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إهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
إىل روح والدي الغايل الذي علمين حب اهلل وحب العلم وحب العمل
رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.
إىل أمي الغالية اليت أفنت العمر لتشهد فرحة جناحي ،وفقين اهلل لإلحسان
إليها.
علي بعلمه بكل حب ونزاهة  ،أطال اهلل
إىل أستاذي الغايل الذي مل يبخل ّ
عمره وأثابه خري الثّواب.
إىل صديق أحرتم فيه احرتامه لشخصي ياسني
إىل كل من حيبّين ...
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بسم هللا الرمحن الرحمي
ا ّن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونتوب اليه ،ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا ومن سيئات
أعاملنا ،من هيده هللا فال مض ّل هل ومن يضلل فال هادي هل،وأشهد أن ال اهل ا ّال هللا وحده ال رشيك
هل  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوهل .
يقول هللا ّعزوج ّل يف سورة االرساء  ﴿ :قُل ل َّ ن نِئ ْاج َت َم َع نت اال ُنس َوالْ نج ُّن عَ ََل أَن يَأْتُو ْا نب نمثْلن
ِ
ُون نب نمث ن نِْل َولَ ْو ََك َن ب َ ْعضُ ه ُْم نل َب ْع ٍض َظه ًنريا ﴾ [ ] 88
ه ََذا الْ ُق ْرأ نن َال يَأْت َ
فتبارك اذلي ّنزل هذا الفرقان عَل عبده ليكون للعاملني نذيرا ،وامحلد هلل اذلي هداان به
وصَل هللا عَل س ّيدان محمّد وعَل أبويه ابراهمي واسامعيل ّ
وأخرجنا من ّالظلامت اىل النّورَّ ،
وسّل
تسلامي كثري ًا .
أ ّما بعد :
ُرصف اليه اهلمم  ،وتُع َمر به ساعات الليل والهنار،
فا َّن أنفع ما تفىن فيه العامر ،وأوىل ما ت َ
كتاب هللا اجمليد  ،اذلي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،تنـزيل من حكمي محيد ،فهو
دس تور المة ،وينبوع الهدى والرشاد ،وهو اتج العربية العَل ومث َل بياهنا المسى .هبرت بالغته
العقول ،وظهرت فصاحته عَل ن ّ
تقارن يف
ك مقول ،وتظافر اجيازه واجعازه ،وتظاهرت حقيقته وجمازه ،و َ
احلسن مطالعه ومقاطعه ،وحوت َّ
ك البيان جوامعه وبدائعه ...فس بحان من سلكه ينابيع يف القلوب،
معىن وأغرب أسلوب! ال يس تقيص معانيه فَهم اخللق ،وال حييط بوصفه عَل االطالق
ورصفه بأبدع ً
َّ
ذو اللسان الطلق ،فالسعيد من رصف َّمهته اليه ،ووقف فكره وعزمه عليه .

 1بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرأن  ،ج  ، 1ص . 5 / 4
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هبزة عند
وا َّن من املقاصد اليت عاجلها القرأن وأفاض فهيا اخلوف والرجاء  .ومك يشعر املرء َّ
فيحس هبيبة ألفاظـها ومعانهيا ،وتتـوق نفسـه اىل ُّ
الطمأنينة
الوقوف بني يدي أايت اخلـوف والرجاء ّ ،
يف ادلنيا والخرة والمن يوم الفزع الكرب .كيف ال وانتقاء ألفاظها وابداع س بكها وروعة تصويرها
ملعانهيا بلغ غاايت البالغة والبيان.من هنا نشأت فكرة املوضوع (االجعاز البالغي يف أايت اخلوف
والرجاء) رغبة يف الاقرتاب أكرث من تل ُّمس بالغة االجعاز فهيا.
وقد دعاين اىل اختيار هذا املوضوع أمور مهنا :
ــ أ ّوال ابتغاء مرضاة هللا ّعز وج ّل .
ــ رغبيت يف نيل شـرف التدبُّر يف أي الكتاب ونظمه وترصيف بيانه .قال الع ّالمة اجلليل ابن
عاشور (ت1131هـ) رمحه هللا  « :حس بك أنه حوى من العلوم واملعارف ما ال يفي العقل ابالحاطة
به .فمك غاصت فيه أفهام العلامء من فقهاء ومت نكّمني وبلغاء ولغويّنني وحكامء ،فشابه اليشء الثقيل يف
أن َّه ال يقوى الواحد عَل الاس تقالل مبعانيه

»2

ــ رجايئ يف بيان قمية علوم البالغة العربية  ،وأثرها يف تمنية اذلوق واالحساس ابمجلال ،ومييل
اىل قراءة ما يتَّصل به من فنون التعبريالبياين .
ــ توجيـه النظار اىل اختاذ القرأن مهن ًجا يف فهم ما تنطـوي عليه الطبائع البشـريَّة اخملتلفـة يف
ش ََّّت جوانب احلياة ،فا َّن منـزل القرأن هو هللا ّعز وعال خالق البشـر ،وهو أعّل بطبائعـهم .
ــ ابراز الثر الكبري لحوال اخلوف والرجاء عَل حياة الناس ،ففي ظ ن ّل الرجاء يرغد العيش
وينبت الهناء  ،ويف ظل اخلوف يسعى املؤمن لالجهتاد يف العبادة و ّ
الطاعة للفوز مبرضاة هللا تعاىل،
وهذا مطلب ّ
ك انسان يف ادلنيا والخرة ،ميتاز فيه املؤمن عن غريه ابلنظر البعيد حنو أفاقه الخرويَّة
 2محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير ،اجلزء  ، 11ص . 444
ب
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اخلادلة .واخلوف ركزية هم َّمة من رَكئز العبوديَّة تنبين علهيا عالقة املؤمن بربّنه.
القمي (ت151هـ) يف منـزةل اخلـوف من العبادة  « :القلب يف سريه
ــ وما أبدع ما قـاهل ابن ن ّ
اىل هللا تعاىل مبنـزةل الطائر ،فابحم َّبة رأسه ،واخلوف والرجاء جناحاه ،تمَّت ن
سّل الرأس واجلناحان
فالطائر جيّند الطريان ،ومَّت قُطع الرأس مات الطائر ،ومَّت فُقد اجلناحان فهو عُرضة ن ّ
لك صائد
3
وَكرس»  .وذلكل نكّه ُ
اخرتت اخلوف والرجاء لهنام معنيان متقابالن ومتالزمان .

ــ أما سبب اختياري لسورة التوبة هو ملا فهيا من الغراض البالغية املتنوعـــــة من
حتريــــض للمسلمني عَل القتال يف سبيل هللا  ،وتذكريمه بنرص هللا  ،وترغيهبم يف اجلنة ووعدمه
ابلفوز يف ادلنيا والخرة ّمث ذم ،وترهيب ،وزجر،ووعيد ملرشكني واملنافقني املتثاقلني واملعتذرين
واملس تأذنني يف التخلف بال عذر عن الغزو مع رسول هللا

 .وملا فهيا أيضا من أساليب المر

بالغي دقيق
والهنيي الاس تفهام  ،ومن صور التشبيه واجملاز والاس تعارة و الكناية  ،يف تصوير ّ
فين ّ
تتفاوت فيه درجات البالغة من أية اىل أخرى.
واقتضت طبيعة البحث أن ينتظم يف مدخل ،ثالثة فصول وخامتة .تكفَّل املدخل بتجلية
َ
مباحث ثالث :
مفردات العنوان وفق
الول  :مفهوم االجعاز وتطوره عرب العصور.
الثاين  :مفهوم اخلوف والرجاء .
الثالث  :التعريف بسورة التوبة وسبب نزولها .
الرابع  :حرص أايت اخلوف والرجاء (الية و رمقها ) .
 3أبو حامد الغزايل  ،إحياء علوم الدين  ،ص . 454
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وتناول الفصل الول هجود العلامء يف االجعاز  ،وحوى ثالثة مباحث :
أولها  :هجود علامء الفكر االساليم القدمي .
الثاين :هجود علامء الفكر االساليم احلديث .
الثالث :نشأة البحث البالغي وتطوره.
وتناول الفصل الثاين البالغة االجعازية لايت اخلوف يف سورة التوبة  ،وحوى ثالثة مباحث :
الول  :عّل املعاين وأرساره البالغية .
الثاين  :عّل البيان وأرساره البالغية.
الثالث  :عّل البديع وأرساره البالغية.
أما الفصل الثالث فتناول البالغة االجعازية لايت الرجاء يف سورة التوبة  ،وحوى ثالثة
مباحث :
الول  :عّل املعاين وأرساره البالغية .
الثاين  :عّل البيان وأرساره البالغية.
الثالث  :عّل البديع وأرساره البالغية.
وقد حفل الفصالن الخريان بكنوز من الصور الفنية ،وأابان َّمعا أفاض به الفتَّاح العلمي من
أسـرار بالغيـَّة لتصـريف املعاين والبيان والبديع يف عرض صـور اخلوف والرجاء بطرق احلقيقة والبيان
املعجز.
و ُذيّنلت الرساةل بعدئذ خبامتة َّ
مضت أبرز النتاجئ  ،تالها ثبت املصـادر واملراجع و فهـرس
املوضوعات.
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وَكن مهنجي يف البحث كام ييل :
حرصا أول ًّيا َّ ُ ،مث
ــ مجع املادة من مرجعها ال ّول القرأن الكرمي حبرص أايت اخلوف والرجاء ً
انتقاء أقرهبا دالةل للموضوع .
خاصة ذات النـزعة البالغ ّية  ،وكتب علوم القرأن،
ــ الرجوع اىل ما ت َّيَّس من كتب التفسري َّ
ومعامج لغـويَّة يف املفردات واملعاين  ،وقليـل من كتب النحو واعراب القرأن لتحقيق املسائل اليت
خاصـة بعلوهما الثالثة
حيتاهجا املعىن  ،وكتب االجعاز من لغويّة وبالغ ّية  ،ابالضافة اىل كتب البالغة ّ
املعاين والبيان والبديع  ،للوقوف عَل بعض التعريفات واملسائل والتحليالت البالغ َّية  ،وحترير ما قد
يرد من أقوال حول الايت موضع ادلراسة .
ــ ابراز القمية البالغيـة لك فصل ابلتعريف مبوضوعه  ،مع الرتكزي عَل القضـااي اليت ال منـاص
ُ
وحرصـت عَل نقل الكم العلامء حسب التسلسل الزمين  ،وتتـ َّبعت ما أمكن من
من الوقوف علهيا ،
أراهئم  .كام ُ
عزوت الايت الواردة يف البحث اىل مواضعها يف القرأن .
الوصفي  ،القامئ عَل حتليل الايت موضع
ــ السري يف حتليل الايت عَل املهن ج التاريخي
ّن
ادلراسة  ،ابس تقراء القضااي البالغية ورصدها ،ومن مث تصنيفها وحتليلها ومناقش هتا وقياسها مبا ورد
عند العلامء .
ــ اس تحضار الغرض من س ياق الايت َّ ُ ،مث تت ّبع الصور التعبرييَّة الفنية فهيا ابلنظر اىل
مفرداهتا  ،مع حتليل الصور الواردة فهيا حتلي ًال بيانيـًّا يكشـف عن أغراضها البالغ ّية ،ومعانيـها العميقة
وفـق ما رمسه عبد القاهر اجلرجاين (ت111هـ ) وك علامء البالغة  ،دون الاقتصـار عَل عنرص
واحد يف ايراد الصورة .
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ــ اعامتد الفنون البيانية البارزة يف ادراج الية مضن الفصلني الخريين للبحث  .ويف بعض
بيـاين البارز فهيا مع اشـارات رسيعة اىل غريه من فنون البيـان
الفن ال ّ
التوسع يف نّ
الحيان أضطر اىل ُّ
البراز جامل النظم وبالغة االجعاز.
ــ العناية ابس تجالء اللطائف البيانيَّة يف الس ياق القرأ ن ّين واعامتد ّ ن
التذوقية يف
الصبغة الفنن ّيـَّة ُّ
ابراز ما يف الايت من نكتات بالغ َّية  .و ُ
املفسـرين والبالغيني حول
احتمكت عند الاختالف بني نّ
جـانب من جوانب الية اىل النظر يف الدةل والس ياق .
ــ ابراز فاعلية الصور البيان َّية من تشبيه واس تعارة وكناية ،وابحمس نات البديعية ومل ُأغفل
الصور احلقيقيَّة  ،فالكهام حاز أعَل مراتب البـالغة  .وقد اسـ ُ
كثريا النصوص اليت ذهب
تبعدت ً
بعض أنصار التأويل اىل تل ُّمس اجملاز والكناايت فهيا  ،و الرأي اذلي ُ
ملت اليه هو أخذ النصوص عَل
ظاهرها اذلي َّفَّسها به السلف دون تأويل االَّ بدليل من ّن
النص نفسه أو من خارجه  ،ل َّن الصل يف
الكم هللا احلقيقة .
سلوب يف ا نتّفاق املعاين أو تقابُلها
التحول ال ن ّ
ــ احلرص عَل بيان الرسار البالغ َّية اببراز ظاهرة ُّ
الزمين ،وجتلية الفوارق بيهنا بتأ ُّمل أفانني النظم القرأ ن ّين  ،وأثرها يف ايصال املعاىن .
أو التغاير ّ
منثـورا لحد العلامء  ،وعزوهتا اىل مصادرها ،
شعرا أم الك ًما ً
ــ العناية ابلشواهد سواء َكنت ً
ُ
وذكرت أحصاهبا وما يتَّصـل هبا.
ومل يخل املوضوع من مجةل من الصـعوابت َكن أشـدّ ها عَل النفـس اخلوف من الزلل،
والقصور عن فهم أرسار البيان املعجز ،لكن حس يب يف ذكل أن أمتث َّل قول العالمة الطاهر بن
عاشـور « :مل أر غرضً ا تناضلت هل سهام الفهام  ،و ال غاية تسابقت الهيا جياد اهلمم فرجعت دوهنا
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حَّسى  ،و اقتنعت من ُصبابة ْنز ًرا  ،مثل اخلوض يف وجوه اجعاز القرأن الكرمي ».4
انهيك عن صـعوبة حرص الايت يف هذا املوضـوع  ،تمجال النفس رحب تتشـابه فيه
خاصـة يف بعض الايت  ،مما جيعـل المر حيتاج اىل
الانفعاالت ،فريتبط اذل ُّل والندم واحلزن ابخلوف َّ
ملفسـرين وأهل اللغـة والبالغة.
صـفاء ذهن وطول فكر ُومعق حفص فامي ورد عند ا نّ
ومن الصعوابت أيضً ا ما حيتاجه تأ ُّمل النصوص وتطبيق الفنون البالغ َّية من امعان فكر،
تفـرق مادة البحث يف كتب البالغة  ،و
وطول مراجعة لالكم أهل العّل  .فض ًال عن كرثة املراجع و ُّ
اللغة  ،و التفسري .
وما َكن لهذه الرسـاةل أن تكمتل لوال فضـل هللا َّ ُ ،مث توجهيات املرشف ادلكتور قدور ابراهمي
عامر املهايج  ،فمك خسا بعلمه ووقته المثني ًّ
حاًّث خطاي  ،حر ًيصا عَل خروج البحث يف أحسـن
جيـزى به
صورة صيـاغة ومضـموانً ومهن ًجا  .وليس أمـايم االَّ أن أتو َّجـه اىل هللا أن جيـزيَه خري ما َ
العلمـاء اخمللصني وأن يبـارك يف علمه ووقته وأهِل.
كام أزيج صادق الشـكر مكَّ ًال ابدلعاء اىل وادليت احلبيبة اليت ما فتئت تدعو يل،
وتسـتحث ُّين عَل اكامل رحليت العلم ّية  ،وتعينين بتوجهياهتا السديدة  .أسأل هللا أن جيزهيا خري ما جزى
به وادلً ا عن ودله .
حب القرأن واالحساس ببالغته ،فمك اس ُ
متعت اليه اترة
وأترمح عَل أ َّول من غرس يف نفيس ّ
يرتِل يف أرجاء منـزلنا العامر بصوته العذب  ،واترة يدعو الواحد الحد أن جيعل القرأن العظمي ربيـع
ذين و تتـردّد أصـداؤه يف جنبايت ،
يرن يف أ ّ
قلوبنا  .ان َّه وادلي احلبيب  -رمحـه هللا  -ما زال صوته ّ
 4محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير ،ج  ، 1ص . 99
ز

املقـــــــدّ مـــــــــــــــــــــة
فاللهم ارمحه رمحة واسعة ،وأسكنه فس يح جنّاتك.
والشكر بعد الخويت ال َّعزاء و ن ّ
حساسا وأم ًال ودعاء.
لك قلب نبض لهذا البحث ا ً
فاللهم اجزمه مجي ًعا ،و َّ
ك من أهداين عل ًما انف ًعا خري اجلزاء  ،اللهم ثقـّل موازيهنم وقوهلم بفضكل  ،انك
ويل ذكل والقادر عليه.
ّ
ويف اخلتام أسأل املوىل ّعز وج ّل أن يتجاوز عن تقصريي  ،تما قصدت من موضوعي هذا االَّ
الراب ن ّين أمتّع البرص بلطائف
أن أانل رشفة من أعذب مهنل  ،وحس يب أن أقف خاشعة أمام اجعازه ّ
من به من فضـل وكرم  ،وأتوب اليه مما نـدَّ به
نظمه  ،وأرهف السمع لعظمي بيانه  .وأمحـد هللا عَل ما َّ
ال َفهم ،أو ز َّل به القّل  ،وأصيل وأ ن ّ
سّل عَل خري خلقه ،وأ ّن
شدمه خش ية هل وأعظمهم طمأنينة بربّنه  ،نب نيّنا
محمد وعَل أهل وحصبه أمجعني .

ح

املقـــــــدّ مـــــــــــــــــــــة

ط

املدخـــــــل
مفهوم الإجعاز وتطوره عرب العصور :
الإجعاز هو الفوت والس بق ،ويطلق عىل الفائز السابق خلصمه  ،اذلي جعل خصمه عاجزا
عن اإدراكه  . 5والإجعاز البالغي هو اذلي ذهب اإليه الأكرثون من علامء أأهل النظر وس يطر عىل
يصح به التحدي ابلسورة الواحدة
مباحث املتلكمني يف الإجعاز ،سواء مهنم من جعلوه الوجه اذلي ّ
من القرأن .والإجعاز عند اجلرجاين (174ه) هو حسن النظم والتأأليف  ،والنظم هو تويخ معاين
النحو و أأحاكمه فامي بني اللكامت امجلل .

6

وإاجعاز القرأن هو أأنه أأجعز الاكفرين عن أأن يأأتوا مبثهل  ،فكذبوا رسول هللا ،وزمعوا أأ ّن القرأن
اذلي معه ليس الكم هللا  ،وإانّام هو الكم برش أخر.كام زمعوا القدرة عىل معارضته  ،فتحدامه هللا
تعاىل أأن يؤلفوا مثهل  ،ولكهنم مل يس تطيعوا وجعزوا  ،فصار القرأن معجزا هلم  ،و أأوقع هبم العجز
والضعف والقصور والتأأخّر .فاإجعاز القرأن اإذن هو عدم قدرة الاكفرين عىل معارضة القرأن  ،وقصورمه
عن الإتيان مبثهل  ،رمغ توفر ملكهتم البيانية  ،وتقرير جعزمه .
كام تتعلق ابإجعاز القرأن أأمور هامة تمتثل يف كون قليل القرأن وكثريه يف شأأن الإجعاز سواء ،
ويف كون الإجعاز يف بيان القرأن ونظمه ومباينة خصائص بيانه خلصائص بيان لغة العرب  ،ويف قدرة
العرب عىل الفصل بني الكم البرش والكم غريمه  ،ويف معرفهتم أأن املطلوب مهنم يف التحدي هو مثل
هذا البيان القرأين  ،ويف أأنه مل يكن املطلوب مهنم يف التحدي الإتيان مبثل القرأن مطابقا ملعانيه ،وإامنا
املطلوب مثهل يف البيان فقط  ،و أأ ّن التحدي يف القرأن مس متر اإىل يوم ادلين للاكفرين املنكرين الزامعني
القدرة عىل املعارضة .
5
6
7
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صالح عبد الفتاح اخلادلي  ،اإجعاز القرأن البياين  ،ص . 41
عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 11
انظر مقدمة حتقيق محمود شاكر يف كتاب دلئل الإجعاز لعبد القاهر اجلرجاين  ،ص . 6
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املدخـــــــل
والواقع أأن املصنفات ا ألوىل يف الإجعاز عىل اختالف مذاهب أأحصاهبا اكنت أأش به مبباحث
بالغية  .وبعد أأن اس تقلت البالغة ابلتأأليف والتصنيف ّ ،
وجت اإىل ددمة الإجعاز البالغي  ،يقول
الزخمرشي  « :ل بد من عمل البيان واملعاين لإدراك معجزة رسول هللا ومعرفة لطائف جحته.8».
لقد جاء العلامء بأراء خمتلفة ىف الوجوه الىت جعلت القرأن الكرمي معجزا اإىل يوم القيامة
وسأأذكرها فامي يىل ابلختصار الشديد:
من هذه ا ألقوال القول ابلفرفة  ،ومعناه أأن هللا رصف العرب عن معارضته وسلب عقوهلم ،
واكن من املمكن أأن يعارضوا القرأن ،ولكن هللا تعاىل سلب صالحيهتم ففرفهم عن املعارضة .فشأأن
هذا الإجعاز مثل سائر املعجزات ل ألنبياء .
ولكن هذا القول فاسد للوجوه التية :مهنا أأن حتدي هللا تعاىل يدل عىل جعزمه مع بقاء
قدرهتم ،ألن هللا تعاىل لو سلهبم القدرة مل يبق فائدة لجامتعهم .ومهنا أأن الإجامع منعقد عىل اإضافة
الإجعاز اإىل القرأن وىف القول ابلفرفة يضاف الإجعاز اإىل هللا تعاىل بأأنه أأجعز الناس اكفة عن معارضته ،
وهذا الإجعاز غري راجع اإىل القرأن الكرمي ول اإىل حس نه وإاىل مزاايه وهذا القول مردود  .ومهنا أأنه يلزم
من القول ابلفرفة فساد أخر وهو زوال الإجعاز بزوال زمان التحدي ،ألن الفرف اكن راجعا اإىل
الناس اذلين اكنوا موجودين يف زمن الرسول صىل هللا عليه وسمل  ،فاإذا انتقلوا من هذه ادلنيا انهتى
الفرف فمل يبق الإجعاز القرأين ،ويف ذكل خرق لإجامع ا ألمة عىل بقاء معجزة الرسول العظم ول
معجزة هل ابقية سوى القرأن ودلوه من الإجعاز يبطل كونه معجزة .

8

جار هللا الزخمرشي  ،الكشاف  ،اجلزء الث ّاين  ،ص .3
2
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يقول الباقالين  « :اذلي يوجب الاهامتم التام مبعرفة اإجعاز القرأن  ،أأ ّن ّنبوة نبيّنا عليه السالم
بنيت عىل هذه املعجزة  .فأأما دلةل القرأن فهىي عن معجزة اتمة ّ ،معت الث ّقلني  ،وبقيت بقاء
العفرين  ،ولزوم احلجة هبا يف أأول وقت ورودها اإىل يوم القيامة اإىل حد واحد».

9

ومهنا أأن من وجوه كون القرأن معجزا  ،هو أأن وجه الإجعاز راجع اإىل التأأليف اخلاص به ل
مطلق التأأليف  ،وهو بأأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة  ،وعلت مركباته معىن  ،بأأن يوقع لك فن يف
مرتبته العليا يف اللفظ واملعىن  .فالإجعاز راجع اإىل حسن اللكامت وحسن الرتكيب بعضها مع بعض
وحسن املعاين املوجودة يف مركباهتا.
ومهنا أأن الإجعاز يف ما فيه من الإخبار عن الغيوب املس تقبةل  .و ىف ما تضمن من اإخبار عن
قصص ا ألولني وسائر املتقدمني .
ومهنا أأن التحدي اإمنا وقع بنظمه وحصة معانيه وتوايل فصاحة أألفاظه  ،اإجعازه أأن هللا أأحاط
بلك يشء علام و أأحاط ابلالكم لكه علام ،وهبذا جاء نظم القرأن يف الغاية القصوى من الفصاحة.ومهنا أأن
وجه الإجعاز يف الفصاحة و يف ما فيه من النظم والتأأليف والرتصيف ،و أأنه دارج عن مجيع وجوه النظم
املعتاد يف الكم العرب ومباين ألساليب خطاابهتم .
ومهنا أأنه يشء يوجد ابحلس واذلوق ولكن ل ميكن التعبري عنه .ومهنا أأن لإجعاز القرأن وجا
أخر ذهب عنه الناس فال ياكد يعرفه اإل الشاذ ىف أحادمه  ،وهو صنيعه ابلقلوب وتأأثريه يف النفوس ،
وهذا يدل عىل كامل أأثر القرأن يف القلوب  ،حىت يف قلوب اذلين أأرادوا قتل النيب صىل هللا عليه
وسمل .ومهنا وهو قول أأهل التحقيق أأن الإجعاز وقع جبميع ما س بق من ا ألقوال ل بلك واحد عن
انفراده.
9

أأبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرأن  ،ص.41
3

املدخـــــــل
لقد اكن أأول اس تعامل ملصطلح الإجعاز يف القرن الثالث الهجري  ،عىل يد عيل بن ربن
) ، 10وإابراهمي بن س يار النظام (734ه)  ،و أأ ّقر

النيب
الطربي ( 717ھ) يف كتابه ( أية ّ
ابلفرفة أأي أأن هللا رصف الكفار عن معارضة القرأن  ،مث اجلاحظ ( 711ه) يف كتابه ( نظم القرأن )
وقال ابلإجعاز البياين  ،وابن قتيبة (776ه) يف كتابه ( تأأويل مشلك القرأن ) .
ويف القرن الرابع الهجري شهد الإجعاز هنضة كبرية  ،فبد أأ الالكم عنه يأأدذ طابع التقعيد
والتنظمي والرتتيب  ،وشهد تأأسيس أأفاكر وأراء أأصيةل عىل أأيدي  :الرماين (381ه) يف كتابه (النكت
يف اإجعاز القرأن)  ،واخلطايب (388ه) يف كتابه (البيان يف اإجعاز القرأن).
أأ ّما القرن اخلامس الهجري  ،فقد شهد توس يع القول يف اإجعاز القرأن وبسط ا ألدةل عليه ،
وتفصيل القول يف وجوهه  ،ومت ذكل عىل يد الباقالين (113ه) يف كتابه (اإجعاز القرأن)  ،واجلرجاين
(174ه) يف كتابه ( دلئل الإجعاز ) .ويف القرن الرابع عرش الهجري شهد الإجعاز انطالقة واسعة عىل
أأيدي علامء وابحثني فصلوا القول يف حقيقته  ،ويف وجوهه و أألوانه  ،ويف أأمثلته وتطبيقاته.

11

وهبذا انتقلت دراسة اإجعاز القرأن من نظرات مجمةل اإىل دراسة مفصةل  ،وحتول النظر اإىل
الإجعاز من كونه وس يةل اإىل غاية سامية يه اإثبات النبوة واملصدر الرابين للقرأن ،لتكون ادلراسة غاية
حبد ذاهتا  ،أأمام التعبري القرأين نفسه  ،و أأساليب البيان املعجز فيه  ،ومظاهر النظم ادلقيق السايم
فيه ،و أأصبح علام مس تقال هو عمل البالغة القرأنية  ،أأو عمل أأساليب البيان يف القرأن  ،أأو عمل النظم
القرأين الرائع  12.يقول الإمام الش يخ أأبو بكر الباقالين (113ھ)  « :والوجه الثالث أأنه بديع النظم
،جعيب التأأليف ،متناه يف البالغة اإىل احلد اذلي يعمل جعز اخللق عنه.وما يش متل عليه بديع نظمه
10
11
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أأبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرأن  ،ص . 84
صالح عبد الفتاح اخلادلي  ،اإجعاز القرأن البياين  ،ص . 81
صالح عبد الفتاح اخلادلي  ،ص . 418
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املدخـــــــل
املتضمن ل إالجعاز وجوه  ،مهنا :ما يرجع اإىل امجلةل ،وذكل أأ ّن نظم القرأن عىل تفرف وجوهه ،وتباين
مذاهبه دارج عن املعهود من نظام مجيع الكهمم  ،ومباين للمأألوف من ترتيب خطاهبم  ،وهل أأسلوب
خيتص به  ،ويمتزي يف تفرفه عن أأساليب الالكم املعتاد ».

13

مفهوم اخلوف والرجاء :
مفهوم اخلوف :
اخلوف هو اذلي ّ
يكف اجلوارح عن املعايص ويقيدها ابلطاعات  ،مل يؤثر يف اجلوارح فهو
حديث نفس  .ول يتحقق اإل ابنتظار مكروه اكلنار أأو املعايص اليت تؤدي اإىل مكروه يف الخرة .
فاخلوف من املعصية خوف الصاحلني  ،واخلوف من هللا خوف املوحدين الصديقني وهو مثرة املعرفة
ابهلل .
واخلوف هو تأأمل القلب واحرتاقه بسبب توقّع مكروه يف الاس تقبال  .14هذا هو اخلوف اذلي
أأمر هللا تعاىل به و أأوجبه ورشطه يف الإميان  .و قد ورد يف القرأن الكرمي لكّه إا ّما مبعناه اذلي وضع
ألجهل وإا ّما ّالرجاء مبعىن اخلوف لتالزهمام ّ
الشديد .و أل ّن مس تق اخلوف من حبر الغضب ومس تق
ّالرجاء من حبر ّالرمحة اكنت غلبة اخلوف أأصلح من غلبة ّالرجاء لغلبة املعايص و الاثم.

15

واخلوف يد ُّل عىل ُّاذلعر والفزع  .وهو توقُّع مكروه عن أأمارة مظنونة أأو معلومة ،وضدُّه
ا ألمن ،ويسـتعمل يف ا ألمور ادلنيـويَّة وا ألخرويَّة .وهناك َمن َّعرف اخلوف بأأن َّه :انفعال يف النفس
حيدث لتوقُّع ما ي ِرد من املكروه أأو يفوت من احملبوب.
13
14
15
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املدخـــــــل
تصور يشء قريب الوقوع ،
وعند علامء النفس :هو انفعال ٌّ
نفيس عنيف يع ِرض عند ُّ
يس تجيب هل اجلسم ُّ
بتغريات واسعة املدى ،قد تدفعه اإىل الهرب والفرار ،أأو الكامتن والإخفاء  ،أأو
السوي يف اتِّقاء ا ألخطار اليت ِّ
هتدد حياته ،ويدفعه اإىل جتنُّب
مجود احلركة  .16فاخلوف يفيد الإنسان
َّ
املعايص ،واحلرص عىل الطاعات.
القوي فهيا الضعيف ،مظلمة كبحر
احلق خميفة موحشة يفرتس ُّ
ا َّإن احلياة مع ال ُبعد عن ادلين ّ ِ
يتبو أأ الإنسان
ّ ٍّ
جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حساب .لكهنَّ ا مع الإميان جنَّات وارفة الظالل َّ
العزة
مباركة يمثر وينتج  ،ويعيش أمنًا يف كنف الإسالم  ،فهو دين ا ألمن وا ألمان و َّ
فهيا حياة طيـِّبة َ
وحيرره من اخلوف مما سواه  ،ليأأدذ بيده
يزود الإنسان بزاد التقوى واخلش ية من هللاِ ّ ،
والكرامة ِّ ،
حنو احلياة الط ّيِبة يف ادلنيا والخرة ،وحيم َيه من أأعاصري اخلوف واجلنب اليت تعصف بأأمنه واطمئنانه ،
وجتعهل يتخ َّبط يف فزع ورعب دامئني  ،بسبب داء الغفـةل اذلي يرسي يف نفسه  ،ليغتال َّ
لك صاحلة
ودري.
ول أأد ّل عىل هذا النـوع من قلوب املنافقني واملنحرفني اليت تنفر من ِ ّ
لك دري تُد َع اإليه ألهنا
داوية مزعزعة الإحساس ،متو ِ ّجسـة من املسـتقبل ومن جمهول احلياة  .وش تَّان بني هذه الصورة
املظلمة القامتة ،والصورة املرشقة اليت تقابلها ..صـورة اخلوف من هللا ،مفن خـاف هللا أمنه من ِ ّ
لك
يشء  ،ومن مل ِ
خيـف هللا أأخـافه من ِ ّ
لك شـيء .

16

صفوت عبد الفتاح محمود  ،كتاب اخلوف والرجاء  ،ص . 773
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تدرك نتاجئه ،بل
ا َّإن اخلوف من هللا تعاىل انبع من ُحسـن املعرفة به .فليس و َج ًال مهبَ ًما ل َ
شعور واحض بعظمة اخل َّالق س بحانه ،وما يليق به من همابة وإاجالل .فاخلوف منه تعاىل خيتلف عن
أأ ِ ّي خوف بأأن َّه ِ
هراب منه  ،كام أأن َّه خمافة مقرونة حبالوة ُوطـمأأنينة وسـكينة وحمبَّة.
هراب اإليه  ،ل ً
يوجب ً
يح يف ُحمك نفسه وضبط سلوكه.
هذا اخلوف احملمود ،وهذه املشـاعر ل يس تغين عهنا ٌّ
البفري  :اي أأاب سعيد ،كيف نصنع؟ جنالس أأقوا ًما خيوفوننا حىت تاكد قلوبنا
قيل للحسن
ِّ
تطري! فقال :وهللا إان َّك ا ْإن ختالط أأقوا ًما خيوفونك حىت يدر َكك أأمن  ،دري كل ِمن أأ ْن تصحب أأقوا ًما
يؤ ِّمنونك حىت يدر َكك اخلوف.17
وللخوف أأنواع خمتلفة  :مهنا ما هو محمود اكخلوف من هللا تعاىل  ،حيامن حيول بني الإنسان
وبني املعايص ويدفعه اإىل الاجهتـاد يف العبادة ،فيح ِقّق هل السـكن والاطـمئنان  ،أأ َّما حني يؤ ِ ّدي اإىل
اليأأس والقنوط والامتدي يف املعصية يكون مذمو ًما  .وقد ذكر رسـول هللا

أأسـباب الرجاء و أأكرث

مهنا  ،ليعاجل به صـدمة اخلوف املفرط املفضـي اإىل القنوط.18
فطري ل يُالم عليه العبد إالَّ اإذا اكن سببًا لرتك واجب ،أأو فعل
بيـعي أأو ّ
وهناك خوف ط ٌّ
يض سـببه الضالل وخواء القلب يأأيت يف
حمرم  ،اكخلـوف من املوت أأو القتال  .ومن اخلوف ما هو َم َر ّ
َّ
خـص
صورة ُرعب غامض أأو ُجنب شـديد مينع صاحبه من مواجـهة الناس وجيـعهل يتخـ َّبط .وقد َّ
القرأن املنافقني هباته اخملاوف ووصـفهم مبرض القلب يف غري أية.ومن أأنواع اخلوف رعب يقذفه هللا يف
قلوب أأعدائه لنفرة أأوليائه .

17
18

أأبو حامد الغزايل  ،اإحياء علوم ادلين  ،ج  ، 1ص .471
أأبو حامد الغزايل  ،اإحياء علوم ادلين  ،ج  ، 1ص.61
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اخلوف بني اخلشوع واخلضوع واخلش ية :
الفرق بني اخلشوع وبني اخلضوع  ،أأ َّن ا أل َّول ل يكون إالَّ
واخلشوع يد ُّل أأصهل عىل التطا ُمن  .و ّ
توصـف به اجلوارح  ،أأ َّما الخر فال يقتيض أأن يكون
مع اخلوف  ،فميكن أأن يضاف اإىل القلب  ،و َ
معه خوف  ،ذلا ل جيـوز اإضافته اإىل القلب19.والفرق بينه وبني اخلوف أأ َّن اخلشوع ل يأأيت إالَّ عن
انفعال صادق وإاحساس عظمي جبالل من ُخيشع هل ،أأ َّما اخلوف فميكن أأن حيدث عن قهر وإارهاب.20
وإاذا قاران بني خشوع املؤمنني جنده يف ادلنيا و خشوع الكفار جنده يف الخرة  ،أل ّن املؤمنني
خيشعون يف ادلنيا عن صدق اإميان وتقوى  ،أأما الكفار فيخشعون بعد أأن يأأيت اليوم اذلي يوعدون
خوفا ورهبة ّ
وذةل .
والإنسان ل خيشع اإل عن انفعال صادق جبالل من خيضع هل  .و أأما اخلوف فقد ينجم عن قهر
أأو تسلط ،كام قد يكون اخلضوع لكفا عن نفاق أأو خوف ،أأو تقية أأو مداراة.
أأ ّما اخلش ية فتتعلق يف القرأن بأأمر ُخيىش  ،اكلغيب والساعة واليوم الخر والإمالق والطغيان.
أأو بذات فتكون هلل وحده ،أأو بوصف أأو بيان حلال املؤمنني يف هذه احلياة ادلنيا .
وتفرتق عن اخلوف  ،يف أأهنا تكون عن يقني صادق بعظمة من خنشاه  ،ولك خش ية يف القرأن الكرمي
يه يف احلياة ادلنيا دار الابتالء ل الخرة  .وتس ند خش ية هللا يف القرأن اإىل اذلين يبلغون رسالت
رهبم  ،ومن ات ّبع اذلكر واملؤمنني ،والعلامء  ،واذلين ريض هللا عهنم ورضوا عنه.

19
20

عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ  ،الإجعاز البياين للقرأن  ،ص .776
صفوت عبد الفتاح محمود  ،كتاب اخلوف والرجاء  ،ص .771
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ومن الفروق ادلقيقة بني املرتادفات َّ
تتجىل خصوص َّية اللفظ القرأ ِ ّين و ِدقَّة اختياره  ،وما حي ِقّقه
انتظامه يف س ياقه من قمية بيان َّية عظمية  .فلو نُزعت لكمة من كتاب هللاَّ ُ ،مث أأدير لسان العرب يف أأن
يوجد أأحسن مهنا أأو أأد ّل عىل املعىن  ،مل جيد .

21

مفهوم الرجاء :
ّالرجاء ممدود نقيض اليأأس  .نقول رجا يرجو رجاء  ،و من قال رجاة أأن يكون كذا فقد أأخطأأ،
اإمنا هو الرجاء  .و ّالرجو املبالة  ،يقال ما أأرجو أأي ما أأابيل  22.و الرجاء هو ارتياح القلب لنتظار ما
هو حمبوب عنده  ،ولكن ذكل احملبوب املتوقع لبدّ و أأن يكون هل سبب  ،فال يُطلق امس الرجاء و
اخلوف إا ّل عىل ما يرتدد فيه  ،أأ ّما ما يقطع به فال  .اإذن امس ّالرجاء إانّام يصدق عىل انتظار حمبوب
متهّدت مجيع أأس بابه ادلّ ادةل حتت اختيار العبد ،و مل يبق إا ّل ما ليس يددل حتت اختياره و هو
فضل هللا تعاىل بفرف القواطع و املفسدات .

23

والعمل عىل الرجاء أأعىل منه عىل اخلوف  ،ألن أأقرب العباد اإىل هللا تعاىل أأحهبم هل  ،واحلب
يغلب الرجاء  ،واعترب ذكل مبلكني خيدم أأحدهام خوفا من عقابه  ،والخر رجاء لثوابه .

24

والرجاء أأبدا معه خوف  ،كام أأن اخلوف معه رجاء  ،وقد يكون الرجاء مبعىن اخلوف  .كقوهل
تعاىل َّ ﴿ :ما َل ُك ْم ََل َت ْر ُج َون ِل َّل ِه َو َق ًارا ﴾ ، 25أأي ل ختافون عظمة هللا .
تكرر قوهل تعاىل ِ ﴿ :ل َمن يَشَ اء ﴾ كثريا  ،يف القرأن الكرمي معوما  ،ويف سورة التوبة
وقد ّ
خصوصا  ،ويف ذكل نعمة عظمية من وجني  :أأحدهام أأهنّ ا تقتيض أأ ّن لك ميت عىل ذنب دون الرشك
21
22
23
24
25

صفوت عبد الفتاح محمود  ،كتاب اخلوف والرجاء  ،ص .71
اخلليل بن أأمحد الفراهيدي  ،كتاب العني  ،ص .476
أأبو حامد الغزايل  ،اإحياء علوم ادلين  ،اجلزء  ،1ص.431
أأبو حامد الغزايل  ،اإحياء علوم ادلين  ،اجلزء  ،1ص . 414
سورة نوح [ ] 43
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مفرا  .والثاين أأ ّن تعليقه ابملشيئة فيه نفع للمسلمني  ،وهو أأن
ل يقطع عليه ابلعذاب  ،وإان مات ًّ
يكونوا عىل نفع وطمع .

26

فاملغفرة من هللا تعاىل تكون ملن اقتضته مش يئته  ،تفضّ ال منه وإاحساان ورمحة  .فهو كثري
املغفرة و الرمحة  ،يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه .وهو اذلي يقبل التوبة  ،وهو الرحمي ابلتائبني
يفروا عىل عىل ذنب .
اذلين يثيهبم عىل ما قدّ موا من معل  ،ومينعهم اخلوف أأن ّ
وتأأدري العذاب عن الكفار برمحة هللا  ،و ل نصيب هلم يف رمحته  .ذكل أأ ّن الرمحة اليت مبعىن
النعمة  ،ل خيلو مهنا مؤمن ول اكفر  ،و أأ ّما الرمحة اليت يه الغفران و الرضا  ،فليس للاكفرين فهيا
نصيب .كام أأ ّن رمحة هللا حمظورة عىل الكفار يوم القيامة  ،فأأ ّما يف ادلنيا ،فاإهنم ينالون مهنا العافية و
الرزق  27.و من أأجل ذكل تنوعت ا ألغراض البالغية من اإطامع  ،وهتييج ،وترغيب  ،وترهيب ،
وحتفزي  ،وهتويل  ،وتوبيخ يف مقامات متنوعة من أأساليب اذلكر احلكمي .
تنوعة
وبتأأ ُّمل ما ورد يف الكتاب العزيز من معاين اخلوف و الرجاء  ،تربز طرق أأداهئام امل ِّ
فتارة يأأتيان بلفظهيام رصاحة  ،كقول هللا تعاىل َ ﴿:و ْاد ُع ُوه َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا ِإ َّن َر ْح َم َت ّالل ِه َقر ٌ
يب ّ ِم َن
ِ
ْال ُم ْح ِس ِن َين﴾.28

واترة يكون التعبري بأأحد مرادفاهتام ليهنض ابملعىن بدقَّة متناهية يف ادللةل الصوت َّية واملعنويَّة ،ل
َ
ينافسه فهيا لفظ من ا أللفاظ اليت تقارب معناه  ،كقول هللا تعاىل َ ﴿ :و َي ْد ُع َون َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َو َك ُانوا ل َنا
َ 29
َخ ِاش ِعين ﴾

26
27
28
29

كتاب اخلوف و الرجاء  ،صفوت عبد الفتاح محمود  ،ص . 418
صفوت عبد الفتاح محمود  ،كتاب اخلوف و الرجاء  ،ص . 468
سورة ا ألعراف [ ] 16
سورة ا ألنبياء [ ] 11
10

املدخـــــــل
ال ّتعريف بسورة ال ّتوبة:
تعدّ سورة التوبة من السور املدنية إا ّل اليتني ا ألدريتني مفكيتان وأايهتا مائة وثالثون وقيل
مائة وتسع وعرشون ،ويه السورة التاسعة يف ترتيب سور القرأن الكرمي بعد سورة ا ألنفال مبارشة
ولو أأهنّ ا نزلت بعد املائدة يف قول الزخمرشي وبعد الفتح يف قول جابر بن زيد .وهذه السورة أخر
السور نزول عند امجليع ويه ّالرابعة عرشة بعد املائة يف عداد نزول سور القرأن الكرمي وامجلهور عىل
ّ
السور ّ
الطوال .30ونزلت براءة يف نقض ما بني
أأهنّ ا نزلت دفعة واحدة فتكون مثل سورة ا ألنعام بني ّ
رسول هللا واملرشكني من العهد اذلي اكنوا عليه فامي بيهنم وبينه  ،و العهد هو أأن ل يصد عن البيت
أأحد ول يتعرض حلاج و ل معمتر ول يقاتل يف الشهر احلرام.
السورة املاضية من ات ّباع ادلّ اعي
ومقصود سورة براءة هو معاداة من أأعرض ّمعا دعت اإليه ّ
اإىل هللا يف توحيده و اتّباع ما يرضيه وموالاة من أأقبل عليه  ،و أأد ّل ما فهيا عىل الإبالغ يف هذا
املقصد ّقصة اخمللّفني فاإهنّ م -لعرتافهم ابلتخلّف عن ادلّ اعي بغري عذر يف غزوة تبوك احملمتل عىل وجه
بعيد مهنم  ،ريض هللا عهنم ل إالعراض ابلقلب -جهروا و أأعرض عهنم ّ
بلك اعتبار ّ
حىت ابلالكم ،
فذكل معىن تسميهتا ابلتّوبة .

31

والرباءة اخلروج و ّ
التقّص ممّا يتعب ورفع التّبعة  ،و ملّا اكن العهد يوجب عىل املتعاهدين
العمل مبا تعاهدوا عليه  ،و يعدّ الإدالف بيشء منه غدرا عىل اخمللف ،اكن الإعالن بفسخ العهد براءة
من ال ّتبعات اليت اكنت حبيث تنشأأ عن اإدالف العهد .
30
31
32

32

محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير ،ج  ،41ص.17
برهان ادلّ ين أأيب احلسن اإبراهمي بن معر البقاعي ،نظم ادلّ رر يف تناسب الايت وا ّلسور  ،اجلزء ، 8ص. 311
محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير ،ج  ،41ص .413
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ويف سورة براءة توبة عىل املؤمنني وتربئة من النّفاق وحبث عن حال املنافقني وعن ما
يفضحهم وما هيلكهم  .يقول ّالزخمرشي  « :لها عدّ ة أأسامء  :براءة ،التّوبة ،املقشقشة ،املبعرثة ،املرشدة
اخملزية ،الفاحضة  ،املثرية ،احلافرة  ،املنلكة ،املدمدمة  ،سورة العذاب أل ّن فهيا التوبة عىل املؤمنني ،
ويه تقشقش من النفاق أأي ّتربئ منه  ،وتبعرث أأرسار املنافقني ،تبحث عهنا وتثريها وحتفر عهنا
وتفضحهم وتنلكهم وترشد هبم وختزهيم وتدمدم علهيم.33».
واكنت تسم احلافرة ألهنا حفرت عىل قلوب املنافقني وذكل أأنه ملا فرض القتال تبني املنافق
من غريه ومن يوايل املؤمنني ممن يوايل أأعداءمه  34.ولهذه السورة الكرمية هدفان أأساس يان هام بيان
القانون الساليم يف معامةل املرشكني و أأهل الكتاب ،واظهار ما اكنت عليه النّفوس حيامن استنفرمه
ِ
ِ
ّالرسول لغزو ّالروم .
وقد عرضت سورة التوبة عهود املرشكني فوضعت لها حد ًا ،ومنعت ّ
جح املرشكني لبيت هللا
احلرام ،وقطعت الولية بيهنم وبني املسلمني ،ووضعت ا ألساس يف قبول بقاء أأهل الكتاب يف اجلزيرة
واملرشكني عهود ومواثيق ،كام اكن بينه وبني

العربية ،واابحة التعامل معهم .لقد اكن بني النيب
ِ
أأهل الكتاب عهود أأيضا  ،ولكن املرشكني نقضوا العهود وتأمروا مع الهيود عدة مرات عىل حرب
املسلمني  ،ودانت طوائف الهيود ما عاهدوا عليه رسول هللا

33
34

خمرشي  ،الكشاف  ،ص. 711
جار هللا ّالز ّ
حميي ادلين ادلرويش  ،معاين القرأن وإاعرابه  ،ص . 137
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ونقضوا عهوده مرات ومرات .
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و أأ ّما الهدف الث ّاين فهو رشح نفس يات املسلمني حني استنفرمه رسول هللا

لغزو ّالروم.

وقد حتدّ ثت الايت عن املنافقني وفضحت أأساليب نفاقهم  ،ابعتبار خطرمه ادلّ امئ عىل السالم
ِ
شوال وذي القعدة وذي احل ّجة .
واملسلمني  .وقد اختلف يف وقت تاكمل نزول سورة براءة بني ّ
السورة
كام اختلف العلامء يف سبب سقوط البسمةل من أأ ّول سورة براءة  ،مفن ذكل أأ ّن هذه ّ
قد نزلت بنقض العهد اذلي اكن بني النيب

النيب
و املرشكني  ،و اكن قد بعث هبا ّ

عيل بن
ّ

أأيب طالب ريض هللا عنه  ،فمل يبسمل عىل ما جرت به عادهتم يف نقض العهد من ترك البسمةل .
ومن ذكل أأيضا أأ ّن ا ألنفال و براءة سورة واحدة  ،فمل تكتب البسمةل يف أأ ّول براءة  ،واكن ذكل يف
ابلس يف ل أأمان فهيا  ،وبسم
دالفة عامثن بن عفّان ريض هللا عنه  .وقول أخر بأأ ّن براءة قد نزلت ّ
هللا ّالرمحن الّرحمي أأمان  ،ذلكل مل ُجيمع بيهنام  .أأ ّما القول الخر الأكرث حصّة عند العلامء فهو أأ ّن البسمةل
السالم ما نزل هبا .
مل تذكر يف أأ ّول براءة أل ّن س ّيدان جربيل عليه ّ

35

سبب نزولها :
صاحل رسول هللا

قريشا عام احلديبية عىل أأن يضعوا احلرب عرش س نني فددلت خزاعة

يف عهده  ،وددل بنو بكريف عهد قريش.ولكن ذكل مل يمت ،فتوالت غزوات ّالرسول

اإىل س نة

تسع ،حيث أأقام ابملدينة بعد انفرافه من ّ
احملرم وصفرا وربيعا ا أل ّول وجامدى
الطائف ذا احل ّجة و ّ
ا ألوىل.

 35محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير ،ج  ،41ص.417
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الس نة كره
ّمث خرج يف رجب ابملسلمني اإىل غزوة تبوك و يه أخر غزوة غزاها  ،ويف تكل ّ
حيج
احلج ليك ل خيالط املرشكني ويسمع تلبيهتم اليت فهيا من ا إلرشاك ابهلل الكثري .فأأ ّمر أأاب بكر بأأن ّ
ّ
عيل
بأأهل املومس ويقر أأ علهيم أأربعني أية من صدر براءة  .فل ّما خرج أأبو بكر دعا رسول هللا
ّ
ريض هللا عنه ليقر أأ براءة عىل النّاس ّ
حيج بعد عامه ذكل مرشك ول
حىت خيمتها وخيرب املرشكني بأأن ل ّ
يطوف ابلبيت عراين  ،وبأأن ل يددل اجلنّة إا ّل نفس مسلمة  ،ومن اكن هل عهد عند رسول هللا
فهو هل اإىل مدّ ته  ،ومن ل مدّ ة هل فأأربعة أأشهر .
لعيل أأ ّن ّالرسول
واكنت احلمكة من اإعطاء براءة ّ

أأراد أأن يقطع أألس نة العرب ابحل ّجة ،

ومه اذلين عهدوا أألّ حي ّل العقد إا ّل اذلي عقده أأو رجل من أأهل بيته براءة تض ّمنت نقض العهد اذلي
عقده ّالرسول

.

حفر أايت اخلوف والرجاء يف سورة التوبة :
متنـوعة تتنافس يف البالغة،
لقد ورد اخلـوف والرجاء يف سورة التوبة يف مواضع كثرية بطرق ّ ِ
وتس تدعي اإىل ما ذكره صاحب املثل السائر (ت637هـ) يف تشبيه صياغة املعاين بصياغة احليل،
فالللئ فهيا ت َّ
ُتخـري وتُنتق  ،مث تُنظم يف أأشاكل خمتلفة ،فتارة تكون اإلكي ًال عىل الر أأس  ،واترة ُجتعل
قالدة يف العنق ،و أأخرى تكون َش ْنفًا يف ا ألذن ،و ِ ّ
ختصه  36.ولهذا لن
للك موضع مهنا هيئة من احلسن ُّ
يسعين أأن أأحفر لك الايت اليت ورد فهيا اخلوف  ،ألن السورة بأأمكلها تاكد تكون لكها خوفا .

 36ضياء ادلين ابن ا ألثري  ،املثل السائر ،اجلزء ا ألول  ،ص.411
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 4ــ حفر أايت اخلوف :
الية

رمقها

ومه
انسلَخَ ا َل ْشه ُُر الْ ُح ُر ُم فَاقْ ُتلُو ْا الْ ُم ْ ِ
فر ُ ْ
ومه َود ُُذ ُ ْ
رش ِك َني َح ْي ُث َو َجدت ُّ ُم ُ ْ
ومه َو ْاح ُ ُ
﴿ فَ ِا َذا َ
َوا ْق ُعدُ و ْا لَه ُْم ُ َّ
لك َم ْر َص ٍّد ﴾

11

اّلل َو ِعندَ َر ُس ِ ِ
رش ِك َني َعهْ ٌد ِعندَ ّ ِ
َدمت ِعندَ الْ َم ْس ِج ِد
وهل الَّ َّ ِاذل َين عَاه ُّ ْ
ون لِلْ ُم ْ ِ
﴿ َك ْي َف يَ ُك ُ
ِ
الْ َح َرا ِم ﴾

17

اّلل ثَ َمنًا قَ ِلي ًال فَ َصدُّ و ْا َعن َسب ِ ِ
﴿ ْاش َ َرت ْو ْا بِأ َاي ِت ّ ِ
ون ﴾
ِيهل اهنَّ ُ ْم َساء َما َاكنُو ْا ي َ ْع َملُ َ
ِ
﴿ َوان ن َّ َكثُو ْا َأيْ َماهنَ ُم ِّمن ب َ ْع ِد َعهْ ِد ِ ْمه َو َط َع ُنو ْا ِيف ِدينِ ُ ْمك فَ َقاتِلُو ْا َأئِ َّم َة ْال ُك ْف ِر اهنَّ ُ ْم َل َأيْ َم َان لَه ُْم
ِ
ِ
ون ﴾
لَ َعلَّه ُْم يَنهتَ ُ َ

11

ول َو ُمه بَدَ ُؤ ُ ْ
ون قَ ْو ًما ن َّ َكثُو ْا َأيْ َماهنَ ُ ْم َو َ َُّهو ْا ِابخ َْراجِ َّالر ُس ِ
اّلل
وُك َأ َّو َل َم َّر ٍّة َأ َ ْختشَ ْوهنَ ُ ْم فَ ّ ُ
﴿ َأ َل تُ َقاتِلُ َ
ِ
َأ َح ُّق َأن َ ْختشَ ْو ُه ان ُك ُنمت ُّم ُؤ ِم ِن َني ﴾
ِ
اّلل ِبأَيْ ِد ُ ْ
نفرُ ُْك عَلَهيْ ِ ْم َوي َْش ِف ُصدُ َور قَ ْو ٍّم ُّم ْؤ ِم ِن َني ﴾
ومه ي ُ َع ِّذهبْ ُ ُم ّ ُ
﴿ قَاتِلُ ُ ْ
يمك َو ُ ْخي ِز ِ ْمه َوي َ ُ ْ
رش ِك َني َأن ي َ ْع ُم ُرو ْا َم َس ِاجدَ هللا َشا ِه ِد َين عَ َىل َأن ُف ِسه ِْم ِاب ْل ُك ْف ِر ُأ ْولَئِ َك َحب َِط ْت
﴿ َما َاك َن لِلْ ُم ْ ِ

47

43

41
47

ون﴾
َأ ْ َمعالُه ُْم َو ِيف النَّ ِار ُ ْمه د ِ َُادل َ
﴿ ان َّ َما ي َ ْع ُم ُر َم َساجِدَ ّ ِ
الص َال َة َوأ ََت َّالز َاك َة َولَ ْم َ ْخي َش الَّ
اّلل َم ْن أ َم َن ِاب ّ ِّلل َوالْ َي ْو ِم ال ِخ ِر َوأَقَا َم َّ
ِ
ِ
اّلل ﴾
َّ

48

ون َّاذله ََب َوالْ ِفضَّ َة َو َل يُن ِف ُقوهنَ َا ِيف َسبِيلِ ّ ِ
رش ُمه ِب َع َذ ٍّاب َأ ِل ٍّمي ﴾
﴿ َو َّ ِاذل َين يَ ْك ِ ُِن َ
اّلل فَبَ ِ ّ ْ

31

﴿ ي َ ْو َم ُ ْحي َم عَلَهيْ َا ِيف انَ ِر َ َجَّنَّ َ فَ ُت ْك َوى هبِ َا ِج َبا ُهه ُْم َو ُجنوهبُ ُ ْم َو ُظه ُُور ُ ْمه ه ََذا َما َك َ ِْن ُ ْمت َلن ُف ِس ُ ْمك

31

15
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نمت تَ ْك ِ ُِنون ﴾
فَ ُذوقُو ْا َما ُك ُ ْ
رش ِك َني َكف َّ ًة َ ََك يُ َقاتِلُونَ ُ ْمك َكف َّ ًة ﴾
﴿ فَ َال ت َْظ ِل ُمو ْا ِف ِهي َّن َأن ُف َس ُ ْمك َوقَاتِلُو ْا الْ ُم ْ ِ

36

َُضو ُه َشيْئًا ﴾
﴿ الَّ تَن ِف ُرو ْا ي ُ َع ِّذ ْب ُ ْمك عَ َذ ًااب َأ ِلميًا َوي َْستَ ْب ِد ْل قَ ْو ًما غَ ْ َريُ ُْك َو َل ت ُ ُّ
ِ
الس ْف َىل َو َ ِلك َم ُة ّ ِ
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي ﴾
يه الْ ُعلْ َيا َو ّ ُ
﴿ َو َج َع َل َ ِلك َم َة َّ ِاذل َين َك َف ُرو ْا ُّ
اّلل ِ َ

31
11

﴿ انْ ِف ُرو ْا ِخ َفافًا َوثِقَا ًل َو َجا ِهدُ و ْا ِبأَ ْم َوا ِل ُ ْمك َو َأن ُف ِس ُ ْمك ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل ﴾

14

﴿ َو ِمهنْ ُم َّمن ي َ ُق ُ
ول ائْ َذن ِ ّيل َو َل تَ ْف ِت ِ ّين َأ َل ِيف الْ ِف ْتنَ ِة َس َق ُطو ْا َوا َّن َ َجَّنَّ َ لَ ُم ِح َيط ٌة ِاب ْل َاك ِف ِر َين ﴾
ِ
اّلل ِب َع َذا ٍّب ِّم ْن
ون ِب َنا الَّ ا ْحدَ ى الْ ُح ْس َنيَ ْ ِني َو َ ْحن ُن ن َ ََرتب َّ ُص ِب ُ ْمك َأن ي ُ ِصي َب ُ ُمك ّ ُ
﴿ قُ ْل ه َْل تَ َرب َّ ُص َ
ِ ِ
ون ﴾
ِعن ِد ِه َأ ْو ِبأَيْ ِدينَا فَ َ َرتب َّ ُصو ْا اانَّ َم َع ُمك ُّم َ َرتب ّ ُِص َ
ِ
﴿ قُ ْل َأن ِف ُقو ْا َط ْوعًا َأ ْو َك ْرهًا لَّن يُ َت َقبَّ َل ِم ُ ْ
نمت قَ ْو ًما فَ ِاس ِق َني ﴾
نمك ِانَّ ُ ْمك ُك ُ ْ

11

اّلل ِل ُي َع ِّذهبَ ُم هبِ َا ِيف الْ َح َيا ِة ادلُّ نْ َيا َوتَ ْزه ََق َأن ُف ُسه ُْم
﴿ فَ َال تُ ْع ِج ْب َك َأ ْم َوالُه ُْم َو َل َأ ْو َلد ُ ُْمه ان َّ َما ُي ِريدُ ّ ُ
ِ
ون ﴾
َو ُ ْمه َاك ِف ُر َ
ون ه َُو ُأ ُذ ٌن قُ ْل ُأ ُذ ُن د ْ ٍَّري لَّ ُ ْمك يُ ْؤ ِم ُن ِاب ّ ِّلل َويُ ْؤ ِم ُن لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني
ون النَّ ِ َّيب َو ِي ُقولُ َ
﴿ َو ِمهنْ ُ ُم َّ ِاذل َين ي ُ ْؤ ُذ َ

17

13
11

64

ول ّ ِ
َو َر ْ َمح ٌة لِ ّ َّ َِّل َين أ َمنُو ْا ِم ُ ْ
ون َر ُس َ
اب َأ ِل ٌمي ﴾
اّلل لَه ُْم عَ َذ ٌ
نمك َو َّ ِاذل َين ي ُ ْؤ ُذ َ
اّلل َو َر ُس َ ُ
وهل فَأَ َّن َ ُهل انَ َر َ َجَّنَّ َ د ِ ًَادلا ِفهيَا َذ ِ َكل الْ ِخ ْز ُي الْ َع ِظ ُمي ﴾
﴿ َأل َ ْم ي َ ْعلَ ُمو ْا َأن َّ ُه َمن ُ َحيا ِد ِد ّ َ

63

﴿ َل تَ ْع َت ِذ ُرو ْا قَ ْد َك َف ْر ُمت ب َ ْعدَ اميَا ِن ُ ْمك ان ن َّ ْع ُف َعن َطأئِ َف ٍّة ِّم ُ ْ
نمك ن ُ َع ِّذ ْب َطأئِ َف ًة ﴾
ِ ِ
ون ِابلْ ُمن َك ِر َويَهنْ َ ْو َن َع ِن الْ َم ْع ُر ِ
ون
وف َوي َ ْقبِضُ َ
ون َوالْ ُم َنا ِف َق ُات ب َ ْعضُ هُم ِّمن ب َ ْع ٍّض يَأْ ُم ُر َ
﴿ الْ ُم َنا ِف ُق َ
ون ﴾
َأيْ ِدهيَ ُ ْم ن َ ُسو ْا ّ َ
اّلل فَن َ ِس هيَ ُ ْم ا َّن الْ ُمنَا ِف ِق َني ُ ُمه الْ َف ِاس ُق َ
ِ
﴿ َوعَدَ هللا الْ ُمنَا ِف ِق َني َوالْ ُمنَا ِف َق ِ
ات َو ْال ُكفَّ َار انَ َر َ َجَّنَّ َ د ِ ِ
اّلل َولَه ُْم
يه َح ْس هبُ ُ ْم َولَ َعهنَ ُ ُم ّ ُ
َادل َين ِفهيَا ِ َ

66
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اب ُّم ِق ٌمي ﴾
عَ َذ ٌ
ون ﴾
َارس َ
﴿ ُأ ْولَئِ َك َحب َِط ْت َأ ْ َمعالُه ُْم ِيف ُّادلنْ َيا َوال ِخ َر ِة َوأُ ْولَئِ َك ُ ُمه الْخ ِ ُ

61

اّلل لَه ُْم َذ ِ َكل ِبأَهنَّ ُ ْم
﴿ ْاس َت ْغ ِف ْر لَه ُْم َأ ْو َل ت َ ْس َت ْغ ِف ْر لَه ُْم ان ت َ ْس َت ْغ ِف ْر لَه ُْم َس ْب ِع َني َم َّر ًة فَلَن ي َ ْغ ِف َر ّ ُ
ِ
َك َف ُرو ْا ِاب ّ ِّلل َو َر ُس ِ ِ
وهل ﴾

81

ون ﴾
﴿ فَلْ َيضْ َح ُكو ْا قَ ِلي ًال َولْ َي ْب ُكو ْا َكثِ ًريا َج َزاء ِب َما َاكنُو ْا َي ْك ِس ُب َ

87

اّلل َأن ي ُ َع ِّذهبَ ُم هبِ َا ِيف ادلُّ نْ َيا َوتَ ْزه ََق َأن ُف ُسه ُْم َو ُ ْمه
﴿ َو َل تُ ْع ِج ْب َك َأ ْم َوالُه ُْم َو َأ ْو َلد ُ ُْمه ان َّ َما ُي ِريدُ ّ ُ
ِ
ون ﴾
َاك ِف ُر َ

81

ُون ﴾
﴿ َرضُ و ْا ِبأَن يَ ُكونُو ْا َم َع الْخ ََوا ِل ِف َو ُط ِب َع عَ َىل قُلُوهبِ ِ ْم فَه ُْم َل ي َ ْف َقه َ

87

ون ﴾
﴿ َرضُ و ْا ِبأَن يَ ُكونُو ْا َم َع الْخ ََوا ِل ِف َو َط َب َع ّ ُ
اّلل عَ َىل ُقلُوهبِ ِ ْم فَه ُْم َل ي َ ْعلَ ُم َ

13

﴿ َأفَ َم ْن َأ َّس َس بُن ْ َيان َ ُه عَ َىل تَ ْق َوى ِم َن ّ ِ
اّلل َو ِرضْ َو ٍّان د ْ ٌَري َأم َّم ْن َأ َّس َس بُنْ َيان َ ُه عَ َ َىل َش َفا ُج ُر ٍّف 411
اّلل َل هيَ ْ ِدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِل ِم َني ﴾
ه ٍَّار فَاهنْ َ َار ِب ِه ِيف انَ ِر َ َجَّنَّ َ َو ّ ُ
الصا ِد ِق َني ﴾
﴿ َاي َأهيُّ َا َّ ِاذل َين أ َمنُو ْا ات َّ ُقو ْا ّ َ
اّلل َو ُكونُو ْا َم َع َّ

441

اّلل قُلُوهبَ ُم ِبأَهنَّ ُ ْم قَ ْو ٌم لَّ ي َ ْف َقهُون ﴾
رص َف ّ ُ
﴿ ََ

477
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 7ــ حفر أايت الرجاء :
رمقها

الية
﴿ فَ َع ََس ُأ ْولَئِ َك َأن يَ ُكونُو ْا ِم َن الْ ُمهْ َت ِد َين ﴾

48

اّلل ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َأن ُف ِسه ِْم َأع َْظ ُم د ََر َج ًة ِعندَ ّ ِ
﴿ َّ ِاذل َين أ َمنُو ْا َوهَا َج ُرو ْا َو َجا َهدُ و ْا ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل
ون ﴾
َو ُأ ْولَئِ َك ُ ُمه الْ َفائِ ُز َ

71

رش ُ ْمه َرهبُّ ُم ِب َر ْ َمح ٍّة ِّمنْ ُه َو ِرضْ َو ٍّان َو َجن َّ ٍّ
ات لَّه ُْم ِفهيَا ن َ ِع ٌمي ُّم ِق ٌمي ﴾
﴿ يُبَ ِ ّ ُ

74

﴿دِِ
اّلل ِعندَ ُه َأ ْج ٌر َع ِظ ٌمي ﴾
َادل َين ِفهيَا أَبَدً ا ا َّن ّ َ
ِ
اّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي ﴾
اّلل ِمن ب َ ْع ِد َذ ِ َكل عَ َىل َمن يَشَ اء َو ّ ُ
وب ّ ُ
﴿ ُ َّمث ي َ ُت ُ

77

اّلل َع ِز ٌيز َح ِكمي ﴾
﴿ َس َ ْري َ ُمحه ُُم ّ ُ
اّلل ا َّن ّ َ
ِ
اّلل الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ ُار د ِ ِ
ات َجن َّ ٍّ
َادل َين ِفهيَا َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة
﴿ َوعَدَ ّ ُ
ات عَ ْد ٍّن َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
ِيف َجن َّ ِ
اّلل َأ ْك َ ُرب َذ ِ َكل ه َُو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُمي﴾77

77
74
77

﴿ لَ ِك ِن َّالر ُس ُ
ول َو َّ ِاذل َين أ َمنُو ْا َم َع ُه َجا َهدُ و ْا ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َأن ُف ِسه ِْم َو ُأ ْولَئِ َك لَه ُُم الْخ ْ ََري ُات َو ُأ ْولَئِ َك ُ ُمه
ون ﴾
الْ ُم ْف ِل ُح َ

88

ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ ُار د ِ ِ
اّلل لَه ُْم َجن َّ ٍّ
َادل َين ِفهيَا َذ ِ َكل الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُمي ﴾
﴿ َأعَدَّ ّ ُ

81

اّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي ﴾
﴿ َأل اهنَّ َا قُ ْرب َ ٌة لَّه ُْم َس ُي ْد ِدلُه ُُم ّ ُ
اّلل ِيف َر ْ َمحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
ون ِم َن الْ ُمه َِاج ِر َين َوا َل َنصا ِر َو َّ ِاذل َين ات َّ َب ُع ُ
اّلل َعهنْ ُ ْم 411
﴿ َو
يض ّ ُ
ون ا َل َّولُ َ
السا ِب ُق َ
ومه ِاب ْح َس ٍّان َّر ِ َ
َّ
ِ
ات َ ْجت ِري َ ْحتهتَ َا ا َلهنْ َ ُار د ِ ِ
َو َرضُ و ْا َع ْن ُه َو َأعَدَّ لَه ُْم َجن َّ ٍّ
َادل َين ِفهيَا أَبَدً ا َذ ِ َكل الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُمي ﴾
11

وب عَلَهيْ ِ ْم ا َّن 417
ون ا ْع َ َرتفُو ْا ب ُِذن ُوهبِ ِ ْم َدلَ ُطو ْا َ َمع ًال َصا ِل ًحا َوأخ ََر َس ِي ّئًا َع ََس ّ ُ
اّلل َأن ي َ ُت َ
﴿ َوأخ َُر َ
ِ
18

املدخـــــــل
اّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي ﴾
َّ
الصدَ قَ ِ
اّلل ه َُو التَّ َّو ُاب 411
ات َو َأ َّن ّ َ
﴿ َألَ ْم ي َ ْعلَ ُمو ْا َأ َّن ّ َ
اّلل ه َُو ي َ ْق َب ُل ال َّت ْوب َ َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َويَأْد ُُذ َّ
َّالر ِح ُمي ﴾
ون ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل 444
﴿ ا َّن ّ َ
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َأن ُف َسه ُْم َو َأ ْم َوالَهُم ِبأَ َّن لَه ُُم اجلَنَّ َة يُ َقاتِلُ َ
ِ
ون َو ْعدً ا عَلَ ْي ِه َحقًّا ِيف التَّ ْو َرا ِة َوال ِجنيلِ َوالْ ُق ْرأ ِن َو َم ْن أَ ْو َىف ِب َعهْ ِد ِه ِم َن ّ ِ
اّلل
ون َوي ُ ْقتَلُ َ
فَ َي ْق ُتلُ َ
ِ
رشو ْا ِببَ ْي ِع ُ ُمك َّ ِاذلي َابي َ ْع ُمت ِب ِه َو َذ ِ َكل ه َُو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُمي ﴾
فَا ْس َت ْب ِ ُ
ون ِابلْ َم ْع ُر ِ
الس ِ ُ
وف 447
دون ال ِم ُر َ
الس ِاج َ
ون َّالرا ِك ُع َ
اِئ َ
ون الْ َحا ِمدُ َ
ون الْ َعا ِبدُ َ
﴿ التَّائِ ُب َ
ون َّ
ون َّ
ون ِل ُحدُ و ِد ّ ِ
َرش الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ﴾
اّلل َوب ِ ّ ِ
ُون َع ِن الْ ُمن َك ِر َوالْ َحا ِف ُظ َ
َوالنَّاه َ
رس ِة ِمن ب َ ْع ِد َما 447
﴿ ل َ َقد اتَّ َب هللا عَ َىل النَّ ِ ِ ّيب َوالْ ُمه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار َّ ِاذل َين ات َّ َب ُعو ُه ِيف َساعَ ِة الْ ُع ْ َ
وب فَ ِر ٍّيق ِّمهنْ ُ ْم ُ َّمث اتَ َب عَلَهيْ ِ ْم ان َّ ُه هبِ ِ ْم َر ُؤ ٌوف َّر ِح ٌمي ﴾
َاك َد يَ ِزي ُغ قُلُ ُ
ِ
﴿ َوا َذا َما ُأن ِزل َ ْت ُس َور ٌة فَ ِمهنْ ُم َّمن ي َ ُق ُ
ول َأيُّ ُ ْمك َزا َدتْ ُه َه ِذ ِه اميَاانً فَأَ َّما َّ ِاذل َين أ َمنُو ْا فَ َزا َدهتْ ُ ْم اميَاانً 471
ِ
ِ
ِ
ون ﴾
رش َ
َو ُ ْمه ي َْس َت ْب ِ ُ
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
متهيــــــــــــــد :
تعد قضية الإجعاز يف القرآن الكرمي من القضااي الهامة اليت عين هبا العلامء وآفردوا لها التصانيف
العديدة للرد عىل الهجوم الشعويب عىل لغة القرآن وآسلوبه  .وآول من اهمت هبذه القضية مه علامء
الالكم من رؤوس الفرق الإسالمية  ،ومه جامعة ظهروا يف القرن الثاين الهجري  .ولن الإثراء الفين
و الفلسفي هو اذلي جعل القرآن آكرث إاجعازا  ،فقد عُدّ ت قضية الإجعاز القرآين قضية الكمية و بالغية
يف نفس الوقت  ،بل اكن اجلانب البالغي يف القرآن الكرمي آبرز وجوه اإجعازه .ي قول محمد رش يد
رضا « :فالالكم يف وجوه اإجعاز القرآن واجب رشعا  ،و هومن فروض الكفاية »

37

ويقول الس يوطي(199ه)  « :اعمل آ ّن املعجزة آمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل من
املعارضة  ،ويه إا ّما حس ية آو عقلية 38» .ويقول « :ملا ثبت كون القرآن معجزة لنبينا الكرمي وجب
الاهامتم مبعرفة وجه الإجعاز».

39

ويقول الباقالين (304ه)  « :اذلي يوجب الاهامتم التّام مبعرفة اإجعاز القرآن  ،آ ّن نبوة نبينا
عليه السالم بنيت عىل هذه املعجزة ».40
ويقول اجلرجاين (379ه) « :آجعزهتم مزااي ظهرت هلم يف نظمه  ،وخصائص صادفوها يف
س ياق لفظه  ،وبدائع راعهتم من مبادئ آيه ومقاطعها ،وجماري آلفاظها ومواقعها».41

37

من مقدمة الطبعة الثانية ملصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن و البالغة النبوية  ،ص.97

38

جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 384
جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن ،ص . 383
آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 90
عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 41

39
40
41
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
ويقول:

42

ا ي ّإين آ ُ
قول مقــــا ًل ُ
لسـت ُآخفيــــــــــ يه

و ُ
رهب خصامً اإن بدَ ا في يه
لست آ ُ

ييل ا َإَل إاثْبـَ ي
ات ُمعجــــــز ٍة
َما يم ْن َسب ٍ

ييف النَّظ يم إالَّ يب َما آ ُ
صبحت ُآبْديــــ يه
ي 43

معىن يس َوى ُح ْ يك اإعرا ٍ تُز ي ّجيـــه
َمفا لنظ يم كـــال ٍم آ َنت نـــــاظمـــــــــ ُه
ً
ي ي 44
من النّحـ يو ن َ ي
ْ
مض ييف تَو ّخيـه
ليس يســــوى ُح ٍك َ
ظم َ
وقد عَلمنَا يبأ َّن النّ َ

مع آ ّن قضية الإجعاز اكنت قد نشأت يف الساس نشأة بالغية  ،لن القرآن الكرمي حتدى
العر بأن يأتوا مبثهل فعجزوا ملعرفهتم عةل جعزمه  ،ويه آ ّن يف النظم القرآين يشء خيرج عن طاقة
البرش واس تطاعهتم  .آ ّما و آنه قد نزل بلغة قريش ومبا آلفه الرسول

من اللغة القرش ية  ،فقد اكن

ذكل جحة قاطعة عىل اإجعازه  ،وإا ّل اع ُترب براب من برو الكهانة والسحر وما اإلهيام .ولو آ ّن القرآن
قد نزل آيضا بلغات القبائل الخرى وإان اختلفت يف اللحن والاس تعامل  ،مثل بين سعد بن بكر،
وخزاعة ،وهذيل  ،وكنانة  ،وغريها ،واكنوا لكهم عىل قر من مكة.
وآ ّما اللفاظ فقد اصطلح العلامء عىل تسميهتا ابلغرائب  ،والغرابة املقصودة يه حسن اللفظ
واس تغرابه يف التأويل .كام آ ّن العلامء قد آحصوا الكثري من اللفاظ اليت ترجع اإَل لغات الفرس ،والروم
واحلبشة ،والرببر ،والرساين  ،والعربان والقبط .فزنول القرآن هبذه اللغة عىل منط يعجز القليل والكثري
معا.

42
43
44

عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص.1
تدفعه برفق وتسوقه  ،انظر عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص .90
حتريه وتع ّمد طلبه  ،انظر عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص.90
ّ
توّخ اليشء ّ
22

هجــــــود العلامء يف الإجعاز
يقول مصطفى صادق ّالرافعي« :وإاذا ّمت هذا النّظم للقرآن مع بقاء الإجعاز اذلي حتدّ ى به ،
الصور اللّفظية يف بعض الحرف واللكامت
ومع اليأس من معارضته عىل ما يكون يف نظمه من تقل ّب ّ
حبسب ما يالمئ تكل الحوال يف مناطق العر  ،فقد ّمت هل التّامم لكه ،وصار اإجعازه للفطرة اللغوية يف
نفسها حيث اكنت وكيف ظهرت وهمام يكن من آمرها  ،ومىت اكن العجز فطراي فقد ثبت بطبيعته».

45

ومع اتّساع رقعة ادلوةل الإسالمية ودخول آمم ليس لساهنا العربية يف الإسالم ّ ،
تودل
الإحساس ابحلاجة اإَل الاهامتم بقضية الإجعاز القرآين  ،واجلانب البالغي مهنا حتديدا ،ل ّن العلامء قد
جعلوا من البالغة علام ميكن معه الوقوف عىل آحوال الإجعاز .وآ ّول كتا وضع لرشح الإجعاز هو
كتا (اإجعاز القرآن) ليب عبد هللا محمد بن يزيد الواسطي(403ه) ،وبىن فيه عىل اجلاحظ (422ه)
كام بىن عبد القاهراجلرجاين (379ه) عىل الواسطي يف (دلئل الإجعاز) .
مفرسين و فقهاء ولغوي ّني
آما كتب الإجعاز الخرى فلكّها كتب بالغية و اإن اكنت ملتلكمني و ّ
وحنويني ومهنا (:جماز القرآن) ليب عبيدة  ،و(معاين القرآن) للفراء ( ،تأويل مشلك القرآن) لبن قتيبة
(البيان والتبني) للجاحظ ( ،تلخيص البيان يف جمازات القرآن) للرشيف الريض( ،النّكت يف اإجعاز
القرآن) للر ّماين(،بيان اإجعاز القرآن) ّ
للخطايب( ،اإجعاز القرآن) للباق ّالين (دلئل الإجعاز) للجرجاين
وغريمه كثريم ّمن تبعوا هؤلء وساروا عىل درهبم.

45

مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص.42
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جــهــود عــلمــاء الفـــكــر العـــريب القـــديـــم :
هجود آيب عبيدة معمر بن ّ
املثىن( 490ه):
البرصي النحوي ّ
الشعويب اخلاريج املعادي للعر  « .وممّن يرى رآي اخلوارج آبو عبيدة
النّحوي معمربن ّ
املثىن موَل تمي بن ّمرة  ،ومل يكن يف الرض خارجيا ول جامعيا آعمل جبميع العمل
منه 46».اكن من آعمل الناس ابللغة وآخبار العر وآنساهبا ،آخذ عن آيب معرو بن العالء (923ه) و
يونس بن حبيب (987ه) النحو و الشعر ،وعارص المصعي (493ه).
اكن اإذا قرآ القرآن قرآه نظرا ،كام اكن ذا حس لغوي خاص يف اإعرا الايت ،فيفرس القرآن
حتررمن
ومعدته الفقه ابلعريبة وآساليهبا  ،مما جعل الكثري من معارصيه من اللغويني ينتقدونه  .كام ّ
املدرس تني الكوفية والبرصية ومن قيودهام  ،فعىن ابلنّاحية اللغوية للقرآن .واكن يدرك ما يف اللّغة
الصور ّ
و ّ
الشعرية بعضها ببعض .هل (غريب القرآن)( ،جمازالقرآن) وضعه
الشعر من جامل ّفين ،ويقارن ّ
مل ّا عاد اإَل البرصة عن الساليب خمتلفة الغراض يف القرآن الكرمي.
ولو آ ّن آاب عبيدة مل يتناول قضية الإجعاز ابدلّ راسة يف كتابه اذلي مجع بني التفسري واللغة
والبالغة  ،إا ّل آن ّه اه ّمت ابجلانب البالغي للقرآن الكرمي اذلي هو آبرز وجوه اإجعازه .يقول «:نزل القرآن
بلسان عريب مبني  ،مفن زمع آ ّن فيه غري العربية فقد آعظم القول  ،و من زمع آ ّن (طه) ابلنَّبطية فقد
للسورة وشعار لها ،وقد يوافق اللّفظ اللّفظ و
آكرب  ،وإان مل يعمل ما هو ،فهو افتتاح الكم ،وهوامس ّ
يقاربه و معناهام واحد ،وآحدهام ابلعربية والخر ابلفارس ية آو غريها »47

46
47

آبو عامثن معرو بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ،اجلزء الول  ،ص. 437
آبو عبيدة معمر بن املثىن  ،جماز القرآن  ،اجلزء الول  ،ص .97
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واس تخدم آبو عبيدة بعض املصطلحات البالغية اكاجملاز يف تفسري الايت القرآنيةّ ،
موظفا
لكامت بعيدة عن املدلول البالغي اذلي حتدّ د لها فامي بعد  ،مثل (جمازه) و(غريبه) و(تأويهل) ّ ،ث
اس تخدم مصطلحي الكناية والتشبيه  ،وقرن التشبيه اترة مبصطلح الكناية وآخرى مبصطلح ال ّتمثيل.
كام اكتشف بعض الفنون والساليب البالغية اليت جاء هبا علامء البالغة فامي بعد اكلإجياز
ابحلذف ،وخروج الاس تفهام عن ظاهرمعناه اإَل آغراض بالغية اكلتقرير و الإناكر وغريهام ملقتضيات
بالغية ،وكذا آسلو التقدمي والتأخري مكتفيا فقط ببيان موضعه يف القرآن الكرمي  ،وآخريا آسلو
الالتفات و اإن اكن مل يطلق عليه هذا الامس الاصطاليح ولكنه حدّ ده حتديدا دقيقا يف كثري من
الايت القرآنية.
فااجملاز عنده ينرصف اإَل معاين اللفاظ آو العبارات آو اإَل وجوه الصياغة وطرائق التعبري،
وغايته يف ذكل التدليل عىل آ ّن القرآن معجز ومل حيد عن سنن العربية .يقول حسن طبل «:آ ّما هذه
(التحول السلويب) فقد اكن ي ُشار اإلهيا يف تكل احلقبة املبكّرة من اترخي البالغة مبصطلحات
ّالظاهرة
ّ
آخرى غري مصطلح الالتفات ،وهذا ما جنده واحضا عىل سبيل املثال يف كتا (جماز القرآن) ليب
الصفحات الوَل من هذا الكتا جند كثريا من آلوان تكل ّالظاهرة مندرجا حتت
عبيدة  ،ففي ّ
مصطلح (ااجملاز) ».48

48

حسن طبل  ،آسلو الالتفات يف البالغة القرآنية  ،ص. 94
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آبو اإحساق ّ
النــــظام (449ه) :
هو اإبراهمي بن س يار بن هائن ّ
النظام البرصي  ،ش يخ اجلاحظ وآحد رؤوس املعزتةل تنسب
اإليه الفرقة ّ
النظامية اليت تبن ّت آراء شاذة و معتقدات ابطةل  ،جعلت العلامء يكفرونه هو و فرقته .
اهتم ابلإحلاد و الزندقة و ّ
تويف يف خالفة املعتصم .هو آ ّول من قال ابلرصفة يف تفسري الإجعاز القرآين ،
يدونه يف كتابه .
رمغ آن ّه مل ّ
وذهب اإَل آ ّن القرآن نفسه غري معجز ،و إانّام اكن اإجعازه ابلرصفة  ،يقول «:ا ّإن هللا ما آنزل
نبوة  ،بل هو كسائر الكتب املزنةل لبيان الحاكم من احلالل واحلرام  ،و
القرآن ليكون جحة عىل ال ّ
ابلرصفة يعين آ ّن
العر إانّام مل يعارضوه ل ّن هللا تعاَل رصفهم عن ذكل وسلب علوهمم به» .49والقول ّ
العر قد انرصفوا عن معارضة القرآن  ،ولو عارضوه جلاءوا مبثهل  ،وهذا دليل الإجعاز .يقول عنه
مصطفى صادق الرافعي « :فذهب ش يطان املتلكمني آبو اإحساق اإبراهمي النظام اإَل آن الإجعاز اكن
ابلرصفة  ،ويه آن هللا رصف العر عن معارضة القرآن مع قدرهتم علهيا فاكن هذا الرصف خارقا
للعادة ».

50

ّ
عندالنظام جاء من الإخبار عن المور املاضية واملس تقبةل  ،وقد عا البالغيون
والإجعاز
الرصفة هو انرصاف العر من آنفسهم عن معارضة القرآن لعجزمه
هذا القول عليه ،والواحض آن ّمفهوم ّ
الرصفة عن املعارضة يه وجه الإجعاز اذلي عين به
آمام روعة بيانه رمغ فصاحهتم و بالغهتم  .فاكنت ّ
ّ
النظام.

49
50

آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص.8
مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص .909
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تكفل املعزتةل آنفسهم بنقض قول النظام  ،لن القول ابلرصفة يلزم منه فساد آخر ،وهو زوال
الإجعاز بزوال زمان التحدي  ،وخلو القرآن من الإجعاز ،ويف ذكل خرق لإجامع المة  .فاإهنم آمجعوا
عىل بقاء معجزة الرسول العظمى  ،ول معجزة هل ابقية سوى القرآن  ،وخلوه من الإجعاز يبطل كونه
معجزة .

51

جــهود اجلاحــظ (422ه):
هو آبو عامثن معرو بن حبر بن حمبو بن فزارة الكناين البرصي املعروف ابجلاحظ ،رئيس
فرقة اجلاحظية من املعزتةل .ودل ابلبرصة و نشأ هبا و آدرك المصعي و آابعبيدة  ،وآخذ عهنم .هل الكثري
من املصنفات آمهها (البخالء)  ،و(البيان والتبني) ،و(التاج يف آخالق امللوك) ،و(احليوان)،
و(رسائل اجلاحظ)  ،و(احملاسن والضداد والعجائب والغرائب)  ،و(نظم القرآن).
اكن اجلاحظ صاحب اإبراهمي بن س يار النظام وتلميذه  ،و ملا مسع منه القول ابلرصفة آنكره
اإناكرا شديدا ،لن نظم القرآن عنده ل طاقة لبرش  ،به واجليل اذلي نبغ ابلبيان وعرف خمارج الالكم
حني اكن يسمع الواحد مهنم سورة قصرية يرى فهيا آمرا اإلهيا ل يطيقه البرش .وهو يقر بأن اإجعاز القرآن
اإمنا هو بنظمه  ،وتكل يه عةل الإجعاز يف نظام الالكم  ،وخمرجه يف لفظه  ،مما آجعز العر جعزا عرفوا
نبوة ).52
علّته  .وقد حبث يف ذكل يف كتابه (احل ّجة يف تثبيت ال ّ

51

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن  ،ج ، 9ص.13

51

آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص.8
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رفض اجلاحظ القول ابلرصفة  ،ويه آ ّن هللا قد رصف العر عن معارضة القرآن ،و لو آ ّن
املتأخرين بعده قد عابوا عليه تضار آقواهل بني رفضه القول ابلرصفة وقوهل هبا .و ربّام قد يرجع السبب
يف ذكل اإَل آ ّن اجلاحظ مل يكن يرتكز عىل نظرية بالغية حمددة يصدر عهنا آراءه .كام برهن اجلاحظ
عىل اإجعاز القرآن الكرمي  ،وآن ّه دليل عىل جحّة هللا تعاَل  ،ور ّد عىل النظام رآيه يف الرصفة يف كتا
(نظم القرآن) .

53

حتدّ ث اجلاحظ عن السلو القرآين و ّبني من سامته ما جعهل وهجا من آوجه اإجعاز القرآن ،كام
لكن الباقــــــــــ ّالين قال عنه :
حتدّ ث عن آلفاظ القرآن الكرمي و عن الصورة البيانية فيه وحلل آايته ّ .
« صنّف اجلاحظ يف نظم القرآن كتااب مل يزد فيه ما قــاهل املتلكمون قبهل  ،ومل يكشف ّمعا يلتبس يف
آكرث هذا املعىن.54 ».
و القارئ للرساةل الشافية يف الإجعاز للجرجاين يلحظ آ ّن عبد القاهر قد عا الكثري من
القوال عىل اجلاحظ  .يقول اجلرجاين « :ونرى اجلاحظ يدعي للعر الفضل عىل المم لكها يف اخلطابة
والبالغة  ،ويناظر يف ذكل الشعوبية ،و جيهلهم و يسفه آحالهمم يف اإناكرمه ذكل  ،ويقض علهيم
ابلشقوة و ابلهتاكل يف العصبية و يطيل و يطنب .55».

53
54
55

آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص.8
آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص. 7
عبد القاهر اجلرجاين  ،الرساةل الشافية يف الإجعاز  ،ص.273
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ولو آ ّن ابن خدلون يف مقدّ مته ذكر آ ّن كتا البيان والتبيني) للجاحظ من آصول فن الد
وآراكنه .ويقول « :وربّام ذكروا اجلاحظ و لك مذكور بأن ّه اكن آفضل من اكن يف عرصه ،وهلم يف هذا
البا خبط و ختليط ل اإَل غاية.56».
لقد رآى اجلاحظ الإجعاز كام رآه آهل العربية  ،وهو آ ّن القرآن يف ادلرجة العليا من البالغة
اليت مل يعهد مثلها .لكنه اكن كثري الاضطرا  ،فمل يسمل من القول ابلرصفة  ،وإان اكن قد آخفاها .

57

تناول يف كتا (احليوان) قضااي البالغة ،فتحدّ ث عن الإجياز والإطنا وحدّ د مواضعهام والعالقة
بيهنام  ،وحتدّ ث عن الإجياز يف القرآن الكرمي  ،وآشار اإَل مراعاته ملقتىض احلال يف خطابه للعر
وآهل الكتا  ،وعن اللفاظ وتناس هبا مع الغراض وعن اللفظ و املعىن و التشبيه.
كام رسد طائفة من آنواع العجز ،وردها يف العةل اإَل آ ّن هللا رصف آوهام الناس عهنا .ويف
كتابه (البيان والتبيني) تناول آيضا مسائل البالغة اكلإجياز والإطنا واللفاظ ،الفصاحة والبالغة ،
البيان والتبيني البديع ادلّ عاء ،القصص الالكم و املعاين وخصائص البيان النبوي.
وابلرمغ من اجلهود اليت بذلها اجلاحظ يف جمال الإجعاز ،إا ّل آهنّ ا مل تكن مبثل اتبعيه اذلين
بدء من الرماين ث الباقالين فاجلرجاين ،يف حني اكن يصدر آحاكمه تبعا
اعمتدوا املهنج التحلييل الفين ً
لشعوره اخلاص وذوقه الديب  .وبقيت حصيةل ما قيل يف الإجعاز عند اجلاحظ القول بنظم القرآن.

56
56

عبد القاهر اجلرجاين  ،الرساةل الشافية يف الإجعاز  ،ص .210
مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص.904
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يقول « :و كيف خالف القرآن مجيع الالكم املوزون واملنثور ،و هو منثور غري مقفّى عىل
خمارج الشعار والجساع  ،وكيف صار نظمه آعظم الربهان و تأليفه من آكرب احلجج.58» .
هجود ابن قتيبة (473ه) :
هو آبو محمد عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،النّحوي اللّغوي و ادلّ ينوري لن ّه اكن قايض دينور.
اكن كوفيا و مودله هبا و نشأ ببغداد  .آخذ عن وادله مسمل بن قتيبة و عن آيب عبد هللا محمد بن سالم
امجلحي (449ه) و عن آيب يعقو اإحساق بن اإبراهمي (448ه) و عن آيب حامت السجس تاين (438ه)
نبوة)،و(غريب القرآن) ( ،غريب احلديث)،و(آد الاكتب) ،
وتويف ابلكوفة  .من مؤلفاته ( :دلئل ال ّ
و(الإمامة والس ياسة)،و(طبقات الشعراء)،و(عيون الخبار) (تأويل مشلك القرآن)،و(تأويل خمتلف
احلديث ) وغريها كثري من آهمات الكتب.
خص به هللا
فأ ّما كتابه (تأويل مشلك القرآن) فقد تنوعت فيه القضااي البالغية حيث بدآ مبا ّ
العر من البيان و اتّساع ااجملاز،ث حىك عن ّالطاعنني عىل القرآن الكرمي  ،فقال «:وقد تدبّرت وجوه
اخلالفات يف القرآن فوجدهتا س بعة آوجه 59 .و قال  « :واكن ممّا بلغنا عهنم آهنّ م حمت ّجون بقوهل تعاَل:
﴿ َولَ ْو َاك َن يم ْن يعن يد غَ ْ يري ّ ي
اّلل لَ َو َجدُ و ْا يفي يه ا ْخ يت َالفًا َكثي ًريا ﴾.61» 60
ّث آفرد اباب للر ّد علهيم يف وجوه القراءات  ،فقال  « :آ ّما ما اعتلّوا به يف وجوه القراءات من
النيب
الاختالف فاإّنّ ّ
حنتج علهيم فيه بقول ّ

شاف ٍ
 « :نزل القرآن عىل س بعة آحرف لكّها ٍ
اكف،

فاقرؤوا كيف شئمت ».62
58

آبو عامثن معرو بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ،ص .484
آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 43

60

سورة النساء [ ] 84
آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 901
املصدر السابق  ،ص . 44
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61
62
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ّث عقد اب ادّعاء اللّحن  ،التناقض و الاختالف وااجملاز فقال «:و قد تبني ملن قد عرف
اللغة آن القول يقع فيه ااجملاز ،فيقال:قال احلائط مفال ،و قل برآسك ا ّإيل آي آمهل63».و قال « :و تبني
هل آيضا آ ّن آفعال ااجملاز ل خترج مهنا املصادر و ل تُأكّد ابلتّكرار ّ .64».ث قال « :و آ ّما الطاعنون عىل
القرآن اباجملاز ،فاإهنّ م زمعوا آن ّه كذ  ،ل ّن اجلدار ل يريد والقرية ل تسأل وهذا من آش نع هجالهتم
وآدلّها عىل سوء نظرمه ّ
وقةل آفهاهمم ».
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وشغل ابن قتيبة نفسه كثريا ابلرد عىل الطاعنني يف القرآن الكرمي  ،بسبب ما فيه من جماز،
معمتدا عىل احلجاج العقيل والاستشهاد ابلس تعاملت ااجملازية املوجودة يف القرآن الكرمي .وعدّ ها من
الطرق املعربة عن احلقيقة .وواصل الكمه بعقد آبوا خمتلفة اكلس تعارة  ،املقلو و هو وصف
اليشء بضدّ صفته  ،احلذف والاختصار ،تكرار الالكم والزايدة فيه  ،الكناية و التعريض ،خمالفة
ظاهراللفظ معناه ،و غريها من القضااي البالغية املتنوعة  .واكن يف لك مرة يستشهد ابلكثري من
الايت من خمتلف السور القرآنية.
لقد آسهم ابن قتيبة يف تكوين البالغة العربية عن طريق مباحثه اللغوية  ،فاس تخرج ما يف
القرآن من آنواع ااجملاز ،و ّبوهبا قبل آن يؤلف ابن املعزت كتابه (البديع)  ،و آرجع املعاين اخملتلفة للفظ
الواحد اإَل آصل واحد نشأت منه و تفرعت عنه  .فقد س بق ابن جين (414ه) والفاريس(477ه)
وابن فارس (412ه).
وتبقى هجود ابن قتيبة تعاقب جلهود آيب عبيدة  ،ولكهنا الساس اذلي انطلق منه العلامء فامي
بعد ،و بلوروا معانيه و قنّنوها بأساليب علمية حمضة .و الواحض آن ابن قتيبة قد خل ّص الإجعاز يف
63

آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص. 43
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آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص. 999
املصدر السابق  ،ص . 944
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القرآن الكرمي يف مقدمة كتابه ،فقال « :وقطع منه مبعجز التأليف آطامع الاكئدين ،و آابنه بعجيب
النظم عن حيل املتلكفني  ،وجعهل متلُ ّوا ل يُم ّل عىل طول التالوة  ،ومسموعا ل متجه الذان  ،وغضا
ل خيلق عىل كرثة الرد ».66
هجود الرماين ( 483ه ) :
هو آبو احلسن عيل بن عيىس بن عيل بن عبدهللا الرماين  ،النحوي املتلكم ،آحد المئة
املشاهري .ودل ببغداد و تويف هبا .ش يخه آبو بكر بن ا إلخش يد من رؤوس املعزتةل و من احلكامء  .آخذ
علوم اللغة والد عن ابن الرساج  ،وابن دريد  ،والزجاج  ،ومجع بني عمل الالكم والعربية  .هل (
تفسري القرآن ) ،و(اللفاظ املرتادفة) ،و (النّكت يف اإجعاز القرآن) اذلي حاول من خالهل آن حيدّ د
مفهوم البالغة برفض لك التعريفات السابقة ،كن تكون البالغة جمرد اإيصال املعىن و اإفهامه آو حتقيق
اللفظ عىل املعىن ،ليختار للبالغة مفهوما آخر وهو اإيصال املعىن اإَل القلب يف آحسن صورة من
اللفظ .ا ّإن نظرة الرماين النقدية ملاهية الصورة البالغية تلتقي بأحدث ما وصل اإليه النقد احلديث يف
هذا ااجملال.
يرى الرماين آ ّن الصورة البالغية تتألف من عنرصين متاكملني هام الوظيفة التعبريية والقمية
امجلالية .ذاك هو الوجه اذلي اختصه الرماين من بني الوجوه الس بعة ل إالجعاز القرآين يف كتابه .يقول«:
وجوه اإجعاز القرآن تظهر من س بع هجات  :ترك املعاضة مع توفر ادلواعي وشدة احلاجة  ،والتحدي
الرصفة ،والبالغة ،والخبار الصادقة عن المور املس تقبةل  ،ونقض العادة وقياسه بلك
للاكفة ،و َ
معجزة »
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آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 4
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فالوجه املتعلق برتك املعارضة راجع اإَل البالغة لعجز العر عن الإتيان مبثل القرآن  ،وآ ّما
الرصفة الرتك والرصف عن املعارضة  .فالقرآن قد حتدامه واس تفزمه للهنوض ملعارضته  ،ومل يكن ذكل
مهنم لعجزمه  ،و لنه غاير طرقهم من شعر و جسع و رسائل و خطب ،و نقض عاداهتم و هذا راجع
اإَل الوجه البالغي .
و قياس القرآن الكرمي بلك معجزة ،يعين آنه حني آجعز العر بتكل املعجزات كقلب العصا،
و احلية و فلق البحر،اكن خارجا عن العادة ومعجوز عن معارضته.
و ّقسم الرماين البالغة اإَل طبقات ثالث  :طبقة عليا و يه طبقة القرآن  ،طبقة دنيا ويه
آوىف مزنةل يف الكم الناس و مرتبة بيهنام تتفاوت فهيا منازل الشعراء و املتلكمني  .يقول «:وليست
البالغة اإفهام املعىن  ،و إانّام البالغة اإيصال املعىن اإَل القلب يف آحسن صورة من اللفظ ».68و لنه
اهمت آكرث ابلبالغة من بني هذه الوجوه الس بعة  ،فقد قسمها اإَل عرشة آبوا  :الإجياز ،التشبيه،
الاس تعارة ،التالؤم ،الفواصل ،التجانس ،الترصيف  ،التضمني ،املبالغة وحسن البيان .
ث اس متر يف تناوهل لهذه البوا العرشة عىل تفاوت يف اهامتمه بعنرصي الصورة البالغية.
وركز عىل الإجياز بنوعيه اإجياز احلذف وإاجياز ال يق َرص،التشبيه ،الاس تعارة والفواصل يف القرآن الكرمي
ث التالؤم  .وتناول هذه البوا ابلتفصيل .

69

وهو يرى آن للصورة البالغية دور دليل وتعبريي يمتثل يف اإيصال املعىن اإَل القلب ،ودور
جاميل يمت به الإيصال يمتثل يف حسن اللفظ .ويطبق نظريته هذه عىل الفنون البالغية اليت تناولها ،
جاعال حمور دراس ته الامنذج البالغية يف القرآن الكرمي  ،ملا حتفل به من بالغة سامية ل ترىق اإَل
68
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الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 73
عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 34

33

هجــــــود العلامء يف الإجعاز
مس تواها آية بالغة برشية  ،ومس تغال ثقافته الالكمية و املنطقية  ،وهنا ممكن الإجعاز يف بالغة القرآن
الكرمي.
وتعريف الرماين للبالغة يلفت اإَل جامل الصياغة و براعة الرصف  ،و تقس ميه لها اإَل هذه
القسام العرشة  ،هو اذلي حيقق تعريفه لها.كام آنه قد ن ّبه إاَل آن امجلةل وامجللتني ليظهر مهنا الإجعاز،
ذلكل حرص القرآن عىل احلد الدىن اذلي يقع فيه التحدي و هو آقرص سورة فامجلةل القرآنية يه
معجزة  ،و لو آن بالغة امجلةل ل تكون اإل يف س ياق يرتبط آوهل بأخره حبيث ل تتاكمل عنارصها
البالغية اإل و يه مرتبطة هبذا اللك  ،فبالغة القرآن تمكن فيه ما دام مكمتال و هذا هو الإجعاز.
والإجياز عنده يؤكد آمرين هممني  ،الول هو عدم الإخالل ابملعىن  ،مبعىن آن للك صيغة آو
صورة معىن ،ل تتفق فيه مع ابيق الصيغ اإن ذكرت و لو يف نفس الس ياق .فلك مجةل ختتلف عن
الخرى ،وتكل يه خصائص املعاين اليت جيب مراعاهتا .آما الثاين فهو الاقتصاد يف اللفظ وهذا يعين
فالرتوي يف اختيار اللكمة و يف صياغة امجلةل يؤدي اإَل اإصابة
الرباعة و حسن الإدارة حلصول الغرضّ ،
عي،كام آ ّن الإطنا بالغة والتطويل عي».70
املعىن املراد  .يقول  «:والإجياز بالغة والتقصري ّ
وهو عىل وهجني  :اإجياز حذف وإاجياز يقرص .فأ ّما احلذف فهو اإسقاط لكمة لالجزتاء عهنا
اّلل َو َر ُس ي ي
بدلةل غريها من احلال آو حفوى الالكم  71.كقوهل تعاَل  ﴿ :بَ َراء ٌة يّم َن ّ ي
وهل ﴾ . 72و اإجياز
القرص هو بنية الالكم عىل تقليل اللفظ و تكثري املعىن من غري حذف .

70
71
72
73
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74
ويل
وهو آمغض من احلذف  .ومثاهل يف القرآن الكرمي قوهل تعاَل َ ﴿ :ولَ ُ ْك ييف الْ يق َص ياص َح َيا ٌة َ ْاي ُآ ي ْ
75
ون ﴾
ا َللْ َبا ي ل َ َعلَّ ُ ْك تَتَّ ُق َ

و ظهور الإجعاز يف الوجوه اليت نبيّهنا يكون ابجامتع آمور يظهر هبا للنفس آ ّن الالكم من
البالغة يف آعىل طبقة  76.كام يرى الرماين آ ّن اإجياز القرص آدق من اإجياز احلذف ،لطبيعته املمتزية ،
ويه تطويعه للمعىن الكثري .و هذا آصعب لنه يعين الاقتصاد يف اللفظ من دون تضييع املعىن ،
فيكون اللفظ فيه دالا عىل معىن و موحيا بثان واثلث.
كام يس تطرد الفرق بني الإجياز والتقصري و بني الإطنا و التطويل .فاعترب التقصري والتطويل
عيبا و الإجياز والإطنا بالغة .لن الإطنا وإان اكن تفصيال فهو يف املواضع اليت حيسن فهيا ذكل
إلش باع املعىن  ،لكنه يدعو اإَل معرفة الإجياز ومراتبه وتأمل ما جاء منه يف القرآن الكرمي لبيان الإجعاز
فيه .
بعد الإجياز التشبيه .و هذا البا يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بالغة البلغاء .فبالغته
امجلع بني ش يئني مبعىن جيمعهام يكسب بياّن فهيام 77 .والتشبيه عىل وهجني  :تشبيه بالغة كقوهل تعاَل
ون يم َّما َك َس ُبو ْا
يف َّ ﴿ :مث َُل َّ ياذل َين َك َف ُرو ْا يب َر ي ّ يهب ْم َآ ْ َمعالُه ُْم َك َر َما ٍد ْاش َتدَّ ْت يب يه ّ يالر ُحي ييف ي َ ْو ٍم عَ ياص ٍف لَّ ي َ ْق يد ُر َ
78
يش ٍء َذ ي َكل ه َُو الضَّ َال ُل الْ َب يعيدُ ﴾
عَ َىل َ ْ
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فقد اجمتع املش به واملش به به يف الهالك وعدم الانتفاع والعجز عن الاس تدراك ملا فات 79ويف
ذكل البيان العجيب مبا قد ّتقرر يف النفس من المور ،والتشويق اإَل اجلنة حبسن الصفة مع ما لها من
السعة  ،وقد اجمتعا يف العظم.

80

ث انتقل اإَل الاس تعارة ف ّعرفها بأهنا تعليق العبارة عىل غري ما وضعت هل يف آصل اللغة عىل
هجة النقل ل إالابنة  .81و ّفرق بيهنا وبني التشبيه  ،وجعل لها مس تعار و مس تعارهل ومس تعار منه .ولك
اس تعارة ل بد لها من حقيقة  ،ويه آصل ادللةل عىل املعىن يف اللغة  . 82و يذكر ما جاء يف القرآن من
الاس تعارة عىل هجة البالغة اليت يه وجه من وجوه الإجعاز .و من ذكل قوهل تعاَل َ ﴿ :وقَ يد ْمنَا ا ََل َما
ِ
َ يمعلُوا يم ْن َ َمع ٍل فَ َج َعلْنَا ُه َه َباء َّمنث ًُورا ﴾ .83اس تعار هللا تعاَل ﴿ قَ يد ْمنَا﴾ لدللةل عىل معدّن  ،ل ّن القدوم
آبلغ  ،و يف هذا حتذير من الاغرتار ابلإهمال

84

ويقول تعاَل  ﴿ :تَ َاك ُد تَ َم َّ ُزي يم َن الْ َغ ْيظي ُلكَّ َما ُآلْ يق َي يفهيَا فَ ْو ٌج َسأَلَه ُْم خ ََزنَهتُ َا َآل َ ْم يَأْ يت ُ ْك ن َ يذ ٌير ﴾، 85
احلقيقة يه من شدة الغليان ابلت ّقاد  ،والاس تعارة آبلغ  ،لن مقدار شدة الغيظ عىل النفس حمسوس
مدرك ما يدعو اإليه من شدة الانتقام  ،فقد اجمتع شدة يف النفس تدعو اإَل شدة انتقام يف الفعــــــــل
و يف ذاك آعظم الزجر وآكرب الوعظ ،وآدل دليل عىل سعة القدرة و موقع احلمكة .
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وآما التالؤم فيلتقي عند الرماين مع الفواصل والتجانس لن الثالثة تنظر اإَل البناء الصو ي يف
آسلو القرآن الكرمي  .وهو عنده نقيض التنافر و تعديل احلروف يف التأليف  ،والقرآن الكرمي هو
املتالمئ يف الطبقة العليا اليت جعلها الر ّماين الوجه الثالث من آوجه التأليف اإَل جانب املتالمئ يف
الطبقة الوسطى و املتنافر.
وبالغة التالؤم عند الر ّماين تمكن يف حسن الالكم مسعا  ،وسهولته لفظا  ،وتقبل معناه يف
النفس .فالبناء الصو ي يف التالؤم يوجب حسن الإفهام  ،لن الالكم يف جوهره جتس يد صو ي ملا يف
عقول الناس و قلوهبم  .لقد آدرك الر ّماين آن الصوت اذلي ُمسع من القرآن يف متازجه يشء خارق ،مل
تألفه الذان العربية ،وهنا بيان لإجعاز القرآن الكرمي  ،لن ّك ّ
حىت وإان آغفلت معاين اللكامت وآصغيت
اإَل القرآن لوجدت فيه ما مل جتده يف الكم البرش.
كام ذكر آن الفرق بني تالؤم القرآن وبني ما آبدعه املتلكمون ،اكلفرق ما بني ّقة اإبداعهم
واملتنافر،لننا ل جند يف الكهمم ما جنده يف سور القرآن الكرمي اذلي رصف العر عن معارضته.
فاحلرف الول من اللكمة يامتزج مع احلرف الخري من اللكمة قبلها  ،واحلرف الخري من اللكمة يامتزج
مع احلرف الول من اللكمة بعدها .كام نظر اإَل آصوات احلروف املتجاورة يف اللكمتني وليس اإَل
آصوات حراكت احلروف ،فصوت القرآن اإذن معجز.
السجع فقد عدّ ه عيبا ،فليس منه يشء يف القرآن الكرمي  ،واذلي فيه هو الفواصل اليت
وآ ّما ّ
عدّ ها من بالغة القرآن املعجزة  ،من حيث آحوالها الصوتية وتالؤهما ملوقع املعىن .

37
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رس
والفواصل دامئا تكون اتبعة للمعىن اذلي يقتضهيا  ،فهيي تؤ ّدي الوظيفة التعبريية وهذا ّ
بالغهتا  .وقد ذهب الرماين اإَل نفي السجع وتسمية ما فيه من ذكل فواصل  ،ل ّن الجساع عيب
والفواصل بالغة .

87

ّ
اخلـــطا بـــــي (488ه):
هو آبو سلامين آمحد بن محمد بن اإبراهمي اخلطايب  .اكن فقهيا حمداث وآديبا وشاعر ًا ،لغواي آخذ
السنن يف رشح حصيح البخاري )،
اللغة عن آيب عيل اإسامعيل الصفار .من آشهر تصانيفه ( آعالم ّ
و(معامل السنن يف رشح سنن آيب داوود) ،و(غريب احلديث) ،و (البيان يف اإجعاز القرآن).
فأ ّما كتا البيان فقد خصه ّ
اخلطايب لبيان اإجعاز القرآن الكرمي ،وآنكر من خالهل املذاهب
املعروفة اليت ذهب اإلهيا بعض العلامء،اكلنظام اذلي قال ابلرصفة واجلاحظ اذلي قال ابلنّظم .و لن
يقرصوا ،فعرض
اب الإجعاز غامض و يف غاية الإلباس ،مل يقتنع اخلطايب جبهود سابقيه و لو آهنم مل ّ
ليب عبيدة بن معمر املثىن وابن قتيبة وهجودهام يف الإجعاز.
ورمغ آن اجليل اذلي نزل فيه القرآن قد آحك البيان ،فقد عُدّ موقفه من القرآن الكرمي وهجا
من وجوه اإجعازه ،كام آن القرآن معجز مبا فيه من اإخبار بأمور غيبية  ،وهو ما ليس يف مقدور البرش
اكإخبار هللا يف قوهل تعاَل﴿:امل﴾﴿،غُ يل َب يت ُّالرو ُم ﴾ ،ي
ون﴾
﴿يف َآد َْىن ْ َال ْر يض َو ُمه يّمن ب َ ْع يد غَلَهبي ي ْم َس َي ْغ يل ُب َ
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ّث تساءل ّ
اخلطايب عن اإجامع العلامء حول بالغة القرآن اليت ل توجد يف غريه .اكن آول من
آدار درس الإجعاز البالغي.مل يتلكم يف التشبيه والاس تعارة و ل البديع  ،بل حاول الوقوف عىل
البالغة القرآنية من خالل حقائق قامئة عىل آراكن من الدةل ،رمغ آنه تعذر عليه معرفة وجه ا إلجعاز يف
القرآن الكرمي .
فقال آن آجناس الالكم خمتلفة و متفاوتة املراتب وادلرجات يف البالغة  ،حفازت بالغات
القرآن عىل لك صنف مهنا  ،ومجع القرآن بني العذوبة واجلزاةل واملتانة .يقول« :آجناس الالكم خمتلفة ،
ومراتهبا يف نس بة التبيان متفاوتة  ،ودرجاهتا يف البالغة متباينة غري متساوية  .مفهنا البليغ الرصني اجلزل
ومهنا الفصيح القريب السهل ،ومهنا اجلائز الطلق الرسل .وهذه آقسام الالكم الفاضل احملمود دون
الهجني املذموم اذلي ل يوجد يف القرآن يشء منه البتة »

90

وقارن بني الكم الناس وبني القرآن ،فوصل اإَل آن بالغات القرآن اخملتلفة يه نتاج آحوال
نفس ية خمتلفة  ،وابلتايل فاإن اجامتع اجلزاةل والعذوبة من المور اخلارقة اليت خص هبا القرآن  ،وهنا
ممكن الغرابة  .ففي قوهل تعاَل ﴿ :قَالُو ْا َاي َآ َابّنَ اّنَّ َذ َه ْبنَا ن َ ْستَب ُيق َوتَ َر ْكنَا يُ ُوس َف يعندَ َمتَا يعنَا فَأَ َلكَ ُه ّياذلئْ ُب
ِ
َو َما َآ َنت يب ُم ْؤ يم ٍن يل ّنَا َول َ ْو ُكنَّا َصا يد يق َني ﴾،91ادّعى القوم ومه اإخوة يوسف عليه السالم عىل ّاذلئب آن ّه
آلكه آالك وآىت عىل مجيع آجزائه ،خوفا من مطالبة آبهيم اإايمه بأثر يشهد بصحة ما ذكروه  92.واستشهد
يف املقابل من الشعر .

90
91
92

الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 43
سورة يوسف [ ] 97
الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 39
39

هجــــــود العلامء يف الإجعاز
قال الفرزدق :
فىت ليْ َس ل ْب ين ال َع ّ يم ّي
اكذلئْ يب ا ْإن َر َآى يب َصا يح يب يه ي َ ْوم ًا َدم ًا فَهُ َو آ ي ُلك ُه
ً

93

وقال العباس بن مرداس :
آ َاب ُخر َاشــــــة آ َّمــــــا آنْ َت َذا ن َفـ َــر فَا َّن ْقو يمي مل تَأْ ُ ُلكهُم الضَّ ْب ُع
ِ
95
ويرى اخلطايب آن عنارص الالكم ثالثة  ،لفظ حامل ومعىن به قامئ و رابط هلام ّنظم .
94

مفقدرة الديب تكون مبقدار متكنه من املعاين ،وما يتودل يف خاطره من الفاكر،ويف قلبه من املشاعر.
وهناك عنرص آخر من عنارص البيان  ،وهو اإقامة الالكم عىل هيئة من الصياغة حتفظ دقائق الالكم .
والقرآن مجع العنارص الثالثة ،فال ترى يف اللفاظ آفصح وآجزل وآعذ من آلفاظه ،ول يف التأليف
والتالؤم آشد من نظمه  .فوجه الإجعاز اإذن يف النظم وحصة املعاين و فصاحة اللفاظ .و بذكل يكون
اخلطايب قد س بق الكثري من البيانيني املتخصصني بذكره لصول الالكم من لفظ حامل و معىن محمول
و رابط جامع.
وتلكّم اخلطايب عن اللفاظ وقال آهنا معود البالغة  ،والعمل هبا هو عمل بدقائق معانهيا اليت
تظهريف الاس تعامل البليغ  .فالفروق بني اللفاظ تلتبس عىل كثري من الدابء لهنا وإان تشاهبت تامتيز
آدق متايز ،وهذه الفروق قد توفرت يف القرآن كثريا  .كام رد عىل الكثريمن الطاعنني يف القرآن الكرمي
واذلين زمعوا بأن بعض اللكامت القرآنية ليست واقعة يف مواقعها،مبينا خطأها ومربزا صواهبا وجامل
البالغة فهيا.

96

 93وقيل يف بعض املراجع لزينب بنت الطرثية  ،انظر الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن ،
ص . 39
 94انظر الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 39
 95املصدر السابق  ،ص . 43
 96البالغة العربية  ،عيل عرشي زايد  ،ص . 23
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كام آ ّن مجع مجةل من الغراض ادلينية وادلنيوية اكلقصص ،والرشائع ،واملواعظ  ،وآحوال
الخرة وغريها يف السورة الواحدة  ،فيه معوم النفع  ،ويتيح للقارئ آن يتعرف علهيا من قراءة سورة
واحدة دون آن يقرآ القرآن لكه ،بل اعترب هذا التعدّ د مظهرا من مظاهر الإجعاز البالغي واب من
آبوا التحدّ ي .وقال ّ
اخلطايب آن حذف الجزاء اليت يدل علهيا املذكور من بالغة الالكم .آما آساليب
التكرار ،فقسمها اإَل مذموم وآخرمحمود فيه يشء من الإضافة ومنه الكثري يف القرآن.
وعَدّ اخلطايب التكرار فيه آحد عنارص بالغته .وآخر وجه من وجوه الإجعاز مل يدخهل اخلطايب
يف الوجه البالغي  ،وهو الروعة اليت للقرآن يف قلو املسلمني وآسامعهم سواء آقروا آو حجدوا.
هجود البـــاقـــ ّال ين ( 304ه) :
هو القايض آبو بكر محمد بن الطيب بن القامس املعروف ابلباق ّالين البرصي املتلكم املشهور،
اكن عىل مذهب الش يخ آيب احلسن الشعري .صنف الكثري من التصانيف يف عمل الالكم وغريه .هل
مؤلفه الكبري (اإجعاز القرآن) اذلي ن ّبه من خالهل اإَل آمهية دراسة مسأةل الإجعاز ،لهنا آصل ادلين
وقاعدة التوحيد .
اكنت قضية الإجعاز عند الباقالين ،من عمل الشعر والد  ،ومل يداخلها مع عمل الالكم وعمل
آصول ادلين ،فعاجلها يف حدود طرائق الالكم فظلت آدبية خالصة .يقول محمد مندور «:حيث يتناول
املؤلف الشعر ابلنقد ليجرحه  ،فيظهر بذكل آ ّن القرآن آبلغ وآفصح وآبدع منه  ،وتكل يه اخلطة
العامة للباق ّالين اذلي ل يدلل عىل اإجعاز القرآن يف ذاته  ،قدر تدليهل عىل ذكل بتسخيف ما عداه من
قول .97».غري آنه آ ّقر بنفى الشعر عن القرآن الكرمي وعن النيب الكرمي.

97

محمد مندور ،النقد املهنجي عند العر و مهنج البحث يف الد و اللغة  ،ص . 477
41

هجــــــود العلامء يف الإجعاز
يقول الباق ّالين  « :قد علمنا آ ّن هللا تعاَل نفى الشعر عن القرآن وعن النيب

 ،فقال

تعاَلَ ﴿ :و َما عَل َّ ْمنَا ُه ي ّ
الش ْع َر َو َما يَن َب يغي َ ُهل ا ْن ه َُو ا َّل يذ ْك ٌر َوقُ ْرآ ٌن ُّمب ٌيني ﴾ . 98وقال يف ذ ّم الشعراء ﴿:
ِ
ِ
100
ون﴾َ ﴿99آل َ ْم تَ َر َآهنَّ ُ ْم ييف ُ ي ّ
َو ُّ
ون ﴾  ،إاَل آخر ما وصفهم به يف هذه
لك َوا ٍد َيَ ي مي ُ َ
الش َع َراء يَت َّ يب ُعه ُُم الْغ َُاو َ
102 101
ون ﴾ »
الايت .وقال تعاَل َ ﴿ :و َما ه َُو يب َق ْو يل َشا يع ٍر قَ يل ًيال َما ت ُْؤ يمنُ َ
كام آشار الباق ّالين اإَل برورة احلفاظ عىل سليقة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي لنه
برورة لبقاء الوعي به و ابإجعازه  ،ث برورة صقل الجيال هبذه اللغة وهذا الد  .ولن الباقالين قد
عاش يف القرن ّالرابع الهجري  ،فقد نظر فامي اس تخرجه العلامء حول القرآن الكرمي من معارف ،
وقاسه مبا اس تخرجوه حول قضية الإجعاز ،والقليل ابملقارنة فهو طريق آمغض من طريق النحو و
الالكم .
فأ ّما كتابه (اإجعاز القرآن) فقد ّبني فيه رشف القرآن ورشف البحث فيه ّ ،ث تقصري املؤلفني
يف بيان وجه اإجعازه ،و تقصري اجلاحظ يف كتابه (نظم القرآن)ّ ،ث تناول الكثري من قضااي الإجعاز يف
القرآن ابلتحليل والاستشهاد ابلايت القرآنية .كام رفض القول ابلرصفة فقال  « :وممّا يبطل ما ذكروه
من القول ابلرصفة  ،آن ّه لو اكنت املعارضة ممكنة مل يكن الالكم معجزا »

103

وذكر الباق ّالين وجوه اإجعاز القرآن  ،ونقل عن الشاعرة الإخبار عن الغيب  ،وعن المور
املاضية و عن بديع النظم ّ .ث ذكر عرشة معاين اش متل علهيا نظم القرآن  ،وعارض بعض الشاعرة يف
قوهلم آ ّن الحاكم ّ
الرشعية معلةل بعلل موافقة ملقتىض العقل وجه من وجوه الإجعاز .
98
99

100
101
102
103
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وخمت بوصف القرآن الكرمي ورسد آنواع البالغة والبديع فيه ّ ،ث وصف ّ
الشعر والفرق بيهنام.
كام آىت بأايت من القرآن الكرمي ملن زمع آهنّ ا شعرا  .يقول  « :فاإن زمع زامع آن ّه قد وجد يف القرآن
104
اّلل يبأَيْ يد ُ ْ
نرصُ ُْك عَلَهيْ ي ْم َوي َْش يف ُصدُ َور
ومه يُ َع ّيذهبْ ُ ُم ّ ُ
شعرا كثريا » كقول هللا تعاَل  ﴿ :قَاتيلُ ُ ْ
يك َو ُ ْخي يز ي ْمه َوي َ ُ ْ
106
قَ ْو ٍم ُّم ْؤ يم ين َني ﴾ ، 105فهو من الوافر كقول امرؤ القيس :

سوقُهَــــــا يغــــــ َز ٌار
لنـــــا غ ٌمن ن ُ ّ ي

ص
كــــأ َّن قُـــــــــــــــ ُر َ
ون يجلَّهتي َا يع ي ي

107

وحنو ذكل يف القرآن كثري  ،واجلوا عن هذه ادلّ عوى اليت ادّعوها آنه ما اتفق يف ذكل من
القرآن خمتلف الروي  ،مىت اختلف الروي خرج عن آن يكون شعرا .يقول «:ولو اكن ذكل شعرا
لاكنت النفوس تتشوق اإَل معارضته  ،ل ّن طريق الشعر غري مس تصعب عىل آهل الزمان الواحد،
وآههل يتقاربون فيه آو يرضبون فيه بسهم »
كام حتدث عن بيان نبوة الرسول

108

واليت معجزهتا القرآن الكرمي  ،ث بيان وجه ادللةل عىل

آ ّن القرآن معجز .فهو مل يعجز الإنسان يف طور من آطوار حضارته حفسب ،بل آجعزه آبدا  ،وهمام
اتسع عمل الناس به فسوف يظل معجزا هلم  ،لنه مشحون ابدلللت الرصحية عىل آنه آية نبينا
الكرمي.

 104آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 78
 105سورة التوبة [ ] 93
 106انظر آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 78و البيت من ديوان امرؤ القيس .
107
نسوقها  :نسوقها .غزار :كثرية .جلهتا  :مجع جليل  ،ويه الغمن الكبرية
انظر آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص ّ . 78
املس نّة .
 108آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 83 / 84
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واملراد ببيان وجه ادللةل عىل آن القرآن معجز  ،هو ما يثبت آن العر قد جعزوا عن طريق
الرواية واخلرب ،عن آن يأتوا مبثل القرآن الكرمي ،فالعجز عن الإتيان مبثل قوهل تعاَل يف آية واحدة
اكلعجز عن القرآن لكه ،ذلكل يس توي يف املعجوز عنه القليل والكثري .يقول  « :وممّا يبطل ما ذكروه
من القول ابلرصفة  ،آن ّه لو اكنت املعارضة ممكنة مل يكن الالكم معجزا »

109

ث يثبت الباقالين آن ما يف املصحف الرشيف هو ما نزل به جربيل عليه السالم ،لنه ما
حفظه املسلمون وتواتر نقهل بيهنم إا ّما حفظا للفقه والتفسري ،آو قصدا للفصاحة ،آو نظرا يف جعيب
آمره.
يقول مصطفى صادق ا ّلرافعي عن كتا الباقالين (اإجعاز القرآن)  « :عىل آ ّن كتابه قد استبدّ
هبذا الفرع من التصنيف يف الإجعاز ،واحمتل املؤنة فيه جبملهتا من الالكم والعربية والبيان والنقد ووىف
بكثري مما قصد اإليه من آ ّمهات املسائل والصول اليت آوقع الالكم علهيا  ،حىت عدّ وه الكتا وحده ،
ل يرشك العلامء معه كتااب آخرا يف خطره ومزنلته ».

110

يقول الباقالين آ ّن اإدراك اإجعاز نظم القرآن  ،هو التنايه يف معرفة فنون الالكم لكها ،فاحلجة
القامئة يه العمل بعجز الاكفة عىل عن يأتوا مبثهل  ،وتكل يه حمكة التحدي.كام آن جعز العر ظهر من
غري مطالبة  ،آي قبل نزول آايت التحدي  .وابلرمغ من آن اجليل اذلي نزل فيه القرآن اكن متناهيا
يف معرفة صنوف الالكم مما يقتض الإميان به  ،اإل آن اختالف آحواهلم بني الإميان و الكفر حال دون
ذكل .

109
110

آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 34
مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص . 907
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كام آابن عن اإجعاز بالغة القرآن اذلي يعرف مىت مسع ،وتصور تناههيا وانتفاع ذا الطبع هبا،
وتوصل اإَل آن العنارص البالغية اخلاصة ابلقرآن  ،يه البحث عن اليشء فيه واذلي ليس هل صورة
يف الكم الناس  ،مبعىن البحث عام ل يوجد اإل يف القرآن  ،اذلي فاجأ البيان املعروف عند القوم هبذه
الهيأة العامة .والقرآن ينقسم اإَل سور طوال وقصار  ،والسور اإَل آايت متوزعة يف املصحف عىل
النسق املعروف  ،وهو مغاير متاما لصناف الالكم من موزون ومسجوع و موزون غري مقفى ،فهو
ليس شعرا و ل جسعا .
السجع عن القرآن و وقوعه فيه  ،ابعتبار آن املعىن يتبع اللفظ يف السجع ،
ونفى الباق ّالين ّ
وهذا ليس يف القرآن منه يشء .وهو يتفق مع السجع اذلي خيدم املعىن و يؤديه ويس ّميه فاصةل ،لن
الفواصل اتبعة للمعاين اليت تتبع الجساع .
مفذهبه كشعري مل خيرج عن مذهب الرماين املعزتيل يف قضية السجع يف القرآن الكرمي .مل
يكن السجع ممتنعا عىل العر  ،بل صوره يف القرآن يه اليت امتنعت علهيم وذكل هو الإجعاز ،و لو
آن القرآن مل يعجزمه هبذه الفنون البديعية لهنم متكنوا مهنا  .يقول  « :ومن ادّعى ذكل مل يكن هل بدّ
من آن يصحح آن ّه ليس من قبيل الشعر ول السجع ول الالكم املوزون غري املقفّى »

111

ومن وجوه الإجعاز مجةل القرآن من حيث رفيع البالغة و بديع املعاين رمغ كرثة الغراض و
تنوعها ّ ،مما يظهر جعز النفس البرشية و وقوعها يف الاختالف .تأ ّمل الباقالين الكم الناس ّ
املعرب عن
نفوسهم فوجده حمدودا ،ث وجد القرآن قد تناول املعاين اخملتلفة واملتنوعة من صياغة املوعظة وسوق
احلجة .

111

آبو بكر الباق ّالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 78
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ولفت اإَل آايت هللا ،فوجدها قد تناولت وصف الرض والسامء ووصف اجلنة والنار
والقصص القرآين تناول يف درجة واحدة من احلمكة وادلقة وإان تكررت  ،وهذا ما يكشف عن براعة
النظم.
واختالف املعاين ل يقصد منه الباقالين الانتقال من الوعد اإَل الوعيد آو من احلديث عن
آايت هللا اإَل القصص آوالقيامة  ،وإامنا يقصد منه العالقات بني املعاين اجلزئية يف امجلةل وامجللتني.كنظم
الالكم عىل وجه المر ث الهنيي عن طريق العطف  ،وفيه من ادلقة والإحاكم سواء تباعدت املعاين آو
تقاربت ،فبالغة اخللوص من غرض اإَل غرض تظهر بصورة واحضة يف تناول السورة اكمةل  .كام آن
الباقالين مل حيرص وجوه البالغة يف عرشة كام فعل الرماين بل جعلها غري حمدودة  ،ونفى آن يكون
اإجعاز القرآن راجعا اإَل وجوه البديع بل بلغت فيه الغاية فقط واعتربه جنسا من آجناس البالغة و
الإجعاز ليس وقفا عليه .

112

هجــود القـــايض عــــبد اجل ّبــــار(392ه ) :
القايض عبد اجل ّبار بن آمحد بن عبد اجلباراهلمذاين،كنيته آبواحلسن البغدادي قاض آصويل
وش يخ املعزتةل يف عرصه ،لقبوه بقايض القضاة ،انهتت اإليه رايسة املعزتةل ومات ابلري.هل مؤلفه
ابلرصفة  ،وقال آ ّن املتقدّ مني قالوا هبا
املعروف (تزنيه القرآن عن املطاعن) اذلي آبطل فيه القول ّ
جزءا منه
لعجزمه عن معارضة القرآن.وهل كتا (املغين يف آبوا التوحيد والعدل)  ،اذلي خصص ً
ل إالجعاز القرآين  .مل يتناول القايض قضية الإجعاز تناول البالغيني  ،وإانّام هجد لالس تدلل لإجعاز القرآن
من هجة الفصاحة وحصة التحدّ ي .
112

عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 42
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وتتلخص هجوده يف الإجعاز يف آن النظم آي الطريقة  ،ل يتعلق به الإجعاز اإل اإذا
انضافت اإليه الفصاحة اليت ترتبط حبسن املعىن وجزاةل اللفظ .والنظم عنده هوالنسق
الس بق ليكون وهجا ل إالجعاز ،فاختصاص القرآن ابلفصاحة والنظم
والطريقة ،وهو ل يكفي فيه ّ
وانفراده هبام يوجب كونه معجزا .هذه الراء ّهمدت الطريق آمام عبد القاهر ليضع نظرية النظم.
عقد القايض فصال يف اختصاص القرآن مبزية يف رتية الفصاحة .واستشهد بأايت
قرآنية خمتلفةّ .ث انشغل ابلر ّد عىل مطاعن اخملالفني يف القرآن ،فعرض قول الباطنية بأ ّن
للتزنيل يف القرآن تأويل ابطن غري ظاهر ،وآ ّن فيه اختالفا و تناقضا يف اللّفظ واملعىن وفيه
آيضا التكرار والتطويل.
واكن مهنجه يف الاس تدلل الاحتجاج عىل طريقة الالكميني ل االبالغيني ،تقول عائشة بنت
الشاطئ  « :وحسبنا عىل ّ
ّ
لك حال آن ّه آكّد نرصه لوجه اإجعاز القرآن بفصاحته وآعطاّن مفهوما حمرر
جمرد طريقة مبتدعة يف صياغة الالكم تباين ما عرف العر من منظوم ومنثور.
املعىن النّظم ،ليراد به ّ
مبجرد سامعه ،دون آن يظنّوا آ ّن مثل القرآن
وإانّام انفرد معها برتبة يف الفصاحة عرفها آهل التقدّ م مهنم ّ
يواىت من رامه » .

113

الشـــريف املـــرتـــض ( 343ه ) :
هو آبو القامس عيل بن الطاهر بن آمحد احلسني بن موىس ،آحد المئة يف عمل الالكم والد
والشعر ،ودل و تويف يف بغداد ،آخو الرشيف الريض  ،آبوه النقيب آبو آمحد يف دوةل بين العباس .قرآ
مع آخيه عىل ابن نباتة ،ث عىل ابن النعامن  .هل تصانيف عىل مذهب الش يعة و مقاةل يف آصول ادلين،
هنج البالغة و مرشع الفصاحة ،آمايل املرتض واملسائل النارصية و غريها.
113

عائشة عبد الرمحن بنت الشّ اطئ  ،الإجعاز البياين للقرآن  ،ص . 990
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ابلرصفة ،ومفهوهما عنده آن هللا تعاَل قد سلب العر العلوم اليت حيتاج اإلهيا يف معارضة
قال ّ
القرآن والإتيان مبثهل ،آي آهنم آوتوا القدرة عىل املعارضة مبا اكنوا عليه من بيان و بالغة وفصاحة ،فهم
قادرون عىل النظم ولكهنم عاجزون عن الإتيان مبثل القرآن ،بسبب آهنم سلبوا العمل اذلي يس تطيعون
به حمااكة القرآن يف معناه .

114

ابن حــزم النــد لـيس الظـاهــري (323ه) :
فقيه وعامل الندلس يف عرصه  ،ودل بقرطبة آين اكنت هل و لبيه من قبهل رايسة الوزراء.
انرصف اإَل العمل والتأليف وانتقده العلامء والفقهاء لقوهل ابلرصفة  .هل (ال يف َصل يف امللل الهواء)،
و(احملىل يف الفقه الظاهري) ،و(مجهرة النسا الإحاكم يف آصول الحاكم) و كتابه يف الإجعاز
(الفصل يف سبب الإجعاز ).
مل يهتم كام اهتم النظام و املرتض لقوهل ابلرصفة ،وفرس ذكل بعدم جواز تعليل كتا هللا
تعاَل ورشعه ،وآخذ بظاهر النصوص من غري تأويل  .قال عنه مصطفى صادق الرافعي « :مل نر آحدا
ّفرس هذه اللكمة (الرصفة) اكبن حزم الظاهري ،فاإنه قال يف كتابه الفصل( :مل يقل آحد اإن الكم غري
هللا تعاَل معجز ،لكن ملا قاهل هللا تعاَل وجعهل الكما هل ،آصاره معجزا و منع من مماثلته  .قال :وهذا
برهان اكف لحيتاج اإَل غريه) نقول  :بل هو فوق الكفاية وآكرث من آن يكون اكفيا آيضا ،لنه ملا قاهل
ابن حزم وجعهل رآاي هل آصاره اكفيا ل حيتاج اإَل غريه  .و هل يراد من اإثبات الإجعاز اإل اإثبات آنه الكم
هللا تعاَل؟ »

115

114

مصطفى مسمل  ،مباحث يف اإجعاز القرآن  ،ص. 34
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مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص . 904
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ابــن ســنـان اخلـــفايج(333ه) :
عبد هللا بن محمد بن سعيد آبو محمد اخلفايج احلليب ،الشاعر والديب.اكن يرى رآي الش يعة.
وهل ( :ديوان اخلفايج ) و(رس الفصاحة)  .ممن قالوا ابلرصفة  ،مع آن فصاحة القرآن اكنت يف مقدور
العر لول الرصف .
حتدث يف (كتابه رس الفصاحة) عن الفصاحة والبالغة ،فعرفهام ومثل هلام وفرق بيهنام ،
واشرتط للفصاحة ولتأليف الالكم رشوطا .وقد رصح ابعتقاده مبذهب الرصفة يف الإجعاز لنه مل يكتف
بفصاحة القرآن دليال عىل اإجعازه  .يقول يف الكتا « وإاذاعدّن اإَل التحقيق وجدّن وجه اإجعاز القرآن
رصف العر عن معارضته  ،بأن سلبوا العلوم اليت هبا اكنوا يمتكنون من املعارضة. 116» .
و يرى الإجعاز يف التالؤم يف احلروف ،فيكون القرآن يف الطبقة العليا ملا ضا ّم تأليف حروفه
من رشوط الفصاحة اليت التأليف جزء يسري مهنا  .117و التأليف عىل بربني :متالمئ ومتنافر ،وتأليف
القرآن و فصيح الكم العر من املتالمئ .

118

جـــهود عــــبد القاهـــر اجلرجـــــاين(379ه) :
هو الإمام آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين  ،آحد علامء الالكم  ،من آاكبر
النحويني وإامام النحاة كام سامه احلافظ اذلهيب .ودل وعاش جبرجان حىت تويف هبا .اكن شافعي املذهب
آشعري الصول ،آخذ عن آيب احلسن محمد ابن عيل الفاريس  ،واس تغ ّل ثقافته الالكمية املنطقية يف
وضع نظريته البالغية  ،كام ّاطلع عىل طرف من الثقافة اليوّننية عن طريق بعض ترجامت كتايب
آرسطو(فن الشعر)و(اخلطابة).صنّف الكثري من املؤلفات مهنا (املغين يف رشح الإيضاح)  ،و(املقتصد
116

رس الفصاحة  ،ص . 900
ابن س نان اخلفايج ّ ،

117

املصدر السابق  ،ص . 900
املصدر السابق  ،ص . 909
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يف رشح الإيضاح) ،و(املعتضد) و(املقتضب) يف رشح كتا الواسطي يف الإجعاز ،و(العوامل املائة)
و(امجلل ورشهحا) ،و(الرساةلالشافية)  ،و(آرسارالبالغة يف عمل البيان) و(دلئل الإجعاز).
مل يقترص دور اجلرجاين عىل مجع ما تبعرث من هجود السابقني يف علوم البالغة الثالثة ويه
البيان والبديع املعاين ،بل جتاوز ذكل إاَل تعميق النظرات املكتشفة واملدروسة ،والبوا والفصول
لهذه العلوم ورصد دلراس هتا كتابيه (دلئل الإجعاز) و(آرسار البالغة)  .وآراد من خالهلام حتديد
يؤسس علهيا احلك واخللوص لبيان وجه الإجعاز اذلي يكون مبعرفة طبقات الالكم
الصول اليت ّ
وآسس احلك يف تفاضل القوال بتوافر بعض العنارص اليت تتجاوز حدود الطاقات البرشية .
لقد خّص كتا (ادللئل) لنظرية النظم اليت قال هبا ،واليت عدّ ها الوجه الوحيد لإجعاز القرآن
رس امجلال الفين املعجز ليس مر ّده اإَل اللفاظ من حيث يه لكامت  119،وإانّام
الكرمي .و انهتيى اإَل آ ّن ّ
اإَل الطريقة اليت صيغت هبا هذه اللفاظ والسلو اذلي نظمت به الية  .و يرشح كيف آن اإجعاز
الية اإمنا مرده اإَل الاتّساق الغريب بني اللفاظ والتالؤم البارع بيهنا.

120

استبعد اجلرجاين س تة احامتلت حول الإجعاز ،فليس يف اللكامت من حيث احلروف ،آو يف
معاين لكامت القرآن ،آو تركيب احلراكت والسكنات عىل لكامت القرآن آو املقاطع والفواصل يف مجل
القرآن ،آو خفة احلروف عىل اللسان ،آو يف الايت اليت فهيا اس تعارة  ،إانّام الإجعاز يف نظم القرآن.
يقول  « :فاإذا بطل آن يكون الوصف اذلي آجعزمه من القرآن يف يشء مما عددّنه  ،مل يبق اإل آن
يكون يف النظم  ...و ل ميكن آن جتعل الاس تعارة الصل يف الإجعاز وآن يقرص علهيا  ،لن ذكل

119
120

عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 47
املصدر السابق  ،ص .41
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يؤدي اإَل آن يكون الإجعاز يف آي معدودة يف مواضع من السور الطوال خمصوصة...وكنا قد علمنا آن
ليس النظم شيئا غري توّخ معاين النحو وآحاكمه فامي بني اللكم » .

121

(الرساةل الشافية) فاكن حول بيان آن القرآن قد آجعز العر فع ًال بأن جعزوا عن
آ ّما كتا ّ
املعارضة  ،فقاتلوا ّالرسول

مفا قدروا عىل اإبطال جحته  ،فعال و قو ًل  ،ملا روي عهنم آهنم عظموا

القرآن لهنّ م ما مسعوا مبثهل من قبل .لقد آراد اجلرجاين من خالل هذه الرساةل آن يبني حقيقة الإجعاز ل
آن يكشف عن آرساره .
يقول الإمام الش يخ عبد القاهر اجلرجاين  « :إانّام املعجز ما عُمل آن ّه فوق قوى البرش و قُدَ رمه
اإن اكن من جنس ما يقع التفاضل فيه من هجة ال ُقدَ ر ،آو فوق علوهمم اإن اكن من قبيل ما يتفاضل
الناس فيه ابلعمل والفهم ».

122

ونظم القرآن عند اجلرجاين هورس اإجعازه و ل يشء غريه  ،ذلكل فالبحث يف مسائل النظم و
ربطها ببيان وجه احلجة هو معرفة حلجة هللا تعاَل .و القول ابلرصفة فاسد من لك وجه لسوء الفهم ،
وعرض اجلرجاين للجاحظ  ،و عا عليه الكثري مما قال .
والتحدي إا ّما آن ي ُ ّعرب عن معاين القرآن يف مثل لفظه ونظمه  ،آو آن يُأىت مبثل نظم القرآن يف
آ ّي معىن مراد  .ث ا ّإن القول بأن نظم القرآن اكن يف مثل مس توى نظوهمم ث مل يعارضوه لهنّ م رصفوا
عن ذكل  ،خطأ منكر لن الكهمم من شعر آو نرث معروف  .وهناك دليل آخر هو آ ّن الالكم يف
الية يقال فمين اكن يقدر ث عاد ل يقدر عليه  ،وهذا دليل بطالن القول ابلرصفة .

121
122

عائشة عبد الرمحن بنت الشّ اطئ  ،الإجعاز البياين للقرآن  ،ص . 990
عبد القاهر اجلرجاين  ،الرساةل الشافية يف الإجعاز ،ص . 218
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والقول بأن نظم القرآن اكن يف مثل مس توى نظوهمم ث مل يعارضوه لهنّ م رصفوا عن ذكل،
خطأ منكر لن الكهمم من شعر آو نرث معروف .وهناك دليل آخر  ،هو آ ّن الالكم يف الية يقال فمين
اكن يقدر ث عاد ل يقدر عليه  ،وهذا دليل بطالن القول ابلرصفة.
الظن من حديث القول
يقول الإمام الش يخ عبد القاهر اجلرجاين  « :اعمل آ ّن اذلي يقع يف ّ
ابلرصفة  ،آن يكون اذلي ابتدآ القول هبا ابتدآه عىل تو ّمه آ ّن التحدي اكن اإَل آن ّ
يعرب عن آنفس
معاين القرآن مبثل لفظه ونظمه  ،دون آن يكون قد آطلق هلم و خ ُّريوا يف املعاين لكها »

123

آ ّما القول بأن جعزمه هو نقص يف فصاحهتم  ،يعين آهنم فقدوا القدرة عىل المتيزي بني الكهمم
تذوقه  ،فمل يدركوا الفرق بني
قبل نقص فصاحهتم و بعد ذكل  ،و ابلتايل نقص يف ملكة البيان و ّ
الكهمم و القرآن  ،و ابلتايل فا ّإن القول بأن ّه قد حدث نقص يف الفصاحة ومل يشعروا به قاطع لن
الشعور هو آساس الإجعاز .
جـهـود الزمـخـرشي (248ه) :
هومحمود بن معر بن محمد بن معر آبو القامس جار هللا الزخمرشي املعزتيل من آمئة العمل ابلتفسري
واحلديث واللغة والنحو وعمل البيان  .ودل بزخمرش وتويف جبرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة اليت
جاور هبا زماّن فلُقّب جبار هللا  .آمه مؤلفاته ( :آساس البالغة) يف اللغة ،و(المنوذج) يف النحو ،
و(املفصل) يف صناعة الإعرا  ،وهل كتا (الكشاف) اذلي فرغ من تأليفه س نة (248ه)  .و عين
يؤول فيه الايت مبا يوافق مذهب املعزتةل  ،وذاك
فيه ابلبالغة القرآنية و مبحث اإجعاز القرآن  ،واكن ّ
ما عيب عليه يف التفسري .

123

عبد القاهر اجلرجاين  ،الرساةل الشافية يف الإجعاز  ،ص . 399
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لقد تتلمذ الزخمرشي عىل اجلرجاين يف كتابيه (دلئل الإجعاز) و(آرسارالبالغة)  ،وتعمق يف
فهمهام حىت آدرك برورة عمل البالغة للكشف عن وجوه الإجعاز البالغي يف القرآن وعن خفااي معانيه
وآرساره  .وآشار يف مقدمة الكشاف اإَل برورة آن يكون املفرس للقرآن ابرعا يف علمني هام  :عمل
املعاين و عمل البيان  .فقال الإمام  « :عمل التفسري اذلي ل يمت لتعاطيه وإاجاةل النظر فيه لك ذي عمل ،
كام ذكر اجلاحظ يف كتا نظم القرآن  ...إا ّل رجل قد برع يف علمني خمتصني ابلقرآن وهام عمل املعاين
وعمل البيان ».124
متكن الزخمرشي يف الكشاف من اس تعا لك ما كتبه عبد القاهر اجلرجاين قبل آن يرشع
يف تفسريه  ،كام آ ّن هذا الكتا هو خري تطبيق لقواعد املعاىن والبيان الذلين اهتدى اإلهيام عبد القاهر
اجلرجاين  ،واكنت المثةل والشواهد من آي اذلكر احلكمي.
لقد جعل الزخمرشي البالغة القرآنية املدخل لفهم معجزة الرسول

 ،ويه القرآن الكرمي ،

واحتج عىل الطاعنني مبا يثبت الوحدانية وحيققها ،ويبطل ا إلرشاك وَيدمه  ،وعمل الطريق اإَل اإثبات
ذكل وتصحيحه  .وعرفهم آ ّن من آرشك فقد اكبر عقهل  ،وغطى عىل ما آنعم عليه من معرفته ومتيزيه ،
وعطف عىل ذكل ما هو احلجة عىل اإثبات نبوة محمد

،وما يدحض الش هبة يف كون القرآن معجزة،

و آرامه كيف يتعرفون آ هو من عند هللا كام يدعي  ،آم هو من عند نفسه كام يدعون» .

125

وحتدث عن جعز العر عن ااجمليء مبثل القرآن عند آول آية من سورة البقرة  ،حيث ّاختذ
من جعزمه دليال عىل اإجعاز القرآن  ،عندما س ئل عن معىن تسمية السور بتكل اللفاظ ،فقال  « :آن
يكون ورود هذه السامء هكذا مرسودة عىل منط التعديد اكلإيقاظ وقرع العصا ،ملن حتدى ابلقرآن
124

جار هللا الزخمرشي  ،من مقدمة الكشاف  ،ص . 14

125

املصدر السابق  ،ص. 13
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وبغرابة نظمه  ...وقد جعزوا عنه عن آخرمه الكم منظوم من عني ما ينظمون منه الكهمم  ...ومل تظهر
معجزهتم عىل آن يأتوا مبثهل بعد املراجعات املتطاوةل  ،ومه آمراء الالكم و زعامء احلوار ».

126

جار هللا الزخمرشي  ،الكشاف  ،ص . 47
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جــهود عــلــامء الفـــكر العــــريب احلــد يـــث :
مـحـمـد عـبـــده ( 9444ه) :
هو الإمام الش يخ محمد بن عبده بن حسن خريهللا املرصي  ،آحد آراكن الهنضة العربية
ومؤسس احلركة الفكرية  ،مفيت ادلاير املرصية س نة  .9497ودل بقرية حمةل نرص ،درس ابلزهر
وتقلب يف مناصب عديدة  ،نفي اإَل سوراي يف الثورة العرابية ث عاد اإَل مرص .دعا اإَل حاجة الإسالم
اإَل الإصالح فألّف الكثري من الكتب آمهها ( الإسالم والرد عىل منتقديه ) ،و(تفسري القرآن الكرمي)،
و( العروة الوثقى لانفصام لها) و آلفه مع جامل ادلين الفغاين ،و(رساةل التوحيد) ،و(ورشح مقامات
اهلمذاين)  ،و(هنج البالغة)  .كام ترآس احلز اذلي َيدف اإَل الإصالح  ،خفلف جامعة من تالمذته
من ك ّتا املسلمني يف هذا العرص.

127

و هو آحد املفرسين املعارصين اذلين تناولوا قضية الإجعاز يف تأويل آايت التّحدّ ي واملعاجزة ،
فأ ّقر ابإجعاز القرآن بأسلوبه ونظمه  ،لش امتهل عىل النّظم الغريب و الوزن العجيب والسلو اخملالف
الطول والقرص .كام ر ّد عىل ّ
يف فواصهل ومقاطعه ،رمغ تفاوت آايته يف ّ
الطاعنني عىل القرآن  ،و آوعز
ذكل اإَل هجلهم للغة الفصحى ،اليت يكسب ذوقها مبدارسة الالكم البليغ .
لقد آضاف الش يخ محمّد عبده اإَل دلئل الإجعاز برورة التّصال ابللغة ابلفصحى اليت هبا
تدرك بالغة النّظم املعجز ،كام حتدّ ث عن الثر النّفيس للقرآن وجعل لتأثري التّالوة ماكّن يف قضية
الإجعاز البالغي  .وظهر تأثّره مبذهب الش يخ عبد القاهر اجلرجاين يف الإجعاز و مبهنجه يف الاحتجاج
هل.

127

املعربة  ،مجع وترتيب يوسف اليان رسكيس  ،ص . 937
معجم املطبوعات و ّ
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مصطـــفى صــادق ّالرافـــعي (9432ه) :
شاعر واكتب آصهل من الشام ،ودل مبرص وتويف هبا  .هل الكثري من املصنفات آمهها ( :حتت
راية القرآن) ،و( آوراق الورد) ،و( ومن ويح القمل)  .وهو آول من آخرج كتااب مس تقال يف الإجعاز
القرآين من املعارصين بعد الإمام جالل ادلين الس يوطي (رمحه هللا) .وكتب(آدا القرآن) ل ّ
يبني آ ّن
الخالق واملسائل الترشيعية يه اإحدى وجوه الإجعاز ،فاكن هذا موضوعا جديدا لعمل السلوك
الإنساين بأسلو بياين ملفت.
فأ ّما كتابه (اإجعاز القرآن) فعرض فيه لراء السابقني يف الإجعاز ،حفمل عىل املتلكمني وعا
علهيم ماعا دون آن ينكر ويدفع من ينكر ومن يدفع  .ف إا ّما آن تتعارض احلجج الالكمية فتسقط
مهنن فتسقط الباقيات وتبقى يه الكما من الالكم ل تصلح لنفي
بعضها بعضا ،وإا ّما آن تقوى واحدة ّ
ول اإثبات .

128

ابلرصفة ونعت ّ
النظام بش يطان املتلكمني  ،وانترص لبن حزم ّالظاهري يف كتابه
رفض القول ّ
(ال يفصل يف سبب الإجعاز)  ،اذلي ّ
معجزا ومنع من
سمل بأ ّن كون القرآن الكم هللا تعاَل  ،و قد آصاره ً
مماثلته برهان اكف عىل اإجعازه  .129غري آن ّه آنكر آن يكون آحد قد قال ا ّإن الكم البرش معجز.

130

كام حتدّ ث عن الإجعاز السلويب فقال بنظم القرآن و تركيبه و نسق حروف اللفاظ و اللكامت
و امجلل  ،فاكن اإحساس العر ابلعجز.

128
129
130

مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعاز القرآن والبالغة النبوية  ،ص . 11
املصدر السابق  ،ص . 904
املصدر السابق  ،ص . 909
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لكن القرآن اكن يأ ي مبعىن
و قال عن ال ّتكرار يف البيان القرآين آن ّه اكن مألوفا عند العر  ،و ّ
يف سورة ّث بنفس املعىن يف سورة آخرى  ،فيدهش السامعون لهذا التّكرار .كام كتب يف احلروف
وآصواهتا ويف اللكامت وحروفها ويف امجلل ولكامهتا ،وحتدّ ث عن غرابة آوضاع القرآن الرتكيبية وعدّه من
اإجعاز القرآن  .وراح يقارن تأليف لكامت القرآن بالكم العر من شعر ،و رجز ،وخطب  ،وحك ،
وجسع  .ولكنّه مل ينف آ ّن هذه اللفاظ مع غرابهتا فهيي مؤتلفة ومألوفة .

131

كامحرص يف حتليهل للسلو القرآين هجات ال ّنظم يف القرآن الكرمي يف احلروف واللكامت
وامجلل ،فقال  « :فاحلرف الواحد من القرآن معجز يف موضعه لن ّه ميسك اللكمة اليت هو فهيا ،
لميسك هبا الية والايت الكثرية  ،وهذا هوالرس يف اإجعاز مجلته اإجعاز ًا آبداي» 132وحتدث عن خصائص
السلو القرآين وخلصها يف الغرابة والسهوةل  ،والرهبة ،وغزارة املعاين و املطاوعة  .و قال عن
البالغة آهنا ليست وضعا لغواي ل عالقة هل ابلنفس بل التأثري النفيس قاعدة البالغة .

133

يرى مصطفى صادق ّالرافعي آ ّن النّشأة اللغوية اليت عرفها العر قبل مودل النيب

يه

اإجعاز للقرآن الكرمي ،كام آ ّن هنضة ال ّمة العربية بعد طول عرص عرف جاهلية كبرية  ،هو مظهر من
مظاهر الإجعاز القرآين يف تربية النفوس وهتذيهبا بأسلو بياين حمك النّظم  ،اتّفق فيه مع عاملنا اجلليل
عبد القاهر اجلرجاين .

131
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133

مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعازالقرآن والبالغة النبوية  ،ص. 942
املصدر السابق  ،ص . 904
مصطفى صادق الرافعي  ،اإجعازالقرآن والبالغة النبوية  ،ص . 977
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مـحـمــد فــــريــد وجـــدي ( 9872م) :
هو فريد بك بن مصطفى وجدي بك بن عيل رشاد  .يعدّ علام من آعالم الفكر الإساليم
املعارص ،آلف دائرة معارف القرن العرشين و كتب آخرى آمهها ( :كزن العلوم واللغة)و(صفوة العرفان
يف عمل التفسري)و( احلديقة الفكرية يف إاثبات وجود هللا ابلرباهني) .
لقد قرآ هجود السابقني ووف ّامه حقّهم من املدح والثناء  ،و رآى آن للقرآن حالوة تأثري انفرد
هبا رمغ تكرار القراءة والرتديد حني احلفظ  ،فسامه التأثري القرآين غري اململول ،آو الإجعــــــــاز النفيس.
و آرجعه اإَل آمر واحد  ،هو آنه روح من عند هللا  ،ل ميكن آن متاثلها روح مقال آخر .و نقد حرص
املتلكمني القداىم يف اإجعاز القرآن عنايهتم فقط ببيان الإجعاز البالغي.
هو يقول بفصاحة القرآن الكرمي من ّنحية اللفظ واملعىن  ،كام يقول بروحانيته ا إللهية ويه رس
اإجعازه،و يرى آن للساليب البالغية املعروفة من تقدمي وتأخري وإاجياز وإاطنا وحذف وغريها ،التأثري
اخلارق يف النفوس  .ويرى بأن معرفة آرسار الرتكيب البياين للقرآن ،لتعين القدرة عىل حمااكته .
ويرض مثل الناقد وهو ينقد القصيدة الشعرية معجبا بنظمها عاجزا عن حمااكهتا  .وحدّ د مواطن
ظهور الإجعاز الروحاين يف  :اإدراك القرآن مبجرد سامعه وإان اكن بغري صوت حسن  ،ومتيزيه مكتواب
من بني سائر الالكم .

134

مــحــ ّمــد عــبد هللا دراز (9128م) :
فقيه و متأد مرصي آزهري ،من هيئة كبار العلامء مبرص.سافر يف بعثة آزهرية عام،9143
فكتب رسالتني عن (التعريف ابلقرآن) و(الخالق يف القرآن) ّ ،نل هبام شهادة دكتوراة ادلوةل من
الرسبون  ،مبرتبة الرشف املمتازة عام 9137م .
 134بلقامس محمد الغايل  ،مالمح الإجعاز النفيس يف القرآن الكرمي  ،ص . 94
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حاول آن يأ ي ابجلديد يف ادلراسات القرآنية  ،وكتب يف قضية الإجعاز ليثبت اإجعاز القرآن
الكرمي ،فألف كتا النبأ العظمي س نة 9144م  ،وحدد فيه معىن القرآن ومصدر القرآن .ومضنه حقائق
جديدة آمهها اخلصائص القرآنية للسلو البياين يف كتا هللا  ،جفعلها يف آربعة آمور يه رس
توسع يف احلديث عن جوهر القرآن ادلال عىل مصدره الرابين .
الإجعاز ،و ّ

135

آوَل هذه اخلصائص يه البيان والإجامل مع ًا  ،فال ياكد جيمتع هاذان الطرفان يف الكم واحد
من الكم البرش اإل و اكن فيه النقصان  ،آما آلفاظ القرآن و آغراضها فهيي حقائق و صور ماثةل.
اثنية هذه اخلصائص اإقناع العقل وإامتاع العاطفة  ،لن العقل والعاطفة ل جيمتعان يف آسلو
واحد  ،اإل و يكون قصورا يف جانب  ،و غلوا يف جانب آخر ،غري آن القرآن ل ينىس حق العقل و
هو يرسد القصص والخبار ،ول ينىس حظ القلب من ترغيب و ترهيب ومن تشويق و حتذير و
هو ّيقر ابلحاكم و الرباهني .
واثلثة اخلصائص يه خطا العامة واخلاصة  ،ما ل جنده اإل يف كتا هللا  ،فقد خاطب
هللا العامة واخلاصة بأسلو بياين فهمه الكهام  .وآخر اخلصائص يه القصد يف اللفظ والوفاء حبق
املعىن  ،واس توفاها ابلستشهاد بأايت القرآن مثبتا رس الإجعاز فهيا  .كام يرى الإجعاز يف جامل توزيع
احلراكت والسكنات واملد ،ورصف احلروف و تأليفها  ،و يف اللّ ّب ادلاخيل لتصوير املعاين .
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محمد رفعت آمحد زجنري ،مباحث يف البالغة و اإجعاز القرآن الكرمي  ،ص . 3302
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
ســـي ّـــد قــــطـــب ( 9487ه) :
آحد آعالم العرص احلديث  ،بلغت مؤلفاته العرشين و آمهها :موسوعة (يف ظالل القرآن) ،
اليت يقول اإنه مل يقدم فهيا تفسريا يتجاوز الظالل اإَل العامق  ،وكتا ( التصوير الفين يف القرآن ) ،
اعمتد فيه عىل التنظري القاعدي جلهات الإجعاز كام تصوره ،كام اعمتد فيه عىل ذهنه و روحه و
اإحساسه قبل آن يعمتد عىل هجود السابقني القداىم  .وهل (مشاهد القيامة)يف القرآن .
حتدث الس تاذ س يد قطب عن تأثره ابلقرآن و مبا احتواه من فنون الإجعاز  ،وهو التصوير
الفين للقرآن  .يقول  « :التصوير هو الداة املفضةل يف آسلو القرآن  ،فهو يعرب ابلصورة احملسة
املتخيةل عن املعىن اذلهين واحلاةل النفس ية و عن احلدث احملسوس و املشهد املنظور و عن المنوذج
الإنساين و الطبيعة البرشية  ،ث يرتقي ابلصورة اليت يرمسها  ،فمينحها احلياة الشاخصة آو احلركة
املتجددة » .

136

رس الإبداع يف الإجعاز ،فعارضه بعض معارصيه حبجة آن املنطق
كام اعترب الداء الوجداين ّ
العقيل جناح آخر يف الإجعاز ،فأكدّ آنه مل يغفل هذا اجلانب وتناوهل ابإسها يف كتابه (يف ظالل
القرآن)  ،ليكشف عن آداتني هممتني  :الإقناع والإمتاع يف القرآن الكرمي .
يقول  « :وقد لحظنا من قبل آن التعبري القرآين يؤلف بني الغرض ادليين و الغرض الفين ،
فامي يعرضه من الصور واملشاهد ،بل لحظنا آنه جيعل امجلال الفين آداة مقصودة للتأثري الوجداين،
فيخاطب حاسة الوجدان ادلينية بلغة امجلال الفنية » .

136

س يد قطب  ،مشاهد القيامة يف القرآن  ،ص . 84

137

املصدر السابق  ،ص . 431
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وقسم الس تاذ الش يخ مراحل تذوق امجلال القرآين اإَل مرحةل التذوق الفطري للعر عند
ّ
سامعهم القرآن  ،ومرحةل اإدراك مواضع امجلال .138و تبدآ من القرن الثاين الهجري عند اإقبال العلامء
عىل القرآن من مفرسين  ،وآدابء  ،ومتلكمني  .و آخريا مرحةل اإدراك اخلصائص العامة.
يرى الإجعاز آيضا يف آساليب النظم و البيان،ث يف الهداية والتوجيه والإرشاد ويف املشاهد
القرآنية احلية النابضة  .فأبرز املشاهد اليت رآى فهيا الإجعاز من سورة (ق) و(الصافات) و(املكل) .
وعن التكرار يف آكرث قصص القرآن يقول الش يخ آنه تكرار لبعض حلقات القصة  ،و فيه اإشارات
ملوضع العربة فهيا  ،مع اختالف يف لك تكرار من سورة اإَل آخرى .
حمــمــد متــويل الشــعراوي :
آحد علامء القرن الرابع عرش الهجري  ،درس ابلزهر ث جامعة آم القرى مبكة  ،معل لفرتة
وزيرا للوقاف ث ّتفرغ للتّدريس وادلعوة  .يرى الش يخ الإجعاز يف كونه ّمزق حاجز املايض يف اإخباره
عن المور املاضية  ،وحاجز املاكن يف اإخباره عن آرسار النفس الإنسانية حني اخلطا  ،وحاجز
املس تقبل يف اإخباره عام ميكن آن حيدث يف املس تقبل القريب والبعيد.
كام يرى آن للقرآن ثالث مزااي  :القرآن معجزة عقلية خادلة  ،املعجزة القرآنية مهنج ودس تور،
آي آن معجزة الرسول

دون سائر النبياء يه ذاهتا القرآن و املهنج معا .و آخريا املعجزة القرآنية

املزنه عن لك وصف.
صفة من صفات هللا  ،و يه صفة الالكم و يه صفة ابقية بقاء هللا عز و جل ّ
و مظاهر الإجعاز عند الش يخ الشعراوي تتلخص يف مطابقته ملا توصل اإليه العمل يف العرصاحلديث ،
وللحقائق الكونية اليت مل تكن معروفة  ،و اعمتد عىل التفسري لإبراز جوانب الإجعاز يف القرآن الكرمي .

138

س يد قطب  ،التصوير الفين يف القرآن  ،ص . 93
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
عــبـد العـظــيـم الزرقــاين:
من مواليد اإحدى القرى مبحافظة الغربية مبرص .آحد علامء الزهر البارزين امتاز ابلنشاط
العلمي و الاجامتعي يف ااجملال الإساليم .اكن رئيسا مجلاعة الرتبية الإسالمية وعضوا جبامعة جهبة علامء
الزهر ،و آس تاذا لدلراسات العليا بلكية آصول ادلين  .من آمه مؤلفاته ( :مناهل العرفان يف علوم
القرآن ).
يرى الش يخ الإجعاز يف آلفاظ القرآن وتأليفه ،ويف ظهوره منجام عرب عرشين س نة .اعترب اإجعاز
القرآن يف جانب العبادات والعقائد اإجعازا ل إالسالم يف الرتبية و الهتذيب والس ياسة ودقة الس بك وقوة
التصال  ،ويف تنوع القراءات واحلروف الوائل للسور ويه حروف الهجاء  ،ويف نزوهل عىل رجل
آ ّيم ،ويف اإخباره ابلغيبيات ويه كثرية  ،ويعتربه من آبرز شواهد الإجعاز .كام يراه يف حديثه عن
الكونيات ادلقيقة احمليطة ابلإنسان  ،اليت حتتاج اإَل علوم كونية لفهمها  ،و نزولها عىل آ ّيم هو الإجعاز
ذاته .

139

و يراه آيضا يف آن ّه جاء هبداايت تفي حاجات البرش ،ويف جعز الرسول الكرمي عن الإتيان
ببدل القرآن لن ّه ليس الكمه  ،ويف الايت اليت جترده من نسبته اإليه  ،و يف تأثريه وجناحه.
و قد ر ّد الش يخ عىل الش هبات الواردة يف الإجعاز ،ومهنا ش هبة من قالوا بأ ّن اإجعاز القرآن ل
يد ّل عىل آن ّه الكم هللا تعاَل  .يقول  « :واخلالصة آ ّن القرآن من آيّة ّنحية آتيته  ،ل ترى فيه إا ّل
آنوارا متبلّجة وآ ّدةل ساطعة عىل آن ّه الكم هللا .ول ميكن آن جتد فيه نكتة من كذ  ،ول ومصة من
زور ،ول لطخة من هجل .وإا ّين لقض العجب من هؤلء اذلين آمغضوا آعيهنم عن هذه النوار،
139

محمد عبد العظمي ّالزرقاين  ،مناهل العرفان يف علوم القرآن . 443 ،
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وطوعت هلم آنفسهم اهتّ ام محمّد ص ّىل هللا عليه ّ
وسمل ابلكذ  ،وزمعوا آ ّن القرآن من تأليفه هو ل من
ّ
تأليف ربّه ».

140

هذا وإان البحث يف الإجعاز القرآين آمعق بكثري ،فقد كتب فيه الدابء واملفرسون و املتلكمون
والفقهاء ،يف العرص القدمي واحلديث  .وهمام حتدثنا عن هجود هؤلء مجيعهم  ،فلن نمتكن من آن نوفهيم
حقهم من اجلهد اذلي بذلوه لجل خدمة القرآن الكرمي .

 140املرجع السابق  ،ص .443
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
تــطور ادلّ رس البــالغي:
نــشـــأة و ّ
متهيـــــــــــــد :
ا ّإن آمه ما ّمزي العهد الإساليم هو نزول القرآن عربيا معجزا ،فأجعب املسلمون ببالغته  ،ومل
يبحثوا يف قضية الإجعاز لهنم اكنوا حدييث العهد ابلإسالم  .ول شك آن املالحظات البالغية قد
بدآت تظهر يف العهد الموي بعد الهنضة العلمية اليت قامت يف مدينيت الكوفة والبرصة ،لختالفهام يف
الراء اللغوية والنحوية ،وحىت الفرق الإسالمية آاثرت املناقشات يف لك مايتصل بشؤون املسلمني
العامة.

141

ث يأ ي العهد العبايس ابتداء من س نة(944ه) ،لزتدهر هذه املالحظات وتتسع حبك الرتمجة
وتبادل الثقافات الجنبية وإاتقان املوايل للعربية ،مما جعل العلامء يطرحون مالحظاهتم حول خصائصها
البالغية  .وابملثل فعل كتا ادلواوين الشعراء ،النحويون واللغويون  .وبدآ احلديث عن الإجعاز يف
القرآن بصورة علمية ،و كرث الالكم يف ادلين والنبوة  .فتطورت البالغة شيئا فشيئا اإل آن اس تقرت
عىل يد آيب يعقو الساكيك(343ه) يف آوائل القرن السابع الهجري  ،بعلوهما الثالثة  :املعاين  ،البيان
والبديع .

141
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محمد رفعت آمحد زجنري  ،مباحث يف البالغة و اإجعاز القرآن الكرمي  ،ص . 342
عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 900
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هجــــــود العلامء يف الإجعاز
*النــشــــأة:
لقد نشأت البالغة يف بداية القرن الثالث الهجري ،عىل هامش علوم آخرى اكن لها الثر
الواحض  .ويه العلوم القرآنية  ،والعلوم اللغوية  ،والعلوم الدبية .
•النــقـــد الدبــــي :
لقد آسهم النقد الديب يف تطورالبحث البالغي ومنوه ابعامتده عىل اذلوق القامئ دراسة ومهنج،
فص ُعب التفريق آنذاك بني بني النتاجني النقدي والبالغي بني املؤلفات النقدية والبالغية.
والوقوف عند اترخي البالغة العربية تس توقفه مؤلفات املرحةل النقدية ،ابعتبارها من مصادر
البالغة الوَل ،ونفس المر ابلنس بة لكتب النقد النظري اليت تدورحول نظرية الد  ،مثل( :
كتا الصناعتني ) ليب هالل العسكري،و( نقد الشعر) لقدامة بن جعفر،ث كتب النقد التطبيقي
اليت تنقد نتاج الشعراء ،مثل كتا (املوازنة بني شعر آيب متام والبحرتي) للمدي ،و(الوساطة بني
املتنيب وخصومه ) للقايض عبد العزيز اجلرجاين.
وآول كتا يف النقد واترخي الد هو كتا (طبقات الشعراء ) لبن سالم امجلحي
(444ه) يف القرن الثالث الهجري ،واذلي قسم من خالهل الشعراء تبعا للزمان واملاكن والفن الديب .
ث ظهر ابن قتيبة (473ه) بكتابه (الشعر والشعراء) ،وآخرب فيه عن الشعراء وآحواهلم يف شعرمه ،
وعن آقسام الشعر وطبقاته وعن وجوه اس تحسان الشعر ،لكنه مل يتناول النصوص ول الشعر بنقد
فين تطبيقي .

143
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محمد مندور ،النقد املهنجي عند العر و مهنج البحث يف الد و اللغة  ،ص. 49
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ث نشأ الــنقــد املـــهنــجي عىل يدابن املعزت(413ه) يف كتابه (البديع) ،فاس تخرج لك ما وجده
يف القرآن واللغة واحلديث من الكم هو البديع ،ومجع بني الاس تعارة وبني التجنيس ،الطباق ورد
العجز عىل الصدر،وبني املذهب الالكيم وهومهنج عقيل مأخوذ ابعرتاف ابن املعزت عن اجلاحظ آي
عن املعزتةل وعلامء الالكم .وهو اإيراد جحة املطلو عىل طريقة آهل الالكم.144
واملذهب الالكيم نوع من اجلدل العقيل والقدرة عىل توليد املعاين وادلقة يف املفارقات.145
ونس تطيع القول آن ابن املعزت قد حدد خصائص مذهب البديع  ،وفصلها عام عداها من الطرق
البالغية  ،كام ر ّد عىل املتفلسفة والشعوبيني اذلين اكنوا خيامصون البالغة العربية  .وركّز ابن املعزت
النص وآمهل طريف الالكم املتلكم والسامع  ،ونظر اإَل مسأةل البديع من زاوية الرصاع
عىل خصائص ّ
بني القدماء واحملدثني .لكنه ّبني آ ّن العر قد عرفت فن البديع يف الكهما ،وآنه موجود يف كتا هللا
تعاَل ويف احلديث النبوي الرشيف ليثبت آصاةل هذا الفن يف تراث العر .
ث يأ ي قدامة بن جعفر(447ه) وكتابه(نقد الشعر) .وهو آحد آمه الكتب الهامة يف اترخي
النقد العريب والبالغة العربية  ،حيث ظهر فيه تأثري الثقافة اليوّننية عىل النقد والبالغة  ،وخصوصا
بعض آاثر آرسطو وكتابيه املرتمجني اإَل العربية عن الرساينية (فن الشعر) و(اخلطابة) ،ابلرمغ من آن
فكر آرسطو النقدي ،مل يُفهم فهام حصيحا جلهل املرتمجني ابملدلولت الفنية لبعض الجناس الدبية .
وعرض فيه صاحبه لرضورة آن يكون اللفظ سهل اخملارج فصيحا  ،وآن يكون الوزن سهل
العروض ،وآن تكون القافية عذبة احلرف ،وآن يكون املعىن موهجا للغرض املقصود.وحتدث عن مفهوم
الشعر ث صفات اجلودة آو ما آسامه النعوت.
144
145

آبو هالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 443
محمد مندور ،النقد املهنجي عند العر و مهنج البحث يف الد و اللغة  ،ص . 31
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واعترب التشبيه من آغراض الشعر ،والكناية من صفات ائتالف اللفظ واملعىن .كام تناول
فنوّن بالغية من عمل البيان واملعاين اكملساواة والإجياز ،و ّمساه الإشارة ،وحشد قدامة مجموعة من
املصطلحات البالغية والنقدية  ،ولكنه مل يمتكن من حتقيق التوازن بني املوضوعية املنطقية واذلوق
الفين.
ولك ما وضعه من نعوت جلودة الشعر صنفت فامي بعد حتت عمل البديع ،اكجلناس ،والطباق ،
والترصيع وغريها .وبذكل قد آسهم جبهوده يف اإثراء املعجم البالغي مبصطلحات،وإان مل تكن يف معناها.
وممن احتذوا بقدامة ابن رش يق القريواين(323ه) يف كتابه(العمدة يف حماسن الشعرونقده) ،ابن س نان
اخلفايج(333ه) يف كتابه (رسالفصاحة) وآبو هالل العسكري (412ه) يف كتابه ( الصناعتني) .
وتأ ي مرحةل النقد التطبيقي يف كتايب(املوازنة) للمدي(470ه) و(الوساطة) للقايض عبد
العزيز اجلرجاين (414ه) .واذلي ساعد عىل رواج هذا الإجتاه هو ما دار بني النقاد والدابء منذ القرن
الثالث الهجري حول مذهب بشار بن برد وآيب نواس ث مذهب آبومتام .
ومدار هذا املذهب هو الإكثار من الصور البالغية من تشبيه واس تعارة وجناس وطباق
فسمي مذهب البديع  .واحتدم الرصاع حول ثالثة شعراء مه  :آبو متام ،البحرتي و املتنيب.
*كتا املوازنة بني شعر آيب متام و البحرتي :
ويف الكتا موازنة بني آيب متام املغايل يف الصنعة الشعرية واملكرث من الصورالبالغية ،وبني
البحرتي امللزتم ابلتقاليد الشعرية املوروثة  .واجلانب البالغي يف املوازنة قليل مقارنة مع اجلانب النقدي.
ظل المدي حمايدا فاختص آاب متام ابحلديث عن عيوبه يف البديع ومل يذكر شيئا من عيو البحرتي
يف البديع ما دون الرسقات ،اإل مثالني يف التجنيس القبيح  .كام خلص نظرايت اليوّنن والهند يف
البالغة.
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*كتا الوساطة للقايض اجلرجاين:
يف منتصف القرن الرابع الهجري ،بدآت حدة الرصاع حول مذهب آيب متام ختف ليخلفه
املتنيب حبجة آنه مجع يف شعره بني القدمي واجلديد ،فدارت حوهل اخلصومة يف بغدادويف فارس.
عرض القايض لخطاء اجلاهليني ،ث تفاوت شعرالشعراء ،اترخي الشعر العريب وصول اإَل
ليفصل يف آوهجه ،ث دافع عن املتنيب ابلتحليل واملناقشة  .آما اجلانب البالغي يف الكتا فاكن
البديع ّ
ضئيال ،فيه اإشارة لبعض صورالبديع عند العر مع المتثيل والاس تعارة.
ويظهر آبوهالل العسكري (412ه) بكتابه (الصناعتني) ،وهو نقطة حتول النقد اإَل بالغة.
تأثر اببن قتيبة يف متيزي الالكم ،و آخذ عن المدي و القايض اجلرجاين  .نفر من مذهب الالكميني
وفضل ابن املعزت عىل قدامة  .اعمتد يف كتابه عىل التعاريف والتقاس مي فأابن عن موضوع البالغة وتلكم
عن املعاين ث اللفاظ وقواعد التأليف بيهنام وعن كثري من القضااي البالغية املتنوعة اكلإجياز والإطنا ،
والتشبيه ،والسجع ،وآوجه البديع ومبادئ الالكم .
بعد العسكري يأ ي عبد القاهر اجلرجاين(379ه)،ويصل اإَل آن اللغة يه جموعة من العالقات
ل اللفاظ ،فينتقل النقد اإَل بالغة تعلميية  .ويبحث مهنج عبد القاهر اجلرجاين املزجي بني النحو
واملعاين يف العالقات اليت تقميها اللغة بني الش ياء  ،مفرد لك نقد هو طريقة نظم الالكم  .آما من البديع
مفا ليس فيه تقوية للمعىن آو اإيضاح  ،فريفضه .

146

146

عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 17
68

هجــــــود العلامء يف الإجعاز
*القرآن والنقد(الفرق الإسالمية) :
لقد آثرت الفرق الإسالمية النقد يف القرآن ،وساعد آحصاهبا يف ذكل ببالغهتم وبراعهتم يف
توليد املعاين ويف اجلدل ويف المترس بأساليب القول وطرقه للمتكن من رشح عقائدمه الالكمية وإايصالها
اإَل الناس  ،ولدلفاع عهنا ضد اخلصوم مما اقتىض مهنم همارات بالغية .
كام آن عمل الالكم وموضوعه من آمه العلوم اليت ساعدت عىل نشأة البالغة واذلي جعلها
كذكل قضية الإجعاز القرآين  .وهو« النظريف آفعال هللا تعاَل وما يصدرعن قدرته من املكوّنت لكها
واملصنوعات فيحصل هل العمل بذاته .147».هذه القضية اليت آفرد لها علامء الالكم من معزتةل وآشاعرة
وآهل الس نة الكثري من املؤلفات الالكمية  .ومن هؤلء العلامء نذكر اجلاحظ يف(نظم القرآن) ،والرماين
يف (النكت يف اإجعاز القرآن)،واخلطايب يف (بيان اإجعاز القرآن) ،والباقالين يف (اإجعاز القرآن) .
لقد نشأت قضية الإجعاز نشأة بالغية ،لنهبار العر ببالغة القرآن ونظمه البديع  ،واذلي
حتدّ وا بأن يأتوا مبثهل لكهنم جعزوا ،وبعد اتساع رقعة ادلوةل الإسالمية ،ظهرت احلاجة اإَل الاهامتم
ابجلانب البالغي للقرآن  .فانتد علامء الالكم آنفسهم للتصدي لهذا الاهامتم فطرحوا يف مؤلفاهتم حول
الإجعاز بعض املالحظات البيانية والفاكر البالغية اليت اكنت تتطور شيئا فشيئا ،اإَل آن آصبحت
كتبا بالغية  .كام آسهموا يف النقد اللفظي والإثراء الفلسفي اذلي جعل القرآن آكرث اإجعازا.
ولعل آمه كتا يثبت اهامتم علامء الالكم ابلقضااي البالغية هوكتا (البيان والتبيني) للجاحظ
(422ه) وهو من كبار علامء املعزتةل  .ويه مدرسة قامت لدلفاع عن ادلين ضد الفاكر ادلخيةل عىل
الإسالم ممن يعتنقه من آبناء المم الخرى .ترسبت من الهيود ،والنصارى ،وااجملوس ،والفكر الإغريقي
 147حيي بن محزة العلوي ّ ،
الطراز  ،ص. 94
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والفاريس عرب الرتمجة اليت جشع علهيا اخللفاء العباس يون  .رآس هذه الفرقة هو واصل بن عطاء
(949ه)  ،وهو من تالميذ احلسن البرصي وهل مؤلفه (معاين القرآن).
لقد آقبل املتلكمون وخاصة املعزتةل عىل دراسة لك ما خلفه العر حىت عرصمه من
مالحظات بيانية خمتلفة لوضع آصول دقيقة للبيان العريب ،معمتدين عىل حسن الالكم وروعة البيان.
كام اختذوا من العقلية اجلديدة اليت كونهتا فلسفة اليوّنن آساسا اجملادلهتم يف التوحيد والفقه  .ول ّن
القرآن الكرمي اكن عىل قدر من البالغة والفصاحة ،فاكن لبدّ للعلامء من اإدراك هذا العمل ملعرفة حقائق
الإجعاز .يقول حيي بن محزة العلوي « :البيان آن يقال فيه هو العمل اذلي ميكن معه الوقوف عىل آحوال
الإجعاز  ،لن الإجامع منعقد من هجة آهل التحقيق عىل آنه ل سبيل اإَل الاطالع عىل معرفة حقائق
الإجعاز وتقرير قواعده من الفصاحة والبالغة ،اإل ابإدراك هذا العمل وإاحاكم آساسه ».

148

*آثـراملـفـرسيـن:
لقد حظي عمل احلديث ابلنصيب الول يف عرصالتدوين اذلي بدآ يف آواخر عهد بين آمية
وآوائل عهد العباس يني ،والتفسري اب من آبوا احلديث .وعمل التفسري آس بق صةل بعمل البالغة من
عمل الالكم  .ولقد بدآت احملاولت الوَل مبؤلفات اش متلت عىل مالحظات بالغية قمية مثل كتا
(جمازالقرآن) ليب عبيدة معمربن ّ
املثىن (490ه)  ،وهو من احملاولت الوَل يف تفسري القرآن الكرمي.
ث توالت احملاولت مع ابن ماجه (473ه)،ابن جرير الطربي (490ه) النيسابوري (498ه)
ابن مردويه (390ه) وغريمه  .وبعدما ات ّسعت العلوم  ،وآثريت مسائل الالكم  ،وحرصت الفرق
الإسالمية عىل ادلفاع عن مذههبا ّ
،اجته املفرسون اجتاهات ،متعددة حف ّمل لك مفرس آايت القرآن
الكرمي ما ينترص به ملذهبه .
148
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ولن من رشوط املفرس آن يكون عاملا ابللغة ليرشح مفردات اللفاظ وعارفا ابلنحولن املعىن
يتغري وخيتلف ابختالف الإعرا ،وابلرصف اذلي به تعرف البنية والصيغ ،وبعلوم البالغة من معاين
وبيان وبديع ملعرفة خواص تراكيب الالكم من حيث الإفادة ابملعىن ووضوح ادللةل ووجوه حتسني
الالكم ،واليت هبا يدرك الإجعاز  ،تو ّجب عىل املفرسين اخلوض يف هذه العلوم اخملتلفة حىت يمتكنوا من
تفسري وتأويل آي القرآن الكرمي.
ّ
املفرسون بيان مزااي السلو القرآين  ،و ّاجتهوا اجتاها بالغيا قصد بيان اإجعاز القرآن
توَل ّ
للناس وتفسري آايت التحدي يف سورة البقرة  ،ويونس ،وهود لبيان وجه البالغة والفصاحة  ،وابلتايل
اإبراز الإجعاز البياين للقرآن  .ول تاكد التفاسري ختلو من الاعتناء ابلناحية البالغية وآمهها  :جامع البيان
يف تفسري القرآن لبن جرير الطربي( 490ه) ،واذلي آمجع العلامء املعتربون عىل آنه مل يؤلف يف
التفسري مثهل  149.ث تفسري الكشاف للزخمرشي (248ه)  ،وتفسري ( آنوار التزنيل وآرسار التأويل)
للقايض البيضاوي (382ه) و ( مفاتيح الغيب ) لفخرادلين الرازي (303ه) .

150

*آثـر اللغـويني والنـحـاة والدابء:
لقد اكن للنحويني واللغويني فضل كبري يف نشأة البالغة ملا وصلوا اإليه يف جمال النحووالرصف،
حبسهم اللغوي ادلقيق اذلي جعلهم يفقهون آرسار العربية ودقائقها يف اللفاظ والعبارات  .كام قاموا
بدور هام يف طرح القضااي البالغية الوَل من خالل اس تنباطهم لقواعدمه ومبادهئم اللغوية من النرث
والشعر ،هذه املبادئ اليت اس تلزم اس تخالصها حتليل اجلوانب السلوبية يف النصوص ّ .ث يصبح عمل
املعاين من علوم البالغة الثالثة  ،فهو جزء من النحو ،وذاك ما تن ّبه هل عبد القاهر اجلرجاين(379ه)
149
150
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يف كتابه (دلئل الإجعاز) حني حبث يف النظم و ّعرفه بأنه مراعاة ملعاين النحو .يقول  « :واعمل آنك جتد
توّخ
يصح لها معىن سوى ّ
هؤلء اذلين يشكون فامي قلناه  ،جتري عىل آلسنهتم آلفاظا وعبارات ل ّ
معاين النّحو وآحاكمه فامي بني معاين اللكم  ،ث ترامه ل يعلمون ذكل ».
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وآ ّول كتا لغوي احتوى عىل آفاكر بالغية هو كتا (جمازالقرآن) ليب عبيدة معمربن املثىن
(490ه) ،ولو آ ّن املفرسين يعدونه من كتب التفسري.ث كتا (تأويل مشلك القرآن) لبن قتيبة
(473ه)  .ومن آمه الل ّغويني اذلين آثروا ادلّ رس البالغي جبهودمه القيّمة  :الكسايئ (981ه) ،قطر
،املربد (483ه) ،ثعلب(419ه) ،الز ّجاج (499ه) ،ولو آن ّه
الفراء(407ه) ّ
بن املس تنري (403ه)ّ ،
مفرس آيضا ،ابن النباري(448ه) وغريمه كثري.
كام ل ننىس كتا (البيان والتبيني) للجاحظ (422ه) ،اذلي اكن ّنقدا وآديبا ومتلكام معزتليا.
هذا الكتا املوسوعة الدبية اليت حوت الكثري من الفنون الدبية والفاكر البالغية والراء النقدية ،
ث كتابه (احليوان) اذلي مل خيل آيضا من نفس الفاكر البالغية .
*آثـر الفـلسـفة:
يف آواسط القرن الثالث الهجري ،ظهرت فئة املتفلسفة اذلين اختذوا من فلسفة اليوّنن
ومعايريمه يف البالغة آساسا حيتمكون اإليه  .ومجع مهنجهم بني الثقافة العربية واليوّننية  ،لكهنم اعمتدوا
قواعد البالغة اليوّننية عن طريق التلخيص والرتمجة  .فتأثر قدامة بن جعفر(447ه) وآلف كتابه (نقد
الشعر) وحاول وضع عمل للشعر،يصدر فيه عن منطق شلكي جمرد .ومل يلق كتابه جناحا كبريا.
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لقد آدى نشاط حركة الرتمجة يف العرص العبايس اإَل انقسام علامء املسلمني اإَل فريق معارض
رآي تعارض الكتب املرتمجة لكتب الفلسفة مع القرآن الكرمي  ،مثل آبو حامد الغزايل(202ه) والفخر
الرازي (303ه)  .وفريق معجب هبذه الكتب رآى آنه ميكن التوفيق بني القرآن والفلسفة  ،بتأويل
النص القرآين آوبرشح النصوص القرآنية والكهام مبا يسايرالفلسفة  .ومن آمه املؤلفات يف التفسري
الفلسفي :فصوص احلك ليب نرص الفارايب (441ه) آكرب فالسفة املسلمني .
*الثـرالجـنـيب:
ترمج حنني ابن اإحساق(413ه)كتا اخلطابة لرسطو ،مما يدل عىل آن العر قد عرفوا هذا
الكتا  ،اذلي يتحدث فيه آرسطو عن الاس تعارة  ،وقال آهنا تشبيه  ،وعن الطباق آن ّه رد الجعاز
عىل ما تقدهما  .ويه ما ّمزي هبا ابن املعزت مذهب احملدثني  ،وآما املذهب الالكيم فقد آخذه عن
اجلاحظ.
فهم العر تعاريف آرسطو لكهنم اختلفوا يف ترمجة الاصطالحات .فابن املعزت مثال قد آخذ
عن آرسطو طريقة حتليل الظواهر وطبقها عىل اللغة العربية  ،وحبث عن المثةل يف القرآن الكرمي
واحلديث النبوي الرشيف والشعر ،ورآى يف ذكل ممزيات ملذهب البديع  ،فاعمتد عىل التعريف
والتقس مي والنقد.
غري آن مرحةل النشأة عرفت افتقار املؤلفات البالغية اإَل املهنج العلمي ،وآمه سامهتا يه:
غيا التبويب العلمي ادلقيق اذلي ميثل آمه خصائص املهنج العلمي ،واس تخدام املصطلحات البالغية
من دون معرفة مدلولهتا اليت تعارف علهيا البالغيون فامي بعد  ،وامزتاج القضااي البالغية بقضااي العلوم
الخرى ،ويه القرآنية واللغوية والدبية .
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وآخريا عدم متزي علوم البالغة الثالثة  :البيان،البديع واملعاين .وآمه كتا يف هذه املرحةل
هو(جماز القرآن) ليب عبيدة معمربن ّ
املثىن(490ه)  .حيث اكن يعرض للساليب ادلقيقة يف القرآن
الكرمي ،وحيللها حتليال لغواي عند تفسريها ،فيصل اإَل املالحظات البالغية.

153

* تاكمـل الفـاكرالبالغـية واستـقـرارالبـالغة:
يف هذه املرحةل عرفت البالغة نضجا هم ّما ابلرمغ من بقاء امزتاهجا بنفس العلوم الخرى،
وآصبحت الفاكر املتناثرة يف املؤلفات آبوااب وفصول متاكمةل  .والكتب الالكمية آصبحت كتبا بالغية
يطغى علهيا اجلانب البالغي آكرث من اجلانب الالكيم  .ومن آوائل كتب هذه املرحةل كتا (تأويل
مشلك القرآن) لبن قتيبة(473ه) .
ويف آواخر القرن الثالث الهجري ،آصبحت البالغة علام مس تقا هل آصوهل وقواعده العلمية
ومباحثه وقضاايه ،وآول كتا يف هذه املرحةل هوكتا (البديع) لبن املعزت (413ه) ،ث كتا
الصناعتني ليب هالل العسكري(412ه)  ،وهو نقطة حتول النقد اإَل بالغة .
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*ازدهـار البحـث البـالغـي:
ازدهرت البالغة يف هذه املرحةل عىل يد البالغي اجلليل عبد القاهر اجلرجاين(379ه)
كتابيه (دلئل الإجعاز) و(آرسارالبالغة)  .مع آنه ل آحد ينكر آن مباحث عمل البيان وبعض مباحث
عمل املعاين قد اكنت معروفة قبل عبد القاهر ،ولكنه آنشأ معظم مباحث املعاين ومل َيمت كثريا بعمل
البديع .لقد وضع اجلرجاين آسس نظرية جديدة ليعاجل فروع عمل املعاين و«يه نظرية النظم».

153
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عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 44
محمد مندور ،النقد املهنجي عند العر و مهنج البحث يف الد و اللغة  ،ص . 492
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والنظم عنده التأليف آو البناء اللغوي للجمةل وفق ما يقتضيه املعىن .يقول  « :وإاذا قد عرفت
آ ّن مدار آمر النظم عىل معاين النحو  ،وعىل الوجوه والفروق اليت من شأهنا آن تكون فيه ،فاعمل آ ّن
الفروق والوجوه كثرية ليس لها غاية تقف عندها  ،ث اعمل آن ليست املزية بواجبة لها يف آنفسها ،ومن
حيث يه علىا لإطالق ،ولكن تعرض بسبب املعاين والغراض اليت يوضع لها الالكم  155».آما عمل
البيان فرصد هل كتا (آرسارالبالغة)  ،فتتبع فروع عمل البيان بتعمق وفق املهنج التحلييل الفين.
*السـكـايك وجـمود البـالغـة:
يف بداية القرن السابع الهجري ،مجدت احملاولت البالغية بعد آن بلغت قهتا مع عبد القاهر
اجلرجاين ،حفاول آبو يعقو الساكيك (343ه) يف كتابه (مفتاح العلوم)  ،آن خيضع البالغة العربية
للتقنني والتقعيد  ،لكنه حولها اإَل قوانني جافة تش به اإَل حد بعيد قواعد النحو والرصف  .وقد رتّب
الساكيك علوم البالغة الثالثة بداية بعمل املعاين ث البيان ث احملس نات البديعية .
يقول الساكيك  « :وقد ّ
مضنت هذا من آنواع الد دون نوع اللغة  ،ما رآيته لبد منه ،
ويه عدة آنواع متأخذة  ،فأودعته عمل الرصف بامتمه  ،وآنه ل يمت اإل بعمل الاش تقاق  ...وآوردت عمل
النحو بامتمه  ،ومتامه بعلمي املعاين والبيان ».

155
156

156

عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 87
آبو يعقو الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 47
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
متهيـــــــــــــد:
لشك آن البالغيني واملفرسين قد عاجلوا بالغة القرآن قصد اإظهار خفااي الإجعاز البالغي يف
القرآن الكرمي  ،فاجلاحظ (522ﻫ) ،والرماين ( 836ﻫ)  ،والباقالين(308ﻫ)  ،و اجلرجاىن (374ﻫ)
رمحهم هللا وآمثاهلم رمحهم هللا تعاىل ،قد كتبوا ىف البالغة والإجعاز يف لك الوجوه  ،و قد منحوا
املفاتيح للباحثني للوصول اإىل ادلقائق والرسار  .والزخمرشى (283ﻫ)  ،وابن عاشور (4838ھ )
وآمثاهلم رمحهم هللا تعاىل قد كشفوا عن الرسار الاكمنة ىف الساليب القرآنية املتعلقة هبذا اجملال .
مفهوم البالغـــــــة وعالقهتا بنظرية الإجعاز:
البالغة من العلوم العربية اليت مل يطرآ علهيا تطور منذ اس تقرت عىل يد آيب يعقوب الساكيك
(656ﻫ) يف آوائل القرن السابع الهجري  ،بعلوهما الثالثة  :املعاين والبيان والبديع  .عىل آّنه ا قبل آن
تصل اإىل ﻫذه الصيغة اكنت قد مرت بعدة مراحل منذ نشأت يف بداية القرن الثالث الهجري .لقد
اكنت جمرد مالحظات متناثرة وآفاكر مبعرثة  ،عىل ﻫامش العلوم اليت س بقهتا اإىل النشأة  .ومن بني
ﻫذه العلوم العلوم القرآنية اليت اﻫمتت ابلنص القرآين من انحية رشحه وتفسريه عمل التفسري ،آو من
انحية بيان وجوه اإجعازه عمل الالكم .

157

و البالغة يه معرفة الفصل من الوصل  ،ويه آن تصيب فال ختطئ وترسع فال تبطئ ،
ويه اختيار الالكم وتصحيح القسام  .وما آحسن ما قاهل اإبراﻫمي بن محمد املعروف ابلمام  « :يكفي
من حظ البالغة آ هل يؤىت السامع من سوء اإفهام الناطق  ،ول الناطق من سوء فهم السامع »  ،وقال
سهل بن ﻫارون الاكتب  « :العقل رائد الروح  ،والعمل رائد العقل  ،والبيان ترجامن العمل »
157
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عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص.48
ابن س نان اخلفايج  ،رس الفصاحة  ،ص. 64
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والبالغة يه بلوغ املتلكم يف تأدية املعاين حده ا هل اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها ،
وإايراد آنواع التشبيه واجملاز والكناية عىل وهجها  .وللبالغة طرفان آعىل وآسفل  ...مفن السفل تبتدئ
البالغة  ،مث تأخذ يف الزتايد متصاعدة اإىل آن تبلغ حد الإجعاز  ،وﻫو الطرف العىل وما يقرب منه .
واعمل آن شأن الإجعاز يدرك ول ميكن وصفه اكس تقامة الوزن واملالحة  .ومدرك الإجعاز اذلوق ليس
إا هل  ،وطريق اكتساب اذلوق طول خدمة ﻫذين العلمني .

159

يقول اخلطيب القزويين  « :وللبالغة طرفان  :آعىل اإليه تنهتيي ،وﻫو حد الإجعاز وما يقرب
منه ،وآسفل منه تبتدئ  ،وﻫو ما اإذا هغري الالكم عنه اإىل ما ﻫو دونه التحق عند البلغاء بأصوات
احليواانت وإان اكن حصيح الإعراب ».

160

ويعرفها حيىي بن محزة العلوي  ،فيقول  « :يه الوصول اإىل اليشء والانهتاء اإليه  ،ومسي
الالكم بليغا ،لنه قد بلغ به مجيع احملاسن لكها يف آلفاظه ومعانيه  .ويه يف مصطلح النظار من علامء
البيان عبارة عن الوصول اإىل املعاين البديعة ابللفاظ احلس نة  ،و عبارة عن حسن الس بك مع جودة
املعاين  ،واملقصود من البالغة  ،وصول الإنسان بعبارته كنه ما يف قلبه مع الاحرتاز عن الإجياز اخملل
ابملعاين  ،وعن الإطاةل املمةل للخواطر » .

161

وإان اكنت بالغة القرآن آعىل فهيي يف مرتبة الإجعاز  .والبالغة شامةل لللفاظ واملعاين ،ويفرق
بيهنا وبني الفصاحة من وجه آخر ﻫو آّنا ل تكون اإل يف اللفظ واملعىن  ،برشط الرتكيب .

159
160
161
162

آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 256
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 42
حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 65
حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 33
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وبالغة الالكم مطابقته ملقتىض احلال مع فصاحته 163.والبالغة من قوهلم  :بلغت الغاية اإذا
انهتيت اإلهيا وبلغهتا غريي،ومبلغ اليشء منهتاه فسميت البالغة بالغة لّنه ا تهنيي املعىن اإىل قلب السامع
فيفهمه.

164

لقد قام عمل البالغة خدمة لتفسري كتاب هللا  ،وبيان اإجعازه  ،فالبالغة قاعدة التفسري
والإجعاز ، 165واترخيها مرتبط بتارخي التفسري .آ هما الصةل بني البالغة وعمل الالكم فهيي قضية الإجعاز
القرآين اليت عين هبا العلامء وآفردوا لها كتبا خاصة مثل (النكت يف اإجعاز القرآن) للرماين  ،و(بيان
اإجعاز القرآن للخطايب  ،و(اإجعاز القرآن) للباقالين .
وﻫذه القضية اكنت آيضا قضية بالغية مبقدار ما اكنت قضية الكمية  ،ل هن اجلانب البالغي
يف القرآن الكرمي ﻫو آبرز وجوه اإجعازه .يقول الباقالين  « :البليغ املتنايه يف وجوه الفصاحة يعرف
اإجعاز القرآن  ،وتكون معرفته جحة عليه  ،اإذا ح حُتدهى اإليه وجعز عن مثهل » .
لقد نزل القرآن الكرمي عىل الرسول

166

 ،وآنكر مرشكو قريش كون القرآن وحيا من هللا،

فتحدامه القرآن آن يأتوا مبثهل  ،فمل يس تطيعوا وجعزوا .مع آّنم اكنوا يعلمون آ هن مثهة يشء يف النظم
القرآين خيرج عن طوق البرش واس تطاعهتم  ،لّنم اكنوا عىل قدر من نصاعة الفطرة اللغوية  ،مكنهتم
من اإدراك ﻫذا اجلانب من جوانب الإجعاز القرآين .
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حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص .43
آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،الصناعتني  ،الطبعة الوىل 4843ﻫ مطبعة محمود بك  ،ص.6
محمد رفعت آمحد زجنري ،مباحث يف البالغة وإاجعاز القرآن الكرمي  ،ص. 52
آبو بكر الباق هالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص.83
عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص.42
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ومناط البالغة يف النظم القرآين عند اخلطايب (833ﻫ) آنه النظم يف ماكنه اإذا آبدل فسد
معناه آو ضاع الرونق اذلي يكون منه سقوط البالغة  168.وبالغة القرآن عند الرماين ( 836ﻫ )
اإيصال املعىن اإىل القلب يف آحسن صورة من اللفظ  ،فأعالﻫا طبقة يف احلسن بالغة القرآن ،وآعىل
طبقات البالغة للقرآن خاصة  169.وآ هما الباقالين( 308ﻫ) فريى البالغة يف القرآن الكرمي تمكن يف
النظم  ،يقول  «:وقد بينا يف نظم القرآن آن امجلةل تش متل عىل بالغة منفردة  ،والسلوب خيتص مبعىن
آخر من الرشف ». 170
ﻫذا احملور اذلي آدار عليه عبد القاﻫر اجلرجاين ( 374ﻫ) مذﻫبه يف الإجعاز ابلنظم  ،يقول :
« وآوحض من ﻫذا لكه ﻫو آ هن ﻫذا النظم اذلي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البالغة من آجهل ،
صنعة يس تعان علهيا ابلفكرة ل حماةل ».

171

وإاجعاز القرآن يمكن يف بلوغه الغاية القصوى مما ميكن آن يبلغه الالكم العريب البليغ من حصول
كيفيات يف نظمه  ،مفيدة معاين دقيقة ونكتا من آغراض اخلاصة من بلغاء العرب مما ل يفيده آصل
وضع اللغة  .ومرجع ذكل اإىل ما يسمى ابلطرف العىل من البالغة والفصاحة وﻫو املصطلح عىل
تسميته حده الإجعاز .

168
169
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172

الرماين واخلطايب وعبد القاﻫر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 32
الرماين واخلطايب وعبد القاﻫر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص. 76
آبو بكر الباق هالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص. 364
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص. 24
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،اجلزء  ، 40ص .403
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إا هن نظم القرآن مبين عىل وفرة الإفادة وتعدد ادللةل  ،جفمل القرآن لها دللهتا الوضعية الرتكيبية
اليت يشاركها فهيا الالكم العريب لكه  ،ولها دللهتا البالغية اليت يشاركها يف مجملها الكم البلغاء ول
يصل يشء من الكهمم اإىل مبلغ بالغهتا .

173

لقد مرت البالغة بتارخي طويل من التطور حىت انهتت اإىل ما انهتت اإليه  ،واكنت مباحث
علوهما خمتلطا بعضها ببعض منذ نشأة الالكم عهنا يف كتب السابقني الولني  .فنلتقي ابلفراء (507ھ)
بكتابه ( معاين القرآن )  ،واذلي عين فيه ابلتأويل وتصوير خصائص بعض الرتاكيب  ،والإشارة اإىل ما
يف آي اذلكر احلكمي من الصور البيانية .ونلتقي ببرش بن املعمتر (540ھ ) وقد نقل عنه اجلاحظ
مالحظات دقيقة يف البالغة  ،ونلتقي ابجلاحظ ( 522ھ) اذلي آوىل البالغة العربية عناية فائقة  ،فقد
آلف يف البالغة كتاب (البيان والتبيني ) مجع فيه ما انهتيى اإىل عرصه من مالحظات بالغية .

174

آما علامء الالكم فقد اﻫمتوا ابملباحث البالغية من آجل تفسري الإجعاز البالغي للقرآن الكرمي ،
ومهنم الرماين املعزتيل ( 836ھ ) يف كتابه ( النكت يف اإجعاز القرآن )  ،وعبد القاﻫر اجلرجاين (
374ھ ) يف كتابه ( آرسار البالغة ) اذلي وضع فيه نظرية عمل البيان وكتابه ( دلئل الإجعاز ) اذلي
وضع فيه نظرية عمل املعاين .
وينظر اجلرجاين اإىل اجملاز والاس تعارة و التشبيه والكناية عىل آّنا معد الإجعاز وآراكنه ،
يقول  « :ومل يتعاط آحد من الناس القول يف الإجعاز إا هل ذكرﻫا  ،وجعلها العمد والراكن فامي يوجب
الفضل واملزية  ،وخصوصا الاس تعارة واجملاز  ،فاإنك ترامه جيعلوّنام عنوان ما يذكرون  ،وآول ما
يوردون ».
173
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محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،اجلزء  ، 40ص.440
عبد العزيز عتيق  ،عمل البيان  ،ص .7
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص .853
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علوم البالغة:
منذ آن بدآ العلامء من القرن الثالث الهجري اإىل القرن اخلامس الهجري يتعرضون لنوايح
الإجعاز البالغي يف آسلوب القرآن الكرمي  ،وادلراسات تتطور وتنتج للبالغة اليشء الكثري ،فتداخلت
وامزتجت وآصبحت دراسة آسلوب القرآن تعمتد عىل البالغة  .حيث اكن البالغيون يعمدون اإىل
الشاﻫد القرآين ليس تعينوا به يف توضيح الاصطالحات .وتفرعت آبواب البالغة بعد الرماين ومعارصيه
فقد بلغت عند آيب ﻫالل العسكري س بعة وثالثني نوعا ...وآغرق املتأخرون من البالغيني يف ﻫذه
السامء والفروع .

176

مل يكن من املتوقع آن تمتزي علوم البالغة الثالثة ويه البديع واملعاين والبيان ويس تقل بعضها
عن بعض يف تكل املرحةل املبكرة من اترخي البالغة  ،لّنا اكنت جمرد مالحظات بالغية مل تتبلور يف
نظرية متاكمةل  ،ومل تدرس من قبل ابلعمق والإحاطة والنضج  ،ومل ختضع للتصنيف والتبويب
والاس تكامل من خالل مهنج علمي جديد .
 4ــ عمل املعــــــــاين :
الصل يف اللفظ آن حيمل عىل ظاﻫر معناه  ،واجلاﻫل يس تعجل يف اإظهار املعاين قبل العناية
بزتيني معارضها واس تكامل حماس هنا  ،فيكون ابذلم موصوفا وابلنقص معروفا  ،ويسقط من آعني
السامعني  ،ول يدرج يف سكل العارفني  .فيكون بذكل عمل املعاين تكل الصول اليت يعرف هبا
مطابقة الالكم ملقتىض احلال  ،وﻫو عمل تعرف به آحوال اللفظ  .واملعاين مجع معىن وﻫو يف اللغة
املقصود  ،ويف اصطالح البيانيني التعبري ابللفظ عام يتصوره اذلﻫن  ،آو ﻫو الصورة اذلﻫنية من
حيث تقصد من اللفظ .
176
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انظر الرماين واخلطايب وعبد القاﻫر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص .468
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 33
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وفائدته اإجعاز القرآن من هجة ما خصه هللا به من جودة الس بك وحسن الوصف  ،وبراعة
الرتاكيب ولطف الإجياز  ،وما اش متل عليه من سهوةل الرتكيب  ،وجزاةل اللكامت  ،وعذوبة اللفاظ
وسالمهتا  .وكذا الوقوف عىل آرسار البالغة والفصاحة يف منثور الكم العرب ومنظومه  .آما اس متداده
مفن الكتاب الرشيف واحلديث النبوي الرشيف والكم العرب .
واضعه عبد القاﻫر اجلرجاين يف كتابه (دلئل الإجعاز)  ،فقد رصد ملباحث عمل املعاين اذلي
آصبح آول علوم البالغة الثالثة ،كام آرىس آسس ﻫذا العمل وبلور لك مالحمه  ،وقد جعل مدخهل اإىل
ذكل نظرية النظم  .والنظم عنده يعين ببساطة التأليف آو البناء اللغوي للجمةل وفق ما يقتضيه املعىن.
كام يعين معرفة اخلواص الرتكيبية للعبارة  ،وابلتايل تصبح لك مباحث عمل املعاين من تقدمي وتأخري ،
وتعريف وتنكري  ،وذكر وحذف  ،وفصل ووصل وقرص داخةل يف اإطار عمل النحو.
 5ــ عــــمل البيــــــــان :
وعمل البيان لتأليف النظم والنرث مبزنةل آصول الفقه للحاكم وآدةل الحاكم  .وإاذا عرفت آن
اإيراد املعىن الواحد عىل صور خمتلفة ل يتأ هىت اإل يف ادلللت العقلية  ،ويه الانتقال من معىن اإىل
معىن بسبب عالقة بيهنام  ،لكزوم آحدﻫام الخر بوجه من الوجوه  ،ظهر كل آن عمل البيان مرجعه
اعتبار املالزمات بني املعاين  178.وقد آل هف الناس فيه كتبا  ،وجلبوا ذﻫبا وحطبوا حطبا...وعىل ﻫذا
مفوضوع عمل البيان ﻫو الفصاحة والبالغة  ،وصاحبه يسأل عن آحواهلام اللفظية واملعنوية .

179

وعمل البيان عمل يعرف به اإيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح ادللةل عليه ودلةل اللفظ
اإما عىل ما وضع هل  ،آو عىل غريه  180.وتتلخص مباحثه يف التشبيه واجملاز والاس تعارة والكناية .
178
179
180

آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 383
ضياء ادلين ابن الثري  ،انظر املثل السائر  ،ص . 87
الإيضاح يف علوم البالغة  ،اخلطيب القزويين  ،ص . 436
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وعرفه حيىي بن محزة العلوي فقال  « :ﻫو العمل اذلي ميكن معه الوقوف عىل معرفة آحوال
الإجعاز  ،لن الإجامع منعقد من هجة آﻫل التحقيق عىل آنه ل سبيل اإىل الاطالع عىل معرفة حقائق
الإجعاز  ،وتقرير قواعده من الفصاحة والبالغة  ،اإل ابإدراك ﻫذا العمل وإاحاكم آساسه » .

181

وعىل الرمغ من آن مباحث عمل البيان اكنت يف مجملها قد درست عىل حنو آو آخر قبل آن
يكتب عبد القاﻫر اجلرجاين كتابه (آرسار البالغة)  ،اإل آن مالمح ﻫذا العمل مل تتبلور يف نظرية
متاكمةل إا هل يف ﻫذا الكتاب  .فمل يقترص فيه اجلرجاين عىل جمرد مجع ما تبعرث من املباحث والتأليف
بيهنا  ،بل جتاوز ذكل اإىل تعميق النظرات الرسيعة ،المر اذلي ميكن معه القول بأن اجلرجاين ﻫو
اذلي آرىس دعامئ عمل البيان كام آرىس من قبل دعامئ عمل املعاين .

182

وقد رصد عبد القاﻫر اجلرجاين كتابه (آرسار البالغة) دلراسة مباحث عمل البيان ،كام تناول
بعض مباحثه يف كتابه (دلئل الإجعاز)  .وتتبع فروع البيان بتعمق آكرب ،حيث تناول التشبيه
افنت فهيام  ،وعرض للكناية يف (دلئل الإجعاز) هبدف التدليل عىل
والاس تعارة يف (آرسار البالغة) و ه
آ هن نظريته ليست حمصورة حفسب يف آبواب عمل املعاين .
و دور عمل البيان ىف الإجعاز القرآين آمه  ،لنه من آمسى علوم اللغة العربية وبه تتفاوت درجات
البالغة مع مطابقة تكل ادلرجات مع مقتىض احلال  .فليس السلوب حسن آو آحسن اإذا انقطع من
الس ياق و املقام  ،بل حسن السلوب ومزيته ابعتبار املقام  .والقرآن الكرمي قد اس تخدم من آساليب
البيان ما آجعز اجلن والإنس عن املعارضة  ،ول خيفى آن لهذه الساليب دور همم يف ازدايد حسن
الالكم  ،ووصوهل اإىل آعىل مراتب البالغة .
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حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 44
عيل عرشي زايد  ،البالغة العربية  ،ص . 35
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 8ــ عمل البديع :
وﻫو عمل يعرف به وجوه ُتسني الالكم  ،بعد رعاية تطبيقه عىل مقتىض احلال ووضوح
ادللةل 183.وإاذا تقرر آن البالغة مبرجعهيا  ،وآن الفصاحة بنوعهيا  ،مما يكسو الالكم حةل الزتيني ،
ويرقيه آحىل درجات التحسني  ،فههنا وجوه خمصوصة  ،كثريا ما يصار اإلهيا  ،لقصد ُتسني الالكم ،
ويه قسامن  :قسم يرجع اإىل املعىن  ،وقسم يرجع اإىل اللفظ  184.ومنه املقابةل املطابقة ،التمتمي،التقس مي
الالتفات ،امجلع ،التفريق ،امجلع مع التقس مي ،تأكيد املدح مبا يش به املدح ،اجلناس ،السجع ،رد العجز
عىل الصدر ،الترشيع ،املوازنة ،لزوم ما ل يلزم وغريﻫا من احملس نات اللفظية واملعنوية.
وآول من قام مبحاوةل علمية جادة يف سبيل تأسيس عمل البديع و ُتديد مباحثه  ،ﻫو اخلليفة
عبد هللا بن املعزت بن املتولك العبايس (536ﻫ) يف كتابه (البديع)  ،بعد آن اكنت خمتلطة مبباحث عمل
املعاين والبيان .وقد مضن كتابه مثانية عرش فنا من فنون البديع  ،يقصد هبا ُتسني الالكم بعد رعاية
املطابقة ملقتىض احلال .
وقد آشار اجلاحظ (522ﻫ) اإىل البديع بقوهل  «:والبديع مقصور عىل العرب ومن آجهل فاقت
لغهتم لك لغة  ،وآربت عىل لك لسان والشاعر الراعي كثري البديع يف شعره وبشار حسن البديع ،
والعتايب يذﻫب يف شعره يف البديع مذﻫب بشار » .
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اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص.583
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص.285
آبو عامثن معرو بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ،ص.22
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املبحث الول  :عمل املعاين وآرساره البالغية
متهيـــــــــــد :
عمل املعاين آصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الالكم ملقتىض احلال  ،وﻫو المر ادلاعي
للمتلكم اإىل اإيراد خصوصية يف الالكم  ،حبيث يكون وفق الغرض اذلي س يق هل  .موضوعه اللفظ
العريب من حيث اإفادته املعاين الثواين  ،اليت يه الغراض املقصودة للمتلكم  ،من جعل الالكم
مش متال عىل تكل اللطائف واخلصوصيات اليت هبا يطابق مقتىض احلال .
آما املعاين الول مفا يفهم من اللفظ حبسب الرتكيب  ،وﻫو آصل املعىن مع زايدة اخلصوصيات
من التعريف والتنكري  ،والالكم اذلي يوصف ابلبالغة ﻫو اذلي يدل عىل معناه اللغوي آو العريف آو
الرشعي  ،مث جتد ذلكل املعىن دلةل اثنية عىل املعىن املقزصد اذلي يريد املتلكم اإثباته آو نفيه .
وعليه فاملعاين الول يه مدلولت الرتاكيب واللفاظ اليت تسمى يف عمل النحو آصل املعىن ،
واملعاين الثواين الغراض اليت يساق لها الالكم  ،فيكون مقتىض احلال ﻫو املعىن الثاين 186 .واذلي
يدل عىل املعاين مخسة آش ياء يه اللفظ والإشارة والكتابة والعقد واحلال  .وينحرص عمل املعاين يف
مثانية آبواب  :آحوال ا إلس ناد اخلربي  ،آحوال املس ند اإليه ،آحوال املس ند  ،آحوال متعلقات الفعل ،
القرص الإنشاء  ،الفصل والوصل  ،الإجياز والإطناب واملساواة .
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الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 36
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص.47
86

البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
بالغــــــة اخلرب والإنشاء :
-4بالغـــــة اخلرب:
تعريف اخلرب:
اخلرب ﻫو ما حيمتل الصدق والكذب ذلاته  ،آي يقطع النظر عن خصوص اخملرب  ،آو خصوص
اخلرب  ،وينظر يف احامتل الصدق والكذب اإىل الالكم نفسه ل اإىل قائهل .وﻫو ما يتحق مدلوهل يف
اخلارج بدون النطق به  .واملراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع  ،واملراد بكذبه عدم مطابقته هل.
وقد اختلف الناس يف احنصار اخلرب يف الصادق والاكذب  ،ومهنم اجلاحظ  ،فقد حرصه يف
ثالثة آقسام  :صادق واكذب غري صادق ول اكذب  ،لن احلمك اإما مطابق للواقع مع اعتقاد اخملرب هل
آو عدمه وﻫو الصادق  ،وإاما غري مطابق مع الاعتقاد آو عدمه وﻫو الاكذب  ،وإاما املطابق مع عدم
الاعتقاد  ،وغري املطابق مع عدم الاعتقاد ولك مهنام ليس بصادق ول اكذب  .فالصدق عند اجلاحظ
مطابقة احلمك للواقع مع اعتقاده  ،والكذب عنده  :عدم مطابقته مع اعتقاده  ،وغريﻫام رضابن مطابقته
مع عدم اعتقاده  ،و عدم مطابقته مع عدم اعتقاده .

188

يقول الإمام اجلرجاين  « :آول ما ينبغي آن يعمل منه آنه ينقسم اإىل خرب ﻫو جزء من امجلةل ،
ل تمت الفائدة دونه  ،وخرب ليس جبزء من امجلةل  ،ولكنه زايدة يف خرب آخر سابق هل وإاذ قد عرفت
ﻫذا الفرق  ،فاذلي يليه من فروق اخلرب  ،ﻫو الفرق بني الإثبات اإذا اكن ابلمس وبينه اإذا اكن ابلفعل
وبيانه آ هن موضوع الامس عىل آن يحثبت به املعىن لليشء من غري آن يقتيض جتدده شيئا بعد يشء ،
وآما الفعل مفوضوعه عىل آنه يقتيض جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد يشء ».

188
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اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص.50/43
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 473
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ويعرفه الس يوطي بأنه الالكم اذلي يدخهل الصدق والكذب  ،وقيل اذلي يدخهل التصديق
والتكذيب ﻫو سامل من الإيراد املذكور  ،وقيل الالكم املفيد بنفسه اإضافة آمر من المور اإىل آمر من
المور نفيا آو اإثباات  .وقيل القول املقتيض برصحيه نس بة معلوم اإىل معلوم ابلنفي آو الإثبات .

190

حالت اخملاطب :
آ ــ اإما آن يكون خايل اذلﻫن من احلمك  ،فال يؤكد هل الالكم لعدم احلاجة اإىل التوكيد .ويسمى ﻫذا
الرضب من اخلرب ابتدائيا .
ب ــ وإاما آن يكون مرتددا يف احلمك طالبا ملعرفته  ،فيس تحسن تأكيد الالكم امللقى اإليه  ،تقوية للحمك
ليمتكن من نفسه  .ويسمى ﻫذا الرضب من اخلرب طلبيا .
ج ــ وإاما آن يكون منكرا للحمك اذلي يرا د اإلقاؤه اإليه  ،معتقدا خالفه  ،فيجب تأكيد الالكم هل مبؤكد
آو مؤكدين آو آكرث عىل حسب اإناكره قوة وضعفا .ويسمى ﻫذا الرضب من اخلرب اإناكراي .
وإاخراج الالكم عىل الرضب الثالث ﻫو اإخراج عىل مقتىض ظاﻫر احلال  .واحلال ﻫو المر
ادلاعي اإىل اإيراد الالكم  ،آاكن اثبتا يف الواقع  ،آو اكن ثبوته ابلنظر ملا عند املتلكم  ،فلك كيفية
اقتضاﻫا ظاﻫر احلال اقتضاﻫا احلال  .وقد تقتيض الحوال العول عن مقتىض الظاﻫر  ،ويورد الالكم
لعتبارات مهنا :
ا إلس ناد اخلربي :
والصل يف اخلرب آن يلقى لحد غرضني :
آ ــ اإما اإفادة اخملاطب احلمك اذلي تضمنته امجلةل اإذا اكن جاﻫال هل  ،ويسمى ذكل احلمك فائدة اخلرب .
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جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 354
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ب ــ وإاما اإفادة اخملاطب آ هن املتلكم عامل آيضا ابحلمك اذلي يعلمه اخملاطب  ،ويسمى ذكل احلمك لزم
الفائدة .

191

وقد يلقى اخلرب عىل خالف الصل لغراض تس تفاد من س ياق الالكم  ،اكلسرتحام
والاس تعطاف وُتريك اهلمة اإىل ما يلزم ُتصيهل  ،وإاظهار الضعف واخلشوع ،وإاظهار التحرس واحلزن
وإاظهار الفرح مبقبل والشامتة مبدبر  ،والتوبيخ  ،والتذكري مبا بني املراتب من التفاوت .
وإاذا اكن الغرض من الالكم الإفصاح و الإظهار  ،جيب آن يكون الالكم بقدر احلاجة ،ل
زائدا عهنا  ،لئال يكون عبثا  ،ول انقصا عهنا  ،لئال خي هل ابلغرض وﻫو الإفصاح والبيان .
 4ــ تزنيل العامل بفائدة اخلرب آو لزهما آو هبام معا مزنةل اجلاﻫل لعدم جريه عىل موجب علمه فيلقى
اإليه اخلرب كام يلقى اإىل اجلاﻫل  .ومثاهل قوهل تعاىل َ ﴿ :وان نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف
ِ
192
ون ﴾  ،عرب عن نقض العهد بنكث الإميان ،
ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم َل َآيْ َم َان لَه ْحم ل َ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
ِ
تشنيعا للنكث  ،لن العهد اكن يقارنه الميني عىل الوفاء  ،وذلكل مسي العهد حلفا .وزيد قوهل تعاىل :
﴿ ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه ﴾ زايدة يف تسجيل ش ناعة نكهثم  ،بتذكري آنه غدر لعهد  ،وحنث ابلميني .
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 5ــ تزنيل خايل اذلﻫن مزنةل السائل املرتدد اإذا تقدم يف الالكم ما يشري اإىل حمك اخلرب.
 8ــ تزنيل اخلايل مزنةل املنكر اإذا ظهر عليه يشء من آمارات الإناكر  .كقول الشاعر :
عارضً ا حر ْم َح حه
َج َاء َش ِّقيقٌ ِّ

ا َّإن ب َ ِّين هِّمع َك ِّف ِّهيم ِّر َم ْاح
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 191الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 26
 192سورة التوبة [ ] 45
 193محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 453
 194انظر عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص  . 856والبيت يف الكتاب البيت بال نس بة  ،وحلجل بن نضةل يف البيان
والتبيني  ،اجلزء الثالث  ،ص . 830
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فاإن جميئه ﻫكذا مد هل بشجاعته ،قد وضع رحمه عارضا دلليل عىل اإجعاب شديد منه ،واعتقاد
آنه ل يقوم اإليه من بين معه آحد  ،كّنم لكهم عز ٌل ليس مع آحد مهنم رمح .

195

 3ــ تزنيل املرتدد مزنةل اخلايل .
 2ــ تزنيل املرتدد مزنةل املنكر .
 6ــ تزنيل املنكر مزنةل اخلايل  ،اإذا اكن دليه دلئل وشواﻫد لو تأملها لتدع وزال اإناكره .
 7ــ تزنيل املنكر مزنةل املرتدد  196.وقد يؤكد اخلرب لرشف احلمك وتقويته مع آنه ليس فيه تردد ول
اإناكر .
ولتوكيد اخلرب آدوات كثرية  ،آشهرﻫا  :ا هإن وآ هن  ،ولم الابتداء  ،وآحرف التنبيه  ،والقسم ،
ونوان التوكيد  ،واحلروف الزائدة  ،و امسية امجلةل  ،وإانهام  ،والتكرير وقد  ،وآ هما الرشطية  ،مضري
الفصل  ،وتقدمي الفاعل املعنوي .

197

ويرى عبد القاﻫر اجلرجاين يف فصل يف (ا هإن) ومواقعها آ هن دخول (ا هإن) وآن ل تدخل ليس
سواء  .يقول  « :وذكل آن هه ﻫل يشء آبني يف الفائدة وآد هل عىل آن ليس سواء دخولها وآن ل تدخل ،
آنك ترى امجلةل اإذا يه دخلت ترتبط مبا قبلها و تأتلف معه و تتحد به  ،حىت كن الالكمني قد آُفرغا
اإفراغا واحدا  ،وكن آحدﻫام قد حس بك يف الخر »
واستشهد اجلرجاين بقول بشار :

199

ــــــــرا َصا ِّح َ ََّب قَ ْب َل اله َِّجيـــ ِّر
َب ِّكه َ
195
196
197
198

198

ا َّن َذاكَ النَّ َج َاح ِّيف التَّ ْب ِّكيـــــ ِّر
ِ

اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص. 58
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 60
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 23
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص. 846

 199انظر عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 846
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اّلل َو َر حس َ ح
وهل فَأَ َّن َ حهل انَ َر َ َهجَّنَّ َ خ ِّ ًَادلا ِّفهيَا َذ ِّ َكل
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آل َ ْم ي َ ْعلَ حمو ْا َآن َّ حه َمن ح َحيا ِّد ِّد ه َ
الْ ِّخ ْز حي الْ َع ِّظ حمي ﴾َ ﴿ ، 200آ َّن﴾ جاءت للتأكيد و قد تكررت مرتني  .فاحلاجة اإىل (آ هن) يف الية قامئة ،
فال يحقال  :ﻫو من حيادد هللا ورسوهل .
ويقول ابن عاشور  « :وآعيدت ( آ هن ) يف اجلواب لتوكيد ( آ هن ) املذكورة قبل الرشط توكيدا
لفظيا  ،فاإّنا ملا دخلت عىل مضري الشأن  ،واكنت مجةل الرشط وجوابه تفسريا لضمري الشأن  ،اكن
حمك ( آ هن ) ساراي يف امجللتني  ،حبيث لو مل تذكر يف اجلواب ل حع ِّمل آنذ فيه معناﻫا  ،فلام ذكرت اكن
ذكرﻫا توكيدا لها  ،ول ضري يف الفصل بني التأكيد واملؤكد جبمةل الرشط ».

201

آقسام اخلـــــــرب :
 4ــ النــــفي :
من آقسام اخلرب النفي  ،بل ﻫو شطر الالكم لكه  ،والفرق بينه وبني اجلحد  ،آ هن النايف اإن
اكن صادقا  ،مسي الكمه نفيا ول يسمى حجدا  ،وإان اكن اكذاب  ،مسي حجدا ونفيا آيضا ،فلك حجد
نفي ،وليس لك نفي حجد .

202

وآدوات النفي ل و لت و ليس و ما و اإن و مل و ملا  ،و آصل آدوات النفي( ل) و (ما)،
لن النفي يكون اإما يف املايض و اإما يف املس تقبل  ،والاس تقبال آكرث من املايض .مث اإن النفي يف
املايض اإما آن يكون نفيا واحدا مس مترا آو نفيا فيه آحاكم متعددة وكذكل النفي يف املس تقبل .

200
201
202

سورة التوبة [ ] 68
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 537
جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 358
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ونفي الميان للمرشكني يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وان ن َّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك
ِ
203
احلق للميني  ،ويه قصد تعظميه
ون ﴾  ،نفي للامﻫية ه
فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم َل َآيْ َم َان لَه ْحم لَ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
ِ
خص آخو هاصها وﻫو العمل مبا
والوفاء به  ،فلام مل يوفوا بأمياّنم  ،نزلت آمياّنم مزنةل العدم لفقدان آ ه
اقتضته .

204

و( َل) يه آصل النفي  ،ويه لنفي املس تقبل .

205

 5ــ الهتديد :
ون ﴾  ،206وفيه هتديد للمخاطبني .
كقوهل تعاىل  ﴿ :اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
 8ــ القسم :
القسم عند النحويني مجةل يؤكد هبا اخلرب  ،ول يكون اإل ابمس معظم  ،وإان اكن لجل املؤمن،
فاملؤمن يصده ق جمرد الإخبار ،وإان اكن لجل الاكفر فال يفيده  .وقد ذكر هللا القسم لكامل احلجة
وتأكيدﻫا  ،وذكل آ هن احلمك يفصل ابثنني  :اإما ابلشهادة  ،وإاما ابلقسم  .والقسم ابليشء ل خيرج عن
ش يئني  :اإما لفضيةل آو ملنفعة .
والقسم ينقسم اإىل مظهر ومضمر اإما دلت عليه لم القسم وإاما دل عليه املعىن  .207وآكرث
القسام احملذوفة الفعل يف القرآن ل تكون إا هل ابلواو  ،فاإذا ذكرت الباء آىت ابلفعل  . 208كقوهل تعاىل :
اّلل َو َر حس ح ح
وهل َآ َح ُّق آَن حي ْرضح و حه ان َاكنحو ْا حم ْؤ ِّم ِّن َني ﴾. 209
ون ِّاب ه ِّّلل لَ ح ْمك ِّل ح ْريضح و ح ُْك َو ه ح
﴿ َ ْحي ِّل حف َ
ِ
203
204
205
206
207
208
209

سورة التوبة [ ] 45
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 480
جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 358
سورة التوبة [ ] 25
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 38
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص .38
سورة التوبة [ ] 65
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 3ــ التفسري :
اكنت تفعهل العرب يف مواضع التعظمي  ،وقد يأيت للوعد آو للمثل  ،آو للسوم آو بيان العةل
والسبب  ،و مىت اكنت امجلةل تفسريا  ،مل حيسن الوقف عىل ما قبلها دوّنا  ،لن تفسري اليشء لحق
به  ،وممتم هل  ،و جار جمرى بعض آجزائه .

210

 2ــ اذلم :
رش ِّك َني َآن ي َ ْع حم حرو ْا َم َس ِّاجدَ هللا َشا ِّﻫ ِّد َين عَ َىل َآن حف ِّسه ِّْم ِّاب ْل حك ْف ِّر آُ ْولَ ِّئ َك
كقوهل تعاىل َ ﴿ :ما َاك َن لِّلْ حم ْ ِّ
ون ﴾ ، 211يف الية ابتداء ذم للمرشكني  ،ويجء ابمس الإشارة لّنم
َحب َِّط ْت َآ ْ َمعالحه ْحم َو ِّيف النَّ ِّار ح ْمه خ ِّ حَادل َ
قد متزيوا بوصف الشهادة عىل آنفسهم ابلكفر .

212

بالغـــــة الفعال :
بالغـــــة الفعل ( جعل ) :
و ﻫو آحد الفعال املشرتكة  ،اليت يه آهمات آحداث  ،ويه  :فعل  ،ومعل ،وجعل  ،وطفق
وآنشأ  ،وآقبل .وللفعل (جعل) آحوال من بيهنا  :معىن الاعتقاد  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ َج َعلْ ح ْمت ِّس َقاي َ َة
ون ِّعندَ ه ِّ
الْ َح هاجِّ َو ِّ َمع َار َة الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ََكَ ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر َو َجاﻫَدَ ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل
اّلل َل ي َْس َت حو َ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني ﴾ ، 213آي اعتقدمت ﻫذا مثل ﻫذا .
َو ه ح

210
211
212
213
214

214

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص. 87/86
سورة التوبة [ ] 47
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 434
سورة التوبة [ ] 43
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص. 87/86
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بالغة الفعل (حسب ) :
يتعدى الفعل ( حسب ) ملفعولني  ،وإاذا جاء بعده (آ ْن) والفعل  ،فاإّنا سادهة مسده املفعولني .
وﻫذا مذﻫب سيبويه  .يقول  « :وإامنا منعك آن تقترص عىل آحد املفعولني آنك اإمنا آردت آن تبني ما
تقر عندك من حال املفعول الول  ،يقينا اكن آو ه
شاك  ،وذكرت الول لتعمل اذلي تضيف اإليه ما
اس ه
اس تقر هل عندك  ،فتجعل خرب املفعول الول يقينا آو ه
شاك  ،ومل ترد آن جتعل الول فيه الشك آو
215
اّلل َّ ِّاذل َين َجا َﻫدح و ْا ِّم ح ْ
نمك
تقمي عليه يف اليقني  ، ».كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ ْم َح ِّس ْب ح ْمت َآن ت ْ َحرت حكو ْا َولَ َّما ي َ ْع َ ِّمل ه ح

اّلل َو َل َر حس ِّ ِّ
حون ه ِّ
ون ﴾
َول َ ْم يَتَّ ِّخ حذو ْا ِّمن د ِّ
وهل َو َل الْ حم ْؤ ِّم ِّن َني َو ِّلي َج ًة َو ه ح
اّلل َخبِّريٌ ِّب َما تَ ْع َملح َ

216

بالغـــــة الإنشاء :
تعريف الإنشاء :
الإنشاء لغة الإجياد  ،واصطالحا ما ل حيمتل الصدق والكذب ذلاته  ،آو ﻫو ما ل حيصل
مضموّنا ول يتحقق اإل اإذا تلفظت به .

217

والإنشاء رضابن  :طلب وغري طلب  .والطلب يس تدعي

مطلواب غري حاصل وقت الطلب  ،لمتناع ُتصيل احلاصل  ،وﻫو املقصود ابلنظر ﻫهنا  .وآنواعه
المر والهنيي والاس تفهام والنداء والمتين  218.ويكون آيضا ابلتندمي والتحضيض  ،لكن البيانيني مل
يتعرضوا هلام لّنام مودلان عىل الحص من الاس تفهام والمتين  ،فالول من اهلمزة مع (ل) النافية يف
(آل) ،والثاين من (ﻫل) و(لو) للمتين مع (ل) و(ما) الزائدتني يف (ﻫ هال) .

215
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219

سيبويه  ،الكتاب  ،ج  ، 4ص . 30
سورة التوبة [ ] 46
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 63
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 32
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 343
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وآما غري طلب ما ل يس تدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب كصيغ املدح واذلم  ،والقسم،
والتعجب  ،والرجاء .
وإاذا اكن املطلوب غري متوقع  ،اكن الطلب متنيا  ،وإان اكن متوقعا  ،فاإما حصول صورة آمر
يف اذلﻫن فهو الاس تفهام  ،وإاما حصوهل يف اخلارج فاإن اكن ذكل المر انتفاء فعل فهو الهنيي  ،وإان
اكن ثبوته فاإما بأحد حروف النداء فهو النداء  ،وإاما بغريﻫا فهو المر .

220

بالغـــــة المر :
تعريف المر :
والمر حبث بالغي وقف عنده علامء البيان  ،و آخذوا منه معانيه يف آساليب القرآن الكرمي ،
وﻫو من آقسام الإنشاء المر  .وﻫو عند الزخمرشي من خالل دراسة مقامات القرآن طلب الفعل
ممهن ﻫو دونك وبعثه عليه  ،وقد يدل بطريق املقام عىل معان آخرى .

221

وﻫو عند الس يوطي طلب فعل غري ٍّهكف  ،وصيغته (افعل) و(ليفعل)  .وصيغة المر اإما
حقيقة يف الإجياب  ،وإاما جماز ملعان آخر  222.وعند اخلطيب القزويين صيغة المر موضوعة لطلب
تعالء  ،لتبادر اذلﻫن عند سامعها اإىل ذكل  ،وتوقف ما سواه اإىل القرينة  223.وللمر آربع
الفعل اس ً
صيغ  :فعل المر  ،واملضارع اجملزوم بالم المر  ،وامس فعل المر  ،واملصدر النائب عن فعل المر .
والمر عند الساكيك ﻫو طلب املتصور عىل سبيل الاس تعالء  ،ويورث اإجياب الإتيان عىل
املطلوب منه  ،مث اإذا اكن الاس تعالء ممن ﻫو آعىل رتبة من املأمور  ،اس تتبع اإجيابه وجوب الفعل
220
221
222
223

الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 70
جار هللا الزخمرشي  ،الكشاف  ،ج  ، 8ص . 28
جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 380
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 408
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حبسب هجات خمتلفة وإال مل يس تتبعه  ،فاإذا صادفت ﻫذه آصل الاس تعامل ابلرشط املذكور  ،آفادت
الوجوب  ،وإال مل تفد غري الطلب  ،مث اإّنا حينئذ تودل حبسب قرائن الحوال ما انسب املقام .
وعنده  ،صيغة المر تس تعمل يف غري طلب الفعل حبسب مناس بة املقام .

224

225

كقوهل تعاىل َ ﴿ :وان نَّكَثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم َل
ِ
ِ
227
226
ح
ِّ
ومه
ون ﴾  ،فالمر ﻫنا للوجوب  ،هذاب عن حرمة ادلين  .و قوهل تعاىل ﴿:قَاتل ح ْ
َآيْ َم َان لَه ْحم ل َ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
اّلل ِّبأَيْ ِّد ح ْ
نرصح ُْك عَلَهيْ ِّ ْم َوي َْش ِّف حصدح َور قَ ْو ٍّم ُّم ْؤ ِّم ِّن َني ﴾ ، 228فالمر رصحي بقتال آمئة
ي ح َع هِّذهبْ ح حم ه ح
يمك َو ح ْخي ِّز ِّ ْمه َوي َ ح ْ
الكفر .

229

وكقول ه
كثري :
230

َ َدليْنــا  ،و ل َم ْق ٍّليَّــــــــ ًة ا ْن تَ َقل َّ ِّت
َآ ِّس ِّيِئ بِّنا آو َآ ْح ِّس ِّين  ،ل َملحو َم ًة
ِ
آي ل آنت ملومة ول مقلية  ،ووجه حس نه اإظهار الرضا بوقوع ادلاخل ُتت لفظ المر،
حىت كنه مطلوب  ،آي همام اخرتت يف حقي من الإساءة و الإحسان  ،فأان ر ٍّاض به غاية الرضا ،
فعامليين هبام  ،وانظري ﻫل تتفاوت حايل معك يف احلالني ؟

231

 224اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 353
 225آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 380
 226سورة التوبة [ ] 45
 227محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 484
 228سورة التوبة [ ] 43
 229محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 482
 230انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  ، 408البيت يف ديوانه ص  ، 27ه
وكثري هعزة كثري بن عبد
الرمحن بن السود اخلزاعي  ،شاعر متمي مشهور  ،اكن مفرط القرص ذمامي  ،تويف س نة ( 402ھ ) .
 231اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 408
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آغراض المر  :قد خترج صيغ المر عن معناﻫا الصيل اإىل معان آخرى تس تفاد من س ياق الالكم
وقرائن الحوال .
 4ــ التوبيخ :
كقوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ان َاك َن آ َاب حؤ ح ُْك َو َآبْ َنأ حؤ ح ُْك َواخ َْوا حن ح ْمك َو َآ ْز َوا حج ح ْمك َوع َِّش َريتح ح ْمك َو َآ ْم َوا ٌل ا ْق َ َرتفْ حت حموﻫَا
ِ
ِ
اّلل َو َر حس ِّ ِّ
وهل َو ِّ َهجا ٍّد ِّيف َسب ِّ ِّ
َو ِّ َجت َار ٌة َ ْختشَ ْو َن َك َسا َدﻫَا َو َم َسا ِّك حن تَ ْرضَ ْوّنَ َا َآ َح َّب الَ ْي حمك ِّهم َن ه ِّ
ِّيهل فَ َ َرتب َّ حصو ْا َح َّىت
ِ
232
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم الْ َف ِّاس ِّق َني ﴾  ،وابتداء اخلطاب ابلمر  ،يشري اإىل غلظه ،
اّلل ِّبأَ ْم ِّر ِّه َو ه ح
يَأْ ِّ َيت ه ح
والتوبيخ به  ،وفيه ارتقاء يف التحذير من العالئق اليت قد تفيض اإىل التقصري يف القيام بواجبات
الإسالم .

233

ون ﴾
نمت تَ ْك ِّ حزن َ
و كقوهل تعاىل  ﴿ :فَ حذوقحو ْا َما حك ح ْ

234

 5ــ الهتويل :
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم الْ َف ِّاس ِّق َني ﴾ 235واملقصود
اّلل ِّبأَ ْم ِّر ِّه َو ه ح
كقوهل تعاىل  ﴿:ف َ َ َرتب َّ حصو ْا َح َّىت يَأْ ِّ َيت ه ح
لتذﻫب نفوس املهده دين لك مذﻫب حممتل  ،اإما العذاب وإاما القتل .

236

 8ــ ه
الهتمك :
(هتمك البرئ) اإذا هتده مت  .و ه
الهتمك مأخوذ من ه
وﻫو الاس هتزاء ابخملاطب ،و ه
الهتمك يف قوهل تعاىل:

232
233
234
235
236
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﴿ َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزنو َن َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه ِّب َع َذ ٍّاب آَ ِّل ٍّمي ﴾  ،237حيث جعل
اّلل فَبَ ِّ ه ْ
238
يرس.
العذاب مبرشا به  .والبشارة للمر اذلي ه

 3ــ الهتديد والوعيد :
اّلل
ون ِّب َنا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس َنيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك َآن يح ِّصي َب ح حمك ه ح
كقوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
ون ﴾  ، 239آي انتظروا مواعد الش يطان  ،اإانه
ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدينَا فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
منتظرون مواعد هللا  240.ويف المر التحضيض اجملازي اذلي يفيد هقةل الاكرتاث برتبهص املنافقني .
 2ــ التسوية :
كقوهل تعاىل  ﴿:قح ْل َآن ِّف حقو ْا َط ْوعًا َآ ْو َك ْرﻫًا لَّن يح َت َقبَّ َل ِّم ح ْ
نمت قَ ْو ًما فَ ِّاس ِّق َني ﴾ ، 241المر
نمك ِان َّ ح ْمك حك ح ْ
مراد به اخلرب حبسب الس ياق آو القرينة  ،وفيه اإشارة اإىل التهسوية بني فعل املأمور به و عدمه  ،فاهلل
لن يتقبل مهنم الإنفاق طائعني آو مكرﻫني .
 6ــ مبعىن اخلرب :
اّلل لَه ْحم
كقوهل تعاىل ْ ﴿:اس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم آَ ْو َل ت َ ْس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم ان ت َ ْس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم َس ْب ِّع َني َم َّر ًة فَلَن ي َ ْغ ِّف َر ه ح
ِ
242
َذ ِّ َكل ِّبأَّنَّ ح ْم َك َف حرو ْا ِّاب ه ِّّلل َو َر حس ِّ ِّ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم الْ َف ِّاس ِّق َني ﴾  ،المر يراد به اخلرب ،مبعىن لن
وهل َو ه ح
يغفر هللا هلم آس تغفرت هلم آم مل تس تغفر هلم  ،و (آو) للتهخيري والعطف  .وعليه ل يتفاوت عدم
غفران هللا هلم بتفاوت اس تغفار الرسول
237
238
239
240
241
242

وقوعا وعدم وقوع  ،فا هإن مقتىض املقام ﻫا ﻫنا ﻫو الإخبار
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يصح آن حيمل ﻫاﻫنا عىل حقيقة المر وﻫو طلب يشء مع ضده ه  .وقد يكون المر
ل المر ،لن هه ل ه
يف ﻫذه الية مبعىن التسوية املراد مهنا عدم احلذر من المر املباح .

243

ون ﴾  ، 244واملعىن آّنه م
و كقوهل تعاىل ﴿ :فَلْ َيضْ َح حكو ْا قَ ِّلي ًال َولْ َي ْب حكو ْا َكثِّ ًريا َج َزاء ِّب َما َاكنحو ْا يَ ْك ِّس حب َ
س يضحكون قليال  ،وسيبكون كثريا .إا هل آ هن هللا آخرج اخلرب خمرج الإنشاء آي خمرج المر ،لدللةل
عىل آن هه حمت واجب ل يكون غريه .
بالغـــــة الهنيي :
تعريف الهنيي :
للهنيي عند الساكيك حرف واحد وﻫو(ل) اجلازم يف قوكل  :ل تفعل  ،والهنيي حمذو به حذو
المر يف آ هن آصل اس تعامل ( ل تفعل )  ،آن يكون عىل سبيل الاس تعالء ابلرشط املذكور  ،فاإن
صادف ذكل آفاد الوجوب  ،وإا هل آفاد طلب الرتك حفسب  .والهنيي حقه الفور والرتايخ  ،لكونه
للطلب  ،ولكون الطلب يف اس تدعاء تعجيل املطلوب آظهر منه يف عدم الاس تدعاء هل .

245

آما العالمة ابن عاشور مل يقرص الهنيي عىل الداة (ل) فقط  ،فقد يأيت الهنيي من خالل لم
اجلحود  ،والس ياق ك ِّفيل بتوضيح ذكل  246 ».كقوهل تعاىل َ ﴿ :ما َاك َن لِّلنَّ ِّ ِّ هَب َو َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا آَن
َاب الْ َج ِّح ِّمي ﴾  ،247واملقصود ل
ي َْس َت ْغ ِّف حرو ْا لِّلْ حم ْ ِّ
رش ِّك َني َولَ ْو َاكنحو ْا ُآ ْو ِّيل قح ْر ََب ِّمن ب َ ْع ِّد َما تَ َب َّ َني لَه ْحم َآّنَّ ح ْم َآ ْحص ح
تس تغفر للمرشكني .

243
244
245
246
247

محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 577
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وقد وحض العلوي آوجه التفاق والاختالف بني المر والهنيي  ،فقال  « :اعمل آن المر
والهنيي يتفقان يف آن لك واحد مهنام ل بد فيه من اعتبار الاس تعالء  ،وآّنام مجيعا يتعلقان ابلغري ،فال
ميكن آن يكون الإنسان آ ًمرا لنفسه آو انﻫيا لها  ،وآّنام مجي ًعا ل بد من اعتبار حال فاعلهام يف كونه
مريدا هلام ،عىل غري ذكل من الوجوه التفاقية  ،وخيتلفان يف الصيغة ،لن الك مهنام خمتص بصيغة
ختالف الخر ،وخيتلفان يف آن المر دال عىل الطلب ،والهنيي دال عىل املنع ،وخيتلفان آيضا يف آن
المر ل بد فيه من إارادة مأمورة  ،وآن الهنيي ل بد فيه من كراﻫية مهنية ».

248

معان خمتلفة  ،يراﻫا الساكيك يف ادلعاء اإن اس تعمل الهنيي
وخيرج الهنيي عن معناه احلقيقي اإىل ٍّ
الترضع  ،ويف الالامتس اإن اس تعمل يف حق املساوي الرتبة ل عىل سبيل الاس تعالء ،
عىل سبيل ه
ويف الهتديد اإن اس تعمل يف مقام تسخط الرتك .

249

ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ل تَ ْع َت ِّذ حرو ْا قَ ْد َك َف ْر حمت ب َ ْعدَ اميَا ِّن ح ْمك ان ن َّ ْع حف َعن َطأئِّ َف ٍّة ِّهم ح ْ
نمك نح َع هِّذ ْب َطأئِّ َف ًة
ِ ِ
251
ِّبأَّنَّ ح ْم َاكنحو ْا حم ْج ِّر ِّم َني ﴾ ، 250الهنيي مس تعمل يف التسوية وعدم اجلدوى .

248
249

250
251

حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 284
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 353
سورة التوبة [ ] 66
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الاس تفهام :
تعريف الاس تفهام :
الاس تفهام معناه طلب املراد من الغري عل هجة الاس تعالم و التحصيل والإجياد  ،وآلته عىل
نوعني  :حروف وآسامء  .فاحلروف اهلمزة و ﻫل  ،والسامء عىل وهجني  :ظروف وآسامء .فالظروف
الزمانية حنو مىت وآ هاين  ،والظروف املاكنية حنو آين وآ هىن .وآما السامء  ،فهيي من و ما وُك  ،و كيف.
وآلت الاس تفهام تنقسم ابعتبار ما تؤديه من املعىن اإىل ثالثة آقسام :
 4ــ ادلاةل عىل التصور :آي آّنا موضوعة للسؤال عن املاﻫية احلاصةل يف اذلﻫن من غري آن يضاف
اإلهيا حمك من الحاكم ،مما ﻫو موضوع للتصور يف السؤال .ويه  :من وتس تعمل لتعيني العقالء ،
وللتعظمي والتعجب  ،وما وتس تعمل لغري العقالء وللتعجب  ،وكيف  ،وُك وتس تعمل لالستبطاء ،
وآين  ،وآ هىن وتس تعمل لالستبعاد  ،ومىت  ،وآاين .

252

والتصور ﻫو اإدراك املفرد  ،آي عدم وقوع النس بة  ،وذاك اكإدراك املوضوع وحده  ،آو احملمول
وحده  ،آو ﻫام مع ًا ،آو ذات النس بة اليت يه مورد الإجياب والسلب  .فالس تفهام عن التصور يكون
عند الرتدد يف تعيني آحد الش ينئ .

253

مدلولت آلت الاس تفهام :
 ( آ هي ) سؤال عن تصور حقيقة البعضية . (ُك ) سؤال عن تصور حقيقة العدد . (كيف) سؤال عن تصور حقيقة احلال . ( آين ) سؤال عن تصور حقيقة املاكن .252
253

حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 423
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 73
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 ( مىت ) سؤال عن تصور حقيقة الزمان . 5ــ ادلاةل عىل التصور والتصديق مجيعا  :ويه اهلمزة  ،و تفيد ذكر حقيقة اليشء وتصور ماﻫيته ،
وذكر حصول الصفة آو نفهيا  254.وتس تعمل للتقرير  ،ول إالناكر  ،والهتمك  255.و والتصديق ﻫو اإدراك
وقوع نس بة اتمة بني ش يئني  ،آو عدم وقوعها .
و الاس تفهام عن التصديق يكون عن نس بة تردد اذلﻫن فهيا بني ثبوهتا ونفهيا  ،وحينئذ يكون
للهمزة اس تعاملن اثنان  :فيطلب هبا معرفة مفرد ويسمى تصورا  ،آو يطلب هبا معرفة نس بة فيسمى
تصديقا .

256

كقول الشاعر :
257

َآ َآتْـ حركح ا ْن قَل َّ ْت د ََرا ِّﻫــ حم َخ ِّ ٍّادل ِّز َاي َرتَـــ حه ؟ ا ِّ هين ا ًذا لََلَئــــ ِّيــــ حم
ِ ِ
ِ
ول َو حمه بَدَ حؤ ح ْ
ون قَ ْو ًما نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ ح ْم َو َ َُّهو ْا ِّابخ َْراجِّ َّالر حس ِّ
وُك َآ َّو َل َم َّر ٍّة
و كقوهل تعاىل َ ﴿:آ َل تح َقاتِّلح َ
ِ
اّلل َآ َح ُّق َآن َ ْختشَ ْو حه ان حك حنمت ُّم حؤ ِّم ِّن َني ﴾ ،258فالس تفهام يفيد التقرير ابخلش ية من الكفار
َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم فَ ه ح
ِ
اذلين عدلوا عن املعارضة لعجزمه عهنا  ،اإىل القتال وتوبيخ علهيا ،يعين آ هن قضية الإميان الصحيح آن ل
خيىش املؤمن إا هل ربهه ،ول يبايل مبن سواه .و﴿ َآ َل ﴾ حرف ُتضيض  ،وﻫو ه
احلث عىل اليشء ،وجاء
بعدﻫا املس تقبل فاكنت ُتضيضا .

259

 254حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 423
 255حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 460
 256الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 73
 257انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 400البيت بال نس بة يف ادللئل ص  ، 447و ﻫو لعامرة
بن عقيل يف مجموع شعره ص ، 72وﻫو عامرة بن عقيل بن بالل بن جرير بن عطية اللكَب  ،شاعر متقدم فصيح  ،اكن
النحويون يف البرصة يأخذون اللغة عنه  ،تويف س نة (583ھ ) .ترمجته يف الغاين  ، 436/53واترخي بغداد 535 /45
 258سورة التوبة [ ] 48
 259محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 485
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و جيوز آن تكون اهلمزة يف قوهل تعاىل ﴿ َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم ﴾ لالس تفهام  ،و﴿ َل﴾انفية ودخلت
اهلمزة علهيا تقريرا لنفي املقاتةل و ه
احلض علهيا من هجة آخرى .

260

-8املوضوعة للسؤال عن التصديق ل غري  :و يه (ﻫل)  .فتكون مبعىن (قد)  ،فتفيد تقرير الالكم .
و(ﻫل ) ﮎ (السني) و(سوف) ختلص املضارع للمس تقبل  ،وذلكل قوي اتصالها ابلفعل لفظا آو
261
ون ِّب َنا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس َنيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك َآن ي ح ِّصي َب ح حمك
تقديرا  .كقوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
اّلل ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدينَا ﴾ ،262ه
فالرتبهص انتظار حصول يشء مرغوب حصوهل  ،وإاحدى
هح

احلس نيني آي اإحدى العاقبتني إا هما النهرصة آو ه
السوآتني من العواقب إا هما
الشهادة ،وهللا يرتبهص ابإحدى ه
السامء كام نزلت عىل عاد و مثود  ،و ﻫو عذاب هللا  ،آو القتل عىل الكفر ،ه
فلك ل بده آن
قارعة من ه
يلقى ما يرتبهصه ل يتجاوزه .

263

اّلل َو ِّعندَ َر حس ِّ ِّ
رش ِّك َني َعه ٌْد ِّعندَ ه ِّ
َدمت ِّعندَ
وهل الَّ َّ ِّاذل َين عَاﻫ ُّ ْ
ون لِّلْ حم ْ ِّ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ك ْي َف يَ حك ح
ِ
الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ﴾ ،264الاس تفهام ب (كيف) اإناكري اإناكرا حلاةل كيان العهد بني املرشكني و آﻫل
الإسالم  ،آي دوام العهد يف املس تقبل مع اذلين عاﻫدومه يوم احلديبية وما بعده  ،والفعل ( يكون )
مس تعمل يف معىن ادلوام  .وليس ذكل اإناكرا عىل وقوع العهد  ،لن العهد قد انعقد ابإذن هللا ،
واملعىن آ هن الشأن آن ل يكون للمسلكني عهد مع آﻫل الرشك ،للبون العظمي بني دين التوحيد و دين
الرشك  ،والعهد بيهنم مؤقت  ،ويف وصفهم ابملرشكني اإمياء اإىل عةل الإناكر عىل دوام العهد معهم .
260

حمي ادلين درويش  ،اإعراب القرآن وبيانه  ،ج  ، 40ص . 545
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آغراض الاس تفهام :
وقد خترج آلفاظ الاس تفهام عن معناﻫا الصيل  ،فيس تفهم هبا عن اليشء مع العمل به،
لغراض آخرى تفهم من س ياق الالكم ودللته  ،ومن آمه ذكل :
 4ــ الهنيي :
ول َو حمه بَدَ حؤ ح ْ
ون قَ ْو ًما ن َّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ ح ْم َو َ َُّهو ْا ِّابخ َْراجِّ َّالر حس ِّ
وُك َآ َّو َل َم َّر ٍّة
كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ َل تح َقاتِّلح َ
ِ
اّلل َآ َح ُّق َآن َ ْختشَ ْو حه ان حك حنمت ُّم حؤ ِّم ِّن َني ﴾  ،266واهلمزة يف﴿ َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم ﴾ لالس تفهام و
َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم فَ ه ح
ِ
حق .
معناﻫا الهنه يي ،آي ل ختشوّنم خفش ية هللا آ ه

267

 5ــ التحذير والعرض :
ون قَ ْو ًما نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ ح ْم َو َ َُّهو ْا
والعرض ﻫو طلب بلني ورفق  .و يف قوهل تعاىل َ ﴿ :آ َل تحقَاتِّلح َ
ول َو حمه بَدَ حؤ ح ْ
ِّابخ َْراجِّ َّالر حس ِّ
اّلل َآ َح ُّق َآن َ ْختشَ ْو حه ان حك حنمت ُّم حؤ ِّم ِّن َني ﴾، 268
وُك َآ َّو َل َم َّر ٍّة َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم فَ ه ح
ِ
ِ
الاس تفهام ب ﴿ َآ َل ﴾ للتحذير من التواين يف قتال املرشكني ،ومن الرتايخ يف مبادرهتم ابلقتال .عدا
ما اس تثين مهنم بعد المر بقتلهم  ،وآرسمه ،وحصارمه  ،وسد مساكل النجدة يف وجوﻫهم  ،269يف
اّلل ِّبأَيْ ِّد ح ْ
نرصح ُْك عَلَهيْ ِّ ْم َوي َْش ِّف حصدح َور قَ ْو ٍّم ُّم ْؤ ِّم ِّن َني ﴾.
ومه يح َع هِّذهبْ ح حم ه ح
قوهل تعاىل  ﴿ :قَاتِّلح ح ْ
يمك َو ح ْخي ِّز ِّ ْمه َوي َ ح ْ
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 8ــ الإناكر آو التقرير :
ول َو حمه بَدَ حؤ ح ْ
ون قَ ْو ًما نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ ح ْم َو َ َُّهو ْا ِّابخ َْراجِّ َّالر حس ِّ
وُك َآ َّو َل َم َّر ٍّة
كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ َل تح َقاتِّلح َ
ِ
اّلل َآ َح ُّق َآن َ ْختشَ ْو حه ان حك حنمت ُّم حؤ ِّم ِّن َني ﴾  ،271والاس تفهام ابهلمزة فيه اإناكر آو تقرير عىل
َآ َ ْختشَ ْوّنَ ح ْم فَ ه ح
ِ
سبب الرتدد يف قتاهلم  ،فالتقدير :آينتفي قتالمك اإايمه خلش يمك اإايمه  ،وﻫذا زايدة يف التحريض عىل
قتاهلم  272.و كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ َج َعلْ ح ْمت ِّس َقاي َ َة الْ َح هاجِّ َو ِّ َمع َار َة الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ََكَ ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر
ون ِّعندَ ه ِّ
َو َجاﻫَدَ ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني ﴾
اّلل َو ه ح
اّلل َل ي َْس َت حو َ

273

 3ــ النفي :
اّلل
ون ِّبنَا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس نَيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك َآن يح ِّصي َب ح حمك ه ح
كقوهل تعاىل ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدي َنا ﴾ ، 274فالس تفهام ابحلرف ﴿ﻫ َْل﴾ مس تعمل يف النفي بقرينة الاس تثناء
ب﴿ الَّ﴾ واملعىن توبيخ للمنافقني وختطئهتم لرتبهصهم  ،لّنه م يرتبهصون ابملسلمني .وقوهل تعاىل ﴿ :
ِ
275
اّلل َو ِّعندَ َر حس ِّ ِّ
رش ِّك َني َعهْ ٌد ِّعندَ ه ِّ
َدمت ِّعندَ الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ﴾
وهل الَّ َّ ِّاذل َين عَاﻫ ُّ ْ
ون لِّلْ حم ْ ِّ
َك ْي َف يَ حك ح
ِ
 2ــ الرتﻫيب والتوبيخ :
اّلل َو َر حس َ ح
وهل فَأَ َّن َ حهل انَ َر َ َهجَّنَّ َ خ ِّ ًَادلا ِّفهيَا َذ ِّ َكل الْ ِّخ ْز حي
كقوهل تعاىل َ ﴿ :آل َ ْم ي َ ْعلَ حمو ْا َآن َّ حه َمن ح َحيا ِّد ِّد ه َ
الْ َع ِّظ حمي ﴾ ،276واهلمزة لالس تفهام الإناكري .
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بالغـــــة الإجياز:
تعريف الإجياز :
الإجياز ﻫو البالغة ،وقد دلل اجلاحظ عىل ذكل حبوار دار بني معاوية وآعرايب يسمى حصهار،
فقال  « :قال هل معاوية ما تعدون البالغة فيمك؟ قال  :الإجياز ،قال هل معاوية :وما الإجياز؟ قال هل
ه
حصار  :آن جتيب فال تبطئ ،وآن تقول فال ختطئ » . 277والإجياز ﻫو آداء املقصود من الالكم بأق هل
من عبارات متعارف الوساط  ،وﻫو تأدية آصل املراد بلفظ مساو هل ،آو انقص عنه و ٍّاف،آو زائد
عليه لفائدة 278.وﻫو عبارة عن اللفظ القليل اجلامع للمعاين امجلة بنفسه .279ووجه حس نه قصد اجملاز
املس تفيض نوعه ،وﻫو وصف اليشء مبا يؤول اإليه .

280

والإجياز عند الرماين تقليل الالكم من غري اإخالل ابملعىن  ،وﻫو البيان عن املعىن بأقل ما
ميكن من اللفاظ  ،وﻫو اإظهار املعىن الكثري ابللفظ اليسري  ،وﻫو هتذيب الالكم مبا حيسن به البيان،
وﻫو تصفية اللفاظ من الكدر وختليصها من ادلرن .

281

والإجياز عند ابن الثري ﻫو دلةل اللفظ عىل املعىن  ،من غري آن يزيد عليه .والتطويل ﻫو ضد
ذكل  ،وﻫو آن يدل عىل املعىن بلفظ يكفيك بعضه يف ادللةل عليه .

282

السلحويل : 283
يقول ال حع َج ْزي َّ
 277آبو عامثن معرو بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ،ج  ، 4ص . 36
 278اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 453
 279بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 405
 280آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 833
 281الرماين واخلطايب وعبد القاﻫر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 30
 282ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 523
 283انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص  . 523ﻫو ابن عبد هللا بن عبيدة  ،يصل نس به اإىل سلول بن مرة ،
من شعراء بين آمية  ،اكن كرميا جوادا تصهل امللوك والمراء.
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َطلحو حع الث َّ َنااي اب َملط َااي َوسابِّقٌ

اإىل غََاي َ ِّة َم ْن ي َ ْب َت ِّد ْرﻫَا يحقََّده ِّم

284

فصدر ﻫذا البيت فيه تطويل ل حاجة اإليه  ،وجعزه من حماسن الالكم املتواصفة  ،وموضع
التطويل من صدره آنه قال ( طلوع الثنااي ابملطااي )  ،فا هإن لفظة (املطااي ) فضةل ل حاجة اإلهيا .وﻫو
تطويل ابرد ه
غث .

285

والإجياز رضابن  :اإجياز القرص وﻫو ما ليس حبذف  ،وإاجياز احلذف وﻫو ما يكون حبذف ،
واحملذوف اإما جزء مجةل آو مجةل آو آكرث من مجةل .
كقول الشاعر :
خري ِّيف ِّظال
والعيْ حش ْ ٌ

ِّل النَّ ْو ِّك ِّم َّم ْن َ
عاش َكده ًا

286

الشاق يف ظالل العقل .
آراد آن يقول آ هن العيش النامع يف ظالل النوك خري من العيش ه
وكقول آيب الطيب املتنَب :
ول فضْ َل فهيا َّ
للش َجاعَ ِّة والنَّدَ ى

وب
َوص ْ ِّرب ال َف َىت ْ ،لول ِّل َقا حء َش حع ِّ

287

فاإن لفظ النهدى فيه حشو يفسد املعىن  ،وﻫو آنه ل فضل يف ادلنيا للشجاعة والصرب والندى
لول املوت  ،وﻫذا احلمك حصيح يف الشجاعة دون الندى  ،لن الشجاع لو عمل آنه خيدل يف ادلنيا  ،مل
خيش الهالك يف الإقدام .

 284انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص  . 523ديوان امحلاسة . 562 /5 ،
 285ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 560
 286انظر آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص  . 87والنوك امحلق واجلهاةل  ،والكد املشقة والتعب  ،وصاحب البيت
احلارث بن حلهزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائيل شاعر جاﻫيل  ،وﻫو آحد آحصاب املعلقات  ،تويف حنو  20قبل الهجرة.
 287انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 452شعوب من آسامء املنية  ،ومسيت كذكل لّنا تفرق ،
اش تقاقها من الشعبة ويه الفرقة  ،ويه معرفة ل يدخلها التعريف .
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
ون َآ ْم َو َال النَّ ِّاس
ففي قوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َكثِّ ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان لَ َيأْ ح حلك َ
ِ
ون َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
ون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حص ُّد َ
اّلل فَبَ ِّ ه ْ
ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾ ،288ابإضافة النار اإىل هجَّن عمل آن احملمي ﻫو انر هجَّن اليت يه آشده انر يف احلرارة ،
جفاء تركيبا بديعا من البالغة يف اإجياز.
ون ِّبنَا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس نَيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك آَن يح ِّصي َب ح حمك
و يف قوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
289
ون﴾  ،مفقتىض البالغة آن يكون تقدير
هح
اّلل ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدي َنا فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
ترتيب اللفظ  ،قل ﻫل تربهصون بنا إا هل اإحدى احلس نيني آن يصيبنا هللا بعذاب من عنده ،آو بأيديمك
لتويخ الإجياز تفسري احلس نيني
و حنن نرتبهص بمك آن يصيبمك هللا بعذاب من عنده ،آو بأيدينا .حفذف ه
من امجلةل الوىل  ،وآثبته يف امجلةل الثانية فرارا من تكرار اللهفظ وتكثريه .كام حذف احلس نيني من
امجلةل الثانية اس تغناء بذكرﻫا آ هول .

290

ويف قوهل تعاىل َ ﴿:و َآ َّما َّ ِّاذل َين ِّيف قحلحوهبِّ ِّ م َّم َر ٌض فَ َزا َدهتْ ح ْم ِّر ْج ًسا ا َىل ِّر ْج ِّسه ِّْم ﴾ ،291اإجياز
ِ
ابحلذف  ،و اإجياز احلذف يكون حبذف يشء من العبارة ل خيل ابلفهم  ،مع قرينة تعني احملذوف .
ويف الية حذف امس صفة  ،آي رجسا مضافا اإىل رجسهم .
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حمي ادلين درويش  ،اإعراب القرآن وبيانه  ،ج  ، 40ص . 553
سورة التوبة [ ] 452
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 433
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
بالغـــــة الإطناب :
اختلف علامء البيان يف تعريف الإطناب ،مفهنم من آحلقه ابلتطويل اذلي ﻫو ضده الإجياز ،
وﻫو عنده قسم غريه ،فأخطأ من حيث ل يدري .ويف ﻫذا يفرق آبو ﻫالل العسكري بني الإطناب
عي ،لن التطويل مبزنةل سلوك ما يبعد هجال مبا يقرب ،
والتطويل ،فالإطناب عنده بالغة ،والتطويل ه
والإطناب مبزنةل سلوك طريق بعيد نزه حيتوي عىل زايدة فائدة .

293

وﻫو يف آصل اللغة مأخوذ من آطنب يف اليشء  ،اإذا ابلغ فيه  ،وﻫو زايدة اللفظ عىل املعىن
لفائدة  .فهذا حده اذلي ميزيه عن التطويل  .اإذ التطويل ﻫو زايدة اللفظ عن املعىن لغري فائدة .

294

كقول آيب متام :
ِّيني ِّﻫ َباتحـــــــ حه
قَ َط َع ْت إٍّاىل َّالزاب ْ ِّ

اث ما حم ح
وال َت َ
املس ِّبلِّ
الس َح ِّاب ْ
ول َّ

295

من ِّمنهـــــــ ٍّة َم ْشه َحور ٍّة و َصنِّي َع ٍّة
بَ ْكـــــ ٍّر وا ْح َس ٍّان َآغَ َّــر حمح َّجَلِّ
ِ
فقول الشاعر منة مشهورة  ،وصنيعة بكر  ،وإاحسان آغر حم هجل تداخلت معانيه اإذ املنة
والصنيعة ،والإحسان متقارب بعضه من بعض،ووصف لك واحدة من ﻫذه الثالث بصفات الاش هتار
لعظم شأّنا ،والباكرة  ،والغرة ،والتحجيل ،آي ذو حماسن متعددة  ،فلام وصف ﻫذه املعاين املتداخةل
اليت تدل عىل يشء واحد بأوصاف متباينة وخمتلفة  ،صار ذكل اإطنااب .
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 293آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 434
 294ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 833
 295انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص  . 824البيت يف ديوان آيب متام ص  ، 588من قصيدة هل يف مدح
احلسن بن وﻫب ،والزابيني ّنران  ،والتاث آبطأ  ،واملس بل املمطر.
 296ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 824
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
صور الإطناب :
وصور الإطناب كثرية  ،مهنا :
 4ــ التكرار :
التكرار مصدر كرر اإذا ردد وآعاد  ،وﻫو من حماسن الفصاحة  ،ذكل آن العرب يف خطاابهتا اإذا
آهبمت بيشء إارادة ُتقيقه وقرب وقوعه  ،آو قصدت ادلعاء عليه  ،كررته توكيدا ،وكّنا تقمي تكراره
مقام املقسم عليه  ،آو الاجهتاد يف ادلعاء عليه  ،حيث تقصد ادلعاء  ،وإامنا نزل القرآن بلساّنم ،
وهبذا املسكل تس تحمك احلجة علهيم يف جعزمه عن املعارضة .

297

فيكون اترة مرتني  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :اك َّ ِّذل َين ِّمن قَ ْب ِّل ح ْمك َاكنحو ْا َآ َشدَّ ِّم ح ْ
نمك قح َّو ًة َو َآ ْك َ َرث َآ ْم َوا ًل َوآَ ْو َلدًا
فَا ْس َت ْم َت حعو ْا ِّ َِبال ِّقه ِّْم فَا ْس َت ْم َت ْع حمت ِّ َِب َال ِّق ح ْمك َ َمَك ا ْس َت ْم َت َع َّ ِّاذل َين ِّمن قَ ْب ِّل ح ْمك ِّ َِب َال ِّقه ِّْم َوخحضْ ح ْمت َاك َّ ِّذلي َخاضح و ْا ُآ ْولَئِّ َك
ون ﴾،298يف الية التهكرير يف ترديد ﴿ا ْس َت ْم َت حعو ْا ﴾
َارس َ
َحب َِّط ْت َآ ْ َمعالحه ْحم ِّيف ُّادلنْ َيا َوال ِّخ َر ِّة َو ُآ ْولَئِّ َك ح حمه الْخ ِّ ح
وفيه تأكيد ومبالغة يف ذ هم اخملاطبني وتقبيح حاهلم  .والتكرير آبلغ من التوكيد ،وفائدته العظمى التقرير ،
وقد قيل  :الالكم اإذا تكرر تقرر .

299

وكقول الشاعر :
ـــز َار حة ت َْصلـــــ َـى ِّب َنا
َواكن َْت فَ َ

فََأَ ْو َىل فَ َز َار حة َآ ْو َىل فَــــ َـز َارا
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 297بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 3
 298سورة التوبة [ ] 63
 299بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 40
 300انظر آبو بكر الباق هالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص  ، 460البيت لعوف بن عطية بن اخلرع الرابيب  ،كام يف املفضليات ،
 ، 546/5وﻫو يف الصاحَب ص  ، 433وسيبويه  ، 884/4وتأويل مشلك القرآن ص . 438
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
والرتديد ﻫو تكرار اللفظ متعلقا بغري ما تعلق به آ هول  ،كقوهل تعاىل  ﴿ :ل َّ َم ْس ِّج ٌد ُآ هِّس َس عَ َىل
اّلل ح ِّحي ُّب الْ حم َّطههِّ ِّر َين ﴾.301
ون َآن ي َ َت َطه حَّرو ْا َو ه ح
التَّ ْق َوى ِّم ْن َآ َّو ِّل ي َ ْو ٍّم َآ َح ُّق َآن تَ حقو َم ِّفي ِّه ِّفي ِّه ِّر َجا ٌل ح ِّحي ُّب َ
ون آَ ْم َو َال النَّ ِّاس
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َكثِّ ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان لَ َيأْ ح حلك َ
ِ
ُّون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حصد َ
ون َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ا ه ِّّلل فَبَ ِّ ه ْ
ِّب َع َذ ٍّاب آَ ِّل ٍّمي ﴾ ، 302وقوهل تعاىل  ﴿ :ي َ ْو َم ح ْحي َمى عَلَهيْ َا ِّيف انَ ِّر َ َهجَّنَّ َ فَ حت ْك َوى هبِّ َا ِّج َبا حﻫه ْحم َو حجنوهبح ح ْم َو حظه ححور ح ْمه
ون ﴾ ، 303سكل هللا تعاىل يف التعبري عن تعممي هجات
نمت تَ ْك ِّ حزن َ
ﻫ ََذا َما َك َ ْزن ح ْمت َلن حف ِّس ح ْمك فَ حذوقحو ْا َما حك ح ْ
يك مسكل الإطناب ابلتعداد  ،لس تحضار حاةل ذكل العقاب اللمي يف هجات متفاوتة
الجساد ابل ه
يك اإذاقة لصناف من اللم .
يك  ،هتويال لشأنه  ،فيحصل مع تعممي ال ه
وخمتلفة يف الإحساس بأمل ال ه
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 5ــ التعليل :
يقول الس يوطي  « :وفائدته التقرير والبلغية  ،فاإن النفوس آبعث عىل قبول الحاكم املعلةل
من غريﻫا ،وغالب التعليل يف القرآن عىل تقدير جواب سؤال اقتضته امجلةل الوىل  .وحروفه( الالم)،
و(اإن) ،و(آن) ،و(اإذ) ،و(الباء) ،و(يك) ،و(من) ،و(لعل) .ومما يقتيض التعليل  ،لفظ احلمكة و ذكر
الغاية من اخللق » .
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محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 473
جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 350
111

البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :وان نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم
ِ
ِ
306
ون ﴾  ،مجةل ﴿ َل َآيْ َم َان لَه ْحم ﴾ تعليل لقتاهلم بأّنم اس تح هقوه لجل اس تخفافهم
َل َآيْ َم َان لَه ْحم لَ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
ابلميان اليت حلفوﻫا عىل السمل  ،فغدروا .

307

بالغـــــة الوصل :
تعريف الوصل :
الصل يف ﻫذا الفن ﻫو متيزي موضع العطف عن غري موضعه يف امجلل  ،وﻫو نوعان  :نوع
يقرب تعاطيه  ،وﻫو آن تقصد العطف بيهنا بغري الواو  ،آو ابلواو بيهنام  ،لكن برشط آن يكون
للمعطوف علهيا حمل من الإعراب  .ونوع يبعد تعاطيه  ،وﻫو آن تقصد العطف بيهنا ابلواو  ،وليس
للمعطوف حمل من الإعراب  .والسبب يف آن قرب القريب  ،وبعد البعيد  ،ﻫو آن العطف يف ابب
البالغة  ،يعمتد معرفة آصول ثالثة  :آحدﻫا املوضع الصاحل هل من حيث الوضع  ،واثنهيا فائدته ،
واثلهثا وجه كونه مقبول ل مردودا .

308

والوصل ﻫو عطف مجةل عىل آخرى ابلواو خاصة دون بقية احلروف  ،لن الواو يه الداة
اليت ختفى احلاجة اإلهيا  .ورشط العطف ابلواو آن يكون بني امجللتني جامع اكملوافقة يف حنو  :يقرآ و
يكتب  ،واكملضادة يف حنو  :يضحك و يبيك  ،وإامنا اكنت املضادة يف حمك املوافقة ،ل هن اذلﻫن يتصور
آحد الضدين عند تصور الخر  .واجلامع جيب آن يكون ابعتبار املس ند اإليه واملس ند مجيعا .
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سورة التوبة [ ] 45
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 480

308

آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 827
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 473
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البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
مواضع الوصل :
ويقع الوصل يف ثالثة مواضع :
الول  :اإذا اتفقت امجللتان يف اخلربية و الإنشائية لفظا لفظا و معىن  ،آو معىن فقط ومل يكن ﻫناك
سبب يقتيض الفصل بيهنام  ،واكنت بيهنام مناس بة اتمة .
الثاين  :اإذا اختلفت امجللتان يف اخلربية والإنشائية واكن الفصل يومه خالف املقصود .
الثالث  :اإذا اكن للجمةل الوىل حمل من الإعراب  ،وقصد ترشيك امجلةل الثانية لها يف الإعراب ،
حيث ل مانع  .وحمكها حمك املفرد املقتيض مشاركة الثاين للول يف اإعرابه  ،والحسن آن تتفق
امجللتان يف الامسية والفعلية  ،والفعليتان يف املاضوية واملضارعية  ،وكذا الامسيتان يف نوع املس ند من
حيث الإفراد و امجللية و الظرفية .

310

ون ﴾ ،311عطف
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :فَلْ َيضْ َح حكو ْا قَ ِّلي ًال َولْ َي ْب حكو ْا َكثِّ ًريا َج َزاء ِّب َما َاكنحو ْا يَ ْك ِّس حب َ
امجلةل الثانية عىل الوىل  ،لتفاقهام يف الإنشاء مع املناس بة التامة بني املفردات  ،فاإن املس ند اإليه فهيام
متهحد واملس ند  ،وقيدﻫام متقابالن .

312

ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :وان ن َّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم َل
ِ
ِ
313
ون ﴾ ،عطف قس مي عىل قس مي  ،فالواو فيه مبعىن ( آو) ،فاإنه اإذا حصل آحد
َآيْ َم َان لَه ْحم ل َ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
ﻫذين الفعلني  ،اذلين ﻫام نكث الميان  ،والطعن يف ادلين  ،اكن حصول آحدﻫام موجبا لقتاهلم  ،آي
دون مصاحلة  ،ول عهد  ،ول ﻫدنة بعد ذكل .
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الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 435
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ويف قوهل تعاىل َ ﴿:وي َْش ِّف حصدح َور قَ ْو ٍّم ُّم ْؤ ِّم ِّنني ﴾ ،315وقوهل تعاىلَ ﴿ :وي ح ْذ ِّﻫ ْب غَ ْيظَ قحلحوهبِّ ِّ ْم
اّلل عَ َىل َمن يَشَ اء ﴾  ،316عطف الفعل﴿ يح ْذ ِّﻫ ْب﴾ عىل ﴿ ي َْش ِّف﴾  ،يؤذن ابختالف
وب ه ح
َوي َ حت ح
املعطوف واملعطوف عليه  ،ويكفي يف الاختالف بيهنام اختالف املفهومني واحلالني  ،فيكون ذﻫاب
غيظ القلوب مساواي لشفاء الصدور فيحصل تأكيد امجلةل الوىل ابمجلةل الثانية  .ومضري قلوهبم عائد اإىل
317

قوم مؤمنني ،فهم موعودون ابلمرين ،شفاء الصدور و ذﻫاب الغيظ .
ون ِّب َنا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس َنيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك َآن ي ح ِّصي َب ح حمك
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
ون ﴾ ،318مجةل﴿ َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك ﴾معطوفة
هح
اّلل ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدينَا فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
319
عىل مجةل الاس تفهام عطف اخلرب عىل خرب يف صورة الإنشاء .وجاءت امسية لإفادة تقوية الرتبهص .
وينقسم العطف ابعتبار عطف الامس عىل مثهل ،والفعل عىل الفعل اإىل آقسام  :الول عطف
الامس عىل الامس،والثاين عطف الفعل عىل الفعل  ،والثالث عطف الفعل عىل الامس  ،والامس عىل
الفعل  .320ومن ذكل عطف الامسية عىل الفعلية  ،كقوهل تعاىل َ ﴿:رضح و ْا ِّبأَن يَ حكونحو ْا َم َع الْخ ََوا ِّل ِّف
حون ﴾
َو حط ِّب َع عَ َىل قحلحوهبِّ ِّ ْم فَه ْحم َل ي َ ْف َقه َ

321

315
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بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 440
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الصا ِّد ِّق َني ﴾  ، 322وصل حيث
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ات َّ حقو ْا ه َ
اّلل َو حكونحو ْا َم َع َّ
اّلل ﴾ لتفاق امجللتني يف الإنشائية لفظا و معىن ،حيث
عطفت مجةل ﴿ حكونحو ْا ﴾ عىل مجةل ﴿ ات َّ حقو ْا ه َ
آن لكهيام فعليتان  ،وبني امجللتني التوسط بني الكاملني كامل التصال وكامل الانقطاع  ،فلك مهنام فعل
آمر .

323

والوصل من آعظم آراكن البالغة ،واعمل آن فائدة العطف الترشيك بني املعطوف واملعطوف
عليه .واملعلوم آ هن فائدة العطف يف املفرد آن يرشك الثاين يف اإعراب الول  ،ويف امجلل آن يكون
للمعطوف علهيا موضع من الإعراب فيكون حمكها حمك املفرد ،آو آن تعطف عىل امجلةل العارية املوضع
من الإعراب مجةل آخرى .

324

بالغـــــة التعريف :
ون َ َجن ٌس
من آغراضه البالغية الاختصاص ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ان َّ َما الْ حم ْ ِّ
رش حك َ
ِ
فَ َال ي َ ْق َربحو ْا الْ َم ْس ِّجدَ الْ َح َرا َم ب َ ْعدَ عَا ِّمه ِّْم ﻫ ََذا َوا ْن ِّخ ْف ح ْمت َع ْي َ ًةل فَ َس ْو َف يح ْغ ِّن ح ح
اّلل
يمك ه ح
اّلل ِّمن فَضْ ِّ ِّهل ان َشاء ا َّن ه َ
ِ
ِ
ِ
عَ ِّل ٌمي َح ِّك ٌمي ﴾  ، 325يعقب ابن عاشور فيقول » :وإاضافة (عام ) اإىل مضري(مه) ملزيد اختصاصهم حبمك
ﻫائل يف ذكل العام» . 326فهذا العام خاص هبم وبرشكهم ،وينهتيي ابنهتاء املدة اليت خصصت لها ،ذلكل
اعترب العام هلم وحدمه دون غريمه.

322
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323

ابن قمي اجلوزية  ،الفوائد  ،ص. 432

324

دلئل الإجعاز  ،للجرجاين  ،ص. 558 /555
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محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 460
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ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :و ِّمهنْ حم َّمن ي َ حق ح
ول ائْ َذن ِّ هيل َو َل تَ ْف ِّت ِّ هين َآ َل ِّيف الْ ِّف ْت َن ِّة َس َق حطو ْا َوا َّن َ َهجَّنَّ َ ل َ حم ِّح َيط ٌة
ِ
ِّاب ْل َاك ِّف ِّر َين ﴾ ، 327التعريف يف الفتنة ليس تعريف العهد اإذ ل معهود ﻫنا  ،ولكنه تعريف اجلنس املؤذن
بكامل املعرف يف جنسه  ،آي يف الفتنة العظمية سقطوا .

328

بالغـــــة احلذف :
ﻫو ابب دقيق املسكل  ،لطيف املأخذ  ،جعيب المر  ،شبيه ابلسحر  ،فاإنك ترى به ترك
اذلكر  ،آفصح من اذلكر  ،والصمت عن الإفادة  ،آزيد ل إالفادة  ،وجتدك آنطق ما تكون اإذا مل تنطق ،
و آما تكون بياان اإذا مل ت ِّ ْحِب .

329

يقول بكر بن ه
النطاح :

330

العني تح ْب ِّدي احل ُّحب وال حبغْضَ ــا
و ح

وت ْحظه حِّر البْــــــــــرا َم والنَّ ْقضَ ــــا
ِ
اجلســـــدَ املنْــ َىض
ول َر ِّ ْمح ِّت َ
ل آ ْط َع حم ال َبــــ ِّار َد آو تَ ْرضَ ــــــى

د َّحر ٌة  ،ما آن َْص َف ْت ِّين يف الهــ َوى
غَضْ َب  ،ول وهللا اي آﻫلَهــــا

واملقصود قوهل ( غضب )  ،وذكل آ هن التقدير (يه غضب ) آو (غضب يه ) ل حماةل  ،آل
ترى آنك ترى النفس كيف تتفادى من اإظهار ﻫذا احملذوف  ،وكيف تأنس اإىل اإضامره ؟ وترى
املالحة كيف تذﻫب اإن آنت رمت التلكم به ؟

331

واحلذف ﻫو لغة الإسقاط  ،واصطالحا ﻫو اإسقاط جزء الالكم آو لكه دلليل  .واحلذف من
حذفت اليشء قطعته  .واملشهور آن احلذف جماز  .ومن فوائده التفخمي والإعظام  ،وزايدة ذلة بسبب
327
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اس تنباط اذلﻫن للمحذوف  ،وزايدة الجر بسبب الاجهتاد يف ذكل  ،ووطلب الإجياز والاختصار ،
والتشجيع عىل الالكم .

332

بناء عىل الظاﻫر  ،ومهنا التفخمي
وآ هما آس بابه مفهنا جمرد الاختصار والاحرتاز عن العبث ً
ابق ،ومهنا
والإعظام  ،ومهنا التخفيف لكرثة دورانه يف الكهمم  ،ومهنا حذف نون التثنية وامجلع وآثرﻫا ٍّ
رعاية الفاصةل  ،ومهنا آن حيذف صيانة هل وصيانة اللسان عنه  ،ومهنا كونه ل يصلح إا هل هل  ،ومهنا
شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء .

333

ومن آقسامه  :الاقتطاع وﻫو ذكر حرف من اللكمة وإاسقاط البايق  ،مثل فواحت السور.
والاكتفاء وﻫو آن يقتيض املقام ذكر ش يئني بيهنام تالزم وارتباط ،فيكتفى بأحدﻫام عن الخر ،وخيتص
ابلرتباط العطفي غالبا والضمري.
والمتثيل وﻫو آن يضمر من القول اجملاور لبيان آحد جزآيه  ،وآن يحس تدل ابلفعل لش يئني
وﻫو يف احلقيقة لحدﻫام ،فيضمر للخر فعل يناس به وآن يقتيض الالكم ش يئني فيقترص عىل آحدﻫام
لنه املقصود  ،وآن يحذكر شيئان مث يعود الضمري اإىل آحدﻫام دون الخر .

334

ون َآ ْم َوا َل
ومثال ذكل قوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َكثِّ ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان لَ َيأْ ح حلك َ
ِ
ون ا َّذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
ون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
النَّ ِّاس ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حصدُّ َ
رش حمه ِّب َع َذ ٍّاب آَ ِّل ٍّمي ﴾ ، 335حيث ذكر س بحانه وتعاىل اذلﻫب والفضة  ،وآعاد الضمري عىل الفضة
فَبَ ِّ ه ْ
مس ،
وحدﻫا  ،لّنا آقرب املذكورين  ،ولن الفضة آكرث وجودا يف آيدي الناس  ،واحلاجة اإلهيا آ ه

332
333
334
335

عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 402/403
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج ، 8ص . 403
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 456
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فيكون كزنﻫا آكرث  ،وقيل آعاد الضمري عىل املعىن لن املكنوز داننري ودرامه وآموال  336.فقيل من
عادة العرب اإذا ذكرت ش يئني مشرتكني يف املعىن تكتفي إابعادة الضمري عىل آحدﻫام ،اس تغناء بذكره
عن الخر  ،اتهاكل عىل فهم السامع .
والوعيد مراد بقوم معهودين يعرفون آنفسهم من املنافقني آﻫل الغىن  ،اذلين آعرضوا عن
النفقة يف سبيل هللا عىل جيش غزوة تبوك بدعوة من الرسول

 .والفاء للفصيحة  ،آي بعد آن

الصادين عن سبيل هللا  ،وذكر الاكنزين  ،آمر رسوهل بأن ينذر مجيعهم ابلعذاب ،
ذكر آلكي الموال ه
فدلهت الفاء عىل رشط حمذوف تقديره  :اإذا علمت آحواهلم ﻫذه ف هبرشمه .
ومثال ذكل يف الشعر  ،قول حسان :
و ِّد ما مل ي َع َاص َاك َن حجــ حنو ًان

337

رشخَ َّ
باب و َّ
الش َع ِّر ا َل ْس
الش ِّ
ا َّإن َ ْ
اّلل َو َر حس ح ح
وهل َآ َح ُّق َآن حي ْرضح و حه ان َاكن حو ْا
ون ِّاب ه ِّّلل لَ ح ْمك ِّل ح ْريضح و ح ُْك َو ه ح
ومن ذكل قوهل تعاىل ْ َ ﴿:حي ِّل حف َ
ِ
حم ْؤ ِّم ِّن َني ﴾  ،338قيل﴿ َآ َح ُّق﴾ خرب عهنام  ،وسهل اإفراد الضمري بعدم اإفراد ﴿ َآ َح ُّق﴾  ،وآ هن اإرضاء هللا
س بحانه وتعاىل اإرضاء لرسوهل  ،وفائدة ﻫذا ادللةل عىل قوة الاختصاص بذكر املعىن  ،ورسول هللا
حق آن يرضوه .
آ ه

339

ويف حذف الفاعل وإاقامة املفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول ،فهل آس باب مهنا مناس بة ما
حون ﴾ ،لن قبلها
تقده مه  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :رضح و ْا ِّبأَن يَ حكونحو ْا َم َع الْخ ََوا ِّل ِّف َو حط ِّب َع عَ َىل قحلحوهبِّ ِّ ْم فَه ْحم َل ي َ ْف َقه َ
﴿ َوا َذآ ُآن ِّزل َ ْت حس َور ٌة َآ ْن آ ِّمنحو ْا ِّاب ه ِّّلل َو َجا ِّﻫدح و ْا َم َع َر حس ِّ ِّ
وهل ْاس َتأْ َذن ََك ُآ ْولحو ْا َّ
الط ْو ِّل ِّمهنْ ح ْم َوقَالحو ْا َذ ْرانَ نَ حكن َّم َع
ِ
336
337
338
339

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 457
انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص  . 457والبيت من ديوانه .
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الْ َقا ِّع ِّد َين﴾ 340عىل بناء الفعل للمفعول  ،جفاء قوهل ﴿ َو حط ِّب َع ﴾ ليناسب ابخلتام املطلع ِ ،بالف قوهل
ون ﴾  ،341إلاإنه مل يقع قبلها ما يقتيض البناء  ،جفاءت
فامي بعدﻫا ﴿ َو َط َب َع ه ح
اّلل عَ َىل قحلحوهبِّ ِّ ْم فَه ْحم َل ي َ ْعلَ حم َ
عىل الصل.

342

ويف حذف اجلار واجملرور  ،قوهل تعاىل َ ﴿ :خلَ حطو ْا َ َمع ًال َصا ِّل ًحا ﴾ 343آي بسئ و﴿ َوآخ ََر
َس ِّي هئًا ﴾ 344آي بصاحل .

345

رش ِّك َني َولَ ْو
ويف حذف اجلواب قوهل تعاىل َ ﴿ :ما َاك َن لِّلنَّ ِّ ِّ هَب َو َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا َآن ي َْس َت ْغ ِّف حرو ْا لِّلْ حم ْ ِّ
َاب الْ َج ِّح ِّمي ﴾ 346آي رمحهم مث اتب علهيم  ،وﻫذا التأويل
َاكنحو ْا ُآ ْو ِّيل قح ْر ََب ِّمن ب َ ْع ِّد َما تَ َب َّ َني لَه ْحم َآّنَّ ح ْم َآ ْحص ح
آحسن من القول بزايدة « همث » .

347

ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آ َج َعلْ ح ْمت ِّس َقاي َ َة الْ َح هاجِّ َو ِّ َمع َار َة الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ََكَ ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر
ون ِّعندَ ه ِّ
َو َجاﻫَدَ ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني ﴾ ، 348قد ححذف املفضه ل
اّلل َو ه ح
اّلل َل ي َْس َت حو َ
السقاية والعامرة اذلين آمنوا و مل جياﻫدوا و مل َياجروا  ،و املقصود تفضيل خصاهلم
عليه ومه آحصاب ه
ابلتهرشيف ابس تعارة لفظ و الفائزون اذلين يقصدمه هللا مه اخملتصون ابلفوز ،و مه آعظم درجة عند
هللا من آﻫل السقاية والعامرة اذلين يسقون احلجيج ويعمرون املسجد احلرام ،وتقول هلم الهيود آنمت
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ومعر،اكلصيانة والوقاية  .وقد آنكر هللا
السقاية والعامرة مصدران من سقى
ه
آفضل من محمد وآحصابه  .و ه
يسوى بيهنم .
قبل ﻫذه الية آن ي َحش هبه املرشكون وآعامهلم املحح َب َطة ابملؤمنني وآعامهلم املثبَتَة وآن ه

349

وقد حذف املضاف وآقمي مقامه املضاف اإليه ،وجعل الفعل هل ،آي آجعلمت صاحب سقاية
احلاج وعامرة املسجد احلرام َ،كن آمن؟ ويكون يريد بقوهل  :آجعلمت سقاية احلاج اكإميان من آمن ابهلل
الهذيل :
وهجاده ؟ ومنه قول ه
ي ح َم ِّ هيش ب َ ْينَنَا َحان ح
حوت َ ْمخ ٍّر

ارص ِّة ال ِّق َط ِّاط
الرص ِّ َ
من اخل ْحر ِّس َّ َ

350

آراد صاحب حانوت امخلر  ،فأقام احلانوت مقامه .
اّلل َو َر حس ِّ ِّ
وقد حيذف املس ند لالحرتاز عن العبث  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :و َآ َذ ٌان ِّهم َن ه ِّ
وهل ا َىل النَّ ِّاس
ِ
رش ِّك َني َو َر حس ح ح
وهل فَان تحبْ ح ْمت فَه َحو خ ْ ٌَري لَّ ح ْمك َوان ت ََول َّ ْي ح ْمت فَا ْعلَ حمو ْا َآنَّ ح ْمك غَ ْ حري
اّلل بَ ِّري ٌء ِّهم َن الْ حم ْ ِّ
ي َ ْو َم الْ َح ه ِّج َال ْك َ ِّرب َآ َّن ه َ
ِ
ِ
352
حم ْع ِّج ِّزي ه ِّ
َرش َّ ِّاذل َين َك َف حرو ْا ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾ ،351آي ورسوهل بريء مهنم آيضا .
اّلل َوب ِّ ه ِّ
بالغـــــة التقدمي والتأخري :
تعريف التقدمي والتأخري :
ﻫو آحد آساليب البالغة  ،فاإّنم آتوا به دلةل عىل متكهنم يف الفصاحة  ،هل يف القلوب آحسن
موقع  ،وآعذب مذاق.

353

 349جار هللا الزخمرشي  ،الكشه اف  ،ص . 526
 350انظر آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص  . 544البيت يف ديوان الهذليني  ،ص . 54
يقول  :مييش بيننا صاحب حانوت من مخر  ،وقوهل  :من اخلرس الرصارصة  ،يريد آجعم من نبط الشأم يقال هلم  :الرصارصة .
والقطاط اجلعاد  ،والواحد قطط  ،وﻫو آش هد اجلعود  .والبيت يف اللسان  ،والصناعتني  ،واخملصص .
 351سورة التوبة [ ] 8
 352الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 488
 353بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج ، 8ص . 588
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وﻫو رضابن  :الول خيتص بدلةل اللفاظ عىل املعاين  ،ولو ُآخر املقدم آو قدم املؤخر لتغري
املعىن  .والثاين خيتص بدرجة التقدم يف اذلكر  ،لختصاصه مبا يوجب هل ذكل  ،ولو آخهر ملا تغري
املعىن  354.ويس تعمل عىل وهجني  :آحدﻫام الاختصاص  ،والخر مراعاة نظم الالكم  ،وذاك آن
يكون نظمه ل حيسن اإل ابلتقدمي وإاذا آخهر املقدم ذﻫب ذكل احلسن  ،وﻫذا الوجه آبلغ و آوكد من
رش ِّك َني َآن ي َ ْع حم حرو ْا َم َس ِّاجدَ هللا َشا ِّﻫ ِّد َين عَ َىل َآن حف ِّسه ِّْم
الاختصاص  355.ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ما َاك َن لِّلْ حم ْ ِّ
356
ون ﴾
ون ﴾  ،قدم ﴿ ِّيف النَّ ِّار ﴾ عىل ﴿ خ ِّ حَادل َ
ِّاب ْل حك ْف ِّر ُآ ْولَئِّ َك َحب َِّط ْت َآ ْ َمعالحه ْحم َو ِّيف النَّ ِّار ح ْمه خ ِّ حَادل َ
للرعاية عىل الفاصةل  ،وحيصل منه تعجيل املساءة الكفار .

357

ومنه التنبيه عىل آن السبب مرتب ،كقوهل تعاىل  ﴿ :ي َ ْو َم ح ْحي َمى عَلَهيْ َا ِّيف انَ ِّر َ َهجَّنَّ َ فَ حت ْك َوى هبِّ َا
ون ﴾ ،358قده م هللا اجلباه مث
نمت تَ ْك ِّ حزن َ
ِّج َبا حﻫه ْحم َو حجنوهبح ح ْم َو حظه ححور ح ْمه ﻫ ََذا َما َك َ ْزن ح ْمت َلن حف ِّس ح ْمك فَ حذوقحو ْا َما حك ح ْ
اجلنوب  ،لن مانع الصدقة يف ادلنيا اكن يرصف وهجه آ هول عن السائل  ،مث ينوء جبانبه  ،مث يتوىل
بظهره .

359

اّلل ِّل حي َع هِّذهبَ حم هبِّ َا
ومن املقدم واملؤخر قوهل تعاىل  ﴿ :فَ َال تح ْع ِّج ْب َك َآ ْم َوالحه ْحم َو َل َآ ْو َلد ح ْحمه ان َّ َما حي ِّريدح ه ح
ِ
ون﴾  ،360آي فال تعجبك آمواهلم ول آولدمه يف احلياة ادلنيا
ِّيف الْ َح َيا ِّة ادلُّ نْ َيا َوتَ ْزﻫ ََق َآن حف حسه ْحم َو ح ْمه َاك ِّف حر َ
اإمنا يريد هللا ه
ليعذهبم هبا يف الخرة  361.ويف رواية اللكَب  :اإمنا يريد هللا آن يعذهبم هبا يف الخرة .
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ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 540
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بالغة القرص :
تعريف القرص :
القرص لغة احلبس  ،واصطالحا ﻫو ختصيص آمر بأخر بطريق خمصوص ﻫو اإثبات احلمك ملا
يذكر يف الالكم ونفيه عام عداه  ،مفا قبل اإل يسمى مقصورا  ،وما بعدﻫا يسمى مقصورا عليه  ،و
(ما) و( إا هل) طريق القرص  363.والقرص عند الساكيك ليس اإل تأكيدا عىل تأكيد .

364

وطرق القرص  :النفي والاس تثناء  ،و إانهام وفهيا مزية عىل العطف لّنا تفيد الإثبات لليشء
والنفي عن غريه دفعة واحدة  ،و العطف بال وبل ولكن  ،وتقدمي ما حقه التأخري  365.يقول الإمام
اجلرجاين  « :اعمل آ هن موضوع ( إان هام) عىل آن جتيء خلرب ل جيههل اخملاطب ول يدفع حصته  ،آو ملا يزنل
ﻫذه املزنةل ».

366

و يقول املتنَب :
ِّط حع َآ ْح َىن ِّم ْن و ِّاصلِّ ا َل ْو َل ِّد

367

ان َّ َما َآن َْت و ِّ ٌادل  ،وا َل حب ال َقا
ِ
مل يرد املتنَب آن يعمل اكفورا آنه وادل  ،ول ذاك مما حيتاج اكفور فيه اإىل الإعالم  ،ولكنه آراد
آن يذكره منه ابلمر املعلوم ليبين عليه اس تدعاء ما يوجبه  ،كونه مبزنةل الوادل .

368

ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ان َّ َما ي َ ْع حم حر َم َس ِّاجدَ ه ِّ
الص َال َة َوآ َىت َّالز َاك َة
اّلل َم ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر َو َآقَا َم َّ
ِ
369
رش ِّك َني َآن
اّلل فَ َع ََس ُآ ْولَئِّ َك َآن يَ حكونحو ْا ِّم َن الْ حمهْ َت ِّد َين﴾  ،ملا اقتضت مجةل ﴿ َاك َن لِّلْ حم ْ ِّ
َول َ ْم َ ْخي َش ا َّل ه َ
ِ
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الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 462
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 302
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 463
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 880
انظر عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص  . 880والبيت يف ديوانه . 88/5 ،
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 880
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ي َ ْع حم حرو ْا َم َس ِّاجدَ هللا َشا ِّﻫ ِّد َين عَ َىل َآن حف ِّسه ِّْم ِّاب ْل حك ْف ِّر ﴾ 370اإقصاء املرشكني عن العبادة يف املساجد ،
اكنت تثري يف نفوس السامعني آن يتطلبوا من مه الحقاء بأن يعمروا املساجد  ،فاكنت مجةل ﴿ ان َّ َما
ِ
ي َ ْع حم حر َم َس ِّاجدَ ه ِّ
اّلل ﴾ ووقعت موقع الاس تئناف البياين ،وجميء صيغة القرص بغرض اإقصاء فرق آخرى
عن آن يعمروا مساجد هللا  ،غري املرشكني اذلين اكن اإقصاؤمه ابلرصحي  ،فاكن املراد من املوصول
وصلته خصوص املسلمني  ،لن مجموع الصفات املذكورة يف الصةل ل يثبت لغريمه .

371

والقرص ابعتبار احلقيقة والواقع قسامن :
آ ــ قرص حقيقي  :وﻫو آن خيتص املقصور ابملقصور عليه حبسب احلقيقة والواقع بأل يتعداه اإىل غريه
آصال .
ب ــ قرص اإضايف  :وﻫو آن خيتص املقصور ابملقصور عليه حبسب ا إلضافة والنس بة اإىل يشء آخر
معني ،ل مجليع ما عداه .
وينقسم القرص ابعتبار طرفيه املقصور واملقصور عليه  ،وسواء اكن حقيقيا آم اإضافيا اإىل
نوعني :
آ ــ قرص صفة عىل موصوف .
ب ــ قرص موصوف عىل صفة  .واملراد ابلصفة الصفة املعنوية ل النعت .

372

و مثال قرص الصفة عىل املوصوف يف قوهل تعاىل  ﴿:ان َّ َما ي َ ْع حم حر َم َس ِّاجدَ ه ِّ
اّلل َم ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل
ِ
373
اّلل فَ َع ََس ُآ ْولَئِّ َك َآن يَ حكونحو ْا ِّم َن الْ حمهْ َت ِّد َين﴾ ،
الص َال َة َوآ َىت َّالز َاك َة َولَ ْم َ ْخي َش الَّ ه َ
َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر َو َآقَا َم َّ
ِ
فقرص خش ية املسلمني املؤمنني عىل التعلق جبانب هللا تعاىل بصيغة القرص ،ليس املراد منه آّنم ل
370
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خيافون شيئا غري هللا  ،ولكن معناه اإذا تردد احلال بني خشيهتم هللا وخشيهتم غريه ن قدموا خش ية
هللا عىل خش ية غريه  ،فالقرص اإضايف ابعتبار تعارض خش يتني  .ويف ﻫذا حث عىل الاسزتادة من
ﻫذا الاﻫتداء  ،وُتذير من الغرور والاعامتد بعض العمل الصاحل  ،ابعتقاد آن بعض العامل يغين
عن بقيهتا .

374

ون ﴾ ،375القرص
ون ِّيف حم ْؤ ِّم ٍّن الًّ َو َل ِّذ َّم ًة َو ُآ ْولَئِّ َك ح حمه الْ حم ْع َتدح َ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ل يَ ْرقح حب َ
ِ
ب( إا هل) اإما آن يكون للمبالغة يف اعتداهئم  ،لنه اعتداء عظمي ابطين عىل قوم حالفومه وعاﻫدومه ،
رض مع متكهنم منه  ،وإا هما آن يكون قرص قلب  ،آي  :مه املعتدون ل آنمت لّنم بدؤوُك
ومل يلحقوا هبم ه
بنقض العهد .

376

بالغـــــة الالفات :
تعريف الالتفات :
يقول الساكيك  « :واعمل آن ﻫذا النوع ،آعين نقل الالكم عن احلاكية اإىل الغيبة ،ل خيتص
املس ند اإليه  ،ول ﻫذا القدر ،بل احلاكية واخلطاب والغيبة ثالثهتا ينقل لك واحد مهنا اإىل الخر ،
ويسمى ﻫذا النقل التفاات عند علامء عمل املعاين ».

377

والالتفات عند الزركيش من آسلوب اإىل آسلوب آخر  ،تطرية واس تدرار للسامع  ،وجتديد
لنشاطه  ،وصيانة اخاطره من املالل والضجر ،بدوام السلوب الواحد عىل مسعه ،واعمل آ هن للتلكم

374
375
376
377

محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 435
سورة التوبة []40
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 457
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 536
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واخلطاب ،والغيبة ،مقامات .واملشهور آن الالتفات ﻫو الانتقال من آحدﻫا اإىل الخر بعد التعبري
الول .

378

كام قيل :
379

مرصفَ ًة الَّ التَّنَقُّ حل من َحالٍّ اىل َح ِّال
النفس ا ْن اكنت َ َّ
ل ي ح ْص ِّل حح َ
ِ
ِ
ِ
اعرتض يف الالكم قول ،مفىت خرج عن الالكم الول مث رجع اإليه عىل
ومعىن الالتفااتت آنه ح ِّ
وجه يلطف،اكن ذكل التفاات نفس .

380

فوائد الالتفات :
ومن فوائد الالتفات ،التفنن والانتقال من آسلوب اإىل آخر  ،وﻫناك فوائد ختتلف ابختالف
حق
مواقع الالكم فيه عىل ما يقصده املتلكم  ،ومهنا قصد تعظمي شأن اخملاطب  ،ومهنا التنبيه عىل ما ه
الالكم آن يكون واردا عليه  ،ومهنا آن يكون الغرض المتمي ملعىن مقصود للمتلكم  ،ومهنا قصد املبالغة،
ومهنا قصد ادللةل عىل الاختصاص  ،ومهنا قصد الاﻫامتم  ،ومهنا قصد التوبيخ .

381

ون َآ ْم َو َال النَّ ِّاس
كقوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َك ِّث ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان ل َ َيأْ ح حلك َ
ِ
ُّون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حصد َ
ون َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ا ه ِّّلل فَبَ ِّ ه ْ
ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾  . 382وقوهل تعاىل ﴿ :ي َ ْو َم ح ْحي َمى عَلَهيْ َا ِّيف انَ ِّر َ َهجَّنَّ َ فَ حت ْك َوى هبِّ َا ِّج َبا حﻫه ْحم َو حجنوهبح ح ْم َو حظه ححور ح ْمه
ون ﴾  ، 383آفرد هللا الضمري يف قوهل ينفقوّنا مع آنه ذكر
نمت تَ ْك ِّ حزن َ
ﻫ ََذا َما َك َ ْزن ح ْمت َلن حف ِّس ح ْمك فَ حذوقحو ْا َما حك ح ْ
ش يئني  ،و ﻫام اذلﻫب و الفضة ذﻫااب ابلضمري اإىل املعىن دون اللفظ ويف ﻫذا التفات من التثنية اإىل
378

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 843
انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص  . 843والبيت مل يذكر صاحبه .

380

آبو بكر الباق هالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 433

381

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 880/856
سورة التوبة []83
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الإفراد .وﻫناك الالتفات من الغيبة يف قوهل ﴿ ح ْحي َمى ﴾  ﴿ ،فَ حت ْك َوى﴾ ،اإىل اخلطاب يف قوهل ﴿
َك َ ْزن ح ْمت﴾ و﴿ حذوقحو ْا﴾  384.ويف العدول اإىل الضامئر  ،كن يد هل عليه الس ياق فيضمر  ،ثقة بفهم السامع.
وقد يعود الضمري عىل بعض ما تقده م هل  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :و َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل﴾ ، 385فاإن
386

الفضة بعض املذكور  ،فأغىن ذكرﻫا عن ذكر امجليع .
اّلل َل يَ ْر ََض َع ِّن الْ َق ْو ِّم
ون لَ ح ْمك لِّ َ ْرتضَ ْو ْا َعهنْ ح ْم فَان تَ ْرضَ ْو ْا َعهنْ ح ْم فَا َّن ه َ
و قوهل تعاىل ْ َ ﴿ :حي ِّل حف َ
ِ
ِ
الْ َف ِّاس ِّق َني ﴾ ،387وردت الية ل إالخبار عن طائفة من املنافقني  ،واكنوا مثانني رجال ،ختلفوا عن اجلهاد
مع رسول هللا

دون عذر ،مث جاؤوا اإليه وإاىل املؤمنني معتذرين.

ويف ﻫذه الية التفات من ﴿ تَ ْرضَ ْو ْا َعهنْ ح ْم ﴾ اإىل ﴿ َل يَ ْر ََض َع ِّن الْ َق ْو ِّم الْ َف ِّاس ِّق َني ﴾ حيث
افتتحت الية ابلتعبري عن املنافقني بضمري الغيبة  ،مث عدلت عن الإضامر اإىل الإظهار ،وﻫو عدول
يفيد آ هن غضب هللا آو عدم رضائه عن ﻫؤلء ل يتعلق هبم يف ذواهتم  ،بل مبا يحضمرونه من نفاق  ،و
يفيد من هجة آخرى  ،آ هن الفسق يف آ هي زمان و ماكن ل فسق ﻫؤلء املنافقني فقط  ،يس تدعي
ينصب عىل فسق الفاسق بذاته  ،إانهام عىل لك ذات يف ﻫوة
التوبة لغضب اخلالق عز و جل اذلي ل ه
املعصية والضالل  ،قصد الفوز برضوان هللا.

384
385
386
387
388

388

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 858
سورة التوبة []83
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص . 53
سورة التوبة []36
حسن طبل  ،آسلوب الالتفات يف البالغة القرآنية  ،ص . 455
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بالغة الاس تدلل :
من تمكةل عمل املعاين يف الاس تدلل  ،و ﻫو اكتساب اإثبات اخلرب للمبتدآ  ،آو نفيه عنه ،
بوساطة تركيب امجلل  .يقول الساكيك  « :اعمل آن اخلرب مىت مل يكن معلوم الثبوت للمبتدآ ابلبدَية ،
كام يف حنو  :الإنسان حيوان  ،آو معلوم الانتفاء عنه ابلبدَية  ،كام يف حنو  :الإنسان ليس بفرس ،
بل اكن بني بني  ،حنو قولنا  :العامل حادث  ،فاإن احلدوث ليس بدَييي الثبوت للعامل  ،ول بدَييي
الانتفاء عنه ».

389

وقارعو ابب الاس تدلل  ،بعد التفاق عىل آنه معجز  ،خيتلفون يف وجه اإجعازه  ،مفهنم من
يقول آنه رصف املتحدين ملعارضة القرآن عن الإتيان مبثهل مبش يئته تعاىل  ،ل آّنا مل تكن مقدورا علهيا
فامي بيهنم يف نفس المر  .ومهنم من يقول آن وجه اإجعازه سالمته عن التناقض  ،لكنه يس تلزم كون لك
الكم اإذا سمل من التناقض  ،وبلغ مقدار سورة من السور  ،آن يعد معارضة  .ومهنم من يقول آن
وجه الإجعاز فيه الاش امتل عىل الغيوب  ،لكنه يس تلزم قرص التحدي عىل السور املش متةل عىل الغيوب
دون ما سواﻫا .

390

ففي قوهل تعاىل َ ﴿ :و ِّمهنْ حم َّمن ي َ حق ح
ول ائْ َذن ِّ هيل َو َل تَ ْف ِّت ِّ هين َآ َل ِّيف الْ ِّف ْتنَ ِّة َس َق حطو ْا َوا َّن َ َهجَّنَّ َ لَ حم ِّح َيط ٌة
ِ
ِّاب ْل َاك ِّف ِّر َين ﴾ ، 391اإيراد الامس الظاﻫر ﴿ ْال َاك ِّف ِّر َين﴾ عدول عن الإتيان ابلضمري (مه ) اإثبات لإحاطة
هجَّن ابلاكفرين بطريق شبيه ابلس تدلل  ،وﻫو مشول الامس اللكي لبعض جزئياته .

389
390
391
392

آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 233
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 643
سورة التوبة [ ]33
آبو يعقوب الساكيك  ،مفتاح العلوم  ،ص . 646
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بالغـــــة التضمني :
التضمني عند الر هماين ﻫو حصول معىن فيه من غري ذكر هل ابمس آو صفة يه عبارة عنه  .وﻫو
عىل وهجني  :آحدﻫام ما اكن يدل عليه الالكم دلةل الإخبار و التضمني يف الصفتني مجيعا  ،والخر ما
يدل عليه دلةل القياس .

393

وﻫو اإعطاء اليشء معىن اليشء  ،واترة يكون يف السامء  ،ويف الفعال  ،ويف احلروف.
ويطلق آيضا عىل اإدراج الكم الغري يف آثناء الالكم لتأكيد املعىن  ،آو لرتتيب النظم  ،ويسمى الإبداع
اكإبداع هللا تعاىل يف حاكايت آقوال اخمللوقني  .394يقول الباقالين  « :ﻫو حصول معىن فيه من غري
ذكره هل ابمس آو صفة يه عبارة عنه »

395

فأ هما يف السامء فهو آن تضمن اسام معىن امس  ،إلرادة معىن الامسني معا  .وآما الفعال فأن تض همن
فعال معىن فعل آخر  ،ويكون فيه معىن الفعلني مجيعا  ،وذكل بأن يتعدى الفعل حبرف ،فيأيت متعداي
ليصح تعده يه به .396
حبرف آخر ليس من عادته التعدي به ،فيحتاج اإىل تأويهل آو تأويل الفعل ،ه
اّلل ِّل حي َع هِّذهبَ حم هبِّ َا ِّيف الْ َح َيا ِّة ادلُّ نْ َيا
كقوهل تعاىل  ﴿ :فَ َال تح ْع ِّج ْب َك َآ ْم َوالحه ْحم َو َل َآ ْو َلد ح ْحمه ان َّ َما حي ِّريدح ه ح
ِ
ون﴾  ،397آس ند هللا تعاىل الإجعاب اإىل الموال ،واملعىن ل تح ْع َجب بأمواهلم .
َوتَ ْزﻫ ََق َآن حف حسه ْحم َو ح ْمه َاك ِّف حر َ

393
394
395
396
397

انظر الرماين واخلطايب وعبد القاﻫر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص . 505
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 838
آبو بكر الباق هالين  ،اإجعاز القرآن  ،ص . 345
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 883
سورة التوبة [ ]22
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بالغـــــة التعطف :
ه
التعطف ﻫو آن يعلهق املتلكهم لفظة من الالكم ابملعىن  ،همث يوردﻫا بعيهنا ويعلهقها مبعىن آخر،
ون ِّبنَا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس َنيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص بِّ ح ْمك َآن
وﻫام مفرتقتان  .ويف قوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
398
ون﴾ قد آىت الته هعطف من صدر
ي ح ِّصي َب ح حمك ه ح
اّلل ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدي َنا فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
ون ﴾ مع
ون ِّبنَا ﴾ ومن جعزﻫا يف قوهل تعاىل  ﴿ :فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
الية يف قوهل تعاىل ﴿ :تَ َرب َّ حص َ
ِ
399
جتنيس الازدواج  ،ووقع مع ال هت هعطف مقابةل معنوية خرج الالكم فهيا خمرج اإجياز احلذف .
بالغة معاين احلروف :
ــ احلرف « آل » :
(آل) تأيت لالس تفتاح  ،والفائدة التنبيه عىل ُتقيق ما بعدﻫا ،وذلكل ق هل وقوع امجلل بعدﻫا إاله
مصده رة بنحو ما يتلقى به القسم  .وتأيت مركبة من لكمتني َ :هزة الاس تفهام ول النافية  .والاس تفهام
اإذا دخل عىل النفي آفاد ُتقيقا .

400

ون قَ ْو ًما نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ ح ْم ﴾
 ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :آ َل تح َقاتِّلح َ

401

ــ احلرف « إاله » :
ترد ( إا هل) ملعان كثرية مهنا  :الاس تثناء  ،مبعىن (بل)  ،عاطفة مبعىن الواو يف الترشيك  ،مبعىن
غري اإذا اكنت صفة وليست لالس تثناء  ،مبعىن بدل  ،للحرص اإذا تقدهما نفي  ،ومركبة من (اإن)

398
399
400
401
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الرشطية  ،و (ل) النافية  ،402كقوهل تعاىل  ﴿ :الَّ تَن ِّف حرو ْا يح َع هِّذ ْب ح ْمك عَ َذ ًااب َآ ِّلميًا َوي َْستَ ْب ِّد ْل قَ ْو ًما غَ ْ َريح ُْك َو َل
ِ
403
اّلل عَ َىل ح ِّ ه
يش ٍّء قَ ِّد ٌير﴾
َرضو حه َشيْئًا َو ه ح
ت ح ُّ
لك َ ْ
ــ احلرف « آ هىن » :
تأيت مشرتكة بني الاس تفهام والرشط  ،404وتأيت مبعىن (كيف) ،ومبعىن ( من آين ) 405كقوهل
اّلل َوقَالَ ْت النَّ َص َارى الْ َم ِّس حيح ا ْب حن ه ِّ
تعاىل َ ﴿ :وقَال َ ِّت الْهيَ حو حد ع َحزْي ٌر ا ْب حن ه ِّ
ون
اّلل َذ ِّ َكل قَ ْولحهحم ِّبأَفْ َوا ِّﻫه ِّْم يحضَ ا ِّﻫ حؤ َ
ون ﴾
قَ ْو َل َّ ِّاذل َين َك َف حرو ْا ِّمن قَ ْب حل قَاتَلَه ححم ه ح
اّلل َآ َّىن يح ْؤفَ حك َ

406

ــ احلرف « يف » :
جتيء (يف) ملعان كثرية ،مهنا املقايسة ويه ادلاخةل بني مفضول سابق وفاضل لحق
كقوهل تعاىل  ﴿ :فَ َما َم َتا حع الْ َح َيا ِّة ادلُّ نْ َيا ِّيف ال ِّخ َر ِّة الَّ قَ ِّلي ٌل﴾
ِ

407

408

ــ حرف «الالم » :
والالم الناصبة للمضارع قد تقع موقع (آن)  ،وإان اكنت غري معلوةل لها يف املعىن ،وذكل اإذا
409
اّلل ِّل حي َع هِّذهبَ حم هبِّ َا ِّيف الْ َح َيا ِّة
اكن الالكم متضمنا ملعىن القصد وا إلرادة  ،كقوهل تعاىل  ﴿ :ان َّ َما حي ِّريدح ه ح
ِ
410
ادلُّ نْ َيا ﴾

402
403
404
405
406
407
408
409
410

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص . 534
سورة التوبة [ ]83
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص . 533
آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 252
سورة التوبة [ ]80
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص . 808
سورة التوبة [ ]83
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 3ص . 833
سورة التوبة [ ]22
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اّلل ِّل حي َع هِّذهبَ حم هبِّ َا ِّيف الْ َح َيا ِّة ادلُّ نْ َيا ﴾ 411للتعليل  ،تعلقت
و الالم يف قوهل تعاىل  ﴿ :ان َّ َما حي ِّريدح ه ح
ِ
بفعل ا إلرادة لدللةل عىل آن املراد حمكة و عةل فتغين عن مفعول ا إلرادة  .و آصل فعل ا إلرادة  ،آن
يعده ى بنفسه .

412

كقول كث ِّ هَري :

ُآريدح ِّ َلن ْ ََس ححهبَّ َا فَ َ ََكن َّ َما

تَ َمث حَّل ِّيل ل َ ْي َىل ِّب ح ِّه
لك َم َاكن

413

القراء سامﻫا ( لم آن ) بفتح
وﻫذه الالم كثري وقوعها بعد مادة ا إلرادة ومادة المر  ،وبعض ه
اهلمزة .

414

ــ احلرف « ما » :
وتأيت مصدرية  ،ويه قسامن  :وقتية و غري وقتية  .فأ هما غري الوقتية  ،فهيي اليت تقدر مع
اّلل َما َوعَدح و حه َو ِّب َما َاكنحو ْا
الفعل  ،كقوهل تعاىل  ﴿ :فَأَ ْع َقهبَ ح ْم ِّن َفاقًا ِّيف قحلحوهبِّ ِّ ْم ا َىل ي َ ْو ِّم يَلْ َق ْون َ حه ِّب َما آَ ْخلَ حفو ْا ه َ
ِ
ون ﴾  ، 415آي بتكذيهبم آو بكذهبم عىل القرآن  416.وكقوهل تعاىل َ ﴿:ح َّىت ا َذا ضَ اقَ ْت عَلَهيْ ِّ حم
يَ ْك ِّذب ح َ
ِ
ا َل ْر حض ِّب َما َر حح َب ْت َوضَ اقَ ْت عَلَهيْ ِّ ْم َآن حف حسه ْحم َو َظنُّو ْا َآن َّل َم ْل َجأَ ِّم َن ه ِّ
اّلل ا َّل الَ ْي ِّه ﴾. 417
ِ ِ

411
412
413
414
415
416
417

سورة التوبة [ ]22
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 553
انظر محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 553
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 553
سورة التوبة [ ] 77
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 307
سورة التوبة [ ]443
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ــ احلرف « من » :
وتأيت للبدل من حيث العوض عنه  ،فهو اكلسبب يف حصول العوض  ،فَكنه منه آىت ،كقوهل
تعاىلَ ﴿ :آ َر ِّض حيمت ِّابلْ َح َيا ِّة ادلُّ نْ َيا ِّم َن ال ِّخ َر ِّة ﴾  ،418آي بدل من الخرة  ،وحملها مع جمرورﻫا النصب
عىل احلال .

419

ون ِّابلْ حمن َك ِّر
ون َوالْ حمنَا ِّف َق حات ب َ ْعضح هحم ِّهمن ب َ ْع ٍّض يَأْ حم حر َ
كام تأيت للماليسة  ،كقوهل تعاىل  ﴿ :الْ حمنَا ِّف حق َ
َويَهنْ َ ْو َن َع ِّن الْ َم ْع حر ِّ
وف ﴾ ، 420آي يالبس بعضهم بعضا ويواليه  .و ليس املعىن عىل النسل والولدة ،
لنه قد يكون من نسل املنافق مؤمن وعكسه .421.كام آ هن﴿ ِّهمن﴾اتصالية داةل عىل معىن اتصال يشء
بيشء  ،وﻫو تبعيض جمازي معناه الوصةل والولية .

422

ــ احلرف « مع » :
للمصاحبة بني آمرين ل يقع بيهنام مصاحبة و اشرتاك إا هل يف حمك جيمع بيهنام  ،وذلكل ل تكون
لتصح املعية  .وكامل معىن املعية  ،الاجامتع يف
الواو اليت مبعىن (مع)  ،إا هل بعد فعل لفظا آو تقديرا  ،ه
423
اّلل َو حكونحو ْا َم َع
المر اذلي به الاشرتاك دون زمانه  .كقوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ات َّ حقو ْا ه َ
424
الصا ِّد ِّق َني ﴾
َّ

اّلل ﴾ 425عاطفة .
ــ حرف الواو  :والواو يف قوهل تعاىل َ ﴿ :ولَ ْم َ ْخي َش الَّ ه َ
ِ
418
419
420
421
422
423
424
425

سورة التوبة [ ]83
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 343
سورة التوبة [ ]67
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 356
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 523
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 357
سورة التوبة [ ]443
سورة التوبة [ ]43
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املبحث الثاين  :عمل البيان وآرساره البالغية
البيان الكشف والإيضاح  ،وﻫو عمل القواعد والصول اليت يعرف هبا اإيراد املعىن الواحد
بطرق خمتلفة  .وﻫو امس للك يشء كشف كل بيان املعىن  ،لن مدار المر والغاية اليت جيري اإلهيا
القائل والسامع  ،اإمنا ﻫو الفهم والإفهام  .فبأي يشء بلغت الفهام  ،وآوحضت عن املعىن  ،فذكل ﻫو
البيان .
وموضوعه اللفاظ العربية من حيث اجملاز والكناية  ،وآما التلكم عن احلقيقة والتشبيه  ،فليس
مقصودا ابذلات يف عمل البيان  426.وقد دون مسائل ﻫذا العمل  ،آبو عبيدة بن معمر املثىن يف كتابه
(جماز القرآن) ،واكنت مثرته الوقوف عىل آرسار الكم العرب  ،منثوره ومنظومه  ،ومعرفة ما فيه  ،من
تفاوت يف فنون الفصاحة  ،وتباين يف درجات البالغة اليت يصل هبا اإىل مرتبة اإجعاز القرآن الكرمي ،
اذلي حار اجلن والإنس يف حمااكته  ،وجعزوا عن الإتيان مبثهل .
واللفظ اإن عح هني إابزاء معىن ليدل عليه مسي موضوعا  ،واملعىن موضوعا هل  ،والتعيني وضعا .
مث اإنه بعد ذكل  ،اإما آل يترصف فيه عند الاس تعامل ويسمى حقيقة  ،آو يترصف فيه عنده و يسمى
جمازا  .واجملاز اإما عقيل  ،وإاما مرسل  ،وإاما تشبيه آو كناية  .يقول القزويين  « :فاحنرص املقصود يف
التشبيه  ،واجملاز  ،والكناية  ،وقده م التشبيه عىل اجملاز  ،ملا ذكران من ابتناء الاس تعارة اليت يه جماز
عىل التشبيه  ،وقدم اجملاز لزنول معناه من معناﻫا مزنةل اجلزء من اللك ».

426
427

الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 547
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 437
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بال غـــــة التشبيه:
تعريف التشبيه :
اتفق الدابء عىل رشف التشبيه يف آنواع البالغة  ،وآنه اإذا جاء يف آعقاب املعاين آفادﻫا كامل
وكساﻫا حةل وجامل 428.وﻫو اإحلاق يشء بذي وصف يف وصفه  ،وقيل آن تثبت للمش به حكام من
آحاكم املش به به  ،وقيل ادللةل عىل اشرتاك ش يئني يف وصف ﻫو من آوصاف اليشء الواحد .

429

والتشبيه عند ابن رش يق ( 326ھ) صفة اليشء مبا قاربه وشالكه  ،من هجة واحدة آو هجات
كثرية ل من مجيع هجاته  ،لنه لو انس به مناس بة لكية لاكن ا هإايه  430.والتشبيه رضابن تشبيه حسن
وﻫو اذلي خيرج المغض اإىل الوحض  ،فيفيد بياان  ،وتشبيه قبيح وﻫو مااكن عىل خالف ذكل .

431

يقول امرؤ القيس :
املرش ِّ ُّيف حمضَ ِّاج ِّعي
آي َ ْق حتلح ِّين و ْ َ

و َم ْس حنون َ ٌة حز ْر ٌق َكنْ َي ِّاب آ ْغو ِّال

432

فش به نصال النبل بأنياب الغوال ملا يف النفس مهنا.
والتشبيه عند ابن الثري (655ﻫ) من قوكل ش هبت ﻫذا اليشء هبذا اليشء  ،كام يقال مثلته
ومضمر  433.والتشبيه املضمر الداة حيسن تقدير الداة فيه ،آي ل يتغري
به  .وﻫو قسامن  :حمظهر
ٌ

428
429
430
431
432
433

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 343
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 343
ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 536
ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 537
انظر ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 533
ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر ،ص . 442
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بتقديرﻫا فيه عن صفته اليت اتصف هبا من فصاحة وبالغة  434.وﻫو آبلغ من التشبيه املظهر و آوجز .
وعىل ﻫذا فا هإن القسمني من املضمر واملظهر  ،لكهيام يف فضيةل البيان سواء .

435

يقول احلارث بن حلهزة :
436

و َح ِّسبْ حت و ْق َع س حيو ِّفنَا ِّب حر حؤ ِّ
الس َحاب ِّة ه
وسهم
ابلط َر ِّاف ْ َ
َو ْق َع ه
املرشجِّ
يف البيت تشبهيني من هجة الكرثة واحلس آو الرسعة واحلس  ،مفحمتل  ،إا هل آ هن الشاعر مل
خص ه
الطراف  ،لكزنه من
خاصة  ،يريد بذكل احلس وحده ظاﻫر المر وذلكل ه
يرصح اإل ابلواقع ه
ه
ال َد ِّم  ،فصوت القطر عليه آشده منه عىل غريه من سائر البيوت .

437

وكرث تشبيه العرب ش يئني بش يئني حىت مل يرص جعبا ،وقد جاء وا بتشبيه ثالثة آش ياء يف
بيت واحد ابلاكف وغري الاكف  .يقول ابن الرويم :
َك َّن تِّ ْ َ
كل ادلُّ حمو َع قَ ْط حر ن َدً ى

ي َ ْق حط حر من نَ ْر ِّج ٍّس َعىل ْور ِّد

438

املعزت :
ويقول ابن ه
ــن
ب َ ْــــد ٌر ول ْيـــــ ٌل وغح ْصــ ٌ

و ْج ٌه َوش ْع ٌــر وقَــــــــدٌّ

وور ٌد
ْمخــــــــــــــ ٌـر ود ٌّحر ْ

ِّريــــقٌ وثَغ ٌْــر وخَـــــ ٌّد

439

ومهنم من يأيت ابلتشبيه الواحد بغري اكف  ،كقول امرؤ القيس :
َ َمس ْو حت اإلهيا ب ْعدَ م َا انَ َم َآ ْﻫلحها
434
435
436
437
438
439
440

ح حمس َّو َح َب ِّاب املَاء َحا ًل عىل َحالٍّ

املثل السائر لبن الثري  ،ص .450
املصدر السابق  ،ص .454
انظر ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 534
ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 534
انظر املصدر السابق  ،ص.535
انظر ابن رش يق القريواين  ،العمدة  ،ص . 535
انظر املصدر السابق  ،ص . 533
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ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آ َج َعلْ ح ْمت ِّس َقاي َ َة الْ َح هاجِّ َو ِّ َمع َار َة الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ََكَ ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر
ون ِّعندَ ه ِّ
َو َجاﻫَدَ ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني﴾ ،441اإخراج الالكم ابلتشبيه
اّلل َو ه ح
اّلل َل ي َْس َت حو َ
خمرج الإناكر ،و ﻫذا اإناكر عىل من جعل حرمة امجلاد كحرمة من آمن ابهلل و اليوم الخر .و يف ذكل
آوىف دلةل عىل تعظمي حال املؤمن ابلإميان ،و آنه ل يساوى به خملوق ليس عىل صفته ابلقياس .

442

وقد دل ذكر السقاية و العامرة يف جانب املش به  ،و ذكر من آمن و جاﻫد يف جانب املش به
به ،عىل آن العملني ومن معلهام ل يساواين العملني الخرين ،ومن معلهام  .فوقع احتباك يف طريف
التشبيه ،آي ل يس توي العمالن مع العملني ،ول عاملوا ﻫذين ،بعاميل ذينك العملني  .والتقدير :
آجعلمت سقاية احلاج و همعار املسجد احلرام ،اكلإميان ابهلل واليوم الخر ،واجلهاد يف سبيل هللا  ،وجعلمت
443

سقاية احلاج  ،وعامر املسجد اكملؤمنني و اجملاﻫدين يف سبيل هللا .
ون ِّاب ه ِّّلل لَ ح ْمك ا َذا ان َقلَ ْب ح ْمت الَهيْ ِّ ْم ِّل حت ْع ِّرضح و ْا َعهنْ ح ْم فَأَ ْع ِّرضح و ْا َعهنْ ح ْم اّنَّ ح ْم
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :س َي ْح ِّل حف َ
ِ
ِ
ِ
ون﴾  ، 444الرجس ﻫو اخلبث ،فش به هللا تعاىل املنافقني
ِّر ْج ٌس َو َمأْ َو ح ْ
امه َ َهجَّنَّ ح َج َزاء ِّب َما َاكنحو ْا يَ ْك ِّس حب َ
ابلرجس يف ادلانءة ودنس النفوس  .والرجس دنس معنوي  445.واملراد تشبهيهم ابلرجس يف ادلانءة
ودنس النفوس .
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بالغة الاس تعارة :
تعريف الاس تعارة :
الاس تعارة صورة من صور التوسع اجملاز يف الالكم  ،ويه من آوصاف الفصاحة و البالغة
العامة اليت ترجع اإىل املعىن .وإاذا اكن البالغيون ينظرون اإىل اجملاز والتشبيه والاس تعارة والكناية عىل
آّنه ا معد الإجعاز وآراكنه ،وعىل آّنا القطاب اليت تدور البالغة علهيا  ،وتوجب الفضل واملزية  ،فاإّنه م
جيعلون اجملاز والاس تعارة عنوان ما يذكرون وآول ما يوردون.

446

يقول عبد القاﻫر اجلرجاين  « :اإن فضيةل الاس تعارة اجلامعة تمتثل يف آّنا تربز البيان آبدا يف
صورة مس تجدة تزيد قدره نبال ،وتوجب هل بعد الفضل فضال ،وإانك لتجد الفظة الواحدة قد
اكتسبت فهيا فوائد حىت تراﻫا مكررة يف مواضع  ،ولها يف لك واحد من تكل املواضع شأن مفرد
ورشف منفرد ».

447

اختص به
والاس تعارة آن يكون للفظ آصل يف الوضع اللغوي معروفا تدل الشواﻫد عىل آن هه ه
حني حوضع ،مث يس تعمهل الشاعر آو غري الشاعر يف غري ذكل الصل وينقهل اإليه نقال غري لزم  ،فيكون
ﻫناك اكلعارية  .مث اإّنا تنقسم اإىل قسمني  :آحدﻫام آن ل تكون لنقهل فائدة  ،والثاين آن يكون هل
فائدة  448.ومن خصائصها التشخيص والتجس يد يف املعنوايت ،وبث احلركة واحلياة والنطق يف امجلاد،
فهيي تعطيك الكثري من املعاين ابليسري من اللفظ  ،حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة من ادلرر ،
وجتين من الغصن الواحد آنواعا من المثر .

446
447
448
449

449

عبد العزيز عتيق  ،عمل البيان  ،ص . 483
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،آرسار البالغة  ،ص . 88
املصدر السابق  ،ص . 57
عبد القاﻫر اجلرجاين  ،آرسار البالغة  ،ص . 88
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يقول ابن الثري(655ﻫ) «:اعمل آ هن للفصاحة والبالغة آوصافا خاصة  ،وآوصافا عامة  .فاخلاصة
اكلتجنيس فامي يرجع اإىل اللفظ  ،واكملطابقة فامي يرجع اإىل املعىن  .وآ هما العامة فاكلسجع فامي يرجع اإىل
اللفظ  ،واكلس تعارة فامي يرجع اإىل املعىن ».

450

والتشبيه رضابن  :تشبيه اتم  ،وتشبيه حمذوف  .فالتشبيه التام  :آن يذكر املش به واملش به
به  .والتشبيه احملذوف  :آن يذكر املش به دون املش به به  ،ويسمى اس تعارة  451.وعىل ﻫذا فا هإن
الاس تعارة ل تكون إا هل حبيث يطوى ذكر املس تعار هل اذلي ﻫو املنقول اإليه  ،ويكتفى بذكر املس تعار
اذلي ﻫو املنقول.

452

قال الشاعر:

453

ضيب و َآبْطأَ هِّادلع حْص
َ ِّجع َل ال َق ح

454

فَ ْرعَا حء ا ْإن ّنضَ ْت حل َا َجهتِّ َا
يف البيت حذكر املنقول اإليه وﻫو املس تعارهل ،دون املنقول وﻫو املس تعار  ،لن تقدير الالكم
جعل قَدُّ اكلقضيب  ،وآبطأ ِّرد ٌْف اكدله عص  ،وبني اإيراده عىل ﻫذا التقدير و بني اإيراده عىل ﻫيئته يف
البيت بون بعيد يف احلسن و املالحة  455.ويرى ابن الثري آ هن املوضع اذلي ل حيسن فيه اإظهار آداة
التشبيه ﻫو اس تعارة  .و قال الشاعر :

456

طر ْت لح ْؤ حلؤ ًا من ْنر ِّج ٍّس َوس َق ْت
فَأَ ْم َ

ابلرب ِّد
ْورد ًا و َعضَّ ْت عىل ال حعنَّ ِّاب َ ْ

 450ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 70
 451ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 74
 452ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 73
 453انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 78
 454انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،والفرعاء التامة الشعر  ،وادلعص قطعة من الرمل مس تديرة آو الكثيب .
ص . 78
 455املصدر السابق  ،ص . 78
 456ﻫو الرآواء ادلمشقي  ،انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 72
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يف البيت اس تعارة  ،لننا اإذا آظهران املس تعار هل وﻫو ادلمع و العني واخلده و الانمل اخملضوبة
والس نان  ،ما حوجد ﻫذا احلسن والرونق  .وتقدير الالكم فأمطرت دمعا اكللؤلؤ من عني اكلرنجس ،
وسقت خدًّ ا اكلورد ،وعضه ت عىل آانمل خمضوبة اكلعنهاب بأس نان اكلربد .

457

ويرى الزركيش(733ﻫ) آ هن الاس تعارة من آنواع البالغة،ويه قسم من آقسام اجملاز لس تعامل
اللفظ يف غري ما وضع هل  458.ويه اس تفعال من العارية ن مث نقلت اإىل نوع من التخيل لقصد املبالغة
يف التخييل والتشبيه مع الإجياز  .وحقيقهتا آن تس تعار اللكمة من يشء معروف هبا اإىل يشء مل يعرف
هبا  .وآراكّنا ثالثة  :مس تعار وﻫو اللفظ املش به به  ،ومس تعار منه وﻫو اللفظ املش به  ،ومس تعار هل
459
جييل  ،آو حبصول
ليس
اذلي
الظاﻫر
يضاح
ا
و
اخلفي
إظهار
ا
يف
تمكن
بالغهتا
و
وﻫو املعىن اجلامع .
إ
ه

املبالغة آو للمجموع .

460

اّلل ثَ َمنًا قَ ِّلي ًال فَ َصدُّ و ْا َعن َسب ِّ ِّ
ويف قوهل تعاىل ْ ﴿ :اش َ َرت ْو ْا بِّأ َاي ِّت ه ِّ
ِّيهل اّنَّ ح ْم َساء َما َاكنحو ْا
ِ
461
مقتىن ،جا ٍّر
ي َ ْع َملح َ
ون﴾  ،التعبري عن العوض املشرتى ابمس مثن ،اذلي شأنه آن يكون مبذول ل ً
عىل طريق الاس تعارة  ،تشبهيا ملنافع آﻫواهئم  ،ابلمثن املبذول ،حفصل من فعل ﴿ ْاش َ َرت ْو ْا ﴾ ومن لفظ
﴿ ثَ َمنًا ﴾  ،اس تعاراتن ابعتبارين .

457
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461
462

462

ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر  ،ص . 76
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 383
املصدر السابق  ،ص . 382
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 388
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ون َآ ْم َو َال النَّ ِّاس
ويف قوهل تعاىلَ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َكثِّ ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان لَ َيأْ ح حلك َ
ِ
ُّون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حصد َ
ون َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ا ه ِّّلل فَبَ ِّ ه ْ
ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾  463والتبشري مس تعار للوعيد عىل طريقة الهته همك .

464

عقيل آيضا  ، 465كقوهل تعاىل َ ﴿ :آفَ َم ْن َآ َّس َس
ومن آقساهما اس تعارة حمسوس ملعقول بوجه ه
بحن ْ َيان َ حه عَ َىل تَ ْق َوى ِّم َن ه ِّ
اّلل َو ِّرضْ َو ٍّان خ ْ ٌَري َآم َّم ْن آَ َّس َس بحنْ َيان َ حه عَ َ َىل َش َفا حج حر ٍّف ﻫ ٍَّار فَاّنْ َ َار ِّب ِّه ِّيف انَ ِّر َ َهجَّنَّ َ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني﴾  ، 466اهلمزة لالس تفهام التهقريري والفاء للعطف  .يف ﻫذه الية جماز،
َو ه ح
لن هللا تعاىل جعل اجل ْحرف الهائر آي جانب الوادي املتصده ع جمازا عن الباطل والنهفاق يف هقةل الثهبات
ليصور آن املنافق كنهام آ هسس بنياان عىل شفا
والاس متساك.جفاء بلفظ الاّنيار اذلي ﻫو للجرف  ،ه
جرف من آودية هجَّن  ،فاّنار به و ﻫوى يف قعرﻫا  .و آصل البنيان اإمنا ﻫو للحيطان و ما آش هبها  ،و
جعل البنيان ريبة وإانهام ﻫو ذو ريبة  ،فالبنيان مس تعار و آصهل للحيطان . 467فش هبه ال هتقوى و هالرضوان
بقاعدة يعمتد علهيا البناء تشبهيا مضمرا يف النهفس عىل قاعدة الاس تعارة التهرصحيية .
وحقيقته اعتقادمه اذلي معلوا عليه  ،والاس تعارة آبلغ ملا فهيا من البيان مبا حيس ويتصور ،
وجعل البنيان ريبة  ،وإامنا ﻫو ذو ريبة  ،لن قوة اذلم للريبة  ،جفاء عىل البالغة ل عىل احلذف اذلي
اإمنا يراد به ا إلجياز يف العبارة فقط .

468

463
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جالل ادلين الس يوطي  ،الإتقان يف علوم القرآن  ،ص . 437
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466
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ويرى ابن عاشور آ هن القصد اذلي جعل البناء لجهل  ،ش به بأساس البناء ،فاس تعري هل
فعل(آسس) يف املوضعني  .فش هبت التقوى مبا يرتكز عليه الساس عىل طريقة املكنية  ،لن من
شأن الساس آن تطلب هل صالبة الرض دلوامه  .مث رمز اإىل املش به به احملذوف بيشء من مالمئاته
وﻫو حرف الاس تعالء .
يقول  « :وفهم آن املش به به يشء راخس اثبت بطريق املقابةل يف تشبيه الضد مبا آسس عىل
شفا جرف ﻫار ،وذكل بأن ش به املقصد الفاسد ابلبناء جبرف جرف مهنار يف عدم ثبات ما يقام عليه
من الساس بهل عىل طريقة الاس تعارة الترصحيية ».

469

والهار الهائر وزنه فعل قرص عن فاعل كخلف من خالف ونظريه شاك وصات يف شائك
وصائت  ،ول ترى آبلغ من ﻫذا الالكم ول آدل عىل حقيقة الباطل و كنه آمره .470وجرف الوادي
وحنوه من آس ناد املسايل اإذا دخل يف آصهل فاجرتفه فصار اكدلجل و آرشف آعاله  ،فاإذا انصدع
جرف الس يل آس ناده آي آقباهل  ،وﻫو ما قابكل من الرض .471ويف ﻫذا
آعاله فهو ﻫار  ،وقد ه
اس تعارة متثيلية يف اّنيار البناء القامئ عىل شفا جرف ﻫار .حيث ش هبه عدم القيام بأمور ادله ين مبن بىن
بنيانه عىل شفا فهو يسقط به.
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :انْ ِّف حرو ْا ِّخ َفافًا َوثِّقَا ًل َو َجا ِّﻫدح و ْا ِّبأَ ْم َوا ِّل ح ْمك َو َآن حف ِّس ح ْمك ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل َذ ِّل ح ْمك خ ْ ٌَري ل َّ ح ْمك
ون ﴾  ،472اخلفاف والثقال مس تعاران ملا يشاهبهام من آحوال اجليش وعالئقهم  .فاخلفة
نمت تَ ْعلَ حم َ
ِان حك ح ْ
تس تعار ل إالرساع اإىل احلرب دلللهتا عىل الشجاعة و النجدة .
469
470
471
472

محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 83
جار هللا الزخمرشي  ،الكشاف  ،ص . 845
اخلليل بن آمحد الفراﻫيدي  ،كتاب العني  ،ج ، 6ص . 403
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كقول قريط بن آنيف العنربي :
473

الرش َآبْدَ ى انَ ِّج َذيْ ِّه لَهحم َط حاروا ال َ ْي ِّه َز َرافَات َو حو ْحداانَ
قَ ْو ٌم ا َذا َ ُّ
ِ
ِ
فالثقل اذلي يناسب ﻫذا ﻫو الثبات يف القتال  .وتس تعار اخلفة لقةل العدد  ،ولتكرير الهجوم
عىل العداء  ،ولقةل الزواد آو قةل السالح  ،ولقةل العيال  .والثقل لكرثة عدد اجليش  ،وللتهثبهت يف
الهجوم  ،و للميش عىل الرجل  ،وذكل يف وقت القتال  .كقول النابغة :
عىل عَ ِّارفَ ٍّ
ات لِّ ِّهلط َع ِّان َع َوابِّـــــ ٍّس
للرض ِّب ارقلوا
اذ ْاس حتزنلوا َعهنْ ح َّن َّ ْ
ِ

هبِّ ِّ َّن حلكوم ب َ ْ َني دا ٍّم َو جـــــــــالب
474
املصاعب
ا َىل امل َ ْو ِّت ْارقَ َال امجلال َ
ِ

اجملاز :
لقد اختلف العلامء يف وقوع اجملاز يف القرآن الكرمي  ،وامجلهور عىل الوقوع  ،وآنكره جامعة مهنم
ابن القاص من الشافعية  ،475وابن ححو ْيز منذاذ من املالكية  ،476وحيك عن داود الظاﻫري 477وابنه،
وآيب مسمل الصهباين .478

 473انظر محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 506
 474انظر محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص  . 507وعارفات للطعان  ،آي متعودات به .
 475انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص  . 522ﻫو آبو العباس آمحد بن آمحد
الطربي  ،آحد فقهاء الشافعية  ،وصاحب املصنفات املشهورة اكلتلخيص واملفتاح و آدب القايض  ،تويف بطرسوس س نة
 882ھ .
 476انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص  . 522من علامء املالكية  ،تلميذ
الهبري  ،من آﻫل البرصة  ،تويف يف حدود الربعامئة .
 477انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص  . 522داود بن عيل بن خلف
الصهباين  ،صاحب املذﻫب املس تقل ،يعرف آتباعه ابلظاﻫرية  ،تويف س نة 570ھ .
 478انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص  . 522ﻫو آبو مسمل محمد بن حبر
الصهباين  ،من فقهاء املعزتةل وصنف تفسريا عىل طريقهم  ،تويف س نة  870ھ .
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وش هبهتم آن املتلكم ل يعدل عن احلقيقة اإىل اجملاز  ،اإل اإذا ضاقت به احلقيقة  ،فيس تعري وﻫو
خلوه من التأكيد
خلو القرآن من اجملاز  ،لوجب ه
مس تحيل عىل هللا تعاىل  .وﻫذا ابطل  ،فلو وجب ه
واحلذف  ،ولو سقط اجملاز من القرآن ،سقط شطر احلسن  .ﻫذا ما هنص عليه رآي الزركيش .

479

بالغـــــة اجملاز املرسل :
تعريف اجملاز املرسل :
يؤدي اجملاز املرسل املعىن املقصود ايإجياز  ،والإجياز رضب من رضوب البالغة  ،كام تظهر
فيه املهارة يف ختري العالقة بني املعىن الصيل واملعىن اجملازي  ،حبيث يكون اجملاز مصورا للمعىن
املقصود خري تصوير  .وإاذا دققنا النظر  ،رآينا آن آغلب ظروب اجملاز املرسل  ،ل ختلو من مبالغة
بديعة  ،ذات آثر يف جعل اجملاز رائعا خالاب  480 .ويسميه الزركيش اجملاز الإفرادي ،يقول  « :وآنواع
الإفرادي يف القرآن كثري يعجز العد عن اإحصاهئا ».

481

واجملاز املرسل ﻫو اللكمة املس تعمةل قصدا يف غري معناﻫا الصيل ملالحظة عالقة غري املشاهبة
مع قرينة داةل عىل عدم إارادة املعىن الصيل  .ومسي مرسال  ،لإطالقه عن التقييد بعالقة واحدة
خمصوصة  ،املقصد مهنا بيان الارتباط واملناس بة  .والقرينة يه اذلي جيعهل املتلكم دليال عىل آنه آراد
ابللفظ غري ما وضع هل  ،ويه اإما لفظية ويه اليت يلفظ هبا يف الرتكيب  ،آو حالية ويه اليت تفهم من
حال املتلكم آو من الواقع  482 .وعالقاته كثرية :

479
480
481
482

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 522
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 525
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 338
الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص. 528
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 4ــ الس ببية  :يه كون اليشء املنقول عنه سببا ومؤثرا يف غريه  .مثل قول معرو بن لكثوم :
َآل ل َ ْجيهَلَ ْن َآ َح ٌد عَلَ ْينا

فَنَ ْجهَ َل فَ ْو َق َ ْهجلِّ اجلا ِّﻫ ِّلينَا

فاجلهل الول حقيقة  ،والثاين جماز عرب به عن ماكفأة اجلهل .

483

484

 5ــ املس ببية  :ويه آن يكون املنقول عنه مسبهبا وآثرا ليشء آخر  .كقول الشاعر :
املسنت من َر َاب ِّب ِّه
َآ ْق َب َل ِّيف َّ ِّ ه

َآ ْس نِّ َم حة ال َاب ِّل ِّيف ََسَا ِّبــــ ِّه

وآراد آن السحاب ينبت ما تألكه الإبل  ،فتصري حشوما يف آس منهتا .

485

486

وكقوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا قَاتِّلحو ْا َّ ِّاذل َين يَلحونَ حمك ِّهم َن ْال حكفَّ ِّار َو ِّل َي ِّجدح و ْا ِّف ح ْ
يمك ِّغلْ َظ ًة َوا ْعلَ حمو ْا
اّلل َم َع الْ حمتَّ ِّق َني ﴾ ،487آي وآغلظوا علهيم  ،ليجدوا ذكل  ،وإامنا عدل اإىل المر ابلوجدان تنبهيا عىل
َآ َّن ه َ
آنه املقصود ذلاته  ،وآ هما الإغالظ فمل يقصد ذلاته بل لتجدوه .

488

 8ــ اللكية  :ويه كون اليشء متضمنا للمقصود ولغريه  .كقوهل تعاىلْ ﴿ :اس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم َآ ْو َل ت َ ْس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم
اّلل لَه ْحم ﴾  ، 489املراد ابلس بعني الكرثة  ،وخصوص الس بعني
ان ت َ ْس َت ْغ ِّف ْر لَه ْحم َس ْب ِّع َني َم َّر ًة فَلَن ي َ ْغ ِّف َر ه ح
ِ
ليس مرادا  ،وﻫذا جماز يف اإطالق اللك وإارادة البعض  ،وﻫو م ٍّ
نتف يف العدد  .وﻫو من آلفاظ العدد
ل يدخلها تأكيد .

490

 483انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 434البيت يف ديوانه ص  ، 426ولسان العرب  ،ورشح
القصائد العرش  ،ص . 353
 484اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 434
 485انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 434البيت يف الاكمل للمربد  ، 63/5 ،واملسنت  :املنصب
من اسنت الفرس  ،الرابب  :السحاب البيض  ،الابل  :امجلال .
 486اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 434
 487سورة التوبة [ ] 458
 488بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 560
 489سورة التوبة [ ] 30
 490املصدر السابق  ،اجلزء الرابع  ،ص . 443
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الس بعني هلدللةل عىل الكرثة ،واملعىن آ هن هللا ل يغفر هلم و اإن اس تغفرت ه
بلك
واس تعامل ه
العداد دامئا .فالعدد س بعة شاع اس تعامهل عند العرب كثريا للمبالغة يف العدد فهو عدد اكمل ،ل هن
العدد آزواج وآفراد ،و اثنان آ هول الزواج  ،وآربعة زوج اثن  ،و الثالثة آ هول الفراد  ،و امخلسة فرد
اثن ،جفمع هالزوج الول مع الفرد الثاين انجته نفسه مجع الزوج الثاين مع الفرد ال هول و ﻫو العدد س بعة.
وﻫذه اخلاصية ل توجد إا هل يف العدد س بعة .

491

 3ــ اجلزئية  :ويه كون املذكور مضن يشء آخر  .كقوهل تعاىل َ ﴿ :ل تَ حق ْم ِّفي ِّه َآبَدً ا ﴾ ،492ول تقم فيه
493
ون ﻫ َحو ُآ حذ ٌن قح ْل ُآ حذ حن خ ْ ٍَّري ل َّ ح ْمك ي ح ْؤ ِّم حن
ون النَّ ِّ ََّب َو ِّي حقولح َ
آي ل تصل ه  .وكقوهل تعاىل َ ﴿ :و ِّمهنْ ح حم َّ ِّاذل َين ي ح ْؤ حذ َ
ول ه ِّ
ِّاب ه ِّّلل َوي ح ْؤ ِّم حن لِّلْ حم ْؤ ِّم ِّن َني َو َر ْ َمح ٌة لِّ ه َّ َِّّل َين آ َمنحو ْا ِّم ح ْ
ون َر حس َ
اّلل لَه ْحم عَ َذا ٌب آَ ِّل ٌمي ﴾ ، 494قال
نمك َو َّ ِّاذل َين يح ْؤ حذ َ

الفاريس  « :جعهل عىل اجملاز آذان لجل اإصغائه  ،قال  :ولو ص ِّغهرت آذان ﻫذه اليت يف الية  ،اكن يف
حلاق التاء فهيا وتركها نظر ». 495
ون ﻫ َحو ُآ حذ ٌن قح ْل ُآ حذ حن خ ْ ٍَّري ل َّ ح ْمك ﴾ 496عند ابن قتيبة يقبل لك ما بلغه ،
وقوهل تعاىل َ ﴿ :و ِّي حقولح َ
ذن ،ومنه يحقال  :آذنتك
والصل آ هن الذن يه السامعة  ،فقيل للك من صده ق بلك خرب يسمعه  :آ ٌ
ابلمر فأذنت  ،كام تقول  :آعلمتك فعلمت  ،اإمنا ﻫو آوقعته يف آذنك .

497

491

حمي ادلين درويش  ،اإعراب القرآن وبيانه  ،ص . 805

492

سورة التوبة [ ] 403
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 430
سورة التوبة [ ] 64
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 566
سورة التوبة [ ] 64
آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 435

493
494
495
496

497
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ون َ َجن ٌس فَ َال ي َ ْق َربحو ْا الْ َم ْس ِّجدَ الْ َح َرا َم ﴾، 498
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ان َّ َما الْ حم ْ ِّ
رش حك َ
ِ
واملراد منعهم من احلج وحضور مواضع النسك .

499

ون
 2ــ الالزمية  :ويه كون اليشء جيب وجوده عند وجود يشء آخر.كقوهل تعاىل  ﴿ :الْ حمنَا ِّف حق َ
ون ِّابلْ حمن َك ِّر َويَهنْ َ ْو َن َع ِّن الْ َم ْع حر ِّ
اّلل فَن َ ِّس هيَ ح ْم
ون َآيْ ِّدَيَ ح ْم ن َ حسو ْا ه َ
وف َوي َ ْقبِّضح َ
َوالْ حم َنا ِّف َق حات ب َ ْعضح هحم ِّهمن ب َ ْع ٍّض يَأْ حم حر َ
ون﴾ ،500النس يان يف ﻫذا املقام غري وارد  ،فهو ابلنس بة للمنافقني مسقط
ا َّن الْ حمنَا ِّف ِّق َني ح حمه الْ َف ِّاس حق َ
ِ
ال هتلكيف عهنم  ،وﻫو ابلنهس بة اإليه تعاىل مس تحيل ،فهو جماز مرسل و العالقة ال هالزمية  .و املراد لزم
النهس يان  ،وﻫو هالرتك  ،آي آّنه م آغفلوا ذكر هللا فرتكهم من رمحته وفضهل .
 6ــ امللزومية  :ويه كون اليشء جيب عند وجوده وجود يشء آخر .
 7ــ اللية  :ويه كون اليشء واسطة لإيصال آثر يشء اإىل آخر .
 3ــ احلالية  :ويه كون اليشء حال يف غريه  .كقوهل تعاىل َ ﴿ :و ِّمهنْ حم َّمن ي َ حق ح
ول ائْ َذن ِّ هيل َو َل تَ ْفتِّ ِّ هين َآ َل
ِّيف الْ ِّف ْت َن ِّة َس َق حطو ْا َوا َّن َ َهج َّ ََّن لَ حم ِّح َيط ٌة ِّاب ْل َاك ِّف ِّر َين ﴾ ، 501و نزلت ﻫذه الية يف بعض املنافقني اذلين
ِ
اس تأذنوا الرسول يف التخلف عن غزوة تبوك من دون آن يبدوا عذرا مينعهم من الغزو ،ورصحوا
آ هن اخلروج للغزو يفتهنم حملبة آمواهلم وآﻫلهيم  ،ففضح هللا آمرمه بأّنه م منافقون  .والسقوط يف الية
مس تعمل جمازا مرسال عالقته احلالية  ،فأطلق احلال وآريد احمل هل  ،ل هن الفتنة ل يسقط فهيا الإنسان ،
ظن آن هه ٍّ
ماش يف طريق
لّنه ا معىن من املعاين ،وإانهام حي هل يف ماكّنا .فهم اكلساقط يف هﻫوة عىل حني ه
سهل .
 498سورة التوبة [ ] 53
 499آبو محمد بن عبد هللا بن مسمل بن قتيبة  ،تأويل مشلك القرآن  ،ص . 567
 500سورة التوبة [ ] 67
 501سورة التوبة [ ] 33
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 3ــ الإطالق  :وﻫو كون اليشء جمردا من القيود  .كقوهل تعاىل  ﴿ :يَ ْو َم ح ْحي َمى عَلَهيْ َا ِّيف انَ ِّر َ َهجَّنَّ َ
ون﴾ ،502فاذلوق
نمت تَ ْك ِّ حزن َ
فَ حت ْك َوى هبِّ َا ِّج َبا حﻫه ْحم َو حجنوهبح ح ْم َو حظه ححور ح ْمه ﻫ ََذا َما َك َ ْزن ح ْمت َلن حف ِّس ح ْمك فَ حذوقحو ْا َما حك ح ْ
جماز مرسل يف احلس بعالقة الإطالق  .ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :اك َّ ِّذل َين ِّمن قَ ْب ِّل ح ْمك َاكنحو ْا َآ َشدَّ ِّم ح ْ
نمك قح َّو ًة
504
َو َآ ْك َ َرث َآ ْم َوا ًل َو َآ ْو َلدًا ﴾ ،503آي اذلين وليس اذلي  .وﻫو اإطالق امس اخلاص وإارادة العام .
و كقوهل تعاىل َ ﴿ :وان نَّكَثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم
ِ
ِ
505
ون﴾  ،الطعن حقيقته خرق اجلسم بيشء حمدد اكلرمح  ،ويس تعمل جمازا
َل َآيْ َم َان لَه ْحم ل َ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
مبعىن الثلب  ،والنس بة اإىل النقص  ،بتشبيه عرض املرء  ،اذلي اكن ملتامئ غري منقوص  ،ابجلسد
السلمي  .فاإذا آظهرت نقائصه ابلثلب والش مت  ،ش به ابجلدل اذلي آفسد التحامه .

506

ون َآ ْم َو َال النَّ ِّاس
وكقوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآَيُّ َا َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا ا َّن َكثِّ ًريا ِّهم َن ا َل ْح َب ِّار َو ُّالر ْﻫ َب ِّان ل َ َيأْ ح حلك َ
ِ
ون َّاذلﻫ ََب َوالْ ِّفضَّ َة َو َل يحن ِّف حقوّنَ َا ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
ُّون َعن َسبِّيلِّ ه ِّ
رش حمه
اّلل َو َّ ِّاذل َين يَ ْك ِّ حزن َ
ِّابلْ َبا ِّطلِّ َوي َ حصد َ
اّلل فَبَ ِّ ه ْ
ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾ ، 507ملا قال  :هبرش ﻫؤلء ابجلنة  ،قال  :هبرش ﻫؤلء ابلعذاب  ،والبشارة  ،اإمنا تكون
يف اخلري ل الرش  .و يف ﻫذا اإطالق امس الضدين عىل الخر .

502
503
504
505
506
507
508

508

سورة التوبة [ ] 82
سورة التوبة [ ] 63
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 574
سورة التوبة [ ] 45
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 453
سورة التوبة [ ] 83
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 538
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ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :وا َذا َما ُآن ِّزل َ ْت حس َور ٌة فَ ِّمهنْ حم َّمن ي َ حق ح
ول َآي ُّ ح ْمك َزا َدتْ حه َﻫ ِّذ ِّه اميَاانً فَأَ َّما َّ ِّاذل َين آ َمنحو ْا
ِ
ِ
509
ون ﴾  ،اإضافة الفعل ﴿ َزادَ﴾ اإىل ما ليس بفاعل هل يف احلقيقة  ،لنه
رش َ
فَ َزا َدهتْ ح ْم اميَاانً َو ح ْمه ي َْس َتبْ ِّ ح
ِ
سببه .

510

بالغـــــة الكناية :
تعريف الكناية :
الكناية مظهر من مظاﻫر البالغة  ،والرس يف بالغهتا آّنا يف صور كثرية تعطيك احلقيقة
احملسات  ،وجتعكل ترى ما كنت تعجز عن
مصحوبة بدليلها  ،كام آّنا تضع كل املعاين يف صورة َّ
التعبري عنه واحضا ملموسا  .ومن آوحض مزيات الكناية التعبري عن القبيح مبا تس يغ الذان سامعه  ،فقد
اكن العرب يعربون همعا ل حيسن ذكره إا هل ابلكناية  .كنا يعدﻫا عبد القاﻫر اجلرجاين من مقتضيات
النظم .

511

والكناية يف اصطالح آﻫل البالغة  ،لفظ آطلق وآريد به لزم معناه احلقيقي الرصف  ،مع
جواز إارادة ذكل املعىن  .والفرق بيهنا وبني اجملاز من هجة إارادة املعىن مع إارادة لزمه  .وفرق الساكيك
وغريه بيهنام بوجه آخر غريﻫا  ،وﻫو آن مبين الكناية عىل الانتقال من الالزم اإىل امللزوم  ،ومبين اجملاز
عىل الانتقال من امللزوم اإىل الالزم .

512

يقول الزركيش  « :اعمل آن العرب تعد الكناية من الرباعة والبالغة  ،ويه عندمه آبلغ من
الترصحي  .والكناية عن اليشء  ،ادللةل عليه من غري ترصحي ابمسه  .ويه عند آﻫل البيان  ،آن يريد
509
510
511
512
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املتلكم اإثبات معىن من املعاين فال بذكره ابللفظ املوضوع هل من اللغة  ،ولكن جييء اإىل معىن ﻫو اتليه
و رديفه يف الوجود  ،فيويم به اإليه  ،وجيعهل دليال عليه  ،فيدل عىل املراد من طريق آوىل »

513

وقد اختلف يف آّنا حقيقة آو جماز اكخلالف يف اجملاز  ،مفن آجاز وجود اجملاز آجاز الكناية ،
ورصح الإمام عبد القاﻫر اجلرجاين يف كتابه ( دلئل الإجعاز )  ،بأن
ومن آنكر ذكل آنكر ﻫذا  .ه
الكناية ل بده لها من قرينة .
يقول الزركيش « :وإاذا نظرت اإلهيا وجدت حقيقهتا وحمصول آمرﻫا آّنا اإثبات ملعىن ،آنت
تعرف ذكل املعىن من طريق املعقول دون طريق اللفظ  .آل ترى آنك ملا نظرت اإىل قوهلم ( ﻫو كثري
رماد القدر) عرفت مهنم آّنم آرادوا آنه كثري القرى والضيافة ...اإنه الكم قد جاء عهنم يف املدح ».

514

آقسام الكناية :
 4ــ التنبيه عىل عظم القدرة .
 5ــ فطنة اخملاطب .
 8ــ ترك اللفظ اإىل ما ﻫو آمجل منه .
 3ــ آن يفحش ذكره يف السمع  ،فيكىن عنه مبا ل ينبو عنه الطبع .
 2ــ ُتسني اللفظ .كقول عنرتة :
فَشَ َك ْك حت ِّاب حلر ْم ِّح َّ
الط ِّويلِّ ثِّ َياب َ حه

ِّمحـــــر ِّم
ليْ َس ال َك ِّر حمي عىل ال َقنَا ب َّ

515

 6ــ قصد البالغة .
 7ــ قصد املبالغة يف التشنيع .
 513بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 804
 514دلئل الإجعاز  ،للجرجاين  ،ص . 384
 515انظر بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص  . 807والبيت من املعلقة  ،برشح
التربيزي .
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 3ــ التنبيه عىل املصري .
 3ــ قصد الاختصار  ،ومنه الكناية عن آفعال متعددة بلفظ فعل .
 40ــ آن يعمد اإىل مجةل ورد معناﻫا عىل خالف الظاﻫر .
ويف قوهل تعاىل َ ﴿:و ِّمهنْ حم َّمن ي َ حق ح
ول ائْ َذن ِّ هيل َو َل تَ ْف ِّت ِّ هين َآ َل ِّيف الْ ِّف ْت َن ِّة َس َق حطو ْا َوا َّن َ َهجَّنَّ َ لَ حم ِّح َيط ٌة
ِ
هجَّن مراد مهنا عدم اإفالهتم مهنا واملراد هبم لك الاكفرين  ،فالإحاطة كناية
ِّاب ْل َاك ِّف ِّر َين ﴾ ،516وإاحاطة ه
عن عدم الإفالت .
ون ِّابلْ حمن َك ِّر َويَهنْ َ ْو َن َع ِّن
ون َوالْ حمنَا ِّفقَ حات ب َ ْعضح هحم ِّهمن ب َ ْع ٍّض يَأْ حم حر َ
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :الْ حمنَا ِّف حق َ
517
الْ َم ْع حر ِّ
الشح يف
ون َآيْ ِّدَيَ ح ْم ن َ حسو ْا ه َ
ون ﴾  ،الكناية عن ه
اّلل فَن َ ِّس هيَ ح ْم ا َّن الْ حمنَا ِّف ِّق َني ح حمه الْ َف ِّاس حق َ
وف َوي َ ْقبِّضح َ
ِ
ون َآيْ ِّدَيَ ح ْم ﴾.
قوهل تعاىل َ ﴿ :وي َ ْقبِّضح َ
ون ﴾ ،518الضحك
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :فَلْ َيضْ َح حكو ْا قَ ِّلي ًال َولْ َي ْب حكو ْا َكثِّ ًريا َج َزاء ِّب َما َاكنحو ْا يَ ْك ِّس حب َ
كناية عن الفرح آو آريد حضكهم فرحا .والباكء كناية عن حزّنم يف الخرة  ،والمر ابلضحك والباكء
مس تعمل يف الإخبار حبصوهلام قطعا  .واملعىن آ هن فرهحم زائل وآ هن باكءمه دامئ  ،و ما اكنوا يكس بون
ﻫو آعامل نفاقهم  .ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آ َج َعلْ ح ْمت ِّس َقاي َ َة الْ َح هاجِّ َو ِّ َمع َار َة الْ َم ْس ِّج ِّد الْ َح َرا ِّم ََكَ ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل
ون ِّعندَ ه ِّ
َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر َو َجاﻫَدَ ِّيف َسبِّيلِّ ه ِّ
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم َّ
الظا ِّل ِّم َني ﴾  ، 519كين
اّلل َو ه ح
اّلل َل ي َْس َت حو َ
بنفي الهداية عن نفي حصول الغرض من العمل  ،واملعىن  :وهللا ل يقبل من القوم املرشكني املنافقني
آعامهلم .
516
517
518
519
520

520
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ويف قوهل تعاىل  ﴿ :قح ْل ان َاك َن آ َاب حؤ ح ُْك َو َآبْ َنأ حؤ ح ُْك َوا ْخ َوا حن ح ْمك َو َآ ْز َوا حج ح ْمك َوع َِّش َري حت ح ْمك َو َآ ْم َوا ٌل ا ْق َ َرتفْ حت حموﻫَا
ِ
ِ
اّلل َو َر حس ِّ ِّ
وهل َو ِّ َهجا ٍّد ِّيف َسب ِّ ِّ
َو ِّ َجت َار ٌة َ ْختشَ ْو َن َك َسا َدﻫَا َو َم َسا ِّك حن تَ ْرضَ ْوّنَ َا َآ َح َّب الَ ْي حمك ِّهم َن ه ِّ
ِّيهل فَ َ َرتب َّ حصو ْا َح َّىت
ِ
521
اّلل َل َيَ ْ ِّدي الْ َق ْو َم الْ َف ِّاس ِّق َني ، ﴾53قد آفاد التعبري ب﴿ َآ َح َّب﴾ التفضيل يف
اّلل ِّبأَ ْم ِّر ِّه َو ه ح
يَأْ ِّ َيت ه ح
احملبة اذلي يقتيض اإرضاء القوى من احملبوبني  ،ففي ﻫذا التعبري ُتذير من الهتاون مسبهبا عىل تقدمي
حمبة تكل العالئق عىل حمبة هللا  ،ففيه اإيقاظ اإىل ما يؤول اإليه ذكل من همواة يف ادلين  ،وﻫذا من
آبلغ التعبري .

522

ون ِّبنَا الَّ ا ْحدَ ى الْ حح ْس نَيَ ْ ِّني َو َ ْحن حن ن َ ََرتب َّ حص ِّب ح ْمك َآن ي ح ِّصي َب ح حمك
ويف قوهل تعاىل  ﴿25 :قح ْل ﻫ َْل تَ َرب َّ حص َ
ِ ِ
ون ﴾  ، 523كناية عن تقوية حصول املرتبَّص،
هح
اّلل ِّب َع َذ ٍّاب ِّهم ْن ِّعن ِّد ِّه َآ ْو ِّبأَيْ ِّدينَا فَ َ َرتب َّ حصو ْا اانَّ َم َع حمك ُّم َ َرتب ه حِّص َ
ِ
524
ل هن تقوية الرتبهص تفيد قوة الرجاء يف حصول املرتبهص فتفيد قوة حصوهل .
بالغـــــة التعريض :
والتعريض ﻫو آن يعرض ابليشء ول يرصح به  ،525كقول بشار :
526

َوا َذا َما ال َت َقى ا ْب حن ّنح ْيا وبَ ْك ٌر
ِ
آراد آّنام يتبادلن  .والتعريض عند الزركيش ﻫو  « :ادللةل عىل املعىن من طريق املفهوم  ،ومسي
َذاد ِّيف َذا ِّش ْرب ِّويف َذاكَ ِّش ْ حرب

تعريضا لن املعىن ابعتباره يفهم من عرض اللفظ  ،آي من جانبه  ،ويسمى التلوحي  ،لن املتلكم يلوح

 521سورة التوبة [ ] 53
 522محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 428
 523سورة التوبة [ ] 25
 524محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج ، 40ص . 552
 525آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 530
 526انظر آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 530
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منه للسامع ما يريده  .ومن آقسامه آن َ
خياطب الشخص واملراد غريه  ،سواء اكن اخلطاب مع نفسه ،
آو مع غريه » .

527

وتمكن بالغة التعريض يف كونه يتضمن اإعالم السامع عىل صورة ل تقتيض مواهجته ابخلطاب
املنكر  ،كنك مل تعنِّ ِّه  ،وﻫو آعىل يف حماسن الخالق  ،وآقرب للقبول  ،وآدعى للتواضع .

528

ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ل تَ ْع َت ِّذ حرو ْا قَ ْد َك َف ْر حمت ب َ ْعدَ اميَا ِّن ح ْمك ﴾ ، 529تعريض بأنه الإميان الصوري غري
ِ
530
احلق  ،لّنم آظهروا الإميان فقط ومل يقع حقيقة .

527
528
529
530

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 5ص . 844
املصدر السابق  ،ص . 848
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املبحث الثالث  :عمل البديع وآرساره البالغية
متهَيـــــد :
ﻫو عمل يعرف به وجوه التحسني  ،ويه آساليب و طرق معلومة لزتيني الالكم و تمنيقه.
وُتسني الالكم بعمل البديع عريض  ،ووجوه التحسني اإما معنوية  ،وإاما لفظية  .فالبديع املعنوي  ،ﻫو
اذلي وجبت فيه رعاية املعنة دون اللفظ  ،فيبقى مع تغيري اللفاظ  .والبديع اللفظي  ،ﻫو ما رجعت
وجوه ُتسينه اإىل اللفظ دون املعىن  ،فال يبقى الشلك اإذا تغرياللفظ  .وقد آمجع علامء البالغة عىل آن
ﻫذه احملس نات خصوصا اللفظية مهنا  ،ل تقع موقعها من احلسن  ،اإل ه اإذا طلهبا املعىن جفاءت عفوا
بدون تلكف .

531

وقد وحض العلوي ماكنة عمل البديع ،فقال  « :اعمل آن ﻫذا الفن من الترصف يف الالكم خمتص
بأنواع الرتاكيب  ،ول يكون واقعا يف املفردات  ،وﻫو خالصة علمي املعاين والبيان و مصاص سكهرﻫام.
وعمل البديع ﻫو اتبع للفصاحة والبالغة ،فاإذن ﻫو من صفو الصفو و خالص اخلالص  532.واعترب
العالمة ابن عاشور عمل البديع آقىص حدود البالغة  ،فقال  « :وتفنن احملس نات البديعية املعنوية
واللفظية وحنو ذكل  ،اكن ذكل من احلدود القصوى يف البالغة  ،فذكل وجه من وجوه الإجعاز ».

531
532
533

الس يد آمحد الهامشي  ،جواﻫر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 533
حيىي بن محزة العلوي  ،الطراز  ،ص . 260
آبو ﻫالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 63
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 4ــ احملس نات املعنوية :
بالغـــــة الطباق :
تعريف الطباق :
وﻫو املطابقة آيضا  ،والتضاد  ،وﻫو امجلع بني املتضادين  ،آي معنيني متقابلني يف امجلةل ،
ويكون ذكل هما بلفظني من نوع واحد  ،و هما بلفظني من نوعني .والطباق قد يكون ظاﻫرا  ،وقد يكون
خفيها نوع خفاء  ،وﻫو ينقسم اإىل طباق الإجياب وطباق السلب.

534

وإاَيام التضاد وﻫو القسم الثالث  ،وﻫو آن يومه لفظ الضده آن هه ضده مع آن هه ليس بضده .
وبالغة املطابقة ل يكفي فهيا الإتيان مبجرد لفظني متضادين آو متقابلني معىن  ،وإامنا بأن ترحش بنوع من
آنواع البديع يشاركها يف الهبجة والرونق .

535

والطباق آن جيمع بني متضادين مع مراعاة التقابل .وﻫو قسامن  :لفظي و معنوي .كقوهل تعاىل:
ون﴾  ، 536فقد طابق تعاىل بني الضحك
﴿ فَلْ َيضْ َح حكو ْا قَ ِّلي ًال َولْ َي ْب حكو ْا َكثِّ ًريا َج َزاء ِّب َما َاكنحو ْا يَ ْك ِّس حب َ
والباكء وبني القليل والكثري.

537

الس ْف َىل َو َ ِّلك َم حة ه ِّ
اّلل َع ِّز ٌيز َح ِّكمي﴾
يه الْ حعلْ َيا َو ه ح
وكقوهل تعاىل َ ﴿ :و َج َع َل َ ِّلك َم َة َّ ِّاذل َين َك َف حرو ْا ُّ
اّلل ِّ َ
وكقول آيب الطيب املتنَب :

539

و ْ
لقد حع ِّرفْ َت وما حع ِّرفْ َت ح ِّقيقَ ًة
534
535
536
537
538
539

ولقد ح ِّهجلْ َت وما ح ِّهجلْ َت ح حمخو ًل

اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 583
عبد العزيز عتيق  ،عمل البديع  ،ص . 63
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بالغـــــة املقابةل :
تعريف املقابةل :
يعد قدامة بن جعفر من آوائل من تلكموا عن املقابةل  ،فقد ذكرﻫا يف معرض احلديث عن
بعض اخلصائص السلوبية اليت تعيل من قمية الشعر  .واملقابةل آن تضع معاين تريد املوافقة بيهنا وبني
غريﻫا ،آو خمالفة فتأيت يف املوافق مبا وافق ويف اخملالف مبا خالف .540ويه من البديع املعنوي ويه آن
جتمع بني متضادين .541ويه ذكر اليشء مع ما يوازيه يف بعض صفاته ،وخيالفه يف بعضها  ،ويه قريبة
من الطباق  ،وقد جعل ابن الثري الطباق آحد آنواع املقابةل .

542

والفرق بني املقابةل واملطابقة  ،آ هن املطابقة ل تكون اإل ابمجلع بني ضدين .آما املقابةل فتكون
غالبا ابمجلع بني آربعة آضداد  ،وقد تصل اإىل امجلع بني عرشة آضداد  .واملطابقة ل تكون اإل ابلضداد،
عىل حني تكون املقابةل ابلضداد وغري الضداد  ،ولكهنا ابلضداد تكون آعىل رتبة  ،وآعظم موقعا يف
النفس .

543

ومثالها من الشعر قول النابغة اجلعدي :
َرس َص ِّدي َقــــــ حه
فَ ًىت َ َّمت ِّفي ِّه َما ي ح ُّ

عىل َآ َّن ِّفي ِّه َما ي حَسو حء ا َلعَا ِّديَــــا

544

يقول الزركيش  « :واعمل آ هن يف تقابل املعاين اباب عظامي حيتاج اإىل فضل تأ همل  ،وﻫو يتصل
غالبا ابلفواصل ».

545

540

ابن قمي اجلوزية  ،الفوائد  ،ص. 433
آبو ﻫالل العسكري  ،ا هلصناعتني  ،ص . 288

542

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 323
عبد العزيز عتيق  ،عمل البديع  ،ص . 67
انظر آبو ﻫالل العسكري  ،ا هلصناعتني  ،ص  . 880والبيت يف ديوان امحلاسة .
بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 365

541

543
544
545
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ومن مقابةل اثنني ابثنني  ،قوهل تعاىل  ﴿ :فَلْ َيضْ َح حكو ْا قَ ِّلي ًال َولْ َي ْب حكو ْا َكثِّ ًريا َج َزاء ِّب َما َاكن حو ْا
ون﴾ ، 546ويف الية مقابةل اليشء بضده ،آل ترى اإىل حصة ﻫذه املقابةل البديعة حيث قابل هللا
يَ ْك ِّس حب َ
الضحك ابلباكء والقليل ابلكثري .

547

بالغـــــة التجريد :
تعريف التجريد :
ﻫو حمسن بديعي معنوي  ،وﻫو آن ينزتع املتلكم من آمر ذي صفة آمرا آخر مثهل يف تكل
الصفة  ،مبالغة يف كاملها ،يف املنزتع منه  ،حىت آنه قد صار مهنا حبيث ميكن آن ينزتع منه موصوف
آخر هبا  548.وﻫو عند الزركيش  ،آن تعتقد آن يف اليشء من نفسه معىن آخر  ،كنه مباين هل ،
لتلقني معه السد  ،فظاﻫر ﻫذا
فتخرج ذكل اإىل آلفاظه مبا اعتقدت ذكل  ،كقوهلم  :لنئ لقيت زيدا ه
آ هن فيه من نفسه آسدا  ،وﻫو عينه .

549

لتلقني منه اكلسد)
لكن ابن الثري يعارض ﻫذا القول  ،فهو يرى آن قوكل ( :لنئ لقيت فالان ،ه
ليس بتجريد  ،لن حقيقة التجريد غري موجودة فيه  .وإامنا ﻫو تشبيه مضمر الداة  ،وليس همث يشء
جمرد عنه .
ه

550

نفسه .
والتجريد عند ابن الثري اإخالص اخلطاب لغريك  ،وآنت تريد به نفسك  ،ل اخملاطب َ
ح
(جردت الس َيف ) اإذا نزعته من مغده  ،و( جردت فال ًان )  ،اإذا
لن آصهل يف وضع اللغة  ،من
ح
نزعت ثيابه  ...وقد تأملته  ،فوجدت هل فائدتني  :الوىل  ،طلب التوسع يف الالكم  .والثانية  ،وذاك
546
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اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 526
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آنه يمتكن َ
اخملاطب من اإجراء الوصاف املطلوبة من مدح آو غريه عىل نفسه  ،اإذ يكون خما ِّطبا هبا
غريه  ،ليكون آعذر وآبرآ من العهدة فامي يقوهل غري حمجور عليه .

551

كقول قتادة بن مسلمة احلنفي :
وت َك ِّر حمي
امئ َآ ْو يَم حـ َ
َ ُْت ِّوي ال َغ َن ِّ َ

فَلَ ِّ ْنئ ب َ َق ْي حت َل ْر َحلــــَ َّن ِّبغ َْز َو ٍّة

552

وتقدير الالكم  :آو ميوت همين كرمي .
وكقول شهاب ادلين آبو الفوارس :
شوقًا فح حرو حع املنَا ِّب ِّر
ِا َل َم يَ َراكَ اجملـــــــ ْـدح ِّيف ِّز ِّ هي شا ِّع ِّر وقَد َحنلَ ْت ْ
كمتْ َت بع ْي ِّب ِّ ه
الش ْع ِّر ِّحلْ ًمــا و ِّح ْمكَ ًة ِّب َب ْع ِّضهِّ َما ي َ ْن َقا حد َص ْع حب املفا ِّخــ ِّر
اخلري انَّام فَا ِّر حس الـــــــــــــ َم َق ِّال و حم ْحي ا ه ِّدلر َاس ِّ
آ َما وآب َ
ات ال َغوابِّــ ِّر
ِّيك ْ ح
ِ
553
ون ادلَّ فَاتـــــِّ ِّر
املسا ِّم َع والهنُّ َـــــــى ِّب َق ْو ِّ َكل َّمعا ِّيف ب ح حط ِّ
وان ََّك َآ ْع َييْ َت َ
ِ
فهذا من حماسن التجريد  ،لن الشاعر آجرى اخلطاب عىل غريه  ،وﻫو يريد نفسه  ،يك يمتكهن
من ذكر الصفات الفائقة  ،وعده الفضائل التاهئة .

554

ومن آقسام التجريد  :ما ل يكون بواسطة  :كقوهل تعاىل َ ﴿ :وان نَّ َكثحو ْا َآيْ َماّنَ حم ِّهمن ب َ ْع ِّد َعهْ ِّد ِّ ْمه
ِ
555
ون ﴾.
َو َط َع حنو ْا ِّيف ِّدينِّ ح ْمك فَ َقاتِّلحو ْا َآئِّ َّم َة ْال حك ْف ِّر اّنَّ ح ْم َل َآيْ َم َان لَه ْحم لَ َعلَّه ْحم يَنهتَ ح َ
ِ
 551ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر ،ص . 460 / 423
 552انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 527البيت يف ديوان امحلاسة  ،ص . 483
 553انظر ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر ،ص  . 462والشاعر ﻫو آبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي
المتميي ،املعروف حبيص بيص لنه رآى الناس مرة يف حركة مزجعة  ،فقال  :ما للناس يف حيص بيص ؟ وﻫو الشاعر
املعروف ،الفقيه شافعي املذﻫب  ،آجاد الدب ونظم الشعر  .تويف س نة  273ھ .
 554ضياء ادلين ابن الثري  ،املثل السائر ،ص . 466
 555سورة التوبة [ ] 45
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 5ــ احملس نات اللفظية :
بالغـــــة التجنيس :
تعريف التجنيس :
اجلناس من احملاسن اللفظية ل املعنوية  ،وﻫو إا هما بأن تتساوى حروف اللكمتني  ،وإا هما بزايدة
يف اإحدى اللكمتني  ،وإا هما بأن خيتلف آحد احلرفني  ،وإا هما يف آن تشتهبا يف اخلط ل اللفظ  ،ويف
السمع لقرب آحد اخملرجني من الخر.

556

واجلناس بني اللفظني تشاهبهام يف اللفظ  ، 557كقول آيب متام :

558

َ ْحي َيا دلى َ ْحي َىي ْبن عب ِّد ِّ
هللا

مان فان َّ حه
َما َم َ
ات ْمن َكر ِّم َّالز ِّ
ِ
فاجلناس من نوعني امس و فعل  ،وﻫو مس تويف يف اللفظتني َ ْحي َيا و َ ْحي َىي .

وجتانس البالغة ﻫو بيان بأنواع الالكم اذلي جيمعه آصل واحد يف اللغة ،والتجانس عىل
وهجني ،مزاوجة ومناس بة  .والتجنيس آن تأيت بلكمتني متجانس تني  :مفنه ما تكون اللكمة جتانس
الخرى يف تأليف حروفها ومعناﻫا ،ومهنم من زمع آ هن اجملانسة آن تشرتك اللفظتان عىل هجة
الاش تقاق .

559

ويرى عبد القاﻫر اجلرجاين (374ﻫ) التجنيس يف آن هك ل تس تحسن جتانس اللفظتني إا هل اإذا
اكن موقع معنيهيام من العقل موقع ًا محيد ًا  ،ومل يكن مرىم اجلامع بيهنام بعيدا .يقول  « :فقد تبني كل آ هن
ما يعطي التجنيس من الفضيةل آمر مل يمت إا هل بنرصة املعىن ،إا ْذ لو اكن ابللفظ وحده ملا اكن فيه
مس تحسن  ،وملا وجد فيه إا هل معيب مس هتجن  ،وذلكل ذ هم الاس تكثار منه والولوع به . 560».
556

بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ،الربﻫان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص. 324
اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 574
انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 574البيت يف ديوانه . 458/5

560

عبد القاﻫر اجلرجاين ،آرسار البالغة  ،ص . 44

557
558

158

البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
562

ويف قوهل تعاىل َّ ﴿ :ااثقَلْ ح ْمت ا َىل ا َل ْر ِّض ﴾ ،561اللكامت جيمعها آصل واحد يف اللغة .
ِ
اّلل قحلحوهبَ حم ِّبأَّنَّ ح ْم قَ ْو ٌم لَّ ي َ ْف َقهحون ﴾ ،563جونس
رص َف ه ح
نرصفحو ْا َ َ
و يف قوهل تعاىل  ﴿ :ح َّمث ا َ َ
ابلنرصاف عن هاذلكر رصف القلب عن اخلري ،و الصل فيه واحد وﻫو اذلﻫاب عن اليشء  ،فأ هما مه
فذﻫبوا عن اذلكر وآ هما قلوهبم فذﻫب عهنا اخلري .

564

بالغـــــة التفريع :
التفريع ﻫو آن يثبت ملتعلق آمر حمك بعد اإثباته ملتعلق هل آخر  .كقول المكيت :
آ ْح َال حم حمك َلس َقا ِّم اجلَهْلِّ َشا ِّف َي ٌة

َ َمَك ِّد َم حاؤ حكـــــم ت َ ْش ِّفي ِّمن َ َ
اللك ِّب

565

يف ﻫذا البيت هفرع الشاعر من وصفهم بشفاء آحالهمم لسقام اجلهل  ،وصفهم بشفاء دماهئم
من داء اللكب  566.آي فرع شيئا آخر من يشء موصوف لتشبيه شفاء ﻫذا بشفاء ﻫذا .
والتفريع آيضا من الاس تطراد  567وذكل آن يقصد الشاعر وصفا ما  ،مث يفرع منه وصفا آخر
يزيد املوصوف توكيدا  . 568كقول ابن املعزت :
َ َ
الك حم حه َآخْدَ حع ِّم ْن ل َ ْحظ ِّه

َو َو ْعدح حه َآ ْك َذ حب من َط ْي ِّف ِّه

569

وفرع كذب طيفه .
وفرع منه خدع حلظه  ،ويصف كذب وعده  ،ه
فهو يصف خدع الكمه ه
561
562
563
564
564
565
566
567

اإليه .
568
569
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ويف قوهل تعاىل  ﴿ :فَان تح ْب ح ْمت فَه َحو خ ْ ٌَري ل َّ ح ْمك َوان ت ََول َّ ْي ح ْمت فَا ْعلَ حمو ْا َآنَّ ح ْمك غَ ْ حري حم ْع ِّج ِّزي ه ِّ
َرش َّ ِّاذل َين
اّلل َوب ِّ ه ِّ
ِ
ِ
ح 571
570
رش ِّك َني َو َر حس ح
يتفرع عن
اّلل بَ ِّري ٌء ِّهم َن الْ حم ْ ِّ
َك َف حرو ْا ِّب َع َذ ٍّاب َآ ِّل ٍّمي ﴾ تفريع عىل مجةل ﴿ َآ َّن ه َ
وهل ﴾  ،ف ه
ذكل حالتان  :التهوبة والإعراض عن الإميان .572واخلطاب للمرشكني بأ هن الإميان خري و جناة هلم يف
ادله نيا والخرة  ،و الفعل تولهيمت يفيد معىن الاس مترار .
ومه
انسلَخَ ا َل ْشه ححر الْ حح حر حم فَا ْق حتلحو ْا الْ حم ْ ِّ
ومه َوخ ححذ ح ْ
رش ِّك َني َح ْي حث َو َجدت ُّ حم ح ْ
ويف قوهل تعاىل ﴿ :فَ ِا َذا َ
ومه َواقْ حعدح و ْا لَه ْحم ح َّ
اّلل غَ حف ٌور
الص َال َة َوآت حَو ْا َّالز َاك َة فَ َخلُّو ْا َس ِّبيلَه ْحم ا َّن ه َ
رص ح ْ
لك َم ْر َص ٍّد فَان اتَ بحو ْا َو َآقَا حمو ْا َّ
َو ْاح ح ح
ِ
ِ
573
ومه﴾  ﴿،ا ْق حعدح و ْا ﴾ فبذل
رص ح ْ
َّر ِّح ٌمي ﴾ تفريع عىل آفعال المر ﴿ اقْ حتلحو ْا ﴾،و﴿خ ححذ ح ْ
ومه﴾ ،و﴿ ْاح ح ح
املال للمسلمني آمارة صدق الن هية .
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ان َّ َما ي َ ْع حم حر َم َس ِّاجدَ ه ِّ
الص َال َة َوآ َىت َّالز َاك َة
اّلل َم ْن آ َم َن ِّاب ه ِّّلل َوالْ َي ْو ِّم ال ِّخ ِّر َو َآقَا َم َّ
ِ
اّلل فَ َع ََس آُ ْولَئِّ َك َآن يَ حكونحو ْا ِّم َن الْ حمهْ َت ِّد َين ﴾ ﴿ ،574إانهام﴾ اكفهة مكفوفة  .و عامرة املساجد
َولَ ْم َ ْخي َش الَّ ه َ
ِ
ر هم ما اسرت هم مهنا  ،و تنظيفها  ،و تنويرﻫا و تعظميها  ،و تأثيهثا  .حفال املوصوفني ابلإميان ابهلل و اليوم
مرجوة و العاقبة عند هللا معلومة  .و هفرع هللا
الخر ،وإاقام الصالة ،وإااتء هالزاكة و خش ية هللا تعاىل  ،ه
قوي المل  ،ففي
الصفات  ،رجاء آن يكونوا من املهتدين
اﻫتداء ه
تعاىل عىل وصف املسلمني بتكل ه
ً
الية تبعيد للمرشكني عن مواقف الاﻫتداء .
َرش َشه ًْرا ِّيف ِّك َت ِّاب ه ِّ
الشه ِّحور ِّعندَ ه ِّ
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ِّعدَّ َة ُّ
اّلل ي َ ْو َم َخلَ َق
اّلل اثْنَا ع َ َ
ِ
رش ِّك َني َكف َّ ًة َ َمَك
الس َم َاوات َوا َل ْر َض ِّمهنْ َا َآ ْرب َ َع ٌة حح حر ٌم َذ ِّ َكل ه ِّادل حين الْ َق ِّ ه حمي فَ َال ت َْظ ِّل حمو ْا ِّف ِّهي َّن َآن حف َس ح ْمك َوقَاتِّلحو ْا الْ حم ْ ِّ
َّ
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571
572
573
574

سورة التوبة [ ] 8
سورة التوبة [ ] 8
محمد الطاﻫر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 40ص . 440
سورة التوبة [ ] 2
سورة التوبة [ ] 43

160

البالغة الإجعازية يف آايت اخلوف يف سورة التوبة
اّلل َم َع الْ حمتَّ ِّق َني ﴾  ،مجةل ﴿ فَ َال ت َْظ ِّل حمو ْا ِّف ِّهي َّن َآن حف َس ح ْمك ﴾ تفريع عىل مجةل ﴿
يح َقاتِّلحونَ ح ْمك َكف َّ ًة َوا ْعلَ حمو ْا َآ َّن ه َ
ِّمهنْ َا َآ ْرب َ َع ٌة حح حر ٌم ﴾ ملا آوجبه هللا عىل النهاس من تعظمي حرمهتا  ،بأن يتجنهبوا العامل السيهئة فهيا .
ﻫن عائد اإىل الربعة احلرم  ،لن هه آنسب بس ياق التهحذير من ارتاكب هالظمل فهيا.
والضه مري ه
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
متهيـــــــــــــــد :
لقد تنوعت املباحث البالغية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة بنفس التنوع اذلي اكن يف
آايت اخلوف  ،ولو أآن اخلوف قد انل احلظ ا ألوفر منه يف آايت الرجاء  .ويرجع السبب يف ذكل
حسب ما ر أآيت من خالل ادلراسة  ،اإىل طبيعة السورة يف حدّ ذاهتا  ،كوهنا نزلت يف حق املنافقني
املتخلفني عن اجلهاد  ،واملظهرين ل إالميان يف حني أآنه مل يقع مهنم يف حقيقة ا ألمر.
و ألن هللا تعاىل ا ألعمل بعلمه الواسع مبا جيوب يف نفس الإنسان  ،فاإنه يعمل ما ختفيه الصدور
وا ألنفس  ،فكشف نفاق املنافقني  ،و ّترب أآ مهنم يف ادلنيا والخرة  ،ووعدمه بسوء ادلار  ،دار هج من .
كام اس تعمل من ا ألساليب ما يبعث يف النفس الرتهيب أآكرث من الرتغيب  ،عندما فضحهم وكشف
أآرسارمه  ،وما جيعل املؤمن يس تبرش خريا و يتوب اإىل هللا  ،ويتوىخ املزنةل احلس نة عنده  ،عندما
اتب تعاىل عىل املؤمنني  ،وجعل اجلنة مأأوامه يف الخرة برضوانه ج ّل وعال و برحته اليت وسعت لك
يشء .
وسأأتناول بإذن هللا تعاىل املباحث البالغية لايت الرجاء  ،بنفس املهنجية اليت قد تناولت هبا
املباحث البالغية لايت اخلوف  ،لأكشف عن أآرسارها البيانية  ،و أآس تجيل معانهيا القوية اليت أآجعزت
لك من وقف أآماهما متدبرا خاشعا  .كام سأأكتفي بجلانب التطبيقي فقط مجليع املباحث  ،ألنين اعمتدت
التنظري يف الفصل الثاين .وسأأ ّنظر للمباحث اليت مل أآتناولها  ،حسب ما اقتضته طبيعة البحث  ،و
س ياق الايت .

163

البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة

املبحث ا ألول  :عمل املعاين وآأرساره البالغية
متهيــــــــد :
اإنك لتقف عاجزا أآمام روعة املعاين يف آايت الرجاء  ،فرتى من النظم ما ياكد يكون نسقا واحدا يف
ترتيب للمعاين وفق ترتيب ل أللفاظ  .ولهذه ا أللفاظ مزااي ظهرت يف نظم القرآن  ،و خصائص يف
لك خرب  ،وصورة ّ
س ياق لفظه  ،و بدائع يف آيه ومقاطعها ومواقعها  ،و يف مساق ّ
لك تنبيه ،
وتذكري ،وترغيب  ،وترهيب  ،مع احل ّجة و الربهان .فال ترى فيه لفظة غريها أآصلح  ،فاللكم متّسق
و ملتمئ و متقن و حممك.
فاكن فهيا من نظم يقتيض اقتفاء آاثر املعاين وترتيهبا عىل حسب ترتّب املعاين يف النّفس .و
الغرض بنظم اللكم تناسق دللهتا عىل الوجه اذلي يقتضيه العقل ،و اإن اكن موجودا يف ا أللفاظ عىل
ّ
اجلرجاين  « :اعمل أآن ليس النّظم إا ّل أآن تضع الكمك الوضع اذلي يقتضيه
لك حال .يقول عبد القاهر
ّ
عمل النّحو ،وتعمل عىل قوانينه و أآصوهل  ،و تعرف مناهجه اليت هنه جت فال تهزيغ عهنا ،وحتفظ ّالرسوم
ترصف يف التّعريف
اليت هرمست كل  ،فال هخت ّل بيشء مهنا  .فتنظر يف احلروف ويف امجلل  ،وت ّ
وال ّتنكري  ،وال ّتقدمي وال ّتأأخري ،ويف احلذف وال ّتكرار والإضامر والإظهار».

 575عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص . 18
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغــــــة اخلرب :
ون ِيف َسبِيلِ
يف قوهل تعاىل  ﴿:ا َّن ّ َ
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة يه َقاتِله َ
ِ
ون َو ْعدً ا عَلَ ْي ِه َحقًّا ِيف التَّ ْو َرا ِة َوال ِجنيلِ َوالْ هق ْرآ ِن َو َم ْن َآ ْو ََف ِب َعهْ ِد ِه ِم َن ّ ِ
ِّ
رشو ْا
ون َوي ه ْقتَله َ
اّلل فَ َي ْق هتله َ
اّلل فَا ْس َت ْب ِ ه
ِ
576
ِببَ ْي ِع ه همك َّ ِاذلي َبي َ ْع هُت ِب ِه َو َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾  ،متهيد ذلكر التّوبة عىل اذلين ختلّفوا عن الغزوة و
اكنوا صادقني يف أآمياهنم  ،بلس تئناف الابتدايئ ،و اإنباء اذلين أآمضروا الكفر نفاقا  ،بأأهنّ م ل يتوب هللا
علهيم.واف هتتحت امجلةل حبرف ال ّتوكيد لالهامتم بخلرب  ،ويجء بملس ند مجةل فعلية لإفادهتا مع ى امليض،
السامويّة .
متكرر و معروف يف الكتب ّ
تقر من قبل ،و أآ ّن الوعد ّ
اإشارة اإىل أآ ّن ذكل أآمر اس ّ

577

ويف قوهل تعاىل  ﴿ :خ ِ ِ
اّلل ِعندَ هه َآ ْج ٌر َع ِظ ٌي ﴾ ، 578ال ّتبشري هو الإخبار
َادل َين ِفهيَا َآبَدً ا ا َّن ّ َ
ِ
خبري حيصل َ
للمخرب مل يكن عاملا به  .وإاس ناد التبشري اإىل امس اجلالةل بصيغة املضارع املفيد للتجدد ،
يدل عىل تعاقب اخلريات علهيم  ،وجتدد اإدخال الرسور هلم ،أل ّن جتدد التبشري يدل عىل أآن امل َبرش به
يشء مل يكن معلوما للم َبرش.
فاملس ند اإليه هو لفظ الرب اخلالق س بحانه و تعاىل  ،الرحي الرفيق اللطيف خبلقه .والرضوان
الرضا الاكمل الشديد صيغة تشعر بملبالغة مثل الغفران  ،والشكران  ،والعصيان  .و أآما اجلنات فقد
مجعت بعتبار مراتهبا و أآنواعها و أآنواع النعي فهيا .

579
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغـــــة الإنشاء :
بالغــــــة ا ألمر :
اّلل لَنَا ه َهو َم ْو َلانَ َوعَ َىل ّ ِ
اّلل فَلْ َي َت َو َّ ِلك
ا ألمر يف قوهل تعاىل  ﴿ :قهل لَّن يه ِصيبَنَا الَّ َما َك َت َب ّ ه
ِ
ون ﴾ ،580تلقني جواب بإثبات عدم اكرتاث املسلمني بملصيبة  ،وانتفاء حزهنم علهيا  ،ألهنم
الْ هم ْؤ ِمنه َ
يعلمون أآ ّن ما أآصاهبم ما اكن إا ّل بتقدير هللا ملصلحة املسلمني يف ذكل  ،و أآن ل حي نزوا ملا يصيهبم لئ ّال
هينو و تذهب قوهتم  ،و أآن يرضوا مبا قدر هللا هلم  ،و يرجوا رىض رهبم ألهنّ م واثقون بأأ ّن هللا يريد
نرص دينه .ومجةل ﴿ ه َهو َم ْو َلانَ ﴾ فهيا الرجاء بأأن ل يكتب لنا إا ّل ما فيه خريان آجال أآو عاجال .

581

بالغـــــة الاس تفهام :
يف قوهل تعاىل َ ﴿ :و َم ْن َآ ْو ََف ِب َعهْ ِد ِه ِم َن ّ ِ
رشو ْا ِببَ ْي ِع ه همك َّ ِاذلي َبي َ ْع هُت ِب ِه َو َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز
اّلل فَا ْس َتبْ ِ ه
582
السامع مزنةل من جيعل هذا الوعد حممتال الوفاء و عدمه  .و﴿
الْ َع ِظ هي ﴾ الاس تفهام اإناكري  ،بتزنيل ّ

َم ْن﴾ تفضيلية لالبتداء اجملازي  ،و ذكر امس اجلالةل عوضا عن الضّ مري لإحضار املع ى اجلامع لصفات
الكامل .

583

الصدَ قَ ِ
اّلل ه َهو
ات َو َآ َّن ّ َ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿:آل َ ْم ي َ ْعلَ همو ْا َآ َّن ّ َ
اّلل ه َهو ي َ ْق َب هل التَّ ْوب َ َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َويَأْخ ههذ َّ
585
التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾ ،584الاس تفهام تقريري  ،للتذكري بأأمر معلوم جرى نس يانه .
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغـــــة املس ند و املس ند اإليه :
ومن أآحواهلام اذلكر  ،واحلذف  ،والتعريف  ،والتنكري  ،والتقدمي  ،والتأأخري  .ويأأيت املس ند
بعد املس ند اإليه  ،ألن املس ند حمكوم به  ،واملس ند اإليه حمكوم عليه .

586

اجملاز :
يقول عبد القاهر اجلرجاين  « :و أآ ّما اجملاز  ،فلك لكمة أآريد هبا غري ما وقعت هل يف وضع
واضعها ملالحظة بني الثاين وا ألول فهيي جماز  .وإان شئت قلت  :لك لكمة جزت هبا ما وقعت هل يف
وضع الواضع اإىل ما مل توضع هل  ،من غري أآن تس تأأنف فهيا وضعا ملالحظة بني ما جتوز هبا إاليه وبني
أآصلها اذلي وضعت هل يف وضع واضعها فهيي جماز ».

587

ا ّإن الالكم اذلي يوصف بلبالغة هو اذلي ّ
يدل عىل معناه اللّغوي ّ ،مث جتد ذلكل املع ى دلةل
اثنية يريد من خاللها املتلكّم اإثبات أآو نفي املع ى املقصود  .وبلتّايل هناك معان آُ َول يه أآصل املع ى
يف عمل النّحو ،ويه مدلولت ا أللفاظ  ،وهناك معان ثوان يه ا ألغراض البالغية اليت يساق لها
الالكم مبع ى مقتىض احلال  .وآأ ّمه دليل قضية ا إلس ناد .
ويرتكّب الالكم من نرث و نظم  ،من مس ند وهو احملكوم به  ،ومس ند اإليه وهو احملكوم عليه،
والنّس بة بيهنام يه ا إلس ناد .وا إلس ناد هو انضامم لكمة اإىل أآخرى للحمك عىل ثهبوهتا أآو نفهيا  ،وهو
عقيل أآو ا إلس ناد
قسامن  :حقيقة عقلية تمتث ّل يف اإس ناد الفعل أآو ما يف معناه اإىل ما وضع هل  ،وجماز ّ
اجملازي  ،وهو اإس ناد الفعل آأو ما يف معناه اإىل غري ما هوضع هل لقرينة مانعة من إارادة ا إلس ناد اإىل ما
هو هل.
586
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الس يد أآحد الهامشي  ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،ص . 828 / 11
عبد القاهر اجلرجاين  ،أآرسار البالغة  ،ص . 461
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
فقوكل مثال  :ما انم لييل ،فيه اإثبات للنّفي ل نفي ل إالثبات  ،وهنا ا إلس ناد ،وهنا أآيضا اجملاز
العقيل ،ألن ّك أآس ندت الفعل لغري ما هوضع هل ،و ل بهدّ يف ذكل من قرينة مانعة إلرادة املع ى  .وتكون
ّ
العقيل من من
إا ّما لفظية أآو معنويّة  ،يس تحيل فهيا قيام املس ند بملس ند اإليه عقال .ول بهدّ للمجاز ّ
فاعل يعرف ا إلس ناد اإليه حقيقة .

589

لظن
واملس ند إا ّما خرب للمبتد أآ  ،أآو فعل ات ّم  ،أآو امس فعل  ،أآو انخس  ،أآو مفعول اثن ّ
و أآخواهتا أآو مصدر انئب عن فعل ا ألمر .أآ ّما املس ند اإليه فهو فاعل لفعل ات ّم  ،أآو امس لناخس  ،أآو
تتوىخ يف
لظن و أآخواهتا  ،أآو انئب فاعل  .يقول
اجلرجاين  « :أآو ّ
ّ
مبتد أآ هل خرب  ،أآو املفعول ا أل ّول ّ
الكم هو لإثبات مع ى أآن يصري نفيا أآو اس تفهاما أآو متنّيا ف هتدخل عليه احلروف املوضوعة ذلكل ».

590

خرب به َ
فاخلرب أآصل يف معاين الالكم يف النّفي والإثبات  ،فال خرب دون هم َ
وخمرب عنه  ،وهو
ينقسم اإىل اإثبات ونفي  ،والإثبات يقتيض مثبتا به ومثبتا هل ،والنّفي يقتىض منفيّا ومنفيّا عنه .ذلكل أآن
يكون القصد اإىل فعل من غري اإس ناده اإىل مقدّ ر ّ
معني وظاهر .وإاذا اكن اخلرب ومجيع الالكم معان
يهنش هئا الإنسان بني النّفس والعقل  ،فهيي مقاصد و أآغراض .
اّلل َو َر هس ه ه
اّلل ِمن
اّلل َس هي ْؤتِينَا ّ ه
وهل َوقَالهو ْا َح ْسبهنَا ّ ه
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ول َ ْو َآهنَّ ه ْم َرضه ْو ْا َما آاتَ ه همه ّ ه
وهل اانَّ ا َىل ّ ِ
فَضْ ِ ِِل َو َر هس ه ه
ون ﴾ ، 591الإيتاء الإعطاء  ،وحقيقته اإعطاء اذلوات  ،ويطلق جمازا
اّلل َرا ِغ هب َ
ِ ِ
عىل تعيني املواهب .

589

عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص .11
عبد القاهر اجلرجاين  ،دلئل الإجعاز  ،ص .11
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وإايتاء الرسول الكرمي اإعطاؤه املال ملن يرى أآن يعطيه مما جعل هللا هل الترصف فيه  ،مثل
احلق يف
النفل يف املغامن  ،والسلَب  ،واجلوائز  ،والصالت  ،ومنه اإعطاؤه من جعل هللا هلم ّ
الصدقات .

592

وقوهل تعاىل َ ﴿ :و ِم َن ا َلع َْر ِاب َمن يه ْؤ ِم هن ِب ّ ِّلل َوالْ َي ْو ِم ال ِخ ِر َوي َتَّ ِخ هذ َما يهن ِف هق قه هر َب ٍت ِعندَ ّ ِ
اّلل
َو َصلَ َو ِات َّالر هس ِ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ، 593املراد قربة ،
ول َآل اهنَّ َا قه ْرب َ ٌة لَّه ْهم َس هي ْد ِخلهه ههم ّ ه
اّلل ِيف َر ْ َحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
ومجعت بعتبار تعدّ د الإنفاق  ،فلك اإنفاق هو قربة عند هللا تعاىل ألنه يوجب زايدة القرب  .ويه
مس تعمةل جماز يف رىض هللا و رفع ادلرجات يف اجلنة  .و أل ّن اجلنة تش به بدار الكرامة عند هللا  ،ف
﴿ ِعندَ ﴾ جماز يف الترشيف والعناية .

594

بالغـــــة اجملاز العقيل :
تعريف اجملاز العقيل :
اجملاز العقيل هو الالكم املفاد به خالف ما عند املتلكم من احلمك فيه  ،لرضب من التأأويل ،
اإفادة للخالف ل بوساطة وضع  .ويسمى جمازا لتعدي احلمك فيه عن ماكنه ا ألصيل عند العقالء
.ويسمى عقليا ل لغواي  ،لعدم رجوعه اإىل الوضع  ،وكثريا ما يسمى حمكيا لتعلقه بحلمك ،وجمازا يف
الإثبات أآيضا لتعلقه بلإثبات  .وليس من واجبات هذا اجملاز أآن يكون ماكن احلمك ا ألصيل فيه معلوما
بنفس العقل  ،بل اإن اس تعان يف علمه بذكل بأأمر غري الوضع  ،لكن ا ألليق اإطالق امس العقيل عىل
ا ألول  ،وامس احلمكي والإثبايت عىل الثاين .

595
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محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 81ص . 422
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169

البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
ومن صور اجملاز العقيل ،أآن يكون احملكوم به حقيقة وضعية  ،واحملكوم هل جمازا وضعيا كقوهل
تعاىل َ ﴿ :وا َذا َما ُآن ِزل َ ْت هس َور ٌة فَ ِمهنْ هم َّمن ي َ هق ه
ول َآي ُّ ه ْمك َزا َدتْ هه َه ِذ ِه اميَاانً فَأَ َّما َّ ِاذل َين آ َمنهو ْا فَ َزا َدهتْ ه ْم اميَاانً َو ه ْمه
ِ
ِ
ِ
596
ون ﴾  ،ف إاس ناد الفعل اإىل غري ما هو هل عند العقل زائل احلمك العقيل فيه عن ماكنه
رش َ
ي َْس َت ْب ِ ه
ا ألصيل  ،اإذ املاكن ا ألصيل اإس ناد زايدة الإميان اإىل العمل بلايت  .و هذا اجملاز احلمكي كثري الوقوع يف
العزة  597.و أآما احلقيقة العقلية  ،وتسمى حمكية أآيضا و اإثباتية  ،فهيي الالكم املفاد به ما
الكم ّ
رب ّ
عند املتلكم من احلمك فيه .

598

بالغـــــة التعريف و التنكري :
اهُت القدماء من النحاة العرب بلعرض للقضااي اللغوية املتصةل بلنكرة و املعرفة ،و من أآشهرها
ما يسمى ب ( ا ألصل و الفرع ) وانهتوا اإىل أآن النكرة أآصل و املعرفة فرع  .واهُت علامء البالغة هبام يف
ضوء النظر يف ا ألداء اللغوي مع الربط بمجلال داخل النص نفسه  ،ألن التعبري بلنكرة قد يكون أآبلغ
من التعبري بملعرفة و رمبا العكس .
وقد وحض حيىي بن حزة العلوي الفرق بني املعرفة والنكرة  ،فقال  « :املعرفة مادلت عىل يشء بعينه،
والنكرة مادلت عىل يشء ل بعينه »

596
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598
599
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بالغـــــة التعريف :
يف قوهل تعاىل ِ َّ ﴿ :اذل َين آ َمنهو ْا َوهَا َج هرو ْا َو َجا َهده و ْا ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َآن هف ِسه ِْم َآع َْظ هم د ََر َج ًة
ِعندَ ّ ِ
ون ﴾  ﴿،600د ََر َج ًة ﴾ لرفع املقدار ،فرفعة مقدارمه رفعة رضا من هللا ،و
اّلل َو ُآ ْولَئِ َك ه همه الْ َفائِ هز َ
ون ﴾ بلالم يفيد القرص و
ألن أآصل ﴿ ِعندَ ﴾ أآهنا ظرف للقرب  .وتعريف املس ند و هو ﴿ الْ َفائِ هز َ
املبالغة يف عظم الفوز .

601

بالغـــــة التنكري :
أآما ا ألغراض اليت تس تفاد من التنكري ،فاإمنا تس تفاد من الس ياق ل من التنكري ،وحده
الس ياق هو اذلي يدل عىل املراد من هذا التنكري ،فهو اذلي يرشد اإىل ا ألغراض الكثرية حني التأأمل
فيه  .وهذا ل ينطبق فقط عىل النكرة  ،بل يتخطاه اإىل لك علوم العربية  ،فالس ياق هو اذلي حيدد
الغرض و املطلوب  .وللتنكري أآس باب  ،مهنا إارادة الوحدة  ،والنوع ،و التعظي ،والتكثري  ،و التحقري
و التقليل .
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني
ومثال التقليل والتعظي والهتويل بلتنكري يف املس ند اإليه  ،قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
ات عَ ْد ٍن َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
َادل َين ِفهيَا َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
ات َجن َّ ٍ
اّلل
َآ ْك َ هرب َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾ ،602جفمةل ﴿ َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
اّلل َآ ْك َ هرب ﴾  ،أآي رضوان قليل من حبار
رضوان هللا اذلي ل يتناىه  ،أآكرب من اجلنات  ،ألن رضا املوىل ر أآس لك سعادة . 603
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دون أآن يقول رضوان هللا  ،قصدً ا اإىل اإفادة  :وقدر يسري من رضوانه خري من ذكل لكه ،
ألن رضاه سبب لك سعادة وفالح .

604

رش ه ْمه َرهبُّ هم بِ َر ْ َح ٍة ِّمنْ هه َو ِرضْ َو ٍان َو َجن َّ ٍ
ات لَّه ْهم ِفهيَا ن َ ِع ٌي ُّم ِق ٌي ﴾  605ال ّتنكري يف
ويف قوهل تعاىل﴿:يهبَ ِ ّ ه
﴿ ِب َر ْ َح ٍة ﴾ ،و﴿ ِرضْ َو ٍان ﴾ ،و﴿ َجن َّ ٍ
ات ﴾ ،و﴿ ن َ ِع ٌي﴾ لتعظي املقام وذكل التّنكري بمل ّبرش به .و
الإتيان بمس الإشارة للتّنبيه عىل أآهنّ م اس تحقّوا الفوز ألجل تكل ا ألوصاف اليت ّمّيهتم  :ويه الإميان و
الهجرة  ،و اجلهاد ب ألموال و ا ألنفس .
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َجن َّ ٍ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا
وتنكري﴿ ِرضْ َو ٌان﴾ يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
606
ات عَ ْد ٍن َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
َادل َين ِفهيَا َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
اّلل َآ ْك َ هرب َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾
للتوسل بلتنكري اإىل الإشعار
للتّنويع  ،يد ّل عىل جنس ّالرضوان  ،و مل يهقرن بالم ال ّتعريف للجنس ّ ،
بلتّعظي أل ّن رضوان هللا أآعظم .
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :و ِم َن ا َلع َْر ِاب َمن يه ْؤ ِم هن ِب ّ ِّلل َوالْ َي ْو ِم ال ِخ ِر َويَتَّ ِخ هذ َما يهن ِف هق قه هر َب ٍت ِعندَ
ِّ
اّلل َو َصلَ َو ِات َّالر هس ِ
اّلل غَ هفو ٌر َّر ِح ٌي ﴾  ، 607تنكري
ول َآل اهنَّ َا قه ْرب َ ٌة لَّه ْهم َس هي ْد ِخلهه ههم ّ ه
اّلل ِيف َر ْ َحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
608
الامس ﴿ قه ْرب َ ٌة ﴾ لعدم ادلاعي للتعريف  ،و ألن التنكري قد يفيد التعظي .
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بالغـــــة التقدمي والتأأخري :
ويف أآنواعه إا ّما أآن يقدّ م و املع ى عليه  ،أآو يقدّ م وهو يف املع ى مؤخر  ،أآو بلعكس .ومن
مقتضيات ما قدّ م واملع ى عليه الرشف ،ومنه الرشف بلفضيةل،ومنه تقدمي﴿ الْ همه َِاج ِر َين ﴾ يف قوهل
رس ِة ِمن ب َ ْع ِد َما َاك َد
تعاىل  ﴿ :ل َ َقد اتَّ َب هللا عَ َىل النَّ ِ ِ ّب َوالْ همه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار َّ ِاذل َين ات َّ َب هعو هه ِيف َساعَ ِة الْ هع ْ َ
وب فَ ِر ٍيق ِّمهنْ ه ْم ه َّمث اتَ َب عَلَهيْ ِ ْم ان َّ هه هبِ ِ ْم َر هؤ ٌوف َّر ِح ٌي ﴾ .609
يَ ِزي هغ قهله ه
ِ
610
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم
ومنه تقدمي ا ألنفس عىل ا ألموال  ،يف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
ون ِيف َسبِيلِ ّ ِ
ون َو ْعدً ا عَلَ ْي ِه َحقًّا ِيف التَّ ْو َرا ِة َوال ِجنيلِ
ون َوي ه ْقتَله َ
اّلل فَ َي ْق هتله َ
َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة ي ه َقاتِله َ
ِ
َوالْ هق ْرآ ِن َو َم ْن َآ ْو ََف ِب َعهْ ِد ِه ِم َن ّ ِ
رشو ْا ِببَ ْي ِع ه همك َّ ِاذلي َبي َ ْع هُت ِب ِه َو َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾ . 611
اّلل فَا ْس َت ْب ِ ه
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
ات َجن َّ ٍ
َادل َين ِفهيَا
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
ات عَ ْد ٍن َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
اّلل َآ ْك َ هرب َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾ 612ثالث آايت  ،يف
ا ألوىل أآخّر الرضا عىل الرضوان و أآخرب بلوعد  ،و يف الثالثة قدّ م الرضا عىل الرضوان و أآخرب
بلإعداد.

613

اّلل َو َر هس ه ه
اّلل ِمن
اّلل َس هي ْؤتِينَا ّ ه
وهل َوقَالهو ْا َح ْسبهنَا ّ ه
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ولَ ْو َآهنَّ ه ْم َرضه ْو ْا َما آاتَ ه همه ّ ه
وهل اانَّ ا َىل ّ ِ
فَضْ ِ ِِل َو َر هس ه ه
ون ﴾ ، 614تقدم اجملرور لإفادة القرص ،أآي اإىل هللا راغبون ل اإىل
اّلل َرا ِغ هب َ
ِ ِ
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غريه ،والالكم عىل حذف مضاف  ،تقديره  :اإانّ راغبون اإىل ما عينه هللا لنا ل نطلب اإعطاء ما ليس
من حقّنا .

615

ون ِم َن الْ همه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار َو َّ ِاذل َين ات َّ َب هع ه
ِض
ون ا َل َّوله َ
السا ِب هق َ
ومه ِب ْح َس ٍان َّر ِ َ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿:و َّ
ِ
ات َ ْجت ِري َ ْحتهتَ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
اّلل َعهنْ ه ْم َو َرضه و ْا َع ْن هه َو َآعَدَّ لَه ْهم َجن َّ ٍ
َادل َين ِفهيَا َآبَدً ا َذ ِ َكل الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾،616
ّه
تقدم املس ند اإليه عىل خربه الفعيل و قد وقع مجةل فعلية  ،للتقوية و التأأكيد .

617

بالغـــــة احلذف :
ومن أآقسام احلذف أآيضا احلذف املقابيل .وهو أآن جيمتع يف الالكم متقابالن  ،فيحذف من
ون ا ْع َ َرتفهو ْا ب هِذنهوهبِ ِ ْم َخلَ هطو ْا َ ََع ًال
واحد مهنام مقابِل  ،دللةل الخر عليه  .ومنه يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وآخ هَر َ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ،618فأأصل الالكم خلطوا َعال
َصا ِل ًحا َوآخ ََر َس ِي ّئًا َع ََس ّ ه
وب عَلَهيْ ِ ْم ا َّن ّ َ
اّلل َآن ي َ هت َ
ِ
صاحلا بس ّئ ،وآخر سيئا بصاحل ،ألن اخللط يس تدعي خملوطا وخملوطا به ،أآي اترة آأطاعوا وخلطوا
الطاعة بكبرية  ،واترة عصوا وتداركوا املعصية بلتوبة .

619

بالغـــــة التقييد :
تعريف التقييد :
التقييد هو وصف للحمك  ،فاإذا زيد يف امجلةل عىل ذكر املس ند اإليه واملس ند يشء مما يتعلق
هبام أآو بأأحدهام  ،فاحلمك مقيد  ،والتقييد يكون حيامن يتعلق الغرض بتقييده بوجه خمصوص  ،حبيث لو
حذف القيد  ،لاكن الالكم كذب  ،أآو غري مقصود  .واعمل أآ ّن معرفة خواص الرتاكيب و أآرسار
 615بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن  ،ج ،2ص . 422
 616سورة التوبة [ ] 811
 617محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،اجلزء  ، 88ص . 81
 618سورة التوبة [ ] 814
 619بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن  ،ج  ، 2ص.828
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ا ألساليب  ،وما فهيا من دقيق الوضع  ،وبهر الصنع  ،ولطائف املزااي ،يسرتعي لبك اإىل أآن التقييد
بأأحد ا ألنواع التية  ،يكون لزايدة الفائدة  ،وتقويهتا عند السامع  ،فاملعروف آأن احلمك لكام ازدادت
قيوده ازداد اإيضاحا وختصيصا  ،وحينئذ تكون فائدته أآمت و أآمكل .

620

والتقييد يكون بلتوابع  ،ومضري الفصل  ،والنواخس  ،و أآدوات الرشط والنفي  ،واملفاعيل
اّلل ه َهو ي َ ْق َب هل التَّ ْوب َ َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َويَأْخ ههذ
امخلسة  ،واحلال والمتيّي  .ففي قوهل تعاىل َ ﴿ :آل َ ْم ي َ ْعلَ همو ْا َآ َّن ّ َ
الصدَ قَ ِ
اّلل ه َهو التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾ ،621أآىت هللا تعاىل بضمري الفصل ﴿ ه َهو﴾ للتخصيص .ويف
ات َو َآ َّن ّ َ
َّ
اّلل ه َهو التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾ ،622أآىت بضمري الفصل لتأأكيد التخصيص .
قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
اّلل َو ِعندَ َر هس ِ ِ
رش ِك َني َعه ٌْد ِعندَ ّ ِ
َدمت ِعندَ
وهل الَّ َّ ِاذل َين عَاه ُّ ْ
ون لِلْ هم ْ ِ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ك ْي َف يَ هك ه
ِ
624
اّلل ه ِحي ُّب الْ همتَّ ِق َني ﴾  ،التعليل ل ألمر
الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم فَ َما ْاس َت َقا همو ْا لَ ه ْمك فَا ْس َت ِقميهو ْا لَه ْهم ا َّن ّ َ
ِ
بلس تقامة ،وموقع ﴿ ا َّن﴾ أآولها  ،لالهامتم وهو مؤذن بلتعليل  ،ألن ﴿ ا َّن﴾ يف مثل هذا تغين غناء
ِ
ِ
فاء  ،وقد أآنبأأ ذكل التعليل ،أآ ّن الاس تقامة هلم من التقوى  ،وإا ّل مل تكن مناس بة ل إالخبار بأأ ّن هللا
623

حيب املتقني ،عقب ا ألمر بلس تقامة هلم  .و ألن يف الاس تقامة هلم حفظا للعهد اذلي هو من قبيل
الميني .
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بالغـــــة ا ألفعال :
تعدية الفعل :
يف قوهل تعاىل َ ﴿ :و ِم َن ا َلع َْر ِاب َمن ي ه ْؤ ِم هن ِب ّ ِّلل َوالْ َي ْو ِم ال ِخ ِر َويَتَّ ِخ هذ َما يهن ِف هق قه هر َب ٍت ِعندَ ّ ِ
اّلل
َو َصلَ َو ِات َّالر هس ِ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ، 626ا ألعراب مه
ول َآل اهنَّ َا قه ْرب َ ٌة لَّه ْهم َس هي ْد ِخلهه ههم ّ ه
اّلل ِيف َر ْ َحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
أآعراب أآسد  ،و غطفان  ،ومتي  .و قربت مفعول به اثن للفعل ليتّخذ واملع ى أآ ّن ما ينفقه سبب
حلصول القربت عند هللا  ،أآ ّما صلوات الرسول

ف ألنه اكن يدعو للمتصدّ قني بخلري و الربكة و

يس تغفر هلم .
بالغـــــة الفعل « عَس » :
يقول أآبو الطيب اللغوي  « :الفعل (عَس) من ا ألضداد  ،قال أآبو حامت وقطرب  :عَس
تكون ّ
شاك مرة  ،ويقينا أآخرى  .و(عَس) يف القرآن واجبة من هللا  ،ولك ما يف القرآن من ذكل فهو
واجب من هللا ّعز وج ّل » .627قال أآبو عبيدة  ،ومنه قول ابن مقبل :
َظ ِ ّين هبِ ِ ْم َك َع ََس َو ه ْمه ِبتَنُّوفَــــــــــــــــــــــــ ٍة

يَتَنَ َازعهون َج َوائِــــــــــــ َز ا َل ْمث َِال

628

أآي ظين هبم كيقني  .وكقول هدبة بن خرشم العذري مما جاء يف الشك يف مع ى لع ّل :
َع ََس ال َك ْر هب ا ِذلي َآ ْم َسيْ هت ِفيه

ون َو َر َاء هه فَ
ـــــــــــــــــــــر ٌج قَ ِريــ هب
يَ هك ه
َ

629
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 627أآبو الطيب اللغوي  ،ا ألضداد يف الكم العرب  ،ص .. 217
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 629انظر أآبو الطيب اللغوي  ،ا ألضداد يف الكم العرب  ،ص  . 217والشاعر اإساليم  ،والبيت من قصيدة هل قالها يف حسنه
يف املدينة  ،واكن أآصاب دم رجل من قومه يقال هل زايدة بن زيد  .مطلعها :
يب
وب
بت و َآ َ
َط ِر َ
نت آ ْأح َياانً َط هر ه
و َكيف وقــــــــــــــــــدْ تَ َعالَّكَ امل َ ِش ه
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ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ان َّ َما ي َ ْع هم هر َم َس ِاجدَ ّ ِ
الص َال َة َوآ َىت َّالز َاك َة
اّلل َم ْن آ َم َن ِب ّ ِّلل َوالْ َي ْو ِم ال ِخ ِر َو َآقَا َم َّ
ِ
630
بناء مهنم
َولَ ْم َ َْي َش الَّ ّ َ
اّلل فَ َع ََس ُآ ْولَئِ َك َآن يَ هكونهو ْا ِم َن الْ همهْ َت ِد َين ﴾ َ ﴿ ،ع ََس ﴾ من هللا واجبة ً
ِ
لكن اخلطاب مرصوف اإلهيم  .و اذلين آمنوا و ّ
مضوا
عىل أآ ّن اس تعاملها غري مرصوفة للمخاطبني  ،و ّ
اإىل اإمياهنم العمل بلرشائع مع استشعار اخلش ية و التقوى،اهتداؤمه دائر بني عَس و لع ّل  ،و يف هذا
الالكم ترجيح اخلش ية عىل الرجاء للمؤمنني و رفض الاغرتار بهلل تعاىل.

631

بالغـــــة القرص :
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
ات َجن َّ ٍ
َادل َين
والقرص يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
ات عَ ْد ٍن َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
ِفهيَا َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
اّلل َآ ْك َ هرب َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي﴾ ،632ل إالشارة اإىل
حقيقي بعتبار الوصف .وهذه الايت الثالثة موضوعها واحد ،وهو اإدخال املؤمنني
وعد هللا ،والقرص ّ
جنّات النّعي يوم القيامة  ،و نيلهم رضوان هللا  ،فاكنت وحدة املوضوع و اختالف التعبري.
بالغـــــة العطف :
ينقسم العطف اإىل عطف املفرد عىل مثِل  ،وعطف امجلل .
 8ــ عطف املفرد :
وتمكن بالغته يف حتصيل مشاركة الثاين ل ألول يف الإعراب  ،ليعمل أآن ّه مثل ا ألول يف فاعليته
أآو مفعوليته  ،ليتصل الالكم بعضه ببعض  ،أآو حمك خاص دون غريه .

630
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633
ون﴾
السا ِب هق َ
ﮎ﴿ا َل َنص ِار﴾ معطوفة عىل﴿ َّ

634

اليت ارتفعت بلبتداء.والسابقون ا أل ّولون من

املهاجرين مه اذلين صلوا اإىل القبلتني  ،وقيل اذلين شهدوا بدرا ،والسابقون ا أل ّولون من ا ألنصار مه
أآهل العقبة ا ألوىل الس بعة ،و أآهل العقبة الثانية و مه س بعون  ،واذلين آمنوا حني قدم علهيم زرارة
مصعب بن َعري فعلّمهم القرآن .

635

 4ــ عطف امجلةل :
قال صاحب املس تويف من النحويني  « :و أآ ّما عطف امجلةل  ،فاإن اكنت ا ألوىل ل حمل لها من
الإعراب فكام س بق  ،ألهنا حت ّل حم ّل املفرد  ،حنو مررت برجل َخلْقه حسن  ،وخهل هقه خبيث  .وإان
اكن ل حمل لها من الإعراب  ،حنو زيد أآخوك وَعرو صاحبك  ،ففائدة العطف الاشرتاك يف مقتىض
احلرف العاطف  .فاإن اكن العطف بغري الواو ،ظهر هل فائدة من التعقيب اكلفاء  ،أآو الرتتيب ﮎ
( ّمث)  ،أآو نفي احلمك عن البايق ك (ل) ». 636
وقد تسقط الواو يف اخلط  ،واللفظ ليس للجزم  ،بل سقوطه من اللفظ للتقاء الساكنني ،
ويف اخلط إات ّباع للفظ  .وادلليل عىل أآهنا ابتداء اإعادة الامس  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :ويه ْذ ِه ْب غَ ْيظَ قهلهوهبِ ِ ْم
637
وب ﴾
اّلل عَ ِل ٌي َح ِك ٌي ﴾  ،فالواو اليت س بقت الفعل ﴿ ي َ هت ه
اّلل عَ َىل َمن يَشَ اء َو ّ ه
وب ّ ه
َوي َ هت ه
لالس تئناف ،اإذ لو اكنت للعطف  ،جله ِزم الفعل .

638

633
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وللجمةل ثالثة آأحوال  :فا ألول أآن يكون ما قبلها مبزنةل الصفة من املوصوف  ،والتأأكيد من
املؤكد  ،فال يدخلها عطف لشدّ ة الامزتاج .
640

اّلل َ ِمسي ٌع عَ ِل ٌي ﴾ ، 639فاإهنا بيان ل ألمر بلصالة .
كقوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن َص َالت ََك َس َك ٌن لَّه ْهم َو ّ ه
ِ
وينقسم العطف بعتبار املعطوف اإىل أآقسام  :عطف عىل اللفظ  :وهو أآن يكون بعتبار
َعل موجود يف املعطوف عليه  ،حنو  :ليس زيد بقامئ ول ذاهب .
وعطف عىل املوضع  :وهو أآن يكون بعتبار َعل مل يوجد يف املعطوف  ،إا ّل أآن ّه مقدّ ر
الوجود لوجود طالبه  ،حنو  :ليس زيد بقامئ ول ذاهبا  ،فنصب ذاهبا عطفا عىل موضع قامئ  ،ألنه
خرب ليس .
وعطف عىل التومه  :وهو أآن يكون بعتبار َعل مل يوجد هو ول طالبه  ،حنو  :ليس قامئا
جوزه اخلليل وسيبويه يف
ول ٍ
جره بلباء  .و ّ
ذاهب  ،وهو معطوف عىل خرب ليس املنصوب بعتبار ّ
القرآن  ،فليس املراد بلتومه الغلط  ،بل تزنيل املوجود مزنةل املعدوم  .كقول الشاعر :
641

َو َل نَـــــــــــــــــا ِع ٍب الَّ ِب َب ْ ٍني غه َراهبه َا
َمشَ ائِ هي لَي هْسوا ْمص ِل ِح َني ع َِش َري ًة
ِ
643
ون ﴾ 642معطوفة عل مجةل ﴿ َآع َْظ هم د ََر َج ًة ﴾  ،للمبالغة يف عظم
ومجةل ﴿ َو ُآ ْولَئِ َك ه همه الْ َفائِ هز َ
فوزمه ،و الواو ل إالرشاك يف احلمك اذلي يقتضيه الإعراب  644.فاملناس بة واحضة بني من مه أآعظم
درجة وبني الفائزين .
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645
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني ﴾ 646عطف
ومجةل ﴿ َوب ِ ّ ِ
َرش الْ هم ْؤ ِم ِن َني ﴾ عطف عىل مجةل ﴿ ا َّن ّ َ
ِ
اإنشاء أآي أآمر  ،عىل خرب مقصود منه العمل به  .واملقصود من ا ألمر بتبشريمه اإبالغهم فاكن املراد من

نشايئ .
خربي وإا ّ
امجللتني مع ى ّ

647

ون ا ْع َ َرتفهو ْا ب هِذنهوهبِ ِ ْم﴾ 648عطف عىل مجةل﴿ َو ِم َّم ْن َح ْولَ همك ِّم َن ا َلع َْر ِاب ﴾649من
ومجةل﴿ َوآخ هَر َ
ا ألعراب املنافقني.
ومجةل﴿ َو ُآ ْولَئِ َك لَه ههم الْخ ْ ََري هات ﴾ 650معطوفة عىل مجةل﴿ َجا َهده و ْا ﴾،651ليد ّل بلعطف عىل أآهنّ ا
خرب عن اذلين آمنوا .
652
ومجةل﴿ َو ِرضْ َو ٌان ِّم َن ّ ِ
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني ﴾.653
اّلل َآ ْك َ هرب ﴾ معطوفة عل مجةل ﴿ َوعَدَ ّ ه

الصدَ قَ ِ
اّلل
ات َوآَ َّن ّ َ
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :آَل َ ْم ي َ ْعلَ همو ْا َآ َّن ّ َ
اّلل ه َهو ي َ ْق َب هل التَّ ْوب َ َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َويَأْخ ههذ َّ
654
اّلل ه َهو ي َ ْق َب هل التَّ ْوب َ َة ﴾ ،
اّلل ه َهو التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾ عىل ﴿ َآ َّن ّ َ
ه َهو التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾  ،عطف ﴿ َآ َّن ّ َ

للتنبيه عىل أآن قبول التوبة من رحته تعاىل بعباده  .فالتناسب يف غاية البيان بني التواب والرحي .

655

التواب التّائب من ّاذلنب  ( ،الفاعل )  .ويقال :
التواب  ،و ّ
قال أآبو حامت  « :ومن ا ألضداد ّ
اتب الرجل  ،توب وتوبة  .والتّوب أآيضا مجع توبة  .ورجل اتئب و ّتواب  ،وهو املقلع عن ذنوبه ،
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التواب هللا تبارك وتعاىل ،يتوب عىل العباد ،ويقال  :من اتب اتب هللا
الراجع عهنا  ،النادم علهيا  .و ّ
عليه  ،أآي من أآقلع عن اذلنب قبل هللا منه اإقالعه ».

656

قال مجيل :
وب
ب َ َىل  ،ي ه ْذ ِن هب الن ْ َس هان ه َّمث ي َ هت ه
ِ

َوقَ ْد َز َ ََع ْت َآ ْن لَيْ َس لِ َّذلن ِْب ت َْوب َ ٌة

657

بالغـــــة الإجياز:
يقول ابن س نان اخلفايج  « :ا ألصل يف مدح الإجياز والاختصار يف الالكم  ،أآ ّن ا أللفاظ غري
مقصودة يف آأنفسها  ،وإامنا املقصود هو املعاين وا ألغراض اليت احتيج اإىل العبارة عهنا بلالكم  ،فصار
اللفظ مبزنةل الطريق اإىل املعاين اليت يه مقصودة ».

658

ويقول الرماين  « :والإجياز عىل ثالثة آأوجه  :الإجياز بسلوك الطريق ا ألقرب دون ا ألبعد ،
وإاجياز بعامتد الغرض دون ما تشعب  ،وإاجياز بإظهار الفائدة مبا يس تحسن دون ما يس تقبل  ،ألن
660
659
تكرر و أآفاد تعليل
املس تقبل ثقيل عىل النفس  ».ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
اّلل ه ِحي ُّب الْ همتَّ ِق َني ﴾ ّ ،
ِ
ا ألمر بلس تقامة .

و تعقيب ا ألمر بلس تقامة هلم من الإجياز .و ل مع ى ل إالجياز إا ّل أآن يهد َّل بلقليل من اللفظ
عىل الكثري من املع ى  ،وإاذا مل جتعِل وصفا للفظ من أآجل معناه  ،أآبطلت معناه أآي أآبطلت مع ى
الإجياز.

656
657
658
659
660
661

661

أآبو الطيب اللغوي  ،ا ألضداد يف الكم العرب  ،ص . 12
انظر أآبو الطيب اللغوي  ،ا ألضداد يف الكم العرب  ،ص  . 12والبيت غري موجود يف شعر مجيل املطبوع .
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اّلل آَن
ون ا ْع َ َرتفهو ْا ب هِذن هوهبِ ِ ْم َخل َ هطو ْا َ ََع ًال َصا ِل ًحا َوآخ ََر َس ِيّئًا َع ََس ّ ه
ويف قوهل تعاىل َ ﴿:وآخ هَر َ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ، 662روي أآ ّن الخرين اذلين اعرتفوا بذنوهبم اكنوا ثالثة  :أآبو لبابة
وب عَلَهيْ ِ ْم ا َّن ّ َ
ي َ هت َ
ِ
مروان بن عبد املنذر ،و أآوس بن ثعلبة  ،و وديعة بن حزام  663.أآو اجلد بن قيس ،و الكردم ،و
أآوس بن ثعلبة  ،و وديعة بن حزام ،و مرداس ،و آأبو قيس  ،و آأبو لبابة يف عرشة نفر اعرتفوا بذنهبم
يف التّخلّف عن غزوة تبوك  ،و اتبوا اإىل هللا و ربطوا آأنفسهم يف سوارى املسجد النّبوي أآ ّايما ّ ،
حّت
نزلت هذه الية يف توبة هللا علهيم  664.ويف ذكل اإجياز ،ألن ّه يد ّل عىل أآهنّ م أآذنبوا ،فال ّتعبري عن
ّاذلنوب بصيغة امجلع يقتيض أآهنّ ا أآعامل سيّئة يف حاةل الإميان .
َرش َشه ًْرا ِيف ِك َت ِاب ّ ِ
الشه ِهور ِعندَ ّ ِ
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ِعدَّ َة ُّ
اّلل ي َ ْو َم َخلَ َق
اّلل اثْنَا ع َ َ
ِ
رش ِك َني َكف َّ ًة َ َمَك
الس َم َاوات َوا َل ْر َض ِمهنْ َا َآ ْرب َ َع ٌة هح هر ٌم َذ ِ َكل ّ ِادل هين الْ َق ِ ّ هي فَ َال ت َْظ ِل همو ْا ِف ِهي َّن َآن هف َس ه ْمك َوقَاتِلهو ْا الْ هم ْ ِ
َّ
اّلل َم َع الْ همتَّ ِق َني﴾. 665
يه َقاتِلهونَ ه ْمك َكف َّ ًة َوا ْعلَ همو ْا َآ َّن ّ َ
يقول ابن عاشور  « :اإجياز يفيد أآهنم حينئذ من املتقني ،و أآ ّن هللا يؤيّدمه لتقوامه  ،و أآن القتال
يف ا ألشهر احلرم يف تكل احلاةل طاعة هلل وتقوى  ،و أآ ّن املرشكني حينئذ مه املعتدون عىل حرمة
ا ألشهر ،ومه احلاملون عىل املقابةل بملثل لدلفاع عن النفس ».
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بالغـــــة التذييل :
يقول أآبو هالل العسكري  « :والتذييل يف الالكم موقع جليل وماكن رشيف خطري  ...ألن
املع ى يزداد به انرشاحا  ،واملقصد ات ّضاحا  .فأأما التذييل فهو اإعادة ا أللفاظ املرتادفة عىل املع ى بعينه
حّت يظهر ملن مل يفهمه  ،ويتوكد عند من فهمه  ،وهو ضد الإشارة و التعريض  .فاإذا تكررت ا أللفاظ
667
عىل املع ى الواحد  ،تأأكد عند اذلهن اللقن ».
وهو أآن يذيل املتلكم الكمه بعد متام معناه جبمةل حتقق ما قبلها وتكل الزايدة عىل رضبني :
رضب ل يزيد عىل املع ى ا ألول  ،و إانّام يؤكّده و حيققه  ،و رضب َيرجه املتلكم خمرج املثل السائر
ليش هتر املع ى.

668

والتذييل هو العبارة عن املع ى بأألفاظ تزيد عليه  ،وهو من صور الإطناب .كقول

الشاعر :
فَ َقدَ دَّت ا َلديـــ َم ِل َرا ِهش ْي ِه

و َآلْ َفى قَ ْولَهَا َك ِذ ًب و َم ْينَــــــا

669

فالكذب و املني واحد .
اّلل ه ِحي ُّب الْ همتَّ ِق َني ﴾ ، 670تذييل يف مع ى التّعليل ل ألمر ﴿ فَأَتِ ُّمو ْا الَهيْ ِ ْم
وقوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
ِ
َعهْدَ ه ْمه ا َىل همدَّهتِ ِ ْم ﴾ 671فاإذا أآمتّوا العهد اإىل ا ألجل فذكل من التّقوى .
ِ
672
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾  ،تذييل أآريد به ّ
حث املسلمني عىل عدم ال ّت ّعرض
وقوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
بلسوء لذلين يسلمون من املرشكني  ،فاإهنّ م صاروا اإخواهنم يه فالتّوبة عن ّ
الرشك الإميان .
ّ

667
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أآبو هالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص . 412
أآبو هالل العسكري  ،الصناعتني  ،ص .274
انظر ابن س نان اخلفايج  ،رس الفصاحة  ،ص  . 481والبيت مل يذكر صاحبه .
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ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :و ْعدً ا عَلَ ْي ِه َحقًّا ﴾  ،673وقع التذييل  ،فالالكم قد ّمت و مكل مث أآتت مجةل
التذييل لتؤكّد و حتقّق ما قبلها  .ووقع أآيضا يف قوهل تعاىل َ ﴿ :و َم ْن َآ ْو ََف ِب َعهْ ِد ِه ِم َن ّ ِ
اّلل ﴾ ،674فأأخرج
هللا ذكل خمرج املثل السائر ليش هتر املع ى.
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾  ،675تذييل للالكم لإفادة أآ ّن املغفرة من شأأنه تعاىل ،
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :و ّ ه
و أآن ّه رحي بعباده اإن أآانبوا اإليه  ،و تركوا ا إلرشاك به .
اّلل ِعندَ هه َآ ْج ٌر َع ِظ ٌي ﴾ 676بشأأن املؤمنني املهاجرين
ووقع ال ّتذييل يف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
اجملاهدين  ،فامجلةل جاءت لتأأكيد و حتقيق املع ى اذلي س بقها  .والبالغة يف ذكل تأأكيد أآن ما ذكر من
عظي درجات املؤمنني املهاجرين اجملاهدين  ،هو بعض ما عند هللا من اخلريات فيحصل من ذكل
ّالرتغيب يف الازدايد من ا ألعامل الصاحلة  ،لّيدادوا رفعة عند رهبّ م .
اّلل َم َع الْ همتَّ ِق َني ﴾ ، 677تذييل ملا قبِل  ،ملا فهيا من العموم يف
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :وا ْعلَ همو ْا َآ َّن ّ َ
امل ّتقني  ،فيحصل مع ذكر الامس الظاهر مع ى العموم  ،فيفيد أآ ّن املتصفني بحلال احملكية يف الالكم
السابق معدودون من مجةل املتقني .
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بالغـــــة آأدوات ّالربط ( حروف املعاين ) :
ــ احلرف « ّمث » :
تفيد الرتتيب مع الرتايخ  ،وتأأيت زائدة  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :وعَ َىل الث َّ َالثَ ِة َّ ِاذل َين هخ ِلّ هفو ْا َح َّّت ا َذا
ِ
ضَ اقَ ْت عَلَهيْ ِ هم ا َل ْر هض ِب َما َر هح َب ْت َوضَ اقَ ْت عَلَهيْ ِ ْم َآن هف هسه ْهم َو َظنُّو ْا َآن لَّ َملْ َجأَ ِم َن ّ ِ
اّلل الَّ الَ ْي ِه ه َّمث اتَ َب عَلَهيْ ِ ْم
ِ ِ
678
اّلل ه َهو التَّ َّو هاب َّالر ِح هي ﴾  ،ف ﴿ اتَ َب﴾ جواب ﴿ ا َذا﴾ .
ِل َي هتوبهو ْا ا َّن ّ َ
ِ
ِ
ــ احلرف « قد » :
تدخل عىل املاِض املترصف  ،وعىل املضارع  ،برشط جترده عن اجلازم والناصب  .وتأأيت
معان يه  :التوقع  ،والتقريب  ،والتقليل  ،والتكثري  ،والتحقيق .
مخلس ٍ

679

امليض.
و أآ ّما التحقيق  ،فرتد لتحقيق وقوع املتعلق مع املضارع واملاِض  ،لكنه قد يرد واملراد به ّ
و اإذا دخلت عىل املاِض  ،اجمتعت للك فعل متجدّ د  ،كقوهل تعاىل  ﴿ :لَ َقد اتَّ َب هللا عَ َىل النَّ ِ ِ ّب
681
َوالْ همه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار ﴾ . 680ول تس تعمل يف أآوصاف هللا .
ــ حرف « الالم » :
وال ّالم يف قوهل تعاىل  ﴿ :لَه ههم اجلَنَّ َة ﴾ 682للمكل و الاس تحقاق  ،و اجملرور مصدر أل ّن
التّقدير :بتحقيق متلّكهم اجلنّة  ،و ﴿ َو ْعدً ا ﴾ منصوب عىل املفعولية من الفعل ﴿ ْاش َ َرتى ﴾  ،و الوعد
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هو اإطامع بإحسان يف املس تقبل  .683و يف الية الوعد متحقق الوقوع ألن هللا ل َيلف وعده  ،و هو
مس تعمل يف اخلري .
والالم إا ّما أآن تكون عامةل  ،آأو غري عامةل  .فأأما غري العامةل  ،فتجيء خمفّفة ألهنا حتقق اخلرب
مع املبتد أآ  ،684كقوهل تعاىل  ﴿:ل َ َق ْد َج ه ْ
اءُك َر هسو ٌل ِّم ْن َآن هف ِس ه ْمك َع ِز ٌيز عَلَ ْي ِه َما َعنُِتُّ ْ َح ِر ٌيص عَلَ ْي همك ِبلْ هم ْؤ ِمنِ َني
685
َر هؤ ٌوف َّر ِح ٌي﴾
و أآ ّما العامةل  ،فهيي عىل ثالثة أآقسام  :جارة  ،وانصبة  ،و جازمة  .يقول الزركيش  « :يف
الالم الناصبة  ،موضعني  :لم ( يك)  ،ولم اجلحود  .وجيوز اإظهار ( أآن) بعد لم( يك)  ،و ل جيوز
بعد لم اجلحود ».

686

ون﴾
ومثال لم ( يك)  ،و ( يك) مضمرة  ،قوهل تعاىل ِ ﴿:ل َي ْج ِزهيَ ه هم ّ ه
اّلل َآ ْح َس َن َما َاكنهو ْا ي َ ْع َمله َ

687

واملع ى  ،ليك جيمتع كل مع املغفرة متام النعمة  ،فل ّما انضم اإىل املغفرة يشء حادث واقع  ،حسن معه
(يك) .

688

اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ، 689الالم
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :آل اهنَّ َا قه ْرب َ ٌة لَّه ْهم َس هي ْد ِخلهه ههم ّ ه
اّلل ِيف َر ْ َحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
690
لالختصاص  ،أآي يه قربة هلم عند هللا  ،وعند صلوات الرسول الكرمي .
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
ــ حرف « الواو » :
ــ الواو غري العامةل :
ومن معانهيا ،واو الامثنية .يقول الزركيش « :والعرب تدخل الواو بعد الس بعة اإيذاان بامتم العدد
،فاإن الس بعة عندمه يه العقد التام اكلعرشة  .فيأأتون حبرف العطف ادلال عىل املغايرة بني املعطوف
واملعطوف عليه  ،فتقول  :مخسة  ،س تة  ،س بعة  ،ومثانية .فّييدون الواو اإذا بلغوا الامثنية ».

691

الس ِ ه
ون
دون ال ِم هر َ
الس ِاج َ
ون َّالرا ِك هع َ
اِئ َ
ون الْ َحا ِمده َ
ون الْ َعا ِبده َ
كقوهل تعاىل  ﴿ :التَّا ِئ هب َ
ون َّ
ون َّ
ون ِل هحده و ِد ّ ِ
ِبلْ َم ْع هر ِ
َرش الْ هم ْؤ ِم ِن َني﴾ ، 692بعدما ذكر قبلها آأي
اّلل َوب ِ ّ ِ
هون َع ِن الْ همن َك ِر َوالْ َحا ِف هظ َ
وف َوالنَّاه َ
(الواو ) من الصفات بغري الواو .
ون ِبلْ َم ْع هر ِ
الس ِ ه
وف
دون ال ِم هر َ
الس ِاج َ
ون َّالرا ِك هع َ
اِئ َ
ون الْ َحا ِمده َ
ون الْ َعا ِبده َ
وقوهل ﴿ التَّائِ هب َ
ون َّ
ون َّ
ون ِل هحده و ِد ّ ِ
َرش الْ هم ْؤ ِم ِن َني﴾ ، 693يصلح أآن يكون رفعه عىل وجوه
اّلل َوب ِ ّ ِ
هون َع ِن الْ همن َك ِر َوالْ َحا ِف هظ َ
َوالنَّاه َ
أآحدها املدح  .و املع ى هلم اجلنة أآيضا  ،أآي من مل جياهد غري معاند و ل قاصد لرتك اجلهاد  ،أل ّن
بعض املسلمني جيزي عن بعض يف اجلهاد مفن اكنت هذه صفته أآيضا فِل اجلنة أآيضا.
و﴿الس ِ ه
ون ﴾
اِئ َ
ون﴾ اذلين اتبوا عن الكفر ،و﴿الْ َعا ِبده َ
و﴿التَّائِ هب َ
ون﴾ اذلين عبدوا هللا وحده َّ .
ون﴾ الساجدون اذلين أآدوا ما افرتض هللا علهيم يف الركوع و السجود .
﴿الرا ِك هع َ
مه الصامئون  .و َّ
ون ِبلْ َم ْع هر ِ
هون َع ِن الْ همن َك ِر﴾ النّاهون عن
وف ﴾ المرون بلإميان بهلل ،و﴿ النَّاه َ
و﴿ ال ِم هر َ
ون ِل هحده و ِد ّ ِ
اّلل ﴾ احلافظون حلدود هللا  ،أآي القامئون مبا أآمر
املنكر أآي عن الكفر بهلل  ،و﴿ الْ َحا ِف هظ َ
هللا به .
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
ون ا ْع َ َرتفهو ْا ب هِذنهوهبِ ِ ْم َخلَ هطو ْا َ ََع ًال َصا ِل ًحا َوآخ ََر
والعطف حبرف الواو يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وآخ هَر َ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي﴾ ، 695أآوحض و أآفصح عىل اعتبار اس تواء ا ّلش يئني
َس ِي ّئًا َع ََس ّ ه
وب عَلَهيْ ِ ْم ا َّن ّ َ
اّلل َآن ي َ هت َ
ِ
فلك واحد خملوط وخملوط به  ،أل ّن املع ى خلط ّ
اخملتلطني يف وقوع فعل اخللط علهيام ّ .
لك واحد مهنام
بلخر.
ــ حرف الباء :
والباء تدخل عىل الثّمن يف صيغ الاشرتاء  ،فدخلت ملشاهبة الوعد الثّمن يف قوهل تعاىل :
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة ﴾ .696و ليس يف هذا ّالرتكيب متثيل ،
﴿ ا َّن ّ َ
ِ
697
اإذ ليس مثّة هيئة مش هبّ ة و أآخرى مش ّبه هبا .
ــ حرف السني و (آأل):
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ، 698شهادة
وقوهل تعاىل َ ﴿ :آل اهنَّ َا قه ْرب َ ٌة لَّه ْهم َس هي ْد ِخلهه ههم ّ ه
اّلل ِيف َر ْ َحتِ ِه ا َّن ّ َ
ِ
ِ
من هللا للمتصدّ ق بص ّحة ما اعتقد من كون نفقته قربت وصلوات  ،وتصديق لرجائه عىل طريق
الاس تئناف  ،مع حريف التنبيه و التحقيق ادلالني عىل ثبات ا ألمر و متكنه  .و السني لتحقيق الوعد ،
و مفيدة وجود الرحة ل حماةل .
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌي ﴾ ، 699لتأأكيد حصول
السني يف قوهل تعاىل ُ ﴿ :آ ْولَئِ َك َس َ ْري َ هحه ههم ّ ه
اّلل ا َّن ّ َ
و ّ
ِ
ّالرحة يف املس تقبل لحماةل  ،أل ّن حرف الاس تقبال ( السني ) يفيد مع املضارع ما تفيد ( قد ) مع
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
املاِض  ،ويه تؤكّد الوعد كام تؤكّد الوعيد  .و الإشارة ّلدللةل عىل أآ ّن ما سريد بعد امس الإشارة حماط
ب ألوصاف املذكورة قبِل .

700

ون َ َجن ٌس فَ َال ي َ ْق َربهو ْا الْ َم ْس ِجدَ الْ َح َرا َم ب َ ْعدَ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :اي َآهيُّ َا َّ ِاذل َين آ َمنهو ْا ان َّ َما الْ هم ْ ِ
رش هك َ
ِ
701
عَا ِمه ِْم ه ََذا َوا ْن ِخ ْف ه ُْت َع ْي َ ًةل فَ َس ْو َف ي ه ْغنِ ه ه
اّلل عَ ِل ٌي َح ِك ٌي ﴾  ،املقصود
يمك ّ ه
اّلل ِمن فَضْ ِ ِِل ان َشاء ا َّن ّ َ
ِ
ِ
ِ
احلج ،
أآ ّن هللا وعد املؤمنني أآن يغنهيم عن املنافع اليت تأأتهيم من املرشكني  ،حني اكنوا يفدون اإىل ّ
فهيدون الهدااي و ينفقون  ،فتعود مهنم منافع عىل مكة  ،و قد أآصبح أآهلها مسلمني  ،فيعود علهيم ما
يرد من رزق .
والعيةل يه الاحتياج و الفقر ، 702أآي اإن خطر يف نفوسمك خوف الفقر من انقطاع الإمداد
عنمك  ،فس يغنيمك هللا عن ذكل  .و أآغنامه هللا بأأن حل الطعام اإىل مكة من المين و مرص و الهند و
غريها  .و قوهل تعاىل ﴿ ان َشاء ﴾ يفتح للمؤمنني بب الرجاء مع التّرضع اإىل هللا يف حتقيق وعده ،
ِ
ألن ّه يفعل ما يشاء .
لكن ) :
ــ احلرف ( ْ
يف قوهل تعاىل  ﴿ :لَ ِك ِن َّالر هس ه
ول َو َّ ِاذل َين آ َمنهو ْا َم َع هه َجا َهده و ْا ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َآن هف ِسه ِْم َو ُآ ْولَئِ َك لَهه هم
ون ﴾ ، 703حرف الاس تدراك ( لكن ) و يه خمفّفة هممةل  ، 704يؤذن بأأ ّن
الْخ ْ ََري هات َو ُآ ْولَئِ َك ه همه الْ هم ْف ِل هح َ
مضمون هذا الالكم نقيض مضمون الالكم اذلي قبِل  ،فل ّما اكن قعود املنافقني عن اجلهاد مسبّبا عىل
كفرمه بلرسول الكرمي  ،اكن املؤمنون عىل الضدّ  .و يف احلرف ( لكن ) اإشارة اإىل الاس تغناء عن
700
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
نرصة املنافقني بنرصة املؤمنني ّللرسول

 .و ّالظرف ﴿ َم َع هه ﴾ يف موضع احلال من﴿ َّ ِاذل َين﴾،

لك حال ويف ّ
لتد ّل عىل أآهنّ م أآتباع هل يف ّ
لك أآمر.اخلريات تتناول منافع ادلّ ارين لإطالق اللّفظ.

705

ــ احلرف ( ِم ْن ) :
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
ات َجن َّ ٍ
َادل َين ِفهيَا
يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
ات عَ ْد ٍن ﴾ِ ﴿،706م ْن﴾ ابتدائية  ،فابتداء جراين ا ألهنار من حتت أآاجار اجلنات
فدلّت عىل التخصيص يف الإنعام  ،و النعي يف ذكل املاكن  ،وهو يف منظر تف ّجر ا ألهنار و يف نبعها ،
فهو أآمكل و أآفضل .
واجلنات لصنف أآكرم و أآفضل من املؤمنني  ،أآ ّوهلم ا ألنبياء واملرسلون،مث الصديقون  ،فالشهداء
مفزيد هلم من التكرمي والفضل  ،والتخصيص يف الالكم عن النعي .

707

فال موضع يف القرآن ذ ِكرت

فيه اجلنات وجري ا ألهنار حتهتا إا ّل و قد دخلهتا﴿ ِمن﴾  ،فاملوضع املذكور فيه﴿ ِمن َحتْهتِ َا ﴾ لقوم عام
فهيم ا ألنبياء  ،أآ ّما املوضع اذلي مل يذكر فيه ﴿ ِم ْن﴾ قبل ﴿ َحتْهتِ َا ﴾  ،فهو لقوم خمصوصني ليس فهيم
ون ِم َن الْ همه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار َو َّ ِاذل َين ات َّ َب هع ه
ِض
ا ألنبياء  ،كقوهل تعاىل َ ﴿ :و
ون ا َل َّوله َ
السا ِب هق َ
ومه ِب ْح َس ٍان َّر ِ َ
َّ
ِ
708
اّلل َعهنْ ه ْم َو َرضه و ْا َع ْن هه َو َآعَدَّ لَه ْهم َجن َّ ٍ
ات َ ْجت ِري َ ْحتهتَ َا ا َلهنْ َ هار خَا ِ ِدل َين ِفهيَا َآبَدً ا َذ ِ َكل الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾ .
ّه
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة ﴾ِ ( ،709م ْن)
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
710
تفضيلية ويه لالبتداء اجملازي .
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
ــ احلرف ( مث ) :
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ﴿ ، 711ه َّمث﴾
اّلل ِمن ب َ ْع ِد َذ ِ َكل عَ َىل َمن يَشَ اء َو ّ ه
وب ّ ه
يف قوهل تعاىل  ﴿ :ه َّمث ي َ هت ه
ّللرتايخ ّالرتب  ،ف ﴿ ه َّمث﴾ توجب ّالرتتيب مع تراخ .

712

ــ احلرف ( ا َّما ) :
ِ
إا ّما حرف يدل عىل أآحد ش يئني أآو أآش ياء  .ومعناها قريب من مع ى ( أآو) اليت للتخيري  ،إا ّل
أآهنا تدخل عىل الك الامسني اخملري بني مدلولهيام وحتتاج اإىل أآن تتىل بلواو  ،و( أآو) ل تدخل إا ّل عىل
713
ون هم ْر َج ْو َن ِ َل ْم ِر ّ ِ
اّلل ا َّما يه َع ِّذهبه ه ْم َوا َّما
اثين الامسني  .فأأفادت التساوي يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وآخ هَر َ
ِ
ِ
714
اّلل عَ ِل ٌي َح ِك ٌي ﴾
وب عَلَهيْ ِ ْم َو ّ ه
ي َ هت ه

بـــــالغة الالتفات :
اّلل الْ هم ْؤ ِم ِن َني َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
ات َ ْجت ِري ِمن َحتْهتِ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
ات َجن َّ ٍ
َادل َين ِفهيَا
يف قوهل تعاىل َ ﴿ :وعَدَ ّ ه
َو َم َسا ِك َن َط ِ ّي َب ًة ِيف َجن َّ ِ
ات عَ ْد ٍن ﴾ ،715املوقع الإعرايب للمنعمني ومه﴿ املؤمنني﴾ مفعول به  ،و يف قوهل
ون َوالْ هم ْؤ ِمنَ هات ب َ ْعضه ه ْهم آَ ْو ِل َياء ب َ ْع ٍض ﴾ ،716املوقع الإعرايب للمنعمني ومه ﴿املؤمنون ﴾
تعاىل َ ﴿:والْ هم ْؤ ِمنه َ
مبتد أآ ،ويف حتول النسق الإعرايب التفات .
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة
وهناك الالتفات يف قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
ون ِيف َسبِيلِ ّ ِ
ون َو ْعدً ا عَل َ ْي ِه َحقًّا ِيف التَّ ْو َرا ِة َوال ِجنيلِ َوالْ هق ْرآ ِن َو َم ْن آَ ْو ََف ِب َعهْ ِد ِه
ون َوي ه ْق َتله َ
اّلل فَ َي ْق هتله َ
ي ه َقاتِله َ
ِ
711
712
713
714
715
716
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
ِم َن ّ ِ
رشو ْا ِببَ ْي ِع ه همك َّ ِاذلي َبي َ ْع هُت ِب ِه َو َذ ِ َكل ه َهو الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ، 717 ﴾888زايدة يف رسورمه فالفاء
اّلل فَا ْس َتبْ ِ ه
لرتتيب ا ألمر به عىل ما قبِل وجعِل هللا مبثابة الرشط  .فاللتفات من مضري الغائب يف قوهل ﴿ َآن هف َسه ْهم
رشو ْا ﴾.
َو َآ ْم َوالَههم ﴾ اإىل مضري اخملاطب يف قوهل ﴿ فَا ْس َت ْب ِ ه

717
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة

املبحث الثاين  :عمل البيان وآأرساره البالغية
متهيــــــد :
مل ختل آايت الرجاء يه ا ألخرى من بالغة مباحث عمل البيان  ،فقد تنوعت الصور الفنية ،
و أآدّت املعاين املقصودة يف آي اذلكر احلكي  ،لكهنا مل تكن بلقدر اذلي اكنت عليه يف آايت اخلوف.
فطبيعة الرجاء أآنه حاةل يمثرها العمل  ،فتمثر اجلهد للقيام ب ألس باب  .والرجاء محمود ألنه بعث عىل
العمل  ،ويف ذكل اس تقامة للقلب وتوحيد هلل تعاىل .
ولهذا اكنت آايت الرجاء لكها دعوة اإىل الاس تقامة والتوحيد للفوز يف ادلنيا والخرة  ،ولنيل
فيطمنئ القلب حني الشدائد بلتقوى  ،ويزداد املؤمن رضً ا
رضوان هللا تعاىل  ،ومعرفته حق املعرفة
ّ
بربه  ،وإامياانً مبحبته هل  ،وتوب ًة هل  .ولعل ما سأأذكره من بالغة للكناية والاس تعارة  ،خري دليل عىل
هذه املعاين .

193

البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغــــــة الكناية :
يقول ابن س نان اخلفايج  « :ومن نعوت الفصاحة والبالغة  ،أآن هيراد مع ى فيوحض بأألفاظ
تدل عىل مع ى آخر  ،وذكل املع ى مثال للمع ى املقصود  .وسبب حسن هذا مع ما يكون فيه من
الإجياز  ،آأ ّن متثيل املع ى يوحضه وَيرجه اإىل احلس واملشاهدة  ،وهذه فائدة المتثيل يف لك العلوم ،
ألن املثال لبدّ من أآن يكون أآظهر من املمثل  ،فالغرض بإيراده اإيضاح املع ى وبيانه ».

718

اّلل ه ِحي ُّب الْ همتَّ ِق َني ﴾ ، 719الإخبار مبح ّبة هللا امل ّتقني عقب ا ألمريف
ففي قوهل تعاىل  ﴿ :ا َّن ّ َ
ِ
قوهل تعاىل  ﴿ :فَأَتِ ُّمو ْا الَهيْ ِ ْم َعهْدَ ه ْمه ا َىل همدَّهتِ ِ ْم ﴾ 720كناية عن كون املأأمور به من التّقوى .
ِ
ِ
اّلل آَن
ون اعْ َ َرتفهو ْا ب هِذن هوهبِ ِ ْم َخل َ هطو ْا َ ََع ًال َصا ِل ًحا َوآخ ََر َس ِيّئًا َع ََس ّ ه
ويف قوهل تعاىل َ ﴿:وآخ هَر َ
اّلل غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾  ، 721الاعرتاف ّ
بذلنب كناية عن ال ّتوبة منه ويشرتط فيه العزم،
وب عَلَهيْ ِ ْم ا َّن ّ َ
ي َ هت َ
ِ
والاعرتاف من الفعل (عرف) للمبالغة يف املعرفة  ،مبع ى الإقرار ّ
بليشء وترك اإناكره  .ومن هجة اثنية
اكن العدول عن الباء لتضمني اخللط مع ى العمل أكن ّه قيل َ :علوا َعال صاحلا وآخر سيّئا ّ ،مث
انضاف اإىل العمل مع ى اخللط ّ ،
فعرب عهنام معا به .

722

و﴿عَس﴾ من أآفعال املقاربة تفيد ّالرجاء  ،و هللا امسها و أآ ّن وما يف ّ
حّيها خرب  ،وقد س بق
احلديث عهنا يف الفصل الثاين  .و هو الكم هللا تعاىل اخملاطب به لنبيه الكرمي  ،فهيي كناية عن وقوع

718
719
720

721
722

ابن س نان اخلفايج  ،رس الفصاحة  ،ص . 424
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
املرجو ،و أآ ّن هللا قد اتب علهيم  ،و ذكر فعل ّالرجاء لس تتباع مع ى اختيار املتلكّم يف وقوع ّ
اليشء و
عدم وقوعه .

723

اّلل َو َر هس ه ه
اّلل ِمن
اّلل َس هي ْؤتِينَا ّ ه
وهل َوقَالهو ْا َح ْسبهنَا ّ ه
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :ول َ ْو َآهنَّ ه ْم َرضه ْو ْا َما آاتَ ه همه ّ ه
وهل اانَّ ا َىل ّ ِ
فَضْ ِ ِِل َو َر هس ه ه
ون ﴾ ، 724القول مراد به الالكم مع الاعتقاد  ،فهو كناية عن الالزم
اّلل َرا ِغ هب َ
ِ ِ
مع جواز إارادة امللزوم  .فاإذا أآمضروا ذكل يف آأنفسهم فذكل من احلاةل املمدوحة ولكن ملا وقع هذا
الالكم يف مقابةل حاكية اللمز يف الصدقات  .واللمز يكون بلالكم دلةل عىل الكراهية  ،جعل ما يدل
عىل الرضا من الالكم كناية عن الرضا .

725

ون ِم َن الْ همه َِاج ِر َين َوا َل َنص ِار َو َّ ِاذل َين ات َّ َب هع ه
ِض
ون ا َل َّوله َ
السا ِب هق َ
ومه ِب ْح َس ٍان َّر ِ َ
ويف قوهل تعاىل َ ﴿ :و َّ
ِ
ات َ ْجت ِري َ ْحتهتَ َا ا َلهنْ َ هار خ ِ ِ
اّلل َعهنْ ه ْم َو َرضه و ْا َع ْن هه َو َآعَدَّ لَه ْهم َجن َّ ٍ
َادل َين ِفهيَا َآبَدً ا َذ ِ َكل الْ َف ْو هز الْ َع ِظ هي ﴾، 726
ّه
كناية عن كرثة اإحسان هللا تعاىل اإىل املؤمنني حّت رضيت نفوسهم ملا آأعطامه رهبم  .ورضا هللا هو
عنايته هبم  ،وإاكرامه اإايمه  ،و دفاعه أآعداءمه .

727

بالغـــــة التعريض :
يف قوهل تعاىل  ﴿ :لَ ِك ِن َّالر هس ه
ول َو َّ ِاذل َين آ َمنهو ْا َم َع هه َجا َهده و ْا ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َآن هف ِسه ِْم َو ُآ ْولَئِ َك لَهه هم
729
ون ﴾  ، 728تعريض بأأ ّن اذلين مل جياهدوا دون عذر ليسوا مبؤمنني .
الْخ ْ ََري هات َو ُآ ْولَئِ َك ه همه الْ هم ْف ِل هح َ
 723محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 88ص . 44
 724سورة التوبة [ ] 11
 725محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 81ص . 422
 726سورة التوبة [ ] 811
 727محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 88ص . 81
 728سورة التوبة [ ] 11
 729محمد الطاهر ابن عاشور  ،التحرير و التنوير  ،ج  ، 81ص . 411
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغـــــة الاس تعارة :
ون ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل
يف الية﴿ ا َّن ّ َ
اّلل ْاش َ َرتى ِم َن الْ هم ْؤ ِم ِن َني َآن هف َسه ْهم َو َآ ْم َوالَههم ِبأَ َّن لَه ههم اجلَنَّ َة يه َقاتِله َ
ِ
730
ون َو ْعدً ا عَلَ ْي ِه َحقًّا ﴾  ،اس تعارة مكنية ت َب ِع ّية  .فأأ ّما املكنية فأأن تذكر املش به و تريد
ون َويه ْقتَله َ
فَ َي ْق هتله َ
املش به به و تدل عليه بقرينة لفظية  .و أآ ّما الت َب ِع ّية  ،يه ما اكن اللفظ املس تعار فهيا فعال ماضيا أآو
مضارعا أآو أآمرا ،أآو صفة مش تقة مثل امسي الفاعل و املفعول  ،أآو حرفا مثل يف و عىل و الالم  .و
ّمسيت تبعية ألهنا وقعت اتبعة لوقوعها يف مصادر ا ألفعال و الصفات املش تقة و فامي يتعلق مبعاين
احلروف .
فقد اس تعار هللا الفعل ﴿ ْاش َ َرتى ﴾ ،لقبوهل أآنفس و أآموال املؤمنني اذلين جاهدوا يف سبيِل،
و أآاثهبم يف املقابل بجلنة  ،و جعل املبيع اذلي هو املقصد يف العقد هذه ا ألنفس و ا ألموال  ،و المثن
هو اجلنة  .و الاشرتاء مس تعار للوعد بجلزاء عن اجلهاد  ،و ذكل أآ ّن الاشرتاء يش به الوعد يف أآن ّه
ون ِيف َس ِبيلِ ّ ِ
اّلل ﴾ مس تأأنفة اس تئنافا
اإعطاء يشء مقابل بذل من اجلانب الخر .و مجةل ﴿ يه َقاتِله َ
بيان ّيا  ،فاشرتاء ا ألنفس و ا ألموال يثري الغرابة يف ّالظاهر .

730
731
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة

املبحث الثالث  :عمل البديع وآأرساره البالغية
متهيـــــــــد :
يقول ادلكتور عبد العزيز عتيق  « :ا ّإن دراسة أآصول هذا العمل وا ألانة يف تفهمها و تذوقها
جديرة بإقناع ادلارس أآ ّاي اكن بأأ ّن استبعاد اجلانب البديعي عند احلمك عىل َعل أآديب هو اإحجاف به ،
وانتقاص يف احلمك عليه ».

732

هذا عن العمل ا ألديب  ،فكيف بلقرآن الكرمي املعجز  ،اذلي تنوعت فيه مباحث عمل البديع
من حمس نات معنوية اكلطباق ،واملقابةل ،والتورية ،والاس تطراد ،والتفريع ،والتقس ي ،واللف والنرش،
والتجريد  .ومن حمس نات لفظية اكلتجنيس  ،والفاصةل القرآنية .
و أآ ّما يف آايت الرجاء يف سورة التوبة  ،فلقد وجدت من احملس نات املعنوية واللفظية ما أآضفى
من امجلاليات الفنية البالغية الكثري عىل املع ى  .فأأدت املقاصد اليت أآرادها هللا تعاىل يف النظم القرآين،
واتسمت بمجلال اذلي ل يرجع اإىل جامل ا أللفاظ  ،بل اإىل ترتيب املعاين يف اذلهن ترتيبا يؤثّر يف
النفس  .ا ّإن هذه احملس نات ل تؤدي أآغراضا بديعية  ،اإمنا أآغراضا بيانية تأأىب آأن يكون ل أللفاظ مزية
ذاتية يف الالكم  ،فالشأأن دامئا للرتاكيب وصور نظمها وتأأليفها .

733

وسأأعرض بإذن هللا تعاىل لهذه احملس نات تطبيقا عىل الايت اليت اقتضت الرجاء  ،فتحقق
فهيا املقصد البالغي اذلي هي َر ّد اإىل اإجعاز القرآن الكرمي .
732
733

عبد العزيز عتيق  ،عمل البديع  ،ص . 1
عبد العزيز عتيق  ،عمل البديع  ،ص . 44
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البالغة الإجعازية يف آايت الرجاء يف سورة التوبة
بالغـــــة التورية :
تعريف التورية :
التورية من فنون البديع املعنوي  ،و يف اصطالح رجال البديع ذكر اللفظ مفردا هل معنيان ،
قريب ظاهر غري مراد  ،وبعيد خفي ّ هو املراد  .ويه رضبن  :جمردة و ومرحشة  .فاجملردة يه اليت ل
املورى
املورى به  ،أآعين املع ى القريب  .و أآ ّما املرحشة فهيي اليت قهرن هبا ما يالمئ ّ
جتامع شيئا مما يالمئ ّ
به  ،إا ّما قبلها و إا ّما بعدها.
كقول الشاعر :

734

فلَ َّما نَأأ ْت عنَّـــــــــا ِ
العش َرية لكُّهَـا

الس هي َوف عىل ادلّ هْــــ ِر
َآ َ َْننَا فَحال ْفنَا ّ

فَام آ َْسل َم ْت َنا ِعندَ ْيو ِم كر َهيــــــــــ ٍة

ون عىل ِوتْــــــ ٍر
ول َ ْحن هن َآ ْغضَ ْي َنا اجله هف َ

الإغضاء مما يالمئ جفن العني ل جفن الس يف  ،وإان اكن املراد به اإغامد الس يوف  ،ألن
الس يف اإذا ُآمغد انطبق اجلفن عليه  ،وإاذا هج ّرد انفتح للخالء اذلي بني ادلّ فتني .

735

والتورية الإهيام والتخييل واملغالطة والتوجيه  ،ويه أآن يتلكم املتلكم بلفظ مشرتك بني
معنيني  :قريب وبعيد  ،ويريد املع ى البعيد  ،يومه السامع أآنه أآراد القريب .

736

رش ه ْمه َرهبُّ هم ِب َر ْ َح ٍة ِّمنْ هه َو ِرضْ َو ٍان َو َجن َّ ٍ
ات لَّه ْهم ِفهيَا ن َ ِع ٌي ُّم ِق ٌي ﴾  ، 737ذكر
ويف قوهل تعاىل  ﴿ :يهب َ ِ ّ ه
﴿ ِرضْ َو ٍان﴾ مع ﴿ َجن َّ ٍ
ات﴾ مما يومه إارادة خازن اجلنات .

 734انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 411والبيتان ملوىس بن جابر احلنفي  ،شاعر خمرضم  ،جمهول
اترخي الولدة والوفاة .
 735اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 411
 736بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن  ،اجلزء الثالث  ،ص. 221
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بالغة الفواصل :
تعريف الفواصل :
الفواصل عند الرماين يه حروف متشالكة يف املقاطع توجب حسن اإفهام املع ى  .والفواصل
بالغة  ،وا ألجساع جعيب  ،وذكل أآن الفواصل اتبعة للمعاين  ،و أآما ا ألجساع فاملعاين اتبعة لها  .وفواصل
القرآن لكها بالغة و حمكة  ،ألهنا طريق اإىل اإفهام املعاين اليت حيتاج اإلهيا يف أآحسن صورة يدل هبا
علهيا  .و يه عىل وهجني  :أآحدهام عىل احلروف املتجانسة  ،والخر عىل احلروف املتقاربة  738.و
يرى الرماين أآ ّن الفواصل عىل احلروف املتقاربة حسن  ،يقول  « :ألنه يكتنف الالكم من البيان ما
يدل عىل املراد يف متيّي الفواصل واملقاطع  ،ملا فيه من البالغة وحسن العبارة ».

739

و أآما الزركيش  ،فيعرف الفواصل بأأهنا لكمة آخر الية  ،كقافية الشعر و قرينة السجع  .و ل
يشرتط يف الفاصةل املوافقة يف الإعراب ملا قبلها  ،ألن الوقوف عىل رؤوس الي س نّة متبعة ،و لهذا
رصح العلامء بأأ ّن مب ى الفواصل عىل الوقف  ،و شاع مقابةل املرفوع بجملرور و العكس ،و كذا املفتوح
املنون .
و املنصوب غري ّ

740

والفواصل أآكرث ما تنهتيي بلنون و املي  ،وحروف املد و اللني  ،وتكل يه احلروف الطبيعية
يف املوس يقى  741 .يقول سيبويه  « :أآ ّما اإذا ت نر ّموا – أآي العرب » -ف إاهنم يلحقون ا أللف والواو والياء،
ينون  ،ألهنم أآرادوا مدّ الصوت  .وإاذا أآنشدوا و مل ي نرت ّموا ،فأأهل احلجاز يدعون
ينون و ما ل ّ
ما ّ
القوايف عىل حالها يف ّ
الرتمن  ،وانس من بين متي يبدلون ماكن املدّ ة النون .
738
739
740
741
742

742

انظر أآبو احلسن عيل بن عيَس الرماين  ،النكت يف اإجعاز القرآن  ،من ثالث رسائل يف اإجعاز القرآن  ،ص .11 / 17
انظر املصدر السابق  ،ص. 11
محمد عدانن زرزور  ،علوم القرآن  ،ص . 472
محمد عدانن زرزور  ،علوم القرآن  ،ص . 471
سيبويه  ،الكتاب  ،ج . 12 ، 4
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يقول الزركيش  « :اعمل أآ ّن فواصل القرآن الكرمي ل خترج عن هذين القسمني ن بل تنحرص
يف املامتثةل واملتقاربة ».

743

اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌي ﴾ ، 744قوهل تعاىل ﴿ َح ِك ٌي ﴾
ففي قوهل تعاىل ُ ﴿ :آ ْولَئِ َك َس َ ْري َ هحه ههم ّ ه
اّلل ا َّن ّ َ
ِ
تحق العقوبة  .وهذا يومه
يعين الغالب اذلي يضع ا ألش ياء مواضعها  ،فال يعرتض عليه اإن عفا َّعن يس ّ
أآ ّن الفاصةل ﴿ غَ هف ٌور َّر ِح ٌي ﴾ ولو اكنت كذكل ألومه ادلعاء بملغفرة  ،ألن هللا ل يغفر ملن يرشك به .
لكن ا ألمر ليس عىل مسأأةل الغفران  ،وإامنا هو عىل مع ى تسلي ا ألمر اإىل من هو أآمكل .
ّ

745

يقول الس يوطي  « :اكن يف الوصف بحلكي احرتاس حسن  ،أآي  :وإان تغفر هلم ــ مع
اس تحقاقهم العذاب ــ فال همعرتض عليك ألحد يف ذكل  ،واحلمكة فامي فعلته ».

746

ويقول الإمام الس يوطي يف كتابه (الربهان يف علوم القرآن ) أآ ّن الش يخ مشس ادلين بن الصائغ
قد أآلّف كتاب سامه ( اإحاكم الر أآي يف آأحاكم الي )  ،وتت ّبع فيه ا ألحاكم اليت وقعت يف آخر الي
مراعاة للمناس بة فعرث عىل أآربعني حكام  747.مهنا  :تأأخري الوصف غري ا ألبلغ عن ا ألبلغ يف قوهل تعاىل :
﴿ َر هؤ ٌوف َّر ِح ٌي ﴾ ، 748ألن الر أآفة أآبلغ من الرحة .

743
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بدر ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش  ،الربهان يف علوم القرآن  ،ج  ، 8ص . 71
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بالغـــــة الل ّ ّف والنّرش :
تعريف الل ّ ّف والنّرش :
وهو ذكر متعدد عىل هجة التفصيل أآو الإجامل  ،مث ذكر ما للك واحد من غري تعيني ،ثقة بأأ ّن
السامع يردّه اإليه  749.وهو رضبن  :النرش عىل ترتيب اللف .
كقول ابن حيّوس :
ِف ْع هل املهدَ ا ِم َ ،ولَ ْوهنه َا َ ،و َم َذاقههَا

ِيف هم ْقلَ َت ْي ِه َ ،وو ْجنَ َت ْي ِه َ ،و ِري ِق ِه

750

والرضب الثاين  :النرش عىل غري ترتيب اللف .
كقول ابن حيوس :
َوغَ َزا ٌل :لَ ْح ًظا َ ،وقَدًّ ا َ ،و ِر ْدفًا

751

َك ْي َف َآ ْسلهو َو َآن َْت ِح ْق ٌف َ ،وغه ْص ٌن
ويف قوهل تعاىل ِ َّ ﴿ :اذل َين آ َمنهو ْا َوهَا َج هرو ْا َو َجا َهده و ْا ِيف َسبِيلِ ّ ِ
اّلل ِبأَ ْم َوا ِله ِْم َو َآن هف ِسه ِْم َآع َْظ هم
د ََر َج ًة ِعندَ ّ ِ
ون ﴾ ، 752وصف هللا املؤمنني بثالث صفات يه الإميان  ،والهجرة ،
اّلل َو ُآ ْولَئِ َك ه همه الْ َفائِ هز َ
بلرضوان يف مقابةل اجلهاد ،مث ثلّث
بلرحة يف مقابةل الإميان  ،و ّث ى ّ
واجلهاد بلنفس و املال  .فبد أآ ّ
بجلنّات يف مقابةل الهجرة  .و املهاجرة ترك املوطن و احللول ببدل آخر ،و الهجر هو الرتك،و املراد هبا
الهجرة من مكّة اإىل املدينة  ،فال تشمل بالد احلبشة ألهنا اكنت جهرة مؤقتة ل عىل نية الاس تطان .
و ترك ا ألوطان ألهنّ م آثروا تركها  ،و يف هذا ا ّللف و النّرش .و اذلين هاجروا مه املؤمنون من
أآهل مكة وما حولها  ،واذلين هاجروا مهنا اإىل املدينة ملا أآذهنم النب

بلهجرة اإلهيا بعد أآن أآسلموا

وذكل قبل فتح مكة .
749
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اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص . 418
انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 418والبيت يف ( وفيات ا ألعيان ) . 421/8
انظر اخلطيب القزويين  ،الإيضاح يف علوم البالغة  ،ص  . 414و احلقف كثيب من الرمل مس تدير .
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بالغـــــة التفريع :
يف قوهل تعاىل َ ﴿:وقهلِ ْ َ
اّلل َ ََعلَ ه ْمك َو َر هس ه ه
ُّون ا َىل عَا ِل ِم الْ َغ ْي ِب
اَعلهو ْا فَ َس َ َريى ّ ه
ون َو َس ه َرتد َ
وهل َوالْ هم ْؤ ِمنه َ
ِ
753
َو َّ
اّلل َ ََعلَ ه ْمك ﴾ للتحضيض وفيه التحذير من
ون ﴾  ،تفريع ﴿ فَ َس َ َريى ّ ه
نُت تَ ْع َمله َ
الشهَا َد ِة فَ هي َن ِبّئه همك ِب َما هك ه ْ
التقصري أآو من ارتاكب املعايص كام فيه من التذكري بطالع هللا تعاىل بعلمه عىل مجيع الاكئنات .

754

رشو ْا ِببَ ْي ِع ه همك ﴾ 755للمؤمنني  ،و هو تفريع عىل كون الوعد
واخلطاب يف قوهل تعاىل  ﴿ :فَا ْس َتبْ ِ ه
حقّا عىل هللا .

753
754
755
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اخلــــــــــامتــــة
بعد هذه اجلوةل مع البحث يف موضوع الإجعاز البالغي يف آايت اخلوف و الرجاء اليت م
توّست
فهيا الكثري من آحوال و آرسار البالغة الإجعازية  ،وما تنطوي عليه من عطاء يتجدَّ د ولطائف ح
لُتدم ،
متت ادلراسة حبول هللا .
ففي الفصل الول اكن احلديث عن هجود العلامء يف الإجعاز من قداىم وحمدثني  ،وعرضت
بدءا من القرن الثالث الهجري اإىل القرن
مسرية البحث البالغي بني التطور والاس تقرار وامجلود ً ،
السادس الهجري .
ح
ح
وعرضـت يف
ووقفـت يف الفصل الثاين عىل البالغة الإجعازية لايت اخلوف يف سورة التوبة ،
الفصل الثالث البالغة الإجعازية لايت الرجاء يف نفس السورة .
يتنوع  ،بل يلجأ اإىل
و قد آلفيت القرآن ينأى عن التعبري ابلسلوب الواحد املبارش اذلي ل َّ
آفانني ش ََّّت من البالغة مت مسقة تظهِر ثراء املعاين  ،وبراعة الصياغة والداء .
و لع َّل النتاجئ والدةل مل تد ْع ري ًبا يف حقيقة الإجعاز يف الكتاب املنـزل  .و ها آان آقف خاشـعة
آمام تكل العظامئ مسـ ِ مجةل ما اس توقفين يف رايضها :
خيتلف العلامء يف آوجه الإجعاز  ،لكهنم يتفقون يف كونه معجزا اإىل يوم القيامة  ،لنه الكم هللا
معز وج مل .
تتناىم اخلش ية من هللا لكَّام تدبَّر الإنسان آايت القرآن وآنعم النظر فهيا وّسع مهساهتا وملح
اإشاراهتا  ،بيامن تزتعزع النفس  ،وتزتلزل خوفًا واضطر ًااب ابلبعد عنه  ،ذلا تتوق النفوس السويَّة بفطرهتا
اإىل الإميان حضن المان والطمأنينة .
تتنوع طرق
يزخر القرآن الكرمي ابملشاعر والعواطف الإنسان َّية عىل اختالف صورها  ،و َّ
التعبري والتأثري فيه .
402
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تتالزم آحوال اخلوف يف القرآن الكرمي يف مكمها وتفصيلها مع آحوال الرجاء  ،ويف هذا اإشارة
لطيفة اإىل آ َّن هللا اذلي خلق الإنسان عامل مبا يعرتيه من داء الغفةل والنس يان  ،خبري مبا يشفيه .
يظهر التباين بني خماوف املؤمنني وسائر الفئات البرشيَّة من منافقني  ،وهيود  ،ومرشكني
جليـًّا يف التعبري القرآ مين .
يحربز القرآن املعاين والانفعالت  ،ويرصد آاثرها  ،ويع ِممق الشعور هبا بصور حيَّة تنضح بالغة
بقوة املعىن وجامل الصورة .
تشرتك فهيا اللفاظ و البعاد  ،مما يع ِممق ا إلحساس َّ
يسهم ُتقيـق التاكمل بني علوم العربية والقرآن الكرمي مٍّ
حبد كبري  ،يف تعميق الإحساس جبامل
القرآن وبالغته وإاجعازه .
تتغري ر
تعلو الصورة البيان َّية يف القرآن عىل تأثري العرص والبيئة  ،فال َّ
بتغريهام  ،ولها غاية
آخالقية لها ماكاهنا بني الغاايت السامية اليت قح ِمققها ل ك الكتاب املعجز .
ختتلف الصور البيان َّية من سورة لخرى يف القرآن  ،ومن س ياق لخر ،مما يعمق الإحساس
تعبريي ِ
معجز .
تتحـرك يف آداء ٍّم
َّ
بقوة املعىن وجامل الصورة  ،كام تزخر ابملعاين واملشـاعر النفس َّية  ،و َّ
وقد آسفر هذا البحث يف آفانني البيان القرآين عن عدد من احلقائق والنتاجئ ُآوجزها فامي ييل:
 جاءت الصورة البيانية َّموظفة خلدمة مقاصد الكتاب الكرمي  ،وامتازت بر ِ مق السـلوب
الوجداين .
ووضوح املعامل مع الإسهام الكبري يف جتلية املعاين والتأثري
ِم
بياين  ،فهو تنـزيل من
 آبرزت ادلراسة قمية اللكمة يف القرآن  ،مما يزيد اليقني ابإجعازه ال ِ محكمي محيد .
 كشفت ادلراسة عن العالقة القوية بني املواقف و البعاد الف ِنميـَّة لصيغ املفردات وخصوص َّيةخاصة ت ممن عن رفعة البيان القرآ مين .
التعبري بصيغة ما  ،مما مينحها ظال ًل نفس يَّة َّ
402
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 آكَّدت ادلراسة آ َّن َّمبعىن ل يكون يف غريها  ،انهيك عن امله َّمة الكبرية
لك لفظة تس تق رل ً
فين بديع  .فقد
اليت يهنض هبا النظم يف التأليف بيهنا وبني آخواهتا  ،لصياغة صورة متاكمةل لات آداء ِ م ٍّم
معىن واحد  ،لكن يبقى ٍّم
لك مهنا خصوص َّية .
تتوارد اللفاظ والصيغ عىل ً
 آكَّدت ادلراسة آ َّن اجملاز يف القـرآن قضية آ َّقرها كثري من العلامء  ،وهل آثره يف تعميقاملعىن ،وتوس يع آفاقه  ،لكن ينبغي آن يقيد وجوده ابلقرينة آو ابدلليل اذلي مينع من إارادة احلقيقة .
جاراي عىل سنن العرب يف الكهما  ،إا َّل آ َّن آحد وجوه
 آوحضت ادلراسة آ َّن القرآن وإان اكن ًاإجعازه يرجع اإىل ترصيف البيان يف طرائق تعبريه ترصيفًا ل عهد للبرش به .
صفت املعاين واللفاظ يف سورة التوبة بطرائق َّ
شـَّت يف مواطن
 آظهر البحث كيف ح م ِتنوع جعيب و ر
تفنن بديع .
مِ
متفرقة ،لتتحقمق بذ ك املقاصد بأبلغ الساليب وآبدعها  ،يف ر
 موضوع اخلوف والرجاء ُتقق جانيب الإمتاع والتأثري اذلي يشوق النفوس اإىل الوصول اإىلهذه املراتب العظمية  ،ويكشف عن آنواع آخرى من املشاعر الإنسانية العميقة اكلندم واحلزن و
جوانهبام احملمودة واملذمومة و اليت تكشف عن براعة التعبري القرآين فهيا .
 بالغة القرآن تدعو اإىل التوازن يف املشاعر لتحقيق الشخصية الإسالميَّة َّاملمَّية اليت تتقابل
فهيا املشاعر من خوف ورجاء  ،وفرح وحزن  ،و حمبَّة و حكره  ،وولء وبراء .
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اخلــــــــــامتــــة
ومل آجد خريا من قول عاملنا اجلليل آيب حامد الغزايل عندما مجع بني اخلوف والرجاء  « :من
رشط الرجاء و اخلوف تعلقهام مبا هو مشكوك فيه  ،اإل املعلوم ل يرىج ول خياف  ،فاإلن احملبوب
اذلي جيوز وجوده  ،جيوز عدمه ل حماةل  .فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء  ،وتقدير عدمه
يوجع القلب  ،وهو اخلوف  ،و التقدير آن يتقابال ل حماةل ».
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عيل من حصبة كتابه طيةل آ َّايم البحث  ،وآمحده عىل
هذا وإانين آمحد هللا تعاىل عىل ما َّ
من به َّ
ما بلَّغين ا َّإايه من اإمتامه وإاخراجه  ،وآسأهل س بحانه آن يباركه  ،وآن جيعلين آ َّول املنتفعني به  ،وآن
لك خطأ آو تقصري آو زلل  ،وليشفع يل آ ِ مين حشدت هل َّ
جيعهل فاُتة خري  .وآس تغفره س بحانه من ِ م
لك
طاقيت و وسعي  .و آسـأهل آن جيعل ما صفت فيه من هجد ووقت ثِ َق ًال يف مَّياين  ،و مَّيان من
آرشف عليه وسدَّد ما فيه .
خرا  ،وصىل هللا َّ
وسَّل عىل خري خلقه وآ مِ
شدمه خش ية هل وآعظمهم طمأنينة
وهلل امحلد آو ًل و آ ً
بربمِه  ،محمد بن عبد هللا وعىل آهل وحصبه آمجعني  .وامحلد هلل اذلي بنعمته ت رمت الصاحلات .

 756إحياء علوم الدين  ،أل يب حادد الغزايل  ،ج  ، 4ص . 951
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قامئـــــــــة املصــــــــادر واملراجـــــــع
 القرآن الكرمي. آرسار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين،املكتبة العرصية،بريوت 6241 ،ه4002/م. الضداد يف مالم العر  ،آب اليب الغو  ،،قحقق ةزّ سن،،اليبعة الثانبة  6991م . اجعاز القرآن لغباقالين،داراملعارف،مرص.4591 التقان يف عغ م القرآن لغن ب طي،دار الكت العغمبة،بريوت ،اليبعة الثانبة6241ه4002 /م. اجياز الببان ز ،معاين القرآن ،محم د ب ،آيب احلن ،النيناب ر،،قحقق عيل ب ،سغامين العببد ،مكتبة الت

بة،الرايض  ،الطبعة األولى 4141ﻫ4991/م.

 اجعاز القرآن البباين ودلئل مصدره الرابين،لصالح زبد الفتاح اخلادل،،دارزامر،زامن  ،اليبعةالوىل 6216ه4006 /م .
 -اجعاز القرآن والبالغة النب ية،لغرافعي،دار الكتا العريب،بريوت

 ،الطبعة الثامنة 4141ﻫ .

 اسقاء عغ م ادلي ،لغوّايل،مكتبة كرايطة ف ترا. الجعاز البالغي حملمد آب م ىس ،مكتبة وهببة،مرص ،اليبعة الثانبة 6261ه.6991 / -آسغ

الالتفات يف البالغة العرببة،سن ،طبل،دار الفكر العريب،القاهر 6261 ،ه .

 ازرا القرآن وببانه  ،حميي ادلي ،ادلرويش،الاميمة وداراب ،كثري،بريوت ،اليبعة النابعة ،6240ه6999/م.
 -آص ات القرآن،ي سف اخلغبفة آب بكر،مكتبة الفكر الساليم،مكة.
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 الجعاز البباين لغقرآن،عائشة زبد الرمح ،بنت الشاطئ،داراملعارف  ،اليبعة الثالثة  6996،ه/6926م.
 -آسغ

القرآن الكرمي بني الهداية والجعاز البباين ،معرمحمد معرابحاذق  ،داراملأم ن لغرتاث

دمش بريوت  ،اليبعة الوىل 6262ه  6992 /م .
 اشاكلبات القراء وآلبات التأويل،نرصحامد آب زيد،الركّالثقايف العريب  ،املور . الببان والتبيني لغجاسظ،مكتبة اخلاجني،القاهر  ،اليبعة النابعة  6261 ،ه. 6991 / الببان يف روائع القرآن  ،متام سن ، ،اليبعة الوىل 6269ه  6999 /م. الربهان يف عغ م القرآن،لغّركيش،دار املعرفة،بريوت  ،اليبعة الثانبة 6996ه/. البالغة العرببة ،عيل زرش ،زايد ،مكتبة الدا  ،القاهر  ،اليبعة الوىل 6241ه4002 /م. البالغة القمية لايت القرآن الكرمي،زبد القادرسنني،دارغري ،القاهر . البالغة القرآنبة يف تفنري الّخمرش ،وآثرها يف ادلراسات البالغبة،محمد سن نني آب م ىس دارالفلكر العريب القاهر .
 تأويل مشلك القرآن ،لب ،قتببة ،مكتبة دار الرتاث،القاهر  ،اليبعة الثانبة  6999 ،ه/6929م.
 تفنري املراغي لغمراغي ،مكتبة وميبعة مصيفى البابيل ،مرص،اليبعة الوىل6912 ،ه /6922م.
 التص ير الفين يف القرآن،س بد قي ،دار الرشوق مرص ،اليبعة العارش 6201ه691/م. التحريروالتن ير،محمد الياهرب ،عاش ر،ادلار الت نن بة لغنرش 6112م.209

 ثالث رسائل يف اجعازالقرآن،قحقق محمد خغف هللا آمحد ومحمد زغغ ل سالم ،دار املعارف،مرص ،اليبعة الثالثة.
 اجلامع لساكم القرآن،لغقرطيب،مؤسنة الرساةل  ،اليبعة الوىل 6242ه 4001 /م. ج اهر البالغة يف املعاين والببان والبديع  ،الن بد آمحد الهامشي  ،ضبط ي سف الصمبيلاملكتبة العرصية بريوت 6241 ،ه4002/م.
خصائص التعبريالقرآين وسامته البالغبة،زبدالعظمي ابراهمي محمد املعيي مكتبة وهبة،القاهر ،اليبعة الوىل 6264ه6994/م.
 دلئل الجعاز،لعبد القاهر اجلرجاين،دار املدين جد  ،اليبعة الثالثة 6269ه6994/م. ادلر املص ن يف عغ م الكتا املكن ن ،آمحد ب ،ي سف اجلدل،،دار القمل ،دمش . -دراسات يف آسغ

القرآن الكرمي،محمد زبد اخلال زضمية،دار احلديث ،القاهر .

 روائع الببان  ،تفنري آايت الساكم م ،القرآن ،محمد عيل الصاب ين  ،مكتبة الوّايل دمشمؤسنة مناهل العرفان بريوت  ،اليبعة الثالثة 6200ه  6910 /م .
 الرساةل الشافقة يف الجعاز ،معهد خمي طات اجلامعة العرببة اليبعة الثالثة 6269ه6994/م. رس الفصاحة ،لب ،س نان اخلفايج،دار الكت العغمبة بريوت،اليبعة الوىل 6204ه  6914/م. الص ر الدببة يف القرآن الكرمي،صالح ادلي ،زبد الت ا  ،الرشكة املرصية العاملبة لغنرشاليبعة الوىل  6992م.
 الصنازتني،ليب هالل العنكر،،ميبعة محم د بك  ،اليبعة الوىل 6969ه.. اليراز لغعغ ،،املكتبة العرصية،بريوت  ،اليبعة الوىل 6244ه4004/م.210

 الظاهر ادلللبة زند عغامء العرببة القداىم،صالح ادلي ،زرار،ادلارالعرببة لغعغ م ،انرشون،بريوت ،اليبعة الوىل 6249ه4001/م.
 فن ن الفنان يف زب ن عغ م القرآن،لب ،اجل ز،،دار البشائر السالمقة. الف ائد املش ق اىل عغ م القرآن وعمل الببان ،لب ،قمي اجل زية ،داراب ،سّم ،بريوت اليبعةالوىل 6942،ه .
 يف ظالل القرآن،س بد قي ،دار الرشوق. قضااي الغوة يف كت التفنري،الهاد ،اجليالو،،دارمحمد عيل احلايم  ،ت نس. عمل الببان،زبد العّيّ زتب ،دارالفاق العرببة،القاهر  ،اليبعة الوىل 6242ه4001/م. عمل البديع  ،زبد العّيّ زتب  ،دار الفاق العرببة القاهر  ،اليبعة 6242ه4002/م. العني لغفراهبد،،مكتبة اخلاجني،القاهر . العمد  ،لب ،رش ب القريواين،دار اجلبل،بريوت  ،اليبعة اخلامنة  6206ه  6916 /م. الكتا سيب يه ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،اليبعة اليبعة الثالثة  6201ه 6911 /م. كتا اخل ف والرجاء ،صف ت زبد الفتاح محم د  ،دار لنب سّم بريوت  ،اليبعة الثانبة 6242ه 4002/م.
 الكشاف لغّخمرش ،،دار الكتا العريب  ،اليبعة الوىل 6261ه6991 /م. لكامت القرآن،سن نني محمد خمغ ف،هبئة الغاثة السالمقة العاملبة املمغكة النع دية6261 ،ه6991/م.
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 مدخل اىل تفنري القرآن وببان اجعازه ،عدانن محمد زرزور ،املكت الساليم ،بريوت ودمش ،اليبعة الوىل 6206ه6916/م.
 جماز القرآن،ليب زببد معمر ب ،املثىن،مكتبة اخلاجني،القاهر . خمتار الصحاح،زي ،ادلي ،الراز ،،ترتي وقحقق محم د خاطر ومحّ فتح هللا  ،مؤسنة الرساةل6262ه6992/م.
 مشاهد الققامة يف القرآن ،س بد قي  ،دار الرشوق  ،اليبعة الثامنة 6201ه6911/م. مفتاح العغ م لغناكيك،دارالكت العغمبة،بريوت  ،اليبعة الوىل 6240 ،ه  4000 /م . معاين القرآن لغفراء،عامل الكت  ،بريوت  ،اليبعة الثالثة 6209 ،ه 6919 /م . مناهل العرفان لغّرقاين ،دارالكتا العريب  ،اليبعة الوىل 6262 ،ه 6992/م. م ،بالغة القرآن،آمحد آمحد بدو،،هنضة مرصلغيباعة والنرش والت زيع 4002 ،م. مباسث يف اجعازالقرآن،مصيفى منمل،دارمنمل لغنرشوالت زيع ،الرايض،اليبعة الثانبة 6261ه/ 6991م .
 مباسث يف البالغة واجعاز القرآن الكرمي،محمد رفوذزت آمحد زجنري،اليبعة الوىل 6241ه4001/م.
 معجم امليب عات العرببة واملعربة،مكتبة الثقافة ادلينقة،القاهر . املثل النائرلب ،الثري ،دار هنضة مرص،القاهر  ،اليبعة الثانبة . -النقد املهنجي زند العر ومهنج البحث يف الد والغوة،محمد مندور ،دار هنضة مرص6991م.
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 هناية الجياز يف دراية الجعاز،خفر ادلي ،الراز ،،قحقق نرص هللا حايج مفيت آوغيل  ،دار صادربريوت ،اليبعة الوىل 6242ه4002 /م.
 وج ه م ،الجعاز البالغي،ملصيفى ادلابغ،مكتبة املنار،الردن  ،اليبعة الوىل 6914م.اجملــــــــــــــالت
بغقامس محمد الوايل  ،مالمح الجعاز النفيس يف القرآن الكرمي ،جمةل جامعة الشارقة لغعغ م الرشزبةوالننانبة  ،العدد 6حمرم 6241ه .
جمةل اجلامعة السالمقة ( سغنةل ادلراسات الننانبة) ،اجملدل الثام ،زرش ،العدد الثاين ،ص ، 112ص  909ي نب . 406
م س عة الجعاز الرمقي تتضم ،هذه امل س عة مئات احلقائ الرمقبة الثابتة س ل آرسار البناء الرمقيلايت القرآن الكرمي  ،تألبف املهندس زبد ادلامئ الكحبل.
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ﻣﻠﺨﺺ
إنﱠ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﮭﺎ اﻟﻘﺮآن وأﻓﺎض ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء .وﻛﻢ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮء ﺑﮭﺰﱠة ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﻗﻮف ﺑﯿﻦ ﯾﺪي آﯾﺎت اﻟﺨـﻮف واﻟﺮﺟﺎء ،ﻓﯿﺤﺲّ ﺑﮭﯿﺒﺔ أﻟﻔﺎﻇـﮭﺎ وﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ،وﺗﺘـﻮق ﻧﻔﺴـﮫ إﻟﻰ
اﻟﻄﱡﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة واﻷﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻔﺰع اﻷﻛﺒﺮ .ﻛﯿﻒ ﻻ واﻧﺘﻘﺎء أﻟﻔﺎﻇﮭﺎ وإﺑﺪاع ﺳﺒﻜﮭﺎ
وروﻋﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ﻟﻤﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﻠﻎ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺒﯿﺎن.ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺸﺄت ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮع )اﻹﻋﺠﺎز
اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ آﯾﺎت اﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء( رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﱡﺲ ﺑﻼﻏﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﯿﮭﺎ.
واﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن ﯾﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل وﺧﺎﺗﻤﺔ .ﺗﻜﻔﱠﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺑﺘﺠﻠﯿﺔ
ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻨﻮان وﻓﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚَ ﺛﻼث .اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻹﻋﺠﺎز وﺗﻄﻮره ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر واﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء واﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﮭﺎ .وأﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﺼﺮ
آﯾﺎت اﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء )اﻵﯾﺔ و رﻗﻤﮭﺎ (.وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺟﮭﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز،
وﺣﻮى ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺛﻢ ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ وأﺧﯿﺮا
ﻧﺸﺄة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ وﺗﻄﻮره.وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻋﺠﺎزﯾﺔ ﻵﯾﺎت اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﺳﻮرة
اﻟﺘﻮﺑﺔ ،وﺣﻮى ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وأﺳﺮاره اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن وأﺳﺮاره اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ
وأﺳﺮاره اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ.أﻣّﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻨﺎول اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻋﺠﺎزﯾﺔ ﻵﯾﺎت اﻟﺮﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،
وﺣﻮى اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.وذُﯾﱢﻠﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﺿﻤﱠﺖ أﺑﺮز
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺗﻼھﺎ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺼـﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻓﮭـﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
اﻟﺨﻮف؛ اﻟﺮﺟﺎء؛ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ؛ اﻟﺘﺮھﯿﺐ؛ اﻷﻣﺮ؛ اﻟﻨﮭﻲ؛ اﻟﺪﻋﺎء؛ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؛ اﻟﺒﯿﺎن؛ اﻟﺒﺪﯾﻊ.
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