
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة وهران ـ السانيا

  كلية اآلداب والفنون

قسم اللغة العربية وآدابها

:مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير الموسومة بــ

  اإلعجاز البالغي في آیات الخوف والرجاء
  "سورة التوبة نموذجا"

مشروع البالغة العربیة بین التطور والتجدید ـفي إطار ـ 

:إشراف األستاذ الدكتور:من إعداد الطالبة

  جياللي أمينة حورية                              قدور إبراهيم عمار المهاجي

2014-2013السنة الجامعية 



 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــإه

 والدي الغايل الذي علمين حب اهلل وحب العلم وحب العمل روح إىل

 رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.

وفقين اهلل لإلحسان  لتشهد فرحة جناحي، إىل أمي الغالية اليت أفنت العمر

 إليها.

أطال اهلل  ، ونزاهةإىل أستاذي الغايل الذي مل يبخل علّي بعلمه بكل حب 

 عمره وأثابه خري الّثواب.

 إىل صديق أحرتم فيه احرتامه لشخصي ياسني

 ين ...إىل كل من حيبّ 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ليه، ونعوذ ابهلل من رشور أ نفس نا ومن  ّن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونتوب ا  سيئات ا 

اّل هللا وحده ال رشيك  أ عاملنا، هل ا  من هيده هللا فال مضّل هل ومن يضلل فال هادي هل،وأ شهد أ ن ال ا 

 ، وأ شهد أ ن محمدا عبده ورسوهل . هل

ثْلن ﴿ اال رساء : يقول هللا عّزوجّل يف سورة  نُّ عَََل أَن يَأْتُوْا بنمن نُس َوالْجن
ِ
ن اْجتََمَعتن اال َِّئن قُل ل

ن َولَْو ََكَن بَْعُضهُْم لنَبْعٍض َظهنرًياَهَذا  ثِْلن  [ 88]  ﴾ الُْقْرأ نن اَل يَأْتُوَن بنمن

فتبارك اذلي نّزل هذا الفرقان عَل عبده ليكون للعاملني نذيرا، وامحلد هلل اذلي هداان به    

براهمي و  ىل النّور، وصَلَّ هللا عَل س ّيدان محمّد وعَل أ بويه ا  سامعيل وسّّل وأ خرجنا من الّظلامت ا  ا 

 .  تسلامي كثرياً 

 أ ّما بعد :

ليه اهلمم ، وتُعَمر به ساعات الليل والهنار،  نَّ أ نفع ما تفىن فيه ال عامر، وأ وىل ما ترَُصف ا  فا 

اذلي ال يأ تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،تنـزيل من حكمي محيد، فهو  كتاب هللا اجمليد ،

د، وهو اتج العربية ال عَل ومثَل بياهنا ال مسى. هبرت بالغته وينبوع الهدى والرشا دس تور ال مة،

جعازه، وتظاهرت حقيقته وجمازه، وتقاَرن يف  جيازه وا  العقول، وظهرت فصاحته عَل ّكن مقول، وتظافر ا 

احلسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كَّ البيان جوامعه وبدائعه... فس بحان من سلكه ينابيع يف القلوب، 

فه بأ بدع  معىًن وأ غرب أ سلوب! ال يس تقيص معانيه فَهم اخللق، وال حييط بوصفه عَل اال طالق ورصَّ

ليه، ووقف فكره وعزمه عليه . ذو اللسان الطلق، فالسعيد من رصف مهَّته ا 
1
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نَّ من املقاصد اليت عاجلها القرأ ن وأ فاض فهيا اخلوف والرجاء ة عند  . وا  ومك يشعر املرء هبزَّ

مأ نينة الوقوف بني يدي أ ايت  ىل الطُّ اخلـوف والرجاء ، فيحّس هبيبة أ لفاظـها ومعانهيا، وتتـوق نفسـه ا 

بداع س بكها وروعة تصويرها  يف ادلنيا وال خرة وال من يوم الفزع ال كرب. كيف ال وانتقاء أ لفاظها وا 

خلوف ملعانهيا بلغ غاايت البالغة والبيان.من هنا نشأ ت فكرة املوضوع )اال جعاز البالغي يف أ ايت ا

س بالغة اال جعاز فهيا.  والرجاء( رغبة يف الاقرتاب أ كرث من تلمُّ

ىل اختيار هذا املوضوع أ مور مهنا  : وقد دعاين ا 

 أ ّوال ابتغاء مرضاة هللا عّز وجّل . ــ

ابن العاّلمة اجلليل رغبيت يف نيل شـرف التدبُّر يف أ ي الكتاب ونظمه وترصيف بيانه. قال ــ 

حاطة  » : رمحه هللا هـ(1131عاشور )ت حس بك أ نه حوى من العلوم واملعارف ما ال يفي العقل ابال 

ّنني وحكامء، فشابه اليشء الثقيل يف  مني وبلغاء ولغوي به. فمك غاصت فيه أ فهام العلامء من فقهاء ومتكّن

َّه ال يقوى الواحد عَل الاس تقالل مبعانيه 2 « أ ن
 

يف تمنية اذلوق واال حساس ابمجلال، ومييل  اوأ ثره، البالغة العربية  ومقمية علرجايئ يف بيان ــ 

ىل قراءة ما يتَّصل به من فنون التعبري   .البياين ا 

َّة اخملتلفـة يف ــ  ىل اختاذ القرأ ن مهنًجا يف فهم ما تنطـوي عليه الطبائع البشـري توجيـه ال نظار ا 

نَّ منـزل القرأ ن هو   . خالق البشـر، وهو أ عّل بطبائعـهمهللا عّز وعال ش َّتَّ جوانب احلياة، فا 

براز ال ثر الكبري ل حوال اخلوف والرجاء عَل حياة الناس، ففي ظّلن ــ  يرغد العيش  الرجاءا 

 ويف ظل اخلوف يسعى املؤمن لالجهتاد يف العبادة والّطاعة للفوز مبرضاة هللا تعاىل،  ، وينبت الهناء

نسان يف ادلن  َّة  يا وال خرة،وهذا مطلب ّك ا  ميتاز فيه املؤمن عن غريه ابلنظر البعيد حنو أ فاقه ال خروي
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ّنه. َّة تنبين علهيا عالقة املؤمن برب ة من رَكئز العبودي  اخلادلة. واخلوف ركزية هممَّ

القلب يف سريه  »:  هـ( يف منـزةل اخلـوف من العبادة151وما أ بدع ما قـاهل ابن القمّين )تــ  

ىل هللا تعاىل  مبنـزةل الطائر، فابحمبَّة رأ سه، واخلوف والرجاء جناحاه، تمَّت سّلن الرأ س واجلناحان ا 

فالطائر جيّند الطريان، ومَّت قُطع الرأ س مات الطائر، ومَّت فُقد اجلناحان فهو ُعرضة لّكن صائد 

«وَكرس
3

.
 

ه اخرتُت اخلوف والرجاء ل هنام معنيان متقابالن ومتالزمان .  وذلكل كّن

 ة منـــــال غراض البالغية املتنوعأ ما سبب اختياري لسورة التوبة هو ملا فهيا من ــ 

وترغيهبم يف اجلنة ووعدمه  عَل القتال يف سبيل هللا ، وتذكريمه بنرص هللا ،ض للمسلمني ــــحتري

واملعتذرين ملرشكني واملنافقني املتثاقلني  ووعيد،وزجر،وترهيب ، ذممّث ابلفوز يف ادلنيا وال خرة 

وملا فهيا أ يضا من أ ساليب ال مر  .عن الغزو مع رسول هللا  واملس تأ ذنني يف التخلف بال عذر

، ومن صور التشبيه واجملاز والاس تعارة و الكناية ، يف تصوير فيّن بالغّي دقيق والهنيي الاس تفهام 

ىل أ خرى.تتفا  وت فيه درجات البالغة من أ ية ا 

بتجلية ملدخل ا.تكفَّل  ثالثة فصول وخامتة ،مدخلواقتضت طبيعة البحث أ ن ينتظم يف 

 : العنوان وفق مباحَث ثالثمفردات 

 .وتطوره عرب العصورال ول : مفهوم اال جعاز 

 . الثاين : مفهوم اخلوف والرجاء

 نزولها .التعريف بسورة التوبة وسبب الثالث : 

 ( .ال ية و رمقها أ ايت اخلوف والرجاء )حرص  الرابع :
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 وحوى ثالثة مباحث :، هجود العلامء يف اال جعاز  ال ولتناول الفصل و 

 هجود علامء الفكر اال ساليم القدمي . أ ولها : 

 . هجود علامء الفكر اال ساليم احلديث الثاين: 

 نشأ ة البحث البالغي وتطوره. الثالث:

 ثالثة مباحث :، وحوى   وتناول الفصل الثاين البالغة اال جعازية ل ايت اخلوف يف سورة التوبة       

 .وأ رساره البالغية  عّل املعاينال ول : 

 .وأ رساره البالغيةالثاين : عّل البيان 

 .وأ رساره البالغيةالثالث : عّل البديع 

ثالثة وحوى  ، يف سورة التوبة أ ما الفصل الثالث فتناول البالغة اال جعازية ل ايت الرجاء

 : مباحث

 .وأ رساره البالغية ال ول : عّل املعاين 

 .وأ رساره البالغيةالثاين : عّل البيان 

 .وأ رساره البالغيةالثالث : عّل البديع 

وقد حفل الفصالن ال خريان بكنوز من الصور الفنية، وأ ابان معَّا أ فاض به الفتَّاح العلمي من 

لتصـريف املعاين والبيان والبديع يف عرض صـور اخلوف والرجاء بطرق احلقيقة والبيان  أ سـرار بالغيـَّة

 املعجز.

ّنلت الرساةل بعدئذ خبامتة مضَّت أ برز النتاجئ و فهـرس  تالها ثبت املصـادر واملراجع،  وُذي

 . املوضوعات
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 ام ييل :كوَكن مهنجي يف البحث 

، مُثَّ  الكرمي حبرص أ ايت اخلوف والرجاء حرًصا أ وليًّامجع املادة من مرجعها ال ّول القرأ ن ــ 

 . انتقاء أ قرهبا دالةل للموضوع

ة ذات النـزعة البالغّيةــ  ىل ما تيَّسَّ من كتب التفسري خاصَّ وكتب علوم القرأ ن،  ، الرجوع ا 

َّة يف املفردات واملعاين عراب القرأ ن لتح  ومعامج لغـوي ئل اليت قيق املسا، وقليـل من كتب النحو وا 

ىل كتب البالغة خاّصـة بعلوهما الثالثة  ، حيتاهجا املعىن وكتب اال جعاز من لغويّة وبالغّية ، ابال ضافة ا 

للوقوف عَل بعض التعريفات واملسائل والتحليالت البالغيَّة ، وحترير ما قد ، املعاين والبيان والبديع 

 . يرد من أ قوال حول ال ايت موضع ادلراسة

برازــ  القضـااي اليت ال منـاص  ، مع الرتكزي عَلفصل ابلتعريف مبوضوعه القمية البالغيـة  لك  ا 

، وتتـبَّعت ما أ مكن من  ، وحرصـُت عَل نقل الكم العلامء حسب التسلسل الزمين من الوقوف علهيا

ىل مواضعها يف القرأ ن . أ راهئم .  كام عزوُت ال ايت الواردة يف البحث ا 

القامئ عَل حتليل ال ايت موضع  ،  ج التاريخي الوصفّين ال ايت عَل املهن يف حتليلالسري ــ 

 ورد مبا وقياسها ومناقش هتا وحتليلها تصنيفها مث ومن ورصدها، البالغية القضااي س تقراءاب ادلراسة ،

 . العلامء عند

ىل  تتبّع، مُثَّ  ال ايت الغرض من س ياق ارس تحضــ ا َّة الفنية فهيا ابلنظر ا  الصور التعبريي

الصور الواردة فهيا حتلياًل بيانيـًّا يكشـف عن أ غراضها البالغّية، ومعانيـها العميقة  ، مع حتليلمفرداهتا 

دون الاقتصـار عَل عنرص وك علامء البالغة ، ( هـ 111وفـق ما رمسه عبد القاهر اجلرجاين )ت

يراد الصورة .  واحد يف ا 
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دراج ال ية مضن الفصلني ال خريين للبحث  ةالبارز ةالبياني ونالفناعامتد  ــ ويف بعض  .يف ا 

ىل غريه من فنون البيـان  شـارات رسيعة ا  ع يف الفّنن البيـايّن البارز فهيا مع ا  ىل التوسُّ ال حيان أ ضطر ا 

براز جامل النظم وبالغة اال جعاز.  ال 

قية يف  ديف الس ياق القرأ يّنن واعامت ابس تجالء اللطائف البيانيَّة العنايةــ  ّنيـَّة التذوُّ بغة الفن الّصن

براز ما ـرين والبالغيني حول  ا  يف ال ايت من نكتات بالغيَّة . واحتمكُت عند الاختالف بني املفّسن

ىل النظر يف ال دةل والس ياق  . جـانب من جوانب ال ية ا 

برازــ  عية ومل ُأغفل فاعلية الصور البيانيَّة من تشبيه واس تعارة وكناية، وابحمس نات البدي  ا 

. وقد اسـتبعدُت كثرًيا النصوص اليت ذهب  فالكهام حاز أ عَل مراتب البـالغةالصور احلقيقيَّة ، 

س اجملاز والكناايت فهيا ىل تلمُّ ليه هو أ خذ الن و ، بعض أ نصار التأ ويل ا  صوص عَل الرأ ي اذلي ملُت ا 

الَّ بد ها به السلف دون تأ ويل ا  ل نَّ ال صل يف ليل من النّصن نفسه أ و من خارجه ، ظاهرها اذلي فَّسَّ

 الكم هللا احلقيقة .

ّنفاق املعاين أ و تقابُلها  احلرصــ  ل ال سلوّبن يف ات براز ظاهرة التحوُّ عَل بيان ال رسار البالغيَّة اب 

يصال املعاىنأ و التغاير الزميّن، وجتلية الفوا ل أ فانني النظم القرأ يّنن ، وأ ثرها يف ا   . رق بيهنا بتأ مُّ

ىل مصادرها ابلشواهد سواء َكنت شعًرا أ م الكًما منثـوًرا ل حد العلامء العنايةــ  ،  ، وعزوهتا ا 

 وذكرُت أ حصاهبا وما يتَّصـل هبا.

ف من الزلل، املوضوع من مجةل من الصـعوابت َكن أ شـّدها عَل النفـس اخلو  ومل يخل

َّل قول  الطاهر بن العالمة والقصور عن فهم أ رسار البيان املعجز، لكن حس يب يف ذكل أ ن أ متث

لهيا جياد اهلمم فرجعت دوهنا  ، و مل أ ر غرًضا تناضلت هل سهام ال فهام »عاشـور:  ال غاية تسابقت ا 
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جعاز القرأ ن الكرمي عت من ُصبابة نْزًرا ، اقتن ، و حَّسى 4« مثل اخلوض يف وجوه ا 
. 

تمجال النفس رحب تتشـابه فيه عوبة حرص ال ايت يف هذا املوضـوع ، انهيك عن صـ

ـة يف بعض ال ايت ،ن ابخلوف الانفعاالت، فريتبط اذللُّ والندم واحلز  ىل  خاصَّ مما جيعـل ال مر حيتاج ا 

ـرين وأ هل اللغـة والبالغة.صـفاء ذهن وطول فكر ومُعق حفص فامي ورد عند ا  ملفّسن

معان فكر،  ل النصوص وتطبيق الفنون البالغيَّة من ا  ومن الصعوابت أ يًضا ما حيتاجه تأ مُّ

ق مادة البحث يف كتب البالغة وطول مراجعة لالكم أ هل العّل .  و ، فضاًل عن كرثة املراجع وتفـرُّ

 التفسري . و ، اللغة

براهمي ، مُثَّ توجهيات املرشف ادلكتور قدو  لوال فضـل هللا وما َكن لهذه الرسـاةل أ ن تكمتل ر ا 

حريًصا عَل خروج البحث يف أ حسـن  بعلمه ووقته المثني حاًّثًّ خطاي ، اعامر املهايج ، فمك خس

ىل هللا أ ن جيـزيَه خ صورة صيـاغة ومضـمواًن ومهنًجا ـه ا  الَّ أ ن أ توجَّ ري ما جيـَزى به . وليس أ مـايم ا 

  وأ ن يبـارك يف علمه ووقته وأ هِل.خمللصنيالعلمـاء ا

ىل وادليت احلبيبة اليت ما فتئت تدعو يل،  كام أ زيج صادق الشـكر مكَّاًل ابدلعاء ا 

كامل رحليت العلمّية ُّين عَل ا  . أ سأ ل هللا أ ن جيزهيا خري ما جزى  ، وتعينين بتوجهياهتا السديدة وتسـتحث

 . به وادًلا عن ودله

ل   ليه اترة وأ ترمح عَل أ وَّ من غرس يف نفيس حّب القرأ ن واال حساس ببالغته، فمك اس متعُت ا 

، واترة يدعو الواحد ال حد أ ن جيعل القرأ ن العظمي ربيـع  يرتِل يف أ رجاء منـزلنا العامر بصوته العذب

َّه وادلي احلبيب  قلوبنا ن يت ، تتـرّدد أ صـداؤه يف جنباو  ما زال صوته يرّن يف أ ذينّ  -رمحـه هللا  -. ا 
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 ح

 

 فاللهم ارمحه رمحة واسعة، وأ سكنه فس يح جنّاتك. 

حساًسا وأ ماًل ودعاء. اء ولّكن قلب نبض لهذا البحث ا   والشكر بعد ال خويت ال عزَّ

نك  اللهم ثقـّل موازيهنم وقوهلم بفضكل ، ، فاللهم اجزمه مجيًعا، وكَّ من أ هداين علًما انفًعا خري اجلزاء ا 

 ويّل ذكل والقادر عليه.

الَّ  اخلتام أ سأ ل املوىل عّز وجّل أ ن يتجاوز عن تقصريي ويف ، تما قصدت من موضوعي هذا ا 

جعازه الراّبيّنن أ متّع البرص بلطائف  أ ن أ انل رشفة من أ عذب مهنل ، وحس يب أ ن أ قف خاشعة أ مام ا 

ليه ممو  ، وأ رهف السمع لعظمي بيانه . نظمه ا نـدَّ به أ محـد هللا عَل ما منَّ به من فضـل وكرم ، وأ توب ا 

ّنه الَفهم، أ و زلَّ به القّل مه خش ية هل وأ عظمهم طمأ نينة برب ، نبيّننا  ، وأ صيل وأ سّّلن عَل خري خلقه، وأ شّدن

 . محمد وعَل أ هل وحصبه أ مجعني
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 مفهوم الإجعاز وتطوره عرب العصور :

اذلي جعل خصمه عاجزا  الإجعاز هو الفوت والس بق ،ويطلق عىل الفائز السابق خلصمه ،

دراك ه عن اإ
5
ليه الأكرثون من علامء أأهل النظر وس يطر عىل .   والإجعاز البالغي هو اذلي ذهب اإ

يصّح به التحدي ابلسورة الواحدة ،سواء مهنم من جعلوه الوجه اذلي  مباحث املتلكمني يف الإجعاز

النظم هو تويخ معاين و هو حسن النظم والتأأليف ،   ه(174)والإجعاز عند اجلرجاين   من القرأ ن.

. النحو وأأحاكمه فامي بني اللكامت امجلل
6

 

جعاز القرأ ن هو أأنه أأجعز الاكفرين عن أأن يأأتوا مبثهل ، فكذبوا رسول هللا ،وزمعوا أأّن القرأ ن   واإ

ناّم هو الكم برش أ خر.كام زمعوا القدرة عىل معارضته ، فتحدامه هللا اذلي  معه ليس الكم هللا ، واإ

وأأوقع هبم العجز  فصار القرأ ن معجزا هلم ، تعاىل أأن يؤلفوا مثهل ، ولكهنم مل يس تطيعوا وجعزوا ،

ذن هو عدم قدرة الاكفرين عىل معارضة الق وقصورمه  رأ ن ،والضعف والقصور والتأأّخر. فاإجعاز القرأ ن اإ

تيان مبثهل ، رمغ توفر ملكهتم البيانية ،  وتقرير جعزمه . عن الإ

جعاز القرأ ن أأمور هامة تمتثل يف كون قليل القرأ ن وكثريه يف شأأن الإجعاز سواء ،   كام تتعلق ابإ

صائص بيان لغة العرب ، ويف قدرة ويف كون الإجعاز يف بيان القرأ ن ونظمه ومباينة خصائص بيانه خل

ويف معرفهتم أأن املطلوب مهنم يف التحدي هو مثل  عىل الفصل بني الكم البرش والكم غريمه ، العرب

منا  هذا البيان القرأ ين ، تيان مبثل القرأ ن مطابقا ملعانيه ،واإ ويف أأنه مل يكن املطلوب مهنم يف التحدي الإ

ادلين للاكفرين املنكرين الزامعني املطلوب مثهل يف البيان فقط ، وأأّن التحدي يف القرأ ن مس متر اإىل يوم 

. القدرة عىل املعارضة
7
  

                                                 
5
جعاز القرأ ن البياين     . 41ص  ،صالح عبد الفتاح اخلادلي ، اإ
6
 . 11ص عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   
7
 . 6ل الإجعاز لعبد القاهر اجلرجاين ، ص مة حتقيق محمود شاكر يف كتاب دلئانظر مقد  
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والواقع أأن املصنفات الأوىل يف الإجعاز عىل اختالف مذاهب أأحصاهبا اكنت أأش به مبباحث 

ت اإىل ددمة الإجعاز البالغي ، يقول بالغية . وبعد أأن اس تقلت البالغة ابلتأأليف والتصنيف ، وّج 

«يان واملعاين لإدراك معجزة رسول هللا ومعرفة لطائف جحته.ل بد من عمل الب »  : الزخمرشي
8
. 

 القيامة يوم اإىل الكرمي معجزا القرأ ن جعلت الىت الوجوه ىف خمتلفة بأ راء العلامء جاء لقد

 :ابلختصار الشديد يىل فامي وسأأذكرها

 عقوهلم ، معارضته وسلب عن العرب رصف هللا أأن ، ومعناه لفرفةاب قولال الأقوال هذه من

 فشأأن املعارضة. عن ففرفهم سلب صالحيهتم تعاىل هللا ولكن يعارضوا القرأ ن، أأن املمكن من واكن

نبياء املعجزات سائر مثل الإجعاز هذا   .للأ

 بقاء مع عىل جعزمه يدل تعاىل حتدي هللا أأن مهنا :ال تية للوجوه فاسد القول هذا ولكن

 اإضافة عىل منعقد الإجامع أأن ومهنا .لجامتعهم فائدة يبق مل القدرة سلهبم لو تعاىل هللا لأن قدرهتم،

 معارضته ، عن اكفة الناس أأجعز بأأنه تعاىل هللا اإىل الإجعاز يضاف القول ابلفرفة وىف القرأ ن اإىل الإجعاز

ىل حس نه اإىل ول الكرمي القرأ ن اإىل راجع غري الإجعاز وهذا  يلزم أأنه ومهنا . وهذا القول مردود مزاايه واإ

 اإىل راجعا اكن الفرف لأن التحدي، بزوال زمان الإجعاز زوال وهو أ خر فساد ابلفرفة القول من

ذا انتقلوا عليه هللا صىل زمن الرسول يف موجودين اكنوا اذلين الناس  انهتى  ادلنيا هذه من وسمل ، فاإ

 ول العظم  الرسول معجزة بقاء الأمة عىل لإجامع خرق ذكل ويف ،القرأ ين يبق الإجعاز فمل الفرف

 . معجزة ونهك يبطل الإجعاز من ودلوه القرأ ن سوى ابقية هل معجزة

                                                 
8

 .3ص  ، اجلزء الثّاين ،جار هللا الزخمرشي ، الكشاف   
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اذلي يوجب الاهامتم التام مبعرفة اإجعاز القرأ ن ، أأّن نبّوة نبيّنا عليه السالم » يقول الباقالين : 

يت بقاء بنيت عىل هذه املعجزة . فأأما دلةل القرأ ن فهىي عن معجزة اتمة ، مّعت الثّقلني ،  وبق 

«اإىل حد واحد.اإىل يوم القيامة  ورودها وقت أأول العفرين ، ولزوم احلجة هبا يف
9

 

 ل به اخلاص التأأليف اإىل راجع الإجعاز وجه أأن هو ، معجزا القرأ ن ونك وجوه من أأن ومهنا

 يف فن لك يوقع بأأن ، معىن باتهمرك  وعلت ، وزنة يباترك  مفرداته اعتدلت بأأن وهو،  التأأليف مطلق

 بعض مع بعضها يبالرتك  وحسن اللكامت حسن اإىل راجع فالإجعاز.  واملعىن اللفظ يف العليا مرتبته

 .باهتامرك  يف املوجودة املعاين وحسن

خبار من تضمن ما ىف و . املس تقبةل الغيوب عن الإخبار من فيه ما يف الإجعاز أأن ومهنا  عن اإ

 . املتقدمني وسائر الأولني قصص

منا التحدي أأن ومهنا جعازه،  أألفاظه فصاحة وتوايل معانيه وحصة بنظمه وقع اإ  أأحاط هللا أأن اإ

 أأن ومهنا.الفصاحة من القصوى الغاية يف القرأ ن نظم جاء وهبذا، علام هلك ابلالكم وأأحاط علام يشء بلك

 النظم وجوه مجيع عن دارج وأأنه، والرتصيف والتأأليف النظم من فيه ما يف و الفصاحة يف الإجعاز وجه

 .  خطاابهتم لأساليب ومباين العرب مالك يف املعتاد

 وجا القرأ ن لإجعاز أأن ومهنا. عنه التعبري ميكن ل ولكن واذلوق ابحلس يوجد يشء أأنه ومهنا

،  النفوس يف وتأأثريه ابلقلوب صنيعه وهو ، أ حادمه ىف الشاذ اإل يعرفه ياكد فال الناس عنه ذهب أ خر

 عليه هللا صىلالنيب  قتل أأرادوا اذلين قلوب يف حىت،  القلوب يف القرأ ن أأثر املك عىل يدل وهذا

 عن واحد بلك ل الأقوال من س بق ما جبميع وقع الإجعاز نأأ  التحقيق أأهل قول وهو ومهنا .وسمل

 .انفراده

                                                 
9
جعاز القرأ ن ، ص،  أأبو بكر الباقاّلين    .41اإ
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يف القرن الثالث الهجري ، عىل يد عيل بن ربن اكن أأول اس تعامل ملصطلح الإجعاز لقد 

(ھ( يف كتابه ) أ ية النيّب 717الطربي ) 
10
براهمي بن س يار النظام    وأأقّر ،  ه(734)، واإ

يف كتابه ) نظم القرأ ن (  ه( 711)ابلفرفة أأي أأن هللا رصف الكفار عن معارضة القرأ ن ، مث اجلاحظ 

 .يف كتابه ) تأأويل مشلك القرأ ن (  ه(776)وقال ابلإجعاز البياين ، وابن قتيبة 

ويف القرن الرابع الهجري شهد الإجعاز هنضة كبرية ، فبدأأ الالكم عنه يأأدذ طابع التقعيد 

النكت يف كتابه ) ه(381)، وشهد تأأسيس أأفاكر وأ راء أأصيةل عىل أأيدي : الرماين  والتنظمي والرتتيب

جعاز جعاز القرأ نيف كتابه ) ه(388)اخلطايب و ، ( القرأ ن يف اإ  (.البيان يف اإ

جعاز القرأ ن وبسط الأدةل عليه ،  أأّما القرن اخلامس الهجري ، فقد شهد توس يع القول يف اإ

جعاز القرأ نيف كتابه ) ه(113)الباقالين لقول يف وجوهه ، ومت ذكل عىل يد وتفصيل ا اجلرجاين ، و ( اإ

شهد الإجعاز انطالقة واسعة عىل ويف القرن الرابع عرش الهجري  يف كتابه ) دلئل الإجعاز (. ه(174)

أأيدي علامء وابحثني  فصلوا القول يف حقيقته ، ويف وجوهه وأألوانه ، ويف أأمثلته وتطبيقاته.
11

 

جعاز القرأ ن من نظرات مجمةل اإىل دراسة مفصةل ، وحتول النظر اإىل  وهبذا انتقلت دراسة اإ

ثبات النبوة واملصدر الرابين للقرأ ن ،لتكون ادلراسة غاية  ىل غاية سامية يه اإ الإجعاز من كونه وس يةل اإ

ادلقيق السايم  ومظاهر النظمحبد ذاهتا ،أأمام التعبري القرأ ين نفسه ، وأأساليب البيان املعجز فيه ، 

وأأصبح علام مس تقال هو عمل البالغة القرأ نية ، أأو عمل أأساليب البيان يف القرأ ن ، أأو عمل النظم  ،فيه

القرأ ين الرائع .
12
أأنه بديع النظم  والوجه الثالث»  ( :ھ113أأبو بكر الباقالين ) الإمام الش يخ يقول 

ظمه يش متل عليه بديع ن وما.ز اخللق عنهالبالغة اإىل احلد اذلي يعمل جع متناه يف ،جعيب التأأليف،

                                                 
10
جعاز القرأ ن  أأبو بكر الباقاّلين    . 84، ص ، اإ
11
جعاز القرأ ن البياين ، ص صالح عبد الفتاح اخلادلي ،     . 81اإ
12
 . 418ص ، صالح عبد الفتاح اخلادلي   
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وتباين  وجوهه،ىل تفرف وذكل أأّن نظم القرأ ن ع، : ما يرجع اإىل امجلةلمهنا املتضمن لالإجعاز وجوه ،

يب خطاهبم ، وهل أأسلوب من نظام مجيع الكهمم ، ومباين للمأألوف من ترت  دارج عن املعهودمذاهبه 

.«الالكم املعتاد ويمتزي يف تفرفه عن أأساليب  ،خيتص به 
13

 

 مفهوم اخلوف والرجاء :

 مفهوم اخلوف :

يف اجلوارح فهو  مل يؤثر ، اخلوف هو اذلي يكّف اجلوارح عن املعايص ويقيدها ابلطاعات

ل ابنتظار . حديث نفس  . أأو املعايص اليت تؤدي اإىل مكروه يف ال خرة مكروه اكلنار ول يتحقق اإ

وهو مثرة املعرفة  واخلوف من هللا خوف املوحدين الصديقني ، فاخلوف من املعصية خوف الصاحلني

  . ابهلل

 واخلوف هو تأأمل القلب واحرتاقه بسبب توقّع مكروه يف الاس تقبال
14
هذا هو اخلوف اذلي  .

ّما مبعناه اذلي وضع  و .تعاىل به وأأوجبه ورشطه يف الإميان هللا  أأمر قد ورد يف القرأ ن الكرمي لكّه اإ

ّما  الغضب ومس تق   ولأّن مس تق  اخلوف من حبر الّرجاء مبعىن اخلوف لتالزهمام الّشديد.لأجهل واإ

ال اثم.  الّرمحة اكنت غلبة اخلوف أأصلح من غلبة الّرجاء لغلبة املعايص و الّرجاء من حبر
15

 

ه  عر والفزع . وهو توقُّع مكروه عن أأمارة مظنونة أأو معلومة، وضدُّ واخلوف يدلُّ عىل اذلُّ

َّه: انفعال يف النفس الأمن، و  ف اخلوف بأأن َّة. وهناك َمن عرَّ َّة والأخروي يسـتعمل يف الأمور ادلنيـوي

حيدث لتوقُّع ما يِرد من املكروه أأو يفوت من احملبوب.
  

                                                 
13

جعاز القرأ ن ، ص    . 17أأبو بكر الباقاّلين ، اإ
14
حياء علوم ادلين ،    .  417 ص ، 1ج  أأبو حامد الغزايل ، اإ
15
حياء علوم ادلين     . 464ص ،  1ج ، أأبو حامد الغزايل ، اإ
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ر يشء قريب الوقوع ،  وعند علامء النفس: هو انفعال نفيسٌّ عنيف يعرِض عند تصوُّ

ات واسعة املدى،  ىل الهرب والفرار، أأو الكامتن والإخفاءيس تجيب هل اجلسم بتغريُّ ، أأو  قد تدفعه اإ

مجود احلركة
 16

د حياته، ويدفعه اإىل جتنُّب  ِّقاء الأخطار اليت هتّدِ . فاخلوف يفيد الإنسان السويَّ يف ات

 املعايص، واحلرص عىل الطاعات.

نَّ احلياة مع الُبعد عن ادلين احلّقِ خميفة موحشة يفرتس القويُّ فهيا الضعيف ، مظلمة كبحر اإ

نسان  أأ الإ ا مع الإميان جنَّات وارفة الظالل يتبوَّ جلّيٍّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حساب. لكهنَّ

ة  فهيا حياة طيـِّبة مباَركة يمثر وينتج ، ويعيش أ منًا يف كنف الإسالم ، فهو دين الأمن والأمان والعزَّ

د الإنسان بزاد التقوى واخلش ية م ن هللا، وحيّرِره من اخلوف مما سواه ، ليأأدذ بيده والكرامة ، يزّوِ

بة يف ادلنيا وال خرة، وحيمَيه من أأعاصري اخلوف واجلنب اليت تعصف بأأمنه واطمئنانه ،  حنو احلياة الطّيِ

ليغتال لكَّ صاحلة  داء الغفـةل اذلي يرسي يف نفسه ،وجتعهل يتخبَّط يف فزع ورعب دامئني ، بسبب 

 ودري.

ليه لأهنا  ول أأدّل عىل  هذا النـوع من قلوب املنافقني واملنحرفني اليت تنفر من لّكِ دري تُدَع  اإ

سـة من املسـتقبل ومن جمهول احلياة . وش تَّان بني هذه الصورة  داوية مزعزعة الإحساس، متوّجِ

من لّكِ املظلمة القامتة، والصورة املرشقة اليت تقابلها.. صـورة اخلوف من هللا ،مفن خـاف هللا أ منه 

 يشء ، ومن مل خيـِف هللا أأخـافه من لّكِ شـيء .

 

                                                 
16
 . 773كتاب اخلوف والرجاء ، ص صفوت عبد الفتاح محمود ،   
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نَّ اخلوف من هللا تعاىل انبع من ُحسـن املعرفة به. فليس وَجاًل مهبًَما ل تدَرك نتاجئه، بل  اإ

جالل. فاخلوف منه تعاىل خيتلف عن  شعور واحض بعظمة اخلالَّق س بحانه، وما يليق به من همابة واإ

َّه يوِجب  ليه ، ل هراًب منهأأّيِ خوف بأأن َّه خمافة مقرونة حبالوة وُطـمأأنينة وسـكينة وحمبَّة.  هراًب اإ ، كام أأن

 هذا اخلوف احملمود، وهذه املشـاعر ل يس تغين عهنا يحٌّ يف ُحمك نفسه وضبط سلوكه.

: اي أأاب سعيد، كيف نصنع؟ جنالس أأقواًما خيوفوننا حىت تاكد قلوبنا  قيل للحسن البفريِّ 

ْن ختالط أأقواًما خيوفونك حىت يدرَكك أأمن ، دري كل ِمن أأْن تصحب أأقواًما تطري!  َّك اإ ن فقال: وهللا اإ

نونك حىت يدرَكك اخلوف يؤّمِ
17
. 

حيامن حيول بني الإنسان  تعاىل ، : مهنا ما هو محمود اكخلوف من هللا وللخوف أأنواع خمتلفة

ي اإىل  وبني املعايص ويدفعه اإىل الاجهتـاد يف العبادة، فيحقِّق ا حني يؤّدِ هل السـكن والاطـمئنان ، أأمَّ

أأسـباب الرجاء وأأكرث  اليأأس والقنوط والامتدي يف املعصية يكون مذموًما . وقد ذكر رسـول هللا 

مهنا ، ليعاجل به صـدمة اخلوف املفرط املفضـي اإىل القنوط
18
. 

ذا اكن س  لَّ اإ ببًا لرتك واجب، أأو فعل وهناك خوف طبيـعيٌّ أأو فطرّي ل ياُلم عليه العبد اإ

م حمرَّ
 

، اكخلـوف من املوت أأو القتال . ومن اخلوف ما هو َمَريّض سـببه الضالل وخواء القلب يأأيت يف 

صورة ُرعب غامض أأو ُجنب شـديد مينع صاحبه من مواجـهة الناس وجيـعهل يتخـبَّط. وقد خـصَّ 

ذفه هللا يف القرأ ن املنافقني هباته اخملاوف ووصـفهم مبرض القلب يف غري أ ية.ومن أأنواع اخلوف رعب يق

 .قلوب أأعدائه لنفرة أأوليائه 

 

 

                                                 
17
حياء علوم ادلين     .471ص  ، 1ج  ،أأبو حامد الغزايل ، اإ
18
حياء علوم ادلين     .61، ص 1، ج أأبو حامد الغزايل ، اإ
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 اخلوف بني اخلشوع واخلضوع واخلش ية :

لَّ  واخلشوع يدلُّ أأصهل عىل التطاُمن ل ل يكون اإ . والفّرق بني اخلشوع وبني اخلضوع ، أأنَّ الأوَّ

ا ال خر فال يقتيض أأن يك ىل القلب ، وتوَصـف به اجلوارح ، أأمَّ ون مع اخلوف ، فميكن أأن يضاف اإ

ىل القلب. ضافته اإ معه خوف ، ذلا ل جيـوز اإ
19

لَّ عن  والفرق بينه وبني اخلوف أأنَّ اخلشوع ل يأأيت اإ

رهاب ا اخلوف فميكن أأن حيدث عن قهر واإ حساس عظمي جبالل من خُيشع هل، أأمَّ انفعال صادق واإ
20
. 

ذا قاران بني خشوع املؤمنني جنده يف ادلنيا و ،لأّن املؤمنني  خشوع الكفار جنده يف ال خرة واإ

ميان وتقوى ، أأما الكفار فيخشعون بعد أأن يأأيت اليوم اذلي يوعدون  خيشعون يف ادلنيا عن صدق اإ

  . خوفا ورهبة وذةلّ 

ل عن انفعال صادق جبالل من خيضع هل  . وأأما اخلوف فقد ينجم عن قهر والإنسان ل خيشع اإ

 قية أأو مداراة.أأو تسلط، كام قد يكون اخلضوع لكفا عن نفاق أأو خوف،أأو ت 

اكلغيب والساعة واليوم ال خر والإمالق والطغيان.  ، أأّما اخلش ية فتتعلق يف القرأ ن بأأمر خُيىش

 . أأو بذات فتكون هلل وحده، أأو بوصف أأو بيان حلال املؤمنني يف هذه احلياة ادلنيا

القرأ ن الكرمي ولك خش ية يف  ، يف أأهنا تكون عن يقني صادق بعظمة من خنشاه ، وتفرتق عن اخلوف

وتس ند خش ية هللا يف القرأ ن اإىل اذلين يبلغون رسالت  . الابتالء ل ال خرة يه يف احلياة ادلنيا دار

 رهبم ، ومن اتّبع اذلكر واملؤمنني، والعلامء ، واذلين ريض هللا عهنم ورضوا عنه.

                                                 
19
 .776ص ،  عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ ، الإجعاز البياين للقرأ ن   
20
 .771ص  ، صفوت عبد الفتاح محمود ، كتاب اخلوف والرجاء   
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، وما حيقِّقه  قَّة اختيارهومن الفروق ادلقيقة بني املرتادفات تتجىلَّ خصوصيَّة اللفظ القرأ يّنِ ودِ 

. فلو نُزعت لكمة من كتاب هللا، مُثَّ أأدير لسان العرب يف أأن  انتظامه يف س ياقه من قمية بيانيَّة عظمية

. دمل جي ن مهنا أأو أأدّل عىل املعىن ،يوجد أأحس
21

 

 مفهوم الرجاء :

 ،قال رجاة أأن يكون كذا فقد أأخطأأ  الّرجاء ممدود نقيض اليأأس . نقول رجا يرجو رجاء ، و من

منا هو الرجاء . و الّرجو املبالة ، يقال ما أأرجو أأي ما أأابيل . اإ
22
و الرجاء هو ارتياح القلب لنتظار ما  

هو حمبوب عنده ، ولكن ذكل احملبوب املتوقع لبّد و أأن يكون هل سبب ، فال يُطلق امس الرجاء و 

ّل عىل ما يرتدد فيه ، أأّما ناّم يصدق عىل انتظار حمبوب  اخلوف اإ ذن امس الّرجاء اإ ما يقطع به فال . اإ

ّل ما ليس يددل حتت اختياره و هو  متهّدت مجيع أأس بابه ادّلادةل حتت اختيار العبد،  و مل يبق اإ

فضل هللا تعاىل بفرف القواطع و املفسدات . 
23
  

ىل الرجاء العمل عىل و  هللا تعاىل أأحهبم هل ، واحلب أأعىل منه عىل اخلوف ، لأن أأقرب العباد اإ

يغلب الرجاء ، واعترب ذكل مبلكني خيدم أأحدهام خوفا من عقابه ، وال خر رجاء لثوابه .
24

 

والرجاء أأبدا معه خوف ، كام أأن اخلوف معه رجاء ، وقد يكون الرجاء مبعىن اخلوف . كقوهل 

ِه َوَقاًرا تعاىل : ﴿  َتْرُجوَن ِللَّ
َ

ُكْم َل
َ
ا ل 25﴾ مَّ

 ختافون عظمة هللا . ، أأي ل 

يف القرأ ن الكرمي معوما ، ويف سورة التوبة ﴾ كثريا ، َمن يََشاء لِ وقد تكّرر قوهل تعاىل : ﴿  

خصوصا ، ويف ذكل نعمة عظمية من وجني : أأحدهام أأهّنا تقتيض أأّن لك ميت عىل ذنب دون الرشك 

                                                 
21
 .71، ص صفوت عبد الفتاح محمود ، كتاب اخلوف والرجاء   
22

 .476ص اخلليل بن أأمحد الفراهيدي ، كتاب العني ،    
23

حياء علوم ادلين     .431، ص1، اجلزء  أأبو حامد الغزايل ، اإ
24

حياء علوم ادلين     . 414، ص 1، اجلزء  أأبو حامد الغزايل ، اإ
25

 [ 43سورة نوح  ]    
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ن مات مفرًّا . والثاين أأّن تعليقه  ابملشيئة فيه نفع للمسلمني ، وهو أأن ل يقطع عليه ابلعذاب ، واإ

يكونوا عىل نفع وطمع .
26

 

حساان  ورمحة . فهو كثري فاملغفرة من هللا تعاىل تكون ملن اقتضته مش يئته ،  تفّضال منه واإ

املغفرة و الرمحة ، يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه .وهو اذلي يقبل التوبة  ، وهو الرحمي ابلتائبني 

 قّدموا من معل ، ومينعهم اخلوف أأن يفّروا عىل عىل ذنب . اذلين يثيهبم عىل ما

ل نصيب هلم يف رمحته . ذكل أأّن الرمحة اليت مبعىن  وتأأدري العذاب عن الكفار برمحة هللا ، و 

النعمة ، ل خيلو مهنا مؤمن ول اكفر ، وأأّما الرمحة اليت يه الغفران و الرضا ، فليس للاكفرين فهيا 

رمحة هللا حمظورة عىل الكفار يوم القيامة ، فأأّما يف ادلنيا، فاإهنم ينالون مهنا العافية و كام أأّن نصيب .

الرزق .
27
طامع  ، وترهيب ،  وترغيب ،وهتييج ، و من أأجل ذكل تنوعت الأغراض البالغية من اإ

 وحتفزي ، وهتويل ، وتوبيخ يف مقامات متنوعة من أأساليب اذلكر احلكمي . 

ل ما ورد يف  عة   الكتاب العزيز من معاينوبتأأمُّ اخلوف و الرجاء ، تربز طرق أأداهئام املتنّوِ

َن  ، كقول هللا تعاىل :﴿ فتارة يأأتيان بلفظهيام رصاحة َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب ّمِ

ُمْحِسِنيَن 
ْ
﴾ال

28
. 

َّة، ل  واترة يكون التعبري بأأحد مرادفاهتام ليهنض ابملعىن بدقَّة متناهية يف ادللةل الصوتيَّة واملعنوي

َنا  ﴿: ينافسه فهيا لفظ من الألفاظ اليت تقارب معناه ، كقول هللا تعاىل 
َ
َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا ل

﴾ َخاِشِعيَن 
29

 

                                                 
26
 . 418، ص لرجاء ، صفوت عبد الفتاح محمود كتاب اخلوف و ا   
27
 . 468ص كتاب اخلوف و الرجاء ، صفوت عبد الفتاح محمود ،   
28
 [ 16سورة  الأعراف  ]   
29
 [ 11سورة  الأنبياء  ]   
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   التّعريف بسورة التّوبة:   

ّل ال يتني الأدريتني مفكيتان وأ ايهتا مائة وثالثون وقيل  تعّد سورة التوبة من السور املدنية اإ

مائة وتسع وعرشون، ويه السورة التاسعة يف ترتيب سور القرأ ن الكرمي بعد سورة الأنفال مبارشة 

وهذه السورة أ خر . أأهّنا نزلت بعد املائدة يف قول الزخمرشي وبعد الفتح يف قول جابر بن زيد ولو

عىل  الّسور نزول عند امجليع ويه الّرابعة عرشة بعد املائة يف عداد نزول سور القرأ ن الكرمي وامجلهور

أأهّنا نزلت دفعة واحدة فتكون مثل سورة الأنعام بني الّسور الّطوال
30
ونزلت براءة يف نقض ما بني  .

العهد هو أأن ل يصد عن البيت  و ، يهنم وبينهرسول هللا واملرشكني من العهد اذلي اكنوا عليه فامي ب 

 ل معمتر ول يقاتل يف الشهر احلرام. أأحد ول يتعرض حلاج و

ليه الّسورة املاضية من اتّباع ادّلاعي  ومقصود سورة براءة هو معاداة من أأعرض مّعا دعت اإ

فهيا عىل الإبالغ يف هذا أأدّل ما  و ، اتّباع ما يرضيه وموالاة من أأقبل عليه اإىل هللا يف توحيده و

هّنم  يف غزوة تبوك احملمتل عىل وجه لعرتافهم ابلتخلّف عن ادّلاعي بغري عذر -املقصد قّصة اخمللّفني فاإ

 ، حىّت ابلالكم أأعرض عهنم بلّك اعتبار جهروا و -ريض هللا عهنم لالإعراض ابلقلب ، بعيد مهنم

. فذكل معىن تسميهتا ابلتّوبة
31

 

ملّا اكن العهد يوجب عىل املتعاهدين  و ، التقّّص مّما يتعب ورفع التّبعةوالرباءة اخلروج و 

،اكن الإعالن بفسخ العهد براءة  يعّد الإدالف بيشء منه غدرا عىل اخمللف و ، العمل مبا تعاهدوا عليه

. من التّبعات اليت اكنت حبيث تنشأأ عن اإدالف العهد
32
  

                                                 
30
 .17ص ،41،ج شور ، التحرير و التنوير محمد الطاهر ابن عا  
31
براهمي بن معر البقاعي،     . 311ص ، 8اجلزء ادّلرر يف تناسب ال ايت والّسور ،نظم برهان ادّلين أأيب احلسن اإ
32
 .413 ص ،41،ج محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير   
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من النّفاق وحبث عن حال املنافقني وعن ما ويف سورة براءة توبة عىل املؤمنني وتربئة 

 ة، املقشقشة، املبعرثة، املرشدةلها عّدة أأسامء : براءة، التّوب»  : . يقول الّزخمرشي يفضحهم وما هيلكهم

سورة العذاب لأّن فهيا التوبة عىل املؤمنني ،  ، املدمدمة املثرية ،احلافرة ، املنلكة، اخملزية ،الفاحضة ،

تبحث عهنا وتثريها وحتفر عهنا   املنافقني، أأرسار وتبعرث ، لنفاق أأي ترّبئ منهويه تقشقش من ا

«هبم وختزهيم وتدمدم علهيم. وتفضحهم وتنلكهم وترشد
33
 . 

واكنت تسم  احلافرة لأهنا حفرت عىل قلوب املنافقني وذكل أأنه ملا فرض القتال تبني املنافق 

. أأعداءمهمن غريه ومن يوايل املؤمنني ممن يوايل 
34
ولهذه السورة الكرمية هدفان أأساس يان هام بيان  

ساليم يف معامةل املرشكني وأأهل الكتاب،
ِ
ظهار القانون ال

ِ
ما اكنت عليه النّفوس حيامن استنفرمه  وا

 . لغزو الّروم الّرسول

عهود املرشكني فوضعت لها حدًا، ومنعت جّح املرشكني لبيت هللا  سورة التوبةعرضت  وقد

احلرام، وقطعت الولية بيهنم وبني املسلمني، ووضعت الأساس يف قبول بقاء أأهل الكتاب يف اجلزيرة 

ابحة التعامل معهم. لقد اكن بني النيب 
ِ
واملرشكني عهود ومواثيق، كام اكن بينه وبني العربية، وا

ولكن املرشكني نقضوا العهود وتأ مروا مع الهيود عدة مرات عىل حرب  ، أأهل الكتاب عهود أأيضا

 . ونقضوا عهوده مرات ومرات، ودانت طوائف الهيود ما عاهدوا عليه رسول هللا  املسلمني

                                                 
33
 . 711ص، الكشاف الّزخمرشّي ، جار هللا   
34
عرابه ادلين ادلرويش  حميي    . 137 ص ،، معاين القرأ ن واإ
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 .لغزو الّروم سول هللا وأأّما الهدف الثّاين فهو رشح نفس يات املسلمني حني استنفرمه ر  

سالم 
ِ
وقد حتّدثت ال ايت عن املنافقني وفضحت أأساليب نفاقهم ، ابعتبار خطرمه ادّلامئ عىل ال

 . نزول سورة براءة بني شّوال وذي القعدة وذي احلّجة . وقد اختلف يف وقت تاكمل واملسلمني

اختلف العلامء يف سبب سقوط البسمةل من أأّول سورة براءة ، مفن ذكل أأّن هذه الّسورة كام 

عيّل بن ن قد بعث هبا النيّب املرشكني ، و اك وقد نزلت بنقض العهد اذلي اكن بني النيب 

.  يف نقض العهد من ترك البسمةلفمل يبسمل عىل ما جرت به عادهتم ريض هللا عنه ، أأيب طالب 

، واكن ذكل يف  ، فمل تكتب البسمةل يف أأّول براءة براءة سورة واحدة ومن ذكل أأيضا أأّن الأنفال و

يف ل أأمان فهيا دالفة عامثن بن عفّان ريض هللا عنه وبسم  ، . وقول أ خر بأأّن براءة قد نزلت ابلس ّ

البسمةل  كرث حّصة عند العلامء فهو أأنّ لأ ا أأّما القول ال خر . ، ذلكل مل جُيمع بيهنام هللا الّرمحن الّرحمي أأمان

. مل تذكر يف أأّول براءة لأّن س ّيدان جربيل عليه الّسالم ما نزل هبا
35

 

 : سبب نزولها

س نني  فددلت خزاعة  قريشا عام احلديبية عىل أأن يضعوا احلرب عرشصاحل رسول هللا

اإىل س نة  وددل بنو بكريف عهد قريش.ولكن ذكل مل يمت، فتوالت غزوات الّرسول يف عهده ،

را وربيعا الأّول وجامدى دينة بعد انفرافه من الّطائف ذا احلّجة واحملّرم وصفتسع، حيث أأقام ابمل

 الأوىل.

 

 

                                                 
35
 .417، ص41،ج محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير  
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نة كره  يه أ خر غزوة غزاها مّث خرج يف رجب ابملسلمني اإىل غزوة تبوك و ، ويف تكل الس ّ

بأأن حيّج  بكرفأأّمر أأاب  احلّج ليك ل خيالط املرشكني ويسمع تلبيهتم اليت فهيا من الإرشاك ابهلل الكثري.

عيّل بأأهل املومس ويقرأأ علهيم أأربعني أ ية من صدر براءة . فلّما خرج أأبو بكر دعا رسول هللا 

ريض هللا عنه ليقرأأ براءة عىل النّاس حىّت خيمتها وخيرب املرشكني بأأن ل حيّج بعد عامه ذكل مرشك ول 

ّل نفس مسلمة ، ومن اكن هل عهد عند رسول هللا  يطوف ابلبيت عراين ، وبأأن ل يددل اجلنّة اإ

 .  ومن ل مّدة هل فأأربعة أأشهر فهو هل اإىل مّدته ،

عطاء براءة لعيّل أأّن الّرسول  أأراد أأن يقطع أألس نة العرب ابحلّجة ، واكنت احلمكة من اإ

ّل اذلي عقده أأو رجل من أأهل بيته براءة تضّمنت نقض العهد اذلي  ومه اذلين عهدوا أألّ حيّل العقد اإ

 .عقده الّرسول 

 حفر أ ايت اخلوف والرجاء يف سورة التوبة :

عة تتنافس يف البالغة، لقد ورد  اخلـوف والرجاء يف سورة التوبة يف مواضع كثرية بطرق متنـّوِ

هـ( يف تشبيه صياغة املعاين بصياغة احليل، 637وتس تدعي اإىل ما ذكره صاحب املثل السائر )ت

لكياًل عىل الرأأس ، ل  فال واترة جُتعل لئ فهيا تُتخـريَّ وتُنتق ، مث تُنظم يف أأشاكل خمتلفة، فتارة تكون اإ

ه ْنفًا يف الأذن، وللّكِ موضع مهنا هيئة من احلسن ختصُّ . قالدة يف العنق، وأأخرى تكون ش َ
36
ولهذا لن  

 يسعين أأن أأحفر لك ال ايت اليت ورد فهيا اخلوف ، لأن السورة بأأمكلها تاكد تكون لكها خوفا .

 

 

                                                 
36
 .411اجلزء الأول ، صاملثل السائر،  ضياء ادلين ابن الأثري ، 
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 : حفر أ ايت اخلوفــ  4

 رمقها ال ية

َذا انَسلََخ ﴿ 
ِ
ومُهْ فَا ُُّمومُهْ َوُدُذومُهْ َواْحفُرُ اَلْشهُُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوْا الُْمرْشِِكنَي َحْيُث َوَجدت

 َواْقُعُدوْا لَهُْم لُكَّ َمْرَصدٍّ ﴾

11 

ْ ِعنَد الَْمْسِجِد ﴿   يَن عَاَهدمتُّ ِ لَّ اذلَّ
ِ
َكْيَف يَُكوُن لِلُْمرْشِِكنَي َعهٌْد ِعنَد اّلّلِ َوِعنَد َرُسوهِلِ ا

 ﴾الَْحَراِم 

17 

ُْم َساء َما اَكنُوْا يَْعَملُونَ ﴿  هنَّ
ِ
وْا َعن َسِبيهِلِ ا ْوْا ِبأ اَيِت اّلّلِ ثََمنًا قَِلياًل فََصدُّ  11 ﴾ اْشرَتَ

ُْم لَ ﴿  هنَّ
ِ
َة اْلُكْفِر ا ن بَْعِد َعهِْدمِهْ َوَطَعُنوْا يِف ِدينمُِكْ فََقاتِلُوْا َأئِمَّ ََّكثُوْا َأيَْماهَنُم ّمِ ن ن

ِ
َأيَْماَن لَهُْم  َوا

َّهُْم يَنهَتُونَ   ﴾ لََعل

47 

سُ ﴿  ْخَراجِ الرَّ
ِ
ََّكثُوْا َأيَْماهَنُْم َوََهُّوْا اِب َشْوهَنُْم فَاّلّلُ َأَل تَُقاتِلُوَن قَْوًما ن ةٍّ َأخَتْ َل َمرَّ وِل َومُه بََدُؤوُُكْ َأوَّ

ُؤِمِننيَ  ن ُكنمُت مُّ
ِ
َشْوُه ا  ﴾ َأَحقُّ َأن خَتْ

43 

ْؤِمِننيَ  ﴿ ْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْومٍّ مُّ ُُكْ عَلهَْيِ ِزمِهْ َويَنفُرْ هْبُُم اّلّلُ ِبأَيِْديمُكْ َوخُيْ  41 ﴾ قَاتِلُومُهْ يَُعّذِ

اَكَن لِلُْمرْشِِكنَي َأن يَْعُمُروْا َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن عىََل َأنُفِسهِْم اِبْلُكْفِر ُأْولَئَِك َحِبَطْت َما  ﴿

ونَ  الُهُْم َويِف النَّاِر مُهْ َدادِلُ  ﴾َأمْعَ

47 

ََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اّلّلِ َمْن أ َمَن اِبّلّلِ َوالَْيْوِم ال ِخِر َوأَقَاَم الصَّ  ﴿ ن
ِ
لَّ ا

ِ
َش ا اَكَة َولَْم خَيْ اَلَة َوأ ََت الزَّ

 ﴾اّلّلَ 

48 

مُه ِبَعَذابٍّ َأِلميٍّ  ﴿ ْ َة َوَل يُنِفُقوهَنَا يِف َسِبيِل اّلّلِ فَبرَّشِ َهَب َوالِْفضَّ وَن اذلَّ يَن يَْكِِنُ ِ  31 ﴾ َواذلَّ

مُتْ َلن  ﴿ َ فَُتْكَوى هِبَا ِجَباُههُْم َوُجنوهُبُْم َوُظهُوُرمُهْ َهَذا َما َكَِنْ َم  عَلهَْيَا يِف اَنِر َجََّنَّ  31ُفِسمُكْ يَْوَم حُيْ
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ون   ﴾فَُذوقُوْا َما ُكنمُتْ تَْكِِنُ

ًَّة ََكَ  ﴿ ًَّة فاََل تَْظِلُموْا ِفهِينَّ َأنُفَسمُكْ َوقَاتِلُوْا الُْمرْشِِكنَي َك ف  36 ﴾ يَُقاتِلُونمَُكْ َك ف

وُه َشيْئًا ﴿ ْبمُكْ عََذااًب َأِلميًا َويَْستَْبِدْل قَْوًما غرَْيَُُكْ َوَل تَُُضُّ لَّ تَنِفُروْا يَُعّذِ
ِ
 31 ﴾ ا

َمُة اّلّلِ يِهَ الُْعلَْيا َواّلّلُ َعزِيٌز َحِكمٌي  ﴿ ْفىَل َولَكِ يَن َكَفُروْا السُّ ِ َمَة اذلَّ  11 ﴾َوَجَعَل لَكِ

 14 ﴾انِْفُروْا ِخَفافًا َوثِقَاًل َوَجاِهُدوْا ِبأَْمَواِلمُكْ َوَأنُفِسمُكْ يِف َسِبيِل اّلّلِ  ﴿

َ لَُمِحيَطٌة اِبْلاَكِفِر  ﴿ نَّ َجََّنَّ
ِ
ن يَُقوُل ائَْذن يّلِ َوَل تَْفِتيّنِ َأَل يِف الِْفْتنَِة َسَقُطوْا َوا  11 ﴾يَن َوِمهْنُم مَّ

َُّص ِبمُكْ َأن يُِصيَبمُكُ اّلّلُ ِبَعَذا ﴿ ب ُن نرََتَ نَينَْيِ َوحَنْ ْحَدى الُْحس ْ
ِ
لَّ ا
ِ
َُّصوَن ِبنَا ا ْن قُْل َهْل تََرب بٍّ ّمِ

ُِّصونَ  ب رَتَ انَّ َمَعمُك مُّ
ِ
َُّصوْا ا ب  ﴾ ِعنِدِه َأْو ِبأَيِْدينَا فرََتَ

17 

َّمُكْ ُكنمُتْ قَْوًما فَاِسِقنَي ﴿  ن
ِ
َّن يَُتَقبََّل ِمنمُكْ ا  13 ﴾قُْل َأنِفُقوْا َطْوعًا َأْو َكْرًها ل

نَْيا َوتَ ﴿   هَبُم هِبَا يِف الَْحَياِة ادلُّ ََّما يُرِيُد اّلّلُ ِلُيَعّذِ ن
ِ
ْزَهَق َأنُفُسهُْم فاََل تُْعِجْبَك َأْمَوالُهُْم َوَل َأْوَلُدمُهْ ا

 ﴾َومُهْ اَكِفُروَن 

11 

يَن يُْؤُذوَن النَّيِبَّ َوِيُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن قُْل ُأُذُن َدرْيٍّ  ﴿ ِ َّمُكْ يُْؤِمُن اِبّلّلِ َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمننَِي  َوِمهْنُُم اذلَّ ل

يَن يُْؤُذوَن َرُسوَل اّلّلِ لَهُْم عََذاٌب َأِلميٌ  ِ يَن أ َمنُوْا ِمنمُكْ َواذلَّ ِ ٌة لَِّّلَّ  ﴾ َوَرمْحَ

64 

﴿  َ َُّه َمن حُيَاِدِد اّلّلَ َوَرُسوهَلُ فَأَنَّ هَلُ اَنَر َجََّنَّ ا ِفهيَا َذكِلَ الِْخْزُي الَْعِظميُ َألَْم يَْعلَُموْا َأن  63 ﴾ َدادِلً

ْب َطأ ئَِفًة  ﴿ نمُكْ نَُعّذِ َّْعُف َعن َطأ ئَِفةٍّ ّمِ ن ن
ِ
ميَاِنمُكْ ا

ِ
 66 ﴾َل تَْعَتِذُروْا قَْد َكَفْرمُت بَْعَد ا

ن بَْعضٍّ يَأُْمُروَن اِبلُْمنَكِر َويهَْنَْوَن َعِن الَْمْعُروِف َويَْقِبُضونَ ﴿   الُْمنَاِفُقوَن َوالُْمنَاِفَقاُت بَْعُضهُم ّمِ

نَّ الُْمنَاِفِقنَي مُهُ الَْفاِسُقوَن 
ِ
هَيُْم ا  ﴾َأيِْدهَيُْم نَُسوْا اّلّلَ فَنَس ِ

66 

هُبُْم َولََعهَنُُم اّلّلُ َولَهُْم َوعََد هللا الُْمنَاِفِقنَي َوالُْمنَافِ ﴿  يَن ِفهيَا يِهَ َحس ْ َ َدادِلِ  68َقاِت َواْلُكفَّاَر اَنَر َجََّنَّ
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ِقميٌ    ﴾ عََذاٌب مُّ

وَن ﴿  نَْيا َوال ِخَرِة َوأُْولَئَِك مُهُ الَْخارِسُ الُهُْم يِف ادلُّ  61 ﴾ُأْولَئَِك َحِبَطْت َأمْعَ

َتْغِفْر لَهُْم َأْو َل  ﴿ ُْم اس ْ ًة فَلَن يَْغِفَر اّلّلُ لَهُْم َذكِلَ ِبأهَنَّ ْبِعنَي َمرَّ َتْغِفْر لَهُْم س َ ن تَس ْ
ِ
َتْغِفْر لَهُْم ا تَس ْ

 ﴾ َكَفُروْا اِبّلّلِ َوَرُسوهِلِ 

81 

ُبونَ  ﴿  87 ﴾ فَلَْيْضَحُكوْا قَِلياًل َولَْيْبُكوْا َكثِرًيا َجَزاء ِبَما اَكنُوْا يَْكس ِ

نَْيا َوتَْزَهَق َأنُفُسهُْم َومُهْ َوَل تُْعِجْبَك  ﴿ هَبُم هِبَا يِف ادلُّ ََّما يُرِيُد اّلّلُ َأن يَُعّذِ ن
ِ
َأْمَوالُهُْم َوَأْوَلُدمُهْ ا

 ﴾ اَكِفُرونَ 

81 

ْم فَهُْم َل يَْفَقهُوَن  ﴿   87 ﴾َرُضوْا ِبأَن يَُكونُوْا َمَع الَْخَواِلِف َوُطِبَع عىََل قُلُوهِبِ

ْم فَهُْم َل يَْعلَُمونَ  َرُضوْا ِبأَن ﴿  13 ﴾ يَُكونُوْا َمَع الَْخَواِلِف َوَطَبَع اّلّلُ عىََل ُقلُوهِبِ

َس بُنْيَانَُه عىََلَ َشَفا ُجُرفٍّ  ﴿ ْن َأسَّ َس بُنْيَانَُه عىََل تَْقَوى ِمَن اّلّلِ َوِرْضَوانٍّ َدرْيٌ َأم مَّ َأفََمْن َأسَّ

اِلِمنَي  َ َواّلّلُ َل هَيِْدي الَْقْوَم الظَّ  ﴾َهارٍّ فَاهْنَاَر ِبِه يِف اَنِر َجََّنَّ

411 

يَن أ َمنُوْا  ﴿ ِ َا اذلَّ اِدِقنيَ اَي َأهيُّ َُّقوْا اّلّلَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ  441 ﴾ ات

ُْم قَْوٌم لَّ يَْفَقهُون ﴿ َف اّلّلُ قُلُوهَبُم ِبأهَنَّ  477  ﴾ رَصَ
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 : حفر أ ايت الرجاءــ  7

 رمقها ال ية

 48 ﴾ فََعََس ُأْولَئَِك َأن يَُكونُوْا ِمَن الُْمهَْتِدينَ  ﴿ 

يَن أ َمنُوْا  ﴿  ِ َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا يِف َسِبيِل اّلّلِ ِبأَْمَواِلهِْم َوَأنُفِسهِْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اّلّلِ اذلَّ

 ﴾ َوُأْولَئَِك مُهُ الَْفائُِزونَ 

71 

ِقمٌي  ﴿  َّهُْم ِفهيَا نَِعمٌي مُّ نُْه َوِرْضَوانٍّ َوَجنَّاتٍّ ل ةٍّ ّمِ ُم ِبَرمْحَ مُهْ َرهبُّ ُ  74 ﴾يُبرَّشِ

نَّ اّلّلَ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظميٌ  ﴿ 
ِ
يَن ِفهيَا أَبًَدا ا  77 ﴾ َدادِلِ

ِحمٌي  ﴿   77 ﴾مُثَّ يَُتوُب اّلّلُ ِمن بَْعِد َذكِلَ عىََل َمن يََشاء َواّلّلُ غَُفوٌر رَّ

نَّ اّلّلَ َعزِيٌز َحِكمي  ﴿ 
ِ
هُُم اّلّلُ ا مَحُ  74 ﴾َسرَيْ

َبًة َوعََد اّلّلُ الُْمْؤِمِننَي  ﴿  يَن ِفهيَا َوَمَساِكَن َطّيِ هِتَا اَلهْنَاُر َدادِلِ رِي ِمن حَتْ َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاتٍّ جَتْ

َن اّلّلِ َأْكرَبُ َذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظميُ   ﴾77يِف َجنَّاِت عَْدنٍّ َوِرْضَواٌن ّمِ

77 

يَن أ َمنُوْا َمَعُه َجاَهُدوْا بِ  ﴿  ِ ُسوُل َواذلَّ اُت َوُأْولَئَِك مُهُ لَِكِن الرَّ أَْمَواِلهِْم َوَأنُفِسهِْم َوُأْولَئَِك لَهُُم الَْخرْيَ

 ﴾ الُْمْفِلُحونَ 

88 

يَن ِفهيَا َذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظمُي  ﴿  هِتَا اَلهْنَاُر َدادِلِ رِي ِمن حَتْ  81 ﴾َأعَدَّ اّلّلُ لَهُْم َجنَّاتٍّ جَتْ

َّهُْم  ﴿  َا قُْربٌَة ل هنَّ
ِ
نَّ اّلّلَ غَُفوٌر رَِّحميٌ َأل ا

ِ
تِِه ا ُيْدِدلُهُُم اّلّلُ يِف َرمْحَ  11 ﴾ س َ

يِضَ اّلّلُ َعهْنُْم ﴿   ْحَسانٍّ رَّ
ِ
ََّبُعومُه اِب يَن ات ِ لُوَن ِمَن الُْمهَاِجرِيَن َواَلنَصاِر َواذلَّ اِبُقوَن اَلوَّ َوالسَّ

هَتَ  رِي حَتْ يَن ِفهيَا أَبًَدا َذكِلَ الَْفْوُز الَْعِظمُي َوَرُضوْا َعْنُه َوَأعَدَّ لَهُْم َجنَّاتٍّ جَتْ  ﴾ا اَلهْنَاُر َدادِلِ

411 

نَّ  ﴿ 
ِ
ْم ا ِّئًا َعََس اّلّلُ َأن يَُتوَب عَلهَْيِ اًل َصاِلًحا َوأ َخَر َسي ْم َدلَُطوْا مَعَ فُوْا ِبُذنُوهِبِ  417َوأ َخُروَن اعْرَتَ
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ِحميٌ   ﴾ اّلّلَ غَُفوٌر رَّ

اُب  يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه   يَْعلَُموْا َأنَّ اّلّلَ ُهوَ َألَْم  ﴿   َدقَاِت َوَأنَّ اّلّلَ ُهَو التَّوَّ َويَأُْدُذ الصَّ

ِحمُي   ﴾الرَّ

411 

نَّ اّلّلَ اْشرَتَى ِمَن الُْمْؤِمِننَي َأنُفَسهُْم َوَأْمَوالَهُم ِبأَنَّ لَهُُم اجلَنََّة يَُقاتِلُوَن يِف  ﴿ 
ِ
َسِبيِل اّلّلِ ا

جِنيِل َوالُْقْرأ ِن َوَمْن أَْوىَف ِبَعهِْدِه ِمنَ 
ِ
اّلّلِ  فَيَْقُتلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا يِف التَّْوَراِة َوال

ي اَبيَْعمُت ِبِه َوَذكِلَ ُهَو الَْفْوُز الَْعِظميُ  ِ وْا ِببَْيِعمُكُ اذلَّ َتبْرِشُ  ﴾ فَاس ْ

444 

اِجدوَن ال ِمُروَن اِبلَْمْعُروِف  ﴿  اِكُعوَن السَّ اِِئُوَن الرَّ التَّائُِبوَن الَْعاِبُدوَن الَْحاِمُدوَن السَّ

ِ الُْمْؤِمِننَي   ﴾َوالنَّاُهوَن َعِن الُْمنَكِر َوالَْحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اّلّلِ َوبرَّشِ

447 

ِة ِمن بَْعِد مَ  ﴿  ََّبُعوُه يِف َساعَِة الُْعرْسَ يَن ات ِ َب هللا عىََل النَّيِبِّ َوالُْمهَاِجرِيَن َواَلنَصاِر اذلَّ ا لََقد اتَّ

ِحمٌي  ْم َرُؤوٌف رَّ َُّه هِبِ ن
ِ
ْم ا هْنُْم مُثَّ اَتَب عَلهَْيِ  ﴾اَكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيقٍّ ّمِ

447 

يَن أ َمنُوْا فََزادَ ﴿   ِ ا اذلَّ ميَااًن فَأَمَّ
ِ
َذا َما ُأنزِلَْت ُسوَرٌة فَِمهْنُم مَّن يَُقوُل َأيُّمُكْ َزاَدتُْه َهِذِه ا

ِ
ميَااًن َوا

ِ
هْتُْم ا

وَن  َتبْرِشُ  ﴾َومُهْ يَس ْ

471  
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 د :ــــــــــــــمتهي

يف القرآ ن الكرمي من القضااي الهامة اليت عين هبا العلامء وآ فردوا لها التصانيف  تعد قضية الإجعاز

هبذه القضية مه علامء  وآ ول من اهمت . العديدة للرد عىل الهجوم الشعويب عىل لغة القرآ ن وآ سلوبه

ول ن الإثراء الفين  . عة ظهروا يف القرن الثاين الهجريومه جام،  من رؤوس الفرق الإسالمية الالكم

بالغية  الكمية و الإجعاز القرآ ين قضية قضية ، فقد عُّدت جعازااإ  اذلي جعل القرآ ن آ كرث لفلسفي هوا و

جعازه الكرمي آ برز نبل اكن اجلانب البالغي يف القرآ   ، تيف نفس الوق قول محمد رش يد  ي. وجوه اإ

جعاز » رضا: «ض الكفاية هومن فرو و ، رشعا القرآ ن واجب فالالكم يف وجوه اإ
37

  

خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل من  اعمل آ ّن املعجزة آ مر » : ه(199)يقول الس يوطيو 

ّما حس ية آ و عقلية. ، املعارضة « ويه اإ
38

وجب  القرآ ن معجزة لنبينا الكرميملا ثبت كون »:  ويقول  

«.الاهامتم مبعرفة وجه الإجعاز
39

 

جعاز » : ه(304) الباقالين يقولو  ّن نبوة نبينا آ   ، القرآ ن اذلي يوجب الاهامتم التّام مبعرفة اإ

« عليه السالم بنيت عىل هذه املعجزة
40

. 

صادفوها يف ، وخصائص  آ جعزهتم مزااي ظهرت هلم يف نظمه » ه(:379ويقول اجلرجاين ) 

«وجماري آ لفاظها ومواقعها وبدائع راعهتم من مبادئ آ يه ومقاطعها، ، س ياق لفظه
41

. 

 

 

                                                             
37

جعاز القرآ ن و البالغة النبوية ، ص    .97من مقدمة الطبعة الثانية ملصطفى صادق الرافعي ، اإ

38
تقان يف علوم القرآ ن ،     .   384ص جالل ادلين الس يوطي ، الإ

39
تقان يف علوم القرآ ن ،    . 383ص جالل ادلين الس يوطي ، الإ

40
جعاز القرآ ن ،     . 90ص آ بو بكر الباقاّلين ، اإ

41
  . 41ص عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   
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يقول:و 
42

  

يّني آ قوُل مقــــاًل لسـُت ُآخفي ن بَدا في   ـهي  ـــــــــاإ  هي ولسُت آ رهُب خصامً اإ

ثْبـَاتي ُمعج ََل اإ يٍل اإ ْن َسبي لَّ بيَما آ صبحُت ُآبْديــــ  زٍة   ــــــَما مي  هي يفي النَّظمي اإ

َوى حُ  ُه    ـــــــــمَفا لنظمي كـــالٍم آ نَت نـــــاظم عراٍ  ْكي معىًن سي هي يـــزّجي تُ   اإ
43

 

َ  وي ـالنّح منَ  كٍ وى    حُ ــــسي  ليَس  النّظمَ  أ نَّ ا بي لمنَ عَ  وقدْ           هي ـيوّخي  تَ  يفي مضي ن
44

 

ل ن القرآ ن الكرمي حتدى  ، قد نشأ ت يف ال ساس نشأ ة بالغية نتمع آ ّن قضية الإجعاز اك

القرآ ين يشء خيرج عن طاقة  ويه آ ّن يف النظم ، عةل جعزمه ممبثهل فعجزوا ملعرفهتا العر  بأ ن يأ تو 

فقد اكن ،  من اللغة القرش ية ا آ لفه الرسولومب آ نه قد نزل بلغة قريش آ ّما و . واس تطاعهتم البرش

جعازهجحة قاطعة ذكل  ّل اعُترب ، عىل اإ لهيام. ن برو  الكهانة والسحر براب مواإ القرآ ن ولو آ ّن  وما اإ

ن اختلفت يف اللحن والاس تعامل قد نزل آ يضا بلغات  ، مثل بين سعد بن بكر، القبائل ال خرى واإ

 واكنوا لكهم عىل قر  من مكة. وغريها، ، وكنانة، هذيل و  خزاعة،و 

والغرابة املقصودة يه حسن اللفظ  ، العلامء عىل تسميهتا ابلغرائبوآ ّما ال لفاظ فقد اصطلح 

َل لغات الفرس،من  العلامء قد آ حصوا الكثري آ نّ .كام  واس تغرابه يف التأ ويل  الرومو  ال لفاظ اليت ترجع اإ

 والكثريالقليل  .فزنول القرآ ن هبذه اللغة عىل منط يعجز والقبط العربان، و  الرساينو  الرببر،و  احلبشة،و 

 .معا

 

                                                             
42

   .1عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، ص  
43

  .90تدفعه برفق وتسوقه ، انظر عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، ص   
44

 .90توّّخ اليشء حتّريه وتعّمد طلبه ، انظر عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، ص  
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ذا مّت هذا النّ » افعي:يقول مصطفى صادق الرّ   ، ى بهاذلي حتدّ  الإجعاز ظم للقرآ ن مع بقاءواإ

فظية يف بعض ال حرف واللكامت اللّ  ورب الّص عىل ما يكون يف نظمه من تقلّ  ومع اليأ س من معارضته

جعازه للفطرة اللغوية يف  وصار امم لكه،هل التّ  فقد متّ  ، حبسب ما يالمئ تكل ال حوال يف مناطق العر  اإ

.«اكن العجز فطراي فقد ثبت بطبيعتهومىت  ، نفسها حيث اكنت وكيف ظهرت وهمام يكن من آ مرها
45

 

 ، تودّل   الإسالملساهنا العربية يفودخول آ مم ليس مع اتّساع رقعة ادلوةل الإسالمية و 

َل  ل ّن العلامء قد  حتديدا، واجلانب البالغي مهنا ، القرآ ين هامتم بقضية الإجعازالاالإحساس ابحلاجة اإ

هو  وآ ّول كتا  وضع لرشح الإجعاز جعلوا من البالغة علام ميكن معه الوقوف عىل آ حوال الإجعاز.

جعاز القرآ ن(  ه(422) عىل اجلاحظ فيه بىنو  ،ه(403ل يب عبد هللا محمد بن يزيد الواسطي) كتا  )اإ

 . الإجعاز( دلئلعىل الواسطي يف )ه( 379) اجلرجاينعبد القاهر  كام بىن

ن اكنت ملتلكمني و ها كتب بالغية وال خرى فلكّ  آ ما كتب الإجعاز ّ  ين ومفرّس  اإ  نيفقهاء ولغوي

  لبن قتيبة )تأ ويل مشلك القرآ ن( ، للفراء )معاين القرآ ن(و ، ل يب عبيدة القرآ ن( جماز )مهنا:و حنويني و 

جعاز)النّ  الريض،يف جمازات القرآ ن( للرشيف )تلخيص البيان  ، للجاحظ والتبني()البيان   كت يف اإ

جعازللرمّ  القرآ ن( جعاز ايب،للخطّ  القرآ ن( اين،)بيان اإ للجرجاين  ئل الإجعاز()دل ينللباقالّ  القرآ ن( )اإ

 ن تبعوا هؤلء وساروا عىل درهبم.مّ  كثريم وغريمه

 

 

 

                                                             

 
45

جعاز القرآ ن والبالغة النبوية ، ص     .42مصطفى صادق الرافعي ، اإ
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 القـــديـــم :جــهــود عــلمــاء الفـــكــر العـــريب 

 ه(:490 )هجود آ يب عبيدة معمر بن املثىّن 

اخلوارج آ بو عبيدة  ومّمن يرى رآ ي ».  املعادي للعر  عويب اخلاريجالبرصي النحوي الشّ 

آ عمل جبميع العمل  اول جامعي ومل يكن يف ال رض خارجيا ، ن مّرةبن املثىّن موَل تمي بالنّحوي معمر 

«منه.
46

 وه( 923) آ خذ عن آ يب معرو بن العالءالعر  وآ نساهبا،  ابللغة وآ خباراكن من آ عمل الناس  

 .ه(493) وعارص ال مصعي الشعر، و النحو ه(987يونس بن حبيب )

ذا  اكن عرا  ال ايت، فيفرسحس  كام اكن ذا، قرآ ه نظراقرآ  القرآ ن اإ القرآ ن  لغوي خاص يف اإ

من كام حتّرر . معارصيه من اللغويني ينتقدونه من مما جعل الكثري ، ومعدته الفقه ابلعريبة وآ ساليهبا

غة واكن يدرك ما يف اللّ  احية اللغوية للقرآ ن.ابلنّ  فعىن ، لكوفية والبرصية ومن قيودهاماملدرس تني ا

وضعه )جمازالقرآ ن(  هل )غريب القرآ ن(، عرية بعضها ببعض.الشّ ورويقارن الصّ  ،عر من جامل فيّن والشّ 

 ّ َل البرصة عن ا عمل   يف القرآ ن الكرمي. خمتلفة ال غراضال ساليب اد اإ

ابدّلراسة يف كتابه اذلي مجع بني التفسري واللغة  آ ّن آ اب عبيدة مل يتناول قضية الإجعاز ولو

ّل آ نّه اهمّت ابجلانب البالغي للقرآ ن الكرمي اذلي هو والبالغة جعازه. آ برز ،اإ نزل القرآ ن  »يقول: وجوه اإ

ابلنَّبطية فقد  طه() زمع آ نّ  من و ، بية فقد آ عظم القولالعر  فيه غري آ نّ  مفن زمع ، ريب مبنيبلسان ع

 فظ وفظ اللّ وقد يوافق اللّ  ،لها ورة وشعارامس للسّ وهو ، فهو افتتاح الكم هو، ن مل يعمل ماواإ  ، آ كرب

 ابلفارس ية آ و غريها معناهام واحد، وآ حدهام ابلعربية وال خر يقاربه و
47

»  

                                                             
46

 .  437آ بو عامثن معرو بن حبر اجلاحظ ، البيان والتبيني ، اجلزء ال ول ، ص  
47

 .97القرآ ن ، اجلزء ال ول ، ص آ بو عبيدة معمر بن املثىن ، جماز   
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فا موظّ اجملاز يف تفسري ال ايت القرآ نية، بعض املصطلحات البالغية اك آ بو عبيدةاس تخدم و 

 ثّ  ، (تأ ويهل)و (غريبه)و (جمازه) مثل، د لها فامي بعد البالغي اذلي حتدّ  لكامت بعيدة عن املدلول

 مثيل.وقرن التشبيه اترة مبصطلح الكناية وآ خرى مبصطلح التّ  ، اس تخدم مصطلحي الكناية والتشبيه

 اكلإجياز اكتشف بعض الفنون وال ساليب البالغية اليت جاء هبا علامء البالغة فامي بعدكام 

َل  ،ابحلذف تضيات ملق  وغريهام الإناكرو  آ غراض بالغية اكلتقريروخروج الاس تفهام عن ظاهرمعناه اإ

آ سلو   وآ خريا ، رآ ن الكرمييف القمكتفيا فقط ببيان موضعه  وكذا آ سلو  التقدمي والتأ خري بالغية،

ن اكن مل يطلق عليه هذا الامس الاصطاليح ولكنه حدّ  والالتفات  يف كثري من  ده حتديدا دقيقااإ

 .نيةآ  ال ايت القر 

َلفااجملاز عنده ينرص  َل معاين ال لفاظ آ و العبارات آ و اإ  وجوه الصياغة وطرائق التعبري، ف اإ

ا هذه آ مّ  »يقول حسن طبل: العربية.ومل حيد عن سنن  وغايته يف ذكل التدليل عىل آ ّن القرآ ن معجز

لهيا يف تكل احلقبة املبكّ  فقد اكن يُشار ل ال سلويب()التحوّ  اهرةالظّ  رة من اترخي البالغة مبصطلحات اإ

ل يب  جماز القرآ ن() يف كتا وهذا ما جنده واحضا عىل سبيل املثال  مصطلح الالتفات، آ خرى غري

اهرة مندرجا حتت ا  جند كثريا من آ لوان تكل الظّ فحات ال وَل من هذا الكتففي الّص  ، عبيدة

« مصطلح )ااجملاز(
48

. 
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 .  94حسن طبل ، آ سلو  الالتفات يف البالغة القرآ نية  ، ص  
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حساق النــــّظام )  : ه(449آ بو اإ

براهمي بن س يار هو ش يخ اجلاحظ وآ حد رؤوس املعزتةل تنسب  ، النّظام البرصيبن هائن  اإ

 ّ ليه الفرقة النّظامية اليت تبن .  فرقته و يكفرونه هوجعلت العلامء ، معتقدات ابطةل  ت آ راء شاذة واإ

، القرآ ين  الإجعاز آ ّول من قال ابلرصفة يف تفسري .هو الزندقة وتويّف يف خالفة املعتصم اهتم ابلإحلاد و

 .   آ نّه مل يدّونه يف كتابهرمغ

َل آ ّن القرآ ن نفسه غري جعازه ابلرصفة و معجز، وذهب اإ ناّم اكن اإ ّن هللا ما آ نزل  »ل:يقو  ، اإ اإ

 و ، بل هو كسائر الكتب املزنةل لبيان ال حاكم من احلالل واحلرام ، عىل النبّوةالقرآ ن ليكون جحة 

ناّم مل ي «عارضوه ل ّن هللا تعاَل رصفهم عن ذكل وسلب علوهمم بهالعر  اإ
49

والقول ابلرّصفة يعين آ ّن . 

وهذا دليل الإجعاز. يقول عنه  ، مبثهل عارضوه جلاءوا ولو، عن معارضة القرآ ن  العر  قد انرصفوا

حسا فذهب ش يطان املتلكمني آ بو » الرافعي:مصطفى صادق  َل آ ن الإجعاز اكاإ براهمي النظام اإ ن ق اإ

ويه آ ن هللا رصف العر  عن معارضة القرآ ن مع قدرهتم علهيا فاكن هذا الرصف خارقا  ، ابلرصفة

.« للعادة
50

 

عا  البالغيون  وقد ، املاضية واملس تقبةل عن ال مور من الإخبار عندالنّظام جاء والإجعاز

عن معارضة القرآ ن لعجزمه  هذا القول عليه، والواحض آ ن ّمفهوم الرّصفة هو انرصاف العر  من آ نفسهم

اذلي عين به  فاكنت الرّصفة عن املعارضة يه وجه الإجعاز . بالغهتم آ مام روعة بيانه رمغ فصاحهتم و

 النّظام.
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جعاز القرآ ن ، ص    .8آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
50

جعاز القرآ ن والبالغة النبوية ،  ص     .909مصطفى صادق الرافعي ، اإ
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وهو زوال  ل ن القول ابلرصفة يلزم منه فساد آ خر، ، بنقض قول النظامتكفل املعزتةل آ نفسهم 

هنم آ مجعوا .  وخلو القرآ ن من الإجعاز، ويف ذكل خرق لإجامع ال مة ، بزوال زمان التحدي الإجعاز فاإ

يبطل كونه  وخلوه من الإجعاز ، ول معجزة هل ابقية سوى القرآ ن،  عىل بقاء معجزة الرسول العظمى

. معجزة
51

 

 ه(: 422ــهود اجلاحــظ )ج 

رئيس  بن حمبو  بن فزارة الكناين البرصي املعروف ابجلاحظ، عامثن معرو بن حبر آ بو هو 

 هل الكثري وآ خذ عهنم.، آ ابعبيدة  آ درك ال مصعي و نشأ  هبا و ودل ابلبرصة و فرقة اجلاحظية من املعزتةل.

)احليوان(، و)التاج يف آ خالق امللوك(، و)البيان والتبني(، ومن املصنفات آ مهها )البخالء( ، 

 و)نظم القرآ ن(.،  )احملاسن وال ضداد والعجائب والغرائب(و)رسائل اجلاحظ( ، و

براهمي بن س يار ملا مسع منه القول ابلرصفة آ نكره  و ، النظام وتلميذه اكن اجلاحظ صاحب اإ

ناكرا شديدا نبغ ابلبيان وعرف خمارج الالكم  به واجليل اذلي،  ،ل ن نظم القرآ ن عنده ل طاقة لبرش اإ

لهيا ل يطيقه البرش. جعاز وهو يقر حني اكن يسمع الواحد مهنم سورة قصرية يرى فهيا آ مرا اإ القرآ ن  بأ ن اإ

منا هو بنظمه العر  جعزا عرفوا  مما آ جعز ، وخمرجه يف لفظه، يف نظام الالكم  وتكل يه عةل الإجعاز ، اإ

( )احلّجة يف تثبيت النبّوة وقد حبث يف ذكل يف كتابه . علّته
52

. 
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 .13، ص  9ن  ، جبدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم القرآ     

51
جعاز القرآ ن  ،  ص    .8آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
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لو آ ّن  و ويه آ ّن هللا قد رصف العر  عن معارضة القرآ ن، ، رفض اجلاحظ القول ابلرصفة

جع السبب رباّم قد ير  و املتأ خرين بعده قد عابوا عليه تضار  آ قواهل بني رفضه القول ابلرصفة وقوهل هبا.

َل آ ّن اجلاحظ مل .كام برهن اجلاحظ  عهنا آ راءه بالغية حمددة يصدرعىل نظرية   يكن يرتكزيف ذكل اإ

جعاز  رآ يه يف الرصفة يف كتا  ورّد عىل النظام ، وآ نّه دليل عىل جّحة هللا تعاَل ، القرآ ن الكرمي عىل اإ

. )نظم القرآ ن(
53

  

جعاز ،كام  القرآ ن حتّدث اجلاحظ عن ال سلو  القرآ ين وبنّي من سامته ما جعهل وهجا من آ وجه اإ

 : اّلين قال عنهــــــــــلكّن الباق . عن الصورة البيانية فيه وحلل آ ايته آ لفاظ القرآ ن الكرمي وحتّدث عن 

 يكشف مّعا يلتبس يف ملوقــاهل املتلكمون قبهل ، ما صنّف اجلاحظ يف نظم القرآ ن كتااب مل يزد فيه  »

 «آ كرث هذا املعىن.
54

. 

من  الكثري عا  قد لحظ آ ّن عبد القاهرللجرجاين ي القارئ للرساةل الشافية يف الإجعاز و

ونرى اجلاحظ يدعي للعر  الفضل عىل ال مم لكها يف اخلطابة  » يقول اجلرجاين:.  اجلاحظ ال قوال عىل

ناكرمه ذكل جيهلهم و و، ، ويناظر يف ذكل الشعوبية والبالغة ويقض علهيم  ، يسفه آ حالهمم يف اإ

.« يطنب يطيل و ابلهتاكل يف العصبية و ابلشقوة و
55

.  
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جعاز القرآ ن ، ص    .8آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
54

جعاز القرآ ن ، ص    . 7آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
55

جعاز ، ص    .273عبد القاهر اجلرجاين ، الرساةل الشافية يف الإ
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آ ّن ابن خدلون يف مقّدمته ذكر آ ّن كتا  البيان والتبيني( للجاحظ من آ صول فن ال د   ولو

يف هذا  وهلم ،بأ نّه اكن آ فضل من اكن يف عرصه ورباّم ذكروا اجلاحظ و لك مذكور » ويقول: وآ راكنه.

َل غاية. البا  خبط و «ختليط ل اإ
56

.  

دلرجة العليا من البالغة اوهو آ ّن القرآ ن يف  ، العربية ام رآ ه آ هلك لقد رآ ى اجلاحظ الإجعاز

ن اكن قد آ خفاها ، فمل يسمل من القول ابلرصفة، ضطرا  لكنه اكن كثري الا اليت مل يعهد مثلها. . واإ
57

 

فتحّدث عن الإجياز والإطنا  وحّدد مواضعهام والعالقة  قضااي البالغة،)احليوان(  يف كتا تناول 

َل مراعاته ملقتىض احلال يف خطابه للعر   وآ شار ، يف القرآ ن الكرمي الإجياز وحتّدث عن ، بيهنام اإ

  التشبيه. املعىن و وعن ال لفاظ وتناس هبا مع ال غراض وعن اللفظ و ، وآ هل الكتا 

َل آ ّن هللا رصف آ وهام الناس عهنا. كام رسد طائفة من آ نواع العجز، ويف  وردها يف العةل اإ

 ، الفصاحة والبالغة والإطنا  وال لفاظ، تناول آ يضا مسائل البالغة اكلإجياز ()البيان والتبيني كتابه

 املعاين وخصائص البيان النبوي. البيان والتبيني البديع ادّلعاء، القصص الالكم و

ّل آ هّنا مل تكن مبثل اتبعيه اذلين  وابلرمغ من اجلهود اليت بذلها اجلاحظ يف جمال الإجعاز، اإ

آ حاكمه تبعا  التحلييل الفين بدًء من الرماين ث الباقالين فاجلرجاين، يف حني اكن يصدراعمتدوا املهنج 

  .اجلاحظ القول بنظم القرآ ن عند . وبقيت حصيةل ما قيل يف الإجعاز وذوقه ال ديب لشعوره اخلاص
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جعاز ، ص     .210عبد القاهر اجلرجاين ، الرساةل الشافية يف الإ
56

جعاز القرآ ن والبالغة النبوية ، ص    .904مصطفى صادق الرافعي ، اإ
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عىل  مقفّى غري منثور هو و كيف خالف القرآ ن مجيع الالكم املوزون واملنثور، و » يقول:

« تأ ليفه من آ كرب احلجج. نظمه آ عظم الربهان  و وال جساع ، وكيف صار خمارج ال شعار
58

. 

 : ه(473هجود ابن قتيبة )

 ينوري ل نّه اكن قايض دينور.ادلّ  غوي وحوي اللّ النّ  ، هو آ بو محمد عبد هللا بن مسمل بن قتيبة

عن آ يب عبد هللا محمد بن سالم  قتيبة وآ خذ عن وادله مسمل بن غداد . نشأ  بب و مودله هبا اكن كوفيا و

براهمي وه( 449) امجلحي حساق بن اإ  (ه438) السجس تاينعن آ يب حامت  وه( 448) عن آ يب يعقو  اإ

 ، )آ د  الاكتب(و،احلديث()غريب  ، )غريب القرآ ن(و،ة()دلئل النبوّ  : مؤلفاتهمن  . ابلكوفة وتويف

)تأ ويل خمتلف و،)تأ ويل مشلك القرآ ن( (ال خبارو)عيون ،الشعراء()طبقات و،والس ياسة( الإمامة)و

 .من آ همات الكتب كثري غريهاو احلديث  ( 

بدآ  مبا خّص به هللا تنوعت فيه القضااي البالغية حيث )تأ ويل مشلك القرآ ن( فقد  فأ ّما كتابه

تدبّرت وجوه وقد  »فقال:،  اتّساع ااجملاز،ث حىك عن الّطاعنني عىل القرآ ن الكرمي العر  من البيان و

 اخلالفات يف القرآ ن فوجدهتا س بعة آ وجه.
59

 :تعاَلواكن مّما بلغنا عهنم آ هّنم حمتّجون بقوهل  » : قالو  

يهي اْختياَلفًا َكثيرًيا ﴿ ندي غرَْيي اّلّلي لََوَجُدوْا في ْن عي ﴾ َولَْو اَكَن مي
60

 »
61

. 

آ ّما ما اعتلّوا به يف وجوه القراءات من  » : فقال ، ّث آ فرد اباب للرّد علهيم يف وجوه القراءات

ّّن حنتّج علهيم فيه بقول النيّب  لكّها شاٍف اكٍف، عة آ حرف نزل القرآ ن عىل س ب »: الاختالف فاإ

«ا كيف شئمت و فاقرؤ
62

. 

                                                             
58

 .484، ص البيان والتبيني ،  جلاحظ آ بو عامثن معرو بن حبر ا  
59

 . 43، ص تأ ويل مشلك القرآ ن  ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    

60
 [ 84سورة النساء ]   

61
 . 901، ص  تأ ويل مشلك القرآ ن ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    

62
 . 44ص املصدر السابق ،   
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 قد تبني ملن قد عرف و :»فقال الاختالف وااجملاز والتناقض  ، عقد اب  اّدعاء اللّحن ثّ  

يّل آ ي آ مهل و فيقال:قال احلائط مفال، اللغة آ ن القول يقع فيه ااجملاز، .«قل برآ سك اإ
63

تبني  و » قال: و

.« ل تُأ كّد ابلتّكرار و ل خترج مهنا املصادر هل آ يضا آ ّن آ فعال ااجملاز
64

ّما الطاعنون عىل آ   و » ّث قال: .

هجالهتم  وهذا من آ ش نعل تسأ ل  يريد والقرية ل ل ّن اجلدار ، فاإهّنم زمعوا آ نّه كذ  ،القرآ ن اباجملاز

.« وقةّل آ فهاهمموآ دلّها عىل سوء نظرمه 
65

 

، بسبب ما فيه من جماز ، وشغل ابن قتيبة نفسه كثريا ابلرد عىل الطاعنني يف القرآ ن الكرمي

وعّدها من  ازية املوجودة يف القرآ ن الكرمي.معمتدا عىل احلجاج العقيل والاستشهاد ابلس تعاملت ااجمل

هو وصف  املقلو  و ، الطرق املعربة عن احلقيقة. وواصل الكمه بعقد آ بوا  خمتلفة اكلس تعارة

التعريض، خمالفة  الكناية و ، الالكم والزايدة فيه تكرار احلذف والاختصار، ، اليشء بضّد صفته

من  يستشهد ابلكثري واكن يف لك مرة ها من القضااي البالغية املتنوعة . غري  و ظاهراللفظ معناه،

 القرآ نية. ال ايت من خمتلف السور

فاس تخرج ما يف ،  آ سهم ابن قتيبة يف تكوين البالغة العربية عن طريق مباحثه اللغوية لقد

آ رجع املعاين اخملتلفة للفظ  و ، )البديع( هبا قبل آ ن يؤلف ابن املعزت كتابهوبوّ  از،القرآ ن من آ نواع ااجمل

َل آ صل واحد ن الوا ه( 477)والفاريس( ه414) ابن جينفقد س بق  . تفرعت عنه شأ ت منه وحد اإ

  ه(.412) وابن فارس

ولكهنا ال ساس اذلي انطلق منه العلامء فامي ، وتبقى هجود ابن قتيبة تعاقب جلهود آ يب عبيدة 

ّ بالواحض آ ن ابن قتي  و قنّنوها بأ ساليب علمية حمضة. بلوروا معانيه و و، بعد ص الإجعاز يف ة قد خل

                                                             
63

 . 43، ص تأ ويل مشلك القرآ ن ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    

64
 . 999ص ، تأ ويل مشلك القرآ ن ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    
65

 . 944 املصدر السابق ، ص  
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آ ابنه بعجيب  و التأ ليف آ طامع الاكئدين، وقطع منه مبعجز » فقال: القرآ ن الكرمي يف مقدمة كتابه،

وغضا  ، ومسموعا ل متجه ال ذان ، وجعهل متلُّوا ل يُمّل عىل طول التالوة ، النظم عن حيل املتلكفني

« ل خيلق عىل كرثة الرد
66

. 

 : ( ه483 ) هجود الرماين

آ حد ال مئة  النحوي املتلكم، ، هللا الرمايناحلسن عيل بن عيىس بن عيل بن عبد و آ بوه

آ خذ .  من احلكامء املعزتةل و بن الإخش يد من رؤوس تويف هبا .ش يخه آ بو بكر ودل ببغداد و املشاهري.

 ) هل . ومجع بني عمل الالكم والعربية، والزجاج ، ابن دريد و  ، ال د  عن ابن الرساجعلوم اللغة و 

جعازالنّ ) ،و (ال لفاظ املرتادفة)و، ( القرآ ن تفسري د آ ن حيدّ  حاول من خالهلاذلي  (القرآ ن كت يف اإ

فهامه آ و حتقيق  ،السابقةلك التعريفات  مفهوم البالغة برفض يصال املعىن و اإ ك ن تكون البالغة جمرد اإ

َل  وهو للبالغة مفهوما آ خر ليختار اللفظ عىل املعىن، يصال املعىن اإ القلب يف آ حسن صورة من اإ

نّ  .اللفظ ليه النقدوصل  الصورة البالغية تلتقي بأ حدث ما نظرة الرماين النقدية ملاهية اإ احلديث يف  اإ

 هذا ااجملال.

 ميةالق و  الوظيفة التعبريية ية تتأ لف من عنرصين متاكملني هامالبالغ الصورة  آ نّ الرماين رى ي

جعازي اختصه الوجه اذل هوذاك . امجلالية  »:.يقول القرآ ين يف كتابه الرماين من بني الوجوه الس بعة لالإ

جعاز والتحدي  ، ادلواعي وشدة احلاجة ترك املعاضة مع توفر : من س بع هجات القرآ ن تظهر وجوه اإ

، ونقض العادة وقياسه بلك  املس تقبةل الصادقة عن ال مور وال خبار للاكفة، والرَصفة، والبالغة،

« معجزة 
67
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َل البالغةفالوجه  تيا لعجز املتعلق برتك املعارضة راجع اإ  اوآ مّ  ، القرآ نن مبثل العر  عن الإ

مل يكن ذكل و ، حتدامه واس تفزمه للهنوض ملعارضتهفالقرآ ن قد  . الرصف عن املعارضةالرصفة الرتك و 

نقض عاداهتم و هذا راجع  و رسائل و خطب، و جسع و طرقهم من شعر ل نه غاير و ، مهنم لعجزمه

َل الوجه البالغي  . اإ

 ،العر  بتكل املعجزات كقلب العصا آ نه حني آ جعز ،يعين الكرمي بلك معجزةاس القرآ ن قي و 

 ضته.ر اكن خارجا عن العادة ومعجوز عن معاية و فلق البحر،و احل 

َل طبقات ثالثالرماين البالقّسم و  يه طبقة دنيا و،  يه طبقة القرآ ن طبقة عليا و : غة اإ

وليست  »يقول: . املتلكمني ام تتفاوت فهيا منازل الشعراء ومرتبة بيهن آ وىف مزنةل يف الكم الناس و

فهام املعىن  ناّم و، البالغة اإ َل القلب يف آ حسن صورة من اللفظ اإ يصال املعىن اإ « البالغة اإ
68

ل نه  و.

َل عرشة ، الس بعةابلبالغة من بني هذه الوجوه  اهمت آ كرث  التشبيه، الإجياز، آ بوا : فقد قسمها اإ

 . املبالغة وحسن البيان ،التضمني ، الترصيف لتجانس،ا الفواصل، التالؤم، ،الاس تعارة

 اهامتمه بعنرصي الصورة البالغية.يف تناوهل لهذه ال بوا  العرشة عىل تفاوت يف  ث اس متر

جيازعىل الإجياز بنو  وركز جياز عيه اإ  الاس تعارة والفواصل يف القرآ ن الكرمي ،القيرَص،التشبيه احلذف واإ

. وتناول هذه ال بوا  ابلتفصيل . ث التالؤم
69

 

َلو آ ن للصورة البالغية دور دليل  يرى وهو يصال املعىن اإ  ودور القلب، تعبريي يمتثل يف اإ

 ، لبالغية اليت تناولهاويطبق نظريته هذه عىل الفنون ا به الإيصال يمتثل يف حسن اللفظ. جاميل يمت

َل دراس ته الامنذج البالغية يف القرآ ن الكرمي ، ملا حتفل به من بالغة سامية ل ترىق جاعال حمور  اإ
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يف بالغة القرآ ن  ومس تغال ثقافته الالكمية و املنطقية ، وهنا ممكن الإجعاز ، مس تواها آ ية بالغة برشية

 الكرمي.

َل جامل الصياغة و براعة الرصف يلفت تعريف الرماين للبالغة و  َل هذه ، اإ و تقس ميه لها اإ

جعاز، مهنا َل آ ن امجلةل وامجللتني ليظهره اإ هو اذلي حيقق تعريفه لها.كام آ نه قد نبّ  ال قسام العرشة ،  الإ

فامجلةل القرآ نية يه  سورة آ قرص هو  اذلي يقع فيه التحدي وال دىن ذلكل حرص القرآ ن عىل احلد

ل يف س ياق يرتبط آ وهل بأ خره لو و، معجزة  حبيث ل تتاكمل عنارصها  آ ن بالغة امجلةل ل تكون اإ

ل و يه مرتبطة هبذا اللك ،  فبالغة القرآ ن تمكن فيه ما دام مكمتال و هذا هو الإجعاز. البالغية اإ

مبعىن آ ن للك صيغة آ و  ، ال ول هو عدم الإخالل ابملعىن ، يؤكد آ مرين هممنيعنده  الإجيازو 

ن ذ ،صورة معىن فلك مجةل ختتلف عن  كرت و لو يف نفس الس ياق.ل تتفق فيه مع ابيق الصيغ اإ

هذا يعين و قتصاد يف اللفظ آ ما الثاين فهو الا صائص املعاين اليت جيب مراعاهتا.تكل يه خو  خرى،ال  

صابة صياغة امجلةل يؤ اللكمة و يف  ي يف اختيارالرباعة و حسن الإدارة حلصول الغرض، فالرتوّ  َل اإ دي اإ

«،كام آ ّن الإطنا  بالغة والتطويل عيعيّ  والإجياز بالغة والتقصري »: يقول . املعىن املراد
70

. 

جياز : عىل وهجني وهو رصحذف و  اإ جياز قي سقاط لكمة لالجزتاء عهنا  فأ ّما احلذف فهو .اإ اإ

. بدلةل غريها من احلال آ و حفوى الالكم
71

ي  ﴿ : قوهل تعاَلك   َن اّلّلي َوَرُسوهلي ﴾بََراءٌة ّمي
72

جياز  و.   اإ

. حذف املعىن من غري تكثري الالكم عىل تقليل اللفظ و  بنية هو القرص
73
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. من احلذف آ مغض وهو
74

ْ  ﴿ : ومثاهل يف القرآ ن الكرمي قوهل تعاَل  َولَُكْ يفي الْقيَصاصي َحيَاٌة اَيْ ُآويلي

﴾ اَللَْبا ي لََعلَُّكْ تَتَُّقونَ 
75

 

هبا للنفس آ ّن الالكم من  يظهر يف الوجوه اليت نبيهّنا يكون ابجامتع آ مور الإجعاز ظهور و

. البالغة يف آ عىل طبقة
76

جياز آ نّ  الرماين يرى امك   جيازمن  آ دق القرص اإ  ، لطبيعته املمتزية احلذف، اإ

قتصاد يف اللفظ من دون تضييع املعىن ، و هذا آ صعب ل نه يعين الا الكثري.يه تطويعه للمعىن و

 اثلث.موحيا بثان و فيكون اللفظ فيه دالا عىل معىن و

ويل التطو  التقصري فاعترب التطويل. و بني الإطنا  و والتقصري زالفرق بني الإجيا كام يس تطرد

ن اكن تفصيال فهو يف املواضع الإطنا  ل ن  والإطنا  بالغة. الإجياز و عيبا فهيا ذكل  اليت حيسنواإ

َل معرفة الإجياز ، لإش باع املعىن ومراتبه وتأ مل ما جاء منه يف القرآ ن الكرمي لبيان الإجعاز  لكنه يدعو اإ

   فيه .

ته فبالغ  فيه بالغة البلغاء. البا  يتفاضل فيه الشعراء وتظهر هذا و التشبيه. بعد الإجياز  

جيمعهام يكسب بياّن فهيام. امجلع بني ش يئني مبعىن 
77

هل تعاَل قوتشبيه بالغة ك شبيه عىل وهجني :ت وال  

ُروَن  : ﴿يف  ٍف لَّ يَْقدي حُي يفي يَْوٍم عَاصي ْت بيهي الّري َتدَّ الُهُْم َكَرَماٍد اش ْ ْم َآمْعَ ي يَن َكَفُروْا بيَرهّبي ي ثَُل اذلَّ ُبوْا مَّ ا َكس َ مَّ مي

يدُ  اَلُل الَْبعي َ ُهَو الضَّ ٍء َذكلي ﴾ عىََل يَشْ
78
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عن الاس تدراك ملا فات املش به واملش به به يف الهالك وعدم الانتفاع والعجزفقد اجمتع 
79

ويف  

َل اجلنة حبسن الصفة مع ما لها من  يف النفس من ال مور، ذكل البيان العجيب مبا قد تقّرر والتشويق اإ

وقد اجمتعا يف العظم. ، السعة
80

 

َل الاس تعارة ف ما وضعت هل يف آ صل اللغة عىل  بأ هنا تعليق العبارة عىل غري هاعّرف ث انتقل اإ

ابنة  هجة النقل لالإ
81

ولك  منه. مس تعارهل ومس تعار و وجعل لها مس تعار ، فّرق بيهنا وبني التشبيه و .

 ويه آ صل ادللةل عىل املعىن يف اللغة ، اس تعارة ل بد لها من حقيقة
82

ما جاء يف القرآ ن من  يذكر و.  

ََل َما  ﴿ : من ذكل قوهل تعاَل و من وجوه الإجعاز. الاس تعارة عىل هجة البالغة اليت يه وجه
ِ
ْمنَا ا َوقَدي

نثُوًرا ٍل فََجَعلْنَاُه َهَباء مَّ ْن مَعَ لُوا مي ﴾ مَعي
83

ْمنَا ﴿ هللا تعاَل اس تعار . ل ّن القدوم  لدللةل عىل معدّن ، ﴾قَدي

 يف هذا حتذير من الاغرتار ابلإهمال و ، آ بلغ
84

 

يرٌ تاََكُد  ﴿ : يقول تعاَلو   هيَا فَْوٌج َسأَلَهُْم َخَزنهَُتَا َآلَْم يَأْتيُكْ نَذي َن الَْغْيظي لُكََّما ُآلْقيَي في ُ مي ﴾ تََمزيَّ
85

  ،

 ل ن مقدار شدة الغيظ عىل النفس حمسوس، والاس تعارة آ بلغ  ، احلقيقة يه من شدة الغليان ابلتّقاد

ليه من شدة الانتقام مدرك ما يدعو َل شدةفقد اجمتع شدة يف  ، اإ  لــــــــانتقام يف الفع النفس تدعو اإ

. موقع احلمكة وآ دل دليل عىل سعة القدرة و الوعظ، يف ذاك آ عظم الزجر وآ كرب و
86
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َل جانس ل ن الثالثة تنظرالتمع الفواصل و  عند الرماين يلتقيآ ما التالؤم ف و   البناء الصو ي يف اإ

 والقرآ ن الكرمي هو ، تعديل احلروف يف التأ ليف و نقيض التنافر هعند وهو . الكرميآ سلو  القرآ ن 

َل جانب املتالمئ يف جعلها الرّماين الوجه الثالث من  الطبقة العليا اليتاملتالمئ يف  آ وجه التأ ليف اإ

 الطبقة الوسطى و املتنافر.

وتقبل معناه يف ، وسهولته لفظا  ، وبالغة التالؤم عند الرّماين تمكن يف حسن الالكم مسعا

فهام .النفس ل ن الالكم يف جوهره جتس يد صو ي ملا يف  ، فالبناء الصو ي يف التالؤم يوجب حسن الإ

خارق، مل  اين آ ن الصوت اذلي مُسع من القرآ ن يف متازجه يشءلقد آ درك الرمّ  عقول الناس و قلوهبم .

ّ  ، القرآ ن الكرمي وهنا بيان لإجعاز، تأ لفه ال ذان العربية ن آ صغيت معاين اللكامت و ن آ غفلت واإ  ك حىّت ل 

َل القرآ ن لوجدت فيه ما مل جتده يف الكم البرش.  اإ

بداعهم اكلفرق ما بني قّ ،آ ن الفرق بني تالؤم القرآ ن وبني ما آ بدعه املتلكمون  ذكر كام ة اإ

. كرمي اذلي رصف العر  عن معارضتهل ننا ل جند يف الكهمم ما جنده يف سور القرآ ن الواملتنافر،

 ال خري من اللكمة يامتزجاحلرف و ،  من اللكمة قبلها ن اللكمة يامتزج مع احلرف ال خريمفاحلرف ال ول 

َل آ صوات كام نظر .مع احلرف ال ول من اللكمة بعدها َل  اإ احلروف املتجاورة يف اللكمتني وليس اإ

ذن معجز.آ صوات حراكت احلروف  ، فصوت القرآ ن اإ

اليت اذلي فيه هو الفواصل و  ، القرآ ن الكرميفليس منه يشء يف ه عيبا، عدّ  جع فقدالسّ  وآ ّما

 . من حيث آ حوالها الصوتية وتالؤهما ملوقع املعىن،  ها من بالغة القرآ ن املعجزةعدّ 
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 ي الوظيفة التعبريية وهذا رسّ فهيي تؤدّ  ، والفواصل دامئا تكون اتبعة للمعىن اذلي يقتضهيا 

َل نفي السجع  . بالغهتا ال جساع عيب ل ّن  ، فيه من ذكل فواصل وتسمية ماوقد ذهب الرماين اإ

. والفواصل بالغة
87

  

 ه(:488) ا بـــــياخلـــطّ 

براهمي اخلطايبآ بو سلامين  هو لغواي آ خذ وشاعرًا،  آ ديباو  اكن فقهيا حمداث . آ محد بن محمد بن اإ

سامعيل الصفار. اللغة عن   ،( نن يف رشح حصيح البخاريآ عالم السّ  )تصانيفه  من آ شهرآ يب عيل اإ

جعاز) و، (غريب احلديث)و ،(معامل السنن يف رشح سنن آ يب داوود)و  .(القرآ ن البيان يف اإ

جعاز ايباخلطّ  كتا  البيان فقد خصه افأ مّ  من خالهل املذاهب  وآ نكر الكرمي،القرآ ن  لبيان اإ

لهيا بعض العلامء ل ن  و ظم.ابلنّ لرصفة واجلاحظ اذلي قال اكلنظام اذلي قال اب،املعروفة اليت ذهب اإ

لباس، مل يقتنع اخلطايب جبهود سابقيه و غامض و   الإجعازاب فعرض  وا،لو آ هنم مل يقرّص  يف غاية الإ

 .وهجودهام يف الإجعاز املثىن وابن قتيبة ل يب عبيدة بن معمر

موقفه من القرآ ن الكرمي وهجا  فقد عُدّ  ورمغ آ ن اجليل اذلي نزل فيه القرآ ن قد آ حك البيان،

جعا خبار قرآ ن معجزكام آ ن ال، زهمن وجوه اإ هو ما ليس يف مقدور البرشو ، غيبية  ربأ مو  مبا فيه من اإ
88

 

خبار هللا ومُ ﴿،﴾امل﴿:يف قوهل تعاَل اكإ َيْغليُبونَ  ﴿يفي َآْدىَن اْلَْرضي ،﴾ غُليَبتي الرُّ ْم س َ ي ن بَْعدي غَلهَبي ﴾َومُه ّمي
89
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جامع العلامء حول بالتساءل اخلطّ  ثّ  .اكن آ ول من  القرآ ن اليت ل توجد يف غريهغة ايب عن اإ

عىل  فالوقو  بل حاول، ل البديع  و التشبيه والاس تعارة يتلكم يف مل.البالغي الإجعازدرس  آ دار

يف  جعازرفة وجه الإ عليه مع رمغ آ نه تعذر ،البالغة القرآ نية من خالل حقائق قامئة عىل آ راكن من ال دةل

 . القرآ ن الكرمي

حفازت بالغات  ، متفاوتة املراتب وادلرجات يف البالغة الالكم خمتلفة وفقال آ ن آ جناس 

 ، آ جناس الالكم خمتلفة»يقول:  ومجع القرآ ن بني العذوبة واجلزاةل واملتانة.، القرآ ن عىل لك صنف مهنا 

 رصني اجلزلمفهنا البليغ ال . ودرجاهتا يف البالغة متباينة غري متساوية، ومراتهبا يف نس بة التبيان متفاوتة 

الطلق الرسل. وهذه آ قسام الالكم الفاضل احملمود دون  ومهنا اجلائز ومهنا الفصيح القريب السهل،

« الهجني املذموم اذلي ل يوجد يف القرآ ن يشء منه البتة
90

  

َل آ ن بالغات القرآ ن اخملتلفة يه نتاج آ حوال  وقارن بني الكم الناس وبني القرآ ن، فوصل اإ

ن اج ، نفس ية خمتلفة وهنا ، اخلارقة اليت خص هبا القرآ ن  امتع اجلزاةل والعذوبة من ال موروابلتايل فاإ

ئُْب  ﴿ قوهل تعاَل:في ف . ممكن الغرابة نَا فَألََكَُه اذّلي نَد َمتَاعي ُق َوتََرْكنَا يُوُسَف عي ّنَّ َذَهْبنَا نَْستَبي
ِ
قَالُوْا اَي َآاَبَّن ا

 َ ّينَا َول ٍن ل نيَ َوَما َآنَت بيُمْؤمي قي ﴾ ْو ُكنَّا َصادي
91

خوة ياّدعى القوم ، ئب آ نّه عىل اذلّ عليه السالم سف و ومه اإ

ايمه بأ ثر يشهد بصحة ما ذكروه آ لكه آ الك وآ ىت عىل مجيع آ جزائه، . خوفا من مطالبة آ بهيم اإ
92

واستشهد  

 . يف املقابل من الشعر
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 : الفرزدق قال 

نْ  بي ئْ اكذّلي  ّمي العَ  ني لبْ  َس فىًت ليْ  َ  هي بي احي َص بي ى    آَ رَ  اإ ُ  وَ هُمًا فَ مًا دَ وْ ي  هُ آ لكي
93

 

 : وقال العباس بن مرداس

َ ذَ  َت ا آ نْ ــــــة آ مَّ ــــــراشَ  خُ آ ابَ   ر     فَ ـــَ فا ن
ِ
 عُ بْ م الضَّ هُلكُُ أْ مل تَ ي مي قوْ  نَّ ا

94
 

رابط هلام ّنظم لفظ حامل ومعىن به قامئ و ، ثالثةالالكم  عنارصآ ن اخلطايب  يرىو 
95

. 

 يف قلبه من املشاعر.،ووما يتودل يف خاطره من ال فاكر ،متكنه من املعاين تكون مبقدار ال ديبمفقدرة 

قامة الالكم عىل هي ، البيان  آ خر من عنارص وهناك عنرص ئة من الصياغة حتفظ دقائق الالكم . وهو اإ

ول يف التأ ليف ، فال ترى يف ال لفاظ آ فصح وآ جزل وآ عذ  من آ لفاظه ،والقرآ ن مجع العنارص الثالثة

ذن يف النظم فوجه الإجعازلتالؤم آ شد من نظمه . وا بذكل يكون  و فصاحة ال لفاظ. وحصة املعاين و اإ

معىن محمول  لفظ حامل وبذكره ل صول الالكم من  من البيانيني املتخصصني الكثرياخلطايب قد س بق 

 .رابط جامع و

هو عمل بدقائق معانهيا اليت ، والعمل هبا  م اخلطايب عن ال لفاظ وقال آ هنا معود البالغةتلكّ و 

ن تشاهبت تامتيز . فالفروق بني ال لفاظ تلتبس عىل كثري من ال دابء ل هنا يف الاس تعامل البليغتظهر  واإ

كام رد عىل الكثريمن الطاعنني يف القرآ ن الكرمي  . آ دق متايز، وهذه الفروق قد توفرت يف القرآ ن كثريا

لكامت القرآ نية ليست واقعة يف مواقعها،مبينا خطأ ها ومربزا صواهبا وجامل واذلين زمعوا بأ ن بعض ال

البالغة فهيا.
96
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وآ حوال ، واملواعظ  ،والرشائع،كام آ ّن مجع مجةل من ال غراض ادلينية وادلنيوية اكلقصص 

علهيا من قراءة سورة ويتيح للقارئ آ ن يتعرف ، فيه معوم النفع ، ال خرة وغريها يف السورة الواحدة 

البالغي واب  من  الإجعاز من مظاهر هذا التعّدد مظهرا بل اعترب ن لكه،دون آ ن يقرآ  القرآ  واحدة 

آ ما آ ساليب . من بالغة الالكم ايب آ ن حذف ال جزاء اليت يدل علهيا املذكوروقال اخلطّ  آ بوا  التحّدي.

َل فقسمها، التكرار  .افة ومنه الكثري يف القرآ نمحمود فيه يشء من الإضوآ خر مذموم  اإ

مل يدخهل اخلطايب  وآ خر وجه من وجوه الإجعاز فيه آ حد عنارص بالغته. التكراراخلطايب  دّ وعَ  

 هو الروعة اليت للقرآ ن يف قلو  املسلمني وآ سامعهم سواء آ قروا آ و حجدوا.، و يف الوجه البالغي 

 : ه( 304) ين الّ ـــاقـــهجود الب

 املتلكم املشهور، ين البرصيمحمد بن الطيب بن القامس املعروف ابلباقالّ  هو القايض آ بو بكر

هل . يف عمل الالكم وغريهمن التصانيف  صنف الكثرين ال شعري. اكن عىل مذهب الش يخ آ يب احلس

جعاز مؤلفه الكبري َله اذلي نبّ  القرآ ن( )اإ ل هنا آ صل ادلين ، زآ مهية دراسة مسأ ةل الإجعا من خالهل اإ

 . التوحيدوقاعدة 

ومل يداخلها مع عمل الالكم وعمل ، وال د   عمل الشعرمن  الباقالين، عند اكنت قضية الإجعاز 

اول حيث يتن» يقول محمد مندور: د طرائق الالكم فظلت آ دبية خالصة.فعاجلها يف حدو  آ صول ادلين،

، وتكل يه اخلطة  فيظهر بذكل آ ّن القرآ ن آ بلغ وآ فصح وآ بدع منهاملؤلف الشعر ابلنقد ليجرحه ، 

جعاز القرآ ن يف ذاته ، قدر تدليهل عىل ذكل بتسخيف ما عداه من  العامة للباقاّلين اذلي ل يدلل عىل اإ

«قول.
97

  عن القرآ ن الكرمي وعن النيب الكرمي. بنفى الشعر آ نه آ قرّ  غري .
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 فقال ،عن القرآ ن وعن النيب قد علمنا آ ّن هللا تعاَل نفى الشعر »:  باقاّلينيقول ال 

نٌي  ﴿ :تعاَل بي ْكٌر َوقُْرآ ٌن مُّ لَّ ذي
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
ي هَلُ ا ْعَر َوَما يَنَبغي َّْمنَاُه الّشي ﴾َوَما عَل

98
 :﴿ الشعراء وقال يف ذمّ  . 

ُعهُُم الَْغاُوونَ  َّبي َعَراء يَت ﴾َوالشُّ
99

ميُونَ  ﴿ ُْم يفي لُكّي َواٍد ََيي ﴾ َآلَْم تََر َآهنَّ
100

هذه َل آ خر ما وصفهم به يف ، اإ  

نُونَ  ﴿ :تعاَل  وقال ال ايت. ٍر قَليياًل َما تُْؤمي ﴾ َوَما ُهَو بيَقْولي َشاعي
101

 »
102

 

َل برورة احلفاظ عىل سليقة العربية اليت نزل هبا القرآ ن الكرمي ل نه  الباقاّلين آ شار كام اإ

جعازه برورة لبقاء الوعي به و  ول ن الباقالين قد ث برورة صقل ال جيال هبذه اللغة وهذا ال د . ، ابإ

، فامي اس تخرجه العلامء حول القرآ ن الكرمي من معارف  ، فقد نظر عاش يف القرن الّرابع الهجري

 و والقليل ابملقارنة فهو طريق آ مغض من طريق النحو، وقاسه مبا اس تخرجوه حول قضية الإجعاز

   الالكم .

جعاز فأ ّما كتابه ؤلفني امل ّث تقصري، ف البحث فيه القرآ ن ورشفقد بنّي فيه رشف  القرآ ن( )اإ

جعازه  يف  تناول الكثري من قضااي الإجعاز ثّ  ،)نظم القرآ ن( اجلاحظ يف كتابه تقصري و،يف بيان وجه اإ

ومّما يبطل ما ذكروه  » : كام رفض القول ابلرصفة فقال. القرآ ن ابلتحليل والاستشهاد ابل ايت القرآ نية

« املعارضة ممكنة مل يكن الالكم معجزا آ نّه لو اكنت، من القول ابلرصفة 
103

 

جعازالباقاّلين  ذكرو   وعن ال مور، عن الغيب  اعرة الإخبارونقل عن ال ش، القرآ ن  وجوه اإ

عارض بعض ال شاعرة يف و  ، القرآ ناش متل علهيا نظم  عرشة معاين ّث ذكراملاضية و عن بديع النظم .

 . موافقة ملقتىض العقل وجه من وجوه الإجعاز بعلل معلةل ال حاكم الرّشعيةقوهلم آ ّن 
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99
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101
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 .والفرق بيهنام عرّث وصف الشّ رسد آ نواع البالغة والبديع فيه ،و وخمت بوصف القرآ ن الكرمي 

ن زمع زامع آ نّه قد وجد يف القرآ ن »  : يقول . اشعر  اأ ايت من القرآ ن الكرمي ملن زمع آ هنّ بكام آ ىت  فاإ

« شعرا كثريا
104

ْم َويَْشفي ُصُدوَر  ﴿ : قول هللا تعاَلك  ُُكْ عَلهَْيي ْ َويَنرُصْ مهي زي يُكْ َوخُيْ أَيْدي هْبُُم اّلّلُ بي قَاتيلُومُهْ يَُعّذي

نينيَ  ْؤمي ﴾ قَْوٍم مُّ
105

 : قول امرؤ القيسك فهو من الوافر ، 
106

 

قُهَـــــلن          ي ـــــــــــــــقُ  أ نَّ ــــك     َزاٌر  ــــــا غي ــــــا غمٌن نُسّوي صي َا عي َّهتي ل  ُروَن جي
107

 

واجلوا  عن هذه ادّلعوى اليت اّدعوها آ نه ما اتفق يف ذكل من ،  وحنو ذكل يف القرآ ن كثري

 ولو اكن ذكل شعرا »يقول: مىت اختلف الروي خرج عن آ ن يكون شعرا. ، القرآ ن خمتلف الروي

َل معارضته  لاكنت النفوس تتشوق  آ هل الزمان الواحد، مس تصعب عىل غري ل ّن طريق الشعر، اإ

«يتقاربون فيه آ و يرضبون فيه بسهم وآ ههل 
108

 

 ث بيان وجه ادللةل عىل ،  معجزهتا القرآ ن الكرميواليت      كام حتدث عن بيان نبوة الرسول

وهمام  ، بل آ جعزه آ بدا ،حفسب آ طوار حضارتهمن  الإنسان يف طور مل يعجز فهومعجز. القرآ ن  آ نّ 

نا نبي آ نه آ ية ل نه مشحون ابدلللت الرصحية عىل ، اتسع عمل الناس به فسوف يظل معجزا هلم 

 الكرمي.
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 [ 93سورة التوبة  ]   
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جعاز القرآ ن     و البيت من ديوان امرؤ القيس ..  78، صانظر آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
107
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هو ما يثبت آ ن العر  قد جعزوا عن طريق ،  عىل آ ن القرآ ن معجزاملراد ببيان وجه ادللةل و 

تيان مبثل فالعجز ،عن آ ن يأ توا مبثل القرآ ن الكرمي الرواية واخلرب،  يف آ ية واحدة تعاَل قوهل عن الإ

ومّما يبطل ما ذكروه  » : يقول عنه القليل والكثري. ذلكل يس توي يف املعجوز ،عن القرآ ن لكه اكلعجز

« آ نّه لو اكنت املعارضة ممكنة مل يكن الالكم معجزا، من القول ابلرصفة 
109

  

ل نه ما  ،عليه السالم ملصحف الرشيف هو ما نزل به جربيلث يثبت الباقالين آ ن ما يف ا

مّ  يف جعيب  آ و نظرا،آ و قصدا للفصاحة ، والتفسريا حفظا للفقه حفظه املسلمون وتواتر نقهل بيهنم اإ

  آ مره.

جعاز لّرافعي عن كتا  الباقالينامصطفى صادق يقول  عىل آ ّن كتابه قد استبّد  » : القرآ ن( )اإ

فيه جبملهتا من الالكم والعربية والبيان والنقد ووىف واحمتل املؤنة  هبذا الفرع من التصنيف يف الإجعاز،

ليه من آ ّمهات املسائل وال صول اليت آ وقع الالكم علهيا  ، حىت عّدوه الكتا  وحده ، بكثري مما قصد اإ

.« ل يرشك العلامء معه كتااب آ خرا يف خطره ومزنلته
110

 

جعاز آ نّ الباقالين  يقول دراك اإ فاحلجة  ،هامعرفة فنون الالكم لك التنايه يف  هو، نظم القرآ ن  اإ

من  العر  ظهر وتكل يه حمكة التحدي.كام آ ن جعز،  الاكفة عىل عن يأ توا مبثهل القامئة يه العمل بعجز

وابلرمغ من آ ن اجليل اذلي نزل فيه القرآ ن اكن متناهيا  . آ ايت التحدي آ ي قبل نزول ، مطالبة غري

ل آ ن اختالف آ حواهلم بني الإميان و الكفر ، هيف معرفة صنوف الالكم مما يقتض الإميان ب حال دون  اإ

 . ذكل

                                                             
109

جعاز القرآ ن ،    . 34ص  آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
110

جعاز القرآ ن والبالغة النبوية  مصطفى صادق الرافعي ،    . 907، ص اإ
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جعاز كام  تناههيا وانتفاع ذا الطبع هبا، بالغة القرآ ن اذلي يعرف مىت مسع، وتصور آ ابن عن اإ

َل آ ن العنارص البالغية اخلاصة  اذلي ليس هل صورة يه البحث عن اليشء فيه و ، ابلقرآ ن وتوصل اإ

ل يف القرآ ن ، يف الكم الناس اذلي فاجأ  البيان املعروف عند القوم هبذه  ، مبعىن البحث عام ل يوجد اإ

َل سور الهيأ ة العامة. َل آ ايت متوزعة يف املصحف عىل  والسور،  طوال وقصار والقرآ ن ينقسم اإ اإ

فهو  مقفى، موزون غري متاما ل صناف الالكم من موزون ومسجوع و وهو مغاير، النسق املعروف 

 . ل جسعا و شعراليس 

، لسجع آ ن املعىن يتبع اللفظ يف ا ابعتبار، وقوعه فيه  جع عن القرآ ن وين السّ ونفى الباقالّ 

ل ن  فاصةل، يهيؤديه ويسمّ  و يتفق مع السجع اذلي خيدم املعىن وهو وهذا ليس يف القرآ ن منه يشء.

 . الفواصل اتبعة للمعاين اليت تتبع ال جساع

مل . مفذهبه ك شعري مل خيرج عن مذهب الرماين املعزتيل يف قضية السجع يف القرآ ن الكرمي 

لو  و بل صوره يف القرآ ن يه اليت امتنعت علهيم وذكل هو الإجعاز، ، يكن السجع ممتنعا عىل العر 

ومن اّدعى ذكل مل يكن هل بّد  » : يقول . آ ن القرآ ن مل يعجزمه هبذه الفنون البديعية ل هنم متكنوا مهنا

« ول السجع ول الالكم املوزون غري املقفّى شعرال من آ ن يصحح آ نّه ليس من قبيل 
111
  

 وو بديع املعاين رمغ كرثة ال غراض مجةل القرآ ن من حيث رفيع البالغة  ومن وجوه الإجعاز

عن  الباقالين الكم الناس املعرّب ل تأ مّ  .الاختالف وقوعها يف و النفس البرشية جعز يظهر اممّ  ، تنوعها

ث وجد القرآ ن قد تناول املعاين اخملتلفة واملتنوعة من صياغة املوعظة وسوق  نفوسهم فوجده حمدودا،

 .احلجة 

                                                             
111

جعاز القرآ ن ،    . 78ص  آ بو بكر الباقاّلين ، اإ
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َل آ ايت هللا   ووصف اجلنة والنار السامءجدها قد تناولت وصف ال رض و و ف، ولفت اإ

ن تكررتوادلقة احلمكة يف درجة واحدة من  القرآ ين تناولوالقصص  وهذا ما يكشف عن براعة  ، واإ

 النظم.

َل الوعيد آ و من احلديث عن  واختالف املعاين ل يقصد منه الباقالين الانتقال من الوعد اإ

َل القصص آ والقيامة منا يقصد منه العالقات بني املعاين اجلزئية يف امجلةل وامجل  ، آ ايت هللا اإ كنظم .لتنيواإ

وفيه من ادلقة والإحاكم سواء تباعدت املعاين آ و  ، الهنيي عن طريق العطفث  الالكم عىل وجه ال مر

َل غرض تظهر بصورة واحضة يف تناول السورة اكمةل ،تقاربت كام آ ن  . فبالغة اخللوص من غرض اإ

ونفى آ ن يكون  ، حمدودة ة كام فعل الرماين بل جعلها غرييف عرش وجوه البالغة  الباقالين مل حيرص

جعاز َل وجوه البديع بل بلغت فيه الغاية فقط واعتربه جنسا من آ جناس البالغة و القرآ ن  اإ راجعا اإ

. الإجعاز ليس وقفا عليه
112

 

 : ( ه392)هجــود القـــايض عــــبد اجلبـــّـار

قاض آ صويل  احلسن البغدادي،كنيته آ بو اهلمذاينعبد اجلبار  بن آ محد بن القايض عبد اجلّبار

ليه رايسة املعزتةل لقبوه بقايض القضاة، وش يخ املعزتةل يف عرصه، هل مؤلفه ومات ابلري. انهتت اإ

 وقال آ ّن املتقّدمني قالوا هبا، اذلي آ بطل فيه القول ابلرّصفة  )تزنيه القرآ ن عن املطاعن( املعروف

منه  اذلي خصص جزًءا ، لعدل()املغين يف آ بوا  التوحيد وا وهل كتا لعجزمه عن معارضة القرآ ن.

جعاز ناّم هجد لالس تدلل لإجعاز ، تناول البالغيني مل يتناول القايض قضية الإجعاز . القرآ ين لالإ القرآ ن  واإ

 من هجة الفصاحة وحصة التحّدي .
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 . 42، ص البالغة العربية ، عيل عرشي زايد   
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ذا  ل يتعلق به الإجعاز ، آ ي الطريقة يف آ ن النظم وتتلخص هجوده يف الإجعاز ل اإ اإ

ليه الفصاحة اليت هوالنسق والنظم عنده  ترتبط حبسن املعىن وجزاةل اللفظ. انضافت اإ

جعاز، ل وهو والطريقة، بق ليكون وهجا لالإ فاختصاص القرآ ن ابلفصاحة والنظم  يكفي فيه الس ّ

  دت الطريق آ مام عبد القاهر ليضع نظرية النظم.همّ  راءل  هذه ا وانفراده هبام يوجب كونه معجزا.

واستشهد بأ ايت اص القرآ ن مبزية يف رتية الفصاحة. عقد القايض فصال يف اختص

فعرض قول الباطنية بأ ّن  ّث انشغل ابلرّد عىل مطاعن اخملالفني يف القرآ ن، قرآ نية خمتلفة.

وفيه تناقضا يف اللّفظ واملعىن  تالفا ووآ ّن فيه اخ  ظاهر، للتزنيل يف القرآ ن تأ ويل ابطن غري

  والتطويل. آ يضا التكرار

عائشة بنت  تقول االبالغيني،ميني ل لالكطريقة ا عىل الاحتجاج يف الاس تدلل همهنج واكن

جعاز وحسبنا عىل لكّ  » : الّشاطئ  وآ عطاّن مفهوما حمرر القرآ ن بفصاحته حال آ نّه آ كّد نرصه لوجه اإ

 ين ما عرف العر  من منظوم ومنثور.ليراد به جمّرد طريقة مبتدعة يف صياغة الالكم تبا ملعىن النّظم،ا

ناّم انفرد معها برتبة يف  آ ّن مثل القرآ ن  دون آ ن يظنّوا الفصاحة عرفها آ هل التقّدم مهنم مبجّرد سامعه،واإ

« . يواىت من رامه
113

 

 :  ( ه343 الشـــريف املـــرتـــض )

آ حد ال مئة يف عمل الالكم وال د   بن آ محد احلسني بن موىس، آ بو القامس عيل بن الطاهر هو

 قرآ   آ محد يف دوةل بين العباس. آ بوه النقيب آ بو ، الريضآ خو الرشيف  تويف يف بغداد، و ودل والشعر،

 مقاةل يف آ صول ادلين، هل تصانيف عىل مذهب الش يعة و. ث عىل ابن النعامن  مع آ خيه عىل ابن نباتة،

 غريها. آ مايل املرتض واملسائل النارصية و مرشع الفصاحة، هنج البالغة و

                                                             
113
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لهيا يف معارضة  تعاَل ومفهوهما عنده آ ن هللا،فة قال ابلرّص  قد سلب العر  العلوم اليت حيتاج اإ

تيان مبثهل، فهم  بالغة وفصاحة، عليه من بيان و آ ي آ هنم آ وتوا القدرة عىل املعارضة مبا اكنوا القرآ ن والإ

تيان مبثل القرآ ن، بسبب آ هنم سلبوا العمل اذلي يس تطيعون لكهنم عاجزون قادرون عىل النظم و  عن الإ

. يف معناهبه حمااكة القرآ ن 
114

 

 ه( : 323ابن حــزم ال نــد لـيس الظـاهــري )

 ل بيه من قبهل رايسة الوزراء. ودل بقرطبة آ ين اكنت هل و ، فقيه وعامل ال ندلس يف عرصه

َل العمل والتأ ليف وانتقده العلامء والفقهاء لقوهل ابلرصفة  ،(الفيَصل يف امللل ال هواء)هل  . انرصف اإ

 كتابه يف الإجعاز و (مجهرة ال نسا  الإحاكم يف آ صول ال حاكمو)، (ظاهرياحملىل يف الفقه الو)

 .( الفصل يف سبب الإجعاز)

تعليل كتا  هللا  ذكل بعدم جواز وفرس املرتض لقوهل ابلرصفة، مل يهتم كام اهتم النظام و

آ حدا  نرمل  » الرافعي:مصطفى صادق النصوص من غري تأ ويل . قال عنه  وآ خذ بظاهر تعاَل ورشعه،

نه قال يف كتابه الفصل: )الرصفة( هذه اللكمة فرّس  ن الكم غري اكبن حزم الظاهري، فاإ  )مل يقل آ حد اإ

وهذا  قال: . منع من مماثلته آ صاره معجزا و لكن ملا قاهل هللا تعاَل وجعهل الكما هل، هللا تعاَل معجز،

َل غريه( نقول ل نه ملا قاهل  من آ ن يكون اكفيا آ يضا، : بل هو فوق الكفاية وآ كرث برهان اكف لحيتاج اإ

َل غريه ل ابن حزم وجعهل رآ اي هل آ صاره اكفيا ثبات الإجعاز و . حيتاج اإ ثبات آ نه الكم  هل يراد من اإ ل اإ اإ

 « هللا تعاَل؟
115

  

 

                                                             
114

جعاز القرآ ن مبامصطفى مسمل ،     . 34، صحث يف اإ
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 : ه(333ابــن ســنـان اخلـــفايج)

 وال ديب.اكن يرى رآ ي الش يعة. الشاعر عبد هللا بن محمد بن سعيد آ بو محمد اخلفايج احلليب،

 مع آ ن فصاحة القرآ ن اكنت يف مقدور ، ممن قالوا ابلرصفة .( الفصاحة رس)و( ديوان اخلفايج ) : وهل

 . الرصف العر  لول

، فعرفهام ومثل هلام وفرق بيهنام  عن الفصاحة والبالغة، الفصاحة( )كتابه رس حتدث يف

ل نه مل يكتف  وقد رصح ابعتقاده مبذهب الرصفة يف الإجعاز واشرتط للفصاحة ولتأ ليف الالكم رشوطا.

جعازه بفصاحة القرآ ن دليال جعاز» يقول يف الكتا   . عىل اإ َل التحقيق وجدّن وجه اإ ذاعدّن اإ القرآ ن  واإ

« بأ ن سلبوا العلوم اليت هبا اكنوا يمتكنون من املعارضة.، رصف العر  عن معارضته 
116

 . 

الطبقة العليا ملا ضاّم تأ ليف حروفه تالؤم يف احلروف، فيكون القرآ ن يف يف ال  الإجعازيرى  و

 من رشوط الفصاحة اليت التأ ليف جزء يسري مهنا
117

وتأ ليف  متالمئ ومتنافر، التأ ليف عىل بربني: و .

. فصيح الكم العر  من املتالمئ القرآ ن و
118

 

 : ه(379جـــهود عــــبد القاهـــر اجلرجـــــاين)

 من آ اكبر ، آ حد علامء الالكم، بن عبد الرمحن اجلرجاين  القاهر آ بو بكر عبد هو الإمام 

مام النحاة كام سامه احلافظ اذلهيب. ودل وعاش جبرجان حىت تويف هبا. اكن شافعي املذهب  النحويني واإ

واس تغّل ثقافته الالكمية املنطقية يف  ، آ خذ عن آ يب احلسن محمد ابن عيل الفاريس آ شعري ال صول،

عن طريق بعض ترجامت كتايب  كام اّطلع عىل طرف من الثقافة اليوّننية ، وضع نظريته البالغية

)املقتصد و ، )املغين يف رشح الإيضاح( مهنا املؤلفاتمن  آ رسطو)فن الشعر(و)اخلطابة(.صنّف الكثري
                                                             

116
 . 900ص ، رّس الفصاحة ، اخلفايج  ابن س نان  

117
 . 900املصدر السابق ، ص   
118

 . 909املصدر السابق ، ص   
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 )العوامل املائة(، ورشح كتا  الواسطي يف الإجعاز)املعتضد( و)املقتضب( يف و يف رشح الإيضاح(،

 عمل البيان( و)دلئل  الإجعاز(.  )آ رسارالبالغة يف، و )الرساةلالشافية(،و )امجلل ورشهحا(و

الثالثة ويه  من هجود السابقني يف علوم البالغة اجلرجاين عىل مجع ما تبعرث دور مل يقترص

وال بوا  والفصول  واملدروسة، َل تعميق النظرات املكتشفةذكل اإ  بل جتاوز البيان والبديع املعاين،

جعاز( وآ راد من خالهلام حتديد و)آ رسار البالغة( .  لهذه العلوم ورصد دلراس هتا كتابيه )دلئل الإ

اذلي يكون مبعرفة طبقات الالكم  ال صول اليت يؤّسس علهيا احلك واخللوص لبيان وجه الإجعاز

 . اليت تتجاوز حدود الطاقات البرشية بعض العنارص ال قوال بتوافروآ سس احلك يف تفاضل 

القرآ ن  وجه الوحيد لإجعازواليت عّدها ال ،لقد ّخص كتا  )ادللئل( لنظرية النظم اليت قال هبا

َل آ ّن رسّ  و الكرمي. َل ال لفاظ من حيث يه لكامتليس مردّ  امجلال الفين املعجز انهتيى اإ ، ه اإ
119

ناّم   واإ

َل الطري جعاز و.  قة اليت صيغت هبا هذه ال لفاظ وال سلو  اذلي نظمت به ال يةاإ  يرشح كيف آ ن اإ

َل الاتّساق الغريب بني ال لفاظ والتالؤم البارع بيهنا. منا مرده اإ ال ية اإ
120

 

يف  آ و فليس يف اللكامت من حيث احلروف، استبعد اجلرجاين س تة احامتلت حول الإجعاز،

املقاطع والفواصل يف مجل  تركيب احلراكت والسكنات عىل لكامت القرآ ن آ و آ و معاين لكامت القرآ ن،

ناّم الإجعاز ، آ و يف ال ايت اليت فهيا اس تعارة خفة احلروف عىل اللسان، آ و القرآ ن، يف نظم القرآ ن.  اإ

ذا بطل آ ن يكون ال » : يقول ل آ ن  ، مما عددّنه وصف اذلي آ جعزمه من القرآ ن يف يشءفاإ مل يبق اإ

ل ن ذكل  ، ل ميكن آ ن جتعل الاس تعارة ال صل يف الإجعاز وآ ن يقرص علهيا و ... يف النظميكون 

                                                             
119

  . 47ص ، دلئل الإجعاز   عبد القاهر اجلرجاين ،   
120

 .41السابق ، ص املصدر   
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َل آ ن يكون الإجعاز يف آ ي معدودة يف مواضع من السور الطوال خمصوصة...وكنا قد علمنا آ ن  يؤدي اإ

« . ليس النظم شيئا غري توّخ معاين النحو وآ حاكمه فامي بني اللكم
121

  

العر  فعاًل بأ ن جعزوا عن  فاكن حول بيان آ ن القرآ ن قد آ جعز )الّرساةل الشافية( آ ّما كتا  

بطال جحته مفا قدروا وا الّرسول     فقاتل ، املعارضة ملا روي عهنم آ هنم عظموا  ، قولً  و ، فعال عىل اإ

ل  حقيقة الإجعاز اجلرجاين من خالل هذه الرساةل آ ن يبني القرآ ن ل هّنم ما مسعوا مبثهل من قبل. لقد آ راد

 . آ ن يكشف عن آ رساره

ناّم املعجز » :الإمام الش يخ عبد القاهر اجلرجاين  يقول  قَُدرمه  و ما عُمل آ نّه فوق قوى البرش اإ

ن اكن من جنس ما يقع التفاضل فيه من هجة الُقَدر، ن اكن من قبيل ما يتفاضل  اإ آ و فوق علوهمم اإ

.«الناس فيه ابلعمل والفهم 
122

 

جعازه و القرآ ن عند اجلرجاين هورسونظم   ل يشء غريه ، ذلكل فالبحث يف مسائل النظم و اإ

 ، القول ابلرصفة فاسد من لك وجه لسوء الفهم و ربطها ببيان وجه احلجة هو معرفة حلجة هللا تعاَل.

 مما قال . عا  عليه الكثري و، وعرض اجلرجاين للجاحظ 

مّ  آ و آ ن يُأ ىت مبثل نظم القرآ ن يف ، آ ن يف مثل لفظه ونظمه عن معاين القر  ا آ ن يُعرّب والتحدي اإ

ّن القول بأ ن نظم القرآ ن اكن يف مثل مس توى نظوهمم ث مل يعارضوه ل هّنم رصفوا . آ ّي معىن مراد  ث اإ

آ ّن الالكم يف  هو وهناك دليل آ خر . معروف نرث آ و ل ن الكهمم من شعر خطأ  منكر ، عن ذكل

 . وهذا دليل بطالن القول ابلرصفة ، عليه ث عاد ل يقدر ال ية يقال فمين اكن يقدر

                                                             
121

جعاز البياين للقرآ ن ،     . 990ص عائشة عبد الرمحن بنت الّشاطئ ، الإ
122

جعاز، عبد القاهر اجلرجاين ،     .    218ص الرساةل الشافية يف الإ
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 والقول بأ ن نظم القرآ ن اكن يف مثل مس توى نظوهمم ث مل يعارضوه ل هّنم رصفوا عن ذكل، 

هو آ ّن الالكم يف ال ية يقال فمين ، وهناك دليل آ خر  آ و نرث معروف. ل ن الكهمم من شعر خطأ  منكر

 وهذا دليل بطالن القول ابلرصفة. ، عليه اكن يقدر ث عاد ل يقدر

اعمل آ ّن اذلي يقع يف الظّن من حديث القول  » :الإمام الش يخ عبد القاهر اجلرجاين  يقول 

َل آ ن يعرّب عن آ نفس هبا ابتدآ ه عىل تو آ ن يكون اذلي ابتدآ  القول ، ابلرصفة مّه آ ّن التحدي اكن اإ

 « ُخرّيوا يف املعاين لكها آ طلق هلم ودون آ ن يكون قد  ، معاين القرآ ن مبثل لفظه ونظمه
123

 

يعين آ هنم فقدوا القدرة عىل المتيزي بني الكهمم ، آ ّما القول بأ ن جعزمه هو نقص يف فصاحهتم 

الفرق بني  ، فمل يدركوا تذّوقه ابلتايل نقص يف ملكة البيان و ، و بعد ذكل قبل نقص فصاحهتم و

ّن القول بأ   ، و القرآ ن الكهمم و نّه قد حدث نقص يف الفصاحة ومل يشعروا به قاطع ل ن ابلتايل فاإ

 . هو آ ساس الإجعاز الشعور

 : ه(248) جـهـود الزمـخـرشي

 ابلتفسريمن آ مئة العمل  هللا الزخمرشي املعزتيل آ بو القامس جار بن محمد بن معر معر ود بنمحمهو 

يت خوارزم بعد رجوعه من مكة ال رجانيةجب زخمرش وتويفبودل .  عمل البيانو  والنحو واللغةواحلديث 

 ،  النحو)ال منوذج( يفو : )آ ساس البالغة( يف اللغة، لفاتهآ مه مؤ  . هللا هبا زماّن فلُقّب جبار جاور

 عين . و ه(248) فرغ من تأ ليفه س نة اذلي )الكشاف( هل كتا و يف صناعة الإعرا ، )املفصل(و

جعاز ابلبالغة القرآ نية و فيه وذاك  ، ل فيه ال ايت مبا يوافق مذهب املعزتةلواكن يؤوّ  ، القرآ ن مبحث اإ

 . عيب عليه يف التفسري ما

                                                             
123

جعازعبد القاهر اجلرجاين ،     . 399، ص  الرساةل الشافية يف الإ
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وتعمق يف  ، البالغة(آ رسار و) )دلئل الإجعاز( اجلرجاين يف كتابيهلقد تتلمذ الزخمرشي عىل 

معانيه  وعن خفاايالبالغي يف القرآ ن  ن وجوه الإجعاز البالغة للكشف عفهمهام حىت آ درك برورة عمل

َل برورة آ ن يكون املفرس  يف مقدمة وآ شار . وآ رساره عمل :  للقرآ ن ابرعا يف علمني هام الكشاف اإ

ج عمل التفسري » :الإمام  فقال عمل البيان . املعاين و  ، اةل النظر فيه لك ذي عملاذلي ل يمت لتعاطيه واإ

لّ  ...اجلاحظ يف كتا  نظم القرآ ن  كام ذكر صني ابلقرآ ن وهام عمل املعاين رجل قد برع يف علمني خمت اإ

«مل البيان وع
124

 . 

آ ن يرشع  القاهر اجلرجاين قبل يف الكشاف من اس تعا  لك ما كتبه عبد  الزخمرشي متكن

لهياماتطبيق لقواعد املع خري كام آ ّن هذا الكتا  هو ، يف تفسريه  عبد القاهر ىن والبيان الذلين اهتدى اإ

   . احلكمي من آ ي اذلكرنت ال مثةل والشواهد واك ، اجلرجاين

 ، الكرميويه القرآ ن ل       ، الرسو بالغة القرآ نية املدخل لفهم معجزة لقد جعل الزخمرشي ال 

ثبات وع ، ويبطل الإرشاك وَيدمه ا يثبت الوحدانية وحيققها،مب  الطاعننياحتج عىلو  َل اإ مل الطريق اإ

،  ما آ نعم عليه من معرفته ومتيزيه وغطى عىل، عقهل  فقد اكبر وعرفهم آ ّن من آ رشك . ذكل وتصحيحه

ثبات نبوة محمد و  ، ،وما يدحض الش هبة يف كون القرآ ن معجزة     عطف عىل ذكل ما هو احلجة عىل اإ

 « آ م هو من عند نفسه كام يدعون. ، هو من عند هللا كام يدعي آ رامه كيف يتعرفون آ   و
125

 

حيث اخّتذ  ، آ ول آ ية من سورة البقرةمبثل القرآ ن عند  العر  عن ااجمليء وحتدث عن جعز

جعاز القرآ ن آ ن  » : بتكل ال لفاظ، فقال ، عندما س ئل عن معىن تسمية السور من جعزمه دليال عىل اإ

يقاظيكون ورود هذه ال سامء هكذا  ملن حتدى ابلقرآ ن  ،وقرع العصا مرسودة عىل منط التعديد اكلإ

                                                             
124

 . 14الكشاف ، ص من مقدمة  لزخمرشي ، جار هللا ا  

125
 .  13املصدر السابق ، ص  
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 ومل تظهر ... ما ينظمون منه الكهمموقد جعزوا عنه عن آ خرمه الكم منظوم من عني  ... نظمه وبغرابة

 .« زعامء احلوار ومه آ مراء الالكم و ، معجزهتم عىل آ ن يأ توا مبثهل بعد املراجعات املتطاوةل
126
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 . 47ص  الكشاف ، لزخمرشي ،جار هللا ا  
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 جــهود عــلــامء الفـــكر العــــريب احلــد يـــث : 

 ( :ه 9444)مـحـمـد عـبـــده 

آ حد آ راكن الهنضة العربية  ، عبده بن حسن خريهللا املرصي هو الإمام الش يخ محمد بن

 درس ابل زهر ودل بقرية حمةل نرص،. 9497املرصية س نة  مفيت ادلاير ، ومؤسس احلركة الفكرية

َل مرص. َل سوراي يف الثورة العرابية ث عاد اإ َل  وتقلب يف مناصب عديدة ، نفي اإ حاجة الإسالم دعا اإ

َل الإصالح فأ لّف الكثري  ،(تفسري القرآ ن الكرميو) ،( عىل منتقديه الإسالم والرد) من الكتب آ مهها  اإ

ورشح مقامات (، و)رساةل التوحيد،و) آ لفه مع جامل ادلين ال فغاينو  (العروة الوثقى لانفصام لها و)

َل الإصالحكام ترآ س احلز  اذلي َيدف  . (هنج البالغة)و ( ،اهلمذاين خفلف جامعة من تالمذته  ، اإ

 ا  املسلمني يف هذا العرص.من كتّ 
127

 

،  يف تأ ويل آ ايت التّحّدي واملعاجزة آ حد املفرسين املعارصين اذلين تناولوا قضية الإجعاز هو و

جعاز فأ قرّ  الوزن العجيب وال سلو  اخملالف  لش امتهل عىل النّظم الغريب و ، القرآ ن بأ سلوبه ونظمه ابإ

 آ وعز و، عىل الّطاعنني عىل القرآ ن  ردّ  رمغ تفاوت آ ايته يف الّطول والقرص. كام، فواصهل ومقاطعه يف

َل هجلهم للغة الفصحى،  . اليت يكسب ذوقها مبدارسة الالكم البليغ ذكل اإ

َل دلئل الإجعاز برورة التّصال ابللغة ابلفصحى اليت هبا  لقد آ ضاف الش يخ محمّد عبده اإ

التاّلوة ماكّن يف قضية  النّفيس للقرآ ن وجعل لتأ ثري كام حتّدث عن ال ثر النّظم املعجز،تدرك بالغة 

و مبهنجه يف الاحتجاج  اجلرجاين يف الإجعاز عبد القاهر الش يخ تأ ثّره مبذهب وظهر .البالغي  الإجعاز

 .هل
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 . 937 ، مجع وترتيب يوسف اليان رسكيس ، صمعجم املطبوعات واملعّربة   
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 : ه(9432مصطـــفى صــادق الّرافـــعي )

حتت )هل الكثري من املصنفات آ مهها : وتويف هبا .  ودل مبرص واكتب آ صهل من الشام، شاعر 

 آ ول من آ خرج كتااب مس تقال يف الإجعاز وهو( . ومن ويح القمل ( ،و)آ وراق الورد و) ،(راية القرآ ن

وكتب)آ دا  القرآ ن( ليبنّي آ ّن  (.رمحه هللا)الس يوطي الإمام جالل ادلين القرآ ين من املعارصين بعد 

حدى وجوه الإجعاز، فاكن هذا موضوعا جديدا لعمل ية يه ال خالق واملسائل الترشيع  السلوك اإ

 الإنساين بأ سلو  بياين ملفت.

جعاز القرآ ن( فأ ّما كتابه    مل عىل املتلكمني وعا  حف فعرض فيه ل راء السابقني يف الإجعاز، )اإ

ّما آ ن تتعارض احلجج الالكمية.  ومن يدفع ويدفع من ينكر دون آ ن ينكر عا علهيم ما فتسقط  فاإ

ّما آ ن تقوى واحدة مهنّن فتسقط الباقيات وتبقى يه الكما من الالكم ل بعضها بعضا، تصلح لنفي  واإ

ثبات ول .  اإ
128

 

 لبن حزم الّظاهري يف كتابه وانترص ، رفض القول ابلرّصفة ونعت النّظام بش يطان املتلكمني

قد آ صاره معجًزا ومنع من  و،   تعاَلاذلي سمّل بأ ّن كون القرآ ن الكم هللا ، )الفيصل يف سبب الإجعاز(

جعازه  مماثلته برهان اكف عىل اإ
129

ّن الكم البرش آ نّه آ نكر غري.  .معجز آ ن يكون آ حد قد قال اإ
130

 

اللكامت  نسق حروف ال لفاظ و تركيبه و ال سلويب فقال بنظم القرآ ن و كام حتّدث عن الإجعاز

حساس العر  ابلعجز. ، امجلل و  فاكن اإ
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جعاز القرآ ن والبالغة النبوية  مصطفى صادق الرافعي ،    . 11ص ، اإ
129

 . 904ص املصدر السابق ،   
130

 . 909ص املصدر السابق ،   



العلامء يف الإجعازهجــــــود   

 

57 
 

لكّن القرآ ن اكن يأ  ي مبعىن  و ، يف البيان القرآ ين آ نّه اكن مأ لوفا عند العر  التّكرارقال عن  و  

كتب يف احلروف  كام ، فيدهش السامعون لهذا التّكرار. يف سورة ّث بنفس املعىن يف سورة آ خرى

ية وعّده من وحتّدث عن غرابة آ وضاع القرآ ن الرتكيب  وآ صواهتا ويف اللكامت وحروفها ويف امجلل ولكامهتا،

جعاز القرآ ن  ، وحك ، وخطب ،رجزو  ،وراح يقارن تأ ليف لكامت القرآ ن بالكم العر  من شعر.  اإ

. غرابهتا فهيي مؤتلفة ومأ لوفةلكنّه مل ينف آ ّن هذه ال لفاظ مع و  . وجسع
131

 

سلو  القرآ ين هجات النّظملحتليهل يف  حرصكام  واللكامت احلروفيف يف القرآ ن الكرمي  ل 

 ، فهيا اليت هو مةيف موضعه ل نّه ميسك اللك القرآ ن معجزفاحلرف الواحد من  » : لفقا ،وامجلل

جعاز وهذا هوالرس ، وال ايت الكثريةلميسك هبا ال ية  جعازًا آ بداي يف اإ «مجلته اإ
132

وحتدث عن خصائص  

عن قال  و . املطاوعة املعاين و غزارةو ، الرهبةو  ، ال سلو  القرآ ين وخلصها يف الغرابة والسهوةل

. النفيس قاعدة البالغة البالغة آ هنا ليست وضعا لغواي ل عالقة هل ابلنفس بل التأ ثري
133

   

يه    نيب  عرفها العر  قبل مودل ال  يتالّرافعي آ ّن النّشأ ة اللغوية المصطفى صادق يرى     

جعاز من  هو مظهر ، كبرية عرف جاهلية ول عرصط آ ّن هنضة ال ّمة العربية بعد كام، للقرآ ن الكرمي اإ

اتّفق فيه مع عاملنا اجلليل  بأ سلو  بياين حمك النّظم ، القرآ ين يف تربية النفوس وهتذيهبا الإجعاز مظاهر

 . عبد القاهر اجلرجاين
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جعازالقرآ ن والبالغة النبويةصطفى صادق الرافعي ، م     . 942، ص اإ
132

 . 904ص املصدر السابق ،   
133

جعازالقرآ ن والبالغة النبوية صطفى صادق الرافعي ، م    . 977ص ، اإ
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 : (م 9872) مـحـمــد فــــريــد وجـــدي

الإساليم  علام من آ عالم الفكر يعدّ  رشاد . فريد بك بن مصطفى وجدي بك بن عيل هو

صفوة العرفان )و(واللغة العلوم كزن ) آ مهها:كتب آ خرى  آ لف دائرة معارف القرن العرشين و املعارص،

  .( وجود هللا ابلرباهني ثباتاحلديقة الفكرية يف اإ  و)(يف عمل التفسري

انفرد  رآ ى آ ن للقرآ ن حالوة تأ ثري و ، ثناءهم من املدح وال امه حقّ لقد قرآ  هجود السابقني ووفّ 

. النفيس ازــــــــالإجع آ و اململول، القرآ ين غري فسامه التأ ثري ، حني احلفظ والرتديد القراءة تكراررمغ  هبا

َل و  نقد حرص و .آ خر ل ميكن آ ن متاثلها روح مقال ، هو آ نه روح من عند هللا ، واحد آ مر آ رجعه اإ

جعاز   .البالغي الإجعازلقرآ ن عنايهتم فقط ببيان ا املتلكمني القداىم يف اإ

لهية ويه رسكام ، واملعىنحة القرآ ن الكرمي من ّنحية اللفظ يقول بفصا هو   يقول بروحانيته الإ

جعاز  ساليب البالغية املعروفة منليرى آ ن  وه،اإ جياز تقدمي وتأ خري ل  طنا   واإ  التأ ثري وغريها،وحذف واإ

لتعين القدرة عىل حمااكته .  للقرآ ن، الرتكيب البياين رفة آ رساريرى بأ ن معو  . يف النفوس  اخلارق

د مواطن وحدّ  . عن حمااكهتا معجبا بنظمها عاجزاهو ينقد القصيدة الشعرية ويرض  مثل الناقد و 

دراك  : الروحاين يف الإجعاز ظهور ن اكن بغرياإ ومتيزيه مكتواب ، صوت حسن  القرآ ن مبجرد سامعه واإ

. من بني سائر الالكم
134

  

  : م(9128) هللا درازــد عــبد مــحــمّ 

 ،9143امع يف بعثة آ زهرية مبرص.سافرالعلامء  كبارهيئة من  ،متأ د  مرصي آ زهري وفقيه 

هادة دكتوراة ادلوةل من ّنل هبام ش ،  ()ال خالق يف القرآ نو )التعريف ابلقرآ ن( فكتب رسالتني عن

 . م 9137املمتازة عاممبرتبة الرشف  ، الرسبون

                                                             
134

 . 94ص ،  لإجعاز النفيس يف القرآ ن الكرمي بلقامس محمد الغايل ، مالمح ا 



العلامء يف الإجعازهجــــــود   

 

59 
 

جعاز وكتب يف قضية الإجعاز ، يف ادلراسات القرآ نية يأ  ي ابجلديدحاول آ ن   القرآ ن  ليثبت اإ

مضنه حقائق و  .القرآ ن ومصدرفيه معىن القرآ ن  ددوح ، م9144س نة  ،فأ لف كتا  النبأ  العظمي الكرمي

سلو جديدة   يه رس جفعلها يف آ ربعة آ مور ، البياين يف كتا  هللا آ مهها اخلصائص القرآ نية لل 

. الرابين عىل مصدرهالقرآ ن ادلال  جوهرع يف احلديث عن توسّ  و ،الإجعاز
135

 

فال ياكد جيمتع هاذان الطرفان يف الكم واحد ،  يه البيان والإجامل معاً آ وَل هذه اخلصائص 

ل و اكن فيه النقصان الكم البرش من  ماثةل. آ غراضها فهيي حقائق و صور و، آ ما آ لفاظ القرآ ن  اإ

قناع   متاع العاطفةاثنية هذه اخلصائص اإ لعاطفة ل جيمتعان يف آ سلو  ل ن العقل وا ، العقل واإ

ل و ، واحد  آ ن القرآ ن ل ينىس حق العقل و خر، غريآ  غلوا يف جانب  و، يف جانب  يكون قصورا اإ

 و حتذير تشويق و ترهيب ومن ول ينىس حظ القلب من ترغيب و هو يرسد القصص وال خبار،

  . الرباهني ابل حاكم و يقرّ  هو

ل يف كتا  هللا ، اثلثة اخلصائص يه خطا  العامة واخلاصةو فقد خاطب  ، ما ل جنده اإ

اخلصائص يه القصد يف اللفظ والوفاء حبق  . وآ خر هللا العامة واخلاصة بأ سلو  بياين فهمه الكهام

يف جامل توزيع  كام يرى الإجعاز . فهيا الإجعاز اد بأ ايت القرآ ن مثبتا رسواس توفاها ابلستشه ، املعىن

 . املعاين ادلاخيل لتصوير بّ يف اللّ  و ، تأ ليفها  رصف احلروف وو  ،واملداحلراكت والسكنات 
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جعاز القرآ ن الكرمي ،     . 3302ص محمد رفعت آ محد زجنري، مباحث يف البالغة و اإ

 

  



العلامء يف الإجعازهجــــــود   

 

60 
 

    : ه(9487 ) د قــــطـــبســـيـــّ 

 ، (القرآ ن)يف ظالل  موسوعة آ مهها: بلغت مؤلفاته العرشين و ، آ حد آ عالم العرص احلديث

نه مل يقدم فهيا تفسرياال َل ا يتجاوز يت يقول اإ ( ،  يف القرآ نالفين  التصوير )وكتا  ، ال عامقلظالل اإ

 روحه و ،كام اعمتد فيه عىل ذهنه و ام تصورهك القاعدي جلهات الإجعاز اعمتد فيه عىل التنظري

حساسه قبل آ ن يعمتد عىل هجود السابقني القداىم  . القيامة(يف القرآ ند مشاه) وهل . اإ

 وهو التصوير ، الإجعازواه من فنون مبا احت تأ ثره ابلقرآ ن وقطب عن س يد حتدث ال س تاذ 

ابلصورة احملسة  يعرب فهو ، هو ال داة املفضةل يف آ سلو  القرآ ن التصوير » : لو قي . الفين للقرآ ن

عن المنوذج  و املنظور هداملش  دث احملسوس وعن احل هين واحلاةل النفس ية واملتخيةل عن املعىن اذل

احلركة  فمينحها احلياة الشاخصة آ و، رمسها اليت ي ث يرتقي ابلصورة،  الطبيعة البرشية والإنساين 

 « . املتجددة
136

 

بداع يف  ال داء الوجداين رسّ  كام اعترب حبجة آ ن املنطق  فعارضه بعض معارصيه الإجعاز،الإ

سها  يف  اجلانب آ نه مل يغفل هذا فأ كدّ  يف الإجعاز، العقيل جناح آ خر )يف ظالل  كتابهوتناوهل ابإ

قناع والإمتاع:   هممتنيعن آ داتني، ليكشف  القرآ ن(  . يف القرآ ن الكرمي الإ

،  الغرض الفين القرآ ين يؤلف بني الغرض ادليين و وقد لحظنا من قبل آ ن التعبري » : يقول 

الوجداين،  لحظنا آ نه جيعل امجلال الفين آ داة مقصودة للتأ ثري بلواملشاهد ، فامي يعرضه من الصور

« . فيخاطب حاسة الوجدان ادلينية بلغة امجلال الفنية
137
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 . 84ص مشاهد القيامة يف القرآ ن ، ، س يد قطب   

137
 . 431ص املصدر السابق ،   
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َل مرحةل التذوق الفطري للعر  عند م ال س تاذ الش يخ وقسّ  مراحل تذوق امجلال القرآ ين اإ

دراك مواضع امجلالةلمرحو  ، سامعهم القرآ ن  اإ
138

قبال العلامء  و . تبدآ  من القرن الثاين الهجري عند اإ

د آ خريا و . ومتلكمني، آ دابء و  ، عىل القرآ ن من مفرسين  راك اخلصائص العامة.مرحةل اإ

ويف املشاهد  ث يف الهداية والتوجيه والإرشادالبيان، النظم وآ يضا يف آ ساليب  الإجعازى ير 

 . و)املكل( و)الصافات( )ق( من سورة املشاهد اليت رآ ى فهيا الإجعاز فأ برز.  القرآ نية احلية النابضة

شارات  و ، لبعض حلقات القصة قصص القرآ ن يقول الش يخ آ نه تكرار آ كرثيف  وعن التكرار فيه اإ

َل آ خرى مع اختالف يف لك تكرار ، العربة فهياملوضع   . من سورة اإ

 : حمــمــد متــويل الشــعراوي

ة معل لفرت  ، ث جامعة آ م القرى مبكة ردرس ابل زه ، الهجري آ حد علامء القرن الرابع عرش

وقاف خباره  يف كونه مّزق حاجز املايض يف يرى الش يخ الإجعاز . دريس وادلعوةغ للتّ ث تفرّ  وزيرا لل  اإ

خباره عن آ رسار وحاجز ، عن ال مور املاضية  وحاجز،  النفس الإنسانية حني اخلطا  املاكن يف اإ

خباره عام ميكن آ ن حيدث يف املس تقبل القريب والبعيد.  املس تقبل يف اإ

 املعجزة القرآ نية مهنج ودس تور، ، القرآ ن معجزة عقلية خادلة : مزااي كام يرى آ ن للقرآ ن ثالث

آ خريا املعجزة القرآ نية  و املهنج معا. اء يه ذاهتا القرآ ن وال نبي دون سائر      آ ي آ ن معجزة الرسول

 ه عن لك وصف.جل املزنّ  و يه صفة ابقية بقاء هللا عز و يه صفة الالكم و، صفة من صفات هللا 

ليه العمل يف العرصاحلديث الإجعاز مظاهر و ،  عند الش يخ الشعراوي تتلخص يف مطابقته ملا توصل اإ

براز جوانب الإجعاز اعمتد عىل التفسري و ، وللحقائق الكونية اليت مل تكن معروفة  . يف القرآ ن الكرمي لإ
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 . 93ص ،  التصوير الفين يف القرآ ن ، س يد قطب   
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 :عــبـد العـظــيـم الزرقــاين

حدى ا ابلنشاط  امتاز لبارزينا ال زهر آ حد علامء. مبرصلقرى مبحافظة الغربية من مواليد اإ

اكن رئيسا مجلاعة الرتبية الإسالمية وعضوا جبامعة جهبة علامء  الاجامتعي يف ااجملال الإساليم. العلمي و

مناهل العرفان يف علوم ) : من آ مه مؤلفاته . آ س تاذا لدلراسات العليا بلكية آ صول ادلين و ال زهر،

 .( القرآ ن

جعاز ترباع  .س نة عرشين ،ويف ظهوره منجام عرب آ لفاظ القرآ ن وتأ ليفهيف  الإجعازيرى الش يخ   اإ

سالم يف الرتبية والقرآ ن يف جانب العبادات  جعازا لالإ ياسة ودقة الس بك وقوة الهتذيب والس   والعقائد اإ

 ويف نزوهل عىل رجل ، روف الهجاءيه حو ال وائل للسورويف تنوع القراءات واحلروف  ،التصال 

خباره ابلغيبيات ويه  ،آ يمّ  يراه يف حديثه عن كام  شواهد الإجعاز. ويعتربه من آ برز، كثرية ويف اإ

َل علوم كونية لفهمها ، الكونيات ادلقيقة احمليطة ابلإنسان جعاز و ، اليت حتتاج اإ  نزولها عىل آ يّم هو الإ

 . ذاته
139

 

ّ  و تيان  الكرميالرسول  ويف جعزه جاء هبداايت تفي حاجات البرش، يراه آ يضا يف آ ن عن الإ

ليه، ويف ال   ببدل القرآ ن ل نّه ليس الكمه   يف تأ ثريه وجناحه. ، و ايت اليت جترده من نسبته اإ

جعاز الش يخ عىل الش هبات الواردة يف الإجعاز، قد ردّ  و القرآ ن ل  ومهنا ش هبة من قالوا بأ ّن اإ

ّل  ، القرآ ن من آ يّة ّنحية آ تيته واخلالصة آ نّ  » : لو قي .تعاَل  يدّل عىل آ نّه الكم هللا ل ترى فيه اإ

ول ومصة من  ول ميكن آ ن جتد فيه نكتة من كذ ، آ نوارا متبلّجة وآ دةّل ساطعة عىل آ نّه الكم هللا.

يّن ل قض العجب من هؤلء اذلين آ مغضوا آ عيهنم عن هذه ال نوار، ول لطخة من هجل. زور،  واإ

                                                             
139

 . 443  مناهل العرفان يف علوم القرآ ن ، محمد عبد العظمي الّزرقاين ،  
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وزمعوا آ ّن القرآ ن من تأ ليفه هو ل من ، ىّل هللا عليه وسمّل ابلكذ  وطّوعت هلم آ نفسهم اهّتام محمّد ص

.« تأ ليف ربّه
140

  

ن البح  ن وتلكمامل ن و وفرس امل دابء و ال  ، فقد كتب فيه ث يف الإجعاز القرآ ين آ معق بكثريهذا واإ

آ ن نوفهيم فلن نمتكن من ، مجيعهم هؤلء هجود وهمام حتدثنا عن  . احلديثيف العرص القدمي و  اء،فقهوال 

 .حقهم من اجلهد اذلي بذلوه ل جل خدمة القرآ ن الكرمي 
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 .443املرجع السابق ، ص  
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 رس البــالغي:ر ادلّ نــشـــأ ة وتــطوّ 

 متهيـــــــــــــد :

ّن  ومل  ،فأ جعب املسلمون ببالغته  نزول القرآ ن عربيا معجزا، الإساليم هو العهد مزّي آ مه مااإ

ول شك آ ن املالحظات البالغية قد .  العهد ابلإسالم ل هنم اكنوا حدييث يبحثوا يف قضية الإجعاز

لختالفهام يف  بدآ ت تظهر يف العهد ال موي بعد الهنضة العلمية اليت قامت يف مدينيت الكوفة والبرصة،

وحىت الفرق الإسالمية آ اثرت املناقشات يف لك مايتصل بشؤون املسلمني  ال راء اللغوية والنحوية،

العامة.
141

 

هذه املالحظات وتتسع حبك الرتمجة  لزتدهر (،ه944العهد العبايس ابتداء من س نة)ث يأ  ي 

تقان املوايل للعربية، يطرحون مالحظاهتم حول خصائصها  مما جعل العلامء وتبادل الثقافات ال جنبية واإ

يف  از. وبدآ  احلديث عن الإجع اللغويونن و النحويو وابملثل فعل كتا  ادلواوين الشعراء، . الغيةالب

ل آ ن اطورتف  . الالكم يف ادلين والنبوة كرث و، القرآ ن بصورة علمية ت س تقر ت البالغة شيئا فشيئا اإ

البيان  ، املعاين بعلوهما الثالثة : ، يف آ وائل القرن السابع الهجريه( 343عىل يد آ يب يعقو  الساكيك)

.  والبديع
142

 

 

 

 

 

                                                             
141

جعاز القرآ ن الكرمي ،  ص ، محمد رفعت آ محد زجنري     . 342مباحث يف البالغة و اإ
142

 . 900عيل عرشي زايد ، البالغة العربية ، ص   
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  *النــشــــأ ة:

عىل هامش علوم آ خرى اكن لها ال ثر  القرن الثالث الهجري،يف بداية البالغة لقد نشأ ت 

 . والعلوم ال دبية، العلوم اللغوية و  ، ويه العلوم القرآ نية . الواحض

  النــقـــد ال دبــــي :•

 لقد آ سهم النقد ال ديب يف تطورالبحث البالغي ومنوه ابعامتده عىل اذلوق القامئ دراسة ومهنج، 

 ؤلفات النقدية والبالغية.بني بني النتاجني النقدي والبالغي بني املفصُعب التفريق آ نذاك 

 حةل النقدية، ابعتبارها من مصادراترخي البالغة العربية تس توقفه مؤلفات املر والوقوف عند 

)  مثل: س بة لكتب النقد النظري اليت تدورحول نظرية ال د ،ونفس ال مر ابلن  البالغة ال وَل،

،ث كتب النقد التطبيقي لقدامة بن جعفر( نقد الشعر)  هالل العسكري،ول يب ( كتا  الصناعتني

الوساطة بني )و لل مدي، (وازنة بني شعر آ يب متام والبحرتيامل)مثل كتا   اليت تنقد نتاج الشعراء،

 اجلرجاين. للقايض عبد العزيز( املتنيب وخصومه 

 لبن سالم امجلحي( طبقات الشعراء كتا  ) وآ ول كتا  يف النقد واترخي ال د  هو

 . واملاكن والفن ال ديبسم من خالهل الشعراء تبعا للزمان واذلي ق  القرن الثالث الهجري،يف  ه(444)

 ، حواهلم يف شعرمهفيه عن الشعراء وآ   وآ خرب ،(والشعراء الشعر)( بكتابه ه473) ابن قتيبة ث ظهر

لكنه مل يتناول النصوص ول الشعر بنقد  الشعر، وطبقاته وعن وجوه اس تحسان وعن آ قسام الشعر

. فين تطبيقي
143
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 . 49محمد مندور، النقد املهنجي عند العر  و مهنج البحث يف ال د  و اللغة ، ص  
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وجده فاس تخرج لك ما ، )البديع( يف كتابه ه(413)املعزتابن نشأ  الــنقــد املـــهنــجي عىل يد ث

الطباق ورد  التجنيس، مجع بني الاس تعارة وبنيو ، البديع م هوواحلديث من الك واللغةيف القرآ ن 

عن اجلاحظ آ ي  مأ خوذ ابعرتاف ابن املعزت مهنج عقيلالصدر،وبني املذهب الالكيم وهو  عىل العجز

يراد جحة املطلو  عىل طريقة آ هل الالكم وهو .عن املعزتةل وعلامء الالكم اإ
144

. 

واملذهب الالكيم نوع من اجلدل العقيل والقدرة عىل توليد املعاين وادلقة يف املفارقات
145

. 

لها عام عداها من الطرق وفص ، ابن املعزت قد حدد خصائص مذهب البديع  طيع القول آ نونس ت 

 ابن املعزت ركّزو  . عىل املتفلسفة والشعوبيني اذلين اكنوا خيامصون البالغة العربية ردّ  كام،  البالغية

َل مسأ ةل البديع من زاو  وآ مهل طريف الالكم املتلكم والسامع عىل خصائص النّص  ية الرصاع ، ونظر اإ

العر  قد عرفت فن البديع يف الكهما، وآ نه موجود يف كتا  هللا   آ نّ لكنه بنّي  .القدماء واحملدثني بني

 تعاَل ويف احلديث النبوي الرشيف ليثبت آ صاةل هذا الفن يف تراث العر .

يف اترخي  الهامة آ حد آ مه الكتب هوو  وكتابه)نقد الشعر(. (ه447ث يأ  ي قدامة بن جعفر) 

وخصوصا  ، والبالغة الثقافة اليوّننية عىل النقد فيه تأ ثري حيث ظهر ، العربية البالغةالنقد العريب و 

َل العربية عن الرساينيةامل وكتابيه آ رسطو بعض آ اثر لرمغ من آ ن ، ابو)اخلطابة( )فن الشعر( رتمجني اإ

 . ال جناس ال دبيةمل يُفهم فهام حصيحا جلهل املرتمجني ابملدلولت الفنية لبعض النقدي،  آ رسطو فكر

وآ ن يكون الوزن سهل  ، خملارج فصيحاوعرض فيه صاحبه لرضورة آ ن يكون اللفظ سهل ا

.وحتدث عن مفهوم يكون املعىن موهجا للغرض املقصودروض، وآ ن تكون القافية عذبة احلرف، وآ ن الع

 .الشعر ث صفات اجلودة آ و ما آ سامه النعوت

                                                             
144

 . 443ص  ،  الصناعتنيآ بو هالل العسكري ،   
145

 . 31ص  ، ج البحث يف ال د  و اللغة محمد مندور، النقد املهنجي عند العر  و مهن  
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ناول كام ت  والكناية من صفات ائتالف اللفظ واملعىن. من آ غراض الشعر، التشبيه واعترب 

مجموعة من  قدامة وحشد اه الإشارة،ومسّ ، اكملساواة والإجيازفنوّن بالغية من عمل البيان واملعاين 

، ولكنه مل يمتكن من حتقيق التوازن بني املوضوعية املنطقية واذلوق  البالغية والنقدية املصطلحات

 الفين.

 ، الطباق،و ،اكجلناس  صنفت فامي بعد حتت عمل البديع شعرنعوت جلودة ال لك ما وضعه من و 

ثراء الترصيع وغريها.و  ن مل تكن يف معناها.املعجم البالغي مبصطلحات، وبذكل قد آ سهم جبهوده يف اإ  واإ

ابن س نان  )العمدة يف حماسن الشعرونقده(،يف كتابه ه(323)القريواين وممن احتذوا بقدامة ابن رش يق

 يف كتابه ) الصناعتني( .ه( 412) العسكريآ بو هالل )رسالفصاحة( و  يف كتابهه( 333اخلفايج)

 للقايض عبد )الوساطة(و (ه470لل مدي) كتايب)املوازنة(يف  النقد التطبيقي مرحةل أ  يتو 

لقرن ما دار بني النقاد وال دابء منذ ا ي ساعد عىل رواج هذا الإجتاه هوواذل. (ه414) العزيز اجلرجاين

 . متامالثالث الهجري حول مذهب بشار بن برد وآ يب نواس ث مذهب آ بو 

كثار هذا املذهب هو ومدار البالغية من تشبيه واس تعارة وجناس وطباق  من الصور الإ

 املتنيب. البحرتي و آ بو متام، : واحتدم الرصاع حول ثالثة شعراء مه . فسمي مذهب البديع

  : البحرتي متام وآ يب  *كتا  املوازنة بني شعر

،وبني  البالغيةالصنعة الشعرية واملكرث من الصورويف الكتا  موازنة بني آ يب متام املغايل يف 

 .نة قليل مقارنة مع اجلانب النقديالبالغي يف املواز واجلانب  . البحرتي امللزتم ابلتقاليد الشعرية املوروثة

عيوبه يف البديع ومل يذكر شيئا من عيو  البحرتي فاختص آ اب متام ابحلديث عن  ظل ال مدي حمايدا

ل مثالني يف التجنيس القبيح يف البديع ما دون الرسقات، كام خلص نظرايت اليوّنن والهند يف  . اإ

 البالغة.
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 كتا  الوساطة للقايض اجلرجاين:*

بدآ ت حدة الرصاع حول مذهب آ يب متام ختف ليخلفه  يف منتصف القرن الرابع الهجري،

 يب حبجة آ نه مجع يف شعره بني القدمي واجلديد، فدارت حوهل اخلصومة يف بغدادويف فارس.املتن

َل  ث تفاوت شعرالشعراء، عرض القايض ل خطاء اجلاهليني، اترخي الشعر العريب وصول اإ

فاكن   آ ما اجلانب البالغي يف الكتا . البديع ليفّصل يف آ وهجه، ث دافع عن املتنيب ابلتحليل واملناقشة

شارة لبعض صور ضئيال،  البديع عند العر  مع المتثيل والاس تعارة.فيه اإ

َل بالغة. اعتني(،)الصن بكتابه ه(412) هالل العسكريآ بو  يظهرو   وهو نقطة حتول النقد اإ

مذهب الالكميني  من نفر القايض اجلرجاين . عن ال مدي وآ خذ  الالكم، و اببن قتيبة يف متيزي تأ ثر

وع البالغة وتلكم اعمتد يف كتابه عىل التعاريف والتقاس مي فأ ابن عن موض . عىل قدامة وفضل ابن املعزت

والإطنا ،  من القضااي البالغية املتنوعة اكلإجياز ث ال لفاظ وقواعد التأ ليف بيهنام وعن كثري عن املعاين

 .  آ وجه البديع ومبادئ الالكمو السجع، و التشبيه، و 

َل،ه(379اجلرجاين) بعد العسكري يأ  ي عبد القاهر   آ ن اللغة يه جموعة من العالقاتويصل اإ

َل بالغة تعلميية ال لفاظ، ل  اجلرجاين املزجي بني النحوعبد القاهر . ويبحث مهنج  فينتقل النقد اإ

من البديع  آ ما . مفرد لك نقد هو طريقة نظم الالكم ، واملعاين يف العالقات اليت تقميها اللغة بني ال ش ياء

يضاح مفا ليس . فريفضه ، فيه تقوية للمعىن آ و اإ
146
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 : القرآ ن والنقد)الفرق الإسالمية(*

يف بالغهتم وبراعهتم ب لقد آ ثرت الفرق الإسالمية النقد يف القرآ ن، وساعد آ حصاهبا يف ذكل 

يصالها  توليد املعاين ويف اجلدل ويف المترس بأ ساليب القول وطرقه للمتكن من رشح عقائدمه الالكمية واإ

َل الناس   . ولدلفاع عهنا ضد اخلصوم مما اقتىض مهنم همارات بالغية ، اإ

من آ مه العلوم اليت ساعدت عىل نشأ ة البالغة واذلي جعلها وموضوعه  كام آ ن عمل الالكم

النظريف آ فعال هللا تعاَل وما يصدرعن قدرته من املكوّنت لكها  »هوو  . كذكل قضية الإجعاز القرآ ين

«هل العمل بذاته.واملصنوعات فيحصل 
147

عزتةل وآ شاعرة اليت آ فرد لها علامء الالكم من م القضية هذه .

 الرماين،و  اجلاحظ يف)نظم القرآ ن( ء نذكرالعلام هؤلءومن  . من املؤلفات الالكمية وآ هل الس نة الكثري

جعازكت يف )الن يف جعازو (،القرآ ن اإ جعاز يفوالباقالين ،القرآ ن(  اخلطايب يف )بيان اإ  .  (القرآ ن )اإ

واذلي  ، العر  ببالغة القرآ ن ونظمه البديع ،لنهبار أ ة بالغيةنش لقد نشأ ت قضية الإجعاز

َل  اتساع رقعة ادلوةل الإسالمية زوا، وبعدوا بأ ن يأ توا مبثهل لكهنم جعحتدّ  الاهامتم ،ظهرت احلاجة اإ

حول  يف مؤلفاهتمفطرحوا  هامتمفانتد  علامء الالكم آ نفسهم للتصدي لهذا الا . ابجلانب البالغي للقرآ ن

َل آ ن  شيئا فشيئا، اليت اكنت تتطور البالغية بعض املالحظات البيانية وال فاكر الإجعاز  آ صبحتاإ

جعازا. كام آ سهموا يف النقد . بالغية كتبا ثراء الفلسفي اذلي جعل القرآ ن آ كرث اإ  اللفظي والإ

جاحظ لل البالغية هوكتا  )البيان والتبيني( ولعل آ مه كتا  يثبت اهامتم علامء الالكم ابلقضااي

ادلخيةل عىل  قامت لدلفاع عن ادلين ضد ال فاكرويه مدرسة .  علامء املعزتةل وهو من كباره( 422)

 الإغريقي والفكر،وااجملوس ، والنصارى، الهيودترسبت من . ن يعتنقه من آ بناء ال مم ال خرىالإسالم مم
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 واصل بن عطاء رآ س هذه الفرقة هو . اء العباس يونلهيا اخللفاليت جشع ع الرتمجة والفاريس عرب

 .(من تالميذ احلسن البرصي وهل مؤلفه )معاين القرآ ن وهو،  ه(949)

لقد آ قبل املتلكمون وخاصة املعزتةل عىل دراسة لك ما خلفه العر  حىت عرصمه من 

 الالكم وروعة البيان. حسن ،معمتدين عىل مالحظات بيانية خمتلفة لوضع آ صول دقيقة للبيان العريب

 ول نّ  . والفقه اجملادلهتم يف التوحيدآ ساسا اليوّنن  العقلية اجلديدة اليت كونهتا فلسفةمن  كام اختذوا

دراك هذا العمل ملعرفة حقائق من البالغة والفصاحة، فاكن لبّد للعلامء من  اكن عىل قدرالكرمي القرآ ن  اإ

آ ن يقال فيه هو العمل اذلي ميكن معه الوقوف عىل آ حوال البيان  » يقول حيي بن محزة العلوي: الإجعاز.

َل  ، الإجعاز الاطالع عىل معرفة حقائق ل ن الإجامع منعقد من هجة آ هل التحقيق عىل آ نه ل سبيل اإ

حاكم آ ساسه الفصاحة والبالغة قواعده من وتقرير الإجعاز دراك هذا العمل واإ ل ابإ .« ،اإ
148

  

 ن: ـرسيـ ف ـ رامل ـآ ث*

التدوين اذلي بدآ  يف آ واخر عهد بين آ مية عمل احلديث ابلنصيب ال ول يف عرص لقد حظي 

آ س بق صةل بعمل البالغة من  .وعمل التفسري اب  من آ بوا  احلديث ،والتفسري وآ وائل عهد العباس يني

 بدآ ت احملاولت ال وَل مبؤلفات اش متلت عىل مالحظات بالغية قمية مثل كتا لقد و .  عمل الالكم

 القرآ ن الكرمي. حملاولت ال وَل يف تفسريمن ا وهو،  ه(490) بن املثىّن ل يب عبيدة معمر  آ ن(القر )جماز 

 ه(498) نيسابوريال  ه(490) الطربيابن جرير ،ه(473) ابن ماجهث توالت احملاولت مع  

ّ و  . وغريمه ه(390) ابن مردويه الفرق وحرصت ، وآ ثريت مسائل الالكم ، العلوم سعت بعدما ات

آ ايت القرآ ن  مفرسحفّمل لك  متعددة ،،اجّته املفرسون اجتاهات الإسالمية عىل ادلفاع عن مذههبا

 . به ملذهبه الكرمي ما ينترص
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وعارفا ابلنحول ن املعىن  آ ن يكون عاملا ابللغة ليرشح مفردات ال لفاظ ول ن من رشوط املفرس

بنية والصيغبه  ،وابلرصف اذلي وخيتلف ابختالف الإعرا  يتغري ،وبعلوم البالغة من معاين  تعرف ال 

فادة ابملعىن ووضوح ادللةل ووجوه حتسني  وبيان وبديع ملعرفة خواص تراكيب الالكم من حيث الإ

من ب عىل املفرسين اخلوض يف هذه العلوم اخملتلفة حىت يمتكنوا توجّ ،  واليت هبا يدرك الإجعاز الالكم،

 .وتأ ويل آ ي القرآ ن الكرمي تفسري

جعاز ، ون بيان مزااي ال سلو  القرآ ين املفرّس توَّل  القرآ ن  واجّتهوا اجتاها بالغيا قصد بيان اإ

وابلتايل  ، لبيان وجه البالغة والفصاحة وهود، يونسو  ، آ ايت التحدي يف سورة البقرة للناس وتفسري

براز جامع البيان  : ابلناحية البالغية وآ مههاختلو من الاعتناء  ول تاكد التفاسري . البياين للقرآ ن الإجعاز اإ

عىل آ نه مل يؤلف يف  واذلي آ مجع العلامء املعتربون ،(ه 490الطربي) القرآ ن لبن جرير تفسري يف

. مثهل التفسري
149

 ( التأ ويل التزنيل وآ رسار آ نوار)  وتفسري، ه( 248) الكشاف للزخمرشي ث تفسري 

. ه(303) لفخرادلين الرازي ( الغيبمفاتيح )  و  ه(382) للقايض البيضاوي
150

 

 آ ثـر اللغـويني والنـحـاة وال دابء:*

ليه يف جمال النحو يف نشأ ة البال لقد اكن للنحويني واللغويني فضل كبري ، والرصفغة ملا وصلوا اإ

 كام قاموا . العربية ودقائقها يف ال لفاظ والعبارات حبسهم اللغوي ادلقيق اذلي جعلهم يفقهون آ رسار

مبادهئم اللغوية من النرث هام يف طرح القضااي البالغية ال وَل من خالل اس تنباطهم لقواعدمه و  بدور

ّث يصبح عمل  . هذه املبادئ اليت اس تلزم اس تخالصها حتليل اجلوانب ال سلوبية يف النصوص والشعر،

 ه(379اجلرجاين) القاهر وذاك ما تنبّه هل عبد جزء من النحو، ، فهو علوم البالغة الثالثةاملعاين من 
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تقان يف علوم القرآ ن،  لس يوطي،جالل ادلين ا    . 214ص الإ

 . 97عيل عرشي زايد ، البالغة العربية ، ص     150
 



العلامء يف الإجعازهجــــــود   

 

72 
 

واعمل آ نك جتد  »يقول :  فه بأ نه مراعاة ملعاين النحو.عرّ حني حبث يف النظم و  ()دلئل الإجعاز يف كتابه

هؤلء اذلين يشكون فامي قلناه ، جتري عىل آ لسنهتم آ لفاظا وعبارات ل يصّح لها  معىن سوى توّّخ 

«معاين النّحو وآ حاكمه فامي بني معاين اللكم ، ث ترامه ل يعلمون ذكل .
151

  

 املثىنبن ل يب عبيدة معمر  كتا )جمازالقرآ ن( هوة بالغي عىل آ فاكر كتا  لغوي احتوىل آ وّ و 

 لبن قتيبة القرآ ن( مشلك)تأ ويل  التفسري.ث كتا املفرسين يعدونه من كتب  آ نّ  ولو ،ه(490)

قطر  ، ه(981الكسايئ ) : مةالقيّ البالغي جبهودمه رس ادلّ  ذلين آ ثرواغويني اآ مه اللّ من و  . (ه473)

ّ  ولو ،ه(499) اجالزجّ  ،ه(419، ثعلب)ه(483) د،املربّ  ه(407اء)الفرّ  ،ه(403) املس تنري بن ه آ ن

  وغريمه كثري. ه(448ابن ال نباري) آ يضا، مفرس

. وآ ديبا ومتلكام معزتليا ن ّنقدااذلي اك، ه(422)البيان والتبيني( للجاحظ )ننىس كتا  كام ل 

 ، البالغية وال راء النقدية وال فاكرمن الفنون ال دبية  يت حوت الكثريهذا الكتا  املوسوعة ال دبية ال

 . اذلي مل خيل آ يضا من نفس ال فاكر البالغية )احليوان( كتابهث 

 آ ثـر الفـلسـفة:*

ظهرت فئة املتفلسفة اذلين اختذوا من فلسفة اليوّنن  يف آ واسط القرن الثالث الهجري،

ليه اعمتدوا لكهنم  ، لثقافة العربية واليوّننيةومجع مهنجهم بني ا . ومعايريمه يف البالغة آ ساسا حيتمكون اإ

وآ لف كتابه )نقد ه( 447قدامة بن جعفر) . فتأ ثر رتمجةالتلخيص والقواعد البالغة اليوّننية عن طريق 

فيه عن منطق شلكي جمرد. ومل يلق كتابه جناحا كبريا. الشعر( وحاول وضع عمل للشعر،يصدر
152
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َل انقسام علامء املسلمني آ دى نشاط حركة الرتمجة يف العرص لقد َل فريق  العبايس اإ معارض اإ

 والفخره( 202مثل آ بو حامد الغزايل) ، القرآ ن الكرمي رآ ي تعارض الكتب املرتمجة لكتب الفلسفة مع

بتأ ويل  ، هبذه الكتب رآ ى آ نه ميكن التوفيق بني القرآ ن والفلسفة وفريق معجب . (ه303) الرازي

 سرياملؤلفات يف التف ومن آ مه .  الفلسفةلنصوص القرآ نية والكهام مبا يساير آ وبرشح االنص القرآ ين 

 . آ كرب فالسفة املسلمني ه(441) الفارايب الفلسفي: فصوص احلك ل يب نرص

 ال ثـرال جـنـيب:*

حساق) هذا  مما يدل عىل آ ن العر  قد عرفوا كتا  اخلطابة ل رسطو،ه(413ترمج حنني ابن اإ

 آ نّه رد ال جعازوعن الطباق ، وقال آ هنا تشبيه ، عن الاس تعارة  ذلي يتحدث فيه آ رسطوا الكتا ،

، وآ ما املذهب الالكيم فقد آ خذه عن  هبا ابن املعزت مذهب احملدثني ويه ما مزّي  . عىل ما تقدهما

 اجلاحظ.

خذ آ   مثال قد فابن املعزت. فهم العر  تعاريف آ رسطو لكهنم اختلفوا يف ترمجة الاصطالحات

الكرمي وحبث عن ال مثةل يف القرآ ن  ، العربيةوطبقها عىل اللغة  عن آ رسطو طريقة حتليل الظواهر

د عىل التعريف فاعمت ، ورآ ى يف ذكل ممزيات ملذهب البديع والشعر، النبوي الرشيف واحلديث

  والتقس مي والنقد.

َل رفت افتقارالنشأ ة عآ ن مرحةل  غري  وآ مه سامهتا يه: املهنج العلمي، املؤلفات البالغية اإ

اس تخدام املصطلحات البالغية و ، اذلي ميثل آ مه خصائص املهنج العلميغيا  التبويب العلمي ادلقيق 

قضااي العلوم ببالغية امزتاج القضااي ال و  ، من دون معرفة مدلولهتا اليت تعارف علهيا البالغيون فامي بعد

 . القرآ نية واللغوية وال دبيةال خرى، ويه 
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املرحةل  وآ مه كتا  يف هذه البيان،البديع واملعاين. : الثالثة البالغةم علو  عدم متزي وآ خريا 

ساليب ادلقيقة يف القرآ ن  . ه(490بن املثىّن)ل يب عبيدة معمر  القرآ ن(هو)جماز  حيث اكن يعرض لل 

َل املالحظات   البالغية. الكرمي، وحيللها حتليال لغواي عند تفسريها، فيصل اإ
153

 

 :واستـقـرارالبـالغة ال فـاكرالبالغـيةتاكمـل  *

 ابلرمغ من بقاء امزتاهجا بنفس العلوم ال خرى، ايف هذه املرحةل عرفت البالغة نضجا هممّ 

والكتب الالكمية آ صبحت كتبا بالغية  . املتناثرة يف املؤلفات آ بوااب وفصول متاكمةل وآ صبحت ال فاكر

)تأ ويل  ائل كتب هذه املرحةل كتا ومن آ و  . يطغى علهيا اجلانب البالغي آ كرث من اجلانب الالكيم

 . ه(473لبن قتيبة) مشلك القرآ ن(

آ صبحت البالغة علام مس تقا هل آ صوهل وقواعده العلمية  القرن الثالث الهجري، يف آ واخرو 

كتا   ،ث ه(413تا  )البديع( لبن املعزت )هوك  ومباحثه وقضاايه، وآ ول كتا  يف هذه املرحةل

َل بالغة ،  ه(412هالل العسكري) يبل   الصناعتني . وهو نقطة حتول النقد اإ
154

 

 البحـث البـالغـي: *ازدهـار

   ه(379)اجلرجاين القاهر عبدالبالغي اجلليل  ةل عىل يده املرحهذالبالغة يف  ازدهرت

آ ن مباحث عمل البيان وبعض مباحث  مع آ نه ل آ حد ينكر . )دلئل الإجعاز( و)آ رسارالبالغة( كتابيه

ولكنه آ نشأ  معظم مباحث املعاين ومل َيمت كثريا بعمل  عمل املعاين قد اكنت معروفة قبل عبد القاهر،

 «.يه نظرية النظم»ع عمل املعاين ولقد وضع اجلرجاين آ سس نظرية جديدة ليعاجل فرو البديع.

                                                             
153

 . 44ص  ، البالغة العربية،  عيل عرشي زايد  
154

 . 492ص محمد مندور، النقد املهنجي عند العر  و مهنج البحث يف ال د  و اللغة ،   
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ذا » : يقول .والنظم عنده التأ ليف آ و البناء اللغوي للجمةل وفق ما يقتضيه املعىن عرفت  قد واإ

فاعمل آ ّن  وعىل الوجوه والفروق اليت من شأ هنا آ ن تكون فيه، ، النظم عىل معاين النحو آ مر آ ّن مدار

ومن  ث اعمل آ ن ليست املزية بواجبة لها يف آ نفسها، ، الفروق والوجوه كثرية ليس لها غاية تقف عندها

«. وضع لها الالكمولكن تعرض بسبب املعاين وال غراض اليت ي لإطالق، حيث يه علىا
155

آ ما عمل  

 فتتبع فروع عمل البيان بتعمق وفق املهنج التحلييل الفين. ، )آ رسارالبالغة( البيان فرصد هل كتا 

 *السـكـايك وجـمود البـالغـة:

 مع عبد القاهر ولت البالغية بعد آ ن بلغت قهتايف بداية القرن السابع الهجري، مجدت احملا

آ ن خيضع البالغة العربية ،  )مفتاح العلوم( يف كتابه ه(343) يعقو  الساكيكحفاول آ بو  اجلرجاين،

َل قوانني جافة  ، قعيدللتقنني والت  َل حد بعيد قلكنه حولها اإ ب وقد رتّ  . والرصف واعد النحوتش به اإ

 . الساكيك علوم البالغة الثالثة بداية بعمل املعاين ث البيان ث احملس نات البديعية

وقد مّضنت هذا من آ نواع ال د  دون نوع اللغة ، ما رآ يته لبد منه ،  »يقول الساكيك : 

ل بعمل الاش تقاق ... وآ وردت عمل  ويه عدة آ نواع متأ خذة ، فأ ودعته عمل الرصف بامتمه ، وآ نه ل يمت اإ

«. النحو بامتمه ، ومتامه بعلمي املعاين والبيان
156

 

 

 

 

 

 

                                                             
155

  . 87عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، ص   
156

 . 47آ بو يعقو  الساكيك ، مفتاح العلوم ، ص   
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  د:ـــــــــــــمتهي

ظهار خفااي الإجعاز البالغي يف عاجلوا بالغة القرآ ن  قد واملفرسين البالغيني آ ن لشك قصد اإ

 ه(374) اجلرجاىن ، وه( 308والباقالين) ، (ه836 ) الرماينو  ،ه(522اجلاحظ )فالقرآ ن الكرمي ، 

 منحوا قد و ، الوجوه يف لكلإجعاز وا  البالغة ىف تبواك  قد ،تعاىل هللا رمحهم هللا وآ مثاهلم مرمحه

ىل للوصول للباحثني املفاتيح (  ھ4838) عاشور وابن ، ه(283) الزخمرشىو  . وال رسار ادلقائق اإ

  .اجملال هبذا املتعلقة القرآ نية ال ساليب ىف الاكمنة ال رسار عن شفواك  قد تعاىل هللا رمحهم وآ مثاهلم

 لإجعاز:بنظرية اة وعالقهتا ـــــــمفهوم البالغ

 البالغة من العلوم العربية اليت مل يطرآ  علهيا تطور منذ اس تقرت عىل يد آ يب يعقوب الساكيك

ا قبل آ ن  . املعاين والبيان والبديع : بعلوهما الثالثة ، يف آ وائل القرن السابع الهجريه( 656) عىل آ ّنه

ىل هذه الصيغة اكنت قد مرت بعدة مراحل منذ نشأ ت يف بداية الق لقد  رن الثالث الهجري.تصل اإ

ىل النشأ ة . اكنت جمرد مالحظات متناثرة وآ فاكر مبعرثة ، ومن بني  عىل هامش العلوم اليت س بقهتا اإ

، آ و من عمل التفسريالقرآ ين من انحية رشحه وتفسريه  هذه العلوم العلوم القرآ نية اليت اهمتت ابلنص

جعازه  .  عمل الالكمانحية بيان وجوه اإ
157

 

،  معرفة الفصل من الوصل ، ويه آ ن تصيب فال ختطئ وترسع فال تبطئ البالغة يهو 

براهمي بن محمد املعروف ابل مام ويه اختيار الالكم وتصحيح ال قسام . يكفي : »  وما آ حسن ما قاهل اإ

فهام الناطق ، وقال  ، «ول الناطق من سوء فهم السامع  من حظ البالغة آ له يؤىت السامع من سوء اإ

« والبيان ترجامن العمل العقل رائد الروح ، والعمل رائد العقل ، » : ون الاكتبسهل بن هار 
158

  

                                                             
157

 .48عيل عرشي زايد ، البالغة العربية ، ص  
158

 . 64ص، رس الفصاحة ابن س نان اخلفايج ،   
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ا هل اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها ،  والبالغة يه بلوغ املتلكم يف تأ دية املعاين حده

يراد آ نواع التشب  بتدئ مفن ال سفل ت  طرفان آ عىل وآ سفل ... لبالغة . ول يه واجملاز والكناية عىل وهجها واإ

ىل آ ن تبلغ حد الإجعاز ، وهو الطرف ال عىل وما يقرب منه .  البالغة ، مث تأ خذ يف الزتايد متصاعدة اإ

اذلوق ليس  املالحة . ومدرك الإجعازول ميكن وصفه اكس تقامة الوزن و  واعمل آ ن شأ ن الإجعاز يدرك

له ، وطريق اكتساب اذلوق طول خدمة هذين العلمني . اإ
159

 

ليه تنهتيي، : وللبالغة طرفان » : ويينالقز اخلطيب يقول  وهو حد الإجعاز وما يقرب  آ عىل اإ

ىل ما هو دونه التحق عند البلغاء بأ صوات  منه، وآ سفل منه تبتدئ ذا غريه الالكم عنه اإ ، وهو ما اإ

ن اكن حصيح الإعراب .« احليواانت واإ
160

 

ىل اليشء والا» العلوي ، فيقول : حيىي بن محزة ويعرفها  ليه ، ومسي نيه الوصول اإ هتاء اإ

لكها يف آ لفاظه ومعانيه . ويه يف مصطلح النظار من علامء  ل نه قد بلغ به مجيع احملاسنالالكم بليغا، 

لفاظ احلس نة ، و عبارة عن حسن الس بك مع جودة  ىل املعاين البديعة ابل  البيان عبارة عن الوصول اإ

نسان بعبارته كنه ما يف قلبه مع الاحرتاز عن الإجياز اخملل  املعاين ، واملقصود من البالغة ، وصول الإ

« ابملعاين ، وعن الإطاةل املمةل للخواطر .
161

 

ن اكنت بالغة القرآ ن آ عىل فهيي يف مرتبة الإجعاز لفاظ واملعاينو  . واإ ويفرق  ،البالغة شامةل لل 

ل يف اللفظ واملعىن ، . يببرشط الرتك  بيهنا وبني الفصاحة من وجه آ خر هو آ ّنا ل تكون اإ
162

 

                                                             
159

 . 256ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
160

 . 42، ص م البالغة لقزويين ، الإيضاح يف علو اخلطيب ا  
161

 . 65، ص الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  
162

 . 33، ص الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  
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. وبالغة الالكم مطابقته ملقتىض احلال مع فصاحته
163

ذا  : والبالغة من قوهلم بلغت الغاية اإ

ىل قلب السامع  ا تهنيي املعىن اإ لهيا وبلغهتا غريي،ومبلغ اليشء منهتاه فسميت البالغة بالغة ل ّنه انهتيت اإ

164فيفهمه.
 

جعازه ، لقد قام عمل البالغة خدمة لتفسري كتاب هللا ، فالبالغة قاعدة التفسري  وبيان اإ

والإجعاز
165

ا الصةل بني البالغة وعمل الالكم فهيي قضية الإجعاز واترخيها مرتبط بتارخي التفسري. ،   آ مه

جعاز القرآ  علامء وآ فردوا لها كتبا خاصة مثل القرآ ين اليت عين هبا ال و)بيان  ، ن( للرماين)النكت يف اإ

جعاز جعاز القرآ ن( لل  ، للخطايب القرآ ن  اإ   . باقالينو)اإ

ما اكنت قضية الكمية ، ل نه اجلانب البالغي  وهذه القضية اكنت آ يضا قضية بالغية مبقدار

جعازه يعرف  البليغ املتنايه يف وجوه الفصاحة » : الباقالين يقول. يف القرآ ن الكرمي هو آ برز وجوه اإ

جعاز القرآ ن ، ليه وجعز عن مثهل ، وتكون معرفته جحة عليه اإ ى اإ حده ذا ُتح « . اإ
166

  

 ،وآ نكر مرشكو قريش كون القرآ ن وحيا من هللا ،لقد نزل القرآ ن الكرمي عىل الرسول

هة يشء يف النظم  ، فتحدامه القرآ ن آ ن يأ توا مبثهل فمل يس تطيعوا وجعزوا. مع آ ّنم اكنوا يعلمون آ نه مث

مكنهتم ، للغوية ل ّنم اكنوا عىل قدر من نصاعة الفطرة ا ، القرآ ين خيرج عن طوق البرش واس تطاعهتم

دراك هذا اجلانب من جوانب الإجعاز القرآ ين . من اإ
167

 

                                                             
163

 .43 ص، الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة   
164

 .6مطبعة محمود بك ، صه 4843وىل الصناعتني ، الطبعة ال   الصناعتني ، هالل العسكري ، وآ ب   
165

جعاز القرآ ن الكرمي ، ص     . 52محمد رفعت آ محد زجنري، مباحث يف البالغة واإ
166

جعاز القرآ ن      .83، صآ بو بكر الباقالهين ، اإ
167

 .42عيل عرشي زايد ، البالغة العربية ، ص  
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ذا آ بدل فسد آ   ه(833)ومناط البالغة يف النظم القرآ ين عند اخلطايب  نه النظم يف ماكنه  اإ

. معناه آ و ضاع الرونق اذلي يكون منه سقوط البالغة
168

 ( ه836 ) وبالغة القرآ ن عند الرماين 

ىل القلب يف يصال املعىن اإ فأ عالها طبقة يف احلسن بالغة القرآ ن ،وآ عىل   آ حسن صورة من اللفظ ،اإ

. طبقات البالغة للقرآ ن خاصة
169

ا الباقالين  فريى البالغة يف القرآ ن الكرمي تمكن يف  ه( 308)وآ مه

وقد بينا يف نظم القرآ ن آ ن امجلةل تش متل عىل بالغة منفردة ، وال سلوب خيتص مبعىن :»  يقول ،النظم 

«الرشف آ خر من 
170

 . 

 : ، يقول مذهبه يف الإجعاز ابلنظم ه( 374) هذا احملور اذلي آ دار عليه عبد القاهر اجلرجاين

وآ وحض من هذا لكه هو آ نه هذا النظم اذلي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البالغة من آ جهل ، » 

.« صنعة يس تعان علهيا ابلفكرة ل حماةل
171

 

جعاز القرآ ن يمكن يف بلوغه ال غاية القصوى مما ميكن آ ن يبلغه الالكم العريب البليغ من حصول واإ

مفيدة معاين دقيقة ونكتا من آ غراض اخلاصة من بلغاء العرب مما ل يفيده آ صل  ، كيفيات يف نظمه

ىل ما يسمى ابلطرف ال عىل من البالغة والفصاحة وهو املصطلح عىل  وضع اللغة . ومرجع ذكل اإ

. تسميته حده الإجعاز
172

 

                                                             
168

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينا    . 32 ، ص قرآ نال ثالث رسائل يف اإ
169

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينا    . 76، ص القرآ ن ثالث رسائل يف اإ
170

جعاز القرآ ن     . 364، صآ بو بكر الباقالهين ، اإ
171

 . 24ص، جلرجاين ، دلئل الإجعاز ا عبد القاهر  
172

 .403، ص  40 ، اجلزءالتنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
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فادة وتعدد ادللةل ،اإ   جفمل القرآ ن لها دللهتا الوضعية الرتكيبية  نه نظم القرآ ن مبين عىل وفرة الإ

ولها دللهتا البالغية اليت يشاركها يف مجملها الكم البلغاء ول  اليت يشاركها فهيا الالكم العريب لكه ،

ىل مبلغ بالغهتا . يصل يشء من الكهمم اإ
173

 

ليه ، واكنت مباحث لقد مرت البالغة بتارخي ط ىل ما انهتت اإ ويل من التطور حىت انهتت اإ

ھ( 507ابلفراء )فنلتقي  . علوهما خمتلطا بعضها ببعض منذ نشأ ة الالكم عهنا يف كتب السابقني ال ولني

ىل ما  بكتابه ) معاين القرآ ن ( ، واذلي عين فيه ابلتأ ويل وتصوير خصائص بعض الرتاكيب ، والإشارة اإ

ھ ( وقد نقل عنه اجلاحظ 540ببرش بن املعمتر )حلكمي من الصور البيانية. ونلتقي يف آ ي اذلكر ا

اذلي آ وىل البالغة العربية عناية فائقة ، فقد ھ( 522مالحظات دقيقة يف البالغة ، ونلتقي ابجلاحظ ) 

ىل عرصه من مالحظات بالغية . آ لف يف البالغة كتاب )البيان والتبيني ( مجع فيه ما انهتيى اإ
174

 

فقد اهمتوا ابملباحث البالغية من آ جل تفسري الإجعاز البالغي للقرآ ن الكرمي ، ما علامء الالكم آ  

جعاز القرآ ن ( ، وعبد القاهر اجلرجاين ) 836ومهنم الرماين املعزتيل )  ھ ( يف كتابه ) النكت يف اإ

دلئل الإجعاز ( اذلي ھ ( يف كتابه ) آ رسار البالغة ( اذلي وضع فيه نظرية عمل البيان  وكتابه ) 374

 وضع فيه نظرية عمل املعاين .

ىل اجملاز والاس تعارة و التشبيه والكناية  عىل آ ّنا معد الإجعاز وآ راكنه ،   وينظر اجلرجاين اإ

له ذكرها ، وجعلها العمد وال راكن فامي يوجب » يقول :  ومل يتعاط آ حد من الناس القول يف الإجعاز اإ

نك ترامه جيعلوّنام عنوان ما يذكرون ، وآ ول ما س تعارة واجملاز ، الفضل واملزية ، وخصوصا الا فاإ

«يوردون .
175

 

                                                             
173

 .440، ص 40 ، اجلزءالتنوير  د الطاهر ابن عاشور ، التحرير ومحم  
174

 .7عبد العزيز عتيق ، عمل البيان ، ص   
175

 .853، ص جلرجاين ، دلئل الإجعاز ا عبد القاهر  
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 علوم البالغة:

ىل القرن اخلامس الهجري يتعرضون لنوايح  منذ آ ن بدآ  العلامء من القرن الثالث الهجري اإ

فتداخلت  ادلراسات تتطور وتنتج للبالغة اليشء الكثري،و  ،البالغي يف آ سلوب القرآ ن الكرمي الإجعاز 

ىل  البالغيون يعمدون اكن. حيث آ سلوب القرآ ن تعمتد عىل البالغة دراسة  وآ صبحت وامزتجت  اإ

 .وتفرعت آ بواب البالغة بعد الرماين ومعارصيه  به يف توضيح الاصطالحات واس تعيني الشاهد القرآ ين ل 

لبالغيني يف هذه وآ غرق املتأ خرون من ا نوعا... س بعة وثالثنيفقد بلغت عند آ يب هالل العسكري 

ال سامء والفروع .
176

  

مل يكن من املتوقع آ ن تمتزي علوم البالغة الثالثة ويه البديع واملعاين والبيان ويس تقل بعضها 

، ل ّنا اكنت جمرد مالحظات بالغية مل تتبلور يف  عن بعض يف تكل املرحةل املبكرة من اترخي البالغة

ومل ختضع للتصنيف والتبويب  والإحاطة والنضج ، ومل تدرس من قبل ابلعمق نظرية متاكمةل ،

 والاس تكامل من خالل مهنج علمي جديد .

 : اينــــــــعمل املعــ  4

ظهار املعاين قبل العناية   ال صل يف اللفظ آ ن حيمل عىل ظاهر معناه ، واجلاهل يس تعجل يف اإ

روفا ، ويسقط من آ عني بزتيني معارضها واس تكامل حماس هنا ، فيكون ابذلم موصوفا وابلنقص مع

فيكون بذكل عمل املعاين تكل ال صول اليت يعرف هبا  السامعني ، ول يدرج يف سكل العارفني .

. واملعاين مجع معىن وهو يف اللغة  عرف به آ حوال اللفظتوهو عمل مطابقة الالكم ملقتىض احلال ، 

هن ، آ و هو الصورة اذلهنية من املقصود ، ويف اصطالح البيانيني التعبري ابللفظ عام يتصوره اذل

 حيث تقصد من اللفظ .
177

 

                                                             
176

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينانظر ا    .468، ص  القرآ ن ثالث رسائل يف اإ
177

 . 33، ص يف املعاين والبيان والبديع هر البالغة الس يد آ محد الهامشي ، جوا  
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جعاز القرآ ن من هجة ما خصه هللا به من جودة الس بك وحسن الوصف ، وبراعة   وفائدته اإ

زاةل اللكامت ، وعذوبة ال لفاظ الرتاكيب ولطف الإجياز ، وما اش متل عليه من سهوةل الرتكيب ، وج

الغة والفصاحة يف منثور الكم العرب ومنظومه . آ ما اس متداده وكذا الوقوف عىل آ رسار الب وسالمهتا .

 مفن الكتاب الرشيف واحلديث النبوي الرشيف والكم العرب .

رصد ملباحث عمل املعاين اذلي قد واضعه عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه )دلئل الإجعاز( ، ف 

ىل  ، لك مالحمه آ صبح آ ول علوم البالغة الثالثة ،كام آ رىس آ سس هذا العمل وبلور وقد جعل مدخهل اإ

 .والنظم عنده يعين ببساطة التأ ليف آ و البناء اللغوي للجمةل وفق ما يقتضيه املعىن ذكل نظرية النظم .

 وابلتايل تصبح لك مباحث عمل املعاين من تقدمي وتأ خري ، كام يعين معرفة اخلواص الرتكيبية للعبارة ،

طار عمل النحو.وفصل و  ، وذكر وحذف ، وتعريف وتنكري  وصل وقرص داخةل يف اإ

 : انــــــــمل البيــــعــ  5

حاكم وآ دةل ال حاكم ذا عرفت آ ن  . وعمل البيان لتأ ليف النظم والنرث مبزنةل آ صول الفقه لل  واإ

ىل  ل يف ادلللت العقلية ، ويه الانتقال من معىن اإ يراد املعىن الواحد عىل صور خمتلفة ل يتأ ىته اإ اإ

عالقة بيهنام ، لكزوم آ حدهام ال خر بوجه من الوجوه ، ظهر كل آ ن عمل البيان مرجعه  معىن بسبب

اعتبار املالزمات بني املعاين .
178

ه   وجلبوا ذهبا وحطبوا حطبا...وعىل هذا  ف الناس فيه كتبا ،وقد آ ل

.  وصاحبه يسأ ل عن آ حواهلام اللفظية واملعنوية مفوضوع عمل البيان هو الفصاحة والبالغة ،
179

 

يراد املعىن الواحد بط ودلةل اللفظ رق خمتلفة يف وضوح ادللةل عليه وعمل البيان عمل يعرف به اإ

ما عىل ما وضع هل ، . آ و عىل غريه اإ
180

 . وتتلخص مباحثه يف التشبيه واجملاز والاس تعارة والكناية 

                                                             
178

 . 383، ص  مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
179

 . 87، ص املثل السائر انظر ، ابن ال ثري ضياء ادلين   
180

 . 436لقزويين ، ص ا اخلطيبالإيضاح يف علوم البالغة ،   
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آ حوال  هو العمل اذلي ميكن معه الوقوف عىل معرفة» العلوي فقال : حيىي بن محزة وعرفه 

ىل الاطالع عىل معرفة حقائق  الإجعاز ، ل ن الإجامع منعقد من هجة آ هل التحقيق عىل آ نه ل سبيل اإ

حاكم آ ساسه .  دراك هذا العمل واإ ل ابإ «الإجعاز ، وتقرير قواعده من الفصاحة والبالغة ، اإ
181

 

بل آ ن وعىل الرمغ من آ ن مباحث عمل البيان اكنت يف مجملها قد درست عىل حنو آ و آ خر ق 

ل آ ن مالمح هذا العمل مل تتبلور يف نظرية  يكتب عبد القاهر اجلرجاين كتابه )آ رسار البالغة( ، اإ

له يف هذا الكتاب املباحث والتأ ليف  فمل يقترص فيه اجلرجاين عىل جمرد مجع ما تبعرث من . متاكمةل اإ

ىل تعميق النظرات الرسيعة ،ال مر اذلي ميكن م بيهنا ، عه القول بأ ن اجلرجاين هو بل جتاوز ذكل اإ

. اذلي آ رىس دعامئ عمل البيان كام آ رىس من قبل دعامئ عمل املعاين
182

 

وقد رصد عبد القاهر اجلرجاين كتابه )آ رسار البالغة( دلراسة مباحث عمل البيان ،كام تناول 

بيه حيث تناول التش  وتتبع فروع البيان بتعمق آ كرب، بعض مباحثه يف كتابه )دلئل الإجعاز( .

وعرض للكناية يف )دلئل الإجعاز( هبدف التدليل عىل  والاس تعارة يف )آ رسار البالغة( وافنته فهيام ،

 . آ نه نظريته ليست حمصورة حفسب يف آ بواب عمل املعاين

 درجات وبه تتفاوت العربية اللغة علوم آ مسى من ل نه ، آ مه القرآ ين الإجعاز ىف البيان عملو دور 

ذا آ حسن آ و حسن سلوبال   فليس . احلال مقتىض مع ادلرجات تكل ةمطابق مع البالغة  من انقطع اإ

 آ ساليب من اس تخدم قد الكرمي القرآ نو   .املقام ابعتبار ومزيته ال سلوب حسن بل،  املقام و الس ياق

حسن  ازدايد يف همم دور ال ساليب لهذه آ ن خيفى ولاملعارضة ،  عن والإنس اجلن آ جعز ام البيان

ىل ووصوهل،  الالكم  . البالغة مراتب آ عىل اإ

                                                             
181

 . 44، ص الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  
182

 . 35ص ايد ، البالغة العربية ، عيل عرشي ز   
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 : عمل البديعــ  8

بعد رعاية تطبيقه عىل مقتىض احلال ووضوح  وهو عمل يعرف به وجوه ُتسني الالكم ، 

ادللةل.
183

ذا تقرر آ ن البالغة مبرجعهيا ، وآ ن الفصاحة بنوعهيا ، مما يكسو الالكم حةل الزتيني ،   واإ

لهيا ، لقصد ُتسني الالكم ،  ويرقيه آ حىل درجات التحسني ، فههنا وجوه خمصوصة ، كثريا ما يصار اإ

ىل اللفظ . ىل املعىن ، وقسم يرجع اإ ويه قسامن : قسم يرجع اإ
184

التقس مي ،املطابقة ،التمتميومنه املقابةل  

الالتفات ،امجلع ،التفريق ،امجلع مع التقس مي ،تأ كيد املدح مبا يش به املدح ،اجلناس ،السجع ،رد العجز 

 صدر ،الترشيع ،املوازنة ،لزوم ما ل يلزم وغريها من احملس نات اللفظية واملعنوية.عىل ال

اخلليفة هو  ُتديد مباحثه ، وآ ول من قام مبحاوةل علمية جادة يف سبيل تأ سيس عمل البديع و

 بعد آ ن اكنت خمتلطة مبباحث عمل يف كتابه )البديع( ،ه( 536)بن املتولك العبايس  عبد هللا بن املعزت

املعاين والبيان. وقد مضن كتابه مثانية عرش فنا من فنون البديع ، يقصد هبا ُتسني الالكم بعد رعاية 

 . املطابقة ملقتىض احلال

ىل البديع بقوهل ه( 522وقد آ شار اجلاحظ )  والبديع مقصور عىل العرب ومن آ جهل فاقت :» اإ

لبديع يف شعره وبشار حسن البديع ، والشاعر الراعي كثري اهتم لك لغة ، وآ ربت عىل لك لسان لغ

« . والعتايب يذهب يف شعره يف البديع مذهب بشار
185

 

 

 

 

                                                             
183

 .583ص لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، اخلطيب ا  
184

 .285، ص مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
185

 .22ص ، البيان والتبينيجلاحظ ، آ بو عامثن معرو بن حبر ا  



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

86 
 

 

 

 البالغية عمل املعاين وآ رساره ال ول :املبحث 

  د :ـــــــــــمتهي

عمل املعاين آ صول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الالكم ملقتىض احلال ، وهو ال مر ادلاعي  

يراد خصو  ىل اإ موضوعه اللفظ  صية يف الالكم ، حبيث يكون وفق الغرض اذلي س يق هل  .للمتلكم اإ

فادته املعاين الثواين ، اليت يه ال غراض املقصودة للمتلكم ، من جعل الالكم  العريب من حيث اإ

 مش متال عىل تكل اللطائف واخلصوصيات اليت هبا يطابق مقتىض احلال .

الرتكيب ، وهو آ صل املعىن مع زايدة اخلصوصيات  آ ما املعاين ال ول مفا يفهم من اللفظ حبسب 

من التعريف والتنكري ، والالكم اذلي يوصف ابلبالغة هو اذلي يدل عىل معناه اللغوي آ و العريف آ و 

ثباته آ و نفيه .   الرشعي ، مث جتد ذلكل املعىن دلةل اثنية عىل املعىن املقزصد اذلي يريد املتلكم اإ

دلولت الرتاكيب وال لفاظ اليت تسمى يف عمل النحو آ صل املعىن ، وعليه فاملعاين ال ول يه م

واملعاين الثواين ال غراض اليت يساق لها الالكم ، فيكون مقتىض احلال هو املعىن الثاين . 
186

واذلي 

شارة والكتابة والعقد واحلال .يدل عىل املعاين مخس وينحرص عمل املعاين يف  ة آ ش ياء يه اللفظ والإ

ليه،  : آ حوال الإس ناد اخلربي ، بمثانية آ بوا  آ حوال متعلقات الفعل ، آ حوال املس ند ،آ حوال املس ند اإ

. الإجياز والإطناب واملساواة الفصل والوصل ، القرص الإنشاء ،
187

 

 

 

                                                             
186

 . 36، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
187

 .47، صيف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
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 ة اخلرب والإنشاء :ــــــبالغ

 ة اخلرب:ـــــبالغ-4

 تعريف اخلرب:

النظر عن خصوص اخملرب ، آ و خصوص اخلرب هو ما حيمتل الصدق والكذب ذلاته ، آ ي يقطع  

ىل قائهل. وهو ما يتحق م ىل الالكم نفسه ل اإ دلوهل يف اخلرب ، وينظر يف احامتل الصدق والكذب اإ

  واملراد بكذبه عدم مطابقته هل. واملراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع ،اخلارج بدون النطق به . 

ذب ، ومهنم اجلاحظ ، فقد حرصه يف وقد اختلف الناس يف احنصار اخلرب يف الصادق والاك

ما مطاب للواقع مع اعتقاد اخملرب هل  قثالثة آ قسام : صادق واكذب غري صادق ول اكذب ، ل ن احلمك اإ

ما غري مطابق مع الاعتقاد آ و عدمه  وهو الصادق آ و عدمه ما املطابق مع عدم ، وهو الاكذب  ، واإ واإ

ول اكذب . فالصدق عند اجلاحظ  لك مهنام ليس بصادقالاعتقاد ، وغري املطابق مع عدم الاعتقاد و 

مطابقة احلمك للواقع مع اعتقاده ، والكذب عنده : عدم مطابقته مع اعتقاده ، وغريهام رضابن مطابقته 

مع عدم اعتقاده ، و عدم مطابقته مع عدم اعتقاده .
188

 

ىل » يقول الإمام اجلرجاين :   خرب هو جزء من امجلةل ، آ ول ما ينبغي آ ن يعمل منه آ نه ينقسم اإ

ذ قد عرفت  ل تمت الفائدة دونه ، وخرب ليس جبزء من امجلةل ، ولكنه زايدة يف خرب آ خر سابق هل  واإ

ذا اك ثبات اإ ذا اكن ابلفعل هذا الفرق ، فاذلي يليه من فروق اخلرب ، هو الفرق بني الإ ن ابلمس وبينه اإ

لليشء من غري آ ن يقتيض جتدده شيئا بعد يشء ،  وبيانه آ نه موضوع الامس عىل آ ن يحثبت به املعىن

.«وآ ما الفعل مفوضوعه عىل آ نه يقتيض جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد يشء 
189

 

                                                             
188

 .43/50لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، صاخلطيب ا  
189

 . 473ص  رجاين ، دلئل الإجعاز ،جلعبد القاهر ا  
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وقيل اذلي يدخهل التصديق ويعرفه الس يوطي بأ نه الالكم اذلي يدخهل الصدق والكذب ،  

ىل آ مر من  وقيل الالكم املفيد بنفسهوالتكذيب هو سامل من الإيراد املذكور ،  ضافة آ مر من ال مور اإ اإ

ثبات . ىل معلوم ابلنفي آ و الإ ثباات . وقيل القول املقتيض برصحيه نس بة معلوم اإ ال مور نفيا آ و اإ
190

 

 حالت اخملاطب :

ىل التوكيد. ويسمى هذا ــ  آ   ما آ ن يكون خايل اذلهن من احلمك ، فال يؤكد هل الالكم لعدم احلاجة اإ اإ

 . الرضب من اخلرب ابتدائيا

ليه ، تقوية للحمك ــ  ب ما آ ن يكون مرتددا يف احلمك طالبا ملعرفته ، فيس تحسن  تأ كيد الالكم امللقى اإ واإ

 ليمتكن من نفسه . ويسمى هذا الرضب من اخلرب طلبيا .

ليه ، معتقدا خالفه ، فيجب تأ كيد الالكم هل مبؤكد ــ  ج لقاؤه اإ ما آ ن يكون منكرا للحمك اذلي يرا د اإ واإ

ناكراي .آ و مؤكدي ناكره قوة وضعفا. ويسمى هذا الرضب من اخلرب اإ  ن آ و آ كرث عىل حسب اإ

خراج الالكم عىل ال رضب الثالث  خراج عىل مقتىض ظاهر احلال .  واإ واحلال هو ال مر هو اإ

يراد الالكم ، آ اكن اثبتا يف الواقع ، آ و اكن ثبوته ابلنظر ملا عند املتلكم ، فلك كيفية  ىل اإ ادلاعي اإ

ظاهر احلال اقتضاها احلال . وقد تقتيض ال حوال العول عن مقتىض الظاهر ، ويورد الالكم  اقتضاها

 مهنا : لعتبارات 

 الإس ناد اخلربي :

 وال صل يف اخلرب آ ن يلقى ل حد غرضني : 

ذا اكن جاهال هل ، ويسمى ذكل احلمك فائدة اخلرب .ــ  آ   فادة اخملاطب احلمك اذلي تضمنته امجلةل اإ ما اإ  اإ

                                                             
190

 . 354ص ،  قرآ نلس يوطي ، الإتقان يف علوم الا جالل ادلين   
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فادة اخملاطب آ نه املتلكم عامل آ يضا ابحلمك اذلي يعلمه اخملاطب ، ويسمى ذكل احلمك لزم ـ ـ ب ما اإ واإ

الفائدة .
191

 

اكلسرتحام  ، صل ل غراض تس تفاد من س ياق الالكموقد يلقى اخلرب عىل خالف ال   

ىل ما يلزم  ظهار التحرسوالاس تعطاف وُتريك اهلمة اإ ظهار الضعف واخلشوع ،واإ  واحلزن  ُتصيهل ، واإ

ظهار الفرح مبقبل والشامتة مبدبر ، والتوبيخ ، والتذكري مبا بني املراتب من التفاوت .  واإ

ذا اكن الغرض من الالكم الإفصاح و  ل ب آ ن يكون الالكم بقدر احلاجة، الإظهار ، جي واإ

 ان .زائدا عهنا ، لئال يكون عبثا ، ول انقصا عهنا ، لئال خيله ابلغرض وهو الإفصاح والبي

تزنيل العامل بفائدة اخلرب آ و لزهما آ و هبام معا مزنةل اجلاهل لعدم جريه عىل موجب علمه  فيلقى ــ  4

ىل اجلاهل . ليه اخلرب كام يلقى اإ ْ َوَطَعنحوْا يفِّ ﴿ ومثاهل قوهل تعاىل :  اإ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ََّكثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ ن ن
ِ
َوا

ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ  ينِّمكح َّهحْم يَنهَتحونَ دِّ حْم َل َآيَْماَن لَهحْم لََعل ّنَّ
ِ
﴾ َة اْلكحْفرِّ ا

192
، عرب عن نقض العهد بنكث الإميان ،  

تعاىل : تشنيعا للنكث ، ل ن العهد اكن يقارنه الميني عىل الوفاء ، وذلكل مسي العهد حلفا. وزيد قوهل 

 ﴿ ْ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ 193بتذكري آ نه غدر لعهد ، وحنث ابلميني .﴾ زايدة يف تسجيل ش ناعة نكهثم ،  مهِّ
  

ىل حمك اخلرب.ــ  5 ذا تقدم يف الالكم ما يشري اإ  تزنيل خايل اذلهن مزنةل السائل املرتدد اإ

ذا ظهر عليه يشء من آ مارات الإناكر .ــ  8  كقول الشاعر : تزنيل اخلايل مزنةل املنكر اإ

ْمَحهح                     م رَِّماْح     َجاَء َشقِّيٌق عارًِّضا رح هيِّ نَّ بيَنِّ معهَِّك فِّ اإ
194

 

                                                             
191

 . 26ص ، يف املعاين والبيان والبديع مشي ، جواهر البالغة الس يد آ محد الها  
192

 [ 45سورة التوبة  ]    
193

 . 453ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
194

وحلجل بن نضةل يف البيان ، البيت بال نس بة . والبيت يف الكتاب   856، ص جلرجاين ، دلئل الإجعاز ا عبد القاهرانظر   

 . 830التبيني ، اجلزء الثالث ، ص و 
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ن جميئه هكذا مدله بشجاعته ،  جعاب شديد منه، فاإ واعتقاد قد وضع رحمه عارضا دلليل عىل اإ

ليه من بين معه آ حد ، ك ّنم لكهم عزٌل ليس مع آ حد مهنم رمح . آ نه ل يقوم اإ
195

 

 تزنيل املرتدد مزنةل اخلايل .ــ  3

 نكر .تزنيل املرتدد مزنةل امل ــ  2

ناكره .ــ  6 ذا اكن دليه دلئل وشواهد لو تأ ملها لتدع وزال اإ  تزنيل املنكر مزنةل اخلايل ، اإ

تزنيل املنكر مزنةل املرتدد .ــ  7
196

وقد يؤكد اخلرب لرشف احلمك وتقويته مع آ نه ليس فيه تردد ول  

ناكر .  اإ

نه وآ نه ، ولم الابتد اء ، وآ حرف التنبيه ، والقسم ، ولتوكيد اخلرب آ دوات كثرية ، آ شهرها : اإ

هام ، والتكرير ن ا الرشطية ، مضري  ونوان التوكيد ، واحلروف الزائدة ، و امسية امجلةل ، واإ وقد ، وآ مه

الفصل ، وتقدمي الفاعل املعنوي .
197

 

نه ) اجلرجاين يف فصل يفعبد القاهر ويرى   نه )ومواقعها آ نه دخول ( اإ وآ ن ل تدخل ليس  (اإ

هه هل يشء آ بني يف الفائدة وآ دله عىل آ ن ليس سواء دخولها وآ ن ل تدخل ،  »يقول :  . سواء وذكل آ ن

ذا يه دخلت ترتبط مبا قبلها و تأ تلف معه و تتحد به ، حىت ك ن الالكمني قد آُفرغا  آ نك ترى امجلةل اإ

بك يف ال خر  فراغا واحدا ، وك ن آ حدهام قد س ح «اإ
198

  

واستشهد اجلرجاين بقول بشار :  
199

 

ي                ََبَّ قَْبَل الهَجِّ ــــــــَرا َصاحِّ يـــــرِّ رِّ      ـــبَكهِّ نَّ َذاَك النََّجاَح يفِّ التَّْبكِّ
ِ
 ا

                                                             
195

 . 58لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، صاخلطيب ا  
196

 . 60، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
197

 . 23ص يف املعاين والبيان والبديع ، الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
198

 . 846، ص، دلئل الإجعاز  جلرجاينا عبد القاهر  

جعاز ا عبد القاهرانظر  199  .  846، ص جلرجاين ، دلئل الإ
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َ قوهل تعاىل : ﴿ ويف  هيَا َذكلِّ ا فِّ ً َ َخادلِّ وهَلح فَأَنَّ هَلح اَنَر هَجََّنَّ َ َوَرسح دِّ اّلله ادِّ َ َّهح َمن حيح وْا َآن َآلَْم يَْعلَمح

ْزيح الَْعظِّ  ميح ﴾الْخِّ
200

 ﴾ ىل  جاءت للتأ كيد و قد تكررت مرتني ، ﴿َآنَّ يف ال ية قامئة ،  (آ نه ). فاحلاجة اإ

 . فال يحقال : هو من حيادد هللا ورسوهل

) آ نه ( يف اجلواب لتوكيد ) آ نه ( املذكورة قبل الرشط توكيدا  وآ عيدت» ويقول ابن عاشور :  

ّنا ملا دخلت عىل مضري الشأ ن ، واكنت  مجةل الرشط وجوابه تفسريا لضمري الشأ ن ، اكن لفظيا ، فاإ

ملِّ آ نذ فيه معناها ، فلام ذكرت اكن  حمك ) آ نه ( ساراي يف امجللتني ، حبيث لو مل تذكر يف اجلواب لعح

«، ول ضري يف الفصل بني التأ كيد واملؤكد جبمةل الرشط .ذكرها توكيدا لها 
201

 

  رب :ـــــــآ قسام اخل

 في :ــــالنــ  4

ن ام اخلرب النفي ، من آ قس بل هو شطر الالكم لكه ، والفرق بينه وبني اجلحد ، آ نه النايف اإ

ن اكن اكذاب ، مس ي حجدا ونفيا آ يضا، فلك حجد اكن صادقا ، مسي الكمه نفيا ول يسمى حجدا ، واإ

وليس لك نفي حجد . ،نفي
202

 

ن و ما و ليس و لت ل وآ دوات النفي  (، ما)و ( ل )نفيال  اتو آ د و ملا ، و آ صل و مل و اإ

ما النفي يكون ل ن ما املايض يف اإ ن مث املايض. من آ كرث املس تقبل ، والاس تقبال يف و اإ  يف النفي اإ

ما املايض  . يف املس تقبل النفي وكذكل متعددة آ حاكم فيه نفيا آ و مس مترا واحدا نفيا يكون آ ن اإ

 

                                                             
200

 [ 68سورة التوبة  ]    
201

 . 537ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج    
202

 . 358ص ،  قرآ نلس يوطي ، الإتقان يف علوم الا جالل ادلين    
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ََّكثحوْا آَ ﴿ يف قوهل تعاىل :  للمرشكني ونفي ال ميان ن ن
ِ
ْ َوا ينِّمكح ْ َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ يَْماَّنحم مهِّ

َّهحْم يَنهَتحونَ  حْم َل َآيَْماَن لَهحْم لََعل ّنَّ
ِ
َة اْلكحْفرِّ ا  ﴾ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ

203
ويه قصد تعظميه ،  نفي للامهية احلقه للميني، 

ها وهو العمل مبا ، فلام مل يوفوا بأ مياّنم ، نزلت آ مياّنم مزنةل العد والوفاء به م لفقدان آ خصه آ خواصه

اقتضته . 
204

( يه آ صل النفي ، ويه لنفي املس تقبل .لَ و)  
205

 

 الهتديد :ــ  5

وَن  ﴿كقوهل تعاىل :  هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
﴾ ا

206
 . هتديد للمخاطبنيفيه و  ،

 القسم :ــ  8

ل ابمس معمجةل يؤكد هبا اخلرب ، عند النحويني القسم  ن اكن ل جل املؤ ول يكون اإ  ،منظم ، واإ

ق جمرد الإخبار ن اكن ل جل الاكفر فال يفيده . وقد ذكر هللا القسم لكامل احلجة فاملؤمن يصده ، واإ

ما ابلقسم . والقسم ابليشء ل خيرج عن  ما ابلشهادة ، واإ وتأ كيدها ، وذكل آ نه احلمك يفصل ابثنني : اإ

ما لفضيةل آ و ملنفعة .   ش يئني : اإ

ىل مظهر ينقسم  القسمو  ما دل عليه املعىن اإ ما دلت عليه لم القسم واإ ومضمر اإ
207

وآ كرث . 

له ابلواو ال قسام احملذوفة الفعل ذا ذكرت الباء آ ىت ابلفعل  ، يف القرآ ن ل تكون اإ فاإ
208

:  كقوهل تعاىل . 

﴿  
ِ
وهح ا ح َآَحقُّ آَن يحْرضح وهلح ح َوَرسح ْ َواّلله وُكح ضح ْ ْ لِّريح ِّ لمَكح ّلله لِّفحوَن ابِّ نِّنيَ حَيْ ْؤمِّ ﴾ ن اَكنحوْا مح

209
 . 

 

                                                             
203

 [ 45سورة التوبة  ]   
204

 . 480ص  ،  40الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج  محمد  
205

 . 358ص ،  قرآ نلس يوطي ، الإتقان يف علوم الا جالل ادلين   
206

 [ 25سورة التوبة  ]   
207

 . 38، ص 8ج  القرآ ن ،بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
208

 .38 ص،  8ج  ،القرآ ن ربهان يف علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، ال  
209

 [ 65سورة التوبة  ]   
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 التفسري :ــ  3

العرب يف مواضع التعظمي ، وقد يأ يت للوعد آ و للمثل ، آ و للسوم آ و بيان العةل  تفعهل اكنت          

مىت اكنت امجلةل تفسريا ، مل حيسن الوقف عىل ما قبلها دوّنا ، ل ن تفسري اليشء لحق  و ، والسبب

ى بعض آ جزائه .جار جمر  متم هل ، وبه ، وم 
210

 

 اذلم :ــ  2

ْلكحْفرِّ آُْولَئَِّك  كقوهل تعاىل :         هِّْم ابِّ يَن عىََل َآنفحسِّ دِّ َد هللا َشاهِّ وْا َمَساجِّ رح رْشِّكِّنَي َآن يَْعمح ﴿ َما اَكَن لِّلْمح

وَن ﴾ ح ْ َخادلِّ الحهحْم َويفِّ النَّارِّ مهح َطْت َآمْعَ َحبِّ
211

مس الإشارة ل ّنم ة ابتداء ذم للمرشكني ، ويجء اب، يف ال ي 

قد متزيوا بوصف الشهادة عىل آ نفسهم ابلكفر .
212

 

 ة ال فعال :ـــــبالغ

 :( جعل  ) الفعلة ـــــبالغ

رتكة ، اليت يه آ همات آ حداث ، ويه : فعل ، ومعل ،وجعل ، وطفق آ حد ال فعال املش هوو        

َقايََة ﴿ ، كقوهل تعاىل : معىن الاعتقاد آ حوال من بيهنا : ( جعل)وآ نشأ  ، وآ قبل .وللفعل  ْ سِّ َآَجَعلمْتح

 ِّ يلِّ اّلله رِّ َوَجاَهَد يفِّ َسبِّ ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله دِّ الَْحَرامِّ ََكَْن آ َمَن ابِّ اَرَة الَْمْسجِّ َ ِّ َومعِّ ِّ  الَْحاجه نَد اّلله وَن عِّ َتوح َل يَس ْ

نيَ  الِّمِّ ي الَْقْوَم الظَّ ح َل ََيْدِّ ﴾ َواّلله
213

ذا .، آ ي اعتقدمت هذا مثل ه 
214

 

 

 

                                                             
210

 . 86/87، ص 3ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
211

 [ 47سورة التوبة  ]   
212

 . 434ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
213

 [ 43سورة التوبة  ]   
214

 . 86/87، ص 3ج  ،القرآ ن ين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم بدر ادل  
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 :( حسب الفعل )بالغة 

ذا جاء بعدهملفعولني ، الفعل ) حسب ( يتعدى          ة مسده املفعولني .  (آ نْ ) واإ ّنا ساده والفعل ، فاإ

من» يقول :  وهذا مذهب سيبويه . منا آ ردت آ ن تبني ما آ نك  نيآ ن تقترص عىل آ حد املفعول كا منعواإ اإ

ليه ما من حال املفعول ال ول ، يقين كاس تقره عند ا اكن آ و شاكه ، وذكرت ال ول لتعمل اذلي تضيف اإ

اس تقر هل عندك ، فتجعل خرب املفعول ال ول يقينا آ و شاكه ، ومل ترد آ ن جتعل ال ول فيه الشك آ و 

 «تقمي عليه يف اليقني .
215

يَن َجا كقوهل تعاىل : ﴿ ،   ِّ ح اذلَّ ا يَْعمَلِّ اّلله ْ َآن تحرْتَكحوْا َولَمَّ بمْتح ْ َآْم َحسِّ نمكح وْا مِّ َهدح

رٌي بَِّما تَْعَملحونَ  ح َخبِّ نِّنَي َولِّيَجًة َواّلله ْؤمِّ ِّ َوَل الْمح وهلِّ ِّ َوَل َرسح ونِّ اّلله ن دح وْا مِّ ذح ﴾ َولَْم يَتَّخِّ
216

 

 الإنشاء :ة ـــــبالغ

 تعريف الإنشاء :

 ذلاته ، آ و هو ما ل حيصلالإنشاء لغة الإجياد ، واصطالحا ما ل حيمتل الصدق والكذب  

ذا تلفظت به . مضموّنا ل اإ ول يتحقق اإ
217

الإنشاء رضابن : طلب وغري طلب . والطلب يس تدعي و   

مطلواب غري حاصل وقت الطلب ، لمتناع ُتصيل احلاصل ، وهو املقصود ابلنظر ههنا . وآ نواعه 

ال مر والهنيي والاس تفهام والنداء والمتين .
218

ني مل والتحضيض ، لكن البياني تندميويكون آ يضا ابل  

النافية يف  (ل)مع يتعرضوا هلام ل ّنام مودلان عىل ال حص من الاس تفهام والمتين ، فال ول من اهلمزة 

. (هاله )الزائدتني يف  (ما)و (ل)للمتين مع  (لو)و (هل)والثاين من  ،(آ ل)
219

 

                                                             
215

 . 30، ص  4ج الكتاب ، سيبويه ،   
216

 [ 46سورة التوبة  ]   
217

 . 63ص يف املعاين والبيان والبديع ، الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
218

 . 32ص لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، اخلطيب ا  
219

 . 343ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

95 
 

، طلب كصيغ املدح واذلم ، والقسموآ ما غري طلب ما ل يس تدعي مطلواب غري حاصل وقت ال

 لتعجب ، والرجاء .وا

ذا اكن املطلوب غري متوقع ، اكن الطلب متني  نواإ ما حصول  ا ، واإ صورة آ مر اكن متوقعا ، فاإ

ن  ن اكن ذكل ال مر انتفاء فعل فهو الهنيي ، واإ ما حصوهل يف اخلارج فاإ يف اذلهن فهو الاس تفهام ، واإ

ما بغريها فهو ال   ما بأ حد حروف النداء فهو النداء ، واإ مر .اكن ثبوته فاإ
220

 

 :ة ال مر ـــــبالغ

 تعريف ال مر :

يف آ ساليب القرآ ن الكرمي ، وال مر حبث بالغي وقف عنده علامء البيان ، و آ خذوا منه معانيه 

طلب الفعل  ي من خالل دراسة مقامات القرآ ن عند الزخمرش  هوو .  من آ قسام الإنشاء ال مروهو 

. م عىل معان آ خرىممهن هو دونك وبعثه عليه ، وقد يدل بطريق املقا
221

 

ما طلب فعل غري كفهٍّ ، عند الس يوطي وهو  وصيغته )افعل( و)ليفعل( . وصيغة ال مر اإ

ما جماز ملعان آ خر  .حقيقة يف الإجياب ، واإ
222

موضوعة لطلب  القزويين صيغة ال مراخلطيب وعند  

ىل القرين ىل ذكل ، وتوقف ما سواه اإ ة .الفعل اس تعالًء ، لتبادر اذلهن عند سامعها اإ
223

مرو   آ ربع  لل 

 صيغ : فعل ال مر ، واملضارع اجملزوم بالم ال مر ، وامس فعل ال مر ، واملصدر النائب عن فعل ال مر .

تيان عىل   جياب الإ وال مر عند الساكيك هو طلب املتصور عىل سبيل الاس تعالء ، ويورث اإ

ذا اكن الاس تعالء ممن هو آ عىل رتبة من املأ مور ، جيا املطلوب منه ، مث اإ به وجوب الفعل اس تتبع اإ

                                                             
220

 . 70ص يف املعاين والبيان والبديع ، الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
221

 . 28، ص  8، ج  الكشافلزخمرشي ، ا جار هللا  
222

 . 380ص ،  قرآ نلس يوطي ، الإتقان يف علوم الا جالل ادلين   
223

 . 408ص وم البالغة ، لقزويين ، الإيضاح يف علاخلطيب ا  
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ذا صادفت هذه آ صل الاس تعامل ابلرشط املذكور ، آ فادت  حبسب هجات خمتلفة ل مل يس تتبعه ، فاإ واإ

ّنا حينئذ تودل حبسب قرائن ال حوال ما انسب املقام . ل مل تفد غري الطلب ، مث اإ الوجوب ، واإ
224

  

ة املقام .، صيغة ال مر تس تعمل يف غري طلب الفعل حبسب مناس ب عندهو 
225

 

حْم لَ كقوهل تعاىل :  ّنَّ
ِ
َة اْلكحْفرِّ ا ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ ينِّمكح ْ َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ن نَّكَثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ

ِ
 ﴿ َوا

َّهحْم يَنهَتحوَن ﴾ َآيَْماَن لَهحْم لََعل
226

، ذابه عن حرمة ادلين . ، فال مر هنا للوجوب
227

ْ ﴿ قَ و قوهل تعاىل:  اتِّلحومهح

نِّنَي ﴾ ْؤمِّ وَر قَْومٍّ مُّ دح ْم َويَْشفِّ صح ْ عَلهَْيِّ ُكح ْ ْ َويَنرصح مهِّ زِّ ْ ْ َوخيح يمكح ح بِّأَيْدِّ هْبحمح اّلله ِّ يحَعذه
228

، فال مر رصحي بقتال آ مئة  

الكفر .
229

  

 قول كثريه :وك

ينِّ ، ل َملحو               يِئِّ بِّنا آ و َآْحس ِّ يْنــا ، و ل َمقْ َآسِّ ـــــَمًة       دَلَ يَـّ َّتِّ لٍّ ْن تََقل
ِ
ــًة ا

230
  

ظهار الرضا   بوقوع ادلاخل ُتت لفظ ال مر، آ ي ل آ نت ملومة ول مقلية ، ووجه حس نه اإ

،  حىت ك نه مطلوب ، آ ي همام اخرتت يف حقي من الإساءة و الإحسان ، فأ ان راضٍّ به غاية الرضا

هبام ، وانظري هل تتفاوت حايل معك يف احلالني ؟  فعامليين
231

 

 

                                                             
224

 . 353، ص  لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا   
225

 . 380ص   ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا   
226

 [ 45سورة التوبة  ]    
227

 . 484ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج    
228

 [ 43سورة التوبة  ]    
229

 . 482ص ،  40عاشور ، التحرير و التنوير ، ج  محمد الطاهر ابن   
230

ة كثري بن عبد  27، البيت يف ديوانه ص  408، ص لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب اانظر    ، وكثريه عزه

 ھ ( .402الرمحن بن ال سود اخلزاعي ، شاعر متمي مشهور ، اكن مفرط القرص ذمامي ، تويف س نة ) 
231

 . 408، ص  ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزوييناخلطيب ا  
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ىل معان آ خرى تس تفاد من س ياق الالكم  قد خترج صيغ ال مر آ غراض ال مر : عن معناها ال صيل اإ

 وقرائن ال حوال . 

 التوبيخ :ــ  4

وَهاكقوهل تعاىل  فْتحمح ْ َوَآْمَواٌل اْقرَتَ رَيتحمكح ْ َوَعشِّ مكح ْ َوَآْزَواجح ْخَوانحمكح
ِ
ْ َوا ُكح ْ َوَآبْنَأ ؤح ُكح ن اَكَن آ اَبؤح

ِ
 : ﴿ قحْل ا

 ِّ ادٍّ يفِّ َسبِّيهلِّ َ ِّ َوهجِّ وهلِّ ِّ َوَرسح َن اّلله لَْيمكح مهِّ
ِ
َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكِّنح تَْرَضْوَّنَا َآَحبَّ ا اَرٌة خَتْ َ وْا َحىتَّ َوجتِّ َّصح ب  فرََتَ

قِّنَي ﴾ ي الَْقْوَم الَْفاسِّ ح َل ََيْدِّ ح بِّأَْمرِّهِّ َواّلله َ اّلله يَأيْتِّ
232

ىل غلظه ، ري وابتداء اخلطاب ابل مر ، يش ،  اإ

ىل التقصري يف القيام بواجبات  والتوبيخ به ، وفيه ارتقاء يف التحذير من العالئق اليت قد تفيض اإ

الإسالم .
233

وَن ﴾ قوهل تعاىلو ك   ح ْ تَْكزنِّ وقحوْا َما كحنمتح  : ﴿ فَذح
234

 

 الهتويل :ــ  5

ح كقوهل تعاىل : ح بِّأَْمرِّهِّ َواّلله َ اّلله وْا َحىتَّ يَأيْتِّ َّصح ب قِّنَي ﴾﴿ فرََتَ ي الَْقْوَم الَْفاسِّ  َل ََيْدِّ
235

واملقصود  

ما القتل . ما العذاب واإ دين لك مذهب حممتل ، اإ 236لتذهب نفوس املهده
         

 :الهتمكه ــ  8

مت )هتمكه البرئ مأ خوذ منالهتمكه و  وهو الاس هتزاء ابخملاطب،  ذا هتده  :قوهل تعاىل. والهتمكه يف ( اإ

 

 

                                                             
232

 [ 53سورة التوبة  ]   
233

 . 425ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
234

 [ 82سورة التوبة  ]   
235

 [ 53سورة التوبة  ]   
236

 . 428ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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و  ح يَن يَْكزنِّ ِّ َعَذابٍّ آَلِّميٍّ ﴾﴿ َواذلَّ مهح بِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ يلِّ اّلله َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ  َن اذلَّ
237

، حيث جعل 

 العذاب مبرشا به .
238

 . مر اذلي يرسه  والبشارة لل 

 الهتديد والوعيد :ــ  3

نَينَْيِّ وَ  كقوهل تعاىل س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح ح : ﴿ قحْل َهْل تََرب ح اّلله يَبمكح ْ َآن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ حَنْ

وَن ﴾ هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ينَا فرََتَ أَيْدِّ هِّ َآْو بِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ  بِّ

239
انه  ، ، آ ي انتظروا مواعد الش يطان  اإ

. منتظرون مواعد هللا
240

هص امل    نافقني .ويف ال مر التحضيض اجملازي اذلي يفيد قةله الاكرتاث برتب

 التسوية :ــ  2

قِّنَي ﴾كقوهل تعاىل  ْ قَْوًما فَاسِّ ْ كحنمتح نَّمكح
ِ
ْ ا نمكح حَتَقبََّل مِّ َّن ي :﴿ قحْل َآنفِّقحوْا َطْوعًا َآْو َكْرًها ل

241
ال مر ،  

هسوية بني فعل املأ مور به و عدمه ، فاهلل  ىل الت شارة اإ مراد به اخلرب حبسب الس ياق آ و القرينة ، وفيه اإ

نفاق طائعني آ و مكرهنيلن يتقبل   . مهنم الإ

  مبعىن اخلرب :ــ  6

ح لَهحْم  كقوهل تعاىل ًة فَلَن يَْغفَِّر اّلله نَي َمرَّ ْبعِّ ْر لَهحْم س َ َتْغفِّ ن تَس ْ
ِ
ْر لَهحْم ا َتْغفِّ َتْغفِّْر لَهحْم آَْو َل تَس ْ :﴿ اس ْ

ح َل ََيْدِّ  ِّ َواّلله وهلِّ ِّ َوَرسح ّلله وْا ابِّ حْم َكَفرح أَّنَّ َ بِّ قِّنَي ﴾َذكلِّ  ي الَْقْوَم الَْفاسِّ
242

، ال مر يراد به اخلرب، مبعىن لن  

وعليه ل يتفاوت عدم .  للتهخيري والعطف (آ و) يغفر هللا هلم آ س تغفرت هلم آ م مل تس تغفر هلم ، و

خبار       غفران هللا هلم بتفاوت اس تغفار الرسول نه مقتىض املقام ها هنا هو الإ وقوعا وعدم وقوع ، فاإ

                                                             
237

 [ 83سورة التوبة  ]    
238

 . 584ص ،  5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم    
239

 [ 25سورة التوبة  ]    
240

 . 532، ص 40 ، ج اجلامع ل حاكم القرآ ن،لقرطَب آ بو عبد هللا ا   
241

 [ 28سورة التوبة  ]    
242

 [ 30سورة التوبة  ]   
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هل ال مر هه ل يصحه آ ن حيمل هاهنا عىل حقيقة ال مر وهو طلب يشء مع ضده ن وقد يكون ال مر  . ، ل 

يف هذه ال ية مبعىن التسوية املراد مهنا عدم احلذر من ال مر املباح .
243

 

بحوَن  ﴿قوهل تعاىل: كو  ﴾ فَلَْيْضَحكحوْا قَلِّياًل َولَْيْبكحوْا َكثِّرًيا َجَزاء بَِّما اَكنحوْا يَْكس ِّ
244

مو ،    املعىن آ ّنه

له آ نه هللا آ خرج اخلرب خم .س يضحكون قليال ، وسيبكون كثريا لدللةل  ،رج الإنشاء آ ي خمرج ال مراإ

هه حمت واجب ل يكو  . ن غريه عىل آ ن

 ة الهنيي :ـــــبالغ

 تعريف الهنيي :

عند الساكيك حرف واحد وهو)ل( اجلازم يف قوكل : ل تفعل ، والهنيي حمذو به حذو لهنيي ل  

ل مر يف آ نه آ صل اس تعامل ) ل تفعل ( ، آ ن يكون عىل سبيل الاس تعالء ابلرشط املذكور ، فاإن ا

له آ فاد طلب الرتك حفسب . والهنيي حقه الفور والرتايخ ، لكونه  صادف ذكل آ فاد الوجوب ، واإ

للطلب ، ولكون الطلب يف اس تدعاء تعجيل املطلوب آ ظهر منه يف عدم الاس تدعاء هل .
245

 

 لم خالل من الهنيي يأ يت فقد ، فقط (ل) ال داة عىل الهنيي يقرص مل عاشور ابن المة الع آ ما 

 «.كل ذ بتوضيح يلكفِّ  والس ياق ، اجلحود
246

يَن آ َمنحوْا آَن  ﴿كقوهل تعاىل :   ِّ هِّ َواذلَّ َما اَكَن لِّلنََّبِّ

ن بَْعدِّ  رْشِّكِّنَي َولَْو اَكنحوْا ُآْويلِّ قحْرََب مِّ وْا لِّلْمح َتْغفِّرح ميِّ يَس ْ ابح الَْجحِّ حْم َآحْصَ َ لَهحْم َآّنَّ  ﴾ َما تََبنيَّ
247

 ل واملقصود، 

 . للمرشكني تس تغفر

                                                             
243

 . 577ص ،  40ر ، ج محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوي  
244

 [ 35سورة التوبة  ]   
245

 . 353ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا   

246
 . 33 ص،  44محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

247
 [ 448سورة التوبة  ]   
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 ال مر آ ن اعمل »  :فقال ، والهنيي ال مر بني والاختالف التفاق آ وجه العلوي وحض وقد

 فال لغري،اب يتعلقان مجيعا وآ ّنام ، الاس تعالء اعتبار من فيه بد ل مهنام واحد لك آ ن يف يتفقان والهنيي

 كونه يف فاعلهام حال اعتبار من بد ل مجيًعا وآ ّنام ، لها انهيا آ و لنفسه آ مًرا الإنسان يكون آ ن ميكن

 بصيغة خمتص مهنام الك ل ن، الصيغة يف وخيتلفان ، التفاقية الوجوه من ذكل غري عىل هلام، مريدا

 آ ن يف آ يضا وخيتلفان املنع، عىل الد والهنيي الطلب، عىل دال ال مر آ ن يف وخيتلفان ال خر، ختالف

رادة من فيه بد ل ال مر  «. مهنية كراهية من فيه بد ل الهنيي وآ ن ، مأ مورة اإ
248

 

ن اس تعمل الهنيي  ىل معانٍّ خمتلفة ، يراها الساكيك يف ادلعاء اإ وخيرج الهنيي عن معناه احلقيقي اإ

ن  تبة ل عىل سبيل الاس تعالء ، اس تعمل يف حق املساوي الر عىل سبيل الترضهع ، ويف الالامتس اإ

ن اس تعمل يف مقام تسخط الرتك .  ويف الهتديد اإ
249

 

ْب َطأ ئَِّفةً و ِّ حَعذه ْ ن نمكح َّْعفح َعن َطأ ئَِّفةٍّ مهِّ ن ن
ِ
ْ ا ميَانِّمكح

ِ
وْا قَْد َكَفْرمتح بَْعَد ا رح  يف قوهل تعاىل : ﴿ َل تَْعَتذِّ

نَي ﴾ ْجرِّمِّ حْم اَكنحوْا مح أَّنَّ بِّ
250

251تسوية وعدم اجلدوى . ، الهنيي مس تعمل يف ال  
 

 

 

 

 

 

                                                             
248

 . 284 ، صالطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  

249
 . 353 ص ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  

250
 [ 66سورة التوبة  ]   

251
 .  525ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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 الاس تفهام : 

  تعريف الاس تفهام :

الاس تفهام معناه طلب املراد من الغري عل هجة الاس تعالم و التحصيل والإجياد ، وآ لته عىل  

نوعني : حروف وآ سامء . فاحلروف اهلمزة و هل ، وال سامء عىل وهجني : ظروف وآ سامء. فالظروف 

ن ،  .ء ، فهيي من و ما  وُك ، و كيفوالظروف املاكنية حنو آ ين وآ ىنه .وآ ما ال سام الزمانية حنو مىت وآ ايه

ىل ثالثة آ قسام :   وآ لت الاس تفهام تنقسم ابعتبار ما تؤديه من املعىن اإ

آ ن يضاف  ادلاةل عىل التصور: آ ي آ ّنا موضوعة للسؤال عن املاهية احلاصةل يف اذلهن من غريــ  4

لهيا حمك من ال حاكم ، العقالء ، تس تعمل لتعيني ع للتصور يف السؤال. ويه : من و هو موضو  ممااإ

ُك وتس تعمل لالستبطاء ، ، و وللتعظمي والتعجب ، وما وتس تعمل لغري العقالء وللتعجب ، وكيف 

آ اين .وآ ين ، وآ ىنه وتس تعمل لالستبعاد ، ومىت ، و 
252

 

دراك   دراك املفرد ، آ ي عدم وقوع النس بة ، وذاك اكإ آ و احملمول  املوضوع وحده ،والتصور هو اإ

آ و ذات النس بة اليت يه مورد الإجياب والسلب . فالس تفهام عن التصور يكون  ،وحده ، آ و هام معاً 

253عند الرتدد يف تعيني آ حد الش ينئ .
 

 مدلولت آ لت الاس تفهام :

  ) آ يه ( سؤال عن تصور حقيقة البعضية . - 

 )ُك ( سؤال عن تصور حقيقة العدد . - 

 كيف( سؤال عن تصور حقيقة احلال .) - 

 ) آ ين ( سؤال عن تصور حقيقة املاكن . - 

                                                             
252

 . 423، ص الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  
253

 . 73، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
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 ) مىت ( سؤال عن تصور حقيقة الزمان . - 

ادلاةل عىل التصور والتصديق مجيعا : ويه اهلمزة ، و تفيد ذكر حقيقة اليشء وتصور ماهيته ، ــ  5

وذكر حصول الصفة آ و نفهيا .
254

ناكر   ، والهتمك .وتس تعمل للتقرير ، ولالإ
255

دراك   و والتصديق هو اإ

 وقوع نس بة اتمة بني ش يئني ، آ و عدم وقوعها . 

و الاس تفهام عن التصديق يكون عن نس بة تردد اذلهن فهيا بني ثبوهتا ونفهيا ، وحينئذ يكون 

: فيطلب هبا معرفة مفرد ويسمى تصورا ، آ و يطلب هبا معرفة نس بة فيسمى  اثنان للهمزة اس تعاملن

. تصديقا
256

 كقول الشاعر :  

 ـَآَآتْ              
ِ
كح ا ــرح َّْت َدَراهِّ اَيَرتــَـمح خَ ْن قَل ٍّ      زِّ ًذا لََلَ ادلِّ

ِ
ينهِّ ا

ِ
ِّ هح ؟ ا مح  يــــئــــ

257
 

ْ آَ  و كقوهل تعاىل وُكح ولِّ َومهح بََدؤح سح ْخَراجِّ الرَّ
ِ
ََّكثحوْا َآيَْماَّنحْم َوََهُّوْا ابِّ ةٍّ :﴿ َآَل تحَقاتِّلحوَن قَْوًما ن َل َمرَّ وَّ

نِّنَي ﴾ مِّ ؤح ن كحنمتح مُّ
ِ
َشْوهح ا ح َآَحقُّ َآن خَتْ َشْوَّنحْم فَاّلله َآخَتْ

258
فالس تفهام يفيد التقرير ابخلش ية من الكفار  ،

ىل القتال وتوبيخ علهيا اذلين عدلوا عن املعارضة لعجزمه حيح آ ن ل ، يعين آ نه قضية الإميان الص عهنا ، اإ

هه له رب ﴾ حرف ُتضيض ، وهو احلثه عىل اليشء، وجاء َآَل  ل يبايل مبن سواه. و﴿و، خيىش املؤمن اإ

. بعدها املس تقبل فاكنت ُتضيضا
259

 

                                                             
254

 . 423، ص الطراز  لعلوي ،ا حيىي بن محزة  
255

 . 460، ص الطراز  لعلوي ،ا ىي بن محزةحي  
256

 . 73ص  ،يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
257

، و هو لعامرة  447البيت بال نس بة  يف ادللئل  ص  . 400ص ، لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب اانظر   

بن عقيل بن بالل بن جرير بن عطية اللكَب ، شاعر متقدم فصيح ، اكن  ، وهو عامرة 72بن عقيل يف مجموع شعره ص

  535/ 45، واترخي بغداد  53/436ھ (. ترمجته يف ال غاين 583النحويون يف البرصة يأ خذون اللغة عنه ، تويف  س نة )
258

 [ 48سورة التوبة  ]   
259

 .  485ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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َشْوَّنحْم و جيوز آ ن تكون اهلمزة يف قوهل تعاىل ﴿   انفية ودخلت ﴿َل﴾﴾ لالس تفهام ، وَآخَتْ

اهلمزة علهيا تقريرا لنفي املقاتةل واحلضه علهيا من هجة آ خرى .
260

  

.  ، فتفيد تقرير الالكم (قد). فتكون مبعىن ( هل)ضوعة للسؤال عن التصديق ل غري : و يه املو -8

ختلص املضارع للمس تقبل ، وذلكل قوي اتصالها ابلفعل لفظا آ و  (سوف)و (السني) ک (هل )و

تقديرا .
261

نَينَْيِّ َوحنَْ : ﴿  كقوهل تعاىل   س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح ح قحْل َهْل تََرب يَبمكح ْ َآن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ

ينَا أَيْدِّ هِّ َآْو بِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ح بِّ ﴾ اّلله
262

هص انتظار حصول يشء مرغوب حصوهل ، ،  ب حدى فالرته واإ

ا  مه وآ تني من العواقب اإ حدى السه هص ابإ هادة، وهللا يرتب ا النهرصة آ و الشه مه حدى العاقبتني اإ احلس نيني آ ي اإ

امء كام  نزلت عىل عاد و مثود ، و هو عذاب هللا ، آ و القتل عىل الكفر، فلكه ل بده آ ن قارعة من السه

هصه ل يتجاوزه . يلقى ما يرتب
263

 

نَد ويف قوهل تعاىل :  ْ عِّ يَن عَاَهدمتُّ ِّ لَّ اذلَّ
ِ
ِّ ا وهلِّ نَد َرسح ِّ َوعِّ نَد اّلله نَي َعهٌْد عِّ رْشِّكِّ ﴿ َكْيَف يَكحونح لِّلْمح

دِّ الَْحَرامِّ ﴾ الَْمْسجِّ
264

ناكرا حلاةل كيان العهد بني املرشكني و آ هل ،  ناكري اإ الاس تفهام ب )كيف( اإ

الإسالم ، آ ي دوام العهد يف املس تقبل مع اذلين عاهدومه يوم احلديبية  وما بعده ، والفعل ) يكون ( 

ذن هللا ،  ناكرا عىل وقوع العهد ، ل ن العهد قد انعقد ابإ مس تعمل يف معىن ادلوام . وليس ذكل اإ

للبون العظمي بني دين التوحيد و دين  يكون للمسلكني عهد مع آ هل الرشك، آ نه الشأ ن آ ن ل واملعىن

ىل عةل الإناكر عىل دوام العهد معهم . مياء اإ الرشك ، والعهد بيهنم مؤقت ، ويف وصفهم ابملرشكني اإ
265

 

                                                             
260

عراب القرآ ن وبيانه  ، حمي ادلين درويش ،     . 545ص  ،  40ج اإ

261
 . 30، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
262

 [ 25سورة التوبة  ]   
263

عراب القرآ ن وبيانه  ، حمي ادلين درويش ،     . 437، ص  40ج اإ
264

 [ 7سورة التوبة  ]   
265

 . 454ص ،  40ن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج محمد الطاهر اب  
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 آ غراض الاس تفهام :

اليشء مع العمل به، وقد خترج آ لفاظ الاس تفهام عن معناها ال صيل ، فيس تفهم هبا عن  

 ل غراض آ خرى تفهم من س ياق الالكم ودللته ، ومن آ مه ذكل : 

 :  الهنييــ  4

ةٍّ  َآلَ  ﴿ كقوهل تعاىل : َل َمرَّ ْ َآوَّ وُكح ولِّ َومهح بََدؤح سح ْخَراجِّ الرَّ
ِ
ََّكثحوْا َآيَْماَّنحْم َوََهُّوْا ابِّ تحَقاتِّلحوَن قَْوًما ن

ح َآحَ  َشْوَّنحْم فَاّلله نِّنيَ َآخَتْ مِّ ؤح ن كحنمتح مُّ
ِ
َشْوهح ا  ﴾ قُّ َآن خَتْ

266
َشْوَّنحْم آَ واهلمزة يف﴿ ،   ﴾ لالس تفهام و خَتْ

يي، آ ي ل ختشوّنم خفش ية هللا آ حقه   . معناها الهنه
267

 

 : عرض والالتحذير ــ  5

ََّكثحوْا ﴿ : يف قوهل تعاىل و  . ورفق والعرض هو طلب بلني         َآيَْماَّنحْم َوََهُّوْا َآَل تحقَاتِّلحوَن قَْوًما ن

نِّ  مِّ ؤح ن كحنمتح مُّ
ِ
َشْوهح ا ح َآَحقُّ َآن خَتْ َشْوَّنحْم فَاّلله ةٍّ َآخَتْ َل َمرَّ ْ َآوَّ وُكح ولِّ َومهح بََدؤح سح ْخَراجِّ الرَّ

ِ
﴾ نيَ ابِّ

268
  ،

عدا  من الرتايخ يف مبادرهتم ابلقتال.للتحذير من التواين يف قتال املرشكني، و  الاس تفهام ب ﴿ َآَل ﴾

ما اس تثين مهنم بعد ال مر بقتلهم ، وآ رسمه، وحصارمه ، وسد مساكل النجدة يف وجوههم 
269

، يف 

وَر قَْومٍّ  دح ْم َويَْشفِّ صح ْ عَلهَْيِّ ُكح ْ ْ َويَنرصح مهِّ زِّ ْ ْ َوخيح يمكح أَيْدِّ ح بِّ هْبحمح اّلله ِّ ْ يحَعذه نِّنَي ﴾قوهل تعاىل : ﴿ قَاتِّلحومهح ْؤمِّ . مُّ
270

  

 

 

 

                                                             
266

 [ 48سورة التوبة  ]   
267

 . 883ص ،  5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
268

 [ 48سورة التوبة  ]   
269

 . 484ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
270

 [ 43سورة التوبة  ]   
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  :الإناكر آ و التقرير ــ  8

ةٍّ  : ﴿ قوهل تعاىلك          َل َمرَّ ْ َآوَّ وُكح ولِّ َومهح بََدؤح سح ْخَراجِّ الرَّ
ِ
ََّكثحوْا َآيَْماَّنحْم َوََهُّوْا ابِّ َآَل تحَقاتِّلحوَن قَْوًما ن

نِّنيَ  مِّ ؤح ن كحنمتح مُّ
ِ
َشْوهح ا ح َآَحقُّ َآن خَتْ َشْوَّنحْم فَاّلله  ﴾ َآخَتْ

271
ناكر آ   و تقرير عىل ، والاس تفهام ابهلمزة فيه اإ

ايمه ، وهذا زايدة يف التحريض عىل سبب الرتدد يف قتاهلم ، فالتقدير ايمه خلش يمك اإ : آ ينتفي قتالمك اإ

.قتاهلم 
272

رِّ : ﴿   و كقوهل تعاىل  ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله دِّ الَْحَرامِّ ََكَْن آ َمَن ابِّ اَرَة الَْمْسجِّ َ ِّ َومعِّ َقايََة الَْحاجه ْ سِّ َآَجَعلْمتح

نيَ َوَجاَهَد يفِّ  الِّمِّ ي الَْقْوَم الظَّ ح َل ََيْدِّ ِّ َواّلله نَد اّلله وَن عِّ َتوح ِّ َل يَس ْ يلِّ اّلله  ﴾  َسبِّ
273

 

  النفي :ــ  3

ح ﴿ كقوهل تعاىل:  ح اّلله يَبمكح ْ َآن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ نَينَْيِّ َوحَنْ س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح قحْل َهْل تََرب

ندِّ  ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ينَا بِّ ﴾هِّ َآْو بِّأَيْدِّ
274

مس تعمل يف النفي بقرينة الاس تثناء  ﴾َهلْ ابحلرف ﴿ فالس تفهام،  

لَّ ﴿ ب
ِ
هصون ابملسلمني. ﴾ ا م يرتب هصهم ، ل ّنه ﴿  وقوهل تعاىل :واملعىن توبيخ للمنافقني وختطئهتم لرتب

لَّ 
ِ
ِّ ا وهلِّ نَد َرسح ِّ َوعِّ نَد اّلله رْشِّكِّنَي َعهٌْد عِّ دِّ الَْحَرامِّ  َكْيَف يَكحونح لِّلْمح نَد الَْمْسجِّ ْ عِّ يَن عَاَهدمتُّ ِّ ﴾ اذلَّ

275
 

 الرتهيب والتوبيخ :ــ  2

ْزيح : ﴿  كقوهل تعاىل َ الْخِّ هيَا َذكلِّ ا فِّ ً َ َخادلِّ وهَلح فَأَنَّ هَلح اَنَر هَجََّنَّ َ َوَرسح دِّ اّلله َادِّ َّهح َمن حيح وْا َآن َآلَْم يَْعلَمح

ميح  ﴾الَْعظِّ
276

ن،   . اكريواهلمزة لالس تفهام الإ

 

                                                             
271

 [ 48سورة التوبة  ]   
272

 . 483ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
273

 [ 43سورة التوبة  ]   
274

 [ 25سورة التوبة  ]   
275

 [ 7سورة التوبة  ]   
276

 [ 68سورة التوبة  ]   
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  :ة الإجيازـــــبالغ

 تعريف الإجياز :

 ،حصهار ىيسم وآ عرايب معاوية بني دار حبوار ذكل عىل اجلاحظ دلل وقد البالغة، هو الإجياز 

 هل قال الإجياز؟ وما :معاوية هل قال الإجياز، : قال فيمك؟ البالغة تعدون ما معاوية هل قال »  :فقال

« ختطئ فال تقول وآ ن تبطئ، فال جتيب آ ن  :ارحصه 
277

 هو آ داء املقصود من الالكم بأ قله  الإجياز. و  

،من عبارات متعارف ال وساط ، وهو تأ دية آ صل املراد بل آ و زائد فظ مساو هل ،آ و انقص عنه وافٍّ

. عليه لفائدة
278

وهو عبارة عن اللفظ القليل اجلامع للمعاين امجلة بنفسه
279

حس نه قصد اجملاز ووجه  .

ليه .وهو املس تفيض نوعه ، وصف اليشء مبا يؤول اإ
280

  

خالل ابملعىن ، وهو البيان عن املعىن بأ قل ما   والإجياز عند الرماين تقليل الالكم من غري اإ

ظهار   ،ذيب الالكم مبا حيسن به البيانهت املعىن الكثري ابللفظ اليسري ، وهوميكن من ال لفاظ ، وهو اإ

وهو تصفية ال لفاظ من الكدر وختليصها من ادلرن .
281

 

والتطويل هو ضد ن غري آ ن يزيد عليه .والإجياز عند ابن ال ثري هو دلةل اللفظ عىل املعىن ، م 

ذكل ، وهو آ ن يدل عىل املعىن بلفظ يكفيك بعضه يف ادللةل عليه .
282

 

لحويل  َجزْي السَّ يقول العح
283

 : 

 
                                                             

 . 36 ص،  4، ج  والتبيني البيان ، اجلاحظ حبر بن معرو عامثن آ بو  277
278

 . 453ص  ،يين ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزواخلطيب ا  
279

 . 405ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
280

 . 833ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
281

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينا    . 30ص ،  القرآ ن ثالث رسائل يف اإ
282

 . 523ص ، املثل السائر ابن ال ثري ، ن ضياء ادلي  
283

ىل سلول بن مرة ،  523ص ، املثل السائر ابن ال ثري ، ضياء ادلين انظر    . هو ابن عبد هللا بن عبيدة ، يصل نس به اإ

 من شعراء بين آ مية ، اكن كرميا جوادا تصهل امللوك وال مراء.
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َّنااَي اب               ىل غََ ملَطاايَ َطلحوعح الث حقَّ ايَةِّ وَسابٌِّق      اإ ْرَها ي مِّ ََمْن يَبْتَدِّ ده
284

  

ليه ، وجعزه من حماسن الالكم املتواصفة ، وموضع  فصدر هذا البيت فيه تطويل ل حاجة اإ

لهيا. وهو  نه لفظة )املطااي ( فضةل ل حاجة اإ التطويل من صدره آ نه قال ) طلوع الثنااي ابملطااي ( ، فاإ

تطويل ابرد غثه .
285

 

جياز القرص  جياز احلذف وهو والإجياز رضابن : اإ  ما يكون حبذف ، وهو ما ليس حبذف ، واإ

ما جزء مجةل آ و مجةل آ و آ كرث من مجةل .  واحملذوف اإ

 كقول الشاعر : 

ًا                        ْن عاَش َكده مَّ ال       لِّ النَّْوكِّ مِّ والعيْشح خرْيٌ يفِّ ظِّ
286

 

 عيش الشاقه يف ظالل العقل .آ راد آ ن يقول آ نه العيش النامع يف ظالل النوك خري من ال  

 كقول آ يب الطيب املتنَب :و  

وبِّ                َجاعَةِّ والنََّدى     وَصرْبِّ الَفىَت ، لْول لَِّقاءح َشعح ول فْضَل فهيا للشَّ
287

 

ن لفظ النهدى فيه حشو يفسد املعىن ، وهو آ نه ل فضل يف ادلنيا للشجاعة والصرب والندى   فاإ

حلمك حصيح يف الشجاعة دون الندى ، ل ن الشجاع لو عمل آ نه خيدل يف ادلنيا ، مل لول املوت ، وهذا ا

 خيش الهالك يف الإقدام . 

                                                             
284

 . 562/ 5. ديوان امحلاسة ،  523، ص املثل السائر ابن ال ثري ، ضياء ادلين  انظر  
285

 . 560، ص املثل السائر ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
286

والنوك امحلق واجلهاةل ، والكد املشقة والتعب ، وصاحب البيت  . 87ص ، الصناعتني  انظر آ بو هالل العسكري ،  

هزة  بن مكروه  بن يزيد اليشكري الوائيل شاعر جاهيل ، وهو آ حد آ    .قبل الهجرة 20حصاب املعلقات ، تويف حنو احلارث بن حل
287

. شعوب من آ سامء املنية ، ومسيت كذكل ل ّنا تفرق ،  452ص   ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب اانظر   

 . اش تقاقها من الشعبة ويه الفرقة ، ويه معرفة ل يدخلها التعريف
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حوَن َآْمَواَل النَّاسِّ ﴿ في قوهل تعاىل : ف   ْهَبانِّ لََيألْكح َن اَلْحَبارِّ َوالرُّ نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ اَي َآَيُّ

دُّ  لِّ َويَصح لَْباطِّ مهح ابِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ يلِّ اّلله َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ ِّ َواذلَّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله

َعَذابٍّ َآلِّميٍّ  ﴾بِّ
288

ضافة النار،  ىل هجَّن عمل آ ن احملمي هو انر ابإ  ، يف احلرارة هجَّن اليت يه آ شده انر اإ

جي  از.جفاء تركيبا بديعا من البالغة يف اإ

ح  يف قوهل تعاىلو   يَبمكح ْ آَن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ نَينَْيِّ َوحَنْ س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح : ﴿ قحْل َهْل تََرب

وَن﴾  هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ينَا فرََتَ أَيْدِّ هِّ َآْو بِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ح بِّ اّلله

289
ر مفقتىض البالغة آ ن يكون تقدي ،

حدى احلس نيني آ ن يصيبنا هللا بعذاب من عنده له اإ هصون بنا اإ آ و بأ يديمك ، ترتيب اللفظ ، قل هل ترب

هص بمك آ و بأ يدينا. حفذف لتويخه الإجياز تفسري احلس نيني آ ن يصيبمك هللا بعذاب من عنده ، و حنن نرتب

كام حذف احلس نيني من . كثريهمن امجلةل ال وىل ، وآ ثبته يف امجلةل الثانية فرارا من تكرار اللهفظ وت 

ل . امجلةل الثانية اس تغناء بذكرها آ وه
290

  

هِّْم  ﴿ويف قوهل تعاىل :  ىَل رِّْجسِّ
ِ
َرٌض فََزاَدهْتحْم رِّْجًسا ا م مَّ ِّ يَن يفِّ قحلحوهبِّ ِّ ا اذلَّ ﴾َوَآمَّ

291
جياز  ، اإ

جياز احلذف يكون حبذف يشء من العبارة ل خيل ابلفهم ، مع  حملذوف . قرينة تعني اابحلذف ، و اإ

ىل رجسهم . ويف ال ية حذف امس صفة ، آ ي رجسا مضافا اإ
292
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 [ 83سورة التوبة  ]   
289

 [ 25سورة التوبة  ]   
290

عراب القرآ ن وبيانه  ، حمي ادلين درويش ،     . 553، ص  40ج اإ
291

 [ 452سورة التوبة  ]   
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 . 433، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
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 ة الإطناب :ـــــبالغ

الإجياز ،  اختلف علامء البيان يف تعريف الإطناب ،مفهنم من آ حلقه ابلتطويل اذلي هو ضده  

العسكري بني الإطناب  ويف هذا يفرق آ بو هاللوهو عنده قسم غريه ،فأ خطأ  من حيث ل يدري .

ل ن التطويل مبزنةل سلوك ما يبعد هجال مبا يقرب ، ،والتطويل عيه ،فالإطناب عنده بالغة ويل ،والتط

والإطناب مبزنةل سلوك طريق بعيد نزه حيتوي عىل زايدة فائدة .
293

 

ذا ابلغ فيه ، وهو زايدة اللفظ عىل املعىن   وهو يف آ صل اللغة مأ خوذ من آ طنب يف اليشء ، اإ

ذ التطويل هو زايدة اللفظ عن املعىن لغري فائدة .لفائدة . فهذا حده اذلي  ميزيه عن التطويل . اإ
294

  

 كقول آ يب متام :

َباتح               ابِّينْيِّ هِّ ىل الزَّ لِّ  هح      ـــــــقََطَعْت اإٍّ بِّ َحابِّ املس ْ ولح السَّ والَتاَث مامح
295

 

ـــــ              نـه ْحَسانٍّ َآغَ ـــةٍّ َمْشهحوَرةٍّ وَصنِّيَعةٍّ        بَْكــمن مِّ
ِ
حجَّ ـرٍّ وا  لِّ َــرَّ مح

حسان آ غر حم وصنيعة بكر ، فقول الشاعر منة مشهورة ، ل تداخلت معانيه واإ ذ جه  املنةاإ

الث بصفات الاش هتار ووصف لك واحدة من هذه الثمتقارب بعضه من بعض، والإحسانوالصنيعة ،

، فلام وصف هذه املعاين املتداخةل آ ي ذو حماسن متعددة ،والتحجيل ،والباكرة ، والغرة لعظم شأ ّنا ،

طنااب .، وخمتلفة اليت تدل عىل يشء واحد بأ وصاف متباينة  صار ذكل اإ
296
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 . 434، ص الصناعتني هالل العسكري ،  وآ ب  
294

 . 833ص  ،املثل السائر ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
295

قصيدة هل يف مدح  ، من 588ص ديوان آ يب متام . البيت يف  824، ص املثل السائر ابن ال ثري ، ظر ضياء ادلين ان  

 والزابيني ّنران ، والتاث آ بطأ  ، واملس بل املمطر.، احلسن بن وهب
296

 . 824، ص املثل السائر ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
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 الإطناب :  صور

 الإطناب كثرية ، مهنا : وصور

 التكرار :ــ  4

ذا التكرا       ذا ردد وآ عاد ، وهو من حماسن الفصاحة ، ذكل آ ن العرب يف خطاابهتا اإ ر مصدر كرر اإ

رادة ُتقيقه وقرب وقوعه ، آ و قصدت ادلعاء عليه ، كررآ هبمت ب وك ّنا تقمي تكراره  ته توكيدا،يشء اإ

منا نزل القرآ ن بلساّنم ،  مقام املقسم عليه ، آ و الاجهتاد يف ادلعاء عليه ، حيث تقصد ادلعاء ، واإ

وهبذا املسكل تس تحمك احلجة علهيم يف جعزمه عن املعارضة .
297

 

ًة َوَآْكرَثَ َآْمَواًل َوآَْوَلًدا ﴿ قوهل تعاىل : ك ، فيكون اترة مرتني        ْ قحوَّ نمكح ْ اَكنحوْا َآَشدَّ مِّ ن قَْبلِّمكح يَن مِّ ِّ اَكذلَّ

 ْ ْضمتح هِّْم َوخح َاَلقِّ ْ ِبِّ ن قَْبلِّمكح يَن مِّ ِّ َتْمَتَع اذلَّ ْ مََكَ اس ْ مكح َاَلقِّ َتْمَتْعمتح ِبِّ هِّْم فَاس ْ َالقِّ وْا ِبِّ َتْمَتعح ي خَ فَاس ْ ِّ وْا ُآْولَئَِّك  اَكذلَّ اضح

وَن  ح ح الَْخارسِّ َرةِّ َوُآْولَئَِّك مهح نَْيا َوال خِّ الحهحْم يفِّ ادلُّ َطْت َآمْعَ ﴾َحبِّ
298

وْا يف ال ية التهكرير يف ترديد ﴿، َتْمَتعح ﴾ اس ْ

. والتكرير آ بلغ من التوكيد، وفائدته العظمى التقرير ،  وفيه تأ كيد ومبالغة يف ذمه اخملاطبني وتقبيح حاهلم

ذا تكرر تقرر .وقد قي   ل : الالكم اإ
299

 

 وكقول الشاعر :

ـَزاَرا  اَرةح  َآْوىَل فَــــَأَْوىَل فَزَ فَ   واَكنَْت فَـــَزاَرةح تَْصلــــــَى بِّنَا                  
300
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 . 3، ص 8ج  ،القرآ ن هان يف علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الرب   
298

 [ 63سورة التوبة  ]   
299

 . 40، ص 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
300

جعاز القرآ ن  بكر الباقالهينآ بو انظر    املفضليات ، ، البيت لعوف بن عطية بن اخلرع الرابيب ، كام يف  460، ص ، اإ

 . 438، وتأ ويل مشلك القرآ ن ص  4/884، وسيبويه   433ص  الصاحَب وهو يف،  5/546
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ل ، كقوهل تعاىل :          َس عَ  ﴿ والرتديد هو تكرار اللفظ متعلقا بغري ما تعلق به آ وه ٌد ُآسهِّ ََّمْسجِّ ىَل ل

طَّ  بُّ الْمح ِّ ح حيح وْا َواّلله بُّوَن َآن يََتَطهَّرح ِّ يهِّ رَِّجاٌل حيح يهِّ فِّ لِّ يَْومٍّ َآَحقُّ َآن تَقحوَم فِّ ْن َآوَّ ﴾ ههِّرِّينَ التَّْقَوى مِّ
301

. 

حونَ  ويف قوهل تعاىل : ﴿  ْهَبانِّ لََيألْكح َن اَلْحَبارِّ َوالرُّ نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ آَْمَواَل النَّاسِّ  اَي َآَيُّ

يلِّ ا َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ ِّ َواذلَّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله دُّ لِّ َويَصح لَْباطِّ مهح ابِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ ّلله

َعَذابٍّ آَلِّميٍّ  ﴾بِّ
302

َ فَتحْكوَ  ، وقوهل تعاىل : ﴿  َمى عَلهَْيَا يفِّ اَنرِّ هَجََّنَّ ْ ْ يَْوَم حيح مهح هحورح حْم َوظح نوهبح هحْم َوجح َباهح َا جِّ ى هبِّ

وَن  ح ْ تَْكزنِّ وقحوْا َما كحنمتح ْ فَذح مكح ْ َلنفحسِّ متح ﴾َهَذا َما َكزَنْ
303

يف التعبري عن تعممي هجات  هللا تعاىل سكل،  

طناب ابلتعداد لس تحضار حاةل ذكل العقاب ال لمي يف هجات متفاوتة  ، ال جساد ابليكه مسكل الإ

ذاقة ل صناف من ال ل هتويال لشأ نه ،  يف الإحساس بأ مل اليكه وخمتلفة  م .، فيحصل مع تعممي اليكه اإ
304

 

 التعليل :ــ  5

بلغية ، التقرير وفائدته: »  يقول الس يوطي  املعلةل ال حاكم قبول عىل آ بعث النفوس فاإن وال 

 ،(الالم )وحروفه ال وىل . امجلةل اقتضته سؤال جواب تقدير عىل القرآ ن يف وغالب التعليل غريها، من

ن)و ذ)، و(آ ن)و ،(اإ . ومما يقتيض التعليل ، لفظ احلمكة و ذكر (لعل)و ،(من)و ،(يك)و ،(الباء)و ،(اإ

«الغاية من اخللق . 
305
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 [ 403سورة التوبة  ]   
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 [ 83سورة التوبة  ]   
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 [ 82سورة التوبة  ]   
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 . 473ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

305
تقان يف علوم القرآ ن ،  س يوطي ،جالل ادلين ال     . 350ص الإ
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ةَ ﴿ ويف قوهل تعاىل :  ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ ينِّمكح ْ َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ََّكثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ ن ن
ِ
حْم  َوا ّنَّ

ِ
اْلكحْفرِّ ا

َّهحْم يَنهَتحوَن  ﴾َل َآيَْماَن لَهحْم لََعل
306

﴾ تعليل لقتاهلم بأ ّنم اس تحقهوه ل جل اس تخفافهم  َل َآيَْماَن لَهحمْ  ﴿مجةل ، 

ابل ميان اليت حلفوها عىل السمل ، فغدروا . 
307

 

 : الوصلة ـــــبالغ

 : الوصلتعريف 

وضع العطف عن غري موضعه يف امجلل ، وهو نوعان : نوع ال صل يف هذا الفن هو متيزي م       

يقرب تعاطيه ، وهو آ ن تقصد العطف بيهنا بغري الواو ، آ و ابلواو بيهنام ، لكن برشط آ ن يكون 

للمعطوف علهيا حمل من الإعراب . ونوع يبعد تعاطيه ، وهو آ ن تقصد العطف بيهنا ابلواو ، وليس 

يف آ ن قرب القريب ، وبعد البعيد ، هو آ ن العطف يف ابب  للمعطوف حمل من الإعراب . والسبب

البالغة ، يعمتد معرفة آ صول ثالثة : آ حدها املوضع الصاحل هل من حيث الوضع ، واثنهيا فائدته ، 

واثلهثا وجه كونه مقبول ل مردودا .
308

 

 ال داة والوصل هو عطف مجةل عىل آ خرى ابلواو خاصة دون بقية احلروف ، ل ن الواو يه       

لهيا . ورشط العطف ابلواو آ ن   يكون بني امجللتني جامع اكملوافقة يف حنو : يقرآ  واليت ختفى احلاجة اإ

منا اكنت املضادة يف حمك املوافقة، ل نه اذلهن يتصور ، و يكتب  اكملضادة يف حنو : يضحك و يبيك ، واإ

ليه واملس ند  مجيعا .واجلامع جيب آ ن يكون ابعتبار امل  آ حد الضدين عند تصور ال خر . 309س ند اإ
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 [ 45ة التوبة  ] سور  

307
 . 480ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

308
 . 827ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
309

 .  473، ص يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
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 مواضع الوصل :

 ويقع الوصل يف ثالثة مواضع :        

ذا اتفقت امجللتان يف اخلربية و الإنشائية لفظا لفظا و معىن ، آ و معىن فقط ومل يكن هناك  ال ول : اإ

 سبب يقتيض الفصل بيهنام ، واكنت بيهنام مناس بة اتمة . 

ذا اختلفت امجللتان يف   اخلربية والإنشائية واكن الفصل يومه خالف املقصود .الثاين : اإ

ذا اكن للجمةل ال وىل حمل من الإعراب ، وقصد ترشيك امجلةل الثانية لها يف الإعراب ،  الثالث : اإ

عرابه ، وال حسن آ ن تتفق  حيث ل مانع . ول يف اإ وحمكها حمك املفرد املقتيض مشاركة الثاين لل 

لية ، والفعليتان يف املاضوية واملضارعية ، وكذا الامسيتان يف نوع املس ند من امجللتان يف الامسية والفع 

حيث الإفراد و امجللية و الظرفية .
310

 

بحوَن  ﴿ويف قوهل تعاىل :          ﴾فَلَْيْضَحكحوْا قَلِّياًل َولَْيْبكحوْا َكثِّرًيا َجَزاء بَِّما اَكنحوْا يَْكس ِّ
311

، عطف 

ليه فهيام امجلةل الثانية عىل ال وىل ، ل ن املس ند اإ تفاقهام يف الإنشاء مع املناس بة التامة بني املفردات ، فاإ

حد واملس ند ، وقيدهام متقابالن .مته 
312

 

ح  ويف قوهل تعاىل :        ّنَّ
ِ
َة اْلكحْفرِّ ا ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ ينِّمكح ْ َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ََّكثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ ن ن

ِ
ْم َل ﴿ َوا

َّهحْم يَنهَتحوَن ﴾  َآيَْماَن لَهحْم لََعل
313

ذا حصل آ حد عطف قس مي عىل قس مي ، فالواو فيه مبعىن ) آ و(، ، نه اإ فاإ

موجبا لقتاهلم ، آ ي اكن حصول آ حدهام  والطعن يف ادلين ، اذلين هام نكث ال ميان ، هذين الفعلني ،

ول عهد ، ول هدنة بعد ذكل . دون مصاحلة ،
314

 

                                                             
310

 .   435ص  ،ان والبديع يف املعاين والبيالس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة    
311

 [ 35سورة التوبة  ]    
312

 .   430ص  ،يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة    
313

 [ 45سورة التوبة  ]    
314

 . 480ص،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج    
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نِّني ﴾:ويف قوهل تعاىل           ْؤمِّ وَر قَْومٍّ مُّ دح ﴿ َويَْشفِّ صح
315

ْم  ﴿ ، وقوهل تعاىل: ِّ ْب غَْيظَ قحلحوهبِّ َويحْذهِّ

ح عىََل َمن يََشاء ﴾  َويَتحوبح اّلله
316

ْب  ﴿، عطف الفعل ﴾ ، يؤذن ابختالف يَْشفِّ ﴾ عىل ﴿ يحْذهِّ

 واحلالني ، فيكون ذهاب املفهومنياملعطوف واملعطوف عليه ، ويكفي يف الاختالف بيهنام اختالف 

ىل فيحصل تأ كيد امجلةل ال وىل ابمجلةل الثانية . و ر يظ القلوب مساواي لشفاء الصدو غ  مضري قلوهبم عائد اإ

. شفاء الصدور و ذهاب الغيظ ،، فهم موعودون ابل مرينقوم مؤمنني
317

 

نَيَ ﴿  ويف قوهل تعاىل : س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح ح قحْل َهْل تََرب يَبمكح ْ َآن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ نْيِّ َوحَنْ

وَن  هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ينَا فرََتَ أَيْدِّ هِّ َآْو بِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ح بِّ ﴾اّلله

318
ْ مجةل﴿ ،  َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ ﴾معطوفة َوحَنْ

هص . عىل مجةل الاس تفهام عطف اخلرب عىل خرب يف صورة الإنشاء. وجاءت امسية فادة تقوية الرتب لإ
319

  

ىل آ ق طف ابعتبار عطف الامس عىل مثهل ،والفعل عىل الفعل وينقسم الع سام : ال ول عطف اإ

والثاين عطف الفعل عىل الفعل ، والثالث عطف الفعل عىل الامس ، والامس عىل الامس عىل الامس،

الفعل 
320

و ﴿ ية عىل الفعلية ، كقوهل تعاىل :. ومن ذكل عطف الامس  ْا بِّأَن يَكحونحوْا َمَع الَْخَوالِّفِّ َرضح

ْم فَهحْم َل يَْفَقهحونَ  ِّ َع عىََل قحلحوهبِّ بِّ ﴾  َوطح
321

 

                                                             
315

 [ 43سورة التوبة  ]   
316

 [ 42سورة التوبة  ]   
317

 .  486ص،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

318
 [ 25سورة التوبة  ]   

319
 . 522ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

320
 . 440ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   

321
 [ 37سورة التوبة  ]   
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نَي  قِّ ادِّ َ َوكحونحوْا َمَع الصَّ َّقحوْا اّلله يَن آ َمنحوْا ات ِّ َا اذلَّ  ﴾ويف قوهل تعاىل : ﴿  َآَيُّ
322

وصل حيث ،  

َ ﴾ عىل مجةل ﴿  كحونحواْ  عطفت مجةل ﴿ َّقحوْا اّلله حيث  ،تفاق امجللتني يف الإنشائية لفظا و معىن﴾ لات

فلك مهنام فعل ، وبني امجللتني التوسط بني الكاملني كامل التصال وكامل الانقطاع  ،آ ن لكهيام فعليتان 

. آ مر
323

  

واعمل آ ن فائدة العطف الترشيك بني املعطوف واملعطوف  والوصل من آ عظم آ راكن البالغة،

عراب ال ولآ نه فائدة ا . واملعلومعليه ويف امجلل آ ن يكون  ، لعطف يف املفرد آ ن يرشك الثاين يف اإ

آ ن تعطف عىل امجلةل العارية املوضع  آ و للمعطوف علهيا موضع من الإعراب فيكون حمكها حمك املفرد،

. من الإعراب مجةل آ خرى
324

  

 ة التعريف :ـــــبالغ

َ  قوهل تعاىل : ﴿البالغية الاختصاص، ك من آ غراضه  رْشِّكحوَن جَنٌَس اَي َآَيُّ ََّما الْمح ن
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ ا اذلَّ

ن فَضْ  ح مِّ ح اّلله ْ َعْيةَلً فََسْوَف يحْغنِّيمكح ْفمتح ْن خِّ
ِ
هِّْم َهَذا َوا َد الَْحَراَم بَْعَد عَامِّ َ فاََل يَْقَربحوْا الَْمْسجِّ نَّ اّلله

ِ
ن َشاء ا

ِ
ِّ ا هلِّ

 ﴾ عَلِّمٌي َحكِّميٌ 
325

ىل مضري) عام) ضافةواإ « ول: فيق عاشور ابن يعقب،    حبمك اختصاصهم ملزيد (مه( اإ

«العام ذكل يف هائل
326

 ذلكل لها، خصصت اليت املدة ابنهتاء وينهتيي وبرشكهم، هبم خاص العام فهذا.  

  .غريمه دون وحدمه هلم العام اعترب

                                                             
322

 [ 443ة التوبة  ] سور  

323
 . 432ص، الفوائد ابن قمي اجلوزية ،   

324
جعاز ، للجرجاين ، ص    . 558 /555دلئل الإ

 [ 53سورة التوبة  ]    325
 . 460ص ،  40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   326
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ن يَقحولح ائَْذن يلهِّ َوَل تَْفتِّينهِّ َآَل يفِّ الْفِّ يف قوهل تعاىل : و هْنحم مَّ يَطٌة ﴿ َومِّ حِّ َ لَمح نَّ هَجََّنَّ
ِ
وْا َوا ْتنَةِّ َسَقطح

رِّيَن ﴾ ْلاَكفِّ ابِّ
327

ذ ل معهود هنا ، ولكنه تعريف اجلنس املؤذن ،   التعريف يف الفتنة ليس تعريف العهد اإ

بكامل املعرف يف جنسه ، آ ي يف الفتنة العظمية سقطوا .
328

 

 ة احلذف : ـــــبالغ

نك ترى به ترك ، لطيف املأ خذ ، جعي هو ابب دقيق املسكل ب ال مر ، شبيه ابلسحر ، فاإ

فادة ، وجتدك آ   فادة ، آ زيد لالإ ذا مل تنطق ، اذلكر ، آ فصح من اذلكر ، والصمت عن الإ نطق ما تكون اإ

ْ .و آ   ذا مل تحِبِّ ما تكون بياان اإ
329

 

اح :  يقول بكر بن النطه
330

 

ْغضَ         ي احلحبُّ والبح    ا       ــوالعنيح تحْبدِّ
ِ
 راَم والنَّْقَضــــا بْــــــــــوتحْظهِّرح ال

رَّ         تِّ اجلسَ ٌة ، ما آ نَْصَفْتينِّ يف الهــدح ْ  ىَض ــَد املنْ ـــــَوى         ول َرمحِّ

 ى ــــــارَِّد آ و تَْرضَ ــــل آ ْطَعمح البَ   ا        ، ول وهللا اي آ هلَهــــ غَْضَب        

آ ل  ، غضب ( آ و )غضب يه ( ل حماةل ير )يه، وذكل آ نه التقد واملقصود قوهل ) غضب (

ضامره ؟ وترى  ىل اإ ظهار هذا احملذوف ، وكيف تأ نس اإ ترى آ نك ترى النفس كيف تتفادى من اإ

ن آ نت رمت التلكم به ؟ املالحة كيف تذهب اإ
331

 

سقاط جزء الالكم آ و لكه دلليلو  واحلذف من  . احلذف هو لغة الإسقاط ، واصطالحا هو اإ

ته . واملشهور آ ن احلذف جماز . ومن فوائده التفخمي والإعظام ، وزايدة ذلة بسبب حذفت اليشء قطع 

                                                             
327

 [ 33سورة التوبة  ]   
328

 .  554ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
329

 . 436ص  عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،  
330

ىل آ هلها ، مفنعوها منه .. يقوهل يف جارية اكن حيهبا ، وس 425ص  عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، انظر     عي به اإ
331

 . 425ص عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

117 
 

وطلب الإجياز والاختصار ، د يف ذكل ، و اس تنباط اذلهن للمحذوف ، وزايدة ال جر بسبب الاجهتا

والتشجيع عىل الالكم .
332

 

ا آ س بابه مفهنا جمرد الاختصار والاحرت  ومهنا التفخمي  ، از عن العبث بناًء عىل الظاهروآ مه

، ومهنا  ، ومهنا حذف التخفيف لكرثة دورانه يف الكهمم ، ومهنا والإعظام نون التثنية وامجلع وآ ثرها ابقٍّ

له هل ، ومهنا  ، ومهنا آ ن حيذف صيانة هل وصيانة اللسان عنه رعاية الفاصةل ، ومهنا كونه ل يصلح اإ

شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء .
333

 

سقاط البايققتطاع وهو ذكر حرف من اللكمة و الا : ومن آ قسامه  .مثل فواحت السور ، اإ

ص توخي  ،فيكتفى بأ حدهام عن ال خر، ذكر ش يئني بيهنام تالزم وارتباط هو آ ن يقتيض املقامفاء و والاكت

 .ابلرتباط العطفي غالبا والضمري

ل لش يئني لفعمن القول اجملاور لبيان آ حد جزآ يه ، وآ ن يحس تدل اب والمتثيل وهو آ ن يضمر 

 فيضمر لل خر فعل يناس به وآ ن يقتيض الالكم ش يئني فيقترص عىل آ حدهام وهو يف احلقيقة ل حدهام،

ىل آ حدهام دون ال خر .،  ل نه املقصود وآ ن يحذكر شيئان مث يعود الضمري اإ
334

 

َن اَلْحبَ  ﴿: قوهل تعاىل  ومثال ذكل  نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ حوَن َآْمَواَل اَي َآَيُّ ْهَبانِّ لََيألْكح ارِّ َوالرُّ

َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ  َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ ِّ َواذلَّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله دُّ لِّ َويَصح لَْباطِّ ِّ النَّاسِّ ابِّ يلِّ اّلله َسبِّ

مهح بَِّعَذابٍّ آَلِّميٍّ  ْ ﴾فَبرَشهِّ
335

وآ عاد الضمري عىل الفضة  ذلهب والفضة ،ذكر س بحانه وتعاىل ا ، حيث 

لهيا آ مسه ،  وحدها ، ل ّنا آ قرب املذكورين ، ول ن الفضة آ كرث وجودا يف آ يدي الناس ، واحلاجة اإ

                                                             
332

 . 403/402ص ئل الإجعاز ، عبد القاهر اجلرجاين ، دل  
333

 . 403 ،ص 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
334

 . 456ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
335

 [ 83سورة التوبة  ]   
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. فيكون كزنها آ كرث ، وقيل آ عاد الضمري عىل املعىن ل ن املكنوز داننري ودرامه وآ موال
336

فقيل من  

ذا ذكرت ش يئني مشرتكني يف املعىن تكتفي ابإ  اس تغناء بذكره آ حدهام، عادة الضمري عىل عادة العرب اإ

 عن ال خر ، اتهاكل عىل فهم السامع .

والوعيد مراد بقوم معهودين يعرفون آ نفسهم من املنافقني آ هل الغىن ، اذلين آ عرضوا عن  

. والفاء للفصيحة ، آ ي بعد آ ن      النفقة يف سبيل هللا عىل جيش غزوة تبوك بدعوة من الرسول

ادين عن سبيل هللا ، وذكر الاكنزين ، آ مرذكر آ لكي  رسوهل بأ ن ينذر مجيعهم ابلعذاب ،  ال موال الصه

مه . ذا علمت آ حواهلم هذه فبرشه هت الفاء عىل رشط حمذوف تقديره : اإ  فدل

 ومثال ذكل يف الشعر ، قول حسان : 

َعرِّ اَلْس       ودِّ                  بابِّ والشَّ َخ الش َّ نَّ رَشْ ــ ما مل ي اإ نحواًن َعاَص اَكَن جح
337

 

ن اَكنحوْا  ومن ذكل قوهل تعاىل :﴿ 
ِ
وهح ا ح َآَحقُّ َآن يحْرضح وهلح ح َوَرسح ْ َواّلله وُكح ضح ْ ْ لِّريح ِّ لمَكح ّلله لِّفحوَن ابِّ حَيْ

نِّنَي  ْؤمِّ ﴾ مح
338

﴾ ، قيل فراد ﴿َآَحقُّ فراد الضمري بعدم اإ ﴾ خرب عهنام ، وسهل اإ رضاء هللا ﴿َآَحقُّ ، وآ نه اإ

رضاء لرسوهل س بحانه وتع ، ورسول هللا  ، وفائدة هذا ادللةل عىل قوة الاختصاص بذكر املعىن  اىل اإ

آ حقه آ ن يرضوه .
339

 

قامة املفعول مقامه  الفاعلويف حذف  مهنا مناس بة ما بناء الفعل للمفعول، فهل آ س باب  معواإ

م بِّ  ﴿ : ه ، كقوهل تعاىلتقده حوْا َمَع الَْخَوالِّفِّ َوطح وْا بِّأَن يَكحون ْم فَهحْم َل يَْفَقهحوَن َرضح ِّ ل ن قبلها ، ﴾َع عىََل قحلحوهبِّ

هْنحْم َوقَا ﴿ ْولِّ مِّ َتأَْذنََك ُآْولحوْا الطَّ ِّ اس ْ وهلِّ وْا َمَع َرسح دح ِّ َوَجاهِّ ّلله نحوْا ابِّ وَرٌة َآْن آ مِّ َذآ  ُآنزِّلَْت سح
ِ
َع َوا لحوْا َذْراَن نَكحن مَّ

                                                             
336

 . 457ص  ، 8ج  ،القرآ ن علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف   
337

 .من ديوانه  . والبيت 457ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر   
338

 [ 65سورة التوبة  ]   
339

 . 457ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
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ينَ  ﴾الَْقاعِّدِّ
340

َع  قوهل ﴿ عىل بناء الفعل للمفعول ، جفاء  بِّ ﴾ ليناسب ابخلتام املطلع ، ِبالف قوهل َوطح

وَن  فامي بعدها ﴿ ْم فَهحْم َل يَْعلَمح ِّ ح عىََل قحلحوهبِّ ﴾ َوَطَبَع اّلله
341

نه مل يقع قبلها  اإ ما يقتيض البناء ، جفاءت ، لإ

عىل ال صل.
342

 

اًل َصالًِّحا ويف حذف اجلار واجملرور ، قوهل تعاىل : ﴿   وْا مَعَ ﴾َخلَطح
343

َوآ َخَر ي بسئ و﴿ آ   

ئًا  هِّ ﴾َسي
344

آ ي بصاحل . 
345

 

رْشِّكِّنَي َولَْو  ويف حذف اجلواب قوهل تعاىل : ﴿  وْا لِّلْمح َتْغفِّرح يَن آ َمنحوْا َآن يَس ْ ِّ هِّ َواذلَّ َما اَكَن لِّلنََّبِّ

ميِّ  ابح الَْجحِّ حْم َآحْصَ َ لَهحْم َآّنَّ ن بَْعدِّ َما تََبنيَّ ﴾اَكنحوْا ُآْويلِّ قحْرََب مِّ
346

م مث اتب علهيم ، وهذا التأ ويل آ ي رمحه 

« . مثه  »آ حسن من القول بزايدة 
347

 

رِّ يف قوهل تعاىل : ﴿ و ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله دِّ الَْحَرامِّ ََكَْن آ َمَن ابِّ اَرَة الَْمْسجِّ َ ِّ َومعِّ َقايََة الَْحاجه ْ سِّ َآَجَعلمْتح

ح  ِّ َواّلله نَد اّلله وَن عِّ َتوح ِّ َل يَس ْ يلِّ اّلله نَي  َوَجاَهَد يفِّ َسبِّ الِّمِّ ي الَْقْوَم الظَّ ﴾َل ََيْدِّ
348

ل ،   ذف املفضه قد حح

قاية والعامرة اذلين آ منوا و مل جياهدوا و مل َياجروا ، و املقصود تفضيل خصاهلم  عليه ومه آ حصاب السه

هرشيف ابس تعارة لفظ و الفائزون اذلين يقصدمه هللا مه اخملتصون ابلفوز، و مه آ عظم درجة عند  ابلت

وتقول هلم الهيود آ نمت  ل السقاية والعامرة اذلين يسقون احلجيج ويعمرون املسجد احلرام،هللا من آ ه

                                                             
340

 [ 36سورة التوبة  ]   
341

 [ 38سورة التوبة  ]   
342

 . 432ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
343

 [ 405سورة التوبة  ]   
344

 [ 405سورة التوبة  ]   
345

 . 428ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
346

 [ 448سورة التوبة  ]   
347

 . 430ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
348

 [ 43سورة التوبة  ]   
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يانة والوقاية آ فضل من محمد وآ حصابه قاية والعامرة مصدران من سقى ومعر،اكلصه وقد آ نكر هللا  . . والسه

ححَبَطة ابملؤمنني وآ عامهلم املث  بهه املرشكون وآ عامهلم امل ى بيهنمقبل هذه ال ية آ ن يحش َ . بَتَة وآ ن يسوه
349

  

ليه ،وجعل الفعل هل، وقد حذف املضاف وآ قمي مقامه ية آ ي آ جعلمت صاحب سقا املضاف اإ

: آ جعلمت سقاية احلاج اكإميان من آ من ابهلل بقوهل ويكون يريد  احلاج وعامرة املسجد احلرام ،َكن آ من؟

 وهجاده ؟ ومنه قول الهذيله :

رٍّ       من اخلحْرسِّ يحَميشهِّ بَْينَنَا َحا          ةِّ القَِّطاطِّ  نحوتح مَخْ َ ارصِّ َ الرصَّ
350

 

 آ راد صاحب حانوت امخلر ، فأ قام احلانوت مقامه .

ىَل النَّاسِّ وقد حيذف املس ند لالحرتاز عن العبث ، كقوهل تعاىل : ﴿ 
ِ
ِّ ا وهلِّ ِّ َوَرسح َن اّلله َوَآَذاٌن مهِّ

َ بَرِّيٌء مهِّ  ِّ اَلْكرَبِّ َآنَّ اّلله ْ غرَْيح يَْوَم الَْحجه وْا َآنَّمكح ْ فَاْعلَمح َّْيمتح ن تََول
ِ
ْ َوا ْ فَهحَو َخرْيٌ لَّمكح ن تحبمْتح

ِ
ح فَا وهلح رْشِّكِّنَي َوَرسح َن الْمح

َعَذابٍّ َآلِّميٍّ  وْا بِّ يَن َكَفرح ِّ ِّ اذلَّ ِّ َوبرَشهِّ زِّي اّلله ْعجِّ ﴾ مح
351

، آ ي ورسوهل بريء مهنم آ يضا .
352

 

 التقدمي والتأ خري :بالغـــــة 

 مي والتأ خري :تعريف التقد

ّنم آ توا به دلةل عىل متكهنم يف الفصاحة ، هل يف القلوب آ حسن   هو آ حد آ ساليب البالغة ، فاإ

موقع ، وآ عذب مذاق.
353

  

                                                             
349

اف ،  لزخمرشي ، جار هللا ا    . 526ص الكشه
350

.  54البيت يف ديوان الهذليني ، ص .  544ص  ، تأ ويل مشلك القرآ ن  ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ  انظر   

: مييش بيننا صاحب حانوت من مخر ، وقوهل : من اخلرس الرصارصة ، يريد آ جعم من نبط الشأ م يقال هلم : الرصارصة .  يقول

 والقطاط اجلعاد ، والواحد قطط ، وهو آ شده اجلعود . والبيت يف اللسان ، والصناعتني ، واخملصص .
351

 [ 8سورة التوبة ]   
352

 . 488ص  ،يف املعاين والبيان والبديع  الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة  
353

 . 588ص ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
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وهو رضابن : ال ول خيتص بدلةل ال لفاظ عىل املعاين ، ولو ُآخر املقدم آ و قدم املؤخر لتغري 

ر ملا تغري املعىن . والثاين خيتص بدرجة التقدم يف اذلكر ،  لختصاصه مبا يوجب هل ذكل ، ولو آ خه

املعىن .
354

وذاك آ ن عىل وهجني : آ حدهام الاختصاص ، وال خر مراعاة نظم الالكم ، ويس تعمل  

ر املقدم ذهب ذكل احلسن ، وهذا الوجه آ بلغ و ذا آ خه ل ابلتقدمي واإ آ وكد من  يكون نظمه ل حيسن اإ

الاختصاص .
355

هِّْم ﴿ َما اكَ قوهل تعاىل : يف و  يَن عىََل َآنفحسِّ دِّ َد هللا َشاهِّ وْا َمَساجِّ رح رْشِّكِّنَي َآن يَْعمح َن لِّلْمح

وَن ﴾ ح ْ َخادلِّ الحهحْم َويفِّ النَّارِّ مهح َطْت َآمْعَ ْلكحْفرِّ ُآْولَئَِّك َحبِّ ابِّ
356

وَن ﴾ عىل ﴿ يفِّ النَّارِّ  ، قدم ﴿ ح ﴾ َخادلِّ

.للرعاية عىل الفاصةل ، وحيصل منه تعجيل املساءة الكفار 
357

 

َا  كقوهل تعاىل : ﴿،التنبيه عىل آ ن السبب مرتب ومنه   َ فَتحْكَوى هبِّ َمى عَلهَْيَا يفِّ اَنرِّ هَجََّنَّ ْ يَْوَم حيح

وَن  ح ْ تَْكزنِّ وقحوْا َما كحنمتح ْ فَذح مكح ْ َلنفحسِّ متح ْ َهَذا َما َكزَنْ مهح هحورح حْم َوظح نوهبح هحْم َوجح َباهح ﴾جِّ
358

م هللا اجلباه مث  ، قده

ل عن السائل ، مث ينوء جبانبه ، مث يتوىل اجلنوب ، ل ن م انع الصدقة يف ادلنيا اكن يرصف وهجه آ وه

. بظهره
359

  

َا  قوهل تعاىل : ﴿ ومن املقدم واملؤخر  هَبحم هبِّ ِّ َعذه ح لِّيح ََّما يحرِّيدح اّلله ن
ِ
ْ ا مهح ْبَك َآْمَوالحهحْم َوَل َآْوَلدح فاََل تحْعجِّ

نَْيا َوتَْزَهَق  ونَ  يفِّ الَْحَياةِّ ادلُّ رح ْ اَكفِّ هحْم َومهح ﴾ َآنفحسح
360

، آ ي فال تعجبك آ مواهلم ول آ ولدمه يف احلياة ادلنيا  

هبم هبا يف ال خرة منا يريد هللا ليعذه . اإ
361

منا يريد هللا آ ن يعذهبم هبا يف ال خرة .  ويف رواية اللكَب : اإ
362

 

                                                             
354

 . 540ص ، لسائر ابن ال ثري ، املثل اضياء ادلين   
355

 . 544ص ، لسائر ابن ال ثري ، املثل اضياء ادلين   
356

 [ 47سورة التوبة  ]   
357

 . 434ص  ، 40ن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج محمد الطاهر اب  
358

 [ 82سورة التوبة  ]   
359

 . 563، ص  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
360

 [ 22سورة التوبة  ]   
361

 . 535،  ص  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
362

 . 503ص   ، تأ ويل مشلك القرآ ن  ، قتيبة  محمد بن عبد هللا بن مسمل بن وبآ    
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 بالغة القرص :

 تعريف القرص : 

ثبات احلمك ملا القرص لغة احلبس ، واصطالحا هو ختصيص آ م  ر بأ خر بطريق خمصوص هو اإ

ل يسمى مقصورا ، وما بعدها يسمى مقصورا عليه ، و  يذكر يف الالكم ونفيه عام عداه ، مفا قبل اإ

له( طريق القرص . )ما( و)اإ
363

ل تأ كيدا عىل تأ كيد .  والقرص عند الساكيك ليس اإ
364

 

هام وفهيا مزية عىل  ن ثبات لليشء  وطرق القرص : النفي والاس تثناء ، و اإ العطف ل ّنا تفيد الإ

والنفي عن غريه دفعة واحدة ، و العطف بال وبل ولكن ، وتقدمي ما حقه التأ خري .
365

يقول الإمام  

ه » اجلرجاين :  ن ( عىل آ ن جتيء خلرب ل جيههل اخملاطب ول يدفع حصته ، آ و ملا يزنل اماعمل آ نه موضوع )اإ

.«هذه املزنةل 
366

 يقول املتنَب : و   

لِّ اَلْوَلدِّ                 ْن واصِّ عح َآْحىَن مِّ ٌ ، واَلبح الَقا       طِّ ََّما َآنَْت وادلِّ ن
ِ
ا

367
 

ىل الإعالم ، ولكنه آ راد   مل يرد املتنَب آ ن يعمل اكفورا آ نه وادل ، ول ذاك مما حيتاج اكفور فيه اإ

زنةل الوادل .آ ن يذكره منه ابل مر املعلوم ليبين عليه اس تدعاء ما يوجبه ، كونه مب
368

 

اَكَة ويف قوهل تعاىل :  اَلَة َوآ ىَت الزَّ رِّ َوَآقَاَم الصَّ ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله ِّ َمْن آ َمَن ابِّ َد اّلله رح َمَساجِّ ََّما يَْعمح ن
ِ
﴿ ا

يَن﴾ هَْتدِّ َن الْمح َ فََعََس ُآْولَئَِّك َآن يَكحونحوْا مِّ لَّ اّلله
ِ
َش ا َولَْم خَيْ

369
رْشِّكِّنَي َآن اَكَن  ملا اقتضت مجةل ﴿ ، لِّلْمح

                                                             
363

 . 462ص   ،يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
364

 . 302ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
365

 . 463ص  ،يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
366

 . 880ص  عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   
367

 . 5/88والبيت يف ديوانه ،  . 880ص  عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ، انظر   
368

 . 880ص  عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   
369

 [43سورة التوبة  ]  
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ْلكحْفرِّ  هِّْم ابِّ يَن عىََل َآنفحسِّ دِّ َد هللا َشاهِّ وْا َمَساجِّ رح ﴾يَْعمح
370

قصاء املرشكني عن العبادة يف املساجد ،   اإ

ََّما  ﴿فاكنت مجةل اكنت تثري يف نفوس السامعني آ ن يتطلبوا من مه ال حقاء بأ ن يعمروا املساجد ،  ن
ِ
ا

 ِّ َد اّلله رح َمَساجِّ قصاء فر  ف البياين، وجميء صيغة القرص بغرضعت موقع الاس تئناووق ﴾يَْعمح آ خرى  قاإ

قصاؤمه ابلرصحي ، فاكن املراد من املوصول  عن آ ن يعمروا مساجد هللا ، غري املرشكني اذلين اكن اإ

وصلته خصوص املسلمني ، ل ن مجموع الصفات املذكورة يف الصةل ل يثبت لغريمه  .
371

 

 قسامن :  لواقع ابعتبار احلقيقة وا والقرص 

ىل غريه ــ  آ   قرص حقيقي : وهو آ ن خيتص املقصور ابملقصور عليه حبسب احلقيقة والواقع بأ ل يتعداه اإ

 آ صال .

ضايف : وهو آ ن خيتص املقصور ابملقصور عليه حبسب الإ ــ  ب ىل يشء آ خر قرص اإ ضافة والنس بة اإ

 ل مجليع ما عداه .  ،معني

ىل وينقسم القرص ابعتبار طرفيه امل  ضافيا اإ قصور واملقصور عليه ، وسواء اكن حقيقيا آ م اإ

 نوعني :

 قرص صفة عىل موصوف .ــ  آ  

واملراد ابلصفة الصفة املعنوية ل النعت . قرص موصوف عىل صفة .ــ  ب
372

 

ِّ مثال قرص ال و  ّلله ِّ َمْن آ َمَن ابِّ َد اّلله رح َمَساجِّ ََّما يَْعمح ن
ِ
صفة عىل املوصوف يف قوهل تعاىل :﴿ ا

َن اوَ  َ فََعََس ُآْولَئَِّك َآن يَكحونحوْا مِّ لَّ اّلله
ِ
َش ا اَكَة َولَْم خَيْ اَلَة َوآ ىَت الزَّ رِّ َوَآقَاَم الصَّ يَن﴾الَْيْومِّ ال خِّ هَْتدِّ  لْمح

373
 ،

ليس املراد منه آ ّنم ل  لق جبانب هللا تعاىل بصيغة القرص،عىل التع خش ية املسلمني املؤمننيقرص ف

                                                             
370

 [47سورة التوبة  ]  
371

 . 434ص  ، 40، التحرير و التنوير ، ج  محمد الطاهر ابن عاشور  
372

 . 37ص ،  الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب ا  
373

 [43سورة التوبة  ]  



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

124 
 

ذا تردد احلال بني خشيهتم هللا وخشيهتم غريه ن قدموا خش ية  خيافون شيئا غري هللا ، ولكن معناه اإ

ضايف ابعتبار تعارض خش يتني . ويف هذا حث عىل الاسزتادة من  ،هللا عىل خش ية غريه  فالقرص اإ

هذا الاهتداء ، وُتذير من الغرور والاعامتد بعض العمل الصاحل ، ابعتقاد آ ن بعض ال عامل يغين 

 عن بقيهتا .
374

 

وَن ﴾ويف قوهل تعاىل :   ْعَتدح ح الْمح ًة َوُآْولَئَِّك مهح مَّ لًّ َوَل ذِّ
ِ
نٍّ ا ْؤمِّ ﴿ َل يَْرقحبحوَن يفِّ مح

375
 القرص، 

له(  نه اعتداء عظمي ابطين عىل قوم حالفومه وعاهدومه ، ب)اإ ما آ ن يكون للمبالغة يف اعتداهئم ، ل  اإ

ا آ ن يكو مه ن قرص قلب ، آ ي : مه املعتدون ل آ نمت ل ّنم بدؤوُك ومل يلحقوا هبم رضه مع متكهنم منه ، واإ

376بنقض العهد .
 

 ة الالفات :ـــــبالغ

 تعريف الالتفات :

ىل الغيبة، ل خي واعمل آ ن هذا النوع» الساكيك :  يقول  تص ، آ عين نقل الالكم عن احلاكية  اإ

ليه ىل ال خر ،  ، بل احلاكية واخلطاب والغيبة ثالثهتا ينقل، ول هذا القدر املس ند اإ لك واحد مهنا اإ

.«ويسمى هذا النقل التفاات عند علامء عمل املعاين 
377

 

ىل آ سلوب آ خر ، تطرية واس تدرار للسامع ، وجتديد والالتفات عند الزركيش من آ سلوب   اإ

 ، وصيانة اخاطره من املالل والضجر، بدوام ال سلوب الواحد عىل مسعه، واعمل آ نه للتلكم لنشاطه

                                                             
374

 . 435ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
375

 [40سورة التوبة  ]  
376

 . 457ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
377

 . 536ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
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ىل ال خر بعد التعبري ل واملشهور آ ن الا. مقامات ،غيبةوال ، واخلطاب تفات هو الانتقال من آ حدها اإ

ال ول .
378

 كام قيل :   

ىل َحالِّ    
ِ
لَّ التَّنَقُّلح  من َحالٍّ ا

ِ
ْن اكنت مرَصَّفًَة      ا

ِ
ل يحْصلِّحح النفَس ا

379
 

ِّض يف الالكم قول، مفىت خرج عن الالكم ال    ليه عىل ومعىن الالتفااتت آ نه اعرتح ول مث رجع اإ

وجه يلطف،اكن ذكل التفاات نفس .
380

 

 فوائد الالتفات :

ىل آ خر ، وهناك فوائد ختتلف ابختالف الالتفاتومن فوائد   ، التفنن والانتقال من آ سلوب اإ

مواقع الالكم فيه عىل ما يقصده املتلكم ، ومهنا قصد تعظمي شأ ن اخملاطب ، ومهنا التنبيه عىل ما حقه 

 ة،ملبالغيكون واردا عليه ، ومهنا آ ن يكون الغرض المتمي ملعىن مقصود للمتلكم ، ومهنا قصد ا الالكم آ ن

ومهنا قصد ادللةل عىل الاختصاص ، ومهنا قصد الاهامتم ، ومهنا قصد التوبيخ .
381

 

ْهبَ  كقوهل تعاىل :   َن اَلْحَبارِّ َوالرُّ نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ حوَن َآْمَواَل النَّاسِّ ﴿ اَي َآَيُّ انِّ لََيألْكح

يلِّ ا َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ ِّ َواذلَّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله دُّ لِّ َويَصح لَْباطِّ مهح ابِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ ّلله

َعَذابٍّ َآلِّميٍّ ﴾  بِّ
382

َمى عَلهَْيَا يفِّ اَنرِّ وقوهل تعاىل.   ْ ْ : ﴿ يَْوَم حيح مهح هحورح حْم َوظح نوهبح هحْم َوجح َباهح َا جِّ َ فَتحْكَوى هبِّ هَجََّنَّ

وَن ﴾  ح ْ تَْكزنِّ وقحوْا َما كحنمتح ْ فَذح مكح ْ َلنفحسِّ متح َهَذا َما َكزَنْ
383

آ فرد هللا الضمري يف قوهل ينفقوّنا مع آ نه ذكر ،  

ىل املعىن دون اللفظ ويف هذا  ىل ش يئني ، و هام اذلهب و الفضة ذهااب ابلضمري اإ التفات من التثنية اإ

                                                             
378

 . 843ص ،   8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
379

 والبيت مل يذكر صاحبه . .  843ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر   

380
جعاز القرآ ن  ،  آ بو بكر الباقاله     . 433ص ين ، اإ

381
 .  856/880ص ،   8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
382

 [83سورة التوبة  ]  
383

 [82سورة التوبة  ]  
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َمى الإفراد. وهن ْ ىل اخلطاب يف قوهل ﴿فَتحْكَوى﴾ ، ﴿ اك الالتفات من الغيبة يف قوهل ﴿ حيح  ﴾، اإ

متحْ  وقحواْ  ﴾ و﴿َكزَنْ ﴾ .ذح
384

ىل الضامئر ، ك ن يدله عليه    .الس ياق فيضمر ، ثقة بفهم السامعويف العدول اإ

م هل ، كقوهل  ِّ تعاىل : وقد يعود الضمري عىل بعض ما تقده يلِّ اّلله ﴾﴿ َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ
385

، فاإن  

الفضة بعض املذكور ، فأ غىن ذكرها عن ذكر امجليع .
386

 

َ َل يَْرََض َعنِّ الَْقْومِّ  : ﴿و قوهل تعاىل  نَّ اّلله
ِ
ن تَْرَضْوْا َعهْنحْم فَا

ِ
َضْوْا َعهْنحْم فَا ْ لِّرَتْ لِّفحوَن لمَكح حَيْ

قِّنَي  ﴾الَْفاسِّ
387

خبار عن طائفة من املنافقني ، واكنوا مثانني رجال، ختلفوا عن اجلهاد ، وردت  ال ية لالإ

ىل املؤمنني معتذرين.مع رسول هللا ليه واإ  دون عذر، مث جاؤوا اإ

ىل ﴿ تَْرَضْوْا َعهْنحْم ويف هذه ال ية التفات من ﴿  قِّنَي ﴾ اإ ﴾ حيث َل يَْرََض َعنِّ الَْقْومِّ الَْفاسِّ

ىل الإظهار، وهو عدول  افتتحت ال ية ابلتعبري عن املنافقني بضمري الغيبة ، مث عدلت عن الإضامر اإ

يفيد آ نه غضب هللا آ و عدم رضائه عن هؤلء ل يتعلق هبم يف ذواهتم ، بل مبا يحضمرونه من نفاق ، و 

فقني فقط ، يس تدعي يفيد من هجة آ خرى ، آ نه الفسق يف آ يه زمان و ماكن ل فسق هؤلء املنا

هام عىل لك ذات يف هوة  ن التوبة لغضب اخلالق عز و جل اذلي ل ينصبه عىل فسق الفاسق بذاته ، اإ

املعصية والضالل ، قصد الفوز برضوان هللا. 
388
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 . 858ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
385

 [83سورة التوبة  ]  
386

 . 53ص ،  3ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
387

 [36سورة التوبة  ]  
388

 . 455ص حسن طبل ، آ سلوب الالتفات يف البالغة القرآ نية ،   
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 بالغة الاس تدلل :

ثبات اخلرب للمبتدآ  ، آ و نفيه عنه ،   من تمكةل عمل املعاين يف الاس تدلل ، و هو اكتساب اإ

اعمل آ ن اخلرب مىت مل يكن معلوم الثبوت للمبتدآ  ابلبدَية ، » وساطة تركيب امجلل . يقول الساكيك : ب

كام يف حنو : الإنسان حيوان ، آ و معلوم الانتفاء عنه ابلبدَية ، كام يف حنو : الإنسان ليس بفرس ، 

ن احلدوث ليس بدَييي الثب وت للعامل ، ول بدَييي بل اكن بني بني ، حنو قولنا : العامل حادث ، فاإ

.«الانتفاء عنه 
389

 

جعازه ، مفهنم من   وقارعو ابب الاس تدلل ، بعد التفاق عىل آ نه معجز ، خيتلفون يف وجه اإ

، ل آ ّنا مل تكن مقدورا علهيا يقول آ نه رصف املتحدين ملعارضة القرآ ن عن الإتيان مبثهل مبش يئته تعاىل 

جعازه سالمته عن التناقض ، لكنه يس تلزم كون لك فامي بيهنم يف نفس ال مر . ومهنم من  يقول آ ن وجه اإ

ذا سمل من التناقض ، وبلغ مقدار سورة من السور ، آ ن يعد معارضة . ومهنم من يقول آ ن  الكم اإ

وجه الإجعاز فيه الاش امتل عىل الغيوب ، لكنه يس تلزم قرص التحدي عىل السور املش متةل عىل الغيوب 

دون ما سواها .
390

 

يَطٌة وهل تعاىل ق ففي حِّ َ لَمح نَّ هَجََّنَّ
ِ
وْا َوا ْتنَةِّ َسَقطح ن يَقحولح ائَْذن يلهِّ َوَل تَْفتِّينهِّ َآَل يفِّ الْفِّ هْنحم مَّ : ﴿ َومِّ

رِّيَن ﴾ ْلاَكفِّ ابِّ
391

يراد الامس الظاهر  رِّيَن﴾  ، اإ ثبات لإحاطة ﴿ اْلاَكفِّ تيان ابلضمري )مه ( اإ عدول عن الإ

. ، وهو مشول الامس اللكي لبعض جزئياته لس تدللهجَّن ابلاكفرين بطريق شبيه اب
392

 

 

                                                             
389

 . 233ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
390

 . 643ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
391

 [33ة التوبة  ] سور  
392

 . 646ص  ، مفتاح العلوملساكيك ، آ بو يعقوب ا  
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 ة التضمني :ـــــبالغ

اين هو حصول معىن فيه من غري ذكر هل ابمس آ و صفة يه عبارة عنه . وهو التضمني عند الرمه  

عىل وهجني : آ حدهام ما اكن يدل عليه الالكم دلةل الإخبار و التضمني يف الصفتني مجيعا ، وال خر ما 

يه دلةل القياس .يدل عل 
393

 

عطاء اليشء معىن اليشء ، واترة يكون يف ال سامء ، ويف ال فعال ، ويف احلروف.  وهو اإ

بداع  دراج الكم الغري يف آ ثناء الالكم لتأ كيد املعىن ، آ و لرتتيب النظم ، ويسمى الإ ويطلق آ يضا عىل اإ

بداع هللا تعاىل يف حاكايت آ قوال اخمللوقني  اكإ
394

هو حصول معىن فيه من غري : » يقول الباقالين . 

« يه عبارة عنهذكره هل ابمس آ و صفة 
395

  

ن . ادة معىن الامسني معا ر ا يف ال سامء فهو آ ن تضمن اسام معىن امس ، لإ فأ مه  وآ ما ال فعال فأ ن تضمه

فيأ يت متعداي  فعال معىن فعل آ خر ، ويكون فيه معىن الفعلني مجيعا ، وذكل بأ ن يتعدى الفعل حبرف،

يه به رف آ خر ليس من عادته التعدي به ،حب ىل تأ ويهل آ و تأ ويل الفعل، ليصحه تعده 396فيحتاج اإ
 . 

نَْيا  ﴿ كقوهل تعاىل : َا يفِّ الَْحَياةِّ ادلُّ هَبحم هبِّ ِّ َعذه ح لِّيح ََّما يحرِّيدح اّلله ن
ِ
ْ ا مهح ْبَك َآْمَوالحهحْم َوَل َآْوَلدح فاََل تحْعجِّ

ْ اكَ  هحْم َومهح وَن﴾ َوتَْزَهَق َآنفحسح رح فِّ
397

ىل ال موال، ، آ س ند هللا  واملعىن ل تحْعَجب بأ مواهلم .  تعاىل الإجعاب اإ

 

 

 

                                                             
393

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجايناانظر     .  505 القرآ ن ، ص ثالث رسائل يف اإ
394

 . 838ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
395

جعا    . 345ص ز القرآ ن ، آ بو بكر الباقالهين ، اإ
396

 . 883ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
397

 [22سورة التوبة  ]   
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 ة التعطف :ـــــبالغ

ف هو آ ن يعلهق املتلكهم لفظة من الالكم ابملعىن ، مثه يوردها بعيهنا ويعلهقها مبعىن آ خر،  التعطه

وَن بِّنَ وهام مفرتقتان .  َّصح ْ َآن ويف قوهل تعاىل : ﴿ قحْل َهْل تََرب َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ نَينَْيِّ َوحَنْ س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
ا ا

وَن﴾ هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ينَا فرََتَ أَيْدِّ هِّ َآْو بِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ح بِّ ح اّلله يَبمكح يحصِّ

398
ف من صدر   قد آ ىت التهعطه

وَن بِّنَا  ﴿: ال ية يف قوهل تعاىل َّصح وَن  ﴿تعاىل :  وهل﴾ ومن جعزها يف قتََرب هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ﴾ مع فرََتَ

جياز احلذف ف مقابةل معنوية خرج الالكم فهيا خمرج اإ . جتنيس الازدواج ، ووقع مع التهعطه
399

 

 بالغة معاين احلروف :

  « :آ ل » احلرف ــ  

له  )آ ل( تأ يت لالس تفتاح ، والفائدة التنبيه عىل ُتقيق ما بعدها، وذلكل قله وقوع امجلل بعدها اإ

رة بنحو ما يتلقى به القسم . وتأ يت مركبة من لكمتني : َهزة الاس تفهام ول النافية . والاس تفهام  مصده

ذا دخل عىل النفي آ فاد ُتقيقا . اإ
400

ََّكثحوْا َآيَْماَّنحْم : ﴿ كقوهل تعاىل ،    ﴾َآَل تحَقاتِّلحوَن قَْوًما ن
401

 

له » احلرف ــ    « :اإ

له )ترد   ملعان كثرية مهنا : الاس تثناء ، مبعىن )بل( ، عاطفة مبعىن الواو يف الترشيك ، مبعىن  (اإ

ن( ذا تقدهما نفي ، ومركبة من )اإ ذا اكنت صفة وليست لالس تثناء ، مبعىن بدل ، للحرص اإ  غري اإ

                                                             
398

 [25سورة التوبة  ]   
399

 . 852ص ،  8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
400

 .   883ص ،  3ج  ،القرآ ن كيش ، الربهان يف علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزر  
401

 [48سورة التوبة  ]   
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الرشطية ، و )ل( النافية 
402

ْ عََذاابً ﴿ ، كقوهل تعاىل :  ْبمكح ِّ وْا يحَعذه لَّ تَنفِّرح
ِ
ْ َوَل ا ُكح ْل قَْوًما غرَْيَ  َآلِّميًا َويَْستَْبدِّ

يرٌ  ءٍّ قَدِّ هِّ يَشْ ح عىََل لكح وهح َشيْئًا َواّلله ُّ ﴾ ترَضح
403

 

 « :آ ىنه » احلرف ــ  

تأ يت مشرتكة بني الاس تفهام والرشط        
404

ومبعىن ) من آ ين (، وتأ يت مبعىن )كيف( ،
405

كقوهل  

َزْيرٌ تعاىل :  وَن  ﴿ َوقَالَتِّ الهَْيحودح عح ؤح هِّْم يحَضاهِّ أَفَْواهِّ َ قَْولحهحم بِّ ِّ َذكلِّ يحح اْبنح اّلله ِّ َوقَالَْت النََّصاَرى الَْمس ِّ اْبنح اّلله

ح َآىنَّ يحْؤفَكحوَن  ن قَْبلح قَاتَلَهحمح اّلله وْا مِّ يَن َكَفرح ِّ ﴾ قَْوَل اذلَّ
406

 

  « :يف » احلرف ــ  

 بني مفضول سابق وفاضل لحقاخةل مهنا املقايسة ويه ادلملعان كثرية،  )يف( جتيء 
407

 

لَّ قَلِّيلٌ كقوهل تعاىل : ﴿ 
ِ
َرةِّ ا نَْيا يفِّ ال خِّ ﴾ فََما َمتَاعح الَْحَياةِّ ادلُّ

408
 

 « :الالم »حرف ــ  

ذا   ن اكنت غري معلوةل لها يف املعىن، وذكل اإ والالم الناصبة للمضارع قد تقع موقع )آ ن( ، واإ

اكن الالكم متضمنا ملعىن القصد والإرادة
409

َا يفِّ الَْحَياةِّ ، كقوهل تعاىل :   هَبحم هبِّ ِّ َعذه ح لِّيح ََّما يحرِّيدح اّلله ن
ِ
﴿ ا

نَْيا ﴾ ادلُّ
410

  

                                                             
402

 . 534ص ،  3ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
403

 [83سورة التوبة  ]   
404

 .    533ص ،  3ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
405

 .    252ص  ، تأ ويل مشلك القرآ ن ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    
406

 [80سورة التوبة  ]   
407

 . 808ص  ، 3ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
408

 [83سورة التوبة  ]   
409

 . 833ص ،  3ج  ، القرآ نبدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
410

 [22سورة التوبة  ]   
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نَْيا  ﴿: الالم يف قوهل تعاىل و  َا يفِّ الَْحَياةِّ ادلُّ هَبحم هبِّ ِّ َعذه ح لِّيح ََّما يحرِّيدح اّلله ن
ِ
﴾ا

411
للتعليل ، تعلقت  

فتغين عن مفعول الإرادة . و آ صل فعل الإرادة ، آ ن  بفعل الإرادة لدللةل عىل آ ن املراد حمكة و عةل

ى بنفسه . يعده
412

 كقول كثرَيهِّ :  

هِّ َماَكن                    َّلح يلِّ لَْيىَل بِّلكح ََّما         تََمث َا فَََكَن هبَّ َنََْس حح ُآريدح لِّ
413

 

اء سامها ) لم آ ن ( بفتح  وهذه الالم كثري وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة ال مر ، وبعض القره

اهلمزة .
414

 

 « :ما » احلرف ــ 

ا غري الوقتية ، فهيي اليت تقدر مع   وتأ يت مصدرية ، ويه قسامن : وقتية و غري وقتية . فأ مه

و الفعل ، كقوهل تعاىل :  َ َما َوعَدح ىَل يَْومِّ يَلَْقْونَهح بَِّما آَْخلَفحوْا اّلله
ِ
ْم ا ِّ هح َوبَِّما اَكنحوْا ﴿ فَأَْعَقهَبحْم نَِّفاقًا يفِّ قحلحوهبِّ

بحوَن  ﴾ يَْكذِّ
415

، آ ي بتكذيهبم آ و بكذهبم عىل القرآ ن . 
416

مح وكقوهل تعاىل :  َذا َضاقَْت عَلهَْيِّ
ِ
﴿ َحىتَّ ا

لَْيهِّ ﴾
ِ
لَّ ا

ِ
ِّ ا َن اّلله هحْم َوَظنُّوْا َآن لَّ َملَْجأَ مِّ ْم َآنفحسح َبْت َوَضاقَْت عَلهَْيِّ اَلْرضح بَِّما َرحح

417
 . 

 

 

 

 

                                                             
411

 [22سورة التوبة  ]   
412

 . 553ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
413

 . 553ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج  انظر  
414

 . 553ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
415

 [ 77ورة التوبة  ] س  
416

 .  307ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
417

 [443سورة التوبة  ]   
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 « :من  »احلرف ــ  

يف حصول العوض ، فَك نه منه آ ىت، كقوهل  وتأ يت للبدل من حيث العوض عنه ، فهو اكلسبب

َرةِّ  تعاىل: ﴿ َن ال خِّ نَْيا مِّ لَْحَياةِّ ادلُّ يمتح ابِّ ﴾ َآَرضِّ
418

، آ ي بدل من ال خرة ، وحملها مع جمرورها النصب 

عىل احلال .
419

 

قح كام تأ يت للماليسة ، كقوهل تعاىل :   نَافِّ نَكرِّ ﴿ الْمح لْمح وَن ابِّ رح ن بَْعضٍّ يَأْمح هحم مهِّ َقاتح بَْعضح نَافِّ وَن َوالْمح

وفِّ  ﴾َويهَْنَْوَن َعنِّ الَْمْعرح
420

، آ ي يالبس بعضهم بعضا ويواليه . و ليس املعىن عىل النسل والولدة ،  

ل نه قد يكون من نسل املنافق مؤمن وعكسه .
421

ن﴾ ﴿ مهِّ ء اتصالية داةل عىل معىن اتصال يش.كام آ نه

بيشء ، وهو تبعيض جمازي معناه الوصةل والولية .
422

 

 « :مع » احلرف ــ  

له يف حمك جيمع بيهنام ، وذلكل ل تكون  للمصاحبة بني آ مرين  ل يقع بيهنام مصاحبة و اشرتاك اإ

له بعد فعل لفظا آ و تقديرا ، لتصحه املعية . وكامل معىن املعية ، الاجامتع يف  الواو اليت مبعىن )مع( ، اإ

ال مر اذلي به الاشرتاك دون زمانه .
423

َ َوكحونحوْا َمَع كقوهل تعاىل :   َّقحوْا اّلله يَن آ َمنحوْا ات ِّ َا اذلَّ ﴿ اَي َآَيُّ

نَي ﴾ قِّ ادِّ الصَّ
424

 

َ  الواو يف قوهل تعاىل : ﴿و   حرف الواو :ــ   لَّ اّلله
ِ
َش ا ﴾َولَْم خَيْ

425
 عاطفة . 

                                                             
418

 [83سورة التوبة  ]   
419

 . 343ص   ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
420

 [67سورة التوبة  ]   
421

 .  356ص   ، 40، ج  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير  
422

 . 523ص   ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
423

 .  357ص    ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
424

 [443سورة التوبة  ]   
425

 [43سورة التوبة  ]   
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 البالغية عمل البيان وآ رسارهاملبحث الثاين : 

يراد املعىن الواحد   البيان الكشف والإيضاح ، وهو عمل القواعد وال صول اليت يعرف هبا اإ

لهيا  بطرق خمتلفة . وهو امس للك يشء كشف كل بيان املعىن ، ل ن مدار ال مر والغاية اليت جيري اإ

فهام .  منا هو الفهم والإ عن املعىن ، فذكل هو فبأ ي يشء بلغت ال فهام ، وآ وحضت القائل والسامع ، اإ

 البيان . 

وموضوعه ال لفاظ العربية من حيث اجملاز والكناية ، وآ ما التلكم عن احلقيقة والتشبيه ، فليس  

مقصودا ابذلات يف عمل البيان .
426

، آ بو عبيدة بن معمر املثىن يف كتابه وقد دون مسائل هذا العمل  

من م العرب ، منثوره ومنظومه ، ومعرفة ما فيه ، ، واكنت مثرته الوقوف عىل آ رسار الك()جماز القرآ ن

جعاز القرآ ن الكرمي ،  ىل مرتبة اإ تفاوت يف فنون الفصاحة ، وتباين يف درجات البالغة اليت يصل هبا اإ

تيان مبثهل .  اذلي حار اجلن والإنس يف حمااكته ، وجعزوا عن الإ

زاء معىن ليدل عليه مسي موضوعا ، واملع  ن عحنيه ابإ ىن موضوعا هل ، والتعيني وضعا . واللفظ اإ

ما آ ل يترصف فيه عند الاس تعامل  نه بعد ذكل ، اإ و يسمى ، آ و يترصف فيه عنده ويسمى حقيقة مث اإ

ما تشبيه آ و كناية . .جمازا  ما مرسل ، واإ ما عقيل ، واإ فاحنرص املقصود يف » يقول القزويين :  واجملاز اإ

م الت  شبيه عىل اجملاز ، ملا ذكران من ابتناء الاس تعارة اليت يه جماز التشبيه ، واجملاز ، والكناية ، وقده

.« عىل التشبيه ، وقدم اجملاز لزنول معناه من معناها مزنةل اجلزء من اللك 
427

 

 

                                                             
426

 . 547،  ص يع يف املعاين والبيان والبدالس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
427

 . 437ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا  
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 :التشبيه ةـــــغ بال

 تعريف التشبيه :

ذا جاء يف آ عقاب املعاين آ فاده التشبيه اتفق ال دابء عىل رشف  ا كامل يف آ نواع البالغة ، وآ نه اإ

وكساها حةل وجامل.
428

حلاق يشء بذي وصف يف وصفه ، وقيل آ ن تثبت للمش به حكام من   وهو اإ

وقيل ادللةل عىل اشرتاك ش يئني يف وصف هو من آ وصاف اليشء الواحد .آ حاكم املش به به ، 
429

  

ھ( صفة اليشء مبا قاربه وشالكه ، من هجة واحدة آ و هجات 326والتشبيه عند ابن رش يق )  

ه .كثري  ايه ة ل من مجيع هجاته ، ل نه لو انس به مناس بة لكية لاكن اإ
430

والتشبيه رضابن تشبيه حسن  

ىل ال وحض ، فيفيد بياان ، وتشبيه قبيح وهو مااكن عىل خالف ذكل . وهو اذلي خيرج ال مغض اإ
431

 

 يقول امرؤ القيس :

نحونَةٌ           ي       وَمس ْ عِّ َضاجِّ ُّ مح يفِّ ْرٌق َكنَْيابِّ آ ْغوالِّ  آ يَْقتحلحينِّ و املرْشَ زح
432

 

 فش به نصال النبل بأ نياب ال غوال ملا يف النفس مهنا.

هبذا اليشء ، كام يقال مثلته  من قوكل ش هبت هذا اليشءه( 655)والتشبيه عند ابن ال ثري 

ظهر ومضمرٌ  به . . وهو قسامن : مح
433

والتشبيه املضمر ال داة حيسن تقدير ال داة فيه، آ ي ل يتغري  

                                                             
428

 . 343ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
429

 . 343ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
430

 . 536ص ، دة العمابن رش يق  القريواين ،   
431

 . 537ص ، العمدة ابن رش يق  القريواين ،   
432

 . 533ص ، العمدة ابن رش يق  القريواين ، انظر   
433

 . 442ص ، املثل السائرابن ال ثري ، ضياء ادلين   
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ديرها فيه عن صفته اليت اتصف هبا من فصاحة وبالغة .بتق
434

 .آ وجز  وهو آ بلغ من التشبيه املظهر و 

نه القسمني من املضمر واملظهر ، لكهيام يف فضيةل البيان سواء . وعىل هذا فاإ
435

 

 يقول احلارث بن حلهزة :

َحابةِّ               هم       َوْقَع السه وسِّ ؤح نَا بِّرح بْتح وْقَع س يحوفِّ جِّ  وَحسِّ َرافِّ املرْشَ ابلطه
436

 

له آ نه الشاعر مل يف البيت تشبهيني من هجة الكرثة واحلس آ و الرسعة واحلس ، مفحمتل  ، اإ

راف ، لكز  ة ، يريد بذكل احلس وحده ظاهر ال مر وذلكل خصه الطه ل ابلواقع خاصه ح اإ نه من يرصه

فصوت القطر عليه آ شده منه عىل غريه من سائر البيوت . ال َدمِّ ،
437

 

، وقد جاء وا بتشبيه ثالثة آ ش ياء يف ش يئني بش يئني حىت مل يرص جعبا وكرث تشبيه العرب

 بيت واحد ابلاكف وغري الاكف . يقول ابن الرويم :

سٍّ عىَل وْردِّ        رح من نَْرجِّ وَع قَْطرح نًَدى       يَْقطح مح َكنَّ تِّكْلَ ادلُّ
438

 

 ل ابن املعزته :يقو و 

ـــدٌّ ْعــٌر وقَـــــــٌن       وْجٌه وشَ ـٌل وغحْصــبـــَـْدٌر ولْيــــ      
439

 

رٌّ ووْرٌد ـمْخـــــــــــــ        ــدٌّ رِّيــــٌق وثَْغــٌر وَخـــ      ـٌر ودح

 ومهنم من يأ يت ابلتشبيه الواحد بغري اكف ، كقول امرؤ القيس : 

وَّ َحبَ     ح لهيا بْعَد مَا اَنَم َآْهلحها        مسح ابِّ املَاء َحاًل عىل َحالٍّ مَسَْوتح اإ
440

 

                                                             
434

 .450املثل السائر لبن ال ثري ، ص    
435

 .454املصدر السابق  ، ص    
436

 . 534ص ، العمدة انظر ابن رش يق  القريواين ،   
437

 . 534، ص العمدة ابن رش يق  القريواين ،   
438

 .535، ص املصدر السابقانظر   
439

 . 535ص ، العمدة انظر ابن رش يق  القريواين ،   
440

 . 533، ص  املصدر السابقانظر   
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رِّ  عاىلويف قوهل ت ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله دِّ الَْحَرامِّ ََكَْن آ َمَن ابِّ اَرَة الَْمْسجِّ َ ِّ َومعِّ َقايََة الَْحاجه ْ سِّ : ﴿ َآَجَعلمْتح

الِّ  ي الَْقْوَم الظَّ ح َل ََيْدِّ ِّ َواّلله نَد اّلله وَن عِّ َتوح ِّ َل يَس ْ نَي﴾َوَجاَهَد يفِّ َسبِّيلِّ اّلله مِّ
441

خراج الالكم ابلتشبيه ،  اإ

ناكر عىل من جعل حرمة امجلاد كحرمة من آ من ابهلل و و ،خمرج الإناكر يف ذكل  و. اليوم ال خر هذا اإ

. آ نه ل يساوى به خملوق ليس عىل صفته ابلقياس و ،آ وىف دلةل عىل تعظمي حال املؤمن ابلإميان
442

  

يف جانب املش به  جاهد ذكر من آ من و ه ، والعامرة يف جانب املش ب وقد دل ذكر السقاية و

 . فوقع احتباك يف طريف ، ومن معلهاملهام ل يساواين العملني ال خرين، عىل آ ن العملني ومن مع به

، بعاميل ذينك العملني . والتقدير : ن مع العملني، ول عاملوا هذين، آ ي ل يس توي العمالالتشبيه

، واجلهاد يف سبيل هللا ، وجعلمت رام، اكلإميان ابهلل واليوم ال خرسجد احلآ جعلمت سقاية احلاج ومعهار امل 

سقاية احلاج ، وعامر املسجد اكملؤمنني و اجملاهدين يف سبيل هللا . 
443

  

وْا َعهْنحمْ  ويف قوهل تعاىل : وْا َعهْنحْم فَأَْعرِّضح ْم لِّتحْعرِّضح لهَْيِّ
ِ
ْ ا َذا انَقلَْبمتح

ِ
ْ ا ِّ لمَكح ّلله َيْحلِّفحوَن ابِّ حْم  ﴿ س َ ّنَّ

ِ
ا

بحوَن﴾ ح َجَزاء بَِّما اَكنحوْا يَْكس ِّ ْ هَجََّنَّ  رِّْجٌس َوَمأَْوامهح
444

  ، فش به هللا تعاىل املنافقني، الرجس هو اخلبث 

دنس معنوي .والرجس .  ابلرجس يف ادلانءة ودنس النفوس
445

واملراد تشبهيهم ابلرجس يف ادلانءة  

 ودنس النفوس .

 

                                                             
441

 [43سورة التوبة  ]   
442

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينا    . 472ص  ،  القرآ ن ثالث رسائل يف اإ
443

 . 436ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
444

 [32سورة التوبة  ]   
445

 . 40ص  ، 44محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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 بالغة الاس تعارة :

 ارة :تعريف الاس تع

غة الاس تعارة صورة من صور التوسع اجملاز يف الالكم ، ويه من آ وصاف الفصاحة و البال

ىل املعىن ىل اجملاز والتشبيه والاس تعارة والكناي .العامة اليت ترجع اإ ذا اكن البالغيون ينظرون اإ ة عىل واإ

ا معد الإجعاز وآ راكنه م ، وعىل آ ّنا ال قطاب اليت تدور البالغة علهيا ، و آ ّنه ّنه توجب الفضل واملزية ، فاإ

جيعلون اجملاز والاس تعارة عنوان ما يذكرون وآ ول ما يوردون.
446

 

ن فضيةل الاس تعارة اجلامعة تمتثل يف آ ّنا تربز البيان آ بد» يقول عبد القاهر اجلرجاين :   ا يف اإ

نك لتجد الفظة الواحدة قدصورة مس تجدة تزيد قدره نبال، وتوجب هل بعد الفضل فضال  ، واإ

اكتسبت فهيا فوائد حىت تراها مكررة يف مواضع ، ولها يف لك واحد من تكل املواضع شأ ن مفرد 

.«ورشف منفرد 
447

 

هه اختصه به والاس تعارة آ ن يكون للفظ آ صل يف الوضع اللغوي معروفا تدل الشوا هد عىل آ ن

ضع ، ليه نقالحني وح غري لزم ، فيكون  مث يس تعمهل الشاعر آ و غري الشاعر يف غري ذكل ال صل وينقهل اإ

ىل قسمني : آ حدهام آ ن ل تكون لنقهل فائدة ، والثاين  آ ن يكون هل  هناك اكلعارية . ّنا تنقسم اإ مث اإ

فائدة .
448

، ركة واحلياة والنطق يف امجلادوبث احل ا التشخيص والتجس يد يف املعنوايت،ومن خصائصه 

رج من الصدفة الواحدة عدة من ادلرر ، فهيي تعطيك الكثري من  املعاين ابليسري من اللفظ ، حىت خت

وجتين من الغصن الواحد آ نواعا من المثر .
449

 

                                                             
446

 . 483، ص عمل البيان عبد العزيز عتيق ،   
447

 . 88ص آ رسار البالغة ، جلرجاين ، عبد القاهر ا  
448

 . 57ص ،  بقاملصدر السا  
449

 . 88ص آ رسار البالغة ، جلرجاين ، عبد القاهر ا  
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اعمل آ نه للفصاحة والبالغة آ وصافا خاصة ، وآ وصافا عامة . فاخلاصة »:ه( 655)يقول ابن ال ثري

ا العامة فاكلسجع فامي ي ىل املعىن . وآ مه ىل اللفظ ، واكملطابقة فامي يرجع اإ ىل اكلتجنيس فامي يرجع اإ رجع اإ

ىل املعىن  .«اللفظ ، واكلس تعارة فامي يرجع اإ
450

 

. فالتشبيه التام : آ ن يذكر املش به واملش به ابن : تشبيه اتم ، وتشبيه حمذوف والتشبيه رض

ويسمى اس تعارة . ، آ ن يذكر املش به دون املش به به به . والتشبيه احملذوف :
451

نه   وعىل هذا فاإ

له حبيث يطوى  ليه ، ويكتفى بذكر املس تعار الاس تعارة ل تكون اإ ذكر املس تعار هل اذلي هو املنقول اإ

اذلي هو املنقول.
452

 قال الشاعر:  
453

 

ْعصح                ِّ َل الَقضيبح وَآبْطأَ ادله َا      جَعِّ ْن ّنَضْت حلَاَجهتِّ فَْرعَاءح اإ
454

 

ليه وهو املس تعارهل ،دون املنقول وهو املس تعار ، ل ن  كر املنقول اإ تقدير الالكم يف البيت ذح

يراده عىل هيئته يف  يراده عىل هذا التقدير و بني اإ عص ، وبني اإ جعل قَدُّ اكلقضيب ، وآ بطأ  رِّْدٌف اكدله

البيت بون بعيد يف احلسن و املالحة .
455

ظهار آ داة  ويرى ابن ال ثري  آ نه املوضع اذلي ل حيسن فيه اإ

 و قال الشاعر : التشبيه هو اس تعارة .
456

 

دِّ فَأَ              نَّابِّ ابلرَبْ ْت عىل العح سٍّ وَسَقْت      وْردًا وَعضَّ ًا من نْرجِّ  ْمطَرْت لحْؤلؤح

                                                             
450

 . 70ص املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
451

 . 74ص املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
452

 . 73ص املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
453

 . 78ص املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين انظر   
454

 والفرعاء التامة الشعر ، وادلعص قطعة من الرمل  مس تديرة آ و الكثيب .املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين انظر   

 . 78ص 
455

 . 78ص املصدر السابق ،   
456

 . 72ص املثل السائر ، ابن ال ثري ، ضياء ادلين الرآ واء ادلمشقي ، انظر  هو  
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ذا آ ظهران املس تعار هل وهو ادلمع و العني واخلده و ال انمل اخملضوبة  يف البيت اس تعارة ، ل ننا اإ

جد هذا احلسن والرونق . وتقدير الالكم فأ مطرت دمعا اكللؤلؤ من عني  اكلرنجس ، وال س نان ، ما وح

ت عىل آ انمل خمضوبة  اكلعنهاب بأ س نان اكلربد . ا اكلورد ،وعضه وسقت خدًّ
457

 

يه قسم من آ قسام اجملاز لس تعامل الاس تعارة من آ نواع البالغة،و آ نه ه( 733ويرى الزركيش)

اللفظ يف غري ما وضع هل .
458

ىل نوع من التخيل لقصد املبالغة   ويه اس تفعال من العارية ن مث نقلت اإ

ىل يشء مل يعرف يف  التخييل والتشبيه مع الإجياز . وحقيقهتا آ ن تس تعار اللكمة من يشء معروف هبا اإ

هبا . وآ راكّنا ثالثة : مس تعار وهو اللفظ املش به به ، ومس تعار منه  وهو اللفظ املش به ، ومس تعار هل 

وهو املعىن اجلامع .
459

يضاح الظاهر اذلي ليس  ظهار اخلفي واإ جييله ، آ و حبصول  وبالغهتا تمكن يف اإ

املبالغة آ و للمجموع .
460

 

حْم َساء َما اَكنحوْا  ﴿ : ويف قوهل تعاىل ّنَّ
ِ
ِّ ا وْا َعن َسبِّيهلِّ ِّ ثََمنًا قَلِّياًل فََصدُّ أ اَيتِّ اّلله ْوْا بِّ اْشرَتَ

يَْعَملحوَن﴾
461

، جارٍّ ن مبذول ل مقتىنً ، اذلي شأ نه آ ن يكوتعبري عن العوض املشرتى ابمس مثن، ال  

ْوْا ﴿ابلمثن املبذول، حفصل من فعل  يق الاس تعارة ، تشبهيا ملنافع آ هواهئم ،عىل طر  من لفظ ﴾ و اْشرَتَ

﴾ ، اس تعاراتن ابعتبارين . ثََمنًا ﴿
462

 

                                                             
457

 . 76ص ثل السائر ، امل ابن ال ثري ، ضياء ادلين   
458

 . 383ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
459

 . 382املصدر السابق ،  ص   
460

 . 388ص  ، 8ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
461

 [ 3سورة التوبة  ]   
462

 . 452ص  ، 40تحرير و التنوير ، ج محمد الطاهر ابن عاشور ، ال   
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حوَن َآْمَواَل النَّاسِّ   تعاىل:يف قوهلو ْهَبانِّ لََيألْكح َن اَلْحَبارِّ َوالرُّ نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ  ﴿ اَي َآَيُّ

يلِّ ا َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ ِّ َواذلَّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله دُّ لِّ َويَصح لَْباطِّ مهح ابِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ ّلله

َعَذابٍّ َآلِّميٍّ ﴾  بِّ
463

مكه .  والتبشري مس تعار للوعيد عىل طريقة الهته
464

  

آ يضا  ومن آ قساهما اس تعارة حمسوس ملعقول بوجه عقيله 
465

َس كقوهل تعاىل : ﴿ ،   َآفََمْن َآسَّ

فٍّ َهارٍّ فَاّْنَاَر بِّ  رح حنْيَانَهح عىََلَ َشَفا جح َس ب ْن آَسَّ ْضَوانٍّ َخرْيٌ َآم مَّ ِّ َورِّ َن اّلله حنْيَانَهح عىََل تَْقَوى مِّ َ ب هِّ يفِّ اَنرِّ هَجََّنَّ

نيَ  الِّمِّ ي الَْقْوَم الظَّ ح َل ََيْدِّ ﴾ َواّلله
466

 يف هذه ال ية جماز، . هام التهقريري والفاء للعطفاهلمزة لالس تف ،  

ع جمازا عن الباطل والنهفاق يف قةله الثهبات  ل ن هللا تعاىل جعل اجلحْرف الهائر آ ي جانب الوادي املتصده

س بنياان عىل شفا  هام  آ سه ن ر آ ن املنافق ك  والاس متساك.جفاء بلفظ الاّنيار اذلي هو للجرف ، ليصوه

منا هو للحيطان و هوى يف قعرها . و ، فاّنار به و جرف من آ ودية هجَّن  ما آ ش هبها ، و آ صل البنيان اإ

هام هو ذو ريبة ، فالبنيان مس تعار ن آ صهل للحيطان و جعل البنيان ريبة واإ
467

ضوان  . فش بهه التهقوى و  الره

 . بقاعدة يعمتد علهيا البناء تشبهيا مضمرا يف النهفس عىل قاعدة الاس تعارة التهرصحيية

قيقته اعتقادمه اذلي معلوا عليه ، والاس تعارة آ بلغ ملا فهيا من البيان مبا حيس ويتصور ، وح 

منا هو ذو ريبة ، ل ن قوة اذلم للريبة ، جفاء عىل البالغة ل عىل احلذف اذلي  وجعل البنيان ريبة ، واإ

منا يراد به الإ  از يف العبارة فقط . جياإ
468

 

                                                             
463

 [ 83سورة التوبة  ]   
464

 . 473ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

465
تقان يف علوم القرآ ن ،  س يوطي ،جالل ادلين ال     . 437ص الإ
466

 [ 403سورة التوبة  ]   
467

 . 338ص  ، 8ج  ،لقرآ ن ابدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
468

جعاز ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجايناانظر     .  35/  34ص ،  القرآ ن ثالث رسائل يف اإ
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، فاس تعري هل ش به بأ ساس البناء ، لبناء ل جهلاويرى ابن عاشور آ نه القصد اذلي جعل 

فعل)آ سس( يف املوضعني . فش هبت التقوى مبا يرتكز عليه ال ساس عىل طريقة املكنية ، ل ن من 

ىل املش به به احملذوف بيشء من مالمئاته  شأ ن ال ساس آ ن تطلب هل صالبة ال رض دلوامه . مث رمز اإ

 وهو حرف الاس تعالء . 

ملش به به يشء راخس اثبت بطريق املقابةل يف تشبيه الضد مبا آ سس عىل وفهم آ ن ا» يقول : 

وذكل بأ ن ش به املقصد الفاسد ابلبناء جبرف جرف مهنار يف عدم ثبات ما يقام عليه  شفا جرف هار،

.«من ال ساس بهل عىل طريقة الاس تعارة الترصحيية 
469

 

اك وصات يف شائك الهائر وزنه فعل قرص عن فاعل كخلف من خالف ونظريه ش والهار

وصائت ، ول ترى آ بلغ من هذا الالكم ول آ دل عىل حقيقة الباطل و كنه آ مره
470

. وجرف الوادي 

ذا انصدع  ذا دخل يف آ صهل فاجرتفه فصار اكدلجل و آ رشف آ عاله ، فاإ وحنوه من آ س ناد املسايل اإ

ف الس يل آ س ناده آ ي آ قباهل ، وهو ما قابكل من ال ر  ضآ عاله فهو هار ، وقد جره
471

. ويف هذا 

ين مبن بىن  اس تعارة متثيلية يف اّنيار البناء القامئ عىل شفا جرف هار. حيث ش بهه عدم القيام بأ مور ادله

 بنيانه عىل شفا فهو يسقط به.

ْ  ويف قوهل تعاىل : ِّ َذلِّمكح ْ يفِّ َسبِّيلِّ اّلله مكح ْ َوَآنفحسِّ أَْمَوالِّمكح وْا بِّ دح َفافًا َوثِّقَاًل َوَجاهِّ وْا خِّ ْ ﴿ انْفِّرح  َخرْيٌ لَّمكح

وَن ﴾  ْ تَْعلَمح ن كحنمتح
ِ
ا

472
، اخلفاف والثقال مس تعاران ملا يشاهبهام من آ حوال اجليش وعالئقهم . فاخلفة 

ىل احلرب دلللهتا عىل الشجاعة و النجدة . رساع اإ  تس تعار لالإ

                                                             
469

 . 83ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
470

 . 845ص  ، الكشافلزخمرشي ، جار هللا ا  
471

 . 403ص ،  6ج، كتاب العني لفراهيدي ، اخلليل بن آ محد ا  
472

 [ 34سورة التوبة  ]   
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 كقول قريط بن آ نيف العنربي : 

َذيْهِّ لَهحم        َذا الرَشُّ َآبَْدى اَنجِّ
ِ
لَْيهِّ َزَرافَات وَ   قَْوٌم ا

ِ
وا ا ْحدااَن  َطارح وح

473
 

تكرير الهجوم فالثقل اذلي يناسب هذا هو الثبات يف القتال . وتس تعار اخلفة لقةل العدد ، ول 

ال زواد آ و قةل السالح ، ولقةل العيال . والثقل لكرثة عدد اجليش ، وللتهثبهت يف  عىل ال عداء ، ولقةل

 وذكل يف وقت القتال . كقول النابغة :  الهجوم ، و للميش عىل ال رجل ،

َعانِّ             ـــ عىل عَارِّفَاتٍّ لِّلطهِّ وم بنَْيَ ــَعَوابِّ نَّ  لكح ِّ  الب   ـدامٍّ َو جــــــــسٍّ       هبِّ

تحزنلو             ذ اس ْ
ِ
بِّ ارقلا ْ ىَل املَْوتِّ اْرقَاَل امجلال املَصاعبا َعهْنحنَّ للرضَّ

ِ
وا       ا

474
 

 اجملاز :

د اختلف العلامء يف وقوع اجملاز يف القرآ ن الكرمي ، وامجلهور عىل الوقوع ، وآ نكره جامعة مهنم لق 

ابن القاص من الشافعية 
475

وْيز منذ اذ من املالكية ، وابن حح
476

، وحيك عن داود الظاهري
477

، وابنه 

وآ يب مسمل ال صهباين 
478

.  

                                                             
473

 .  506ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج انظر   
474

 عارفات للطعان ، آ ي متعودات به ..  و  507ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج انظر   
475

هو آ بو العباس آ محد بن آ محد .  522ص  ، 5ج  ،القرآ ن ان يف علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهانظر   

الطربي ، آ حد فقهاء الشافعية ، وصاحب املصنفات املشهورة اكلتلخيص واملفتاح و آ دب القايض ، تويف بطرسوس س نة   

 . ھ 882
476

. من علامء املالكية ، تلميذ  522ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر   

 ال هبري ، من آ هل البرصة ، تويف يف حدود ال ربعامئة .
477

. داود بن عيل بن خلف  522ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر  

 ھ  .570يعرف آ تباعه ابلظاهرية ، تويف س نة  ،ال صهباين ، صاحب املذهب املس تقل
478

. هو آ بو مسمل محمد بن حبر  522ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر  

 ھ . 870ال صهباين ، من فقهاء املعزتةل وصنف تفسريا عىل طريقهم ، تويف س نة 
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ل  ىل اجملاز ، اإ ذا ضاقت به احلقيقة وش هبهتم آ ن املتلكم ل يعدل عن احلقيقة اإ وهو  ، فيس تعرياإ

ه من التأ كيد  مس تحيل عىل هللا تعاىل . وهذا ابطل ، فلو وجب خلوه القرآ ن من اجملاز ، لوجب خلوه

واحلذف ، ولو سقط اجملاز من القرآ ن، سقط شطر احلسن . هذا ما نصه عليه رآ ي الزركيش .
479

 

 ة اجملاز املرسل :ـــــبالغ

 اجملاز املرسل :تعريف 

جياز ، والإجياز رضب من رضوب البالغة ، كام تظهر   يؤدي اجملاز املرسل املعىن املقصود ايإ

فيه املهارة يف ختري العالقة بني املعىن ال صيل واملعىن اجملازي ، حبيث يكون اجملاز مصورا للمعىن 

ذا دققنا النظر ، رآ ينا آ ن آ غلب ظروب اجملاز امل لو من مبالغة رسل ، ل ختاملقصود خري تصوير . واإ

 .يف جعل اجملاز رائعا خالاب  ذات آ ثر بديعة ،
480

وآ نواع » يقول :  ه الزركيش اجملاز الإفرادي،ويسمي 

حصاهئا  .« الإفرادي يف القرآ ن كثري يعجز العد عن اإ
481

 

واجملاز املرسل هو اللكمة املس تعمةل قصدا يف غري معناها ال صيل ملالحظة عالقة غري املشاهبة  

رادة املعىن ال صيل . ومسي مرسال ، مع قرينة د لإطالقه عن التقييد بعالقة واحدة اةل عىل عدم اإ

والقرينة يه اذلي جيعهل املتلكم دليال عىل آ نه آ راد خمصوصة ، املقصد مهنا بيان الارتباط واملناس بة . 

ما لفظية ويه اليت يلفظ هبا يف الرتكيب ، آ و حالية ويه اليت تفهم من  ابللفظ غري ما وضع هل ، ويه اإ

حال املتلكم آ و من الواقع . 
482

 وعالقاته كثرية : 

 

                                                             
479

 . 522ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
480

 . 525ص ،  يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
481

 . 338ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
482

 . 528، صيف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
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 مثل قول معرو بن لكثوم : الس ببية : يه كون اليشء املنقول عنه سببا ومؤثرا يف غريه .ــ  4

لِّينَا                 لِّ اجلاهِّ هَلَْن َآَحٌد عَلَْينا         فَنَْجهََل فَْوَق هَجْ َآل ل جَيْ
483

 

والثاين جماز عرب به عن ماكفأ ة اجلهل . ل حقيقة ، فاجلهل ال و 
484

       

 كقول الشاعر : املس ببية : ويه آ ن يكون املنقول عنه مسبهبا وآ ثرا ليشء آ خر .ــ  5

نَِّمةح                هِّ  من َراَببِّهِّ       َآس ْ ابِّــــ َآْقَبَل يفِّ املسنتَّ هِّ ال اَبلِّ يفِّ ََسَ
485

 

بل ، فتصري حشوما يف آ س منهتا .وآ راد آ ن السحاب ينبت ما  تأ لكه الإ
486

 

و وكقوهل تعاىل :  لَْظًة َواْعلَمح ْ غِّ يمكح وْا فِّ دح َن اْلكحفَّارِّ َولَِّيجِّ يَن يَلحونمَكح مهِّ ِّ يَن آ َمنحوْا قَاتِّلحوْا اذلَّ ِّ َا اذلَّ ْا ﴿ اَي َآَيُّ

تَّقِّنَي ﴾ َ َمَع الْمح َآنَّ اّلله
487

منا ىل ال مر ابلوجدان تنبهيا عىل  ، آ ي وآ غلظوا علهيم ، ليجدوا ذكل ، واإ عدل اإ

ا الإغالظ فمل يقصد ذلاته بل لتجدوه . آ نه املقصود ذلاته ، وآ مه
488

 

ْر لَهحْم  اللكية : ويه كون اليشء متضمنا للمقصود ولغريه .ــ  8 َتْغفِّ ْر لَهحْم َآْو َل تَس ْ َتْغفِّ كقوهل تعاىل: ﴿ اس ْ

ًة فَ  نَي َمرَّ ْبعِّ ْر لَهحْم س َ َتْغفِّ ن تَس ْ
ِ
ح لَهحْم ﴾ا  لَن يَْغفَِّر اّلله

489
الكرثة ، وخصوص الس بعني ، املراد ابلس بعني  

رادة البعض ، وهو منتفٍّ يف العدد . وهو من آ لفاظ العدد  طالق اللك واإ ليس مرادا ، وهذا جماز يف اإ

ل يدخلها تأ كيد .
490

 

                                                             
483

، ولسان العرب ، ورشح  426. البيت يف ديوانه ص  434ص  ،الإيضاح يف علوم البالغة  لقزويين ،اخلطيب اانظر   

 . 353القصائد العرش ، ص 
484

 . 434ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا  
485

: املنصب  ، واملسنت 5/63. البيت يف الاكمل للمربد ،  434ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب اانظر   

 من اسنت الفرس ، الرابب : السحاب ال بيض ، ال ابل : امجلال .
486

 . 434ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا  
487

 [ 458سورة التوبة  ]   
488

 . 560ص  ، 5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
489

 [ 30سورة التوبة  ]   
490

 . 443صدر السابق ، اجلزء الرابع ، ص امل  
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لةل عىل الكرثة، واملعىن آ نه هللا ل يغفر هل         بعني لدله ن اس تغفرت بلكه واس تعامل الس ه م و اإ

ل نه  ،ال عداد دامئا. فالعدد س بعة شاع اس تعامهل عند العرب كثريا للمبالغة يف العدد فهو عدد اكمل

ل ال فراد ، و امخلسة فرد  ل ال زواج ، وآ ربعة زوج اثن ، و الثالثة آ وه العدد آ زواج وآ فراد، و اثنان آ وه

وج ال ول مع الفرد الثاين انجته  ل اثن، جفمع الزه . و هو العدد س بعةنفسه مجع الزوج الثاين مع الفرد ال وه

له يف العدد س بعة  . وهذه اخلاصية ل توجد اإ
491

 

يهِّ َآبًَدا ﴾كقوهل تعاىل :  اجلزئية : ويه كون املذكور مضن يشء آ خر .ــ  3 ْم فِّ ﴿ َل تَقح
492

ول تقم فيه ، 

آ ي ل تصل ه .
493

يَن يح  وكقوهل تعاىل :  ِّ هْنحمح اذلَّ نح ﴿ َومِّ ْ يحْؤمِّ نح َخرْيٍّ لَّمكح ٌن قحْل آُذح َو ُآذح َّ َويِّقحولحوَن هح وَن النََّبِّ ْؤذح

ِّ لَهحْم عََذا وَل اّلله وَن َرسح يَن يحْؤذح ِّ ْ َواذلَّ نمكح يَن آ َمنحوْا مِّ ِّ هَِّّلَّ ٌة ل نِّنَي َوَرمْحَ ْؤمِّ نح لِّلْمح ِّ َويحْؤمِّ ّلله ٌب آَلِّمٌي ﴾ابِّ
494

، قال  

صغائه ، آ ذان جعهل عىل اجملاز» الفاريس :  رت آ ذان هذه اليت يف ال ية ، اكن يف  ل جل اإ قال : ولو صغهِّ

«حلاق التاء فهيا وتركها نظر 
495

  . 

ْ  ﴿: وقوهل تعاىل  نح َخرْيٍّ لَّمكح ٌن قحْل ُآذح َو ُآذح ﴾َويِّقحولحوَن هح
496

عند ابن قتيبة يقبل لك ما بلغه ،  

ق بلك خرب  وال صل آ نه ال ذن يه السامعة ، فقيل للك ومنه يحقال : آ ذنتك يسمعه : آ ذٌن، من صده

منا هو آ وقعته يف آ ذنك . ابل مر فأ ذنت ، كام تقول : آ علمتك فعلمت ، اإ
497

 

 

                                                             

491
عراب القرآ ن وبيانه ،  حمي ادلين درويش ،     . 805ص اإ

492
 [ 403سورة التوبة  ]   

493
 . 430ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا  

494
 [ 64سورة التوبة  ]   

495
 . 566ص  ، 5 ج ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   

496
 [ 64سورة التوبة  ]   

497
 . 435ص  ،تأ ويل مشلك القرآ ن  ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    
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َد الَْحَراَم ﴾ ويف قوهل تعاىل : رْشِّكحوَن جَنٌَس فاََل يَْقَربحوْا الَْمْسجِّ ََّما الْمح ن
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ ﴿ اَي َآَيُّ

498
  ،

مواضع النسك . واملراد منعهم من احلج وحضور
499

 

قحوَن كقوهل تعاىل : .ليشء جيب وجوده عند وجود يشء آ خرالالزمية : ويه كون اــ  2 نَافِّ ﴿ الْمح

 َ ََيحْم ن وَن َآيْدِّ ضح وفِّ َويَْقبِّ نَكرِّ َويهَْنَْوَن َعنِّ الَْمْعرح لْمح وَن ابِّ رح ن بَْعضٍّ يَأْمح هحم مهِّ َقاتح بَْعضح نَافِّ هَيحْم َوالْمح َ فَنَس ِّ وْا اّلله سح

قحوَن﴾ ح الَْفاسِّ قِّنَي مهح نَافِّ نَّ الْمح
ِ
ا

500
، النس يان يف هذا املقام غري وارد ، فهو ابلنس بة للمنافقني مسقط 

ليه تعاىل مس تحيل، فهو جماز مرسل و العالقة الالهزمية . و املراد لزم  هس بة اإ التهلكيف عهنم ، وهو ابلن

م آ غفلوا ذكر هللا فرتكه ك ، آ ي آ ّنه هس يان ، وهو الرته  . م من رمحته وفضهلالن

 امللزومية : ويه كون اليشء جيب عند وجوده وجود يشء آ خر .ــ  6

ىل آ خر .ــ  7  ال لية : ويه كون اليشء واسطة لإيصال آ ثر يشء اإ

ن يَقحولح ائَْذن يلهِّ َوَل تَْفتِّينهِّ َآَل احلالية : ويه كون اليشء حال يف غريه . كقوهل تعاىل : ــ  3 هْنحم مَّ ﴿ َومِّ

رِّيَن ﴾ ْلاَكفِّ يَطٌة ابِّ حِّ َ لَمح َّنَّ نَّ هَجَ
ِ
وْا َوا ْتنَةِّ َسَقطح يفِّ الْفِّ

501
و نزلت هذه ال ية يف بعض املنافقني اذلين ،  

يف التخلف عن غزوة تبوك من دون آ ن يبدوا عذرا مينعهم من الغزو، ورصحوا اس تأ ذنوا الرسول

م منافقون . والسقوط يف ال ية آ نه اخلروج للغزو يفتهنم حملبة آ مواهلم وآ هلهيم ، ففضح هللا  آ مرمه بأ ّنه

مس تعمل جمازا مرسال عالقته احلالية ، فأ طلق احلال وآ ريد احملله ، ل نه الفتنة ل يسقط فهيا الإنسان ، 

هه ماشٍّ يف طريق  ة عىل حني ظنه آ ن هام حيله يف ماكّنا. فهم اكلساقط يف هوه ن ا معىن من املعاين، واإ ل ّنه

 . سهل

                                                             
498

 [ 53سورة التوبة  ]   
499

 . 567ص  ،تأ ويل مشلك القرآ ن  ، قتيبة  و محمد بن عبد هللا بن مسمل بنبآ    
500

 [ 67سورة التوبة  ]   
501

 [ 33سورة التوبة  ]  
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َ قوهل تعاىل : ك: وهو كون اليشء جمردا من القيود .  الإطالقــ  3 َمى عَلهَْيَا يفِّ اَنرِّ هَجََّنَّ ْ ﴿ يَْوَم حيح

وَن﴾ ح ْ تَْكزنِّ وقحوْا َما كحنمتح ْ فَذح مكح ْ َلنفحسِّ متح ْ َهَذا َما َكزَنْ مهح هحورح حْم َوظح نوهبح هحْم َوجح َباهح َا جِّ فَتحْكَوى هبِّ
502

ق اذلو ف،  

ًة  ويف قوهل تعاىل : الإطالق .جماز مرسل يف احلس بعالقة  ْ قحوَّ نمكح ْ اَكنحوْا َآَشدَّ مِّ ن قَْبلِّمكح يَن مِّ ِّ ﴿ اَكذلَّ

َوَآْكرَثَ َآْمَواًل َوَآْوَلًدا ﴾
503

رادة العام . طالق امس اخلاص واإ ، آ ي اذلين وليس اذلي . وهو اإ
504

   

ْ  و كقوهل تعاىل : مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ن نَّكَثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ
ِ
حْم  ﴿ َوا ّنَّ

ِ
َة اْلكحْفرِّ ا ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ ينِّمكح َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ

َّهحْم يَنهَتحوَن﴾ َل َآيَْماَن لَهحْم لََعل
505

الطعن حقيقته خرق اجلسم بيشء حمدد اكلرمح ، ويس تعمل جمازا ، 

ىل النقص ، بتشبيه عرض املرء ، اذلي اكن ملتامئ غري منقوص ، اب جلسد مبعىن الثلب ، والنس بة اإ

ذا آ ظهرت نقائصه ابلثلب والش مت ، ش به ابجلدل اذلي آ فسد التحامه . السلمي . فاإ
506

 

حوَن َآْمَواَل النَّاسِّ وكقوهل تعاىل :  ْهَبانِّ لََيألْكح َن اَلْحَبارِّ َوالرُّ نَّ َكثِّرًيا مهِّ
ِ
يَن آ َمنحوْا ا ِّ َا اذلَّ ﴿ اَي َآَيُّ

 ِّ وَن َعن َسبِّيلِّ اّلله دُّ لِّ َويَصح لَْباطِّ مهح ابِّ ْ ِّ فَبرَشهِّ يلِّ اّلله َة َوَل يحنفِّقحوَّنَا يفِّ َسبِّ َهَب َوالْفِّضَّ وَن اذلَّ ح يَن يَْكزنِّ ِّ َواذلَّ

َعَذابٍّ آَلِّميٍّ ﴾ بِّ
507

منا تكون ،   ملا قال : برشه هؤلء ابجلنة ، قال : برشه هؤلء ابلعذاب ، والبشارة ، اإ

طالق امس الضدين عىل ال خر . يف اخلري ل الرش . و يف هذا اإ
508

 

                                                             
502

 [ 82التوبة  ] سورة   
503

 [ 63سورة التوبة  ]   
504

 .  574، ص  5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
505

 [ 45سورة التوبة  ]   
506

 . 453ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
507

 [ 83سورة التوبة  ]   
508

 . 538، ص  5ج  ،القرآ ن الزركيش ، الربهان يف علوم بدر ادلين محمد بن عبد هللا   
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يَن آ َمنحوْا ويف قوهل تعاىل :  ِّ ا اذلَّ ميَااًن فَأَمَّ
ِ
هِّ ا ْ َزاَدتْهح َهذِّ ن يَقحولح َآيُّمكح هْنحم مَّ وَرٌة فَمِّ َذا َما ُآنزِّلَْت سح

ِ
﴿ َوا

وَن ﴾ ح َتبْرشِّ ْ يَس ْ ميَااًن َومهح
ِ
فََزاَدهْتحْم ا

509
ضافة الفعل  ىل ما ليس بفاعل هل يف احلقيقة  ، ل نه ﴿ َزاَد﴾ ، اإ اإ

510سببه .
 

 ة الكناية :ـــــبالغ

 تعريف الكناية : 

الكناية مظهر من مظاهر البالغة ، والرس يف بالغهتا آ ّنا يف صور كثرية تعطيك احلقيقة  

ات  تضع كلمصحوبة بدليلها ، كام آ ّنا  ، وجتعكل ترى ما كنت تعجز عن املعاين يف صورة احملسَّ

ية التعبري عن القبيح مبا تس يغ ال ذان سامعه ، فقد التعبري عنه واحضا ملموسا . ومن آ وحض مزيات الكنا

له ابلكناية . ا ل حيسن ذكره اإ كنا يعدها عبد القاهر اجلرجاين من مقتضيات  اكن العرب يعربون معه

النظم .
511

 

، مع  احلقيقي الرصف الكناية يف اصطالح آ هل البالغة ، لفظ آ طلق وآ ريد به لزم معناهو 

رادة ذكل املعىن رادة لزمه . وفرق الساكيك الفرق بيهنا وبني اجملاز و .  جواز اإ رادة املعىن مع اإ من هجة اإ

ىل امللزوم ، ومبين اجملاز  وغريه بيهنام بوجه آ خر غريها ، وهو آ ن مبين الكناية عىل الانتقال من الالزم اإ

ىل الالزم .  عىل الانتقال من امللزوم اإ
512

 

ة ، ويه عندمه آ بلغ من من الرباعة  والبالغاعمل آ ن العرب تعد الكناية » يقول الزركيش : 

الترصحي . والكناية عن اليشء ، ادللةل عليه من غري ترصحي ابمسه . ويه عند آ هل البيان ، آ ن يريد 

                                                             
509

 [ 453سورة التوبة  ]   
510

 . 535ص ،  5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
511

 . 838ص عبد القاهر اجلرجاين ، دلئل الإجعاز ،   
512

 . 552ص  ،لقزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة اخلطيب ا  
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ىل معىن هو اتليه  ثبات معىن من املعاين فال بذكره ابللفظ املوضوع هل من اللغة ، ولكن جييء اإ املتلكم اإ

ليه ، وجيعهل دليال عليه ، فيدل عىل املراد من طريق آ وىل  و رديفه يف الوجود ، فيويم «به اإ
513

 

وقد اختلف يف آ ّنا حقيقة آ و جماز اكخلالف يف اجملاز ، مفن آ جاز وجود اجملاز آ جاز الكناية ، 

ح الإمام عبد القاهر اجلرجاين  ومن آ نكر ذكل آ نكر هذا . أ ن يف كتابه ) دلئل الإجعاز ( ، بورصه

 . لها من قرينةالكناية ل بده 

ثبات: » الزركيشيقول  لهيا وجدت حقيقهتا وحمصول آ مرها آ ّنا اإ ذا نظرت اإ آ نت  ،ملعىن واإ

ىل قوهلم ) هو كثري  تعرف ذكل املعىن من طريق املعقول دون طريق اللفظ . آ ل ترى آ نك ملا نظرت اإ

نه الكم ق (رماد القدر  «املدح . د جاء عهنم يفعرفت مهنم آ ّنم آ رادوا آ نه كثري القرى والضيافة ...اإ
514

 

 آ قسام الكناية :

 التنبيه عىل عظم القدرة .ــ  4

 فطنة اخملاطب .ــ  5

ىل ما هو آ مجل منه .ــ  8  ترك اللفظ اإ

 آ ن يفحش ذكره يف السمع ، فيكىن عنه مبا ل ينبو عنه الطبع .ــ  3

 ُتسني اللفظ. كقول عنرتة :ــ  2

مْ            لرح يلِّ ثِّ حِّ الطَّ فََشَكْكتح ابِّ مِّ  َيابَهح     وِّ ميح عىل الَقنَا بِّمحـــــرَّ ليَْس الَكرِّ
515

 

 قصد البالغة .ــ  6

 غة يف التشنيع .لقصد املباــ  7

                                                             
513

 . 804ص ،  5ج  ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
514

جعاز ، للجرجاين ، ص     .  384دلئل الإ
515

. والبيت من املعلقة ، برشح  807ص ،  5ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدرانظر   

 التربيزي .
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 . املصريالتنبيه عىل ــ  3

 قصد الاختصار ، ومنه الكناية عن آ فعال متعددة بلفظ فعل .ــ  3

ىل مجةل ورد معناها عىل خالف الظاهر .ــ  40  آ ن يعمد اإ

حِّ   َ لَمح نَّ هَجََّنَّ
ِ
وْا َوا ن يَقحولح ائَْذن يلهِّ َوَل تَْفتِّينهِّ َآَل يفِّ الْفِّْتنَةِّ َسَقطح هْنحم مَّ يَطٌة ويف قوهل تعاىل :﴿ َومِّ

رِّيَن ﴾ ْلاَكفِّ ابِّ
516

فالهتم مهنا واملراد هبم لك الاكفرين،  حاطة هجَّنه مراد مهنا عدم اإ ، فالإحاطة كناية  واإ

 . عن عدم الإفالت

نَكرِّ َويهَْنَْوَن َعنِّ ﴿  قوهل تعاىل : ويف   لْمح وَن ابِّ رح ن بَْعضٍّ يَأْمح هحم مهِّ قَاتح بَْعضح نَافِّ قحوَن َوالْمح نَافِّ الْمح

قحوَن  ح الَْفاسِّ قِّنَي مهح نَافِّ نَّ الْمح
ِ
هَيحْم ا َ فَنَس ِّ وْا اّلله ََيحْم نَسح وَن َآيْدِّ ضح وفِّ َويَْقبِّ ﴾الَْمْعرح

517
الكناية عن الشحه يف ،  

ََيحْم ﴿ اىل : تعقوهل  وَن َآيْدِّ ضح  ﴾. َويَْقبِّ

بحوَن ﴾يف قوهل تعاىل : و ﴿ فَلَْيْضَحكحوْا قَلِّياًل َولَْيْبكحوْا َكثِّرًيا َجَزاء بَِّما اَكنحوْا يَْكس ِّ
518

، الضحك 

، وال مر ابلضحك والباكء  والباكء كناية عن حزّنم يف ال خرة آ و آ ريد حضكهم فرحا. كناية عن الفرح

و ما اكنوا يكس بون ،  . واملعىن آ نه فرهحم زائل وآ نه باكءمه دامئ بار حبصوهلام قطعامس تعمل يف الإخ 

ِّ ويف قوهل تعاىل :  هو آ عامل نفاقهم . ّلله دِّ الَْحَرامِّ ََكَْن آ َمَن ابِّ اَرَة الَْمْسجِّ َ ِّ َومعِّ َقايََة الَْحاجه ْ سِّ ﴿ َآَجَعلمْتح

 ِّ يلِّ اّلله رِّ َوَجاَهَد يفِّ َسبِّ نَي ﴾َوالَْيْومِّ ال خِّ الِّمِّ ي الَْقْوَم الظَّ ح َل ََيْدِّ ِّ َواّلله نَد اّلله وَن عِّ َتوح  َل يَس ْ
519

، كين  

املنافقني بنفي الهداية عن نفي حصول الغرض من العمل ، واملعىن : وهللا ل يقبل من القوم املرشكني 

آ عامهلم .
520

 

                                                             
516

 [ 33سورة التوبة  ]   
517

 [ 67سورة التوبة  ]   
518

 [ 35سورة التوبة  ]   
519

 [ 43سورة التوبة  ]   
520

 . 437ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

151 
 

خْ ويف قوهل تعاىل :  
ِ
ْ َوا ُكح ْ َوَآبْنَأ ؤح ُكح ن اَكَن آ اَبؤح

ِ
وَها ﴿ قحْل ا فْتحمح ْ َوَآْمَواٌل اْقرَتَ رَيتحمكح ْ َوَعشِّ مكح ْ َوَآْزَواجح َوانحمكح

 ِّ ادٍّ يفِّ َسبِّيهلِّ َ ِّ َوهجِّ وهلِّ ِّ َوَرسح َن اّلله لَْيمكح مهِّ
ِ
َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكِّنح تَْرَضْوَّنَا َآَحبَّ ا اَرٌة خَتْ َ وْا َحىتَّ َوجتِّ َّصح ب  فرََتَ

ح  ح بِّأَْمرِّهِّ َواّلله َ اّلله قِّنيَ  يَأيْتِّ ي الَْقْوَم الَْفاسِّ  ﴾53َل ََيْدِّ
521

﴾  التفضيل يف َآَحبَّ ﴿ ب، قد آ فاد التعبري 

رضاء ال قوى من احملبوبني ، ففي هذا التعبري ُتذير من الهتاون مسبهبا عىل تقدمي اذلي احملبة  يقتيض اإ

ليه ذكل من همواة يف ىل ما يؤول اإ يقاظ اإ ادلين ، وهذا من  حمبة تكل العالئق عىل حمبة هللا ، ففيه اإ

آ بلغ التعبري .
522

 

ح ﴿ 25ويف قوهل تعاىل :   يَبمكح ْ َآن يحصِّ َّصح بِّمكح ب نح نرََتَ نَينَْيِّ َوحَنْ س ْ ْحَدى الْحح
ِ
لَّ ا

ِ
وَن بِّنَا ا َّصح قحْل َهْل تََرب

ونَ  هِّصح ب رَتَ انَّ َمَعمكح مُّ
ِ
وْا ا َّصح ب ينَا فرََتَ هِّ َآْو بِّأَيْدِّ ندِّ ْن عِّ َعَذابٍّ مهِّ ح بِّ ﴾  اّلله

523
َّصك  ،  ، ناية عن تقوية حصول املرتب

هص فتفيد قوة حصوهل هص تفيد قوة الرجاء يف حصول املرتب . ل نه تقوية الرتب
524

  

 ة التعريض :ـــــبالغ

يرصح به  والتعريض هو آ ن يعرض ابليشء ول
525

 ، كقول بشار :

َذا َما التَ                  
ِ
ْيا وبَْكٌر     َوا رْبح  َذاد يفِّ َذاَقى اْبنح ّنح رْب ويفِّ َذاَك شِّ شِّ

526
 

ادللةل عىل املعىن من طريق املفهوم ، ومسي » آ راد آ ّنام يتبادلن . والتعريض عند الزركيش هو : 

تعريضا ل ن املعىن ابعتباره يفهم من عرض اللفظ ، آ ي من جانبه ، ويسمى التلوحي ، ل ن املتلكم يلوح 

                                                             
521

 [ 53سورة التوبة  ]    
522

 . 428ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
523

 [ 25سورة التوبة  ]    
524

 . 552ص ، 40اهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج محمد الط  
525

 . 530ص الصناعتني ، هالل العسكري ،  وآ ب  
526

 . 530ص  الصناعتني ، هالل العسكري ،  وآ بانظر   
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الشخص واملراد غريه ، سواء اكن اخلطاب مع نفسه ، منه للسامع ما يريده . ومن آ قسامه آ ن خياَطب 

« آ و مع غريه . 
527

  

عالم السامع عىل صورة ل تقتيض مواهجته ابخلطاب   وتمكن بالغة التعريض يف كونه يتضمن اإ

املنكر ، ك نك مل تعنِّهِّ ، وهو آ عىل يف حماسن ال خالق ، وآ قرب للقبول ، وآ دعى للتواضع .
528

 

ْ ﴾﴿ َل  يف قوهل تعاىل :و ميَانِّمكح
ِ
وْا قَْد َكَفْرمتح بَْعَد ا رح 529تَْعَتذِّ

، تعريض بأ نه الإميان الصوري غري  

احلق ، ل ّنم آ ظهروا الإميان فقط ومل يقع حقيقة .
530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
527

 . 844ص  ، 5ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
528

 . 848املصدر السابق ، ص   
529

 [ 66وبة  ] سورة الت  
530

 . 525ص  ، 40محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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 املبحث الثالث : عمل البديع وآ رساره البالغية

 متهَيـــــد :

تمنيقه.  زتيني الالكم وطرق معلومة ل يعرف به وجوه التحسني ، ويه آ ساليب وهو عمل  

ما لفظية . فالبديع املعنوي ، هو  ما معنوية ، واإ وُتسني الالكم بعمل البديع عريض ، ووجوه التحسني اإ

اذلي وجبت فيه رعاية املعنة دون اللفظ ، فيبقى مع تغيري ال لفاظ . والبديع اللفظي ، هو ما رجعت 

ىل اللفظ دون املعىن ، فال يبقى الشوجوه ُتسينه  ذا تغري اإ اللفظ . وقد آ مجع علامء البالغة عىل آ ن لك اإ

ذا طلهبا املعىن جفاءت عفوا  ل ه اإ هذه احملس نات خصوصا اللفظية مهنا ، ل تقع موقعها من احلسن ، اإ

بدون تلكف .
531

 

 الالكم خمتص يف الترصف من الفن هذا آ ن اعمل» فقال :  البديع، عمل ماكنة العلوي وحض وقد

 .والبيان و مصاص سكهرهام املعاين علمي خالصة وهو املفردات ، يف واقعا يكون ول الرتاكيب ، بأ نواع

ذن والبالغة، للفصاحة اتبع هو البديع وعمل اخلالص . الصفو و خالص صفو من هو فاإ
532

واعترب  

وتفنن احملس نات البديعية املعنوية » العالمة ابن عاشور عمل البديع آ قىص حدود البالغة ، فقال : 

.«ظية وحنو ذكل ، اكن ذكل من احلدود القصوى يف البالغة ، فذكل وجه من وجوه الإجعاز واللف 
533

 

 

 

                                                             
531

 . 533ص ،  يف املعاين والبيان والبديع الس يد آ محد الهامشي ، جواهر البالغة   
532

 . 260ص  الطراز ، لعلوي ، ا حيىي بن محزة  
533

 .  63ص  الصناعتني ، هالل العسكري ،  وآ ب  
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 احملس نات املعنوية :ــ  4

 ة الطباق :ـــــبالغ

 تعريف الطباق :

وهو املطابقة آ يضا ، والتضاد ، وهو امجلع بني املتضادين ، آ ي معنيني متقابلني يف امجلةل ، 

ا بلفظني من ن ا بلفظني من نوعني. والطباق قد يكون ظاهرا ، وقد يكون ويكون ذكل مه وع واحد ، ومه

ىل طباق الإجياب وطباق السلب. خفيها نوع خفاء ، وهو ينقسم اإ
534

  

هه ليس بضده .  هه ضده مع آ ن َيام التضاد وهو القسم الثالث ، وهو آ ن يومه  لفظ الضده آ ن واإ

تيان مبجرد لفظني منا بأ ن ترحش بنوع من  وبالغة املطابقة ل يكفي فهيا الإ متضادين آ و متقابلني معىن ، واإ

آ نواع البديع يشاركها يف الهبجة والرونق .
535

 

 :ن : لفظي و معنوي. كقوهل تعاىلقسام. وهو بني متضادين مع مراعاة التقابلآ ن جيمع  الطباقو 

 بحوَن﴾فَلَْيْضَحكحوْا قَلِّياًل َولَْيْبكحوْا َكثِّرًيا َجَزاء بَِّما اَكنحوْا يَْكس ِّ ﴿ 
536

فقد طابق تعاىل بني الضحك ،  

والباكء وبني القليل والكثري.
537

 

ح َعزِّيٌز َحكِّميوكقوهل تعاىل : ﴿  لَْيا َواّلله َ الْعح ِّ يهِّ َمةح اّلله ْفىَل َولَكِّ وْا السُّ يَن َكَفرح ِّ َمَة اذلَّ ﴾َوَجَعَل لَكِّ
538

 

:آ يب الطيب املتنَب  وكقول
539

 

رِّ               رِّفَْت وما عح حولً ولقْد عح لَْت مخح ِّ لَْت وما هجح ِّ يقًَة      ولقد هجح  فَْت حقِّ

 

                                                             
534

 . 583ص ،  الإيضاح يف علوم البالغة ، لقزويين اخلطيب ا  
535

 . 63، ص عمل البديع عبد العزيز عتيق ،   
536

 [ 35سورة التوبة  ]   
537

 . 326ص،  8ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
538

 [ 30سورة التوبة  ]   
539

 . 8/585والبيت يف ديوانه ، .   530ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب اانظر   
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 ة املقابةل : ـــــبالغ

 تعريف املقابةل :

يعد قدامة بن جعفر من آ وائل من تلكموا عن املقابةل ، فقد ذكرها يف معرض احلديث عن 

فقة بيهنا وبني واملقابةل آ ن تضع معاين تريد املوابعض اخلصائص ال سلوبية اليت تعيل من قمية الشعر . 

خمالفة فتأ يت يف املوافق مبا وافق ويف اخملالف مبا خالف غريها، آ و
540

. ويه من البديع املعنوي ويه آ ن 

جتمع بني متضادين
541

وخيالفه يف بعضها ، ويه قريبة ويه ذكر اليشء مع ما يوازيه يف بعض صفاته،  .

.من الطباق ، وقد جعل ابن ال ثري الطباق آ حد آ نواع املقابةل 
542

 

ل ابمجلع بني ضدين، آ نه املطابق املطابقةو  املقابةل والفرق بني فتكون آ ما املقابةل . ة ل تكون اإ

ىل امجلع بني عرشة آ ضداد .  ل ابل ضدادغالبا ابمجلع بني آ ربعة آ ضداد ، وقد تصل اإ  ،واملطابقة ل تكون اإ

يف تكون آ عىل رتبة ، وآ عظم موقعا عىل حني تكون املقابةل ابل ضداد وغري ال ضداد ، ولكهنا ابل ضداد 

.النفس 
543

 : النابغة اجلعديومثالها من الشعر قول   

يهِّ مَ      يَقــــــهح       عىل َآنَّ فِّ ُّ َصدِّ يهِّ َما يرَسح يـــَـفىًَت مَتَّ فِّ وءح اَلعَادِّ ا ا يَسح
544

 

ىل فضل تأ مه » يقول الزركيش :  ل ، وهو يتصل واعمل آ نه يف تقابل املعاين اباب عظامي حيتاج اإ

.«غالبا ابلفواصل 
545

 

                                                             
540

 . 433ص، الفوائد  ابن قمي اجلوزية ،  
541

ناعتني هالل العسكري ،  وآ ب      .  288، ص الصه

542
 . 323ص ، 8ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
543

 . 67ص  ، عمل البديع عبد العزيز عتيق ،   
544

ناعتني لعسكري ، هالل ا وآ بانظر     . والبيت يف ديوان امحلاسة .  880ص ، الصه
545

 .  365ص ، 8ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
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فَلَْيْضَحكحوْا قَلِّياًل َولَْيْبكحوْا َكثِّرًيا َجَزاء بَِّما اَكنحوْا ﴿  : قوهل تعاىل،  ومن مقابةل اثنني ابثنني

بحوَن﴾ 546يَْكس ِّ
ىل حصة هذه املقابةل البديعة حيث قابل هللا ، ال ية مقابةل اليشء بضده، ويف   آ ل ترى اإ

. قليل ابلكثريالضحك ابلباكء وال 
547

 

 ة التجريد :ـــــبالغ

 تعريف التجريد :

هو آ ن ينزتع املتلكم من آ مر ذي صفة آ مرا آ خر مثهل يف تكل هو حمسن بديعي معنوي ، و        

الصفة ، مبالغة يف كاملها، يف املنزتع منه ، حىت آ نه قد صار مهنا حبيث ميكن آ ن ينزتع منه موصوف 

آ خر هبا .
548

، آ ن تعتقد آ ن يف اليشء من نفسه معىن آ خر ، ك نه مباين هل ،  وهو عند الزركيش 

ىل آ لفاظه مبا اعتقدت ذكل ، كقوهلم : لنئ لقيت زيدا لتلقنيه معه ال سد ، فظاهر هذا  فتخرج ذكل اإ

آ نه فيه من نفسه آ سدا ، وهو عينه .
549

  

( ان، لتلقنيه منه اكل سديرى آ ن قوكل : )لنئ لقيت فال لكن ابن ال ثري يعارض هذا القول ، فهو       

منا هو تشبيه مضمر ال داة ، وليس مثه يشء  ليس بتجريد ، ل ن حقيقة التجريد غري موجودة فيه . واإ

د عنه . جمره
550

 

خالص اخلطاب لغريك ، وآ نت تريد به نفسك ، ل اخملاطب نفَسه .         والتجريد عند ابن ال ثري اإ

ذا ل ن آ صهل يف وضع اللغة ، من )جردتح الس   ذا نزعته من مغده ، و) جردت فالاًن ( ، اإ يَف ( اإ

وذاك  ب التوسع يف الالكم . والثانية ،نزعتح ثيابه ... وقد تأ ملته ، فوجدت هل فائدتني : ال وىل ، طل

                                                             
546

 [ 35سورة التوبة  ]   

 
548

 . 526ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب ا  
549

 . 333ص ، 5ج  ،القرآ ن هان يف علوم ، الرب ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
550

 .  462ص ، املثل السائرابن ال ثري ، ضياء ادلين   
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با هبا  ذ يكون خماطِّ جراء ال وصاف املطلوبة من مدح آ و غريه عىل نفسه ، اإ آ نه يمتكن اخملاَطب من اإ

برآ  من العهدة فامي يقوهل غري حمجور عليه .ليكون آ عذر وآ  غريه ، 
551

  

 قتادة بن مسلمة احلنفي : كقول       

ْ بََقْيتح َلْرَحل َ َآْو يَمــَ ــفَلنَئِّ ي الَغنَامئِّ وِّ ميح  ـح نَّ بِّغَْزَوةٍّ       َُتْ وَت َكرِّ
552

 

 وتقدير الالكم : آ و ميوت مينه كرمي .

 وكقول شهاب ادلين آ بو الفوارس :      

َلمَ 
ِ
رِّ    وقَد حَنلَْت شْوقً جملــــيََراَك ا ا ـْدح يفِّ زِّيهِّ شاعِّ وعح امل ـــ  رِّ نَابِّ ا فحرح

لْمً  ْعرِّ حِّ هَِّما يَْنَقادح َصْعبح املفاخِّ ــكمتَْت بعْيبِّ الشهِّ مْكًَة     بَِّبْعضِّ  رِّ ــا وحِّ

َّام ن
ِ
ْحي اـرِّسح الــــــــــافَ  آ َما وآ بِّيَك اخلرْيح ا راَساتِّ ــَمَقالِّ ومح ِّ ــدله  رِّ الَغوابِّ

ََّك َآْعَييَْت املَسامِّ       ن
ِ
َـــوا َ معَّ ــَع والهنُّ فَاتـــى     بَِّقْوكلِّ ونِّ ادلَّ رِّ  ــــِّ ا يفِّ بحطح

553
 

فهذا من حماسن التجريد ، ل ن الشاعر آ جرى اخلطاب عىل غريه ، وهو يريد نفسه ، يك يمتكهن       

من ذكر الصفات الفائقة ، وعده الفضائل التاهئة .
554

 

ْ  ﴿ ل يكون بواسطة : كقوهل تعاىل : ما :ومن آ قسام التجريد         مهِّ ن بَْعدِّ َعهْدِّ ََّكثحوْا َآيَْماَّنحم مهِّ ن ن
ِ
َوا

َّهحْم يَنهَتحونَ  حْم َل َآيَْماَن لَهحْم لََعل ّنَّ
ِ
َة اْلكحْفرِّ ا ْ فََقاتِّلحوْا َآئِّمَّ ينِّمكح .﴾ َوَطَعنحوْا يفِّ دِّ

555
 

 

                                                             
551

 . 460/  423ص ، املثل السائرابن ال ثري ، ضياء ادلين   
552

 . 483.  البيت يف ديوان امحلاسة ، ص  527ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب اانظر   
553

. والشاعر هو آ بو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي   462ص ، املثل السائرال ثري ، ابن ضياء ادلين انظر  

حيص بيص ؟ وهو الشاعر  المتميي، املعروف حبيص بيص ل نه رآ ى الناس مرة يف حركة مزجعة ، فقال : ما للناس يف

 ھ . 273الفقيه شافعي املذهب ، آ جاد ال دب ونظم الشعر . تويف س نة ، املعروف
554

 . 466ص ، املثل السائرابن ال ثري ، ضياء ادلين   
555

 [ 45سورة التوبة  ]   
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 ة :احملس نات اللفظيــ  5

 ة التجنيس :ـــــبالغ

 تعريف التجنيس :

ا بزايدة  مه ا بأ ن تتساوى حروف اللكمتني ، واإ مه اجلناس من احملاسن اللفظية ل املعنوية ، وهو اإ

ا يف آ ن تشتهبا يف اخلط ل اللفظ ، ويف  مه ا بأ ن خيتلف آ حد احلرفني ، واإ مه حدى اللكمتني ، واإ يف اإ

السمع لقرب آ حد اخملرجني من ال خر.
556

  

واجلناس بني اللفظني تشاهبهام يف اللفظ  
557

 ، كقول آ يب متام : 
558

 

ىَي ْبن عبدِّ هللاِّ                    َيا دلى حَيْ َّهح       حَيْ ن
ِ
مانِّ فا  َما َماَت مْن كَرمِّ الزَّ

ىَي . فاجلناس من نوعني امس و  فعل ، وهو مس تويف يف اللفظتني َحْيَيا و حَيْ

حد يف اللغة، والتجانس عىل أ نواع الالكم اذلي جيمعه آ صل واوجتانس البالغة هو بيان ب

 تكون اللكمة جتانس أ يت بلكمتني متجانس تني : مفنه ما. والتجنيس آ ن ت ، مزاوجة ومناس بةوهجني

، ومهنم من زمع آ نه اجملانسة آ ن تشرتك اللفظتان عىل هجة ال خرى يف تأ ليف حروفها ومعناها

الاش تقاق .
559

  

ذا ه( 374اجلرجاين )ويرى عبد القاهر  له اإ هك ل تس تحسن جتانس اللفظتني اإ التجنيس يف آ ن

فقد تبني كل آ نه »  اكن موقع معنيهيام من العقل موقعًا محيدًا ، ومل يكن مرىم اجلامع بيهنام بعيدا .يقول :

له بنرصة املعىن،ما يعطي التجنيس من الفضيةل ْذ لو اكن ابللفظ وحده ملا اكن   آ مر مل يمت اإ فيه اإ

له معيب مس هتجن ، وذلكل ذمه الاس تكثار منه والولوع به  .«مس تحسن ، وملا وجد فيه اإ
560

  . 

                                                             
556

 . 324ص ، 8ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر  
557

  . 574ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب ا  
558

  . 5/458البيت يف ديوانه  . 574ص ،  الإيضاح يف علوم البالغةلقزويين ، اخلطيب اانظر   

 
560

 . 44ص ار البالغة ، آ رس جلرجاين ،عبد القاهر ا  
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ىَل اَلْرضِّ ﴾يف قوهل تعاىل : و
ِ
ْ ا قَلمْتح ﴿ ااثَّ

561
. جيمعها آ صل واحد يف اللغة للكامتا، 

562
  

حْم قَْومٌ  قوهل تعاىل :يف و  أَّنَّ ح قحلحوهَبحم بِّ َف اّلله فحوْا رَصَ َّ انرَصَ لَّ يَْفَقهحون ﴾ ﴿ مثح
563

جونس ، 

كر ا مه  ، ءل صل فيه واحد وهو اذلهاب عن اليشا رصف القلب عن اخلري، و ابلنرصاف عن اذله فأ مه

ا قلوهبم فذهب عهنا اخلري . فذهبوا عن اذلكر وآ مه
564

 

 ة التفريع :ـــــبالغ

ثباته ملتعلق هل آ خر . كقول المكيت  : التفريع هو آ ن يثبت ملتعلق آ مر حمك بعد اإ

ن اللَكَبِّ            ـــــم تَْشفِّي مِّ كح َماؤح يٌَة       مََكَ دِّ مكح لَسَقامِّ اجلَهْلِّ َشافِّ آ ْحاَلمح
565

 

فرهع الشاعر من وصفهم بشفاء آ حالهمم لسقام اجلهل ، وصفهم بشفاء دماهئم يف هذا البيت 

من داء اللكب .
566

  .آ ي فرع شيئا آ خر من يشء موصوف لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا  

 والتفريع آ يضا من الاس تطراد
567

وذكل آ ن يقصد الشاعر وصفا ما ، مث يفرع منه وصفا آ خر  

يزيد املوصوف توكيدا 
568

 . كقول ابن املعزت : 

هح َآْكَذبح من َطْيفِّهِّ                ْن لَْحظهِّ        َوَوْعدح هح َآْخَدعح مِّ مح الَكَ
569

   

 ف كذب وعده ، وفرهع كذب طيفه .فهو يصف خدع الكمه وفرهع منه خدع حلظه ، ويص

                                                             
561

 [ 83سورة التوبة  ]    
562

 . 325ص ، 8ج  ،القرآ ن ، الربهان يف علوم ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش بدر   
563

 [ 457سورة التوبة  ]    
564

جعازث ، لرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينا     . 33ص ،  القرآ ن الث رسائل يف اإ
564

جعاز القرآ ن آ بو      . 456/457، صبكر الباقالهين ، اإ

565
 .  563ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب اانظر    

566
 .  563ص ، الإيضاح يف علوم البالغة لقزويين ، اخلطيب ا  

567
وقد جعل ال ول سببا  ميره فيه يأ خذ يف معىن آ خر ، معىن فبيامن آ ن يأ خذ املتلكم يف ، 486ص  الصناعتنييف الاس تطراد   

ليه .   اإ
568

 . 35، ص  5 ، جالعمدة ابن رش يق القريواين ،   
569

 . 35ص  ، 5 ، جالعمدة ابن رش يق القريواين ، انظر   
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يَن يف قوهل تعاىل : ﴿ و ِّ ِّ اذلَّ ِّ َوبرَشهِّ زِّي اّلله ْعجِّ ْ غرَْيح مح وْا َآنَّمكح ْ فَاْعلَمح َّْيمتح ن تََول
ِ
ْ َوا ْ فَهحَو َخرْيٌ لَّمكح ن تحبْمتح

ِ
فَا

َعَذابٍّ َآلِّميٍّ  وْا بِّ  ﴾َكَفرح
570

رْشِّ  تفريع عىل مجةل ﴿  َن الْمح َ بَرِّيٌء مهِّ ح َآنَّ اّلله وهلح ﴾ كِّنَي َوَرسح
571

فيتفرهع عن  ، 

التهوبة والإعراض عن الإميان : ذكل حالتان
572

واخلطاب للمرشكني بأ نه الإميان خري و جناة هلم يف  .

هيمت يفيد معىن الاس مترار نيا وال خرة ، و الفعل تول  . ادله

مح فَاْقتحلحوْا الْمح ﴿  ويف قوهل تعاىل: رح َذا انَسلََخ اَلْشهحرح الْحح
ِ
ْ فَا ومهح ذح ْ َوخح ومهح ُّمح رْشِّكِّنَي َحْيثح َوَجدت

ُّوْا َسبِّ  اَكَة فََخل ْا الزَّ اَلَة َوآ تَوح وْا الصَّ ن اَتبحوْا َوَآقَامح
ِ
َّ َمْرَصدٍّ فَا وْا لَهحْم لكح دح ْ َواقْعح ومهح ح َ غَفحوٌر َواْحرصح نَّ اّلله

ِ
يلَهحْم ا

ميٌ  ﴾  رَّحِّ
573

ذح ﴾،و﴿اقْتحلحوْا  ﴿تفريع عىل آ فعال ال مر    ومهحْ ﴾ ،و﴿ومهحْ خح ح وْا  ﴾ ،﴿اْحرصح دح فبذل  ﴾اْقعح

 املال للمسلمني آ مارة صدق النيهة .

اَكَة  ويف قوهل تعاىل : ﴿ اَلَة َوآ ىَت الزَّ رِّ َوَآقَاَم الصَّ ِّ َوالَْيْومِّ ال خِّ ّلله ِّ َمْن آ َمَن ابِّ َد اّلله رح َمَساجِّ ََّما يَْعمح ن
ِ
ا

َ فََعََس آُْولَئِّ  لَّ اّلله
ِ
َش ا ينَ َولَْم خَيْ هَْتدِّ َن الْمح ﴾ َك َآن يَكحونحوْا مِّ

574
هة مكفوفة . و عامرة املساجد  ، هام﴾ اكف ن ﴿اإ

و اليوم  رمه ما اسرتمه مهنا ، و تنظيفها ، و تنويرها و تعظميها ، و تأ ثيهثا . حفال املوصوفني ابلإميان ابهلل

قام الصالة ،و  ال خر، ة و العاق واإ اكة و خش ية هللا تعاىل ، مرجوه اتء الزه و فرهع هللا بة عند هللا معلومة . اإ

فات ، رجاء آ ن يكونوا م في ف ن املهتدين اهتداًء قويه ال مل ، تعاىل عىل وصف املسلمني بتكل الصه

 ال ية تبعيد للمرشكني عن مواقف الاهتداء .

ِّ اثْنَا َعرَشَ َشهًْرا يفِّ كَِّتابِّ ويف قوهل تعاىل : ﴿  نَد اّلله هحورِّ عِّ َة الشُّ نَّ عِّدَّ
ِ
ِّ يَْوَم َخلََق ا اّلله

ْ َوقَاتِّلح  نَّ َآنفحَسمكح هيِّ وْا فِّ ح فاََل تَْظلِّمح ينح الَْقميهِّ ِّ َ ادله ٌم َذكلِّ رح هْنَا َآْربََعٌة حح َماَوات َواَلْرَض مِّ ًَّة مََكَ السَّ رْشِّكِّنَي َك ف وْا الْمح

                                                             
570

 [  8سورة التوبة ]   
571

 [  8سورة التوبة ]   
572

 . 440ص   ، 40ج محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ،   
573

 [  2سورة التوبة ]   
574

 [  43سورة التوبة ]   
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تَّقِّنيَ  َ َمَع الْمح وْا َآنَّ اّلله ًَّة َواْعلَمح ْ َك ف حَقاتِّلحونمَكح ْ  ةل ﴿مج﴾ ،  ي نَّ َآنفحَسمكح هيِّ وْا فِّ  ﴾ تفريع عىل مجةل ﴿فاََل تَْظلِّمح

ٌم  رح هْنَا َآْربََعٌة حح ﴾ ملا آ وجبه هللا عىل النهاس من تعظمي حرمهتا ، بأ ن يتجنهبوا ال عامل السيهئة فهيا . مِّ

مل فهي هه آ نسب بس ياق التهحذير من ارتاكب الظه ن ىل ال ربعة احلرم ، ل  مري هنه عائد اإ  ا.والضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

162 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت اخلوف يف سورة التوبة

 

166 
 

 

 

 

 



 البالغة الإجعازية يف آ ايت الرجاء يف سورة التوبة 

 

163 
 

 د : ـــــــــــــــمتهي

لقد تنوعت املباحث البالغية يف آ ايت الرجاء يف سورة التوبة بنفس التنوع اذلي اكن يف 

آ ايت اخلوف ، ولو آأن اخلوف قد انل احلظ الأوفر منه يف آ ايت الرجاء . ويرجع السبب يف ذكل 

ىل طبيعة السورة يف حّد ذاهتا ، كوهنا نزلت يف حق املنافقني  حسب ما رآأيت من خالل ادلراسة ، اإ

 آأنه مل يقع مهنم يف حقيقة الأمر.ملتخلفني عن اجلهاد ، واملظهرين لالإميان يف حني ا

نه يعمل ما ختفيه الصدور  و لأن هللا تعاىل الأعمل بعلمه الواسع مبا جيوب يف نفس الإنسان ، فاإ

 من . والأنفس ، فكشف نفاق املنافقني ، وترّبآأ مهنم يف ادلنيا وال خرة ، ووعدمه بسوء ادلار ، دار هج

وكشف  همعندما فضح ، يب غ ث يف النفس الرتهيب آأكرث من الرت كام اس تعمل من الأساليب ما يبع

ىل هللا ، ويتوىخ املزنةل احلس نة عنده ، عندما ، وما جيعل آأرسارمه  املؤمن يس تبرش خريا و يتوب اإ

ته اليت وسعت لك اتب تعاىل عىل املؤمنني ، وجعل اجلنة مأأوامه يف ال خرة برضوانه جّل وعال و برح 

 يشء .

ذن هللا تعاىل املباحث البالغية ل ايت الرجاء ، بنفس املهنجية اليت قد تناولت هبا  وسأأتناول بإ

املباحث البالغية ل ايت اخلوف ، لأكشف عن آأرسارها البيانية ، وآأس تجيل معانهيا القوية اليت آأجعزت 

كام سأأكتفي بجلانب التطبيقي فقط مجليع املباحث ، لأنين اعمتدت  لك من وقف آأماهما متدبرا خاشعا .

التنظري يف الفصل الثاين. وسأأنّظر للمباحث اليت مل آأتناولها ، حسب ما اقتضته طبيعة البحث ، و 

 س ياق ال ايت .
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 البالغية  وآأرساره املبحث الأول : عمل املعاين

 متهيــــــــد :

نك لتقف عاجزا آأمام روعة املعاين يف  ، فرتى من النظم ما ياكد يكون نسقا واحدا يف  آ ايت الرجاءاإ

لفاظ .  ولهذه الألفاظ مزااي ظهرت يف نظم القرآ ن ، و خصائص يف ترتيب للمعاين وفق ترتيب للأ

بيه ، س ياق لفظه ، و بدائع يف آ يه ومقاطعها ومواقعها ، و يف مساق لّك خرب ، وصورة لّك تن 

وتذكري، وترغيب ، وترهيب ، مع احلّجة و الربهان. فال ترى فيه لفظة غريها آأصلح ، فاللكم متّسق 

 و ملتمئ و متقن و حممك.

فاكن فهيا من نظم يقتيض اقتفاء آ اثر املعاين وترتيهبا عىل حسب ترتّب املعاين يف النّفس. و  

ن اكن موجودا يف الألفاظ عىل الغرض بنظم اللكم تناسق دللهتا عىل الوجه اذلي يقت  ضيه العقل، و اإ

ّل آأن تضع الكمك الوضع اذلي يقتضيه » لّك حال .يقول عبد القاهر اجلرجايّن :  اعمل آأن ليس النّظم اإ

جت فال تهزيغ عهنا، وحتفظ الّرسوم  عمل النّحو، وتعمل عىل قوانينه وآأصوهل ، و تعرف مناهجه اليت هنه

ّل  مست كل ، فال خته ترّصف يف التّعريف وت  نظر يف احلروف ويف امجلل ،فت  بيشء مهنا .اليت ره

«والتّنكري ، والتّقدمي والتّأأخري، ويف احلذف والتّكرار والإضامر والإظهار.
575

 

 

 

 

                                                             
575

جعاز ، عبد القاهر اجلرجاين ،    . 18ص دلئل الإ
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 ة اخلرب :ــــــبالغ

ْؤِمِننَي َآنفهَسههْم َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ يف قوهل تعاىل :﴿  ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
هَقاتِلهوَن يِف َسِبيِل ا لَههمه اجلَنََّة ي

ْرآ ِن َوَمْن َآْوََف ِبَعهْدِ  جِنيِل َوالْقه
ِ
هْقتَلهوَن َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا يِف التَّْوَراِة َوال وْا اّلّلِ فَيَْقتهلهوَن َوي َتْبرِشه ِه ِمَن اّلّلِ فَاس ْ

َو الَْفوْ  ي َبيَْعُته ِبِه َوَذكِلَ هه ِ ه اذلَّ ﴾  زه الَْعِظيه ِببَْيِعمكه
576

متهيد ذلكر التّوبة عىل اذلين ختلّفوا عن الغزوة و ، 

نباء اذلين آأمضروا الكفر نفاقا ، بأأهّنم ل يتوب هللا  اكنوا صادقني يف آأمياهنم ، بلس تئناف الابتدايئ، و اإ

 ،ا مع ى امليضمجةل فعلية لإفادهت يجء بملس ندرف التّوكيد لالهامتم بخلرب ، وافتهتحت امجلةل حبو علهيم.

ىل آأّن ذكل آأمر اس تقّر من قبل، و آأّن الوعد متكّرر و معروف يف الكتب الّسامويّة شارة اإ . اإ
577

 

نَّ اّلّلَ ِعنَدهه َآْجٌر َعِظٌي  ﴿ قوهل تعاىل :ويف 
ِ
يَن ِفهيَا َآبًَدا ا ﴾َخادِلِ

578
التّبشري هو الإخبار ،  

س ناد  خبري حيصل للمخرَب مل يكن عاملا به ىل امس اجلالةل بصيغة املضارع املفيد للتجدد. واإ ،  التبشري اإ

دخال الرسور هلم، لأّن جتدد التبشري يدل عىل آأن املبرَش به  يدل عىل تعاقب اخلريات علهيم ، وجتدد اإ

 يشء مل يكن معلوما للمبرَش.

ليه هو لفظ الرب اخلالق س بحانه و تعاىل ، الرحي الرفيق اللطيف خبلقه . الرضوان و فاملس ند اإ

الرضا الاكمل الشديد صيغة تشعر بملبالغة مثل الغفران ، والشكران ، والعصيان . و آأما اجلنات فقد 

مجعت بعتبار مراتهبا و آأنواعها و آأنواع النعي فهيا .
579

 

 

 

 
                                                             

576
 [ 888سورة التوبة ]   

577
عراب القرآ ن و بيانه ، ص    . 472حمي ادلين درويش ، اإ

578
 [ 44سورة التوبة ]   

579
 . 821، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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 ة الإنشاء :ـــــبالغ

 ة الأمر :ــــــبالغ

ِ  ﴿قوهل تعاىل : يف  الأمر َو َمْوَلاَن َوعىََل اّلّلِ فَلَْيَتَولكَّ لَّ َما َكَتَب اّلّله لَنَا هه
ِ
َّن يهِصيبَنَا ا قهل ل

ْؤِمنهوَن  ﴾الْمه
580

ثبات عدم اكرتاث املسلمني بملصيبة ، وانتفاء حزهنم علهيا ، لأهنم ،  تلقني جواب بإ

ّل بتقدير هللا ملصلحة املسلمني  يف ذكل ، و آأن ل حيزنوا ملا يصيهبم لئاّل يعلمون آأّن ما آأصاهبم ما اكن اإ

هينو و تذهب قوهتم ، و آأن يرضوا مبا قدر هللا هلم ، و يرجوا رىض رهبم لأهّنم واثقون بأأّن هللا يريد 

َو َمْوَلاَن  ﴿ نرص دينه. ومجةل ّل ما فيه خريان آ جال آأو عاجال ﴾هه . فهيا الرجاء بأأن ل يكتب لنا اإ
581

              

 ة الاس تفهام : ـــــالغب

َو الَْفْوزه يف قوهل تعاىل : ﴿  ي َبيَْعُته ِبِه َوَذكِلَ هه ِ ه اذلَّ وْا ِببَْيِعمكه َتبْرِشه َوَمْن َآْوََف ِبَعهِْدِه ِمَن اّلّلِ فَاس ْ

﴾ الَْعِظيه 
582

ناكري ،    بتزنيل الّسامع مزنةل من جيعل هذا الوعد حممتال الوفاء و عدمه . و﴿الاس تفهام اإ

﴾ تفضيلية لالبتداء اجملازي ، و ذكر امس اجلالةل عوضا عن الّضمري لإحضار املع ى اجلامع لصفات َمنْ 

. الكامل
583

 

َو  يف قوهل تعاىل :﴿و َدقَاِت َوَآنَّ اّلّلَ هه ذه الصَّ َو يَْقَبله التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَأْخه وْا َآنَّ اّلّلَ هه َآلَْم يَْعلَمه

ِحيه  ابه الرَّ ﴾ التَّوَّ
584

585للتذكري بأأمر معلوم جرى نس يانه .، الاس تفهام تقريري ، 
 

 

                                                             
580

 [ 18سورة التوبة ]   
581

 . 442، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
582

 [ 888سورة التوبة ]   
583

 . 27، ص    88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج  
584

 [ 812سورة التوبة ]   
585

 . 42، ص  88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، اجلزء   
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ليه :ـــــبالغ  ة املس ند و املس ند اإ

ومن آأحواهلام اذلكر ، واحلذف ، والتعريف ، والتنكري ، والتقدمي ، والتأأخري .  ويأأيت املس ند 

ليه حمكوم عليه . ليه ، لأن املس ند حمكوم به ، واملس ند اإ بعد املس ند اإ
586

 

 اجملاز :

وآأّما اجملاز ، فلك لكمة آأريد هبا غري ما وقعت هل يف وضع » يقول عبد القاهر اجلرجاين : 

ن شئت قلت : لك لكمة جزت هبا ما وقعت هل يف  واضعها ملالحظة بني الثاين والأول فهيي جماز . واإ

ىل ما مل توضع هل ، من غري آأن تس تأأنف فهيا وضعا ملالحظة بني ما جتوز هبا اإ  ليه وبني وضع الواضع اإ

.«آأصلها اذلي وضعت هل يف وضع واضعها فهيي جماز 
587

 

ّن الالكم اذلي يوصف بلبالغة هو اذلي يدّل عىل معناه اللّغوي ، مّث جتد ذلكل املع ى دلةل  اإ

ثبات آأو نفي املع ى املقصود . وبلتّايل هناك معان آَُول يه آأصل املع ى  اثنية يريد من خاللها املتلكّم اإ

و، ويه مدلولت الألفاظ ، وهناك معان ثوان يه الأغراض البالغية اليت يساق لها يف عمل النّح

 الالكم مبع ى مقتىض احلال . وآأمّه دليل قضية الإس ناد . 

ليه وهو احملكوم عليه ويرتكّب الالكم من نرث و نظم ، من مس ند وهو احملكوم به  ،، ومس ند اإ

ىل آأخرى للحمك عىل ثهبوهتا آأو نفهيا ، وهو والنّس بة بيهنام يه الإس ناد. والإس ناد هو انض امم لكمة اإ

ىل ما وضع هل ، وجماز عقيّل آأو الإس ناد  س ناد الفعل آأو ما يف معناه اإ قسامن : حقيقة عقلية تمتثّل يف اإ

ىل ما  رادة الإس ناد اإ ضع هل لقرينة مانعة من اإ ىل غري ما وه س ناد الفعل آأو ما يف معناه اإ اجملازي ، وهو اإ

هو هل.
588

 

                                                             
586

 . 828/  11ص   ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ، لهامشيالس يد آأحد ا  
587

 . 461ص  آأرسار البالغة ،جلرجاين ، ا عبد القاهر  
588

 . 12، ص دلئل الإجعاز عبد القاهر اجلرجاين ،   
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ثبات ، وهنا الإس ناد، وهنا آأيضا اجملاز فقوكل ثبات للنّفي ل نفي لالإ  مثال : ما انم لييل، فيه اإ

ضع هل، و ل بهّد يف ذكل من قرينة مانعة لإرادة املع ى . وتكون  العقيّل، لأنّك آأس ندت الفعل لغري ما وه

ليه عقال. ول  ّما لفظية آأو معنويّة ، يس تحيل فهيا قيام املس ند بملس ند اإ بهّد للمجاز العقيّل من من اإ

ليه حقيقة . فاعل يعرف الإس ناد اإ
589

 

ّما خرب للمبتدآأ ، آأو فعل اتّم ، آأو امس فعل ، آأو انخس ، آأو مفعول اثن لظّن  واملس ند اإ

ليه فهو فاعل لفعل اتّم ، آأو امس لناخس ، آأو  وآأخواهتا آأو مصدر انئب عن فعل الأمر. آأّما املس ند اإ

آأو تتوىّخ يف » يقول اجلرجايّن :  ل الأّول لظّن وآأخواهتا ، آأو انئب فاعل .مبتدآأ هل خرب ، آأو املفعو 

ثبات مع ى آأن يصري نفيا آأو اس تفهاما آأو متنّيا فتهدخل عليه احلروف املوضوعة ذلكل  .«الكم هو لإ
590

 

خرَب به وخمرَب عنه ، وهو  ثبات ، فال خرب دون مه فاخلرب آأصل يف معاين الالكم يف النّفي والإ

ثبات يقتيض مثبتا به ومثبتا هل، والنّفي يقتىض منفيّا ومنفيّا عنه. ذلكل آأن  ينقسم ثبات ونفي ، والإ ىل اإ اإ

ذا اكن اخلرب ومجيع الالكم معان  ىل مقّدر معنّي وظاهر. واإ س ناده اإ ىل فعل من غري اإ يكون القصد اإ

 يهنش هئا الإنسان بني النّفس والعقل ، فهيي مقاصد وآأغراض .

ْؤتِينَا اّلّله ِمن ويف قوهل تعاىل :  يه ه َوقَالهوْا َحْسبهنَا اّلّله س َ وهله ه اّلّله َوَرسه ْوْا َما آ اَتمهه هْم َرضه ﴿ َولَْو َآهنَّ

ىَل اّلّلِ َراِغبهوَن ﴾
ِ
انَّ ا

ِ
ه ا وهله فَْضِِلِ َوَرسه

591
عطاء اذلوات ، ويطلق جمازا   يتاء الإعطاء ، وحقيقته اإ ، الإ

 عىل تعيني املواهب . 

 

                                                             
589

 .11، ص  دلئل الإجعازعبد القاهر اجلرجاين ،   
590

 .11، ص  دلئل الإجعازعبد القاهر اجلرجاين ،   

591
 [ 11سورة التوبة ]   
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يتاء  عطاؤه املال ملن يرى آأن يعطيه مما جعل هللا هل الترصف فيه ، مثل واإ الرسول الكرمي اإ

عطاؤه من جعل هللا هلم احلّق يف  النفل يف املغامن ، والسلَب ، واجلوائز ، والصالت ، ومنه اإ

الصدقات .
592

 

َ  قوهل تعاىل :و   َبٍت ِعنَد اّلّلِ ﴿ َوِمَن اَلْعَراِب َمن يهْؤِمنه ِبّلّلِ َوالَْيْوِم ال ِخِر َوي تَِّخذه َما يهنِفقه قهره

ِحٌي ﴾ نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَّ
ِ
تِِه ا ْدِخلهههمه اّلّله يِف َرْحَ يه َّههْم س َ َا قهْربٌَة ل هنَّ

ِ
وِل َآل ا سه َوَصلََواِت الرَّ

593
، املراد قربة ،  

نفاق هو قربة عند هللا تعاىل لأنه يوجبومجعت بعتبار تعدّ  نفاق ، فلك اإ زايدة القرب . ويه  د الإ

اجلنة تش به بدار الكرامة عند هللا ، ف  ولأنّ  مس تعمةل جماز يف رىض هللا و رفع ادلرجات يف اجلنة .

جماز يف الترشيف والعناية .ِعنَد ﴾  ﴿
594

 

 ة اجملاز العقيل :ـــــبالغ

 تعريف اجملاز العقيل :

 احلمك فيه ، لرضب من التأأويل ، اجملاز العقيل هو الالكم املفاد به خالف ما عند املتلكم من 

فادة للخالف ل بوساطة وضع . و  ن ماكنه الأصيل عند العقالء يسمى جمازا لتعدي احلمك فيه عاإ

ىل الوضع ، و يسمى عقليا ل ل.و  كثريا ما يسمى حمكيا لتعلقه بحلمك، وجمازا يف غواي ، لعدم رجوعه اإ

ثبات .  ثبات آأيضا لتعلقه بلإ ذا اجملاز آأن يكون ماكن احلمك الأصيل فيه معلوما ليس من واجبات هو الإ

طالق امس العقيل عىل  ن اس تعان يف علمه بذكل بأأمر غري الوضع ، لكن الأليق اإ بنفس العقل ، بل اإ

ثبايت عىل الثاين . الأول ، وامس احلمكي والإ
595

 

                                                             
592

 . 422، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   

593
 [ 11سورة التوبة ]   

594
 . 81، ص  88 جالتنوير ،  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  

595
 . 116، ص مفتاح العلوم لساكيك ، آأبو يعقوب ا  
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كقوهل عيا عية ، واحملكوم هل جمازا وض ، آأن يكون احملكوم به حقيقة وض ومن صور اجملاز العقيل 

يَن آ َمنهوْا فََزادَ ﴿ تعاىل :  ِ ا اذلَّ ميَااًن فَأَمَّ
ِ
ْ َزاَدتْهه َهِذِه ا ن يَقهوله َآيُّمكه وَرٌة فَِمهْنهم مَّ َذا َما ُآنزِلَْت سه

ِ
ْ َوا ميَااًن َومهه

ِ
هْتهْم ا

ونَ  َتبْرِشه ﴾  يَس ْ
596

ىل غري ما هو هل عند العقل زائل احلمك العقيل فيه عن ،  س ناد الفعل اإ ماكنه فاإ

ىل العمل بل ايت . و هذا اجملاز احلمكي كثري الوقوع يف  ميان اإ س ناد زايدة الإ ذ املاكن الأصيل اإ الأصيل ، اإ

الكم رّب العّزة .
597

ثباتية ، فهيي الالكم املفاد به ما   وآأما احلقيقة العقلية ، وتسمى حمكية آأيضا و اإ

598عند املتلكم من احلمك فيه .
 

 ري :ة التعريف و التنكـــــبالغ

 و من آأشهرها و املعرفة، بلنكرة املتصةل اللغوية للقضااي بلعرض العرب النحاة من القدماء اهُت

ىل انهتواو  ( و الفرع ) الأصل بيسمى  ما  يف هبام البالغة واهُت علامء فرع . و املعرفة آأصل النكرة آأن اإ

 آأبلغ يكون قد بلنكرة التعبري لأننفسه ،  النص داخل بمجلال الربط مع اللغوي الأداء يف النظر ضوء

 العكس . و رمبا بملعرفة التعبري من

 بعينه، يشء عىل مادلت املعرفة : » فقال والنكرة ، املعرفة بني الفرق العلوي حيىي بن حزة وحض وقد

«بعينه  ل يشء عىل مادلت والنكرة
599

 .ال خر عكس فالكهام  . 

 

 

 

 

                                                             
596

 [ 842سورة التوبة ]   
597

 . 111ص  ،مفتاح العلوم لساكيك ، آأبو يعقوب ا  
598

 .  181، ص مفتاح العلوم لساكيك ، آأبو يعقوب ا  
599

 . 411ص  الطراز ، لعلوي ،ا حيىي بن حزة  
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 ة التعريف :ـــــبالغ

وْا يِف َسِبيِل اّلّلِ ِبأَْمَواِلهِْم َوَآنفهِسهِْم َآْعَظمه َدَرَجًة ﴿ يف قوهل تعاىل :  وْا َوَجاَهده يَن آ َمنهوْا َوَهاَجره ِ اذلَّ

ونَ  ه الَْفائِزه ﴾  ِعنَد اّلّلِ َوُآْولَئَِك مهه
600

و رفعة مقدارمه رفعة رضا من هللا ،لرفع املقدار، ف﴾  َدَرَجةً ﴿ ،

ونَ تعريف املس ند و هو ﴿ ﴾ آأهنا ظرف للقرب . و ِعنَد لأن آأصل ﴿  ﴾ بلالم يفيد القرص و  الَْفائِزه

املبالغة يف عظم الفوز .
601

 

 ة التنكري :ـــــبالغ

منا التنكري، من تس تفاد اليت الأغراض آأما وحده  التنكري، ل من الس ياق من تس تفاد فاإ

ىل يرشد اذلي فهو التنكري، هذا من املراد عىل يدل اذلي هو الس ياق  حني التأأمل الكثرية الأغراض اإ

ىل يتخطاه بل النكرة ، عىل فقط ينطبق ل هذا. و  فيه  حيدد اذلي هو فالس ياق علوم العربية ، لك اإ

رادة الوحدة ، والنوعو  . و املطلوب الغرض والتكثري ، و التحقري ،و التعظي،  للتنكري آأس باب ، مهنا اإ

 و التقليل .

ليه ، قوهل تعاىل : ومثال التقليل و   ْؤِمننَِي التعظي والهتويل بلتنكري يف املس ند اإ ﴿ َوعََد اّلّله الْمه

َّاِت عَْدٍن َوِرضْ  َبًة يِف َجن يَن ِفهيَا َوَمَساِكَن َطّيِ هِتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن َن اّلّلِ َوالْمه َواٌن ّمِ

َو الْ  َفْوزه الَْعِظيه ﴾َآْكرَبه َذكِلَ هه
602

َن اّلّلِ َآْكرَبه  مةل ﴿جف ، ﴾ ، آأي رضوان قليل من حبار َوِرْضَواٌن ّمِ

رضوان هللا اذلي ل يتناىه ، آأكرب من اجلنات ، لأن رضا املوىل رآأس لك سعادة  
603

  . 

                                                             
600

 [ 41سورة التوبة ]   
601

 .821/821، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
602

 [ 74سورة التوبة ]   
603

 .  12، ص  2جالقرآ ن  ، بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
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فادة : وقدر يسري من رضوانه خري من ذكل لكه ،  ىل اإ دون آأن يقول رضوان هللا ، قصًدا اإ

. رضاه سبب لك سعادة وفالحلأن 
604

   

ِقٌي ويف قوهل تعاىل:﴿ َّههْم ِفهيَا نَِعٌي مُّ َّاٍت ل نْهه َوِرْضَواٍن َوَجن ٍة ّمِ هم بَِرْحَ ْ َرهبُّ مهه ه ﴾ يهبرَّشِ
605

يف التّنكري  

َّاٍت  ﴿، و﴾رِْضَواٍن  ﴿، و﴾ ِبَرْحَةٍ  ﴿ به. و لتعظي املقام وذكل التّنكري بملبرّش ﴾ نَِعيٌ  ، و﴿﴾َجن

تيان بمس الإشارة للتّنبيه عىل آأهّنم اس تحقّوا الفوز لأجل تكل الأوصاف اليت مّّيهتم : ويه الإميان و  الإ

 الهجرة ، و اجلهاد بلأموال و الأنفس .

هِتَ يف قوهل تعاىل : ﴿ ﴾ رِْضَوانٌ  نكري﴿وت  رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمِننَي َوالْمه ا َوعََد اّلّله الْمه

َو الَْفوْ  َن اّلّلِ َآْكرَبه َذكِلَ هه َّاِت عَْدٍن َوِرْضَواٌن ّمِ َبًة يِف َجن يَن ِفهيَا َوَمَساِكَن َطّيِ ﴾ زه الَْعِظيه اَلهْنَاره َخادِلِ
606

 

شعار  ىل الإ للتّنويع ، يدّل عىل جنس الّرضوان ، و مل يهقرن بالم التّعريف للجنس ، للتوّسل بلتنكري اإ

 رضوان هللا آأعظم .  بلتّعظي لأنّ 

َبٍت ِعنَد ﴿  يف قوهل تعاىل :و َوِمَن اَلْعَراِب َمن يهْؤِمنه ِبّلّلِ َوالَْيْوِم ال ِخِر َويَتَِّخذه َما يهنِفقه قهره

نَّ اّلّلَ غَفهو 
ِ
تِِه ا ْدِخلهههمه اّلّله يِف َرْحَ يه َّههْم س َ َا قهْربٌَة ل هنَّ

ِ
وِل َآل ا سه ِحٌي اّلّلِ َوَصلََواِت الرَّ  ﴾ٌر رَّ

607
، تنكري  

لعدم ادلاعي للتعريف ، ولأن التنكري قد يفيد التعظي .﴾  قهْربَةٌ الامس ﴿ 
608

 

 

 

 

                                                             
604

 . 411، ص مفتاح العلوم لساكيك ، آأبو يعقوب ا  
605

 [ 48سورة التوبة ]   
606

 [ 74سورة التوبة ]   
607

 [ 11سورة التوبة ]   
608

 . 86، ص  88، اجلزء التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  



 البالغة الإجعازية يف آ ايت الرجاء يف سورة التوبة 

 

173 
 

 ة التقدمي والتأأخري :ـــــبالغ

ّما آأن يقّدم و املع ى عليه ، آأو يقّدم وهو يف املع ى مؤخر ، آأو بلعكس. ومن  ويف آأنواعه اإ

هَاِجرِيَن ﴾ يف قوهل  مقتضيات ما قّدم واملع ى عليه الرشف ،ومنه الرشف بلفضيةل،ومنه تقدمي﴿ الْمه

هَاِجرِيَن َواَلنَصاِر  َب هللا عىََل النَِّبِّ َوالْمه ِة ِمن بَْعِد َما اَكَد تعاىل : ﴿ لََقد اتَّ رْسَ وهه يِف َساعَِة الْعه ََّبعه يَن ات ِ اذلَّ

ِحٌي ﴾  وٌف رَّ ْم َرؤه َّهه هِبِ ن
ِ
ْم ا َّ اَتَب عَلهَْيِ هْنهْم مثه يَزِيغه قهلهوبه فَرِيٍق ّمِ

609
 . 

ومنه تقدمي الأنفس عىل الأموال 
610

ْؤِمِننَي   ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
َآنفهَسههْم ، يف قوهل تعاىل : ﴿ ا

هْقتَلهوَن َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا يِف  هَقاتِلهوَن يِف َسِبيِل اّلّلِ فَيَْقتهلهوَن َوي جِنيِل َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ لَههمه اجلَنََّة ي
ِ
 التَّْوَراِة َوال

ي بَ  ِ ه اذلَّ وْا ِببَْيِعمكه َتبْرِشه ْرآ ِن َوَمْن َآْوََف ِبَعهِْدِه ِمَن اّلّلِ فَاس ْ َو الَْفْوزه الَْعِظيه ﴾ َوالْقه يَْعُته ِبِه َوَذكِلَ هه
611

 . 

يَن ِفهيَا يف قوهل تعاىل : ﴿ و هِتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمِننَي َوالْمه َوعََد اّلّله الْمه

َن اّلّلِ َآْكرَبه  َّاِت عَْدٍن َوِرْضَواٌن ّمِ َبًة يِف َجن َو الَْفْوزه الَْعِظيه  َوَمَساِكَن َطّيِ ﴾َذكِلَ هه
612

يف ثالث آ ايت ،  

الأوىل آأّخر الرضا عىل الرضوان وآأخرب بلوعد ، و يف الثالثة قّدم الرضا عىل الرضوان وآأخرب 

بلإعداد.
613

 

ه َوقَالهوْا َحْسبهنَا اّلّله ويف قوهل تعاىل : ﴿  وهله ه اّلّله َوَرسه ْوْا َما آ اَتمهه هْم َرضه ْؤتِينَا اّلّله ِمن َولَْو َآهنَّ يه س َ

ىَل اّلّلِ َراِغبهونَ 
ِ
انَّ ا

ِ
ه ا وهله ﴾ فَْضِِلِ َوَرسه

614
ىل  ،، تقدم اجملرور لإفادة القرص  ىل هللا راغبون ل اإ آأي اإ

                                                             
609

 [ 887سورة التوبة  ]   
610

 .416، ص  2، جالقرآ ن  بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
611

 [ 888سورة التوبة  ]   
612

 [ 74سورة التوبة ]   
613

 . 462، ص  2، جالقرآ ن  بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
614

 [ 11سورة التوبة ]   
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عطاء ما ليس  ،غريه ىل ما عينه هللا لنا ل نطلب اإ اّن راغبون اإ والالكم عىل حذف مضاف ، تقديره : اإ

من حقّنا .
615

 

ِِضَ  ﴿: يف قوهل تعاىلو ْحَساٍن رَّ
ِ

ومهه ِب ََّبعه يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواَلنَصاِر َواذلَّ لهوَن ِمَن الْمه اِبقهوَن اَلوَّ َوالسَّ

يَن ِفهيَا َآبًَدا َذكِلَ الْ  هَتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي حَتْ َّاٍت جَتْ وْا َعْنهه َوَآعَدَّ لَههْم َجن ﴾ َفْوزه الَْعِظيه اّلّله َعهْنهْم َوَرضه
616

 ،

ليه عىل خربه الفعيل و قد وقع مجةل فعلية ، للتقوية و التأأكيد . تقدم املس ند اإ
617

 

 ة احلذف :ـــــبالغ

وهو آأن جيمتع يف الالكم متقابالن ، فيحذف من  .قسام احلذف آأيضا احلذف املقابيلومن آأ 

وْا ََعَاًل  ْم َخلَطه نهوهِبِ فهوْا ِبذه وَن اْعرَتَ واحد مهنام مقابِل ، دللةل ال خر عليه . ومنه يف قوهل تعاىل : ﴿ َوآ َخره

ِحٌي ﴾ نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَّ
ِ
ْم ا ِّئًا َعََس اّلّله َآن يَتهوَب عَلهَْيِ َصاِلًحا َوآ َخَر َسي

618
صل الالكم خلطوا َعال فأأ  ،

آأي اترة آأطاعوا وخلطوا  اخللط يس تدعي خملوطا وخملوطا به،لأن  سيئا بصاحل، صاحلا بسّئ، وآ خر

الطاعة بكبرية ، واترة عصوا وتداركوا املعصية بلتوبة .
619

 

 ة التقييد :ـــــبالغ

 تعريف التقييد :

ليه واملس ند يشء مما يتعلق   ذا زيد يف امجلةل عىل ذكر املس ند اإ التقييد هو وصف للحمك ، فاإ

هبام آأو بأأحدهام ، فاحلمك مقيد ، والتقييد يكون حيامن يتعلق الغرض بتقييده بوجه خمصوص ، حبيث لو 

ار حذف القيد ، لاكن الالكم كذب ، آأو غري مقصود . واعمل آأّن معرفة خواص الرتاكيب وآأرس 

                                                             
615

 . 422، ص 2، جالقرآ ن  بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
616

 [ 811سورة التوبة ]   
617

 . 81، ص  88، اجلزء التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
618

 [ 814سورة التوبة  ]   
619

 .828ص ، 2ج القرآ ن ، بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم  
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ىل آأن التقييد  الأساليب ، وما فهيا من دقيق الوضع ، وبهر الصنع ، ولطائف املزااي، يسرتعي لبك اإ

بأأحد الأنواع ال تية ، يكون لزايدة الفائدة ، وتقويهتا عند السامع ، فاملعروف آأن احلمك لكام ازدادت 

يضاحا وختصيصا ، وحينئذ تكون فائدته آأمت وآأمكل . قيوده ازداد اإ
620

 

والتقييد يكون بلتوابع ، ومضري الفصل ، والنواخس ، وآأدوات الرشط والنفي ، واملفاعيل  

ذه ففي قوهل تعاىل  امخلسة ، واحلال والمتيّي . َو يَْقَبله التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَأْخه وْا َآنَّ اّلّلَ هه : ﴿ َآلَْم يَْعلَمه

ابه  َو التَّوَّ َدقَاِت َوَآنَّ اّلّلَ هه ِحيه ﴾ الصَّ الرَّ
621

وَ  الفصل ﴿  تعاىل بضمري، آأىت هللا ويف .﴾ للتخصيص هه

ِحيه ﴾ ﴿قوهل تعاىل :  ابه الرَّ َو التَّوَّ نَّ اّلّلَ هه
ِ
ا

622
، آأىت بضمري الفصل لتأأكيد التخصيص .

623
 

ْ ِعنَد  ﴿يف قوهل تعاىل : و  يَن عَاَهدمتُّ ِ لَّ اذلَّ
ِ
وهِلِ ا رْشِِكنَي َعهٌْد ِعنَد اّلّلِ َوِعنَد َرسه َكْيَف يَكهونه لِلْمه

تَِّقنَي  بُّ الْمه ِ نَّ اّلّلَ حيه
ِ
هوْا لَههْم ا َتِقمي ْ فَاس ْ وْا لمَكه َتَقامه ﴾الَْمْسِجِد الَْحَراِم فََما اس ْ

624
مر التعليل ،   للأ

نَّ ﴿ وموقع  ،بلس تقامة
ِ
نَّ ﴿ آأولها ، لالهامتم وهو مؤذن بلتعليل ، لأن ﴾ ا

ِ
يف مثل هذا تغين غناء ﴾ ا

ّل مل، آأّن الاالتعليل فاء ، وقد آأنبأأ ذكل خبار بأأّن هللا تكن مناس بة  س تقامة هلم من التقوى ، واإ لالإ

يل عقب الأمر بلس تقامة هلم . ولأن يف الاس تقامة هلم حفظا للعهد اذلي هو من قب ، حيب املتقني

الميني .
625

 

 

 

 

                                                             
620

 . 828، ص القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
621

 [ 812سورة التوبة  ]    
622

 [ 881سورة التوبة  ]    
623

 .  821، ص القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
624

 [ 7سورة التوبة  ]    
625

 . 842 ص ، 81، ج التنوير  تحرير ومحمد الطاهر ابن عاشور ، ال   
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 ة الأفعال :ـــــبالغ

 تعدية الفعل :

َبٍت ِعنَد اّلّلِ  ﴿يف قوهل تعاىل :  َوِمَن اَلْعَراِب َمن يهْؤِمنه ِبّلّلِ َوالَْيْوِم ال ِخِر َويَتَِّخذه َما يهنِفقه قهره

ْدِخلهههمه اّلّله يِف  يه َّههْم س َ َا قهْربٌَة ل هنَّ
ِ
وِل َآل ا سه نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ  َوَصلََواِت الرَّ

ِ
تِِه ا ﴾ َرْحَ

626
الأعراب مه ،  

و قربت مفعول به اثن للفعل ليتّخذ واملع ى آأّن ما ينفقه سبب  ومتي . و غطفان ، آأعراب آأسد ،

نه اكن يدعو للمتصّدقني بخلري و الربكة و حلصول القربت عند هللا ، آأّما صلوات الرسول فلأ

 يس تغفر هلم .

 « :عَس » ة الفعل ـــــبالغ

الفعل )عَس( من الأضداد ، قال آأبو حامت وقطرب : عَس » يقول آأبو الطيب اللغوي : 

تكون شاّك مرة ، ويقينا آأخرى . و)عَس( يف القرآ ن واجبة من هللا ، ولك ما يف القرآ ن من ذكل فهو 

«واجب من هللا عّز وجّل 
627

 . قال آأبو عبيدة ، ومنه قول ابن مقبل :

ُّوفَ             ْ ِبتَن ْم َكَعََس َومهه ون َجَوائِ ــــــــــــــــــــــــَظيّنِ هِبِ َز اَلْمثَاِل ــــــــــــٍة      يَتَنَاَزعه
628

 

 :مما جاء يف الشك يف مع ى لعّل آأي ظين هبم كيقني . وكقول هدبة بن خرشم العذري 

به ــيَكهونه َوَراَءهه فَـــــــــــــــــــــَرٌج قَرِي     َعََس الَكْربه اذِلي َآْمَسيْته ِفيه            
629

 

 

                                                             
626

 [ 11سورة التوبة  ]   
627

 .. 217، ص  الأضداد يف الكم العربالطيب اللغوي ،  وآأب  
628

 . 217، ص  الأضداد يف الكم العربالطيب اللغوي ،  وانظر آأب  
629

ساليم ، والبيت من قصيدة هل قالها يف حسنه  217، ص  الأضداد يف الكم العربالطيب اللغوي ،  وآأبانظر    . والشاعر اإ

 يف املدينة ، واكن آأصاب دم رجل من قومه يقال هل زايدة بن زيد . مطلعها :

وبه        وكيَف وقــــــــــــــــــْد تََعالََّك املَِشيبه                     َطرِبَت وَآنَت آأْحيَااًن َطره
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اَكَة  ﴿ يف قوهل تعاىل :و اَلَة َوآ ىَت الزَّ ره َمَساِجَد اّلّلِ َمْن آ َمَن ِبّلّلِ َوالَْيْوِم ال ِخِر َوَآقَاَم الصَّ ََّما يَْعمه ن
ِ
ا

هَْتِديَن  لَّ اّلّلَ فََعََس ُآْولَئَِك َآن يَكهونهوْا ِمَن الْمه
ِ
َش ا  ﴾َولَْم ََيْ

630
من هللا واجبة بناًء مهنم ﴾ َعََس ، ﴿  

لهيم . ري مرصوفة للمخاطبنيعىل آأّن اس تعاملها غ و اذلين آ منوا و مّضوا  ، و لكّن اخلطاب مرصوف اإ

مياهنم العمل بلرش  ىل اإ اهتداؤمه دائر بني عَس و لعّل ، و يف هذا ائع مع استشعار اخلش ية و التقوى،اإ

الالكم ترجيح اخلش ية عىل الرجاء للمؤمنني و رفض الاغرتار بهلل تعاىل.
631

 

 ة القرص :ـــــبالغ

يَن تعاىل : ﴿  يف قوهلوالقرص  هِتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمِننَي َوالْمه َوعََد اّلّله الْمه

َو الَْفْوزه الَْعِظيه  َن اّلّلِ َآْكرَبه َذكِلَ هه َّاِت عَْدٍن َوِرْضَواٌن ّمِ َبًة يِف َجن  ﴾ِفهيَا َوَمَساِكَن َطّيِ
632

ىل ، شارة اإ لالإ

دخال املؤمنني ،و موضوعها واحد الثالثة هذه ال ايت و . والقرص حقيقّي بعتبار الوصفوعد هللا ، هو اإ

 .جنّات النّعي يوم القيامة ، و نيلهم رضوان هللا ، فاكنت وحدة املوضوع و اختالف التعبري

 ة العطف : ـــــبالغ

ىل عطف املفرد عىل مثِل ، وعطف امجلل .   ينقسم العطف اإ

 عطف املفرد :ــ  8

ول يف الإعراب ، ليعمل آأنّه مثل الأول يف فاعليته وتمكن بالغته يف حتصيل مشاركة الثاين   للأ

 آأو مفعوليته ، ليتصل الالكم بعضه ببعض ، آأو حمك خاص دون غريه .

                                                             
630

 [ 81سورة التوبة  ]   
631

 . 411، ص 4ج ،  الكشاف لزخمرشي ،ا جار هللا  

632
 [ 74سورة التوبة  ]   
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﴾اَلنَصارِ ﴿ک
633

اِبقهونَ معطوفة عىل﴿  ﴾السَّ
634

والسابقون الأّولون من اليت ارتفعت بلبتداء. 

ىل القبلتني ، و  ر مه والسابقون الأّولون من الأنصاقيل اذلين شهدوا بدرا، املهاجرين مه اذلين صلوا اإ

اذلين آ منوا حني قدم علهيم زرارة ل العقبة الثانية و مه س بعون ، و آأهآأهل العقبة الأوىل الس بعة ،و 

مصعب بن َعري فعلّمهم القرآ ن .
635

 

 عطف امجلةل :ــ  4

ن اكنت الأوىل ل حمل لها من » من النحويني : قال صاحب املس تويف   و آأّما عطف امجلةل ، فاإ

ن  لقهه خبيث . واإ الإعراب فكام س بق ، لأهنا حتّل حمّل املفرد ، حنو مررت برجل َخلْقه حسن ، وخه

اكن ل حمل لها من الإعراب ، حنو زيد آأخوك وَعرو صاحبك ، ففائدة العطف الاشرتاك يف مقتىض 

ن اكن العطف بغري الواو عاطف .احلرف ال  کآأو الرتتيب ، ظهر هل فائدة من التعقيب اكلفاء ، فاإ

«آأو نفي احلمك عن البايق ك )ل(  ، )مّث(
636

  . 

وقد تسقط الواو يف اخلط ، واللفظ ليس للجزم ، بل سقوطه من اللفظ للتقاء الساكنني ، 

عادة الامس تّباع للفظ . وادلليل عىل آأهنا ابتداء اإ ْم  ﴿ قوهل تعاىل :ك،  ويف اخلط اإ َويهْذِهْب غَْيظَ قهلهوهِبِ

﴾  َويَتهوبه اّلّله عىََل َمن يََشاء َواّلّله عَِلٌي َحِكيٌ 
637

﴾ يَتهوبه اليت س بقت الفعل ﴿ فالواو ، 

ذ لو اكنت للعطف ، جلهزِم الفعل، لالس تئناف . اإ
638

       

                                                             
633

 [ 811سورة التوبة  ]   
634

 [ 811سورة التوبة  ]   
635

 .. 212، ص ف الكشا لزخمرشي ،ا جار هللا  

636
 . 814، ص  2ج ، القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   

637
 [ 81سورة التوبة  ]    

638
 . 812، ص  2ج ، القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
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الصفة من املوصوف ، والتأأكيد من وللجمةل ثالثة آأحوال : فالأول آأن يكون ما قبلها مبزنةل  

 املؤكد ، فال يدخلها عطف لشّدة الامزتاج .

يٌع عَِليٌ  ﴿كقوهل تعاىل :   َّههْم َواّلّله مَسِ نَّ َصاَلتََك َسَكٌن ل
ِ
﴾ ا

639
هنا بيان للأمر بلصالة .  ، فاإ

640
 

ىل آأقسام : عطف عىل اللفظ : وهو آأن يكون بعتبار  وينقسم العطف بعتبار املعطوف اإ

 َعل موجود يف املعطوف عليه ، حنو : ليس زيد بقامئ ول ذاهب .

ّل  آأنّه مقّدر وعطف عىل املوضع : وهو آأن يكون بعتبار َعل مل يوجد يف املعطوف ، اإ

حنو : ليس زيد بقامئ ول ذاهبا ، فنصب ذاهبا عطفا عىل موضع قامئ ، لأنه  الوجود لوجود طالبه ،

 خرب ليس .

وهو آأن يكون بعتبار َعل مل يوجد هو ول طالبه ، حنو : ليس قامئا  :وعطف عىل التومه  

ول ذاهٍب ، وهو معطوف عىل خرب ليس املنصوب بعتبار جّره بلباء . و جّوزه اخلليل وسيبويه يف 

 القرآ ن ، فليس املراد بلتومه الغلط ، بل تزنيل املوجود مزنةل املعدوم . كقول الشاعر :

َا       لَّ ِبَبنْيٍ غهَراهبه
ِ
وا مْصِلِحنَي َعِشرَيًة        َوَل نَـــــــــــــــــاِعٍب ا 641َمَشائِيه لَيْسه

 

ونَ  ﴿ ومجةل ه الَْفائِزه ﴾ َوُآْولَئَِك مهه
642

﴾ َآْعَظمه َدَرَجةً  ﴿ معطوفة عل مجةل 
643

للمبالغة يف عظم ،  

رشاك يف احلمك اذلي يقتضيه  الإعراب .فوزمه، و الواو لالإ
644

فاملناس بة واحضة بني من مه آأعظم   

 درجة وبني الفائزين .

                                                             
639

 [ 812سورة التوبة  ]   
640

 . 811، ص  2ج ، القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
641

 . والبيت مل يذكر صاحبه . 884، ص  2ج ، القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم انظر   
642

 [ 41سورة التوبة  ]   
643

 [ 41سورة التوبة  ]   
644

 .. 442ص جلرجاين ، دلئل الإجعاز ، ا عبد القاهر  
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ْؤِمِننَي ومجةل ﴿  ِ الْمه ﴾َوبرَّشِ
645

ْؤِمِننيَ  عطف عىل مجةل ﴿  ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
﴾ ا

646
عطف  

نشاء  بالغهم فاكن املراد من  .مقصود منه العمل به  عىل خربآأي آأمر ، اإ واملقصود من الأمر بتبشريمه اإ

نشايئّ  . امجللتني مع ى خربّي واإ
647

 

مْ ومجةل﴿ نهوهِبِ فهوْا ِبذه وَن اْعرَتَ  ﴾َوآ َخره
648

َن اَلْعَراِب ﴿عطف عىل مجةل ْن َحْولمَكه ّمِ ﴾ َوِممَّ
649

من 

 الأعراب املنافقني.

اته  ومجةل﴿ ﴾ َوُآْولَئَِك لَههمه الَْخرْيَ
650

واْ  معطوفة عىل مجةل﴿  ﴾ َجاَهده
651

،ليدّل بلعطف عىل آأهّنا 

 . خرب عن اذلين آ منوا

َن اّلّلِ َآْكرَبه ومجةل﴿  ﴾َوِرْضَواٌن ّمِ
652

ْؤِمِننيَ معطوفة عل مجةل ﴿   ﴾ َوعََد اّلّله الْمه
653

. 

َدقَاِت َوآَنَّ اّلّلَ ﴿ ويف قوهل تعاىل :  ذه الصَّ َو يَْقبَله التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَأْخه وْا َآنَّ اّلّلَ هه آَلَْم يَْعلَمه

ِحيه  ابه الرَّ َو التَّوَّ ﴾هه
654

ِحيه ﴿ ، عطف   ابه الرَّ َو التَّوَّ َو يَْقَبله التَّْوبََة ﴾ عىل ﴿ َآنَّ اّلّلَ هه ،  ﴾َآنَّ اّلّلَ هه

ن قبول التوبة من رحته تعاىل بعباده . فالتناسب يف غاية البيان بني التواب والرحي .للتنبيه عىل آأ 
655

 

نب ، ) الفاعل ( . ويقال : ائب من اذلّ اب التّ اب ، والتوّ ومن الأضداد التوّ » قال آأبو حامت : 

نوبه ، اتب الرجل ، توب وتوبة . والتّوب آأيضا مجع توبة . ورجل اتئب وتّواب ، وهو املقلع عن ذ

                                                             
645

 [ 884سورة التوبة  ]   
646

 [ 888سورة التوبة  ]   
647

 . 22، ص  88، اجلزء التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
648

 [ 814سورة التوبة  ]   
649

 [ 818سورة التوبة  ]   
650

 [ 11سورة التوبة  ]   
651

 [ 11سورة التوبة  ]   
652

 [ 74سورة التوبة  ]   
653

 [ 74سورة التوبة  ]   
654

 [ 812سورة التوبة  ]   
655

 . 41، ص  88، اجلزء التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
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يتوب عىل العباد ،ويقال :  من اتب اتب هللا ، تبارك وتعاىلالراجع عهنا ، النادم علهيا . والتّواب هللا 

قالعه . «عليه ، آأي من آأقلع عن اذلنب قبل هللا منه اإ
656

 

 قال مجيل : 

نَْسانه        
ِ
نِْب تَْوبٌَة     بىََل ، يهْذِنبه ال ْت َآْن لَيَْس لذِلَّ َّ يَتهوبه  َوقَْد َزََعَ مثه

657
 

 ة الإجياز:ـــــبالغ

جياز والاختصار يف الالكم ، آأّن الألفاظ غري » يقول ابن س نان اخلفايج :   الأصل يف مدح الإ

ىل العبارة عهنا بلالكم ، فصار  منا املقصود هو املعاين والأغراض اليت احتيج اإ مقصودة يف آأنفسها ، واإ

ىل املعاين اليت  .«يه مقصودة اللفظ مبزنةل الطريق اإ
658

 

والإجياز عىل ثالثة آأوجه : الإجياز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد ، » ويقول الرماين :  

ظهار الفائدة مبا يس تحسن دون ما يس تقبل ، لأن  جياز بإ جياز بعامتد الغرض دون ما تشعب ، واإ واإ

 «.املس تقبل ثقيل عىل النفس 
659

بُّ قوهل تعاىل : ﴿ يف و  ِ نَّ اّلّلَ حيه
ِ
تَِّقنَي  ا ﴾الْمه

660
تكّرر وآأفاد تعليل ، 

 .بلس تقامة  الأمر

ّل آأن يهدلَّ بلقليل من اللفظ   جياز اإ و تعقيب الأمر بلس تقامة هلم من الإجياز. و ل مع ى لالإ

ذا مل جتعِل وصفا للفظ من آأجل معناه ، آأبطلت معناه آأي آأبطلت مع ى  عىل الكثري من املع ى ، واإ

الإجياز.
661

  

 

                                                             
656

  . 12، ص  الأضداد يف الكم العربالطيب اللغوي ،  وآأب  
657

  . والبيت غري موجود يف شعر مجيل املطبوع . 12، ص  الأضداد يف الكم العربالطيب اللغوي ،  وآأبانظر   
658

 .  482، ص  رس الفصاحة ابن س نان اخلفايج ،   
659

جعاز القرآ ن ،لرماين ، ا آأبو احلسن عيل بن عيَسانظر    جعاز القرآ ن  ،  ص  النكت يف اإ  . 71من  ثالث رسائل يف اإ
660

 [ 7سورة التوبة  ]   
661

 .262جلرجاين ، دلئل الإجعاز ، صا عبد القاهر  
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ِّئًا َعََس اّلّله آَن ويف قوهل تعاىل :﴿  اًل َصاِلًحا َوآ َخَر َسي وْا ََعَ ْم َخلَطه نهوهِبِ فهوْا ِبذه وَن اعْرَتَ َوآ َخره

نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ 
ِ
ْم ا ﴾ يَتهوَب عَلهَْيِ

662
آأبو لبابة  روي آأّن ال خرين اذلين اعرتفوا بذنوهبم اكنوا ثالثة :،  

آأوس بن ثعلبة ، و وديعة بن حزام .مروان بن عبد املنذر، و 
663

آأو اجلد بن قيس، و الكردم، و  

آأوس بن ثعلبة ، و وديعة بن حزام، و مرداس، و آأبو قيس ، و آأبو لبابة يف عرشة نفر اعرتفوا بذنهبم 

ىل هللا و ربطوا آأنفسهم يف سوارى املسجد النّبوي آأاّيما ، حّّت  يف التّخلّف عن غزوة تبوك ، و اتبوا اإ

هذه ال ية يف توبة هللا علهيم .نزلت 
664

جياز، لأنّه يدّل عىل آأهّنم آأذنبوا  فالتّعبري عن  ،ويف ذكل اإ

  اذّلنوب بصيغة امجلع يقتيض آأهّنا آأعامل سيّئة يف حاةل الإميان .

ههوِر ِعنَد اّلّلِ اثْنَا َعرَشَ َشهًْرا يِف ِكَتاِب اّلّلِ يَْومَ  ويف قوهل تعاىل : ﴿ َة الشُّ نَّ ِعدَّ
ِ
َخلََق  ا

ْ َوقَاتِله  وْا ِفهِينَّ َآنفهَسمكه ه فاََل تَْظِلمه ينه الَْقّيِ ٌم َذكِلَ ادّلِ ره َماَوات َواَلْرَض ِمهْنَا َآْربََعٌة حه ًَّة مََكَ السَّ رْشِِكنَي َك ف وْا الْمه

تَِّقنيَ  وْا َآنَّ اّلّلَ َمَع الْمه ًَّة َواْعلَمه ْ َك ف هَقاتِلهونمَكه ﴾ي
665

 . 

جي» يقول ابن عاشور :   وآأّن هللا يؤيّدمه لتقوامه ، وآأن القتال  ،از يفيد آأهنم حينئذ من املتقنياإ

ذ مه املعتدون عىل حرمة يف الأشهر احلرم يف تكل احلاةل طاعة هلل وتقوى ، وآأّن املرشكني حينئ

.«ومه احلاملون عىل املقابةل بملثل لدلفاع عن النفس ، الأشهر
666

 

 

 

 

                                                             
662

 [ 814سورة التوبة  ]   
663

 .17، صف الكشا لزخمرشي ،ا جار هللا  
664

 . 48ص،  88 ج،  التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  

665
 [ 26سورة التوبة  ]   

666
 811ص  ، 81ج  ،التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
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 التذييل :ة ـــــبالغ

والتذييل يف الالكم موقع جليل وماكن رشيف خطري ...لأن » يقول آأبو هالل العسكري :  

عادة الألفاظ املرتادفة عىل املع ى بعينه  املع ى يزداد به انرشاحا ، واملقصد اتّضاحا . فأأما التذييل فهو اإ

ذا تكررت الألفاظ حّت يظهر ملن مل يفهمه ، ويتوكد عند من فهمه ، وهو ضد الإشارة و الت عريض . فاإ

«عىل املع ى الواحد ، تأأكد عند اذلهن اللقن .
667

 

وهو آأن يذيل املتلكم الكمه بعد متام معناه جبمةل حتقق ما قبلها وتكل الزايدة عىل رضبني :  

ناّم يؤكّده و حيققه ، و رضب َيرجه املتلكم خمرج املثل السائر  رضب ل يزيد عىل املع ى الأول ، و اإ

ر املع ى. ليش هت
668

التذييل هو العبارة عن املع ى بأألفاظ تزيد عليه ، وهو من صور الإطناب .كقول و   

 الشاعر :

ا  ــــــوَمْينَ ًب وَآلَْفى قَْولَهَا َكذِ       َم ِلَراِهش ْيِه فََقَددَّت اَلديـــ                
669

  

 فالكذب و املني واحد .

تَِّقنَي  ﴿ وقوهل تعاىل : بُّ الْمه ِ نَّ اّلّلَ حيه
ِ
﴾ا

670
مر ،   ْم ﴿ تذييل يف مع ى التّعليل للأ لهَْيِ

ِ
وْا ا فَأَتِمُّ

ْم  هِتِ دَّ ىَل مه
ِ
ْ  ا ﴾َعهَْدمهه

671
ىل الأجل فذكل من التّقوى  ذا آأمتّوا العهد اإ  . فاإ

نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ  ﴿ وقوهل تعاىل :
ِ
﴾ ا

672
عدم التّعّرض تذييل آأريد به حّث املسلمني عىل ،  

خواهنم يه فالتّوبة عن الرّشك الإميان ، بلّسوء لذلين يسلمون من املرشكني هّنم صاروا اإ  . فاإ

                                                             
667

 . 412ص الصناعتني ، هالل العسكري ،  وآأب  
668

 .274، ص  الصناعتني هالل العسكري ،  وآأب  
669

 .  والبيت مل يذكر صاحبه .  481، ص  رس الفصاحة انظر ابن س نان اخلفايج ،   
670

 [ 2سورة التوبة  ]   
671

 [ 2سورة التوبة  ]   
672

 [ 1سورة التوبة  ]   
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 ﴾ َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا ﴿تعاىل :  قوهل ويف
673

و مكل مث آأتت مجةل  فالالكم قد متّ ، وقع التذييل ، 

﴾ ﴿ َوَمْن َآْوََف ِبَعهِْدِه ِمَن اّلّلِ :  ووقع آأيضا يف قوهل تعاىل . ق ما قبلهاد و حتقّ التذييل لتؤكّ 
674

، فأأخرج 

 هللا ذكل خمرج املثل السائر ليش هتر املع ى.

 ﴾ َواّلّله غَفهوٌر رَِّحيٌ  ﴿ قوهل تعاىل :يف و
675

فادة آأّن املغفرة من شأأنه تعاىل ، ،  تذييل للالكم لإ

ليه ، و تركوا الإرشاك به . ن آأانبوا اإ  وآأنّه رحي بعباده اإ

نَّ اّلّلَ ِعنَدهه َآْجٌر َعِظيٌ  ﴿:  التّذييل يف قوهل تعاىل وقعو 
ِ
﴾ ا

676
بشأأن املؤمنني املهاجرين  

اجملاهدين ، فامجلةل جاءت لتأأكيد و حتقيق املع ى اذلي س بقها .  والبالغة يف ذكل تأأكيد آأن ما ذكر من 

عظي درجات املؤمنني املهاجرين اجملاهدين ، هو بعض ما عند هللا من اخلريات فيحصل من ذكل 

 رفعة عند رهّبم . الرّتغيب يف الازدايد من الأعامل الصاحلة ، لّيدادوا

تَِّقنيَ  ﴿ ويف قوهل تعاىل : وْا َآنَّ اّلّلَ َمَع الْمه ﴾ َواْعلَمه
677

، ملا فهيا من العموم يف  تذييل ملا قبِل،  

، فيفيد آأّن املتصفني بحلال احملكية يف الالكم  املتّقني ، فيحصل مع ذكر الامس الظاهر مع ى العموم

 . السابق معدودون من مجةل املتقني

 

 

 

 

                                                             
673

 [ 888سورة التوبة  ]    
674

 [ 888سورة التوبة  ]   
675

 [ 47سورة التوبة  ]   
676

 [ 44سورة التوبة  ]   
677

 [ 26سورة التوبة  ]   
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 : بط ) حروف املعاين (آأدوات الرّ ة ـــــبالغ

  « :مّث » احلرف ــ 

َذا تفيد الرتتيب مع الرتايخ ، وتأأيت زائدة ، كقوهل تعاىل : ﴿  
ِ
لِّفهوْا َحّتَّ ا يَن خه ِ َّاَلثَِة اذلَّ َوعىََل الث

ههْم  ْم آَنفهسه َبْت َوَضاقَْت عَلهَْيِ مه اَلْرضه ِبَما َرحه ْم َضاقَْت عَلهَْيِ َّ اَتَب عَلهَْيِ لَْيِه مثه
ِ
لَّ ا

ِ
َوَظنُّوْا َآن لَّ َملَْجأَ ِمَن اّلّلِ ا

ِحيه  ابه الرَّ َو التَّوَّ نَّ اّلّلَ هه
ِ
َذا ﴾ جواب ﴿اَتَب  ﴿ ف،  ﴾ ِلَيتهوبهوْا ا

ِ
. ﴾ ا

678
 

 « :قد  »احلرف ــ 

. وتأأيت تدخل عىل املاِض املترصف ، وعىل املضارع ، برشط جترده عن اجلازم والناصب  

مخلس معاٍن يه : التوقع ، والتقريب ، والتقليل ، والتكثري ، والتحقيق .
679

  

. لكنه قد يرد واملراد به امليضّ وآأّما التحقيق ، فرتد لتحقيق وقوع املتعلق مع املضارع واملاِض ،  

ذا دخلت عىل املاِض ، اجمتعت للك فعل متجّدد ، كقوهل تعاىل :  َب هللا عىََل النَِّبِّ  ﴿و اإ لََقد اتَّ

هَاِجرِيَن َواَلنَصاِر  ﴾َوالْمه
680

. ول تس تعمل يف آأوصاف هللا . 
681

 

 : «الالم  »حرف ــ 

﴾لَههمه اجلَنََّة  ﴿قوهل تعاىل :  والاّلم يف
682

للمكل و الاس تحقاق ، و اجملرور مصدر لأّن  

ى ب عىل املفعولية من الفعل ﴿﴾ منصو  َوْعًدا التّقدير: بتحقيق متلّكهم اجلنّة ، و ﴿ و الوعد ﴾ ،  اْشرَتَ

                                                             
678

 .  461، اجلزء الرابع ، ص القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
679

 . 211ص  ، اجلزء الرابع ،القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
680

 [ 887سورة التوبة  ]   
681

 .  211، اجلزء الرابع ، ص رآ ن القبدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم  
682

 [ 888سورة التوبة  ]   
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حسان يف املس تقبل  طامع بإ هو اإ
683

، و هو  و يف ال ية الوعد متحقق الوقوع لأن هللا ل َيلف وعده .

 . مس تعمل يف اخلري

ّما آأن تكون عامةل ، آأو غري عامةل .والالم   فة لأهنا حتقق اخلرب فأأما غري العامةل ، فتجيء خمفّ  اإ

 املبتدآأ مع 
684

ْؤِمننَِي  ﴿كقوهل تعاىل : ، ْ َحرِيٌص عَلَْيمكه ِبلْمه ْ َعزِيٌز عَلَْيِه َما َعنُِتُّ ْن َآنفهِسمكه وٌل ّمِ ْ َرسه لََقْد َجاءُكه

ِحيٌ  وٌف رَّ ﴾ َرؤه
685

 

يف » جازمة . يقول الزركيش :  وآأّما العامةل ، فهيي عىل ثالثة آأقسام : جارة ، وانصبة ، و 

ظهار ) (يك ) الالم الناصبة ، موضعني : لم يك( ، و ل جيوز  آأن( بعد لم) ، ولم اجلحود . وجيوز اإ

 .«بعد لم اجلحود 
686

 

هوْا يَْعَملهونَ  مضمرة ، قوهل تعاىل :﴿ (يك)  يك( ، و ومثال لم ) ﴾ِلَيْجزهَِيهمه اّلّله َآْحَسَن َما اَكن
687

 

ىل املغفرة يشء حادث واقع ، حسن معه  واملع ى ، ليك جيمتع كل مع املغفرة متام النعمة ، فلّما انضم اإ

)يك( .
688

 

نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ  ﴿يف قوهل تعاىل : و
ِ
تِِه ا ْدِخلهههمه اّلّله يِف َرْحَ يه َّههْم س َ َا قهْربٌَة ل هنَّ

ِ
﴾ آَل ا

689
، الالم  

لالختصاص ، آأي يه قربة هلم عند هللا ، وعند صلوات الرسول الكرمي .
690

 

 

                                                             
683

 . 418 ص، ابن قّي اجلوزية ، الفوائد   

684
 .  221، ص  ابن قّي اجلوزية ، الفوائد  

685
 [ 841سورة التوبة  ]   

686
 .  221، ص  ابن قّي اجلوزية ، الفوائد  

687
 [  848سورة التوبة  ]    

688
 .  221، ص ابن قّي اجلوزية ، الفوائد   

689
 [ 11سورة التوبة  ]    

690
 . 86، ص  88، اجلزء التنوير  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و  
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 « :الواو » حرف ــ 

 الواو غري العامةل :ــ 

يذاان بامتم العدد » زركيش: يقول الومن معانهيا ،واو الامثنية .  والعرب تدخل الواو بعد الس بعة اإ

ن الس بعة عندمه يه العقد التام اك، غايرة بني املعطوف فيأأتون حبرف العطف ادلال عىل امل لعرشة .فاإ

ذا بلغوا الامثنية ومثانية . : مخسة ، س تة ، س بعة ،فتقول  ، واملعطوف عليه .« فّييدون الواو اإ
691

  

وَن  ﴿كقوهل تعاىل :  اِجدوَن ال ِمره وَن السَّ اِكعه اِِئهوَن الرَّ وَن السَّ وَن الَْحاِمده التَّائِبهوَن الَْعاِبده

ْؤِمِننيَ ِبلْ  ِ الْمه وِد اّلّلِ َوبرَّشِ ده وَن ِلحه نَكِر َوالَْحاِفظه وَن َعِن الْمه وِف َوالنَّاهه ﴾َمْعره
692

آأي ، بعدما ذكر قبلها  

 من الصفات بغري الواو .)الواو ( 

وَن ِب  وقوهل ﴿ اِجدوَن ال ِمره وَن السَّ اِكعه اِِئهوَن الرَّ وَن السَّ وَن الَْحاِمده وِف التَّائِبهوَن الَْعاِبده لَْمْعره

ْؤِمِننيَ  ِ الْمه وِد اّلّلِ َوبرَّشِ ده وَن ِلحه نَكِر َوالَْحاِفظه وَن َعِن الْمه ﴾َوالنَّاهه
693

يكون رفعه عىل وجوه يصلح آأن ،  

و املع ى هلم اجلنة آأيضا ، آأي من مل جياهد غري معاند و ل قاصد لرتك اجلهاد ، لأّن  . آأحدها املدح

 بعض املسلمني جيزي عن بعض يف اجلهاد مفن اكنت هذه صفته آأيضا فِل اجلنة آأيضا.

وَن﴾، ﴿التَّائِبهوَن﴾ اذلين اتبوا عن الكفرو اِِئهوَن ﴾ اذلين عبدوا هللا وحده و﴿الَْعاِبده  . و﴿السَّ

وَن﴾. و الصامئونمه  اِكعه  . الساجدون اذلين آأدوا ما افرتض هللا علهيم يف الركوع و السجود  ﴿الرَّ

وِف ﴾ ﴿و وَن ِبلَْمْعره نَكِر﴾ ﴿و ،ال مرون بلإميان بهلل ال ِمره وَن َعِن الْمه اهون عن النّ  النَّاهه

وِد اّلّلِ ﴾ ﴿و، آأي عن الكفر بهلل  املنكر ده وَن ِلحه  آأي القامئون مبا آأمر، فظون حلدود هللا احلا الَْحاِفظه

هللا به .
694
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 .   221، اجلزء الرابع ، ص القرآ ن بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
692

 [ 884سورة التوبة  ]   
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 [ 884سورة التوبة  ]   
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 . 21، ص  88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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اًل َصاِلًحا َوآ َخَر  ﴿ يف قوهل تعاىل : والعطف حبرف الواو وْا ََعَ ْم َخلَطه نهوهِبِ فهوْا ِبذه وَن اْعرَتَ َوآ َخره

نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ 
ِ
ْم ا ئًا َعََس اّلّله َآن يَتهوَب عَلهَْيِ ِّ ﴾َسي

695
يئني آأوحض وآأفصح عىل ،   اعتبار اس تواء الش ّ

اخملتلطني يف وقوع فعل اخللط علهيام . فلّك واحد خملوط وخملوط به ، لأّن املع ى خلط لّك واحد مهنام 

 بل خر.

 حرف الباء :ــ 

يف قوهل تعاىل :     ملشاهبة الوعد الثّمن ت الثّمن يف صيغ الاشرتاء ، فدخلوالباء تدخل عىل

ْؤِمِننَي َآنفهَسههْم َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ لَههمه اجلَنََّة  ﴿ ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
﴾ا

696
. و ليس يف هذا الرّتكيب متثيل ، 

ذ ليس مثّة هيئة مش هّبة وآأخرى مش ّبه هبا . اإ
697

  

 حرف السني و )آأل(:ــ 

ْدِخلهههمه  ﴿قوهل تعاىل : و  يه َّههْم س َ َا قهْربٌَة ل هنَّ
ِ
نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ َآل ا

ِ
تِِه ا ﴾ اّلّله يِف َرْحَ

698
شهادة ،  

وتصديق لرجائه عىل طريق ، من هللا للمتصّدق بصّحة ما اعتقد من كون نفقته قربت وصلوات 

و السني لتحقيق الوعد ،  الاس تئناف ، مع حريف التنبيه و التحقيق ادلالني عىل ثبات الأمر و متكنه .

 الرحة ل حماةل .و مفيدة وجود 

نَّ اّلّلَ َعزِيٌز َحِكيٌ  ﴿قوهل تعاىل : الّسني يف و 
ِ
ههمه اّلّله ا َحه ﴾ ُآْولَئَِك َسرَيْ

699
لتأأكيد حصول ،  

مع  ( قد) يفيد مع املضارع ما تفيد ) السني ( الّرحة يف املس تقبل لحماةل ، لأّن حرف الاس تقبال 

                                                             
695

 [ 814سورة التوبة  ]   
696

 [ 888سورة التوبة  ]   
697

عراب القرآ ن وبيانه ، جحميي ادلين درويش ،     .418، ص 88اإ
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 [ 11سورة التوبة  ]  
699
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د . و الإشارة لدّللةل عىل آأّن ما سريد بعد امس الإشارة حماط يه تؤكّد الوعد كام تؤكّد الوعي، و املاِض

بلأوصاف املذكورة قبِل .
700

 

رْشِكهوَن جَنٌَس فاََل يَْقَربهوْا الَْمْسِجَد الَْحَراَم بَْعَد  قوهل تعاىل : ﴿ويف  ََّما الْمه ن
ِ
يَن آ َمنهوْا ا ِ َا اذلَّ اَي َآهيُّ

ْ َعْيةَلً  ْن ِخْفُته
ِ
نَّ اّلّلَ عَِلٌي َحِكيٌ  عَاِمهِْم َهَذا َوا

ِ
ن َشاء ا

ِ
ه اّلّله ِمن فَْضِِلِ ا  ﴾ فََسْوَف يهْغنِيمكه

701
املقصود ،  

ىل احلّج ،  آأّن هللا وعد املؤمنني آأن يغنهيم عن املنافع اليت تأأتهيم من املرشكني ، حني اكنوا يفدون اإ

لها مسلمني ، فيعود علهيم ما و قد آأصبح آأه  فهيدون الهدااي و ينفقون ، فتعود مهنم منافع عىل مكة ،

 يرد من رزق .

والعيةل يه الاحتياج و الفقر
702

ن خطر يف نفوسمك خوف الفقر من انقطاع الإمداد   ، آأي اإ

ىل مكة من المين و مرص و الهند و  عنمك ، فس يغنيمك هللا عن ذكل . و آأغنامه هللا بأأن حل الطعام اإ

ن َشاء  ﴿ غريها . و قوهل تعاىل
ِ
ىل هللا يف حتقيق وعده ،  ﴾ يفتح للمؤم ا نني بب الرجاء مع التّرضع اإ

 لأنّه يفعل ما يشاء .

 احلرف ) لكْن ( :ــ 

وْا ِبأَْمَواِلهِْم َوَآنفهِسهِْم َوُآْولَئَِك لَههمه  يف قوهل تعاىل : ﴿ يَن آ َمنهوْا َمَعهه َجاَهده ِ وله َواذلَّ سه لَِكِن الرَّ

اته َوُآْولَئِ  ه الَْخرْيَ ونَ َك مهه ْفِلحه ﴾ الْمه
703

و يه خمفّفة هممةل  ( لكن) حرف الاس تدراك ،  
704

، يؤذن بأأّن  

مضمون هذا الالكم نقيض مضمون الالكم اذلي قبِل ، فلّما اكن قعود املنافقني عن اجلهاد مسبّبا عىل 

ىل الاس تغناء عن  شارة اإ كفرمه بلرسول الكرمي ، اكن املؤمنون عىل الضّد . و يف احلرف ) لكن ( اإ

                                                             
700

 . 462، ص  81ج  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ،  
701

 [  41سورة التوبة  ]   
702

 . 868، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
703

 [  11سورة التوبة  ]   
704

عراب القرآ ن الكرمي و بيانه ، اجلزء العارش ، ص ،حميي ادلين درويش     . 471اإ
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ينَ  يف موضع احلال من﴿﴾  َمَعهه  . و الّظرف ﴿نرصة املنافقني بنرصة املؤمنني للّرسول  ِ  ﴾،اذلَّ

705لتدّل عىل آأهّنم آأتباع هل يف لّك حال ويف لّك آأمر.اخلريات تتناول منافع ادّلارين لإطالق اللّفظ.
 

 ( : نْ احلرف ) مِ ــ 

يَن ِفهيَا  يف قوهل تعاىل : ﴿   هِتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمِننَي َوالْمه َوعََد اّلّله الْمه

َّاِت عَْدٍن  َبًة يِف َجن ﴾َوَمَساِكَن َطّيِ
706

 ن الأهنار من حتت آأاجار اجلناتفابتداء جراي ، ابتدائية ﴾ِمنْ ﴿،

نعام ، و النعي يف ذكل املاكن  ر و يف نبعها ، هو يف منظر تفّجر الأهنا، و فدلّت عىل التخصيص يف الإ

 .فهو آأمكل و آأفضل 

 فالشهداء، مث الصديقون ،آأّوهلم الأنبياء واملرسلونواجلنات لصنف آأكرم وآأفضل من املؤمنني ، 

. يالتخصيص يف الالكم عن النعو  ، زيد هلم من التكرمي والفضلمف
707

فال موضع يف القرآ ن ذِكرت   

ّل و قد دخلهتا﴿ هِتَا  ن﴾ ، فاملوضع املذكور فيه﴿مِ  فيه اجلنات وجري الأهنار حتهتا اإ ﴾ لقوم عام ِمن حَتْ

هِتَا  ﴿قبل  ﴾ِمنْ  ﴿، آأّما املوضع اذلي مل يذكر فيه فهيم الأنبياء  ، فهو لقوم خمصوصني ليس فهيم  ﴾حَتْ

ِِضَ  ﴿الأنبياء ، كقوهل تعاىل :  ْحَساٍن رَّ
ِ

ومهه ِب ََّبعه يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواَلنَصاِر َواذلَّ لهوَن ِمَن الْمه اِبقهوَن اَلوَّ َوالسَّ

هَتَا اَلهْنَاره َخا رِي حَتْ َّاٍت جَتْ وْا َعْنهه َوَآعَدَّ لَههْم َجن يَن ِفهيَا َآبًَدا َذكِلَ الْفَْوزه الَْعِظيه اّلّله َعهْنهْم َوَرضه  ﴾ دِلِ
708

 . 

ْؤِمننَِي َآنفهَسههْم َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ  ﴿ويف قوهل تعاىل :  ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
﴾ لَههمه اجلَنَّةَ ا

709
، )ِمْن( 

. تفضيلية ويه لالبتداء اجملازي
710
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 . 411، ص  81حرير و التنوير ، ج محمد الطاهر ابن عاشور ، الت  
706

 [ 74سورة التوبة  ]   
707

 . 411الزخمرشي ، الكشاف ، ص جار هللا   
708

 [ 811سورة التوبة  ]   
709

 [ 888سورة التوبة  ]   
710

 . 21، ص  88، اجلزء حرير و التنوير محمد الطاهر ابن عاشور ، الت  
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 ) مث ( :احلرف ــ  

َّ يَتهوبه اّلّله ِمن بَْعِد َذكِلَ عىََل َمن يََشاء َواّلّله غَفهوٌر رَِّحيٌ  يف قوهل تعاىل : ﴿   ﴾ مثه
711

  ،﴿ َّ  ﴾مثه

َّ ﴿ ب ، فتللرّتايخ الرّ   . توجب الرّتتيب مع تراخ  ﴾مثه
712

 

ااحلرف ) ــ  مَّ
ِ
 ( : ا

لّ  ّما حرف يدل عىل آأحد ش يئني آأو آأش ياء . ومعناها قريب من مع ى )آأو( اليت للتخيري ، اإ  اإ

لّ  ىل آأن تتىل بلواو ، و)آأو( ل تدخل اإ عىل  آأهنا تدخل عىل الك الامسني اخملري بني مدلولهيام وحتتاج اإ

.اثين الامسني 
713

ا  ﴿يف قوهل تعاىل : فأأفادت التساوي   مَّ
ِ
هْم َوا هبه هَعّذِ ا ي مَّ

ِ
ْرَجْوَن ِلَْمِر اّلّلِ ا وَن مه َوآ َخره

ْم َواّلّله عَِلٌي َحكِ  ﴾ يٌ يَتهوبه عَلهَْيِ
714

 

 الغة الالتفات :ـــــب

يَن ِفهيَا  يف قوهل تعاىل : ﴿ هِتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي ِمن حَتْ َّاٍت جَتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمِننَي َوالْمه َوعََد اّلّله الْمه

َّاِت عَْدٍن  َبًة يِف َجن ﴾َوَمَساِكَن َطّيِ
715

يف قوهل  مفعول به ، و املؤمنني﴾ املوقع الإعرايب للمنعمني ومه﴿، 

ههْم آَْوِلَياء بَْعٍض ﴿تعاىل : ْؤِمنَاته بَْعضه ْؤِمنهوَن َوالْمه ﴾َوالْمه
716

 ﴾املؤمنون ﴿املوقع الإعرايب للمنعمني ومه ، 

 . ويف حتول النسق الإعرايب التفات مبتدآأ،

ْؤِمِننَي َآنفهَسههْم َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ لَههمه اجلَنََّة  ﴿تعاىل : وهناك الالتفات يف قوهل  ى ِمَن الْمه نَّ اّلّلَ اْشرَتَ
ِ
ا

ْرآ نِ  جِنيِل َوالْقه
ِ
هْقتَلهوَن َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا يِف التَّْوَراِة َوال هَقاتِلهوَن يِف َسِبيِل اّلّلِ فَيَْقتهلهوَن َوي  َوَمْن آَْوََف ِبَعهِْدِه ي

                                                             
711

 [ 47سورة التوبة  ]   
712

 . 442، ص دلئل الإجعاز ،  جلرجاينعبد القاهر ا  
713

 . 41، ص  88، اجلزء حرير و التنوير محمد الطاهر ابن عاشور ، الت  
714

 [ 816سورة التوبة  ]   
715

 [ 74سورة التوبة  ]   
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َو الَْفْوزه الَْعِظيه ِمَن اّلّلِ  ي َبيَْعُته ِبِه َوَذكِلَ هه ِ ه اذلَّ وْا ِببَْيِعمكه َتبْرِشه  ﴾888 فَاس ْ
717

زايدة يف رسورمه فالفاء ،  

َآنفهَسههْم  فاللتفات من مضري الغائب يف قوهل ﴿ جعِل هللا مبثابة الرشط . ما قبِل و لرتتيب الأمر به عىل

ىل مضري اخملاط﴾ َوَآْمَوالَههم  واْ  ب يف قوهل ﴿اإ َتبْرِشه  ﴾. فَاس ْ
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 وآأرساره البالغية  املبحث الثاين : عمل البيان

 متهيــــــد :

مل ختل آ ايت الرجاء يه الأخرى من بالغة مباحث عمل البيان ، فقد تنوعت الصور الفنية ،  

 اذلي اكنت عليه يف آ ايت اخلوف.، لكهنا مل تكن بلقدر  آ ي اذلكر احلكي وآأّدت املعاين املقصودة يف

. والرجاء محمود لأنه بعث عىل فطبيعة الرجاء آأنه حاةل يمثرها العمل ، فتمثر اجلهد للقيام بلأس باب 

 العمل ، ويف ذكل اس تقامة للقلب وتوحيد هلل تعاىل .

ىل الاس تقامة والتوحيد للفوز يف ادلنيا وال خرة   ، ولنيل ولهذا اكنت آ ايت الرجاء لكها دعوة اإ

رضوان هللا تعاىل ، ومعرفته حق املعرفة فيطمنّئ القلب حني الشدائد بلتقوى ، ويزداد املؤمن رًضا 

ميااًن مبحبته هل ، وتوبًة هل . ولعل ما سأأذكره من بالغة للكناية والاس تعارة ، خري دليل عىل  بربه ، واإ

 هذه املعاين .
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 ة الكناية :ــــــبالغ

ومن نعوت الفصاحة والبالغة ، آأن يهراد مع ى فيوحض بأألفاظ » س نان اخلفايج : يقول ابن  

تدل عىل مع ى آ خر ، وذكل املع ى مثال للمع ى املقصود . وسبب حسن هذا مع ما يكون فيه من 

ىل احلس واملشاهدة ، وهذه فائدة المتثيل يف لك العلوم ،  الإجياز ، آأّن متثيل املع ى يوحضه وَيرجه اإ

يضاح املع ى وبيانه لأن ا يراده اإ .«ملثال لبّد من آأن يكون آأظهر من املمثل ، فالغرض بإ
718

 

تَِّقنيَ  في قوهل تعاىل : ﴿ف بُّ الْمه ِ نَّ اّلّلَ حيه
ِ
﴾ ا

719
يف الإخبار مبحّبة هللا املتّقني عقب الأمر،  

ْم  ﴿قوهل تعاىل :  هِتِ دَّ ىَل مه
ِ
ْ ا ْم َعهَْدمهه لهَْيِ

ِ
وْا ا ﴾فَأَتِمُّ

720
 . كناية عن كون املأأمور به من التّقوى 

ِّئًا َعََس اّلّله آَن ويف قوهل تعاىل :﴿  اًل َصاِلًحا َوآ َخَر َسي وْا ََعَ ْم َخلَطه نهوهِبِ فهوْا ِبذه وَن اعْرَتَ َوآ َخره

نَّ اّلّلَ غَفهوٌر رَِّحيٌ 
ِ
ْم ا  ﴾ يَتهوَب عَلهَْيِ

721
 ،فيه العزمكناية عن التّوبة منه ويشرتط  الاعرتاف بذّلنب،  

ناكره  ، مبع ى للمبالغة يف املعرفة (عرف)والاعرتاف من الفعل  ومن هجة اثنية  .الإقرار بليّشء وترك اإ

: َعلوا َعال صاحلا وآ خر سيّئا ، مّث  اكن العدول عن الباء لتضمني اخللط مع ى العمل كأنّه  قيل

ىل العمل مع ى اخللط ، فعرّب عهنام معا به . انضاف اإ
722

 

، وقد س بق  من آأفعال املقاربة تفيد الّرجاء ، و هللا امسها وآأّن وما يف حّّيها خرب و﴿عَس﴾

 ، فهيي كناية عن وقوعلنبيه الكرمي . و هو الكم هللا تعاىل اخملاطب به احلديث عهنا يف الفصل الثاين 

                                                             
718

 . 424، ص رس الفصاحة ابن س نان اخلفايج ،    
719

 [ 2سورة التوبة  ]    
 [ 2سورة التوبة  ]    720
721

 [ 814سورة التوبة  ]    
722

 . 48، ص   88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
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يف وقوع اليّشء و  املرجو، و آأّن هللا قد اتب علهيم ، و ذكر فعل الّرجاء لس تتباع مع ى اختيار املتلكّم

قوعه .و  عدم 
723

  

ْؤتِينَا اّلّله ِمن  ﴿ويف قوهل تعاىل :  يه ه َوقَالهوْا َحْسبهنَا اّلّله س َ وهله ه اّلّله َوَرسه ْوْا َما آ اَتمهه هْم َرضه َولَْو َآهنَّ

ىَل اّلّلِ َراِغبهونَ 
ِ
انَّ ا

ِ
ه ا وهله ﴾ فَْضِِلِ َوَرسه

724
، القول مراد به الالكم مع الاعتقاد ، فهو كناية عن الالزم  

ذا آأمضروا ذكل يف آأنفسهم فذكل من احلاةل املمدوحة ولكن ملا وقع هذا  رادة امللزوم . فاإ مع جواز اإ

الالكم يف مقابةل حاكية اللمز يف الصدقات . واللمز يكون بلالكم دلةل عىل الكراهية ، جعل ما يدل 

. االالكم كناية عن الرضمن  عىل الرضا
725

 

ِِضَ  ﴿ : ويف قوهل تعاىل ْحَساٍن رَّ
ِ

ومهه ِب ََّبعه يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواَلنَصاِر َواذلَّ لهوَن ِمَن الْمه اِبقهوَن اَلوَّ َوالسَّ

يَن  هَتَا اَلهْنَاره َخادِلِ رِي حَتْ َّاٍت جَتْ وْا َعْنهه َوَآعَدَّ لَههْم َجن ﴾ ِفهيَا َآبًَدا َذكِلَ الَْفْوزه الَْعِظيه اّلّله َعهْنهْم َوَرضه
726

  ،

ىل املؤمنني حّت رض  حسان هللا تعاىل اإ هللا هو  ايت نفوسهم ملا آأعطامه رهبم . ورضكناية عن كرثة اإ

ايمه ، و دفاعه آأعداءمه . كرامه اإ 727عنايته هبم ، واإ
 

 ة التعريض :ـــــبالغ

ينَ  ﴿:  يف قوهل تعاىل  ِ وله َواذلَّ سه وْا ِبأَْمَواِلهِْم َوَآنفهِسهِْم َوُآْولَئَِك لَههمه  لَِكِن الرَّ آ َمنهوْا َمَعهه َجاَهده

اته َوُآْولَئِ  ونَ الَْخرْيَ ْفِلحه ه الْمه ﴾  َك مهه
728

تعريض بأأّن اذلين مل جياهدوا دون عذر ليسوا مبؤمنني .،  
729

 

 

                                                             
723

 . 44، ص  88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
724

 [ 11سورة التوبة  ]   
725

 . 422ص  ، 81ج  محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ،  
726

 [ 811سورة التوبة  ]   
727

 . 81، ص  88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج   
728

 [ 11سورة التوبة  ]    
729

 . 411، ص  81محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج    
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 ة الاس تعارة :ـــــبالغ

  ﴿ال يةيف    
ِ
ى ِمَن ا ْؤِمِننَي َآنفهَسههْم َوَآْمَوالَههم ِبأَنَّ لَههمه اجلَنَّةَ نَّ اّلّلَ اْشرَتَ هَقاتِلهوَن يِف َسِبيِل اّلّلِ  الْمه ي

هْقتَلهوَن َوْعًدا عَلَْيِه َحقًّا  ﴾فَيَْقتهلهوَن َوي
730

تريد  املش به و فأأّما املكنية فأأن تذكر . تَبِعّيةاس تعارة مكنية  ، 

 فعال ماضيا آأويه ما اكن اللفظ املس تعار فهيا  ، آأّما التَبِعّية و . تدل عليه بقرينة لفظية و املش به به

 و . الالم عىل و آأو حرفا مثل يف و ، املفعول صفة مش تقة مثل امسي الفاعل و آأو ،آأمرا مضارعا آأو

فامي يتعلق مبعاين  الصفات املش تقة و مّسيت تبعية لأهنا وقعت اتبعة لوقوعها يف مصادر الأفعال و

 . احلروف

ى ﴿فقد اس تعار هللا الفعل   ،آأموال املؤمنني اذلين جاهدوا يف سبيِل لقبوهل آأنفس و ،﴾ اْشرَتَ

المثن  و ، الأموال ي هو املقصد يف العقد هذه الأنفس وجعل املبيع اذل و ، وآأاثهبم يف املقابل بجلنة

رتاء يش به الوعد يف آأنّه ذكل آأّن الاش و ، للوعد بجلزاء عن اجلهاد الاشرتاء مس تعار و . هو اجلنة

عطاء يشء مقابل بذل من اجلانب ال خر. هَقاتِلهوَن يِف َسبِ  و مجةل ﴿  اإ ﴾ مس تأأنفة اس تئنافا  يِل اّلّلِ ي

. بيانّيا ، فاشرتاء الأنفس و الأموال يثري الغرابة يف الّظاهر
731

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
730

 [ 888سورة التوبة  ]    
731

 . 27، ص  88محمد الطاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ج    
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 وآأرساره البالغية  عمل البديع املبحث الثالث : 

 متهيـــــــــد :

ّن دراسة آأصول هذا العمل والأانة يف تفهمها و تذوقها  »ادلكتور عبد العزيز عتيق : يقول  اإ

قناع ادلارس آأاّي  اكن بأأّن استبعاد اجلانب البديعي عند احلمك  حجاف به ، جديرة بإ عىل َعل آأديب هو اإ

 «وانتقاص يف احلمك عليه .
732

 

ديع مباحث عمل الب ه، اذلي تنوعت في هذا عن العمل الأديب ، فكيف بلقرآ ن الكرمي املعجز 

من حمس نات معنوية اكلطباق ،واملقابةل ،والتورية ،والاس تطراد ،والتفريع ،والتقس ي ،واللف والنرش، 

 اكلتجنيس ، والفاصةل القرآ نية .والتجريد . ومن حمس نات لفظية 

ما آأضفى واللفظية وآأّما يف آ ايت الرجاء يف سورة التوبة ، فلقد وجدت من احملس نات املعنوية  

، القرآ ينيف النظم ىل اتعفأأدت املقاصد اليت آأرادها هللا . عىل املع ى الكثري من امجلاليات الفنية البالغية 

ىل ترتيب املعاين ىل جامل الألفاظ ، بل اإ يف اذلهن ترتيبا يؤثّر يف  واتسمت بمجلال اذلي ل يرجع اإ

منا آأغراضا ّن هذه احملس نات ل تؤدي آأغراضا بديعية ، اإ لفاظ مزية  النفس . اإ بيانية تأأىب آأن يكون للأ

ذاتية يف الالكم ، فالشأأن دامئا للرتاكيب وصور نظمها وتأأليفها .
733

 

ذن هللا تعاىل لهذه احملس نات تطبيقا عىل ال ايت اليت اقتضت الرجاء  ، فتحقق  وسأأعرض بإ

جعاز القرآ ن الكرمي . ىل اإ  فهيا املقصد البالغي اذلي يهَرّد اإ

                                                             
732

 . 1، عمل البديع ، ص عبد العزيز عتيق    
733

 . 44عبد العزيز عتيق ، عمل البديع ، ص    
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 ة التورية : ـــــبالغ

 : التورية تعريف

التورية من فنون البديع املعنوي ، و يف اصطالح رجال البديع ذكر اللفظ مفردا هل معنيان ،  

ومرحشة . فاجملردة يه اليت ل قريب ظاهر غري مراد ، وبعيد خفي ّ هو املراد . ويه رضبن : جمردة و 

جتامع شيئا مما يالمئ املوّرى به ، آأعين املع ى القريب . و آأّما املرحشة فهيي اليت قهرن هبا ما يالمئ املوّرى 

ّما بعدها. ّما قبلها و اإ  به ، اإ

كقول الشاعر :
734

 

ــــــــا العِشرَية لكُّهَ                 َـّ ا نَأأْت عن يهوَف عىل ادّلْهـا       ـفلَمَّ نَا فَحالْفنَا الس ّ  ـرِ ــَآََنْ

نه َآْغَضْينَا اجلهفهوَن عىل ِوتْــــــٍر                    فاَم َآْسلَمْتنَا ِعنَد يْوِم كرهيَــــــــــٍة       ول حَنْ

غامد الس يوف ، لأن  ن اكن املراد به اإ الإغضاء مما يالمئ جفن العني ل جفن الس يف ، واإ

ّرد انفتح للخالء اذلي بني ادّلفتني .الس يف  ذا جه ذا ُآمغد انطبق اجلفن عليه ، واإ اإ
735

 

والتورية الإهيام والتخييل واملغالطة والتوجيه ، ويه آأن يتلكم املتلكم بلفظ مشرتك بني 

736معنيني : قريب وبعيد ، ويريد املع ى البعيد ، يومه السامع آأنه آأراد القريب .
 

ه  ﴿ويف قوهل تعاىل :  ِقيٌ يهبرَّشِ َّههْم ِفهيَا نَِعٌي مُّ َّاٍت ل نْهه َوِرْضَواٍن َوَجن ٍة ّمِ هم ِبَرْحَ ْ َرهبُّ  ﴾ مهه
737

، ذكر  

َّاٍت ﴾ مع ﴿ رِْضَوانٍ ﴿  رادة خازن اجلنات .َجن  ﴾ مما يومه اإ

 

                                                             
734

البيتان ملوىس بن جابر احلنفي ، شاعر خمرضم ، جمهول و .  411، ص يف علوم البالغة  الإيضاح، لقزويين ا اخلطيبانظر   

 . اترخي الولدة والوفاة
735

 . 411ص ، يف علوم البالغة  الإيضاح، لقزويين ا اخلطيب  
736

 . 221القرآ ن ، اجلزء الثالث ،  صبدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم   
737

 [ 48سورة التوبة  ]   
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 بالغة الفواصل :

 تعريف الفواصل :

فهام   املع ى . والفواصل الفواصل عند الرماين يه حروف متشالكة يف املقاطع توجب حسن اإ

بالغة ، والأجساع جعيب ، وذكل آأن الفواصل اتبعة للمعاين ، وآأما الأجساع فاملعاين اتبعة لها . وفواصل 

لهيا يف آأحسن صورة يدل هبا  فهام املعاين اليت حيتاج اإ ىل اإ القرآ ن لكها بالغة و حمكة ، لأهنا طريق اإ

جانسة ، وال خر عىل احلروف املتقاربة .علهيا . و يه عىل وهجني : آأحدهام عىل احلروف املت
738

و  

لأنه يكتنف الالكم من البيان ما » يرى الرماين آأّن الفواصل عىل احلروف املتقاربة حسن ، يقول : 

.«يدل عىل املراد يف متيّي الفواصل واملقاطع ، ملا فيه من البالغة وحسن العبارة 
739

 

. و ل  ال ية ، كقافية الشعر و قرينة السجع و آأما الزركيش ، فيعرف الفواصل بأأهنا لكمة آ خر 

يشرتط يف الفاصةل املوافقة يف الإعراب ملا قبلها ، لأن الوقوف عىل رؤوس ال ي س نّة متبعة، و لهذا 

رصح العلامء بأأّن مب ى الفواصل عىل الوقف ، و شاع مقابةل املرفوع بجملرور و العكس، و كذا املفتوح 

و املنصوب غري املنّون .
740

  

والفواصل آأكرث ما تنهتيي بلنون و املي ، وحروف املد و اللني ، وتكل يه احلروف الطبيعية 

يف املوس يقى . 
741

ذا ترنّموا » يقول سيبويه :    ،هنم يلحقون الألف والواو والياءفاإ «  -آأي العرب–آأّما اإ

ذا آأنشدوا و مل يرتنّمو  ا، فأأهل احلجاز يدعون ما ينّون و ما ل ينّون ، لأهنم آأرادوا مّد الصوت . واإ

القوايف عىل حالها يف الرتمّن ، وانس من بين متي يبدلون ماكن املّدة النون . 
742

 

                                                             
738

جعاز القرآ ن ،لرماين ، ا آأبو احلسن عيل بن عيَسانظر    جعاز القرآ ن   النكت يف اإ  .11/  17، ص  من  ثالث رسائل يف اإ
739

 .  11، ص املصدر السابقانظر   
740

 . 472محمد عدانن زرزور ، علوم القرآ ن ، ص   
741

 . 471محمد عدانن زرزور ، علوم القرآ ن ، ص   
742

 . 12،  4 جسيبويه ، الكتاب ،   
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اعمل آأّن فواصل القرآ ن الكرمي ل خترج عن هذين القسمني ن بل تنحرص  »:  الزركيشيقول 

«يف املامتثةل واملتقاربة .
743

 

ههمه  ﴿في قوهل تعاىل : ف َحه نَّ اّلّلَ َعزِيٌز َحِكيٌ ُآْولَئَِك َسرَيْ
ِ
﴾ اّلّله ا

744
 ﴾ َحِكيٌ  ﴿، قوهل تعاىل  

ن عفا َّعن يس تحّق العقوبة . وهذا يومه الغالب يعين  اذلي يضع الأش ياء مواضعها ، فال يعرتض عليه اإ

.  مه ادلعاء بملغفرة ، لأن هللا ل يغفر ملن يرشك بهوولو اكنت كذكل لأ  ﴾ غَفهوٌر رَِّحيٌ  ﴿آأّن الفاصةل 

ىل من هو آأمكل . منا هو عىل مع ى تسلي الأمر اإ لكّن الأمر ليس عىل مسأأةل الغفران ، واإ
745

   

ن تغفر هلم ــ مع  »يقول الس يوطي :  اكن يف الوصف بحلكي احرتاس حسن ، آأي : واإ

عرتض عليك لأحد يف ذكل ، واحلمكة فامي فعلته . «اس تحقاقهم العذاب ــ  فال مه
746

  

الربهان يف علوم القرآ ن ( آأّن الش يخ مشس ادلين بن الصائغ الس يوطي يف كتابه )الإمام ويقول 

حاكم الرآأي يف آأحاكم ال ي ( ، وتتبّع فيه الأحاكم اليت وق عت يف آ خر ال ي قد آألّف كتاب سامه ) اإ

. فعرث عىل آأربعني حكام مراعاة للمناس بة
747

ىل : تأأخري الوصف غري الأبلغ عن الأبلغ يف قوهل تعا : مهنا 

وٌف رَِّحيٌ  ﴿ ﴾ َرؤه
748

 .، لأن الرآأفة آأبلغ من الرحة  
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 . 71،  ص  8 جبدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ، الربهان يف علوم القرآ ن  ،   
744

 [ 78سورة التوبة  ]   
745

 . 11الزركيش ، الربهان يف علوم القرآ ن  ، اجلزء الأول ،  ص بدر ادلين محمد بن عبد هللا   
746

 . 262جالل ادلين الس يوطي ، الربهان يف علوم القرآ ن الكرمي ، ص   
747

 . 211جالل ادلين الس يوطي ، الربهان يف علوم القرآ ن الكرمي ، ص   
748

 [ 841سورة التوبة  ]   
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 ة اللّّف والنرّش :ـــــبالغ

 تعريف اللّّف والنرّش :

وهو ذكر متعدد عىل هجة التفصيل آأو الإجامل ، مث ذكر ما للك واحد من غري تعيني، ثقة بأأّن  

ليه . السامع يرّده اإ
749

 و رضبن : النرش عىل ترتيب اللف .وه 

 كقول ابن حيّوس : 

ْقلََتْيِه ، َووْجنََتْيِه ، َوِريِقِه                َا ، َو َمَذاقههَا        يِف مه هَداِم ، َولَْوهنه ِفْعله امل
750

 

 النرش عىل غري ترتيب اللف .والرضب الثاين : 

 كقول ابن حيوس : 

ا ، َوِرْدفًا               751َكْيَف َآْسلهو َوَآنَْت ِحْقٌف ، َوغهْصٌن      َوغََزاٌل: لَْحًظا ، َوقَدًّ
     

وْا يِف َسِبيِل اّلّلِ ِبأَْمَواِلهِْم َوَآنفهِسهِْم َآْعَظمه قوهل تعاىل : ﴿ ويف  وْا َوَجاَهده يَن آ َمنهوْا َوَهاَجره ِ اذلَّ

ونَ َدَرَجًة ِعنَد اّلّلِ  ه الَْفائِزه ﴾ َوُآْولَئَِك مهه
752

الهجرة ، ان ، و ، وصف هللا املؤمنني بثالث صفات يه الإمي 

مث ثلّث ،  بلّرضوان يف مقابةل اجلهاد. فبدآأ بلّرحة يف مقابةل الإميان ، و ث ّى  اجلهاد بلنفس و املالو 

خر، و الهجر هو الرتك،و املراد هبا و املهاجرة ترك املوطن و احللول ببدل آ  بجلنّات يف مقابةل الهجرة . 

ىل املدينة ، فال تشمل بالد احلبشة لأهنا اكنت جهرة مؤقتة ل عىل نية الاس تطان .  الهجرة من مكّة اإ

هاجروا مه املؤمنون من و اذلين و ترك الأوطان لأهّنم آ ثروا تركها ، و يف هذا اللّف و النرّش. 

ىل املدينة  ملا آأذهنم النب آأهل مكة وما حولها ، و  لهيا بعد آأن آأسلموا اذلين هاجروا مهنا اإ بلهجرة اإ

 ذكل قبل فتح مكة .و 

                                                             
749

 . 418ص  القزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب   
750

 . 8/421. والبيت يف  ) وفيات الأعيان (  418القزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، ص اخلطيب انظر   
751

 . و احلقف كثيب من الرمل مس تدير . 414القزويين ، الإيضاح يف علوم البالغة ، ص اخلطيب انظر   
752

 [ 41سورة التوبة  ]   
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 : التفريعة ـــــبالغ

ىَل عَاِلِم الَْغْيِب  ﴿يف قوهل تعاىل :
ِ
دُّوَن ا َ ْؤِمنهوَن َوَسرته ه َوالْمه وهله ْ َوَرسه لمَكه ى اّلّله ََعَ لهوْا فََسرَيَ َوقهِل اَْعَ

ْ تَْعَملهونَ  ئهمكه ِبَما كهنُته ِّ هَاَدِة فَيهنَب ﴾ َوالشَّ
753

ْ  ﴿تفريع  ،  لمَكه ى اّلّله ََعَ ن للتحضيض وفيه التحذير م ﴾فََسرَيَ

كام فيه من التذكري بطالع هللا تعاىل بعلمه عىل مجيع الاكئنات .التقصري آأو من ارتاكب املعايص 
754

 

ه ﴿ :  واخلطاب يف قوهل تعاىل وْا ِببَْيِعمكه َتبْرِشه ﴾ فَاس ْ
755

للمؤمنني ، و هو تفريع عىل كون الوعد  

 حقّا عىل هللا .
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 [ 811سورة التوبة  ]   
754

 . 41، ص  88، اجلزء ر ابن عاشور ، التحرير و التنويرمحمد الطاه  
755

 [ 888سورة التوبة  ]   
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ت اليت بعد هذه اجلوةل مع البحث يف موضوع الإجعاز البالغي يف آ ايت اخلوف و الرجاء  توّسم

دم ، آ حوال و فهيا الكثري من د ولطائف لُتح  آ رسار البالغة الإجعازية ، وما تنطوي عليه من عطاء يتجدَّ

 متت ادلراسة حبول هللا . 

، وعرضت  ففي الفصل ال ول اكن احلديث عن هجود العلامء يف الإجعاز من قداىم وحمدثني

ىل القرن  ، مسرية البحث البالغي بني التطور والاس تقرار وامجلود بدًءا من القرن الثالث الهجري اإ

 . السادس الهجري

، وعرضـتح يف  ل ايت اخلوف يف سورة التوبة ووقفـتح يف الفصل الثاين عىل البالغة الإجعازية

 . يف نفس السورة الفصل الثالث البالغة الإجعازية ل ايت الرجاء

ىل  بل،  و قد آ لفيت القرآ ن ينأ ى عن التعبري ابل سلوب الواحد املبارش اذلي ل يتنوَّع  يلجأ  اإ

م   . وال داء وبراعة الصياغة، سقة تظهِر ثراء املعاين آ فانني ش َّتَّ من البالغة مت

ها آ ان آ قف خاشـعة  . و لعلَّ النتاجئ وال دةل مل تدْع ريًبا يف حقيقة الإجعاز يف الكتاب املنـزل و

ةل ما اس توقفين يف رايضها  : آ مام تكل العظامئ مسـجمِ

ىل يوم القيامة ، ل نه الكم هللا  خيتلف العلامء يف آ وجه الإجعاز ، لكهنم يتفقون يف كونه معجزا اإ

 . عزم وجلم 

َّر الإنسان آ ايت القرآ ن وآ نعم النظر فهيا وّسع مهساهتا وملح  تتناىم اخلش ية من هللا لكَّام تدب

شاراهتا َّة بفطرهتا  لزل خوفًا واضطرااًب ابلبعد عنه ،، وتزت  ، بيامن تزتعزع النفس اإ ذلا تتوق النفوس السوي

ىل الإميان حضن ال مان والطمأ نينة  . اإ

نسانيَّة عىل اختالف صورهايزخر القرآ ن الكرمي ابملش ، وتتنوَّع طرق  اعر والعواطف الإ

 . التعبري والتأ ثري فيه
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شارة  تتالزم آ حوال اخلوف يف القرآ ن الكرمي يف مكمها وتفصيلها مع آ حوال الرجاء ، ويف هذا اإ

ىل آ نَّ هللا اذلي خلق الإنسان عامل مبا يعرتيه من داء الغفةل والنس يان  . يه، خبري مبا يشف  لطيفة اإ

َّة من منافقني ومرشكني  ، وهيود ، يظهر التباين بني خماوف املؤمنني وسائر الفئات البرشي

 . جليـًّا يف التعبري القرآ ينم 

ق ا، ويرصد آ اثرها  ، يحربز القرآ ن املعاين والانفعالت حيَّة تنضح بالغة لشعور هبا بصور ويعممِ

ق الإح  تشرتك فهيا ال لفاظ و ال بعاد ة املعىن وجامل الصورة، مما يعممِ  . ساس بقوَّ

ٍّ كبري   يف تعميق الإحساس جبامل ، يسهم ُتقيـق التاكمل بني علوم العربية والقرآ ن الكرمي حبدم

جعازه  . القرآ ن وبالغته واإ

هام تعلو الصورة البيانيَّة يف القرآ ن عىل تأ ثري العرص والبيئة  ، ولها غاية  ، فال تتغريَّ بتغرير

 . اهنا بني الغاايت السامية اليت قحقمِقها ل ك الكتاب املعجزآ خالقية لها ماك

مما يعمق الإحساس  ،ومن س ياق ل خريف القرآ ن ، من سورة ل خرى البيانيَّة ختتلف الصور 

ة املعىن وجامل الصورة ك يف آ داء تعبرييمٍّ معِجز ابملعاين واملشـاعر النفس يَّةكام تزخر ،  بقوَّ  . ، وتتحـرَّ

 البحث يف آ فانني البيان القرآ ين عن عدد من احلقائق والنتاجئ ُآوجزها فامي ييل: وقد آ سفر هذا

فة خلدمة مقاصد الكتاب الكرمي البيانيةجاءت الصورة  -   ، وامتازت برقمِ ال سـلوب  موظَّ

 ووضوح املعامل مع الإسهام الكبري يف جتلية املعاين والتأ ثري الوجداينمِ .

جعازه البياينمِ ،، مم اللكمة يف القرآ نآ برزت ادلراسة قمية  -  فهو تنـزيل من  ا يزيد اليقني ابإ

 . حكمي محيد

كشفت ادلراسة عن العالقة القوية بني املواقف و ال بعاد الفنمِيـَّة لصيغ املفردات وخصوصيَّة  -

ة تمنم عن رفعة البيان القرآ ينم  التعبري بصيغة ما  . ، مما مينحها ظالًل نفس يَّة خاصَّ
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ة  الكبرية  آ كَّدت ادلراسة آ نَّ لكَّ لفظة تس تقلر مبعىًن ل يكون يف غريها - ، انهيك عن املهمَّ

مٍّ بديع، اليت يهنض هبا النظم يف التأ ليف بيهنا وبني آ خواهتا  فقد  . لصياغة صورة متاكمةل لات آ داء فينمِ

 ة .، لكن يبقى لكمٍّ مهنا خصوصيَّ  تتوارد ال لفاظ والصيغ عىل معىًن واحد

ها كثري من العلامء -  ، وهل آ ثره يف تعميق  آ كَّدت ادلراسة آ نَّ اجملاز يف القـرآ ن قضية آ قرَّ

رادة احلقيقة . وتوس يع آ فاقه، املعىن  ، لكن ينبغي آ ن يقيد وجوده ابلقرينة آ و ابدلليل اذلي مينع من اإ

ن اكن جاراًي عىل سنن العرب يف  - لَّ آ نَّ آ حد وجوه  الكهماآ وحضت ادلراسة آ نَّ القرآ ن واإ ، اإ

ىل ترصيف البيان يف طرائق تعبريه ترصيفًا ل عهد للبرش به جعازه يرجع اإ  . اإ

ِفت املعاين وال لفاظ يف سورة التوبة بطرائق شـَّتَّ يف مواطن  - م آ ظهر البحث كيف صح

ِقة  .  بديع، يف تنورع جعيب وتفننر  لتتحقمق بذ ك املقاصد بأ بلغ ال ساليب وآ بدعها ،متفرم

ىل  - ىل الوصول اإ موضوع اخلوف والرجاء ُتقق جانيب الإمتاع والتأ ثري اذلي يشوق النفوس اإ

ويكشف عن آ نواع آ خرى من املشاعر الإنسانية العميقة اكلندم واحلزن و  ، هذه املراتب العظمية

 . جوانهبام احملمودة واملذمومة و اليت تكشف عن براعة التعبري القرآ ين فهيا

ة اليت تتقابل بال - ىل التوازن يف املشاعر لتحقيق الشخصية الإسالميَّة املمَّيَّ غة القرآ ن تدعو اإ

 . وولء وبراء ،  حمبَّة وكحره ، وفرح وحزن ، و فهيا املشاعر من خوف ورجاء 
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من : » عندما مجع بني اخلوف والرجاء مل آ جد خريا من قول عاملنا اجلليل آ يب حامد الغزايل و

لن احملبوب رشط الر  ل املعلوم ل يرىج ول خياف ، فاإ جاء و اخلوف تعلقهام مبا هو مشكوك فيه ، اإ

وتقدير عدمه اذلي جيوز وجوده ، جيوز عدمه ل حماةل . فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء ، 

 .«يوجع القلب ، وهو اخلوف ، و التقدير آ ن يتقابال ل حماةل 
756

 

نين آ محد هللا تعاىل  م البحث ، وآ محده عىل هذا واإ عىل ما منَّ به عيلَّ من حصبة كتابه طيةل آ ايَّ

ل املنتفعني به ، وآ ن  خراجه ، وآ سأ هل س بحانه آ ن يباركه ، وآ ن جيعلين آ وَّ متامه واإ ه من اإ ايَّ َّغين اإ ما بل

 جيعهل فاُتة خري . وآ س تغفره س بحانه من لكمِ خطأ   آ و تقصري آ و زلل ، وليشفع يل آ ينمِ حشدت هل لكَّ 

طاقيت و وسعي . و آ سـأ هل آ ن جيعل ما صفت فيه من هجد ووقت ثَِقاًل يف مَّياين ، و مَّيان من 

د ما فيه .  آ رشف عليه وسدَّ

مه خش ية هل وآ عظمهم طمأ نينة  وهلل امحلد آ وًل و آ خًرا ، وصىل هللا وسَّلَّ عىل خري خلقه وآ شدمِ

مِه ، محمد بن عبد هللا وعىل آ هل وحصبه آ مجعني .  وامحلد هلل اذلي بنعمته تمتر الصاحلات . برب

 

                                                 
756
 . 951ص ،  4ج لغزايل ،  يب حادد اإحياء علوم الدين ، أل 
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 عـــــــواملراج ادرــــــــة املصـــــــــقامئ

 القرآ ن الكرمي. -

 .م4002/ه6241،  آ رسار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين،املكتبة العرصية،بريوت -

ّة  سن،،ال ضداد يف -  م . 6991اليبعة الثانبة  مالم العر  ، آ ب  اليب  الغو ،، قحقق  ز

جع -  .4591،داراملعارف،مرصز القرآ ن لغباقاليناا 

تقان يف عغ م القرآ ن -  .م4002/ ه6241، اليبعة الثانبةلغن ب طي،دار الكت  العغمبة،بريوت ال 

جياز الببان ز، معاين القرآ ن - قحقق  عيل ب، سغامين العببد ، ،لنيناب ر،ا ، محم د ب، آ يب احلن،ا 

 م.4991/ه4141الطبعة األولى  ، مكتبة الت بة،الرايض

جعاز  - ، اليبعة  ،دارزامر،زامنلصالح زبد الفتاح اخلادل،ودلئل مصدره الرابين، القرآ ن البباينا 

 .م 4006 ه/6216ال وىل 

جعاز القرآ ن والبالغة النب ية -  .ه 4141، الطبعة الثامنة  ،لغرافعي،دار الكتا  العريب،بريوتا 

ّايل - سقاء عغ م ادلي، لغو  ،مكتبة كرايطة ف ترا.ا 

 .6991ه/ 6261، اليبعة الثانبة ،مكتبة وهببة،مرص البالغي حملمد آ ب  م ىس ال جعاز -

 . ه 6261،  آ سغ   الالتفات يف البالغة العرببة،سن، طبل،دار الفكر العريب،القاهر  -

زرا  القرآ ن وببانه  - ،بريوت، اليبعة النابعة ، حميي ادلي، ادلرويش،الاميمة وداراب، كثري، ا 

 .م6999ه/6240

 آ ص ات القرآ ن،ي سف اخلغبفة آ ب  بكر،مكتبة الفكر ال ساليم،مكة. -
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/ ه 6996، اليبعة الثالثة ، البباين لغقرآ ن،عائشة زبد الرمح، بنت الشاطئ،داراملعارف ال جعاز -

 .م6926

 غرتاثداراملأ م ن ل ، محمد معرابحاذقمعر  ،بني الهداية وال جعاز البباين آ سغ   القرآ ن الكرمي -

 م . 6992ه / 6262دمش  بريوت ، اليبعة ال وىل 

 املور . ، الثقايف العريبلبات القراء  وآ لبات التأ ويل،نرصحامد آ ب زيد،الركّ ا شاك -

 . 6991ه/  6261، اليبعة النابعة ،  الببان والتبيني لغجاسظ،مكتبة اخلاجني،القاهر  -

 م. 6999ه / 6269 الببان يف روائع القرآ ن ، متام سن، ، اليبعة ال وىل -

ّركيش،دار املعرفة،بريوت  الربهان يف عغ -  /.ه6996، اليبعة الثانبة  م القرآ ن،لغ

 .م4002/ ه6241، اليبعة ال وىل  القاهر  مكتبة ال دا ، ،عيل زرش، زايد، البالغة العرببة -

 البالغة القمية ل ايت القرآ ن الكرمي،زبد القادرسنني،دارغري ،القاهر . -

خمرش، وآ ثرها يف ادلراسات البالغبة،محمد سن نني آ ب  م ىس البال - دار غة القرآ نبة يف تفنري ال

 الفلكر العريب القاهر  . 

ه/  6999، اليبعة الثانبة ،  مكتبة دار الرتاث،القاهر  لب، قتببة، تأ ويل مشلك القرآ ن، -

 .م6929

ه / 6912اليبعة ال وىل، ،مرص مكتبة وميبعة مصيفى البابيل، تفنري املراغي لغمراغي، -

 .م6922

 .م691ه/6201، اليبعة العارش  مرصين يف القرآ ن،س بد قي ،دار الرشوق التص ير الف -

 .م 6112التحريروالتن ير،محمد الياهرب، عاش ر،ادلار الت نن بة لغنرش -
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جعازالقرآ ن، -  دار املعارف،محمد زغغ ل سالم ،قحقق  محمد خغف هللا آ محد و ثالث رسائل يف ا 

 .، اليبعة الثالثةمرص

 .م4001ه / 6242، اليبعة ال وىل  اجلامع ل ساكم القرآ ن،لغقرطيب،مؤسنة الرساةل -

ج اهر البالغة يف املعاين والببان والبديع ، الن بد آ محد الهامشي ، ضبط ي سف الصمبيل   -

 م.4002/ه6241املكتبة العرصية بريوت ، 

براهمي محمد املعييالبالغبة،زبدرآ ين وسامته التعبريالقخصائص - ،  مكتبة وهبة،القاهر  العظمي ا 

 .م6994/ه6264اليبعة ال وىل 

 .م6994/ه6269، اليبعة الثالثة  دلئل ال جعاز،لعبد القاهر اجلرجاين،دار املدين جد  -

 آ محد ب، ي سف اجلدل،،دار القمل، دمش . املص ن يف عغ م الكتا  املكن ن، ادلر -

  آ سغ   القرآ ن الكرمي،محمد زبد اخلال  زضمية،دار احلديث، القاهر .دراسات يف  -

ّايل دمش   محمد عيلتفنري آ ايت ال ساكم م، القرآ ن ، روائع الببان ، -  الصاب ين ، مكتبة الو

 م . 6910ه / 6200مؤسنة مناهل العرفان بريوت ، اليبعة الثالثة 

 .م6994/ه6269اليبعة الثالثة  اجلامعة العرببةمعهد خمي طات  الرساةل الشافقة يف ال جعاز، -

 .م 6914/ ه6204 اليبعة ال وىل،بريوت اخلفايج،دار الكت  العغمبة س نانب، ل الفصاحة، رس -

 الرشكة املرصية العاملبة لغنرش  صالح ادلي، زبد الت ا  ،ص ر  ال دببة يف القرآ ن الكرمي،ال -

 م.  6992اليبعة ال وىل 

 ..ه6969، اليبعة ال وىل  الصنازتني،ل يب هالل العنكر،،ميبعة محم د بك -

 م.4004ه/6244، اليبعة ال وىل  اليراز لغعغ ،،املكتبة العرصية،بريوت -
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 انرشون، العرببة لغعغ م،ة القداىم،صالح ادلي، زرار،ادلار الظاهر  ادلللبة زند عغامء العربب -

 .م4001/ه6249، اليبعة ال وىل بريوت

 فن ن ال فنان يف زب ن عغ م القرآ ن،لب، اجل ز،،دار البشائر ال سالمقة. -

ىل عغ م القرآ ن وعمل الببانامل  الف ائد - ّم، بريوت اليبعة  لب، قمي اجل زية،، ش ق ا  داراب، س

 .ه  6942ال وىل،

 يف ظالل القرآ ن،س بد قي ،دار الرشوق. -

 ت نس. ، محمد عيل احلايماجليالو،،دار كت  التفنري،الهاد، الغوة يف قضااي  -

ّيّ زتب ،دار عمل البب -  .م4001/ه6242، اليبعة ال وىل  ال فاق العرببة،القاهر ان،زبد الع

ّيّ زتب  ، دار ال فاق العرببة القاهر  ، اليبعة  -  م.4002/ه6242عمل البديع ، زبد الع

 .العني لغفراهبد،،مكتبة اخلاجني،القاهر  -

 .م 6916ه /  6206، اليبعة اخلامنة  لب، رش ب  القريواين،دار اجلبل،بريوت،  العمد  -

 .م 6911ه/  6201، اليبعة اليبعة الثالثة  ،مكتبة اخلاجني، القاهر  كتا  سيب يهال  -

ّم بريوت ، اليبعة الثانبة كتا  اخل ف والرجاء -  ه6242، صف ت زبد الفتاح محم د ، دار لنب س

 م. 4002/

خمرش،،الكشاف ل -  .م6991ه/ 6261، اليبعة ال وىل  دار الكتا  العريب غ

غاثة ال سلكامت القرآ ن،سن نني محمد خمغ ف، -  ه6261، المقة العاملبة املمغكة النع ديةهبئة ال 

 م.6991/
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ىل تفنري - جعازه، مدخل ا  ،  بريوت ودمش  املكت  ال ساليم، زرزور، عدانن محمد القرآ ن وببان ا 

 .م6916/ه6206اليبعة ال وىل 

 جماز القرآ ن،ل يب زببد  معمر ب، املثىن،مكتبة اخلاجني،القاهر . -

ّ  فتح هللا ، مؤسنة الرساةل ترتي  وقحقق  محم د خاطر  خمتار الصحاح،زي، ادلي، الراز،، -  ومح

 م.6992/ه6262

 م.6911/ه6201الثامنة مشاهد الققامة يف القرآ ن، س بد قي  ، دار الرشوق ، اليبعة  -

 م . 4000ه / 6240مفتاح العغ م لغناكيك،دارالكت  العغمبة،بريوت ، اليبعة ال وىل ،  -

 م . 6919ه/ 6209معاين القرآ ن لغفراء،عامل الكت ، بريوت ، اليبعة الثالثة ،  -

 .م6992ه /6262، اليبعة ال وىل ،  دارالكتا  العريب مناهل العرفان لغّرقاين، -

 .م4002،  لغيباعة والنرش والت زيعآ محد آ محد بدو،،هنضة مرص بالغة القرآ ن، م، -

جعازالقرآ ن،مصيفى منمل،دارمنمل لغنرش  - ه/ 6261 ،اليبعة الثانبة والت زيع ،الرايضمباسث يف ا 

 .م  6991

جعاز القرآ ن  -  ه6241اليبعة ال وىل الكرمي،محمد رفوذزت آ محد زجنري،مباسث يف البالغة وا 

 م.4001/

 معجم امليب عات العرببة واملعربة،مكتبة الثقافة ادلينقة،القاهر . -

 .، اليبعة الثانبة  دار هنضة مرص،القاهر  املثل النائرلب، ال ثري، -

 .م6991النقد املهنجي زند العر  ومهنج البحث يف ال د  والغوة،محمد مندور، دار هنضة مرص -



213 
 

، قحقق  نرص هللا حايج مفيت آ وغيل ، دار صادر ادلي، الراز،خفر هناية ال جياز يف دراية ال جعاز، -

 م.4002/ ه6242بريوت ،اليبعة ال وىل 

 .م6914، اليبعة ال وىل  البالغي،ملصيفى ادلابغ،مكتبة املنار،ال ردن وج ه م، ال جعاز -

 الت ــــــــــــــاجمل

الكرمي، جمةل جامعة الشارقة لغعغ م الرشزبة بغقامس محمد الوايل ، مالمح ال جعاز النفيس يف القرآ ن -

ننانبة ، العدد    ه .6241حمرم 6وال 

ننانبة(، ادلراسات ال سالمقة ) سغنةل اجلامعة جمةل-  ص الثاين، العدد زرش، الثام، اجملدل ال 

 . 406 ي نب  909 ص ، 112

 البناء الرمقي س ل آ رسار الثابتة الرمقبة احلقائ  امل س عة مئات هذه الرمقي تتضم، م س عة ال جعاز-

 الكحبل. ادلامئ املهندس زبد الكرمي ، تأ لبف القرآ ن ل ايت

 



ملخص 

وكم یشعر المرء بھزَّة عند . القرآن وأفاض فیھا الخوف والرجاءإنَّ من المقاصد التي عالجھا 

، فیحّس بھیبة ألفاظـھا ومعانیھا، وتتـوق نفسـھ إلى قوف بین یدي آیات الخـوف والرجاءالو

وإبداع سبكھا كیف ال وانتقاء ألفاظھا . الطُّمأنینة في الدنیا واآلخرة واألمن یوم الفزع األكبر

اإلعجاز (من ھنا نشأت فكرة الموضوع .وروعة تصویرھا لمعانیھا بلغ غایات البالغة والبیان

.رغبة في االقتراب أكثر من تلمُّس بالغة اإلعجاز فیھا) البالغي في آیات الخوف والرجاء

بتجلیة المدخل تكفَّل .واقتضت طبیعة البحث أن ینتظم في مدخل، ثالثة فصول وخاتمة 

: الثاني ومفھوم اإلعجاز وتطوره عبر العصور:األول.ثالثمفردات العنوان وفق مباحَث 

حصر :الرابعوأما .التعریف بسورة التوبة وسبب نزولھا :الثالث ومفھوم الخوف والرجاء 

، عجازجھود العلماء في اإلاألولوتناول الفصل ).اآلیة و رقمھا (آیات الخوف والرجاء 

وأخیراجھود علماء الفكر اإلسالمي الحدیث الفكر اإلسالمي القدیم ثمود علماءجھوحوى 

ورة وتناول الفصل الثاني البالغة اإلعجازیة آلیات الخوف في س.نشأة البحث البالغي وتطوره

علم البدیع وعلم البیان وأسراره البالغیةوعلم المعاني وأسراره البالغیة ، وحوىالتوبة

، زیة آلیات الرجاء في سورة التوبةالفصل الثالث فتناول البالغة اإلعجاا أّم.وأسراره البالغیة

بعدئذ بخاتمة ضمَّت أبرز وُذیِّلت الرسالة .المباحث نفسھا الموجودة في الفصل الثانيوحوى

. ، تالھا ثبت المصـادر والمراجع و فھـرس الموضوعاتالنتائج

الكلمات المفتاحیة

.البدیع؛البیان؛ المعاني؛ الدعاء؛النھي؛األمر؛ الترھیب؛الترغیب؛الرجاء؛الخوف

2014جوان 22نوقشت یوم 
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