّْ ،معجـ الببلغ العربي ،
د .بدكم طباد  ،الطبع الثالث  ،دار المدارة ،بيركت ،دار الرياعي  -الرياض ،صٕٖ.ٖٖ,

(ِ) عمـ البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  -بيركت ،صُٖ.

(ّ) عمـ البدي  ،درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي  ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صُْٔ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صِّٔ.

-ُٓٓ-

ؽ ََُلق ا٬مٶم ِزيزُ ِ
ٿمؿ] {الشعراء. }9:
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ َّن َر َّٔم َ َ َ
ا٬مر٘م ُ
َّ
قاؿ البركيسكم :المبالغ يي الرحم كلذلؾ يمهمهـ ،كال يأخذ بغت " (ُ).
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا ِ
٥م] {الزُّ خرف. }15:
إلڀم َْس َ
قر ُٰمبِ ٌ
ان ٬مَ َٺم ُٸم ٌ
قاؿ البركيسكم" :ظاهر الكفر مبالغ ييه أك مظهر لكفره ،كلذلؾ يدكلكف يسبحاده عما

يصفكف" (ِ).

ِ
ِ
ا٬مٲمدُ ِ
ور] {هود. }5:
ٿمؿ ٔمِ َذات ُّ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّڀم ُف َ٣مٻم ٌ
قاؿ البركيسكم" :مبالغ يي اإلحاط بمضمرات جمي الداس كأيسرارهـ الخفي الميستكد يي

صدكرهـ بحيث ال تفارقها أصبلن ،يكيؼ يخفى عميه ما ييسركف كما يعمدكف" (ّ).
ٍ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م َٹم َٳماهـ ٟمبع ٟمټمق ٍ
ات ِّم َي ْق َٰم ْ ِ
ٿمح
ا٬مس ََم َء ا٬مدُّ ْڀم َٿما ٔمِ َټم َٲمأمِ َ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
٥م َو َأ ْو َ٘مك ِّم ٫م هُؾ َٟم ََمء َأ ْٰم َر َها َوزَ َّيٽمَّا َّ
ؽ َٕم ْٹم ِدير ا٬مٶم ِز ِ ِ
َو ِ٘م ْٸم ًٵما َذ٬مِ َ
{فصؾت. }12:
يز ا٬م َٶمٻمٿم ِؿ] ِّ
ُ َ
قاؿ البركيسكم" :المبالغ يي الددرة يمه بميغ قدرة عمى كؿ مددكر ،كالمبالغ يي العمـ يمه بميغ

عمـ بكؿ معمكـ" (ْ).

قرا َر ِ٘م ًٿمَم] {الػتح. }14:
* قاؿ تعالىَ [ :و٫م َ
َان اهللُ ٨مَ ُٸم ً
قاؿ البركيسكم" :مبالغان يي المغفرة كالرحم لمف يشاء كال يشاء إال لمف تدتضي الحكم

مغفرته ممف يؤمف به كبريسكله ،كأما مف عداه مف الكايريف يهـ بمعزؿ عف ذلؾ قطعان" (ٓ).
ا٬مٱمٿمٴمَ ُ ِ ِ
قرا] {اإلرساء.}27:
* قاؿ تعالىَ [ :و٫م َ
ان ٬م َر هٔمف َ٫م ُٸم ً
َان َّ ْ

قاؿ البركيسكم" :مبالغان يي الكفر به ال يشكر دعمه بامتثاؿ أكامره كدكاهيه ،ككاف قريش

يدحركف اإلبؿ كيبذركف أمكالهـ يي اليسمع كيسائر ما ال خير ييه مف المداحي كالمبلهي" (ٔ).
ِ
* قاؿ تعالى[ :وهق ِ
ٿمؿ] {األكعام.}13:
ا٬مسټم ُ
ٿمع ا٬م َٶمٻم ُ
َ ُ َ َّ

قاؿ البركيسكم" :المبالغ يي يسماع كؿ ميسمكع ،كالعميـ أم المبالغ يي العمـ بكؿ معمكـ يبل

يخفى عميه شيء مف األقكاؿ كاأليعاؿ" (ٕ).
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صَِٖ.
(ِ) ركح البياف ،جٖ ،صّٓٗ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صَُِ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صِْٔ.
(ٓ) ركح البياف ،جٗ ،صِٗ.

(ٔ) ركح البياف ،جٓ ،صَُٓ.
(ٕ) ركح البياف ،جّ ،صُٖ.

-ُٓٔ-

ِ
ٍ
ِ
ِ
٥م] {األعراف.}184:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َو َِل ْ َيتَ َٸمٺم َُّروا َٰما ٔمِ َٲما٘مبِ ِپم ْؿ ٰم ْـ ِٗمٽمَّة إِ ْن ُه َق إِ ًَّل ڀمَذ ٌير ُٰمبِ ٌ
قاؿ البركيسكم" :أم مبالغ يي اإلدذار مظهر له غاي اإلظهار إب ار انز لكماؿ الرأي كمبالغ

يي األعذار" (ُ).

َان اهللُ َ٣مٻمِ ًٿمَم َ٘مٻمِ ًٿمَم] {األحزاب.}51:
* قاؿ تعالىَ [ :و٫م َ
قاؿ البركيسكم" :مبالغان يي العمـ ييعمـ ما تبدكف كما تخفكده" (ِ).

ِ
ٿمؿ] {ادائدة.}39:
قر َر٘م ٌ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ ٨مَ ُٸم ٌ

قاؿ البركيسكم" :مبالغ يي المغفرة كالرحم كلذلؾ يدبؿ التكب " (ّ).
ِ ِ
ب ٩مِ ِٿمف] {الـساء.}87:
* قاؿ تعالى[ :اهللُ ًَل إِ َ٬م َف إِ ًَّل ُه َق َ٬م َٿم ْج َټم َٶمٽمَّٺم ُْؿ إِ َ٦م َي ْق ِم ا٬مٹم َٿم َاٰمة ًَل َر ْي َ
قاؿ البركيسكم" :كالديام بمعدى الدياـ ،كالتاء لممبالغ لشدة ما يد ييه مف الهكؿ" (ْ).
َان اهللُ َ٣مٻمِ ًٿمَم َ٘مٺمِ ًٿمَم] {الـساء.}104:
* قاؿ تعالىَ [ :و٫م َ
قاؿ البركيسكم" :مبالغان يي العمـ ييعمـ أعمالكـ كضمائركـ" (ٓ).

ا٬مقا٬مِدَ ْي ِـ إِ ْ٘م َساڀمًا َو ِذي ا٬م ُٹم ْر َٔمك َوا٬م َٿمت ََاٰمك َوا َٚم َسا٫مِ ِ
٥م َو ُ٪مق ُ٬مقا ٬مِٻمٽم ِ
َّاس ُ٘م ْسٽمًا] {البؼرة.}83:
* قاؿ تعالىَ [ :ؤمِ َ
قاؿ البركيسكم" :يسماه حيسدان مبالغ لفرط حيسده أمر باإلحيساف بالماؿ يي حؽ أقكاـ

مخصكصيف كهـ الكالداف كاألقرباء كاليتامى كالميساكيف" (ٔ).
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن اهللَ هق ا٬متَّقاب ِ
ٿمؿ] {التوبة.}118:
ا٬مر٘م ُ
ُ َ َّ ُ َّ

قاؿ البركيسكم" :أم المبالغ يي قبكؿ التكب لمف تاب كاف عاد يي اليكـ مائ مرة المتفضؿ

عميهـ بفدكف اآلالء م ايستحداقهـ ألياديف العداب" (ٕ).

* قاؿ تعالى[ :يٽمْٮم ٰمـ ي َٱماء وهق ا٬مٶم ِزيزُ ِ
ٿمؿ] {ال ُّروم.}5:
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ
ا٬مر٘م ُ
َّ
(ُ) ركح البياف ،جّ ،صَّٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صَِٗ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صّٕٗ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صِٗٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صِِٖ.
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،صُْٕ.
(ٕ) ركح البياف ،جّ ،صُٓٓ.

-ُٕٓ-

قاؿ البركيسكم" :المبالغ يي العزة كالغمب يبل يعجزه مف يشاء أف يدصر عميه كائدان مف كاف،

كالرحيـ المبالغ يي الرحم ييدصر مف يشاء أف يدصره" (ُ).

المشاكمة:
المشاكمة لغة :الشك يؿ بالفتح :الشبه كالمثؿ ،كالجم أشكاؿ ك يشككؿ كأدشد أبك عبيد:
يبل تطمبا لي أيما إف طمبتما ** يإف األيامى ليسف لي بشككؿ
كقد تشاكؿ الشيئاف ،كشاكؿ كؿ كاحد مدها صاحبه (ِ).
المشاكمة اصطالحاً :هي أف يذكر الشيء بمفظ غيره لكقكعه يي صحبته تحديدان أك تددي انر.
َّاس َّ ِ
ِ
٥م ِٰم ْـ ُد ِ
اَت ُذ ِ
وِّن َو ُأ هٰم َل إِ ََل ْ ِ
ت ٬مِٻمٽم ِ
ون اهللِ
ْت ُ٪م ْٻم َ
ٿمسك ا ْٔم َـ َٰم ْر َي َؿ َأ َأڀم َ
كدكله تعالىَ [ :وإِ ْذ َ٪م َال اهللُ َيا ٣م َ
ُقن ِٓم َأ ْن َأ ُ٪م َ
َ٪م َال ُٟمبْ َحاڀم َ
ْت ُ٪م ْٻم ُت ُف َ٩م َٹمدْ َ٣مٻمِ ْټم َت ُف َٕم ْٶم َٻم ُؿ َٰما ِّم َڀم ْٸم ِز َو ًَل َأ ْ٣م َٻم ُؿ َٰما ِّم
قل َٰما َ٬م ْٿم َس ِٓم ٔمِ َح ٍّؼ إِ ْن ُ٫مٽم ُ
َؽ َٰما َيٺم ُ
ْت َ٣م ًَّل ُم ا٬م ُٷم ُٿم ِ
ؽ إِڀم َ
َڀم ْٸم ِس َ
قب] {ادائدة ،}116:المراد كال أعمـ ما عددؾ (ّ).
َّؽ َأڀم َ
اه ْؿ َأ ْڀم ُٸم َس ُپم ْؿ] {احلرش ،}19:أم أهممهـ ،ذكر
كعبر بالدفس لممشاكم كدحك[ :ڀم َُسقا اهللَ َ٩م َځمڀم َْس ُ
اإلهماؿ هدا بمفظ الديسياف لكقكعه يي صحبته (ْ).
كردت المشاكم يي تفيسير ركح البياف يي مكاض مدها:

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ إِ ْن ُ٫مٽمْتُؿ ُ ِ
قن اهللَ َ٩ما َّٕمبِ ُٶم ِ
ُيبِ ْبٺم ُُؿ اهللُ َو َيٷم ِْٸم ْر ٬مَٺم ُْؿ ُذ ُڀمق َٔمٺم ُْؿ] {آل عؿران.}31:
َت ُّب َ
قِّن ُ ْ
ْ
قاؿ البركيسكم" :أم :يكشؼ الحجب عف قمكبكـ بالتجاكز عما يرط مدكـ ييدربكـ مف جدات

عزة كيبكئكـ يي جكار قدمه ،عبر عده بالمحب بطريؽ االيستعارة أك المشاكم " (ٓ).

ِ
ِ
ِِ
زُون ا ُٚم َّٴمق ِ٣م ِ
ِ
ون إِ ًَّل ُٗم ْپمدَ ُه ْؿ
يـ ًَل َُيِدُ َ
يـ َي ْٻم ِټم َ
٥م ٰم َـ ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
ه َ
ا٬مٲمدَ َ٪مات َوا َّ٬مذ َ
٥م ِّم َّ
* قاؿ تعالى[ :ا َّ٬مذ َ
ِ
ِ
ِ
َ٩مٿمسخَ ر َ ِ
ٿمؿ] {التوبة.}79:
ون ٰمٽم ُْپم ْؿ َٟمخ َر اهللُ ٰمٽم ُْپم ْؿ َو ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
اب َأ٬م ٌ
َْ ُ
قاؿ البركيسكم" :أم :جازاهـ عمى يسخريتهـ ييككف تيسمي جزاء اليسخري يسخري مف قبيؿ
المشاكم لكقكعه يي صحبه قكله يييسخركف مدهـ" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صٗ.
(ِ) الميساف ،البف مدظكر ،جّ ،صَُِّ.
(ّ) جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،د .أحمد الهامش ،ص ِِٖ.
(ْ) جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،د .أحمد الهاشمي ،صِِٖ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صِْ.
(ٔ) ركح البياف ،جّ ،صْٓٗ.

-ُٖٓ-

ِ
يـ] {األكػال.}30:
* قاؿ تعالىَ [ :و َي ْټمٺم ُُر َ
ون َو َي ْټمٺم ُُر اهللُ َواهللُ َٙم ْ ُٜم ا َٚما٫م ِر َ
قاؿ البركيسكم" :أم :يرد مكرهـ عميهـ كالمكر كأمثاله ال ييسدد إليه تعالى إال عمى طريؽ
المدابم كالمشاكم كال يحيسف ابتداء لتضمده معدى الحيم كالخدع كهي ال تميؽ بعظم اهلل

تعالى"(ُ).

ِ
ي َأ ْر ٍ
قت] {لؼامن.}34:
ض َتَ ُ ُ
ب ٨مَ دً ا َو َٰما ٕمَدْ ِري َڀم ْٸم ٌس ٔمِ َځم ه
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما ٕمَدْ ِري َڀم ْٸم ٌس َٰما َذا َٕمٺمْس ُ
قاؿ البركيسكم" :مف الدفكس ،كالدراي  :المعري المكرث بضرب مف الميؿ ،كلذا ال يكصؼ
اهلل بها كال يداؿ الدارم ،كأما قكؿ الشاعر:
ال هـ أدرم كأدت تدرم

يمف تصرؼ أجبلؼ العرب ،أك بطريؽ المشاكم كما يي قكله تعالىَٕ [ :م ْٶم َٻم ُؿ َٰما ِّم َڀم ْٸم ِز َو ًَل

َأ ْ٣م َٻم ُؿ َٰما ِّم َڀم ْٸم ِس َ
ؽ] {ادائدة.)ِ( }116:

ان َر هٔم ِف] {يوسف.}24:
ُه ْ
ت ٔمِ ِف َو َه َّؿ ِ َِّبا َ٬م ْق ًَل َأ ْن َر َأى ُٔم ْر َه َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م َٹمدْ َ َّ
قاؿ البركيسكم" :بمخالطتها أم :ما إليها بمدتضى الطبيع البشري كشهكة الشباب ميبلن

جبميان ال يكاد يدخؿ تحت التكميؼ ،ال قصدان اختياريان؛ ألده كما أده برمء مف الهـ المحرـ ،كادما
عبر عدد بالهـ لمجرد كقكعه يي صحبته همها يي الذكر بطريؽ المشاكم " (ّ).

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
قر]
ب ٔمِټم ْث ِؾ َٰما ُ٣مق٪م َ
ؽ َو َٰم ْـ َ٣ما َ٪م َ
ْٮم َّڀم ُف اهللُ إِ َّن اهللَ َ٬م َٶم ُٸم ٌّق ٨مَ ُٸم ٌ
ب ٔمِف ُٖم َّؿ ُٔمٷم َل َ٣م َٻم ْٿمف َ٬م َٿمٽم ُ َ
{احلج.}60:
قاؿ البركيسكم" :أم :مف جازل الظالـ بمثؿ ما ظمـ كلـ يزد يي الدصاص كالعدكب ايسـ لما

يعدب الجرـ مف الجزاء كادما يسمي االبتداء بالعداب الذم هك جزاء الجداي أم م أده ليس بجزاء

يعدب الجريم لممشاكم " (ْ).

* قاؿ تعالىَٕ [ :م ْٶم َٻم ُؿ َٰما ِّم َڀم ْٸم ِز َو ًَل َأ ْ٣م َٻم ُؿ َٰما ِّم َڀم ْٸم ِس َ
ؽ] {ادائدة.}116:
قاؿ البركيسكم" :أم :كال أعمـ ما تخفيه مف معمكماتؾ يعبر عما يخفيه اهلل مف معمكماته

بدكله ما يي دفيسؾ لممشاكم لكقكعه يي صحب قكله تعمـ ما يي دفيسه بمعدى ككف صكرها مرتيسم
(ُ) ركح البياف ،جّ ،صّٖٓ.
(ِ) ركح البياف ،صَُْ.

(ّ) ركح البياف ،جْ ،صِّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جٔ ،صٕٓ.

-ُٓٗ-

ييها بخبلؼ معمكمات اهلل تعالى يإف عممه تعالى حضكرم ال تددط صكرة شيء مدها يي ذاته

يبل يصح أف يحمؿ الدفس عمى المعدى المتبادر إدؾ أدت عبلـ الغيكب ما كاف كما يككف" (ُ).
 -1المذىب الكالمي:

المذىب الكالمي :كهك أف يكرد البميغ حج عمى ما يدعيه عمى طريد المتكمميف ،قاؿ
ا٬مٶم َٵمام و ِهل ر ِٰمٿمؿ * ُ٪م ْؾ ُُيٿمِٿمپما ا َّ٬م ِذي َأڀم َْٱم َځمها َأو َل ٰمرةٍ
تعالى[ :و ََضب َ٬مٽمَا ٰم َث ًًل وڀم َِز ٙمَ ْٻم َٹمف َ٪م َال ٰمـ ُُيٿمِل ِ
ْ َ
ُ
َ َ َ
َ ْ ْ
َ َّ َ َّ
َ َ َ َ ٌ
َ َ َ
ِ
ٿمؿ] {يس ،}79-78:أيحمهـ بدليمي الددرة كالعمـ (ِ).
َو ُه َق ٔمِٺم هُؾ َٙم ْٻم ٍؼ َ٣مٻم ٌ
كالمذهب الكبلمي دكع كبير مف أدكاع البدي المعدكم كقد عده ابف المعتز أحد الفدكف
البديعي الخميس األيسايسي التي بدي عميها كتابه (البدي ) كقاؿ عده" :كهك مذهب يسماه عمرك

الجاحظ المذهب الكبلمي ،كهذا باب ما أعمـ أدي كجدت يي الدرآف مده شيئان ،كهك يديسب إلى
التكمؼ تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبي انر" ،كلكف ابف المعتز لـ يذكر مفهكـ الجاحظ لهذا الفف البديعي
كما أده لـ يحاكؿ هك تحديده ككؿ ما يعمه أده ذكر بعض أمثم له مدها قكؿ الفرزدؽ:
لكؿ امرئ دفيساف :دفس كريم ** كأخرل يعاصيها الفتى كيطيعها
كدفيسؾ مف دفيسيؾ تشف لمددل ** إذا قؿ مف أحرارهف شفيعها
كمدها قكؿ أبي دكاس:
إف هذا يرل – كال أدرم لؤلحمؽ ** إدي أعده إديسادا
ذاؾ يي الظف عدده كهك عددم ** كالذم لـ يكف كاف كاف كادا
كاذا تأممدا كؿ مثاؿ مف هذه األمثم كجددا أف الشاعر يدعي دعكل ثـ يحاكؿ التماس دليؿ
مدد عميها تمامان كما يعؿ المتكممكف بإيراد الحجج العدمي عمى دعاكاهـ" (ّ).
كعمى هذا يأغمب الظف أف مفهكـ المذهب الكبلمي عدد الجاحظ كابف المعتز كما تكحي به

األمثم اليسابد هك :اصطداع مذهب المتكمميف العدمي يي الجدؿ كااليستدالؿ كايراد الحجج ،كالتماس
العمؿ ،كذلؾ بأف يأتي البميغ عمى صح دعكاه بحج قاطع أيان كاف دكعها" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صّْٕ ،لمزيد مف الشكاهد ،ادظر :ركح البياف ،جْ ،صّْٖ ،جٓ ،صَُُ.
(ِ ) التبياف يي عمـ المعادي كالبدي كالبياف ،لمعبلم شرؼ الديف حيسيف بف محمد الطيبي المتكيى يسد (ّْٕهػ)،
تحديؽ :د .هادم عطي مطر الهبللي ،الطبع األكلى ،بيركت ،صُّٔ.

(ّ) عمـ المعادي -البياف -البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت ،صٖٖٓ.ٖٓٗ,
(ْ) اليسابؽ ،صٖٗٓ.

-َُٔ-

كاذا ما ادتهيدا إلى العصكر المتأخرة يإددا دجد الخطيب الدزكيدي (ّٕٗهػ) يعرؼ المذهب
َان ٩مِ ِ
ٿمپم ََم َآ َ َِل ٌة إِ ًَّل اهللُ
الكبلمي بدكله" :هك إيراد حج لممطمكب عمى طريد أهؿ الكبلـ دحك٬َ [ :م ْق ٫م َ
َ٬م َٸم َسدَ ٕمَا] {األكبقاء.)ُ( "}22:
كالدزكيدي يدصد (بطريد أهؿ الكبلـ) أف تككف الحج بعد تيسميـ المددمات ميستمزم
َان ٩مِ ِ
ٿمپم ََم َآ َ َِل ٌة إِ ًَّل اهللُ َ٬م َٸم َسدَ ٕمَا] {األكبقاء }22:البلزـ كهك ييساد
لممطمكب ،يفي قكله تعالى٬َ [ :م ْق ٫م َ
اليسماكات كاألرض باطؿ ،ألف المراد به خركجهما عف الدظاـ الذم هما عميه يكذا المزكـ كهك تعدد

اآلله باطؿ.

كمثؿ هذه اآلي الكريم قكله تعالىَ [ :و ُه َق ا َّ٬م ِذي َي ْبدَ ُأ َ
اخل ْٻم َؼ ُٖم َّؿ ُي ِٶمٿمدُ ُه َو ُه َق َأ ْه َق ُن َ٣م َٻم ْٿم ِف]

{الروم ، }27:أم كاإلعادة أهكف عميه مف البدء ،كاألهكف مف البدء أدخؿ يي اإلمكاف مف البدء،
ُّ
ياإلعادة أدخؿ يي اإلمكاف مف البدء كهك المطمكب" (ِ).
كرد المذهب الكبلمي يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" :
* قاؿ تعالىَ [ :و ِٰم َـ ا٬مٽم ِ
َّاس َٰم ْـ َي ُٹمق ُل َآ َٰمٽمَّا] {البؼرة.}8:
قاؿ البركيسكم" :مف يدكؿ مكصكي إذ ال عهد يكأده قاؿ :كمف الداس داس يدكلكف أم:
يدركف بالميساف كالدكؿ هك التمفظ بما يفيد ،كيداؿ بمعدى المدكؿ كلممعدى المدصكد يي الدفس المعبر

عده بالمفظ ،كلمرأم كلممذهب مجا انز" (ّ).

ٔ -المف والنشر :كييسميه بعض البديعييف (الطي كالدشر)  :كهك ذكر متعدد عمى جه التفصيؿ
أك اإلجماؿ ،ثـ ذكر ما لكؿ كاحد مف غير تعييف ثد بأف اليسام يرده إليه لعممه بذلؾ بالدرائف
المفظي أك المعدكي .
كهذا يعدي أف تذكر شيئيف يصاعدان كاما تفصيبلن يتدص عمى كؿ كاحد مدهما ،كاما إجماالن

يتأ تي بمفظ كاحد يشتمؿ عمى متعدد ،كتفكض إلى العدؿ رد كؿ كاحد إلى ما يميؽ به مف غير

حاج إلى أف تدص أدت عمى ذلؾ" (ْ).
ِ
ْحتِ ِف َٗم َٶم َؾ ٬مَٺم ُُؿ ا٬م َّٻم ْٿم َؾ َوا٬مٽم ََّپم َار ٬مِت َْس ُٺمٽمُقا ٩مِ ِٿمف َو٬مِ َت ْب َتٷمُقا ِٰم ْـ َ٩م ْٳمٻمِ ِف]
كما يي قكله تعالىَ [ :وٰم ْـ َر ْ َ

{الؼصص ،}73:يدد ذكر متعدد كهك الميؿ كالدهار ،عمى جه التفصيؿ حيث عطؼ الدهار عمى الميؿ
(ُ) عمـ المعادي – البياف -البدي  ،د .عبد العزيز عتيدػ صَٗٓ.
(ِ) اليسابؽ ،صُٗٓ.

(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٓ.
(ْ) يي الببلغ العربي عمـ البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،صُٕٔ.

-ُُٔ-

بكاك العطؼ كهذا ييسمى (لفان) كييسميه بعض الببلغييف (طيان) ثـ ذكر بعد ذلؾ هذا الطي أك المؼ
(الدشر) كهك [٬مِت َْس ُٺمٽمُقا ٩مِ ِٿمف َو٬مِ َت ْب َتٷمُقا ِٰم ْـ َ٩م ْٳمٻمِ ِف] كذكره كما ترل بدكف تعييف ثد بأف اليسام يدرؾ
ما لكؿ كيرده إليه يهك يدرؾ أف اليسكف لميؿ ،كأف ابتغاء الفضؿ يككف دها انر يإذا عيف الدشر كحدد
كاف مف التديسيـ اآلتي بياده ال مف المفظ كالدشر.

وجو تسميتو :ككجه تيسمي هذا الدكع مف البدي بالمؼ كالدشر أف المتعدد المذككر عمى جه
التفصيؿ أك اإلجماؿ قد ادطكل بعد حكمه؛ ألده اشتمؿ عميه مف غير تصريح به ،كلذا يسمي (لفان)

أك (طيان) يمما صرح بعد ذلؾ بالحكـ المطكل كاف كأده دشر كابراز له كلذا يسمي (دش انر) (ُ).
كرد يي المؼ كالدشر يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:

ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ڀمز ََّل ٣م َٻمٿم َ ِ
إلڀم ِ
٥م َيدَ ْي ِف َو َأ ْڀمزَ َل ا٬مت َّْق َرا َة َوا ِ
َاب ٔمِ َ
ْج َ
ٿمؾ * ِٰم ْـ َ٪م ْب ُؾ ُهدً ى
احل هؼ ُٰم َٲمده ً٪ما َٚما َٔم ْ َ
ؽ ا٬مٺمت َ
َ ْ

ِ
ِ
٬مِٻمٽم ِ
َّاس َو َأڀم َ
اب َ٠م ِديدٌ َواهللُ َ٣م ِزيزٌ ُذو اڀمْتِ َٹما ٍم] {آل عؿران.}4-3:
ْزَل ا٬م ُٸم ْر َ٪م َ
يـ َ٫م َٸم ُروا ٔمِ َآ َيات اهللِ ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
ان إِ َّن ا َّ٬مذ َ

قاؿ البركيسكم" :عم لئلدزاؿ" أم :أدزلهما لهداي الداس كييه لؼ بدكف الدشر لعدـ المبس،

ألف ككف التكراة هدل لمداس يي زماف مكيسى ،كككف اإلدجيؿ هدل لهـ يي زماف عييسى معمكـ

ياختصر لذلؾ" (ِ).

بالغة المف والنشر:
كببلغ المؼ كالدشر تكمف يي أف ذكر المؼ مطكيان ييه حكمه أك ما يتعمؽ به ،يهيئ

ا لدفكس كبعدها ما يذكر بعد مف الدشر العائد إلى المؼ ،يإذا ما ذكر الدشر بعدئذ كق يي الدفكس
مكقعه كتمت الفائدة أحيسف تماـ كتحدؽ الغرض أبمغ تحديؽ؛ ألف الدشر جاء كالدفكس إليه متطمع

كله مترقب " (ّ).

 -1السمب واإليجاب:
السمب لغة :يسمبه الشيء ييسمبه يسمبان كيسمبان كايستمبه إياه (ْ).
اإليجاب لغة :كجب الشيء يجب كجكبان أم لزـ كأكجبه هك ،كأكجبه اهلل ،كايستكجبه أم ايستحده ،كيي
و
محتمـ (ٓ).
الحديث :يغيس يؿ الجمع كاجب عمى كؿ
(ُ) عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي ) ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صُٕٓ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صْ.

(ّ) عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي ) ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صُٕٕ.
(ْ) الميساف ،البف مدظكر ،جّ ،صَِٕٓ.
(ٓ) الميساف ،البف مدظكر ،جٓ ،صْٕٔٔ.

-ُِٔ-

اصطالحاً :هك أف يدصد المتكمـ اختصاص شيء بصف ييدفيها عف جمي الداس ثـ يثبتها له مدحان
أك ذمان ،يالمدح كدكؿ الخديساء:
كما بمغت كؼ امرئ متداكالن ** مف المجد إال كالذم دمت أطكؿ
كال بمغ المهدكف لمداس مدح ** كاف أطدبكا إال الذم ييؾ أيضؿ
كالذـ كدكؿ بعضهـ:
خمدكا كما يخمدكا لمكرم ** يكأدهـ خمدكا كما خمدكا
رزقكا كما رزقكا يسماح يد ** يكأدهـ رزقكا كما رزقكا

(ُ)

قاؿ العيسكرم" :هك أف تبدي الكبلـ عمى دفي الشيء مف جه  ،كاثباته مف جه أخرل

أك األمر به يي جه كالدهي عده يي جه كما يجػ ػرم مج ػرل ذل ػؾ" ،كدكله تعالى٩َ [ :م ًَل َٕم ُٹم ْؾ ََُل ََم ُأفٍّ
ُها َو ُ٪م ْؾ ََُل ََم َ٪م ْق ًًل ٫م َِر ًيَم] {اإلرساء.)ِ( }23:
َو ًَل َٕمٽم َْپم ْر ُ َ

اإليجاب كاليسمب هك أحد أدكاع التدابؿ التي تحدث عدها قدام كقاؿ" :كمما جاء يي الشعر
مف التداقض عمى طريؽ اإليجاب كاليسمب قكؿ عبد الرحمف بف عبد اهلل الدس:
كـ يالدتؿ أعفى كأييسر
هجرها ك ى
أرل ى
الدتؿ مثميف ياقصركا ** ى
مبلم ي

(ّ)

كرد اليسمب كاإليجاب يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:
ُم ِس ٌـ َ٩م َٻم ُف َأ ْٗم ُر ُه ِ٣مٽمْدَ َر هٔم ِف] {البؼرة.}112:
* قاؿ تعالىَٔ [ :م َٛم َٰم ْـ َأ ْٟم َٻم َؿ َو ْٗم َپم ُف هللِ َو ُه َق ُ ْ
قاؿ البركيسكم" :بمى ،أعمـ أف قكلهـ لف يدخؿ الجد مشتمؿ عمى إيجاب كدفي،
أما اإليجاب يهك أف يدخؿ الجد اليهكد كالدصارل ،كأما الدفي يهك أف ال يدخؿ الجد غيرهـ
يدكله (بمى) إثبات لما دفكه يي كبلمهـ يكأدهـ قالكا ال يدخؿ الجد غيردا يأجيبكا بدكله بمى
يدخؿ الجد غيركـ ،كليس األمر كما تزعمكف" (ْ).

(ُ) جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،صِّٕ.
(ِ) ادظر :كتاب الصداعتيف ،أبي جبلؿ العيسكرم ،صْٔٓ ،معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،صَٗٓ.

(ّ) يي ددد الشعر ،قدام بف جعفر ،الكتاب غير مكجكد يي مكتب الجامع اإليسبلمي  ،معجـ المصطمحات
الببلغي كتطكرها ،صَٗٓ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صَِٖ.

-ُّٔ-

 -8التبميغ:
التبميغ لغة :بمغ الشيء يبمغ بمكغان كببلغان كصؿ كادتهى كأبمغه هك إببلغان كبمغه تبميغان (ُ).
كقاؿ ابف األثير الحمبي" :كادما ييسمي إيغاالن؛ ألف الداظـ أكغؿ يي كؿ مدهما يكره حتى
ايستخرج يسجع أك قايي تغير معدى زائدان عمى معدى الكبلـ" (ِ).

ِ
يـ] {الـؿل ،}80:يدكله "إذا
اء إِ َذا َو٬مَّ ْقا ُٰمدْ ٔمِ ِر َ
مثال ذلك قولو تعالىَ [ :و ًَل ٕم ُْسټم ُع ُّ
ا٬مٲم َّؿ ا٬مدُّ َ٣م َ

كلكا" أتـ الكبلـ كجاءت لفظ "مدبريف" مف جادب إلى جادب يمما كاف التكالي مف هؤالء عف عدـ

يحيسف تكمم الكبلـ بهذا اإليغاؿ الحيسف (ّ).
إصغاء إلى ما دعكا إليه كادكا مدبريف ي
كرد التبميغ يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" :
ِ
ٿمؿ] {البؼرة.}10:
* قاؿ تعالىَ [ :و ََُل ْؿ َ٣م َذ ٌ
اب َأ٬م ٌ

المؤلـ بفتح البلـ عمى أده ايسـ مفعكؿ
قاؿ البركيسكم" :يصؿ أممه إلى الدمكب كهك بمعدى
ى
مف اإليبلـ كصؼ به العذاب لممبالغ كهك يي الحديد صف المعذب بفتح الذاؿ المعجم كما أف

الجد لمجاد يي قكلهـ جد جده كجه المبالغ إيادة أف األلـ بمغ الغاي حتى يسكل المعذب إلى العذاب

المتعمؽ به" (ْ).

 -9التقسيم:
التقسيم لغة :الديسـ مصدر قيسـ الشيء يديسمه قيسمان يادديسـ ،كالمكض مديسـ ،مثاؿ مجمس :كقيسمه
جزأه ،كهي الديسم  ،ك ً
الديسـ بالكيسر :الدصيب كالحظ (ٓ).
التقسيم اصطالحاً :هك أف يذكر متعدد ثـ يضاؼ إلى كؿ مف أيراده ما له مف جه التعييف دحك:
ُ ِ
ِ ِ
ُ ِ
ِ ِ
َ
َ
س َ ٍ
س َ٣مإمِ َٿم ٍة]
[٫م ََّذ َٔم ْ
ت َٖم ُټمق ُد َو َ٣ما ٌد ٔمِا٬م َٹمار َ٣مة * َ٩مځم َّٰما َٖم ُټمق ُد َ٩مځم ْهٻمٺمُقا ٔمِا٬م َّٴما٨م َٿمة * َوأ َّٰما َ٣ما ٌد َ٩مځم ْهٻمٺمُقا ٔمِ ِريحٍ َ ْ
{احلا َّقة.}6-4:
كمف أكائؿ مف عرض له أبك هبلؿ العيسكرم كييسره بدكله :التديسيـ الصحيح :أف تديسـ

الكبلـ قيسم ميستكي ػ تحتػ ػكم عمػ ػى جمي ػ ػ أدكاع ػه ،كال يخرج مدها جدس مف أجدايسه ،يمف ذلؾ قكله
(ُ) الميساف ،البف مدظكر ،جُ ،صّْٔ.

(ِ) ادظر :جكهر الكدز ،تحديؽ محمد زغمكؿ يسبلـ ،مدشأة المعارؼ باإليسكددري  ،صُّّ ،معجـ المصطمحات
الببلغي كتطكرها ،صِْٕ.

(ّ) جكهر الكدز ،تحديؽ :محمد زغمكؿ يسبلم  ،صُّّ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صٖٓ.
(ٓ) الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،صِّٖٔ.

-ُْٔ-

ِ ِ
ا٬مٝم َق َٙم ْق ً٩ما َو َ١م َټم ًٶما] {الرعد.}12:
تعالىُ [ :ه َق ا َّ٬مذي ُيريٺم ُُؿ َ ْ
كهذا أحيسف تديسيـ؛ ألف الداس عدد رؤي البرؽ بيف خائؼ كطام ليس ييهـ ثالث ،كقد قدـ
الخكؼ عمى الطم ألف األمر المخكؼ مف البرؽ يد يي أكؿ برق  ،كاألمر المطم إدما يد مف
البرؽ بعد األمر المخكؼ ،كذلؾ ليككف الطم دايسخان لمخكؼ لمجيء الفرج بعد الشدة" (ُ).
(ِ)
شح كاشفاؽ كتأمي يؿ (ّ).
كقاؿ بعضهـ  :كالعيش ه

كرد التديسيـ يي ركح البياف يي مكض كاحد:

ِِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و ِٰم َـ ا٬مٽم ِ
َّاس َٰم ْـ َي ُٹم ُ
٥م] {البؼرة.}8:
قل َآ َٰمٽمَّا ٔمِاهللِ َؤمِا٬م َٿم ْق ِم اآلَٙم ِر َو َٰما ُه ْؿ ٔمِ ُټم ْڂمٰمٽم َ
قاؿ البركيسكم" :لما ايتتح يسبحاده كتعالى كتابه بشرح حاله ،كيساؽ لبياده ذكر الذيف
أخمصكا ديدهـ هلل ،ككطأت ييه قمكبهـ أليسدتهـ ،كثدى بأضدادهـ الذيف محضكا الكفر ظاه انر كباطدان

ثمث بالديسـ الثالث المذبذب بيف الديسميف ،كهـ الذيف آمدكا بأيكاههـ ،كلـ تؤمف قمكبهـ تكميبلن لمتديسيـ

اء
كهـ أم :المدايدكف أخبث الكفرة كأبغضهـ إلى اهلل؛ ألدهـ مكهكا الكفر كخمطكا به خداعان كايستهز ن
كلذلؾ طكؿ يي بياف خبثهـ" (ْ).

 -20التمثيل:
هذا الباب أيضان مما يرعه قدام مف ائتبلؼ المفظ م المعدى كقاؿ :هك أف يريد المتكمـ

معدى يبل يدؿ عميه بمفظه المكضكع له كال بمفظ قريب مف لفظه ،كادما يأتي بمفظ هك أبعد مف لفظ
ِ
ض األَ ْٰم ُر]
اإلرداؼ قميبلن ،يصمح أف يككف مثاالن لمفظ المعدى المراد مثؿ قكله تعالىَ [ :و ُ٪م َ
{هود.}44:
كحديد هذا" :أم همؾ مف قيضي هبلكه ،كدجا مف قدرة دجاته ،كادما عدؿ عف المفظ
الخاص إلى لفظ التمثيؿ ألمريف :أحدهما اختصار أمر المفظ ،كالثادي ككف الهبلؾ كالدجاة كادا
بأمر مطاع ،إذ األمر ييستدعي آم انر كقضاؤه يدؿ عمى قدرة اآلمر ،كطاع المأمكر ،كال يحصؿ ذلؾ

مف المفظ الخاص" (ٓ).

(ُ) يي الببلغ العربي عمـ المعادي -البياف -البدي  ،صِٓٓ.
(ِ) البدي يي البدي يي ددد الشعر ،أيسام بف مرشد بف عمي بف مددذ ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،الطبع األكلى
(َُْٕهػُٖٕٗ-ـ) ،ص ٖٗ.
(ّ) قائمه :عبده بف الطيب ،المتكيى دحك يسد (ِٓهػ) ،كهك شاعر يحؿ مف مخضرمي الجاهمي كاإليسبلـ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صّٓ.

(ٓ ) تحرير التحبير يي صداع الشعر كالدثر كبياف إعجاز الدرآف ،البف أبي اإلصب المصرم (ٖٓٓـْٔٓ-هػ)،
تدديـ كتحديؽ :د .حدفي محمد شرؼ ،الداهرةُُْٔ( ،هػُٗٗٓ-ـ) ،صُِْ.

-ُٔٓ-

كمف شكاهده يي اليسد قكؿ الريسكؿ  حكاي مف بعض الديسكة يي حديث أـ زرع" :زكجي

حر كال برد ،كال كخام كال يسآم " ،يعدلت عف لفظ المعدى المكضكع له إلى لفظ
لي يؿ تهام  ،ال ه
ً
الخمؽ ،ككما العدؿ
التمثيؿ لما ييه مف الزيادة ،كذلؾ تمثيمها الممدكح باعتداؿ المزاج الميستمزـ
حيسف ي

كطيب المعاشرة ،كخصت الميؿ بالذكر لما يي الميؿ مف راح الحيكاف
المذيف ييدتجاف ليف الجادب
ى
كخصكصان اإلديساف؛ ألده ييستريح ييه مف الكد كالفكر ،كلككف الميؿ جعؿ يسكدان كاليسكف الحبيب
اليسيما كقد جعمته ليبلن معتدالن بيف الحر كالبرد ،كالطكؿ كالدصر ،كهذه صف ليؿ تهام ؛ ألف الميؿ

يبرد ييه الجك بالديسب إلى الدهار مطمدان لغيب الشمس ،كخمكص الهكاء مف اكتيساب الحر ييككف يي
الببلد الباردة شديد البرد ،كيي الببلد الحارة معتدؿ البرد ميستطابه ،يدالت :زكجي مثؿ ليؿ تهام ،

يجيء
كحذيت أداة التشبيه ليدرب المشبه مف المشبه به ،كهذا مما يبيف لؾ لفظ التمثيؿ يي ككده ال
ي
إال مدد انر بمثؿ غالبان ككذلؾ لفظ اإلرداؼ ،كاال يادظر إلى قكؿ صاحبتها يي اإلرداؼ" :زكجي ريي
العماد" يتجدها قدر صفته بصيغ المبتدأ كالخبر ،لككف الخبر غير المبتدأ ال مثمه ،إذ ال يجكز ها

هدا تددير (مثؿ) يي الكبلـ لتعمـ أف لفظ اإلرداؼ أقرب إلى لفظ المعدى مف التمثيؿ (ُ).
كرد التمثيؿ يي ركح البياف يي مكض كاحد:

* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما َي ْس َت ِقي األَ ْ٣م َټمك َوا٬م َب ِٲم ُٜم] {فاطر.}19:
قاؿ البركيسكم" :تمثيؿ لمكاير كالمؤمف يإف المؤمف مف أبصر طريؽ الفكز كالدجاة كيسمكه
بخبلؼ الكاير يكما ال ييستكم األعمى كالبصير مف حيث الحيسف الظاهرم إذ ال بصر لؤلعمى
كذلؾ ال ييستكم الكاير كالمؤمف مف حيث اإلدراؾ بالباطدي ،كال بصيرة لمكاير بؿ الكاير أيسكأ حاالن
مف األعمى المدرؾ لمحؽ إذ ال اعتبار بحايس البصر الشتراكها بيف جمي الحيكادات" (ِ).

 -22الترشيح:
الترشيح لغة:
الرشح :ددل العرؽ عمى الجيسد ،يداؿ :رشح يبلف عرقان ،قاؿ الغراء :يداؿ أرشح عرقان
ي
كترشح عرقان بمعدى كاحد ،كقد رشح يرشح رشحان كرشحادان :ددل بالعرؽ ،كالرشيح :العرؽ ،كالرشح:
العرؽ دفيسه (ّ).

الترشيح اصطالحاً :قاؿ المصرم" :هك أف يؤتى بكمم ال تصمح لضرب مف المحايسف حتى يؤتى
بمفظ تؤهمها لذلؾ" (ْ) ،كمده قكله تعالى[ :ا ْذ٫م ُْر ِِّن ِ٣مٽمْدَ َر هٔم َ
ؽ َ٩م َځمڀم َْسا ُه َّ
ان ِذ٫م َْر َر هٔم ِف] {يوسف،}42:
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
(ُ) تحرير التحبير ،صُِْ.ُِٓ ،
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صّّٔ.

(ّ) الميساف ،البف مدظكر ،جِ ،صُْٖٔ.
(ْ) الميساف ،البف مدظكر ،جِ ،صُْٖٔ.

-ُٔٔ-

يإف لفظ (ربؾ) رشحت لفظ (ربه) ألف تككف تكري إذ يحتمؿ أف يراد بها اإلله تعالى ،كأف يراد
بها الممؾ ،كلك كق االقتصار عمى قكله٩َ [ :م َځمڀم َْسا ُه َّ
ان ِذ٫م َْر َر هٔم ِف] دكف قكله[ :ا ْذ٫م ُْر ِِّن ِ٣مٽمْدَ
ا٬مٱم ْٿم َٴم ُ
َر هٔم َ
ؽ] لـ تدؿ لفظ (ربه) إال عمى اإلله يحيسب لكف لما تددمت لفظ (ربؾ) كهي ال تحتمؿ إال
الممؾ صمحت لفظ (ربه) لممعدييف" (ُ).
كرد الترشيح يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف" :

ِ
اَلدَ ى َ٩مَم رٔمِح ْ ِ
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ ِ
ا٬مٳم ًَل َ٬م َة ٔمِ ُ
يـ] {البؼرة. }16:
ٞم ُوا َّ
ت ََت َار ُ َُت ْؿ َو َٰما ٫مَاڀمُقا ُٰم ْپمتَد َ
َ َ َ
ؽ ا َّ٬مذ َ
يـ ْا٠م َ َ
قاؿ البركيسكم :ترشيح لممجاز ،أم :ما ربحكا ييها يإف الربح ميسدد إلى أرباب التجارة يي
الحديد يإيسداده إلى التجارة دفيسها عمى االتيساع لتمبيسها بالفاعؿ أك لمشابهتها إياه مف حيث إدها
يسبب الربح كالخيسراف ،كدخمت الفاء لتضمف الكبلـ معدى الشرط تدديره كاذا اشتركا يما ربحكا" (ِ).

 -21التذييل:
التذييل لغة :آخر كؿ شيء كذيؿ الثكب كاإلزار :ما يجر مده إذا أييسبؿ.

والذيل :ذيؿ اإلزار مف الرداء ،كهك ما أيسبؿ مده يأصاب األرض ،كذيؿ المرأة لكؿ ثكب تمبيسه إذا
جرته عمى األرض مف خمفها (ّ).

التذييل اصطالحاً :كهك أف ييذيؿ المتكمـ كبلمه بجمم يتحدؽ ييها ما قبمها مف الكبلـ ،كتمؾ الجمم
عمى قيسميف :قيسـ ال يزيد عمى المعدى األكؿ ،كادما يؤتى به لمتككيد كالتحديؽ.
كقيسـ يخرجه المتكمـ مخرج المثؿ اليسائر ليحدؽ به ما قبمه كاما أف يكتفي بما يتضمف مف

زيادة المعدى( ،كالفرؽ بيده كبيف التكميؿ يرد عمى معدى يحتاج إلى الكماؿ ،كال كذلؾ معدى

التذييؿ) (ْ).

ِ
ٞمى ِٰم َـ
كمما جاء مف ذلؾ يي الكتاب العزيز متضمدان الديسميف معان قكله تعالى[ :إ َّن اهللَ ْا٠م َ َ
قن و٣مدً ا ٣م َٻمٿم ِف ٘م ًّٹما ِّم ا٬متَّقراةِ
ِِ
قن ِّم َٟمبِ ِ
٥م َأ ْڀم ُٸم َس ُپم ْؿ َو َأ ْٰم َق َُاَل ْؿ ٔمِ َځم َّن ََُل ُؿ َ
ٿمؾ اهللِ َ٩م َٿم ْٹم ُت ُٻم َ
اجلٽمَّ َة ُي َٹمإمِ ُٻم َ
ا ُٚم ْڂمٰمٽم َ
قن َو ُي ْٹمتَ ُٻم َ َ ْ َ ْ َ
َْ

إلڀم ِ
َوا ِ
ْج ِ
ٿمؾ َوا٬م ُٹم ْر َآ ِن َو َٰم ْـ َأ ْو َْم ٔمِ َٶم ْپم ِد ِه ِٰم َـ اهللِ] {التوبة.}111:

يفي هذه اآلي تذييبلف أحدهما قكله تعالىَ [ :و ْ٣مدً ا َ٣م َٻم ْٿم ِف َ٘م ًّٹما] يإف الكبلـ قد تـ قبؿ ذلؾ،
ثـ أتى يسبحاده بتمؾ الجمم لتحدؽ ما قبمها.
(ُ) تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،صُِٕ ،معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،صَّٓ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صٕٔ.

(ّ) الميساف ،البف مدظكر ،جِ ،صُِٗٓ.
(ْ) تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،صّٕٖ.

-ُٕٔ-

كاآلخر قكله يسبحادهَ [ :و َٰم ْـ َأ ْو َْم ٔمِ َٶم ْپم ِد ِه ِٰم َـ اهللِ] يخرج هذا الكبلـ مخرج المثؿ اليسائر
لتحديؽ ما تددمه يهك تذييؿ ثاف لمتذييؿ األكؿ (ُ).
كقد جاء يي اليسد مف هذا الباب قكله ( : من َى َّم بحسنة ولم يعمميا كتبت لو حسنة،

ىم بسيئة ولم يعمميا لم تكتب عميو ،إن عمميا كتبت عميو
فإن عمميا كتبت لو عش ارً ،ومن َّ

سيئة واحدة ،وال ييمك عمى اهلل إال ىالك).

يدكله ( : وال ييمك عمى اهلل إال ىالك) تذييؿ يي غاي الحيسف ،خرج الكبلـ ييه مخرج
المثؿ (ِ).
كمف هذا الباب يي الشعر ً
قكؿ الدابغ الذبيادي (طكيؿ):
ؽ أخان ال تميمه ** عمى و
كليست بميستب و
ب
شعث ُّ
أم الرجاؿ المهذ ي
ي
يدكله" :أم الرجاؿ المهذب" مف أحيسف تذييؿ كق يي شعر (ّ).
كرد التذييؿ يي تفيسير ركح البياف يي مكاض مدها:
* قاؿ تعالىْ [ :
ر ٍء َ٪م ِد ٌير] {ادائدة.}17:
َي ُٻم ُؼ َٰما َي َٱم ُ
اء َواهللُ َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
قاؿ البركيسكم" :اعتراض تذييمي مدرر لمضمكف ما قبمه" (ْ).
ِ ِ
احلٺم ُْؿ إِ ًَّل هللِ َي ُٹم ُّص َ
* قاؿ تعالى[ :إِ ِن ُ
٥م] {األكعام.}57:
احل َّؼ َو ُه َق َٙم ْ ُٜم ا٬م َٸماصٻم َ
قاؿ البركيسكم" :اعتراض تذييمي مدرر لمضمكف ما قبمه يشير إلى أف قص الحؽ ههدا
بطريؽ خاص هك الفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ" (ٓ).
ِ
قن] {البؼرة.}83:
ا٬مٲم ًَل َة َو َإٓمُقا ا٬مزَّ ٫مَا َة ُٖم َّؿ ٕم ََق َّ٬م ْٿمت ُْؿ إِ ًَّل َ٪مٻمِ ًٿمًل ِٰمٽمْٺم ُْؿ َو َأ ْڀمت ُْؿ ُٰم ْٶم ِر ُض َ
ٿمټمقا َّ
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ٪م ُ
قاؿ البركيسكم" :جمم تذييمي أم :كأدتـ قكـ عادتكـ اإلعراض عف الطاع  ،كمراعاة حدكؽ
الميثاؽ" (ٔ).
* قاؿ تعالى[ :وا ْ٪م ُت ُٻمقهؿ ٘مٿم ُ ِ
قه ْؿ ِٰم ْـ َ٘م ْٿم ُ
ث َأ ْٙم َر ُٗمق٫م ُْؿ] {البؼرة.}191:
قه ْؿ َو َأٙمْ ِر ُٗم ُ
ث َٖمٹم ْٸمت ُُټم ُ
َ
ُ ْ َْ
(ُ) تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،صّٕٖ.
(ِ) تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،صّٖٖ.
(ّ) اليسابؽ ،صّٖٖ.

(ْ) ركح البياف ،جِ ،صّٕٕ.
(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صْْ.
(ٔ) ركح البياف ،جُ ،صُْٕ.

-ُٖٔ-

قاؿ البركيسكم" :تذييبلن له كحثان عمى اإلخراج كالمعدى أف إخراجكـ إياهـ ليس أهكف عميهـ

مف الدتؿ بؿ هك أشد مف قتمكـ إياهـ ييصمح جزاء إلصرارهـ عمى الكفر ،كمداجزتهـ لحربكـ
كقتالكـ"(ُ).

ِ ِ
ِ
ُقن َ٬مٽمَا ِ٣مٿمدً ا ِألَ َّو٬مِٽمَا َو َآ ِٙم ِرڀمَا
ا٬مس ََم ِء َٕمٺم ُ
ٿمسك ا ْٔم ُـ َٰم ْر َي َؿ ُ
ا٬مٻمپم َّؿ َر َّٔمٽمَا َأڀم ِْز ْل َ٣م َٻمٿمْٽمَا َٰمائدَ ًة ٰم َـ َّ
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ٣م َ
ِ
َو َآ َي ًة ِٰمٽم َ
٥م] {ادائدة.}114:
ْؽ َو ْارزُ ْ٪مٽمَا َو َأڀم َ
ا٬مر ِاز٪م َ
ْت َٙم ُٜم َّ
قاؿ البركيسكم" :تذييؿ جار مجرل التعميؿ أم :خير مف يزرؽ؛ ألده خالؽ األرزاؽ
كمعطيها ببل عكض" (ِ).
ت َأي ِديٺمُؿ و َأ َّن اهللَ َ٬مٿمس ٔمِٵمَ ًَّل ٍم ٬مِ ْٻمٶمبِ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :ذ٬مِ َ
ٿمد] {آل عؿران.}182:
َ
ْ َ
ْ َ
ؽ ٔمِ ََم َ٪مدَّ َٰم ْ ْ
قاؿ البركيسكم" :محمه الري عمى أده خبر مبتدأ محذكؼ ،كالجمم اعتراض تذييمي مدرر
لمضمكف ما قبمها أم :كاألمر أده تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذدب مف قبمهـ يبل يجازم أهؿ
اإليماف بجهدـ كعذابها ،كادما يجازم أهؿ الكفر كالدفاؽ كاالرتداد بظممهـ عمى أدفيسهـ" (ّ).

 -21التضمين:
َّمين :الكفيؿ ،ضمف الشيء كبه ضمدان كضمادان :كفؿ به :كضمده إياه:
التضمين لغة :الض ُ
كفمه (ْ).
أما التضميف ييختمؼ عف االقتباس بأده ال يككف مف الدرآف كال الحديث ،بؿ يككف مف كبلـ

آخر غيرهما ،كما أده ال يككف يي الدثر ،بؿ يي الشعر خاص كقد عريكه بدكلهـ :أف يضمف

الشاعر دظمه شيئان مف دظـ غيره مف التدبيه عميه إف لـ يكف مف األشعار المشهكرة كما يي قكؿ

الداضي الفاضؿ مادحان:

اآلماؿ كـ ي ً
ً
عميؾ بصال ًح
حف أثديدا
صالح
ىأيا
ى
ي
قمت يمثديان ** إذا د ي
ٍ
يدد ضمف بيته شط انر مف بيت أبي دكاس:
يأدت كما يدثدًي كيكؽ الذم دثدًي
عميؾ
دحف أثديدا
ً
ى
بصالح ** ى
إذا ي
(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَّٗ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صْٗٔ.

(ّ) ركح البياف ،جّ ،صّٖٕ ،لمزيد مف الشكاهد ،ادظر :ركح البياف ،جِ ،صَُْ.
(ْ) الميساف ،البف مدظكر ،جّ ،صَُِٔ.
(ٓ) عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي ) ،ص ِِٕ.

-ُٔٗ-

(ٓ)

كلمتضميف معدى آخر ،قاؿ الزركشي" :هك إعطاء الشيء معدى الشيء كتارة يككف يي
األيسماء كيي األيعاؿ كيي الحركؼ ،يأما يي األيسماء يهك أف تيضمف ايسمان معدى ايسـ إليادة معدى
قل َ٣م َٛم اهللِ إِ ًَّل َ
االيسميف جميعان كدكله تعالىَ٘ [ :م ِٹم ٌٿمؼ َ٣م َٛم َأ ْن ًَل َأ ُ٪م َ
احل َّؼ] {األعراف ،}105:ضمف

(حديؽ) معدى حريص ليغير أده محدكؽ بدكؿ الحؽ كحريص عميه ،كأما األيعاؿ يإف تضمف يعبلن
و
معدى يعؿ آخر كيككف ييه معدى الفعميف جميعان ،كذلؾ بأف يككف الفعؿ يتعدل
بحرؼ ييأتي متعديان
بحرؼ آخر ليس مف عادته التعدم ،ييحتاج إما إلى تأكليه أك تأدي الفعؿ ليصبح تعديد به كهذا

هك التضميف المغكم" (ُ).
كرد التضميف يي مكض كاحد يي تفيسير "ركح البياف":
قن َأ ْن ُي ْڂم ِٰمٽمُقا ٬مَٺم ُْؿ] {البؼرة.}75:
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َتٴمْ َټم ُٶم َ
قاؿ البركيسكم" :كالبلـ يي (لكـ) لتضميف معدى االيستجاب أم يي :إيمادهـ ميستحبيف لكـ
أك لمتعميؿ أم :يي أف يحدثكا اإليماف ألجؿ دعكتكـ" (ِ).

 -24التكميل:
كهك أف يأتي المتكمـ أك الشاعر بمعدى مف معادي المدح أك غيره مف يدكف الشعر
كأغراضه ،ثـ يرل مدحه باالقتصار عمى ذلؾ المعدى يدط غير كامؿ ،ييكممه بمعدى آخر كمف أراد
يكممه بذكر الكرـ أك
مدح إديساف بالشجاع كرأل مدحه باالقتصار عميها دكف الكرـ مثبلن غير كامؿ ٌ
ف َي ْځم ِِت اهللُ ٔمِ َٹم ْق ٍم
بالبأس دكف الحمـ كما أشبهه كقد جاء مده يي الكتاب العزيز قكله تعالى٩َ [ :م َس ْق َ
ِ
ُُيِبپمؿ و ُُيِبق َڀمف َأ ِذ َّ٬م ٍة ٣م َٛم ا ُٚم ْڂم ِٰمٽم ِ ِ ٍ
يـ] {ادائدة.}54:
َ
٥م َأ٣مزَّة َ٣م َٛم ا٬مٺمَا٩م ِر َ
َ
ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
يادظر هذه الببلغ  ،يإده  عمـ كهك أعمـ أده لك اقتصر عمى كصفهـ بالذل عمى
المؤمديف كاف كادت صف مدح إذ كصفهـ بالرياض إلخكادهـ المؤمديف كاالددياد ألمكرهـ كاف
كمؿ مدحهـ بأف كصفهـ بالعزة عمى الكايريف يأتى بكصفهـ باالمتداع مدهـ
المدح غير كامؿ ،ي ٌ
ِ
يـ َٰم َٶم ُف َأ ِ٠مدَّ ُاء َ٣م َٛم ا٬م ُٺم َّٸم ِ
ُم َّټمدٌ َر ُٟم ُ
اء َٔم ْٿمٽم َُپم ْؿ]
كالغمب لهـ ،ككذلؾ قكله َ ُ [ :
ار ُر َ َ
قل اهللِ َوا َّ٬مذ َ
ْح ُ
{الػتح.)ّ( }29:
(ُ) ادظر :البرهاف يي عمكـ الدرآف ،لئلماـ بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي ،تحديؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراهيـ ،بيركت ،الجزء الثالث ،ص ّّٖ = معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،أحمد مطمكب،

ص ِّٕ.

(ِ) ركح البياف ،جُ ،صُٖٔ.
(ّ) تحرير التحبير ،صّٕٓ.

-َُٕ-

كرد التكميؿ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:
ِ
ِ
ا٬مر ُٟم َ
قن] {الـور.}56:
ْح َ
قل ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ُْر َ ُ
ٿمټمقا َّ
ا٬مٲم ًَل َة َو َإٓمُقا ا٬مزَّ ٫مَا َة َو َأ١مٿم ُٶمقا َّ
* قاؿ تعالىَ [ :و َأ٪م ُ
قاؿ البركيسكم" :يي يسائر ما أمركـ به يهك مف باب التكميؿ" (ُ).

 -21الجمع:
الجمع لغة :جم الشيء عف تفرقه كيجمعه جمعان كجمعه كأجمعه ياجتم كاجد م كهي مضارعه
ككذلؾ تجم كايستجم كالمجمكع (ِ).
كما قاله خمؼ األحمر يي الجم " :لـ أر أجم مف بيت المرئ الديس كهك قكله:
أياد كجاد كيساد كزاد ** كقاد كذاد كعاد كأيضؿ

(ّ)

الجمع اصطالحاً :هك أف ييجم بيف متعدد يي حكـ كاحد ،أك هك أف يجم المتكمـ بيف شيئيف
ُقن ِزيٽمَ ُة َ
احل َٿم ِاة ا٬مدُّ ْڀم َٿما] {الؽفف ،}46:يدد جم اهلل 
يأكث ػر ي ػي حك ػ ػـ كاحػ ػد كدكله تعالى[ :ا َٚم ُال َوا٬م َبٽم َ
الماؿ كالبدكف يي الزيد (ْ).
ا٬مٱم َج ُر َي ْس ُجدَ ِ
ا٬مٱم ْټم ُس َوا٬م َٹم َټم ُر ٔمِ ُح ْس َب ٍ
ان * َوا٬مٽم َّْج ُؿ َو َّ
كمده قكله تعالىَّ [ :
{الرمحن،}6-5:
ان ] َّ
يجم بيف الشمس كالدمر يي الحيسباف أم الحيساب الدقيؽ ،كجمي بيف الدجـ كالشجر يي اليسجكد
أم االددياد إلرادة اهلل .)ٓ( 
ِ
ا٬مٱمٿمْ َٴم ِ
كقكله تعالى[ :إِڀم َََّم َ
اب َواألَ َ
زًْل ُم ِر ْٗم ٌس ِٰم ْـ َ٣م َټم ِؾ َّ
اٗمتَٽم ِ ُبق ُه َ٬م َٶم َّٻمٺم ُْؿ
ان َ٩م ْ
َّس َواألَڀم َْٲم ُ
اخل ْټم ُر َواٚمَ ْٿم ُ

قن] {ادائدة ،}90:يدد جمعت هذه الرذائؿ يي ككدها رجس مف عمؿ الشيطاف (ٔ).
ُٕم ْٸمٻمِ ُح َ
كقكؿ ابف كهيب:
الدمر
تشرؽ الدديا ببهجتها **
ثبلث ه
ي
ي
شمس الضحى كأبك إيسحاؽ ك ي
(ُ) ركح البياف ،جٔ ،صُٕٖ.
(ِ) الميساف ،البف مدظكر ،جُ ،صٖٕٔ.

(ّ) معترؾ األقراف يي إعجاز الدرآف ،لمحايظ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر اليسيكطي ،تحديؽ :عمي محمد
البجاكم ،المجمد األكؿ ،دار الفكر العربي ،ص َّْ = ادظر :المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ البدي
كالبياف كالبدي  ،د .إدعاـ عكاكم ،صَْٔ.
(ْ) يي الببلغ العربي (عمـ البدي ) ،صُْٖ.
(ٓ) اليسابؽ ،صُْٖ.
(ٔ) عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي )  ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صُّٖ.

-ُُٕ-

يدد جمعت هذه األمكر الثبلث يي شمس الضحى كأبك إيسحاؽ كالدمر يي ككدها تشرؽ

الدديا ببهجتها (ُ).

كرد الجم يي تفيسير "ركح البياف" يي مكض كاحد:
ِ
اك َڀم ْٶم ُبدُ َوإِ َّي َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّي َ
٥م] {الػاحتة.}5:
اك ڀم َْستَٶم ُ
قاؿ البركيسكم" :يفي الجم بيدهما ايتخار كايتدار يااليتخار بككده عبدان عابدان  ،كااليتدار
إلى معريته كتكييده كعصمته" (ِ).

 -26حسن التعميل:
العؿ كالعمى يؿ :الشرب الثادي  ،كقيؿ :الشرب بعد الشرب تباعان يداؿ :عم هؿ بعد و
التعميل لغةُّ :
دهؿ (ّ).
ى
حسن التعميل اصطالحاً :كهك أف يدعي المتكمـ عم لمشيء يير عمته الحديدي عمى جه
االيستطراؼ لتحديده كتدريره كذلؾ؛ ألف الشيء إذا كاف معمبلن كاف آكد يي الدفس كأريسخ مف إثباته
مجردان عف التعميؿ (ْ).

ادظر إلى قكؿ أبي العبلء المعرم يي رثاء أبي إبراهيـ العمكم معمبلن كمف البدر (ٓ).
ً
أثر المطـ
كما يكمف
البدر المدير قديم ه ** كلكدها يي كجهه ي
يدصد أف الحزف عمى المرثي شكؿ كثي انر مف مظاهر الككف ،يهك لذلؾ يدعي أف يكمه البدر

(كهي ما يظهر عمى كجهه مف ككرة) لييست داشئ عف يسبب طبيعي كادما هي حادث مف أثر المطـ
عمى يراؽ المرثي (ٔ).

كحيسف التعميؿ مف المحيسدات المعدكي كهذا المكضكع يدكـ يي أيسايسه عمى التظرؼ
كالتفكه ،كمف هدا كاف بحاج إلى يطد كبديه (ٕ).
كقد أيسهـ الدرآف الكريـ بصكرة مف (التعميؿ) يعمؿ ييها بطريد بميغ كمعجزة ييها الفف،
كييه ػا المدطػ ػؽ ،كييهػ ػا التشػ ػري  ،كييهػ ػا الجديػ ػ  ،كك ػ ػذا عم ػؿ المصطفى صمكات اهلل كيسبلمه عميه،
( ُ)
( ِ)
( ّ)
(ْ )
(ٓ )
(ٔ )

عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي )  ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد  ،ص ُّٖ.
ركح البياف ،جُ ،صِِ.
الميساف ،البف مدظكر ،جْ ،صَّٖٕ.
عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي ) ،د .بيسيكدي عبد الفتاح ييكد ،صَِٖ.
اليسابؽ ،صَِٖ.
جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،صِِٓ.

(ٕ) الببلغ يدكدها كأيدادها عمـ البياف كالبدي  ،صِّٖ.

-ُِٕ-

يالتعميؿ هدا تشري كتعميؿ جاد ال هزؿ ييه (ُ).
أما عبد الداهر الجرجادي (تُْٕ :هػ) يدد دظر إلى (التعميؿ) دظرة يداف ،يالتعميؿ محاكل
اإلقداع التي يدكـ بها الفداف لتحظى صكرته بالدبكؿ لدل المخاطب ،لذا يعتمد التعميؿ عمى التخييؿ
كاإليهاـ ،كتتخذ مف التشبيه مادة لتشكيؿ صكرته (ِ).
كرد حيسف التعميؿ يي تفيسير "ركح البياف" يي مكاض كثيرة مدها:
ِ
ِ
* قاؿ تعالى[ :وهق ا َّ٬م ِذي َأرٟم َؾ ا٬مرياح ٔم ْ٧ما ٔم٥م يدَ ي ر ِ ِ
قرا * ٬مِٽم ُْحٿمِ َل ٔمِ ِف
ه َ َ ُ ً َْ َ َ ْ َ َْ
َ ُ َ
اء َ١م ُپم ً
ْحتف َو َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ٰم َـ َّ
ْ َ
ا٬مس ََمء َٰم ً
َ ِ
ِ ِ
َ
َاد ٫مَثِ ًٜما] {الػرقان.}49-48:
َٔم ْٻمدَ ًة َٰمٿمْتًا َوڀم ُْسٹم َٿم ُف ِمَّا َٙم َٻم ْٹمٽمَا أ ْڀم َٶم ًاٰما َوأڀم َّ
قاؿ البركيسكم " :أم :بما أدزلدا مف اليسماء مف الماء الطهكر كهك تعميؿ لئلدزاؿ" (ّ).
اء اهللُ إِ َّڀم ُف َي ْٶم َٻم ُؿ َ
اجل ْپم َر َو َٰما َ ْ
َي َٸمك] {األعذ.}7:
* قاؿ تعالى[ :إِ ًَّل َٰما َ٠م َ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لما قبمه ،كما مكصكل ككؿ مف الجهر كاإلخفاء شامؿ لما كاف مف
قبيؿ الدكؿ كالعمؿ" (ْ).
ِ
ٮما َ٩مڃمِ َّن َ٬مٺم ُْؿ َٰما َٟم َځم ْ٬مت ُْؿ َو ُ ِ
ت َ٣م َٻم ْٿم ِپم ُؿ ه
ا٬مذ َّ٬م ُة َوا َٚم ْس َٺمٽمَ ُة] {البؼرة.}61:
َض َٔم ْ
* قاؿ تعالىْ [ :اهبِ ُٴمقا ٰم ْ ً
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لؤلمر بالهبكط أم :يإف لكـ ييه ما يسألتمكه مف بدكؿ األرض" (ٓ).
ِِ
* قاؿ تعالى[ :وا ْڀمٴمَ َٻم َؼ اٚمَ َ ُ ِ
٭م ٌء ُي َرا ُد] {ص.}6:
َل ٰمٽم ُْپم ْؿ َأ ِن ْاٰم ُٱمقا َو ْ
َ
ٝموا َ٣م َٛم َآ ََلتٺم ُْؿ إِ َّن َه َذا ٬مَ َ ْ
اص ِ ُ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ األمر بالصبر أك لكجكب االمتثاؿ به أم :هذا الذم شاهدداه مف
محمد مف أمر التكحيد ،كدفي آلهتدا كابطاؿ أمردا" (ٔ).
قن إِڀم َََّم ُي َڂم هٙم ُر ُه ْؿ ٬مِ َٿم ْق ٍم ٕم َْٱمخَ ُص ٩مِ ِٿمف األَ ْٔم َٲم ُار]
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َ َْت َسبَ َّـ اهللَ ٨مَ ا٩مِ ًًل َ٣م ََّم َي ْٶم َټم ُؾ ا٬م َّٵماٚمُ ِ َ
{إبراهقم.}42:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لمدهي أم ال يؤخر عذابهـ إال ألجؿ يكـ هائؿ" (ٕ).
(ُ) البدي تأصيؿ كتجديد ،د .مدير يسمطاف ،مدشأة المعارؼ ،ص ُّٖ.
(ِ) البدي تأصيؿ كتجديد ،د .مدير يسمطاف ،ص ُٖٔ.
(ّ) ركح البياف ،جٔ ،صِّٗ.
(ْ) ركح البياف ،جَُ ،صُّْ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صُِٓ.
(ٔ) ركح البياف ،جٖ ،صٕ.
(ٕ) ركح البياف ،جْ ،صْٓٓ.

-ُّٕ-

اخلٿم َؾ وا٬مبِٷم ََال و َ ِ ِ
قها َو ِزيٽمَ ًة َو َ ْ
قن] {الـحل.}8:
َي ُٻم ُؼ َٰما ًَل َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
ٞم َ٫م ُب َ
َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ ْ َ
احلټم َٜم ٬م َ ْ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ بمعظـ مدايعها كاال ياالدتفاع بها بالحمؿ أيضان مما ال ريب يي

تحدده" (ُ).

قه َّـ إِ َ٦م ا٬م ُٺم َّٸم ِ
قه ْؿ َٰما َأ ْڀم َٸم ُٹمقا]
ار ًَل ُه َّـ ِ٘م ٌّؾ ََُل ْؿ َو ًَل ُه ْؿ َُيِ ُّٻم َ
قن ََُل َّـ َو َآ ُٕم ُ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل ٕم َْر ِٗم ُٶم ُ

{ادؿتحـة.}10:
قاؿ البركيسكم" :يإده تعميؿ لمدهي عف رجعهف إليهـ يعدي :ال تحؿ مؤمد لكاير لشرؼ

اإليماف كإلدكاح كاير لميسمم لخبث الكفر" (ِ).

* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ َأ ْ٣م َپمدْ إِ َ٬م ْٿمٺم ُْؿ َيا َٔمٽمِل َآ َد َم َأ ْن ًَل َٕم ْٶم ُبدُ وا َّ
٥م] {يس.}60:
ا٬مٱم ْٿمٴمَ َ
ان إِ َّڀم ُف ٬مَٺم ُْؿ َ٣مدُ ٌّو ُٰمبِ ٌ
قاؿ البركيسكم" :أم ظاهر العداكة لكـ يريد أف يصدكـ عما جبمتـ عميه مف الفطرة ككمفتـ
بدكف الخدم  ،كهك تعميؿ لكجكب االدتهاء عف المدهي عده" (ّ).

ِ
يـ َآ َٰمٽمُقا ًَل َي ْسخَ ْر َ٪مق ٌم ِٰم ْـ َ٪م ْق ٍم َ٣م َسك َأ ْن َيٺمُقڀمُقا ٙمَ ْ ًٜما ِٰمٽم ُْپم ْؿ] {احلجرات.}11:
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لمدهي أم :عيسى أف يككف الميسخكر مدهـ خي انر عدد اهلل مف
اليساخريف كال خبر لعيسى إلغداء االيسـ عده" (ْ).
ِ
ِ
ِ
اء َٔم ْٶم ٍ
قن
ُقن َوا ُٚم ْڂم ِٰمٽم ُ
ٿمټم َ
ض َي ْځم ُٰم ُر َ
* قاؿ تعالىَ [ :وا ُٚم ْڂم ِٰمٽم َ
ون ٔمِا َٚم ْٶم ُروف َو َيٽم َْپم ْق َن َ٣م ِـ ا ُٚمٽمْٺم َِر َو ُيٹم ُ
َات َٔم ْٶم ُٳم ُپم ْؿ َأ ْو٬م َٿم ُ
ِ
قن اهللَ َو َر ُٟمق َ٬م ُف ُأو َ٬مئِ َ
ٿمؿ] {التوبة. }71:
ُقن ا٬مزَّ ٫مَا َة َو ُيٴمِٿم ُٶم َ
ا٬مٲم ًَل َة َو ُي ْڂمٕم َ
ؽ َٟم َ ْٜم َ ُ
َّ
ْح ُپم ُؿ اهللُ إِ َّن اهللَ َ٣م ِزيزٌ َ٘مٺم ٌ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ الكعد أم :قكم قادر عمى إعزاز أكليائه كقهر أعدائه ذك الدعم لمف
يطيعه" (ٓ).
ْت ِِّب ِ
قن]
ادي ا٬م ُٶم ْټم ِل َ٣م ْـ َض ًَل َ٬متِ ِپم ْؿ إِ ْن ٕم ُْس ِټم ُع إِ ًَّل َٰم ْـ ُي ْڂم ِٰم ُـ ٔمِ َآ َيإمِٽمَا َ٩م ُپم ْؿ ُٰم ْسٻمِ ُټم َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰما َأڀم َ َ
{الروم.}53:
ُّ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ إليمادهـ أم :مددادكف لما تأمرهـ به مف الحؽ" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صُِ.
(ِ) ركح البياف ،جٗ ،صْٕٕ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صُْٗ.
(ْ) ركح البياف ،جٗ ،صٕٗ.

(ٓ) ركح البياف ،جّ ،صْٖٔ.
(ٔ) ركح البياف ،جٕ ،صٕٓ.

-ُْٕ-

ِِ
ِ
ِ
٥م]
َاه ْؿ ِّم ا٬م َٿم هؿ ٔمِ َځم ََّّنُ ْؿ ٫م ََّذ ُٔمقا ٔمِ َآ َيإمٽمَا َو٫مَاڀمُقا َ٣مٽم َْپما ٨مَ ا٩مٻم َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :ما ْڀم َت َٹم ْټمٽمَا ٰمٽم ُْپم ْؿ َ٩م َځم٨مْ َر ْ٪مٽم ُ
{األعراف.}136:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لئلغراؽ أم كاف إغراقهـ بيسبب تكذيبهـ باآليات التيس التي جاء بها
مكيسى كاعراضهـ عدها ،كعدـ تفكرهـ ييها بحيث صاركا كالغايميف عدها بالكمي " (ُ).
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م] {األعراف.}196:
ا٬مٲماحل َ
َاب َو ُه َق َيت ََق َّ٦م َّ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن َو٬م هٿم َل اهللُ ا َّ٬مذي َڀمز ََّل ا٬مٺمت َ
قاؿ البركيسكم :تعميؿ لعدـ المباالة المدفهـ مف اليسكؽ ادفهامان جميان" (ِ).
ِ ِ
ِ
٥م] {ادائدة.}13:
ب اٚمُ ْحسٽم َ
اص َٸم ْح إِ َّن اهللَ ُُي ُّ
ا٣مػُ َ٣مٽم ُْپم ْؿ َو ْ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ْ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لؤلمر بالصفح كحث عمى االمتثاؿ كتدبيه عمى أف العفك عف الكاير
الخائف إحيساف يضبلن عف العفك عف غيره" (ّ).
٧م٫مِ٥م ُٖمؿ َِل يٽمْ ُٹمٲمق٫مُؿ َ٠مٿمئًا و َِل ي َٵم ِ
ِ
ِ
اه ُروا َ٣م َٻم ْٿمٺم ُْؿ َأ َ٘مدً ا َ٩م َځم َِتُّقا إِ َ٬م ْٿم ِپم ْؿ
يـ َ٣م َ
* قاؿ تعالى[ :إِ ًَّل ا َّ٬مذ َ
اهدْ ٕم ُْؿ ٰم َـ ا ُٚم ْ ِ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
٥م] {التوبة.}4:
ب ا ُٚمتَّٹم َ
َ٣م ْپمدَ ُه ْؿ إِ َ٦م ُٰمدَّ َِتِ ْؿ إِ َّن اهللَ ُُي ُّ
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لكجكب االمتثاؿ كتدبيه عمى أف مراعاة حدكؽ العهد مف باب التدكل
كأف التيسكي بيف الكيي كالغادر مدايي لذلؾ كاف كاف المعاهد مشركان" (ْ).
ؽ ٗماءوا ٔمِا٬مبٿمٽم ِ
ِ
ِ
َاب ا ُٚمٽم ِ ِ
َات َوا٬مزُّ ُٔم ِر َوا٬مٺمِت ِ
* قاؿ تعالى٩َ [ :مڃمِ ْن ٫م ََّذ ُٔم َ
ٜم]
َه
قك َ٩م َٹمدْ ٫م هُذ َب ُر ُٟم ٌؾ ٰم ْـ َ٪م ْبٻم َ َ ُ
{آل عؿران.}184:
قاؿ البركيسكم" :تعميؿ لجكاب الشرط أم يتيسؿ كاصبر يدد كذب" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جّ ،صِّٕ.
(ِ) ركح البياف ،جّ ،صُّّ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صِّٕ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صَْٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جِ ،صُِْ.

-ُٕٓ-

الفصل الثالث
توجيو القراءات القرآنية بالغياً
الوجية البالغية في توجييو لمقراءات القرآنية
ال يخفى أف عمـ قراءة الدرآف أقدـ العمكـ يي اإليسبلـ دشأة كعهدان كأشريها مدزل كمحتدان

حيث أف أكؿ ما تعممه الصحاب مف عمكـ الديف كاف حفظ الدرآف كقراءته ثـ لما اختمؼ الداس يي

قراءة الدرآف كضبط ألفاظه ميست الحاج إلى عمـ يميز به بيف الصحيح المتكاتر كالشاذ الدادر

كيتدرر به ما ييسكغ الدراءة به ،كما ال ييسكغ كقاي لكمماته مف التحريؼ ،كديعان لمخبلؼ بيف أهؿ

الدرآف يكاف ذلؾ العمـ عمـ الدراءة الذم تصدر لتدكيده األيم األعبلـ مف المتددميف (ُ).

كالحؽ أف تدكيف عمـ الدراءة أياد الميسمميف يائدة لـ تحظ بها أم يسكاهـ كذلؾ أف البحث

يي مخارج الحركؼ كاالهتماـ بضبطها عمى كجكهها الصحيح لتييسير تبلكة كممات الدرآف عمى

أيصح كجه كأبدي كاف مف أبمغ العكامؿ يي عداي األم بدقائؽ المغ العربي الفصحى كأيسرارها،
تشربكا بمزايا المغ العربي كقكاعدها كدقائدها ،كمما يؤيد
ككادت ثمرة هذا االهتماـ كالجهد أف الدراء ٌ
ذلؾ أف الكثيريف مف قدماء الدحكييف كالفراء كادكا مبرزيف يي عمـ الدراءة كما كاف الكثيركف مف

أيم الدراء كأبي عمرك كالكيسائي بارعيف يي عمـ الدحك (ِ).

القراءات في المغة:
قراء
الدراءات جم قراءة ،كالدراءة مصدر الفعؿ قرأ ،يد أر قراءة ،كقرآدان يهك قارئ كهـ ٌ
كقارئكف ،كهذه المادة (الداؼ كالراء كالهمز) أصؿ يدؿ عمى الجم كاالجتماع ،كمثمه (قى ىرل)
بالحرؼ المعتؿ بدؿ الهمز.
قاؿ ابف يارس (ّٓٗهػ) ،عدد مادة (قرل):
"الداؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿ عمى جم كاجتماع مف ذلؾ الدري يسميت قري

الجتماع الداس ييها ،كيدكلكف :قريت الميساء يي المدراة :جمعته" (ّ).

(ُ) مددم الداشر يي كتاب التييسير يي الدراءات اليسب  ،لئلماـ أبي عمر عماف بف يسعيد الدالي ،طبع جديدة،
َُّٗ ،دار الكتب العممي  ،بيركت.

( )2اليسابؽ.

( )3الكجكه الببلغي يي تكجيه الدراءات الدرآدي المتكاترة ،د .محمد أحمد الجمؿ ،الطبع األكلىَُّْ( ،هػ-
ََِٗـ) ،دار الفرقاف  ،صْٕ.

-ُٕٔ-

ثـ قاؿ" :كاذا همز هذا الباب أم (قرل) ليصبح (قرأ) كاف هك كاألكؿ يسكاء ،يدكلكف:

ما قرأت هذه الداق ىيسمىى قط أم لـ تحمؿ قط كلـ تضـ رحمان عمى كلد كما قاؿ عمرك بف كمثكـ"(ُ).
دخمت عمى خبلء
يؾ إذا
تير ى
ى

عي و
أدماء و
بكر
طؿ
اعي ٍ
ى
ذر ٍ

كقد ً
دت عيكف الكاشحيدا
أم ٍ

جاف الم ً
ًه ً
كف لـ تد ٍأر جديدا

(ِ)

قالكا كمده الدرآف كأده يسمي بذلؾ لجمعه ما ييه مف األحكاـ كالدصص كغير ذلؾ ،كقيؿ
ْج َٶم ُف َو ُ٪م ْر َآ َڀم ُف] {الؼقامة. }17:أم جمعه كقراءته
ألده مجم اليسكر ييضمها كقكله تعالى[ :إِ َّن َ٣م َٻم ْٿمٽمَا َ ْ
[ َ٩مڃمِ َذا َ٪م َر ْأڀمَا ُه َ٩ما َّٕمبِ ْع ُ٪م ْر َآ َڀم ُف] {الؼقامة }18:أم قراءته.
كقيؿ يسمي بذلؾ مف بيف الكتب اليسماكي لككده جامعان لثمرتها بؿ لجمعه ثمرة جمي العمكـ
ِ
ِ
ِ
كما أشار تعالى إليه بدكلهٰ[ :ما ٫م َ ِ
٥م َيدَ ْي ِف َو َٕم ْٸم ِٲم َ
ر ٍء]
ٞمى َو َ٬مٺم ْـ ٕم َْٲمد َيؼ ا َّ٬مذي َٔم ْ َ
َ
ٿمؾ ٫م هُؾ َ ْ
َان َ٘مدي ًثا ُي ْٸم َ َ
ِ
ؽ ا٬مٺمِت ِ
{يوسف . }111:كقكله [ َو َڀمزَّ ْ٬مٽمَا َ٣م َٻمٿمْ َ
ر ٍء] {الـحل. )ّ( }89:
َ
َاب ٕم ْب َٿماڀمًا ٬مٺم هُؾ َ ْ

عمم القراءات اصطالحاً:
هك عمـ يعرؼ به كيفيه الدطؽ بالكممات الدرآدي  ،كطريؽ أدائها اتفاقان كاختبليان م عزك كؿ

كجه لداقمه (ْ).

موضوع عمم القراءات :كممات الدرآف مف حيث أحكاؿ الدطؽ به ككيفي أدائها.
( )1الكجكه الببلغي يي تكجيه الدراءات الدرآدي المتكاترة ،د .محمد أحمد الجمؿ ،الطبع األكلىَُّْ( ،هػ-
ََِٗـ) ،دار الفرقاف ،صْٕ.

( ) 2البيتاف مف معمد عمرك بف كمثكـ ،كقكله يي البيت األكؿ (الكاشحيدا) أم :األعداء المضمريف العداكة يي
أكشاحهـ ،كادما خصت العرب الكشح بالعداكة ألده مكض الكبد ،كالعداكة عددهـ تككف يي الكبد كقيؿ :بؿ يسمي
العدك كاشحان؛ ألده يعرض عدؾ كيكليؾ كشحه كهك الجدب ،كقكله يي البيت الثادي( :عيطؿ) أم طكيم  ،كقيؿ

طكيم العدؽ كقكله (أدماء) أم :بيضاء.

كقكله (بكر) البكر الداق التي كلدت كلدان كاحدان كقد يطمؽ عمى الداق التي لـ تمد.
كقكله (هجاف المكف) أم :األبيض الخالص أم :لكدها أبيض.

كقكله (لـ تد أر جديدا) أم :لـ تضـ يي رحمها جديدان.

كمعدى البيتيف :تريؾ هذه المرأة إذا أتيتها خالي كقد أمدت عيكف أعدائها تريؾ ذراعيف ممتمئتيف لحمان كذراعي
داق طكيم العدؽ لـ تمد بعد ،كلـ تضـ رحمها عمى كلد كلـ تمده يصفها باليسمف كالبياض كالطكؿ.

( )3الكجكه الببلغي يي تكجيه الدراءات الدرآدي المتكاترة ،د .محمد أحمد الجمؿ ،صْٖ.

( )4البدكر الزاهرة يي الدراءات العشر المتكاترة مف طريدي الشاطبي كالدرة ،لمشيخ عبد الفتاح عبد الغدي الداضي،
المجمد األكؿ ،دار اليسبلـ ،صُُ.

-ُٕٕ-

ثمرتو وفائدتو :العصم مف الخطأ يي الدطؽ بالكممات الدرآدي كصيادتها مف التحريؼ كالتغيير،
كالعمـ بما يد أر به كؿ مف أئم الدراءة كالتمييز بيف ما يد أر به كما ال يد أر به (ُ).
فضمو :أده مف أشرؼ العمكـ الشرعي  ،أك هك أشريها ،بشدة تعمده بأشرؼ كتاب يسماكم مدزؿ.
نسبتو إلى غيره من العموم :التبايف.
واضعو :أئم الدراءة كقيؿ :أبك عمر حفص بف عمر الدكرم ،كأكؿ مف دكف ييه أبك عبيد الدايسـ
ابف يسبلـ.
اسمو :عمـ الدراءات ،جم قراءة بمعدى كجه مدركء به.
استمداده :مف الددكؿ الصحيح المتكاترة عف عمماء الدراءات المكصكل إلى ريسكؿ اهلل . 
حكم الشارع فيو :الكجكد الكفائي تعممان كتعميمان.
مسائمو :قكا عد الكمي كدكلهـ :كؿ ألؼ مددمبه عف ياء يميمها حمزة كالكيسائي كخمؼ ،كيدممها كرش
بخمؼ عده ،ككؿ كراء مفتكح أك مضمكم كقعت بيف كيسرة أصمي أك ياء يساكد يرقدها كرش
كهكذا (ِ).
يسأيسمط الضكء يي هذا الفصؿ إلى تكضيح الكجه الببلغي يي تكجيه الدراءات الدرآدي عدد
البركيسكم مف خبلؿ شكاهد ذكرها يي تفيسيره عمى اختبلؼ الدراءات.
الحظت مف خبلؿ درايستي لؤلجزاء العشر أف البركيسكم لـ يتطرؽ إلى تكضيح
حيث
ي

الكجه الببلغي بشكؿ كاضح كيي تكجيهه لمدراءات الدرآدي كلكف تـ تكضيحها اجتهادان مدي.
كتكجيهه لمدراءات الدرآدي كاف عمى جادبيف:
 -جادب ييه لمح كاشارة ببلغي .

 جادب أضاؼ قيم معدكي كمعدى جديدان مف خبلؿ اإلدغاـ كالكيسر كالتيسكيف كاإلشباع أللفاظالدرآف الكريـ.
أما الجادب األكؿ الذم ييه لمح كاشارة ببلغي مف خبلؿ الشكاهد الدرآدي التالي :
( )1البذكر الزاهرة يي الدراءات الدرآدي العشر المتكاترة ،عبدالفتاح عبد الغدي الداضي ،صُُ.
( )2البدكر الزاهرة يي الدراءات العشر المتكاترة مف طريدي الشاطبي كالدرة ،عبد الفتاح عبد الغدي الداضي،
صُُ.

-ُٕٖ-

ِ
ِ
ْح ُـ َو َصدَ َق
ا٬مر ْ َ
* قكله يي االيستئداؼ قكله تعالى٪َ [ :ما ُ٬مقا َيا َو ْي َٻمٽمَا َٰم ْـ َٔم َٶم َثٽمَا ٰم ْـ َٰم ْر َ٪مدڀمَا َه َذا َٰما َو َ٣مدَ َّ

قن] {يس. }52:
ا ُٚم ْر َٟم ُٻم َ

قاؿ البركيسكم " :كاف حفص يدؼ عمى مرقددا كقف لطيف دكف قط دفس لئبل يتكهـ أف
ايسـ اإلشارة صف لمرقددا ثـ يبتدئ هذا ما كعد الرحمف عمى أدها جمم ميستأدف كيداؿ لهذه الكقف
كقف اليسكت ،كهي قط الصكت مددا انر أقصر مف زماف الدفس" (ُ).
* بيف البركيسكم عم الكقؼ ،كهذه دالل معدكي جيدة.
ات ٗمٽم ٍ
احل ِ
* وقوله في العطف قوله تعالى[ :إِ َّن اهللَ يدْ ِٙم ُؾ ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ
َّات َ َْت ِري ِٰم ْـ َ َْتتِ َپما
َ
َّ
َ َ َ َ
ُ
ِ
ُي َّٻم ْق َن ٩مِ َٿمپما ِٰم ْـ َأ َٟم ِ
او َر ِٰم ْـ َذ َه ٍ
اٟم ُپم ْؿ ٩مِ َٿمپما َ٘م ِر ٌير] {احلج. }23:
األَ َّْنَ ُار ُ َ
ب َو ُ٬م ْڂم ُ٬م ًڂما َو٬م َب ُ
قاؿ البركيسكم" :عطؼ عمى محؿ مف أيسكر كقرئ بالجر عطفان عمى ذهب عمى أف

األيساكر مرصع بالذهب كالمؤلؤ أك عمى أدهـ ييسكركف بالجديسيف إما عمى المعاقب  ،كاما عمى
الجم كما تجم ديساء الدديا بيف أدكاع الحمي" (ِ).
كما أشار البركيسكم يي اآلي الكريم الكاحدة إلى أكثر مف غرض ببلغي هما الخبر
كااليستفهاـ.
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
٥م] {األعراف.}80:
* قكله تعالىَ [ :و ُ٬مق ً١ما إِ ْذ َ٪م َال ٬مِ َٹم ْق ِٰم ِف َإٔم َْځمٕم َ
ُقن ا٬م َٸما٘م َٱم َة َٰما َٟمبَ َٹمٺم ُْؿ ِ َِّبا ٰم ْـ َأ َ٘مد ٰم َـ ا٬م َٶما َٚم َ
قاؿ البركيسكم" :ق أر داي كحفص إدكـ بطريؽ الخبر كالباقكف أئدكـ بطريؽ االيستفهاـ يداؿ
أتى المرأة إذا غشيها ،كيي إيراد لفظ الرجاؿ دكف الغمماف كالمرداف كدحكهما مبالغ يي التكبيخ" (ّ).
كعميه يككف التكجيه الببلغي يي قراءة داي كحفص هك الخبر ،كقراءة الباقكف هكه االيستفهاـ.
ٿمت َأ ْن َٕم ُٹم َ
٥م
قل َ٩م َّر ْ٪م َ
* كقكله يي الدداء قكله تعالى٪َ [ :م َال َيا ا ْٔم َـ ُأ َّم ًَل ٕم َْځم ُٙم ْذ ٔمِٻمِ ْح َٿمتِل َو ًَل ٔمِ َر ْأ ِد إِ هِّن َٙم ِٱم ُ
ت َٔم ْ َ
ِ
ِسائِ َ
ب َ٪م ْق ِٓم] {طه. }94:
ٿمؾ َو َِل ْ ٕم َْر ُ٪م ْ
َٔمٽمل إِ ْ َ
قاؿ البركيسكم" :كأصمه يا ابف أمي أبدؿ الياء ألفان يديؿ :يا ابف أما ثـ حذؼ األلؼ ،كاكتفى

بالفتح لكثرة االيستعماؿ كطكؿ المفظ كثدؿ التضعيؼ ،كقرئ يا ابف أـ بالكيسر بحذؼ الياء كاالكتفاء
بالكيسرة ،كخص األـ باإلضاي ايستعظامان لحدها كترقيدان لدمبه كاعتدادان لديسبها" (ْ).
( )1ركح البياف :جٕ ،صَْٖ.
( )2ركح البياف :جٔ ،صِِ.

( )3ركح البياف :جّ ،صَِٕ.
( )4ركح البياف :جٓ ،صِْْ.

-ُٕٗ-

كالتكجيه الببلغي يي جمي الدراءات يي اآلي هك الدداء غرضه التعظيـ.
اه ُج ْر] {اددَّ ثر. }5:
ا٬مر ْٗمزَ َ٩م ْ
* كقكله يي األمر قكله تعالىَ [ :و ُّ
قاؿ البركيسكم" :ق أر عاصـ يي ركاي حفص الرجز بالضـ ،كالباقكف بكيسر الراء كمعداهـ
كاحد كهك األكثاف ،كقد يسبؽ معدى الهجر يي المزمؿ أم :اريض عبادة األكثاف كال تدربها" (.)1
حيث عمى الرغـ مف اختبلؼ الدراءة إال أف المعدى كاحد كهك األكثاف.
كالتكجيه الببلغي يي جمي الدراءات هك األمر.
ُي َُّض ِ
َ
* كقكله يي الحذؼ قكله تعالىَ [ :و َأ ُ٣مق ُذ ٔمِ َ
ون] {ادممـون. }98:
ؽ َر هب أ ْن َ ْ ُ
قاؿ البركيسكم" :أصمه يحضركددي يحذيت إحدل الدكديف ثـ حذيت ياء المتكمـ اكتفاء
بالكيسرة ،أم مف أف يحضركدي كيحكمكا حكلي يي حاؿ مف األحكاؿ صبلة أك تبلكة أك عدد المكت
أك غير ذلؾ" (ِ).
* كأيضان قكله يي الحذؼ قكله تعالىَ [ :وإِ ْن ٕم َْٱمٺم ُُروا َي ْر َض ُف ٬مَٺم ُْؿ َو ًَل ٕم َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْٙم َرى]
{الزمر.}7:
ُّ
قاؿ البركيسكم" :أصمه يرضاه عمى أف الضمير عائد إلى الشكر ،حذؼ األلؼ عبلم
لمجزـ ،كهك باختبلس

ضم الهاء عدد أهؿ المديد  ،كعاصـ كحمزة ،كبإيسكاف الهاء عدد

أبي عمرك ،كبإشباع ضم الهاء عدد الباقيف ،ألدها صارت بخبلؼ األلؼ مكصكل بمتحرؾ،
كالمعدى :يرضي الشكر كاإليماف ألجمكـ كمدفعتكـ؛ ألده يسبب لفكزكـ بيسعادة الداريف ال الدتفاعه
تعالى به"(ّ).
كالتكجيه الببلغي يي جمي الدراءات هك الحذؼ (حذؼ األلؼ) كبضـ الهاء عدد أهؿ
المديد  ،كايسكاف الهاء عدد أبي عمرك.
* كأيضا قكله يي الحذؼ قكله تعالى[ :ا٬مٿمقم َڀمخْ تِؿ ٣م َٛم َأ ْ٩مق ِ
اه ِپم ْؿ َو ُٕم َٺم هٻم ُټمٽمَا َأ ْي ِدُّيِ ْؿ َوٕم َْٱم َپمدُ َأ ْر ُٗم ُٻم ُپم ْؿ ٔمِ ََم
ن
َ
ُ َ
َْ َ
قن] {يس. }65:
٫مَاڀمُقا َيٺم ِْس ُب َ

( )1ركح البياف :جَُ ،صِِٖ.
( )2ركح البياف :جٔ ،صُُّ.
( )3ركح البياف :جٖ ،صَٖٔ.

-َُٖ-

قاؿ البركيسكم" :الختـ يي األصؿ الطب ثـ ايستعير لممد  ،كاأليكاه جم يـ كأصؿ يـ (يكه)
بالفتح كهك مذهب يسيبكيه ،كالبصرييف كثكب كأثكاب حذيت الهاء حذيان عمى غير قياس لخفائها ،ثـ
الكاك العتدالها ثـ أبدؿ الكاك المحذكي ميمان لتجاديسهما؛ ألدها مف حركؼ الشف يصار يـ يمما
أضيؼ رد إلى أصمه ذهبا به مذهب أخكاته مف األيسماء.
كقاؿ الدراء جم يكه بالضـ كيسكؽ كأيسكاؽ" (ُ).
* كقكله يي الحذؼ قكله تعالىَ [ :أ ْ٬م ِٹم َٿما ِّم َٗم َپمٽم ََّؿ ٫م َُّؾ َ٫م َّٸم ٍ
ار َ٣مٽمِٿم ٍد] {ق. }24:
قاؿ البركيسكم" :كأده قيؿ ألؽ ألؽ حذؼ الفعؿ الثادي ثـ أتى بفعمه كياعؿ الفعؿ األكؿ

عمى صكرة ضمير االثديف متصبلن بالفعؿ األكؿ أك عمى أف األلؼ بدؿ مف دكف التأكيد عمى إجراء
الكصؿ مجرل الكقؼ ،كيؤيده أده ق أر ألفيف بالدكف الخفيف مثؿ [ َ٬مٽم َْس َٸم َٶم ْـ] {العؾق ,}15:يإده اذا

كقؼ عمى الدكف تددمب ألفان ،يتكتب باأللؼ عمى الكقؼ ،ككجه آخر هك أف العرب أكثر ما يرايؽ
الرجؿ مدهـ اثداف يعدي أددى األعكاف يي اليسفر اثداف يكثر يي أليسدتهـ أف يدكلكا خميمي كصاحبي

كقفا كأيسعدا حتى خاطبكا الكاحد خطاب االثديف كما قاؿ امرؤ الديس:

لتدضي حاجات الفؤاد المعذب

خميمي م ار بي عمى أـ جددب

كجدت بها طيبان كاف لـ تطيب

ألـ ترادي كمما جئت طارقان

(ِ)

إلڀم َْس إِ ًَّل ٬مِ َٿم ْٶم ُبدُ ِ
ت ِ
اجل َّـ َوا ِ
ون]
* كأيضان قكله يي حذؼ ياء المتكمـ كاثباتها قكله تعالىَ [ :و َٰما َٙم َٻم ْٹم ُ
{الذاريات. }56:
قاؿ البركيسكم" :ق أر يعدكب (ليعبدكدي) ككذا (يطعمكدي) ك(ييستعجمكدي) كما يسيأتي بإثبات

ياء المتكمـ ييهف كصبلن ككقفان ،كحذيها الباقكف يي الحاليف ،كالعبادة أبمغ مف العبكدي ؛ ألف العبكدي

إظهار التذلؿ ،كالعبادة غاي التذلؿ كال ييستحدها إال مف له غاي اإليضاؿ" (ّ).

اجل ِ
ِ
ِ
َٝم َج َ
اهٻمِ َّٿم ِة األُ َ
و٦م] {األحزاب. }33:
َٝم ْٗم َـ ٕم َ ُّ
* كقكله يي األمر قكله تعالىَ [ :و َ٪م ْر َن ّم ُٔم ُٿمقٕمٺم َُّـ َو ًَل ٕم َ َّ
قاؿ البركيسكم" :ق أر داي كعاصـ كأبك جعفر بفتح الداؼ يي المضارع مف باب عمـ ،كأصمه

(اقررف) ددمت حرك الراء األكلى إلى الداؼ ،كحذيت اللتداء اليساكديف ثـ حذيت همزة الكصؿ

ايستغداء عدها يصار (قرف) ككزده الحالي يمف ،كاألصؿ أيعمف ،كالباقكف بكيسرها لما أده أمر مف

كقر يدر كقا انر إذا ثبت كيسكف ،كأصمه أكقرف ،يحذيت الكاك تخفيفان ثـ الهمزة يايستغداء عدها يصار
( )1ركح البياف :جٕ ،صِِْ.
( )2ركح البياف :جٗ ،صُِِ.
( )3ركح البياف :جٗ ،صُْٕ.

-ُُٖ-

قرف ككزده الحالي (عمف) أك مف قر يدر بكيسر الداؼ يي المضارع يصار قرف ككزده الحالي (يمف)

كالمعدى :الزمف يا ديساء الدبي بيكتكف كاثبتف يي ميساكدكف كالخطاب كاف لديساء الدبي يدد دخؿ ييه

غيرهف" (ُ).

كالتكجيه الببلغي يي جمي الدراءات هك األمر حيث قراءة داي كعاصـ كأبك جعفر يتح

الداؼ يي (قرف) كالباقكف بكيسرها.
الدرآدي .

إذان الشكاهد الدرآدي الكريم اليسابد تضمدت لمح كاشارة ببلغي يي تكجيه الدراءات
أما الجادب اآلخر يمـ تظهر ييه اإلشارة كالتكجيه الببلغي ،كادما أضاؼ قيم معدكي

كمعدى جديد أللفاظ الدرآف الكريـ مف خبلؿ اإلدغاـ كالكيسر كالتيسكيف كاإلشباع.
كمعدى جديدان مدها قكله تعالى:
* ككردت شكاهد عده عمى اإلدغاـ حيث أضاؼ قيم معدكي ،
ن
قن إِ َ٦م ا َٚم َ ِ
قن ِٰم ْـ ٫م هُؾ َٗماڀمِ ٍ
{الصػات. }8:
َ األَ ْ٣م َٛم َو ُي ْٹم َذ ُ٩م َ
[ ًَل َي َّس َّټم ُٶم َ
ب] َّ
قاؿ البركيسكم" :أصؿ ييسمعكف يتيسمعكف يأدغمت التاء يي اليسيف كشدد ،كتيسم كتعديته
بإلى لتضمده معدى اإلصغاء" (ِ) ،قاؿ تعالى٩َ [ :ماٟمت َِټمٶمقا َ٬مف و َأڀم ِ
ْٲمتُقا] {األعراف }204:حيث إف
ْ ُ ُ َ
االيستماع يككف بدصد ،كهك بخبلؼ يايسمعكا له.
قن] {يس. }57:
* كقكله تعالى :ما [ ََُل ْؿ ٩مِ َٿمپما َ٩ما٫مِ َپم ٌة َو ََُل ْؿ َٰما َيدَّ ُ٣م َ
قاؿ البركيسكم" :يدعكف أصمه يدتعيكف عمى كزف يفتعمكف مف الدعاء ال مف االدعاء بمعدى
اإلتياف بالدعكل كبالفاريسي (دعكل كردف بركيسي) يبداء ايتعؿ الشيء يعمه لدفيسه ،كاعبلله أده

ايستثدمت الضم عمى الياء يددمت إلى ما قبمها يحذيت الجتماع اليساكديف يصار يتعيكف ثـ أبدلت

التاء داالن يأدغمت الداؿ يي الداؿ يصار يدعكف ،كالمعدى كلهـ ما يدعكف اهلل به ألدفيسهـ مف
مدعك عظيـ الشأف أك كؿ ما يدعكف به كائدان ما كاف مف أيسباب البهج كمكجبات اليسكر" (ّ).

قن] {الـَّبل. }1:
اء ُ٬م َ
* قاؿ تعالى٣َ [ :م َّؿ َيت ََس َ
قاؿ البركيسكم" :أصمه عف ما أدغمت الدكف يي الميـ الشتراكهما يي الغد يصار عما ثـ

ح ػذي ػت األلػ ػؼ كم ػا ي ػي لـ ،بـ ،ييـ ،إلى ،ك ،عمى ،يإدها يػ ػي األصػ ػؿ لم ػا كبم ػا ،كييمػ ػا كالػ ػى ما،
( )1ركح البياف :جٕ ،صُُٕ.
( )2ركح البياف :جٕ ،صْْٔ.
( )3ركح البياف :جٕ ،صُْٔ.

-ُِٖ-

كعمى ما .إما يرقان بيف االيستفهامي كغيرها ،أك قصدان لمخف لكثرة ايستعمالها" (ُ).
ِ
ِ
قل َر هب َ٬م ْق ًَل َأ َّٙم ْرٕمَٽمِل إِ َ٦م َأ َٗم ٍؾ َ٪م ِر ٍ
* كقكله تعالى٩َ [ :م َٿم ُٹم َ
٥م] {ادـافؼون.}10:
ا٬مٲماحل َ
يب َ٩مځمَ َّصدَّ َق َو َأ٫م ُْـ ٰم َـ َّ
قاؿ البركيسكم" :يأتصدؽ كهك بدط الهمزة ألدها لمتكمـ ،كهمزته مدطكع كبتشديد الصاد
ألف أصم ػه أتصػ ػدؽ مف التصػ ػدؽ يأدغمػ ػت التػ ػاء ي ػ ػي الصػ ػاد كبالدصب ألده مضارع مدصكب بأف
مضمرة بعد الفاء يي جكاب التمدي يي قكله ( َ٬م ْق ًَل َأ َّٙم ْرٕمَٽمِل)" (ِ).
ت َو ُه َق ٫مَا٩مِ ٌر] {البؼرة.}217:
* قاؿ تعالىَ [ :و َٰم ْـ َي ْرٕم َِد ْد ِٰمٽمْٺم ُْؿ َ٣م ْـ ِديٽم ِ ِف َ٩م َٿم ُټم ْ
قاؿ البركيسكم" :إظهار التضعيؼ ليسككف الداؿ الثادي  ،كبالفتح كاإلدغاـ عمى التحريؾ
اللتداء اليساكديف بأخؼ الحركات ،كاالرتداد الدككص كهك تحذير مف االرتداد أم :مف يفعؿ ذلؾ
بإضبللهـ كاغكائهـ" (ّ).
ِ
ُي ِ
ؽ ِٰم ْـ ٕم َُر ٍ
اب ُٖم َّؿ ِٰم ْـ ُڀم ْٴم َٸم ٍة ُٖم َّؿ َٟم َّق َ
او ُر ُه َأ َ٫م َٸم ْر َت ٔمِا َّ٬م ِذي َٙم َٻم َٹم َ
اك َر ُٗم ًًل *
* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال َ٬م ُف َصا٘م ُب ُف َو ُه َق ُ َ
َ٬مٺمِٽمَّا ُه َق اهللُ َر هِب َو ًَل ُأ ْ ِ
ذ ُك ٔمِ َر هِب َأ َ٘مدً ا] {الؽفف.}38-37:
قاؿ البركيسكم" :أصمه لكف أدا يحذيت الهمزة بددؿ حركتها إلى دكف لكف أك بدكف ددؿ عمى
خبلؼ الدياس يتبلقت الدكداف يكاف اإلدغاـ أثبت جمي الدراء ألفها يي الكقؼ كحذيها يي الكصؿ
غير ابف عامر يإده أثبتها يي الكصؿ أيضان لتعكيضها مف الهمزة أك إلجراء الكصؿ مجرل الكقؼ
كهك ضمير ادشأ مبتدأ خبره اهلل ربي كتمؾ الجمم خبر أدا كالعائد ييها إليه ياء الضمير يي ربي

كااليستدراؾ يي قكله :أكفرت كأده قاؿ ألخيه :أدت كاير باهلل لكدي مؤمف مكحد يكق لكف بيف
جممتيف مختمفتيف يي الدفي كاإلثبات ( َو ًَل ُأ ْ ِ
ذ ُك ٔمِ َر هِب َأ َ٘مدً ا) ييه إيذاف بأف كفره كاف بطريؽ
اإلشراؾ"(ْ).
كالتكجيه الببلغي يي جمي الدراءات أف لكف كقعت بيف جممتيف مختمفتيف يي الدفي
كاإلثبات.
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ َ ُّْي ِدي إِ َ٦م َ
احل هؼ َأ َ٘م ُّؼ َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّٰم ْـ ًَل َُّيِده ي إِ ًَّل َأ ْن ُ ُّْيدَ ى َ٩م ََم َ٬مٺم ُْؿ َ٫م ْٿم َ
قن]
ػ َ َْتٺم ُُټم َ
{يوكس.}35:

( )1ركح البياف :جَُ ،صِٔٗ.
( )2ركح البياف :جٗ ،صّٓٓ.
( )3ركح البياف :جُ ،صّّٗ.
( )4ركح البياف :جٓ ،صِْٗ.

-ُّٖ-

قاؿ البركيسكم" :بكيسر الهاء كتشديد الداؿ أصمه ال يهتدم كأدغـ ككيسر الهاء اللتداء
اليساكديف أم :ال يهتدم يي حاؿ مف األحكاؿ" (ُ).
ان َ٣م َٛم ُ٪م ُٻم ِ
قن] {اد َّطػػني.}14:
قِّبِ ْؿ َٰما ٫مَاڀمُقا َيٺم ِْس ُب َ
* قال تعالى٫[ :م ًََّل َٔم ْؾ َر َ
قاؿ البركيسكم" :ق أر حفص عف عاصـ بؿ بإظهار البلـ م يسكت عميها خفيف بدكف
الدط  ،كيبتدئ راف ،كق أر الباقكف بإدغاـ البلـ يي الراء كمدهـ حمزة كالكيسائي كخمؼ كأبك بكر عف
عاصـ يميمكف يتح الراء.
قاؿ بعض المفيسريف :هرب حفص مف اجتماع ثدمتي الراء المفخم كاإلدغاـ" (ِ).
اجل ِ
َ
وِّن َأ ْ٣م ُبدُ َأ ُّ َُّيا َ
{الزمر.}64:
قن] ُّ
اه ُٻم َ
َٜم اهللِ ٕم َْځم ُٰم ُر ه
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ أ َ٩مٷم ْ َ
قاؿ البركيسكم" :كأصمه تأمركددي بإظهار الدكديف ثـ أدغمت أكالهما كهي عمـ الري يي
الثادي كهي لمكقاي  ،كقد ق أر ابف عامر عمى األصؿ أم :بإظهارها كداي بحذؼ الثادي يإدها تحذؼ
كثير" (ّ).
ان
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٪م َال ا َّ٬م ِذي ڀم ََجا ِٰمٽم ُْپمَم َوا َّد٫م ََر َٔم ْٶمدَ ُأ َّٰم ٍة َأڀمَا ُأ َڀم هبئُٺم ُْؿ ٔمِت َْځم ِويٻمِ ِف َ٩م َځم ْر ِٟم ُٻم ِ
قن] {يوسف.}45:
َ
قاؿ البركيسكم" :أصمه اذتكر يدمبت التاء داالن كالذاؿ داالن كأدغمت كالمعدى تذكر يكيسؼ

كما قاله" (ْ) .

ِ
ِ
ِ
ِ
٥م] {األعراف. }196:
ا٬مٲماحل َ
َاب َو ُه َق َيت ََق َّ٦م َّ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن َو٬م هٿم َل اهللُ ا َّ٬مذي َڀمز ََّل ا٬مٺمت َ
قاؿ البركيسكم" :كليي بثبلث ياءات األكلى ياء يعيؿ كهي يساكد كالثادي الـ الفعؿ كهي
مكيسكرة أدغمت ييها الياء األكلى ،كالثالث ياء اإلضاي كهي مفتكح كالكلي هدا بمعدى الداصر
كالحايظ أضيؼ إلى ياء المتكمـ كالمعدى الذم يتكلى دصرتي كحفظي هك الذم أكرمدي بتدزيؿ
إلى كايحاء الكتاب إليه ييستمزـ ريسالته ال محال " (ٓ).
الدرآف كايحائه ُّ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ ْن ُ٫مٽمْت ُْؿ ُٗمٽمُ ًبا َ٩ما َّ١م َّپم ُروا] {ادائدة.}6:
( )1ركح البياف :جْ ،صْٖ.
( )2ركح البياف :جَُ ،صّّٕ.
( )3ركح البياف :جٖ ،صُْٕ.
( )4ركح البياف :جْ ،صِْٖ.
( )5ركح البياف :جّ ،صُّّ.

-ُْٖ-

قاؿ البركيسكم" :أم يتطهركا أدغمت تاء التفعؿ يي الطاء لدرب مخرجهما كاجتمبت همزة
الكصؿ ليمكف االبتداء يعيؿ :اطهركا كهذا التطهر عبارة عف االغتيساؿ ،كاإلطهار هك التطهر
بالتكمؼ كالمبالغ يبل يككف إال بغيسؿ جمي ظاهر البدف حتى لك بدي العجيف بيف أظفاره كيبس
لـ يجز غيسمه؛ ألف الماء ال يصؿ تحته" (ُ).
ِ
ِ
احلٽم ِ
قب َ
ُّقن ٔمِاهللِ ا٬م ُّٵمٽمُقڀمَا] {األحزاب.}10:
َاٗم َر َو َٕم ُٵمٽم َ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ ْذ زَ ا٨مَت األَ ْٔم َٲم ُار َو َٔم َٻمٷمَت ا٬م ُٹم ُٻم ُ
قاؿ البركيسكم" :كأثبت حفص يي الظدكدا كاليسبيبل كالريسكال هذه األلفات اتباعان لمصحؼ
عثماف  يإدها كجدت ييه كذلؾ يبديت عمى حكمها اليكـ يهي بغير األلؼ يي الكصؿ ،كباأللؼ
يي الكقؼ كقرئ الظدكف بحذؼ األلؼ عمى ترؾ اإلشباع يي الكصؿ كالكقؼ كهك األصؿ ،كالدياس
كجه األكؿ أف األلؼ مزيده يي أمثالها لمراعات الفكاصؿ تشبيهان لها بالدكايي يأف البمغاء مف

الشعراء يزيددها يي الدكايي اشباعان لمفتح " (ِ).

ِ
قن] {يس.}67:
ا٣مقا ُٰم ِٳم ًّٿما َو ًَل َي ْر ِٗم ُٶم َ
َاه ْؿ َ٣م َٛم َٰم َٺماڀمَت ِپم ْؿ َ٩م ََم ْاٟمتَ َٴم ُ
اء َٚم َسخْ ٽم ُ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م ْق ڀم ََٱم ُ
قاؿ البركيسكم" :أصمه مضكم قمبت الكاك ياء كأدغمت الياء يي الياء ،ككيسرت الضاد قبؿ
الياء لتيسمـ الياء ،كمف ق أر مضيان بكيسر الميـ يإدما كيسرها اتباعان لمضاد" (ّ).
ون إِ ًَّل صٿمح ًة و ِ
قن] {يس.}49:
ا٘مدَ ًة ٕم َْځم ُٙم ُذ ُه ْؿ َو ُه ْؿ ََيِ هٲم ُټم َ
* قاؿ تعالىَٰ [ :ما َيٽمْ ُٵم ُر َ
َ ْ َ َ
قاؿ البركيسكم" :أصمه يختصمكف ،يدمبت التاء صادان ثـ أيسكدت كأدغمت يي الصاد الثادي

ثـ كيسرت الخاء اللتداء اليساكديف" (ْ).

* قاؿ تعالىَٔ [ :م ِؾ ا َّد َار َك ِ٣م ْٻم ُټم ُپم ْؿ ِّم اآلَ ِٙم َر ِة] {الـؿل.}66:
قاؿ البركيسكم" :أصمه تدارؾ يأبدلت التاء داالن كأيسكدت لئلدغاـ ،كاجتمبت همزة الكصؿ

لبلبتداء كمعداه تبلحؽ كتدارؾ" (ٓ).

ِ
َاب َأ ْڀمزَ ْ٬مٽمَا ُه إِ َ٬مٿمْ َ
ؽ ُٰم َب َار ٌك ٬مِ َٿمدَّ َّٔم ُروا َآ َيإمِ ِف] {ص.}29:
* قاؿ تعالى٫[ :مت ٌ

( )1ركح البياف :جِ ،صَّٔ.
( )2ركح البياف :جٕ ،صَُٓ.
( )3ركح البياف :جٕ ،صِْْ.
( )4ركح البياف :جٕ ،صَْٕ.
( )5ركح البياف :جٔ ،صّٖٗ.

-ُٖٓ-

قاؿ البركيسكم" :متعمؽ بأدزلدا كأصمه :يتدبركا يأدغمت التاء يي الداؿ أم أدزلداه ليتفكركا

يي آياته بالفكر اليسميـ ييعريكا ما يتب ظاهرها مف المعادي الفائد كالتأكيبلت البلئد أم :ليتفكركا

يي معاديها يإف التدبر عبارة عف الدظر يي عكاقب األمكر ،كالتفكر :تصرؼ الدمب يي معادي

األشياء لدرؾ المطمكب" (ُ).

ِ
ون ِٰمـ األَ٣مر ِ ِ
يـ ٫م ََذ ُٔمقا اهللَ َو َر ُٟمق َ٬م ُف] {التوبة.}90:
اب ٬م ُٿم ْڂم َذ َن ََُل ْؿ َو َ٪م َٶمدَ ا َّ٬مذ َ
اء ا ُٚم َٶم هذ ُر َ َ ْ َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َٗم َ
قاؿ البركيسكم" :يالمعذر ايسـ ياعؿ مف باب التفعيؿ أك مف اعتذر إذا مهد العذر بإدغاـ

التاء يي الذاؿ ،كددؿ حركتها إلى العيف ييككف ايسـ ياعؿ مف باب االيتعاؿ" (ِ).

ت ُأٙمْ َر ُاه ْؿ ِألُ َ
وًل ُه ْؿ َر َّٔمٽمَا
َت ُأ ْٙمت ََپما َ٘متَّك إِ َذا ا َّد َار٫مُقا ٩مِ َٿمپما َْجِٿم ًٶما َ٪ما َ٬م ْ
ت ُأ َّٰم ٌة َ٬م َٶمٽم ْ
* قاؿ تعالى٫ُ [ :م َّٻم ََم َد َٙم َٻم ْ
َه ُڂم ًَل ِء َأ َض ُّٻمقڀمَا] {األعراف.}38:
قاؿ البركيسكم" :كأصؿ ادارككا تدارككا أدغمت التاء يي الداؿ ياجتمبت همزة الكصؿ" (ّ).
قِّن ِّم اهللِ َو َ٪مدْ َهدَ ِ
ان] {األكعام.}80:
اٗم ه
اٗم ُف َ٪م ْق ُٰم ُف َ٪م َال َأ ُ ََت ُّ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٘م َّ
قاؿ البركيسكم" :بدكف ثديم أصمه أتحاجكددي بدكديف أكالهما دكف الري كالثادي دكف الكقاي

يايستثدؿ اجتماعهما يأدغـ األكلى يي الثادي أم :أتجادلكددي" (ْ).

كما أف الكيسر أضاؼ قيم معدكي كمعدى جديد كما يي قكله تعالى[ :واٟمت َِټمع يقم يٽمَادِ
َ ْ ْ َْ َ ُ
ا ُٚمٽم ِ
َاد ِٰم ْـ َٰمٺم ٍ
َان َ٪م ِر ٍ
يب] {ق.}41:
قاؿ البركيسكم" :أصم يدادم المدادم ق أر أبك عمرك كداي كابف كثير المدادم بالياء يي

الكصؿ ،كهك األصؿ يي المغ  ،كالباقكف بغير ياء؛ ألف الكيسر يدؿ عميه كالدفي به كالمدادم هك

الممؾ الدايخ يي الصكر كهك إيسراييؿ .)ٓ( "

ِِ
َ٥م َد ٍ
اجلٽمَّت ْ ِ
٥م َ٣م َٛم ُ٩م ُر ٍ ِ ِ ِ
َٝم ٍق َو َٗمٽمَك َ
{الرمحن.}54:
* قاؿ تعالىُٰ [ :متَّٺمئ َ
ان] َّ
ش َٔم َٴمائٽم َُپما ٰم ْـ إ ْٟمت ْ َ
قاؿ البركيسكم" :ق أر كرش عف داي كركيس عف يعدكب مف ايستبرؽ بحذؼ األلؼ ككيسر

الدكف اللتداء حرك الهمزة عميها كالباقكف بإيسكاف الدكف ككيسر األلؼ كقطعها" (ٔ).
( )1ركح البياف :جٖ ،صِٖ.
( )2ركح البياف :جّ ،صَٔٓ.
( )3ركح البياف :جّ ،صُٗٔ.
( )4ركح البياف :جّ ،صُٔ.

( )5ركح البياف :جٗ ،صَُْ.
( )6ركح البياف :جٗ ،صَّٓ.

-ُٖٔ-

* قاؿ تعالى[ :ي َٳما٣مػْ َ٬مف ا٬مٶم َذاب يقم ِ
ا٬مٹم َٿم َاٰم ِة َو َ ْ
َي ُٻمدْ ٩مِ ِٿمف ُٰم َپماڀمًا] {الػرقان.}69:
ُ َ
ُ َ ُ ََْ
قاؿ البركيسكم" :ق أر ابف كثير كحفص ييهي مهادان بإشباع كيسرة الهاء ،كجعمها بالياء يي

الكصؿ كذلؾ لمتدبيه عمى العذاب المضاعؼ ليحصؿ التيدظ كاالمتداع عف يسببه" (ُ).

حيث إف اإلشباع أضاؼ معدى جديد مف خبلؿ اشباع كيسرة الهاء يي (ييه).
ِ
ٍ
َاِّن
اء ُٟم َٻم ْٿم ََم َن َ٪م َال َأَتُ دُّ وڀم َِـ ٔمِ ََمل َ٩م ََم َإٓم ِ َ
* كما أف الكيسر أضاؼ قيم معدكي كما يي قكله تعالى٩َ [ :م َٻم ََّم َٗم َ
قن] {الـؿل.}36:
اهللُ َٙم ْ ٌٜم ِِمَّا َإٓمَا٫م ُْؿ َٔم ْؾ َأ ْڀمت ُْؿ ِ َِّب ِد َّيتِٺم ُْؿ َٕم ْٸم َر ُ٘م َ
قاؿ البركيسكم" :أصمه أتمكدددي يحذيت الياء اكتفاء بالكيسرة الدال

االيستفهامي لئلدكار" (ِ).

عميها ،كالهمزة

حيث إف الشكاهد الدرآدي اليسابد اشتممت عمى اإلدغاـ كالكيسر كالتيسكيف كاإلشباع يأضايت

قيم معدكي كمعدى جديد دكف كضكح اإلشارات الببلغي ييها.

كدفهـ مف خبلؿ ما يسبؽ أف البركيسكم لـ يتطرؽ إلى تفصيؿ كتكضيح الكجه الببلغي يي

الدراءات الدرآدي إال بممح كاشارة ببلغي بيسيط أك مف خبلؿ اإلدغاـ كالكيسر كالتيسكيف كاإلشباع

الذم أضاؼ معدى جديد كقيم معدكي .

( )1ركح البياف :جٔ ،صِِٔ.
( )2ركح البياف :جٔ ،صّٗٔ.

-ُٖٕ-

الفصل الرابع
تأثره بالسابقين
ادطبلقان مف اعتماد الداس عمى بعضهـ البعض ،حيث ال يبدأ أحد عممه مف ددط الصفر

حتى يككدكا صكرة متكامم عف عممهـ؛ لذلؾ يإف تفيسير آيات الدرآف الكريـ تحتاج الرجكع إلى أقكاؿ

العمماء كالفدهاء كأهؿ المغ كالببلغ ؛ ليدهؿ المفيسركف أقكالهـ كترجيحاتهـ ،يكجددا صاحب الكتاب

"ركح البياف" تأثر بيسابديه مف العمماء.

كادطبلقان مف هذه الرؤي يإف البركيسكم تأثر يي تفيسيره بعدد مف العمماء مدهـ مف هك

معركؼ ،كله مؤلفاته المشهكرة ،كمدهـ مف ليس معركيان ،أك ليس له مؤلفات معركي  ،ومن ىؤالء

العمماء:

أوالً :البيضاوي( :تُٕٗ :هػ).

من المسائل البالغية التي تأثر بيا البروسوي بالبيضاوي:
 -2التقديم:
ِ
ِ
ِ
ون ٫م ََذ٬مِ َ
ُي ِزي اهللُ
* قاؿ تعالى:
[ٗمٽم ُ
اء َ
َّات َ٣مدْ ٍن َيدْ ُٙم ُٻم َ
َ
ؽ َْ
قَّنَا َ َْت ِري ٰم ْـ َ َْتت َپما األَ َّْنَ ُار ََُل ْؿ ٩م َٿمپما َٰما َي َٱم ُ
ا ُٚمت َِّٹم َ٥م] {الـحل. }31:
قاؿ البركيسكم" :يي تدديـ الظرؼ تدبيه عمى أف اإلديساف ال يجد جمي ما يريده إال يي

الجد " (ُ).

أما البيضاكم ييدكؿ يي تفيسير اآلي " :يي تدديـ الظرؼ تدبيه عمى أف اإلديساف ال يجد

جمي ما يريده إال يي الجد " (ِ).

دبلحظ شدة تأثر البركيسكم بالبيضاكم بأده ددؿ ما يي تفيسيره حرييان بحيث اشتممت اآلي

عمى كجه ببلغي هك التدديـ.

 -1أداة الربط :الالم
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َآ ِٰمٽمُقا ٔمِ ِف َأو ًَل ٕم ُْڂم ِٰمٽمُقا إِ َّن ا َّ٬م ِذيـ ُأوٕمُقا ِ
َل ْذ َ٪م ِ
ون ٬مِ ْ َ
ان
ا٬مٶم ْٻم َؿ ِٰم ْـ َ٪م ْبٻمِ ِف إِ َذا ُيت َْٛم َ٣م َٻم ْٿم ِپم ْؿ ََيِ ُّر َ
َ
ْ

ُٟم َّجدً ا] {اإلرساء.}107:

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صُّ.
(ِ ) تفيسير البيضاكم الميسمى (أدكار التدزيؿ كأيسرار التأكيؿ) ،الداضي داصر الديف أبي اليسعيد عبد اهلل بف عمر بف
محمد الشيرازم البيضاكم ،المجمد األكؿ ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،صّْٓ.

-ُٖٖ-

قاؿ البيضاكم" :ذكر الذقف؛ ألده أكؿ ما يمدى األرض مف كجه اليساجد ،كالبلـ ييه
الختصاص الخركر به" (ُ).
كبالرجكع إلى تفيسير البيضاكم يإددا دجد ما ذكره البركيسكم حرييان حيث يدكؿ" :ذكر الذقف؛
ألده أكؿ ما يمدى األرض مف كجه اليساجد ،كالبلـ ييه الختصاص الخركر به" (ِ).
كأيضان يدكؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي ببلغيان" :أم ييسدطكف عمى كجكههـ يالبلـ بمعدى
عمى ،كاألذقاف الكجكه عمى يسبيؿ التعبير عف الكؿ بالجزء مجا انز" (ّ).
دبلحظ مما يسبؽ درج تأثر البركيسكم بالبيضاكم بأده ددؿ حرييان عده بأف اآلي اشتممت
عمى أداة الربط البلـ تفيد االختصاص ،كأضاؼ البركيسكم لمح ببلغي أخرل بأف البلـ بمعدى
عمى ،كأيضان احتكت كمم األذقاف عمى "مجاز" حيث أراد الكؿ كهك الكجكه.

 -1العطف:
قء وا٬م َٸمح َٱم ِ
ِ
قن] {البؼرة.}169:
اء َو َأ ْن َٕم ُٹمق ُ٬مقا َ٣م َٛم اهللِ َٰما ًَل َٕم ْٶم َٻم ُټم َ
ا٬مس َ ْ
* قاؿ تعالى[ :إِڀم َََّم َي ْځم ُٰم ُر٫م ُْؿ ٔمِ ُّ
قاؿ البركيسكم" :كجعؿ البيضاكم المغايرة بيف اليسكء كالفحشاء بحيسب المفهكـ دكف الذات
يإده يسميت المعصي يسكءان الغتماـ العاقؿ ،كيحشاء بايستدباحه إياها ،يإطبلؽ اليسكء كالفحشاء عمى
المعصي مف قبيؿ التكصيؼ بالمصدر لممبالغ مثؿ رجؿ عدؿ" (ْ).
كأيضان يدكؿ البركيسكم يي تفيسير "الفحشاء"" :مف عطؼ الخاص عمى العاـ أم :أقبح
أدكاع المعاصي كأعظمها ميساءة يالزدى ياحش  ،كالبخؿ ياحش  ،ككؿ يعم قبيح ياحش  ،كأصؿ
الفحش مجاكزة الددر يي كؿ شيء" (ٓ).
أما البيضاكم ييدكؿ يي تفيسيره " :بياف لعدكاته ،ككجكب التحرز عف متابعته ،كايستعير
األمر لتزييده كبعثه لهـ عمى الشر تيسفيهان لرأيهـ كتحدي انر لشأدهـ ،كاليسكء كالفحشاء ما أدكره العدؿ
كايستدبحه الشرع ،كالعطؼ الختبلؼ الكصفيف يإده يسكء الغتماـ العاقؿ به" (ٔ).
(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صُُِ.
(ِ) تفيسير البيضاكم ،جُ ،صٖٓٓ.
(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صُُِ.
(ْ) ركح البياف ،جُ ،صِٕٓ.
(ٓ) ركح البياف ،جُ ،صِٕٓ.
(ٔ) تفيسير البيضاكم ،جُ ،صٗٗ.

-ُٖٗ-

دبلحظ لممدارد بيف الدصييف بأف البركيسكم أظهر ميسأل ببلغي هي العطؼ كددمها

بمفهكمها الببلغي عف البيضاكم كلكف تفيسير البركيسكم كاف أكثر كضكحان يي تفيسير كمم الفحشاء
بأدها جاءت مف عطؼ الخاص عمى العاـ.

 -4المبالغة:
احل ِ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٬م ِذيـ َآٰمٽمُقا و٣م ِټم ُٻمقا ا٬مٲم َِ
َّات ا٬مٽم َِّٶمٿم ِؿ] {لؼامن.}8:
ات ََُل ْؿ َٗمٽم ُ
َّ
َ َ َ َ
قاؿ البركيس كم" :أم دعيـ الجدات يعكس لممبالغ  ،كقيؿ جدات الدعيـ إحدل الجدات الثماف،

كهي دار الجبلؿ ،كدار اليسبلـ ،كدار الدرار ،كجد عدف ،كجد الدعيـ" (ُ).

أما البيضاكم ييدكؿ يي تفيسيره" :أم لهـ دعيـ الجدات يعكس لممبالغ " (ِ).
دبلحظ شدة تأثر البركيسكم بالبيضاكم بأده ددؿ حرييان كما جاء يي تفيسير البيضاكم كابراز الجادب

الببلغي كهك المبالغ .

 -1االستعارة:
تأثر البركيسكم بالبيضاكم يي باب االيستعارة:
ات و َأ َّن اهللَ هق ا٬متَّقاب ِ
ِ
ِ ِِ
ٿمؿ]
ا٬مٲمدَ َ٪م َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ْ َي ْٶم َٻم ُټمقا َأ َّن اهللَ ُه َق َي ْٹم َب ُؾ ا٬مت َّْق َٔم َة َ٣م ْـ ٣م َباده َو َي ْځم ُٙم ُذ َّ
ا٬مر٘م ُ
ُ َ َّ ُ َّ
{التوبة.}104:
قاؿ البركيسكم :يدبمها قبكؿ مف يأخذ شيئان ليؤدم بدله يفيه االيستعارة تبعي  ،ألف اآلخذ

حديد هك الريسكؿ  ال مف عيده ألخذها" (ّ).

أيضان أضاؼ البركيسكم كجه ببلغي آخر يداؿ" :االيستفهاـ لمتدرير أم :ألـ يعمـ أكلئؾ

التائبكف" (ْ).

أما البيضاكم ييدكؿ يي تفيسيره يي قكله [ َأ َِل ْ َي ْٶم َٻم ُټمقا]" :الضمير إما لممتكب عميهـ كالمراد
أف يمكف يي قمكبهـ قبكؿ تكبتهـ كاالعتداد بصدقاتهـ أك لغيرهـ كالمراد به التحضيض عميهما ،كيي
قكلهَ [ :أ َّن اهللَ هق ي ْٹمب ُؾ ا٬متَّقٔم َة ٣مـ ِ٣مب ِ
اد ِه] إذا صحت كتعديته بعف لتضمده معدى التجاكز ،كقكله
َْ َ ْ َ
ُ َ َ َ

(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صٖٔ.

(ِ) تفيسير البيضاكم ،جْ ،صّْٓ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صِّٓ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صِّٓ.

-َُٗ-

ات] يدبمها قبكؿ مف يأخذ شيئا ليؤدم بدله كقكله[ :و َأ َّن اهللَ هق ا٬متَّقاب ِ
[وي ْځم ُٙم ُذ ا٬مٲمدَ َ٪م ِ
ٿمؿ]
ن
َ
َّ
ا٬مر٘م ُ
ُ َ َّ ُ َّ
ََ
كأف مف شأده قبكؿ تكب التائبيف كالتفضؿ عميهـ" (ُ).
دبلحظ مف خبلؿ المدارد بيف الدصيف تأثر البركيسكم بالبيضاكم حث ددمها عده بمفهكمها
الببلغي يأظهر البركيسكم أف اآلي اشتممت عمى ايستعارة تبعي .
االستعارة التبعية :هي ما كاف المفظ الميستعار أك المفظ الذم جرت ييه االيستعارة ايسمان مشتدان

أك يعبلن.

كيسميت تبعي  ،ألدها تابع اليستعارة أخرل يي المصدر ،ألف االيستعارة تعتمد التشبيه،

كالتشبيه يعتمد ككف المشبه مكصكيان ،كاأليعاؿ كالصفات المشتد مدها ،بمعزؿ عف أف تكصؼ،
كالمحتمؿ لبليستعارة يي األيعاؿ كالصفات المشتد مدها هك مصدرها.

ومن أمثمة االستعارة التبعية:
قكؿ الشاعر يي كصؼ الزهر:
أدت يي خضراء ضاحك و * مف بكاء العارض الهتف
شبه الشاعر ظهكر الزهر بالضحؾ بجام البياض ،ثـ حذؼ المشبه كأجرل االيستعارة يي
لفظ مشتؽ كهك ضاحك (مف الضحؾ) ،كالدريد هدا (خضراء) (أم ركض خضراء) ،كلما كاف

المفظ الذم جرل ييه االيستعارة ايسمان مشتدان كادت االيستعارة تصريحي تبعي (ِ).

أما يي تفيسير البيضاكم أدها اشتممت عمى معدى التجاكز كهك المجاز.
ثانياً :أبو السعود (ت981 :ىـ).

االستفيام:
ِ
قن] {البؼرة.}13:
اء َو َ٬مٺمِ ْـ ًَل َي ْٶم َٻم ُټم َ
اء َأ ًَل إِ ََّّنُ ْؿ ُه ُؿ ُّ
* قاؿ تعالىَ [ :أڀم ُْڂمٰم ُـ ٫م َََم َآ َٰم َـ ُّ
ا٬مس َٸم َپم ُ
ا٬مس َٸم َپم ُ
قاؿ أبك اليسعكد" :الهمزة ييه لئلدكار ،كالبلـ مشار بها إلى الداس الكامميف أك المعهكديف أك

إلى الجدس بأيسره ،كهـ مددرجكف ييه عمى زعمهـ الفايسد ،كاليسفه خف عدؿ كيسخاي رأم يكرثهما
قصكر العدؿ ،كيدابمه الحمـ كاألداة ،كادما ديسبكهـ إليه م أدهـ يي الغاي الداصي مف الرشد كالرزاد

كالكقار لكماؿ ادهماؾ أدفيسهـ يي اليسفاه كتماديهـ يي الغكاي  ،كككدهـ ممف زيف له يسكء عممه يرآه

(ُ) تفيسير البيضاكم ،جُ ،صَِْ.
(ِ) عمـ أيساليب البياف ،د .غازم يمكت ،دار الفكر المبدادي ،بيركت ،الطبع الثادي (ُٓٗٗـ) ،صِٖٓ.

-ُُٗ-

حيسدان يمف حيسب الضبلؿ هدل ييسمى الهدل ال محال ضبلالن أك لتحدير شأدهـ" (ُ).
يدكؿ أبك اليسعكد يي تفيسيره" :مشيريف بالبلـ إلى مف أشير إليهـ يي الداس مف الكامميف أك
المعهكديف ،أك إلى الجدس بأيسره ،كهـ مددرجكف ييه عمى زعمهـ الفايسد كاليسفه خف كيسخاي رأل
يكرثهما قصكر العدؿ كيدابمه الحمـ كاألداة ،كادما ديسبكهـ إليه م أدهـ يي الغاي الداصي مف الرشد
كالرزاد كالكقار ،لكماؿ ادهماؾ أدفيسهـ يي اليسفاه كتماديهـ يي الغكاي كككدهـ ممف زيف له يسكء
هدل ييسمى الهدل ال محال ضبلالن أك لتحدير شأدهـ" (ِ).
عممه يرآه حيسدان ،يمف حيسب الضبلؿ ن
لممدارد بيف الدصيف دبلحظ شدة تأثر البركيسكم بأبي اليسعكد حيث كضح الجادب الببلغي
يي اآلي الدرآدي بأدها اشتممت عمى ايستفهاـ يرضه اإلدكار مف خبلؿ الهمزة ،كأف البلـ يي
(اليسفهاء) جاءت لمجدس.

ثالثاً :ابن الشيخ:
دبلحظ أف البركيسكم مف خبلؿ تأثره بالعالـ ابف الشيخ يذكر رأيه الببلغي يي تفيسير اآلي
ت َأ ْي ِديٽمَا
مباشرة دكف أف يككف له رأم ببلغي آخر مده قكله تعالىَ [ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڀمَّا ٙمَ َٻم ْٹمٽمَا ََُل ْؿ ِِمَّا َ٣م ِټم َٻم ْ
ُقن] {يس.}71:
َأ ْڀم َٶم ًاٰما َ٩م ُپم ْؿ ََلا َٰما٬مِٺم َ
قاؿ ابف الشيخ" :الفاء لميسببي كمالككف مف ممؾ اليسيد كالتصرؼ أم :يهـ ليسبب ذلؾ
مالككف لتمؾ األدعاـ بتممكيدا إياها كهـ متصريكف ييها بااليستغبلؿ يختصكف باالدتفاع بها ال
يزاحمهـ يي ذلؾ غيرهـ" (ّ).
كهداؾ رأم ببلغي آخر البف الشيخ يي تفيسير اآلي الدرآدي التالي :

التقديم:
ِ
ِ
يـ] {األعراف.}155:
ْحٽمَا َو َأڀم َ
ْت َٙم ْ ُٜم ا٬مٷمَا٩م ِر َ
* قاؿ تعالى٩[ :مَا٨مْ ٸم ْر َ٬مٽمَا َو ْار َ ْ
يدكؿ ابف الشيخ يي تفيسير اآلي الدرآدي " :المغفرة هي إيسداط العدكب كالرحم إيصاؿ
الخير ،كقدـ األكؿ عمى الثادي؛ ألف دي المضرة مددـ عمى تحصيؿ المدفع " (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صِٔ.
(ِ ) تفيسير أبي اليسعكد (إرشاد العدؿ اليسميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ) ،لمداضي محمد بف محمد مصطفى العماكم
الحدفي المتكيى (ِٖٗهػ) ،الجزء األكؿ ،دار الفكر ،بيركت ،الطبع األكلىُُِْ( ،هػََُِ-ـ) ،صَُِ.

(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صُّْ.
(ْ) ركح البياف ،جّ ،صِٔٔ.

-ُِٗ-

أيضان لـ يكف لمبركيسكم تفيسير ببلغي آخر يسكل رأم ابف الشيخ.

رابعاً :نجم الدين داية قدس سره:
هك مف العمماء األتراؾ الذيف تأثر بهـ البركيسكم يمف آرائه الببلغي :
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل َٕم ْٹم َر َٔما َه ِذ ِه َّ
ا٬مٱم َج َر َة] {البؼرة.}35:
يدكؿ الشيخ دجـ الديف قدس يسره" :أف آدـ خاطبه مكاله خطاب االبتبلء كاالمتحاف ،كالدهي

دهي تعزز كأده قاؿ :يا آدـ لؾ الجد كما ييها إال هذه الشجرة يإدها شجرة المحب كالمعري  ،كالمحب

مطي المحد  ،كأف مدعه مدها كاف تحريضان عمى تداكلها" (ُ).

أما البركيسكم قاؿ يي تفيسير اآلي " :باألكؿ كلك كاف الدهي عف الددك لضمت الراء أم:

ال تأكبل مدها ،كادما عمؽ الدهي بالدرآف مدها مبالغ يي تحريـ األكؿ ككجكب االجتداب عده" (ِ).

دبلحظ درج تأثر البركيسكم بدجـ الديف داي كمكايدته له يي الكجه الببلغي بأدها اشتممت

عمى دهي.

أيضان هداؾ كجه ببلغي آخر لمشيخ دجـ الديف:

التنكير:
* قاؿ تعالىُ [ :أو َ٬مئِ َ
ؽ َ٣م َٛم ُهدً ى ِٰم ْـ َر هِّبِ ْؿ] {البؼرة.}5:
يدكؿ الشيخ دجـ الديف داي قدس يسره" :ذكر هدل بالدكرة أم :عمى كشؼ مف كشكؼ ربهـ

كدكر مف أدكاره ،كيسر مف أيس ارره كلطؼ مف ألطايه ،كحديد مف حدائده ،يإف جمي ما أدعـ اهلل به

عمى أدبيائه كأكليائه بالديسب إلى ما عدده مف كماؿ ذاته كصفاته كادعامه كاحيساده قطرة مف بحر

محيط ال يعتريه الدصكر مف اإلدفاؽ أبدان" (ّ).

قاؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي الدرآدي ( :عمى هدل) خبره كما ييه مف اإلبهاـ المفهكـ مف

التدكير لكماؿ تفخيمه كأده قيؿ عمى هدل ال يبمغ كدهه ،كال يدادر قدره كما تدكؿ :لك أبصرت يبلدان

ألبصرت رجبلن ،كايراد كمم االيستعبلء بداء عمى تمثيؿ حالهـ يي مبلبيستهـ بالهدل بحاؿ مف يدبؿ

الشيء ،كييستكلي عميه ،بحيث يتصرؼ ييه كيفما يريد ،كذلؾ إدما يحصؿ بايستفراغ الفكر كادام

الدظر ييما دصب مف الحجج كالمكاظب ػ عمػ ػى محايسػ ػب الدفس يي العم ػ ػؿ ،يعدػ ػي أكرمهػ ػـ اهلل ي ػي

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَُُ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صَُُ.
(ّ) ركح البياف ،جُ ،صْٕ.

-ُّٗ-

الدديا ،حيث هداهـ كبيف لهـ طريؽ الفبلح قبؿ المكت" (ُ).
بمدارد الدكليف دبلحظ درج تأثر البركيسكم دجـ الديف داي حيث اشتممت اآلي عمى تدكير
يي كمم هدل ،كلكف البركيسكم يي تفيسيره لآلي كاف أكثر تفصيبلن حيث كضح الغرض الببلغي
مف التدكير كهك التفخيـ.

خامساً :سعدي المفتي:
* قاؿ تعالىَٔ [ :م ْؾ َ٣م ِ
{الصػات. }12:
ج ْب َ
ت َو َي ْسخَ ُر َ
ون] َّ

قاؿ يسعدم المفتي" :إضراب عف األمر بااليستفتاء أم :ال تيستفتهـ يإدهـ معاددكف
كمكابركف ال يدف ييهـ االيستفتاء ،كادظر إلى تفاكت حالؾ كحالهـ أدت تعجب مف قدرة اهلل تعالى
عمى خمؽ هذه الخبلئؽ العظيم  ،كمف قدرته عمى اإلعادة كادكارهـ لمبعث كهـ ييسخركف مف تعجبؾ
كتدريرؾ لمبعث" (ِ).
اشتممت اآلي الكريم اليسابد عمى كجه ببلغي هك أداة الربط بؿ التي تفيد اإلضراب كما
كضح يسعدم المفتي ،كلكف البركيسكم ليس له كجه ببلغي يي اآلي الدرآدي كادما أكرده يي التفيسير
مباشرة بعد ذكر اآلي دكف التعميؽ عميه.
ِِ ِ
ِ
ر ٍء َ٪م ِد ٌير]
اء َ٩ماهللُ ُه َق َ
ا٬مق ِ ُّٓم َو ُه َق ُ ْ
* قاؿ تعالىَ [ :أ ِم َّاَت َُذوا ٰم ْـ ُدوڀمف َأ ْو٬م َٿم َ
ُيٿمِل ا َٚم ْقٕمَك َو ُه َق َ٣م َٛم ٫م هُؾ َ ْ
ُّ
{الشورى. }9:

قاؿ يسعدم المفتي" :كلؾ أف تحمؿ الفاء عمى اليسببي الداخم عمى اليسبب لككف ذكره ميسببان
عف ذكر اليسبب يادحصار الكلي يي اهلل يسبب إلدكار اتخاذ األكلياء مف دكف اهلل كما يجكز أف
يداؿ :أتضرب زيدان ،يهك أخكؾ عمى معدى :ال يدبغي أف تضربه يإده أخكؾ" (ّ).
أما البركيسكم يدكؿ يي تفيسير اآلي " :جكاب شرط محذكؼ كأده قيؿ بعد إبطاؿ كالي ما
اتخذكه أكلياء إف أرادكا أكلياء يي الحديد  ،ياهلل هك الكلي الذم يجب أف يتكلى ،كيعتدد أده المكلى
كاليسيد ال كلي يسكاه كهك متكلي األمكر مف الخير كالشر كالدف كالضر" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جُ ،ص ْٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صْْٗ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صُِّ.
(ْ) ركح البياف ،جٖ ،صُِّ.

-ُْٗ-

دبلحظ أف الكجه الببلغي عدد البركيسكم يختمؼ عده عدد يسعدم المفتي ،يالكجه الببلغي
عدد البركيسكم هك حذؼ جكاب الشرط ،أما عدد يسعدم المفتي الكجه الببلغي هك أداة الربط الفاء
التي تفيد اليسببي .

سادساً :القاشاني:

ِ
قن * َوا َّٕم ُٹمقا ا٬مٽم ََّار
ا٣م َٸم ًة َوا َّٕم ُٹمقا اهللَ َ٬م َٶم َّٻمٺم ُْؿ ُٕم ْٸمٻمِ ُح َ
ا٬مر َٔما َأ ْض َٶما ً٩ما ُٰم َٳم َ
* قاؿ تعالىَ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّ٬مذ َ
يـ َآ َٰمٽمُقا ًَل ٕم َْځم ُ٫م ُٻمقا ه
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ا٬مر ُٟم َ
قن] {آل عؿران. }132-130:
ْح َ
قل ٬مَ َٶم َّٻمٺم ُْؿ ٕم ُْر َ ُ
ا َّ٬متل ُأ٣مدَّ ْت ٬م ْٻمٺمَا٩م ِر َ
يـ * َو َأ١مٿم ُٶمقا اهللَ َو َّ
قاؿ الداشادي" :كال يخفى عمى الفطف ما ييه مف المبالغ يي التهديد عمى الربا حيث أتى

بمعؿ يي يبلح مف اتداه كاجتدبه؛ ألف تعميؽ إمكاف الفبلح كرجاءه باالجتداب مده ييستمزـ امتداع

الفبلح لهـ إذا لـ يجتدبكه كيتدكه م إيمادهـ ثـ أكعد عميه بالدار التي أعدت لمكايريف م ككدهـ

مؤمديف يما أعظمها مف مصيب تكجب عداب الكفار لممؤمديف كما أشده مف تغميظ عميه ثـ أمد

التغميظ باألمر بطاع اهلل كريسكله إشعا انر بأده ال رجاء لمرحم م هذا الدكع مف العصياف يهك
يكجب اليأس مف رحمته لممؤمديف المتداعهما لهـ معه يادظر كيؼ درج التغميظ يي التهديد حتى

ألحده بالكفار يي الجزاء كالعداب" (ُ).

يدكؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي الكريم " :بالتحرز مف متابعتهـ ،كتعاطي ما يتعاطكده،

كييه تدبيه عمى أف الفيساد بالذات معدة لمكفار كبالعرض لمعصاة" (ِ).

يتضح لدا أف قكؿ الداشادي كاضح مف داحي ببلغي بأف اآلي اشتممت عمى أمر غرضه

التهديد ،أما الكجه الببلغي يي تفيسير البركيسكم غير كاضح.

ِ
يـ ُ٪متِ ُٻمقا ِّم َٟمبِ ِ
قن] {آل عؿران. }169:
اء ِ٣مٽمْدَ َر هِّبِ ْؿ ُي ْرزَ ُ٪م َ
* قاؿ تعالىَ [ :و ًَل ََت َْس َب َّـ ا َّ٬مذ َ
ٿمؾ اهللِ َأ ْٰم َقإمًا َٔم ْؾ َأ ْ٘م َٿم ٌ

قاؿ الداشادي" :يالمراد به دهي األم كتدبيههـ عمى حالهـ ،كاال يريسكؿ اهلل أجؿ مرتب مف

ذلؾ الحيسباف" (ّ).

قاؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي " :المراد بهـ شهداء أحد ككادكا يسبعيف رجبلن أربع مف

المهاجريف حمزة بف عبد المطمب ،كمصعب بف عمرك ،كعثماف بف شهاب كعبد اهلل بف جحش

كباقيهـ مف األدصار" (ْ).

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صٔٗ.
(ِ) ركح البياف ،جِ ،صٔٗ.
(ّ) ركح البياف ،جِ ،صُِٖ.
(ْ) ركح البياف ،جِ ،صُِٖ.

-ُٗٓ-

لممدارد بيف الدكليف دبلحظ أف قكؿ الداشادي يتضح ييه الكجه الببلغي لآلي الكريم بأدها

اشتممت عمى دهي أما البركيسكم يبل يظهر الجادب الببلغي ييه.

سابعاً :ابن التمجيد:

ٿمؾ ََُل ْؿ ًَل ُٕم ْٸم ِسدُ وا ِّم األَ ْر ِ
* قاؿ تعالىَ [ :وإِ َذا ٪مِ َ
ون َو َ٬مٺمِ ْـ
قن * إِ ََّّنُ ْؿ ُه ُؿ ا ُٚم ْٸم ِسدُ َ
ض َ٪ما ُ٬مقا إِڀم َََّم ڀم َْح ُـ ُٰم ْٲمٻمِ ُح َ

ون] {البؼرة. }12-11:
ًَل َي ْٱم ُٶم ُر َ
قاؿ ابف التمجيد" :إف الميسمميف لما قالكا لهـ ال تفيسدكا تكهمكا أف الميسمميف أرادكا بذلؾ أدهـ

يخمفكف اإلييساد باإلصبلح ،يأجابكا بأدهـ مدصكركف عمى اإلصبلح ال يتجاكزكف مده إلى صف
اإلييساد ييمزـ مده عدـ الخمط يهك مف باب قصر اإليراد حيث تكهمكا أف المؤمديف اعتددكا الشرك

يأجابهـ اهلل تعالى بعد ذلؾ بما يدؿ عمى الدصر الدمبي كهك قكله تعالى "أال" أيها المؤمدكف اعممكا

"أدهـ هـ المفيسدكف" يإدهـ لما أثبتكا ألدفيسهـ إحدل الصفتيف كدفكا األخرل كاعتددكا ذلؾ قمب اهلل

اعتدادهـ هذا بأف أثبت ما دفكه كدفى عدهـ ما أثبتكا ،كالمعدى هـ مدصكركف عمى إييساد أدفيسهـ

بالكفر كالداس بالتعريؽ عف اإليماف ال يتخطكف مده إلى صف اإلصبلح مف باب قصر الشيء

عمى الحكـ يهـ ال يعدكف صف الفيساد كاإلييساد ،كال يمزـ مده أف ال يككف غيرهـ مفيسديف ثـ ايستدرؾ
بدكله تعالى" :كلكف ال يشعركف" أدهـ مفيسدكف لئليذاف بأف ككدهـ مفيسديف مف األمكر المحيسكيس

لكف ال حس لهـ حتى يدرككه" (ُ).

قاؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي " :قالكا إدما دحف مصمحكف" جكاب إلذا كرد لمداصح عمى

يسبيؿ المبالغ  ،كالمعدى أده ال يصمح يخاطبتدا بذلؾ يإف شأددا ليس إال اإلصبلح كاف حالدا
متمحض عف شكائب الفيساد ،كادما قالكا ذلؾ ألدهـ تصكركا الفيساد بصكرة الصبلح لما يي
قء َ٣م َټمٻمِ ِف َ٩م َر َآ ُه َ٘م َسٽمًا] {فاطر }8:يأدكركا ككف
قمكبهـ مف المرض كما قاؿ تعالىَ [ :أ َ٩م َټم ْـ زُ هي َـ َ٬م ُف ُٟم ُ
ذلؾ ييسادان كادعكا ككده إصبلحان محضان كهك مف قصر المكصكؼ عمى الصف مثؿ إدما زيد

مدطمؽ (ِ).

لممدارد بيف الدكليف دبلحظ أف هداؾ اختبليان يي الكجه الببلغي بيف ابف التمجيد كبيف

البركيسكم حيث الكجه الببلغي يي قكؿ ابف التمجيد كبيف البركيسكم حيث الكجه الببلغي يي قكؿ
ابف التمجيد يحتكم عمى قصر اإليراد كقصر الدمب ،أما قكؿ البركيسكم اشتمؿ عمى قصر

المكصكؼ عمى الصف .

(ُ) ركح البياف ،جُ ،صَٔ.
(ِ) ركح البياف ،جُ ،صَٔ.

-ُٗٔ-

ثامناً :الحدادي:
ج ٍد واد٣مقه ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ ٫م َََم
ِمٻمٲم َ
٥م َ٬م ُف ا٬مده َ
قهٺم ُْؿ ٣مٽمْدَ ٫م هُؾ َٰم ْس ِ َ ْ ُ ُ
ٿمټمقا ُو ُٗم َ
* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ َأ َٰم َر َر هِب ٔمِا٬مٹم ْسط َو َأ٪م ُ
ون] {األعراف. }29:
َٔمدَ َأ٫م ُْؿ َٕم ُٶمق ُد َ
قاؿ الحدادم يي تفيسير اآلي " :كهذه اآلي تدؿ عمى كجكب يعؿ الصبلة المكتكب يي
الجماع  ،كيي الحديث( :من سمع النداء فمم يجبو فال صالة لو إال من عذر)" (ُ).
أما البركيسكم يدكؿ يي تفيسير اآلي الكريم " :بياف لممأمكر به أثر دفي ما أيسدد إليه أمره به
تعالى مف األمكر المدهي عدها ،كالديسط العدؿ كهك الكيسط مف كؿ شيء المتجاكز عف طريي
اإليراط كالتفريط ،كيي الخير خير األمكر أكيسطها" (ِ).
دبلحظ أف الحدادم يظهر الكجه الببلغي يي اآلي الكريم حيث اشتممت عمى أمر عرضه
الكجكب.
أما يي قكؿ البركيسكم أيضان يظهر الكجه الببلغي كلكف بصكرة أقؿ كضكحان مف الحدادم
بأدها اشتممت عمى أمر دكف تكضيح الغرض.
* قاؿ تعالىُٖ [ :م َّؿ ْاٟمت ََقى َ٣م َٛم ا٬م َٶم ْر ِ
ش ُيٷم ِْ٭م ا٬م َّٻم ْٿم َؾ ا٬مٽم ََّپم َار َي ْٴم ُٻم ُب ُف َ٘مثِٿم ًثا] {األعراف. }54:
يدكؿ الحدادم يي تفيسير اآلي " :كيداؿ (ثـ) بمعدى (الكاك) عمى طريؽ الجم كالعطؼ دكف
التراخي ،يإف خمؽ العرش كاف قبؿ خمؽ اليسماكات كاألرض ،كقد كرد يي الخبر "إف أكؿ شيء خمؽ
اهلل الدمـ ثـ المكح يأمر اهلل الدمـ أف يكتب ما هك كائف إلى يكـ الديام  ،ثـ خمؽ العرش ثـ خمؽ
حمم العرش ثـ خمؽ اليسماكات كاألرض" (ّ).
مف خبلؿ درايستي الحظت أف البركيسكم ددؿ قكؿ الحدادم مباشرة بأده اشتممت عمى
كجه ببلغي هك أداة الربط (ثـ) بأدها جاءت بمعدى الكاك التي تفيد الجم
التراخي.
أما البركيسكم ليس له كجه ببلغي يي اآلي اليسابد .

(ُ) ركح البياف ،جّ ،صُُٔ.
(ِ) ركح البياف ،جّ ،صُُٔ.
(ّ) ركح البياف ،جّ ،صُٖٓ.

-ُٕٗ-

كالعطؼ كليس

الكتب التي تأثر بيا البروسوي:
أوالً :كتاب بحر العموم:

* قاؿ تعالى[ :وإِِّن َ٬م َٷم َّٸمار َٚم ِـ ٕمَاب و َآٰمـ و٣م ِټم َؾ ص ًِ
احلا ُٖم َّؿ ْاهتَدَ ى] {طه.}82:
َ ه
َ
ٌ ْ َ َ َ َ َ َ
حيث قاؿ يي بحر العمكـ" :ثـ لتراخي االيستدام عمى الخير عف الخير دفيسه ،كيضمها
عميه؛ ألدها أعمى مده كأجؿ؛ ألف الشأف كمه ييها كهي مزل أقداـ الرجاؿ" (ُ).
أما البركيسكم ييدكؿ" :أم ايستداـ عمى الهدل كلزؽ حتى المكت ،كهك إشارة إلى أف مف لـ
ييستمر عميه بمعزؿ مف الغفراف ،ك(ثـ) لمتراخي الترتيبي" (ِ).
يتضح مما يسبؽ أف البركيسكم اتفؽ م "بحر العمكـ" بأف (ثـ) حرؼ عطؼ يفيد التراخي.
ض َأم ٔمِ َٵم ِ
اه ٍر ِٰم َـ ا٬م َٹم ْق ِل] {الرعد.}33:
* قاؿ تعالىَ [ :أ ْم ُٕمٽمَ هبئُق َڀم ُف ٔمِ ََم ًَل َي ْٶم َٻم ُؿ ِّم األَ ْر ِ ْ
كيي بحر العمكـ" :كمعدى الهمزة يي (أـ) اإلدكار كالتعجب ،كايسم قكلهـ الميستدكر

المدضي مف العجب ،كذلؾ أف قكلهـ بالشركاء قكؿ ال يعضده برهاف يما هك إال لفظ يتفكهكف به

يارغ عف معدى تحته كاأللفاظ المهمم التي هي أجراس ال تدؿ عمى معاف ،كال يتكمـ بها عاقؿ تدف انر

مدها كايستدباحان" (ّ).

قاؿ البركيسكم يي تفيسير اآلي " :أـ مددطع مددرة ببؿ ،كالهمزة اإلدكاري أم بؿ أتخبركف
اهلل تعالى" (ْ).
يتضح أف البركيسكم اتفؽ م بحر العمكـ بأف الكجه الببلغي يي اآلي اليسابد هك ايستفهاـ
غرضه اإلدكار كلكف بحر العمكـ أضاؼ عميه التعجب م تفصيؿ أكيس يي تفيسير اآلي أكثر مف
البركيسكم.
ُي َّٻم ْق َن ٩مِ َٿمپما ِٰم ْـ َأ َٟم ِ
او َر ِٰم ْـ َذ َه ٍ
ب] {الؽفف.}31:
* قاؿ تعالىَ ُ [ :
قاؿ يي بحر العمكـ" :كتدكير أيساكر لمتكثير كالتعظيـ" (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صُْٕ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صُْٕ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صََْ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صََْ.
(ٓ) ركح البياف ،جٓ ،صِْٓ.

-ُٖٗ-

"مف بيادي صف أليساكر ،كتدكيرها لتعظيـ حيسدها" (ُ).
أيضان مف خبلؿ ذلؾ يتضح أف البركيسكم اتفؽ م كتاب بحر العمكـ يي الكجه الببلغي

هك تدكير "أيساكر" غرضه التعظيـ.

مف داحي أخرل دبلحظ أف البركيسكم يي تفيسير آيات قرآدي لـ يأتي بتفيسيرها مف داحي

ببلغي كادما أتى مباشرة بدكؿ بحر العمكـ كما يي اآليات التالي كهذا يدؿ عمى شدة التأثر.

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن] {الـحل.}10:
ٿمټم َ
ذ ٌ
اب َوٰمٽمْ ُف َ٠م َج ٌر ٩مٿمف ٕمُس ُ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق ا َّ٬مذي َأ ْڀمز ََل ٰم َـ َّ
ا٬مس ََمء َٰم ً
اء ٬مَٺم ُْؿ ٰمٽمْ ُف َ َ
يي بحر العمكـ" :تدكيره لمتبعيض أم بعض الماء يإده لـ يدزؿ مف اليسماء كمه" (ِ).
دبلحظ أف كتاب العمكـ أتى بتفيسير ببلغي اقتبيسه البركيسكم كهك تدكير "ماء" جاء

لمتبعيض.

* قاؿ تعالى٪َ [ :م َال ا ْذهب َ٩مټمـ َٕمبِٶم َ ِ
قرا] {اإلرساء.}63:
َ ْ َ ْ َ
ؽ ٰمٽم ُْپم ْؿ َ٩مڃمِ َّن َٗم َپمٽم ََّؿ َٗمزَ اؤُ ٫م ُْؿ َٗمزَ ًاء َٰم ْق ُ٩م ً
كيي بحر العمكـ" :ليس مف الذهاب الذم هك دديض المجيء بؿ معداه امض لما قصدته

أك طرد له ،كتخمي بيده كبيف ما يسكلت له دفيسه أك هك عمى كجه اإلهاد كالتحديد تدكؿ لمف

ال يدبؿ مدؾ اذهب ككف عمى ما اخترت لدفيسؾ" (ّ).

دبلحظ أف البركيسكم اقتبس مف كتاب ركح البياف يي تفيسير اآلي مف داحي ببلغي كهك

كاضح كهك أمر غرضه اإلهاد كالتهديد.

* قاؿ تعالى[ :وٟمخَّ ر ٬مَٺمُؿ ا٬م ُٸم ْٻم َ ِ
ي ِّم ا٬م َب ْح ِر ٔمِځمَ ْٰم ِر ِه َو َٟمخَّ َر ٬مَٺم ُُؿ األَ َّْنَ َار] {إبراهقم.}32:
ؽ ٬مت َْج ِر َ
َ َ َ ُ
قاؿ يي بحر العمكـ" :البلـ ييها لمجدس أك لمعهد أشير بها إلى خميس أدهار :يسيحكف دهر

الهدد ،كجيجكف دهر بمخ ،كدجم كالفرات دهرم العراؽ ،كالديؿ دهر مصر ،أدزلها اهلل مف عيف كاحدة

مف عيكف الجد يايستكدعها الجباؿ كأجراها يي األرض كيسخرها لمداس ،كجعؿ ييها مداي لهـ يي

أصداؼ معاشهـ كيسائر األدهار تب لها ،ككأدها أصكلها" (ْ).

أما البركيسكم ييدكؿ يي تفيسير اآلي الكريم " :أم المياه العظيم الجاري يي األدهار
العظيم كتيسخيره ػ ػا ،جعمه ػ ػا مع ػ ػدة الدتف ػ ػاع الداس حي ػ ػث يتخذكف مدها جداكؿ ييسدكف بها زركعهـ

(ُ) ركح البياف ،جٓ ،صِْٓ.
(ِ) ركح البياف ،جٓ ،صُٓ.

(ّ) ركح البياف ،جٓ ،صَُٖ.
(ْ) ركح البياف ،جْ ،صْْٔ.

-ُٗٗ-

كجداتهـ كما أشبه ذلؾ" (ُ).
حيث لـ يظهر الكجه الببلغي يي تفيسير البركيسكم بشكؿ كاضح كادما أتى باقتباس ما جاء
به يي "كتاب بحر العمكـ" بأف جاءت البلـ يي كمم "األدهار" ييها لمجدس أك لمعهد.

ثانياً :كتاب اإلرشاد:

ِ
* قاؿ تعالىََ [ :ض َب ٬مَٺم ُْؿ َٰمثَ ًًل ِٰم ْـ َأ ْڀم ُٸم ِسٺم ُْؿ َه ْؾ َ٬مٺم ُْؿ ِٰم ْـ َٰما َٰم َٻمٺم ْ َ
َاء ِّم َٰما َرزَ ْ٪مٽمَا٫م ُْؿ
ذ٫م َ
َت أ ْي ََم ُڀمٺم ُْؿ ٰم ْـ ُ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
{الروم. }28:
َ٩م َځم ْڀمت ُْؿ ٩مٿمف َٟم َق ٌاء ََتَا ُ٩م َ
قَّن ُ ْؿ ٫مَخٿم َٸمتٺم ُْؿ َأ ْڀم ُٸم َسٺم ُْؿ] ُّ
كما يي اإلرشاد" :خبر آخر ألدتـ داخؿ تحت االيستفهاـ اإلدكارم كما يي "اإلرشاد" أم:
تخايكف مماليككـ أف ييستدمكا كيدفردكا بالتصرؼ ييه" (ِ).
أما البركيسكم يمه تفيسير ببلغي آخر يي اآلي الكريم قاؿ البركيسكم يي قكؿ "مف شركاء":

"مف مزيدة لتأكيد الدفي الميستفاد مف االيستفهاـ" (ّ).

مف داحي أخرل يكجد اتفاؽ مف داحي ببلغي بيف البركيسكم كبيف اإلرشاد كما يتضح لدا

مف خبلؿ اآلي الدرآدي التالي :

ِ
ُيزُ ڀم َ
ُقن] {يس. }76:
ون َو َٰما ُي ْٶمٻمِٽم َ
َّس َ
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ًَل َ ْ
ْؽ َ٪م ْق َُل ْؿ إِڀمَّا َڀم ْٶم َٻم ُؿ َٰما ُي ُّ
قاؿ يي اإلرشاد" :تعميؿ صريح لمدهي بطريؽ االيستئداؼ بعد تعميمه بطريؽ اإلشعار ،يإف

العمـ بما ذكر ميستمزـ لممجازاة قطعان أم :دعمـ بعممدا الحضكرم عمكـ ما يضمركف يي صدكرهـ

مف العدائد الفايسدة كمف العداكة كالبغض ،كجمي ما يظهركف بأليسدتهـ مف كممات الكفر كالشرؾ

باهلل ،كاإلدكار لمريسال يدجازيهـ عمى جمي جداياتهـ الخايي كالبادي " (ْ).

أما البركيسكم ييدكؿ" :الدهي عمى ما قبمه كالدهي كاف كاف بحيسب الظاهر متكجهان إلى

قكلهـ لكده يي الحديد متكجه إلى ريسكؿ اهلل  ،كدهي له عف التأثر ييه بطريؽ الكداي عمى أبمغ

كجه كأكده ،يإف الدهي عف أيسباب الشيء كمباديه المؤدي إليه دهي مده بالطريؽ البرهادي كابطاؿ
لميسببي " (ٓ).

(ُ) ركح البياف ،جْ ،صْْٔ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صَّ.
(ّ) ركح البياف ،جٕ ،صَّ.
(ْ) ركح البياف ،جٕ ،صِّْ.
(ٓ) ركح البياف ،جٕ ،صِّْ.

-ََِ-

مف خبلؿ ما يسبؽ يتضح أف البركيسكم اتفؽ م اإلرشاد ،أف اآلي اشتمؿ عمى كجه

ببلغي هك الدهي.

قن] {يس.}62:
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬م َٹمدْ َأ َض َّؾ ِٰم ْٽمٺم ُْؿ ِٗمبِ ًًّل ٫مَثِ ًٜما َأ َ٩م َٻم ْؿ َٕمٺمُقڀمُقا َٕم ْٶم ِٹم ُٻم َ
كيي اإلرشاد" :الجمم ايستئداؼ ميسكؽ لتشديد التكبيخ كتأكيد التدري ببياف أف جداياتهـ

لييست بددض العهد يدط بؿ به كبعدـ االتعاظ بما شاهدكا مف العدكبات الدازل عمى األمـ الخالي

بيسبب طاعتهـ لمشيطاف ،كالخطاب لمتأخريهـ الذيف مف جممتهـ كفار مك خصكا بزيادة التكبيخ

كالتدري لتضاعؼ جداياتهـ ،كالجبؿ بكيسر الجيـ كتشديد البلـ الخمؽ أم المخمكؽ كلما تصكر مف

الجبؿ العظـ قيؿ لمجماع العظيم جبؿ تشبيهان بالجبؿ يي العظـ كايسداد اإلضبلؿ إلى الشيطاف
مجاز كالمراد يسببيته" (ُ).

أما البركيسكم ييدكؿ" :جكاب قيسـ محذكؼ الخطاب لبدي آدـ" (ِ).
دبلحظ أف هداؾ اختبلؼ يي الكجه الببلغي بيف البركيسكم كاإلرشاد بأف اإلرشاد كضح بأف

الغرض مف االيستفهاـ هك التكبيخ كالتدري  ،كأيضان يكجد بها كجه ببلغي هك المجاز كعبلقته

اليسببي .

أما البركيسكم يإف الكجه الببلغي يي اآلي الدرآدي اليسابد يتمثؿ بأده جكاب قيسـ

محذكؼ.

ور٫مُؿ و٣م َٻمٿمپما و٣م َٛم ا٬م ُٸم ْٻم ِ
ِ ِ
ِ
قن]
ؽ ُ َْت َټم ُٻم َ
اٗم ًة ِّم ُصدُ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٬مٺم ُْؿ ٩م َٿمپما َٰمٽمَا٩م ُع َو٬م َت ْب ُٻمٷمُقا َ٣م َٻم ْٿم َپما َ٘م َ
{غافر.}80:
قاؿ يي اإلرشاد" :كلعؿ المراد به حمؿ الديساء كالكلداف عميها بالهكدج ،كهك اليسر يي يصمه

عف الرككب كالجم بيدهما كبيف الفمؾ لما بيدهما مف المدايسب التام حتى تمت يسفائف البر ،كادما
قاؿ كعمى الفمؾ كلـ يدؿ يي الممؾ لممزاكج أم ليزاكج كيطابؽ قكله "كعميها" يإف محمكالت األدعاـ

ميستعمي عميها ،يذكرت كمم االيستعبلء يي األدعاـ أيضان لممشاكم " (ّ).

مف خبلؿ درايستي الحظت أف البركيسكم ددؿ ما يي "اإلرشاد" مباشرة دكف أف يككف له رأم

ببلغي يي اآلي حيث اشتممت اآلي عمى كجه ببلغي هك المشاكم .

(ُ) ركح البياف ،جٕ ،صَِْ.
(ِ) ركح البياف ،جٕ ،صَِْ.
(ّ) ركح البياف ،جٖ ،صِِْ.

-َُِ-

ثالثاً :كتاب "التأويالت النجمية".

ِِ
٥م ٩مِ َئت ْ ِ
َ٥م َواهللُ َأ ْر٫م ََس ُپم ْؿ ٔمِ ََم ٫م ََس ُبقا] {الـساء. }88:
* قاؿ تعالى٩َ [ :م ََم َ٬مٺم ُْؿ ِّم اٚمُٽمَا٩مٹم َ
كذا يي التأكيبلت الدجمي " :أيها المؤمدكف كالمراد بعضهـ قكله ما مبتدأ ،كلكـ خبره

كااليستفهاـ لئلدكار كالدفي" (ُ).

لـ يذكر لمبركيسكم قكؿ ببلغي يي اآلي الكريم اليسابد كادما ددؿ ما يي "التأكيبلت

الدجمي " مف كجه ببلغي كهك ايستفهاـ غرضه اإلدكار كالدفي كهذا يدؿ عمى شدة التأثر بالعمماء

األتراؾ.

ت ٔمِخَ ْٻم ٍؼ ٗم ِد ٍ
احل هؼ إِ ْن ي َٱم ْځم ي ْذ ِهبٺمُؿ وي ْځم ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َِل ٕمَر َأ َّن اهللَ َٙم َٻم َؼ ا٬مسَمو ِ
ات َواألَ ْر َض ٔمِ َ
يد]
َ
َّ َ َ
َ ُ ْ ْ ََ
ْ َ
{إبراهقم.}19:
كيي التأكيبلت الدجمي " :أم ألـ تعمـ أكلـ تدظر كااليستفهاـ لمتدرير أم قد رأيت" (ِ).
أما البركيسكم يمـ يكجه الكجه الببلغي يي اآلي الدرآدي اليسابد كادما تفيسير إدشائي حيث

يدكؿ" :خطاب لريسكؿ اهلل  كالمراد أمته بدليؿ يذهبكـ كاألم أم الدعكة كالرؤي رؤي الدمب" (ّ).

إذف ددؿ البركيسكم الكجه الببلغي كما يي التأكيبلت الدجمي كهك ايستفهاـ غرضه التدرير
كلـ يكضح البركيسكم رأيه الببلغي كادما جاء بتفيسير قرآدي يدط.

رابعاً :كتاب "الكواشي":

* قاؿ تعالى٪ُ [ :م ْؾ ٫مُقڀمُقا ِ٘م َج َار ًة َأ ْو َ٘م ِديدً ا] {اإلرساء. }50:
قاؿ يي الككاشي" :هك أمر تعجيز كتكبيخ ال أمر إلزاـ" (ْ).
لـ يكف لمبركيسكم كجه ببلغي يي اآلي الكريم اليسابد  ،كادما أتي بما جاء يي الككاشي

مباشرة بأف اآلي اشتممت عمى أمر عرضه التعجيز كالتكبيخ.

(ُ) ركح البياف ،جِ ،صَِٔ.
(ِ) ركح البياف ،جْ ،صّّْ.
(ّ) ركح البياف ،جْ ،صّّْ.
(ْ) ركح البياف ،جٓ ،ص َُٕ.

-َِِ-

الخاتمة
الحمد هلل الذم هدادا لهذا كما كدا لدهتدم لكال أف هدادا اهلل ،كيي دهاي هذا البحث ال بد لدا
مف أف ددؼ عمى أهـ الدتائج التي تكصمدا إليها بعد هذا المشكار م كتاب (ركح البياف) كهي:
أوالً :أف اإلماـ البركيسكم يعتبر مف األعبلـ الذيف كاف لهـ دكر يي إثراء الببلغ العربي لما قدمه
يي هذا العدد مف يدكف المغ العربي يي تفيسيره "ركح البياف" .

ثانياً :أف البركيسكم يسار يي تداكله لمببلغ الدرآدي بشكؿ غير كاضح ،كادما كاف يشير إلى إشارة
تكحي أف هداؾ ميسأل ببلغي  ،لذلؾ تـ تيسمي الريسال باإلشارات حيث كاف يذكر الفدكف الببلغي

لآليات الدرآدي يي ثدايا تفيسيره ،يكاف المضمكف يتدايسب م العدكاف.
ثالثاً :كاف اهتمامه الكبير بفف عمـ المعادي أكثر مف اهتمامه بفف عمـ البدي  ،حيث إف عمـ

المعادي قد أخذ حي انز كبي انر مف هذا البحث.

رابعاً :تأثره بالعمماء اليسابديف مدهـ مف هك معركؼ كله مؤلفات ،كمدهـ مف ليس معركيان كليس له

مؤلفات.

خامساً :مف خبلؿ تأثره باليسابديف أده كاف أحيادان يذكر ايسـ الكتاب ،أك ايسـ العالـ الذم تأثر به
لتكضيح الميسأل الببلغي لآليات الدرآدي مباشرة دكف التعديب عميها.

سادساً :مف خبلؿ الدرايس لـ دعثر عمى عمماء الحديف تأثركا بإيسماعيؿ حدي البركيسكم ربما ألده

تركي ميستعرب غير مشهكر.

سابعاً :الحظت أده خبلؿ تكجيهه لمدراءات الدرآدي ببلغيان ليس هداؾ كضكح يي اإلشارات الببلغي
كادما أغمبها أضايها دالل معدكي كمعدى جديد.

ثامناً :اإلكثار مف األلفاظ الفاريسي  ،مما كاف هداؾ صعكب يي يهـ األلفاظ الفاريسي .
هذه هي أهـ الدتائج التي تكصمت إليها يي هذا البحث ،يسائبلن اهلل يسبحاده أف يجعمه

خالصان لكجهه الكريـ ،إده دعـ المكلى كدعـ الدصير ،كالحمد هلل رب العالميف.

التوصيات:
أكصي الدائميف عمى درايس المغ العربي كالمتخصصيف يي تدرييسها بداريس كتاب "ركح

الب ياف" كخاص الذيف تخصصكا يي درايس الدكاحي الببلغي باالهتماـ بهذا البحث؛ ألف صاحبه
تركي ميستعرب غير عربي لـ يتـ عميه درايس مف قبؿ.
-َِّ-

المصادر والمراجع
ُ -أيسمكب الحذؼ يي الدرآف الكريـ كأثره يي المعادي كاإلعجاز ،د .مصطفى شاعر خمكؼ ،دار
الفكر.

ِ -األعبلـ ،خير الديف الزركمي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،الطبع الخاميس .
ّ -اإلشارات كالتدبيهات يي عمـ الببلغ  ،تصديؼ محمد بف عمي بف محمد الجرجادي ،تحديؽ:
د .عبد الدادر حيسيف ،دار دهض  ،الداهرة.

ْ -اإلكيسير يي عمـ التفيسير ،تحديؽ :عبد الدادر حيسيف ،دار األكزاعي ،بيركت.
ٓ -اإليضاح يي عمكـ الببلغ  ،لئلماـ الخطيب الدزكيدي ،تحديؽ :د .محمد عبدالمدعـ الخفاجي،
الجزء األكؿ ،دار الكتاب المبدادي.

ٔ -البدي تأصيؿ كتجديد ،د .مدير يسمطاف ،مدشأة المعارؼ.
ٕ -البدي يي البدي يي ددد الشعر ،أيسام بدر مرشد بف عمي بف مددذ ،دار الكتب العممي ،
بيركت ،الطبع األكلىَُْٕ( ،هػُٖٕٗ-ـ).
ٖ -البدكر الزاهرة يي الدراءات العشر المتكاترة مف طريدي الشاطبي كالدرة ،لمشيخ عبد الفتاح
عبد الغدي الداضي ،المجمد األكؿ ،دار اليسبلـ.

ٗ -الببلغ يدكدها كأيدادها كعمـ المعادي ،د .يضؿ حيسف عباس.
َُ -الببلغ العربي (المفهكـ كالتطبيؽ) ،أ.د .حميد آدـ ثكيدي ،دار المدارة ،جدة ،دار المداهج،
الطبع األكلى (ُِْٕهػََِٕ-ـ).
ُُ -الببلغ االصطبلحي  ،د .عبده عبد العزيز قمديم  ،دار الفكر العربي ،الداهرة ،الطبع الثالث
(ُُِْهػُِٗٗ-ـ).

ُِ -الببلغ العربي عمـ المعادي – البياف – البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي ،
بيركت.

ُّ -الببلغ يدكدها كأيدادها (عمـ البياف كالبدي ) ،د .يضؿ حيسف عباس ،دار الفرقاف ،عماف،
الطبع األكلى (َُْٓهػُٖٗٓ-ـ) (ُُِْهػَََِ-ـ).

ُْ -الببلغ مف مدابعها (عمـ المعادي) ،د .محمد هيثـ غرة ،دار البشائر ،دمشؽ ،الطبع األكلى
(َُِْهػُْٗٗ-ـ).
-َِْ-

ُٓ -الببلغ العربي يي ثكبها الجديد (عمـ المعادي) ،د .بكرم شيخ أميف ،دار العمـ لممبلييف،
الجزء األكؿ ،الطبع األكلى (ُٕٗٗـ) ،الطبع الرابع (ُٓٗٗـ).

الج ىمؿ ،د .مدير يسمطاف ،مدشأة المعارؼ ،الطبع الثالث (ُِٗٗـ).
ُٔ -ببلغ الكمم ك ي
ُٕ -البرهاف يي عمكـ الدرآف ،لئلماـ بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي ،تحديؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراهيـ ،بيركت ،الجزء الثالث.

ُٖ -تحرير التحبير ،البف أبي اإلصب المصرم ،تدديـ كتحديؽ :حدفي محمد شرؼ ،الداهرة.
ُٗ -التبياف يي عمـ المعادي كالبدي كالبياف ،لمعبلم شرؼ الديف حيسيف بف محمد الطيبي،
المتكيى (ّْٕهػ) ،تحديؽ :د .هادم عطي مطر الهبللي ،الطبع األكلى ،بيركت.
َِ -تفيسير البيضاكم الميسمى أدكار التدزيؿ كأيسرار التأكيؿ ،الداضي داصر الديف أبي يسعيد
عبداهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم ،المجمد األكؿ ،دار الكتب العممي  ،بيركت.

ُِ -تفيسير أبي اليسعكد إرشاد العدؿ اليسميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،الداضي محمد بف محمد
مصطفى العمادم الحدفي المتكيى (ِٖٗهػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الجزء األكؿ ،الطبع

األكلى (ُُِْهػََُِ-ـ).
ِِ -جكاهر الببلغ يي المعادي كالبياف كالبدي  ،أحمد الهاشمي ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،طبع جديدة مصحح .

ِّ -جكهر الكدز ،تحديؽ :محمد زغمكؿ يسبلم  ،مدشأة المعارؼ ،االيسكددري .
ِْ -خبلص المعادي ،تحديؽ :د .عبد الدادر حيسيف ،الداشركف العرب ،الرياض.
ِٓ -دالالت التراكيب (درايس ببلغي ) ،حمد محمد أبك مكيسى ،دار التضامف ،الطبع الثادي
(َُْٖهػُٖٕٗ-ـ).

ِٔ -ركح البياف يي تفيسير الدرآف ،اإلماـ الشيخ إيسماعيؿ حدي بدر مصطفى الحدفي الخمكتي
البركيسكم ،دار الكتب العممي  ،بيركت.
ِٕ -الصداعتيف (الكتاب كالشعر) ،تصديؼ أبي جبلؿ الحيسف بف عبد اهلل بف يسهؿ العيسكرم،
حدده :د .مفيد قمح  ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،الطبع الثادي (َُْٗهػُٖٗٗ-ـ).
ِٖ -عركس األيراح يي شرح تمخيص المفتاح ،لمشيخ بهاء الديف اليسبكي ،تحديؽ :د .عبد الحميد
هدداكم ،جُ ،طُ (ُِّْهػََِّ-ـ).

-َِٓ-

ِٗ -عمـ البدي (درايس تاريخي كيدي ألصكؿ الببلغ كميسائؿ البدي ) ،د .بيسيكدي عبد الفتاح
ييكد ،دار العالـ الثدايي  ،الطبع الثادي (ُِْٓهػََِْ-ـ).

َّ -عمـ البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت.
ُّ -عمـ المعادي ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت.
ِّ -عمـ المعادي – البياف – البدي  ،د .عبد العزيز عتيؽ ،دار الدهض العربي  ،بيركت.
ّّ -يف الببلغ  ،د .عبد الدادر حيسيف ،عالـ الكتب ،الطبع الثادي (َُْٓهػُْٖٗ-ـ).
ّْ -الطراز ،اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراهيـ العمكم اليمدي ،جّ ،بيركت.
ّٓ -ليساف العرب ،البف مدظكر ،دار المعارؼ ،الداهرة ،طبع جديدة محدد كمشككل شكبلن
كامبلن.

ّٔ -المعجـ المفصؿ يي عمكـ الببلغ (البدي كالبياف كالمعادي) ،د .إدعاـ عكاكم ،دار الكتب
العممي  ،بيركت ،الطبع الثادي .
ّٕ -المكجز الكايي يي عمكـ الببلغ كالعركض ،د .دايؼ معركؼ ،دار الدفائس ،بيركت.
ّٖ -مددم الداشر يي كتاب التييسير يي الدراءات اليسب  ،لئلماـ أبي عمر عثماف بف يسعيد
الدادي ،دار الكتب العممي  ،بيركت ،طبع جديدة.

ّٗ -مدخؿ إلى الببلغ العربي (عمـ المعادي – عمـ البياف – عمـ البدي ) ،د .يكيسؼ
أبك العركس ،دار الميسيرة ،عماف ،الطبع األكلى (ُِْٕهػََِٕ-ـ).
َْ -مف ببلغ الدرآف ،د .محمد شعباف عمكاف ،د .دعماف شعباف عمكاف ،الدار العربي لمدشر
كالتكزي  ،الطبع الثادي (ُٖٗٗـ).
ُْ -معجـ الببلغ العربي  ،بدكم طباد  ،دار المدارة ،بيركت ،دار الرياعي ،الرياض ،الطبع
الثالث .

ِْ -معجـ المصطمحات الببلغي كتطكرها ،أحمد مطمكب ،الجزء األكؿ ،مكتب لبداف ،بيركت.
ّْ -مف أيسرار حركؼ الجر يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،الداهرة.
ْْ -مف أيسرار حركؼ العطؼ يي الذكر الحكيـ ،د .محمد أميف الخضرم ،الداهرة.
ْٓ -المطكؿ (شرح تمخيص مفتاح العمكـ) ،لمعبلم يسعد الديف ميسعكد بف عمر التفتازادي ،تكيي
(ِٕٗهػ) ،تحديػ ػؽ :د .عبد الحمي ػ ػ ػ ػد هدػ ػ ػ ػ ػ ػداكم ،دار الكتػ ػب العممي  ،بيركت ،الطبع األكلى
-َِٔ-

(ُِِْهػََُِ-ـ).
ْٔ -المدخؿ إلى عمـ األيسمكبي كالببلغ العربي  ،يسحر يسميماف عييسى ،دار البداي  ،الطبع
األكلى (ُِّْهػَُُِ-ـ).
ْٕ -دهاي اإليجاز يي درايس اإلعجاز ،اإلماـ يخر الديف الرازم ،تكيي (َٔٔهػ) ،تحديؽ :أحمد
حجازم اليسدا ،المكتب الثدايي لمدشر كالتكزي  ،الداهرة ،الطبع األكلى (ُٖٗٗـ).

ْٖ -مدشاة الفدكف الببلغي  ،د .حمزة الدمرداش زغمكؿ ،مطبع لطفي.
ْٗ -الكجكه الببلغي يي تكجيه الدراءات الدرآدي المتكاترة ،د .محمد أحمد الجمؿ ،دار الفرقاف،
الطبع األكلى (َُّْهػََِٗ-ـ).
َٓ -مكق اإلدتردت:
ُّّٗ=http://www.tafsir.net/vb/showthread.phdzt
َُُِّٗhttp://www.tafsir.Dct/vb/showthread.phpz.to-

-َِٕ-

فيرس الموضوعات
الصفحة

الموضوع
إىداء

أ

شكر وتقدير

ب

المقدمة

ج

التمييد :حياة ابن عاشور :وتتمثل في

ُ

اسمو ونسبو ومولده وعصره ووفاتو

ُ

مصنفاتو

ُ

سبب تأليفو لمكتاب

ُ

مصادر البروسوي في تفسيره

ِ

أسموب البروسوي في التفسير

ِ

المنيج البالغي لمبروسوي

ّ

الجانب اإليجابي في روح البيان

ّ

المالحظات عمى تفسير روح البيان

ّ
الفصل األول

ْ

تعريف عمم المعاني
مسائل عمم المعاني التي تناوليا البروسوي في تفسيره

ْ

أوالً :التعريف والتنكير

ْ

 -2التعريف وأنواعو

ْ

 -1التنكير وأغراضو البالغية

َُ

ثانياً :أدوات الربط

ُٖ

 -2الباء

ُٖ

 -1بل

ِِ
-َِٖ-

 -1ثم

ِْ

 -4الفاء

ِٓ

 -1الالم

ِٖ

 -6لوال

َّ

ِ -1م ْن

َّ

 -8أو

ّْ

 -9إما

ّٓ

 -20حتى

ّٓ

 -22لكن

ّٓ

 -21و

ّٓ

ثالثاً :الخبر واإلنشاء

ّٓ

 -2الخبر

ّٓ

األغراض البالغية لمخبر

ّٔ

 -1اإلنشاء

َْ

اإلنشاء غير الطمبي

ُْ

أ -الرجاء

ُْ

ب -التعجب

ِْ

ج -صيغ المدح والذم

ّْ

د -القسم

ْْ

اإلنشاء الطمبي

ْٕ

أوالً :االستفيام

ْٕ

األغراض البالغية لالستفيام

ْٕ

ثانياً :األمر

ٔٔ
-َِٗ-

األغراض البالغية لألمر

ٕٔ

ثالثاً :النيي

ٕٕ

األغراض البالغية لمنيي

ٖٕ

رابعاً :النداء وأغراضو البالغية

َٖ

خامساً :التمني

ّٖ

رابعاً :خروج الكالم عن متقضى الظاىر

ْٖ

 -2االلتفات

ٖٓ

صور االلتفات

ٕٖ

فوائد االلتفات

ٖٖ

 -1التغميب

ٖٗ

ضروب التغميب

َٗ

 -1وضع الظاىر موضع المضمر

ٓٗ

 -4التعبير عن المستقبل بمفظة الماضي

ٕٗ

 -1وضع المثنى موضع الجمع

ٖٗ

 -6وضع الجمع موضع المثنى

ٗٗ

خامساً :القصر وأسراره البالغية

ََُ

أقسام القصر

ََُ

 -2قصر الصفة عمى الموصوف

ََُ

 -1القصر اإلضافي

َُُ

 -1قصر القمب

َُِ

طرق القصر (أدواتو)

َُِ

أوالً :النفي واالستثناء

َُِ

ثانياً :القصر بـ (إنما)

َُّ
-َُِ-

األغراض البالغية لمقصر

َُْ

سادساً :تقديم ما حقو التأخير وأغراضو

َُٓ

سابعاً :التقديم وأغراضو

َُٕ

ثامناً :اإليجاز واإلطناب

ُُُ

أوالً :اإليجاز

ُُُ

أقسام اإليجاز

ُُِ

إيجاز الحذف

ُُِ

الحذف وأنواعو

ُُّ

ثانياً :اإلطناب

ُّٔ

الفوائد البالغية لإلطناب

ُّٕ

صور اإلطناب

ُّٖ

أوالً :التفصيل بعد اإلجمال

ُّٖ

ثانياً :عطف العام عمى الخاص

َُْ

ثالثاً :عطف الخاص عمى العام

َُْ

رابعاً :التكرار

ُِْ

األغراض البالغية لمتكرار

ُْْ

خامساً :االعتراض

ُْٖ
الفصل الثاني

َُٓ

تعريف عمم البديع وأولياتو في تفسير روح البيان
مسائل عمم البديع

ُِٓ

 -2أسموب الحكيم

ُِٓ

 -1المقابمة

ُْٓ

 -1المبالغة

ُْٓ
-ُُِ-

 -4المشاكمة

ُٖٓ

 -1المذىب الكالمي

َُٔ

 -6المف والنشر

ُُٔ

 -1السمب واإليجاب

ُِٔ

 -8التبميغ

ُْٔ

 -9التقسيم

ُْٔ

 -20التمثيل

ُٓٔ

 -22الترشيح

ُٔٔ

 -21التذييل

ُٕٔ

 -21التضمين

ُٗٔ

 -24التكميل

َُٕ

 -21الجمع

ُُٕ

 -26حسن التعميل

ُِٕ
الفصل الثالث

ُٕٔ

توجيو القراءات القرآنية بالغياً
الفصل الرابع

ُٖٖ

تأثره بالسابقين
العمماء الذين تأثر بيم البروسوي في تفسيره

ُٖٖ

أوالً :البيضاوي

ُٖٖ

ثانياً :أبو السعود

ُُٗ

ثالثاً :ابن الشيخ

ُِٗ

اربعاً :نجم الدين داية قدس سره

ُّٗ

خامساً :سعدي المفتي

ُْٗ
-ُِِ-

سادساً :القاشاني

ُٓٗ

سابعاً :ابن التمجيد

ُٔٗ

ثامناً :الحدادي

ُٕٗ

الكتب التي تأثر بيا البروسوي في تفسيره

ُٖٗ

أوالً :بحر العموم

ُٖٗ

ثانياً :اإلرشاد

ََِ

ثالثاً :التأويالت النجمية

َِِ

رابعاً :الكواشي

َِِ

الخاتمة

َِّ

مراجع البحث

َِْ

فيرس الموضوعات

َِٖ

ممخص الرسالة بالمغة العربية

ُِْ

ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

ُِٓ

-ُِّ-

ممخص الرسالة
الدرايس التي قمت بدرايستها كادت بعدكاف( :اإلشارات البالغية في تفسير كتاب روح البيان

في القرآن الكريم) إليسماعيؿ حدي البركيسكم ،كهك متصكؼ تركي ميستعرب ،كأظف أده لـ يتـ
درايس يسابد لهذا التفيسير ،حيث أظهرت الجادب الببلغي يي هذا التفيسير لعممي (المعادي –
البدي )؛ ألبيف تمكف هذا العالـ مف عمكـ الببلغ العربي  ،إضاي إلى حب ايستطبلعي لدرايس هذا

الجادب كاب ارزه يي هذا التفيسير.

كقد ايستدعت طبيع البحث أف تتكزع مباحثه عمى مددم كتمهيد كأربع يصكؿ.
التمييد :كتحدثت ييه عف حياة المفيسر كمصدفاته ،كيسبب تأليؼ لمكتاب ،كمصادره يي التفيسير،
كأيسمكبه كالمدهج الببلغي لمبركيسكم.
الفصل األول :مسائل عمم المعاني في التفسير.
الفصل الثاني :مسائل عمم البديع.
الفصل الثالث :توجيو القراءات القرآنية بالغياً.
الفصل الرابع :تأثره بالسابقين.
ثـ ختمت البحث برصد أهـ الدتائج التي تكصمت إليها كالتكصيات.
كقد اتضح لي بعد أف أدهيت بحثي أف البركيسكم مف العمماء الذيف اهتمكا بالجادب الببلغي
يي التفيسير ،بحيث اعتدى اعتداء كاضحان بعمـ المعادي بإشارات ببلغي  ،كلكف تعرضه لعمـ البدي
كاف بشكؿ قميؿ يي التفيسير ،أما حديثه يي عمـ البياف يكاف قميؿ جدان.

كأيضان أده لـ يشر إلى كضكح يي الميسأل الببلغي كادما مف خبلؿ إشارة أك لمح .

-ُِْ-

Research Summary
The study, which I have studied was entitled: (Rhetorical Signals in
interpretation of the spirit of the statement book in the Qur'an) for Ismael
Haqi Al Broswy, who is acting a Turkish Arabist, and I think that there is no
previous study for this interpretation, where I have showed the rhetorical side in
this interpretation of the (meanings – Budee') science to show enables of this
rules of the Phetoric Arabic Science, in addition to my curiosity to study this
aspect and highlighted it in this interpretation.
The nature of the research requires to distribute the investigation to introduction,
preface, and four seasons.
Preface: I have talked about goats life and their works, and the reason of
authorizing the book and its sources in the interpretation and rhetorical style and
approach for Broswy.
Chapter I: Semantics issues of interpretation.
Chapter II: Badee' Science issues.
Chapter III: Direct the rhetorical readings

.

Chapter IV: influenced with previous ones.
Then concluded the research of the monitoring the most important results and
recommendations.
It was clear for me after I have finished my research that Al Broswy is one of the
scientists who were interested in the rhetorical aspect of interpretation, so that he
took care of take care very clearly of the science of the meanings of rhetorical
signals, but being aware of Badee' was little explanation, but his statement in the
science was very few.
And also he did not refer to the clarity of the rhetorical issues, but it was being
through a reference, or a glance, so the research is called rhetorical signals.

-ُِٓ-

