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مقدمة:
ا٢بمد ا﵁ رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أفصح من نطق العربية؛ سيدنا ٧بمد
األمْب ،كعلى آلو األطهار كأصحابو األبرار كعلى من سار على درّٔم كاقتفى أثرىم إىل يوـ
القرار ،كبعد:
فإف القرآف الكرَل قد اختص بأنو معجزة بالغة ٙبدل اإلنس كا١بن يف كل زماف كمكاف،
مر العصور أف إعجاز القرآف ال
كقد أفادتنا الدراسات ا٤بتعددة الٍب قاـ ّٔا أئمة البياف على ٌ
معْب يف عصر من العصور ،كأف أم عصر مهما تق ٌدـ يف الدراسات ال
يقتصر على مقياس فِب ٌ
ٰبيط بإعجاز القرآف.
كحازت علوـ اللغة العربية من بْب سائر اللغات منزلة شا٨بة كمرتبة ساحقة ،ككفاىا فخرا
شرفها ا﵁ سبحانو كتعاىل بنزكؿ القرآف ّٔا.
أف ٌ
ىذا؛ كإف أرفع علوـ اللغة العربية شأنا؛ علم الببلغة ،أل ٌف مدار البحث فيو يربز كجو
اإلعجاز البياٍل للقرآف الكرَل الذم ىو ٧بط رحاؿ علماء اإلعجاز القرآٍل؛ فإ ٌف نظرة العلماء
تنوعت يف استكناه حقيقة اإلعجاز؛ فبعضهم ٲبيل إىل اإلعجاز يف اإلخبار عن الغيوب ،كآخركف
ٯبنحوف إىل أنو معجز بالصرفة ،ككثّب من ا٤بعاصرين يقولوف باإلعجاز العلمي ،إال أ ٌف ا١بميع
متفق على أ ٌف إعجاز القرآف يف لغتو كبيانو ىو أكىل ىذه الوجوه الٍب ينبغي صرؼ ا٥بمم إليها.
كلػ ٌما كانت الببلغة ّٔذه ا٤بنزلة؛ ٪بد أ ٌف بدايات التصنيف يف علم الببلغة ،إٌ٭با ىي ٧باكلة
تفهمو كتدبٌره.
للبحث كالكشف عن كجوه البياف كاإلعجاز يف القرآف الكرَل ،ك٧باكلة ٌ
لذلك فقد اعتُب العلماء ّٔذا الكتاب فقاموا على تفسّبه ،كاستخراج األدكات العلمية
الٍب تعْب على فهمو ،كمن بْب ىؤالء األعبلـ؛ قاضي القضاة ،ناصر الدين أبو ا٣بّب عبد ا﵁ بن
ا٤بسمى بػ" :أنوار التنزيل كأسرار التأكيل".
٧بمد البيضاكم ،صاحب التفسّب ا٤بشهور ٌ

فضمنو نكتا بارعة ،كلطائف رائعة ،كل ىذا يف أسلوب رائع
الذم أعمل فيو عقلوٌ ،
موجز ،كقد ٝبع فيو صاحبو بْب التفسّب كالتأكيل على مقتضى قواعد اللغة العربية.
كقد ٤بسنا من خبلؿ تفسّبه أ ٌف العبلقة بْب علم الببلغة كعلم التفسّب تبادليٌة؛ ألف بذكر
علم الببلغة نشأت يف أحضاف ا٤بفسرين كيف رحاب القرآف الكرَل ،كاللغة العربية كالببلغة ٮبا
األداتاف األساسيتاف يف تذكؽ النص القرآٍل ،كاإل٤باـ بفحول خطابو ،كمعرفة كظيفتو كأسرار
أ
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فهما كالركح كا١بسد ال ينفصبلف ،تظل
بيانو ،فالقرآف نزؿ بلغة عربية ميٌزهتا الببلغة الربانيٌة ،ي
الببلغة تضفي عليو ٝبا٥با الفِب كالركحي.

كاستنادا إىل ىذا؛ تناكلنا ىذا ا٤بوضوع بالبحث كك٠بناه بػ "األدكات البالغية ككظائفها

في تفسير البيضاكم – دراسة تحليلية ،"-حيث كجدنا الرغبة ا٤بلحة يف دراسة ىذا ا٤بوضوع.
كلقد كاف لهذا االختيار أسباب ،من أىمها:
أكال :يع ٌد كتاب (أنوار التنزيل كأسرا ر التأكيل) للبيضاكم كاحدا من كتب التفسّب الٍب تستحق

الدراسة من الناحية الببلغية ،فقد ظهرت جهوده ا١بليٌة يف ٦باؿ تطبيق الدرس الببلغي.

ثانيا :اعتقادنا بأف يف دراسة ا٤بفسرين للقرآف الكرَل ٩بٌا يضيف جديدا للببلغة العربية ،فإنٌنا ٪بد
يف كتب التفسّب ببلغة ال ٪بدىا يف كتب الببلغة؛ ألف التفسّب ٙبليل كفهم كذكؽ.

ثالثا :أف البحث يف األدكات الببلغية كالكشف عن أسرارىا ككظائفها ىو مكمن إعجاز القرآف
اللٌغوم.
رابعا :الرغبة يف تعلٌم الببلغة العربية من خبلؿ كتاب ا﵁ عز كجل ،كعن طريق أحد الكتب
ا٤بشهورة ،إٲبانا منٌا بأٮبية الببلغة يف تفسّب القرآف.
خامسا :يساعد ىذا البحث على إثراء ا٤بكتبة العربية من الناحية الببلغية يف ٦باؿ تطبيق الدرس
الببلغي.

سادسا :اىتمامنا بالقرآف الكرَل كعلوـ اللغة العربية ،كرغبتنا يف البحث يف ىذا آّاؿ.
سابعا :الفائدة العلمية الٍب يكتسبها ال ٌدارس خبلؿ استخراجو للمسائل الببلغية من الكتاب
كٙبديد مصطلحاهتا.
أىمية الموضوع:

أكال :ابتغاء مرضاة ا﵁ عز كجل.
ثانيا :يعترب البيضاكم كاحدا من أبرز ا٤بفسرين الذين كجهوا عنايتهم لكشف أسرار الببلغة ككجوه
اإلعجاز القرآٍل ،كبياف كظيفتو الببلغية كا١بمالية بالتحليل كالتعليل ،كفقا ٤بقتضيات علوـ اللغة
كالببلغة منها ٖباصة ،سالكا درب اإلماـ عبد القاىر ا١برجاٍل يف كتابيو (دالئل اإلعجاز)،
ك(أسرار الببلغة) ،كاإلماـ جار ا﵁ الز٨بشرم يف (الكشاؼ).
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ثالثا :إبراز جهود البيضاكم كمساٮبتو اللغوية ،كالببلغية على كجو ا٣بصوص ،من خبلؿ ٙبليبلتو
كغوصو يف أعماؽ النصوص القرآنية.

إشكالية الموضوع:

تسعى ىذه الدراسة جاىدة إىل إبراز ا١بانب الببلغي عند البيضاكم ،كما ٙباكؿ أف
٘بيب على تساؤالت ع ٌدة منها:
 على أم ٫بو يتناكؿ البيضاكم أدكات الببلغة يف تفسّبه؟ ما األٮبيٌة الٍب أكالىا البيضاكم للدراسة الببلغية؟ ما أبرز الوظائف الببلغية الٍب كشف عنها ،كما مصادره فيها؟كلئلجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدنا على ٦بموعة من ا٤براجع القدٲبة كا٢بديثة ،الٍب يأيت
ا٤بدكنات التفسّبية على ٨بتلف مناىجها ،كأٮبها( :الكشاؼ) للز٨بشرم ،ك(التفسّب
يف مقدمتها ٌ
الكبّب) للرازم ،ك(التحرير كالتنوير) البن عاشور ،كغّبىا ،كاعتمدنا كذلك يف دراستنا على كتب
الببلغة الٍب أغنت البحث ،كأعانتنا يف ٙبليبلتو ،يأيت يف مقدمتها كتب (دالئل اإلعجاز)،
ك(أسرار الببلغة) ،ك(الطراز) ،ك(مفتاح العلوـ) ،كغّبىا من الكتبٌ ،أما الكتب ا٢بديثة فمنها
كتاب ٧بمد أبو موسى (الببلغة القرآنية يف تفسّب الز٨بشرم كأثرىا يف الدراسات الببلغية) الذم
ٝبع فيو كل ما يتصل بال ٌدرس الببلغي ،كبذؿ جهودا ٧بمودة تشهد لو بالسبق يف ىذا ا٤بيداف.
ككتب فاضل السامرائي ،كغّبىا ،ككتب لسانية مساعدة أفادتنا كثّبا يف إضاءات جوانب من
ٕبثنا؛ فمنها ما أخذنا منها ،كمنها ما اكتفينا بقراءهتا ،كاالستئناس ّٔا.
منهجية البحث:

تقوـ ىذه الدراسة على الوصف كالتحليل ،كل ٌػما كانت الغاية الرئيسية ٥بذه الدراسة
الكشف عن الوظائف الببلغية يف تفسّب البيضاكم ،كاف ا٤بنهج التحليلي ىو السبيل لتحقيق
ىذه الغاية كذلك للكشف عن أثر الفن الببلغي يف ٝباؿ العبارة ،كيف ثراء الداللة ،ككاف على
ش ٌقْب:
شق األكؿ :يف الدراسة النظرية أكائل الفصوؿ كا٤بباحث ،كذلك يف الكشف عن مدلوالت
ال ٌ
ا٤بصطلحات الببلغية ،كشرحها ،كمناقشة تفصيبلهتا.

ج

مقدمة

شق الثاني :يف ا١بانب التطبيقي ،كذلك بعرض اآليات القرآنية ،ك٧بل الشاىد منها،
ال ٌ
كاالستدالؿ على ذلك ،كذكر خبلؼ العلماء إف كجد ،مث مناقشة ذلك٩ ،با يستدعي مقارنة
جهود البيضاكم ٔبهود السابقْب لو كالبلحقْب بعده ،كمن مث ٬بلص إىل الَبجيح بْب كبلمهم أك
ا١بمع بينو كبينهم إف أمكن ،حسب ما تقتضيو القواعد العلمية الَبجيحية.
كما جعلنا التطبيق كذكر األمثلة للتأصيل النظرم ضمن البحث دكف فصلو بقسم
مستقل٤ ،با يف ذلك من إيضاح للمسائل النظرية بشكل أكرب ،ك٘بنبا للتكرار .كيف سبيل بلوغ
ىذه الغاية ،فقد احتوت ىذه الدراسة على مدخل كثبلثة فصوؿ كخاٛبة كقائمة للمصادر كا٤براجع
كفهرس للمحتويات.
أما ا٤بدخل فتناكلنا فيو الدرس الببلغي بْب اللغة كالتفسّب ،حيث تعرضنا باختصار إىل
الببلغة يف العصر اإلسبلمي ،كيف العصر العباسي ،كإىل أكائل اللغويْب الذين ٕبثوا ككتبوا أمورا
تتعلق بالببلغة مثل اإلماـ أيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب البصرم(ت208ق) ،كأيب عثماف بن ٕبر
ا١باحظ(ت255ق) ،كالعامل ا١بليل ابن قتيبة(ت276ق) ،مث ذكرنا بعض األدكات الٍب تناك٥با
ا٤بفسركف كأمثاؿ الز٨بشرم(ت538ق) ،كختمنا ا٤بدخل بنبذة ٨بتصرة عن اإلماـ البيضاكم
كمنهجو يف التفسّب.
كخصصنا الفصل األكؿ ألدكات علم ا٤بعاٍل ككظائفها يف تفسّب البيضاكم ،كقد جاءت
يف ستة مباحث:
ٙبدثنا يف ا٤ببحث األكؿ عن مفهوـ ا٣برب عند الببلغيْب ،كأضرب ا٣برب ،ككظائف ا٣برب،
كقيمتهما الببلغية يف تفسّب البيضاكم.
كاشتمل ا٤ببحث الثاٍل على مفهوـ اإلنشاء كقسميو الطليب كغّب الطليب ،مث ٙبدثنا عن
اإلنشاء الطليب كذكرنا أنواعو ا٣بمسة( :األمر ،النهي ،االستفهاـ ،التمِب ،النداء) ،كظيفتهما يف
تفسّب البيضاكم.
كيف ا٤ببحث الثالث ٛبحورت الدراسة حوؿ مفهومي التقدَل كالتأخّب كقيمتهما الببلغية يف
فخصصناه للحذؼ ككظيفتو الببلغية عند البيضاكم .كفيما
تفسّب البيضاكم ،أما ا٤ببحث الرابع ٌ
ٱبص ا٤ببحث ا٣بامس فكاف تركيزنا على مفهومي أداة التعريف كالتنكّب كقيمتهما ا١بمالية

د

مقدمة

كالببلغية يف تفسّب البيضاكم ،مث تطرقنا يف ا٤ببحث السادس إىل مفهوـ االلتفات ككظيفتو
الببلغية عند البيضاكم.
كخصصنا الفصل الثاٍل ألدكات علم البياف ككظائفها يف تفسّب البيضاكم ،كقد جاءت يف
ٟبسة مباحث .درسنا يف ا٤ببحث األكؿ مفهوـ التشبيو كأنواعو ككظائفو يف تفسّب البيضاكم ،مث
ٙبدثنا يف ا٤ببحث الثاٍل عن مفهوـ آّاز كأقسامو (العقلي ،كا٤برسل) ،كأىم العبلقات الٍب تناك٥با
البيضاكم يف تفسّبه ،كحاكلنا الوقوؼ على كظائفها الببلغية.
أما ا٤ببحث الثالث فتحدثنا عن مفهوـ االستعارة كأنواعها ،كحاكلنا الوقوؼ على أىم
تعرض ٥با البيضاكم ،كيف ا٤ببحث الرابع ٛبحورت الدراسة حوؿ مفهوـ الكناية
الوظائف الٍب ٌ
كأقسامها ،أما ا٤ببحث ا٣بامس فخصصناه للتعريض كأىم الوظائف الٍب كقف عندىا البيضاكم.
أما الفصل الثالث فتناكلنا أدكات علم البديع ككظائفها يف تفسّب البيضاكم .كقد قسمناه
إىل مبحثْب؛ ا٤ببحث األكؿ عنوناه با﵀سنات البديعية ا٤بعنوية (الطباؽ ،ا٤بقابلة ،التجريد).
كا٤ببحث الثاٍل عنوناه با﵀سنات البديعية اللفظية الٍب مل نتناكؿ فيها إال السجع.
كيف األخّب ختمنا ٕبثنا بأىم النتائج الٍب توصلنا إليها من خبلؿ ىذه الدراسة ،مع ذكر
بعض التوصيات الٍب نراىا ذات قيمة لغوية لبلستمرار يف خدمة الدرس الببلغي.
كيف األخّب ٫بمد ا﵁ سبحانو عز كجل ،كعمبل با٢بديث الشريف( :ال يشكر ا﵁ من ال
يشكر الناس) ،فإنو ال يسعنا يف ىذا ا٤بقاـ إال أف نتوجو ٔبزيل الشكر كالتقدير كالعرفاف با١بميل
لؤلستاذ الدكتور أٞبد مطهرم الذم أشرؼ على ىذا البحث ،فلم يأؿ جهدا بالنصح كالتوجيو،
كا٢بث كالتشجيع ،كالتقييم كالتقوَل ،كمل يبخل علينا بتوجيهاتو السديدة ،كآرائو النّبة الٍب أضاءت
لنا الطريق ،ككاف ٥با األثر الواضح يف إ٪باح ىذا العمل ،فجزاه ا﵁ عنا كل خّب.كما نتقدـ
بالشكر ا١بزيل إىل ٝبيع طاقم أساتذة كلية اآلداب كالفنوف عامة ،كقسم اللغة العربية خاصة.
رب العا٤بْب كصل اللهم كسلم على نبينا ٧بمد ،آمْب.
كآخر دعوانا أف ا٢بمد ﵁ ٌ
الباحث .محمد بلهوارم
كىراف في.2018/10/20 :
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مدخل:

مدخل :الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير
توطئة:
نزؿ القرآف الكرَل على أمة ال تكتب كال ٙبسب ،فأخرجهم من الظلمات إىل النور،
كجعل منهم أمة كاحدة مل يلبثوا أف بنوا حضارة كانت كما زالت مضرب ا٤بثل كحديث العلماء
كا٤بفكرين.
كارتبطت أكثر العلوـ اإلسبلمية بالقرآف الكرَل ارتباطا كثيقا ،فظهر علم النحو ٤با بدأ
ٌ
بعض الناس يلحنوف يف القرآف ،كظهر علم الكبلـ للرد على طعنات الشعوبيْب يف بعض اآليات
القرآنية ،كما نشأت باقي العلوـ اللغوية كالدينية يف ظبلؿ القرآف ،كلكن علما كاحدا من علوـ
اللغة ارتبط بالقرآف ارتباطا مل ينفك منو منذ نشأتو إىل حْب استوائو كنضوجو ،كىو علم الببلغة.
فالقرآف الكرَل ىو ا٤بصدر األساسي للبحث الببلغي عند العرب؛ منو ييصدركف كإليو يردكف،
يدفعهم حبٌهم ٥بذا الكتاب العظيم إىل التعلٌق بو كاستخراج األدكات الببلغية منو؛ ىذا الكتاب
الذم ال يأتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو ،تنزيل من عزيز ٞبيد.

-إسهامات القدماء في الدرس البالغي:

لقد بادر العلماء إىل الدرس الببلغي ،كصار النحوم كالببلغي يشَبكاف يف خدمة العربية،
فالنحوم يعلٌم قواعد اإلعراب كداللة األلفاظ على ا٤بعاٍل ،كالببلغي يعلٌم أسرار اللغة كٛبييز
أساليبها .كيف عمل النحوم كالببلغي يقوؿ ابن األثّب" :كالببلغي كالنحوم يشَبكاف يف أف
النحوم ينظر يف داللة األلفاظ على ا٤بعاٍل من جهة الوضع اللغوم ،كتلك داللة عامة ،كصاحب
علم البياف ينظر يف فضيلة تلك الداللة ،كىي داللة خاصة ،كا٤براد ّٔا أف تكوف على ىيئة

1
يهتم بأسرار اللغة
الببلغي
ف
أ
ىنا،
ا٤بقصود
ك
،
٨بصوصة من ا٢بسن كذلك أمر كراء اإلعراب"
ٌ
ٌ
كٛبييز أساليبها ،خبلفا للنحوم الذم ينظر يف داللة األلفاظ.
كمنذ زمن بعيد اشتهر العرب بالببلغة كالفصاحة كحسن البياف ،كعيرؼ عنهم أيضا أهنم
كانوا أىل بداىة كار٘باؿ ،ككاف ذلك اعتزاز فخرىم ،كقد أ ٌكد ا١باحظ (ت255ىػ) ىذا ا٤بيل

 -1ا٤بثل السائر ،ابن األثّبٙ ،بقيق أٞبد ا٢بويف ،بدكم طبانة ،مكتبة هنضة القاىرة1960ـ ،ج 1ص.39
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عندىم فقاؿ" :العرب أشد فخرا ببياهنا كطوؿ ألسنتها ،كتصريف كبلمها كشدة اقتدارىا" ،1كيعِب
ذلك أهنم أصحاب الفصاحة كالبياف.
كقد أسهمت فئات عديدة من الناس يف إنشاء علم الببلغة ،فمنهم ا٤بتكلموف،
كا٤بفسركف ،كاللغويوف ،كالنحاة ،كالشعراء ،كالكتاب ،كغّبىم؛ كلقد اىتم ا٤بتكلموف بالببلغة
ألسباب أٮبها:2
 قضية اإلعجاز القرآٍل؛ فقد كانت ىذه القضية من أىم القضايا الٍب عِب ّٔا علم الكبلـالرتباطها بالببلغة.
 إف علم الببلغة من الوسائل الٍب يفيد منها علماء الكبلـ يف شرح آرائهم ،كبسط عقائدىم. إٲباف ا٤بعتزلة بأف الشعر العريب مصدر من مصادر ا٤بعرفة الكربل ككعاء ٥با.ك٩بن أسهم يف نشأة الدرس الببلغي من ىؤالء ا٤بتكلمْب :عمرك بن عبيد (ت144ىػ)،
كا١باحظ (ت255ىػ) ،كقد عده كثّب من الباحثْب مؤسس الببلغة العربية ،كالباقبلٍل
(ت403ىػ).
ك٩با يركيو ا١باحظ يف كتابو "البياف كالتبيْب" عن عمرك بن عبيد أنو سئل :ما الببلغة؟ كقد
أجاب إجابة عن معُب الببلغة يف كجوه متعددة ،ككاف السائل يرد عمرا عن كل كجو بقولو:
ٚبّب اللفظ يف حسن اإلفهاـ ،فقاؿ السائل:
"ليس ىذا أريد حٌب قاؿ عمرك :فكأنك إ٭با تريد ٌ
نعم .كبذلك استمر عمرك يف القوؿ فقاؿ :إنٌك إف أكتيت تقرير حجة ا﵁ يف عقوؿ ا٤بكلفْب،
كٚبفيف ا٤بؤكنة على ا٤بستمعْب ،كتزيْب تلك ا٤بعاٍل يف قلوب ا٤بريدين ،باأللفاظ ا٤بستحسنة يف
اآلذاف ،ا٤بقبولة عند األذىاف ،رغبة يف سرعة استجابتهم ،كنفي الشواغل عن قلؤّم ،با٤بوعظة
ا٢بسنة ،على الكتاب كالسنة كنت قد أكتيت فصل ا٣بطاب ،كاستجبت على جزيل الثواب"،3
يؤدم إىل فهمو بسهولة.
كا٤بقصود ىنا أف كظيفة الببلغة ككيفيٌة إهناء ا٤بعُب إىل قلب ا٤بستمع ٩بٌا ٌ

 -1يراجع البياف كالتبيْب ،ا١باحظٙ ،بقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة ط1985/5ـ ،ج 4ص،27
.28
 -2يراجع علم ا٤بعاٍل ،قصي سامل علواف ،مطبعة جامعة البصرة1985ـ ،ص.26 ،25
 -3البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.114
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كقد علٌق شوقي ضيف يف كتابو على قوؿ عمرك بقولو" :لعل ىذه أكؿ مرة عند العرب
تستخدـ فيها كلمة ببلغة ٗبعناىا الدقيق" ،1كىو الوصوؿ كاالنتهاء إىل الشيء.
كظهر ا٣ببلؼ بْب ا٤بتكلمْب حوؿ مسألة كبلـ ا﵁ ،كىل ىو من صفاة الذات أك من
صفات األفعاؿ ،ككيف يتجلى للبشر ،كخبلفهم بوجو خاص يف قدـ القرآف كحدكثو ،كقد
انعكس ذلك بقوة على دراسة لغة القرآف كبيانو ،كظهرت آثاره بارزة يف تصور علماء اإلعجاز
للنظم القرآٍل.
فكاف فريقا منهم كىم ا٤بعتزلة يتصور النظم يف صورة تأليف األلفاظ كصياغتها كسبكها
يف عبارة منسجمة متآلفة ،كفريقا ثانيا (األشاعرة) يتصور النظم يف صورة تأليف للمعاٍل ،على
ىيئتها الٍب تقوـ ّٔا يف النفس ،كتأيت األلفاظ مصوغة يف تركيب لغوم على حسب صورة تلك
ا٤بعاٍل النفسية.2
كبناء على ذلك ،فكبلـ ا﵁ تعاىل يف نظر ا٤بعتزلة ،ليس صفة ذاتية قائمة بذاتو تعاىل ،كال
صفة أزلية قدٲبة ...كمن أجل ذلك فكبلـ ا﵁ عندىم من صفات األفعاؿ ،كحقيقة ا٤بتكلم ىو
من فعل الكبلـ ال من قاـ بو الكبلـ ،3كحقيقة الكبلـ عندىم ىو ا٢بركؼ ا٤بنظومة كاألصوات
ا٤بقطعة.
بينما ينظر األشاعرة لكبلـ ا﵁ تعاىل بأنو صفة قائمة بذاتو تعاىل ،كىو قدَل ال يتعدد كال
يتجزأ ،كىو معُب قائم با﵁ تعاىل ،كليس بصوت كال ٕبرؼ ،كال يطلق الكبلـ عندىم على
العبارات ا٤بشتملة على األلفاظ ،مكتوبة أك مسموعة أك مقركءة إال على سبيل آّاز.4
كعلى ىذا كقع ا٣ببلؼ بْب الفريقْب يف نظرهتم إىل النظم اللغوم القرآٍل ،فنظرة الفريق
األكؿ -أم ا٤بعتزلة" -تقوـ على أنو نظم لؤللفاظ يتجلى يف الصياغة كالسبك ،كالذم يتحقق بو
التبلؤـ كٝباؿ التعبّب كحسن البياف ،كل ذلك مع كضوح الداللة كاإلٯباز كإعطاء ا٤بعاٍل حقها،
 -1النقد ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ القاىرة ط ،5ص.46
 -2يراجع مقدمة يف األصوؿ الفكرية للببلغة كإعجاز القرآف ،أٞبد أبو زيد ،دار األماف الرباط ط1989/1ـ ،ص،14
.15
 -3يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.22 ،21
 -4يراجع ا٤برجع نفسو  ،ص.24 ،23
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بينما ينظر األشاعرة إىل النظم نظرة ٨بالفة بل مناقضة ،إذ النظم عندىم ليس نظما لؤللفاظ كإ٭با
ىو نظم للمعاٍل ،فا٤بعاٍل ىي األصل كاأللفاظ تابعة ٥با ،تَبتب ا٤بعاٍل يف النفس ،مث تأيت
األلفاظ مَبتبة يف ا٤بنطق على حسب الصورة الٍب تشكلت ّٔا ا٤بعاٍل يف النفس".1
كقد ا٘بو األشاعرة إىل العناية با٤بعاٍل النحوية كٖبصائص الَباكيب مع االستهانة باأللفاظ
كفنوف البديع ،ككل ما يدخل ٙبتها.2
ٌأما ا٤بعتزلة فقد دفعتهم اختياراهتم الكبلمية إىل العناية بالنواحي الصوتية ،كما يتعلق
بانسجامها كتبلؤمها ،كٖبفت األلفاظ كسهولتها كعذكبتها ،كحسن كقعها يف األ٠باع ،كبفنوف
التعبّب الٍب تدخل ٙبت مصطلح (البديع) كٔبماليات الصياغة اللفظية ككضوح الداللة كحسن
البياف ،3أل ٌهنم كانوا يهتموف باألصوات كما يتعلٌق ّٔا من إيقاع كنرب كتنغيم.
كقد أسهم من اللغويْب كالنحاة يف الدرس الببلغي ،ا٣بليل بن أٞبد (ت175ىػ)،
كسيبويو (ت180ىػ) كقطرب (ت206ىػ) كأبو عبيدة (208ىػ) كاألصمعي (ت216ىػ) كا٤بربد
(ت285ىػ).
كمن الكتاب كالنقاد فعبد ا﵁ بن ا٤بقفع (ت142ىػ) كا١باحظ (ت255ىػ) كاآلمدم
(ت370ىػ).
كمن ا٤بفسرين ،أبو عبيدة ،كالفراء ،كابن قتيبة ،كالراغب األصفهاٍل (ت592ىػ)،
كالز٨بشرم (ت538ىػ) ،كفخر الدين الرازم (ت606ىػ).
كيف ضوء ما سبق ،أف الببلغة قد حظيت بكثّب من ا٢بفاكة كالدرس ا١باد ،ذلك أهنا
كانت ٙبمل منذ نشأهتا بذكر العبقرية العربية يف جبل٥با كقدرهتا على استكشاؼ بواطن النفس
اإلنسانية حْب تقوؿ فتجيد ،كحْب تتلقى فتحسن التلقي ،كحْب تكتب فتحسن األداء كقد فهم
العلماء قيمة الببلغة ككظيفتها من حيث تأثّبىا يف ا٤بتلقي كقدرة الكلمات على صوغ األفكار
كترٝبتها من سلوؾ فكرم داخلي إىل سلوؾ عمل مثمر.

 -1يراجع مقدمة يف األصوؿ الفكرية للببلغة كإعجاز القرآف ،أٞبد أبو زيد ،ص.20
 -2يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.53
 -3ا٤برجع نفسو ،ص.54
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قاؿ ابن تيمية" :الببلغة بلوغ غاية ا٤بطلوب أك غاية ا٤بمكن من ا٤بعاٍل بأمت ما يكوف من
البياف" .1فنجده يفرؽ بْب ما استقر يف النفس ا٤بعاٍل ،كبْب إخراجها من حيز ا٤بكنوف إىل حيز
البياف كالظهور ،فيجب على البليغ أف غاية مراده كأقصى ما يستطيعو إليصاؿ معانيو الٍب ٰبجبها
الضمّب ،كال يكوف ىذا اإليصاؿ كاإلببلغ اعتباطيا أك كيفما اتفق ،بل ٯبب أف يتوفر فيو جبلء
الصور كإشراقها كىو ما عرب عنو بالبياف التاـ.

فكاف تعريف الببلغة

لديهم يدكر حوؿ ا٤بعاٍل التالية:

 ببلغة ا٤بعاٍل الٍب يطرحها ا٤بتكلم كيريد اببلغها. الصورة اللفظية الٍب تربز فيها تلك ا٤بعاٍل ،كيشَبط فيها ٛباـ البياف. االىتماـ با٤بتلقي ،كأف كظيفة الببلغة ىي القدرة على التأثّب فيو عقليا كعاطفيا.كٯبمع ىذه الوظائف قوؿ ا﵀قق رشيد رضا يف مقدمتو" :أف الببلغة ىي أف يبلغ ا٤بتكلم
ما يريد من نفس ا٤بخاطب ،بإصابة مواقع االقتناع من العقل كالتأثّب من القلب" ،2أم :كظيفتها
اإلقناع كالتأثّب يف ا٤بتلقي.
كإذا انتقلنا إىل التصنيف يف التفسّب ،كجدنا أ ٌف العصر العباسي يزخر ٗبصنفات كثّبة
تستمد ٩با أثًر عن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ،كأصحابو كالتابعْب ،فقد كاف التفسّب يعد بابا
من األبواب الٍب اشتمل عليها علم ا٢بديث ،كمن أشهر ا٤بفسرين يف ىذا العصر سفياف بن
عيينة ،كإسحاؽ بن راىويو ،كغّبىم ،3من الذين ساٮبوا يف إثراء ال ٌدرس الببلغي.
كىذه الطبقة من ا٤بفسرين ٪بد عندىا بذكر التفسّب بالرأم كاالجتهاد ،كاالحتكاـ إىل لغة
العرب يف ألفاظها كمعانيها كأساليبها ،كنلمس يف تفاسّبىم للكثّب من اآليات يعتمدكف على
األدكات الببلغية.
كفيما يلي نستعرض من لو إسهاـ ملحوظ يف الدرس الببلغي ،كىم:
 -1منهاج السنة النبوية ،ابن تيميةٙ ،بقيق رشاد سامل ،ج 8ص.54
 -2دالئل اإلعجاز ،عبد القادر ا١برجاٍلٙ ،بقيق ٧بمد رشيد رضا ،دار ا٤بعرفة بّبكت ط1402(/ق1981-ـ) ،ص ط من
ا٤بقدمة.
 -3اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب
ط1394(/4ق1974-ـ) ،ج 2ص.190
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أكال :الفراء (ت207ىػ):
يعد الفراء أحد علماء النحو كاللغة بل من أشهر علماء النحو كاللغة كإماـ مدرسة الكوفة
فيها.

بل يع ٌد ٌأكؿ ا٤بفسرين يف العصر العباسي ،جامع لكل آيات القرآف الكرَل مرتبا على كفق
ترتيب ا٤بصحف .1كشهد لو (أبو العباس ثعلب) بالفضل كالسبق فقاؿ عنو" :مل يعمل أحد قبلو
مثلو ،كال أحسب أف أحدا يزيد عليو" ،2كلذا فإ ٌف ىذا التفسّب كثرت فيو األدكات الببلغية،
فهناؾ إشارات إىل التشبيو كاالستعارة كالكناية كالتقدَل كالتأخّب.

كمن األدكات الببلغية الٍب نثرىا يف كتابو(معاٍل القرآف) ،مايلي:
ّْى ً
ش َّق ً
اف﴾،3
ت َّ
الس ىماءي فى ىكانى ٍ
 -1التشبيو :يقوؿ الفراء يف قولو تعاىل﴿ :فىًإذىا انٍ ى
ت ىكٍر ىدةن ىكالد ى
"أراد بالوردة الفرس ،الوردة تكوف يف الربيع كردة إىل الصفرة ،فإذا اشتد الربد كانت كردة ٞبراء،
فإذا كاف بعد ذلك كانت كردة إىل الغربة ،فشبو تلوف السماء بتلوف الوردة من ا٣بيل ،كشبهت
الوردة يف اختبلؼ ألواهنا بالدىن كاختبلؼ ألوانو" ،4كا٤بعُب أ ٌهنا تذكب كما تذكب الفضة يف
تتلوف األصباغ الٍب يدىن ّٔا ،فتارة ٞبراء كتارة صفراء كتارة زرقاء كتارة
كتتلوف كما ٌ
السبكٌ ،
خضراء ،كذلك من ش ٌدة األمر كىوؿ يوـ القيامة العظيم.
كيقوؿ الفراء يف قولو تعاىل﴿ :مثىل الَّ ًذين اتَّ ىخ يذكا ًمن يد ً
كف اللَّ ًو أىكلًياء ىكمثى ًل الٍع ٍن ىكب ً
ت
وت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ٍىى ى ى ي
ٍ
ى ي ى
5
ت الٍع ٍن ىكب ً
ً
وت لى ٍو ىكانيوا يىػ ٍعلى يمو ىف﴾  ،ضربو مثبل ٤بن اٚبذ من دكف ا﵁
بىػ ٍيتنا ىكإً َّف أ ٍىك ىى ىن الٍبيػييوت لىبىػ ٍي ي ى ي
كليا أنو ال ينفعو كال يضره ،كما أف بيت العنكبوت ال يقيها حرا كال بردا" ،6كىذا تشبيو ٛبثيلي.

 -1ضحى اإلسبلـ ،أٞبد أمْب١ ،بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر القاىرة1933ـ ،ج 2ص.141
 -2الفهرست ،أبو الفرج ٧بمد بن إسحاؽ بن ٧بمد الوراؽ البغدادم ا٤بعركؼ بابن الندَلٙ ،بقيق ابراىيم رمضاف ،دار ا٤بعرفة
بّبكت لبناف ط1417(/2ق1997-ـ) ،ص.99
 -3سورة الرٞبن اآلية.37
 -4معاٍل القرآف ،الفراءٙ ،بقيق ٧بمد علي النجار ،أٞبد يوسف النجايت ،دار الكتب ا٤بصرية ط1955/1ـ ،ج3
ص.117
 -5سورة العنكبوت اآلية.29
 -6معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 2ص.244
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 -2المجاز المرسل :يقوؿ الفراء يف قولو تعاىل﴿ :سن ًسمو علىى الٍخرطي ً
وـ﴾ ،1أم" :سنسمو
ىى ي ي ى
يٍ
٠بة أىل النار ،أم :سنسود كجهو ،فهو كإف كاف ا٣برطوـ قد خص بالسمة فإنو يف مذىب
الوجو ،ألف بعض الوجو يؤدم عن بعض" .2كا٤براد ىنا آّاز يف قولو ا٣برطوـ كىو األنف كأراد
الكل كىو الوجو.

 -3الكناية :يعترب الفراء من األكائل العلماء الذين ذكركا الكناية ،يقوؿ الفراء يف ىذه اآلية :قولو
ً
ص ًم ٍن عي يم ًرهً إًَّال فًي كًتى و
ك ىعلىى اللَّ ًو يى ًس هير﴾،3
اب إً َّف ذىلً ى
تعاىل ﴿ :ىكىما ييػ ىع َّم ير م ٍن يم ىع َّم ور ىكىال ييػ ٍنػ ىق ي

أم" :ما يطوؿ من عمر ،كال ينقص من عمره ،يريد آخر غّب األكؿ ،مث كُب عنو با٥باء كأنو
األكؿ ،كمثلو يف الكبلـ :عندم درىم كنصفو يعِب نصف آخر ،فجاز أف يكُب عنو با٥باء ،ألف
لفظ الثاٍل قد يظهر كلفظ األكؿ ،فكُب عنو ككناية األكؿ" ،4كىو لفظ أطلق كأريد بو الزـ
معناه.
ض ًربوهي بًبػ ٍع ً
ك يي ٍح ًي اللَّوي ال ىٍم ٍوتىى
ض ىها ىك ىذلً ى
الفراء يف قولو تعاىل﴿ :فىػ يقلٍنىا ا ٍ ي ى
 -4اإليجاز :يقوؿ ٌ
ىكيي ًري يك ٍم آيىاتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍع ًقليوف﴾ ،5أم" :يقاؿ إنٌو ضرب بالفخذ اليمُب ،كبعضهم يقوؿ :ضرب
ك يي ٍح ًي اللَّوي ال ىٍم ٍوتىى﴾ ،معناه كا﵁ أعلم :اضربوه ببعضها
بالذنب .مث قاؿ ا﵁ عز كجل ﴿ :ىك ىذلً ى
فيحيا( -كذلك ٰبي ا﵁ ا٤بوتى) .أم اعتربكا كال ٘بحدكا بالبعث ،كأضمر فيحيا .كما قاؿ:﴿أ ً
اؾ الٍبى ٍح ىر فىانٍػ ىفلى ىق﴾ ،6كا٤بعُب كا﵁ أعلم :فضرب البحر فانفلق" ،7أم أ ٌف ا﵁
صى
ىف ا ٍ
ض ًر ٍ
ب بً ىع ى
قد أمر البحر أف ال ينفلق حٌب يضربو موسى بعصاه .كىذا ما عيرؼ عند الببلغيْب فيما بعد
باسم إٯباز ا٢بذؼ.

 -1سورة القلم اآلية.16
 -2معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 3ص.174
 -3سورة فاطر اآلية.35
 -4معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 2ص.368
 -5سورة البقرة اآلية.73
 -6سورة الشعراء اآلية.63
 -7معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 1ص.202
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ً
ًً
ىسلى ٍمتي ٍم فىًإ ٍف
ين أىأ ٍ
ين أيكتيوا الٍكتى ى
 -5االستفهاـ :أشار الفراء إىل قولو تعاىل ﴿ :ىكقي ٍل للَّذ ى
اب ىك ٍاأل ّْيميّْ ى
صير بًال ًٍعب ً
ً
اد﴾ ،1فقاؿ" :كىو
ىسلى يموا فىػ ىق ًد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإً ٍف تىػ ىولٍَّوا فىًإنَّ ىما ىعلىٍي ى
أٍ
ك الٍبى ىالغي ىكاللَّوي بى ه ى

استفهاـ كمعناه أمر" ،2كيشّب ىنا أ ٌف االستفهاـ قد خرج عن كظيفتو األصلية إىل كظيفة أخرل
الص ىالةً فىػ ىه ٍل أىنٍػتي ٍم يم ٍنتىػ يهو ىف﴾،3
ص َّد يك ٍم ىع ٍن ًذ ٍك ًر اللَّ ًو ىك ىع ًن َّ
كىي األمر .كمثلو قوؿ ا﵁ ﴿ :ىكيى ي
استفهاـ كتأكيلو انتهوا" ،4يستشف من كبلمو أف االستفهاـ خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل األمر.
 -6المشاكلة :يقوؿ الفراء يف قولو تعاىل﴿ :فىػي ً
شاءي ىك يى ىو
شاءي ىكيىػ ٍه ًدم ىم ٍن يى ى
ض ُّل اللَّوي ىم ٍن يى ى
ي
الٍع ًزيز ال ً
يم﴾" ،5فرفع ألف النية فيو االستئناؼ ال العطف على ما قبلو ...فإذا رأيت الفعل
ى ي ى
ٍحك ي
منصوبا كبعده فعل قد نسق عليو (بواك) أك (فاء) أك (مث) أك (أك) فإف كاف يشاكل معُب الفعل
الذم قبلو نسقتو عليو ،كإف رأيتو غّب مشاكل ٤بعناه استأنفتو فرفعتو ...كتقوؿ :آتيتك أف تأتيِب
كأكرمك فَبد (أكرمك) على الفعل األكؿ ألنو مشاكل لو كتقوؿ :آتيتك أف تأتيِب كٙبسن إيل
فتجعل ك(ٙبسن) مردكدا على ما شاكلها كيقاس على ىذا" ،6كا٤بشاكلة أداة من أدكات علم
البديع.
 -7التقديم كالتأخير :أشار الفراء إىل قولو تعاىل﴿ :إًنَّا ىخلى ٍقنىا ًٍ
اج نىػ ٍبتىلً ًيو
شو
سا ىف ًم ٍن نيطٍ ىف وة أ ٍىم ى
اإلنٍ ى
فىجعلٍنىاهي س ًميعا ب ً
ص نيرا﴾" ،7كقولو( :نىػ ٍبتىلً ًيو) كا٤بعُب كا﵁ أعلم :جعلناه ٠بيعا بصّبا نبتليو ،فهذه
ىى ى ن ى
مقدمة معناه التأخّب" ،8كمعناه خلقناه كجعلناه ٠بيعا بصّبا لنبتليو ،أم لنختربه.
كيف قولو تعاىل﴿ :إً ٍذ قى ى َّ ً
ً َّ ً
ين
يك ىكىرافًعي ى
يسى إًنّْي يمتىػ ىوفّْ ى
ك إًلى َّي ىكيمطى ّْه ير ىؾ م ىن الذ ى
اؿ اللوي يىاع ى
ىك ىف يركا﴾ ،9يقوؿ الفراء" :يقاؿ إف ىذا مقدـ كمؤخر ،كا٤بعُب فيو :إٍل رافعك إيل كمطهرؾ من

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.20
 -2معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 1ص.202
 -3سورة ا٤بائدة اآلية.91
 -4معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 1ص.202
 -5سورة إبراىيم اآلية.4
 -6معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 2ص.68
 -7سورة اإلنساف اآلية.2
 -8معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 3ص.409
 -9سورة آؿ عمراف اآلية.54
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الذين كفركا كمتوفيك بعد إنزايل إياؾ يف الدنيا فهذا كجو ،كقد يكوف الكبلـ غّب مقدـ كال
مؤخر ،فيكوف معُب متوفيك :قابضك" ،1يستشف من ىذا النص أف يف الكبلـ تقدَل كتأخّب
كتقديره :إٍل رافعك كمطهرؾ من الذين كفرك كمتوفيك بعد إنزالك من السماء.
َّ ً
ً
ً
ين ظىلى يموا ًم ٍن يك ٍم ىخ َّ
اصةن
﴿كاتَّػ يقوا ف ٍتػنىةن ىال تيصيبى َّن الذ ى
 -8األمر :أشار الفراء يف قولو تعاىل :ى
ىف اللَّوى ىش ًدي يد الٍعً ىق ً
ىكا ٍعلى يموا أ َّ
اب﴾" ،2أمرىم مث هناىم ،كفيو طرؼ من ا١بزاء كإف كاف هنيا ،كمثلو
ً
ودهي ىك يى ٍم ىال
قولو﴿ :قىالى ٍ
ساكًنى يك ٍم ىال يى ٍحط ىمنَّ يك ٍم يسلىٍي ىما يف ىك يجني ي
ت نى ٍملىةه يىاأىيُّػ ىها الن ٍَّم يل ا ٍد يخليوا ىم ى
يى ٍشعي يرك ىف﴾ ،3إذ أمرىم مث هناىم ،كفيو تأكيل ا١بزاء" ،4يشّب الفراء يف ىذه اآلية الكرٲبة إىل خركج
األمر عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل النهي ،كاألمر نوع من اإلنشاء الطليب.

 -9التعريض :قد تناكؿ الفراء فن التعريض يف مواضع متفرقة من كتابو معاٍل القرآف ،كنتبْب من
حديثو أف التعريض نوع من ا٣بفاء كتغطية الكبلـ ،كفيو قصد إىل الغرض بأسلوب أحسن من
أسلوب التصريح ا٤بباشر ،الذم يصل إىل الغرض مباشرة ،دكف مراعاة لقواعد الذكؽ ،أك ا٢بفاظ
على اآلخرينٖ ،ببلؼ التعريض الذم يتسلل يف رفق إىل ا٥بدؼ ،كينفذ إىل الغرض دكف أف
يصطدـ بقواعد الذكؽ ،أك يطغى على الكرامة اإلنساف.
ض ىال وؿ يمبًي ون﴾ ،5كا٤بعُب
يقوؿ الفراء يف قولو تعاىل﴿ :قي ًل اللَّوي ىكإًنَّا أ ٍىك إًيَّا يك ٍم لى ىعلىى يى ندل أ ٍىك فًي ى
﴿كإًنَّا أ ٍىك إًيَّا يك ٍم﴾" :إنا لضالوف أك مهتدكف ،كإنكم أيضا لضالوف أك مهتدكف ،كىو
يف قولو :ى

يعلم أ ٌف رسولو ا٤بهتدل ،كأف غّبه الضاؿ :فأنت تقوؿ يف الكبلـ للرجل إف أحدنا لكاذب،
فكذبتو تكذيبا غّب مكشوؼ .كىو يف القرآف كيف كبلـ العرب كثّب :أف يوجو الكبلـ إىل أحسن
مذاىبو إذا عرؼ ،كقولك :كا﵁ لقد قدـ فبلف ،كىو كاذب ،فيقوؿ العامل :قل إف شاء ا﵁ ،أك
قل يف ما أظن ،فيكذبو بأحسن من تصريح التكذيب" ،6كعلى ىذا ٲبكننا القوؿ أف الفراء قد

 -1معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 1ص.219
 -2سورة األنفاؿ اآلية.8
 -3سورة النمل اآلية.18
 -4معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 2ص.380
 -5سورة سبأ اآلية.24
 -6معاٍل القرآف ،الفراء ،ج 2ص.219
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ٙبدث عن أدكات ببلغية كثّبة منها :أغراض ا٣برب ،كصور خركج الكبلـ على غّب مقتضى
الظاىر كااللتفات كالتعبّب عن ا٤باضي بلفظ ا٤بستقبل كعاكسو كاستعماؿ لفظ ا١بمع يف معُب
الواحد ،كٙبدث عن التقدَل كالتأخّب ،كعن ا٢بذؼ بأنواعو ،كالفصل كالوصل ،كالتشبيو،
كاالستعارة ،كآّاز ،كا٤بشاكلة كالفواصل.
كمهما يكن من شيء فإف كتاب معاٍل القرآف للفراء ،كاف لو أثر عظيم على كثّب من
العلماء ،كخاصة ا٤بفسرين الذين اغَبفوا من ٕبر علمو كفضلو ،كما كاف لو أثر بارز يف كثّب من
أبواب الببلغة.

ثانيا :أبو عبيدة(ت210ىػ):
ال شك أف الدرس القرآٍل ارتبط ارتباطا كثيقا بالقرآف الكرَل ،فمنو انطلق كإليو يعود،
ك٥بذا كاف الدرس الببلغي عند ا٤بتقدمْب خاصة ،مرتبطا بدراستهم للقرآف الكرَل ،كاظهارىم
موافقتهم لطرائق العرب يف تعابّبىم ،كيف ىذا اإلطار ألف أبو عبيدة كتاب مهم كىو (٦باز
إيل الفضل بن
القرآف) ،كيركل أف أبا عبيد قاؿ يف سبب تأليفو ىذا الكتاب ما يأيت" :ارسل ٌ
الربيع إىل البصرة يف ا٣بركج إليو ،فقدمت عليو ،فلما استأذنت عليو ،أذف يل ،كىو يف ٦بلس لو
طويل عريض ،فيو بساط كاحد قد مؤله ،كيف صدره فرش عالية ال يرتقي إليها إال على كرسي،
كىو جالس عليها ،فسلمت عليو بالوزارة ،فرد كضحك ،كاستدناٍل حٌب جلست إليو على فرشة،
مث سألِب كألطفِب كباسطِب كقاؿ :أنشدٍل ،فأنشدتو ،فطرب كضحك كزاد نشاطو ،مث دخل رجل
يف زم الكتاب ،لو ىيئة ،فأجلسو إىل جانب كقاؿ لو :أتعرؼ ىذا؟ قاؿ :ال ،قاؿ ىذا أبو
عبيدة ،عبلمة أىل البصرة ،أقدمناه لنستفيد من علمو ،فدعا لو الرجل كقرظو لفعلو ىذا ،قاؿ يل:
إٍل كنت إليك مشتاقا ،كقد سألت عن مسألة أفتأذف أف أعرفك إياىا ،فقلت :ىات .قاؿ :قاؿ
الشي ً
ٍج ًح ً
اطي ًن﴾ ،1كإ٭با
ج فًي أ ٍ
كس َّ ى
ىص ًل ال ى
ا﵁ عز كجل﴿ :إًنَّػ ىها ىش ىج ىرةه تى ٍخ ير ي
يم طىلٍعي ىها ىكأىنَّوي يرءي ي

 -1سورة الصافات اآلية.65
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يقع الوعد كاإليعاد ٗبا عرؼ مثلو ،كىذا مل يعرؼ .فقلت :إ٭با كلٌم ا﵁ العرب على قدر كبلمهم.
أما ٠بعت قوؿ أمرئ القيس:1
ًً
ً
كأنياب أى ٍغ و
ً
واؿ
كم ٍستىػنَّةه يزٍر هؽ
كالم ٍش ىر ُّ
في يمضاجعي * ي
أتىقتيػليني ى
كىم مل يركا الغوؿ قط ،كلكنٌهم ٤با كاف أمر الغوؿ يهو٥بم .فاستحسن الفضل ذلك،
ٌ
كاستحسنو السائل ،كاعتقدت من ذلك اليوـ أف أضع كتابا يف القرآف يف مثل ىذا كأشباىو ،كما
ٰبتاج إليو من علمو .فلما رجعت إىل البصرة ،علمت كتايب الذم أ٠بيتو (آّاز).
كسألت عن الرجل ،فقيل يل :ىو من كتاب الوزير كجلسائو ،كىو إبراىيم بن إ٠باعيل
الكاتب" ،2كىذا التشبيو ال يشَبط أف يكوف معركفا يف ا٣بارج ،بل يكفي كونو مركوزا يف ال ٌذىن
كا٣بياؿ.
يتضح ٩با سبق أف تأليف كتاب آّاز كاف سبب مسألة ببلغية يف القرآف ،تتعلق بالتشبيو
الشي ً
اطي ًن﴾ ،3فبل غرابة أف ٪بد أ ٌف أبا عبيدة يهتم بإيضاح
كس َّ ى
كقولو تعاىل﴿ :طىلٍعي ىها ىكأىنَّوي يرءي ي

ا٤بسائل البيانية ا٤بوجودة يف القرآف ،كٯبد ٥با ما ٲباثلها يف كبلـ العرب كأساليبهم يف التعبّب كقد
صارت ىذه ا٤بسائل يف البياف العريب.4
توضح اىتماـ أيب عبيدة يف كتابو ،كتي ّْبْب مدل كضوح ىذه
كمن األدكات الببلغية الٍب ٌ
ا٤بسائل كنضجها يف ىذا الكتاب ،نذكر منها:

 -1المجاز:

كلمة آّاز عند أيب عبيدة ال تعِب ما اصطلح عليو أىل الببلغة من اللفظ

ا٤بستعمل يف غّب ما كضع لو لعبلقة مع قرينة دالة على عدـ إرادة ا٤بعُب األصلي.

 -1ديواف امرئ القيس ،ضبط كتصحيح مصطفى عبد الشايف ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1425(/5ق2004-ـ)،
ص.125
 -2يراجع كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ابن خلكافٙ ،بقيق ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،مكتبة النهضة ا٤بصرية ،ج4
ص.324 ،323
 -3سورة الصافات اآلية.65
 -4ا٤بعاٍل يف ضوء أساليب القرآف ،عبد الفتاح الشْب ،دار الفكر العريب دمشق ،ص.14
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فكلمة آّاز الٍب جاءت يف عنواف كتابو أكسع داللة كأرحب أفقا ٩بٌا ح ٌددىا بو الببلغيوف
فيما بعد ،فهي عنده الطريق الٍب سلكها القرآف يف التعبّب عن ا٤براد ،ال على مستول األسلوب
فحسب ،بل على مستول ا٤بفردات أيضا.1
كبناء على ما سبق فآّاز عنده االنتقاؿ يف التعبّب من كجو آلخر ،أك االنتقاؿ من تعبّب
قريب إىل تعبّب بعيد غّب معهود لغّب العريب األصيل ،أك الرخصة يف التعبّب ٗبعُب التجاكز ،أك
االنتقاؿ من ا٤بعُب القريب ،أك الَبكيب ا٤بعهود لؤللفاظ أك العبارات ،إىل معاف كتراكيب أخرل،
اقتضاىا الكبلـ.
ار
تعرض لو من غّب تسمية ،يقوؿ أبو عبيدة يف قولو تعاىل ﴿ :ىكالنػ ى
َّه ى
 -2المجاز العقليٌ :
ً ً
ك ىآلي و
ً
ات لًىق ٍووـ ييػ ٍؤًمنيو ىف﴾٦" :2بازه ٦باز ما كاف العمل فيو لغّبه ،أم :يبصر
يم ٍبص نرا إً َّف في ىذل ى ى
فيو ،أال ترل أف البصر إ٭با ىو يف النهار ،كالنهار ال يبصر ،كما أف النوـ يف الليل ،كال يناـ الليل
3
بصر فيو،
فإذا نيم فيو قالوا :ليلو نائم كهناره صائم"  ،فأضاؼ (اإلبصار) إىل (النٌهار) ،كإٌ٭با يي ى
كلكن ٤با كاف مفهوما يف كبلـ العرب معناه ،خاطبهم ٗبا يف لغتهم ككبلمهم.
ٌ
ً
ً
ً
ً
ين
اؾ نىػ ٍعبي يد ىكإًيَّ ى
 -3االلتفات :يقوؿ أبو عبيدة يف قولو تعاىل ﴿ :ىمالك يىػ ٍوـ الدّْي ًن إًيَّ ى
اؾ نى ٍستىع ي
ط الٍمستى ًقيم﴾(" :4مالً ً
ك يىػ ٍوًـ الدّْي ًن) حدث عن ٨باطبة غائب ،مث رجع فخاطب
ٍاى ًدنىا ّْ
ى
الص ىرا ى ي ٍ ى
اؾ نػىعب يد كإًيَّ ى ً
ً
ْب ٍاى ًدنىا﴾ ،5كيشّب يف ىذه اآلية أ ٌف ىناؾ انتقاؿ من
اؾ نى ٍستىع ي
شاىدا فقاؿ﴿ :إيَّ ى ٍ ي ى
الغائب إىل ا٤بخاطىب .كيكرر التنبيو إىل ىذه الصورة يف قولو تعاىل﴿ :حتَّى إً ىذا يك ٍنتيم فًي الٍ يفل ً
ٍك
ى
ٍ
ٌ
6
يح طىيّْب وة كفى ًرحوا بً ىها جاءتٍػ ىها ًريح ىع ً
ف﴾  ،فيقوؿ" :كمن ٨باطىبتو ٨باطبة
اص ه
ه
ىك ىج ىريٍ ىن بً ًه ٍم بً ًر و ى ى ي
ىى

 -1يراجع البحث الببلغي عند العرب ،شفيع السيد ،ص.19
 -2سورة النمل اآلية.86
٦ -3باز القرآف ،معمر بن ا٤بثُب أبو عبيدة ٙ ،بقيق ٧بمد فؤاد ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة1381ق ،ج 2ص.96
 -4سورة الفاٙبة اآلية.6 ،5 ،4
٦ -5باز القرآف ،معمر بن ا٤بثُب أبو عبيدة ،ج 1ص.23
 -6سورة يونس اآلية.22
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الشاىد ،حٌب تركت كحولت ٨باطبتو ىذه إىل ٨باطبة الغائب قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىحتَّى إًذىا يك ٍنتي ٍم
فًي الٍ يفل ً
ٍك ىك ىج ىريٍ ىن بً ًه ٍم﴾.1

كالنص اآليت يي ٌبْب نظرة أيب عبيدة إىل ٦باز القرآف .قاؿ" :ففي القرآف ما يف الكبلـ العريب من
الغريب كا٤بعاٍل ،كمن ا﵀تمل من ٦باز ما اختصر ،ك٦باز ما حذؼ ك٦باز ما كف عن خربه،
ك٦باز ما جاء لفظو لفظ الواحد ككقع على ا١بميع ،ك٦باز ما جاء لفظو لفظ ا١بميع ككقع معناه
على االثنْب ،ك٦باز ما جاء لفظو خرب ا١بميع على لفظ خرب الواحد ،ك٦باز ما جاء ا١بميع يف
ا٤بكرر للتوكيد ،ك٦باز آّمل استغناء عن كثرة
موضع الواحد إذا أشرؾ بينو كبْب أخر مفرد ،ك٦باز ٌ
التكرير ،ك٦باز ا٤بقدـ كا٤بؤخر ،ك٦باز ما ٰبوؿ من خربه إىل خرب غّبه بعد أف يكوف من سببو،
فجعل خربه للذم من سببو كيَبكو ىو".2
يتضح من ىذا النص أ ٌف أبا عبيدة يشّب إىل عدد من األدكات الببلغية ٗبفهومها عند
الببلغيْب ،كإف كاف ال يذكر أ٠باءىا .فنجده يشّب إىل التقدَل كالتأخّب،كما يشّب إىل بعض
أقساـ اإلنشاء الطليب كاالستفهاـ كاألمر ،كيشّب إىل اإلٯباز 3كإىل آّاز العقلي 4كآّاز ا٤برسل،5
كاالستعارة كااللتفات كغّبىا من أدكات الببلغة الٍب تيسهم يف ال ٌدرس الببلغي.
ىذه ىي اللٌبنات األكىل الٍب كضعها أبو عبيدة يف صرح الببلغة العربية ،كىي خالية من
التحديدات ،كالتعليبلت كالتقسيمات الببلغية ا٤بعركفة ،كلكن يكفيو فخرا أنو كجو الدارسْب
التمرس ّٔما ،كلعلو كاف يعتقد أ ٌف ذلك يؤدم إىل تكوين
لدراسة القرآف الكرَل ،كالشعر العريب ،ك ٌ
الذكؽ األديب السليم.

ثالثا :الجاحظ أبو عمرك بن بحر (ت255ىػ):

يعترب ا١باحظ أكؿ من كضع للمعتزلة األسس البيانية الٍب تقوـ عليها نظرية النظم كأكؿ
من حدد معامل ا٤بذىب االعتزايل يف إعجاز القرآف ،كذلك ٗبا قاـ بو من الرد على النظٌاـ
٦ -1باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب  ،ج 1ص.11
 -2يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.19 ،18
 -3يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.110 ،100 ،47
 -4يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.182 ،279
 -5يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.218 ،186 ،91
04

الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير

مدخل:

1
الرد على أصحاب ا٤بعاٍل الذين يقيسوف ٝباؿ الشعر ٗبعانيو ،مث
كأنصاره  ،كما قاـ بو كذلك من ٌ
ٗبا أظهره من القيم الفنية الٍب تعود إىل ٝباؿ الصياغة اللفظية كالتبلزـ اللفظي كاالنسجاـ الصويت
كالبديع.
كالواقع أ ٌف ا١باحظ قد ساىم يف رسم ا٣بطوط ا٥بامة ٤بسار ال ٌدرس الببلغي ،كأشار إىل
كثّب من مباحثو كقضاياه الٍب أفاد منها دارسوا الببلغة ،كالنقد ،كاألدب ،2يف العصور الٍب تلت
من بعده.
توسع يف دراسة ىذا العلم
كا١باحظ ييع ٌد ٕبق مؤسس علم الببلغة العربية ،فهو ٌأكؿ من ٌ
كأعطاه الكثّب من نشاطو األديب كالفكرم ،كىو ٌأكؿ من ٝبع ما يتٌصل بو من كبلـ سابقيو
كمعاصريو ،كشرحو ،كأضاؼ إليو أفكاره كآراءه ا٣باصة ،3ككل ما اىتدل إليو من حقائق ببلغية
كانت ٥با أثر كبّب كاضح يف تاريخ الببلغة.
كقد ٙب ٌدث ا١باحظ عن الببلغة كالبياف كالبديع ،كىي مصطلحات استقرت كأخذت
داللتها بعد عهده ،لذا حْب ننظر يف الفركؽ عنده ال نكاد ٪بدىا ،ككأنٌو يريد ّٔا كبالفصاحة
حسن التعبّب ككضوحو كبيانو ،كلذلك ال ٯبد الباحث يف ببلغتو فاصبل بْب علومها الثبلثة؛ ألف
ىذا الفصل مل يكن معركفا يف عهده أيضا ،كبذلك تكوف الببلغة عند ا١باحظ "فن القوؿ" أك
يعرب بو األديب.
األسلوب الذم ٌ
تتفرع
كينطوم ٙبت ذلك مصطلحات (الببلغة) ك(الفصاحة) ك(البياف) ك(البديع) ،الٍب ٌ
4
تعرضو لبعض ا٤بسائل الٍب كاف ٥با
خبلؿ
من
كىذا
،
إىل موضوعات عاًف ا١باحظ الكثّب منها
ٌ
أثر بالغ يف ال ٌدرس الببلغي.
كالبياف عند ا١باحظ ىو الكشف كاإليضاح كالفهم ،قاؿ" :البياف اسم جامع لكل شيء
كشف لك قناع ا٤بعُب ،كىتك ا٢بجاب دكف ضمّب ،حٌب يفضي السامع إىل حقيقتو ،كيهجم

 -1يراجع مقدمة يف األصوؿ الفكرية للببلغة كإعجاز القرآف ،أٞبد أبو زيد ،ص.54 ،53
 -2يراجع اإلعجاز يف دراسات السابقْب-دراسة كاشفة ٣بصائص الببلغة العربية كمعايرىا ،عبد الكرَل ا٣بطيب ،دار الفكر
العريب بّبكت ط1974/1ـ ،ص.174
 -3يف تاريخ الببلغة العربية ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية بّبكت ،ص.51
 -4الببلغة عند ا١باحظ ،أٞبد مطلوب ،ص.74
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على ٧بصولو كائنا ما كاف ذلك البياف ،كمن أم جنس كاف ذلك الدليل ،ألف مدار األمر،
كالغاية الٍب ٯبرم إليها القائل كالسامع ،إ٭با ىو الفهم ،كاإلفهاـ ،فبأم شيء بلغت اإلفهاـ،
كأكضحت عن ا٤بعُب ،فذلك ىو البياف يف ذلك ا٤بوضع" ،1كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف الوظيفة األساسية
للبياف ىي الفهم كاإلفهاـ.
كقد كقف عند :ا٣برب ،اإلٯباز ،كا٢بذؼ ،كاإلطناب ،كالتكرار ،كا٤بساكاة ،كالوصل،
كالتشبيو ،كآّاز ،كاالستعارة ،كا٤بثل ،كالكناية ،كالتعريض ،كاإلشارة ،كاالحَباس ،كالسجع،
كا٤بقابلة ،كحسن التقسيم ،كا٥بزؿ الذم يراد بو ا١بد ،كاالقتباس ،كحسن االبتداء كاالنتهاء،
كغّبىا ،2من األدكات الببلغية الٍب تيسهم يف ال ٌدرس الببلغي.
كمن األدكات الببلغية الٍب ذكرىا ا١باحظ نورد بعضا منها باختصار:

 -1مراعاة مقتضى الحاؿ:

أشار ا١باحظ إىل مراعاة مقتضى ا٢باؿ يف خطابو للعرب

كأىل الكتاب ،يقوؿ" :كرأينا ا﵁ تبارؾ كتعاىل ،إذا خاطب العرب كاألعراب أخرج الكبلـ ٨برج
اإلشارة كالوحي كا٢بذؼ ،كإذا خاطب بِب إسرائيل أك حكى عنهم ،جعلو مبسوطا كزاد يف
الكبلـ ،فأصوب العمل اتباع آثار العلماء ،كاالحتذاء على مثاؿ القدماء ،كاألخذ ٗبا عليو
ا١بماعة" ،3كيفهم من كبلمو أ ٌف الوظيفة األساسية يف الببلغة ىي مراعاة مقتضى ا٢باؿ.
 -2اإليجازٙ :ب ٌدث عن اإلٯباز يف القرآف الكرَل ،فقاؿ" :كيل كتاب ٝبعت فيو آيات من
القرآف ،لتعرؼ ّٔا فصل ما بْب اإلٯباز كا٢بذؼ ،كبْب الزكائد كالفضوؿ كاالستعارات ،فإذا قرأهتا
رأيت فضلها يف اإلٯباز ،كا١بمع للمعاٍل الكثّبة باأللفاظ القليلة ،على الذم كتبتو لك يف باب
ص َّدعيو ىف ىع ٍنػ ىها ىكىال
اإلٯباز كترؾ الفضوؿ ،فمنها قولو حْب كصف ٟبر أىل ا١بنة ﴿ :ىال يي ى
ييػ ٍن ًزفيو ىف﴾ ،4كىاتاف الكلمتاف قد ٝبعتا ٝبيع العيوب ٟبر أىل الدنيا.

 -1البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.56
 -2يراجع الببلغة عند ا١باحظ ،أٞبد مطلوب ،ص75 ،74
 -3ا٢بيواف ،ا١باحظٙ ،بقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط1388(/3ق1969-ـ) ،ج1
ص.94
 -4سورة الواقعة اآلية.19
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وع وة
كمنو قولو عز كجل حْب ذكر فاكهة أىل ا١بنة ،فقاؿ تعاىل ﴿ :ىال ىم ٍقطي ى
وع وة﴾ٝ ،1بع ّٔاتْب الكلمتْب ٝبيع تلك ا٤بعاٍل .كيقوؿ" :كىذا كثّب قد دلٌلتك عليو،
ىم ٍمني ى
أردتو فموضعو مشهور".2

ىكىال
فإف

كعرفو بنوعيو :إيجاز الحذؼ ،كإيجاز القصرٌ ،أما إٯباز ا٢بذؼ فقد فتح لو بابا يف
ٌ
كتابو (البياف كالتبيْب) بعنواف (باب من كبلـ ٧بذكؼ) ،كذكر لو أمثلة كثّبة منها" :إف ا٤بهاجرين
بأهنم أككا كنصركا ،كفعلوا ،قاؿ النيب صلى ا﵁ عليو
فضلونا ٌ
قالوا :يا رسوؿ ا﵁ إ ٌف األنصار قد ٌ
كسلم :أتعرفوف ذلك ٥بم .قالوا :نعم ،قاؿ :فإف ذاؾ ليس يف ا٢بديث غّب ىذا .يريد :إف ذاؾ
شكر كمكافأة" ،3يريد ىذا ا٤بعُب؛ كىذا اختصار من كبلـ العرب كىو من أفصح كبلمهم؛
فاكتفى منو بالضمّب ألنو قد علم معناه.
تعرض لو من غّب تسمية ،قفد علٌق على قوؿ اإلماـ علي -رضي
ك ٌأما إٯباز القصر فقد ٌ
ا﵁ عنو -قيمة كل امرئ ما ٰبسن بقولو" :فلو مل نقف من ىذا الكتاب إال على ىذه الكلمة
لوجدناىا شافية كافية ك٦بزئة مغنية ،بل لوجدناىا فاضلة عن الكفاية ،كغّب مقصرة عن الغاية
كأحسن الكبلـ ما كاف قليلو يغنيك عن كثّبه".4

 -3اإلطناب:

يرل ا١باحظ أف اإلطناب مواضعو كما لئلٯباز مواضعو ،كٰبدد العبلقة بْب

اإلطناب كاإلطالة ،موضحا مٌب يكوف اإلطناب ليس بإطالة كمٌب يكوف إطالة ،يقوؿ" :كقد
بقيت -أبقاؾ ا﵁ -أبواب توجب اإلطالة ،كٙبوج إىل اإلطناب ،كليس بإطالة مامل ٯباكز مقدار
ا٢باجة ،ككقف عند منتهى البغية ،كإ٭با األلفاظ على أقدار ا٤بعاٍل ،فكثّبىا لكثّبىا ،كقليلها
لقليلها ،كشريفها لشريفها ،كسخيفها لسخيفها ،كا٤بعاٍل ا٤بفردة ،البائنة بصورىا كجهاهتاٙ ،بتاج
من األلفاظ إىل أقل ٩با ٙبتاجو إليو ا٤بعاٍل ا٤بشَبكة ،كا١بهات ا٤بتلبسة ،كلو جهد ٝبيع اىل
الببلغة أف ٱبربكا من دكهنم عن ىذه ا٤بعاٍل ،بكبلـ كجيز يغِب عن التفسّب باللساف ،كاإلشارة

 -1سورة الواقعة اآلية.33
 -2ا٢بيواف ،ا١باحظ ،ج 3ص.86
 -3البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 2ص.278
 -4ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.83
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باليد كالرأس ٤با قدركا عليو" ،1كيفهم من كبلمو أ ٌف بعض ا٤بسائل توجب اإلطالة ،كالغرض منها
لئلقناع كالتأثّب.
كما ٌبْب لو كظيفتو الببلغية كىي ا٢باؿ كا٤بقاـ الذم يستدعيو ،فيقوؿ" :كٝبلة القوؿ يف
الَبداد أنٌو ليس فيو ح ٌد ينتهي إليو ،كال يؤتى على كصفو ،كإٌ٭با ذلك على قدر ا٤بستمعْب كمن
ردد ذكر قصة موسى كىود ،كىاركف كشعيب،
ٰبضره من العواـ كا٣بواص ،كقد رأينا ا﵁ عز كجل ٌ
كإبراىيم كلوط ،كعاد كٜبود .ككذلك ذكر ا١بنة كالنار ،كأمور كثّبة ،ألنو خاطب ٝبيع األمم من
العرب كأصناؼ العجم ،كأكثرىم غيب غافل ،أك معاند مشغوؿ الفكر ساىي القلب" ،2كمعناه
لكل مقاـ مقاؿ.
أ ٌف ٌ

 -4التشبيو:

يرل ا١باحظ أف التشبيو كسيلة ىامة من كسائل التعبّب عند العرب ،فهم

يلجؤكف إليو إذا أرادكا إجبلء ا٤بعاٍل كتوضيحها كتثبيتها يف األذىاف.
كمن ىنا كجدناه يعرض لو يف مواطن كثّبة من كتبو ،ككاف يرٌكز يف حديثو عن قضايا
التشبيو كمسائلو على أجناس ا٤بشبو بو يف الشعر العريب ككبلـ العرب.
كأشار إىل طريقة أىل العلم كاألدب يف التشبيو ،فقاؿ" :كقد يشبو الشعراء كالعلماء
كالبلغاء :اإلنساف بالشمس كالقمر ،كباألسد كالسيف ،كبا٢بية كبالنجم ،كال ٱبرجونو ّٔذه ا٤بعاٍل
إىل حد اإلنساف .كإذا ذموا قالوا :ىو الكلب كا٣بنزير ،كىو القرد كا٢بمار ،كىو الثور ،كىو
التيس ،كىو الذئب ،كىو ا١بي ىعل ،كىو القرنٍىب ،مث ال يدخلوف ىذه األشياء يف حدكد الناس كال
أ٠بائهم ،كال ٱبرجوف بذلك اإلنساف إىل ىذه ا٢بدكد كىذه األ٠باء .ك٠بوا ا١بارية غزاال ،ك٠بوىا
أيضا ًخشفا ،كمهرة ،كفاختة ،كٞبامة ،كزىرة ،كقضيبا ،كخيزرانا ،على ذلك ا٤بعُب ،كصنعوا مثل
ذلك بالربكج كالكواكب ،فذكركا األسد كالثور ،كا٢بمل كا١بدم ،كالعقرب كا٢بوت ،ك٠بوىا
بالقوس كالسنبلة كا٤بيزاف".3
كيرل أيضا أف يكوف كجو الشبو يف ا٤بشبو بو أمت منو يف ا٤بشبو ،كأف يكوف ا٤بشبو بو أشهر
بوجو الشبو من ا٤بشبو يقوؿ" :ىذا كا٢بمار ىو الذم ضرب بو القرآف ا٤بثل يف بعد الصوت،
 -1ا٢بيواف ،ا١باحظ ،ج 6ص.8 ،7
 -2البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.105
 -3ا٢بيواف ،ا١باحظ ،ص.212
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وىا ىكمثى ًل ال ً
َّ ً
ً
ٍح ىما ًر
ين يح ّْمليوا التػ ٍَّوىراةى ثي َّم لى ٍم يى ٍحملي ى ى
كضرب بو ا٤بثل يف ا١بهل ،فقاؿ ﴿ :ىمثى يل الذ ى
ارا﴾ ،1فلو كاف شيء من ا٢بيواف أجهل ٗبا يف بطوف األسفار من ا٢بمار ،لضرب ا﵁
يى ٍح ًم يل أ ٍ
ىس ىف ن

بو ا٤بثل" ،2كيشّب ىنا ،إىل أ ٌف ا٢بيواف ٰبمل كتبا ال يدرم ما فيها كال يعقلها ،كالوظيفة الببلغية
الصور إٌ٭با ىي للتخويف كالتفزيع.
من التشبيو ّٔذه ٌ
كا٢بقيقة أف ا١باحظ على كثرة ما كتب يف الببلغة ،مل يكن ييعُب بوضع ا٤بصطلحات ،أك
صياغة التعريفات كا٢بدكد ،كإ٭با كاف أديبا بليغا بطبعو كعقلو كذكقو ،فكاف يقف أماـ النصوص
ليشرحها ،أك يعلق عليها ،أك يدؿ على ما فيها من مواطن ا١بماؿ أك حسن البياف ،مستعينا على
ذلك بشواىد كثّبة ٲب ٌده ّٔا ٧بفوظ كافر من القرآف الكرَل ككبلـ العرب.
يقوؿ شوقي ضيف" :إف ا١باحظ قد أملٌ يف كتاباتو بالصور البيانية ا٤بختلفة ،كبكثّب من فنوف
البديع غّب أنو مل يسق ذلك يف تعريفاتو كٙبديداتو ،فقد كاف مشغوال بإيراد النماذج الببلغية،
كقلٌما عِب بتوضيح داللة ا٤بثاؿ على القاعدة الببلغية الٍب يقررىا" ،3كىذا مقارنة بالعصر الذم
كاف يعيشو.

رابعا :ابن قتيبة (ت276ىػ):

فقد كقف ابن قتيبة يف كتابو (تأكيل مشكل القرآف) عند كثّب من آم القرآف الكرَل ٯبلي
ما فيها من بياف ٩با كاف لو أثر عند علماء الببلغة كاإلعجاز فيما بعد با٤بوضوعات القرآنية
ا٤بتعددة.
كانت ا٤بعركة ٧بتدمة بْب أىل السنة كسائر الفرؽ اإلسبلمية ،باإلضافة إىل فرؽ أخرل
للرد على الطاعنْب يف القرآف لًما خفي عليهم ما
تى ٌ
تسَب باإلسبلـ كالباطنية كالشعوبية ،فتص ٌدل ٌ
يبْب أ ٌف القرآف نزؿ بألفاظ العرب كمعانيها،
فيو من فنوف القوؿ كأساليب الكبلـ ،فأراد أف ٌ
كمذاىبها يف اإلٯباز ،4كاالختصار ،كاإلطالة ،كالتوكيد ،كاإلشارة إىل الشيء ،كإغماض بعض
ا٤بعاٍل ،كإظهار بعضها ،كضرب األمثاؿ ٤با خفي.
 -1سورة ا١بمعة اآلية.5
 -2ا٢بيواف ،ا١باحظ ،ص.255
 -3الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ القاىرة1965ـ ،ص.56
 -4يراجع البياف العريب ،بدكم طبانة ،ص.33
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كذكر يف كتابو مسائل كثّبة يدخل معظمها ٙبت باب آّاز ،فتح ٌدث عن ا٤بقاـ كما
يقتضيو من الكبلـ على حسب ا٢باؿ ،كمن بْب ىذه األدكات ،ما يلي:

 -1فائدة الخبر :يصف ابن قتيبة القوـ الذين طعنوا يف القرآف بقصور العلم كسوء النظر،
﴿كتىػ ىرل َّ
س إًذىا
ألهنم نفوا الفائدة عن بعض األخبار الٍب كردت فيو ،منها قولو تعاىل :ى
الش ٍم ى
اؿ كىم فًي فىجوةو
ات ّْ ً
ات الٍيى ًمي ًن ىكإًذىا غى ىربى ٍ
طىلى ىع ٍ
ض يه ٍم ذى ى
ت تىػ ٍق ًر ي
ت تىػ ىز ىاكير ىع ٍن ىك ٍه ًف ًه ٍم ذى ى
الش ىم ى ي ٍ
ٍى
ًم ٍنوي﴾ ،1فقالوا :كما يف ىذا الكبلـ من فائدة؟ كما يف الشمس إذا مالت بالغداة كالعشي عن
الكهف من ا٣برب؟ ،كأم معُب ألطف ٩با أكدع ا﵁ ىذا الكبلـ؟ ،كإ٭با أراد ا﵁ عز كجل أف يعرفنا
لطفو للفتية كحفظو إياىم يف ا٤بهجع كاختياره ٥بم أصلح ا٤بواضع للرقود ،فأعلمنا أنو بوأىم كهفا
يف مقنأة ا١ببل-أم ال تصيبو الشمس -ألهنا تزكر عن مكاهنم كتستديره طالعة كجارية كغاربة،
كال تدخل عليهم فتؤذيهم ٕبرىا ،كتلفحهم بسمومها ،كتبلى ثيأّم" ،2كفائدة ا٣برب من الوظائف
األساسيٌة للخرب.
اجعل لًي لًسا ىف ً
ص ٍد وؽ فًي
 -2المجاز المرسل :يقوؿ ابن قتيبة يف قولو تعاىل ﴿ :ىك ٍ ى ٍ
ى
ً
ين﴾ ،3أم" :ذكرا حسنا ،فاللساف يف اآلية يراد بو الذكر ا٢بسن من باب إطبلؽ اسم
ٍاآلخ ًر ى
ا﵀ل على ا٢باؿ ،كقد يكوف من باب تسمية الشيء باسم آلتو ،ألف اللساف ىو آلة الكبلـ".4

ً
واح ٍرثى يك ٍم أىنَّى
سا يؤيك ٍم ىح ٍر ه
ث لى يك ٍم فىأٍتي ى
 -3االستعارة :أشار ابن قتيبة إىل قولو تعاىل﴿ :ن ى
5
ً
ً
ً
اس
اس لى يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم لبى ه
ش ٍئتي ٍم﴾  ،أم :مزدرع لكم كما تزرع األرض ،كمنو قولو تعاىل ﴿ :يى َّن لبى ه
لى يه َّن﴾" ،6ألف ا٤برأة كالرجل يتجرداف كٯبتمعاف يف ثوب كاحد ،كيتضاماف ،فيكوف كل كاحد
منهما لؤلخر ٗبنزلة اللباس".7

 -1سورة الكهف اآلية.17
 -2تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،دار الكتب العلمية بّبكت ،ص.20 ،21
 -3سورة الشعراء اآلية.84
 -4يراجع تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص.147 ،146
 -5سورة البقرة اآلية.223
 -6سورة البقرة اآلية.187
 -7تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص.141
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فاالستعارة عند ابن قتيبة جزء من آّاز ،بل ىو أكثره ،يقوؿ" :كنبدأ بباب االستعارة،
ألف أكثر آّاز يقع فيو" ،1كتشمل االستعارة عند ابن قتيبة أيضا ما يسميو الببلغيوف الكناية،
يقوؿ" :كيقولوف :لقيت من فبلف عرؽ القربة ،أم شدة كمشقة ،كأصل ىذا أف حامل القربة
يتعب يف نقلها ،حْب يعرؽ جبينو ،فاستعّب عرقها يف موضع الشدة" ،2كاالستعارة ىنا من آّاز
اللغوم.

وسى﴾" :3استفهاـ
ٍك بًيى ًمينً ى
 -4االستفهاـ :يقوؿ ابن قتيبة يف قولو تعاىل ﴿ :ىكىما تًل ى
ك يىا يم ى
اءليو ىف ىع ًن النَّبىًإ ال ىٍع ًظ ً
يم﴾،4
سى
تقريرم ،كاالستفهاـ التعجيب مستشهدا بقولو تعاىل ﴿ :ىع َّم يىػتى ى
ً
ً
كاالستفهاـ التوبيخي ٫بو قولو تعاىل﴿ :أىتىأٍتيو ىف ُّ
ين﴾ .5ا٤بنصفْب" .6كلذلك
الذ ٍك ىرا ىف م ىن ال ىٍعالىم ى

فإ ٌف ا١بهود الببلغية الٍب بذ٥با ابن قتيبة يف مصنفاتو ،من حيث ٝبع شتات ا٤بسائل الببلغية
ا٤ببعثرة ،كتبويبها كتصنيفها كالتعليق عليها ،مث نضمها يف عقد كاحد ،لتع ٌد عمبل جليبل ،كأثرا بارزا
من آثاره العلمية ا٤بتعددة الٍب أسهمت يف ال ٌدرس الببلغي.

خامسا :الزمخشرم (ت538ق):

ال يزاؿ كتاب الز٨بشرم إىل اليوـ التفسّب الوحيد الذم يعرض لببلغة القرآف على نطاؽ
كاسع ،كما يعترب أحد علماء الببلغة كاللغة كالتفسّب من خبلؿ مؤلفاتو ا٤بعركفة كأشهرىا كتاب
(الكشاؼ) يف التفسّب كالذم طبق فيو آراء عبد القاىر تطبيقا مستقصيا بديعا ،كقد كصل ىذا
التطبيق بكثّب من آرائو الٍب تدؿ على تعمقو كبعد غوره كفطنتو يف تصوير الداللة الببلغية
كإحاطتو ٖبواص العبارات ،بل أخص ا٣باص من مفرداهتا كتراكيبها.

 -1تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص.134
 -2ا٤بصدر نفسو ،ص.136
 -3سورة طو اآلية.17
 -4سورة النبأ اآلية.2
 -5سورة الشعراء اآلية.165
 -6التفسّب أساسياتو كا٘باىاتو ،فضل عباس ،ص.443 ،442
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استطاع الز٨بشرم أف يق ٌدـ صورة رائعة لتفسّب القرآف ،تعينو يف ذلك بصّبة نافذة،
تتغلغل يف مسالك التنزيل كتكشف عن خفياه كدقائقو ،1كما يعينو ذكؽ أديب مرىف يقيس
ا١بماؿ الببلغي قياسا دقيقا ،كما يطول فيو من كماؿ كٝباؿ.
كمن أىم األدكات الٍب ذكرىا الز٨بشرم:
 -1التقديم كالتأخير :يقوؿ الز٨بشرم يف تفسّب قولو تعاىل﴿ :كأىكفيوا بًع ٍه ًدم أ ً
يكؼ
ى
ىٍ
وف﴾ ،2أم" :أكفوا ٗبا عاىدٛبوٍل عليو من اإلٲباف يب كالطاعة يل(...أ ً
بًع ٍه ًد يكم كإًيَّام فىارىىب ً
يكؼ
ى ٍ ى ى ٍي
بًعه ًد يكم) ٗبا عاىدتكم عليو من حسن الثواب على حسناتكم (كإًيَّام فىارىب ً
وف) فبل تنقضوا
ى ى ٍىي
ىٍ ٍ
اؾ نػى ٍعبي يد)" ،3كيشّب
عهدم ،كىو من قولك :زيدا رىبتو ،كىو أككد يف إفادة االختصاص من (إًيَّ ى
اؾ) على الفعل (نىػ ٍعبي يد) لبلختصاص.
ىنا إىل أ ٌف تقدَل الضمّب(إًيَّ ى
اؾ نى ٍستى ًعين﴾" ،4فإف قلت مل
اؾ نىػ ٍعبي يد ىكإًيَّ ى
 -2االلتفات :قاؿ الز٨بشرم يف قولو تعاىل﴿ :إًيَّ ى
عدؿ عن لفظ الغيبة إىل لفظ ا٣بطاب ،قلت :ىذا يسمى االلتفات يف علم البياف :قد يكوف من
الغيبة إىل ا٣بطاب ،كمن ا٣بطاب إىل الغيبة كمن الغيبة إىل التكلم...كألف الكبلـ إذا نقل من
أسلوب إىل أسلوب كاف ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ،كإيقاظا لئلصغاء إليو من إجرائو
على أسلوب كاحد ،كقد ٚبتص مواقعو بفوائد".5
ص الن ً
َّاس ىعلىى ىحيىاةو﴾،6
﴿كلىتى ًج ىدنَّػ يه ٍم أ ٍ
ىح ىر ى
 -3التنكير :أشار الز٨بشرم إىل قولو تعاىل :ى
حيث قاؿ" :فإف قلت :مل قاؿ ( :ىعلىى ىحيىاةو) بالتنكّب ،قلت :ألنو أراد حياة ٨بصوصة ،كىي
ا٢بياة ا٤بتطاكلة" ،7كالغرض من ىذا التنكّب ىو االختصاص.

 -1الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،ص.219
 -2سورة البقرة اآلية.40
3
الكشاؼ ،الز٨بشرمٙ ،بقيق عادؿ عبد ا٤بوجود ،علي معوض ،مكتبة العبيكاف الرياض ط1998-1418(/1ـ) ،ج1
 ٌص.123
 -4سورة الفاٙبة اآلية.5
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.20 ،19
 ٌ -6سورة البقرة اآلية.96
7
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.155
 ٌ22
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ت قيػليوبي يك ٍم ًم ٍن بىػ ٍع ًد
س ٍ
 -4التشبيو :يقوؿ الز٨بشرم يف قولو تعاىل﴿ :ثي َّم قى ى
ً
ارةً أ ٍىك أى ىش ُّد قى ٍس ىو نة﴾" ،1فهي يف قسوهتا مثل ا٢بجارة (أك أشد قسوة)
ىكالٍح ىج ى
)...كإما على أك ىي يف أنفسها أشد
ىش ُّد قى ٍس ىونة
معطوؼ على الكاؼٌ :إما على معُب :أك مثل (أ ى
ٌ
ك فى ًه ىي
ىذلً ى
منها كأشد

قسوة ،كا٤بعُب أ ٌف من عرؼ حا٥با شبهها با٢بجارة أك قاؿ :ىي أقسى من ا٢بجارة ،فإف قلت :مل
قيل :أشد قسوة ،كفعل القسوة ٩با ٱبرج منو أفعل التفضيل كفعل التعجب ،قلت لكونو أبْب كأدؿ
على فرط القسوة".2

3
ٍف)
ٍف﴾  ،يقوؿ(" :غيل ه
 -5االستعارة :أشار الز٨بشرم إىل قولو تعاىل ﴿ :ىكقىاليوا قيػليوبنىا غيل ه
يتوصل إليها ما جاء بو ٧بمد -صلى ا﵁
ٝبيع أغلف ،أم :ىي خلقة كجبلة مغشاة بأغطية ال ٌ
عليو كسلم -كال تفقهو ،مستعار من األغلف الذم مل ٱبًب" ،4يريدكف بالقوؿ أ ٌف قلوبنا ٩بلوءة
علما ،ال ٙبتاج إىل ٧بمد صلى ا﵁ عليو كسلم كال غّبه ،كىذا استكبارا منهم.
ً ً ً
ور﴾ ،5يقوؿ
كيشّب إىل قولو تعاىل﴿ :إًنَّ ىما يى ٍخ ى
شى اللَّوى م ٍن عبىادهً الٍعيلى ىماءي إً َّف اللَّوى ىع ًزيزه غى يف ه
الز٨بشرم يف تفسّبه ٥بذه اآلية" :فإف قلت :فما كجو قراءة من قرأ( :إًَّ٭بىا ىٱبٍشى اللَّو ًمن ًعب ًادهً
ى ى ٍ ى
الٍعيلى ىماءي) كىو عمر بن عبد العزيز ،كٰبكى عن أيب حنيفة؟ قلت :ا٣بشية يف ىذه القراءة استعارة،
ا٤بخشي يف الرجاؿ بْب الناس من بْب ٝبيع
كا٤بعُب :إ٭با ٯبلهم كيعظمهم ،كما يٯبى ُّل ا٤بهيب
ٌ
عباده".6
وؿ يىالىٍيتىنًي
ض الظَّالً يم ىعلىى يى ىديٍ ًو يىػ يق ي
 -5الكناية :يقوؿ الز٨بشرم يف قولو تعاىل ﴿ :ىكيىػ ٍوىـ يىػ ىع ُّ
7
الر يس ً
"عض اليدين كاألنامل كالسقوط يف اليد كأكل البناف كحرؽ
ت ىم ىع َّ
اتَّ ىخ ٍذ ي
وؿ ىسبً نيال﴾  ،أمٌ :
األسناف كاألرـ كقرعها ،كنايات عن الغيظ كا٢بسرة ،ألهنا من ركادفها فيذكر الرادفة كيدؿ ّٔا على

 -1سورة البقرة اآلية.74
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.145
 ٌ -3سورة البقرة اآلية.88
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.151
 ٌ -5سورة فاطر اآلية .28
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.633
 ٌ -7سورة الفرقاف اآلية.27
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ا٤بردكؼ فّبتفع الكبلـ بو يف طبقة الفصاحة ،كٯبد السامع عنده يف نفسو من الركعة
كاالستحساف ماال ٯبده عند لفظ ا٤بكُب عنو" ،1كالغرض من ىذه الكناية يف اآلية الكرٲبة ىو
ا٢بسرة كالنٌدـ.
وى َّن
وى َّن ًم ٍن قىػ ٍبلً أى ٍف تى ىم ُّ
س ي
 -6المشاكلة :يقوؿ الز٨بشرم يف قولو تعاىل ﴿ :ىكإً ٍف طىلَّ ٍقتي يم ي
اح
ضتي ٍم إًَّال أى ٍف يىػ ٍع يفو ىف أ ٍىك يىػ ٍع يف ىو الَّ ًذم بًيى ًدهً عي ٍق ىدةي النّْ ىك ً
ف ىما فىػ ىر ٍ
ىكقى ٍد فىػ ىر ٍ
ص ي
ضتي ٍم لى يه َّن فى ًر ى
يضةن فىنً ٍ
ب لًلت ٍق ىول﴾ ،2يعِب" :إال أف تعفوا ا٤بطلقات عن أزكاجهن فبل يطالبنهم بنصف
ىقر ي
ىكأى ٍف ٍتع يفوا أ ى

ا٤بهر...أك يعفو الويل الذم يلي عقد نكاحهن ،كىو مذىب الشافعي ،كقيل :ىو الزكج ،كعفوه
أف يسوؽ إليها ا٤بهر كامبل كىو مذىب أيب حنيفة ،كاألكؿ ظاىر الصحة ،كتسمية الزيادة على
ا٢بق عفوا فيها نظر إال اف يقاؿ :كاف الغائب عندىم أف يسوؽ إليها ا٤بهر عند التزكج ،فإذا

طلقها استحق أف يطالبها بنصف ما ساؽ إليها ،فإذا ترؾ ا٤بطالبة فقد عفا عنها ،أك ٠باه عفوا
على طريق ا٤بشاكلة" ،3يرل أف إطبلؽ العفو من باب ا٤بشاكلة.
كبناء على ما سبق أف الز٨بشرم مل تقف جهوده عند تطبيق القواعد الببلغية الٍب قررىا
عبد القاىر ا١برجاٍل يف كتابيو (دالئل اإلعجاز) ك(أسرار الببلغة) ،بل أضاؼ إليها أصوال مل
كضح كثّبا من القواعد الٍب قررىا عبد
يتعرض إليها عبد القاىر ا١برجاٍل ،باإلضافة إىل أنو ٌ
ٌ

القاىر.

كتطبيق القواعد الببلغية يف ىذه الصورة الٍب فعلها العبلمة الز٨بشرم يف تفسّبه
ا٥بْب ،فليس التطبيق يف ا٤بسائل النحوية مثل التطبيق يف ا٤بسائل
"الكشاؼ" ليس باألمر ٌ
الببلغية ،ذلك ألنو يسهل على النحوم أف ٰبلٌل أك يعرب بعضا من النصوص ،أما ا٤بسائل
الببلغية فيصعب على الببلغي تطبيقها على النصوص األدبية٤ ،4با فيها من صعوبة ،أل ٌهنا تتعلٌق
بال ٌذىن.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.326
 ٌ -2سورة البقرة اآلية.237
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.258
 ٌ -4الببلغة القرآنية يف تفسّب الز٨بشرم كأثرىا يف الدراسات الببلغية٧ ،بمد أبو موسى ،مكتبة كىبة القاىرة مصر
ط1408(/2ق1988-ـ) ،ص.37،36
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كيرل ٧بمد أبو موسى أف تطبيقات العبلمة الز٨بشرم يف تفسّبه تعترب من إضافتو ماداـ
يضفي عليها من حسو كذكقو ،كيقوؿ أيضا" :كإذا كاف الز٨بشرم قد طبٌق كثّبا ٩با قرره عبد
القاىر فقد أضاؼ أصوال ببلغية مل يعرض ٥با عبد القاىر ،ك٭بى كثّبا من األصوؿ السابقة ،كحرر
كثّبا من ا٤بسائل".1
كعليو استطاع الز٨بشرم يف كشافو "أف يق ٌدـ صورة رائعة لتفسّب القرآف تعينو يف ذلك
بصّبة نافذة ،تتغلغل يف مسالك التنزيل كتكشف عن خفاياه كدقائقو ،كما يعينو ذكؽ أديب
مرىف يقيس ا١بماؿ الببلغي قياسا دقيقا ،كما يطول فيو من كماؿ كجبلؿ" ،2كمن ىنا كاف
فمع نزعتو االعتزالية ٪بد حديثو عن الدقائق
للز٨بشرم أثر كبّب فيمن أتى بعده من
ٌ
الببلغيْب ،ى
الببلغيٌة موضع ارتياح لكثّب ٩بٌن أتى بعده من الببلغيٌْب.

البيضاكم كمنهجو العلمي:
أ -التعريف بالبيضاكم:

ىو عبد ا﵁ بن أيب القاسم عمر بن ٧بمد بن أيب ا٢بسن على البيضاكم .ككاف يكُب بأيب
ا٣بّب ،كيلقب بناصر الدين كيعرؼ بالقاضي .3كالبيضاكم نسبة إىل مدينة البيضاء من ببلد فارس
٠بيت بذلك؛ ألف ٥با قلعة تظهر من بعد كيرل بياضها ككانت معسكرا للمسلمْب التابعة ٤بنطقة
شّباز ،4كىي مدينة كاقعة اآلف بإيراف.
كقد ليٌقب البيضاكم بالشّبازم نسبة إىل شّباز بكسر الشْب كىي من أعظم مدف فارس
حيث كلد يف إحدل مدهنا كترعرع فيها كتقلد القضاء فيها .كقد شاركو يف ىذا اللقب ٝبهرة من
العلماء أجبلء منهم اإلماـ أبو إسحاؽ الشّبازم ،كىو إبراىيم بن علي بن يوسف الفّبكز أبادم
أبو إسحاؽ الشّبازم.صاحب التنبيو كا٤بهذب يف الفقو ،كالنكت يف ا٣ببلؼ ،كاللمع كشرحو،
كالتبصرة يف األصوؿ الفقو كغّبىا ،تويف سنة ست كسبعْب كأربعمائة.5
 -1الببلغة القرآنية يف تفسّب الز٨بشرم كأثرىا يف الدراسات الببلغية٧ ،بمد أبو موسى ،ص.36
 -2الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،ص.255
 -3البداية كالنهاية ،إ٠باعيل بن كثّب ،مطبعة مكتبة ا٤بعارؼ بّبكت ط1977/2ـ ،ج 13ص.9
 -4يراجع معجم البلداف ،ياقوت ا٢بموم ،دار صادر بّبكت ط1995/2ـ ،ج 1ص.529
 -5يراجع البداية كالنهاية ،إ٠باعيل بن كثّب ،ج 12ص.124
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كمنهم اإلماـ قطب الدين الشّبازم .كىو ٧بمود بن مسعود بن مصلح الشّبازم،
صاحب التصانيف النافعة يف األصوؿ كا٤بنطق كا٥بيئة كالفلك كا٢بديث كالعلوـ العربية ،كلد بشّباز
سنة أربع كثبلثْب كستمائة كتويف بتربيز عاـ عشرة كسبعمائة.1
كقد ذيكر البيضاكم نسبو يف مقدمة كتابو (الغاية القصول يف دراية الفتول) حيث قاؿ:
"فأعلم أٍل قد أخدت الفقو عن كالدم موىل ا٤بوايل الصدر العايل ،كيل ا﵁ الوايل ،قدكة ا٣بلف
كبقية السلف ،كإماـ ا٤بلة كالدين أبو القاسم عمر قدس ا﵁ ركحو كىو عن كالده قاضي القضاة
السعيد فخر الدين ٧بمد بن اإلماـ ا٤باضي صدر الدين أيب ا٢بسن على البيضاكم قدس ا﵁
أركاحهم عن اإلماـ العبلمة ٦بّب الدين ،2مث ذكر سنده إىل رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم.
كيتبْب من ذلك أ ٌف البيضاكم كاف القاضي ابن القاضي ابن العامل كما ذكر.
ٌ

ب -مولده كنشأتو:

كلد القاضي ناصر الدين البيضاكم يف بلدة البيضاء ،التابعة ٤بنطقة شّباز .كقد غاب على
ا٤بؤرخْب تاريخ ميبلده فلم يذكركه يف كتبهم ،كمل يشر أحد من ا٤بَبٝبْب إىل تاريخ كالدتو ،كلكن
على التقريب فهو من علماء القرف السابع ككالدتو غالبا يف أكائل القرف السابع أكاخر القرف
السادس.
كأما نشأتو فقد نشأ البيضاكم يف بيت علم كبركة ،فأخذ العلم عن كالده كما تتلمذ على
كتدرج فيو إىل أف بلغ فيو درجة
شيوخ عصره يف ٨بتلف آّاالت ،فَب ىب يف مهد العلم كغذل بو ٌ
ساميةٝ ،بع فيها القرآف كعلومو كالفقو كأصولو كاللغة كعلومها ،كما برع يف علم الكبلـ كا١بدؿ
كا٤بنطق كالتاريخ كالفلسفة فقاؿ عنو العلماء :إنو كاف إماما مربزا نظارا خّبا صا٢با متعبدا فقيها
أصوليا متكلما مفسرا ٧بدثا أديبا ٫بويا مفتيا قاضيا عادال.3

 -1مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،أٞبد بن مصطفى زاده ،مطبعة االستقبلؿ الكربل ،ج 1ص.204
 -2الغاية القصول يف دراية الفتول ،القاضي عبد ا﵁ بن عمر البيضاكمٙ ،بقيق ٧بي الدين علي القرة ،مطبعة دار اإلصبلح
للطبع كالنشر كالتوزيع ،ج 1ص.148
 -3الفتح ا٤ببْب يف طبقات األصوليْب ،مصطفى ا٤براغي ،مطبعة ٧بمد أمْب رمج كشركاه بّبكت(1394ق1974-ـ) ،ج1
ص.88
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رحل البيضاكم مع كالده إىل شّباز عاصمة ببلد فارس ،فقد كانت شّباز آنذاؾ ملجأ
العلماء كالفقهاء قصدىا العلماء لوجود ا٤بن ّٔا ،إذ كانت بقية العامل اإلسبلمي يف اضطراب
كخوؼ من ىجمات التتار ا٤بغوليْب .فقضى البيضاكم يف شّباز أغلب حياتو كمل ٰبتج إىل
رحبلت يف طلب العلم ،إذ ٝبعت شّباز أكابر العلماء يف تلك الفَبة .فنهل البيضاكم من معْب
العلم كأتقنو فصار أستاذا يف كثّب من الفنوف ،مث قلد منصب قاضي القضاة بشّباز ،ككاف سبب
ترقية إىل ىذا ا٤بنصب ىو تفسّبه للقرآف يف كتابو (أنوار التنزيل كأسرار التأكيل) ،قاؿ ا٣بوانسارم:
"كقد صار ىذا الكتاب منشأ ترقياتو يف العامل ،كسبب تقربو عند سلطاف العصر ،كاختصاصو
ٗبنصب قضاء القضاة ،كذلك أنو كاف قد بعث إليو بكتاب تفسّبه ا٤بذكور ،فاستحسنو منو،
كأشار إليو بأف يطلب من ا٢بضرة السلطانية بأداء ىذا العمل السديد كلما يريد ،فقاؿ أريد قضاء
البيضاء ،لكي أترفع بو بْب أىل ديارم الذين كانوا ينظركف إيل بعْب التحقّب.1
مل ٲبكث البيضاكم يف منصب القضاء بشّباز فسرعاف ما ضرؼ منو لشدتو يف ا٢بق
فسعى يف سبيل اعادة منصبو فرحل إىل تربيز يف طلب القضاء قاؿ السبكي" :إف البيضاكم ٤با
صرؼ عن قضاء شّباز رحل إىل تربيز كصادؼ دخولو اليها ٦بلس درس لبعض الفضبلء ،فجلس
يف أخريات القوـ ٕبيث ال يعلم بو أحد ،فذكر ا٤بدرس نكتو زعم أف أحدا من ا٢باضرين ال يقدر
على جوأّا ،كطلب من القوـ حلها كا١بواب عنها ،فإف مل يقدركا فا٢بل فقط ،فإف مل يقدركا
فإعادهتا .فشرع البيضاكم يف ا١بواب فقاؿ :ال أ٠بع حٌب أعلم أنك فهمت فخّبه بْب اعادهتا
بلفظها أك معناىا ،فبهت ا٤بدرس .فقاؿ أعدىا بلفظها فأعادىا مث حلها كبْب أف يف ترتيبو إياىا
خبلؿ مث أجاب عنها كقابلهما يف ا٢باؿ ٗبثا٥با ،كدعنا ا٤بدرس إىل حلها فتعذر عليو ذلك .ككاف
الوزير حاضرا ،فأقامو من ٦بلسو كأدناه إىل جانبو ،كسألو من أنت فأخربه أنو البيضاكم كأنو جاء
يف طلب القضاء بشّباز ،فأكرمو كخلع عليو يف يومو كرده كقد قضى حاجتو ،2كقيل إنو استند يف
ذلك إىل شفاعة الشيخ ٧بمد الكحتائي الذم نصحو باالبتعاد عن منصب القضاء فانصاع
ألمره.
 -1ركضات ا١بنات٧ ،بمد األصبهاٍلٙ ،بقيق أسد ا﵁ إ٠باعيليات ،مطبعة مهر استوار طهرايل قم إيراف1391ق ،ج5
ص.134
 -2طبقات الشافعية الكربل ،تاج الدين السبكي ،مطبعة ا٢بسينية ا٤بصرية ،ج 5ص.59
27

الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير

مدخل:

كففي كبل الركايتْب شفع للبيضاكم يف تويل القضاء لعلمو ،أك شفع لو الشيخ الكحتائي،
كلكنو تركو كقضى بقية عمره يف الزىد كالعبادة كالتدريس كالتأليف.

ج -عقيدتو كمذىبو:

كاف البيضاكم متكلما أشعريا متصوفا شافعي ا٤بذىب ،ظهر ذلك يف كتاباتو يف التفسّب
كغّبىا من العلوـ الٍب كتب فيها كالفقو كا٤بنطق كالعقيدة.
ففي علم الكبلـ ،ألف كتاب الطوالع ،كاإليضاح ،كمصباح األركاح ،كغّبىا ،فكتابو
(طوالع األنوار) قاؿ فيو األسنوم (ت772ىػ)" :ىو كتاب دقيق للغاية كأجل ٨بتصر صنف يف
علم الكبلـ".1
كقد ظهر علم الكبلـ كالعقيدة األشعرية يف تفسّب البيضاكم ظهورا بيٌنا فقد كاف ٯبنح إىل
مذىب التأكيل يف تفسّب اآليات الٍب فيها ذكر الصفات ا٣بربية عن ا٤بوىل عز كجل فمثبل يف قولو
َّ ً
ً
سبّْ يحو ىف بً ىح ٍم ًد ىربّْ ًه ٍم ىكييػ ٍؤًمنيو ىف بً ًو ىكيى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف﴾.2
ين يى ٍحمليو ىف ال ىٍع ٍر ى
تعاىل﴿ :الذ ى
ش ىكىم ٍن ىح ٍولىوي يي ى
قاؿ البيضاكم (ت685ىػ)ٞ" :بلهم إياه كحفيفهم حولو ٦باز عن حفظهم كتدبّبىم لو أك كناية
عن قرّٔم من ذم العرش كمكانتهم عنده كتوسطهم من نفاذ أمره".3
ٌأما بالنسبة ٤بذىبو فقد كاف مذىب الشافعي أكثر انتشار يف ببلد فارس كخرساف كبغداد
كما حو٥با ،فكاف من تأثّب ذلك أف اختار البيضاكم مذىب الشافعي كدافع عنو كإف كاف قد
أتقن فقو بقية ا٤بذاىب ،إال أ ٌف مذىب الشافعي غلب على فقو فظهر يف مؤلفاتو.
كقد كاف كالد البيضاكم شافعي ا٤بذىب فكاف لذلك أثر يف تكوين شخصية البيضاكم
كاختياره ٤بذىب الشافعي .كقد صنفو (السبكي) ضمن فقهاء الشافعية ،ككذلك (األسنوم) يف
طبقات الشافعية ،فكاف يدرس فقو الشافعية لتبلميذه ،كما ألف كتاب الغاية القصول يف دراية
الفتول يف فقو الشافعية ،كشرح كتاب الشّبازم ا٤بسمى (بالتنبيو يف فقو الشافعية) كغّب ذلك.

 -1هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿٝ ،باؿ الدين األسنوم ،مطبعة السلفية بالقاىرة1343ق ،ج 1ص.5
 -2سورة غافر اآلية.8
 -3أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ،ناصر الدين البيضاكمٙ ،بقيق ٧بمد عبد الرٞبن ا٤برعشلي ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت
ط1418/1ق ،ج 5ص.52
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د -كفاتو:
تويف البيضاكم يف تربيز بببلد فارس ،كدفن يف خرانداب بتربيز على شرقي تربة ا٣بواجة
ضياء الدين ٰبٓب على ما ذكر ا٣بوانسارم .1ك ٌأما تاريخ كفاتو فقد اختلف فيو ا٤بؤرخوف .فقاؿ
السبكي ،كاألسنوم :سنة إحدل كتسعْب كستمائة ،2كقاؿ ابن كثّب يف تارٱبو ،كا٣بوانسارم،
كٝبهور ا٤بؤرخْب :تويف سنة ٟبس كٜبانْب كستمائة .3كقاؿ الشهاب ا٣بفاجي يف حاشيتو على
أنوار التنزيل" :كا٤بشهور الذم اعتمده كصححو ا٤بؤرخوف يف التواريخ الفارسية أنو تويف يف شهر
ٝبادل األكىل سنة تسع عشرة كسبعمائة تقريبا كيشهد لو ما يف آخر تارٱبو نظاـ التواريخ كىو
ا٤بعتمد" .4كلتباين ىذه األقواؿ يف تاريخ كفاتو حيث ال ٲبكن الَبجيح فا٤بعوؿ عليو ىو اآلخذ
بقوؿ ٝبهور ا٤بؤرخْب أنو تويف عاـ ٟبس كٜبانْب كستمائة كا﵁ أعلم بالصواب.
ق  -شيوخو:

تلقى البيضاكم العلم على كثّب من العلماء يف عصره ،فدرس الفقو كالقراءات كاللغة
كالنحو كا٤بنطق كغّبىا ،فقد كانت تربيز أنذاؾ ،قبلة العلماء يف ببلد فارس ،كمن أشهر شيوخ
البيضاكم ما يلي:
 -1كالده:

كاف البيضاكم أكؿ ما هنل من العلم ،حيث هنل من معْب كالده أبو القاسم عمر بن
٧بمد بن علي البيضاكم .ترجم لو صاحب كتاب شد اإلزار فقاؿ" :مقتدم عصره ،كأكحد
دىره ،كاف إماما متبحرا ٝبع بْب العلم كالتقول كتقلد القضاء بشّباز سنْب درس كأ٠بع كحدث
كركم عن شيخو عبد الرحيم بن عبد الرٞبن السجستاٍل .تويف يف ربيع سنة ٟبس كسبعْب
كستمائة كدفن بالضفة ا١بنوبية من ا٤بدرسة الغربية بالسوؽ الكبّب".5

 -1ركضات ا١بنٌات٧ ،بمد األصبهاٍل ،ج 5ص.134
 -2يراجع طبقات الشافعية الكربل ،السبكي ،ج 5ص ،59طبقات الشافعية ،األسنوم ،ج 1ص.283
 -3يراجع البداية كالنهاية ،ابن كثّب ،ج 13ص ،309ركضات ا١بنات ،األصبهاٍل ،ج 5ص.134
 -4عناية القاضي ككفاية الراضي ،شهاب ا٣بفاجي ،ج 1ص.4 ،3
 -5شد اإلزار يف حط األكزار عن زكار ا٤بزار ،معْب الدين الشّبازمٙ ،بقيق ٧بمد القزكيِب ،عباس إقباؿ ،مطبعة آّلس
طهراف (1368ق1949-ـ) ،ص.299
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تأثر البيضاكم بوالده كظهر ذلك يف فتواه ،فقد صرح بفتول كالده يف تفسّبه ألية
الصدقات فقاؿ" :ظاىر اآلية يقتضي ٚبصيص استحقاؽ الزكاة باألصناؼ الثمانية ،ككجوب
الصرؼ إىل كل صنف كجد منهم كمراعاة للتسوية بينهم قضية لبلشَباؾ ،كإليو ذىب الشافعي
رضي ا﵁ عنو ،كعن عمر كحذيفة كابن عباس كغّبىم من الصحابة كالتابعْب رضواف ا﵁ عليهم
أٝبعْب جواز صرفها إىل صنف كاحد ،كاختاره بعض أصحابنا ،كبو قاؿ األئمة الثبلثة كبو كاف
يفٍب شيخي ككالدم رٞبهما ا﵁ تعاىل" .1كقد ذكر اليافعي يف ترٝبتو لو أنو تفقو على أبيو ،2كقد
ذكر البيضاكم يف مقدمة كتابو (الغاية القصول يف دراية الفتول) إجازتو العلمية كسند أخذه
العلم من كالده إىل رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم.3
 -2الشيخ محمد ال ىك ٍحتىائًي:
كىو الشيخ ٧بمد بن ٧بمد الكحتائي الصويف ،كىو من شيوخ البيضاكم الذين صحبهم
كاقتدل ّٔم يف الزىد كالعبادة .فقد كاف البيضاكم يقتدم بالشيخ ال ىك ٍحتىائًي ،كيستجيب إلرشاده
كتوجيهو ،فقد لزمو البيضاكم كاقتدل بسلوكو يف الزىد كالعبادة إىل أف مات .فقد ذكر
(السبكي) يف الطبقات الكربل أف البيضاكم عندما صرؼ عن قضاء (شّباز) ،دخل (تربيز)
كمكث ّٔا ،فاستشفع من الشيخ ٧بمد بن ٧بمد ال ىك ٍحتىائًي لؤلمّب يف طلب القضاء ،فلما أتاه
على عادتو قاؿ إف ىذا الرجل عامل فاضل يريد االشَباؾ مع األمّب يف السعّب ،يعِب أنو يطلب
منكم مقدار سجادة يف النار ،كىي ٦بلس ا٢بكم ،فتأثر البيضاكم من كبلمو كترؾ ا٤بناصب
الدنيوية كالزـ الشيخ إىل أف مات ،4كصنف التفسّب بإشارة شيخو ،ك٤با مات دفن عند قربه.

ك -تالميذه:
تلقى العلم على البيضاكم عدد كبّب من التبلميذ إذ كانت لو الدركس كحلقات العلم،
كلكن التاريخ مل يسجل عنهم إال القليل ،كالسبب يف ذلك يرجع إىل قولنا بأف شهرة البيضاكم

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.282
 -2يراجع مرآة ا١بناف ،عبد ا﵁ اليافعي ،مطبعة مؤسسة األعلى للمطبوعات (1390ق1970-ـ) ،ج 4ص.220
 -3يراجع الغاية القصول يف دراية الفتول ،القاضي عبد ا﵁ بن عمر البيضاكم ،ص.15
 -4طبقات الشافعية الكربل ،السبكي ،ج 5ص.59
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العلمية شغلت ا٤بؤرخْب من النظر إىل تبلميذ البيضاكم كشيوخو ،إال قليبل ٩بن أشتهر منهم،
ك٩بن أشتهر من ىؤالء التبلميذ:

 -1جماؿ الدين الكسائي:

كىو ٝباؿ الدين ٧بمد بن أيب بكر بن ٧بمد ا٤بقرئ قاؿ أبو القاسم جنيد الشّبازم
صاحب كتاب شد اإلزار :كاف من علماء ا٤بشايخ بشّباز تتلمذ على القاضي إماـ الدين
البيضاكم درس الكتب ،كلو تصانيف فائقة منها :كتاب (نور ا٥بدل يف شرح مصابيح الدجى).
ككتاب (النجم يف األصوؿ) ،ك(سّب القرائح يف األحاجي) كغّبىا .كاف يعظ الناس كيدعوىم إىل
ا﵁ تعاىل سنْب كمرقده خلف درب كازركف يف رباط.1

 -2رزين الدين الخنجي:

كىو القاضي رزين الدين علي بن ركزّٔا بن ٧بمد ا٣بنجي ،قدكة أرباب العلم كالتقول،
كأسوة أصحاب الدرس كالتقول ،قد ٝبع بْب ا٤بشركع كا٤بعقوؿ ،كصنف يف الفركع كاألصوؿ.
كمن مصنفاتو :ا٤بعترب يف شرح ا٤بختصر البن ا٢باجب ،ككتاب النهاية يف شرح الغاية للبيضاكم،
ككتاب الشكوؾ علي الكافية ،ككتاب القواعد يف النحو ،تويف يف صفر سنة سبع كسبعمائة كدفن
بقتو العالية.2

ز -مصنفاتو:

ألف البيضاكم مصنفات ع ٌدة ذكرىا أصحاب الَباجم منها:3

 -1أنوار التنزيل كأسرار التأكيل :تأيت أٮبية ىذا التفسّب يف كونو من أمهات كتب التفسّب،
كىو كتاب عظيم الشأف غِب عن البيافٝ ،بع فيو بْب التفسّب كالتأكيل على مقتضى قواعد اللغة
العربية ،ك٣بص من (الكشاؼ) ما يتعلق باإلعراب كا٤بعاٍل كالبياف ،كمن (مفاتيح الغيب) ما
يتعلق با٢بكمة كالكبلـ ،كمن (مفردات الراغب األصفهاٍل) ما يتعلق باالشتقاؽ كغوامض
ا٢بقائق كلطائف اإلشارات ،كما أنو أعمل فيو عقلو فضمنو نكتا بارعة كاستنباطات دقيقة.

 -1شد اإلزار يف حط األكزار عن زكار ا٤بزار ،معْب الدين الشّبازم ،ص.117
 -2يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.299
 -3يراجع مرآة ا١بناف ،عبد ا﵁ اليافعي ،ج 4ص ،165طبقات الشافعية الكربل ،السبكي ،ج 5ص.155
30

الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير

مدخل:

كلكونو متبحرا يف ميداف فرساف الكبلـ ،فأظهر مهارتو يف العلوـ ،حسبما يليق با٤بقاـ،
كشف القناع تارة ،عن كجوه ٧باسن اإلشارة ،كملح االستعارة ،كىتك األستار أخرل ،عن أسرار
ا٤بعقوالت ،بيد ا٢بكمة كلساهنا ،كترٝباف الناطقة كبناهنا ،فحل ما أشكل على األناـ ،كذلل ٥بم
صعب ا٤براـ.
مث إف ىذا الكتاب رزقو ا﵁ حسن القبوؿ عند العلماء فعكفوا عليو بالدرس كالتحشية،
فمنهم من علق على سورة منو ،كمنو من حشى ٙبشية تامة ،كأشهر ىذه ا٢بواشي تداكال بْب
الناس (حاشية الشيخ زاده) ك(حاشية الشهاب ا٣بفاجي) ك(حاشية القونوم).1
 -2اإليضاح يف أصوؿ الدين.
 -3الغاية القصول يف دراية الفتول.
 -4شرح الكافية البن ا٢باجب يف النحو.
 -5لب األلباب يف علم اإلعراب.

ح -مصادر تفسير البيضاكم:

اعتمد البيضاكم يف تفسّبه على مصادر ٨بتلفة كمتنوعة فقد جعل القرآف الكرَل مصدرا
يفسر فيو القرآف بالقرآف ،ككذلك جعل من السنة النبوية مصدرا لكثّب من توجيهاتو التفسّبية،
كذكر أسباب النزكؿ كما كرد من األحاديث النبوية الٍب تشرح كتفسر اآليات ،كاعتمد أيضا على
كتب معاصرة كسابقة ،كأقواؿ علماء سابقْب ،كحٌب معاصرين ،لتكوف مصادر لو يف تفسّبه.
فنراه قد اعتمد على مصادر معينة يرجع إليها يف تقرير األمور الفقهية ،كأخرل يف تقرير علم
أصوؿ الفقو كيدلل عليها من أقوالو ،كمصادر أخرل لتقرير علوـ اللغة العربية ،كاستعاف أيضا
بتفاسّب لتكوف مرجعة كمصدره يف تأليفو لتفسّب بشكل عاـ كاعتمد عليها اعتمادا كبّبا.

أكال :القرآف الكريم:

يع ٌد تفسّب القرآف بالقرآف من أىم طرؽ التفسّب كأحسنها فقد قاؿ ابن كثّب" :فإف قاؿ
قائل :فما أحسن طرؽ التفسّب؟ فا١بواب :إف أصح الطرؽ لك أف يفسر القرآف بالقرآف ،فما
أٝبل يف مكاف ،فإنو قد فيسر يف موضع آخر...بل قد قاؿ اإلماـ أبو عبد ا﵁ ٧بمد بن إدريس
 -1يراجع كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،حاجي خليفة ،دار الكتب العلمية1941ـ ،ج 1ص.186
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الشافعي رٞبو ا﵁ تعاىل :كل ما ىح ىكم بو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،فهو ٩بٌا فهمو من
القرآف.1
ك٥بذا كاف البد ٤بن يعَبض لتفسّب كتاب ا﵁ تعاىل أف ينظر يف القرآف ٌأكال ،فيجمع ما
تكرر منو يف موضوع كاحد ،كيقابل اآليات بعضها ببعض ،ليستعْب ٗبا جاء مسهبا على معرفة
ما جاء موجزا.
كٗبا جاء مبيٌنا على فهم ما جاء ٦بمبل ،كليحمل ا٤بطٍلق على ا٤بقيٌد كالعاـ على ا٣باص،
ي
فسر القرآف بالقرآف ،كفهم مراد ا﵁ ٗبا جاء عن ا﵁ ،كىذه مرحلة ال ٯبوز ألحد
كّٔذا يكوف قد ٌ
مهما كاف أف يعرض عنها ،كيتخطاىا إىل مرحلة أخرل ،ألف صاحب الكبلـ أدرل ٗبعاٍل كبلمو
2
فس ير
ي
أخد
ك
الكرَل
القرآف
على
ا
ّب
كث
تفسّبه
يف
البيضاكم
اعتمد
فقد
لذلك
،
كأعرؼ بو من غّبه
ي ٌ
القرآف بالقرآف بطرؽ ٨بتلفة.
ك٪بد البيضاكم يفسر اآلية كيبْب ا٤براد منها ما ظهر من معناىا اللغوم ،3كيؤيد تفسّبه
لآلية بآية أخرل تعضد ما ذىب إليو ،كمثاؿ ذ لك ما جاء عند تفسّبه لقوؿ ا﵁ تعاىل:
الصب ًر ك َّ ً
ًً
ً
﴿ك ٍ ً ً
ين﴾ ،4أم :لثقيلة شاقة ،5كقولو
الص ىالة ىكإًنَّػ ىها لى ىكب ىيرةه إًَّال ىعلىى الٍ ىخاشع ى
استىعينيوا ب َّ ٍ ى
ى
ً ً 6
ً
كشق عليهم.
ين ىما تى ٍدعي ي
وى ٍم إلىٍيو﴾  ،كمعناه عظيم عليهم ٌ
تعاىل ﴿ :ىكبيػ ىر ىعلىى ال يٍم ٍش ًرك ى
تدؿ على اعتماده على القرآف الكرَل ،ليوضح معُب لغوم آلية أخرل،
كمن األمثلة الٍب ٌ
ً
ين﴾ ،7قاؿ البيضاكم" :الرب يف األصل
ىو تفسّبه لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :الٍ ىح ٍم يد لًلَّ ًو ىر ّْ
ب ال ىٍعالىم ى
مصدر ٗبعُب الَببية :كىي تبليغ الشيء إىل كمالو شيئان فشيئان ،مث كصف بو للمبالغة كالصوـ

 -1تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّبٙ ،بقيق مصطفى السيد ٧بمد كآخركف ،ج 1ص.6
 -2يراجع التفسّب كا٤بفسركف ،عبد القادر صاٌف ،ج 1ص.31
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.98
 -4سورة البقرة اآلية.45
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.78
 -6سورة الشورل اآلية.13
 -7سورة الفاٙبة اآلية.2
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كالعدؿ .كقيل :ىو نعت من ىربّْو يربو فهو رب ،كقولك ًل ينم فهو ًل ،مث ٠بى بو ا٤بالك ألنو
ٰبفظ ما ٲبلكو كيربيو .كال يطلق على غّبه تعاىل إال مقيدان".1
َّ ً
ين ىك ىف يركا ىس ىواءه ىعلىٍي ًه ٍم أىأىنٍ ىذ ٍرتىػ يه ٍم أ ٍىـ لى ٍم تيػ ٍن ًذ ٍريى ٍم ىال
كعند حديثو على قولو تعاىل﴿ :إً َّف الذ ى
ييػ ٍؤًمنيو ىف﴾ ،2قاؿ البيضاكم" :كالفعل إ٭با ٲبتنع اإلخبار عنو إذا أريد بو ٛباـ ما كضع لو ،أما لو
أطلق كأريد بو اللفظ أك مطلق ا٢بدث ا٤بدلوؿ عليو ضمنا على االتساع فهو كاالسم يف اإلضافة
كاإلسناد إليو" ،3كقولو تعاىل﴿ :كإًذا قًيل لىهم ً
آمنيوا﴾ ،4ك"قو٥بم :تسمع با٤بعيدم خّب من أف
ى يٍ
ى
تراه".5
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم
َّاس ا ٍعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
كقاؿ أيضا يف تفسّبه لآلية﴿ :يىاأىيُّػ ىها الن ي
لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف﴾ ،6أم" :جعل كصلة إىل نداء ا٤بعرؼ بالبلـ ،فإف إدخاؿ (يا) عليو متعذر لتعذر
ا١بمع بْب حريف التعريف فإهنما كمثلْب كأعطي حكم ا٤بنادل كأجرم عليو ا٤بقصود بالنداء كصفان
موضحان لو ،كالتزاـ رفعو إشعاران بأنو ا٤بقصود ،كأقحمت بينهما (ىاء) التنبيو تأكيدان كتعويضان عما
يستحقو ،أم :من ا٤بضاؼ إليو ،كإ٭با كثر النداء على ىذه الطريقة يف القرآف الستقبللو بأكجو
من التأكيد ،ككل ما نادل ا﵁ لو عباده من حيث إهنا أمور عظاـ ،من حقها أف يتفطنوا إليها،
كيقبلوا بقلؤّم عليها ،كأكثرىم عنها غافلوف ،حقيق بأف ينادل لو باآل ىكد األبلغ كا١بموع
كأ٠باؤىا ا﵀بلة بالبلـ للعموـ حيث ال عهد ،كيدؿ عليو صحة االستثناء منها أك التأكيد ٗبا يفيد
7
ىج ىمعيو ىف﴾  ،كاستدالؿ الصحابة بعمومها شائعان
س ىج ىد ال ىٍمالئً ىكةي يكلُّ يه ٍم أ ٍ
العموـ كقولو تعاىل﴿ :فى ى
كذائعان " ،8كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف اآلية تفيد العموـ.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.27
 -2سورة البقرة اآلية.6
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.13
 -4سورة البقرة اآلية.13
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.40
 -6سورة البقرة اآلية.21
 -7سورة ا٢بجر اآلية.30
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.54
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كقد يتصدل البيضاكم إىل آية تدؿ على حكم فقهي فيتخذ فيها مذىبا ،كيأيت بآية
أخرل دليبل إىل ما ذىب إليو.
ثانيا :السنة النبوية:

كمن مصادره السنة النبوية فهو يورد األحاديث صحيحها ،حسنها ،كمعلو٥با ،كضعيفها،
كيستشهد ّٔا يف تفسّبه لآليات ،على الرغم من أف تفسّبه ال يعد تفسّبا با٤بأثور ،كلكنو يورد
األحاديث ألغراض يف التفسّب منها:
ً
الصلىو ً
ات
 -1أف يورد ا٢بديث لبياف ما تدؿ عليو اآلية ،كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
﴿حافظيوا ىعلىى َّ ى
الص ىالةً الٍو ٍسطىى كقي ً ً ًً
ين﴾ ،1أم" :الوسطى بينها أك الفضلى منها خصوصا كىي
ىك َّ
ى ي
وموا للَّو قىانت ى
ي
صبلة العصر لقولو عليو الصبلة كالسبلـ يوـ األحزاب" :شغلونا عن صبلة الوسطى صبلة العصر
مؤل ا﵁ بيوهتم نارا".2
ك ىكذي ّْريَّػتىػ ىها
﴿كإًنّْي أ ًيعي يذ ىىا بً ى
 -2يورد ا٢بديث لتسهيل فهم اآلية كتوضيح معناىا ،كقولو قولو :ى
يم﴾ ،3أم" :أجّبىا ٕبفظك( .كذيّْريػَّتىها ًمن الشَّي ً
الش ٍيطى ً
الرًج ً
ًم ىن َّ
الرًجي ًم) ا٤بطركد ،كأصل
اف َّ
طاف َّ
ى ٍ
ى
الرجم الرمي با٢بجارة .كعن النيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم" :ما من مولود يولد إال كالشيطاف ٲبسو
مسو إال مرَل كابنها" ،كمعناه أف الشيطاف يطمع يف إغواء كل مولود يتأثر
حْب يولد ،فيستهل من ٌ
منو إال مرَل كابنها فإف ا﵁ تعاىل عصمهما بربكة ىذه االستعاذة".4

ليعضد بو حجتو كيؤيد ما ذىب إليو من قولو ،كيرد على من خالفو :كمن
 -3يورد ا٢بديث ٌ
تهن﴾ ،5أم" :كقت ع ٌدهتن كالطبلؽ ا٤بشركع ال يكوف يف
قوىن لع ٌد ٌ
أمثلتو قولو تعاىل﴿ :فطلٌ ٌ
ا٢بيض ،كأما ما ركم من قولو عليو الصبلة كالسبلـ "طبلؽ األمة تطليقتاف كعدهتا حيضتاف"،6
كيستدؿ با٢بديث الذم ركاه الشيخاف يف قصة ابن عمر" :مره فلّباجعها مث ليمسكها حٌب

 -1سورة البقرة اآلية.238
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.206
 -3سورة آؿ عمراف اآلية.36
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.257
 -5سورة الطبلؽ اآلية.1
 -6سنن الَبمذم٧ ،بمد بن عيسى الَبمذم ،دار الكتب العلمية بّبكت ،ج 3ص.488
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تطهر ،مث ٙبيض ،مث تطهر ،مث إف شاء أمسك بعد كإف شاء طلق قبل أف ٲبس ،فتلك العدة الٍب
أمر ا﵁ تعاىل أف تطلق ٥با النساء".1

 -4كقد يأيت البيضاكم با٢بديث لبياف ما ال يعلم إال من النقل ،كليس للعقل كال للرأم فيو
٦باؿ :كىو على ضربْب :اإلخبار عن قصة يف العصور السابقة يف زماف مضى ،كاإلخبار عن
مشهد من مشاىد يوـ القيامة.
ثالثا :أقواؿ الصحابة:

يستدؿ البيضاكم بأقواؿ الصحابة رضي ا﵁ عنهم؛ عند تفسّبه كذلك ليعضد ما ذىب
إليو كليوضح ا٤بعُب ،ألف الصحابة رضي ا﵁ عنهم كما ىو معلوـ؛ ىم أكثر الناس ٍفهما لكتاب
ا﵁ بعد النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،فهم الذين نزلت فيهم اآليات كىم الذين تلقوا ًعلم الكتاب
يستدؿ بأقوا٥بم إلثبات ما يذىب إليو يف
كالسنة عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،فنجد البيضاكم
ٌ
تفسّبه.
﴿كأىنٍ ًف يقوا فًي ىسبً ً
يل اللَّ ًو ىكىال تيػ ٍل يقوا بًأىيٍ ًدي يك ٍم إًلىى
من ذلك ما جاء عند تفسّبه لقولو تعاىل :ى
2
التػ ٍ ً
ًً
"(كأىنٍ ًف يقوا ًيف ىسبً ًيل) :كال
البيضاكم:
قاؿ
،
ين﴾
ىح ًسنيوا إً َّف اللَّوى يي ًح ُّ
َّهلي ىكة ىكأ ٍ
ب ال يٍم ٍحسن ى
ى
(كىال تيػ ٍل يقوا بًأىيٍ ًدي يك ٍم إً ىىل التػ ٍَّهلي ىك ًة) :باإلسراؼ كتضييع كجو ا٤بعاش أك
ٛبسكوا كل اإلمساؾ .ى
بالكف عن الغزك كاإلنفاؽ فيو فإف ذلك يقوم العدك كيسلطهم على إىبلكهم ،كيؤيده ما ركم
عن أيب أيوب األنصارم رضي ا﵁ عنو أنٌو قاؿ٤ :با أعز ا﵁ اإلسبلـ ككثر أىلو رجعنا إىل أىالينا
ٌ
كأموالنا نقيم فيها كنصلحها فنزلت ،أك باإلمساؾ كحب ا٤باؿ فإنو يؤدم إىل ا٥ببلؾ ا٤بؤبد ".3
ليدعم رأيو فيما يذىب إليو من تفسّب
كمثاؿ آخر الستشهاد البيضاكم بقوؿ الصحابة ٌ
ً ً
َّ ً
ً
س ٍبتي ٍم ىكًم َّما
ين ى
تعرضو لتفسّب قولو تعاىل﴿ :يىاأىيُّػ ىها الذ ى
آمنيوا أىنٍف يقوا م ٍن طىيّْبىات ىما ىك ى
ىو عند ٌ
يث ًم ٍنو تيػ ٍن ًف يقو ىف كلىستم بً ً
أى ٍخ ىر ٍجنىا لى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ضوا فً ًيو
آخ ًذ ًيو إًَّال أى ٍف تيػ ٍغ ًم ي
ض ىكىال تىػيى َّم يموا ال ى
ٍخبً ى ي
ى ٍيٍ
ىف اللَّوى غىنً ّّي ح ًمي هد﴾ ،4كقاؿ البيضاكم(" :ياأىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا أىنٍ ًف يقوا ًمن طىيّْب ً
ىكا ٍعلى يموا أ َّ
ات ىما
ى
ى ى
ٍ ى
ى ى
 - 1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.13
 -2سورة البقرة اآلية.195
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.174
 -4سورة البقرة اآلية.267
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ىكسبتم) ،من حبللو أك جيادهً ،
ىخىر ٍجنىا لى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض) أم :كمن طيبات ما أخرجنا لكم
(ك٩بَّا أ ٍ
ى ٍي ٍ
ى
يث ًمٍنوي) ،أم :كال تقصدكا الردمء منو ،أم:
من ا٢ببوب كالثمرات ك
ا٤بعادف(...كىال تىػيى َّم يموا ٍ
ا٣بىبً ى
ى
من ا٤باؿ أك ٩با أخرجنا لكم (...كلىستيم بً ً
آخ ًذ ًيو) أم :كحالكم أنكم ال تأخذكنو يف حقوقكم
ى ٍ ٍ
ضوا فً ًيو) ،أم :إال أف تتسا٧بوا...كعن ابن عباس رضي ا﵁ عنو :كانوا
لردائتو( .إًَّال أى ٍف تيػ ٍغ ًم ي
كشرا ًره فنيهوا عنو".1
يتصدقوف ٕبشف التمر ى

ت
﴿ح ّْرىم ٍ
كمثالو أيضا استداللو بقوؿ عثماف كعلي رضي ا﵁ عنهما يف قولو تعاىل :ي
ات ٍاألي ٍخ ً
ت
ات ٍاأل ً
ىخ ىواتي يك ٍم ىك ىع َّماتي يك ٍم ىك ىخ ىاالتي يك ٍم ىكبىػنى ي
ىعلىٍي يك ٍم أ َّيم ىهاتي يك ٍم ىكبىػنىاتي يك ٍم ىكأ ى
ىخ ىكبىػنى ي
اع ًة كأ َّيم ىه ي ً
سائً يك ٍم ىكىربىائًبي يك يم َّ
الالتًي فًي
ىخ ىواتي يك ٍم ًم ىن َّ
الر ى
ض ٍعنى يك ٍم ىكأ ى
ىكأ َّيم ىهاتي يك يم ال َّالتًي أ ٍىر ى
ضى ى
ات ن ى
حجوًريكم ًمن نًسائً يكم َّ ً
ً
ً
اح ىعلىٍي يك ٍم
الالتي ىد ىخلٍتي ٍم ب ًه َّن فىًإ ٍف لى ٍم تى يكونيوا ىد ىخلٍتي ٍم ب ًه َّن فى ىال يجنى ى
يي ٍ ٍ ى ي
كح ىالئًل أىبػنائً يكم الَّ ًذ ً
ف إً َّف اللَّوى ىكا ىف
ىص ىالبً يك ٍم ىكأى ٍف تى ٍج ىمعيوا بىػ ٍي ىن ٍاألي ٍختىػ ٍي ًن إًَّال ىما قى ٍد ىسلى ى
ين م ٍن أ ٍ
ى ى ي ٍى ي ى
2
غى يف ً
يختىػ ٍ ً
ْب) :يف موضع الرفع عطفا على
"
البيضاكم:
قاؿ
ك
،
يما﴾
ْب ٍاأل ٍ
(كأى ٍف ىٍ٘ب ىمعيوا بىػ ٍ ى
ن
ورا ىرح ن
ى

ا﵀رمات كالظاىر أف ا٢برمة غّب مقصورة على النكاح فإف ا﵀رمات ا٤بعدكدة كما ىي ٧برمة يف
النكاح فهي ٧برمة يف ملك اليمْب كلذلك قاؿ عثماف كعلي رضي ا﵁ تعاىل عنهما :حرمتهما آية

كرـ ا﵁ كجهو
كأحلتهما آية يعنياف ىذه اآلية .كقولو( :أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
ت أىيٍ ىماني يك ٍم)ٌ ،
علي ٌ
فرجح ٌ
علي أظهر ،ألف آية التحليل ٨بصوصة يف غّب
التحرَل ،كعثماف رضي ا﵁ عنو التحليل ،كقوؿ ٌ
ً
ب ا٢براـ)" ،3كىي سنة ا﵁
ذلك كلقولو صلى ا﵁ عليو كسلم( :ما اجتمع ا٢ببلؿ كا٢براـ إال غيل ى
يف خلقو.
رابعا :كتب اللغة:

تأثٌر البيضاكم بأىل اللغة كنقل عنهم ،كيبدك ذلك كاضحا يف تفسّبه فنقل عن ا٣بليل
ا٤بربد كاألزىرم كغّبىم .فكاف يذكر من أخذ عنو يف بعض األحياف،
كسيبويو كثعلب كالزجاج ك ٌ
قيل .كمن أمثلة ما أخذه من كتاب
كيف أحياف كثّبة ال يذكر اسم من أخذ عنو كيورده بصفة ى

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.226
 -2سورة النساء اآلية.23
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.344
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ً
ك الٍمل ً
شاءي﴾.1
ك ىم ٍن تى ى
ٍك تيػ ٍؤتًي ال يٍملٍ ى
سيبويو ما جاء يف تفسّبه قولو تعاىل﴿ :قي ًل اللَّ يه َّم ىمال ى ي
كقاؿ البيضاكم(" :ا٤بيم) عوض عن (يا) ،كلذلك ال ٯبتمعاف كىو من خصائص ىذا االسم
كدخوؿ (يا) عليو مع (الـ) التعريف كقطع ٮبزتو كتاء القسم كقيل أصلو يا ا﵁ أمنا ٖبّب فخفف
ً
ك الٍمل ً
ٍك) يتصرؼ فيما ٲبكن التصرؼ فيو
ٕبذؼ حرؼ النداء كمتعلقات الفعل كٮبزتو ( .ىمال ى ي
تصرؼ ا٤ببلؾ فيما ٲبلكوف كىو نداء ثاف عند سيبويو فإف ا٤بيم عنده ٛبنع الوصفية" .2أم :أ ٌف
االسم الواقع بعد ميم (اللهم) ال يكوف صفة ٤با قبلو فهو نداء ثاف حذؼ منو حرؼ النداء
ٚبفيفا ،فكأف ترتيب اآلية يا ا﵁ يا مالك ا٤بلك" .كقد يقاؿ الىم كاللهم؛ فا٤بيم بدؿ من حرؼ
النداء ،كرٗبا ٝبع بْب البدؿ كا٤ببدؿ منو يف ضركرة الشعر كقوؿ الراجز :عفوت أك عذبت يا
اللهما" .3كجاء عن سيبويو يف كتابو أ ٌف ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم قاؿ( :اللهم) نداء( ،كا٤بيم)
ىا ىنا بدؿ من (يا) فهي ىا ىنا فيما زعم ا٣بليل رٞبو ا﵁ آخر الكلمة ٗبنزلة (يا) يف ٌأك٥با ،إال
أ ٌف (ا٤بيم) ىا ىنا يف الكلمة كما أ ٌف (نوف) ا٤بسلمْب يف الكلمة بنيت عليها( ،فا٤بيم) يف ىذا
االسم حرفاف أك٥بما ٦بزكـ ك(ا٥باء) مرتفعة ألنٌو كقع عليها اإلعراب ،كإذا أ٢بقت (ا٤بيم) مل تصف
االسم من قبىل أنو صار مع (ا٤بيم) عندىم ٗبنزلة صوت كقولك :يا ىناه.4
السا ًرقىةي
السا ًر يؽ ىك َّ
﴿ك َّ
ا٤بربد ،ما جاء يف تفسّب قولو تعاىل :ى
كمن أمثلة ما أخذه عن ٌ
ً
ً ً
ً
ً
يم﴾ ،5قاؿ البيضاكمٝ" :بلتاف
سبىا نى ىك ناال م ىن اللَّو ىكاللَّوي ىع ًز هيز ىحك ه
فىاقٍطىعيوا أىيٍديىػ يه ىما ىج ىزاءن ب ىما ىك ى
عند سيبويو إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارؽ كالسارقة أم حكمهما ،كٝبلة عند ا٤بربد كالفاء
للسببية دخل ا٣برب لتضمنها معُب الشرط إذ ا٤بعُب كالذم سرؽ كالٍب سرقت".6

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.26
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.252
 -3الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،أبو نصر الفارايبٙ ،بقيق أٞبد عبد الغفور عطار ،دار العلم للمبليْب بّبكت
ط1407(/4ق1987-ـ) ،ص.2248
 -4يراجع الكتاب ،سيبويو ،ج 2ص.197 ،196
 -5سورة ا٤بائدة اآلية.38
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.430
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السا ًرقىةي فىاقٍطىعيوا أىيٍ ًديىػ يهما ىج ىز ً
سبىا نى ىك ناال ًم ىن اللَّ ًو
السا ًر يؽ ىك َّ
﴿ك َّ
ى
ا٤بربد يف قولو تعاىل :ى
ن
اء ب ىما ىك ى
كقاؿ ٌ
ًو ً
الزانًي فى ً
ً
نه ىما ًمائىةى ىج ٍل ىدةو﴾ .2فليس على
﴿الزانًيىةي ىك َّ
يم﴾َّ ،1
اجل يدكا يك َّل ىكاحد م ي
ٍ
ىكاللَّوي ىع ًز هيز ىحك ه
(لزانًيىةي) ،أم :الٍب تزٍل ،فإما كجب القطع للسرؽ
فع الوجو ،أل٭بعناهي ا١بزاءي ،كقولوَّ :
ىذا ،كالر ي
درىم ،فدخلت الفاءي ألنو استحق
كا١بلد للزنا ،فهذا ٦بازاة ،كمن مث جاز :الذم يأتيِب فلو ه
درىم ،أك
درىم ،كال ي
ٯبوز :زي هد فلو ه
الدرىم باإلتياف ،فإف مل ترد ىذا ا٤بعُب قلت الذم يأتيِب لو ه
و
بابتداء ،لئلشارة دخلت الفاءي ،كيف
جاز ،على أف زيدان خربه ،كليس
ٝبيل ،ى
ىذا زي هد ،فحسن ه
القرآف﴿ :الَّ ًذين يػ ٍن ًف يقو ىف أىموالىهم بًاللَّي ًل كالنػ ً
ىج يريى ٍم ًع ٍن ىد ىربّْ ًه ٍم﴾،3
َّها ًر س ٌران ىك ىعالنًيىةن فىػلى يه ٍم أ ٍ
ٍى ي ٍ ٍ ى ى
ى ي
4
ً
اجلً يدكا﴾ ،
﴿الزانًيىةي ىك َّ
كدخلت (الفاءي)؛ ألف الثواب دخل لئلنفاؽ .كقد قرأت القراءيَّ :
الزانًي فى ٍ
السا ًرقىةي فىاقٍطىعيوا﴾ ،بالنص ً
حسن يف
السا ًر يؽ ىك َّ
﴿ك َّ
ى
النصب ه
ب ،على كجو األمر ،كالوجو ي
الرفع ،ك ي
5
ً
النصب .
ىاتْب اآليتْب ،كما مل يكن فيو معُب جزاء فالوجوي
ي
كتأثٌر البيضاكم بأيب البقاء العكربم من ناحية اللغة كاإلعراب يف التفسّب ،ففي تفسّبه
لقولو تعاىل﴿ :كإً ٍذ أ ى ً
ً ً ً
يل ىال ٍتعبي يدك ىف إًَّال اللَّوى﴾ ،6قاؿ" :تقديره :أف ال
ى
ىخ ٍذنىا ميثىا ىؽ بىني إ ٍس ىرائ ى
يعبدكا ،فلما حذؼ (أف) رفع كقولو:
ً
الز ً
أنت يمخلًدم
الوغىى * كأى ٍف أ ىشه ىد
أىال أىيٌهذا َّ
اج ًرم أىح ي
اللذات ىى ٍل ى
ض ىر ى
كيدؿ عليو قراءة( :أال تعبدكا) ،فيكوف بدالن عن ا٤بيثاؽ ،أك معموالن لو ٕبذؼ ا١بار .كقيل :إنو
جواب قسم دؿ عليو ا٤بعُب كأنو قاؿ :كحلفناىم ال يعبدكف .كقرأ نافع كابن عامر ،كأبو عمرك
كعاصم كيعقوب بػ(التاء) حكاية ٤با خوطبوا بو ،كالباقوف بػ(الياء) ألهنم غيب".7

 -1سورة ا٤بائدة اآلية.38
 -2سورة النور اآلية.2
 -3سورة البقرة اآلية.274
 -4سورة النور اآلية
 -5يراجع الكامل يف اللغة كاألدب ،أبو العباس ا٤بربدٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الفكر العريب القاىرة
ط1417(/3ق1997-ـ) ،ج 2ص.197
 -6سورة البقرة اآلية.83
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.115
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كىو كبلـ العكربم غّب أنو فيو تقدَل كتأخّب ،كلذلك قاؿ( :ىال ٍتعبي يدك ىف إًَّال اللَّوى) يقرأ
بػ(التاء) على تقدير :قلنا ٥بم ال تعبدكف ،كبػ(الياء) ألف بِب إسرائيل اسم ظاىر فيكوف الضمّب
حرؼ ا٤بضارعة بلفظ الغيبة ،ألف األ٠باء الظاىرة كلها غيب ،كفيو من اإلعراب أربعة أكجو
أحدىا :أنو جواب قسم دؿ عليو ا٤بعُب ،كىو قولو( :أخذنا ميثاقهم) أم :معناه أحلفناىم ،أك
قلنا ٥بم با﵁ ال تعبدكف .كالثاٍل َّ
أف (أ ٍف) مراده التقدير أخذنا ميثاؽ بِب إسرائيل على أف ال
تعبدكا إال ا﵁ فحذؼ حرؼ ا١بر مث حذؼ (أف) فارتفع الفعل كنظّبه (أال أيها الزاجرم أحضر
الوغى) بالرفع كالتقدير :عن أف أحضر الوغى .كالثالث :أنو يف موضع نصب على ا٢باؿ ،تقديره:
أخذنا ميثاقهم موحدين ،كىي حاؿ مصاحبة كمقدرة ،ألهنم كانوا كقت أخذ العهد موحدين،
كالتزموا الدكاـ على التوحيد .الرابع :أف يكوف لفظو لفظ ا٣برب ،كمعناه النهي ،كالتقدير :قلنا ٥بم
(ال تعبدكا).1
يتبْب لنا أ ٌف البيضاكم استفاد من أقواؿ اللٌغويٌْب كالنٌحاة ،فنقل منها
كمن كل ما سبق ٌ
كاختصر بعضها كتبُب أقواؿ البعض ،فكانت كتب اللغة مصدران من مصادر البيضاكم يف
التفسّب.

خامسا :كتب التفسير:

من كتب التفسّب األساسية الٍب اعتمد عليها البيضاكم؛ كمصادر يف تفسّبه ،التفاسّب
الثبلثة ا٤بشهورة ،كىي تفسّب الراغب األصفهاٍل (مفردات القرآف) ،كتفسّب الز٨بشرم (الكشاؼ
عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل) ،كتفسّب الفخر الرازم
(مفاتيح الغيب).
كل كاحد من ىذه التفاسّب بفن من الفنوف ،برع فيو حٌب صار تفسّبه
كقد اختص ٌ
مشتهران ّٔذا الفن الذم توسع فيو كأتقنو ،فتفسّب الز٨بشرم اىتم بعلمي ا٤بعاٍل كالبياف ،كتفسّب
الرازم اىتم بإبراز ركح ا٢بكمة القرآنية ،كعرض نظرياهتا من نواحي الفلسفة كأصوؿ الدين
كأصوؿ الفقو ،كتفسّب الراغب اىتم ٔبانب اللغة كبياف ا٤بفردات.

 -1يراجع التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربمٙ ،بقيق ٧بمد علي البجاكم ،مطبعة عيسى البام ا٢بليب كشركاه،
ص.83
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كيأيت يف طليعة ىذه التفاسّب الٍب اعتمد عليها البيضاكم تفسّب الز٨بشرم ،فإننا نلحظ
حضورا بارزا لتفسّب الز٨بشرم يف تفسّب البيضاكم٩ ،با حدا ببعض العلماء إىل أف يعدكا تفسّب
البيضاكم تلخيصا للكشاؼ كاختصارا لو ،1كقد قاؿ الز٨بشرم" :كال يغوص على شيء من تلك
ا٢بقائق إال رجل قد برع يف علمْب ٨بتصْب بالقرآف ،كٮبا علم ا٤بعاٍل كعلم البياف كٛبهل يف
ارتيادٮبا آكنة ،كتعب يف التنقّب عنهما أزمنة ،كبعثتو على تتبع مظاهنما ٮبة يف معرفة لطائف
حجة اللَّو ،كحرص على استيضاح معجزة رسوؿ اللَّو بعد أف يكوف آخذان من سائر العلوـ ٕبظ،
جامعا بْب أمرين ٙبقيق كحفظ كثّب ا٤بطالعات ،طويل ا٤براجعات قد رجع زمانا كرجع إليو".2
كالز٨بشرم كاف ذلك الرجل فقد كاف غواصا على دقائق معاٍل القرآف العظيم ،مستخرجا
لنكاتو البيانية كأسراره الببلغية٩ ،با دفع أبا حياف األندلسي(ت745ق) إىل أف يثِب عليو فيقوؿ:
"أجل من صنف يف علم التفسّب ،كأفضل من تعرض للتنقيح فيو كالتحرير".3
يلخص كبلمو ،ككاف
كا٤بعركؼ أ ٌف الز٨بشرم كاف معتزيل االعتقاد ،إال أ ٌف البيضاكم كاف ٌ
ٱبالفو أحيانا كيوافقو أحيانا ،فقد خالفو يف معُب (ا٢بمد) ،قاؿ البيضاكم" :الثناء على ا١بميل
االختيارم من نعمة أك غّبىا" ،4أما الز٨بشرم فقاؿ" :الثناء كالنداء على ا١بميل من نعمة
كغّبىا" ،5كما ٪بده يوافقو يف عقيدتو االعتزالية أثناء تفسّبه لبعض اآليات من القرآف الكرَل.
كمن مصادره يف التفسّب ،تفسّب الفخر الدين الرازم ا٤بسمى بالتفسّب الكبّب ،ىذا
التفسّب الذم أطل بو علينا يف بداية القرف السابع ا٥بجرم ٕبلة جديدة ما عهدناىا يف كتب
التفسّب الٍب سبقتو ،كجاء تفسّبه قائما على أساس استنباط ا٤بعاٍل الكثّبة من األلفاظ القرآنية
ا٤بعدكدة كالعبارات القصّبة ،6كقد أبرز الرازم يف تفسّبه الفلسفة على أهنا خادمة للشريعة ال
حاكمة عليها كاضعا القرآف العظيم موضع الدراسة على منهج يرل تفوؽ ا٢بكمة القرآنية على

 -1يراجع طبقات الشافعية الكربل ،السبكي ،ج 8ص.157
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ص( 2ا٤بقدمة).
 ٌ -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسيٙ ،بقيق صدقي ٧بمد ٝبيل ،دار الفكر بّبكت ط1420/1ق ،ج 1ص.20
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.27
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.8
 ٌ -6يراجع التفسّب كرجالو٧ ،بمد الفاضل بن عاشور٦ ،بمع البحوث اإلسبلمية يف األزىر1970ـ ،ص.73 ،72
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سائر الطرائق الفلسفية ،1كما سلط الضوء على كجهْب آخرين من كجوه اإلعجاز يقفاف إىل
جانب اإلعجاز الببلغي ،ٮبا :العلمي كالغييب.2
فكاف الرازم إماما يف التفسّب كالكبلـ ،كالعلوـ العقلية ،كعلوـ اللغة ،كلقد أكسبو نبوغو
العلمي شهرة عظيمة ،فكاف العلماء يقصدكنو من الببلد ،كيشدكف إليو الرحاؿ من ٨بتلف
األقطار ،كقد أخذ العلم عن كالده ضياء الدين ا٤بعركؼ ٖبطيب الرم ،كعن الكماؿ السمعاٍل،
كآّد ا١بيلي ،ككثّب من العلماء الذين عاصرىم كلقيهم ،كلو فوؽ شهرتو العلمية شهرة كبّبة يف
الوعظ ،حٌب قيل إنو كاف يعظ باللساف العريب كاللساف العجمي ،ككاف يلحقو الوجد يف حاؿ
الوعظ كيكثر البكاء ،3كاف رٞبو ا﵁ فريد عصره ،كمتكلم زمانوٝ ،بع كثّبا من العلوـ كنبغ فيها.
كقد كاف اإلماـ البيضاكم يلخص من تفسّب الرازم ،كما كاف يلخص من تفسّب
اديا يػنى ً
ً
ادم لً ًٍْليم ً
ً
اف أى ٍف
الز٨بشرم ،كمن أمثلة ذلك يف تفسّب قولو تعاىل ﴿ :ىربَّػنىا إًنَّػنىا ىسم ٍعنىا يمنى ن ي
ى
ً
آمنَّا﴾ ،4كقاؿ البيضاكم" :أكقع الفعل على ا٤بسمع كحذؼ ا٤بسموع لداللة كصفو
آمنيوا بًىربّْ يك ٍم فى ى
عليو ،كفيو مبالغة ليست يف إيقاعو على نفس ا٤بسموع كيف تنكّب ا٤بنادم كإطبلقو مث تقييده
تعظيم لشأنو ،كا٤براد بو الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كقيل القرآف ،كالنداء كالدعاء ك٫بوٮبا يعدل
بػ(إىل) ك(البلـ) لتضمنها معُب االنتهاء كاالختصاص".5
كقاؿ الرازم :يف ٍاآلية مسائل:
السبلـ كىو قوؿ األكثرين،
٧بمد عليو ٌ
المسألة األكلى :يف ا٤بنادم قوالف :أحدٮبا :أنٌو ٌ
الصبلة ك ٌ
ك﴾﴿ ،6ك ً
كال ٌدليل عليو قولو تعاىل﴿ :ا ٍدعي إًلى ىسبً ً
داعيان إًلىى اللَّ ًو بًًإ ٍذنًًو﴾﴿ ،7أى ٍدعيوا إًلىى
يل ىربّْ ى
ى
اللَّ ًو﴾ ،8كالثٌاٍل :أنٌو ىو القرآف ،قالوا إنٌو تعاىل حكى عن مؤمِب اإلنس ذلك كما حكى عن
 -1يراجع التفسّب كرجالو٧ ،بمد الفاضل بن عاشور ،ص.71
 -2يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.77
 -3يراجع التفسّب كا٤بفسركف٧ ،بمد الذىيب ،مكتبة كىبة القاىرة ط2000/7ـ ،ج 1ص.206
 -4سورة آؿ عمراف اآلية.193
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.55
 -6سورة النحل اآلية.125
 -7سورة األحزاب اآلية.46
 -3سورة يوسف اآلية.108
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مؤمِب ا١بن قولو﴿ :إًنَّا س ًم ٍعنا قيػرآنان ىعجبان يػ ٍه ًدم إًلىى ُّ ً
آمنَّا بً ًو﴾ ،1قالوا :كال ٌدليل على
الر ٍشد فى ى
ى ى
ى
ٍ
ٌ
يب صلٌى اللٌو عليو كسلٌمٌ ،أما القرآف
أ ٌف تفسّب اآلية ّٔذا الوجو أكىل ألنٌو ليس ٌ
كل أحد لقي النٌ ٌ

فكل أحد ٠بعو كفهمو ،قالوا :كىذا كإف كاف ٦بازا ٌإال أنٌو ٦باز متعارؼ ،أل ٌف القرآف ٤با كاف
ٌ
ٌ
تأملو كصل بو إىل ا٥بدل إذا كفٌقو اللٌو تعاىل لذلك ،فصار
كل من ٌ
مشتمبل على ٌ
الرشد ،ككاف ٌ
كأنٌو يدعو إىل نفسو كينادم ٗبا فيو من أنواع ال ٌدالئل ،كما قيل يف جهنٌم﴿ :تى ٍدعيوا ىم ٍن أى ٍدبىػ ىر
2
الشعراء يصفوف ال ٌدىر بأنٌو ينادم كيعظ ،كمرادىم
ىكتىػ ىولَّى﴾  ،إذ كاف مصّبىم إليها ،كالفصحاء ك ٌ
الزماف.
منها داللة تصاريف ٌ

ودك ىف
األكؿ :أ ٌف ٌ
البلـ ٗبعُب (إىل) كقولو﴿ :ثي َّم يىػعي ي
المسألة الثٌانية :يف قولو :ينادم لئلٲباف كجوهٌ :
5
4
3
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ىىدانا لًهذا﴾ ،6كيقاؿ :دعاه لكذا كإىل كذا ،كندبو لو كإليو ،كناداه لو كإليو ،كىداه للطٌريق

كل كاحدة من ىاتْب اللٌفظتْب مقاـ األخرل :أ ٌف معُب انتهاء الغاية
كإليو ،ك ٌ
السبب يف إقامة ٌ
كمعُب االختصاص حاصبلف ٝبيعا .الثٌاٍل :قاؿ أبو عبيدة :ىذا على التٌقدَل كالتٌأخّب ،أم ٠بعنا
مناديا لئلٲباف ينادم بأف آمنوا ،كما يقاؿ :جاءنا منادم األمّب ينادم بكذا ككذا .كالثٌالث :أ ٌف
البلـ) الـ األجل كا٤بعُب٠ :بعنا مناديا كاف نداؤه ليؤمن النٌاس ،أم :كاف ا٤بنادم ينادم
ىذه ( ٌ
٥بذا الغرض ،أال تراه قاؿ :أف آمنوا بربكم أم لتؤمن النٌاس ،كىو كقولو﴿ :كما أ ٍىر ىسلٍنا ًم ٍن ر يس و
وؿ
ى
ٌ
ى
طاع بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو﴾.7
إًَّال لًيي ى

 -1سورة ا١بن اآليتْب.2 ،1
 -5سورة ا٤بعارج اآلية.14
 -6سورة آّادلة اآلية.8
 -4سورة آّادلة اآلية.3
 -5سورة الزلزلة اآلية.5
 -9سورة األعراؼ اآلية.43
 -7سورة النساء اآلية.64
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ناديان ي ً
المسألة الثٌالثة :قولو﴿ :س ًم ٍعنا م ً
نادم﴾ ،نظّبه قولك٠ :بعت رجبل يقوؿ كذا ،ك٠بعت
ي
ي
ى
الرجل كٰبذؼ ا٤بسموع ،ألنٌك كصفتو ٗبا يسمع كجعلتو حاال عنو
زيدا يتكلٌم ،فيوقع الفعل على ٌ

فأغناؾ عن ذكره ،كأل ٌف الوصف أك ا٢باؿ مل يكن ب ٌد منو ،كأنٌو يقاؿ٠ :بعت كبلـ فبلف أك قولو.

المسألة الرابعة :ىاىنا سؤاؿ كىو أف يقاؿ :ما الفائدة يف ا١بمع بْب ا٤بنادم كينادم؟ كجوابو:

ذكر النٌداء مطلقا مثٌ مقيٌدا باإلٲباف تفخيما لشأف ا٤بنادم ،ألنٌو ال منادم أعظم من مناد ينادم
لئلٲباف ،كنظّبه قولك :مررت ّٔاد يهدم لئلسبلـ ،كذلك أل ٌف ا٤بنادم إذا أطلق ذىب الوىم إىل
مناد للحرب ،أك إلطفاء النٌائرة ،أك إلغاثة ا٤بكركب ،أك الكفاية لبعض النٌوازؿ ،ككذلك ا٥بادم،
الرأم ،فإذا قلت ينادم لئلٲباف كيهدم
كقد يطلق على من يهدم للطٌريق ،كيهدم لسداد ٌ
كفخمتو.
لئلسبلـ فقد رفعت من شأف ا٤بنادم كا٥بادم ٌ
المسألة الخامسة :قولو :أف آمنوا فيو حذؼ أك إضمار ،كالتٌقدير :آمنوا أك بأف آمنوا".1

كبذلك ٪بد البيضاكم قد ٝبع بْب ىذين التفسّبين –تفسّب الز٨بشرم كالرازم -فأحسن
ا١بمع بينهما بطريقة علمية كمنهجية رائعة ،مستكمبل بذلك ما يصبو إليو طالب علم التفسّب،
كىو األمر الذم ٌأىل تفسّبه ليكوف موضع اىتماـ العلماء بعده ،2كا٤ببلحظ ىنا أف البيضاكم
كاف ّْ
مهذبا لعبارة الرازم يف بعض ا٤بواطن ،ملخصا شيئا من إسهاباتو.
كقد اٚبذ القاضي البيضاكم من تفسّب الراغب األصفهاٍل رافدا ثالثا لتفسّبه ليضفي عليو مزيدان
من ٙبرير ركنق الكبلـ ،كاستجبلء إشارات البياف ،مع االىتماـ ببياف ا٤بفردات كاللغة ،فقد ٣بص
البيضاكم من تفسّب الراغب ما يتعلق باالشتقاؽ ،كغوامض ا٢بقائق ،كلطائف اإلشارات ،كٙبرير
ا٤بعاٍل الذكقية.
ك لًل ىٍم ىالئً ىك ًة إًنّْي
كيظهر تأثر البيضاكم بالراغب األصفهاٍل يف تفسّب قولو تعاىل ﴿ :ىكإً ٍذ قى ى
اؿ ىربُّ ى
جً
اع هل فًي ٍاأل ٍىر ً
ض ىخلًي ىفةن﴾ ،3حيث قاؿ" :كا٣بليفة من ٱبلف غّبه كينوب منابو ،كا٥باء فيو
ى
للمبالغة ،كا٤براد بو آدـ عليو الصبلة كالسبلـ ألنو كاف خليفة ا﵁ يف أرضو ككذلك كل نيب
استخلفهم ا﵁ يف عمارة األرض كسياسة الناس كتكميل نفوسهم كتنفيذ أمره فيهم ال ٢باجة
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط ،3ج 9ص.467 ،466
 -2يراجع التفسّب كرجالو٦ ،بمع الفاضل بن عاشور٦ ،بمع البحوث اإلسبلمية القاىرة(1390ق1970-ـ) ،ص.93
 -3سورة البقرة اآلية.30
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بو تعاىل إىل من ينوبو بل لقصور ا٤بستخلف عليو عن قبوؿ فيضو كتلقي أمره بغّب كسط كلذلك

﴿كلى ٍو ىج ىعلٍنىاهي ىملى نكا لى ىج ىعلٍنىاهي ىر يج نال﴾ ،1أال ترل أف األنبياء
مل يستنبئ ملكا كما قاؿ ا﵁ تعاىل :ى

٤با فاقت قوهتم كاشتعلت قرٰبتهم ٕبيث يكاد زيتها يضيء كلو مل ٛبسسو نار أرسل إليهم ا٤ببلئكة
كمن كاف منهم أعلى رتبة كلمة ببل كاسطة كما كلم موسى عليو السبلـ يف ا٤بيقات ك٧بمدا صلى
ا﵁ عليو كسلم ليلة ا٤بعراج كنظّب ذلك يف الطبيعة أف العظم ٤با عجز عن قبوؿ الغذاء من اللحم

٤با بينهما من التباعد جعل البارم تعاىل ٕبكمتو بينهما الغضركؼ ا٤بناسب ٥بما ليأخذ من ىذا
كيعطي ذلك".2
كقاؿ الراغب األصفهاٍل يف اآلية السابقة" :كا٣بليفة كا٣بلف يتقارباف من قولك :خلف
فبلف فبلنا إذا قاـ مقامو ،كا٣بلف كالسلف يتناقضاف كخلف كقداـ ،فإف قيل :ما كجو
استخبلؼ ا﵁ تعاىل ،كا٣ببلفة إ٭با تكوف للنيابة عن الغّب؟ إما لغيبتو أك موتو أك عجزه ،كذلك ال
ٯبوز على ا﵁ تعاىل قيل :بل قد يكوف على غّب ذلك ،كىو أف يستخلف ا٤بستخلف غّبه
امتحانا للمستخلف ،أك هتذيبا لو ،أك يستخلفو لقصور ا٤بستخلف عليو من قبوؿ التأثّب من
ا٤بستخلف ال لعجز ا٤بستخلف كذلك ظاىر يف األشياء ا٤بهينة كالطبيعة ،فإف السلطاف جعل
الوزير بينو كبْب رعيتو ،إذ ىو يقبلوف من الواعظ مالو قرب إىل قبو٥بم منو ،ككذا الواعظ جعل بْب
العامة كا٢بكماء ،فإف العامة ال يقبلونو من ا٢بكيم ،كليس ذلك لعجز ا٢بكيم ،بل لعجز العامة
عن القبوؿ منو ،كعلى ىذا اللحم كالعظم ٤با تباعد ما بينهما عجز العظم عن قبوؿ الغذاء من
اللحم ،فجعل ا﵁ تعاىل ٕبكمتو بينهما الغضاريف الٍب بينهما ،ك٥با مناسبة إليهما لتأخذ ذلك
من اللحم كتعطيو العظم ،ككذلك جعل تعاىل الرسل بْب ا٤بلك الذم ىو من قبلو تعاىل كبْب
العباد لفضل قوة أعطاىا ليأخذكا منو ا٢بكمة كيوصلوىا إىل الناس" ،3كمن ذلك قولو تعاىل:
﴿كلى ٍو ىج ىعلٍنىاهي ىملى نكا لى ىج ىعلٍنىاهي ىر يج نال﴾.4
ى

 -1سورة األنعاـ اآلية.9
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.67
 -3تفسّب الراغب األصبهاٍلٙ ،بقيق ٧بمد بسيوٍل كعادؿ الشدم كلية األدب جامعة طنطا كدار الوطن الرياض ،ج1
ص.138
 -4سورة األنعاـ اآلية.9
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يتضح ٩با سبق أ ٌف البيضاكم قد استعاف ببعض ا٤بفسرين كاللغويْب يف تفسّبه ،كىذا الذم
أىذلو كجعل كتابو ٰبتل مكانة مرموقة بْب كتب التفاسّب ،كجعل العلماء يهتموف بو غاية
االىتماـ.

منهج البيضاكم في تفسيره:
ٝبع اإلماـ البيضاكم بْب التفسّب كالتأكيل على مقتضى قواعد اللغة العربية ،كقرر فيو
األدلة على أصوؿ أىل السنة ،كقد اختصر تفسّبه من "الكشاؼ" ،كلكنو ترؾ ما فيو من
اعتزاالت كإف كاف أحيانان يذىب إىل ما يذىب إليو صاحب الكشاؼ ،كما استمد من التفسّب
الكبّب ا٤بسمى بػ"مفاتيح الغيب" لئلماـ الرازل (ت606ىػ) .كمن تفسّب الراغب األصفهاٍل
(ت502ىػ) ،كضم إىل ذلك بعض اآلثار الواردة عن الصحابة كالتابعْب ،كما أنو أعمل فيو عقلو
فضمنو نكتان بارعة ،كلطائف رائعة ،كاستنباطات دقيقة ،كل ىذا يف أسلوب رائع موجز ،كعبارة
تدؽ أحيانان كٚبفى إال على ذل بصّبة ثاقبة ،كفطنة نّبة ،كىو يهتم أحيانان بذكر القراءات ،كلكنو
ال يلتزـ ا٤بتواتر منها فيذكر الشاذ يف بعض األحياف ،كما أنو يتعرض للقضايا النحوية كلكن بدكف
توسع كاستفاضة ،كما أنو يتعرض عند آيات األحكاـ لبعض ا٤بسائل الفقهية بدكف توسع منو يف
ذلك ،كإف كاف يظهر لنا أنو ٲبيل غالبان لتأييد مذىبة كتركٰبو.
كمن مبلمح ا٤بنهج العلمي الذم اختاره البيضاكم ،ما يلي:

 -1االختصار :ا٤ببلحظ أف البيضاكم كاف حريصا على اختصار عبارتو دكف إخبلؿ أك تفويت
للمعُب الذم يريد إيصالو ،كمن خبلؿ مقارنة كبلمو مع كبلـ الز٨بشرم عند بيانو ٥بذه الفكرة
يظهر لنا االختصار جليا يف عبارة البيضاكم؛ فقد قاؿ الز٨بشرم عند تفسّبه اآلية :فإف قلت :مل
رار لىًفي نى ًع و
يم ،ىكإً َّف
قطعت قصة الكفار عن قصة ا٤بؤمنْب كمل تعطف كنحو قولو﴿ :إً َّف ٍاألىبٍ ى
ار لىًفي ىج ًح و
يم﴾ ،1كغّبه من اآلم الكثّبة؟ قلت :ليس كزاف ىاتْب القصتْب كزاف ما
الٍ يف َّج ى
ذكرت :ألف األكىل فيما ٫بن فيو مسوقة لذكر الكتاب كأنو ىدل للمتقْب ،كسيقت الثانية ألف
الكفار من صفتهم كيت ككيت ،فبْب ا١بملتْب تباين يف الغرض كاألسلوب ،كٮبا على ح ٌد ال
فأما إذا ابتدأتو
٦باؿ فيو للعاطف .فإف قلت :ىذا إذا زعمت أف الذين يؤمنوف جار على ا٤بتقْبٌ ،
 -1سورة االنفطار اآليتْب.13 ،12
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ا٤بتلوة.
كبنيت الكبلـ لصفة ا٤بؤمنْب ،مث عقبتو بكبلـ آخر يف صفة أضدادىم ،كمثل تلك اآلم ٌ
مبُب على تقدير سؤاؿ،
قلت :قد ٌ
مر يل أف الكبلـ ا٤ببتدأ عقيب ا٤بتقْب سبيلو االستئناؼ ،كأنو ٌ
فذلك إدراج لو يف حكم ا٤بتقْب".1
كا٤ببلحظ ىنا أ ٌف البيضاكم اختصر ىذا الكبلـ يف ٝبلة ،فقاؿ" :لتباينهما يف الغرض،
فإ ٌف األكىل سيقت لذكر الكتاب كبياف شأنو كاألخرل مسوقة لشرح ٛبردىم ،كاهنماكهم يف
الضبلؿ" .2كاالختصار عنده مل يكن تعسفيا ٨ببل با٤بعُب الذم يريده ،كإ٭با كاف اختصارا دقيقا
مبنيا على انتقاء العبارات ٕبرص شديد ككضعها يف مكاهنا األخص األشكل؛ ٕبيث تؤدم ا٤بعُب
بإٯباز.
 -2استعماؿ المصطلح العلمي :يبلحظ أف البيضاكم استعمل مصطلح (التباين) يف الغرض؛
ككثّب من ا٤بفسرين يستعملوف لفظ (الغرض) كيقصدكف بو (ا٤بقصد) .كما ٪بده يعرؼ بعض
ا٤بصطلحات الببلغية كا٣برب ،كاألمر ،كالكناية ،كالتعريض ،كالتشبيو ا٤بركب.

 -3اىتمامو بعلمي المعاني كالبياف :ا٤ببلحظ يف تفسّب البيضاكم ،أنو اىتم بعلمي ا٤بعاٍل
كالبياف أكثر من علم البديع ،كالسبب يف ذلك ىو أف علم البديع أكثره قائم على ا﵀سنات
اللفظية ،كالبيضاكم يريد أف يوظف الببلغة إلبراز ا٤بعُب كإيضاحو ،كىذا ال يتحقق إال يف علمي
ا٤بعاٍل كالبياف.

يفسر آية ،يذكر كظيفتها الببلغية،
 -4ذكر الوظائف البالغية :يبلحظ أ ٌف البيضاكم حينما ٌ
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم
َّاس ا ٍعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :يىاأىيُّػ ىها الن ي
تىػتَّػ يقو ىف﴾ ،3يقوؿ البيضاكم" :أقبل عليهم با٣بطاب على سبيل االلتفات ىىٌزان للسامع كتنشيطان لو
كاىتمامان بأمر العبادة ،كتفخيمان لشأهنا ،كجربان لكلفة العبادة بلذة ا٤بخاطبة .ك(يا) حرؼ كضع
لنداء البعيد ،كقد ينادم بو القريب تنزيبلن لو منزلة البعيد .إما لعظمتو كقوؿ الداعي :يا رب ،كيا

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.46
 ٌ -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.41
 -3سورة البقرة اآلية.21

47

الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير

مدخل:

ا﵁ ،ىو أقرب إليو من حبل الوريد .أك لغفلتو كسوء فهمو .أك لبلعتناء با٤بدعو لو كزيادة ا٢بث
عليو" .1فالبيضاكم يذكر عدة كظائف يف ىذه اآلية كالتفخيم ،كاالىتماـ ،كاالعتناء كا٢بث.

 -5احتماؿ اآلية عدة كجوه بالغية :يبلحظ أف البيضاكم حينما يفسر آية من القرآف الكرَل
كمرات يذكر ٥با عدة كجوه ببلغية ،كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل:
يربطها ببلغيا مع آية أخرلٌ ،
﴿كاللَّوي ىخلى ىق يك َّل ىدابَّوة ًم ٍن ىم واء فى ًم ٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍم ًشي ىعلىى بىطٍنً ًو ىكًم ٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍم ًشي ىعلىى ًر ٍجلىٍي ًن
ى
شاءي إً َّف اللَّوى ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء قى ًد هير﴾ ،2يقوؿ
ىكًم ٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍم ًشي ىعلىى أ ٍىربى وع يى ٍخلي يق اللَّوي ىما يى ى
البيضاكم" :كإ٭با ٠بي الزحف مشيان على االستعارة أك ا٤بشاكلة".3
ً
ين﴾ ،4فالبيضاكم يربط ىذه اآلية الكرٲبة بآيات
اؾ نىػ ٍعبي يد ىكإًيَّ ى
كأيضا قولو تعاىل﴿ :إًيَّ ى
اؾ نى ٍستىع ي

أخرل ببلغيا ،حيث يقوؿ" :كمن عادة العرب التفنن يف الكبلـ كالعدكؿ من أسلوب إىل آخر
تطرية لو كتنشيطان للسامع ،فيعدؿ من ا٣بطاب إىل الغيبة ،كمن الغيبة إىل التكلم كبالعكس،
5
ً
ً
ً
ياح
﴿كاللَّوي الَّ ًذم أ ٍىر ىس ىل ّْ
كقولو تعاىل :ى
الر ى
﴿حتَّى إًذا يك ٍنتي ٍم في الٍ يفلٍك ىك ىج ىريٍ ىن ب ًه ٍم﴾  ،كقولو :ى
ً
س ٍقناهي﴾ ،6ك(إيا) ضمّب منصوب منفصل ،كما يلحقو من الياء كالكاؼ كا٥باء
فىػتيث يير ىسحابان فى ي

حركؼ زيدت لبياف التكلم كا٣بطاب كالغيبة".7
كّٔذا ا٤بنهج العلمي الذم اتبعو البيضاكم ،جعل العلماء يثنوف عليو ،كأمثاؿ الشهاب
ا٣بفاجي الذم كصفو بأٝبل عبارة إذ قاؿ" :لو فيو كفور حظ كسبلسة لفظ ،بل لفظو قريب
لكنو أمنع من معشوؽ لو رقيب ،كشاؤه بعيد ،كلكن ليس لنفس الفكر ،كراءه تصعيد فيو أنضر
ركض طابت ٜباره ،كتفتحت بيد النسيم أنواره ،سقاه من صيب الببلغة ىتونو ،حٌب تشعبت

فركعو كهتدلت غصونو٪ ،بوه بصوب الوحي مغدؽ ،كدكحو يف ربيع ا٤بعاٍل مثمر مورؽ ككنت ٩بن
اجتُب باكورة أبكاره ،كٛبشت يف حدائقو أحداؽ أفكاره ،كقد كثرت حواشيو ،كًلٌ على ضمائر
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.54
 -2سورة النور اآلية.45
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.111
 -4سورة الفاٙبة اآلية.5
 -5سورة يونس اآلية.22
 -6سورة فاطر اآلية.9
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.29
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الدرس البالغي بين اللغة كالتفسير

مدخل:

كتربج القليب بعذب ماؤه ،كبإنفاؽ ا٤باؿ يزكو ٭باؤه ،كيزيد يف عطر ا٤بسك الذكي
أسراره كأشيوٌ ،
سحقو ،راقت ٧باسنو فالعيوف كاألذاف هتواىا ،فلو مِب ا٢بسن أماٍلٌ ما تع ٌداىا".1
كخبلصة القوؿ؛ كاف ا٤بنهج ا٤بتبع كاألسلوب ا﵀تذل يف تصنيف البيضاكم ىو الذم
غلب على كثّب من التآليف العلمية يف عامة الفنوف بداية من القرف السابع من حيث االختصار،
كدقة التعبّب كالتزاـ ا٤بصطلح العلمي.

1
سماة :عناية القاضي ككفاية الراضي على تفسّب البيضاكم ،شهاب الدين
 حاشية الشهاب على تفسّب البيضاكم ،ا٤بي ٌا٣بفاجي ،دار صادر بّبكت ،ج 1ص.2
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توطئة:

كاف للدراسات الببلغية أثر عظيم يف توضيح مسألة إعجاز القرآف عامة ،كمسألة التأليف
كتوخي معاٍل النحو يف النظم خاصة فوائد عظيمة كضع ألجلها ،كمعرفة اإلعجاز القرآٍل يف
إدراؾ كبلـ ا﵁ ،كمعرفة مقاصد الكبلـ كا٘باىاتو كإدراؾ قوة األساليب.
كقد أكد ا١برجاٍل أف العربة ليست يف معرفة قواعد النحو كحدىا ،بل فيما تقوـ عليو من
معاف كأغراض ككظائف كأصوؿ ،فا٤بزيٌة ال تكمن يف اللغة كمعرفتها كلكن ا٤بزيٌة ما يؤدم ّٔا من
مواضعات ،فليس النظم إال معاٍل النحو ،كليس معاٍل النحو إال علم ا٤بعاٍل.
كىذا كلٌو ق ٌدـ لل ٌدراسات الببلغية عامة كلعلم ا٤بعاٍل خاصة فوائد عظيمة ،فمسألة
اإلعجاز القرآٍل صاحبة الفضل على علم (ا٤بعاٍل) يف نضجو ،كجعلو أبرز أساليب ا١بمالية؛
كبالتايل فعلم ا٤بعاٍل ىو ركح علم النحو ،كعلتو ،كبياف أغراضو كأحوالو.
كيبْب السبب
إضافة إىل ىذا؛ فهو يعلمنا مٌب ٪بعل ا١بملة ا٣بربية ،كمٌب ٪بعلها إنشائيةٌ ،
يف ىذه أك تلك...كلكي يتوصل الباحث إىل ذلك ،ال بد من تعريف لو كإيضاح ما انتهى إليو
عند الببلغيْب العرب أمثاؿ السكاكي ،كالقزكيِب ،كغّبىم من جهابذة الببلغة.

تعريف علم المعاني:
أ -لغةن:

حدد اللغويوف ا٤بعُب اللغوم ١بذر ا٤بعاٍل بْب ا٤بقصود كبركز الشيء ،حيث جاء يف

للشيء بانكماش
األكؿ القصد ٌ
ا٤بعتل أصوؿ ثبلثةٌ :
مقايس اللغة(" :عُب) العْب كالنٌوف كا٢برؼ ٌ
كذؿ ،كالثٌالث ظهور شيء كبركزهي" .1كقاؿ ابن
داؿ على خضوع ٌ
فيو كحرص عليو ،كالثٌاٍل ٌ
منظور" :عنيت الشيء أعنيو إذا كنت قاصدا لو ،كمعُب كل كبلـ مقصده".2
يستخلص من ا٤بفهوـ اللغوم أ ٌف ا٤بعُب ىو الشيء ا٤بقصود ،كذلك أ ٌف الشيء إذا قصدناه
حرصنا على بلوغو يف بركز كبياف.

 -1معجم مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارسٙ ،بقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،دار الفكر(1399ق1979-ـ) ،ج4
ص.146
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،دار صادر بّبكت ط1414/3ق ،ج 15ص.104
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ب -اصطالحان:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم
لقد تعددت تعريفات العلماء لعلم ا٤بعاٍل ،لكنها ٝبيعا دارت حوؿ معُب

كاحد ،فقالوا" :ىو قواعد يعرؼ ّٔا أحواؿ اللفظ العريب الٍب يطابق ّٔا مقتضى ا٢باؿ" ،1أم أ ٌف
لعلم ا٤بعاٍل أصوؿ كقواعد يعرؼ ّٔا أحواؿ الكبلـ العريبٕ ،بيث يكوف كفق الغرض الذم سيق
لو.
لسكاكي علم ا٤بعاٍل بأنو" :تتبٌع خواص تراكيب الكبلـ يف اإلفادة ،كما يتصل
ٌ
كعرؼ ا ٌ
ّٔا من االستحساف كغّبه ،ليحَبز بالوقوؼ عليها عن ا٣بطأ يف تطبيق الكبلـ على ما يقتضي
ا٢باؿ ذكره" ،2كىذا ينبِب على كظيفتْب أساسيتْب:
 تركيب الكبلـ كتأليفو كفق قواعد النحو.ا٤بعرب عنو ٗبقتضى ا٢باؿ.
 -كضع ىذا الكبلـ حسب ما يناسبو من مقاـ ،كىو ٌ

كالتعريف األكثر شهرة كدكرانا ما جاء بو ا٣بطيب القزكيِب بقولو" :ىو علم يعرؼ بو
أحواؿ اللفظ العريب الٍب ّٔا يطابق مقتضى ا٢باؿ" .3فتأليف الكبلـ ٰبتاج من البليغ معرفة كقدرة
ليعرب ّٔا
التصرؼ يف اللغة؛ ٕبيث يستطيع أف يرتٌب ألفاظو ترتيبا دقيقا كفق معاٍل النحوٌ ،
على ٌ
عن ا٤بقاـ ا٤بناسب ،كىي تلك الظركؼ ا﵀يطة بعملية ا٣بطاب .كيهتم علم ا٤بعاٍل بدراسة
الَباكيب الٍب ٚبرج عن كظيفتها األصلية ،إىل كظائف أخرل حسب مقتضيات األحواؿ.

يدؿ عليو ،فهو يرشدنا إىل
كما أنٌو ٱبتص دكف غّبه من علوـ الببلغة بدراسة ا٤بعُب كما ٌ
معرفة الَباكيب اللغوية ا٤بناسبة لكل مقاـ ،كما يدلٌنا على اختيار األلفاظ الدالة على الفكرة الٍب
ٚبطر يف أذىاننا ،كمع أ ٌف علم ا٤بعاٍل ىو ا١بملة ،إال أنٌو ال يقتصر على البحث يف كل ٝبلة
مفردة على حدة ،كلكنو يبحث يف عبلقة ا١بملة بأختها ،كإىل النظر يف النص بكاملو ،كالبحث
يف السياؽ الذم قيل فيو.

 -1معجم الببلغة العربية ،بدكم طبانة ،دار ا٤بنارة جدة الرباط ط1988/3ـ ،ص.4035
 -2مفتاح العلوـ ،أبو يعقوب السكاكيٙ ،بقيق عبد ا٢بميد ىنداكم ،دار الكتب العلمية بّبكت2000ـ ،ص.247
 -3اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا٣بطيب القزكيِبٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناٍل بّبكت
ط1975/4ـ ،ص.84
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كظائف علم المعاني:لعلم ا٤بعاٍل كظائف كثّبة منها:1
 -1علم ا٤بعاٍل ىو إحدل األدكات ا٤بهمة الٍب ٰبتاجها مفسر القرآف ٤بعرفة ا٤براد من اآليات،
كيف ذلك يقوؿ الز٨بشرم" :ال يغوص على شيء من تلك ا٢بقائق ،إال رجل قد برع يف علميْب
٨بتصْب بالقرآف كٮبا علم ا٤بعاٍل كعلم البياف ،كٛبهل يف ارتيادٮبا آكنة ،كتعب يف التنقّب عنهما
أزمنة ،كبعثتو على تتبع مظاهنما ٮبة يف معرفة لطائف حجة ا﵁ ،كحرص على استيضاح معجزة
رسوؿ ا﵁ ،بعد أف يكوف آخذا من سائر العلوـ ٕبظ".2
 -2الكشف عن القواعد كاألصوؿ الٍب تساعدنا يف توخي ا٤بعاٍل ا١بليلة ،كاألساليب ا٤بناسبة
لغرضها يف الكبلـ ،كأف ٫بسن التعبّب عن ا٢باالت ا٤بختلفة بالَباكيب كالتعبّبات ا٤بناسبة ،كأف
نعرؼ بواسطة ىذا العلم الدقة كالوضوح يف استخداـ اللغة من أجل إقناع اآلخرين ،كالتأثّب يف
نفوسهم.
 -3الوقوؼ على أسرار الببلغة العربية ،كمعرفة إعجاز القرآف الكرَل ،كالفصاحة يف منثور الكبلـ
كمنظومو ،كالتفريق بْب الكبلـ كرديئو.
 -4معرفة مقاصد الكبلـ كا٘باىاتو.

مباحثو:كلتسهيل مباحث ىذا العلم ٲبكن تقسيم مباحثو إىل ٜبانية مباحث رئيسية كىي:
 ا٣برب. اإلنشاء. التقدَل كالتأخّب. ا٢بذؼ كالذكر. -التعريف كالتنكّب.

 -1يراجع علم ا٤بعاٍل –البياف -البديع ،عبد العزيز عتيق ،ص ،33التأسيس يف علوـ الببلغة ،عبد ا٢بميد قاسم النجار،
ا١بامع اإلسبلمية غزة ،ص.12
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.96
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 القصر. الفصل كالوصل. اإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاة.كبْب الوظائف كاألغراض
تعرض البيضاكم يف تفسّبه لكثّب من ىذه ا٤بوضوعاتٌ ،
كقد ٌ
سر الببلغة كا١بماؿ يف اآليات القرآنية،
الببلغية الٍب ٱبرج إليها كل فن من ىذه الفنوف ،مع بياف ٌ
كسنعرض إىل ىذه ا٤بوضوعات بقدر ما هتيأ لنا الوقوؼ عليو يف ىذا البحث.
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الفصل األكؿ:

المبحث األكؿ :الخبر
توطئة:
ا٣برب علم غزير ،كاسع ا٤بدارؾ يتطلب من ا٤بخرب علما ٗبوضوع ا٣برب ،كعلما بطرائق
اإلخبار ،لذلك فإنٌو يتعدد بتعدد ما حولو من مثّبات تدفع ا٤بخرب إىل القوؿ ،كٙبثو عليو ،فيضع
عما بو من خواطر نفسيةٰ ،باكؿ من أجلها أف يثّب انفعاؿ السامع ٗبا يضفيو
أقوالو يف أكعية يعرب ٌ
على أقوالو من مؤكدات تناسب حالو ،فتتحقق ا٤بشاركة بينهما .كلكي نوضح ذلك ،البد أف
نعرج إىل مفهوـ ا٣برب لغة كاصطبلحا ،مث بياف أضربو كأحواؿ ا٣بطاب بو.

مفهوـ الخبر:
أ -لغة:

إذا ما ٕبثنا عن مدلوؿ لفظة (خرب) يف مصادر اللغة من ا٤بعاجم كغّبىا ٪بدىا ال

الراء أصبلف:
ٚبرج عن معُب العلم كا٤بعرفة كاإلدراؾ ،كيف ذلك يقوؿ ابن فارس" :ا٣باء كالباء ك ٌ
بكل
فاأل ٌكؿ العلم ،أم :العلم ٌ
بالشيء .تقوؿ :يل بفبلف خربة كخرب .كاللٌو تعاىل ا٣ببّب ،أم العامل ٌ
1
ك ًمثٍلي ىخبًي ور﴾ ،2كقاؿ ابن كثّب يف معُب اآلية " :ىكىال يٱبًٍربي ىؾ
شيء"  .كقاؿ اللَّو تعاىل ﴿ :ىكىال ينىبّْئي ى
ً
آ٥با كما تى ً
بً ىعواقً ً
صّبي إًلىٍي ًو ًمثٍ يل ىخبً وّب ًّٔىا" ،3كا٤بقصود ىنا ،يىػ ٍع ًِب نىػ ٍف ىسوي تبى ىارىؾ كتعاىل،
ب ٍاأل ييموًر ىكىم ى ى ى
ى
فإنٌو أخرب بالواقع ال ٧بالة.
كقاؿ ابن منظور" :كخربت باألمر .أم :علمتو .كخربت األمر أخربه إذا عرفتو على
حقيقتو ،كا٣برب ،بالتحريك :كاحد األخبار .كا٣برب :ما أتاؾ من نبأ عمن تستخرب ،كا٣برب :النبأ".4
كتكاد تكوف ا٤بعاٍل الٍب ساقها (ابن فارس) ىي نفسها الٍب ذكرىا (ابن منظور) من قبل
إال أ ٌف (ابن منظور) أضاؼ ا٣برب ٗبعُب النٌبأ.

 -1مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 2ص.239
 -2سورة فاطر اآلية.14

 -3تفسّب القرآف العظيم ،إ٠باعيل بن كثّبٙ ،بقيق ٧بمد مشس الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1419/1ق ،ج6
ص.479
 -4لساف العرب ،ابن منظور ،ج 4ص.227
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ٱبتلف ا٣برب من علم آلخر حسب ا٤بواضعة ا٤بتفقة عليها يف كل فن أك

يهم يف ىذا ا٤بوضع ٙبديد أصحاب علم ا٤بعاٍل للخرب ،فمنهم من يرل بأنو:
علم ،كالذم ٌ
"٧بتمل الصدؽ كالكذب لذاتو" ،1أك "ىو قوؿ ٰبتمل الصدؽ كالكذب ،كيصح أف يقاؿ لقائلو
إنو صادؽ أك كاذب ،كا٤بقصود بالصدؽ :مطابقتو للواقع ،كا٤بقصود بالكذب :عدـ مطابقتو
للواقع".2
كأضاؼ بعض الببلغيْب كلمة (لذاتو) يف تعريف ا٣برب ،أم :لذات ا٣برب نفسو ،كىذا ٱبرج
ما كاف صادقا قطعا ،كما كاف كذبا قطعا ،فالقرآف الكرَل مثبل ىو كبلـ ا﵁ كخربه إىل الناس،
كىو بالنظر إىل قائلو صادؽ قطعا ،كأيضا كبلـ بعض الكذابْب من أمثاؿ (مسيلمة الك ٌذاب)
ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو ،كلكنو خرب كاذب قطعا بالنظر إىل قائلو.

صدؽ الخبر ككذبو:للعلماء يف صدؽ ا٣برب ككذبو مذاىب متعددة كآراء ٨بتلفة ،كسنكتفي من ذلك بعرض
بعض اآلراء:

 -1رأم جمهور البالغيين:

يرل أكثر علماء الببلغة أ ٌف ا٣برب يكوف صادقا إذا طابق الواقع ،كيكوف كاذبا إذا مل يطابق
الواقع ،فنقوؿ مثبل :ا٤بطر يهطل بغزارة .فإذا كاف ىذا ا٣برب مطابق للواقع ،كىو نزكؿ ا٤بطر حقيقة
فهو صادؽ ،كإذا خالف الواقع فهو كاذب .3كمن ىؤالء الببلغيْب نذكر النظٌاـ كا١باحظ كآراءٮبا
يف قضية ا٣برب.

 -1الببلغة فنوهنا كأفناهنا -علم ا٤بعاٍل ،فضل حسن عباس ،دار الفرقاف النشر كالتوزيع ط1417(/4ق1997-ـ)،
ص ،101جواىر الببلغة يف ا٤بعاٍل كالبياف كالبديع ،أٞبد ا٥بامشي ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط ،12ص.55
 -2تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِبٙ ،بقيق عبد الرٞبن الربقوقي ،دار الفكر العريب ط1932/2ـ ،ص.47
 -3يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا٣بطيب القزكيِبٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار ا١بيل بّبكت ط ،3ج1
ص ،59علوـ الببلغة -البديع كالبياف كا٤بعاٍل٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ا٤بؤسسة ا٢بديثة للكتاب طرابلس
لبناف2003ـ ،ص.269
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أ -رأم النظٌاـ:1

كىو أحد شيوخ ا٤بعتزلة قدٲبا ،قد خالف ا١بمهور كقاؿ :ا٣برب الصادؽ ىو ما كافق
اء ىؾ ال يٍمنىافً يقو ىف
االعتقاد ،كالكذب ما خالف االعتقاد ،كدليلو على ذلك قولو تعاىل﴿ :إًذى ى
اج ى
ك لىرسوليو كاللَّوي ي ٍشه يد إً َّف الٍمنىافً ًقين لى ىك ً
ك لىرس ي ً
اذبيو ىف﴾،2
وؿ اللَّو ىكاللَّوي يىػ ٍعلى يم إًنَّ ى ى ي ى ى ى
قىاليوا نى ٍش ىه يد إًنَّ ى ى ي
ي ى
أم" :إذا حضركا عندؾ كاجهوؾ بذلك ،كأظهركا لك ذلك ،كليسوا كما يقولوف ،ك٥بذا اعَبض

ثم قاؿ تعالى ( :ىكاللَّوي يى ٍش ىه يد إً َّف
ٔبملة ٨بربة أنو رسوؿ ا﵁؛ فقاؿ ( :ىكاللَّوي يىػ ٍعلى يم إًنَّ ى
ك لىىر يسوليوي)ٌ ،
الٍمنافً ًقين لى ً
كاذبيو ىف) ،أم :فيما أخبركا بو كإف كاف مطابقا للخارج ألنهم لم يكونوا يعتقدكف
ي ى
صحة ما يقولوف كال صدقىو".3

ٌأما كجو االستدالؿ باآلية عند النظٌاـ فهو يف كوف شهادة ا٤بنافقْب بأف ٧بمدا رسوؿ ا﵁
ًً
ين
مطابقة للواقع ،كمع ذلك حكم عليها القرآف بالكذب ،كالشاىد قولو تعاىل( :إً َّف ال يٍمنىافق ى
لى ىك ً
اذبيو ىف) ،ألف ىذا القوؿ ٨بالف لبلعتقاد ألهنم كافركف.

ب -رأم الجاحظ:

كأما ا١باحظ فقد قسم ا٣برب إىل ثبلثة أقساـ كىي:4
 -1خرب صادؽ :كىو ما طابق الواقع كاالعتقاد.
 -2خرب كاذب :ما خالف الواقع كاالعتقاد.
 -3خرب ال يوصف بالصدؽ كال بالكذب :كىو ما طابق الواقع كخالف االعتقاد ،أك ما
خالف الواقع كطابق االعتقاد ،مثل ذلك( :جاء علي من السفر) ،فإذا كافق الواقع كخالف
االعتقاد ،فهذا ال يوصف بالصدؽ كال بالكذب ،ككذلك األمر إذا خالف الواقع كطابق
االعتقاد.

 -1ىو إبراىيم بن سيٌار بن ىانئ البصرم ،أبو إسحاؽ النٌظٌاـ ،من كبار ا٤بعتزلة ،تويف231ق ،كلو كتب يف الفلسفة
كاالعتزاؿ .يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ج 1ص.59
 -2سورة ا٤بنافقوف اآلية.1
 - 3تفسّب ابن كثّب ،ج 8ص.150
 -4يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ج 1ص.59
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 -2رأم المفسرين:
أكرد علماء التفسّب آراء متنوعة ك٨بتلفة ٤بصطلح (ا٣برب) من الناحية االصطبلحية ،كمن
ىذه اآلراء ما يلي:
الشيء إذا كاف على خبلؼ ا٤بخرب عنو كاف كذبا،
يعرؼ ا٣برب بقولو" :ا٣برب عن ٌ
أ -الرازمٌ :

سواء علم قائلو كونو كذلك أك مل يعلم".1

ً
يم بًما كانيوا يى ٍك ًذبيو ىف
ب -البيضاكم :فقد قاؿ يف تفسّبه لآلية ﴿ :ىكلى يه ٍم ىع ه
ذاب أىل ه
"كالكذب ىو ا٣برب عن الشيء على خبلؼ ما ىو بو" ،3أم :على غّب ما ىو عليو يف الواقع.

﴾:2

ج -ابن القيم :فقاؿ" :لساف الصدؽ :كىو لساف الثناء الصادؽ ٗبحاسن األفعاؿ ،كٝبيل

الطرائق ،كيف كونو لساف صدؽ ،إشارة إىل مطابقتو للواقع كأنو ثناء ٕبق ال بباطل".4
د -اسماعيل حقي :كقاؿ يف تفسّبه لآلية الكرٲبة ﴿ :ىكىما أىنٍت بً يم ٍؤًمن لىنىا ىكلى ٍو يكنَّا
ًً
ين﴾" :5كالصدؽ ىو اإلخبار عن الشيء على ما ىو بو كالكذب ال على ما ىو بو".6
ى
صادق ى
ً
اء يك ٍم ذىلً يك ٍم
ق -الطاىر بن عاشور :كقاؿ يف تفسّب قولو تعاىل ﴿ :ىكىم ى
اء يك ٍم أىبنى ى
اج ىع ىل أى ٍدعيى ى
ٍ ً
السبيل﴾" ،7فعلم من تقييده بأفواىكم أنٌو قوؿ
ىفو ًاى يك ٍم ىكاللَّو ي يقوؿ الٍ ىح ٌق ىك يىو ٍيه ًدم َّ
قولي يك ٍم بأ ى
ا٢بى َّق) ،فأكمأ إىل أ ٌف قو٥بم ذلك قوؿ
وؿ ٍ
(كاللَّو ي يق ي
كاذب اليطابق الواقع كزاده تصرٰبا ٍ
بقولو ى
كاذب" ،8كيستشف من كبلمو أ ٌف الصدؽ عكسو ،كىو ما يطابق الواقع.
كمن خبلؿ ما سبق ،يتضح من ىذه األقواؿ أف مذىب ا١بمهور ىو األكىل بالصحة
كالقبوؿ لقوة دليلو ،ذلك أ ٌف ا٣برب إذا طابق اعتقاد ا٤بخرب كاف صدقا.
ي
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 10ص.100
 - 2سورة البقرة اآلية.10
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.45
 -4حادم األركاح إىل ببلد األفراح ،ابن قيم ا١بوزية ،مطبعة ا٤بدٍل القاىرة ،ص.101
 -5سورة يوسف اآلية.17
 -6ركح البياف يف تفسّب القرآف ،إ٠باعيل حقي بن مصطفى ا٢بنفي ،دار الفكر بّبكت لبناف ،ج 4ص.226
 -7سورة األحزاب اآلية.4
 -8التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر تونس1984ـ ،ج 21ص.260
58

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

أغراض الخبر:للخرب غرضاف رئيسياف حقيقياف كٮبا:1

 -1فائدة الخبر :كىو غرض مباشر ،كذلك إذا كاف ا٤بخاطب بو ٯبهل مضمونو قبل أف نقولو
لو .كأف يقوؿ مثبل :العربية لغة اإلٯباز؛ فا٥بدؼ من ىذا ا٣برب ىو تقدَل الفائدة للمخاطب إذا
كاف جاىبل ّٔا.
 -2الزـ فائدة الخبر :كىو غرض غّب مباشر ،كذلك إذا كاف ا٤بخاطب با٣برب يعلم مضمونو،

كلكنو ٯبهل أف ا٤بتكلم يعلمو ،فقد استفاد ا٤بخاطب حينئذ ال ا٣برب بل ما اقتضاه كلزمو كترتب
عليو كىو علم ا٤بتكلم بو .كأف يقوؿ مثبل :أنت قدمت من سفرؾ أمس؛ فالغرض ىو إعبلـ
ا٤بخاطب بأنو على علم ّٔذا ا٣برب.
ىذاف ٮبا الغرضاف ا٢بقيقياف للخرب ،كال تقتصر كظيفة ا٣برب على ىذين الغرضْب
ا٢بقيقيْب ،بل تتجاكزٮبا إىل أغراض أخرل تسمى الوظائف الببلغية الٍب تفهم من سياؽ الكبلـ
كقرائن األحواؿ ،كيع ٌددكف منها :إظهار الضعف ،كاالسَبحاـ ،كاالستعطاؼ ،كإظهار التحسر،
كا٤بدح ،كالفخر ،كما إىل ذلك.2

 -أضرب الخبر:

من حرص العرب على أف يكوف الكبلـ ٗبقدار ا٢باجة ،كليس زائدا عليها كال ٨ببل
باإلفصاح كالبياف؛ أف دعت إىل ضركرة موائمة البنية –الَبكيب اللغوم– للداللة كحالة ا٤بتلقي ،إذ
ٯبب على ا٤بتكلم استخداـ األسلوب ا٤بناسب لكل مقاـ ،فقد يلجأ –يف بعض ا٢باالت– إىل
استعماؿ أدكات التوكيد لتمكْب ا٤بعاٍل يف النفوس ،كإزالة ما ّٔا من شك أك انكار ،كيرل علماء
الببلغة أف ىذه ا٤بواقف ال ٚبرج عن ثبلثة أضرب:3

 -1يراجع الببلغة االصطبلحية ،عبده عبد العزيز قلقيلة ،دار الفكر العريب القاىرة (1412ق1992-ـ) ،ص،139
الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم ا٤بعاٍل ،بكرم شيخ أمْب ،دار العلم للمبليْب ،ج 1ص.56
 -2يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 1ص.60
 -3يراجع مفتاح العلوـ ،السكاكيٙ ،بقيق نعيم زرزكر ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1407(2ق1987-ـ) ،ص،159
 ،160علوـ الببلغة٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص.276
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 -1الخبر االبتدائي :كيكوف ا٤بخاطب يف ىذا الضرب خايل الذىن من ا٢بكم الذم يلقيو إليو
اؿ كالٍبنيو ىف ًزينىةي الٍحياةً
ىى
ا٤بتكلم ،كال علم لو بو ،كليس لو موقف مسبق منو٫ ،بو قولو تعاىل﴿ :ال ىٍم ي ى
ُّ
ك ىثوابنا ىك ىخ هير أ ىىم نال﴾ ،1فاآلية الكرٲبة خاليٌة من
ات َّ
ات ىخ هير ًع ٍن ىد ىربّْ ى
الصالً ىح ي
الدنيىا ىكالٍبىاقًيى ي
ا٤بؤكدات.
 -2الخبر الطلبي :ىو كل كبلـ يتوجو فيو ا٤بتكلم إىل ا٤بخاطىب كيتصور أنو شاؾ أك مَبدد بْب

قبولو كرفضو ،فيحسن للبليغ تأكيد ىذا ا٣برب ٗبؤكد كاحد ،من أجل إزالة تلك الشكوؾ٫ ،بو قولو
تعاىل﴿ :فلى َّما أى ٍف جاء الٍب ًشير أىلٍ ىقاهي ىعلىى ك ٍج ًه ًو فىارتى َّد ب ً
اؿ أىلى ٍم أىقي ٍل لى يك ٍم إًنّْي أى ٍعلى يم ًم ىن
ص نيرا قى ى
ٍ ى
ى
ىى ى ي
اللَّ ًو ىما ىال ٍتعلى يمو ىف﴾ ،2كالشاىد قولو( :إًنّْي أى ٍعلى يم ًم ىن اللَّ ًو) :خبر طلبي ،أل ٌف فيها مؤكدا كاحدا
كىو (إ ٌف).
 -3الخبر اإلنكارم :كىو الكبلـ الذم يصاغ مدعَّما بأكثر من مؤكد؛ ألف ا٤بناسبة الداعية

إللقائو تقتضي أف يكوف كذلك ،كىو أكثر احتياج للتأكيد كالتصديق ،فعندما يكوف ا٤بخاطب
منكر للخرب الذم سيلقى إليو ،أك معتقدا عكسو ،ينبغي أف يكوف إلقاء ا٣برب إليو مصحوبا
ٗبؤكدين أك أكثر حسب حالة يف االنكارم قوة كضعفا.3
كفيو تتضاعف عناصر التوكيد ٗبقدار تصاعد حالة اإلنكار ،ألف "كظيفة ا٣برب حينئذ ىي
تثبيت ىذا ا٤بعُب يف تلك النفس الرافضة لو ،فبل بد أف تكوف قوة العبارة ،ككثاقتها مبلئمة ٢باؿ
4
فع َّزٍزنىا بًثىالً و
ث
اثني ًن فى ىك َّذبي ي
النفس قادرة على اإلقناع"  ،كمثالو قولو تعاىل﴿ :إً ٍذ أ ٍىر ىسلٍنىا إًلىٍي ًه يم ٍ
وى ىما ى
ف ىقاليوا إًنَّا إًلىي يكم مرسليو ىف قىاليوا ما أىنتم إًَّال ب ى ً
الر ٍح ىم ين ًم ٍن ىش ٍي وء إً ٍف أىنتي ٍم إًَّال
ىنز ىؿ َّ
ش هر مثلينىا ىكىما أ ى
ى يٍ ى
ٍ ٍ يٍ ى

 -1سورة الكهف اآلية.46
 -2سورة يوسف اآلية.96
 -3يراجع تلخيص ا٤بفتاح ضمن شركح التلخيص ،سعد الدين التفتازيِب ،دار البياف بّبكت ط1992/4ـ ،ج 1ص،205
فن الببلغة ،عبد القادر حسْب ،عامل الكتب ط1405(/2ق1984-ـ) ،ص.74
 -4خصائص الَباكيب -دراسة ٙبليلية ٤بسائل علم ا٤بعاٍل٧ ،بمد أبو موسى ،مكتبة كىبة القاىرة ط1416(/1ق-
1996ـ) ،ص.81
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تى ٍك ًذبيو ىف قىاليوا ىربنىا ٍيعلى يم إًنَّا إًلىٍي يك ٍم لى يم ٍر ىسليو ىف﴾ ،1فاآلية الكرٲبة فيها ع ٌدة مؤكدات ،كىذا خرب
إنكارم.
كمعُب ذلك أف ٨باطبة الرسل ألىل القرية يف أكؿ األمر كانت بإلقاء ا٣برب من دكف تأكيد،
فحصل الشك كالتكذيب بعد ذلك ،فاقتضى ا٤بقاـ ا١بديد استخداـ كسائل التوكيد بقو٥بم( :إًنَّا
إًلىٍي يك ٍم يم ٍر ىسليو ىف) ،مث كانت النتيجة اإلنكار الشديد ،فكاف لزاما على الرسل استخداـ كسائل
توكيدية أخرل إلقناع ىؤالء الناس ،فقالوا ( :ىربنىا ٍيعلى يم إًنَّا إًلىٍي يك ٍم لى يم ٍر ىسليو ىف) ،فاستخدموا :القسم،
كإف ،كالبلـ ،كا١بملة اال٠بية.
كللتوكيد يف اللغة العربية أدكات كثّبة ال بد لدارس الببلغة من معرفتها ،كال سيما إذا علم

أف التوكيد أسلوب ال ٲبكن االستغناء عنو يف أم كبلـ بليغ ،كمن أبرز ىذه األدكات" :إ ٌف ،كالـ
االبتداء ،كأما الشرطية ،كالسْب ،كقد (التحقيقية) ،كضمّب الفصل ،كالقسم ،كنونا التوكيد،
كا٢بركؼ الزائدة ،كأحرؼ التنبيو".2

 -كظائف الخبر في تفسير البيضاكم:

لقد تناكؿ البيضاكم ا٣برب يف تفسّبه كبْب كظائفو الببلغية ،كىي كاآليت:

أ -كظائف الخبر األصلية :للخرب كظيفتاف أساسيتاف كٮبا:

 -1فائدة الخبر:

٫بو قولو تعاىل﴿ :تىػباىر ىؾ الَّ ًذم نىػ َّز ىؿ الٍ يفرقىا ىف ىعلىى ىع ً
بدهً لًي يكو ىف ى ً
ين نى ًذيران الَّ ًذم لىوي
ٍ
ىى
للعالىم ى
األرض كلم يػت ً
لك َّ ً
يك فًي الم ً
لق يك َّل ىشيء
َّخذ ىكلىدان ىكلىم يى يكن لىوي ىش ًر ه
يم ي
لكى ى
كخ ى
الس ىماىكات ىك ً ى ى ى
ي
فىػ ىق َّدرهي تىػ ٍق ًديران﴾ ،3كالشاىد قولو( :لًي يكو ىف ً
ْب نى ًذيران) ،كيقوؿ البيضاكم" :ىذه ا١بملة كاف
للعالىم ى
ى
ى
مل تكن معلومة لكنها لقوة دليلها اجريت ٦برل ا٤بعلوـ كجعلت صلة" ،4كيشّب البيضاكم يف ىذه

 -1سورة يس اآليات.16 ،15 ،14 ،13
 -2أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،دار النفائس للنشر كالتوزيع عماف ط2010/3ـ ،ص ،42الببلغة العربية
يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 1ص.61
 -3سورة الفرقاف اآليتْب.2 ،1
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.117
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اآلية الكرٲبة أف ا٣برب مل يكن معلوما كلكن أجرم ٦برل ا٤بعلوـ لقوة دليلو كفيو إثبات ا٤بلك مطلقان
﵁ كنفي ما يقوـ مقامو ،كأخرب عن إحداث األشياء إحداثان مقدران ٕبسب اإلرادة اإل٥بية.
يك فًي الم ً
لك﴾ ،قاؿ البيضاكم أم" :أثبت لو ا٤بلك
﴿كلىم يى يكن لىوي ىش ًر ه
ي
كيف قولو تعاىل :ى
مطلقان كنفى ما يقوـ مقامو كما يقاكمو فيو مث نبو على ما يدؿ عليو فقاؿ ( :ىك ىخلى ىق يك َّل ىش ٍي وء) أم:
أحدثو إحداثان مراعى فيو التقدير حسب إرادتو كخلقو ا ًإلنساف من مواد ٨بصوصة كصور
َّرهي تىػ ٍق ًديران) فقدره كىيأه ٤با أراد منو من ا٣بصائص كاألفعاؿ ،كتهيئة ا ًإلنساف
كأشكاؿ معينة( .فىػ ىقد ى
ل ًئلدراؾ كالفهم كالنظر كالتدبّب كاستنباط الصنائع ا٤بتنوعة كمزاكلة األعماؿ ا٤بختلفة إىل غّب ذلك،

َّرهي للبقاء إىل أجل مسمى .كقد يطلق ا٣بلق ّٓرد ا ًإلٯباد من غّب نظر إىل كجو االشتقاؽ
أك فىػ ىقد ى
فيكوف ا٤بعُب كأكجد كل شيء فقدره يف إٯباده حٌب ال يكوف متفاكتا" ،1فا٣برب يف اآلية الكرٲبة مل
يكن معلوما ،كلكن أجرم ٦برل ا٤بعلوـ لقوة دليلو.
كالوظيفة األساسية من ىذا ا٣برب إفادة ا٤بخاطب ا٢بكم الذم تضمنتو ا١بملة ،كىو إثبات
ا٤بلك ﵁ مطلقان.
 -2الزـ الفائدة:

ىكلىىق ٍد ىعلً يموا لى ىم ًن ا ٍش ىتراهي ىما
ٍيعلى يمو ىف﴾ ،2كالشاىد قولو:

ض ُّريى ٍم ىكىال ين ىفعي يه ٍم
يتعلَّ يمو ىف ىما يى ي
﴿ك ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
ً ًً
ًً
ً
و ً
س يه ٍم لى ٍو ىكانيوا
س ىما ىش ىرٍكا بو أىن يف ى
لىوي في ٍاآلخ ىرة م ٍن ىخ ىالؽ ىكلىب ٍئ ى
( ىكلىىق ٍد ىعلً يموا لى ىم ًن ا ٍش ىَباهي) ،يقوؿ البيضاكم" :كا٤بثبت ٥بم أكالن على التوكيد القسمي العقل الغريزم
أك العلم اإلٝبايل يقبح الفعل ،أك ترتب العقاب من غّب ٙبقيق كقيل :معناه (لو كانوا يعملوف)
بعلمهم ،فإف من مل يعمل ٗبا علم فهو كمن مل يعلم" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف ىذه
اآلية الكرٲبة أنو ال ٱبرب ا٤بخاطب ٔبديد ،كإ٭با يفيد أف ا٤بتكلم عامل با٢بكم.
ب -كظائف الخبر التي تفهم من السياؽ:
إف من أىم الوظائف الٍب يقصدىا ا٤بتكلم إخبار ا٤بخاطىب بفائدة ٯبهلها ،كقد ال يكوف

الغرض من إلقاء ا٣برب فائدة ا٤بخاطىب أف يكوف عا٤با بو ،فالغرض ىنا ىو إشعار ا٤بخاطىب بأ ٌف
 -1يراجع تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.118
 -2سورة البقرة اآلية.102
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.97
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ا٤بتكلم يعلم ىذا ا٣برب ،كلكن للخرب كظائف أخرل ٲبكن أف يؤديها ،كمعرفة ذلك تكوف عن
طريق الذكؽ كالتأمل يف سياؽ الكبلـ.
كبْب ٠باهتا الببلغية ،كمن ٝبلة ىذه الوظائف ما يأيت:
كقد تناكؿ البيضاكم ىذه الوظائف ٌ

 -1إظهار الحزف كالتحسر:
يف ىذه الوظيفة تأيت األخبار يف سياؽ التحسر كالتأسف على ما فات ،كمن أمثلة ذلك يف
ت
ت ىر ّْ
ض ىع ٍ
ض ىع ٍتػ ىها قىالى ٍ
ض ٍعتيػ ىها أينٍػثىى ىكاللَّوي أى ٍعلى يم بً ىما ىك ى
ب إًنّْي ىك ى
القرآف الكرَل قولو تعاىل﴿ :فىػلى َّما ىك ى
ىكلىٍيس َّ
الذ ىك ير ىك ٍاألينثىى﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كإ٭با قالتو ٙبسران كٙبزنان إىل رّٔا ألهنا كانت ترجو أف
ى
ت) ،أم :بالشيء الذم كضعت .ىو
ض ىع ٍ
تلد ذكران كلذلك نذرت ٙبريره ( .ىكاللَّوي أ ٍىعلى يم ًٗبا ىك ى
استئناؼ من ا﵁ تعاىل تعظيمان ٤بوضوعها ك٘بهيبلن ٥با بشأهنا" ،2كيستشف من كبلـ البيضاكم أف
يف اآلية الكرٲبة خرب ،خرج عن كظيفتو األصلية لغرض ببلغي يفيد التحسر كالتأسف.
كقد تساءؿ الز٨بشرم يف ىذه اآلية ،إذ قاؿ" :فإف قلت :فلم قالت :إٍل كضعتها أنثى كما
أرادت إىل ىذا القوؿ؟ قلت :قالتو ٙبسرا على ما رأت من خيبة رجائها كعكس تقديرىا،
٧بررا للسدانة .كلتكلمها
فتحزنت إىل رّٔا ألهنا كانت ترجو كتقدر أف تلد ذكرا ،كلذلك نذرتو ٌ
التحزف" ،3كقد ٙب ٌدث األلوسي عن ىذه الوظيفة يف تفسّبه ،حيث
بذلك على كجو التحسر ك ٌ
قاؿ" :كليس الغرض من ىذا الكبلـ اإلخبار ،ألنو إما للفائدة أك لبلزمها ،كعلم ا﵁ تعاىل ٧بيط
ّٔما ،بل ّٓرد التحسر كالتحزف ،فإف ٙبزهنا ذلك إ٭با ىو لَبجيحها الذكر على األنثى" ،4كإىل
جل علماء التفسّب كمن أشهرىم :النسفي ،كأبو السعود ،كالقا٠بي ،كالطاىر بن
ىذا القوؿ ذىب ٌ
عاشور.5
 -1سورة آؿ عمراف اآلية.36
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.14
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.354
 ٌ -4ركح ا٤بعاٍل يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاٍل ،األلوسيٙ ،بقيق علي عبد البارم عطية ،دار الكتب العلمية بّبكت
ط1415/1ق ،ج 3ص.134
5
 يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفيٙ ،بقيق يوسف علي بديوم ،دار الكلم الطيب بّبكت ط1419(/1ق1998-ـ) ،ج1ص ، 250إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرَل ،أبو السعود العمادم ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ،ج 2ص٧ ،28باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين
القا٠بيٙ ،بقيق ٧بمد باسل عيوف السود ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1418/1ق ،ج 2ص ،310التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 3ص.232
63

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية؛ كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف يف اآلية
فتحرره ٣بدمة بيت
حسر لفوات ما قصدتو يف أف يكوف ا٤بولود ذكراٌ ،
الكرٲبة خرب مستعمل يف التٌ ٌ
ا٤بقدس ،كالغرض من ىذا ا٣برب ىنا ليس إخبار ا﵁ تعاىل؛ فهو عامل بكل شيء ،كلكن من أجل
إظهار ضعفها.
 -2النهي:

كا٤بقصود من ىذه الوظيفة أنو قد يرد ا٣برب مرادا بو النهي ،كقولو تعاىل ﴿ :ىكأى ٍش ًه يدكا إًذىا
ض َّ ً
ً
ً
تىػبىايىػ ٍعتي ٍم ىكىال يي ى
سو هؽ بً يك ٍم ىكاتَّػ يقوا اللَّوى ىكييػ ىعلّْ يم يك يم اللَّوي
ار ىكات ه
ب ىكىال ىش ًهي هد ىكإ ٍف تىػ ٍف ىعليوا فىإنَّوي في ي
كاللَّوي بً يك ّْل ىشي وء ىعلًيم﴾ ،1كالشاىد قولو( :كىاليض َّار ىكاتً
ب ىكىال ىش ًهي هد) ،يقوؿ البيضاكم:
ى يى
ه
ى
ه
ٍ
"إخبار يف معُب النهي ،كىو أبلغ من صريح النهي ٤با فيو من إيهاـ أف ا٤بنهي سارع إىل
االنتهاء" ،2كيشّب البيضاكم أف ا٣برب يف ىذه اآلية خرج عن كظيفتو األصلية إىل كظيفة أخرل
كىي النهي ،كبْب السبب يف ذلك كىو سرعة هناية ا٤بخرب عنو (ا٤بنهي) كىم بنو اسرائيل.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :كا٤بعُب هني الكاتب كالشهيد عن ترؾ
اإلجابة إىل ما يطلب منهما .كعن التحريف كالزيادة كالنقصاف ،أك النهي عن الضرار ّٔما بأف
يعجبل عن مهم ،3"...كقد ذكر الرازم ىذا الرأم عند تفسّبه ٥بذه اآلية ،فقاؿ" :كاعلم أنٌو

ا٢بقٌ ،أما الكاتب فبأف يزيد أك
ٰبتمل أف يكوف ىذا هنيا للكاتب ك ٌ
الشهيد عن إضرار من لو ٌ
الشهيد فبأف ال يشهد أك يشهد ٕبيث ال ٰبصل معو نفع"،4
ينقص أك يَبؾ االحتياط ،ك ٌأما ٌ
كل من النسفي ،كأيب حياف ،كالشوكاٍل.5
كتبعهما يف ىذا الغرض ٌ

 -1سورة البقرة اآلية.282
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.91
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.324
 ٌ -4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 7ص.99
 -5يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،229البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسيٙ ،بقيق صدقي ٧بمد
ٝبيل ،دار الفكر بّبكت 1420ق ،ج 2ص ،720فتح القدير ،الشوكاٍل ،دار ابن كثّب دار الكلم الطيب بّبكت
ط1414/1ق ،ج 1ص.347
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كضح ذلك كقاؿ" :كىو أبلغ من صريح النهي ٤با فيو من
السراج ا٤بنّب فقد ٌ
ٌأما صاحب ٌ
إيهاـ أ ٌف ا٤بنهي سارع إىل االنتهاء فهو ٨برب عنو" ،1كاستحسن ىذا الكبلـ أيضا أبو السعود.2
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة؛ كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم فهمناه؛ أف يف اآلية
الكرٲبة خرب ،خرج عن كظيفتو األصلية إىل كظيفة أخرل كىي النهي ،ألف ا٣برب مل يأت لئلخبار
كإ٭با جاء للنهي عن الفعل.
 -3األمر:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أ ٌف ٦بيء ا٣برب يراد بو األمر أك النهي ،أبلغ من صريح األمر أك
3
ات فى ىم ٍن
وم ه
النٌهي ،كأنٌو سورع فيو إىل االمتثاؿ ،كأخرب عنو  ،كقولو تعاىل﴿ :ال ى
ٍح ُّج أى ٍش يه هر ىم ٍعلي ى
ً
ث كىال فيسو ىؽ كىال ًج ىد ى ً
فىػر ً
ٍح ّْج ىكىما تىػ ٍف ىعليوا م ٍن ىخ ٍي ور يىػ ٍعلى ٍموي اللَّوي
ى ى
اؿ في ال ى
ض في ًه َّن الٍ ىح َّج فى ىال ىرفى ى ى ي ى
الز ًاد التَّػ ٍقول كاتَّػ يق ً
وف يىاأيكلًي ٍاألىلٍبى ً
اب﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :فأمركا أف يتزكدكا
ىكتىػ ىزَّك يدكا فىًإ َّف ىخ ٍيػ ىر َّ
ى ى
5
يتزكدكا فقاؿ:
كيتقوا ا ًإلبراـ يف السؤاؿ كالتثقيل على الناس"  ،كقاؿ الرازم" :فأمرىم اللٌو تعاىل أف ٌ
السؤاؿ كأنفسكم عن الظٌلم".6
كتزكدكا ما تبلغوف بو فإ ٌف خّب ٌ
ٌ
الزاد ما تك ٌفوف بو كجوىكم عن ٌ
يدؿ عليو
كما ٪بد أبا حياف يذكر ىذا الوجو من التأكيل يف تفسّبه ،إذ يقوؿ" :كالٌذم ٌ
سياؽ ما قبل ىذا األمر كما بعده ،أف يكوف األمر بالتٌ ٌزكد ىنا بالنٌسبة إىل ٙبصيل األعماؿ

7
صرح ّٔذا الشوكاٍل ،فقاؿ" :إخبار بأ ٌف
الصا٢بة الٌٍب تكوف لو ٌ
ٌ
كالزاد إىل سفره ٍلآلخرة"  ،كقد ٌ
8
بالزاد" .
الزاد اتٌقاء ا٤بنهيٌات ،فكأنٌو قاؿ :اتٌقوا اللٌو يف إتياف ما أمركم بو من ا٣بركج ٌ
خّب ٌ

 -1السراج ا٤بنّب يف اإلعانة على معرفة بعض معاٍل كبلـ ربنا ا٢بكيم ا٣ببّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،مطبعة بوالؽ األمّبية القاىرة
1285ق ،ج 1ص.74
 -2إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص.271
 -3يراجع معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1408(/1ق1988-ـ)،
ج 1ص.195
 -4سورة البقرة اآلية.197
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.131
 -6مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 5ص.320
 -7البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.290
 -8فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.231
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نستنتج من ىذه األقواؿ السابقة ،أ ٌف يف ىذه اآلية الكرٲبة خرب خرج عن كظيفتو األصلية

الٍب ىي فائدة ا٣برب إىل كظيفة األمر ،كىذه ىي غاية النص الٍب أفادنا ّٔا ىذا األسلوب الببلغي
من ا٣برب.

 -4الوعيد:
كا٤بقصود من ىذه الوظيفة أنو قد يأيت ا٣برب ،كيكوف الغرض منو الوعيد ،كقولو تعاىل:
ً
ً
َّ ً
ك لى يه ٍم ىع ىذاب
اء يى يم الٍبينىات ىكأيكلىئً ى
﴿ ىكىال تى يكونيوا ىكالذين ت ىف َّرقيوا ىكا ٍختلى يفوا م ٍن ٍبعد ىما ىج ى
ً
يم﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كعيد للذين تفرقوا كهتديد على التشبو ّٔم" ،2كيفهم من كبلـ
ىعظ ه
ً
يم) خرب ،لكنو خرج عن كظيفتو األصلية إىل
(كأيكلىئً ى
ك ى٥بي ٍم ىع ىذاب ىعظ ه
البيضاكم أف يف قولو :ى
كظيفة أخرل غرضها التهديد كالوعيد.
كقد أشار إىل ىذ الغرض القا٠بي يف تفسّبه ،إذ قاؿ" :من التأكيد كا٤ببالغة يف كعيد
ا٤بتفرقْب ،كالتشديد يف هتديد ا٤بشبهْب ّٔم ،ماال ٱبفى" ،3فالغاية من إلقاء ا٣برب ىنا ليس من
أجل اإلخبار ،كإ٭با جاء ا٣برب ليتوعدىم كيهددىم بسبب تفرقهم كعصياهنم٤ ،با فيو من ٛبثيل
حاؿ التفرؽ يف أبشع صوره ا٤بعركفة لديهم من مطالعة أحواؿ اليهود ،كفيو إشارة إىل أف ترؾ األمر
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر يفضي إىل التفرؽ كاالختبلؼ ،إذ يَبتب على ىذا الَبؾ أف تكثر
ا٤بنازعات كاألىواء كا٤بظامل ،كتنشق األمة بسبب ذلك انشقاقا شديدا.

 -5الوعد:

كيقصد ّٔذه الوظيفة أف الوعد يستعمل يف ا٣بّب كالشر ،4كقد ٱبرج ا٣برب عن كظيفتو
األصلية لغرض ببلغي؛ كىو الوعد ،كقولو تعاىل﴿ :فلٍي ىقاتً ٍل فًي ىسبً ً
يل اللَّ ًو الَّ ًذين يى ٍش يرك ىف
ً
يل اللَّ ًو فىي ٍقتىل أىك ي ٍغلًب فىسو ى ً
الدنيىا بً ٍاآل ًخ ىرةً ىكىمن ي ىقاتًل فًي ىسبً ً
ٍحيىاةى ُّ
يما﴾،5
ؼ ٍنؤتًيو أ ٍ
ٍ ٍ
ال ى
ٍ ىٍ
ىج نرا ىعظ ن
ً
ب ،ترغيبان يف القتاؿ كتكذيبان لقو٥بم( :قى ٍد
ب أك غيل ى
قاؿ البيضاكم أم" :كعد لو األجر العظيم ىغلى ى
 -1سورة آؿ عمراف اآلية.105
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.32
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 2ص.375
 -4لساف العرب ،ابن منظور ،ج 3ص.461
 -5سورة النساء اآلية.74
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ىنع ىم اللَّوي ىعلى َّي إً ٍذ ىملٍ أى يك ٍن ىم ىع يه ٍم ىش ًهيدان) كإ٭با قاؿ يف قٍػتى ٍل أ ٍىك ي ٍغلًب تنبيهان على أف آّاىد ينبغي
أى
أف يثبت يف ا٤بعركة حٌب يعز نفسو بالشهادة أك الدين ،بالظفر كالغلبة كأف اليكوف قصده بالذات
إىل القتل ،بئلىل إعبلء ا٢بق كإعزاز الدين" ،1كقد ذكر ىذا الوجو الز٨بشرم يف تفسّبه ،إذ قاؿ:
"ككعد ا٤بقاتل يف سبيل اللَّو ظافران أك مظفوران بو إيتاء األجر العظيم على اجتهاده يف إعزاز دين
2
َّ
كل من النسفي ،كأيب حياف ،كالقا٠بي.3
اللو"  .كتبعهما يف ىذه الوظيفة ٌ
جل ا٤بفسرين مع اإلماـ البيضاكم يف تفسّب ىذه اآلية؛ أ ٌف ا٣برب قد ٱبرج
كمن ىنا يتٌفق ٌ
عن كظيفتو األصلية كىي اإلخبار ،إىل كظيفة ببلغية أخرل الغاية منها ا١بزاء كالوعد با١بنة ٤بن
جاىد يف سبيل ا﵁.

 -6التهديد:
يف ىذه الوظيفة يأيت ا٣برب بغرض تضخيم األمر كالتخويف منو ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل:
ً
فه ٍل أنتي ٍم يم ٍسلً يمو ىف﴾،4
﴿فىًإلَّم يى ٍستى ًجيبيوا لى يك ٍم فىا ٍعلى يموا أىنَّ ىما أينٍ ًز ىؿ بًعل ًٍم اللَّو ىكأىف ىال إًلىوى إًَّال يى ىو ى
قاؿ البيضاكم أم" :كفيو هتديد كإقناط من أف ٯبّبىم من بأس ا﵁ آ٥بتهم" ،5كيشّب البيضاكم
أف يف ىذه اآلية الكرٲبة خرب ،كالغرض منو ليس اإلخبار ،كإ٭با التهديد.
كضح ىذه الوظيفة الٍب خرج عنها ا٣برب الرازم ،بقولو " :ىك(أى ٍف ىال إًلوى إًَّال يى ىو) :جار
كقد ٌ
الرسالة
٦برل التهديد ،كأنٌو قيل٤ :بٌا ثبت ّٔذا ال ٌدليل كوف ٌ
السبلـ صادقا يف دعول ٌ
٧بمد عليو ٌ
كعلمتم أنٌو ىال إًلىوى إًَّال اللَّو ،فكونوا خائفْب من قهره كعذابو كاتركوا اإلصرار على الكفر كاقبلوا
اإلسبلـ" ،6كيرل النسفي أف ا٣برب كرد عن حقيقتو كمل ٱبرج عن كظيفتو الببلغية ،إذ قاؿ:
"كإخبار بغيوب ال سبيل ٥بم إليها ىكأى ٍف ال إًلوى إًَّال يى ىو ،أم :كاعلموا عند ذلك أف ال إلو إال ا﵁،

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.84
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.533
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،373البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص٧ ،711باسن
التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 3ص.223
 -4سورة ىود اآلية.14
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.130
 -6مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص.325
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كأف توحيده كاجب ،كاإلشراؾ بو ظلم عظيم" ،1كتبعو يف رأيو ك ٌل من أيب حياف ،كالقا٠بي يف
تفسّبه ٧باسن التأكيل.2
كّٔذا نستنتج كنقوؿ بأ ٌف البيضاكم قد أخرج ا٣برب عن كظيفتو ا٢بقيقية لغرض ببلغي ،كىو
التهديد .أل ٌف اآلية الكرٲبة تيظهر لنا ىذا من خبلؿ السياؽ.

 -7التسلية:

ا٥بم ككشفو عن اإلنساف ،كمنو قولو تعاىل﴿ :قي ٍل
يف ىذه الوظيفة يأيت ا٣برب بغرض إزالة ّْ
ىك ىفى بًاللَّ ًو ىش ًهي ندا بينًي كبينى يكم إًنَّوي ىكاف بً ًعب ً
ادهً ىخبًيرا ب ً
ص نيرا﴾ ،3يقوؿ البيضاكم" :فيجازيهم
ى
ن ى
ٍ ىى ٍ
4
عليها ،كفيو تسلية للرسوؿ صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم كهتديد للكفار"  ،كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم
يف تفسّبه ٥بذه اآلية جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،5كتبعهما يف ىذا الغرض كل من النسفي،
كالقا٠بي ،كالطاىر بن عاشور ،كا٣بازف يف تفسّبه (لباب التأكيل) ،6بأ ٌف يف اآلية الكرٲبة خرب،
كالفائدة منو التسلية للرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية؛ كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف ا٣برب
الذم خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظيفة ببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة الغاية منو تسلية للرسوؿ
عما أصابو من ا٤بشركْب من أذل ،كهتديد ٥بم بسوء ا٤بصّب ،حيث آذكا
صلى ا﵁ عليو كسلم ٌ
نبيهم الذم جاء ٥بدايتهم كسعادهتم.

 -8الدعاء:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أنٌو قد يرد ا٣برب كيراد بو الدعاء ،كىو راجع إىل معُب األمر ،كقولو
ٍخ َّراصو ىف ،الَّ ًذين ىم فًي غىمرةو
ك ىع ٍنوي من أ ًيف ى ً
تعاىل﴿ :إًنَّ يكم لىًفي قووؿ م ٍختىلً و
فٍ ،يؤفى ي
ك ،قيت ىل ال ى ي
ىٍ
ٍ ي
ى يٍ
ٍ
ٍى
 -1مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.54
 -2يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص٧ ،130باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص.80
 -3سورة اإلسراء اآلية.97
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.267
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.694
 يراجع ٌ -6يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص٧ ،278باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص،515
التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 15ص ،213لباب التأكيل يف معاٍل التنزيل ،عبلء الدين ا٣بازفٙ ،بقيق ٧بمد علي
شاىْب ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1415/1ق ،ج 3ص.147
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1
اصو ىف) ،يقوؿ البيضاكم" :كأصلو الدعاء بالقتل ،أجرم
ساىو ىف﴾  ،كالشاىد قولو( :قيتً ىل ٍ
ي
ا٣بىَّر ي
٦برل اللعن" ،2كقاؿ الز٨بشرم" :دعاء عليهم ،كقولو تعاىل﴿ :قيتًل ًٍ
اإلنٍسا يف ما أى ٍك ىف ىرهي﴾،3
ى
كأصلو الدعاء بالقتل كا٥ببلؾ ،مث جرل ٦برل :لعن كقبح" .4ككذلك ذكر ٫بوه الرازم ،إذ قاؿ:
5
صرح ّٔا ٝباعة من أىل
الوظيفة
كىذه
.
"كمعناه لعن ا٣بٌراصوف دعاء عليهم ٗبكركه .مث كصفهم"
ٌ
6
جل
أف
ىذا
من
يتبْب
ك
،
التفسّب يف كتبهم ،منهم النسفي ،كأبو السعود ،كغّبىم من ا٤بفسرين
ٌ
لعل النكتة يف إخراج الدعاء يف صورة ا٣برب
ا٤بفسرين اتفقوا على أف ا٣برب ٧بموؿ على الدعاء ،ك ٌ

ىي ٙبقق كقوع اللعنة عليهم.

الهمة:
 -9الحث كتحريك ٌ

قد يرد ا٣برب كالوظيفة منو ا٢بث كا٢بض على فعل ما ،كٙبريك ا٥بمم إىل ٙبصيلو ،كقولو
خاب ىم ٍن ىد َّساىا﴾ ،7قاؿ البيضاكم أم" :أ٭باىا بالعلم
تعاىل﴿ :قى ٍد أىفلى ىح ىم ٍن ىزَّكاىا ىكقى ٍد ى
كالعمل جواب القسم ،كحذؼ البلـ للطوؿ كأنو ٤با أراد بو ا٢بث على تكميل النفس كا٤ببالغة فيو
أقسم عليو ٗبا يد٥بم على العلم بوجود الصانع ككجوب ذاتو ككماؿ صفاتو الذم ىو أقصى
درجات القوة النظرية ،كيذكرىم عظائم آالئو ليحملهم على االستغراؽ يف شكر نعمائو الذيهو
8
يبْب أف ىذا ا٣برب يراد بو
منتهى كماالت القوة العملية"  ،كإذا ما حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه ٌ
ا٢بث على اكتساب التزكية قصد ٙبصيل الفبلح ا٤بوعود بو.

 -1سورة الذاريات اآلية.10
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.147
 -3سورة عبس اآلية.17
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.397
 ٌ -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 28ص.163
 -6يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،372إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.137
 -7سورة الشمس اآليتْب.9 ،8
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.315
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 -10التنبيو:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف ا٣برب قد يرد كالغرض منو التنبيو ،كقولو تعاىل ﴿ :ىكىاليى ًح ُّل لى يه َّن
ً
ً
ً
ً
ٍيوًـ ٍاآل ًخ ًر﴾ ،1كالشاىد قولو( :إً ٍف
أى ٍف يى ٍكتي ٍم ىن ىم ى
اخلى ىق اللَّوي في أ ٍىر ىحام ًه َّن إً ٍف يك َّن ٍيؤم َّن بًاللَّو ىكال ٍ
يك َّن ٍيؤًم َّن بًاللَّ ًو ىكالٍ ٍيوًـ ٍاآل ًخ ًر) ،يقوؿ البيضاكم" :ليس ا٤براد منو تقييد نفي ا٢بل بإٲباهنن ،ببل
لتنبيو على أنو ينايف ا ًإلٲباف ،كأف ا٤بؤمن الٯبَبئ عليو كال ينبغي لو أف يفعل" ،2كيفهم من كبلـ
البيضاكم أ ٌف ا٣برب قد خرج عن كظيفتو األصلية لغرض ببلغي ،ىو التنبيو ،حٌب ال ٯبَبئن على
ذلك ،ألف قضية اإلٲباف با﵁ تعاىل كاليوـ اآلخر الذم يقع فيو ا١بزاء كالعقوبة منافية لو قطعان.
كضح ىذا الغرض القا٠بي بقولو" :إف جرين على مقتضى اإلٲباف بو ،ا٤بخوؼ من
كقد ٌ
إليهن؛ ألنو أمر ال يعلم
ذاتو كاليوـ اآلخر ،ا٤بخوؼ من جزائوٌ .
كدؿ ىذا على أف ا٤برجع يف ىذا ٌ
ٌإال من جهتهن .كيتعذر إقامة البينة على ذلك .فرد األمر إليهن ،كتوعدف فيو لئبلٱبربف بغّب
ا٢بق .كىذه اآلية دالة على أ ٌف كل من جعل أمينا يف شيء فخاف فيو ،فأمره عند ا﵁ شديد".3
ٌ
أما العبلمة الطاىر بن عاشور فّبل أف ا٣برب خرج عن كظيفتو األصلية إىل غرض ببلغي آخر،
حيث يقوؿ" :شرط أريد بو التهديد دكف التقييد ،فهو مستعمل يف معُب غّب معُب التٌقييد ،كما
بكوهنن مؤمنات ،كإف كاف
حسر كالتٌهديد ،ألنٌو ال معُب لتقييد نفي ا٢بمل
ٌ
يستعمل ا٣برب يف التٌ ٌ
أهنن إف
كذلك يف نفس األمر ،أل ٌف الكوافر ال ٲبتثلن ٢بكم ا٢ببلؿ كا٢براـ
اإلسبلمي ،كإٌ٭با ا٤بعُب ٌ
ٌ
يؤمن باللٌو كاليوـ اآلخر إذ ليس من شأف ا٤بؤمنات ىذا الكتماف" ،4كيستشف من
فهن ال ٌ
كتمن ٌ
كبلمو أ ٌف ا٣برب خرج يف ىذه اآلية الكرٲبة عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظيفة أخرل كىو التهديد.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شركح ىؤالء ا٤بفسرين ،أ ٌف يف اآلية خرب خرج عن
كظيفتو األصلية ،كىي اإلخبار إىل كظيفة أخرل تيفهم من خبلؿ السياؽ ،كىي التنبيو.

 -1سورة البقرة اآلية.228
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.141
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 2ص.133
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 2ص.392
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 -11التوبيخ:

يكال ًء
﴿ىاأىنتي ٍم أ ى
يف ىذه الوظيفة يأيت ا٣برب بغرض اللوـ الشديد العنيف ،كقولو تعاىل :ى
ٍكتى ً ً
تي ًحبُّونهم كىال ي ًحبُّونى يكم ك ٍتؤًمنيو ىف بًال ً
آمنَّا ىكإًذىا ىخلى ٍوا ىعضُّوا ىعلىٍي يك يم
اب يكلّْو ىكإًذىا لى يقويك ٍم قىاليوا ى
يٍ ى ي
ٍ ى
1
ٍاألىنى ًامل ًمن الٍغىٍي ًظ قيل موتيوا بًغىٍي ًظ يكم إً َّف اللَّوى ىعلًيم بً ىذ ً
الص يدكًر﴾  ،قاؿ البيضاكم" :إهنم
ات ُّ
ٍ ي
ٍ
ه
ى ى
الٰببونكم كا٢باؿ أنكم تؤمنوف بكتأّم أيضا فما بالكم ٙببوهنم كىم اليؤمنوف بكتابكم ،كفيو
2
(كىال يًٰببُّونى يك ٍم
:
لو
و
ق
يف
أف
البيضاكم
يشّب
ك
،
توبيخ بأهنم يف باطلهم أصل ٗبنكم يف حقكم"
ى
ك ٍتؤًمنيو ىف بًالٍ ًكتى ً
اب يكلّْو) ،خرب يراد بو التوبيخ ،كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ
ى
4
3
كل من النسفي ،كأيب حياف ،كالشوكاٍل ،كالقا٠بي  ،بأ ٌف يف
الز٨بشرم  ،كاستحسن ىذا الغرض ٌ
اآلية الكرٲبة خربا ،كالغرض منو التوبيخ.
نستنتج من األقواؿ السابقة أ ٌف يف اآلية الكرٲبة خرب خرج عن كظيفتو األصلية لغرض
ببلغي ،كىو التوبيخ الذم يستفاد من ٦بيء ا٣برب بعد النهي.
كخبلصة القوؿ فإف كظائف ا٣برب كثّبة يف تفسّب البيضاكم يصعب حصرىا ،كىذه
الوظائف منها ما يراعى فيو حاؿ ا٤بتكلم ،كمنها ما يراعى فيو حاؿ ا٤بخاطب .كإذا كاف الغرض
من ا٣برب ىو( :إفادة ا٤بخاطب) ،فإ ٌف الببلغيْب نظركا إىل ا٤بخاطب ،فوجدكه ال ٱبلو من ثبلث
حاالت ،كىي الٍب تسمى أضرب ا٣برب.

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.119
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.35
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.405
 يراجع ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،286البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص ،317فتح
القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص٧ ،430باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 2ص.394
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 كظائف مؤكدات الخبر في تفسير البيضاكم:ال بد لنا من الوقوؼ على مؤكدات ا٣برب الٍب كردت يف القرآف الكرَل ،كالٍب تناك٥با
كبْب كظائفها الببلغية ،كمنها:
البيضاكم يف تفسّبه ٌ

 -1الالـ:

ً
ش ور ىخلى ٍقتىوي ًمنٍ صلٍصاؿ ًمن حموإ مسني و
وف﴾،1
ىس يج ىد لًبى ى
كقولو تعاىل﴿ :قاؿ لى ٍم أى يكن أل ٍ
ى
ىى ى ٍ
ً
ىس يج ىد) ،قاؿ البيضاكم(" :البلـ) لتأكيد النفي ،أم :ال يصح مِب كينايف حايل
كالشاىد قولو( :أل ٍ
أف أسجد ،لًبى ىش ور جسماٍل كثيف كأنا ملك ركحاٍل" ،2كيفهم من كبلمو ،أ ٌف الوجو الببلغي يف
ىذه األداة غرضو تأكيد النٌفي.
السين:
ٌ -2

3
ً
(س ٍّب ىٞبي يه يم)،
قولو تعاىل﴿ :أيكلئً ى
ك ىس ٍير ىح يم يه يم اللَّوي إً َّف اللَّوى ىع ًزيز ىحك ه
يم﴾  ،كالشاىد قولو :ى

قاؿ البيضاكم(" :السْب) مؤكدة للوقوع" ،4كا٤بعُب ،أف كظيفة ىذه األداة ،ىي تأكيد اإليقاع.
 -3سوؼ:

ك سو ى ً
ً
وريى ٍم ىككاف اللَّوي غى يفورا ىرًحيمان﴾ ،5كالشاىد قولو:
ؼ ٍيؤتي ًه ٍم أ ي
قولو تعاىل﴿ :أيكلئ ى ى ٍ
يج ى
ؼ ٍيؤتًي ًه ٍم) ،كقاؿ البيضاكم" :ا٤بوعودة ٥بم كتصديره (بسوؼ) لتأكيد الوعد كالداللة على
(س ٍو ى
ى
6
إنو كائن ال٧بالة كإف تأخر"  ،كيظهر أ ٌف الوظيفة الببلغية ٥بذه األداة ،ىي تأكيد الوعد.
-4قد:

قولو تعاىل﴿ :قى ٍد ٍيعلى يم ىما أىنتيم ىعلىٍي ًو ىك ٍيوـ ٍير ىجعيو ىف إًلىٍي ًو
و ً
يم﴾ ،7كالشاىد قولو( :قى ٍد ٍيعلى يم) ،قاؿ البيضاكم:
ىش ٍيء ىعل ه
 -1سورة ا٢بجرات اآلية.33
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.210
 -3سورة التوبة اآلية.71
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.88
 -5سورة النساء اآلية.152
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.106
 -7سورة النور االية.64
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1
يوضح البيضاكم أ ٌف الوظيفة الببلغية الٍب أدهتا ىذه األداة يف اآلية الكرٲبة ،ىي
الوعيد"  ،ك ٌ
تأكيد الوعيد.

 -5الجملة االسمية:
راىيم كم ٍن ىد ىخلىو كا ىف ً
ً
آمنان ىكلًلَّ ًو ىعلىى الن ً
َّاس ًح ُّج
قولو تعاىل﴿ :فً ًيو آيات بيّْ ه
قاـ إًبٍ ى ى ى ي
نات ىم ي
ً
ً
ٍبي ً
استى ى ً ً
ين﴾ ،2قاؿ البيضاكم" :كقد
ال ٍ
ت ىم ًن ٍ
طاع إًلىٍيو ىسبيالن ىكىم ٍن ىك ىف ىر فىًإ َّف اللَّوى غىن ّّي ىع ًن الٍعالىم ى
أكد أمر ا٢بج يف ىذه اآلية من كجوه الداللة على كجوه بصيغة ا٣برب ،كإبرازه يف الصورة ا ًإل٠بية
كإيراده على كجو يفيد أنو حق كاجب ﵁ تعاىل يف رقاب الناس ،كتعميم ا٢بكم أكالن مث ٚبصيصو
ثانيان فإنو كإيضاح بعد إيهاـ كتثنية كتكرير للمراد" ،3كيستشف من كبلـ البيضاكم أ ٌف الوظائف
الببلغية الٍب أدهتا ىذه األداة ما يلي:
 تعميم ا٢بكم. التخصيص. اإليضاح بعد اإلّٔاـ. -6الباء:

ً ًو ً
ً ً
ً
ىخاؼ
ك إًنّْي أ ي
ك ًألىقتلى ى
م إًلىٍي ى
سط ى
ٍت إًلىي ي ىد ىؾ لت ٍقتلىني ىما أىنىا بباسط يىد ى
قولو تعاىل﴿ :لىئن بى ى
ب الٍعالى ًمين﴾ ،4كالشاىد قولو( :ما أىنىا بً ً
باس وط) ،يقوؿ البيضاكم" :يف جواب (لىئًن
اللَّوى ىر َّ
ى
ى
ت) للتربم عن ىذا الفعل الشنيع رأسان ،كالتحرز من أف يوصف بو كيطلق عليو كلذلك أكد
بى ىسطٍ ى
النفي بػ(الباء)" ،5كيفهم من كبلـ البيضاكم أ ٌف الوظيفة الببلغية ٥بذه األداة ىي االحَباز من
الفعل الشنيع.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.116
 -2سورة آؿ عمراف اآلية.97
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.30
 -4سورة ا٤بائدة اآلية.28
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.123
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 -7القسم:

قولو تعاىل﴿ :كقى ى َّ ً
اعةي قي ٍل بلىى ىكىربّْي لىتىأٍتًينَّ يك ٍم ىعالً ًم الٍغىٍي ً
ب ىال
ين ىك ىف يركا ىال تىأٍتًينىا َّ
الس ى
اؿ الذ ى
ى
ٍيعزب ىع ٍنوي ًمث ىق ي و ً
السماك ً
ات ىكىال فًي ٍاأل ٍىر ً
ك ىكىال أى ٍك يبر إًَّال فًي
ىصغى ير ًم ٍن ذىلً ى
ض ىكىال أ ٍ
يي
اؿ ذى َّرة في َّ ى ى
1
ً و ً
(كىرّْيب لىتىأٍتًيَّن يك ٍم) ،يقوؿ البيضاكم" :تكرير ًإلٯبابو مؤكدان
كتىاب يمبي ون﴾  ،كالشاىد قولو :ى
(بالقسم) مقرران لوصف ا٤بقسم بو بصفات تقرر إمكانو كتنفي استبعاده" ،2كيشّب البيضاكم أ ٌف
كالوظيفة الببلغية الٍب ٌأدىا القسم ىي التقرير.
كبْب الوظائف الببلغية
كخبلصة القوؿ أف البيضاكم قد اعتمد يف تفسّبه على أداة ا٣برب ٌ
منها ،كذلك أثناء ٙبليبلتو لآليات البينات من القرآف الكرَل ،من أجل إقناع ا٤بتلقي كالتأثّب فيو.
كما يظهر لنا أف اإلماـ البيضاكم يتفق مع الببلغيْب يف اصطبلح (ا٣برب) كيف خركجو عن
كظائفو األساسية كىي (فائدة ا٣برب ،أك الزـ الفائدة) إىل كظائف أخرل ،ٲبكن ألداة (ا٣برب) أف
تؤديها ،كمعرفة ذلك يكوف عن طريق الذكؽ كالتأمل يف سياؽ الكبلـ.

 -1سورة سبأ اآلية.3
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.241
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الفصل األكؿ:

المبحث الثاني :اإلنشاء
توطئة:

إذا كاف ا٣برب ٲبثل جانب التحوؿ الفكرم باستخداـ التعابّب اللغوية كما ال حظنا ،فإ ٌف
اإلنشاء ٲبثل جانب الثبات ،نقوؿ مثبل :إذا قلت :قم يا زيد .ال تريد ٙبويل فكره أك تزكيده
بشيء جديد ،كإ٭با تدعوه إىل ٙبوؿ حركي .كقبل ا٢بديث عن كظيفة اإلنشاء ،حرم بنا تتبُّع
مفهوـ اللفظة يف ا٤بعاجم اللغوية.

-ماىية اإلنشاء:

أ -اإلنشاء لغة :قاؿ ابن فارس يف مادة (نشأ)" :النوف كالشْب كا٥بمزة أصل صحيح ُّ
يدؿ على
ارتفاع يف شيء ك٠بو .كنشأ السحاب :ارتفع .كأنٍشأه اللَّو :رفعو .كمنو﴿ :إً َّف نى ً
اشئىةى اللٍَّي ًل﴾،1
ٍ
ٌ
ٌ
َّشأي :أحداث النٌاس .ىكنى ىشأى فبلف يف بِب
يراد ّٔا كاللٌو أعلم القياـ كاالنتصاب َّ
للص ىبلة .كالنٌشءي ىكالن ى
أنشأ فبلف حديثا ،ك ى ً
كل
اشئٌ :
اب الٌذم نى ىشأى كارتفع كعبل .ك ى
الش ٌ
فبلف .ىكالنٌ ي
أنشأى يػينٍشد ي
كيقوؿٌ ،
ىذا قياسو كاحد" ،2كقاؿ ابن منظور :اإلنشاء االبتداء كا٣بلق ،يقاؿ :نشأ :أنشأه ا﵁ :خلقو.
كنشأ ينشأ نشأ كنشوء كنشاء كنشأة كنشاءة :حيي ،كأنشأ ا﵁ ا٣بلق ،أم :ابتدأ خلقهم .كيف
التنزيل العزيز﴿ :كأف عليو النشأة األخرل﴾3؛ أم :البعثة .كنشأ ينشأ نشأ كنشوء كنشاء :ربا
اى َّن
كشب .كنشأت يف بِب فبلف نشأ كنشوء :شببت فيهم .كمنو قولو تعاىل﴿ :إًنَّا أىنٍ ى
شأٍنى ي
اء﴾ ،4يعِب خلقناىن خلقا بعد ا٣بلق األكؿ ،كمثل ىذا النوع من الكبلـ موجو ألصحاب
إًنٍ ى
شن
5
ً
أكثر ما
ك
،
و
ت
بي
ر
كت
الشيء
إٯباد
:
اء
ش
ن
اإل
ك
فقاؿ:
األصفهاٍل
اغب
ر
ال
أما
.
اليمْب يف ا١بنة"...
ٍ
ي
يي
ىي
ي
صار﴾،6
شأى يك ٍم ىك ىج ىع ىل لى يك يم َّ
يقاؿ ذلك يف ا٢بيواف ،قاؿ تعاىل﴿ :قي ٍل يى ىو الَّ ًذم أىنٍ ى
الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى

 -1سورة ا٤بزمل اآلية.6
 -2مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.429
 -3سورة النجم اآلية.47
 -4سورة الواقعة اآلية.35
 -5لساف العرب ،ابن منظور ،ج 1ص.174 ،173
 -6سورة ا٤بلك اآلية.23
75

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

1
شأى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
شأٍنا ًم ٍن بىػ ٍع ًد ًى ٍم
ض﴾  ،كقاؿ تعاىل﴿ :ثي َّم أىنٍ ى
﴿ى ىو أى ٍعلى يم بً يك ٍم إً ٍذ أىنٍ ى
كقاؿ تعاىل :ي
2
آخر﴾ ،3كقاؿ ﴿ :ىكنيػ ٍن ًشئى يك ٍم فًي ما ال ت ٍعلى يمو ىف﴾،4
ين﴾  ،كقاؿ﴿ :ثي َّم أىنٍ ى
شأٍناهي ىخلٍقان ى
قىػ ٍرنان ى
آخ ًر ى
ا٤بختص با﵁ ،5أم يف خلق كصفات ال تعلموهنا.
فهذه كلُّها يف اإلٯباد
ّْ
نستنتج من ىذه التعريفات اللغوية أ ٌف اإلنشاء مفاده ا٣بلق ،كاالبتكار ،كاالبتداء ،كاإلٯباد
كاالخَباع ،كىو يف حق ا﵁ خلق من عدـ كعلى غّب مثاؿ سابق.

ب -اصطالحا :إذا كاف الكبلـ ىو ا٣برب الذم ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو ،فإف اإلنشاء

كبلـ ال ٰبتمل صدقا كال كذبا لذاتو ،كىو ما ال ٯبعل مضمونو كال يتحقق إال إذا تلفظت بو.6
كجاء يف معجم ا٤بصطلحات أف اإلنشاء ىو" :ماال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك
كاذب" .7كقد أطلق عليو الس ٌكاكي تسمية الطلب ،إذ قاؿ" :كالطلب نوعاف ،نوع ال يستدعي
8
كعرفو القزكيِب بقولو" :اإلنشاء
،
يف مطلوبو إمكاف ا٢بصوؿ ،كنوع يستدعي فيو إمكاف ا٢بصوؿ"
ٌ
ضرباف :طلب كغّب طلب ،كالطلب يستدعي مطلوبا غّب حاصل كقت الطلب المتناع ٙبصيل
ا٢باصل ،كىو ا٤بقصود ىنا" ،9كيستشف من تعريف القزكيِب (كىو ا٤بقصود بالنظر ىنا) ،أ ٌف غّب
يعرؼ بو كمل ٲبثٌل لو.
الطلب غّب مقصود بالنظر يف علم ا٤بعاٍل ،كألف القزكيِب قد أٮبلو ،فلم ٌ
كقد أشار إىل ىذا الغرض أٞبد ا٥بامشي ،إذ قاؿ" :كإف شئت فقل يف تعريف اإلنشاء ىو:
ما ال ٰبصل مضمونو ،كال يتحقق إال إذا تلفظت بو ،فطلب الفعل يف (افعل) .كطلب الكف يف
(ال تفعل) ،كطلب ا﵀بوب يف (التمِب) ،كطلب الفهم يف (االستفهاـ) ،كطلب اإلقباؿ يف
 -1سورة النجم اآلية.32
 -2سورة ا٤بؤمنوف اآلية.31
 -3سورة ا٤بؤمنوف اآلية.14
 -4سورة الواقعة اآلية.61
 -5ا٤بفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهاٍلٙ ،بقيق صفواف عدناف الداكدم ،دار القلم ،الدار الشامية دمشق
ط1412/1ق ،ص.807
 -6يراجع مدخل إىل الببلغة العربية -علم ا٤بعاٍل ،علم البياف ،علم البديع ،يوسف أبو العندكس ،ص.53
 -7معجم ا٤بصطلحات العربية يف اللغة كاألدب٦ ،بدم كىبو ،كامل ا٤بهندس ،مكتبة لبناف ،ص.37
 -8مفتاح العلوـ ،أبو يعقوب السكاكي ،ص.414
 -9اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا٣بطيب القزكيِب ،ص.13
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(النداء) .كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ ا٤بتلفظ ّٔا" ،1كىذه األقساـ تسمى باإلنشاء
الطليب.

-أقساـ اإلنشاء:

كاإلنشاء قسماف :طليب ،كغّب طليب.

أ -اإلنشاء الطلبي :كىو ما يستدعي مطلوبا غّب حاصل كقت الطلب ،كىو ٟبسة أنواع:2

األمر ،كالنهي ،كاالستفهاـ ،كالتمِب ،كالنداء.

ب -اإلنشاء غير الطلبي :فهو ما ال يستدعي مطلوبا ،كلو صيغ متعدة ،منها :ا٤بدح كالذـ،
كالعقود ،كالقسم ،صيغ التعجب ،كأساليب الرجاء .3كا١بدير ذكره ىنا ،أ ٌف اإلنشاء غّب الطليب مل
ٰبظ باىتماـ الدراسات الببلغية؛ لقلة الوظائف ا٤بتعلقة بو ،فضبل على أهنا أخبار نقلت عن
4
اىتم بو
بل
بو،
ا
و
يهتم
مل
الببلغيْب
ف
أ
ىنا
ا٤بقصود
ك
،
معانيها األصلية إىل معُب اإلنشاء
ٌ
ٌ
النحويوف يف دراساهتم.
ك ٌأما ٕبثنا ىذا فسيقف عند ٭باذج من كظائف اإلنشاء الطليب ،كالٍب تناك٥با البيضاكم يف
تفسّبه؛ إذ يقصر ا٤بقاـ عن استيفائها كاستقصائها كلها ،كمن ىذه األدكات الٍب عِب البيضاكم
ّٔا ،ككقف عندىا ٧بلٌبل كمعلٌبل ما يأيت:
أكال :األمر:

فعل) ،كا٤بصدر الداؿ
(افعل) أك (لتى ى
التمس العرب طرائق شٌب للتعبّب عن األمر أشهرىا ى
على األمر ،كاسم فعل األمر ،كغّب ذلك ٩بٌا أتاح للمتكلم فسحة عن التعبّب عن معُب بأساليب
٨بتلفة.

 -1جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.84
 -2يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 1ص ،77من ببلغة القرآف الكرَل٧ ،بمد علواف ،نعماف علواف،
الدار العربية للنشر ط1998/2ـ ،ص.38
 -3يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.78 ،77
 -4يراجع شركح التلخيصّٔ ،اء الدين السبكي ،دار الكتب العلمية ،ج 2ص.236
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كقد عِب علماء العربية بدرس األمر يف كتبهم يف أبواب متفرقة؛ مفصبل يف مواضع ك٦بمبل
يف أخرل ،كما أفاض الببلغيوف يف دراستو من الوجهة الببلغية ،الٍب عنيت بدراسة ما خرج إليو
األمر من الوظائف الببلغية ،كما خرج من األساليب األخرل إىل معُب األمر.

-األمر لغة كاصطالحا:

األمر لغة :جاء يف اللساف" :األمر :نقيض النهي ،ىأمره بو كأمره؛ األخّبة عن كراع؛ كأمره إياه،

على حذؼ ا٢برؼ ،يأمره أمرا كإمارا فأٛبر أم قبل أمره" ،1فاألمر عكس النٌهي.
األمر اصطالحا :أكرد علماء الببلغة تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح (األمر) من الناحية
عرفو بقولو" :بأنو طلب إيراد
االصطبلحية .كمن ىذه التعاريف ما ذىب إليو أبو حياف حيث ٌ
2
كعرفو ا١برجاٍل بقولو" :ىو قوؿ القائل ٤بن دكنو أفعل" ،3كقاؿ العلوم بأنو" :صيغة
الفعل" ٌ ،
تستدعي الفعل أك قوؿ ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغّب على جهة االستعبلء٫ ،بو:
4
كعرفو البيضاكم بقولو:
،
(نزاؿ) ،ك(صو) ،فإهنما داالف على االستدعاء من غّب صيغة أفعل"
ٌ
"كاألمر ىو للقوؿ الطالب للفعل ،كقيل :مع العلو ،كقيل :مع االستعبلء ،كبو ٠بي األمر الذم
ىو كاحد األمور تسمية للمفعوؿ بو با٤بصدر ،فإنٌو ٩بٌا يؤمر بو كما قيل :لو شأف كىو الطلب
كالقصد يقاؿ :شأنت شأنو ،5إذا قصدت قصده.

كمن خبلؿ ىذه التعاريف نستشف أ ٌف (األمر) يعِب طلب الفعل على جهة االستعبلء.

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 4ص.27
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 5ص.511
 -3التعريفات ،الشريف ا١برجاٍل ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1403(/1ق1983-ـ) ،ج 1ص.37
العلوم ،ا٤بكتبة العنصرية بّبكت ط1423/1ق ،ج 3ص،271
 -4الطراز ألسرار الببلغة كعلوـ حقائق اإلعجازٰ ،بٓب
ٌ
.272
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.65
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-صيغ األمر :كلؤلمر أربعة صيغ ،كىي:1

و
ً ً
ٍح ٍك ىم
 -1صيغة فعل األمر٫ :بو قولو تعاىل﴿ :يىا يى ٍحيىى يخذ الٍكتى ى
اب بً يق َّوة ىكآتينىاهي ال ي
صبًيِّا﴾.2
ى
 -2المضارع المقترف بالـ األمر٫ :بو ،قولو تعاىل﴿ :لًي ٍن ًف ٍق ذيك ىس ىع وة ًم ٍن ىس ىعتً ًو ىكىم ٍن قي ًد ىر
ىعلىٍي ًو ًرٍزقيوي فلٍي ٍن ًف ٍق ًم َّما آتىاهي اللَّوي﴾.3
ض َّل إًذىا
ض ُّريك ٍم ىم ٍن ى
س يك ٍم ىال يى ي
 -3اسم فعل األمر٫ :بو قولو تعاىل :ى
﴿علىٍي يك ٍم أىن يف ى
ٍاىتى ىديتي ٍم﴾.4
ضى ىربُّ ى
﴿كقى ى
ك أ َّىال ٍتعبي يدكا إًَّال إًيَّاهي
 -4المصدر النائب عن فعل األمر٫ :بو قولو تعاىل :ى
ً ً ً
سانا﴾.5
ىكبال ىٍوال ىديٍ ًن إ ٍح ى

-كظائف األمر في تفسير البيضاكم:

قد ٱبرج األمر عن كظائفو األصلية إىل كظائف أخرل تيعرؼ من خبلؿ سياؽ الكبلـ،
كالقرائن كاألحواؿ ،كما يقتضيو ا٤بقاـ ،كللبيضاكم كبلـ كثّب يف ىذا ا٤بوضوع كىو كاآليت:

 -1التهديد:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة الطلب من غّب استعبلء كال إلزاـ ،كإ٭با فيو قوة ،كهتديد ككعيد

للمخاطب ،أك ىو ال ٌداؿ على سخط اإلتياف با٤بأمور بو ،6كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل ﴿ :ىك ىج ىعليوا
ًً
ضلُّوا ىعن سبًيلً ًو قيل تىمتعوا فىًإ َّف م ً
ادا لًي ً
ص ىيريك ٍم إًلىى النَّا ًر﴾ ،7كالشاىد قولو( :قي ٍل ىٛبىتعيوا)
ٍ ىي
للَّو أىنٍ ىد ن ي
ى
ى

قاؿ البيضاكم" :بشهواتكم أك بعبادة األكثاف فإهنا من قبيل الشهوات الٍب يتمتع ّٔا ،كيف التهديد

 -1يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 1ص.102
 -2سورة مرَل اآلية.12
 -3سورة الطبلؽ اآلية.7
 -4سورة ا٤بائدة اآلية.105
 -5سورة اإلسراء اآلية.22
 -6يراجع شرح التلخيص ،أكمل الدين ٧بمد بن ٧بمودٙ ،بقيق ٧بمد مصطفى رمضاف ،ا٤بنشأة العامة للنشر كالتوزيع
كاإلعبلف طرابلس ط1983/1ـ ،ص ،362الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.105
 -7سورة إبراىيم اآلية.30
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بصيغة األمر إيذاف بأف ا٤بهدد عليو كا٤بطلوب إلفضائو إلىا٤بهدد بو ،كأف األمرين كائناف ال ٧بالة
كلذلك عللو بقولو( :فىًإ َّف م ً
ص ىّبيك ٍم إً ىىل النَّار) كأف ا٤بخاطب الهنماكو فيو كا٤بأمور بو من آمر
ى
مطاع" ،1كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة طلب ،كلكن ليس على كجو
االستعبلء ،كإ٭با خرج عن كظيفتو األصلية إىل معُب التهديد.
كقد أشار إىل ىذا الغرض أبو حياف بقولو" :كالعلٌة كاألمر بالتىمتٌع أمر هتديد ككعيد على
ح ٌد قولوٍ ( :اع ىمليوا ىما ًشٍئتي ٍم)" ،2كذكر الشوكاٍل" :بأنو جعل األمر ٗبباشرتو مكاف النهي عن قربانو
إيضاحا ٤با تكوف عليو عاقبتهم ،كأ ٌهنم ال ٧بالة صائركف إىل النٌار ،فبل ب ٌد ٥بم من تعاطي األسباب
ً
يقادر
ا٤بقتضية ذلك ،فجملة فًإ ٌف مصّبكم إىل النٌار تعليل لؤلمر بالتمتٌع ،كفيو من التهديد ما ال ى
3
يبْب الشوكاٍل بأ ٌف األمر يف ىذه اآلية الكرٲبة ،الغرض منو التهديد.
ى
قدره"  ،ك ٌ
كمن خبلؿ ىذه األقواؿ نستشف أف (األمر) يف اآلية الكرٲبة خرج عن كظيفتو ا٢بقيقة،
إىل كظيفة أخرل كىي التهديد ،ألف ىؤالء ا٣باسرين مل يكتفوا ٗبقابلة نعمة ا﵁ با١بحود ،كإحبلؿ
قومهم دار البوار ،بل أضافوا إىل ذلك أهنم جعلوا ﵁ تعاىل أمثاال كنظراء ،ليصرفوا غّبىم عن
الطريق ا٢بق ،كالصراط ا٤بستقيم ،الذم ىو إخبلص العبادة ﵁ تعاىل كحده.
 -2الدعاء:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أنو يصدر من األدٌل إىل األعلى منزلة كشأنا ،كىو طلب فيو
تضرع كخضوع ،كببلغتو تتأتى من إظهار كماؿ ا٣بضوع ﵁ تعاىل كبياف شدة رغبة العبد يف
الغفراف كالتوبة٫ ،4بو قولو تعاىل﴿ :قيل موتيوا بًغىٍي ًظ يكم إً َّف اللَّوى ىعلًيم بً ىذ ً
الص يدكًر﴾ ،5يقوؿ
ات ُّ
ٍ ي
ٍ
ه
6
البيضاكم" :دعاء عليهم بدكاـ الغيظ كزيادتو بتضاعف قوة ا ًإلسبلـ كأىلو حٌب يهلكوا بو" ،
كىنا يشّب البيضاكم يف ىذه اآلية الكرٲبة أف ا﵁ سبحانو كتعاىل يأمر نبيو صلى ا﵁ عليو كسلم

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.199
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص.435
 -3فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.130
 -4يراجع أساليب ا٤بعاٍل ،جعفر ا٢بسيِب ،ص.50
 -5سورة آؿ عمراف اآلية.119
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.35
81

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

بأف يقوؿ ٥بم دكموا على غيظكم كاستمركا عليو إىل أف ٛبوتوا ،فإف قوة اإلسبلـ كعزة أىلو الٍب
جعلتكم تبغضوف ا٤بؤمنْب ستبقى كستستمر ،كإف أحقادكم على ا٤بسلمْب لن تنقص من قوهتم
كعلو كلمتهم شيئا.

فا٤براد الدعاء عليهم بأف يزداد غيظهم حٌب يهلكوا بو ،كىذا يستلزـ أف يستمر ما
يغيظهم كيكبتهم كىو ٪باح اإلسبلـ كقوتو .كا٤ببلحظ أف النسفي ،كالشوكاٍل ،قد اتفقا مع
البيضاكم يف ىذا الغرض ،1كقد ذكر ىذا الرأم الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية فقاؿ" :أمرا
لرسوؿ اللَّو صلى اللَّو عليو كسلم بطيب النفس كقوة الرجاء كاالستبشار بوعد اللَّو أف يهلكوا
غيظان بإعزاز اإلسبلـ كإذال٥بم بو" ،2ككجو آخر ذكره أبو حياف كىو أ ٌف (األمر) يف اآلية الكرٲبة
لصفة ،فإ ٌف
ليس دعاء ،كىذا بقولو" :كليس بدعاء ،ألنٌو لو أمره بال ٌدعاء ٤باتوا ٝبيعهم على ىذه ا ٌ
ترد .كقد آمن منهم بعد ىذه اآلية كثّب ،كليس ٖبرب ألنٌو لو كاف خرب الوقع على حكم
دعوتو ال ٌ
ما أخرب بو يعِب كمل يؤمن أحد بعد ،كإٌ٭با ىو أمر معناه التوبيخ كالتقريع" .3كذكر القرطيب أف
(األمر) ىنا يف اآلية الكرٲبة معناه ا٣برب ،أم" :أخربىم أهنم ال يدركوف ما يؤملوف ،فإف ا٤بوت
دكف ذلك ،فعلى ىذا زاؿ معُب الدعاء كبقي معُب التقريع" .4كتبعو ابن عطية ،5كلعل ما ذىب
إليو البيضاكم أكىل ،ألنو مناسب لسياؽ اآلية الكرٲبة ،كما أف جرس األلفاظ كقوة معانيها يوحي
بوظيفة األمر على الدعاء ،كىذا ما أفاد يف خركج األمر من كظيفة االستعبلء كاإللزاـ إىل الرغبة
يف حصوؿ الشيء على كجو الدعاء.

 -1يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،286فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.431
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.407
 ٌ -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.321
 -4ا١بامع ألحكاـ القرآف ،القرطيبٙ ،بقيق أٞبد الربدكٍل ،إبراىيم أطفيش ،دار الكتب ا٤بصرية ،ج 4ص.182
 -5يراجع ا١بامع ألحكاـ القرآف٧ ،بمد بن أٞبد القرطيبٙ ،بقيق عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي ،مؤسسة الرسالة بّبكت،
ج 5ص ،280ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ،ابن عطية األندلسيٙ ،بقيق عبد السبلـ عبد الشايف ٧بمد ،دار
الكتب العلمية بّبكت ط1422/1ق ،ج 1ص.498
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 -3اإلباحة:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف استعما٥با يكوف يف مقاـ يتوىم السامع فيو حظر شيء عليو،
1
ىيها الَّ ًذين آمنيوا يكليوا ًمن طىيّْب ً
ات
الشَباكها ىي كاألمر يف مطلق اإلذف  ،كمثالو قولو تعاىل﴿ :يىاأ ى
ٍ ى
ى ى
ىما ىرىزقنىا يك ٍم ىكا ٍش يك يركا لًلَّ ًو إً ٍف يك ٍنتي ٍم إًيَّاهي ٍتعبي يدك ىف﴾ ،2أم٤" :با كسع األمر على الناس كافة كأباح
ى٥بي ٍم َّما ًيف األرض سول ما حرـ عليهم ،أمر ا٤بؤمنْب منهم أف يتحركا طيبات ما رزقوا كيقوموا
ٕبقوقها" .3كقاؿ الشوكاٍل يف قولو (" :يكليوا ًمن طىيّْ ً
بات ىما ىرىزقٍنا يك ٍم) ىى ىذا تىأٍكًي هد لً ٍؤل ٍىم ًر األكؿ"،4
ٍ
كأكمأ إىل ىذا القوؿ اإلماـ ا٣بازف ،فقد قاؿ" :كقد يكوف لئلباحة إذا خبل من ىذه العوارض.
كالطيب ىو ا٢ببلؿ" .5ك٦بمل القوؿ أ ٌف األمر ىنا ا٤براد بو اإلباحة ،ألف ا﵁ سبحانو كتعاىل أمر
ا٤بؤمنْب ٗبا أمر بو ا٤برسلْب من قبل.
 -4الخبر:

كيف ىذه الوظيفة قد يأيت األمر يف معُب ا٣برب ،ألنو أبلغ من ا٣برب لتضمنو معُب اللزكـ،6
الر ٍح ىم ين ىم ِّدا﴾ ،7قاؿ البيضاكم:
كمثالو قولو تعاىل﴿ :قي ٍل ىم ٍن ىكا ىف فًي الض ى
َّاللى ًة فلٍيى ٍم يد ٍد لىوي َّ
"فيمده كٲبهلو بطوؿ العمر كالتمتع بو ،كإ٭با أخرجو على لفظ األمر إيذانان بأف إمهالو ٩با ينبغي أف
8
يوضح ىنا ،أف األمر معناه
يفعلو استدراجان كقطعان ٤بعاذيره"  ،كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه ٌ
اإلخبار ،أم :أ ٌف ا﵁ يَبكهم يف الكفر كٲبهلهم فيو ،كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم ،إذ
قاؿ" :أمهلو كأملى لو يف العمر ،فأخرج على لفظ األمر إيذانا بوجوب ذلك ،كأنو مفعوؿ ال

 -1يراجع بغية اإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح ،عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم ،مكتبة اآلداب القاىرة ،ج 2ص.269
 -2سورة البقرة اآلية.172
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.119
 -4فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.195
 -5لباب التأكيل يف معاٍل التنزيل ،عبلء الدين ا٣بازف ،ج 1ص.102
 -6الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،مكتبة دار الَباث ط1404(/1ق1984-ـ) ،ج2
ص.290
 -7سورة مرَل اآلية.75
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.18
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٧بالة ،كا٤بأمور بو ا٤بمتثل ،لتقطع معاذير الضاؿ" ،1كيقاؿ لو يوـ القيامة يف قولو تعاىل﴿ :أ ىىكلى ٍم
ىنع ّْم ٍريك ٍم ما يتى ىذ َّك ير فً ًيو ىم ٍن تى ىذ َّكر﴾ ،2كىذا جواب من ا﵁ عز كجل ٥بم بالتوبيخ.

لم أ ٌف ا٣برب
كللرازم كبلـ لطيف ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،كذلك حيث يقوؿ" :ك ٍاع ٍ
كل كاحد منهما مقاـ اآلخرٌ .أما إقامة األمر مقاـ ا٣برب ،فكما
كاألمر يتقارباف ،فيحسن إقامة ٌ
الر ٍٞب ين ىمدِّا)" ،3كيف ذلك يقوؿ أيضا النسفي" :جواب من ألهنا
ىاىنا ،يف قولو( :ف ٍليى ٍم يد ٍد لىوي َّ
شرطية كىذا األمر ٗبعُب ا٣برب ،أم :من كفر مد لو الرٞبن ،يعِب أمهلو كأملى لو يف العمر ليزداد
ادكا إًثٍ نما﴾ ،4كإٌ٭با أخرج على لفظ األمر
طغيانان كضبلالن ،كقولو تعاىل﴿ :إًنَّ ىما ني ٍملًي لى يه ٍم لًيىػ ٍز ىد ي

5
كيبْب
،
إيذانا بوجوب ذلك كأنو مفعوؿ ال ٧بالة كا٤بأمور بو ا٤بمتثل ليقطع معاذير الضبلؿ"
ٌ
الرازم يف ىذه اآلية الكرٲبة أ ٌف األمر كاف إيذانا ٥بم بوجوب ذلك.
كيرل أبو حياف أ ٌف األمر يف ىذه اآلية لو كظيفتاف ،حيث يقوؿ" :ككاف ال ٌدعاء على
صيغة الطٌلب ألنٌو األصل ،كٰبتمل أف يكوف خربا يف ا٤بعُب كصورتو صورة األمر ،كأنٌو يقوؿ :من
حٌب يػي ٍفضي ذلك إىل عذابو يف
كاف ٌ
ضاال من األمم فعادة اللٌو لو أنٌو ٲبدد لو كال يعاجلو ٌ
اآلخرة" ،6كيشّب أبو حياف أ ٌف األمر يف ىذه اآلية الكرٲبة خرج عن سياقو األصلي ،كىو الطلب
على جهة االستعبلء إىل أغراض أخرل صنعها السياؽ الٍب صيغت فيو.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ،أف األمر خرج عن كظيفتو
األصلية إىل كظيفة أخرل كىي ا٣برب ،كىذا لبياف اإلمهاؿ منو سبحانو للعصاة ،كأف ذلك كائن ال
٧بالة ،لتنقطع معاذير أىل الضبلؿ ،كىو غاية يف التهديد كالوعيد.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.37
 ٌ -2سورة فاطر اآلية.37
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 16ص.68
 -4سورة آؿ عمراف اآلية.178
 -5مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.349
 -6البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.291
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 -5التعجيز:
كيبْب
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة طلب ا٤بخاطب تنفيذ أمر أشبو با٤بستحيل ليظهر عجزه ٌ
ضعفو ٙبديا كاستضعافا ٗبا ال يقدر عليو ا٤بخاطب ،1كمثالذلك قولو تعاىل﴿ :قيل فىأٍتيوا بً ًك و
تاب
ٍ
ًً
ًم ٍن ًع ٍن ًد اللَّ ًو يىو أ ٍىىدل ًم ي ً
ين﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :إسناد تظاىرٮبا
نهما أىتَّب ٍعوي إً ٍف يك ٍنتي ٍم صادق ى
ى
3
إىل فعلهما داللة على سبب اإلعجاز"  .حيث يشّب البيضاكم إىل أ ٌف الفعل (فىأٍتيوا) ،ليس
الوظيفة منو التكليف كاإللزاـ ،كإ٭با ا٤براد إظهار عجزىم عن اإلتياف.
كضح ىذا القوؿ الز٨بشرم إذ قاؿ" :ىذا الشرط من ٫بو ما ذكرت أنو شرط ا٤بدؿ باألمر
كقد ٌ
ا٤بتحقق لصحتو ،أل ٌف امتناع اإلتياف بكتاب أىدل من الكتابْب أمر معلوـ متحقق ال ٦باؿ فيو
4
زىم عن
عج
على
بيو
ن
ت
كىذا
"
فقاؿ:
اآلية،
٥بذه
تفسّبه
عند
أم
ر
ال
ىذا
ازم
ر
ال
ذكر
كقد
،
للشك"
ٍ
ٌ
ٍ
ٍ
اإلتياف ٗبثلو" ،5كيرل الشوكاٍل أف األمر يف ىذه اآلية الكرٲبة ،ا٤براد بو التهكم ،حيث يقوؿ:
"كيف ىذا الكبلـ هت ٌكم بو" ،6أم أ ٌف األمر يف اآلية الكرٲبة ٰبمل غرض الته ٌكم.
ٌأما القا٠بي فّبل أ ٌف األمر خرج عن كظيفتو إىل معُب التبكيت ،حيث قاؿ" :اإلتياف ٗبا
ىو أىدل من الكتابْب ،أمر ٌبْب االستحالة .فيوسع دائرة الكبلـ للتبكيت كاإلفحاـ".7
كا٤ببلحظ حسب األقواؿ الواردة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين لآلية الكرٲبة ،كالذم توصلنا
إليو أ ٌف ما يراه البيضاكم أكىل ،ألنٌو يناسب سياؽ اآلية الكرٲبة .كمن ىنا كانت الوظيفة الببلغية
ىي التعبّب باألمر يف مقاـ التعجيز إلبراز قوة التحدم .ك٥بذا خرج األمر ىنا عن كظيفتو ا٢بقيقية
لغرض تعجيزم كىو تعجيزىم كمطالبتهم بأعماؿ ال يقوكف عليها ،كليس باستطاعتهم فعلها.
كىناؾ كظائف أخرل ٱبرج إليها األمر كقد أشار إليها البيضاكم يف تفسّبه ،كالنٌدب،
كا٤بداكمة كاالستمرار ،كالتفويض ،كسرعة التكوين ،كالنٌهي ،كغّبىا من الوظائف.
 -1يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.105
 -2سورة الشعراء اآلية.49
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.180
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.420
 ٌ -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص.606
 -6فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.205
٧ -7باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 7ص.525
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كمن خبلؿ ما سبق ،يظهر لنا أف اإلماـ البيضاكم يتفق مع الببلغيْب يف اصطبلح
األمر ،كيف خركجو عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظائف كمعاف ٦بازيةٚ ،بتلف تبعا للسياؽ كا٤بقاـ
كالقرائن.
ثانيا :االستفهاـ:
كىو باب جليل القدر يف الببلغة العربية ،كخاصة يف ببلغة القرآف ،كتأثّبه على عاطفة
لعل أبرز ما
ا٤بتلقي شديد جدا ،كمعانيو متوافرة متكاثرة أكثر من أم باب من أبواب الببلغة ،ك ٌ
ٲبيز االستفهاـ قدرتو العالية على تنبيو النفس ،كإثارة الذىن ،كاستمالة ا٤بخاطب لئلقناع كالتأثّب.

-االستفهاـ لغة كاصطالحا:

لغة :السْب كالتاء زائدتاف ،كتستعمل بكثرة يف معاف ،منها:1

 -1الطلب حقيقة٫ ،بو :استغفرت ا﵁ ،أم :طلبت مغفرتو.
 -2الصّبكرة حقيقة٫ ،بو :استحجر الطْب ،أم :صار حجرا.
كعرفو السيوطي ،كابن ىشاـ ،بأنو :طلب الفهم ،2كقاؿ ابن منظور" :الفهم :معرفتك الشيء
ٌ
بالقلب ،كفهمو فهما كفهامة :علمو ،كفهمت الشيء :عقلتو كعرفتو .كفهمت فبلنا كأفهمتو،
كتفهم الكبلـ :فهمو شيئا بعد شيء .كرجل فهم :سريع الفهم ،كيقاؿ :فهم كفهم .كأفهمو
األمر كفهمو إياه :جعلو يفهمو .كاستفهمو :سألو أف يفهمو .كقد استفهمِب الشيء فأفهمتو
كفهمتو تفهيما" ،3أم معرفة الشيء بالقلب.
نستنتج من ىذه التعاريف أف االستفهاـ يدكر حوؿ طلب الفهم.

االستفهاـ اصطالحا:

أكرد علماء الببلغة تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح االستفهاـ من

الناحية االصطبلحية ،اختلفت لفظا كعبارة ،كاتفقت مضمونا كمعُب .كمن ىذه التعاريف ما
ذىب إليو ا١برجاٍل ،حيث عرفو بقولو" :استعبلـ ما يف ضمّب ا٤بخاطب ،كقيل :ىو حصوؿ
 -1يراجع شذا العرؼ يف فن الصرؼ ،أٞبد ا٢بمبلكم ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت ،ص.37 ،36
 -2يراجع ا٤بزىر يف علوـ اللغة ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية بّبكت (1418ق-
1998ـ) ،ج 1ص ،286مغِب اللبيب ،ابن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق مازف ا٤ببارؾ ك٧بمد علي ٞبد ا﵁ ،دار الفكر دمشق
ط1985/6ـ ،ص.17
 -3لساف العرب ،ابن منظور ،ج 12ص.459
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صورة الشيء يف الذىن ،فإف كانت تلك الصورة كقوع نسبة بْب شيئْب ،أكال كقوعها ،فحصو٥با
ىو التصديق ،كإال فهو التصور" .1أما ابن فارس فع ٌده من باب االستخبار فقاؿ" :االستخبار
طلب خرب ما ليس عند ا٤بستخرب كىو االستفهاـ" ،2كأما القزكيِب فعرفو بقولو" :األمر طلب
حصوؿ صورة الشيء يف الذىن" .3كقاؿ بعض ا﵀دثْب يف تعريفو ،بأنو" :طلب الفهم كاإلعبلـ
لتحصيل فائدة علمية ٦بهولة لدل ا٤بستفهم" ،4أك ىو" :طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من
قبل بأدكات خاصة" ،5كا٤بقصود ىنا طلب شيء مل يكن معلوما من قبل.
كمن خبلؿ ما سبق ،نستنتج من ىذه التعريفات أف كجو االختبلؼ ىو جهل ا٤بتكلم
با٢بكم ،بينما يف األمر يكوف ا٤بتكلم عا٤با ٗبفاد ا٣بطاب ،كبذلك ينعكس مسار الوظيفة
التواصلية من ا٤بتكلم إىل ا٤بخاطىب.

-أدكات االستفهاـ:

كاالستفهاـ ىو أداة ببلغية ،كىي تسمية لغوية يستفاد منها :تنويع الوظائف كتلوينها يف
الكبلـ ٗبا يساعد ا٤بتكلم على توصيل مراده ،سواء كانت حرفا أك ا٠با مبهما ،أك ىي كسيلة
مقوية للكبلـ على تأدية ا٤بعاٍل ا٤بطلوبة ،6كتنقسم أدكات االستفهاـ إىل قسمْب:7
أ -حرفا االستفهاـ ،ب -أ٠باء االستفهاـ.
أكال -حرفا االستفهاـ :كٮبا :ا٥بمزة ،كىل.

أ -ا٥بمزة :كىي أـ باب االستفهاـ كمن كظيفتها ما يلي:
 -1التعريفات ،الشريف ا١برجاٍلٙ ،بقيق ضبطو كصححو ٝباعة من العلماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العلمية بّبكت
ط1403( /1ق1983-ـ) ،ص.57
 -2الصاحيب يف فقو اللغة ،أٞبد بن فارسٙ ،بقيق أٞبد حسن ،دار الكتب العلمية ط1418(/1ق1997-ـ) ،ص.134
 -3اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ج 3ص.55
 -4الببلغة العربية ،حسن حبنكة ا٤بيداٍل ،دار القلم دمشق الدار الشامية بّبكت ط1425(/1ق2004-ـ) ،ج1
ص.198
 -5علوـ الببلغة ،أٞبد مصطفى ا٤براغي ،ص ،64معجم مصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ص.108
 -6يراجع مقاالت يف ٫بو العربية ،ذىبية بوركيس ،منشورات مكتبة اقرأ قسنطينة ط2012/1ـ ،ص.32
 -7يراجع مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص ،308اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص ،154الببلغة االصطبلحية ،عبده
عبد العزيز قلقيلة ،ص.163
86

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

 -1تستعمل لطلب التصور ،أم :االستفهاـ عن ا٤بفرد ،كعندئذ يكوف جوأّا بتحديد أحد
الشيئْب كيأيت ا٤بسؤكؿ عنو بعد ا٥بمزة مباشرة ،كال بد أف تأيت بعدىا (أـ) العاطفة ،كتدعى
ا٤بعادلة؛ ألف ما بعدىا يعادؿ ما قبلها يف ذىن السائل ،مثل٧ :بمد فاز أـ خالد؟
 -2تليها ا١بملة اال٠بية كا١بملة الفعلية ،مثل :أحضر أٞبد؟ أخالد يف البيت؟
 -3تستعمل لطلب التصديق ،أم :االستفهاـ عن حقيقة فعل أك صفة إىل شخص معْب،
كيكوف ا١بواب بػ(نعم) أك (ال) ،يف الكبلـ ا٤بوجب ،مثل :أقرأت كتاب الببلغة؟
ٌأما إذا كاف الكبلـ منفيا فيجاب عنو بػ(نعم) لتصديق النفي ،مثل :أمل تفهم الدرس؟
كبػ(بلى) لتحويل النفي إىل إثبات ،مثل :أمل تستقبل الضيف؟ فتقوؿ (بلى) إذا استقبلتو.
ات ك ٍاألىرض بًىق ً
اد ور ىعلىى أى ٍف يى ٍخلي ىق ًمثلى يه ٍم بلىى
س الَّ ًذم ىخلى ىق َّ
الس ىم ىاك ً ى ٍ ى
كمثلو قولو تعاىل﴿ :أ ىىكلىٍي ى
ً
يم﴾.1
ىك يى ىو ال ى
ٍخ َّال يؽ ال ىٍعل ي
٥ -4با الصدارة يف ا١بملة كلذا تقدـ على حركؼ ا١بر ،مثل :أيف البيت ضيوؼ؟
ب -ىل :لطلب التصديق ،إما يف ا١بملة الفعلية٫ ،بو :ىل جاء خالد؟ أك يف ا١بملة اال٠بية،
٫بو :ىل عمر قاـ؟.
كيذىب الببلغيوف إىل أف (ىل) ٤با كانت إ٭با ٘بيء لطلب التصديق امتنع أف تأيت يف كل
تركيب يذكر فيو ا٤بعادؿ ،2مثل :ىل يستعد ا٤بسلموف إلنقاذ فلسطْب؟ كا١بواب دائما بػ(نعم)
أك(ال).
كإذا ذكرت بعد ىل (أـ) ،فهي ا٤بنقطعة الٍب تكوف ٗبعُب (بل) ،كليست ا٤بتصلة الٍب تأيت
بعد ا٥بمزة ،ك(بل) تفيد اإلضراب ،3كىو االنتقاؿ من شيء إىل شيء ىو أشد منو.

ثانيا -أسماء االستفهاـ:

ككظيفة ىذه األ٠باء أهنا موضوعة للتصور فقط ،فيسأؿ ّٔا عن معناىا كىي :4ما ،من،
كمٌب ،كأياف ،ككيف ،كأين ،كأٌل ،ككم ،كأم.

 -1سورة يس اآلية.81
 -2يراجع ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص.265
 -3يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.65
 -4يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.66
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ك٥بذا يكوف ا١بواب معها بتعيْب ا٤بسؤكؿ عنو .كقد نبو الزركشي بقولو" :إف ما جاء على لفظ
االستفهاـ يف القرآف إ٭با يقع يف خطاب ا﵁ تعاىل على معُب أف ا٤بخاطب عنده علم ذلك.
فاإلثبات كقولو
فيستفهم عنو نفسو ٚبربه بو إذ قد كضعو اللٌو عٍندىا ٍ
اإلثبات أك النفي حاصل ٍ
1
اإلنٍ ً ً
ً
ى
ين
ى
ل
ع
ى
ت
أ
ل
﴿ى
تعاىل:
لو
كقو
ي
ف
ػ
ن
ال
ك
،
ىص ىد يؽ من اهلل حديثا﴾
ى
ٍ
ٍ
ى
ٌ
ى
ى
﴿كىم ٍن أ ٍ
ساف ح ه
تعاىل :ى
ٍ
ى
ٍ
3
2
ً
كمعُب ذلك :أنٌو قد حصل لكم
ورا﴾ ﴿ ،فهل أنتم مسلموف﴾ ٍ ،
م ىن ال َّد ٍى ًر لى ٍم يى يك ٍن ىش ٍيئنا ىم ٍذ يك ن
ب تعاىل ال يستفهم خلقو عن
الر ٌ
العلم بذلك ٘بدكنو عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنو ،فإ ٌف ٌ
الشيء فهذا أسلوب بديع انفرد
حق ذلك ٌ
ليقررىم كيذ ٌكرىم ٌأهنم قد علموا ٌ
شيء كإٌ٭با يستفهمهم ٌ
بو خطاب القرآف كىو يف كبلـ البشر ٨بتلف" ،4كيستشف من كبلمو أف ا﵁ سبحانو كتعاىل ال
يستفهم خلقو عن شيء يف القرآف الكرَل ،ألنو كاقع ٩بن يعلم كيستغِب عن طلب اإلفهاـ ،كإ٭با
ٱبرج االستفهاـ يف القرآف ٨برج التوبيخ كالتقرير.
كقد ٌبْب ابن جِب كظيفة ىذا ا٣بركج عن حقيقتو ،إذ قاؿ" :اعلم أنو ليس شيء ٱبرج عن
بابو إىل غّبه إال ألمر قد كاف ،كىو على بابو مبلحظا لو ،كذلك أف ا٤بستفهم عن الشيء قد
يكوف عارفا مع استفهامو يف الظاىر عنو ،لكن غرضو يف االستفهاـ عنو أشياء".5
كبناء عليو ،فإف االستفهاـ الذم ٱبرج عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل غّب موضعو فيخرج عندئذ
إىل كظائف أخرل ،لتحقيق غرض ببلغي يفهم من سياؽ الكبلـ كا٤بقاـ كقرائنو ،فيكوف القصد
منو أمرا آخر ىو التوبيخ ،أك التسوية أك اإلنكار...إىل غّب ذلك من الوظائف.

 -كظائف االستفهاـ في تفسير البيضاكم:

كقد تناكؿ البيضاكم يف تفسّبه االستفهاـ كبْب كظيفتو الببلغية لآليات القرآنية الٍب
خرجت بو عن حقيقتو ،كما استعمل إىل جانب مصطلح االستفهاـ مصطلح االستخبار .كمن
الوظائف الببلغية الٍب ذكرىا اآليت:

 -1سورة النساء اآلية.87
 -2سورة اإلنساف اآلية.1
 -3سورة ىود اآلية.14
 -4الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 2ص.327
 -5ا٣بصائص ،ابن جِبٙ ،بقيق ٧بمد علي النجار ،ا٤بكتبة العلمية ،ج 2ص.462
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 -1اإلنكار:
كا٤بقصود من ىذه الوظيفة طلب فهم السامعْب لذلك ا٤بنكر ،أم :قد ٱبرج عن كظيفتو
1
﴿كإً ٍف
تعاىل:
لو
و
ق
ذلك
كمثاؿ
،
األصلية للداللة على أف ا٤بستفهم عن أمر منكر عرفا كشرعا
ى
استًٍب ى
ٍخ يذكنىوي بيػ ٍهتانان
ٍخ يذكا ًم ٍنوي ىش ٍيئان أىتىأ ي
داى َّن قً ٍنطاران فىال تىأ ي
داؿ ىزٍك وج ىمكا ىف ىزٍك وج ىكآتىػ ٍيتي ٍم إً ٍح ي
أ ىىر ٍدتي يم ٍ
ىكإًثٍمان يمبًينان﴾ ،2كالشاىد قولو( :أىتىأٍ يخ يذكنىوي بػي ٍهتانان ىكإًٍٜبان) ،قاؿ البيضاكم" :استفهاـ إنكار كتوبيخ،
أم تأخذكنو باىتْب كآٜبْب" ،3أم :أتأخذكنو ألجل البهتاف كاإلمث ا٤ببْب الذم يؤدل إىل غضب
ا﵁ عليكم؟! إف إٲبانكم ٲبنعكم من ارتكاب ىذا الفعل الشنيع يف قبحو .كىذا إنكار لفعل
الواقع ،كأنو ما كاف ينبغي أف يكوف.
كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الرازم ،كتبعو يف ىذا الغرض أبو حياف،
كصاحب تفسّب السراج ا٤بنّب ،كأبو السعود ،كالشوكاٍل ،كالقا٠بي .4كّٔذا قد نستنتج كنقوؿ إ ٌف
البيضاكم كمن تبعو من ا٤بفسرين قد استعانوا ّٔذه الوظيفة الببلغية إلبراز ا٤بعُب .كمن ىنا ٪بد أ ٌف
االستفهاـ يف اآلية الكرٲبة قد خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظيفة اإلنكار ،كالغرض منو لينبٌو
السامع حٌب يرجع إىل نفسو كٱبجل.

قاؿ لًبىنً ًيو ىما
ت إً ٍذ ى
وب ال ىٍم ٍو ي
داء إً ٍذ ىح ى
ض ىر ٍيع يق ى
أيضا قولو تعاىل﴿ :أ ٍىـ يك ٍنتي ٍم يش ىه ى
ٍبع ًدم﴾ ،5كيقوؿ البيضاكم" :أ ٍىـ منقطعة كمعُب ا٥بمزة فيها اإلنكار ،أم ما كنتم

كمثاؿ ذلك
ٍتعبي يدك ىف ًم ٍن
حاضرين إذ حضر يعقوب ا٤بوت كقاؿ لبنيو ما قاؿ فلم تدعوف اليهودية عليو ،أك متصلة
ٗبحذكؼ تقديره أكنتم غائبْب أـ كنتم شاىدين" ،6كيشّب البيضاكم إىل ىذه اآلية الكرٲبة ،أف
كظيفة االستفهاـ غّب حقيقية للظهور أف عدـ شهودىم احتضار (يعقوب) ٧بقق ،فخرج
 -1يراجع أساليب ا٤بعاٍل يف القرآف ،السيد جعفر ،ص.77
 -2سورة النساء اآلية.21
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.66
 -4يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 10ص ،14البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص ،573السراج
ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص ،291إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 2ص ،159فتح القدير ،الشوكاٍل،
ج 1ص٧ ،508باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 3ص.57
 -5سورة البقرة اآلية.133
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.107
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االستفهاـ عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظيفة اإلنكار ،ألف مثل ىذا ا٤بستفهم عنو مألوؼ يف
االستفهاـ اإلنكارم ،مث إ ٌف كوف االستفهاـ إنكاريا ،ٲبنع أف يكوف ا٣بطاب الواقع فيو خطابا
للمؤمنْب ،ألهنم ليسوا ٗبظنة حاؿ من يدعي خبلؼ الواقع حت ينكر عليهم .كقد اتفق
البيضاكم مع الز٨بشرم يف كظيفة ىذه اآلية الكرٲبة ،1كىي اإلنكار.

 -2التعجب:

كتأيت ىذه الوظيفة لسبب خركج الشيء عن نظائره أك عما ينبغي أف يكوف عليو مع علم
2
ب أىنَّى ي يكو يف لً
اؿ ىك ىذلً ً
ك
م
ي
م
ل
ك
د
ل
ك
ي
ر
ت
ل
ا
ق
﴿
تعاىل:
لو
و
ق
كمنو
،
ا٤بتعجب
ش هر قى ى
ى
ى
ى
ى
ّْ
ه
س ٍسنًي بى ى
ٍ
ى
ى
ى ى ٍ ىٍ ى
3
ىٌل يى يكو يف ًيل ىكلى هد) ،يقوؿ البيضاكم" :تعجب ،أك
شاءي﴾  ،كالشاىد قولو( :أ َّ
اللَّوي يى ٍخلي يق ىما يى ى
استبعاد عادم ،أك استفهاـ عن أنو يكوف بتزكج أك غّبه" ،4كيشّب البيضاكم أف يف ىذه اآلية
عجب ٩بٌا كقع على خبلؼ العادة ،كألف التعبّب بأداة
الكرٲبة استفهاـ ،أل ٌف التٌٍبشّب بو ي ٍقتضي التٌ ٌ
االستفهاـ مقاـ التعجب فيو إثارة التحريك ،كجذب االنتباه بأٝبل طريق كأكجز.
عجب من حدكث الولد من غّب
كيوضح ذلك أبو حياف فيقوؿ" :مستفهمة على طريق التٌ ٌ
عجب" ،5كيرل أبو السعود أف اآلية كردت على "كجو
أب إذ ذاؾ من األمور ا٤بوجبة للتٌ ٌ
ً
االستفهاـ كاالستفسا ًر بأنو بالتزكج أك بغّبه" ،6أما الطاىر بن عاشور فّبل أف "االستفهاـ يف
التعجب ،كلذلك أجيب جوابْب أحدٮبا كذلك اللٌو ٱبلق ما
قو٥با (أ َّ
ىٌل يى يكو يف ًيل ىكلى هد) لئلنكار ك ٌ
7
يبْب ابن عاشور أ ٌف االستفهاـ
تعجبها"  ،ك ٌ
يشاء فهو لرفع إنكارىا ،كالثٌاٍل (إذا قضى ٍأمرا) لرفع ٌ
يف ىذه اآلية الكرٲبة ،ىو لغرض اإلنكار كالتعجب.
كالذم ٭بيل إليو كنأخذ بو ىو القوؿ الذم أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،حيث ٌبْب أ ٌف
االستفهاـ خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية ،ألنو يستفهم ّٔا عن الشيء مع العلم بو؛ إىل كظيفة ٦بازية
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.192
 يراجع ٌ -2يراجع أساليب ا٤بعاٍل ،جعفر حسيِب ،ص.85
 -3سورة آؿ عمراف اآلية.47
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.17
 -5البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.157
 -6إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 2ص.37
 -7التحرير كالتنوير ،طاىر بن عاشور ،ج 3ص.248
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كىي التعجب كاالستبعاد ،ألف مرَل عليها السبلـ قالت ذلك على سبيل التعجب كاالستبعاد :يا
رب كيف يكوف يل كلد كا٢باؿ أٍل مل ٲبسسِب بشر ،أل :لست بذات زكج ،كمل ٰبصل مُب قط
ما يكوف بْب الرجل كا٤برأة ٩با يسبب عنو كجود الولد.
 -3التقرير كاإلثبات:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة ٞبل ا٤بخاطىب على اإلقرار كاالعَباؼ ،1فا٤بتكلم يقرر ا٤بخاطىب
بشيء ثبت عنده ،كلكنو ٱبرج ىذا التقرير بصورة االستفهاـ ،ذلك ألنو أكقع يف النفس ،كأدؿ
ً
على اإللزاـ ،2كقولو تعاىل﴿ :أىتىأ يٍمرك ىف النَّاس بًالٍبً
ى
تاب أىفىال
ف
ػ
ن
أ
ف
و
س
ن
ػ
ت
ك
ر
ي
ٍ
ى
ّْ
ى
ٍ
س يك ٍم ىكأىنتي ٍم تتليو ىف الٍك ى
ٍ
ى
ى
ى ى
ي
4
ٍتع ًقليو ىف﴾ ،3يقوؿ البيضاكم" :تقرير مع توبيخ كتعجيب"  ،كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف
اآلية الكرٲبة استفهاـ ،ككظيفتو الببلغية التقرير.
جل علماء التفسّب ،كمن أشهرىم :الز٨بشرم ،كالرازم ،كالنسفي،
كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب ٌ
كصاحب تفسّب (السراج ا٤بنّب) ،كأبو السعود .5كأما الشوكاٍل فيقوؿ" :كا٥بمزة يف قولو أتأمركف
بالرب فإنٌو
بالرب لبلستفهاـ مع التٌوبيخ للمخاطبْب ،كليس ا٤براد توبيخهم على نفس األمر ٌ
النٌاس ٌ
الرب" .6كأكمأ إىل ىذا القوؿ أيضا العبلمة الطاىر
فعل حسن مندكب إليو ،بل بسبب ترؾ فعل ٌ
ا٢بقيقي
بن عاشور فقد قاؿ" :كاالستفهاـ ىنا للتوبيخ لعدـ استقامة ا٢بمل على االستفهاـ
ٌ
فاستعمل يف التوبيخ ٦بازا بقرينة ا٤بقاـ كىو ٦باز مرسل ،أل ٌف التٌوبيخ يبلزـ االستفهاـ أل ٌف من يأيت
بالسؤاؿ
ما
ٌ
يستحق التٌوبيخ عليو من شأنو أف يتساءؿ النٌاس عن ثبوت الفعل لو ٌ
كيتوجهوف إليو ٌ
السؤاؿ إىل التوبيخ كيتولٌد منو معُب التعجيب من حاؿ ا٤بوبٌخ كذلك أل ٌف ا٢بالة الٌٍب
فينتقل من ٌ
بكل سامع أف
ٌ
كٖبوا عليها حالة عجيبة ٤با فيها من إرادة ا٣بّب للغّب كإٮباؿ النٌفس منو فحقيق ٌ
 -1يراجع علوـ الببلغة ،ا٤براغي ،ص.59
 -2يراجع الببلغة فنوهنا كأفناهنا -علم ا٤بعاٍل ،حسن عباس ،ص.190
 -3سورة البقرة اآلية.44
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.77
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،134مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 3ص ،488مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 1ص ،86السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص ،55إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم،
ج 1ص.97
 -6فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.91
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يعجب منها" ،1كقد ذكر ا١برجاٍل ىذا الوجو ،إذ قاؿ" :كاعلم أف ىذا الذم ذكرت لك يف
ا٥بمزة قائم فيها إذا ىي كانت للتقرير" .2كمن ىنا ٪بد أف البيضاكم يتفق مع الببلغْب ،كيتفق
معهم يف تطبيق الكبلـ مع مقتضى ا٢باؿ يف تفسّبه لكثّب من اآليات الٍب جاءت على طريق
االستفهاـ الذم غرضو التقرير.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ،ىو أف ما أشار إليو البيضاكم
أكىل ،ألنو ٌبْب ككظيفة األداة (ا٥بمزة) ،الٍب غالبا ما يكوف االستفهاـ ّٔا تقريرا.
 -4التقريع كالتبكيت:

كا٤بقصود ّٔذين الوظيفتْب أهنما تدالف على معاف متداخلة متقاربة ال خبلؼ بينها ،كمن

﴿ك ٍيوىـ
أمثلة االستفهاـ الذم خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل ىذه الوظيفتْب ،قولو تعاىل :ى
3
ىىؤ ً
ش يريى ٍم ىج ًميعان ثي َّم ي يق ي
الء إًيَّا يك ٍم كانيوا ٍيعبي يدك ىف﴾  ،يقوؿ البيضاكم" :تقريعان
يى ٍح ي
وؿ لًل ىٍمالئً ىك ًة أ ي

للمشركْب كتبكيتان ٥بم كإقناطان ٥بم عما يتوقعوف من شفاعتهم ،كٚبصيص ا٤ببلئكة ألهنم أشرؼ
شركائهم كالصا٢بوف للخطاب منهم ،كألف عبادهتم مبدأ الشرؾ كأصلو" ،4كيفهم من كبلـ
البيضاكم أف االستفهاـ يف ىذه اآلية الكرٲبة الٍب يستفهم ّٔا عن الشيء مع العلم بو ،قد ٱبرج
لوظائف أخرل تفهم من سياؽ الكبلـ ،حيث كاف ا٣بطاب للمبلئكة موجها للمشركْب تقريعا
٥بم كتبكيتا.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :ىذا الكبلـ خطاب للمبلئكة كتقريع
َّاس اتَّ ًخ يذكنًي كأ ّْيمي إً ىله ٍي ًن ًمن يد ً
ٍت لًلن ً
كف اللَّ ًو﴾ ،5كقد علم
ت قل ى
للكفار٫ ،بوه قولو تعاىل﴿ :أىأىنٍ ى
ٍ
ى
سبحانو كوف ا٤ببلئكة كعيسى منزىْب برآء ٩با كجو عليهم من السؤاؿ الوارد على طريق التقرير،
كالغرض أف يقوؿ كيقولوا ،كيسأؿ كٯبيبوا ،فيكوف تقريعهم أش ٌد .كتعيّبىم أبلغ ،كخجلهم

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.474 ،473
 -2دالئل اإلعجاز ،ا١برجاٍل ،ص.113
 -3سورة سبأ اآلية.40
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.249
 -5سورة ا٤بائدة اآلية.116
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أعظم" ،1كتبعو يف ىذا الغرض كل من النسفي ،كأيب حياف ،كأيب السعود ،كالقا٠بي ،2كأضاؼ
كجل" ،3كيرل الشوكاٍل أ ٌف
٤بن عبد غّب اللٌو ٌ
كتوبيخا ٍ
الشوكاٍل قائبل" :ت ٍقريعا ل ٍلم ٍشركْب ٍ
عز ٌ
االستفهاـ يف ىذه اآلية؛ الفائدة منو التقريع كالتوبيخ.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف االستفهاـ قد خرج عن كظيفتو ا٢بقيقة إىل كظيفة
التقريع كالتبكيت ،ذلك أ ٌف النٌصارل سخركا بعيسى عليو السبلـ ،فكاف هتديدا ٥بم كتوبيخ كتقريع
على اهتامهم ّٔذه الشهادة.

 -5التشويق:

4
﴿ك ىى ٍل
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة تشويق ا٤بخاطب إىل جواب االستفهاـ ٫ ،بو قولو تعاىل :ى
ٍخص ًم إً ٍذ تىس َّوركا ال ًٍمحراب إً ٍذ د ىخليوا على داكد ف ىف ًز ً
ف﴾،5
أ ى
نه ٍم قاليوا الى تى ىخ ٍ
يى ى
ى
ٍ ى ى
ىتاؾ نبىأي ال ى ٍ
عمي
ى ي
يقوؿ البيضاكم" :استفهاـ معناه التعجيب كالتشويق إىل استماعو" ،6كيستشف من كبلمو أف
كظيفة األداة (ىل) أفادت التعجب كالتشويق إىل استماع ما بعده يف ىذه اآلية ،كما تدؿ أيضا
على أنو من األنباء العجيبة الٍب حقها أف تشيع كال ٚبفى على أحد ،كالتشويق إىل استماعو.
القصة ا٤بستفهم
كقد ٌ
كضح ىذا الرازم بقولو" :كفائدة ىذا االستفهاـ التنبيو على جبللة ٌ
عنها ،ليكوف داعيا إىل اإلصغاء ٥با كاالعتبار ّٔا" ،7كىذا ما جنح إليو أبو حياف بقولو" :ك٦بيء
يث
﴿ك ىى ٍل أ ى
ىتاؾ ىح ًد ي
مثل ىذا االستفهاـ إٌ٭با يكوف لغرابة ما ٯبيء معو من القصص ،كقولو :ى
يموسى﴾ ،8فيتهيٌأ ا٤بخاطب ّٔذا االستفهاـ ٤با يأيت بعده كيصغي لذلك" .9كأما الطاىر بن

 -1الك ٌشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.587
 -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،68البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص ،556إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص٧ ،136باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 8ص.152
 -3فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.380
 -4يراجع أسلوب االستفهاـ يف القرآف الكرَل ،عبد الكرَل ٧بمود يوسف ،ص.17
 -5سورة ص اآلية.22
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.27
 -7مفاتيح الغيب ،الرازم ،ج 26ص.377
 -8سورة طو اآلية.20
 -9البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص.147
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القصة
عاشور فّبل أف االستفهاـ" :مستعمل يف التعجيب أك يف البحث على العلم فإف كانت ٌ
معلومة للنيبء صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم كاف االستفهاـ مستعمبل يف التعجيب ،كإف كاف ىذا ٌأكؿ
للحث" .1ا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين
عهده بعلمها كاف االستفهاـ
ٌ
٥با ،كالذم فهمو ،ىو أف يف اآلية الكرٲبة استفهاـ غرضو التشويق ٤با يقاؿ بعده ،لكونو أمرا غريبا
تتطلع إىل معرفتو النفس.
كىناؾ شواىد كثّبة يف ىذا ا٤بعُب من االستفهاـ يف تفسّب البيضاكم ،كما نلحظ أف االستفهاـ
عند البيضاكم من أكرب مباحث اإلنشاء الطليب.
كخبلصة القوؿ؛ إف كظيفة االستفهاـ مرتبطة با٤بقاـ كالسياؽ ،كٗبدل إ٪بازىا يف التواصل
كاإلببلغ٩ ،با ٯبعل النص يف اآلية لو قيمة ببلغية ،كظيفتها التأثّب يف ا٤بخاطب كتعديل مواقفو.
ألف االستفهاـ الذم ٰبل ّٔذه الوظائف يهيء النفس لتتلقى من السياؽ ما ٯبيش ا٣بواطر
كا٤بشاعر٩ ،با يقع من صور ا٤بعاٍل يف الذىن.

ثالثا :النهي:

النهي من موضوعات علم الببلغة ،كيدخل يف نطاؽ علم ا٤بعاٍل ،كقد َّ
عد الببلغيوف
النهي أسلوبا إنشائيا من النوع الطليب  .كلو مفاىيم لغوية متشعبة ،فأما الذم يهمنا فهو جانبها
الببلغي ،كما تؤديو من معاف.

-مفهومو:

الكف ،كىو ما ذىب إليو ابن منظور بقولو" :النهي :خبلؼ األمر ،هناه ينهاه
لغة :النهي ىو
ٌ
يدؿ على غاية
هنيا فانتهى كتناىى :كف" ،2كقاؿ ابن فارس" :النٌوف كا٥باء كالياء أىصل صحيح ٌ
كبلوغ .كمنو أهنيت إًليو ا٣برب :بلٌغتو إًيٌاه .كهناية ك ٌل شيء :غايتو .كمنو هنيتو عنو ،كذلك ألمر
يفعلو .فًإذا هنيتيوي فىنتهى عنك فتلك غاية ما كاف كآخره .كفبلف ناىيك من رجل كهنيك ،كما
يقاؿ حسبك ،كتأ ًكيلو أىنَّو ًٔبدّْه كغنائًًو ينهاؾ عن تىطلُّب غّبه" .3كمعُب الغاية عند ابن فارس ىي
 -1يراجع التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 23ص.230
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 15ص.343
 -3مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.359
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منتهى الشيء ،كبذلك يتفق (ابن فارس) ك(ابن منظور يف نفس ا٤بعُب .كنستنتج من ىذه

التعاريف أ ٌف النهي يقوـ على الكف كا٤بنع عن الفعل.

اصطالحا :النهي عكس األمر ،سواء يف ا٤بدلوؿ ا٤بعجمي ،أك على ا٤بستول الطليب (الَبؾ) .لذا

عرفو السيوطي بقولو" :ىو طلب الكف عن الفعل" ،1كعرفو العلوم بقولو" :ىو قوؿ ينبئ عن
ا٤بنع من الفعل على جهة االستعبلء ،كقولك :ال تفعل ،كال ٚبرج" ،2ككجو آخر ذكره البيضاكم،
حيث يقوؿ" :النهي عن الشيء إنذار عن مضرتو" ،3كعرفو التفتازاٍل بقولو" :ىو طلب الكف
عن الفعل استعبلء" ،4كىو نفس ما ذىب إليو القزكيِب الذم قاؿ" :ىو كاألمر يف االستعبلء،
كقد يستعمل يف غّب طلب الكف أك الَبؾ".5
ٌأما السكاكي فقد كضح أداة النهي بقولو" :كللنهي حرؼ كاحد كىو (ال) ا١بازـ يف
قولك :التفعل ،كالنهي ٧بذك بو حذك األمر يف أ ٌف أصل استعماؿ (ال تفعل) أف يكوف على
سبيل االستعبلء ،كيرل أ ٌف األمر كالنٌهي ٯبب اإلسراع يف تنفيذٮبا إذا كانا استعبلء".6

7
﴿كىال
تعاىل:
لو
و
ق
٫بو
،
صيغتو :للنٌهي صيغة كاحدة كىي" :ا٤بضارع ا٤بقَبف ببل الناىية"ى
ضا﴾ ،8قاؿ ابن كثّب يف تفسّب اآلية ما نصو" :على بعضكم
تى ىج َّ
ض يك ٍم بىػ ٍع ن
ب بىػ ٍع ي
سوا ىكىال يىػغٍتى ٍ
سي

بعضا كالتجسس غالبا يطلق يف الشر".9

 -1اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق سعيد ا٤بندكب ،دار الفكر بّبكت ط1996/1ـ ،ج1
ص.220
 -2الطراز ،العلوم ،ج 3ص.156
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.115
 -4ا٤بطوؿ (شركح تلخيص ا٤بفتاح) ،سعد الدين مسعود بن حجر التفتازاٍلٙ ،بقيق عبد ا٢بميد ا٥بنداكم ،دار الكتب
العلمية بّبكت ط1422(/1ق2001-ـ) ،ص.427
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.166
 -6مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.320
 -7علوـ الببلغة ،مصطفى ا٤براغي ،ص.79
 -8سورة ا٢بجرات اآلية.12
 -9تفسّب ابن كثّب ،ج 7ص.354
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كظائف النهي في تفسير البيضاكم:قد ٚبرج صيغة النهي عن كظيفتها ا٢بقيقية؛ أم :طلب اإلقبلع عن الفعل طلبا جازما
ملزما ،إىل كظائف ٦بازية ٰبددىا السياؽ كتدؿ عليها قرائن األحواؿ ،كأىم ىذه الوظائف:

الدعاء ،االلتماس ،التهديد ،اإلرشاد ،1إىل غّب ذلك من الوظائف .كقد ذكر البيضاكم ىذا
كبْب كظائفو الببلغية ،كمن أمثلة ذلك:
النوع يف تفسّبه ٌ

 -1الدعاء:

كتأيت ىذه الوظيفة يف سياؽ ا٣بضوع كاالستعطاؼ ،2كذلك إذا كاف من األدٌل إىل
األعلى ،كقولو تعاىل﴿ :ربَّنا لًي ً
ً
س ىعلى أ ٍىموالً ًه ٍم ىكا ٍش يد ٍد ىعلى
ضلُّوا ىع ٍن ىسبًيلً ى
ى ي
ك ىربَّػنىا اطٍم ٍ
ً
ً
يم﴾ ،3كالشاىد قولو( :فىبل يػي ٍؤًمنيوا) ،يقوؿ البيضاكم:
قيػليوبً ًه ٍم فىال ييػ ٍؤمنيوا ىحتَّى يىػ ىريكا ال ىٍع ى
ذاب ٍاألىل ى
"دعاء بلفظ النهي" ،4كيستشف من كبلـ البيضاكم أف صيغة النهي يف ىذه اآلية الكرٲبة
عز
خرجت إىل معُب الدعاء ،إذ إ ٌف صيغة النهي صدرت عن موسى عليو السبلـ إىل ا﵁ سبحانو ٌ
كجل على سبيل ا٣بضوع كالتذلل ،كا٤بقصود من ىذه الوظيفة الببلغية زيادة القسوة كالطبع حٌب
ٌ
جل علماء التفسّب
يزدادكا يف الكفر كالطغياف ،فيستحقوا زيادة العذاب .كإىل ىذ ا٤بعُب ذىب ٌ
كمن أشهرىم :الز٨بشرم ،كالنسفي ،كأبو حياف ،كالشوكاٍل ،5بأ ٌف النٌهي يف ىذه اآلية الكرٲبة
الفائدة منو الدعاء.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أ ٌف كظيفة النهي خرجت عن كظيفتها ا٢بقيقية إىل غرض
الكف على كجو االستعبلء ،كالقرينة ا٤بانعة من
ببلغي كىو الدعاء ،ألف النهي كظيفتو طلب
ٌ
الوظيفة األصلية ىي كوف الطلب من األدٌل إىل األعلى.

 -1يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي ،ج 3ص.220
 -2يراجع الكايف يف علوـ الببلغة -ا٤بعاٍل ،البياف ،البديع ،عيسى علي العاكوب ،علي سعد الشتيوم ،ص.259
 -3سورة يونس اآلية.88
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.122
 -5يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،37البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص ،99فتح القدير،
الشوكاٍل ،ج 2ص.532
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 -2األمر:

كىو يف قولو تعاىل﴿ :يا أ َّ ً
آمنيوا ات يقوا اللَّوى ىح َّق تيقاتًًو ىكال تى يموتي َّن إًالَّ ىكأىنتي ٍم
ى
ين ى
ىيها الذ ى
يم ٍسلً يمو ىف﴾ ،1كالشاىد قولو ( :ىكال ىٛبيوتي َّن) ،يقوؿ البيضاكم" :كيف ىذا األمر تأكيد للنهي عن

طاعة أىل الكتاب" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أ ٌف الوظيفة الببلغية يف ىذه اآلية الٍب خرج فيها
النٌهي عن كظيفتو ىي األمر.
تكونن على حاؿ سول حاؿ اإلسبلـ
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :كال
ٌ
العدك :ال تأتُب إال كأنت على حصاف،
إذا أدرككم ا٤بوت ،كما تقوؿ ٤بن تستعْب بو على لقاء ٌ
فبل تنهاه عن اإلتياف كلكنك تنهاه عن خبلؼ ا٢باؿ الٍب شرطت عليو يف كقت اإلتياف" ،3كعلى
لكن ا٤بقصود األمر باإلقامة
ىذا الوجو أيضا ٞبلها الرازم فقاؿ" :فلفظ النٌهي كاقع على ا٤بوتٌ ،
حٌب إذا أتاىم ا٤بوت أتاىم كىم
على اإلسبلـ ،كذلك ألنٌو ٤بٌا كاف ٲبكنهم الثٌبات على اإلسبلـ ٌ
على اإلسبلـ" .4كىذا ما ذىب اليو كبل من النسفي ،كصاحب تفسّب السراج ا٤بنّب ،5كقاؿ
القا٠بي" :كىو األمر ٥بم بالتأىب للموت على اإلسبلـ ،كا٤بداكمة على الطاعة ألجل ذلك".6
كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة على أف اآلية جاءت فيها النهي بغرض تأكيد األمر ،ألف
الوظيفة من ىذا النهي شدة ا٢برص على ترؾ ا٤بنهي ،أم :األمر بالثبات على اإلسبلـ إىل حْب
ا٤بوت.
 -3التحقير كالتقليل:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أهنا تأيت إما لشأف ا٤بنهي عنو ،كإما للمنهي ،7أم ا٤بوجو إليو
َّعنا
ا٣بطاب ،فالتحقّب لشأف ا٤بنهي ٲبثل لو البيضاكم بقولو تعاىل﴿ :ال تى يم َّد َّف ىع ٍيػنىػ ٍي ى
ك إًلى ىما ىمتػ ٍ
 -1سورة آؿ عمراف اآلية.102
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.31
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.394
 ٌ -4مفاتيح الغيب ،الرازم ،ج 8ص.311
 -5يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،279السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.236
٧ -6باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 3ص.121
 -7يراجع تشحيذ األفهاـ يف إطبلقات األمر كالنهي كاالستفهاـ ،عبد ا﵁ بن زيدم الزبيدمٙ ،بقيق ٧بمد ا٢برازم ،دار
البشائر اإلسبلمية ،ص.80
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ً
ك لًل ً ً
ين﴾ ،1كيفسره بقولو" :فإنو
بً ًو أى ٍزكاجان م ٍنػ يه ٍم ىكال تى ٍح ىز ٍف ىعلىٍي ًه ٍم ىكا ٍخ ًف ٍ
ض ىج ى
ٍم ٍؤمن ى
ناح ى ي
مستحقر باإلضافة إىل ما أكتيتو فإنو كماؿ مطلوب بالذات مفض إىل دكاـ اللذات" ،2كإذا حللنا
يبْب أف النهي جاء لتوضيح فكرة؛ كىي َّ
أف زخارؼ الدنيا قليلة حقّبة
كبلـ البيضاكم كجدناه ٌ
أماـ القرآف كتعاليمو.
كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :كقد أكتيت النعمة العظمى الٍب كل نعمة كإف
عظمت فهي اليها حقّبة ضئيلة كىي القرآف العظيم" ،3كتبعو النسفي بنفس ا٤بعُب يف تفسّب ىذه
اآلية ،4كأكضح الرازم ىذا ا٤بعُب بقولو" :هني لو عن االلتفات إىل أموا٥بم" .5كذكر أبو حياف
كجها ٩باثبل بقولو" :ك٤با ذكر تعاىل ما أنعم بو على رسولو صلٌى اللٌو عليو كسلٌم من إتيانو ما
ٌ
آتاه ،هناه .كقد قلنا :إ ٌف النٌهي ال يقتضي ا٤ببلبسة كال ا٤بقاربة عن طموح عينو إىل شيء من متاع
للرسوؿ صلٌى اللٌو عليو كسلٌم فا٤بعُب :هنى ٌأمتو عن ذلك ألٌ٭بن أكيت
ال ٌدنيا ،كىذا كإف كاف خطابا ٌ
القرآف شغلو النٌظر فيو كامتثاؿ تكاليفو كفهم معانيو عن االشتغاؿ بزىرة ال ٌدنيا".6
كيرل اإلماـ الطربم أ ٌف سياؽ ىذه اآلية ٰبمل كظيفة خاصة تتعلق بالنيب صلى ا﵁ عليو
تتمنْب يا ٧بمد صلى ا﵁ عليو كسلم ما جعلنا من
كيربر ذلك بقولو" :ال
ٌ
كسلم ،كىي تسليتوٌ ،
زينة ىذه الدنيا متاعا لؤلغنياء من قومك ،الذين ال يؤمنوف با﵁ كاليوـ اآلخر ،يتمتعوف فيها ،فإف
من كرائهم عذابا غليظا".7
ك٩با سبق ٪بد َّ
أف أبا حياف انفرد عن البيضاكم كالز٨بشرم كالنسفي يف فهمو لصيغة النهي
الٍب تبتعد عن ا٤ببلبسة للفرد كتتفق مع العمومية لكل مسلك ،كلكن أغلب ا٤بفسرين مل يذكركا
َّ
أف النهي خرج عن كظيفتو ا٢بقيقة إىل غرض ببلغي آخر ٛبثل يف االحتقار كالتقليل ،كإ٭با فسركا

معُب التحقّب ٤بفاتن الدنيا أماـ عظمة القرآف.

 -1سورة ا٢بجر اآلية.88
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.216
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.587
 ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.198
 -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 19ص.161
 -6البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص.492
 -7جامع البياف ،الطربم ،ج 14ص.141
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 -4الدكاـ كالثبات:
كتأيت ىذه الوظيفة لبلستمرار على امتثاؿ النهي ،كالعبلقة بْب ا٤بعُب األصلي لصيغة النهي
كبْب الدكاـ ،ىي اشَباكهما يف مطلق الطلب1؛ أم طلب من ا٤بخاطب أ ٌف يستمر على امتثالو
للمنهي عنو ،كقد مثٌل البيضاكم ٥بذه الوظيفة بقولو تعاىل﴿ :يىاأىيُّػ ىها النَّبً ُّي اتَّ ًق اللَّوى ىكىال تي ًط ًع
ً
ً
ًً
ً
يما﴾ ،2كقاؿ" :ا٤براد بو األمر بالثبات عليو ليكوف
يما ىحك ن
ين إً َّف اللَّوى ىكا ىف ىعل ن
ين ىكال يٍمنىافق ى
الٍ ىكاف ًر ى

عما هنى عنو" ،3كىذا ما ذىب إليو الز٨بشرم بقولو" :الدكاـ كالثبات على ما كاف
مانعان لو ٌ
عليو" ،4ككجو آخر ذكره البقاعي إذ قاؿ" :مث علل األمر كالنهي ٗبا يزيل ا٥بموـ كيوجب اإلقباؿ
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو
عليهما كاللزكـ ،فقاؿ ملوحان إىل أف ٥بم أغواران يف مكرىم رٗبا خفيت عليو ى
ىك ىسلَّ ىم" ،5ك٩با يعزز كظيفة ىذا النهي ،قوؿ صاحب تفسّب السراج ا٤بنّب ،كىو" :ك٤با كجو إليو
صلى ا﵁ عليو كسلم األمر ٖبشية الويل الودكد ،أتبعو النهي عن االلتفات لنحو العدك ا٢بسود
ً
ً
ً
ًً
ً
يما﴾ ،6يف شيء من
يما ىحك ن
ين إً َّف اللَّوى ىكا ىف ىعل ن
ين ىكال يٍمنىافق ى
بقولو تعاىل ﴿ :ىكىال تيط ًع الٍ ىكاف ًر ى
األشياء مل يتقدـ إليك من ا٣بالق فيو أمر كإف الح الئح و
خوؼ أك برؽ رجاء فجانبهم كاحَبس
ى
7
منهم ،فإهنم أعداء ا﵁ تعاىل كأعداء ا٤بؤمنْب ،ال يريدكف إال ا٤بضارة كا٤بضادة"  ،كتبعو الشوكاٍل
8
تعْب ّٔذا أ ٌف األمر يف قولو
يف ىذا القوؿ  ،كأكمأ إىل ىذا العبلمة الطاىر بن عاشور بقولو" :كقد ٌ
اتٌق اللٌو كالنٌهي يف قولو كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب مستعمبلف يف طلب االستمرار على ما ىو
مبلزـ لو من تقول اللٌو ،فأشعر ذلك أ ٌف تشريعا عظيما سيلقى إليو ال ٱبلو من حرج عليو فيو

 -1يراجع تشحيذ األفهاـ يف إطبلقات األمر كالنهي كاالستفهاـ ،عبد ا﵁ الزبيدم ،ص.77
 -2سورة األحزاب اآلية.1
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.224
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.547
 ٌ -5نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور ،بن أيب بكر البقاعي ،دار الكتاب اإلسبلمي القاىرة ،ج 15ص.276
 -6سورة األحزاب اآلية.1
 -7السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 3ص.218
 -8يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.331
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كعلى بعض ٌأمتو ،كأنٌو سيلقى مطاعن الكافرين كا٤بنافقْب" .1كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة
على أف اآلية جاء فيها النهي بغرض الدكاـ كالثبات.
 -5التسوية:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أهنا تأيت يف طلب يوحي بأف الشيئْب ا٤براد فعلهما على حد
سواء ،2أم :تستعمل يف مقاـ توىم رجحاف أحد األمرين على األخر ،ككأف ا٤بخاطب توىم أف
أحد الطرفْب من الفعل كالَبؾ أنفع لو كأرجح بالنسبة إليو ،فدفع ا٤بتكلم ذلك عنو ،كسول
3
صبً يركا ىس ىواءه ىعلىٍي يك ٍم إًنَّ ىماتي ٍج ىزٍك ىف ىما يك ٍنتي ٍم
اصبً يركا أ ٍىك ىال تى ٍ
﴿اصلى ٍو ىىا فى ٍ
بينهما  ،كمثالو قولو تعاىلٍ :
4
صًربيكا ىس ىواءه) ،يقوؿ البيضاكم" :تعليل لبلستواء فإنو ٤با كاف
تىػ ٍع ىمليو ىف﴾  ،كالشاىد قولو( :أ ٍىكىال تى ٍ
ا١بزاء كاجب الوقوع كاف الصرب كعدمو سيْب يف عدـ النفع" ،5كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف
ىذه ا١بملة هني كظيفتو التسوية ،حيث ليس ا٤براد النهي عن الصرب ،بل ا٤براد :صربكم كعدمو
سواء ،كالقرينة الدالة على ذلك أنو لو ٞبل النهي على حقيقتو لكاف فيو هني عن الصرب كأمر بو،
﴿س ىواءه ىعلىٍي يك ٍم﴾ ،صريح يف إرادة التسوية .كتساءؿ الز٨بشرم يف تفسّب ىذه
ألف قولو تعاىل :ى
اآلية ،إذ قاؿ" :فإف قلت :مل علل استواء الصرب كعدمو بقولو إًَّ٭با يٍ٘بىزٍك ىف ما يكٍنتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف؟ قلت:
أل ٌف الصرب إ٭با يكوف لو مزية على ا١بزع ،لنفعو يف العاقبة بأف ٯبازل عليو الصابر جزاء ا٣بّب ،فأما
الصرب على العذاب الذم ىو ا١بزاء كال عاقبة لو كال منفعة ،فبل مزية لو على ا١بزع" .6كتبعو
الرازم ،كالنسفي ،كالشوكاٍل ،كالقا٠بي ،7كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح
ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أف يف اآلية هني ،كالغرض منو التسوية ،ألف يف اآلية دفع ٤با قد
يتوىم من أف الصرب نافع للكفار يف عذاب يوـ القيامة ،فجاءت التسوية بْب الصرب كعدمو.
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 21ص.250
 -2يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.107
 -3يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ج 3ص.85
 -4سورة الطور اآلية.16
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.153
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.409
 ٌ -7يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 28ص ،205مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،383فتح
القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص٧ ،113باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 9ص.50
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كىناؾ كظائف أخرل أشار إليها البيضاكم كبْب كظيفتها الببلغية كاالستهزاء ،كا٤ببالغة ،كاإلرشاد
كااللتماس.
كخبلصة القوؿ أف البيضاكم قد أدرؾ ٕبسو ال ٌذكقي ٠بات التعبّب القرآٍل ،كما ٰبويو من
كظائف كأسرار ببلغية؛ منها إشارتو إىل خركج النهي عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظائف أخرل
إلبراز ا٤بعُب كبيانو.

رابعا :النداء:

يعد النداء أداة من أدكات علم ا٤بعاٍل ،ككاحد من األساليب اإلنشائية الطلبية الٍب استند

إليها النظم القرآٍل ،ألنو كسيلة لعقد الصلة بْب صاحب ا٣بطاب كا٤بتلقي.

-مفهوـ النداء لغة كاصطالحا:

لغة :قاؿ ابن منظور النداء يف أصل اللغة" :الصوت ،كىو مشتق من الندل ،كىو بعد
الصوت...كقد ناداه ،كنادل بو ،كناداه منادة ،كنداء ،أم :صاح بو .كأندل الرجل ،إذا أحسن
1
الصوت :بعد مذىبو .كىو أندل صوتا منو ،أم
صوتو"  ،كقاؿ ابن فارس" :كمن الباب ندل ٌ
أبعد .قاؿ :فقلت ادعي كأدع فإ ٌف أندل  ...لصوت أف ينادم داعياف" ،2كجاء يف ا٤بفردات:
َّ ً
ين
﴿كىمثى يل الذ ى
"النداء :رفع الصوت كظهوره ،كقد يقاؿ ذلك للصوت آّرد ،كإياه قصد بقولو :ى
ىك ىفركا ىكمثى ًل الَّ ًذم يػ ٍن ًع يق بًما ىال يسمع إًَّال يد ىع ً
ص ّّم بي ٍك هم عي ٍم هي فىػ يه ٍم ىال يىػ ٍع ًقليو ىف﴾،3
اء ي
ى ىٍىي
ى
ي ى
اء ىكن ىد ن
ن
أم :ال يعرؼ إال الصوت آّرد دكف ا٤بعُب الذم يقتضيو تركيبالكبلـ ،كيقاؿ للمركب الذم يفهم
4
الصالةً﴾،5
ناديٍػتي ٍم إًلىى َّ
ادل ىربُّ ى
﴿كإًذا ى
﴿كإً ٍذ نى ى
ك يم ى
وسى﴾  ،كقولو :ى
منو ا٤بعُب ذلك ،قاؿ تعاىل :ى
أم :ىد ىع ٍويٍمت" .6كنستنتج من ىذه التعاريف اللغوية ،أف النداء ينبئ عن رفع الصوت كمداه.

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 15ص.314
 -2مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.412
 -3سورة البقرة اآلية.171
 -4سورة الشعراء اآلية.10
 -5سورة ا٤بائدة.58
 -6ا٤بفردات يف غريب القرآف ،األصفهاٍل ،ص.796
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اصطالحا :أكرد الببلغيوف تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح النداء من الناحية االصطبلحية ،كمن
ىذه التعاريف ما ذىب إليو العلوم" :النداء ىو التصويت با٤بنادل إلقبالو عليك" ،1كعرفو
الزركشي بقولو" :ىو طلب إقباؿ ا٤بدعو على الداعي ٕبرؼ ٨بصوص" ،2كقد ٌبْب السيوطي ىذه
األداة فقاؿ" :ىو طلب اإلقباؿ ٕبرؼ نائب مناب أدعو لفظا أك تقديراكأيا كىيا للبعيد ،كقد
ينزؿ غّب البعيد منزؿ البعيد" ،3أما القزكيِب فقد عرفو بقولو" :ىو طلب إقباؿ ا٤بخاطب ،أك دعوة
ا٤بخاطب ٕبرؼ من حركؼ النداء ٰبل ٧بل الفعل ا٤بضارع (أنادم)" ،4كيستشف من ىذا النص
أ ٌف دعوة ا٤بخاطىب تكوف ٕبرؼ النٌداء.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف كظيفة النداء يف الكبلـ ىي تنبيو ا٤بدعو ليقبل عليك.

أدكات النداء :تنادم العرب بثماٍل أدكات ،كىي :ا٥بمزة ،أم ،يا ،آ ،أم ،أيا ،ىيا ،كا.كىي قسماف من حيث الوظيفة:5
 -1ما ينادل بو القريب ،كىو (ا٥بمزة) ك(أم).
 -2ما ينادل بو البعيد ،كىو بقية األدكات.
لكنٌها غالبا ما تستعمل على عكس ما كضعت لو ،فينادل البعيد بأداة نداء القريب،
كينادل القريب بأداة نداء البعيد العتبارات يلحظها ا٤بتكلم البليغ .6كما يعد حرؼ النداء (يا)
األكثر استعماال يف القرآف الكرَل ،كالسبب يف ذلك عائد إىل ما ٛبيزت بو ىذه األداة من مركنة
يف االستعماؿ كإمكانية دكراهنا يف مواقع النداء ٝبيعها .كقد ٚبرج أدكات النداء عن كظيفتها
األصلية إىل كظائف أخرل غّب النداء تفهم من سياؽ الكبلـ ٗبعونة قرائن األحواؿ ،كىي:
التحسر ،االختصاص ،التعجب.

 -1الطراز ،العلوم ،ص.535
 -2الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.209
 -3اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي ،ج 3ص.209
 -4تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.106
 -5ا٤بفصل يف علوـ الببلغة –ا٤بعاٍل-البياف-البديع ،عيسى العاكوب ،ص.285
 -6يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.112
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 -كظائف النداء في تفسير البيضاكم:

تناكؿ البيضاكم أداة النداء كبسط فيها رأيو بالشرح كاإلسهاب ،ألف معظم اآليات

القرآنية جاءت بلفظ النداء سواء للمؤمنْب أك للكافرين ،كما ٌبْب الوظائف الببلغية الٍب سيقت
فيها ،كمن أمثلة ذلك:

 -1االستعطاؼ:

ٍخ ٍذ بًلً ٍحيىتًي ىكىال
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة طلب العطف ،كقولو تعاىل﴿ :قى ى
اؿ يىػ ٍبػنىػ يؤَّـ ىال تىأ ي
ً ً ً
ب قىػ ٍولًي﴾ ،1كالشاىد قولو:
يت أى ٍف تىػ يق ى
وؿ فىػ َّرق ى
بًىرأٍ ًسي إًنّْي ىخ ًش ي
يل ىكلى ٍم تىػ ٍرقي ٍ
ٍت بىػ ٍي ىن بىني إ ٍس ىرائ ى
(يىػٍبػنىػ يؤَّـ) ،يقوؿ البيضاكم" :خص األـ استعطافان كترقيقان ،كقيل ألنو كاف أخاه من األـ كا١بمهور
على أهنما كانا من أب كأـ" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية نداء ،الغرض منو
االستعطاؼ ،ألف ذلك مشعر بعطف األـ كحناهنا.
كقد كضح النسفي ىذا القوؿ ،إذ قاؿ" :كلكنو ذكر األـ استعطافان" ،3كقاؿ أبو السعود:
ا١بمهور
قيل من أنو كاف أخاه ألـ فإف
ص َّ
" ىخ ٌ
ى
األـ باإلضافة استعظامان ٢بقها كترقيقان لقلبو ال ٤با ى
على أهنما كانا شقيقْب" ،4كتبعو يف ىذا الغرض أيضا الشوكاٍل ،كالقا٠بي يف تفسّبٮبا ،5بأف
اآلية فيها نداء ،الغرض منو االستعطاؼ.
من خبلؿ ما سبق من ىذه األقواؿ نستنتج أ ٌف النٌداء يف ىذه اآلية الكرٲبة خرج عن
كظيفتو ا٢بقيقية إىل غرض ببلغي كىو االستعطاؼ ،كىذا استعظاما ً
٢بقها ،كترقيقا لقلبو.

 -2التحسر كالوجع:

الغم على ما فاتو ،6فكأف النادـ ا٫بسر عنو ا١بهل
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة الندـ ،أك ىو ٌ
َّت
﴿كتىػ ىولَّى ىع ٍنػ يه ٍم ىك ى
ف ىكابٍػيىض ٍ
وس ى
ىسفى ىعلى يي ي
قاؿ يا أ ى
الذم ٞبلو على ما ارتكبو ،كقولو تعاىل :ى
 -1سورة طو اآلية.94
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.36
 -3مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.380
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.38
 -5يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص٧ ،453باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 5ص.188
 -6يراجع لساف العرب ،ابن منظور ،ج 4ص.189
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1
ً
ىع ٍيناهي ًمن ال ً
ف) ،قاؿ البيضاكم أم:
وس ى
ى ي
ٍح ٍزف فىػ يه ىو ىكظ ه
ىسفى ىعلى يي ي
يم﴾  ،كالشاىد قولو( :يا أ ى
"يا أسفا تعاؿ فهذا أكانك ،كاألسف أشد ا٢بزف كا٢بسرة ،كاأللف بدؿ من ياء ا٤بتكلم ،كإ٭با
تأسف على يوسف دكنأخويو كا٢بادث رزؤٮبا ألف رزأه كاف قاعدة ا٤بصيبات ككاف غضان آخذان
ٗبجامع قلبو ،كألنو كاف كاثقان ٕبياهتما دكف حياتو" ،2كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه يبْب
الوظيفة الببلغية ٥بذا النداء يف اآلية الكرٲبة ،كذلك أنو ٤با ضاؽ صدره بسبب الكبلـ الذم ٠بعو

من أبنائو يف حق ابنو الصغّب ،عظم أسفو على يوسف عليو السبلـ ،كيف ىذا الَبكيب عدكؿ عن
ا٤بألوؼ يف النداء ،فالتقدير كأنو ينادم األسف ،كاألسف أشد ا٢بزف على ما فات ،ليتجلى يف
ىذا ا٣بطاب كظيفة التحسر كاألمل على فقد يعقوب البنو يوسف عليهما السبلـ.
جل علماء التفسّب كمن أشهرىم الز٨بشرم يف تفسّبه ،كالنسفي،
كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب ٌ
كا٣بطيب الشربيِب يف السراج ا٤بنّب ،كالقا٠بي يف مبلؾ التأكيل .3كأما الشوكاٍل فيقوؿ" :كمعُب
إيل" .4ككجو آخر ذكره ابن
ا٤بناداة لؤلسف طلب حضوره ،كأنٌو قاؿ :تعاؿ يا أسفي كأقبل ٌ
ىسفى على جهة الندبة ،كحذؼ ا٥باء الٍب ىي يف الندبة عبلمة ا٤ببالغة يف
عطية ،حيث قاؿ" :يا أ ى
ا٢بزف ٘بلدا منو عليو السبلـ ،إذ كاف قد ارتبط إىل الصرب ا١بميل" ،كتبعو يف ىذا الغرض أبو
حياف ،5كىو أ ٌف يف اآلية الكرٲبة نداء ،كالغرض منو ىو التحسر.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،فإ ٌف ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم أكىل ،ألف
الوجو الذم ذكره ابن عطية ال ٱبتلف عن الوظيفة الٍب ذكرىا البيضاكم ،فالغرض من الندبة نداء
ا٤بتوجع منو أك ا٤بتفجع عليو ،كىذا الذم أظهره يعقوب عليو السبلـ حينما تذكر ابنو يوسف
عليو السبلـ.

 -1سورة يوسف اآلية.84
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.173
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،497مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،129السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب
 يراجع ٌالشربيِب ،ج 2ص٧ ،130باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص.209
 -4فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.57
 -5ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 3ص ،272البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص.314
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 -3التوكيد كالترغيب:

َّ ً
كمنو قولو تعاىل﴿ :ياأ َّ ً
ً
ً
ين ًم ٍن
ب ىعلىٍي يك يم ّْ
ى ى
الصيى ي
ين ى
ب ىعلىى الذ ى
ىيها الذ ى
اـ ىك ىما يكت ى
آمنيوا يكت ى
قىػ ٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تت يقو ىف﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كفيو توكيد للحكم كترغيب يف الفعل كتطييب على
النفس" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف الغرض من النداء يف قولو( :ياأىيها الَّ ً
ين ىآمنيوا) ،توكيد
ذ
ى ى
ى
ا٣برب ،ألف افتتاح اآلية الكرٲبة بأداة النداء إلظهار العناية ٗبا سيقاؿ بعده كىو الصياـ ،كقد بْب
األلوسي ىذا الغرض ،حيث قاؿ" :بياف ٢بكم آخر من األحكاـ الشرعية كتكرير النداء إلظهار
االعتناء مع بعد العهد" .3كّٔذا نستنتج كنقوؿ :إف النداء يف ىذه اآلية خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية
إىل غرض ببلغي مفاده التوكيد كإظهار العناية.

 -4التهكم:
كتأيت ىذه الوظيفة إلخراج الكبلـ على ضد مقتضى ا٢باؿ ،استهزاء با٤بخاطب ،4كقولو
﴿كقاليوا يا أىيُّػ ىها الَّ ًذم نيػ ّْز ىؿ ىعلىٍي ًو ّْ
ك لى ىم ٍجنيو هف﴾ ،5يقوؿ البيضاكم" :نادكا بو
الذ ٍك ير إًنَّ ى
تعاىل :ى
النيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم على التهكم ،أال ترل إىل ما نادكه لو كىو قو٥بم" ،6كيستشف من
كبلـ البيضاكم أف النداء يف ىذه اآلية خرج عن كظيفة طلب إقباؿ ا٤بخاطب ،إىل غرض ببلغي
ا٤براد بو التهكم.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :ككأف ىذا النداء منهم على كجو االستهزاء،
7
يقركف بنزكؿ الذكر
كيف
ك
،
كما قاؿ فرعوف﴿ :إ َّف ىر يسولى يك يم الَّ ًذم أ ٍير ًس ىل إًلىٍي يك ٍم لى ىم ٍجنيو هف﴾
ٌ
عليو كينسبونو إىل ا١بنوف .كالتعكيس يف كبلمهم لبلستهزاء ،كالتهكم مذىب كاسع"،8

 -1سورة البقرة اآلية.183
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.123
 -3ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 1ص.453
 -4يراجع الطراز ،العلوم ،ج 3ص.91
 -5سورة ا٢بجر اآلية.6
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.207
 -7سورة الشعراء اآلية.27
8
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.571
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كاستحسن ىذا القوؿ كبل من النسفي ،كالقا٠بي .1كأضاؼ أبو حياف كظيفة االستخفاؼ،
يقركف بتنزيل ال ٌذكر عليو،
حيث يقوؿ" :قالوه على جهة االستهزاء كاالستخفاؼٌ ،
ألهنم ال ٌ
كينسبونو إىل ا١بنوف" .2أما الطاىر بن عاشور فيوضح الوظيفة الببلغية ،إذ يقوؿ" :كالنٌداء يف (يىا
أىيػُّ ىها الَّ ًذم نّْزىؿ ىعلىٍي ًو ّْ
الصلة من
الذ ٍك ير) للتٌشهّب بالوصف ا٤بنادل بو ،كاختيار ا٤بوصوليٌة ٤با يف ٌ
ا٤بعُب الٌذم جعلوه سبب التٌه ٌكم .كقرينة التٌه ٌكم قو٥بم( :إنٌك ٍّٓنوف)".3
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ،ىو أف يف اآلية نداء ،كالغرض
الببلغي منو التهكم كاالستهزاء.
 -5التعظيم:

كتأيت كظيفة النداء بغرض تعظيم األمر كتفخيمو ،كقولو تعاىل﴿ :يىاأىيُّػ ىها النَّبً ُّي اتَّ ًق اللَّوى
4
ً
ً
ً
ًً
ً
َّيب ات ًَّق
يما﴾  ،كالشاىد قولو( :يا أىيػُّ ىها النً ُّ
يما ىحك ن
ين إً َّف اللَّوى ىكا ىف ىعل ن
ين ىكال يٍمنىافق ى
ىكىال تيط ًع الٍ ىكاف ًر ى
اللَّوى) ،يقوؿ البيضاكم" :ناداه بالنيب كأمره بالتقول تعظيمان لو كتفخيمان لشأف التقول"،5
كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف ىذه اآلية الكرٲبة نداء ،كالوظيفة الببلغية منو التعظيم.
كقد تساءؿ الز٨بشرم عن الغرض من ىذه النداء ،حيث يقوؿ" :جعل نداءه بالنيب
6
وؿ بلّْ ٍغ ما أينٍ ًز ىؿ﴾ ،7كترؾ نداءه
الر يس ي
ىيها َّ
كالرسوؿ يف قولو﴿ :يا أى ىيها النَّبً ُّي اتَّ ًق اللَّوى﴾ ﴿ .يا أ ى
با٠بو كما قاؿ :يا آدـ ،يا موسى ،يا عيسى ،كرامة لو كتشريفا ،كربئا ٗبحلو كتنويها بفضلو .فإف
َّ ً 8
﴿كما
،
وؿ اللو﴾
﴿م ىح َّم هد ىر يس ي
قلت :إف مل يوقع ا٠بو يف النداء فقد أكقعو يف اإلخبار يف قولو :ي
ى

يم ىح َّم هد إًَّال ىر يس ه
وؿ﴾ ،9قلت :ذاؾ لتعليم الناس بأنو رسوؿ ا﵁ كتلقْب ٥بم أف يسموه بذلك
 -1يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص٧ ،183باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص.329
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص.467
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 14ص.16
 -4سورة األحزاب اآلية.1
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.224
 -6سورة األحزاب اآلية.1
 -7سورة ا٤بائدة اآلية.67
 -8سورة الفتح اآلية.29
 -9سورة آؿ عمراف اآلية.144
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كيدعوه بو ،فبل تفاكت بْب النداء كاإلخبار" ،1كتبعو يف ىذا الغرض كل من النسفي ،كأيب حياف،
2
الصبلة
عليو
يبء
ن
ال
كنداء
"
قاؿ:
إذ
شور
عا
بن
الطاىر
العبلمة
ذكره
آخر
ككجو
.
كأيب السعود
ٌ
ٌ
السبلـ بوصف النٌبوءة دكف ا٠بو العلم تشريف لو بفضل ىذا الوصف لّببأ ٗبقامو عن أف
ك ٌ
ٱباطب ٗبثل ما ٱباطب بو غّبه كلذلك مل يناد يف القرآف بغّب (يا أيها النيبء)".3
ا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو ىو أف
يف اآلية نداء خرج عن كظيفتو ا٢بقيقية ،كىي طلب اإلقباؿ إىل غرض ببلغي مفاده التعظيم
كالتشريف باسم النيب صلى ا﵁ عليو كسلم.
كخبلصة القوؿ أ ٌف البيضاكم كاف تنبيهو يف ٧بلو ،إذ اعترب النداء أداة من أدكات إظهار
ا٤بعاٍل كجبلئها ،كىو ا٥بدؼ األكرب الذم جاء من أجلو القرآف الكرَل.

خامسا :التمني:

من أساليب اإلنشاء الطليب :التمِب الذم يكوف للشيء ا﵀بوب.

-تعريفو:

يدؿ على تقدير
ا٤بعتل أصل كاحد صحيحٌ ،
أ -لغة :جاء يف مقاييس اللغة" :ا٤بيم كالنوف كا٢برؼ ٌ

شيء كنفاذ القضاء بو .منو قو٥بم :مُب لو ا٤باٍل ،أم ق ٌدر ا٤بق ٌدر" ،4كقاؿ ابن منظور" :تشهي
حصوؿ األمر ا٤برغوب فيو ،كحديث النفس ٗبا يكوف كما ال يكوفٛ ،بنيت الشيء ،أم :قدرتو،
كأحببت أف يصّب إيل ،كٛبُب الشيء أراده" .5كما يطلق على القراءة كالتبلكة ،كمنو قولو تعاىل:
ً ً ًً
ك ًم ٍن ر يس و
وؿ ىكىال نىبً ٍّي إًَّال إًذىا تى ىمنَّى أىلٍ ىقى َّ
﴿كىما أ ٍىر ىسلٍنىا ًم ٍن قىػ ٍبلً ى
س يخ اللَّوي
ى
ى
الش ٍيطىا يف في أ ٍيمنيَّتو فىػيىػ ٍن ى

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.244
 -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،14البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص ، 449إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص.89
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 21ص.249
 -4مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.276
 -5لساف العرب ،ابن منظور ،ج 13ص.203
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ً
ً
ًً
ً
ىما ييػل ًٍقي َّ
يم﴾ .1قاؿ البيضاكم " :تمنَّى لحرصو
يم ىحك ه
الش ٍيطىا يف ثي َّم يي ٍحك يم اللَّوي آيىاتو ىكاللَّوي ىعل ه
على إيماف قومو أف ينزؿ عليو ما يقربهم إليو كاستمر بو ذلك حتى كاف في ناديهم"

2

تشهي حصوؿ األمر،
نستنتج من ىذه التعاريف اللغوية أف التمِب ٧بلو القلب ،إذ ىو ٌ
التشهي ٧بلو القلب.
ك ٌ

ب -اصطالحا :التمِب عند علماء الببلغة ىو طلب حصوؿ شيء على سبيل ا﵀بة ،كال يشَبط
إمكاف ا٤بتمُب ٖببلؼ ا٤بَبجى ،لكن توزع يف تسميتو ٛبُب ا﵀اؿ طلبا بأف ماال يتوقع كيف
يطلب3؟ كعرفو القزكيِب بقولو" :ىو طلب حصوؿ شيء مرغوب بشرط ا﵀بة" .4أك "ىو طلب
الشيء ا﵀بوب الذم ال يرجى ،الستحالة ا٢بصوؿ عليو ،أك بعد منالو" ،5كبعد ا٤بناؿ ىو أمر
يرجع إىل شعور النفس كإحساسها بالشيء ا٤بطلوب ،فقد يكوف ذلك غّب بعيد يف كاقع األمر،
أك عند اآلخرين كلكن شدة الرغبة فيو أكٮبت أنو مستبعد .6كالفرؽ بْب التمِب كالَبجي ،أف
التمِب ىو طلب الشيء ا﵀بوب ،كال يشَبط حصولو أك كقوعو ،أما الَبجي فهو ترقب حصوؿ
الشيء .كلذلك عد الببلغيوف الَبجي من اإلنشاء غّب الطليب.
كبناء على ذلك؛ فالتمِب ىو طلب الشيء ا﵀بوب الذم قد يكوف مستحيبل أك بعيد
ت تيػ ىرابنا﴾ ،7فإنو ٛبن ،استعمل
﴿كيىػ يق ي
وؿ الٍ ىكافً ير يىالىٍيتىنًي يك ٍن ي
ا٢بصوؿ ،فمثاؿ األكؿ قولو تعاىل :ى
فيو األداة األصلية لو ،كىي (ليت) ،كمثاؿ الثاٍل قولو تعاىل﴿ :يالىي ى ً
ً
ارك يف إًنَّوي
ىٍ
ت لىنىا مثٍ ىل ىما أيكت ىي قى ي
لى يذك ىح ٍّ
ظ ىع ًظ و
يم﴾ ،8فهذا الشيء الذم ٛبناه ىؤالء غّب ٩بتنع عقبل ،إذ لو كاف ٩بتنعا ما كاف
ليحصل مثلو لقاركف ،9فتمنيهم كاف لشيء ٩بكن ،إال أنو بعيد التحقق.

 -1سورة ا٢بج اآلية.52
 - 2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.75
 -3يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي ،ج 3ص.221
 -4تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.99
 -5الببلغة العربية يف ثوبو ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص ،81علم ا٤بعاٍل ،بسيوٍل ،ج 2ص.155
 -6يراجع دالالت الَباكيب٧ ،بمد أبو موسى ،مكتبة كىبة مصر ط1408(/2ق1987-ـ) ،ص.195
 -7سورة النبأ اآلية.40
 -8سورة القصص اآلية.79
 -9يراجع علوـ الببلغة ،ا٤براغي ،ص.55
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أدكات التمني:للتمِب أدكات مستعملة فيو ،كىي كاآليت:1

 -1ليت :كىي أداة موضوعة للتنمي كيكوف التمِب ّٔا يف أمر يصعب ٙبقيقو أك يستحيل،2
ت يىالىٍيتىنًي ًم ُّ
ت
كىي أداة التمِب الرئيسية ،ككثّبا ما ٘بيء يف كتاب ا﵁ ،مثل قولو تعاىل﴿ :قىالى ٍ
ت نى ٍسينا ىم ٍن ًسيِّا﴾ .3كىناؾ أدكات أخرل خرجت عن أصل كضعها إىل معُب
قىػ ٍب ىل ىى ىذا ىكيك ٍن ي
التمِب ،كىذه األدكات ىي:

ًً
ين لى َّما
﴿كتىػ ىرل الظَّالم ى
 -2ىل :كىي لبلستفهاـ ،كلكنها قد تفيد التمِب كما يف قولو تعاىل :ى
اب يىػ يقوليو ىف ىى ٍل إًلىى ىم ىر ٍّد ًم ٍن ىسبً و
يل﴾.4
ىرأ يىكا ال ىٍع ىذ ى

 -3لو :كىي حرؼ شرط غّب جازـ ،تفيد التمِب حينما ٚبرج عن معناىا األصلي ،قاؿ تعاىل:
ً
ًً
﴿فىػلى ٍو أ َّ
ين﴾.5
ىف لىنىا ىك َّرةن فىػنى يكو ىف م ىن ال يٍم ٍؤمن ى
 -4لعل :كىي يف األصل للَبجي ،كالغرض من استعما٥با للتمِب الداللة على استحالة كقوع
ً
اب﴾.6
﴿كقى ى
اؿ فً ٍر ىع ٍو يف يى ى
ص ٍر نحا لى ىعلّْي أىبٍػلي يغ ٍاأل ٍ
ىسبى ى
اى ىاما يف ابٍ ًن لي ى
األمر ا٤بتمُب ،قاؿ تعاىل :ى

 -كظائف التمني في تفسير البيضاكم:

كبْب كظائفها
لقد ٙبدث البيضاكم عن ىذه األداة الببلغية كىي التمِب يف تفسّبهٌ ،
الببلغية ،كمنها:

 -1التعليل:

وسى
﴿كإً ٍذ آتىػ ٍينا يم ى
ذكر البيضاكم كظيفة ٱبرج إليها التمِب كىي التعليل ،كقولو تعاىل :ى
ً
تاب ىكالٍ يف ٍرقا ىف لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف﴾ ،7كالشاىد قولو( :لعلكم) ،قاؿ البيضاكم أم" :لكي
الٍك ى

 -1يراجع الببلغة العربية ،بكرم الشيخ ،ص ،82ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص.278
 -2يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.153
 -3سورة مرَل اآلية.23
 -4سورة الشورل اآلية.44
 -5سورة الشعراء اآلية.102
 -6سورة غافر اآلية.36
 -7سورة البقرة اآلية.53
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هتتدكا بتدبر الكتاب كالتفكر يف اآليات" ،1كيشّب البيضاكم أف األداة (لعل) يف اآلية الكرٲبة
كظيفتها التعليل ،أم :رجاء حصوؿ ىدايتكم ،كعدؿ عن الـ التعليل ،إٲباء إىل أف ىدايتهم مع
ذلك أمر يتطرقو احتماؿ الرحوع .كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب جل علماء التفسّب ،كمن أشهرىم:
النسفي ،كأبو حياف .2كالوظيفة الببلغية ا٤بستفادة من التمِب باألداة (لعل) إ٭با ىو إبراز ا٤بتمِب يف
صورة ا٤بمكن القريب للحصوؿ على ا٥بداية ،ألف الَبجي ٩بكن ا٢بصوؿ.

 – 2الندـ:

ا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف التمِب أفاد الندـ ،كقولو تعاىل﴿ :كأ ً
يحي ى ً
ب
ط بًثى ىم ًره فىأ ٍ
ى
ىصبى ىح ييػ ىقلّْ ي
3
ىك َّفي ًو ىعلىى ما أىنٍػ ىف ىق فًيها ك ًىي ىخا ًكيةه ىعلىى عير ً
كش ىها كيػ يق ي ً
ىح ندا﴾ ،
ٍ
وؿ يىالىٍيتىني لى ٍم أي ٍش ًر ٍؾ بًىربّْي أ ى
ىى
ى ى ى ى
ى
ي
يقوؿ البيضاكم" :كأنو تذكر موعظة أخيو كعلم أنو أتى من قبل شركو فتمُب لو مل يكن مشركان
فلم يهلك ا﵁ بستانىو ،كٰبتمل أف يكوف توبة من الشرؾ كندمان على ما سبق منو" ،4كيفهم من
كبلـ البيضاكم أف األداة (ليت) يف اآلية الكرٲبة أفادت الندـ ،حيث يقوؿ ذلك الكافر تأس نفا
أحدا من ا٤بخلوقات .كىذا ما صرح بو ٝباعة من
على تلف مالو :يا قوـ أٛبُب عدـ إشراكي با﵁ ن
أىل التفسّب يف كتبهم ،فمن ذلك الز٨بشرم ،كالرازم ،كالنسفي .5كنستنتج أف التمِب يف اآلية

الكرٲبة خرج عن كظيفتو األصلية إىل كظيفة أخرل كىي الندـ.
 -3االستحياء:

ت يىالىٍيتىنًي ًم ُّ
ت نى ٍسينا ىم ٍن ًسيِّا﴾ ،6قاؿ
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :قىالى ٍ
ت قىػ ٍب ىل ىى ىذا ىكيك ٍن ي
البيضاكم" :استحياء من الناس ك٨بافة لومهم" ،7كقاؿ الرازمٛ" :بنٌت لو كانت شيئا تافها ال يؤبو

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.80
 -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،89البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.327
 -3سورة الكهف اآلية.42
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.282
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،724مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص ،465مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 2ص.302
 -6سورة مرَل اآلية.23
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.8
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بو كمن ح ٌقو أف ينسى يف العادة" ،1كأشار إىل ىذا الغرض أبو حياف بقولو" :كٛبنٌت مرَل ا٤بوت
كتعّب فيغبنها ذلك"2ف كأكمأ إىل ىذا القوؿ
يظن ّٔا ٌ
الشٌر يف دينها ٌ
من جهة ال ٌدين إذ خافت أف ٌ
القا٠بي ،إذ قاؿ" :كإ٭با قالت ذلك٤ ،با عرفت أهنا ستبتلى كٛبتحن ّٔذا ا٤بولود ،الذم ال ٰبمل
الناس أمرىا فيو على السداد .فلحقها فرط ا٢بياء كخوؼ البلئمة إذا ّٔتوىا كىي عارفة برباءة
الساحة ،كبضد ما قرفت بو ،من اختصاص ا﵁ إياىا بغاية اإلجبلؿ كاإلكراـ".3
نستنتج من ىذه األقواؿ أف يج ٌل ا٤بفسرين اتفقوا على أف التمِب خرج عن كظيفتو األصلية
إىل كظيفة ببلغية كىي االستحياء.
كّٔذا نستنتج أ ٌف البيضاكم قد أدرؾ ٕبسو الببلغي ٠بات التعبّب القرآٍل ،كما ٰبويو من كظائف
كأسرار ببلغية ،كما نلحظ أف التمِب يف تفسّب البيضاكم من أصغر ا٤بباحث يف اإلنشاء الطليب.

 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص.524
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.246
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 7ص.91
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المبحث الثالث :التقديم كالتأخير
توطئة:
التقدَل كالتأخّب ىو أحد أركاف علم ا٤بعاٍل؛ ألف ا٤بعُب مرتبط بو ارتباطا كبّبا ،كلكل ٝبلة
مقاـ يناسبها ،فمقاـ ا١بملة الفعلية ٦برد اإلخبار عن القياـ ،كمقاـ ا١بملة اال٠بية تأكيد اإلخبار
عن القياـ مع إفادة التخصيص.

تعريف التقديم كالتأخير لغة كاصطالحا:أ -لغة:

إف ا٤بعاجم اللغوية ذكرت معاف ٨بتلفة ٤بادة (قدـ) ،فالفراىيدم (ت175ق) يقوؿ:

"ال ىق ىد يـ :ما يطأ عليو اإلنساف من لدف الرسغ فما فوقو .كال يق ٍد ىمة كال ىق ىد يـ أيضان :السابقة يف األمر،
كقولو تعاىل﴿ :لى يهم قى ىدـ ً
ص ٍد وؽ ًع ٍن ىد ىربّْ ًه ٍم﴾ ،1أم :سبق ٥بم عند ا﵁ خّب .كتقوؿ :قدـ يقدـ.
ٍ ى

كقدـ فبلف قومو ،أم :يكوف أمامهم ،ي ٍقدـ قومو يوـ القيامة من ىاىنا ،كالقدـ :ا٤بضي،2"...
يفرع منو ما
كقاؿ ابن فارس" :القاؼ كال ٌداؿ كا٤بيم أصل صحيح ٌ
يدؿ على سبق كرعف مثٌ ٌ
يقاربو :يقولوف :القدـ :خبلؼ ا٢بدكث .كيقاؿ :شيء قدَل ،إذا كاف زمانو سالفا .كأصلو قو٥بم:
يعرج كمل يٍنثن" ،3كجاء يف اللساف" :قدـ يقدـ كتقدـ يتقدـ كأقدـ يقدـ
مضى فبلف قدما :مل ٌ
كاستقدـ يستقدـ ٗبعُب كاحد ،كالقدـ كالقدمة :السابقة يف األمر ،4"...أم السبق كالتق ٌدـ.
الراء أصل كاحد إليو ترجع فركعو ،كىو
أما التأخّب لغة :قاؿ ابن فارس" :ا٥بمزة كا٣باء ك ٌ
كتأخر أخرا"،5
خبلؼ التٌق ٌدـ .كاآلخر نقيض ا٤بتق ٌدـ .كاألخر نقيض القدـ ،تقوؿ مضى قدما ٌ
التأخر خبلؼ التق ٌدـ.
كا٤بقصود ىنا أ ٌف ٌ

 -1سورة يونس اآلية.2
 -2كتاب ال عْب ،ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدمٙ ،بقيق مهدم ا٤بخزكمي ،إبراىيم السامرائي ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ ،ج5
ص.122
 -3مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.65
 -4لساف العرب ،ابن منظور ،ج 12ص.466
 -5مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 1ص.70
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فصلوا يف التقدَل كالتأخّب،
ب -اصطالحا :يع ٌد عبد القاىر ا١برجاٍل من األكائل الذين ٌ
حيث يقوؿ" :كأما نظم الكلم فليس األمر فيو كذلك ،ألنٌك تقتفي يف نظمها ترل ا٤بعاٍل كترتبها
كيوضح كظيفتو الببلغية ،حيث يقوؿ" :ىو باب كثّب الفوائد جم
حسب ترتب ا٤بعاٍل"،1
ٌ
ا﵀اسن كاسع التصرؼ بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفَب لك عن بديعو ،كيفضي بك إىل لطيفو ،كال تزاؿ
لطف عندؾ ،أف
ترل شعرا يركقك مسمعو ،كيلطف ليك موقعو ،مث تنظر فتجد سبب أف ر ى
اقك ك ى
ظ عن و
مكاف إىل مكاف".2
كح ّْوؿ اللف ي
قيدّْـ فيو شيءه ،ي
ٌأما الزركشي يرل أف التقدَل كالتأخّب" :ىو أحد أساليب الببلغة ،فإهنم أتوا بو داللة على
ٛبكنهم يف الفصاحة كملكتهم يف الكبلـ كانقياده ٥بم ،كلو يف القلوب أحسن موقع كأعذب
مذاؽ" ،3كيقوؿ البغدادم" :ىو جعل اللفظ يف رتبة قبل رتبتو األصلية أك بعدىا ،لعارض
اختصاص ،أك أٮبية ،أك ضركرة" ،4كيذىب ابن جِب إىل أف التقدَل من شجاعة العربية ،كقد
اعترب فاعل ذلك مثل ٦برل ا١بموح ببل ١باـ ،ككارد ا٢برب من غّب احتشاـ .5ألف تقدَل اللفظ
كٙبويلو من مكاف إىل آخر يغاير ا٤بعُب ،كىو أمر يتم كفق أسس كضوابط كأغراض ،يقصد إليها
اللغوم ا٤بتمرس ا٣ببّب بطرؽ الكبلـ ،البصّب باألساليب كالصياغات.6
كالببلغيوف يهتموف يف الغالب بالتقدَل الذم ٱبتص بو داللة األلفاظ على ا٤بعاٍل ،أم:
بداللة ا١بملة على معناىا ،أكثر ٩با يهتموف بالتقدَل الذم ٱبتص بدرجة التقدـ يف الذكر،
الختصاصو ٗبا يوجب لو ذلك ،كما صنفو ابن األثّب .7كا٣بليل يستحسن بعض التقدَل،
كيستقبح بعضو ،كإف مل يذكر السر الببلغي للتقدَل ،على خبلؼ سيبويو الذم ذكر أف كظيفة
التقدَل الببلغية ىي العناية كاالىتماـ ،أك التنبيو عليو ،كشرح السّبايف ا٤براد من استقباح النحاة
 -1دالئل اإلعجاز ،ا١برجاٍل ،ص.49
 -2ا٤بصدر نفسو ،ص.106
 -3الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.233
 -4اإلكسّب يف علم التفسّب ،الطويف البغدادمٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،دار األكزاعي1989ـ ،ص.189
 -5يراجع ا٣بصائص ،ابن جِب ،ج 2ص.392
 -6يراجع من ببلغة النظم القرآٍل ،بسيوٍل عبد الفتاح ،مطبعة ا٢بسْب اإلسبلمية القاىرةط1413(1/ق1992-ـ)،
ص.75
 -7يراجع ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.38
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لبعض التقدَل بقولو" :معُب ذلك أنو قد تكوف أغراض الناس يف فعل ما ،أف يقع بإنساف بعينو
كال يبالوف من أكقعو بو...كىذا الكبلـ إ٭با ىو على قدر عناية ا٤بتكلم كعلى ما ينسح لو كقت
كبلمو ،1"...كالذم يبدك لنا أف التقدَل كالتأخّب قرين ٙبويل اللفظ من مكاف إىل آخر ،كىو
األصل فيو ،كىذا التغّب يفَبض كجود أصل للكبلـ ٰبوؿ عنو ،كتكوف آلية التقدَل كالتأخّب ٗبثابة
قائمة للتحوالت الٍب ٲبكن أف تنتج عن التغّب ا٢بادث يف القاعدة األصل ،إذ التقدَل كالتأخّب ىو
اال٫براؼ عن ىذه القاعدة.
أسباب التقديم كالتأخير:

ىناؾ أسباب كثّبة للتقدَل كالتأخّب كلعل أٮبٌها ما جاء يف مصنفات العلماء كالدارسْب،
كالغرض من التقدَل كالتأخّب العناية كاالىتماـ ،كىذا ما ذكره سيبويو حْب قاؿ" :يقدموف الذم
2
يبْب لنا أىم الوظائف الٍب تستدعي تقدَل (ا٤بسند
بيانو أىم كىم ببيانو أعُب"  ،ك٪بد السكاكي ّْ
إليو) على (ا٤بسند) ،عندما يكوف ذكر ا٤بسند إليو أىم من ا٤بسند حيث يقع العتبارات ٨بتلفة:3
 -1أصلو التقدَل كال مقتضى للعدكؿ عنو.
 -2ا٥بدؼ من تقدٲبو تشويق للسامع إىل ا٣برب ،ليتمكن يف ذىنو إذا أكرده.
 -3التخصيص.
 -4تقوية ا٢بكم كتقريره.

كنقل عن الزركشي ٟبسة أسباب للتقدَل كىي:4

اؿ ر يجل يم ٍؤًم هن ًم ٍن ً
آؿ فً ٍر ىع ٍو ىف
 -1أف يكوف يف التأخّب إخبلؿ ببياف ا٤بعُب ،كقولو تعاىل :ى
﴿كقى ى ى ه
وؿ ىربّْ ىي اللَّوي﴾ ،5فإنو لو أخر قولوً ( :م ٍن ًآؿ فًٍر ىع ٍو ىف) فبل يفهم
يمانىوي أىتىػ ٍقتليو ىف ىر يج نال أى ٍف يىػ يق ى
يى ٍكتي يم إً ى
أنو منهم.

 -1شرح كتاب سيبويو ،السّبايفٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب القاىرة1990ـ ،ج 2ص.274
 -2الكتاب ،سيبويو ،ج 1ص.34
 -3يراجع مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.194
 -4يراجع الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.276 ،274
 -5سورة غافر اآلية38
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 -2لعظمو كاىتماـ بو ،كقولو تعاىلً :
الزىكاةى كارىكعوا مع َّ ً ً
ين﴾.1
يموا َّ
الص ىالةى ىكآتيوا َّ ى ٍ ي ى ى
الراكع ى
﴿كأىق ي
ى
 -3أف يكوف ا٣باطر ملتفتا إليو كا٥بمة معقودة بو ،كقولو تعاىل﴿ :كجعليوا لًلَّ ًو يشرىكاء ال ً
ٍج َّن
ى ىى
ى ى
ىك ىخلى ىق يه ٍم﴾ ،2بتقدَل ا١بار على ا٤بفعوؿ األكؿ.
 -4أف يكوف التقدَل إلرادة التبكيت كالتعجيب من حاؿ ا٤بذكور كتقدَل ا٤بفعوؿ الثاٍل على
ًَّ ً
اء﴾.3
األكؿ ،كقولو تعاىل :ى
﴿ك ىج ىعليوا للو يش ىرىك ى
كظائف التقديم كالتأخير في تفسير البيضاكم:ذكر اإلماـ عبد القاىر ا١برجاٍل أف العلماء يؤكدكف أف الوظيفة األساسية يف التقدَل ىي
العناية كاالىتماـ با٤بقدـ ،ألف التقدَل يلعب دكرا مهما يف ٙبديد ا٤بعُب ا٤براد من العبارة ،كألٮبية
ىذه األداة عِب الببلغيوف كا٤بفسركف بو عناية فائقة ،فرصدكا أنواعو كأقسامو ،كتتبعوا أسبابو
كمقتضياتو ،على اختبلؼ بينهم يف طريقة تناكؿ ىذه األداة ،كغالب الذين ساركا على طريقة
السكاكي يف التأليف تناكلوا التقدَل كالتأخّب يف أحواؿ ا٤بسند إليو ،مث يف أحواؿ ا٤بسند ،مث يف
ٌ
4
أحواؿ الفعل مع متعلقاتو .
كبْب الوظيفة الببلغية منها ،كمن ىذه
كقد أشار البيضاكم إىل ىذه األحواؿ يف تفسّبهَّ ،
الوظائف الٍب ٛبخضت عنها ظاىرة التقدَل ىي التشويق إىل ذكر ا٤بؤخر ،كالتخصيص ،كالتأكيد
كتقوية ا٢بكم ،كتعجيل ا٤بسرة ،كالتحقّب ،كالفخر ،كالتعظيم ،كمراعاة الفواصل ،كمراعاة النسق
الصويت ،إيل غّب ذلك من الوظائف الببلغية ،كمن ىذه الوظائف ما يلي:

أكال :ما تعلق بالمسند إليو:

كىو ا٤بخرب عنو ،أك صاحب األمر ا٤بتحدث عنو ،كىو ا٤ببتدأ أك ما يقوـ مقامو يف ا١بملة
اال٠بية ،كالفاعل أك ما قاـ مقامو يف ا١بملة الفعلية ،كمن كظائفو يف تفسّب البيضاكم ما يلي:

 -1سورة البقرة اآلية. 43
 -2سورة األنعاـ اآلية.100
 -3سورة األنعاـ اآلية.100
 -4يراجع الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص ،303معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 2ص.329
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الفصل األكؿ:
 -1التفخيم كالتعظيم:

كتأيت ىذه الوظيفة من التقدَل كالتأخّب للمبالغة يف التعظيم عن أٮبية ا٤بتقدـ ،كقولو
ش ًع ُّر ًم ٍنوي جلي ي َّ ً
ىحسن الٍح ًد ً
ش ٍو ىف
ين يى ٍخ ى
شابً نها ىمثىانً ىي تىػ ٍق ى
يث كًتىابنا يمتى ى
تعاىل﴿ :اللَّوي نىػ َّز ىؿ أ ٍ ى ى ى
ي
ود الذ ى
ىر يبه ٍم﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كتقدَل اسم اللَّ ًو للمبالغة كالتعظيم كما يف قولك أعجبِب زيد ككرمو
أك بعد حديث اللَّ ًو كىو القرآف" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف تقدَل ا٤بسند إليو ،اسم ا١ببللة
(ا﵁) ىو القادر دكف غّبه ،ألهنى ىذا الٍم ىقاـ م ىقاـ تىػع ًظي وم ك ً
ص و
اص لًلَّ ًو تىػ ىع ىاىل يسٍب ىحانىوي٥ ،بذاصرح
ى يى ي ٍ ى ٍ
اخت ى
باللفظ الصريح يف ىذه اآلية الكرٲبة.
كقد ٌبْب ىذه الوظيفة الز٨بشرم ،إذ قاؿ" :كإيقاع اسم (ا﵁) مبتدأ كبناء نىػَّزىؿ عليو :فيو
تفخيم ألحسن ا٢بديث ،كرفع منو ،كاستشهاد على حسنو ،كتأكيد الستناده إىل ا﵁ كأنو من
عنده ،كأف مثلو ال ٯبوز أف يصدر إال عنو ،كتنبيو على أنو كحى معجز مباين لسائر
األحاديث" ،3كتبعو النسفي ،كأبو السعود ،4كأكمأ إىل ىذا القوؿ أبو حياف بقولو" :كاالبتداء
للمنزؿ كرفع منو ،كما تقوؿ :ا٤بلك أكرـ
باسم اللٌو ،كإسناد ٌنزؿ لضمّبه مبنيٌا عليو فيو تفخيم ٌ
فبلنا ،ىو أفخم من :أكرـ ا٤بلك فبلنا.ك حكمة ذلك البداءة باألشرؼ من تذ ٌكر ما تسند إليو،
5
صطىًفي ًم ىن ال ىٍمالئً ىك ًة ير يس نال﴾ ،6أم :ٱبتار من ا٤ببلئكة
كىو كثّب يف القرآف"  ،كقولو﴿ :اللَّوي يى ٍ
رسبل فيما يشاء من شرعو كقدره"
نستخلص من ىذه األقواؿ أف ٝبيع ا٤بفسرين اتفقوا على أف الوظيفة الببلغية من تقدَل
ا٤بسند إليو (اسم ا١ببللة ا﵁) للتعظيم كالتفخيم.
7

 -1سورة الزمر اآلية.23
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.105
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.122
 ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 9ص ،194إرشاد العقل السليم ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.251
 -5البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص.194
 -6سورة ا٢بج اآلية.75
 - 7تفسّب ابن كثّب ،ج 5ص.398
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 -2المبالغة في االختصاص:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أ ٌف ا٤بسند إليو ليس ىو الذم كقع منو ىذا الفعل ،كلكن ىذا
الفعل كقع من غّبه ،1كمنو قولو تعاىل﴿ :أًىـ اتَّ ىخ يذكا آلً ىهةن ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض يى ٍم ييػ ٍن ًش يرك ىف﴾ ،2يقوؿ
البيضاكم" :متعلقة بالفعل على معُب االبتداء ،كفائدهتا التحقّب دكف التخصيص ( .يى ٍم يػيٍن ًش يرك ىف)
ا٤بوتى كىم كإف مل يصرحوا بو لكن لزـ ادعاؤىم ٥با ا ًإل٥بية ،فإف من لوازمها االقتدارعلى
ٝبيعا٤بمكنات كا٤براد بو ٘بهيلهم كالتهكم ّٔم ،كللمبالغة يف ذلك زيد الضمّب ا٤بوىم الختصاص
اإلنشار ّٔم" ،3كيستشف من كبلـ البيضاكم أ ٌف تقدَل ا٤بسند إليو (ا٤ببتدأ) يف اآلية الكرٲبة
أخص شيء ألنٌو ضمّب (ىم) .كأيضا فبل ينبغي على ذلك إلزامهم حصر األلوىية فيهم،
كٚبصيص االنشار ّٔم ،كنفيو عن ا﵁ تعاىل ،إذىذا اليناسب السياؽ.
كتساءؿ الز٨بشرم عن سبب تقدَل الضمّب ،فقاؿ" :النكتة فيو إفادة معُب ا٣بصوصية،
كأنو قيل :أـ اٚبذكا آ٥بة ال يقدر على اإلنشار إال ىم كحدىم" ،4كتبعو أبو حياف ،5كيرل
النسفي أ ٌف تقدَل ا٤بسند إليو الضمّب(ىم) على الفعل (ينشركف) للتوبيخ ،إذ يقوؿ" :زيادة توبيخ
كإف مل يدعوا أف أصنامهم ٙبي ا٤بوتى ككيف يدعوف كمن أعظم ا٤بنكرات أف ينشر ا٤بوتى بعض
ا٤بوات انو يلزـ من دعول األلوىية ٥با دعول اإلنشار ألف العاجز عنو ال يصح أف يكوف إ٥بان إذ ال
يستحق ىذا االسم إال القادر على كل مقدكر كاإلنشار من ٝبلة ا٤بقدكرات" ،6غّب أف أبا
السعود يرل أف تقدَل الضمّب (ىم) لغرض التنبيو ،إذ يقوؿ" :كمعُب التخصيص يف تقدَل الضمّب
ً
إليو من التنبيو على كماؿ ً
ما أشّب ً
ا٤بوجبة ٤بزيد اإلنكار كما يف قولو تعاىل:
مباينة حا٥بم لئلنشار
ى
7
ا١بار كآّركًر للتنبيو على كماؿ ً
﴿أىفًي اهلل ىش ّّ
مباينة أم ًره تعاىل ،ألف يشك فيو
ك﴾  ،فإف تقدَلى ّْ
كيستهزأ بو كٯبوز أف ٯبعل ذلك من مستتبعات ٌادعائهم الباطل ،ألف األلوىية مقتضيو لبلستقبلؿ

 -1يراجع أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،فضل حسن.98 ،
 -2سورة األنبياء اآلية.21
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.48
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.108
 ٌ -5يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.417
 -6مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.399
 -7سورة إبراىيم اآلية.10
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االستقبلؿ باإلنشار كما أهنم
باإلبداء كاإلعادة فحيث َّاد ىعوا لؤلصناـ اإل٥بية فكأهنم ادعوا ٥با
ى
جعلوا بذلك م ٌدعْب ألصل اإلنشار".1
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو ىو أف
فسرىا بالغرض الببلغي الذم يتمثل
ىناؾ اختبلؼ يف كظيفة تقدَل ا٤بسند إليو ،إال أف البيضاكم ٌ
يف االختصاص.

 -3التشويق إلى الكالـ المتأخر كالمسند إليو ىو األصل:

كمن كظيفتو أف يكوف يف ا٤بسند إليو غرابة من شأهنا أف تشوؽ ا٤بخاطب إىل معرفة
2
ً
ً
ً
يم ىخبً هير﴾ ،3كيقوؿ
ا٤بسند  ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍم ع ٍن ىد اللَّو أىتٍقا يك ٍم إً َّف اللَّوى ىعل ه
البيضاكم" :فإف التقول ّٔا تكمل النفوس كتتفاضل ّٔا األشخاص ،فمن أراد شرفان فليلتمسو
منها" ،4كيشّب البيضاكم إىل ىذه اآلية الكرٲبة فيها تقدَل ا٤بسند إليو (أى ٍكىرىم يك ٍم) على ا٤بسند
أ(ىتٍقا يك ٍم) ،كالقيمة الببلغية من ىذا التقدَل التشويق ،ألف ا٤بخاطبْب يستعجلوف معرفة ا٣برب ،كال
سيما أهنم ٰبسبوف أف الكرـ ىو البذؿ ،كلكنو ىنا شيء آخر ،إنو التقول ،فتقدَل اسم التفضيل
فضل عنده
شوؽ ا٤بخاطب ٤بعرفة من ىو أكرـ عند ا﵁ ،كتبقى نفسو متأملة لذلك الكرَل الذم ٌ
ٌ
تعاىل ،كعند ٦بيء (ا٤بسند) التذت النفس بو ،ألنو جاء بعد تشويق كرغبة.
ككجو آخر ذكره أبو حياف إذ قاؿ" :تعليل للنٌهي عن التفاخر باألنساب ا٤بستفاد من
التحقيقي ،كأنٌو قيل إ ٌف األكرـ عنده تعاىل ىو األتقى فإنٍفاخرمت
الكبلـ بطريق االستئناؼ
ٌ
ند ا﵁ أتقا يكم) ال أنسبيكم
ففاخركا بالتقول ،قيل مل ال تتفاخركا باألنساب فقيل أل ٌف (أى ٍكىرىم يك ٍم ىع ى
فإف مدار ً
كماؿ النفوس كتفاكت األشخاص يىو التَّقول".5
َّ ى

كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف اآلية

الكرٲبة تقدَل ،ككظيفتو أنو أثٌر يف إظهار معُب النص كصورتو التفسّبية كتبياف ا٤بقصود منو.
 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.61
 -2يراجع أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص.96
 -3سورة ا٢بجرات اآلية.13
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.137
 -5إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.123
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 -4تقوية الحكم:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف يؤكد إسناد ا٣برب إىل ا٤بسند إليو فقط ،كال ينفيو عن غّبه،
ً ً
ً ً ً ً
ب ىك يى ٍم ٍيعلى يمو ىف﴾،1
﴿كىما يى ىو م ٍن ع ٍند اللَّو ىكيىػ يقوليو ىف ىعلىى اللَّو الٍ ىكذ ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
كيقوؿ البيضاكم" :تأكيد كتسجيل عليهم بالكذب على ا﵁ كالتعمد فيو" ،2كإذا حللنا كبلـ
البيضاكم كجدناه ينب كظيفة التقدَل يف ىذه اآلية الكرٲبة ،حيث أهنم يعلموف كذّٔم ،فهم
ينكركف الكذب ،كينكركف أيضا علمهم بكذّٔم ،كمعلوـ أف اإلنكار يقتضي توكيد ا٢بكم ،كمن
أجل ذلك ق ٌدـ ا٤بسند إليو (ىم) ،على فعلو ا٣بربم (يعلموف) ،كما جاء أيضا ا٤بسند إليو مثبتا
ال منفيا ،كىذا ال يفيد التخصيص ،ألنو يثبت أف ىذا التأكيد ليس لليهود فقط ،كإ٭با لغّبىم من
الناس كذلك.
رد عليهم يف إخبارىم بالكذب ،كىذا تأكيد
كقد أشار إىل ىذا الغرض أبو حياف بقولوٌ " :
أعم ،أل ٌف ال ٌدعول
أخص ،إذ التٌعليل كاف
ٌ
لقولو كما ىو من الكتاب نفي ٌأكال ٌ
ألخص ،كنفي ىنا ٌ
منهم كانت األعم".3
الص ىد ً
ب يك َّل
الربا ىكييػ ٍربًي َّ
قات ىكاللَّوي الى يي ًح ُّ
كمثاؿ ذلك أيضا قولو سبحانو﴿ :يى ٍم ىح يق اللَّوي ّْ
4
ىك َّفا ور أىثً و
ب) ،كيقوؿ البيضاكم" :ال يرضى كال ٰبب ٧ببتو
يم﴾  ،كالشاىد قولو ( :ىكاللَّوي الى يًٰب ُّ
للتوابْب" ،5كيفهم من كبلـ البيضاكم أف ا٤بؤمنْب ال ٰببوف ىذه الصفة ،ك٥بذا ق ٌدـ ا٤بسند إليو
لفظ ا١ببللة (ا﵁) على ا٣برب الفعلي تقوية كتأكيدا للحكم.
كضح ىذا أبو حياف إذ قاؿ٧" :بسنا صا٢با ،بل يريده مسيئا فاجرا ،كٰبتمل أف
كقد ٌ
ٰبب توفيق الك ٌفار األثيم" ،1أما الشوكاٍل يرل أف التقدَل يف ىذه اآلية الكرٲبة
يريد :كاللٌو ال ٌ
تص بالتٌػ ٌوابْب ،كفيو ت ٍشديد كت ٍغليظ
ب ٨بٍ ٌ
يفيد التخصيص ،حيث يقوؿ" :ال ٍيرضى ،أل ٌف ا ٍ٢ب ٌ
 -1سورة آؿ عمراف اآلية.78
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.25
 -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.224
 -4سورة البقرة اآلية.276
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.162
 -1البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.710
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عليو بالٍك ٍفر ،ككصفو بأثيم ل ٍلمبالغة" .1كقد أشار الببلغيوف أف
حيث حكم ٍ
من ٍأر ىب ٍ
عظيم على ٍ
تقدَل ا٤بسند إليو يف اإلثبات يفيد تقوية ا٢بكم كتأكيده.

كا٤ببلحظ من أقواؿ ا٤بفسرين أف ما أشار إليو البيضاكم أكىل ،ألف تقدَل ا٤بسند إليو لفظ
ا١ببللة (ا﵁) على خربه الفعلي (ال ٰبب) ،يعطي كظيفة ببلغية كىي تأكيد ا٢بكم كتقويتو.

ثانيا :تقديم المسند في تفسير البيضاكم ككظائفو البالغية:

إ ٌف تقدَل ا٤بسند على ا٤بسند إليو يَبتب عليو كظائف ٝبٌة منها:

 -1االختصاص:

كىو الوظيفة األساسية يف التقدَل كالتأخّب ،أم قصر ا٤بتأخر على ا٤بتقدـ دكف غّبه،
الس ً
ماكات ىكما فًي ٍاأل ٍىر ً
ٍح ٍم يد ىك يى ىو ىعلى
سبّْ يح لًلَّ ًو ىما فًي َّ
ض لىوي ال يٍمل ي
ٍك ىكلىوي ال ى
كقولو تعاىل﴿ :يي ى
2
و
ا٢بى ٍم يد) ،كيقوؿ البيضاكم" :قدـ الظرفْب
ك ىكلىوي ٍ
يك ّْل ىش ٍيء قى ًد هير﴾  ،كالشاىد قولو( :لىوي الٍ يم ٍل ي
للداللة على اختصاص األمرين بو من حيث ا٢بقيقة" ،3كيستشف من كبلمو أف قيمة ىذا
التقدَل يف ضوء السياؽ ،أف اآلية الكرٲبة تتحدث عن عظمة ا٣بالق كمنزلتو ،كىذا ا٤بقاـ ىنا مقاـ
تعظيم كتقديس ،كأف ىذه األمور كلها مقصورة على ا﵁ تعاىل دكف غّبه ،ال تسبيح إال ﵁ ،كال
ملك إال لو ،أم :ال يتجاكزه إىل غّبه.
كضح ىذا الز٨بشرم إذ قاؿ" :قدـ الظرفاف ليدؿ بتقدٲبهما على معُب اختصاص
كقد ٌ
ا٤بلك كا٢بمد با﵁ عز كجل ،كذلك أل ٌف ا٤بلك على ا٢بقيقة لو ،ألنو مبدئ كل شيء كمبدعو،
كالقائم بو ،كا٤بهيمن عليو ،ككذلك ا٢بمد ،أل ٌف أصوؿ النعم كفركعها منو" ،4كتبعو يف ىذا الغرض
كل من الرازم ،كالنسفي ،كأيب حياف ،كالشوكاٍل ،1يف أ ٌف التقدَل يف ىذه اآلية الغرض منو
التخصيص.

 -1فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.340
 -2سورة التغابن اآلية.1
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.217
4
كشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.545
 ال ٌ -1يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 30ص ،551مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،490البحر
ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 10ص ،188فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص.280
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نستنتج من ىذه األقواؿ أف جل ا٤بفسرين اتفقوا على أف يف ىذه اآلية الكرٲبة تقدَل

كتأخّب ،حيث ق ٌدـ ا١بار كآّركر للداللة على تأكيد االختصاص ،كإزاحة الشبهة بالكلية.
 -2كظيفة العناية كاالىتماـ:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أ ٌف ا٤بق ٌدـ عندىم ىو ما كاف موضع االىتماـ ،كما كانت العناية
ي
بو أشد ،كمل ٪بدىم اعتمدكا شيئا ٯبرم ٦برل األصل غّب العناية كاالىتماـ" ،1كمنو قولو تعاىل:
ً
ً
ً
﴿أىكا ىف لًلن ً
َّاس﴾ ،2كالشاىد قولو( :عجبا)،
َّاس ىع ىجبان أى ٍف أ ٍىك ىح ٍينا إلى ىر يج ول م ٍنػ يه ٍم أى ٍف أىنٍذ ًر الن ى
كيقوؿ البيضاكم" :خرب كاف كا٠بو( :أى ٍف أ ٍىك ىحٍينا) ،كالبلـ للداللة على أهنم جعلوه أعجوبة ٥بم
يوجهوف ٫بوه إنكارىم كاستهزاءىم" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف تقدَل ا٤بسند (عجبا) خرب
كاف ،على ا٤بسند إليو (أى ٍف أ ٍىك ىحٍينا) كىو ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من (أف) كالفعل ،كا٤بعُب :أكاف كحينا
عجبا للناس .كأكمأ إىل ىذه الوظيفة أيضا أبو السعود ،بقولو(" :أى ٍف أ ٍىك ىحٍيػنىا) اسم كاف ق ٌدـ عليو
ا٤بؤخر".4
خربىا اىتماما بشأنو لكونو مدار اإلنكار كالتعجيب كتشويقا إىل ٌ
كالوظيفة من ىذا التقدَل إلبراز االىتماـ با٣برب كاالعتناء بو ،كالسبب يف ذلك أيضا تقدَل
االستفهاـ عليو كىو (أكاف للناس) .كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا للز٨بشرم ،كالرازم،
كل من النسفي ،كأيب حياف ،5يف أ ٌف الغرض من تقدَل ا٤بسند ىو
كتبعو يف ىذا الغرض أيضا ٌ
لبلىتماـ.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ىو أ ٌف يف اآلية الكرٲبة تقدَل
ا٤بسند كتأخّب ا٤بسند إليو لوظيفة ببلغية ،كىي العناية كاالىتماـ.

 -1يراجع ببلغة الَباكيب -دراسة يف علم ا٤بعاٍل ،توفيق الفيل ،مكتبة اآلداب القاىرة ،ص.118
 -2سورة يونس اآلية.2
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.104
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 4ص.116
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،327مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص ،186مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 2ص ،5البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص.7
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 -3التنبيو على الخبرية:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف تقدَل ا٤بسند للتنبيو على أنو خرب ،حٌب ال يلتبس بالصفة،1
صاص ىحياةه يا أيكلًي ٍاألىل ً
﴿كلى يك ٍم فًي ال ًٍق ً
ٍباب لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف﴾،2
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
كالشاىد قولو ( :ىكلى يك ٍم ًيف الٍ ًق ً
صاص) ،كيقوؿ البيضاكم" :كبلـ يف غاية الفصاحة كالببلغة من
حيث جعل الشيء ٧بل ضده ،لذا ٰبتمل أف يكونا خّبين ٢بياة كأف يكوف أحدٮبا خربان كاآلخر
صلة لو" ،3كيشّب البيضاكم أف تقدَل ا٤بسند (يف القصاص) أقول من الصفة يف كظيفتو ،ألف
ا٤بسند ركن يف ا١بملة ،كالصفة ليست كذلك.
كا٤ببلحظ أف ىذا الكبلـ أشار إليو أيضا أبو السعود يف تفسّبه ،كاأللوسي يف ركح
ا٤بعاٍل .4كّٔذا نستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أ ٌف يف اآلية الكرٲبة تقدَل ،كالوظيفة من ىذا التقدَل
التنبيو على ا٣بربية.
ثالثا :تقديم متعلقات الفعل في تفسير البيضاكم:

كا٤براد ٗبتعلقات الفعل ىي الزماف كا٤بكاف الذم يقع فيهما الفعل ،كا١بار كآّركر ،كا٢باؿ
كا٤بفعوؿ ،5كقد ٌبْب ابن جِب ا٥بدؼ من تقدَل ا٤بفعوؿ فقاؿ" :كاألمر يف كثرة تقدَل ا٤بفعوؿ على
الفاعل يف القرآف كفصيح الكبلـ متعامل غّب مستنكر ،فلما كثر كشاع تقدَل ا٤بفعوؿ على الفاعل
كاف ا٤بوضع لو ،حٌب إنو إذا أخر فموضعو التقدَل" ،1كتق ٌدـ متعلقات الفعل على بعضها
تقول ّٔا ا٤بعُب كيتٌضح ،كمن بْب ىذه الوظائف ما يلي:
لوظائف ببلغية يى ٌ

 -1يراجع أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص ،108ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص،215
.216
 -2سورة البقرة اآلية.179
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.122
 -4يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص ، 196ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 1ص.448
 -5يراجع أساليب البياف ،حسن عباس ،ص.110
 -1ا٣بصائص ،ابن جِب ،ج 1ص.287
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 -1االختصاص كاالىتماـ:
كالوظيفة من ىذا التقدَل كالتأخّب ىي االىتماـ مرة ،كاالختصاص مرة ثانية ،كمثاؿ ذلك
1
اؾ ٍنعب يد كإًيَّ ى ً
اؾ ٍنعبي يد) ،كيقوؿ البيضاكم" :يا
ين﴾  ،كالشاىد قولو( :إًيَّ ى
اؾ نى ٍستىع ي
قولو تعاىل﴿ :إًيَّ ى ي ى
من ىذا شأنو ٬بصك بالعبادة كاالستعانة ،ليكوف أدؿ على االختصاص ،كللَبقي من الربىاف إىل
العياف كاالنتقاؿ من الغيبة إىل الشهود" ،2كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه يبْب لنا أف السبب
يف تقدَل ضمّب ا٤بنفصل (إياؾ) كىو ا٤بفعوؿ بو ،على ا٤بسند (نعبد) كا٤بسند إليو ،من أجل إفادة
التخصيص كاالىتماـ ،أم٬ :بصك كحدؾ بالعبادة كاالستعانة.
يعزز كظيفة ىذا التقدَل قوؿ الز٨بشرم" :كذلك بتقدٲبو كتأخّب الفعل كما فعل يف
ك٩با ٌ
اؾ نىػ ٍعبي يد﴾ ،حيث صرح بتقدَل االسم إرادة لبلختصاص" .3كأكمأ إىل ىذا القوؿ
قولو﴿ :إًيَّ ى
النسفي ،فقاؿ" :كتقدَل ا٤بفعوؿ لقصد االختصاص كا٤بعُب ٬بصك بالعبادة كىي أقصى غاية
ا٣بضوع كالتذلل ك٬بصك بطلب ا٤بعونة" .4كذكر ىذ الوجو أبو حياف ،إذ قاؿ" :فالتٌػ ٍقدَل عٍندنا
االىتماـ بالٍم ٍفعوؿ" .5كمن ىنا كانت كظيفة التقدَل قصر العبادة كاالستعانة
إٌ٭با ىو ٍ
لبلعتناء ك ٍ
على ا﵁ كحده ،كىذا ما أفادتو أداة التقدَل إلعطاء النص القوة كا٤بتانة كٚبصيص ا٤بسند با٤بفعوؿ
كقصره عليو.

 -2إنكار المعنى كاستبعاده:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة تقدَل ا٤بفعوؿ للمسارعة إىل إنكار ا٤بعُب كاستبعاده ،كقولو تعاىل:
َّ ً
ً ً َّ ً
ً
السماك ً
ين ىك ىف يركا بًىربّْ ًه ٍم
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
﴿ا ل ى
ض ىك ىج ىع ىل الظُّلي ىمات ىكالن ى
ُّور ثي َّم الذ ى
ٍح ٍم يد للَّو الذم ىخلى ىق َّ ى ى
يىػ ٍع ًدليو ىف﴾ ،1كالشاىد قولو( :بًىرًّّْٔ ٍم يىػ ٍع ًدليو ىف) ،كيقوؿ البيضاكم" :استبعاد عدك٥بم بعد ىذا البياف،
كالباء على األكؿ متعلقة بكفركا كصلة يعدلوف ٧بذكفة أم يعدلوف عنو ليقع ا ًإلنكار على نفس

 -1سورة الفاٙبة اآلية.5
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.28
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.3
 ٌ -4مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.31
 -5البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 1ص.42
 -1سورة األنعاـ اآلية.1
023

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

الفعل ،كعلى الثاٍل متعلقة بػ :يىػ ٍع ًدليو ىف كا٤بعُب أف الكفار يعدلوف برّٔم األكثاف أم يسوكهنا بو
سبحانو كتعاىل" ،1كيستشف من كبلـ البيضاكم أف تقدَل ا١بار كآّركر (برّٔم) على الفعل
كالفاعل (يعدلوف) ،لوظيفة ببلغية الغرض منها ٙبقيق اإلنكار كاالستبعاد.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم من قبل ،إذ قاؿ" :كضع الظاىر الذم ىو بًىرًّّْٔ ٍم
موضع ا٤بضمر تفخيما كتعظيما .كأصل الكبلـ :الذم يعدؿ بو الذين كفركا ،أك الذين كفركا
يعدلوف بو ،باتساع كقوعها صلة ،رعاية ٥بذا األصل" ،2كاستحسن ىذا الكبلـ النسفي ،3كأكمأ
ً
ً
ا٤بسارعة إىل ٙبقيق مدا ًر اإلنكار
االىتماـ ك
إىل ىذا الكبلـ أبو السعود ،إذ قاؿ" :كالتقدَل ٤بزيد
ً
االستبعاد ك ً
ً
ا٤بفعوؿ لظهوره أك لتوجيو اإلنكا ًر إىل نفس الفعل يتنزيلو
كترؾ
ك
ا﵀افظة على الفواصل ي
ا٤بدار يف االستبعاد كاالستنكار" .4كيرل الشوكاٍل أ ٌف التقدَل كالتأخّب يف
منزلةى البلزـ إيذانان بأنو ي
اآلية لبلىتماـ ،فقاؿ" :كتقدَل ا٤بفعوؿ لبلىتماـ ،كرعاية الفواصل ،كحذؼ ا٤بفعوؿ لظهوره أم:
الرقاعة حيث يكوف منو
يعدلوف بو ما ال يقدر على شيء ٩بٌا يقدر عليو ،كىذا هناية ا٢بمق كغاية ٌ
سبحانو تلك النٌعم ،كيكوف من الكفرة الكفر ،5كغاية ذلك التقدَل كالتأخّب ىو االىتماـ.
كالذم توصلنا إليو من خبلؿ ىذه األقواؿ ،أ ٌف ما ذكره البيضاكم ىو األكىل ،أل ٌف الغاية
من ىذا التقدَل إنكار ا٤بعُب كاستبعاده ،كليس ٤براعاة الفواصل.
 -3االىتماـ كمراعاة الفاصلة:

تبْب ا٤بنظوـ من
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أ ٌف الفواصل حلية كزينة للكبلـ ا٤بنظوـ ،كلوالىا ٤با ٌ
ا٤بنثور .كال خفاء أ ٌف الكبلـ ا٤بنظوـ أحسن ،فثبت بذلك أ ٌف الفواصل من ٧باسن ا٤بنظوـ ،فمن
أظهر فواصلو بالوقوؼ عليها فقد أبدل ٧باسنو ،كترؾ الوقوؼ ٱبفي تلك ا﵀اسن ،1كمنو قولو
ً
ً
اى ٍم ييػ ٍن ًف يقوف﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :كتقدَل ا٤بفعوؿ
يمو ىف َّ
الص ىالةى ىكم َّما ىرىزقنى ي
﴿كييق ي
تعاىل :ى
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.153
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.3
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.489
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.104
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.112
 -1يراجع ا١بامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب ،ج 20ص.207
 -2سورة البقرة اآلية.3
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لبلىتماـ بو كللمحافظة على رؤكس اآلم ،كإدخاؿ من التبعيضية عليو ٤بنع ا٤بكلف عن اإلسراؼ
ا٤بنهي عنهلمنع ا٤بكلف عن اإلسراؼ ا٤بنهي عنو" ،1كيفهم من كبلـ البيضاكم أنو قدـ ا٤بفعوؿ
بو (٩با) على الفعل كالفاعل (ينفقوف)  ،من أجل االىتماـ بشأف ا٤بنفق ،أكمراعاة لفواصل
اآليات ،كىي اآلية الٍب سبقتها كقولو﴿ :الَّ ًذ ً ً ً ً
يمو ىف﴾ ،كالٍب بعدىا كقولو:
ين يػي ٍؤمنيو ىف بالٍغىٍيب ىكييق ي
ى
َّ ً
ين يػي ٍؤًمنيو ىف﴾ يف ا٢برؼ األخّب (النوف).
﴿كالذ ى
َّ
اء يك ٍم ىر يس ه
وؿ بً ىما
كقد ٌ
كضح البيضاكم ىذا يف آية أخرل ،كىي قولو تعاىل﴿ :أىفى يكل ىما ىج ى
استى ٍكبىػ ٍرتي ٍم فىػ ىف ًري نقا ىك َّذبٍػتي ٍم ىكفى ًري نقا تىػ ٍقتيػليو ىف﴾ ،2جيث يقوؿ" :كإ٭با ذكر بلفظ
س يك يم ٍ
ىال تىػ ٍه ىول أىنٍػ يف ي
ا٤بضارع على حكاية ا٢باؿ ا٤باضية استحضاران ٥با يف النفوس ،فإف األمر فظيع .أك مراعاة
للفواصل ،أك للداللة على أنكم بعد فيو فإنكم ٙبوموف حوؿ قتل ٧بمد صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم،
لوال أٍل أعصمو منكم" ،3كيشّب البيضاكم أف يف اآلية تقدَل ،ألف أصلها (كفريقا قتلتم) ،لكن ٤با
كانت فواصل السورة مبنية على كجود حرؼ ا٤بد (الواك) قبل ا٢برؼ األخّب يف الكلمة ،كما يف
ص يرك ىف﴾ ،4كبعدىا يف قولو تعاىل﴿ :فىػ ىقلً نيال
قولو تعاىل﴿ :فى ىال يي ىخ َّف ي
اب ىكىال يى ٍم ييػ ٍن ى
ف ىع ٍنػ يه يم ال ىٍع ىذ ي
ىما ييػ ٍؤًمنيو ىف﴾ ،5عدؿ عن ذلك األصل يف اآلية الكرٲبة يف قولو ( ىكفى ًري نقا تىػ ٍقتيػليو ىف) مراعاة لفواصل
اآليات ،كع ٌقب الشهاب يف حاشيتو على كبلـ البيضاكم ،قاؿ" :إ٭با جيء بػ (يقتلوف) موضع
(قتلوا) يعِب :إف كذبوا على أصلو ،كعدؿ يف يقتلوف إىل ا٤بضارع لقصد االستحضار ،كمل يقصد
الز٨بشرم كجو االستمرار الذم ذكره ىناؾ ،كىو أهنم بعد ٰبوموف حوؿ قتل ٧بمد صلى ا﵁ عليو
ٌ
كسلم ،أل ٌف ىذا خرب عن أسبلفهم كإ٭با يستقيم ذلك يف ا٤بخاطبْب كما يف تلك اآلية ،كمل يقصد
ذلك يف التكذيب ٤بزيد االىتماـ بالقتل ،كا٤بصنف رٞبو ا﵁ تعاىل ذكر االستمرار ،كأدخل
ا٤بخاطبْب فيو ألف ما صدر عن أسبلفهم كأنو صدر منهم الرتضائهم كاقتفائهم أثرىم ،كال منافاة
بْب استحضار ا٢باؿ ا٤باضية ،كاالستمرار ألنو ٤با قدر أنو شوىدت تلك ا٢باؿ كاستمرارىا فيهم
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.39
 -2سورة البقرة اآلية.87
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.92
 -4سورة البقرة اآلية.86
 -5سورة البقرة اآلية.88
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عرب عنها با٤بضارع لذلك فبل يقاؿ الظاىرأك تنبيهان للمنافاة بينهما لكن الظاىر ا٤بغايرة بينهما أل ٌف
ا٤براد إما حكاية ا٢باؿ ا٤باضية أك االستمرار".1
صرح بو ٝباعة من أىل التفسّب يف كتبهم ،منهم ابن عطية إذ قاؿ " :ىكفى ًريقان
كىذا ما ٌ
مفعوؿ مقدـ" ،2ككذلك ذكر ٫بوه النسفي إذ قاؿ" :كمل يقل قتلتم لوفاؽ الفواصل" ،3كتبعو أبو
السعود ،كالطاىر بن عاشور ،4بأ ٌف الغرض من تقدَل ا٤بفعوؿ ٤براعاة الفواصل.
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو ىو:
أف يف اآلية الكرٲبة ،تقدَل ا٤بفعوؿ بو (فريقا) على فعلو (تقتلوف) ،لوظيفة ببلغية ،كالغرض منها
مراعاة الفواصل حت تكتمل بذلك ببلغة ا٤بعُب كحسن النظم ،كلتقع يف األ٠باع موقعا حسنا،
فتتأثر نفوس السامعْب ٗبحاسن ذلك التماثل.
كخبلصة القوؿ أف ىناؾ شواىد كثّبة ذكرىا البيضاكم يف تفسّبه ،كما ٪بده يتفق مع
الببلغيْب يف باب التقدَل كالتأخّب ،كيتفق معهم أيضا يف تطبيق الكبلـ على مقتضى ا٢باؿ.

1
الراضي على تفسّب البيضاكم ،شهاب الدين
 حاشية ٌالشهاب على تفسّب البيضاكم ،الٍ ٌ
مسماة :عناية القاضي ككفاية ٌ
ا٣بفاجي ا٤بصرم ،دار صادر بّبكت ،ج 3ص.268
 -2ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 1ص.176
 -3مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.107
 -4يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص ،100التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.592
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الفصل األكؿ:

المبحث الرابع :الحذؼ
توطئة:
يعترب ا٢بذؼ ظاىرة ٫بوية تتمثل يف إسقاط كلمة أك جزء منها ،دكف اإلخبلؿ بالَبكيب
كمع بقاء قرينة دالة يَبؾ أثرا عند ا٤بتلقي ،كاللغة العربية تزخر بأنواعو كصوره كىو ما ينطبق على
لغة القرآف الكرَل ،فهو ٲبثل أعلى صور الببلغة كأبلغ معاٍل القوؿ.
إ ٌف حذؼ أم عنصر من عناصر الَبكيب اللغوم يستدعي من التلقي أك ا٤بخاطب رصد
موضعو كتعقبو يف الكبلـ كي يستقيم السياؽ النحوم ،كالداليل للَبكيب ،كبالتايل تشوؽ نفس
ا٤بخاطب أك ا٤بتلقي للبحث كراء الدفع ا٤بوجب ٥بذا ا٢بذؼ.
كما يع ٌد ا٢بذؼ ظاىرة بارزة يف اللغة العربية ٫بوا كمعُب ،كذلك القتضائو كتوقفو على
أمرين ،كجود قرينة تدؿ على ا﵀ذكؼ ،ككجود ا٤برجح لو ،فأما األمر األكؿ فمرجعو إىل علم
النحو ،إذ ال يصح ا٢بذؼ أبدا إال بتوافر القرائن عليو ،كأما األمر اآلخر فمرجعو إىل ا٤بعُب ،ألنو
ال يكوف حذؼ من دكف توافق معو.
بيد أ ٌف عبلمة اإلعراب قد تكوف قرينة مهمة على نوع ا﵀ذكؼ ا٠با كاف أك فعبل ،فإف
لكل ذلك صلة با٤بعُب كأثرا يف البياف ،فاالسم مثبل إف كانت عبلمتو رفعا طلب تقديرا ٨بتلفا
عما يطلبو االسم ا٤بنصوب ،كيعِب بذلك أف تعيْب ا﵀ذكؼ أمر تفرضو قرائن النحو ،كيطلبو
ا٤بعُب كالسياؽ .فلكل قرينة كتقدير ضرب من ا٤بعُب.
مفهوـ الحذؼ:أ -الحذؼ اللغة :األصل اللغوم ٤بادة (ح ذ ؼ) ىو داللتها القطع كاإلسقاط ،يقوؿ ابن
منظور" :حذؼ الشيء ٰبذفو حذفا :قطعو من طرفو ،حذؼ رأسو بالسيف حذفا :ضربو فقطع
منو قطعة ،كمنو حذفت من شعرم ،أم :أخذت" .1كإسقاط الشيء أك قطعو ٮبا ٗبعُب كاحد،
ألهنما يعنياف أخذ جزء من الشيء أك إلغاؤه.

ب -اصطالحا :أكرد علماء الببلغة تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح ا٢بذؼ من الناحية
االصطبلحية ،اختلفت لفظا كعبارة ،كاتفقت مضمونا كمعُب .كمن ىذه التعاريف ما ذىب إليو
 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 3ص.39
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عرفو بقولو" :ا٢بذؼ إسقاط كلمة ٖبلف منها يقوـ مقامهما ،أك ىو عبارة عن
(الزركشي) حيث ٌ
حذؼ بعض لفظو لداللة الباقي عليو" .1كذكر الباقبلٍل بقولو" :ىو إسقاط للتخفيف ،كقولو
اؿ أىك قيطّْع ٍ ً
ىف قرآنا سير ٍ ً ً
ض أ ٍىك يكلّْ ىم بً ًو ال ىٍم ٍوتىى بى ٍل لًلَّ ًو ٍاأل ٍىم ير
ت بًو ٍاأل ٍىر ي
ت بًو الٍجبى ي ٍ ى
تعاىل ﴿ :ىكلى ٍو أ َّ ٍ ي ى
ىج ًم نيعا﴾ ،2كأنو قاؿ :لكاف ىذا القرآف ،كا٢بذؼ أبلغ من الذكر ،ألف النفس تذىب كل مذىب
يف القصد من ا١بواب" .3كيقوؿ ابن جِب" :قد حذفت العرب ا١بملة كا٤بفرد كا٢برؼ كا٢بركة
كليس شيء من ذلك إال دليل عليو" ،4كيشّب ابن جِب أ ٌف كل حذؼ ال ب ٌد لو من دليل.
ٌأما عبد القاىر ا١برجاٍل فقط أطلق مقولتو ا٤بشهورة بأ ٌف ا٢بذؼ "ىو باب دقيق ا٤بسلك،
لطيف ا٤بأخذ ،عجيب األمر ،شبيو بالسحر ،فإنكَبل بو ترؾ الذكر ،أفصح من الذكر،
كالصمت عن اإلفادة ،أزيد لئلفادة ،ك٘بدؾ أنطق ما تكوف إذا مل تنطق ،كأمت ما تكوف بيانا إذا مل
تنب" ،5كعرفو العلوم بقولو" :اعلم أف مدار اإلٯباز على ا٢بذؼ؛ ألف موضوعو على االختصار،
كذلك إ٭با يكوف ٕبذؼ ما ال ٱبل با٤بعُب ،كال ينقص من الببلغة ،بل أقوؿ :لو ظهر ا﵀ذكؼ
لنزؿ قدر الكبلـ عن علو ببلغتو ،كلصار إىل شيء مسَبؾ مسَبذؿ ،كلكاف مبطبل ٤با يظهر على
الكبلـ من الطبلكة كا٢بسن كالرقة ،كالبد من الداللة على ذلك ا﵀ذكؼ ،فإف مل يكن ىناؾ
داللة عليو فإنو يكوف لغوا من ا٢بديث ،كال ٯبوز االعتماد عليو ،كال ٰبكم عليو بكونو ٧بذكفا
ٕباؿ" ،1كالداللة على ا﵀ذكؼ عنده من جهتْب:2
 -1إحداٮبا من جهة اإلعراب على معُب أف الداؿ على ا﵀ذكؼ ىو طريق اإلعراب ،كىذا
كقولك :أىبل كسهبل ،فإنو البد ٥بما من ناصب ينصبهما يكوف ٧بذكفا ألهنما مفعوالف يف
ا٤بعُب.

 -1الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.102
 -2سورة الرعد اآلية.31
 -3إعجاز القرآف ،أبو بكر الباقبلٍلٙ ،بقيق إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت ،ص.133
 -4ا٣بصائص ،ابن جِب ،ج 2ص.360
 -5دالئل اإلعجاز يف علم ا٤بعاٍل ،ا١برجاٍل ،ج 1ص.146
 -1الطراز ،العلوم ،ج 2ص.51
 -2يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 2ص.52
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 -2ال من جهة اإلعراب ،كىذا كقولنا :فبلف يعطى كٲبنع ،كيصل كيقطع ،فإف تقدير ا﵀ذكؼ

ال يظهر من جهة إعرابو ،كإ٭با يكوف ظاىرا من جهة ا٤بعُب؛ ألف معناه فبلف يعطى ا٤باؿ ،كٲبنع
الذمار ،كيصل األرحاـ ،كيقطع األمور برأيو كيفصلها ،مث اإلٯباز تارة يكوف ٕبذؼ ا١بمل ،كمرة
بكوف ٕبذؼ ا٤بفردات ،كأخرل من غّب حذؼ.
كمن خبلؿ ىذه التعاريف نستشف أ ٌف ا٢بذؼ ىو إسقاط عنصر من عناصر التعبّب

سواء كاف كلمة أك ٝبلة أك أكثر ،على أف يكوف اإلسقاط لوظيفة من الوظائف البيانية ،مع
كجود قرينة تدؿ على ا﵀ذكؼ ،كعلى ىذا فالقرائن السياقية ىي الٍب تسوغ ا٢بذؼ ،فبل بد من
كجود دليل حٌب ال يكوف الكبلـ ٨بتبل ،كحٌب يتمكن السامع من الفهم الصحيح ،كالغايات الٍب
يركمها ا٤بتكلم من كراء ا٢بذؼ كثّبة ،إذ يقصدىا لئلٯباز كاالختصار ،كطلب ا٣بفة،كاالتساع يف
الكبلـ ،1فضبل عن كظائف أخرل ذات دالالت معنوية كالتحقّب كاإلّٔاـ كالبياف كالتعدد
2
فيتم ا٢بذؼ كيكتفي بداللة ا٢باؿ ،كتَبؾ النفس ٘بوؿ
كالتهويل كالتفخيم كالتعظيم كغّب ذلك ُّ ،
يف األشياء ا٤بكتفي با٢باؿ يف ذكرىا.
-الحذؼ بين القدماء كالمحدثين:

يعُب النحويوف بالصناعة اللفظية كٙبليل ألفاظ الكبلـ كبياف العبلقة بْب تلك األلفاظ من
فاعلية ،كمفعولية ،كسول ذلك ،كالكبلـ يَبكب عندىم من أجزاء متبلزمة ،فما مل يكن منها
ظاىرا ملفوظا فهو مق ٌدر ،كيف ذلك يقوؿ يقوؿ سيبويو" :ىذا باب ما يكوف يف اللفظ من
عوضوف،
األعراض :اعلم أهنم ٩با ٰبذفوف الكلم -ككاف أصلو يف الكبلـ غّب ذلك -كٰبذفوف كيه ٌ
كيستغنوف بالشيء عن الشيء الذم أصلو يف كبلمهم أف يستعمل حٌب يصّب ساقطا".1
كلقد ٌبْب ابن ىشاـ األنصارم بشكل دقيق ا٢بذؼ الذم ٯبب أف يركز عليو النحويوف
على بيانو يف قولو" :ا٢بذؼ الذم يلزـ النحوم النظر فيو ىو ما اقتضتو الصناعة ،كذلك بأف ٯبد
خربا بدكف مبتدأ ،أك بالعكس ،أك شرطا بدكف جزاء أك بالعكس ،أك معطوفا بدكف معطوؼ

 -1يراجع الكتاب ،سيبويو ،ج 1ص.212 ،211
 -2يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ج 2ص.191 ،190
 -1الكتاب ،سيبويو ،ج 1ص.25 ،24
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عليو ،أك معموال بدكف عامل٫ ،بو قولو تعاىل﴿ :لىي يقولي َّن اللَّوي فىأىنَّى ٍيؤفى يكو ىف﴾ ،1كأما قو٥بم يف
النحو﴿ :كجعل لى يكم سرابًيل تىًقي يكم الٍح َّر كسرابً ً
ك ييتً ُّم نً ٍع ىمتىوي ىعلىٍي يك ٍم
ٍس يك ٍم ىك ىذلً ى
يل تىقي يك ٍم بىأ ى
ي ى ى ىى ى
ى ىى ى ٍ ىى ى
لى ىعلَّ يك ٍم تي ٍسلً يمو ىف﴾ ،2أف التقدير :كالربد ،ككذا قو٥بمٰ :بذؼ الفاعل لعظمتو ،كحقارة ا٤بفعوؿ أك

بالعكس ،أك ا١بهل بو ،أك للخوؼ عليو أك منو ،ك٫بو ذلك فإنو تطفل منهم على صناعة
البياف" ،3كبذلك يوضح ابن ىشاـ ما يدخل من دراسة ا٢بذؼ ضمن ٚبصص النحوم.
أما يف العصر ا٢بديث تعالت كثّب من األصوات مطالبة بتجديد النحو ،كمن بْب ىذه
األصوات (أٞبد عبد الستار ا١بوارم) الذم عزا كثّبا من ا﵀ذكفات إىل غلبة ا٤بنطق على منهج
النحاة ،فقاؿ" :كٜبة جانب آخر يستهل التأمل كالتفكّب ،ذلك أف القدامى قد احتكموا إىل
ا٤بنطق كرسومو ،فيحذؼ أك يذكر ،كيقدـ أك يؤخر ،استجابة لدكاع ال تتعلق با٤بنطق كال ٚبضع
لو" .4كما ٪بد صاحب كتاب ظاىرة ا٢بذؼ يف الدرس اللغوم ،قد خليص إىل أف كثّبا من
تقديرات النحويْب القدماء للمحذكفات أصبح مقبوال يف ضوء النظرية التحويلية الٍب تضع اعتبارا
مهما ٤با يسمى بالبنية العميقة ،أك الَبكيب الباطن ،كتعِب ببياف العبلقة بْب ىذا الَبكيب
كالَبكيب الظاىر ،أك ما يسمى بنية السطحية كالبنية العميقة تقابل األصل ا٤بقدر عند القدماء.1
كخبلصة القوؿ إف النحويْب ا٤بتقدمْب أٝبعوا على القوؿ با٢بذؼ ،كما قاؿ بو أكثر
ا﵀دثْب كلكنهم رفضوا الكثّب من التقديرات .كإف الببلغيْب مل يقولوا با٢بذؼ إال استنادا إىل
أقواؿ النحويْب.

 -1سورة العنكبوت اآلية.61
 -2سورة النحل اآلية.71
 -3مغِب اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت
لبناف ط1999/1ـ ،ج 2ص.748
 -4ا٢بذؼ بْب النحويْب كالببلغيْب -دراسة تطبيقية ،حيدر حسن عبيد ،دار الكتاب العلمية بّبكت ط2003/1ـ،
ص.16
 -1يراجع ظاىرة ا٢بذؼ يف الدرس اللغوم ،طاىر سليماف ٞبودة ،الدار ا١بامعية االسكندرية مصر ط1999/1ـ،
ص.265
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شركط الحذؼ:ذكر العلماء للحذؼ يف العربية شركطا كثّبة ،كقد عدىا العلماء ا٤بتأخركف ضمن شركط
ا٢بذؼ يف القرآف الكرَل ،كىي كاآليت:1
يشَبط النحاة لصحة ا٢بذؼ كجود دليل مقايل أك مقامي كأف ال يكوف يف ا٢بذؼ ضرر
معنوم أك صناعي يقتضي عدـ صحة التعبّب يف ا٤بعيار النحوم .فالدليل ا٤بقايل قد يكوف بوجود
دليل لفظي على ا﵀ذكؼ كقولو تعاىل﴿ :كقً ً ً
ىنز ىؿ ىربُّ يك ٍم قىاليوا ىخ نيرا﴾،2
ين ات ىق ٍوا ىماذىا أ ى
يل للَّذ ى
ى ى
3
أم :أنزؿ خّبا ،ك٫بو قولك :شهرا٤ ،بن قاؿ :كم قضيت يف ا٣بارج ؟ أم :قضيت شهرا .
كمن ذلك أف يكوف يف التعبّب مبتدأ ال خرب لو ،أك خرب ال مبتدأ لو٫ ،بو قولو تعاىل:

قوهـ يم ٍن ىك يرك ىف﴾ ،4أك أف يكوف يف التعبّب اسم منصوب ،فتعلم أنو
﴿ف ىقاليوا ىس ىال نما قى ى
اؿ ىس ىال هـ ٍ
البد لو من ناصب فتقدره إف مل يكن مذكورا٫ ،بو تعسا لو كتبا لو ،إىل غّب ذلك من ا٤بواطن الٍب
يدؿ عليها ا٤بقاؿ.
كالدليل ا٤بقامي أك ا٢بايل كىو الذم يدؿ عليو ا٤بقاـ ،كأف تقوؿ ٤بن كاف يتكلم كسكت:
حديثك ،أم :أكمل ،كأف يكوف ا﵀ذكؼ معلوما للمخاطب أك متعارفا عليو بْب الناس ٫بو
(فبلف عنده قلب) أك (عنده معدة) على معُب أف عنده مرض قلب أك مرض معدة اعتمادا على
الفهم العاـ الذم تعارؼ عليو الناس ،كال شك أهنم ال يعنوف أف عنده قلبا أك معدة على ظاىر
ما يقتضيو الكبلـ.
كمن ذلك ما يدؿ عليو السياؽ كحذؼ جواب الشرط أك جواب القسم أك حذؼ تعبّب
ت بً ًو ال ً
﴿كلى ٍو أ َّ
ت
ٍجبى ي
قرىآ نا يس ىير ٍ
اؿ أ ٍىك قيطّْ ىع ٍ
ىف ٍ
ما اعتمادا على السياؽ الذم كرد فيو كقولو تعاىل :ى

 -1يراجع الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص ،115 ،108اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي ،ج 3ص،195
.201
 -2سورة النحل اآلية.30
 -3يراجع ا١بملة العربية تأليفها كأقسامها ،فاضل صاٌف السامرائي ،دار الفكر عماف ط2007/2ـ ،ص.75
 -4سورة الذاريات اآلية.25
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ً
ض أ ٍىك يكلّْ ىم بً ًو ال ىٍم ٍوتىى بى ٍل لًلَّ ًو ٍاأل ٍىم ير ىج ًم نيعا﴾ ،1مل يذكر ا١بواب اعتمادا على ما يفهم
بًو ٍاأل ٍىر ي
من السياؽ.
كل ما يتصل
كيعترب كضوح ا٤بعُب ك ٍأمن اللٌٍبس من أىم الشركط الٍب ٯبب مراعاهتا مع ٌ
بالنشاط اللغوم كظواىره ا٤بختلفة؛ كاالختصار ،كاالستغناء ،كا٢بذؼ ،كالتقدَل ،كالتأخّب،
كالتضمْب ،كغّب ذلك.
ِب على االختصار كالتأكيد
كأال يكوف مؤٌكدا :أل ٌف ا٢بذؼ مناؼ للتأكيد إ ٍذ ا٢بذؼ ٍمب ٌ
اف لى ً
احر ً
ً
الزجاج يف قولوَّ ﴿ :
اف ﴾ ،2أ ٌف
رد
ِب على الطوؿ ،كمن مثٌ ٌ
الفارسي على ٌ
س ى
إف ىى ىذ ى
ٌ
ٍمب ٌ
التقدير :إ ٌف ىذاف ٥بما ساحراف ،فقاؿ :ا٢بذؼ كالتوكيد بالبلـ متنافياف ك ٌأما حذؼ الشيء لدليل
كتوكيده فبل تنايف بينهما؛ أل ٌف ا﵀ذكؼ لدليل كالثابت.
اختصار
ا٤بختصر :كمن مثٌ مل ٍٰب ٍ
أال ٌ
الفعل؛ ألنٌو ٍ
اختصار ٍ
يؤدم ح ٍذفو إىل ٍ
ذؼ اسم ٍ
للفعل ،كقاؿ ابن جِب يف ا﵀تسب" :أخربنا أبو علي قاؿ:حذؼ ا٢برؼ ليس بقياس؛ أل ٌف
ٍ
ذىبت ٙبذفها لكنت ٨بٍتصرا ٥با ىي أيضا
لضرب من االختصار ،فلو ٍ
ا٢بركؼ إٌ٭با دخلت الكبلـ ٍ
إجحاؼ بو حذؼ" .3كيرل ابن ىشاـ أنٌو "جرت عادة النٌحويٌْب أف يقولوا
كاختصار ٍ
ا٤بختصر ٍ
ٰبذؼ ا٤بفعوؿ اختصارا كاقتصارا ،كيريدكف باالختصار ا٢بذؼ لدليل كباالقتصار ا٢بذؼ لغّب
دليل ،كٲبثلونو بنحو :كلوا كاشربوا؛ أم :أكقعوا ىذين الفعلْب " ،1ىذا؛ كيشيع ا٢بذؼ كمظاىره
العريب كالصرؼ؛ كذلك أل ٌف "العرب قد حذفت ا١بملة كا٤بفرد كا٢برؼ
يف معظم أبواب النٌحو ٌ
كا٢بركة ،كليس من شيء من ذلك إال عن دليل عليو ،كإال كاف فيو ضرب من تكليف علم
2
كيبْب لنا كظيفة ا٢بذؼ كشدة تأثّبه على ا٤بتلقي ما
جبلء،
األمر
يد
ز
ي
ك٩با
.
الغيب يف معرفتو"
ٌ
ذكره الدكتور ٧بمد أبو موسى يف حديثو عن ا٢بذؼ ضمن حديثو عن أحواؿ ا٤بسند إليو ،كمن
ذلك قولو" :كيف طبع اللغة أف تسقط من األلفاظ ما يدؿ عليو غّبه ،أك ما يرشد إليو سياؽ
 -1سورة الرعد اآلية. 31
 -2سورة طو اآلية.63
 -3األشباه كالنظائر ،جبلؿ الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية بّبكت ،ج 1ص.56
 -1مغِب اللبيب ،ابن ىشاـ ،ج 1ص.797
 -2يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 2ص.692
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الكبلـ أك داللة ا٢باؿ ،كأصل ببلغتها يف ىذه الوجازة الٍب تعتمد على ذكاء القارئ كالسامع،
كتعوؿ على إثارة حسو ،كبعث خيالو كتنشيط نفسو ،حٌب يفهم بالقرينة كيدرؾ باللمحة ،كيفطن
إىل معاٍل األلفاظ الٍب طواىا التعبّب ،كا٤بتذكؽ لؤلدب ال ٯبد متاع نفسو يف السياؽ الواضح
جدا ،كا٤بكشوؼ إىل حد التعرية ،كالذم يسيء الظن بعقلو كذكائو ،كإ٭با ٯبد متعة نفسو حيث
يتحرؾ حسو كينشط ،ليستوضح كيتبْب ،كيكشف األسرار كا٤بعاٍل كراء اإلٰباءات كالرموز ،كحْب
يدرؾ مراده ،كيقع على طلبتو من ا٤بعاٍل يكوف ذلك أمكن يف نفسو" ،1كلذلك يقوؿ ابن جِب:
"إ ٌف العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا -أك حذفت الكلمة كلٌها -راعت حاؿ ما بقي منو،
فإف كاف ٩بٌا تقبلو أمثلتهم أقركه على صورتو"2؛ أل ٌف حذؼ ما حذؼ من الكلمة يبقي منها بعده
مثاال مقبوال ،مل يكن لك ب ٌد يف االعتزاـ عليو.
﴿ال أيق ً
ٍس يم بً ٍيوًـ ال ًٍقيى ىام ًة﴾ ،3كالتقدير (ألنا
كمن األدلة الصناعية النحوية كقولو تعاىل :ى
أقسم) ،ألف فعل ا٢باؿ ال يقسم عليو ،كيف قولو تعاىل﴿ :قىاليوا تىاللَّ ًو ت ٍفتىأي﴾ ،4كالتقدير "ال تفتأ"؛
ألنو لو كاف ا١بواب مثبتا دخلت البلـ كالنوف ،كال بد من تقدير (ال) يف ىذا الَبكيب ،كمن
شركط ا٢بذؼ :أال يكوف ا﵀ذكؼ كا١بزء فبل ٰبذؼ الفاعل ،كال نائبو ،كال مشبهو .أم :أ ٌف
الفاعل يضمر أصح من أف يقاؿ حذؼ ،كىناؾ من ذكر أف الفاعل ٰبذؼ إذا بِب الفعل
للمجهوؿ.
كمن خبلؿ ما ذكر ٪بد أ ٌف الشرط الثاٍل مكمل لؤلكؿ كمبِب عليو ،فا٤بقصود أال يكوف
ا﵀ذكؼ كا١بزء ىو عدـ حذؼ الفاعل كال نائبو إال إذا ترؾ دليبل عليو أك تقدـ ذكره كىذا ما
يدؿ عليو
رآه (حسن عباس) فذكر أف للحذؼ شرطْب يف قولو" :إ ٌف ا٢بذؼ جائز يف كل ما ى
دليل بشرط أال يتأثر ا٤بعُب ٕبذفو ،كيريدكف بالدليل :القرينة ا٢بسية ،كمنها اللفظية ،أك العقلية الٍب

 -1خصائص الَباكيب٧ ،بمد أبو موسى ،ص.190 ،189
 -2ا٣بصائص ،ابن جِب ،ج3ص.115
 -3سورة القيامة اآلية.1
 -4سورة يوسف اآلية.85
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ترشد إىل لفظ ا﵀ذكؼ كمعناه كإىل مكانو يف ٝبلتو ،كيريدكف بعدـ تأثر ا٤بعُب بقاءه على حالو
قبل ا٢بذؼ ،فبل ينقص كال يصيبو لبس أك خفاء".1
كما ٪بد أ ٌف (طاىر سليماف ٞبودة) ذىب مذىب (حسن عباس) بقولو" :ال ب ٌد عند
كقوع ا٢بذؼ من الدليل على ا﵀ذكؼ يتمثل يف قرينة أك قرائن مصاحبة حالية أك عقلية أك
لفظية ،فالقرينة ال ٌدالة تع ٌد أىم شركط ا٢بذؼ يليها يف األٮبية أال يؤدم ا٢بذؼ إىل لبس يف
ا٤بعُب" ،2كا٤بقصود ىنا أ ٌف ا٢بذؼ ال ب ٌد لو من دليل ،سواء ٛبثٌل يف قرينة حالية أك عقلية.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف النحويْب كانوا ال ٰبذفوف إال إلفادة معُب خاص ،كتضمْب
الكبلـ ما يدؿ على ا﵀ذكؼ.
كظائف الحذؼ:للحذؼ عند علماء العربية كظائف عديدة ،أٮبها:3
 -1االختصار كاالحتراز عن العبث لظهوره:
اؿ لى ٍن ىترانًي﴾ ،4أم :ذاتك ،5فاالحَباز عن العبث
ك قى ى
كمنو قولو﴿ :أى ًرنًي أىنٍظيٍر إًلىٍي ى
ٯبعل الَبكيب اللغوم أكثر ٛبسكا ،كيبعد الَبكيب عن اإلطالة ا٤بملة ،أل ىف ذكر الشيء ا٤بعلوـ
كاالستطالة فيو يعد عبثا.

 -2التنبيو:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف الزماف يتقاصر عن اإلتياف با﵀ذكؼ ،كأ ٌف االشتغاؿ بذكره
يفضي إىل تفويت ا٤بهم ،كىذه ىي فائدة باب التحذير كاإلغراء ،1ألنك إذا قلت ٨باطبا
أحدىم :ا١بدار ،فيكوف ا٤بطلوب يف ىذه اللفظة سرعة لتجنب ا٣بطر ،أما إذا قلت :احذر

 -1النحو الوايف ،حسن عباس ،دار ا٤بعارؼ القاىرة ط ،3ج 4ص.46
 -2ا٢بذؼ يف الدرس اللغوم ،طاىر سليماف ٞبودة ،ص.103
 -3يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.63
 -4سورة األعراؼ اآلية.142
 -5مغِب اللبيب ،ابن ىشاـ ،ج 2ص.794
 -1اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ج2ص.146
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ا١بدار ،فيستهلك النطق ّٔذه ا١بملة طاقة لغوية ،غّب كاردة يف االختصار ،فتفوت الفرصة على
ا٤بخاطب من ٘باكز ا١بدار كالبعد عنو.

 -3التفخيم كاإلعظاـ لما فيو من اإلبهاـ:
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :ك ًسي ىق الَّ ًذين ات ىقوا ربهم إًلىى ال ً
كىا
ٍجنَّة يزىم نرا ىحتَّى إً ىذا ىجاءي ى
ى
ى ٍ ىيٍ
ى
1
ً
ًً
ين﴾  ،فحذؼ ا١بواب
ابها ىكقى ى
ىكفيتً ىح ٍ
نتها ىس ىال هـ ىعلىٍي يك ٍم ط ٍبتي ٍم فىا ٍد يخلي ى
اؿ لى يه ٍم ىخ ىز ى
ىبو ى
وىا ىخالد ى
تأى
(إذا) كاف كصف ما ٯبدكنو ،كيلقونو عند ذلك ال يتناىى ،فجعل ا٢بذؼ دليبل على ضيق
الكبلـ عن كصف ما يشاىدكنو ،كتركت النفوس تقدر ما شاءتو ،كال تبلغ مع ذلك كٍنو ما
ىنالك.2
 -4التخفيف لكثرة دكرانو في الكالـ:

ك إًنَّ ً
است ٍغ ًف ًرم لً ىذنٍبً ً
ك
وس ي
ف أى ٍع ًر ٍ
ض ىع ٍن ىى ىذا ىك ٍ
ٙبذؼ (يا) يف النداء ،كقولو تعاىل﴿ :يي ي
ت ًمن ال ى ً ً
ً
ين﴾ ،3أم :أراد (يا يوسف).
ٍخاطئ ى
يك ٍن ى

 -5صيانتو عن ذكره تشريفا:

السماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىما
ين قى ى
﴿قى ى
اؿ ىر ُّ
اؿ فً ٍر ىع ٍو يف ىكىما ىر ُّ
ب َّ ى ى
ب ال ىٍعالىم ى
﴾ ،4فحذؼ فيها ا٤ببتدأ يف جواب االستفهاـ أم( :ىو رب) أل ىف

كمنو قولو تعاىل:
ًً
ين
ي
بينه ىما إً ٍف يك ٍنتي ٍم يموقن ى
5
(موسى) استعظم حاؿ فرعوف ،كإقدامو على السؤاؿ ،فأضمر اسم ا﵁ تعظيما كتفخيما .

 -6صيانة اللساف عنو كتحقيرا لو:

فه ٍم ىال ٍيرًجعيو ىف﴾ ،1أم :ىم ،أك ا٤بنافقوف.
﴿ص ّّم بي ٍك هم عي ٍم هي ي
كمنو قولو تعاىل :ي

 -1سورة الزمر األية.37
 -2يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ج 2ص.146
 -3سورة يوسف اآلية.29
 -4سورة الشعراء اآليتاف.24 ،23
 -5يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ج 2ص.147
 -1سورة البقرة اآلية.49
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اؾ ٍنعب يد كإًيَّ ى ً
ين﴾ ،1التقدير( :على العبادة) ،كعلى
اؾ نى ٍستىع ي
 -7قصد العموـ :كقولو تعاىل﴿ :إًيَّ ى ي ى
أمورنا كلها.

 -8قصد البياف بعد اإلبهاـ:

كما يف فعل ا٤بشيئة ،كقولو تعاىل﴿ :كلىو ىشاء لىه ىدا يكم أ ً
ين﴾ ،2أم( :كلو شاء
ىٍ ى ى ٍ ٍ
ىج ىمع ى
ىدايتكم ٥بداكم) فإنو إذا ٠بع السامع( :كلو شاء) تعلقت نفسو ٗبشيئتو عليهم ،ال يدرم ما ىو
(أم فعل ا٤بشيئة) فلما ذكر ا١بواب ،استباف بعد ذلك ،كأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط ،ألف
مفعوؿ ا٤بشيئة مذكور يف جوأّا ،كقد يكوف ا٢بذؼ مع غّبىا استدالال بغّب ا١بواب.
 -كظائف الحذؼ في تفسير البيضاكم:

كيف خضم ما أفرزتو مواقف العلماء من ا٢بذؼ ،تقف الدراسة على مواقع منتقاة من
تفسّب البيضاكم ٧باكلة استنباط موقف البيضاكم من ىذا اإلجراء ككيفية التعامل معو.
إ ٌف ا٤بدخل الطبيعي لفهم أم نص من النصوص ،ىو اإلحاطة ٗبعاٍل ألفاظو ٕبسب
الوضع اللغوم ،كالقرآف الكرَل تنطبق عليو ىذه القاعدة .كقد تناكؿ البيضاكم ا٢بذؼ يف تفسّبه،
كبْب كظيفتو الببلغية كا١بمالية ،كمن النماذج الٍب اخَبناىا من التفسّب ما يلي:
ٌ
أكال :حذؼ المسند إليو:

البد من كجوده فيها ،كقد ٰبذؼ
ا٤بسند إليو ىو ركن ركْب من أركاف ا١بملة ،لذلك كاف ى
أحيانا لقرينة تدؿ عليو ،كلوال ىذه القرينة ٤با عرؼ سبب ىذا ا٢بذؼ ،ك٢بذؼ ا٤بسند إليو يف
تفسّب البيضاكم كظائف كثّبة ،أٮبها:
 -1تكثير الفائدة:

كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :فىص ٍبػر ج ًميل كاللَّوي الٍمستىػعا يف ىعلىى ما تى ً
ص يفو ىف﴾ ،1كيقوؿ
يٍ ى
ى
ىه ى ه ى
البيضاكم" :فأمرم صرب ٝبيل ،أك فصرب ٝبيل أٝبل" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية
الكرٲبة احتمالْب يف ا٢بذؼ:
 -1سورة الفاٙبة اآلية.4
 -2سورة النحل اآلية. 09
 -1سورة يوسف اآلية.18
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.173
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 حذؼ ا٤بسند إليو يف قولو (أمرم) أك (صربم) صرب ٝبيل ،كىو (ا٤ببتدأ). حذؼ ا٤بسند يف قولو (أٝبل يب) ،أم :فصرب ٝبيل أٝبل يب كأكىل ،كىو (ا٣برب)كيف ىذين االحتمالْب للحذؼ تكثّب الفائدة ،كالوظيفة من ترجيح ا٢بذؼ ىنا ىي تكثّب
الفائدة باحتماؿ أمرين عند ا٢بذؼ ،أم :فصرب ٝبيل أكىل من ا١بزع ،كالصرب ا١بميل ىو الذم ال
شكول فيو إىل أحد إال إىل ا٣بالق سبحانو كتعاىل.
ً
يل) خرب أك مبتدأ ،لكونو
كقد ٌ
كضح ىذا القوؿ الز٨بشرم من قبل إذ قاؿ(" :فى ى
صٍبػهر ىٝب ه
موصوفا ،أم :فأمرم صرب ٝبيل ،أك فصرب ٝبيل أمثل" ،1كاستحسن ىذا القوؿ كبل من النسفي،
2
ً
يل) رفع
كأيب حياف ،كأيب السعود  .كأكمأ إىل ىذا القوؿ –أيضا– ابن عطية ،إذ قاؿ(" :فى ى
صٍبػهر ىٝب ه
إما على حذؼ االبتداء كإما على حذؼ ا٣برب :إما على تقدير :فشأٍل صرب ٝبيل ،كإما على
تقدير فصرب ٝبيل أمثل" .3كيرل الرازم أف ا٢بذؼ يف ىذه اآلية الكرٲبة فيو اختبلؼ ،حيث
يقوؿ" :منهم من قاؿ :إنٌو مرفوع باالبتداء ،كخربه ٧بذكؼ ،كالتقدير :فصرب ٝبيل أكىل من ا١بزع،
كمنهم من أضمر ا٤ببتدأ قاؿ ا٣بليل :الٌذم أفعلو صرب ٝبيل .كقاؿ قطرب :معناه :فصربم صرب
4
كل من صاحب السراج ا٤بنّب،
الغرض
ىذا
يف
كتبعو
،
الفراء :فهو صرب ٝبيل"
ٝبيل .كقاؿ ٌ
ٌ
كالشوكاٍل يف تفسّبه ،5بأ ٌف الغرض من ىذا ا٢بذؼ ىو لتكثّب الفائدة.
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أ ٌف
ىناؾ اتفاؽ مع البيضاكم يف احتماؿ ىذا ا٢بذؼ ،كالغاية منو تكثّب الفائدة ،ألف يعقوب عليو
السبلـ كاف كاثقا بأف أبناءه كاذبوف يف الصفة ،ككاثقا بأهنم أ٢بقوا بيوسف عليو السبلـ أذل،
ك٥بذا كاف التعبّب ٕبذؼ ا٤بسند إليو يف غاية الببلغة.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.451
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،100مفاتيح الغيب ،أبو حياف األندلسي ،ج 6ص ،251إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 4ص.301
 -3ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 3ص.227
 -4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 18ص.430
 -5يراجع السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 2ص ،96فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.14
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 -2التحقير:

ً
ً ً ً
ك تىػ ىقلُّ َّ ً
اى ٍم
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
﴿ال يىػغيَّرنَّ ى
يل ثي َّم ىمأ ىٍك ي
ب الذ ى
ي
ين ىك ىف يركا في الٍب ىالد ىمتىاعه قىل ه
ىج ىهن ً
اد﴾ ،1كالشاىد قولو( :متاع قليل) ،كيقوؿ البيضاكم" :خرب مبتدأ ٧بذكؼ،
س ال ًٍم ىه ي
ي
َّم ىكب ٍئ ى
2
أم :ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدتو يف جنب ما أعد ا﵁ للمؤمنْب"  ،كيستشف من كبلـ
البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند إليو ،كتقديره :ذلك متاع قليل ،كالغاية من ىذا
ا٢بذؼ ،أنو بْب ٥بم حقارةى ما أيكيتى ىؤالء من حظوظ الدنيا ،كذى ىكر أهنا متاعه قليل زائل ،فبل
ينبغي للعاقل أف يوازف بينو كبْب النعيم ا٣بالد ا٤بقيم.
كا٤ببلحظ ىنا أيضا أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعو الرازم،
كالنسفي ،كصاحب السراج ا٤بنّب .3كيرل أبو السعود أف ا٢بذؼ يف ىذه اآلية الكرٲبة مقاـ ذـ،
حيث يقوؿ" :خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ أم ىو متاع قليل ال قدر لو يف جنب ما ذكر من ثواب اللٌو
اليم فلينظر مب
تعاىل قاؿ عليو السبلـ ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما ٯبعل أحدكم أصبعو يف ٌ
يضر فقدانو لفاقديو".4
يرجع فإذف ال ٯبدم كجوده لواجديو كال ٌ
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين؛ ىو أف يف اآلية ىي حذؼ
ذـ ٥بم كإيذاف بأف
ا٤بسند إليو ،كالوظيفة الببلغية من ىذا ا٢بذؼ ترؾ ذكره ٙبقّبا للدنيا ،ألنو ٌ
أنفسهم كاكتسبتو أيديهم.
مصّبىم إىل جهنم ،كذلك ٩با جنتو ي
 -3داللة الكالـ عليو:

ت التػَّراقًي كقًيل من ر و
كمنو قولو تعاىل ﴿ :ىك َّال إًذىا بػلىغى ً
اؽ ىكظى َّن أىنَّوي ال ًٍف ىرا يؽ﴾ ،1كالشاىد
ى
ى ى ى ى ىٍ ى
قولو( :بػلىغى ً
ت التػىَّراقً ىي) ،كيقوؿ البيضاكم" :إذا بلغت النفس أعايل الصدر كإضمارىا من غّب ذكر
ى
لداللة الكبلـ عليها" ،2كيشّب البيضاكم إىل ىذه الكرٲبة بأ ٌف فيها حذؼ ا٤بسند إليو ،أم :فاعلو
 -1سورة آؿ عمراف اآليتاف.197 ،196
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.56
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،458مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 9ص ،471السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب
 يراجع ٌالشربيِب ،ج 1ص.276
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 2ص.135
 -1سورة آؿ عمراف اآليات .28 ،27 ،26
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.267
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ضمّب مستَب يعود على الركح ،كالفائدة من ىذا ا٢بذؼ لداللة الكبلـ عليها ،كألنو تعاىل يصف
الركح فيها ا١بسد.
تلك ا٢بالة الٌٍب تفارؽ ٌ
كيوضح الز٨بشرم ىذا الكبلـ فيقوؿ" :كالضمّب يف (بلىغى ً
ت) للنفس كإف مل ٯبر ٥با ذكر،
ٌ
أل ٌف الكبلـ الذم كقعت فيو يدؿ عليها" ،1كتبعو النسفي ،كأبو حياف .2كأمأ إىل ىذه الوظيفة
ىنه ٍم ٍيوىـ
الزركشي بقولو" :كمنها تقدـ ما يدؿ على ا﵀ذكؼ ،كما يف سياقو ،كقولو تعاىل ﴿ :ىكأ ي
اعةن ًم ٍن ىنها ور بىىالغه﴾ ،3أم :ىذا ببلغ".4
وع يدك ىف لى ٍم يلٍبىثيوا إًَّال ىس ى
ىيرٍك ىف ىما يي ى

كنستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند إليو ،كالوظيفة الببلغية ىي
ا٢بذؼ كسياؽ الكبلـ يدؿ عليو ،فسياؽ اآلية يردع كل من يؤثر ال ٌدنيا على اآلخرة ،ك٥بذا جاء
ذكر ا٤بوت كبلوغ األنفس الَباقي.

 -4االستغناء:

5
ً َّ ً
ً َّ ً
َّ
ين)
﴿كي ٍنذ ىر الذ ى
كمنو قولو تعاىل :ى
ين قىاليوا اتَّ ىخ ىذ اللوي ىكلى ندا﴾  ،كالشاىد قولو ( :ىكيٍنذ ىر الذ ى

كقاؿ البيضاكم" :خصهم بالذكر ككرر اإلنذار متعلقان ّٔم استعظامان لكفرىم ،كإ٭با مل يذكر ا٤بنذر
بو استغناء بتقدـ ذكره" ،6كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند إليو،
كتقدير ا﵀ذكؼ :ىو الفاعل ا٤بستَب الذم يعود على ٧بمد صلى ا﵁ عليو كسلم كالغاية من ىذا
ا٢بذؼ ٢بملو على معُب ً
الضار من غّب اعتبار يحلوؿ ا٤بن ىذ ًر بو على ا٤بن ىذر
٦برد اإلخبا ًر با٣برب ّْ
ىنذ ًر النَّاس كب ّْ َّ ً
كما يف قولو تعاىل﴿ :أ ٍف أ ً
ىف لى يهم قى ىدـ ً
ص ٍد وؽ ًعن ىد ىربّْ ًه ٍم﴾،1
آمنيوا أ َّ ٍ ى
ين ى
ى ىى
ش ًر الذ ى
ً
خلو النظ ًم الكرَل عن الداللة على حلوؿ ً
من عدا ىذه الفرقة،
البأس الشديد على ٍ
ييفضي إىل ٌ
الفاعل) يف األفعاؿ الثبلثة ضمّب الكتاب أك ضمّب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
كٯبوز أف يكوف ( ي

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.663
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،573البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 10ص.343
 -3سورة األحقاؼ اآلية.35
 -4الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.110
 -5سورة الكهف اآلية.4
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.272
 -1سورة يونس اآلية.3
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كسلم .1كقد تساءؿ الز٨بشرم عن كظيفة ا٢بذؼ يف ىذه اآلية ،فقاؿ" :فإف قلت :مل اقتصر
على أحد مفعويل أنذر؟ قلت :قد جعل ا٤بنذر بو ىو الغرض ا٤بسبوؽ إليو ،فوجب االقتصار
ً َّ ً
ين قاليوا اتَّ ىخ ىذ اللَّوي ىكلىدان﴾ متعلقا
﴿كي ٍنذ ىر الذ ى
عليو .كالدليل عليو تكرير اإلنذار يف قولو :ى
با٤بنذرين من غّب ذكر ا٤بنذر بو" ،2كاستحسن أيضا ىذا الكبلـ النسفي ،3حينما ٌبْب أ ٌف الغرض
من ىذا ا٢بذؼ ىو االستغناء.

كأليب حياف كبلـ لطيف ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :كحذؼ ىنا ا٤بفعوؿ
صرح با٤بنذر يف قولو حْب
ٌ
كصرح با٤بنذر بو ،ألنٌو ىو الغرض ا٤بسوؽ إليو فاقتصر عليو ،مثٌ ٌ
األكؿ ٌ
ً َّ ً
ين قاليوا اتَّ ىخ ىذ اللَّوي ىكلىدان﴾ ،فحذؼ ا٤بنذر ٌأكال لداللة الثٌاٍل
﴿كي ٍنذ ىر الذ ى
كرر اإلنذار فقاؿ :ى
ٌ

يكرر
عليو ،كحذؼ ا٤بنذر بو لداللة ٌ
األكؿ عليو ،كىذا من بديع ا٢بذؼ كجليل الفصاحة ،ك٤بٌا مل ٌ
ا٤ببشر بو ،كالظٌاىر أ ٌف (ليٍنذر) متعلٌقة (بأنزؿ)" ،4كتبعو يف ىذا القوؿ
با٤ببشر ك ٌ
البشارة أتى ٌ
صاحب (تفسّب اللباب) ،5كىذا من خبلؿ ًذ ٍكر الغرض من ىذا ا٢بذؼ.
ككجو آخر ذكره الشوكاٍل حيث يقوؿ" :كتقدَل اإلنذار على التٌبشّب إلظهار كماؿ العناية
الشديد ،لتق ٌدـ
كرر اإلنذار كذكر ا٤بنذر ٣بصوصو كحذؼ ا٤بنذر بو ،كىو البأس ٌ
بزجر الك ٌفار ،مثٌ ٌ
1
ا٤ببشر
ذكره"  .أما الطاىر بن عاشور فيقوؿ" :كقد حذؼ ىنا ا٤بنذر بو اعتمادا على مقابلو ٌ
2
كيبْب ابن عاشور سبب ا٢بذؼ ،كىو مقابلة ا٤ببشر بو.
بو" ٌ ،
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف الوظيفة الببلغية من
خص بالذكر
حذؼ ا٤بسند إليو ،ىي لبلستغناء عن ذكر الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ألنو ٌ
اليهود كالنٌصارل كبعض ك ٌفار قريٍش ،كىم القائلوف بأ ٌف ا٤ببلئكة بنات اللٌو ،فذكر سبحانو ٌأكال
خاصة ىي بعض جزئيٌات تلك
قضيٌة كلٌيٌة ،كىي إنذار عموـ الك ٌفار ،مثٌ عطف عليها قضيٌة ٌ
 -1يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 5ص.203
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.703
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.286
 -4البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.136
 -5يراجع اللباب يف علوـ الكتاب ،النعماٍل ،ج 12ص.418
 -1فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.319
 -2التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 15ص.250
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الكلٌيٌة ،تنبيها على كوهنا أعظم جزئيٌات تلك الكلٌيٌة ،1كتكرار اإلنذار متعلقا ّٔم كاستعظاما
لكفرىم.
 -5التفخيم كالتعظيم:

كمن أمثلتو قولو تعاىل ﴿ :ىش ٍهر رمضا ىف الَّ ًذم أينٍ ًز ىؿ فً ًيو الٍ يقرآ يف ى ً
َّاس كبػيّْ و
نات ًم ىن
دل للن ً ى ى
ي ىى
ٍ ي ن
الٍهدل كالٍ يفر ً
قاف﴾ ،2كالشاىد قولو ( :ىش ٍه ير ىرىمضا ىف) ،كيقوؿ البيضاكم" :خرب مبتدأ ٧بذكؼ
ي ى ٍ
تقديره ذلكم شهر رمضاف ،فعلى حذؼ ا٤بضاؼ ألمن االلتباس،كإ٭با ٠بوه بذلك إما الرٛباضهم
فيو من حر ا١بوع كالعطش ،أك الرٛباض الذنوب فيو ،أك لوقوعو أياـ رمض ا٢بر حْب ما نقلوا
أ٠باء الشهور عن اللغة القدٲبة" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة فيها حذؼ
ا٤بسند إليو ،كتقدير ا﵀ذكؼ( :ذلكم شهر رمضاف) ،كالغرض من حذؼ اسم اإلشارة للتفخيم
كالتعظيم.
كا٤ببلحظ ىنا ،أ ٌف البيضاكم يتفق مع الز٨بشرم ،كابن عطية ،كتبعهما يف ىذا االتفاؽ
كل من صاحب كتاب (اللباب) ،كصاحب (السراج ا٤بنّب) .4ككجو آخر ذكره
الفراء كاألخفش أنٌو خرب مبتدأ ٧بذكؼ بدؿ من قولو( :أيٌاما)،
الرازم ،إذ قاؿ" :كىو قوؿ ٌ
كأنٌو قيل :ىي شهر رمضاف ،أل ٌف قولو ( :ىش ٍه ير ىرىمضا ىف) تفسّب لؤليٌاـ ا٤بعدكدات كتبيْب ٥با".1
كيرل النسفي أ ٌف ا﵀ذكؼ يف ىذه اآلية الضمّب ،حيث يقوؿ" :خرب مبتدأ ٧بذكؼ ،أم :ىو
شهر ،كالرمضاف مصدر رمض إذا احَبؽ من الرمضاء فأضيف إليو الشهر كجعل علما كمنع
الصرؼ للتعريف كاأللف كالنوف ك٠بوه بذلك الرٛباضهم فيو من حر ا١بوع كمقاساة شدتو كألهنم
٠بوا الشهور باألزمنة الٍب كقعت فيها".2

 -1يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص.425 ،424
 -2سورة البقرة اآلية.185
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.124
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،227ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 1ص ،254اللباب يف علوـ الكتاب ،سراج
 يراجع ٌالدين النعماٍل ،ج 3ص ،273السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.119
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 5ص.250
 -2مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.159
040

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

ٌأما العبلمة ابن عاشور فيقوؿ" :كحذؼ ا٤بسند إليو جار على طريقة االستعماؿ يف
ا٤بسند إليو إذا تق ٌدـ من الكبلـ ما فيو تفصيل كتبيْب ألحواؿ ا٤بسند إليو فهم ٰبذفوف ضمّبه،
يصح أف يكوف التٌقدير ىي شهر رمضاف
جوزت أف يكوف ىذا الكبلـ نسخا لصدر اآلية مل ٌ
كإذا ٌ
الشهر فليصمو ،كاقَباف ا٣برب
فيتعْب أف يكوف شهر رمضاف مبتدأ خربىم قولو :فمن شهد منكم ٌ
ٌ
بالشرط كمثلو كثّب يف القرآف كيف
بالفاء حينئذ مراعاة لوصف ا٤ببتدأ با٤بوصوؿ الٌذم ىو شبيو ٌ
كبلـ العرب" ،1أل ٌف حذؼ ا٤بسند إليو جار على طريقة االستعماؿ.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية الكرٲبة٪ ،بد أف ا٤بفسرين يتفقوف مع البيضاكم يف
اآلية الكرٲبة بأف فيها حذؼ ا٤بسند إليو ،كالقيمة الببلغية من ىذا ا٢بذؼ للتفخيم كالتعظيم٤ ،با
فيو من إّٔاـ لذىاب الذىن يف كل مذىب ،كتشوقو إىل ما ىو ا٤براد ،فّبجع قاصرا عن إدراكو،
فعند ذلك يعظم شأنو ،كيعلو يف النفس مكانة.
 -6ضيق الصدر عن إطالة الكالـ:

كيرجع ذلك إىل ما يكوف فيو ا٤بتكلم من ضجر أك حزف ،كأمل ،أك ملل كسأـ ،أك إىل
خوفو من فوات فرصة ،أك إىل ٠باعو أمرا غريبا يدعو إىل التعجب كيثّب االستغراب ،2كقولو تعاىل
حكاية عن زكج سيدنا إبراىيم حينما بشرىا ا٤ببلئكة باإل٪باب بعد أف طعنت يف السن:
1
ت امرأىتيو فًي و
ً
ت
ت ىك ٍج ىهها ىكقالى ٍ
ص َّك ٍ
﴿فىأىقٍبلى ً ٍ ى ي
يم﴾  ،كالشاىد قولو ( :ىكقالى ٍ
ص َّرة فى ى
ى
ت ىع يجوهز ىعق ه
عج ه ً
يم) ،كقاؿ البيضاكم" :أم :أنا عجوز عاقر فكيف ألد" ،2كيستشف من كبلـ
ىي
وز ىعق ه
البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند إليو (أنا) ،ألهنا ٤با ٠بعت بشارة ا٤ببلئكة ٥با بغبلـ
كانت ال تلد يف صغر
عجبت من أمرىم ،كاستبعدت أف تلد بعد بلوغها حد الكرب كالعقم .ألهنا ٍ
تبعدت ذلك ،كىو استبعاد ٕبكم العادة ال
فاس ٍ
ٍ
عجزت ك ٍ
سنها ،كعنفواف شبأّا ،مثٌ
أيست ٍ
تشكك يف قدرة ا﵁.

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 2ص.168
 -2يراجع ا٤بعاٍل يف ضوء أساليب القرآف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.153
 -1سورة الذريات اآلية.29
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.149
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كيوضح ذلك الز٨بشرم فيقوؿ" :فضربت بأطراؼ أصابعها جبهتها فعل ا٤بتعجب عجوز
ٌ
2
1
كل من النسفي ،كأيب حياف ،كالشوكاٍل  .كقاؿ
أنا عجوز ،فكيف ألد"  ،كاستحسن ذلك ٌ
صاحب (اللباب)" :خرب مبتدأ مضمر أم أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ كتفسرىا اآلية األخرل،
فاستبعدت ذلك ظنٌا منها أف ذلك منهم على سبيل الدعاء ،فكأهنا قالت :يا ليتكم دعومت دعاء
قريبا من اإلجابة ،فأجابوىا بأف ذلك من ا﵁ تعاىل ،كأف ىذا ليسبدعاء" .3كيرل بعض الببلغيْب
ا﵀دثْب ،4أ ٌف ا٤بسند إليو إذا كقع بعد القوؿ كما اشتق منو ،فوظيفتو االحَباز عن العبث،
كاستشهدكا ّٔذه اآلية الكرٲبة( :كقالىت عج ه ً
يم).
ى ٍ ىي
وز ىعق ه
إ ٌف حذؼ ا٤بسند إليو يف اآلية الكرٲبة ليس ّٓرد االحَباز عن العبث ،بل ىو بالدرجة
األكىل لئلٰباء با٤بوقف النفسي الذم كانت عليو زكج إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ آنذاؾ ،كىو
شعورىا بالعجب كالدىشة عند تلقيها تلك البشرل الٍب طا٤با تاقت إليها ،كتقطعت زىرة شبأّا
حسرة على فواهتا ،ألهنا مل تقل (أنا عجوز) كىذا ٤با ٙبسو من ضيق الصدر عن اإلطالة يف
الكبلـ بسبب ما انتأّا من عقم ،كما ٢بقها من كرب.
كخبلصة القوؿ إ ٌف البيضاكم حْب يتح ٌدث عن حذؼ ا٤بسند إليو يف اآليات الكرٲبة ،ال
يهتم كثّبا باستقصاء كل مواضع ا٢بذؼ ،كإ٭با يوجو اىتمامو األكؿ إىل قيمة حذؼ ا٤بسند إليو
الببلغية كالوظيفة ا١بمالية التعبّبية الٍب يؤديها يف الكبلـ ،كىو بذلك ٰبقق ا٤بتعة الفنية للمتلقي،
إذ إنو ينقلو من سلبية األخذ كالتلقي إىل إٯبابية ا٢بدس كالتخييل ،كىذا راجع إىل إدراكو ا٢بسي
كتذكقو الببلغي.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.400
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،376إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص،140
فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص.106
 -3اللباب يف علوـ الكتاب ،سراج الدين النعماٍل ،ج 18ص.86
 -4يراجع علم ا٤بعاٍل ،عبد العزيز عتيق ،ص.124
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ثانيا :حذؼ المسند:
ٰبذؼ ا٤بسند عند كجود القرينة الدالة على حذفو ،ليفيد كظائف ببلغية متعددة ،أٮبها:

 -1داللة السياؽ عليو:

﴿كلًتي ٍك ًمليوا ال ًٍع َّدةى ىكلًتي ىكبّْػ يركا اللَّوى ىعلىى ىما ىى ىدا يك ٍم ىكلى ىعلَّ يك ٍم
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
تى ٍش يك يرك ىف﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :علل لفعل ٧بذكؼ دؿ عليو ما سبق ،أم :كشرع ٝبلة ما ذكر

من أمر الشاىد بصوـ الشهر كا٤برخص بالقضاء كمراعاة عدة ما أفطر فيو" ،2أم :أرخص لكم
يف اإلفطار للمرض كالسفر كأمركم بالقضاء؛ إلرادتو بكم اليسر ،كإلكمالكم عدة شهر رمضاف.
كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا للز٨بشرم ،كتبعهما يف ىذا الغرض كل من النسفي،
كصاحب السراج ا٤بنّب ،كأيب السعود ،كالقا٠بي ،3أل ٌف حذؼ ا٤بسند ظاىر من خبلؿ السياؽ.
فعل الٍمعلٌل
كللرازم كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿٍ " :
أٝبعوا على أ ٌف الٍ ٍ
ً
٧بذكؼ ،مث فيو كجهاف أحدٮبا :ما قالو الٍفراء كىو أ ٌف التػ ٍقديرً :
ٌ
ٍ
﴿كلتي ٍك ًمليوا الٍعً َّدةى ىكلتي ىكبّْػ يركا اللَّوى
ٌ
ٍ
ى
ٌ
ىعلىى ىما ىى ىدا يك ٍم ىكلى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾ ،فعل ٝبلة ٤با ذكر كىو األمر بصوـ الع ٌدة ،كتعليم كيفيٌة
الرخصة يف إباحة الفطر ،كذلك ألنٌو تعاىل ٤با ذكر ىذه األمور الثٌبلثة ذكر عقيبها
القضاء ،ك
ٌ
ٌ
لتكربكا) علٌة ما علمتم من
ك
(،
ة
د
الع
اعاة
ألفاظا ثبلثة ،فقولو( :كلتكملوا الع ٌدة) ،علٌة لؤلمر ٗبر
ٌ
ٌ
الَب ٌخص كالتٌسهيل ،كنظّب ما ذكرنا من حذؼ الفعل
كيفيٌة القضاء ( ،ىكلى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف) علٌة ٌ
ا٤بنبٌو ما قبلو عليو".1
نستنتج من ىذه األقواؿ أ ٌف ا٤بسند ا﵀ذكؼ يف ىذه اآلية الكرٲبة ىو الفعل ،كالوظيفة
الصياـ كإف كانت تلوح يف صورة
الببلغية من ىذا ا٢بذؼ ،لداللة السياؽ عليو ،ألف مشركعيٌة ٌ

 -1سورة البقرة اآلية.185
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.125
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،228مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،159السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب
 يراجع ٌالشربيِب ،ج 1ص ،121إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص٧ ،200باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي،
ج 2ص.27
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 5ص.258
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يدؿ على أ ٌف اللٌو أراد ّٔا اليسر ،أم :تيسّب ٙبصيل
ا٤بش ٌقة كالعسر فإ ٌف يف طيٌها من ا٤بصاٌف ما ٌ
رياضة النٌفس بطريقة سليمة.

 -2االختصار:

ً َّ ً
الرقى ً
ش ُّدكا
ب ّْ
وى ٍم فى ي
ين ىك ىف يركا فى ى
اب ىحتَّى إًذىا أىثٍ ىخ ٍنتي يم ي
ض ٍر ى
كمنو قولو تعاىل﴿ :فىًإ ىذا لىقيتي يم الذ ى
1
ً ً
الرقى ً
ً
اب) ،كيقوؿ البيضاكم" :أصلو
ر
ض
ف
(
:
لو
و
ق
الشاىد
ك
،
اء﴾
ى
ب ّْ
ى
ٍى
ال ىٍوثىا ىؽ فىإ َّما ىمنِّا بىػ ٍع يد ىكإ َّما ف ىد ن
فاضربوا الرقاب ضربا فحذؼ الفعل كقدـ ا٤بصدر ،كأنيب منابو مضافا إىل ا٤بفعوؿ ضما إىل
التأكيد كاالختصار ،كالتعبّب بو عن القتل إشعارا بأنو ينبغي أف يكوف بضرب الرقاب حيث
أمكن ،كتصوير لو بأشنع صورة" ،2كيشّب البيضاكم أف اآلية الكرٲبة قد حذؼ منها ا٤بسند كىذا
لفهمو من السياؽ ،كتقدير الكبلـ( :فاضربوا الرقاب ضربا) ،كالقصد من ىذا ا٢بذؼ لبلختصار،
كا٤براد منها اقتلوىم بأم كجو أمكن.
كىذا ىو الذم عليو ٝبع من ا٤بفسرين ،كمن أشهرىم :3الز٨بشرم ،كابن عطية يف
تفسّبه ،كالنسفي يف مدارؾ التنزيل ،كصاحب السراج ا٤بنّب.
كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة على أف اآلية الكرٲبة فيها حذؼ ا٤بسند ،كالوظيفة
الببلغية من ىذا ا٢بذؼ االختصار ،ألف السياؽ يدؿ على ذلك ،كىو أف ا﵁ أمر ا٤بؤمنْب ٗبا
الرقاب) ،لتصويره يف أفظع
ٯبب فعلو عند لقائهم ألعدائهم ،كالتعبّب عن القتل بقولوٍ ( :
فضرب ٌ
صوره .كلتهويل أمر ىذا القتاؿ ،كإلرشاد ا٤بؤمنْب إىل ما ٯبب عليهم فعلو.
 -3الذـ كالوعيد:

ً
كمنو قولو تعاىلً َّ :
ئاء الن ً
َّاس ىكال ييػ ٍؤًمنيو ىف بًاللَّ ًو ىكال بًالٍيىػ ٍوًـ
﴿كالذ ى
ى
ين ييػ ٍنف يقو ىف أ ٍىموالى يه ٍم ًر ى
ٍاآل ًخ ًر ىكىم ٍن يى يك ًن َّ
ساء قى ًرينان﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :كإ٭با شاركهم يف الذـ
الش ٍيطا يف لىوي قى ًرينان فى ى
كالوعيد ألف البخل كالسرؼ الذم ىو اإلنفاؽ ال على من ينبغي من حيث إهنما طرفا إفراط

 -1سورة ٧بمد اآلية.5
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.120
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص ،316ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 5ص ،110مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات
 يراجع ٌالنسفي ،ج 3ص ،322السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 4ص.22
 -1سورة النساء اآلية.38
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كمن يكن
كتفريط سواء يف القبح كاستجبلب الذـ ،أك مبتدأ خربه ٧بذكؼ مدلوؿ عليو بقولوٍ :
الشٍيطاف لو قرينا" ،1كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند كىو ا٣برب،
ٌ
َّ ً
ين يػيٍنف يقو ىف أ ٍىم ىوا٥بم رثاء الن ً
َّاس قى ًرينيػ يه يم الشٍَّيطىا يف) ،كالفائدة من ىذا ا٢بذؼ لتذىب
كالتٌػ ٍقدير ( :ىكالذ ى
ً ًً
ين ىعذابان
نفس السامع فيو كل مذىب .كدؿ على ىذا ا٣برب ا﵀ذكؼ أيضا قولو :ى
﴿كأ ٍىعتى ٍدنا ل ٍلكافر ى
يم ًهينان﴾ ،كىذا من خبلؿ السياؽ ،أم( :الذين ينفقوف أموا٥بم رئاء الناس) قاصدين بإنفاقهم
الرياء كالسمعة ال كجو ا﵁ تعاىل ،كال يؤمنوف با﵁ الذم لو ا٣بلق كاألمر ،كال باليوـ اآلخر كما فيو
من ثواب كعقاب  ...ىؤالء الذين يفعلوف ذلك يبغضهم ا﵁ تعاىل ،كٯبازيهم ٗبا يستحقوف من
عذاب أليم.
كجوز ىذه الوظيفة الز٨بشرم إذ قاؿ" :كٯبوز أف يكوف كعيدا ٥بم بأ ٌف الشيطاف يقرف ّٔم
ٌ
هم كأم تبعة ككباؿ عليهم يف اإلٲباف كاإلنفاؽ يف سبيل اللٌو كا٤براد الذـ
يف النار كماذا ٍ
علي ٍ
كالتوبيخ" ،2كىو ما استحسنو أيضا النسفي ،كأبو حياف ،كأبو أبو السعود العمادم.3
كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة مع اإلماـ البيضاكم ،على أف يف اآلية الكرٲبة
حذؼ ا٤بسند (ا٣برب) كالغاية من حذفو أفضل من ذكره ٤با فيو من كعيد كذـ كتوبيخ ،كىذا
لداللتو من السياؽ ،ألهنم كانوا يصرفوف أموا٥بم يف غّب مصارفها ،لّباىم الناس كٲبدحوىم،
كيقولوا فيهم :ما أسخاىم كما أجودىم ،كال يريدكف ٗبا أنفقوا كجو ا﵁ تعاىل ،كال يصدقوف
بوحدانية ا﵁ تعاىل ،كال ٗبجيء ا٤بعاد الذم فيو جزاء األعماؿ .ك٥بذا ذمهم ا﵁ عز كجل ،ككٖبهم
على أفعا٥بم.
 -4التعظيم:

ً ً ً ً ً
سانا﴾،1
ضى ىربُّ ى
﴿كقى ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
ك أ َّىال تىػ ٍعبي يدكا إ َّال إيَّاهي ىكبال ىٍوال ىديٍ ًن إ ٍح ى
كالشاىد قولو ( :ىكبًالٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىسانا) ،كيقوؿ البيضاكم" :كبأف ٙبسنوا ،أك كأحسنوا بالوالدين

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.74
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.511
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،358البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص ،636إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 2ص.176
 -1سورة اإلسراء اآلية.23
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إحسانان ألهنما السبب الظاىر للوجود كالتعيش ،كال ٯبوز أف تتعلق الباء (با ًإلحساف) ،ألف صلتو
ال تتقدـ عليو" ،1كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية حذؼ ا٤بسند (الفعل) ،كتقدير اآلية:
كقضى ربك أال تعبدكا إال إياه كبأف ٙبسنوا للوالدين ،كالقصد من ىذا ا﵀ذكؼ للتعظيم ،ألف
غاية التعظيم ال ٙبق إال ٤بن لو غاية العظمة كهناية ا ًإلنعاـ ،كىو كالتفصيل لسعي اآلخرة.
كىذا الرأم ماؿ إليو القرطيب ،حيث قاؿ" :كأمركم بالوالدين إحسانا أف ٙبسنوا إليهما
كتربكٮبا .كمعُب الكبلـ :كأمركم أف ٙبسنوا إىل الوالدين ،فلما حذفت "أف" تعلق القضاء
ٌ
باإلحساف ،كما يقاؿ يف الكبلـ :آمرؾ بو خّبا ،كأكصيك بو خّباٗ ،بعُب :آمرؾ أف تفعل بو
خّبا ،مث ٙبذؼ "أف" فيتعلق األمر كالوصية با٣برب" ،2كىذا ما صرح بو أيضا ٝباعة من أىل
التفسّب يف كتبهم ،فمن ذلك ابن باديس إذ قاؿ" :كتقدير نظم اآلية ىكذا ":كقضى ربك أال
تعبدكا إال إياه كبأف ٙبسنوا للوالدين إحسانا" فحذؼ الفعل (أف ٙبسنوا) لوجود ما يدؿ عليو
كىو إحسانا" ،3كيف تنكّبه إفادة للتعظيم ،فهو إحساف عظيم يف القوؿ كالفعل كا٢باؿ.
السر يف ذلك ىو اإلشعار
فالغاية من ىذا ا٢بذؼ يف اآلية الكرٲبة ىو التعظيم ،كلعل ٌ
للمخاطبْب بأٮبية ىذا األمر ا٤بقتضى لوجوب اإلحساف إىل الوالدين ،حيث إهنما السبب ا٤بباشر
لوجود اإلنساف يف ىذه ا٢بياة ،كٮبا اللذاف لقيا ما لقيا من متاعب من أجل راحة أكالدٮبا،
فيجب أف يقابل ما فعبله بالشكر كاالعَباؼ با١بميل.

كخبلصة القوؿ؛ ىناؾ كظائف أخرل ذكرىا البيضاكم ٢بذؼ ا٤بسند كاإلسراع إىل ذكر
ا٤بسند إليو الذم ٲبثل ىدفا منشودا ،ككظيفة لضيق ا٤بقاـ بسبب التحسر كالتوجع ،كإفادة القصر،
كغّبىا من الوظائف الٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه.
كيف كل األحواؿ فإف ا٤بعوؿ عليو ىو الذكؽ الفِب ا١بمايل الرفيع ،شريطة أف يكوف ىنالك
دليل أك قرينة ترجح ا٢بذؼ على الذكر.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.252
 -2جامع البياف يف تأكيل القرآف ،الطربم ،ج 17ص.413
 -3تفسّب يف ٦بالس التذكّب من كبلـ ا٢بكيم ا٣ببّب ،عبد ا٢بميد بن باديسٙ ،بقيق أٞبد مشس الدين ،دار الكتب العلمية
بّبكت لبناف ط1416(/1ىػ1995-ـ) ،ص.66
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ثالثا :حذؼ المفعوؿ بو:
يرل الببلغيوف أف حذؼ ا٤بفعوؿ بو يَبجح ،ألف ا٢باجة إليو أمس ،كاللطائف كأهنا فيو
أكثر ،كما يظهر بسببو من ا٢بسن كالركنق أعجب كأظهر ،كأف حذفو ٰبقق يف األسلوب كثّبا من
الوظائف كاألسرار الببلغية ،كبديهي أف الفعل الذم يعنيو الببلغيوف يف ىذا ا٤بقاـ ىو الفعل
ا٤بتعدم؛ ألف ذلك الفعل يف األصل ال يكتفي بعبلقتو مع فاعلو ،بل يتطلب معها عبلقة أخرل
ىي عبلقة ا٤بفعولية ،1كإذا ما خالف ذلك الفعل ىذا األصل ككرد يف أسلوب ما ٦بردا من تلك
العبلقة األخّبة كاف ذلك مدعاة للتساؤؿ كحافزا للتأمل كالكشف عن دكاعي ىذا التجريد ،كمن
كبْب الغاية من حذؼ ا٤بفعوؿ ،أٮبها:
تلك الوظائف الٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه ٌ

 -1داللة الكالـ عليو:

فع َّزٍزنا بًثالً و
ث فىقاليوا إًنَّا
اثني ًن فى ىك َّذبي ي
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :إً ٍذ أ ٍىر ىسلٍنا إًلىٍي ًه يم ٍ
وىما ى
2
فعَّزٍزنا) ،كيقوؿ البيضاكم" :كحذؼ ا٤بفعوؿ لداللة
إًلىٍي يك ٍم يم ٍر ىسليو ىف﴾  ،كالشاىد قولو( :فى ىك َّذبي ي
وٮبا ى

ما قبلو عليو كألف ا٤بقصود ذكر ا٤بعزز بو" .3كتساءؿ الز٨بشرم عن الغاية من حذؼ ا٤بفعوؿ
فقاؿ" :فإف قلت :مل ترؾ ذكر ا٤بفعوؿ بو؟ قلت :أل ٌف الغرض ذكر ا٤بعزز بو كىو مشعوف كما
كذؿ الباطل ،كإذا كاف الكبلـ منصبا إىل غرض من األغراض
عز ا٢بق ٌ
لطف فيو من التدبّب حٌب ٌ

جعل سياقو لو كتوجهو إليو ،كأف ما سواه مرفوض مطرح" ،1كاستحسن ىذا القوؿ أيضا
النسفي .2كللرازم كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :كترؾ ا٤بفعوؿ حيث مل يقل
مقوكف لل ٌدين
فعَّزٍزنى ي
اٮبىا) ٤بعُب لطيف كىو أ ٌف ا٤بقصود من بعثهما نصرة ٌ
(ى
الكل ٌ
ا٢بق ال نصرهتما ،ك ٌ
ا٤بتْب بالربىاف ا٤ببْب" ،3كيستشف من كبلمو أ ٌف حذؼ ا٤بفعوؿ بينٌو السياؽ.

 -1يراجع علم ا٤بعاٍل يف ا٤بوركث الببلغي -تأصيل كتقييم ،حسن طبل ،مكتبة اإلٲباف با٤بنصورة ،ص ،114علم ا٤بعاٍل،
عبد الفتاح الشْب ،ص.155
 -2سورة يس اآلية.14
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.264
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.7
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص.98
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 26ص.260
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كبناء على ما تقدـ من تفسّب ٥بذه اآلية الكرٲبة أف فيها حذؼ ا٤بفعوؿ بو ،كالوظيفة
الببلغية من ىذا ا﵀ذكؼ لداللة الكبلـ عليو .ألف السياؽ يتحدث أف بعثهما كاف نصرة للحق
كإزىاؽ الباطل.
 -2المبالغة:

ً
ً
دل
ب أى
وسى الٍغى ى
﴿كلى َّما ىس ىك ى
ت ىع ٍن يم ى
ىخ ىذ ٍاألىل ى
كمنو قولو تعاىل :ى
ضي
ٍواح ىكفي ني ٍس ىختها يى ن
ًً
ين يى ٍم لًىربّْ ًه ٍم ٍيرىىبيو ىف﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :كيف ىذا الكبلـ مبالغة كببلغة من
ىكىر ٍح ىمةه للَّذ ى

عرب عن سكونو
حيث أنو جعل الغضب ا٢بامل لو على ما فعل كاألمر بو كا٤بغرم عليو حٌب ٌ
ًً
ين يى ٍم لًىرًّّْٔ ٍم ٍيرىىبيو ىف) ،حذؼ ا٤بفعوؿ كالبلـ للتعليل ،كالتقدير يرىبوف
بالسكوت ...كقولو( :للَّذ ى
معاصي ا﵁ لرّٔم" ،2كيشّب البيضاكم أ ٌف يف اآلية الكرٲبة حذؼ ا٤بسند كىو ا٤بفعوؿ بو ،كتقديره:
يرىبوف معاصي ا﵁ لرّٔم ،كالغاية من ىذا ا﵀ذكؼ ا٤ببالغة.
جل علماء التفسّب كمن أشهرىم أبو السعود العمادم يف تفسّبه،3
كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب ٌ
حينما ٌبْب السبب من حذؼ ا٤بفعوؿ لغرض ببلغي كىو ا٤ببالغة.
ألجل رٌّٔ ٍم ٍيرىبوف ال
أمٍ :
ككجو آخر ذكره أبو حياف ،حيث قاؿ" :ىي الـ الٍم ٍفعوؿ لوٍ ،
بتهم لرٌّٔ ٍم كىذا على طريقة
ٗبصدر الٍ ٍ
مربد :ىي متعلٌقة ٍ
ىم ٍرى ٍ
معُب الٌذين ٍ
رياء كال ٠بٍعة ،كقاؿ الٍ ٌ
الشعر،
دىم ٌإال يف ٌ
بصريٌْب ال ٌ
مصدر كإبقاء ٍ
يتمشى ،أل ٌف فيو ح ٍذؼ الٍ ٍ
الٍ ٍ
معمولو كىو ال ٯبوز عٍن ٍ
كأيٍضا فهذا التٌقدير ٱبرج الكبلـ عن الفصاحة" .1يستشف من كبلمو أ ٌف ا٢بذؼ يف ىذه اآلية
القصد منو التعليل .كتبعو يف ىذا القوؿ الشوكاٍل أيضا  ،2حينما رأل أ ٌف سبب حذؼ ا٤بفعوؿ بو
يف اآلية الكرٲبة غرضو التعليل.

 -1سورة األعراؼ اآلية.154
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.36
 -3يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.276
 -1البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 5ص.185
 -2يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.285
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فمن خبلؿ أقواؿ ا٤بفسرين ال حظنا أف ىناؾ حذؼ ا٤بفعوؿ بو يف اآلية ،فقد قدره البيضاكم
بأف القصد من حذفو للمبالغة ،ألهنم ٱبافوف أشد ا٣بوؼ من خالقهم عز كجل ،كقدره الشوكاٍل
كأبو السعود بأف ا﵀ذكؼ الغاية منو التعليل ،ككبل التعبّبين يعرباف عن مقصود اآلية.
 -3البياف بعد اإلبهاـ:
ليكوف أكقع يف النفس كما فعل يف ا٤بشيئة إذا مل يكن يف تعلقو ٗبفعولو غرابة ،كمنو قولو
ىضاء لى يهم ىمشوا فًي ًهوإًذىا أىظٍلىم ىعلىٍي ًهم قى ياموا كلى ٍو ىشاءاللَّوي لى ىذ ىى ً
س ٍم ًع ًه ٍم
تعاىل﴿ :كلما أ ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ببى
ى
صا ًرًى ٍم إً َّف اللَّوى ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء قى ًد هير﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :كأضاء إما متعد كا٤بفعوؿ
ىكأىبٍ ى
٧بذكؼ ٗبعُب كلما نور ٥بم ٩بشى أخذكه ،أك الزـ ٗبعُب ،كلما ٤بع ٥بم مشوا يف مطرح نوره،
ب) ،أم :كلو
ككذلك أظلم فإنو جاء متعديان منقوالن من ظلم الليل...كقولو ( ىكلى ٍو شاءى اللَّوي لى ىذ ىى ى
شاء ا﵁ أف يذىب بسمعهم بقصيف الرعد كأبصارىم بوميض الربؽ لذىب ّٔما فحذؼ
ا٤بفعوؿ لداللة ا١بواب عليو ،كلقد تكاثر حذفو يف (شاء) كأراد حٌب ال يكاد يذكر إال يف الشيء
ا٤بستغرب" ،2كيشّب البيضاكم أف يف ىذه اآلية الكرٲبة حذؼ ،كىو حذؼ ا٤بفعوؿ بو للمسند
(أضاء) كتقديره كلما نور ٥بم ٩بشى أخذكه ،كىذا إذا كاف فعل (أضاء) متعد .كحذؼ ا٤بفعوؿ
بو للمسند (شاء) ،ألف ا١بواب يدؿ عليو ،كالقصد كلو شاء ا﵁ أف يذىب بسمعهم كأبصارىم
لذىب ّٔا .كحذؼ ا٤بفعوؿ ىنا يف اآلية يأيت ليكوف بيانا بعد إّٔاـ فيكوف أكقع يف النفس .ألف
ا٤بخاطب حْب يسمع قولو (كلو شاء) ،فإنو يتطلع أك يتشوؽ إىل شيء مبهم أك مضمر يتعلق
با٤بشيئة ،كعندما يستمع إىل ا١بواب كىو (لذىب بسمعهم) ،فإف ىذا الشيء ا٤ببهم أك ا٤بضمر
يتضح لو كيظهر.
كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ البيضاكم جاء موافقا للز٨بشرم ،كتبعو أيضا النسفي .1كأكضح ىذه
الوظيفة أيضا الرازم إذ قاؿ" :كأضاء ٌإما متع ٌد ٗبعُب كلٌما ٌنور ٥بم مسلكا أخذكه ،فا٤بفعوؿ
كإما غّب متع ٌد ٗبعُب كلٌما ٤بع ٥بم مشوا يف مطرح نوره...كمفعوؿ (شاء) ٧بذكؼ ،أل ٌف
٧بذكؼٌ ،

 -1سورة البقرة اآلية.20
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.52
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،78مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.60
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يدؿ عليو ،كا٤بعُب كلو شاء اللٌو أف يذىب بسمعهم كأبصارىم لذىب ّٔما" ،1مث يقوؿ:
ا١بواب ٌ
الشيء النتفاء غّبه ،2كيرل أبو حياف أنٌو
كىاىنا مسألة ،كىي أ ٌف ا٤بشهور أ ٌف (لو) تفيد انتفاء ٌ
مٌب كاف مفعوؿ ا٤بشيئة عظيما أك غريبا ،كاف األحسن أف يذكر ٫بو :لو شئت أف ألقى ا٣بليفة
السامع منكر لذلك ،أك كا٤بنكر ،فأنت تقصد إىل إثباتو عنده ،فإف
كل يوـ لقيتوٌ ،
كسر ذكره أ ٌف ٌ
ٌ
3
مل يكن منكرا فا٢بذؼ ٫بو :لو شئت قمت  .كأكمأ إىل القوؿ أيضا صاحب السراج ا٤بنّب إذ
قاؿ" :كلو شاء أف يذىب بسمعهم بش ٌدة صوت الرعد كأبصارىم بلمعاف الربؽ لذىب ّٔما
فحذؼ ا٤بفعوؿ كىو أف يذىب لداللة ا١بواب كىو لذىب عليو ،كلقد تكاثر حذؼ ا٤بفعوؿ يف
شاء كأراد إذا كقعا يف حيز الشك كما ىنا لداللة ا١بواب على ذلك ا﵀ذكؼ حٌب ال يكاد يذكر
إال يف الشيء ا٤بستغرب" ،4كيستشف من كبلمو أف ا٤بفعوؿ ا﵀ذكؼ ألفعاؿ ا٤بشيئة كما يف
معناىا ،إ٭با ىو ا٤بصدر ا٤بقدر من فعل ا١بواب.
كذكر صاحب ا٤بفتاح كغّبه من الببلغيْب أنو" :إف كاف يف تعلٌق الفعل با٤بفعوؿ غرابة
ذكرت ا٤بفعوؿ" ،5كقوؿ العبلمة ابن عاشور" :كال ٱبتص با٤بفعوؿ الغريب" ،6كيستشف من كبلـ
ابن عاشور أف الضمّب يف (ٱبتص) عائد على ا٢بذؼ ،كليس مراد الظاىر أف ا٢بذؼ ٱبتص
با٤بفعوؿ الغريب ،كىذا ال كبلـ فيو.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف الوظيفة
الببلغية من ىذا ا﵀ذكؼ ىي البياف بعد اإلّٔاـ ،أك التفسّب بعد اإلضمار ،إذا كاف ا٤بفعوؿ شيئا
عاديا بعيدا عن الغرابة ،أما إذا كاف غريبا أك غّب مألوؼ فإنو يذكر.

 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 2ص.316
 -2يراجع ا٤بصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -3يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 1ص.145
 -4السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.29
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.128
 -6التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 18ص.43
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 -4االستغناء:

ً
اح ىعلىٍي يك ٍم إًذىا ىسلَّ ٍمتي ٍم ىما
﴿كإً ٍف أ ىىر ٍدتي ٍم أى ٍف تى ٍستىػ ٍرضعيوا أ ٍىكىال ىد يك ٍم فى ىال يجنى ى
كمنو قولو تعاىل :ى
آتىػيتم بًالٍمعر ً
ىف اللَّوى بًما تىػ ٍعمليو ىف ب ً
كؼ ىكاتَّػ يقوا اللَّوى ىكا ٍعلى يموا أ َّ
صير﴾ ،1قاؿ البيضاكم أم:
ى
ى ى
ٍي ٍ ى ٍ ي
"تسَبضعوا ا٤براضع ألكالدكم ،يقاؿ أرضعت ا٤برأة الطفل كاسَبضعتها إياه ،كقولك أ٪بح ا﵁
حاجٍب كاستنجحتو إياىا ،فحذؼ ا٤بفعوؿ األكؿ لبلستغناء عنو" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف
ا٤بصدر ا٤بؤكؿ من (أف) كما بعدىا يف ىذه اآلية الكرٲبة يف ٧بل نصب مفعوؿ (أردمت) ،فتكوف
كلمة (أكالدكم) مفعوؿ (تسَبضعوا) الثاٍل ،كالغاية من حذؼ ا٤بفعوؿ بو األكؿ استغناء عنو،
ألف التقدير (كإف أردمت أف تسَبضعوا ا٤براضع ألكالدكم).
ككضح ىذا الكبلـ الز٨بشرم بقولو" :أف تسَبضعوا ا٤براضع أكالدكم ،فحذؼ أحد
ٌ
ا٤بفعولْب لبلستغناء عنو ،كما تقوؿ :استنجحت ا٢باجة كال تذكر من استنجحتو ،ككذلك حكم
3
كبل من الرازم،
األكؿ"  ،كاستحسن ىذا القوؿ ٌ
كل مفعولْب مل يكن أحدٮبا عبارة عن ٌ
كالنسفي ،كأيب حياف .4كللعبلمة ابن عاشور كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث قاؿ:
فالسْب كالتٌاء) يف
"كاالسَبضاع أصلو طلب إرضاع الطٌفل ،أم :طلب أف ترضع الطٌفل غّب ٌأموٌ ( ،
(تسَبضعوا) للطٌلب كمفعولو ٧بذكؼ ،كأصلو (أف تسَبضعوا مراضع ألكالدكم) ،أل ٌف الفعل يع ٌدل
بالسْب كالتٌاء) ال ٌدالٌْب على الطٌلب إىل ا٤بفعوؿ ا٤بطلوب منو الفعل فبل يتع ٌدل ٌإال إىل مفعوؿ
( ٌ
كاحد ،كما بعده يع ٌدل إليو با٢برؼ كقد ٰبذؼ ا٢برؼ لكثرة االستعماؿ ،كما حذؼ يف
اسَبضع كاستنجح ،فع ٌدم الفعل إىل آّركر على ا٢بذؼ كاإليصاؿ".1

 -1سورة البقرة اآلية.233
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.144
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.278
 ٌ -4يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 6ص ،464مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،194البحر
ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.508
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 2ص.429
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كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم فهمناه أف حذؼ
ا٤بفعوؿ يف ىذه اآلية الكرٲبة الغاية منو االستغناء .كىذا راجع ٤بقتضيات ا٤بطابقة بْب الكبلـ كبْب
ا٢باؿ أك ا٤بقاـ.
 -5مراعاة الفواصل:

ك ىكما قىلى﴾،1
ك ىربُّ ى
َّع ى
﴿كالضُّحى ىكاللٍَّي ًل إًذا ىسجى ما ىكد ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
كيقوؿ البيضاكم (" :ىكما قىلى) كما أبغضك ،كحذؼ ا٤بفعوؿ استغناء بذكره من قبل كمراعاتو

للفواصل" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف ىناؾ حذؼ ا٤بفعوؿ من ٝبلة (قلى) ،كالتقدير :ما

كدعك كما قبلؾ ،أم :ما أبغضك .كالغاية من حذفو حرصا على حسن الكبلـ ك٘بانس
الفواصل (السجع).
ٌأما الز٨بشرم فّبل أ ٌف الوظيفة الببلغية من ىذا ا﵀ذكؼ االختصار ،حيث يقوؿ:
"حذؼ الضمّب من قىلى كحذفو من ال ٌذاكرات يف قولو كال ٌذاكرين اللٌو كثّبا كال ٌذاكرات يريد:
كالذاكراتو ك٫بوه :فىآكل  ...فىػ ىهدل  ...فىأى ٍغُب ،كىو اختصار لفظي لظهور ا﵀ذكؼ".3
كبل من النسفي ،كأيب حياف ،كالعبلمة ابن عاشور .4كيرل الرازم أف
كاستحسن ىذه الوظيفة ٌ
حذؼ الضمّب (الكاؼ) ا ٍكتً ىفاء (بًالٍ ىك ً
ىف رؤس ٍاآلي ً
ك) ،ىكًأل َّ
ات (بًالٍيى ًاء)،
اؼ ٍاأل ى
يكىل) ًيف ( ىكَّد ىع ى
ى
ن
ً 5
اؽ الٍ ىفو ً
ؼ (الٍ ىكاؼ)  .كلؤللوسي كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث
اص ًل ىح ٍذ ى
فىأ ٍىك ىج ى
ب اتّْػ ىف ي ى
يقوؿ" :كحذؼ ا٤بفعوؿ لئبل يواجو عليو الصبلة كالسبلـ بنسبة القلى كإف كانت يف كبلـ منفي
لطفا بو صلٌى ا﵁ عليو كسلم كشفقة عليو عليو الصبلة كالسبلـ أك لنفي صدكره عنو عز كجل

 -1سورة الضحى اآليات.3 ،2 ،1
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.319
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.765
 ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،653البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 10ص،495
التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 30ص.393
 -5يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 31ص.192
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بالنسبة إليو صلٌى ا﵁ عليو كسلم كألحد من أصحابو كمن أحبو صلٌى ا﵁ عليو كسلم إىل يوـ
القيامة ،أك لبلستغناء عنو بذكره من قبل مع أف فيو مراعاة للفواصل".1
كالذم نراه أنٌو مناسب جد ا٤بناسبة ٤بنزلتو عليو الصبلة كالسبلـ عند ربو؛ ىو قوؿ
(األلوسي) أم :عدـ إيبلء الفعل ضمّبه عليو الصبلة كالسبلـ ،كما عهد أف ٩با عهد عن الذكر
ا٢بكيم أف ا﵁ تعاىل ال يقسم إال على أمر عظيم ،فلما اختلج يف نفسو صلى ا﵁ عليو كسلم
شيء من ا٢بزف بسبب تأخر الوحي عنو عيو السبلـ ،كبسبب ما نالو من ا٤بشركْب يف ذلك،
حسن معو تعظيم منزلتو عليو الصبلة كالسبلـ كتكرٲبو بأف جعل أكؿ ما ينزؿ عليو بعد ذلك ٦بلبل
بشيء عظيم ،لذلك كاف ىذا ا٣بطاب اإل٥بي للنيب صلى ا﵁ عليو كسلم مشتمبل على كجوه
كثّبة من أساليب تعظيمو تعاىل لنبيو ،كإكرامو لو ،كمن تلك الوجوه أف يكوف ا٣بطاب مفعما
بعبارة ا٤ببلطفة كا٤بؤانسة ،كمنها أف تتجنب اآلية الكرٲبة كقوع فعل البغض على ضمّب النيب صلى
ا﵁ عليو كسلم ،كيف ذلك من التكرَل كاللطف ماال ٱبفى.
كبْب قيمتها الببلغية ،كحذؼ ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ
كىناؾ كظائف أخرل تناك٥با البيضاكم ٌ
إليو .كأف كثرة االستعماؿ من أكثر أسباب ا٢بذؼ كركدا يف كتب النحاة ،كتدؿ كثرة كركده يف
كتب النحاة بارتضاء لو ،كما كاف ذلك إال ألنو سبب قوم يف ا٢بذؼ ،ك٥بذا كاف اىتماـ
البيضاكم بو يف تفسّبه لآليات كٙبليلها بطريقة تربز خصائص األسلوب القرآٍل ،كإعجازه البياٍل
كالببلغي دكف الوقوع يف ا٣ببلؼ بْب النحاة ،ألنو كاف يأخذ من النحو ٗبقدار الضركرة ٕبيث
يكوف يف تناكلو خدمة للمعُب كدكف أف يتجاكز مقدار ا٢باجة.

 -1ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 15ص.374
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الفصل األكؿ:

المبحث الخامس :التعريف كالتنكير
توطئة:
من األدكات الببلغية الٍب تقتضيها أحواؿ ا٤بخاطبْب كيقصدىا ا٤بتكلم؛ أداة التعريف
كالتنكّب ،فإذا كاف لكل من التقدَل كالتأخّب ،كا٢بذؼ كالذكر ،كظائفو الببلغية ،كأىدافو الٍب
تتعلق با٤بعُب ،فإف التعريف كالتنكّب كذلك.
كلقد تكلم علماء النحو عن ا٤بعرفة كالنكرة ،كذكركا أقساـ ا٤بعارؼ ،فتحدثوا عن العلم،
كالضمّب ،كاسم اإلشارة ،كاالسم ا٤بوصوؿ ،كا٤بعرؼ بػ(أؿ) ،كغّبىا ،كلكن حديثهم كاف من
الناحية اإلعرابية ا﵀ضة.
ٌأما الببلغيوف فكاف حديثهم من زاكية أخرل ،كيف ٦باؿ آخر ،فقد ٙبدثوا عن الوظائف
الٍب يكوف من أجلها التعريف ،سواء كاف ىذا التعريف بالضمّب أـ بغّبه ،كما ٙبدثوا عن الدكاعي
الٍب تقتضي التنكّب.
كقبل التحدث عن ىذه الوظائف ،البد أف نعرج على ا٤بفهوـ اللغوم كاالصطبلحي لكل
من ا٤بعرفة كالنكرة.

أ -المعرفة:

الراء كالفاء
 -لغة :مصطلح التعريف يف اللغة مشتق من لفظة (عرؼ) ،قاؿ ابن فارس" :العْب ك ٌ

السكوف
أصبلف صحيحافٌ ،
يدؿ أحدٮبا على تتابع ٌ
الشيء متٌصبل بعضو ٍ
ببعض ،كاآلخر على ٌ
الشعر عليو .كاألصل اآلخر ا٤بعرفة
فاألكؿ العرؼ :عرؼ الفرس .ك٠بٌي بذلك لتتابع ٌ
كالطٌمأنينةٌ .
توحش
كالعرفاف .تقوؿ :عرؼ فبلف فبلنا عرفانا كمعرفة .كىذا أمر معركؼ .أل ٌف من أنكر شيئا ٌ
منو كنبا عنو" .1كجاء يف اللساف" :عرفو يعرفو عرفة كعرفانا كعرفانا كمعرفة كاعَبفو إذا علم بو،

كالعرفاف :العلم .كرجل عركؼ كعركفة :عارؼ يعرؼ األمور كال ينكر أحدا رآه مرة .كا٤بعارؼ:
ٝبع معرؼ كىو الوجو ،ألف اإلنساف يعرؼ بو ،كمعارؼ األرض :أكجهها كما عرؼ منها".2

 -1مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 4ص.281
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 9ص.236
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كخبلصة القوؿ يف لفظة (عرؼ) من خبلؿ معجمات اللغة العربية تكاد تتفق على ٌأهنا
تدكر حوؿ العلم كاإلدراؾ.

عرؼ العلوم (ا٤بعرفة) ،إذ قاؿ" :اعلم أف ا٤بعرفةما دلت على شيء بعينو،
 اصطالحاٌ :كالنكرة ما دلت على شيء ليس بعينو ،كا٤بعارؼ ٟبس؛ ا٤بضمرات ،كاألعبلـ ،كأ٠باء اإلشارة،
مث ا٤بعرؼ بالبلـ ،مث ا٤بضاؼ إىل كاحد من ىذه إضافة معنوية ،ال لفظية ،كىي متفاكتة يف
1
كعرفها السكاكي بقولو" :كال شبهة أف احتماؿ ٙبقق ا٢بكم مٌب كاف أبعد ،كانت
،
التعريف"
ٌ
الفائدة يف تعريفو أقول ،كمٌب كاف أقرب كانت أضعف ،كبعد ٙبقق ا٢بكم ٕبسب ٚبصيص
ا٤بسند إليو ،كا٤بسند كلما ازداد ٚبصصا ازداد ا٢بكم بعدا ككلما ازداد عموما ازداد قربا،2"...
كيستشف من كبلـ السكاكي أنو يتحدث عن ا٤بسند إليو ،كاإلخبار عنو ،فكلما كاف ا٤بسند إليو
عاما كاف احتماؿ ثبوت ا٢بكم لو يف ا٣بارج كيف نفس ا٤بتلقي أقرب.
كّٔذا نستنتج أف ا٤بعرفة كظيفتها تأكيد الشيء ا٤بعرؼ كىي تزيده توضيحا ،ألف النفس
تكوف أكثر تقببل كتفاعبل مع ما سبق ٥با كإف أدركتو .3كقد حدد النحاة ا٤بعارؼ يف سبعة أ٠باء
ىي :الضمّب ،مثل( :أنا ،أنت ،)...كالعلم ،مثل( :خالد ،كفاطمة) ،كاسم اإلشارة ،مثل( :ىذا،
أكلئك) ،كاسم ا٤بوصوؿ ،مثل( :الذم ،الٍب) ،كا٤بعرؼ بأؿ التعريف ،مثل( :الرجل ،كا٤برأة)،
كا٤بضاؼ إىل غّب الضمّب من ا٤بعارؼ السبعة ،مثل( :زكجة خالد ،ككتاب الرجل) ،كالنكرة
ا٤بقصودة يف النداء ،مثل( :يا رجل).

-أدكات التعريف:

أكال :التعريف بالضمير :كاألصل يف الضمّب أف يكوف داال على متكلم ،أك ٨باطب ،أك

غائب يف حاؿ اإلفراد أك التثنية أك ا١بمع ،كىي كاآليت:4

 -1الطراز ،العلوم ،ج 2ص.8
 -2مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.178
 -3يراجع األسس النفسية لؤلساليب الببلغية ،ناجي عبد آّيد ،ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر بّبكت ط1984/1ـ،
ص.119
 -4يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص ،135جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص ،91أساليب البياف
يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص.144
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 -1مقاـ التكلم:

كمن كظيفتو أف يؤتى بو حينما يكوف ا٤بقاـ مقاـ تكلم ،كمنو قولو تعاىل﴿ :إًنَّنًي أىنىا اللَّوي
الص ىالةى لً ًذ ٍك ًرم﴾ ،1فا﵁ سبحانو يعرؼ نفسو بضمّب ا٤بتكلم (أنا)،
ىال إًلىوى إًَّال أىنىا فىا ٍعبي ٍدنًي ىكأىقً ًم َّ
ألف ا٤بقاـ مقاـ تكلم.

 -2ضمير المخاطب:
﴿ربنىا ىكىال
كمن كظيفتو أف يؤتى بو حينما يكوف ا٤بقاـ مقاـ خطاب ،كمنو قولو تعاىل :ى
ص ٍرنىا ىعلىى الٍ ىق ٍوًـ
تي ىح ّْملٍنىا ىما ىال طىاقىةى لىنىا بً ًو ىكا ٍع ي
ف ىعنَّا ىكا ٍغ ًف ٍر لىنىا ىك ٍار ىح ٍمنىا أىنٍ ى
ت ىم ٍوىالنىا فىانٍ ي
ً
ين﴾ ،2حيث ٪بد الضمّب ا٤بخاطب يف اآلية الكرٲبة (أنت) ىو ا٤بسند إليو ،كقد جاء يف
الٍ ىكاف ًر ى

مقاـ ا٣بطاب.

 -3ضمير الغيبة:

كىو الذم نتحدث فيو عن الغائب ،لذا فهو ٱبتلف عما قبلو ،ألف الغائب الذم
نتحدث عنو البد أف يسبق لو ذكر ،حٌب يرتبط كبلمنا بعضو ببعض ،مثاؿ ذلك قاؿ تعاىل:
اصبًر حتَّى ي ٍح يكم اللَّوي ك يىو ىخير ال ً ً
ين﴾ ،3فالضمّب ىنا (ىو)،
وحى إًلىٍي ى
ى ى ي ى
﴿كاتَّبً ٍع ىما يي ى
ٍحاكم ى
ى
ك ىك ٍ ٍ ى ى ى
سبق ما يدؿ عليو.
كللببلغيْب كبلـ يف ضركرة تقدـ ذكر ا٤بسند إليو بالنسبة لضمّب الغائب :لفظا كما سبق
يف اآلية ،كإما معُب كقولو تعاىلً ً :
يل لى يك يم ٍارًجعيوا فى ٍارًجعيوا يى ىو أى ٍزىكى لى يك ٍم ىكاللَّوي بً ىما
ى
﴿كإ ٍف ق ى
ً
يم﴾ ،4كالشاىد قولو( :ارجعوا) ،فإنو مل يتقدـ صراحة لفظ يدؿ على ىذا الضمّب -
ٍتع ىمليو ىف ىعل ه
أعِب (ىو)– لكن تقدـ ما يدؿ عليو يف ا٤بعُب؛ كأنو قيل :كإف قيل لكم ارجعوا فارجعوا فالرجع
ًو ً
أزكى لكم .كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :كًأل ً ً
س ًم َّما ىتر ىؾ﴾ ،5كا٤بعُب:
نه ىما ُّ
ىبويٍو ل يك ّْل ىكاحد م ي
ى ى
الس يد ي

 -1سورة طو اآلية.14
 -2سورة البقرة اآلية.286
 -3سورة يونس اآلية.109
 -4سورة النور اآلية.28
 -5سورة النساء اآلية.11
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كألبوم ا٤بتوىف (ا٤بيت) ،كمل يسبق لو ذكر ،كلكن ٤با كانت اآلية تتحدث عن اإلرث كالَبكة ،فإف
ذلك يعلم من السياؽ.
كا٤ببلحظ أف الضمّب قد ٱبرج عن التعبّب ا٤بباشر ٤با كضع لو إىل كظيفة ببلغية أخرل،
كقولو تعاىل﴿ :كلىو ترل إً ًذ الٍمج ًرمو ىف نىاكًسو رء ً
كس ًه ٍم ًع ٍن ىد ىربّْ ًه ٍم﴾ ،1فقد أخرج الكبلـ يف
يٍ ي
ي يي
ىٍ ى

صورة ا٣بطاب مع إرادة العموـ تنبيها إىل سوء ما جرل ٥بم ذال كانكسارا من أىواؿ يوـ القيامة،

حٌب صار يف غاية الظهور كالوضوح.

ثانيا :التعريف بالعلمية :كىو العلم الذم يعْب مسماه مطلقا ،كيؤتى با٤بسند إليو ىعلىمان ألغراض

عدة منها:2

 -1الستحضاره في ذىن السامع لتمييزه عن غيره:
فذكر العلم بدال عن الضمّب يقق كظائف ال ٰبققها األخّب ،كمن أمثلتو قولو تعاىل:
ً ً ً
ً ً
ً
ً ً
ت َّ ً
ىً
يم﴾،3
يل ىربنىا ت ىقبَّ ٍل ًمنَّا إًنَّ ى
ك أىنٍ ى
السم ي
يع ال ىٍعل ي
﴿كإ ٍذ ٍيرفى يع إ ىبراى ي
يم الٍ ىق ىواع ىد م ىن الٍب ٍيت ىكإ ٍس ىماع ي
كالشاىد قولو( :إبراىيم ...كإ٠باعيل) ،قد ذكر ا٤بسند إليو علما ،كذلك ليمتاز عن غّبه بإحضار
معناه يف ذىن السامع با٠بو ا٣باص الداؿ عليو ،كىو ما يعِب أف ذكر الضمّب ال ٰبقق ىذه
الوظيفة ،ألنو لو جاء على ىذه الصورة( :كإذ يرفعا القواعد من البيت) ،فلن يكوف لو التميٌز
الذم جاء يف اآلية بذكر ا٠بيهما.

 -2لتعظيم المسند إليو أك إىانتو كما في األلقاب:
كمثالو كقولنا :كتب حجة اإلسبلـ الغزايل عددا من ا٤بؤلفات ،كمثالو أيضا كقولنا :كقف
أبو جهل يف كجو دعوة ا٢بق.

 -3التبرؾ:

كمن أمثلتو :ا﵁ أكرمِب ،يف جواب :ىل أكرمك ا﵁؟ كغّبىا من الوظائف؛ كالتفاؤؿ،
كالتشاؤـ ،كالتلذذ.
 -1سورة السجدة اآلية.12
 -2يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص ،93أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص ،147الببلغة العربية
يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.136
 -3سورة البقرة اآلية.127
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ثالثا :التعريف باإلشارة:
تعْب طريقا إلحضار ا٤بشار إليو يف ذىن السامع ،بأف
يؤتى با٤بسند إليو اسم إشارة ،إذا ٌ
يكوف حاضرا ٧بسوسا ،كال يعرؼ ا٤بتكلم كالسامع ا٠بو ا٣باص ،كال معينا آخر ،أما إذا مل يتعْب
طريقا لذلك فيكوف لوظائف أخرل منها:1

 -1التعظيم:

كمن كظيفتو أف يكوف باستعماؿ اسم اإلشارة القريب ،كتارة يكوف بالبعيد ،كالسياؽ ىو
الذم يقرر ذلك ،كمنو قولو تعاىل﴿ :إً َّف ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف يىػ ٍه ًدم لًلَّتًي ًى ىي أىقػ ىٍو يـ ىكييػبى ّْ
ش ير
ًً
ين﴾ ،2حيث استعمل اسم اإلشارة (الٍب) للقريب ،كالوظيفة من استخدامو ىي تعظيم
ال يٍم ٍؤمن ى
القرآف (الذم ىو ا٤بسند إليو يف اآلية الكرٲبة) ،ألنو قريب من قلب ا٤بستمع أك ا٤بخاطب ٗبا
يضمو من ٧بتول طيب يهدم للٍب ىي أقوـ ،كنزؿ من القلب منزلة القرب ا٢بسي.
ً
ٍكتىاب ىال ري ً ً
كقولو تعاىل﴿ :ذىلً ى ً
ٍمت ًَّقين﴾ ،3حيث استعمل اسم اإلشارة
ب فيو يى ندل لل ي
ك ال ي ى ٍ ى
(ذلك) للبعيد ،كالوظيفة من استخدامو تعظيم ا٤بشار إليو أك ا٤بسند إليو ،كذلك لعلو مكانتو
كبعد منزلتو ،كخوطب باسم اإلشارة للبعيد ،ألنو نزؿ منزلة البعيد يف ا٤بسافة الذم يساكم مع
العايل يف ا٤بكانة.

 -2التحقير:

كمن كظيفتو أف يكوف يف القرب كيف البعد ،كمنو قولو تعاىل﴿ :كإًذىا رأىك ىؾ إً ٍف يػت ً
ك
َّخ يذكنى ى
ى ىٍ
ى
وال﴾ ،4ك٪بد أف اسم اإلشارة (الذم) استخدـ للقريب أيضا،
ث اللَّوي ىر يس ن
إًَّال يى يزنكا أ ىىى ىذا الَّ ًذم ىبع ى

كلكنو جاء على عكس استخدامو يف اآلية السابقة ،ككظيفتو ٙبقّب ا٤بسند إليو ،كا٢بط من شأنو،
ألف ا٤بشار إليو ىو الرسوؿ صلى الو عليو كسلم ،كقد أراد الكفار باستخداـ اسم اإلشارة القريب
أف يقللوا من شأنو صلى ا﵁ عليو كسلم ،كٰبطوا من قدره كقيمتو.

 -1يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص ،94أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص ،148الببلغة العربية
يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.139
 -2سورة اإلسراء اآلية.9
 -3سورة البقرة اآلية.1
 -4سورة الفرقاف اآلية.41
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ك٩با سبق يتبْب لنا أف أ٠باء اإلشارة تستخدـ لوظائف عديدة منها :استخداـ اسم اإلشارة
للقريب بقصد ،استخداـ اسم اإلشارة للبعيد بقصد ،إظهار االستغراب ،كالتعريض بغباكة
ا٤بخاطب.
رابعا :التعريف باسم الموصوؿ :كاالسم ا٤بوصوؿ من األ٠باء ا٤ببهمة ،كلذا فهو ٰبتاج إىل الصلة
دائما ،فالصلة ىي الٍب تزيل إّٔامو ،كالوظائف الببلغية الٍب يؤتى من أجلها باالسم ا٤بوصوؿ
كثّبة كمنها:1

 -1تفخيم األمر أك تهويلو:

كمنو قولو تعاىل﴿ :فغى ًش ً
ً
يه ٍم﴾ ،2ففي اآلية الكرٲبة تعبّب عن دخوؿ
يه ٍم م ىن الٍيى ّْم ىما غىش ي
ي

قوـ فرعوف أك جنوده إىل البحر فغطاىم ا٤باء الذم أغرقهم ،كقد عربت اآلية عن ىوؿ اللحظة
الٍب غشيهم فيها ا٤باء ،فاستخدـ االسم ا٤بوصوؿ الذم ال ٰبدد حجم ا٤باء بقدر ما يعطي صورة
مهولة عظيمة ٥بذا ا٤بشهد الكبّب .فالوظيفة الببلغية من استخداـ ا٤بوصوؿ (ما) ىي تفخيم األمر
أك هتويلو كتضخيمو.

 -2زيادة تقرير الغرض الذم سيق الكالـ من أجلو:
﴿كىر ىاك ىدتٍوي الَّتًي يى ىو فًي ٍبيتً ىها ىع ٍن ن ٍف ًس ًو﴾ ،3كجاءت اآلية الكرٲبة لتقرر
كمنو قولو تعاىل :ى
عفة يوسف عليو السبلـ ،كنزاىتو كىو يف بيت امرأة العزيز ،فاستخدـ االسم ا٤بوصوؿ (الٍب) بدال
من استخداـ ا٠بها الصريح أك لقبها (امرأة العزيز) لتؤكد على ىذه النزاىة كتلك العفة لدل
يوسف عليو السبلـ ،كىو السياؽ الذم جاء بو الكبلـ.
كمن ىنا كانت الوظيفة الببلغية من استخداـ ا٤بوصوؿ ىنا زيادة الغرض الذم سيق من
أجلو الكبلـ.
كىناؾ كظائف أخرل الستخداـ ا٤بوصوؿ منها ا٢بث على التعظيم ،كا٢بث على الَبحم،
كالتهكم كتعليل ا٢بكم كغّبىا٩ ،با ال يتسع آّاؿ لذكره.
 -1يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص ،95أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص ،150الببلغة العربية
يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ص.140
 -2سورة طو اآلية.78
 -3سورة يوسف اآلية.23
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خامسا :التعريف باأللف كالالـ:
معرفا بػ(أؿ) العهدية أك (أؿ) ا١بنسية ،حيث يقوؿ ا١برجاٍل" :البلـ
كيؤتى با٤بسند إليو ٌ
تعْب ا٤بسند ،كما أف التنوين موضوعا للداللة على عدـ تعينو ،كأما كونو
موضوعة للداللة على ٌ
جنسا ،أك استغراؽ جنس ،أك عهدا ،فإ٭با يستفاد من قرائن األحواؿ ،فإذا مل تكن القرينة ،مل
تعْب ا٤بسمى" ،1كىو قسماف:2
ٚبرج البلـ عن داللتها على ٌ
أ( -أؿ) العهدية:

تدخل على ا٤بسند إليو لئلشارة إىل فرد معهود خارجا بْب ا٤بتخاطبْب ،كتنقسم إىل ثبلثة
أقساـ:

 -1العهد الصريح :كىو أف يتقدـ ذكر ا٤بعرؼ صراحة ،كقولو تعاىل ﴿ :ىك ىما أ ٍىر ىسلٍنىا إًلىى
وؿ﴾ ،3فتعريف (الرسوؿ) بالبلـ للعهد ا٣بارجي الصريح،
الر يس ى
فً ٍر ىع ٍو ىف ىر يس ن
صى فً ٍر ىع ٍو يف َّ
وال * فىػ ىع ى
ألف ا٤بعهود قد تقدـ لو ذكر صريح يف قولو (رسوال).

 -2العهد الكنائي :كىو أف ال يتقدـ للمعرؼ بػ(أؿ) ذكر صريح ،كإ٭با يتقدـ ما يدؿ عليو
ت
ت ىر ّْ
ض ىع ٍ
ض ىع ىتها قىالى ٍ
ض ٍع ىتها أينثىى ىكاللَّوي أى ٍعلى يم بً ىما ىك ى
ب إًنّْي ىك ى
كناية ،كقولو تعاىل﴿ :فلى َّما ىك ى
4
ىكلىٍيس َّ
ض ٍع ىتها أينثىى)،
الذ ىك ير ىك ٍاألينىثى﴾  ،فكلمة (أنثى) ذكرت مرتْب :مرة منكرة يف قولو (إً ٍّْل ىك ى
ى
كمرة معرفة يف قولو (كلىٍيس َّ
الذ ىك ير ىك ٍاألينىثى) ،كىذا عهد صريح ،ألف الكلمة نفسها قد ذكرت
ى ى
منكرة أكال.
 -3العهد العلمي أك الحضورم :قد ال يسبق للمعرؼ بػ(أؿ) ذكر ،ال صراحة كال كناية ،لكن
5
ت ىم ىع
:
تعاىل
لو
و
كق
،
للمخاطب علم بو
ض الظَّالً يم ىعلىى يى ىديٍ ًو ي يق ي
﴿ك ٍيوىـ ىيع ُّ
وؿ يىالىٍيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
ى

 -1الكايف يف علوـ الببلغة العربية ،علي العاكوب ،سعد الشتيوم ،ص.115
 -2يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.96
 -3سورة ا٤بزمل اآلية.16 ،15
 -4سورة آؿ عمراف اآلية.36
 -5يراجع علم ا٤بعاٍل -دراسة كٙبليل٧ ،بمود أبو زيد ،ص ،84الكايف يف علوـ الببلغة ،علي العاكوب ،ص.113
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الر يس ً
وؿ ىسبً نيال﴾ ،1فالبلـ يف لفظة (الرسوؿ) الـ العهد العلمي ،ألف (الرسوؿ) معلوـ من قبل
َّ
كمعركؼ ،لكنو مل يسبق لو ذكر صريح أك كنائي قبل ،كإ٭با معلوـ لدل ا٤بخاطبْب.

ب( -أؿ) الجنسية :كىي عندما يكوف مدخو٥با موضوعا للحقيقة كا٤باىية ،كىي تبعا ٤بدخو٥با
ثبلثة أقساـ:2

 -1الـ الحقيقة أك الـ الجنس :كىي الٍب يراد ٗبدخو٥با ا٢بقيقة نفسها بصرؼ النظر عما يقع
ٍحيىاةً ُّ
الدنيىا﴾ ،3فا٤بسند إليو (ا٤باؿ) معرفا
ٙبتها من أفراد ،كقولو تعاىل﴿ :ال ىٍم ي
اؿ ىكالٍبنيو ىف ًزينىةي ال ى
بػ(أؿ) لئلشارة ّٔا إىل ا٢بقيقة نفسها ،أم :جنس ا٤باؿ ،ككذا جنس البنْب يف ا٤بعطوؼ.

 -2الـ العهد الذىني :كىي الٍب تدخل على فرد مبهم من أفراد ا٢بقيقة إذا قامت القرينة على
اؼ أى ٍف يىأٍ يكلىوي ّْ
ذلك ،كقولو تعاىل﴿ :قى ى
ىخ ي
اؿ إًنّْي لىيى ٍح يزنينًي أى ٍف تى ٍذ ىىبيوا بً ًو ىكأ ى
ب ىكأىنتي ٍم ىع ٍنوي
الذئٍ ي
4
ّْ
ب) معرفا بػ(أؿ) لئلشارة ّٔا إىل فرد غّب معْب من أفراد حقيقة
ئ
الذ
(
إليو
فا٤بسند
،
غىافًليو ىف﴾
ٍ
ي
(الذئب) ،كالقرينة الدالة ىي (أى ٍف يىأٍ يكلىوي) ،إذ دؿ األكل على ذئب من الذئاب ال على ا٢بقيقة،
ألف ا٢بقيقة أمر عقلي ال كجود لو يف ا٣بارج ،فبل ٰبصل منو أكل.
 -3الـ االستغراؽ :كىي الٍب يراد ّٔا ٝبيع أفراد ا٢بقيقة عند قياـ القرينة على ذلك ،كقولو
ص ًر إً َّف ًٍ
سا ىف لىًفي يخ ٍس ور﴾ ،5فا٤بقصود ٝبيع الناس ،بدليل االستثناء بعده الذم
﴿كال ىٍع ٍ
تعاىل :ى
اإلنٍ ى

ىو عبلمة إرادة العموـ.

سادسا :التعريف باإلضافة:

كيؤتى با٤بسند إليو معرفا باإلضافة إىل شيء من ا٤بعارؼ ،ابتغاء ٙبقيق ٝبلة من الوظائف
الببلغية ،من أٮبها:6

 -1سورة الفرقاف اآلية.27
 -2يراجع الكايف يف علوـ الببلغة ،العاكوب ،ص ،114جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.98 ،97
 -3سورة الكهف اآلية.46
 -4سورة يوسف اآلية.13
 -5سورة العصر اآلية.2 ،1
 -6يراجع الكايف يف علوـ الببلغة ،العاكوب ،ص ،116جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص ،98الببلغة يف ثؤّا ا١بديد،
بكرم الشيخ ،ص.144 ،143
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 -1االختصار كاإليجاز :كوف اإلضافة أخصر طريق كأكجزه ،مثل :كتايب جديد ،كأصلها
(الكتاب الذم ىو يل) جديد ،كقد قامت اإلضافة ىنا مقاـ التطويل.

 -2التشريف :تضمن اإلضافة تعظيما لشأف ا٤بضاؼ أك ا٤بضاؼ إليو أك غّبٮبا ،كقولو تعاىل:
ً َّ ً ً
ك ىعلىٍي ًه ٍم يسلٍطىا هف﴾ ،1فجيء با٤بنسد إليو (عبادم) معرفا باإلضافة لتضمن
س لى ى
﴿إف عبىادم لىٍي ى
ىذه اإلضافة تعظيما لشأف ا٤بضاؼ (عباد) ،ألهنم بذلك عباد ا﵁ سبحانو كتعاىل.
كىناؾ كظائف أخرل ذكرىا الببلغيوف كالتحقّب ،كالتخلص ،إىل غّب ما ىنالك من كظائف تدؿ

عليها القرائن.

 ككظائف التعريف في تفسير البيضاكم:ٚبرج ىذه األداة عن كظائفها ا٢بقيقة إىل معاف ككظائف ببلغية أخرل ،ذكرىا اإلماـ
كبْب قيمتها الببلغية  ،كمن أٮبها اآليت:
البيضاكم يف تفسّبهٌ ،

 -1التعظيم:

كا٤براد ّٔذه الوظيفة التقدير كاإلجبلؿ الذم يقَبف با﵀بة لو كا٥بيبة منو ،فالتعظيم كظيفتو
إجبلؿ ا٤بعظم كتقديره كإظهار ٛبيزه عن غّبه ،كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :مالً ً
اؾ
ك يىػ ٍوًـ الدّْي ًن إًيَّ ى
ى
ً
ين﴾ ،2كالشاىد قولو( :يىػ ٍوًـ الدّْي ًن) ،كيقوؿ البيضاكم" :كا٤بعُب يوـ جزاء
نىػ ٍعبي يد ىكإًيَّ ى
اؾ نى ٍستىع ي
الدين ،كٚبصيص اليوـ باإلضافة :إما لتعظيمو ،أك لتفرده تعاىل بنفوذ األمر فيو ،كإجراء ىذه
األكصاؼ على ا﵁ تعاىل من كونو موجدان للعا٤بْب ربان ٥بم منعمان عليهم بالنعم كلها ظاىرىا
كباطنها عاجلها كآجلها ،مالكان ألمورىم يوـ الثواب كالعقاب ،للداللة على أنو ا٢بقيق با٢بمد ال
أحد أحق بو منو بل ال يستحقو على ا٢بقيقة سواه" ،3كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية
تعظيم للمضاؼ ،ألنو يوـ ا١بزاء.
كقاؿ النسفي" :كىذا إضافة اسم الفاعل إىل الظرؼ على طريق االتساع ،أم :مالك األمر كلو
يف يوـ الدين كالتخصيص بيوـ الدين ألف األمر فيو ﵁ كحده كإ٭با ساغ كقوعو صفة للمعرفة مع

 -1سورة ا٢بجر اآلية.42
 -2سورة الفاٙبة اآليتاف.5 ،4
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.28
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أف إضافة اسم الفاعل إضافة غّب حقيقية ألنو أريد بو االستمرار فكانت االضافة حقيقة فساغ
أف يكوف صفة للمعرفة" ،1كتبعو يف الرأم أبو السعود العمادم .2كيرل الشوكاٍل أف" :ىذه
ٍاإلضافة إىل الظٌٍرؼ على طريق االتٌساع ،كقو٥بم :يا سارؽ الليلة أىل الدار كيوـ ال ٌدين كإ ٍف كاف

كقولك :ىذا ضارب زيٍدا غدا"،3
ٌ
اسم الٍفاعل كما يف ٍ
متأخرا فق ٍد يضاؼ ٍ
مست ٍقبلٍ ،
معناه إىل الٍ ٍ
أما القا٠بي يرل أف ىذه اإلضافة تتضمن الوعد كالوعيد ،فيقوؿ" :يتضمن الوعد كالوعيد معا،
ألف معُب الدين ا٣بضوع ،أم :إف لو تعاىل يف ذلك اليوـ السلطاف ا٤بطلق كالسيادة الٍب ال نزاع
فيها ،ال حقيقة كال ادعاء ،كإف العامل كلو يكوف فيو خاضعا لعظمتو -ظاىرا كباطنا -يرجو
رٞبتو ،كٱبشى عذابو ،كىذا يتضمن الوعد كالوعيد".4
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف اإلضافة ىنا

جاءت للتعظيم ،ألنو ال يدعى أحد ىنالك شيء ،كال يتكلم أحد إال بإذنو.
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :من يػ ٍه ًد اللَّو فىػهو الٍم ٍهت ًدم كمن ي ٍ ً
ك يىم ال ً
ً
ٍخاس يرك ىف﴾،5
ي يى ي ى ىى ٍ ي
ىٍ ى
ضل ٍل فىأيكلئ ى ي
كالشاىد قولو( :الٍ يم ٍهتى ًدم) ،كيقوؿ البيضاكم" :كاالقتصار يف ا ًإلخبار عمن ىداه ا﵁ با٤بهتدم
تعظيم لشأف االىتداء ،كتنبيو على أنو يف نفسو كماؿ جسيم كنفع عظيم لو مل ٰبصل لو غّبه
لكفاه كأنو ا٤بستلزـ للفوز بالنعم اآلجلة كالعنواف ٥با" ،6كيشّب البيضاكم أف ٦بيء ا٤بسند إليو (أؿ)
يف (ا٤بهتدم) لئلشارة إىل التعظيم ،كىذا ثناء عليهم بأهنم جاىدكا يف ا﵁ كأسلموا لو كجوىهم
فأرشدىم إىل نيل تلك الكرامة .كىذا ىو الذم عليو ٝبع من ا٤بفسرين ،كمنهم الز٨بشرم حيث
يقوؿ" :ثناء عليهم بأهنم جاىدكا يف ا﵁ كأسلموا لو كجوىهم ،فلطف ّٔم كأعاهنم ،كأرشدىم إىل
نيل تلك الكرامة السنية كاالختصاص باآلية العظيمة ،كأف كل من سلك طريقة ا٤بهتدين الراشدين
تعرض للخذالف ،فلن ٯبد من يليو كيرشده
فهو الذم أصاب الفبلح ،كاىتدل إىل السعادة ،كمن ٌ
 -1مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.30
 -2يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.295
 -3فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.26
٧ -4باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 1ص.238
 -5سورة األعراؼ اآلية.183
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.43
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بعد خذالف ا﵁" .1كمن ىنا ٪بد أف أداة التعريف خرجت عن كظيفتها ا٢بقيقية إىل كظيفة أخرل
كىي التعظيم.

 -2التنبيو:

كتأيت ىذه الوظيفة إلدارة تنبيو ا٤بخاطب على خطأ كقع فيو ٗبا تضمنتو صلة ا٤بوصوؿ ٩با
2
ك يى يم
ك ىعلىى يى ندل ًم ٍن ىربّْ ًه ٍم ىكأيكلىئً ى
ٱبالف معتقده  ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :أيكلىئً ى
ال يٍم ٍفلً يحو ىف﴾ ،3كيقوؿ البيضاكم" :كرر فيو اسم اإلشارة تنبيهان على أف اتصافهم بتلك الصفات

يقتضي كل كاحدة من األثرتْب كإف كبلن منهما كاؼ يف ٛبييزىم ّٔا عن غّبىم" ،4فّبل البيضاكم
أف تكرار ا٤بسند إليو اسم اإلشارة (أكلئك) يف اآلية الكرٲبة تنبيو على أف اتصافهم بتلك الصفات
يقتضي كل كاحد من ا٥بداية كالفبلح ،كعلق الز٨بشرم على اآلية بقولو" :كيف اسم اإلشارة الذم
ىو (أكلئك) إيذاف بأ ٌف ما يرد عقيبو فا٤بذكوركف قبلو أىل الكتسابو من أجل ا٣بصاؿ الٍب ع ٌددت
٥بم" .5كيف ذلك يقوؿ النسفي" :فانظر كيف كرر ا﵁ عز كجل التنبيو على اختصاص ا٤بتقْب بنيل
ماال ينالو أحد على طرؽ شٌب كىي ذكر اسم اإلشارة كتكريره ففيو تنبيو على أهنم كما ثبت ٥بم
األثرة با٥بدل فهي ثابتة ٥بم بالفبلح" ،6كتبعو صاحب تفسّب السراج ا٤بنّب.7
ككجو آخر يراه الشوكاٍل يف ىذه اآلية الكرٲبة ،إذ يقوؿ" :كيف تكرير اسم اإلشارة داللة
مستقل بتميٌزىم بو عن غّبىمٕ ،بيث لو انفرد أحدٮبا لكفى
كبل من ا٥بدل كالفبلح
على أ ٌف ٌ
ٌ
ٛبيٌزا على حيالو .كفائدة ضمّب الفصل ال ٌداللة على اختصاص ا٤بسند إليو با٤بسند دكف غّبه".8
أما العبلمة الطاىر بن عاشور يوضح كظيفة ىذه اإلشارة يف اآلية ،بقولو" :كأصل اإلشارة أف
تعود إىل ذات مشاىدة معيٌنة ٌإال أ ٌف العرب قد ٱبرجوف ّٔا عن األصل فتعود إلىذات مستحضرة
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.708
 ٌ -2يراجع الببلغة العربية -أسسها ،علومها ،فنوهنا ،حسن حبنكة ا٤بيداٍل ،دار القلم دمشق ،ج 1ص.339
 -3سورة البقرة اآلية.5
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.40
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.43
 ٌ -6مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.43
 -7يراجع السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.44
 -8فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.44
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السامع ،فإ ٌف
من الكبلـ بعد أف يذكر من صفاهتا كأحوا٥با ما ينز٥با منزلة ا٢باضر يف ذىن ا٤بتكلٌم ك ٌ
مهمة أك غريبة يف خّب أك ض ٌده صار ا٤بوصوؼ ّٔا
السامع إذا كعى تلك ٌ
الصفات ككانت ٌ
ٌ
كا٤بشاىد ،فا٤بتكلٌم يبِب على ذلك فيشّب إليو كا٢باضر ا٤بشاىد ،فيؤتى بتلك اإلشارة إىل أنٌو ال
الصفات ،فتكفي اإلشارة إليها ،ىذا
أكضح يف ٌ
تعرؼ تلك ٌ
تشخصو ،كال أغُب يف مشاىدتو من ٌ
أصل االستعماؿ يف إيراد اإلشارة بعد ذكر صفات مع عدـ حضور ا٤بشار إليو".1
كنستنتج من ىذه األقواؿ أف الوظيفة الببلغية الٍب خرج إليها اسم اإلشارة (أكلئك) يف
اآلية الكرٲبة؛ الفائدة منها التنبيو ،كذلك بعد ذكر ا٤بشار إليو بأكصاؼ قبلو ،كىي اإلٲباف
بالغيب ،كإقاـ الصبلة ،كاإلنفاؽ من الذين رزقهم ا﵁ .كمن كظائف اسم اإلشارة أننا ٪بده ٱبلص
الكبلـ ،كيطوم ٝببل كثّبة ،كفيو لوف من اإلٯباز كالتنبيو معا.
 -3إرادة البياف:

﴿كأ َّ
ىف ىذا
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة الكشف عما يف الضمّب ،كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
ص ً
ً
صا يك ٍم بً ًو لى ىعلَّ يك ٍم
السبي ىل فىػتىػ ىف َّر ىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلً ًو ذلً يك ٍم ىك َّ
راطي يم ٍستى ًقيمان فىاتَّبًعيوهي ىكال تىػتَّبًعيوا ُّ
تىػتَّػ يقو ىف﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :ا ًإلشارة فيو إىل ما ذكر يف السورة فإهنا بأسرىا يف إثبات التوحيد
كالنبوة كبياف الشريعة" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف الوظيفة الببلغية من ٦بيء ا٤بسند إليو

(ىذا) إلفادة البياف ،ألف الذم يتبلءـ مع فطرة العقوؿ كالنفوس ،ىو دين اإلسبلـ.
السبل الطرؽ
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم بقولو" :كىذا صراط ربك كال تتٌبعوا ٌ
بكم
فتفرؽ ٍ
ا٤بختلفة يف الدين ،من اليهودية كالنصرانية ،كآّوسية ،كسائر البدع كالضبلالت ٌ
عن سبيلو عن صراط ا﵁ ا٤بستقيم كىو دين اإلسبلـ" ،4كتبعو النسفي ،كأبو
فتفرقكم أيادل سبا ٍ
السعود العمادم ،كالشوكاٍل ،1كىذا ما جنح إليو العبلمة ابن عاشور بقولو" :كاإلشارة إىل

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.241
 -2سورة األنعاـ اآلية.153
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.190
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.80
 ٌ -1يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،549إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص،201
فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.202
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تكرر نزكؿ
اإلسبلـ :أم كأ ٌف اإلسبلـ صراطي فاإلشارة إىل حاضر يف أذىاف ا٤بخاطبْب من أثر ٌ
السبلـٕ ،بيث عرفو النٌاس كتبيٌنوه ،فنزؿ منزلة ا٤بشاىد،
الرسوؿ عليو ٌ
القرآف ك٠باع أقواؿ ٌ
الصبلة ك ٌ
فاستعمل فيو اسم اإلشارة ا٤بوضوع لتعيْب ذات بطريق ا٤بشاىدة مع اإلشارة ،كٯبوز أف تكوف
كالشيء ا٢باضر
السورةٌ ،
ألهنا صارت ٌ
اإلشارة إىل ٝبيع التٌشريعات كا٤بواعظ الٌٍب تق ٌدمت يف ىذه ٌ
ا٤بشاىد".1
ا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أف اسم
اإلشارة يف ىذه اآلية؛ الغرض منو إرادة البياف كالكشف عما يف الضمّب.

 -4اإلظهار كتقوية الحجة:

ً
استى ٍسقى يموسى لًىق ٍوًم ًو
﴿كإًذ ٍ
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة استخداـ ا٢بجج ،كقولو تعاىل :ى
ٍح ىج ىر﴾ ،2كالشاىد لفظة (ا٢بجر) ،كيقوؿ البيضاكم" :البلـ فيو للعهد
ب بً ىع ى
فىػ يقلٍنىا ا ٍ
ض ًر ٍ
صاؾ ال ى

على ما ركم أنو كاف حجرا طوريا .مكعبا ٞبلو معو ،ككانت تنبع من كل كجو ثبلث أعْب،
تسيل كل عْب يف جدكؿ إىل سبط ،ككانوا ستمائة ألف كسعة ا٤بعسكر اثنا عشر ميبلن ،أك حجران
أىبطو آدـ من ا١بنة ،ككقع إىل شعيب عليو السبلـ فأعطاه ٤بوسى عليو السبلـ مع العصا ،أك
ا٢بجر الذم فر بثوبو ٤با كضعو عليو ليغتسل كبرأه ا﵁ بو عما رموه بو من األدرة ،فأشار إليو
جربيل عليو السبلـ ٕبملو ،أك للجنس كىذا أظهر يف ا٢بجة" ،3كيرل البيضاكم أف تعريف ا٤بسند
إليو بالبلـ يف (ا٢بجر) أنو ٰبتمل كظيفتْب :إما أف كوف (البلـ) للعهد ،كىذا ٰبتمل أف يكوف
حجرا معينا ،كإما يكوف (البلـ) للجنس فبل ٰبتمل التعيْب ،كىو أقول حجة .كمنو فإف كانت
(البلـ) للعهد فهي إشارة إىل معهود ذىِب معركؼ عند موسى عليو السبلـ ،كإف كانت للجنس
فهي أظهر يف ا٤بعجزة.
كضح ىذه الوظيفة الز٨بشرم بقولو" :كالبلـ ٌإما للعهد كاإلشارة إىل حجر معلوـ،
كقد ٌ
كإما للجنس ،أم :اضرب الشيء الذم يقاؿ لو ا٢بجر ،كىذا أظهر يف ا٢بجة كأبْب يف القدرة"،1
ٌ
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 18ص.170
 -2سورة البقرة اآلية.60
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.83
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.143
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كتبعو الرازم ،كالنسفي ،كأبو حياف ،كأبو السعود .1كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة على أف

اآلية الكرٲبة ٙبتمل كظيفتْب يف ا٤بسند إليو ا٤بعرؼ (بالبلـ) كىو اإلظهار كتقوية ا٢بجة.
 -5اإلىانة:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة اإلذالؿ كاالحتقار ،كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :الٍيىػ ٍوىـ تي ٍج ىزٍك ىف
ً
ً
ٍح ّْق ىكيك ٍنتي ٍم ىع ٍن آيىاتًًو تى ٍستى ٍكبً يرك ىف﴾ ،2كالشاىد
ىع ىذ ى
اب ال يٍهوف بً ىما يك ٍنتي ٍم تىػ يقوليو ىف ىعلىى اللَّو غىٍيػ ىر ال ى
قولو( :ع ىذاب ا ٍ٥ب ً
وف) ،كيقوؿ البيضاكم" :يريدكف العذاب ا٤بتضمن لشدة كإىانة ،فإضافتو إىل
ى ى ي
ا٥بوف لعراقتو كٛبكنو فيو" ،3كيستشف من كبلـ البيضاكم أف إضافة (العذاب) إىل ا٤بسند إليو
(ا٥بوف) ،كذلك لوصف الٍع ىذاب الَّ ًذم يػ ىقع بًًو ا ٍ٥بوا يف الش ً
يد .كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب جل علماء
َّد ي
ى ي
ى ي ىى
4
ا٤بفسرين كمن أشهرىم :الز٨بشرم ،النسفي  .كقاؿ صاحب البحر ا﵀يط" :إ ٌف ىذا يف القيامة
كاف عبارة عن يوـ القيامة أك عن كقت خطأّم يف النٌار ،كأضاؼ العذاب إىل ا٥بوف لتم ٌكنو فيو
الزجر كالتٌأديب ،كال ىواف فيو كقد يكوف على سبيل ا٥بواف".5
أل ٌف التٌنكيل قد يكوف على سبيل ٌ
كذكر ىذا الوجو الشوكاٍل" :الٌذم تصّبكف بو يف إىانة كذلٌة بعد ما كنتم فيو من الكرب
كالتٌعاظم" .6كيرل العبلمة طاىر بن عاشور أف كظيفة اإلضافة ىنا لبلختصاص ،إذ يقوؿ:
"كإضافة العذاب إىل ا٥بوف إلفادة ما تقتضيو اإلضافة من معُب االختصاص كا٤بلك ،أم العذاب
ا٤بتم ٌكن يف ا٥بوف ا٤ببلزـ لو".7
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بؤالء ا٤بفسرين ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف اإلضافة
يف ىذه اآلية الكرٲبة الغرض منها اإلىانة ،ألنو سيأيت اليوـ الذم يتلقوف عذاب الذؿ كا٥بواف ال
بظلم من الرٞبن ،كإ٭با بسبب أهنم كانوا يف دنياىم يفَبكف على ا﵁ الكذب ،كبسبب أهنم كانوا
 -1يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 3ص ،527مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،92البحر
ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 1ص ،366إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص.105
 -2سورة األنعاـ اآلية.93
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.172
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،46مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.522
 يراجع ٌ -5البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 4ص.586
 -6فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.160
 -7التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 7ص.380
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معرضْب عن آياتو ،كىناؾ كظائف كثّبة للتعريف ،كالٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه كبْب فيها
ٝباؿ الببلغة القرآنية ،كالتحقّب ،كا٤ببالغة ،كالتأكيد كالوصف كالتمييز كغّبىا من الوظائف.
كخبلصة القوؿ؛ تعترب أداة التعريف من األدكات الٍب ساٮبت يف إبراز ببلغة الكبلـ ،كما
ٙبملو من قيم فنية كٝبالية ،تضفي بنا إىل معاف عميقة تظهر مدل عظمة ىذا اإلعجاز القرآٍل
كببلغتو .كلذا استعاف البيضاكم ّٔا يف تفسّبه حٌب يثّب يف ا٤بتلقي أفكارا كمشاعر مثلما يثّب
أسلوبو إحساسا بركح ا١بماؿ كمتعتو.

ب -النكرة:

ٯبد ا٤بتتبع ٤با ذكره النحويوف يف تعريف النكرة ،أهنم قد كجدكا صعوبة يف إٯباد تعريف
فاصل بينها كبْب ا٤بعرفة بسبب تداخل الشكل مع ا٤بعُب كا٤بعُب مع الشكل ،حٌب اكتفى بعضهم
بالقوؿ بأف ا٤بعرفة ضد النكرة.

يدؿ على خبلؼ
أصل صحيح ٌ
الراء ٍ
 لغة :جاء يف معجم مقاييس اللغة" :النٌوف كالٍكاؼ ك ٌَبؼ بو لسانو" .1قى ىاؿ
الش ٍيء كأنٍكره :ملٍ ي ٍقب ٍلو ق ٍلبو كملٍ ٍيع ٍ
إليها الٍق ٍلب .كنكر ٌ
الٍ ٍ
يسكن ٍ
معرفة الٌٍب ٍ
الشاعر:2
َّ ً ً
ت * ًمن الٍحو ًاد ً
ً
ث إًَّال َّ
الصلى ىعا.
ب ىك َّ
الش ٍي ى
ىكأىنٍ ىك ىرتٍني ىكىما ىكا ىف الذم نىك ىر ٍ ى ى ى
كقاؿ ابن منظور" :نكر :النكر كالنكراء :الدىاء كالفطنة .كرجل نكر كنكر كنكر كمنكر من
قوـ مناكّب :داه فطن ،كالنكر األمر الشديد ،كالنكرة إنكارؾ الشيء ،كىو نقيض ا٤بعرفة .كالنكرة:
خبلؼ ا٤بعرفة .كنكر األمر نكّبا كأنكره إنكارا كنكرا :جهلو" .3كقاؿ ا﵁ تعاىل﴿ :فىػلى َّما ىرأىل
ً ً ً ً
ً
س ًم ٍنػ يه ٍم ًخي ىفةن﴾ ،1كمعُب اآلية" :فلما رأل إبراىيم أيديهم ال
أىيٍديىػ يه ٍم ىال تىص يل إلىٍيو نىك ىريى ٍم ىكأ ٍىك ىج ى
تى ً
صل إىل العجل الذم أتاىم بو كال يأكلوف منو ،أنكر ذلك منهم ،كأحس يف نفسو خيفة

 -1مقاييس اللغة ،أٞبدبن فارس ،ج 5ص476
 -2ديواف األعشى أبو بصّب ميموف بن قيس الوائلي ،شرح كتعليق ٧بمد حسْب ،مكتبة اآلداب القاىرة ط1950/ـ،
ص.101
 -3لساف العرب ،ابن منظور ،ج 5ص.232
 -1سورة ىود اآلية.70
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ف إنا مبلئكة ربك أيرسلنا إىل
كأضمرىا ،قالت ا٤ببلئكة ٤-با رأت ما بإبراىيم من ا٣بوؼ :-ال ىٚبى ٍ
قوـ لوط إلىبلكهم" ،1كىذا ما يفسر فطنة سيدنا إبراىيم عليو السبلـ.

كقاؿ صاحب معجم الصحاح" :النكرة ضد ا٤بعرفة ،كقد نكرت الرجل –بالكسر -نكرا
فتغّب إىل ٦بهوؿ" .2كمن خبلؿ
غّبه ٌ
كنكورا ،كأنكرتو كاستنكرتو ٗبعُب...كقد ن ٌكره فتن ٌكر ،أمٌ :
ىذه التعاريف اللغوية نستشف أف مادة (نكر) ترجع إىل معُب ا١بهل كعدـ ا٤بعرفة.

-اصطالحا:

أكرد علماء النحو كالببلغة تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح (النكرة) من الناحية
االصطبلحية ،اختلفت لفظا كعبارة ،كاتفقت مضمونا كمعُب .كمن ىذه التعاريف ما ذىب إليو
معْب ،كقبل الدخوؿ (أؿ) ا٤بعرفة عليو ،أك
عرفوا (النكرة) بأهنا :ما دؿ على غّب ٌ
النحاة ،حيث ٌ
كقع موقع ما يقبل (أؿ) .3أك ىي عبارة عما شاع يف جنس موجود أك مقدر .4أما صاحب
5
كبْب العلوم الفرؽ بْب
.
معجم ا٤بصطلحات الببلغية فقاؿ" :النكرة ما دؿ على شيء ال بعينو" ٌ
ا٤بعرفة كالنكرة فقاؿ" :ا٤بعرفة :ما دلت على شيء بعينو ،كالنكرة :ما دلت على شيء ال بعينو"،6
أم :أف ا٤بعرفة ترتبط دالليا بالوضوح كالبياف ،كحقيقة الشيء كاإلعبلـ ،كالتسمية كا٤باىية ،أما
التنكّب فّبتبط با١بهل ٕبقيقة الشيء ،كعدـ تعيينو أك ٙبديده ،فهو ضد البياف كالوضوح.1
من خبلؿ ما سبق يتضح أف كظيفة التنكّب تقع لفوائد كتستعمل ٤بقاصد ال ٲبكن
للتعريف أف يقوـ ّٔا ال من الوجهة اللغوية كال من الوجهة الببلغية كالداللية ،ككلها تستقي من
السياؽ كمن مطابقتو ٤بقتضى ا٢باؿ كا٤بقاـ.
 -1التفسّب ا٤بيسر ،عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي ،ص .423
 -2الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،ابن ٞباد ا١بوىرمٙ ،بقيق أٞبد عبد الغفور عطار ،دار العلم للمبليْب بّبكت
ط1407(/4ق1987-ـ) ،ج 2ص.836
 -3يراجع الكامل يف الدراسات النحوية٧ ،بمد ٧بمود ىبلؿ ،مطبعة السعادة القاىرة ط1970/ـ ،ص.111
 -4يراجع شرح قطر الندل كبل الصدلٝ ،باؿ الدين بن ىشاـ األنصارم ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ،ص.93
 -5معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 2ص.282
 -6الطراز ،العلوم ،ص.208
 -1التعريف كالتنكّب يف النحو العريب -دراسة يف الداللة كالوظائف النحوية ،أٞبد عفيفي ،مكتبة زىراء الشرؽ القاىرة،
ص.19
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كظائف التنكير في تفسير البيضاكم:٩با سبق؛ ٪بد أف الوظيفة ا٢بقيقية للتنكّب اإلّٔاـ ،كلكنو قد ٱبرج اإلّٔاـ عن كظيفتو
األصلية إىل كظائف ببلغية متعددة ،فقد يأيت إلفادة التعظيم كالتكثّب ،كالتعميم  ،كالتحقّب،
كالتقليل كغّبىا ٩با يستفاد من السياؽ .كقد ٙبدث البيضاكم عن ىذه الوظائف الببلغية
كبْب القيمة الببلغية منها ،كأىم ىذه الوظائف اآليت:
التييفيدىا التنكّب يف تفسّبهٌ ،

 -1التعظيم:

كا٤براد ّٔذه الوظيفة أف ا٤بتكلم يلجأ إىل التعبّب بالنكرة إلفادة معُب التعظيم ،كللداللة
على أف النكرة بلغت من أٮبية الشأف ،1كىذه الوظيفة من أكثر الوظائف الٍب ذكرىا البيضاكم،
ً ً
اص ىحيىاةه يىاأيكلًي ٍاألىلٍبى ً
ص ً
اب
﴿كلى يك ٍم في الٍق ى
كلكن سنكتفي بذكر أٮبها؛ من ذلك قولو تعاىل :ى
لى ىعلَّ يك ٍم تىت يقو ىف﴾ ،2كالشاىد قولو( :حياة) ،كيقوؿ البيضاكم" :كعرؼ (القصاص) كنكر (ا٢بياة)،
ليدؿ على أف يف ىذا ا١بنس من ا٢بكم نوعان من ا٢بياة عظيمان" ،3كيرل البيضاكم أف تنكّب
صرح بو
(ا٢بياة) يف اآلية الكرٲبة تدؿ على حياة عظيمة ،حرية بأف ٰبافظ عليها .كىذا القوؿ ٌ
ٝباعة من أىل التفسّب يف كتبهم ،فمن ذلك الز٨بشرم إذ قاؿ" :كبلـ فصيح ٤با فيو من الغرابة،
كىو أ ٌف القصاص قتل كتفويت للحياة ،كقد جعل مكانا كظرفا للحياة ،كمن إصابة ٧بز الببلغة

بتعريف القصاص كتنكّب ا٢بياة أل ٌف ا٤بعُب :كلكم يف ىذا ا١بنس من ا٢بكم الذم ىو القصاص
حياة عظيمة" ،1ككذلك ذكر ٫بوه الرازم ،كالنسفي ،كأبو حياف ،كصاحب السراج ا٤بنّب ،كأبو
السعود ،كالقا٠بي ،2كيقوؿ العبلمة الطاىر بن عاشور بعبارة أكثر كضوحا" :كالتنكّب يف حياة

 -1يراجع أساليب ا٤بعاٍل ،السيد جعفر ،ص.302
 -2سورة البقرة اآلية.179
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.122
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.222
 ٌ -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 5ص ،229مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،156البحر
ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص٧ ،129باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 2ص.8
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للتٌعظيم بقرينة ا٤بقاـ ،أم يف القصاص حياة لكم أم لنفوسكم فإ ٌف فيو ارتداع النٌاس عن قتل
النفوس".1
نستنتج من ىذه األقواؿ أف جل ا٤بفسرين كالببلغيْب اتفقوا على تنكّب لفظة (حياة)
إلفادة التعظيم ،ليدؿ على أف يف القصاص حياة متطاكلة.

 -2التعميم:

كالغرض من ىذه الوظيفة االشَباؾ يف الصفات سواء كاف يف صفات ا٢بق كا٢بياة
كالعلم ،أك صفات ا٣بلق كالغضب كالضحك ،كّٔذا االشَباؾ يتم ا١بمع كتصح نسبتو ،2كمنو
ً
س ىع ٍن ن ٍف و
اعةه
س ىش ٍيئنا ىكىال ي ٍقبى يل م ىنها ىع ٍد هؿ ىكىال تىن ىفعي ىها ىش ىف ى
قولو تعاىل :ى
﴿كات يقوا ٍيونما ىال تى ٍج ًزم ن ٍف ه
ص يرك ىف﴾ ،3كالشاىد قولو( :ن ٍفس ىع ٍن ن ٍف و
س) ،كيقوؿ البيضاكم" :كإيراده منكران مع
ىكىال يى ٍم ي ٍن ى
ه
تنكّب النفسْب للتعميم كاإلقناط الكلي كا١بملة صفة ليومان" ،4كالذم يفهم من كبلـ البيضاكم
أف لفظة (نفس) نكرة يف سياؽ النفي ،فتكوف عاما ،فبل ٘بزم كال تغِب نفس عن نفس أبدا.
شيئا كبلٮبا
عن ن ٍفس ٍ
كيوضح أبو حياف فائدة التنكّب بعبارة أكثر مشوال ،فيقوؿ" :نفس ٍ
عن ن ٍفس من ٍاألنفس
فتعمٍ .
كمعُب التٍنكّب :أ ٌف ن ٍفسا من ٍاألنفس ال ٍ٘بزم ٍ
نكرة يف سياؽ الن ٍفي ٌ
شيئا من ٍاأل ٍشياء" ،5كىذا ما جنح إليو العبلمة ابن عاشور" :كتنكّب النفس يف ا٤بوضعْب كىو يف
ٍ
حيٌز النفي يفيد عموـ النفوس ،أم :ال يغِب أحد كائنا من كاف فبل تغِب عن الك ٌفار آ٥بتهم كال
صلحاؤىم على اختبلؼ عقائدىم يف غناء أكلئك عنهم" .1أما الز٨بشرم فّبل أف الغرض من
ىذا التنكّب اإلقناط ،حيث يقوؿ" :كمعُب التنكّب أف نفسا من األنفس ال ٘بزل عن نفس منها
شيئا من األشياء ،كىو اإلقناط الكلى القطاع للمطامع" ،2كتبعو الرازم .3كقد خالفهم الشوكاٍل
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 2ص.144
 -2يراجع التعريفات ،الشريف ا١برجاٍل ،ص.203
 -3سورة البقرة اآلية.48
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.78
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.302
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.484
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.135
 ٌ -3يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 3ص.494
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يف تفسّبه ٥بذه اآلية ،فقاؿ" :ا٤براد أف ىذا اليوـ ال تقضي نفس عن نفس شيئا ،كال تكتفي
عنها ،كمعُب التنكّب التحقّب ،أم :شيئا يسّبا حقّبا".1
كالذم يَبجح لنا أف الصواب ىو ما ذىب إليو البيضاكم ،ألنو ٞبل اآلية على الوجهْب
كٮبا :التعميم كاإلقناط.

 -3التحقير:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف يلجأ ا٤بتكلم إىل التعبّب بالنكرة إلفادة معُب التحقّب ،كىذه
الوظيفة مفادىا من السياؽ ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :أىلىم تىػر إًلىى الَّ ًذين أيكتيوا نى ً
صيبنا ًم ىن
ى
ٍ ى
ال ً
اب اللَّ ًو لًي ٍح يكم بػ ٍيػنىػ يهم﴾ ،2كالشاىد قولو( :أيكتيوا نى ً
اب يي ٍد ىع ٍو ىف إًلىى كًتى ً
ٍكتى ً
صيبنا) ،كيقوؿ
ى ى ى ٍ
البيضاكم" :كتنكّب النصيب ٰبتمل التعظيم كالتحقّب" ،3كيستشف من كبلـ البيضاكم أف
التنكّب يف ىذه اآلية الكرٲبة ٰبتمل كظيفتْب كٮبا :التعظيم ،كالتحقّب .كقد أشار إىل ذلك
الز٨بشرم يف كتابو الكشاؼ بقولو" :حصلوا من جنس الكتب ا٤بنزلة أك من اللوح التوراة كىي
نصيب عظيم" ،4كيرل صاحب السراج ا٤بنّب –إضافة إىل ما ذكره البيضاكم -أف" :النصيب
الز٨بشرم) ،ك ٌأما التحقّب ففيو
ٰبتمل التعظيم كالتحقّبٌ ،أما التعظيم فظاىر كىو ما اقتصر عليو (
ٌ
نظر ،إذ النصيب ا٤براد بو الكتاب أك بعضو ال حقارة فيو كقد يقاؿ :إف ٙبقّبه بالنسبة إليهم
حيث مل يعملوا بو".5
كعقب العبلمة الكازركٍل على كبلـ البيضاكم ،فقاؿ" :فاألكؿ أف يعطوا نصيبا كافرا من
التوراة ،كالثاٍل أف يعطوا شيئا قليبل ،لكن األكؿ أنسب ّٔذا ا٤بقاـ ،ألف ا٤بقاـ مقاـ توبيخ كىو
يناسب العلم الكثّب" ،1كأليب السعودكبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :كالتعبّب
ً
ً
العمل
عنو بالنصيب لئلشعار بكماؿ اختصاصو ّٔم ككونو حقان من حقوقهم الٍب ٯبب مراعاهتا ك ي
 -1فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.168
 -2سورة آؿ عمراف اآلية.23
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.10
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.348
 ٌ -5السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.205
 -1حاشية العبلمة ا٣بطيب الكازركٍل على تفسّب البيضاكمٙ ،بقيق عبد القادر عرفاف ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع
بّبكت ،ج 2ص.21
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مقاـ ا٤ببالغة يف تقبيح
ٗبوجبها كما فيو من التنكّب للتفخيم كٞبليو على التحقّب ال يساعده ي
ً
حا٥بم" ،1كمن مث رد الشوكاٍل على القائلْب بأف التنكّب يف ىذه اآلية ٰبتمل كجهْب ،فيقوؿ:
"كتنكّب (النٌصيب) للتٌعظيم ،أم :نصيبا عظيما ،كما يفيده مقاـ ا٤ببالغة ،كمن قاؿ :إ ٌف التٌنكّب
للتٌحقّب فلم يصب" ،2ك٪بد العبلمة ابن عاشور قد خالفهم يف ىذه الوظيفة ،حيث يقوؿ:
كٰبتمل أ ٍف يكوف التٌػٍنوين
ّٔمٍ ،
"كتٍنكّب (نصيبا) للنٌػ ٍوعيٌة ،ك ٍليس للتٌػ ٍعظيم أل ٌف الٍمقاـ مقاـ هتاكف ٍ
للتٌػ ٍقليل".3
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو ،أف الصواب
ىو ما ذىب إليو البيضاكم كىو رأم أكثر ا٤بفسرين ،خبلفا ٤با ذىب إليو الشوكاٍل ،كالطاىر بن
عاشور.
 -4المبالغة:

إف ا٤براد ّٔذه الوظيفة أف الكلمة قد تنكر للداللة على ا٤ببالغة يف الشيء ،من ذلك قولو
تعاىل﴿ :يج ً
اى يدك ىف فًي ىسبً ً
ك فى ٍ
ض يل اللَّ ًو ييػ ٍؤتً ًيو ىم ٍن يى ى
يل اللَّ ًو ىكىال يى ىخافيو ىف لى ٍوىمةى ىالئً وم ذىلً ى
شاءي ىكاللَّوي
يى
ً ً
يم﴾ ،4كيقوؿ البيضاكمٗ" :بعُب أهنم ا١بامعوف بْب آّاىدة يف سبيل ا﵁ كالتصلب يف
ىكاس هع ىعل ه
دينو ،أك حاؿ ٗبعُب أهنم ٦باىدكف كحا٥بم خبلؼ حاؿ ا٤بنافقْب ،فإهنم ٱبرجوف يف جيش
ا٤بسلمْب خائفْب مبلمة أكليائهم من اليهود فبل يعملوف شيئان يلحقهم فيو لوـ من جهتهم،
كاللومة ا٤برة من اللوـ كفيها كيف تنكّب الئم مبالغتاف" ،1كإذا حللنا كبلـ البيضاكيوجدناه يبْب أف
يف قولو (لى ٍوىمةى ىالئً وم) مبالغتاف ،إحداٮبا يف كحدة اللومة ،كالثانية يف تنكّب (الئم) ،إذ ىو يفيد
أهنم ال ٱبافوف أم لومة من أم الئم كاف ،سواء كاف من األقارب أك األباعد ،أك األصحاب ،أك
غّبىم.

 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 2ص.20
 -2فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.376
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 3ص.208
 -4سورة ا٤بائدة اآلية.54
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.131
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كيوضح ىذا الغرض الز٨بشرم ،حيث يقوؿ" :كفيها كيف التنكّب مبالغتاف كأنو قيل :ال
ٱبافوف شيئان قط من لوـ أحد من اللواـ" ،1كتبعو النسفي ،كصاحب (السراج ا٤بنّب) ،كأبو
السعود.2
ا٤برة الواحدة من اللٌوـ ،كالتٌنكّب فيها كيف البلئم مبالغة ،كأنو قيل :ال
كقاؿ الرازم" :كاللٌومة ٌ
البلئمْب" ،3كلؤللوسي كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ،
ط من لوـ أحد من ٌ
ٱبافوف شيئا ق ٌ
حيث يقوؿ" :كيف اللومة مع تنكّب الئم مبالغتاف على ما قيل ،ككجو ذلك العبلمة الطييب بأنو
ينتفي بانتفاء ا٣بوؼ من اللومة الواحدة خوؼ ٝبيع اللومات ألف النكرة يف سياؽ النفي تعم ،مث
اللواـ ،فيكوف ىذا تتميما يف تتميم أم
إذا انضم إليها تنكّب فاعلها يستوعب انتفاء خوؼ ٝبيع ٌ
اللواـ" .4كالظاىر من ىذه التفاسّب أهنا متفقة مع اإلماـ
ال ٱبافوف شيئا من اللوـ من أحد من ٌ
البيضاكم يف الوظيفة الببلغية الٍب أخذىا التنكّب كىي ا٤ببالغة.

 -5التقليل:

ً
ىسرل بً ىع ٍب ًدهً لىٍيالن
﴿س ٍبحا ىف الَّذم أ ٍ
كالقصد إرادة معُب تقليل ا٤بسند إليو ،كقولو تعاىل :ي
ً
ًً
ًً
ٍح ً
ٍصى﴾ ،5كالشاىد قولو( :ليبل) ،كيقوؿ البيضاكم:
راـ إًلىى ال ىٍم ٍسجد ٍاألىق ى
م ىن ال ىٍم ٍسجد ال ى
"كفائدتو الداللة بتنكّبه على تقليل مدة اإلسراء" ،6كيشّب البيضاكم أف الغاية من تنكّب ا٤بسند
إليو (ليبل) يف اآلية الكرٲبة ىو التقليل ،ألف ا٤بدة الٍب أسرم فيها الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلم-
كانت يف بعض الليل.
كتساءؿ الز٨بشرم عن ذكر (الليل) يف ىذه اآلية فقاؿ" :قلت :أراد بقولو لىٍي نبل بلفظ
التنكّب :تقليل م ٌدة اإلسراء ،كأنو أسرل بو يف بعض الليل من مكة إىل الشأـ مسّبة أربعْب ليلة،

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.648
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،454السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص ،382إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.52
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 12ص.380
 -4ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 3ص.331
 -5سورة اإلسراء اآلية.1
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.247
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دؿ على معُب البعضية" ،1كىو ما استحسنو كل من الرازم ،كالنسفي،
كذلك أ ٌف التنكّب فيو قد ٌ
كالشوكاٍل ،2كيرل القا٠بي أف تنكّب ا٤بسند إليو (ليبل) للتأكيد ،حيث يقوؿ" :فقولو (لىٍي نبل)
للتأكيد أك للتجريد عن بعض القيود .مثل :أسعفت مرامو .مع أف اإلسعاؼ قضاء ا٢باجة .أك
للتنبيو على أنو ا٤بقصود بالذكر".3
ٌأما العبلمة ابن عاشور فّبل أف الفائدة من ىذا التنكّب التعظيم ،حيث يقوؿ" :فتنكّب
ليبل للتٌعظيم ،بقرينة االعتناء بذكره مع علمو من فعل أسرل ،كبقرينة عدـ تعريفو ،أم ىو ليل
يدؿ على التٌعظيم".4
السرل العظيم ،فقاـ التٌنكّب ىنا مقاـ ما ٌ
عظيم باعتبار جعلو زمنالذلك ٌ
نستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أف ىناؾ ليس اختبلؼ يف الوظيفة ،ألف البيضاكم جعل
تنكّب (الليل) على أساس ا٤بدة الزمنية الٍب استغرقها السّب كىي مدة قليلة ،كأيضا ليدؿ على
ليتوسل بذكر اللٌيل كما
قصرالليل ،أما العبلمة ابن عاشور فجعل تنكّب (الليل) للتعظيم ،كىذا ٌ
ىو صاٌف للسفر.
كّٔذا يتضح لنا أف البيضاكم قد أدرؾ ٕبسو الوظيفة الببلغية ،كما ٰبويو من لطائف
كأسرار ،منها إشارتو إىل خركج أداة التنكّب عن كظيفتها ا٢بقيقية إىل كظائف أخرل ينبض ّٔا
بياف القرآف الكرَل.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.646
 ٌ -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 20ص ،291مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،244فتح
القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.245
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص.427
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 15ص.9

076

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

الفصل األكؿ:

المبحث السادس :االلتفات

توطئة:

تناكؿ علماء الببلغة يف تتبعهم ٤بوضوعات علم الببلغة أدكات أخرل ،تتصل اتصاال
مباشرا بعلم ا٤بعاٍل ،كٛبتاز بكوهنا أدكات فنية ٚبرج صيغها عن مقتضى الظاىر ،كىي تعرب عن
كظائف ببلغية ،كأسرار بيانية تقتضيها مقامات ا٤بخاطبْب كأحوا٥بم ا٤بختلفة.
كقد تباينت أراء الببلغيْب يف تصنيف بعض ىذه األساليب بْب مباحث علم ا٤بعاٍل كعلم
البديع ،كلكن عند التأمل ٪بد أف كظيفتها ال تقتصر على ٙبسْب ا٤بعُب كتزيينو فقط ،بل ىي
أدكات أساسية يف نظم الكبلـ كتأليفو ،فوجودىا ضركرم يف أم تعبّب بليغ ،فبواسطتها ٱبتار
اللفظ بعناية ،كيعرب عن ا٤بعُب بدقة ،كيوفر ٥بما قدر من ا١بماؿ الفِب ،يكوف مناسبا ٤بقتضيات
األحواؿ ،كمتطلبات اإليضاح كالبياف .كلعل من أبرز أدكات علم ا٤بعاٍل االلتفات.
-مفهوـ االلتفات:

أ-لغة :مصطلح االلتفات يف اللغة مشتق من لفظة (لفت) الثبلثية ،كتقدـ لنا معجمات اللغة
لفيفا من الوظائف الٍب توجهنا إىل أصل اشتقاقو ٕبيث تكاد تشبو بعضها البعض ،حيث يقوؿ
ً
و
فت
ت :ىُّ
ض على عينيق إًنساف فتلفتو ،كاللَّ ي
ا٣بليل" :لفت اللفت:اللَّ ٍف ي
يل الشيء عن جهتو كما تىقبً ي
صرفتيو عنو ،كمنو االلتًفات".1
كال ىفٍتل كاح هد .كلىىف ُّ
ت فبلنان عن رأيو ،أم :ى
الشيء عن
البلـ كالفاء كالتٌاء كلمة كاحدة ٌ
ت) ٌ
تدؿ على اللٌ ٌي كصرؼ ٌ
كقاؿ ابن فارس(" :لىىف ى
الرجل
لفت ٌ
الشيء :لويتو .ك ٌ
جهتو ا٤بستقيمة .منو ٌ
لفت فبلنا عن رأيو :صرفتو .كاأللفتٌ :

األعسر" .2كقاؿ ابن منظور" :لفت :لفت كجهو عن القوـ :صرفو ،كالتفت التفاتا ،كالتلفت
أكثر منو .كتلفت إىل الشيء كالتفت إليو :صرؼ كجهو إليو" ،1قاؿ تعاىل﴿ :قىاليوا أ ً
ىج ٍئتىػنىا
لًتىػل ًٍفتىػنىا ىع َّما كج ٍدنىا ىعلىي ًو آباءنىا كتى يكو ىف لى يكما ال ً
ً ًً
ٍك ٍب ًريىاءي فًي ٍاأل ٍىر ً
ين﴾،2
ىى
ض ىكىما نى ٍح ين لى يك ىما ب يم ٍؤمن ى
ى
ٍ ىى ى

 -1العْب ،ا٣بليل ،ج 8ص.121
 -2مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.258
 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 2ص.84
 -2سورة يونس اآلية.78
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كقولو تعاىل﴿ :كىال يػلٍت ًف ٍ ً
ك﴾ ،1أم :أمر بَبؾ االلتفات لئبل يرل عظيم
ىح هد إًَّال ٍام ىرأىتى ى
ى ىى
ت م ٍن يك ٍم أ ى

ما ينزؿ ّٔم من العذاب.
كخبلصة القوؿ يف لفظة (لفت) من خبلؿ معجمات اللغة العربية تكاد تتفق على أهنا
إما الصرؼ عن الشيء ،أك اإلقباؿ على الشيء.

ب-اصطالحا :أكرد علماء الببلغة تعاريف ٝبة كمتنوعة ٤بصطلح االلتفات ،اختلفت لفظا
كعبارة ،كاتفقت مضمونا كمعُب .كمن ىذه التعاريف ما ذىب إليو (ابن معتز) حيث عرفو بقولو:
"ىو انصراؼ ا٤بتكلم عن ا٤بخاطبة إىل اإلخبار ،كعن اإلخبار إىل ا٤بخاطبة ،كما يشبو ذلك ،كمن
االلتفات االنصراؼ عن معُب يكوف فيو إىل معُب آخر" ،2كعرفو العلوم بقولو" :ىو العدكؿ من
أسلوب يف الكبلـ إىل أسلوب آخر ٨بالف لؤلكؿ" ،3كقاؿ ابن األثّب" :كحقيقتو مأخوذة من
التفات اإلنساف عن ٲبينو كمشالو ،فهو يقبل بوجهو تارة كذا كتارة كذا .ككذلك يكوف ىذا النوع
من الكبلـ خاصة؛ ألنو ينتقل فيو عن صيغة ،كانتقاؿ من خطاب حاضر إىل غائب ،أك من
خطاب غائب إىل حاضر ،أك من فعل ماض إىل مستقبل ،أك من مستقبل إىل ماض".4
للسامع
كعرفو الزركشي بقولو" :كىو نقل الكبلـ من أسلوب إىل أسلوب آخر تطرية كاستدرارا ٌ
الضجر بدكاـ األسلوب الواحد على ٠بعو"،5
ك٘بديدا لنشاطو كصيانة ٣باطره من ا٤ببلؿ ك ٌ
كللقرطاجِب كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :كالصورة االلتفاتية :ىي أف ٯبمع
بْب حاشيٍب كبلمْب متباعدم ا٤بآخذ كاألغراض ،كأف ينعطف من إحداٮبا إىل األخرل انعطافا
لطيفا من غّب كاسطة ،تكوف توطئة للصّبكرة من أحدٮبا إىل اآلخر على جهة من التحوؿ".1
كيقوؿ السكاكي" :كاعلم أف ىذا النوع ،أعِب نقل الكبلـ عن ا٢بكاية إىل الغيبة ،ال ٱبتص
ا٤بسند إليو ،كال ىذا القدر بل ا٢بكاية كا٣بطاب كالغيبة ثبلثتها ينقل كل كاحد منها إىل اآلخر،
 -1سورة ىود اآلية.81
 -2البديع يف البديع ،عبد ا﵁ ا٤بعتز ،دار ا١بيل ط1410(/1ق1990-ـ) ،ص.152
 -3الطراز ،العلوم ،ج 2ص.132
 -4ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.135
 -5الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.314
 -1منهاج البلغاء كسراج األدباء ،ابن حازـ القرطاجِبٙ ،بقيق ٧بمد ا٢ببيب بن ا٣بوجة ،دار الكتب الشرقية تونس،
ص.101
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1
كبْب صاحب اإليضاح بأنو" :التعبّب عن معُب
كيسمى ىذا النقل التفاتا عند علماء ا٤بعاٍل" ٌ ،
بطريق من الطرؽ الثبلثة بعد التعبّب عنو بطريق آخر منها" ،2أم :التعبّب عنو عن طريق التكلم،
كا٣بطاب ،كالغيبة.
كمن خبلؿ ىذه التعريفات نستشف أف (االلتفات) ىو نقل الكبلـ من أسلوب إىل
آخر ،أك عن صيغة إىل صيغة ،كأف يعدؿ عن التكلم إىل ا٣بطاب ،أك عن التكلم إىل الغيبة ،أك
عن ا٣بطاب إىل الغيبة بالعكس ،أك أف يعدؿ ا٤بتكلم من ا٤بفرد إىل ا٤بثُب ،لوظيفة تقتضي ذلك
العدكؿ كأف يكوف لتأكيد أك إزالة الشك عنو أك غّب ذلك.

-أغراض االلتفات:

االلتفات من األدكات الببلغية ذات اللطائف النفيسة ،كالٍب ٥با شأف يف علم الببلغة،
كىو فن بديع من فنوف القوؿ يشبو ٙبريك آالت التصوير السينمائي ،بنقلها من مشهد إىل
مشهد آخر يف ا٤بختلفات كا٤بتباعدات الٍب يراد عرض صور منها ،3كىذا الذم جعل الزركشي
يقسمو إىل كظيفتْب أساسيتْب ،كٮبا" :كظائف عامة ،ككظائف خاصة ،فمن الوظائف العامة
التفنن كاالنتقاؿ من أسلوب إىل آخر ٤با يف ذلك من تنشيط السامع ،كاستجبلب بصفائو،
كاتساع ٦بارم الكبلـ ،كلفت انتباىو ،أما ا٣باصة فتختلف باختبلؼ ٧بالو كمواقع الكبلـ فيو
4
كبْب الز٨بشرم ىذه الوظيفة أيضا فقاؿ" :كذلك على عادة افتناهنم
على ما يقصده ا٤بتكلم" ٌ ،
يف الكبلـ كتصرفهم فيو ،كأل ٌف الكبلـ إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب ،كاف ذلك أحسن تطرية
لنشاط السامع ،كإيقاظا لئلصغاء إليو من إجرائو على أسلوب كاحد ،كقد ٚبتص مواقعو
بفوائد" ،1أم :أنو أحد طرؽ العرب يف االفتناف يف األسلوب ١بذب االنتباه كإيقاظ النفس
كٙبريكها لقبوؿ ما يلقى إليها ،كإيقاظ النفس كتطريتها ،كبعث النشاط فيها غاية من الغايات
الٍب يسعى إليها ا٤بتكلم.
 -1مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.199
 -2اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ج 2ص.86
 -3يراجع الببلغة العربية ،عبد الرٞبن ا٤بيداٍل ،ج 1ص.480
 -4الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 3ص.314
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.14
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كذكر ابن األثّب أف االلتفات ال ٱبتص بضابط كاحد ٯبمعو ،كإ٭با يكوف على حسب
مواقعو يف كل ٝبلة ،كىدفو حينئذ العناية با٤بعُب ا٤بقصود ،1كتكوف كظيفتو إذف أداء ا٤بعُب على
أكمل صورة ،كأدؽ تعبّب ،كمن أبرز تلك الوظائف :قصد تعظيم شأف ا٤بخاطب ،كالتنبيو على
ما حق الكبلـ أف يكوف كاردا عليو ،كقصد ا٤ببالغة ،كقصد الداللة على االختصاص ،كقصد
االىتماـ ،كقصد التوبيخ ،كالداللة على علو ا٤بكانة.2
كمن كظائف االلتفات نذكر اآليت:3
اى يه ٍم
 -1االلتفات من الغيبة إلى الخطاب :كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :فىػتي ٍك ىول بً ىها ًجبى ي
4
ً
ً ً
اى يه ٍم
وريى ٍم ىى ىذا ىما ىكنىػ ٍزتي ٍم ألىنٍػ يفس يك ٍم﴾  ،فقد جاء الكبلـ بضمّب الغائب( :جبى ي
ىك يجنيوبيػ يه ٍم ىكظي يه ي
ىك يجنيوبػي يه ٍم) ،مث انتقل إىل ضمّب ا٣بطاب (كنزمت) ،كمل يقل (ما كنزكا).
 -2االلتفات من الخطاب إلى الغيبة :كمن ذلك قولو تعاىل :ي َّ ً
سيّْػ يريك ٍم فًي الٍبىػ ّْر
﴿ى ىو الذم يي ى
كالٍب ٍح ًر حتَّى إًذىا يك ٍنتيم فًي الٍ يفل ً
يح طىيّْبى وة ىكفى ًر يحوا بً ىها﴾ ،5فقد جاء بضمّب
ٍك ىك ىج ىريٍ ىن بً ًه ٍم بً ًر و
ى ى ى
ٍ

ا٣بطاب (كنتم) ،مث انتقل إىل الغائب ،فقاؿ (كجرين ّٔم) ،كمل (كجرين بكم).
ك
 -3االلتفات من التكلم إلى الغيبة :كمنو قولو تعاىل﴿ :إًنَّا أى ٍعطىٍيػنى ى
ص ّْل لًىربّْ ى
اؾ الٍ ىك ٍوثىػ ىر فى ى
1
اؾ) ،مث انتقل إىل ضمّب الغائب (لربك)،
ىكانٍ ىح ٍر﴾  ،فقد جاء الكبلـ بضمّب ا٤بتكلم (إًنَّا أ ٍىعطىٍيػنى ى
ألف االسم الظاىر من قبيل الغيبة ،كاألصل أف يقوؿ (فصل لنا).

اى َّن س ٍبع سماك و
ات فًي
 -4االلتفات من الغيبة إلى التكلم :كمن ذلك قولو تعاىل﴿ :فىػ ىق ى
ض ي ى ى ىى ى
الدنٍػيىا بًم ى ً
ك تىػ ٍق ًد يير الٍ ىع ًزي ًز
يىػ ٍوىم ٍي ًن ىكأ ٍىك ىحى فًي يك ّْل ىس ىم واء أ ٍىم ىرىىا ىكىزيَّػنَّا َّ
يح ىك ًح ٍفظنا ذىلً ى
صاب ى
اء ُّ ى
الس ىم ى

 -1يراجع ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.173
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.56
 يراجع اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي ،ج 2صٌ ،129 -3يراجع أساليب ا٤بعاٍل يف القرآف ،السيد جعفر ،ص ،399 ،398الببلغة العربية ،عبد الرٞبن ا٤بيداٍل ،ص.484
 -4سورة التوبة اآلية.35
 -5سورة يونس اآلية.22
 -1سورة الكوثر اآليتْب.2 ،1
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1
ال ىٍعلً ً
اى َّن) ك( ىكأ ٍىك ىحى) ،إىل التكلم بقولو ( ىكىزيػَّنَّا) ،ككاف
يم﴾  ،فقد التفت من الغيبة يف قولو (فىػ ىق ى
ضي

مقتضى الظاىر أف يقاؿ :كزيٌن السماء.

﴿كالَّ ًذم فىطىىرنىا فىاقٍ ً
ت
ض ىما أىنٍ ى
 -5االلتفات من الخطاب إلى التكلم :كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
اض إًَّ٭بىا تىػ ٍق ً
الدنٍػيىا﴾ ،2فقد التفت من ا٣بطاب (فىاقٍ ً
قى و
ا٢بىيىا ىة ُّ
ض) ،إىل التكلم يف
ضي ىى ًذهً ٍ
(تىػ ٍق ً
ضي) ،ككاف مقتضى الظاىر أف يقوؿ( :نقضي).
﴿كىما لً ىي ىال أى ٍعبي يد الَّ ًذم فىطىىرنًي
 -6االلتفات من التكلم إلى الخطاب :كمنو قولو تعاىل :ى
ىكإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف﴾ ،3فقد عرب عن ا٤بعُب أكال بطريق التكلم ،فقاؿ ( :ىكىما ً
يل ىال أ ٍىعبي يد) ،مث التفت
ى
فعرب عنو بطريق ا٣بطاب ،فقاؿ ( :ىكإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف) ،ككاف مقتضى الظاىر أف يقاؿ( :كإليو أرجع)،
كذلك ٤با يف االلتفات من كظيفة التلطف كالَبفق مع ا٤بخاطب ،فأبرز الكبلـ يف صورة من ينصح
كبْب
نفسو تلطفا ّٔم ،فهو ال يبغي ٥بم إال ما يبغيو لنفسو فإذا انقضى غرضو ،كشف عن مرادهٌ ،
أف القصد إليهم كىو ٙبذيرىم من أهنم راجعوف إىل ا﵁ تعاىل.

-كظائف االلتفات في تفسير البيضاكم :لقد كشف اإلماـ البيضاكم عن الوظيفة الٍب

تضفيها ىذه األداة على الكبلـ ،كالقيمة الببلغية ا١بمالية ا٤بستفادة من كركده يف الكبلـ،
كسنتعرض لبعض الوظائف الببلغية لبللتفات كما بينها البيضاكم ،كأٮبها:
أكال :الوظائف البالغية لاللتفات من الغيبة إلى الخطاب:

ككظيفتو أف يكوف أكال بلفظ الغيبة مث ٰبدث عدكؿ كانتقاؿ من ذلك إىل ا٣بطاب ،كمن

أىم كظائفو ما يلي:

 -1تعظيم شأف المخاطب:

الرحم ًن َّ ً
يم مالً ً
ً
ك يىػ ٍوًـ الدّْي ًن
ٍح ٍم يد لًلَّ ًو ىر ّْ
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :ال ى
الرح ً ى
ين َّ ٍ ى
ب الٍ ىعالىم ى
اؾ نىػ ٍعب يد كإًيَّ ى ً
ين﴾ ،1كقاؿ البيضاكم" :خوطب بذلك ،أم :يا من ىذا شأنو ٬بصك
اؾ نى ٍستىع ي
إًيَّ ى ي ى

بالعبادة كاالستعانة ،ليكوف أدؿ على االختصاص ،كللَبقي من الربىاف إىل العياف كاالنتقاؿ من

 -1سورة فصلت اآلية.12
 -2سورة طو اآلية.72
 -3سورة يس اآلية.22
 -1سورة الفاٙبة اآليات.4 ،3 ،2 ،1
080

الفصل األكؿ:

أدكات علم المعاني ككظائفها في تفسير البيضاكم

الغيبة إىل الشهود ،فكأف ا٤بعلوـ صار عيانان كا٤بعقوؿ مشاىدان كالغيبة حضوران ،بُب أكؿ الكبلـ
على ما ىو مبادم حاؿ العارؼ من الذكر كالفكر كالتأمل يف أ٠بائو كالنظر يف آالئو كاالستدالؿ
بصنائعو على عظيم شأنو كباىر سلطانو ،مث قفى ٗبا ىو منتهى أمره كىو أف ٱبوض ١بة الوصوؿ
كيصّب من أىل ا٤بشاىدة فّباه عيانان كيناجيو شفاىان" ،1كيستشف من كبلـ البيضاكم أف النص
جار كفق أسلوب الغائب يف قولو (ا٢بمد ﵁ رب العلمْب) ،مث انتقل إىل أسلوب ا٣بطاب يف قولو
اؾ نعب يد كإًيَّ ى ً
ً
ْب) ،كا٥بدؼ من ىذا تعظيم شأف ا٤بخاطب.
اؾ نى ٍستىع ي
(إيَّ ى ٍ ي ى
كتساءؿ الز٨بشرم عن تفسّبه ٥بذه اآلية فقاؿ" :فإف قلت :مل عدؿ عن لفظ الغيبة إىل
لفظ ا٣بطاب؟ قلت :ىذا يسمى االلتفات يف علم البياف قد يكوف من الغيبة إىل ا٣بطاب ،كمن
ا٣بطاب إىل الغيبة ،كمن الغيبة إىل التكلم" ،2كتبعو النسفي ،كصاحب السراج ا٤بنّب ،3كأليب
حياف كبلـ لطيف ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،كذلك حيث يقوؿ" :التفات ألنٌو انتقاؿ من
الغيبة ،إذ لو جرل على نسق كاحد لكاف إيٌاه .كاالنتقاؿ من فنوف الببلغة ،كىو االنتقاؿ من
الغيبة للخطاب أك التٌكلٌم ،كمن ا٣بطاب للغيبة أك التٌكلٌم ،كمن التٌكلٌم للغيبة أك ا٣بطاب .كالغيبة
تارة تكوف بالظٌاىر ،كتارة با٤بضمر ،كشرطو أف يكوف ا٤بدلوؿ كاحدا .أال ترل أ ٌف ا٤بخاطب
بػ(إيٌاؾ) ىو اللٌو تعاىل؟ كقالوا فائدة ىذا االلتفات إظهار ا٤بلكة يف الكبلـ ،كاالقتدار على
صرؼ فيو" ،1كذكر أبو السعود ىذا النوع من االلتفات فقاؿ" :التفات من الغيبة إىل ا٣بطاب
التٌ ٌ
كتلوين للنظم من باب إىل باب جا ور على هنج الببلغة يف افتناف الكبلـ كمسلىك الرباعة حسبما
ه
يقتضي ا٤بقاـ ٤با أف التنقل من أسلوب إىل أسلوب أدخل يف استجبلب النفوس كاستمالة القلوب
كل كاحد من اآلخرين".2
يقع من كل كاحد من التكلم كا٣بطاب كالغيبة إىل ٌ
جل ا٤بفسرين اتفقوا على انتقاؿ من الغيبة إىل ا٣بطاب يف
نستنتج من ىذه األقواؿ أ ٌف ٌ
ىذه اآلية الكرٲبة ،إلفادة تعظيم شأف ا٤بخاطب.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.28
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.11
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،30السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.9
 -1البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 1ص.40
 -2إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص.15
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 -2الداللة على التشريف:

ك َّ
وريى َّن ىكىما
اج ى
ىحلىلٍنىا لى ى
الالتًي آتىػ ٍي ى
ىيها النَّبً ُّي إًنَّا أ ٍ
كمنو قولو تعاىل﴿ :يىاأ ى
ت أي
ك أى ٍزىك ى
يج ى
ً ً
ك كبػنى ً
ك كبػنى ً
ً
ات
ىملى ىك ٍ
ات ىع َّماتً ى
ك ًم َّما أىفىاءى اللَّوي ىعلىٍي ى
ت يى ًميني ى
ك ىكبىػنىات ىخال ى ى ى
ك ىكبىػنىات ىع ّْم ى ى ى
ك َّ ً
اد النَّبً ُّي أى ٍف
ك ىك ٍام ىرأى نة يم ٍؤًمنىةن إً ٍف ىك ىىبى ٍ
اج ٍر ىف ىم ىع ى
ىخ ىاالتً ى
س ىها لًلنَّبً ّْي إً ٍف أ ىىر ى
الالتي ىى ى
ت نىػ ٍف ى
يستػ ٍن ًكحها ىخالًصةن لى ى ً
ً
ًً
ين﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :كالعدكؿ عن ا٣بطاب إىل
ى ٍى ى ى
ى
ك م ٍن يدكف ال يٍم ٍؤمن ى
ً ًً
الغيبة بلفظ النيب مكررا ،مث الرجوع إليو يف قولو( :خالًصةن لى ى ً
ْب) ،إيذاف بأنو ٩با
ك م ٍن يدكف الٍ يم ٍؤمن ى
ى
2
خص بو لشرؼ نبوتو كتقرير الستحقاؽ الكرامة ألجلو"  ،كيفهم من كبلـ البيضاكم أنو قد
بدئ سياؽ اآلية الكرٲبة ٖبطاب النيب صلى ا﵁ عليو كسلم (أحللنا لك) ،مث عدؿ عن ذلك إىل
ً
َّيب) ،مث عدؿ عن ذلك مرة أخرل إىل طريق
اإلخبار عنو بطريق الغيبة (إً ٍف ىكىىبى ٍ
ت نىػ ٍف ىس ىها للنً ّْ
ا٣بطاب (خالصة لك) .كالغرض من ىذا كلو للتشريف .كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا
لكبلـ الز٨بشرم ،كالرازم.3
كالذم يظهر من سياؽ كبلمهم أف إيثار العدكؿ إىل الغيبة بلفظ (النيب) يتآزر يف كظيفتو
مع كصف ا٤برأة الواىبة نفسها بصفة اإلٲباف (كامرأة مؤمنة) ،فاإلٲباف ىو كصف لكل من كقع
عليهن فعل اإلحبلؿ يف اآلية الكرٲبة ،كلكن ىذا الوصف قد أكثر ذكره مع الواىبة نفسها لكي
يتضافر مع العدكؿ إىل لفظ النيب يف رفع ا٢برج الذم قد يبلغ ذركتو يف صدره صلى ا﵁ عليو
كسلم ٫بو خصوصية ا٥ببة ،كمن ىنا كانت الوظيفة الببلغية ٥بذا االلتفات يف اآلية الكرٲبة،
التشريف ،ألف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم يستحق ىذا التشريف.

 -1سورة األحزاب اآلية.50
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.235
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص ،554مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 25ص.177
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ثانيا :الوظائف البالغية من الخطاب إلى الغيبة:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة االنتقاؿ من ا٣بطاب إىل الغيبة ،كأٮبها:

 -1المبالغة:

ٍك كجرين بً ًهم بً ًر و و
ً
ً
ً
جاءتٍها
كمنو قولو تعاىل :ى
﴿حتَّى إًذا يك ٍنتي ٍم في الٍ يفل ى ى ى ٍ ى ٍ
يح طىيّْبىة ىكفى ًر يحوا بها ى
ف كجاء يىم الٍموج ًمن يك ّْل م و
ً
كاف﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم" :عدؿ عن ا٣بطاب إىل الغيبة
ًر ه
يح عاص ه ى ى ي ى ٍ ي ٍ ى
للمبالغة كأنو تذكرة لغّبىم ليتعجب من حا٥بم كينكر عليهم" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف
ىناؾ انتقاؿ من ا٣بطاب ( يكٍنتيم ًيف الٍ يف ٍل ً
ك) إىل الغيبة ( ىك ىجىريٍ ىن ًًّٔ ٍم) ،لتحقيق كظائف عدة منها،
ٍ
أهنم ٤با كانوا يف الفلك كىي راسية ّٔم خوطبوا ،فلما جرت ّٔم كابتعدكا إىل داخل البحر الءـ أف
يلتفت من خطأّم إىل الغيبة ،كأهنم كقت الركوب استحضركا ا٣بشوع ،كذكركا ا﵁ ألهنم خافوا
ا٥ببلؾ كتقلب الرياح ،فخوطبوا عندئذ كنودكا نداء ا٢باضرين فلما جرت ّٔم ٗبا تشتهي أنفسهم
بريح (طيبة) كآمنوا ا٥ببلؾ ،مل يبق حضورىم ،كتلك عادة اإلنساف أنو إذا أمن غاب ،3فلما غابوا
عند جرم الفلك ّٔم بريح طيبة ،التفت عنهم ،كالغرض من ىذا االلتفات ا٤ببالغة.
كقد تساءؿ الز٨بشرم عن الغرض يف ىذا االنتقاؿ ،حيث قاؿ" :فإف قلت :ما فائدة
صرؼ الكبلـ عن ا٣بطاب إىل الغيبة؟قلت :ا٤ببالغة ،كأنو يذكر لغّبىم حا٥بم ليعجبهم منها

كيستدعى منهم اإلنكار كالتقبيح" ،1كىو ما استحسنو كل من النسفي ،كالشوكاٍل ،2كيرل
"(ح ٌَّب إًذا يكٍنتي ٍم ًيف
الرازم أف االلتفات يف ىذه اآلية الغرض منو ا٤بقت كالتبعيد ،حيث يقوؿ :ى
الٍ يف ٍل ً
(ك ىجىريٍ ىن ًًّٔ ٍم) مقاـ الغيبة ،فههنا انتقل من مقاـ ا٢بضور إىل
ك) خطاب ٍ
ا٢بضور ،كقولو :ى
البلئق ٕباؿ ىؤالء ،أل ٌف من كاف صفتو
مقاـ الغيبة ،كذلك ٌ
يدؿ على ا٤بقت كالتٌبعيد كالطٌرد ،كىو ٌ
البلئق بو ما ذكرناه" ،3ككجو آخر ذكره الرازم
أنٌو يقابل إحساف اللٌو تعاىل إليو بالكفراف ،كاف ٌ
 -1سورة يونس اآلية.22
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.109
 -3يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 2ص ،186ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ص ،168الربىاف يف علوـ القرآف،
الزركشي ،ج 3ص.318
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.337
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،14فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.494
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص.234
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فقاؿ" :كااللتفات إىل الغيبة لئليذاف ٗبا ٥بم من سوء ا٢باؿ ا٤بوجب لئلعراض عنهم كأنو يذكر
ليعجبهم منها كيستدعي منو اإلنكار كالتقبيح".1
لغّبىم مساكل أحوا٥بم ٌ
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أف يف
اآلية التفات ،كالوظيفة الببلغية منو ا٤ببالغة ،ألف االلتفات إىل الغيبة ،لئليذاف ٗبا ٥بم من سوء
ليعجبهم منها كيستدعي منو
ا٢باؿ ا٤بوجب لئلعراض عنهم ،كأنو يذكر لغّبىم مساكئ أحوا٥بم ٌ
مؤمنوف ٱباطبوف بصدكر مثٍل
اإلنكار كالتقبيح ،كلذا عدؿ عن ٍ
حٌب ال يكوف الٍ ٍ
ا٣بطاب إىل الٍ ٍغيبة ٌ
ا٢بالة الٌٍب آخرىا الٍب ٍغي.
ىذه ٍ
 -2الداللة للتعظيم كالتعميم:

﴿كىما آتىػ ٍيتي ٍم ًم ٍن ًربنا لًيىػ ٍربيػ ىو فًي أ ٍىم ىو ًاؿ الن ً
َّاس فى ىال يىػ ٍربيو ًع ٍن ىد اللَّ ًو ىكىما
كمنو قولو تعاىل :ى
ضعً يفو ىف﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :كااللتفات فيو
ك يى يم ال يٍم ٍ
آتىػ ٍيتي ٍم ًم ٍن ىزىكاةو تي ًري يدك ىف ىك ٍجوى اللَّ ًو فىأيكلىئً ى

للتعظيم كأنو خاطب بو ا٤ببلئكة كخواص ا٣بلق تعريفان ٢با٥بم ،أك للتعميم كأنو قاؿ :فمن فعل
ضعً يفو ىف) ،كالراجع منو ٧بذكؼ إف جعلت ( ىما) موصولة تقديره :ا٤بضعفوف
ك يى يم الٍ يم ٍ
ذلك (فىأيكلئً ى
بو ،أك فى يم ٍؤتيوه أكلئك ىم ا٤بضعفوف" ،1كيشّب البيضاكم أف االنتقاؿ من ا٣بطاب ( ىكىما آتىػٍيتي ٍم) إىل
ك يى يم) ،كمل يقل( :أنتم ا٤بضعفوف) ،لًلتٌنويو ّٔؤالء مع ما يف اإلشارة من التعظيم
الغيبة (فىأيكلىئً ى
لداللتو على علو ا٤برتبة كترؾ ما أتوا ،كارتفاع منزلتهم عند ا﵁ تعاىل.
يوضح ذلك قوؿ الز٨بشرم" :التفات حسن ،كأنو قاؿ ٤ببلئكتو كخواص خلقو:
لعل ٩با ٌ
ك ٌ
فأكلئك الذين يريدكف كجو ا﵁ بصدقاهتم( :ىم ا٤بضعفوف) .فهو أمدح ٥بم من أف يقوؿ( :فأنتم
ا٤بضعفوف) .كا٤بعُب :ا٤بضعفوف بو ،ألنو ال بد من ضمّب يرجع إىل ما" ،2كتبعو أبو حياف ،3كأكمأ
إىل ىذا القوؿ النسفي" :التفات حسن ألنو يفيد التعميم كأنو قيل من فعل ىذا فسبيلو سبيل

 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 4ص.134
 -2سورة الركـ اآلية.39
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.207
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.481
 ٌ -3يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص.391
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ا٤بخاطبْب كا٤بعُب ا٤بضعفوف بو ألنو ال بدلو من ضمّب يرجع إىل ما ا٤بوصولة" ،1كذكر ىذا الوجو
أيضا األلوسي فقاؿ" :كااللتفات عن ا٣بطاب حيث قيل :فأكلئك دكف فأنتم للتعظيم كأنو
سبحانو خاطب بذلك ا٤ببلئكة عليهم السبلـ كخواص ا٣بلق تعريفا ٢با٥بم".2
كالذم يظهر من خبلؿ سياقاهتم يف الكبلـ ،أف يف اآلية التفات من ا٣بطاب إىل الغيبة ،كالغرض
منو التعظيم أك التعميم ،ألف يف عدكلو عن ا٣بطاب إىل اإلخبار إٲباء إىل أنو مل ٱبص بو
ا٤بخاطبوف ،بل ىو عاـ يف ٝبيع ا٤بكلفْب إىل قياـ الساعة.
ثالثا :الوظائف البالغية لاللتفات من الغيبة إلى التكلم:

كا٤براد ّٔذه الوظائف االنتقاؿ من الغيبة إىل التكلم ،منها:

 -1التعظيم:

ً
ًً
ًً
ً
ٍحر ًاـ إًلىى
﴿س ٍبحا ىف الَّذم أ ٍ
ىسرل بً ىع ٍبده لىٍيالن م ىن ال ىٍم ٍسجد ال ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ي
ً ً
َّ ً
ًً
الس ًميع الٍب ً
ً
ص يير﴾ ،3كيقوؿ
ال ىٍم ٍسجد ٍاألىق ى
بارٍكنا ىح ٍولىوي لني ًريىوي م ٍن آياتنا إًنَّوي يى ىو َّ ي ى
ٍصى الذم ى

البيضاكم" :كصرؼ الكبلـ من الغيبة إىل التكلم لتعظيم تلك الربكات كاآليات" ،4كيشّب
البيضاكم إىل خركج ضمّب الغائب (أسرل بعبده) إىل ا٤بتكلم (لنريو) ،كالظاىر أف يقاؿ( :لّبيو)،
كالوظيفة الببلغية من ذلك تعظيم تلك الربكات كاآليات ا٤بعجزة.

كيوضح ذلك الز٨بشرم فيقوؿ" :كلقد تصرؼ الكبلـ على لفظ الغائب كا٤بتكلم ،فقيل:
أسرل مث باركنا مث لّبيو ،على قراءة ا٢بسن ،مث من آياتنا ،مث إنو ىو ،كىي طريقة االلتفات الٍب
ىي من طرؽ الببلغة" ،1كىو ما استحسنو الشوكاٍل أيضا ،2كىذا ما جنح إليو أيضا األلوسي:
ً
ىسرل بً ىعٍب ًدهً لىٍيبلن) إىل صيغة
"كصرؼ الكبلـ من الغيبة الٍب يف قولو سبحانو ( يسٍبحا ىف الَّذم أ ٍ

 -1مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.702
 -2ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 11ص.45
 -3سورة اإلسراء اآلية.1
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.247
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.646
 ٌ -2يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.245
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بارٍكنا) ،ك(نريو آياتنا) ،لتعظيم الربكات كاآليات ألهنا كما تدؿ على تعظيم
ا٤بتكلم ا٤بعظم يف ( ى
مدلوؿ الضمّب تدؿ على عظم ما أضيف إليو كصدر عنو كما قيل إ٭با يفعل العظيم العظيم".1
نستنتج من ىذه األقواؿ أف االلتفات يف اآلية الكرٲبة أفاد قيمة ببلغية ،كىي إخراج
الغائب إىل صيغة ا٤بتكلم لتعظيم الدالئل كا٤بعجزات اإل٥بية.

 -2المبالغة في الترىيب:

ً ً
ً
ً
ً ً
﴿ك ى َّ
ام
كمنو قولو تعاىل :ى
قاؿ اللوي الى تىػتَّخ يذكا إ ىله ٍي ًن اثٍػنىػ ٍي ًن إنَّما يى ىو إلوه كاح هد فىإيَّ ى
فىارىىب ً
وف﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :نقل من الغيبة إىل التكلم مبالغة يف الَبىيب كتصرٰبان با٤بقصود
ٍي
3
فكأنو قاؿ :فأنا ذلك ا ًإللو الواحد فإيام فارىبوف ال غّب"  ،كيستشف من كبلـ البيضاكم أف

االنتقاؿ من الغيبة إىل التكلم يف ىذه اآلية الكرٲبة ،لغرض تربية ا٤بهابة كإلقاء الرىبة يف القلوب.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم ،إذ قاؿ" :نقل للكبلـ عن الغيبة إىل التكلم ،كجاز
أل ٌف الغالب ىو ا٤بتكلم ،كىو من طريقة االلتفات ،كىو أبلغ يف الَبىيب من قولو :كإياه فارىبوه،
كمن أف ٯبيء ما قبلو على لفظ ا٤بتكلم" ،4كتبعو الشوكاٍل ،5ككذلك ذكر ٫بوه الرازم ،إذ قاؿ:
"كىذا رجوع من الغيبة إىل ا٢بضور ،كالتٌقدير :أنٌو ٤با ثبت أ ٌف اإللو كاحد كثبت أ ٌف ا٤بتكلٌم ّٔذا
ٌ
الكبلـ إلو ،فحينئذ ثبت أنٌو ال إلو للعامل ٌإال ا٤بتكلٌم ّٔذا الكبلـ ،فحينئذ ٰبسن منو أف يعدؿ من
الغيبة إىل ا٢بضور".1
أما العبلمة ابن عاشور فّبل أف االلتفات يف ىذه اآلية الغرض منو االىتماـ ،حيث
يقوؿ" :ككقع يف ضمّب (فإيٌام) التفات من الغيبة إىل التٌكلٌم ٤بناسبة انتقاؿ الكبلـ من تقرير دليل
منزؿ القرآف ٙبقيقا لتقرير العقيدة
كحدانيٌة اللٌو على كجو كلٌ ٌي إىل تعيْب ىذا الواحد أنٌو اللٌو ٌ
ىز فهم ا٤بخاطبْب".2
بالرىبة ٤با يف االلتفات من ٌ
األصليٌة .كيف ىذا االلتفات اىتماـ ٌ
 -1ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 8ص.14
 -2سورة النحل اآلية.51
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.229
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.610
 ٌ -5يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.202
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 20ص.219
 -2التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 14ص.172
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كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شركح ىؤالء ا٤بفسرين ،أف يف اآلية التفات خرج من
الغيبة إىل التكلم ،كا٥بدؼ من ذلك ا٤ببالغة يف الَبىيب.
رابعا :الوظائف البالغية من التكلم إلى الغيبة:

كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة االنتقاؿ من التكلم إىل الغيبة لغرض ببلغي ،كمنها:

 -1التنبيو:

ٍك
َّاس إًنّْي ىر يس ي
وؿ اللَّ ًو إًلىٍي يك ٍم ىج ًميعان الَّ ًذم لىوي يمل ي
كمنو قولو تعاىل﴿ :قي ٍل يىا أىيُّػ ىها الن ي
الس ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
يت فى ًآمنيوا بًاللَّ ًو ىكىر يسولً ًو﴾ ،1كيقوؿ البيضاكم:
َّ
ض الى إًلوى إًالَّ يى ىو ييحيًي ىكيي ًم ي

"تعريضا لليهود كتنبيها على أف من مل يؤمن بو مل يعترب إٲبانو ،كإ٭با عدؿ عن التكلم إىل الغيبة
إلجراء ىذه الصفات الداعية إىل اإلٲباف بو كاالتباع لو" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية
وؿ اللَّ ًو إًلىٍي يك ٍم) ،إىل الغيبة عند دعوهتم إىل اإلٲباف
الكرٲبة التفات من التكلم يف قولو (إً ٍّْل ىر يس ي
(فى ًآمنيوا بًاللَّ ًو ىكىر يسولًًو) ،كالظاىر أف يقاؿ( :فآمنوا با﵁ كيب) ،كلكن اآلية عدلت عن ذلك إىل ما
جاءت عليو.
كالوظيفة من االلتفات ىنا أف اإلٲباف بالرسوؿ ليس إٲبانا لذاتو ،فالرسل ال يتبعوف
لذكاهتم ،بل ألهنم رسل من عند ا﵁ ،كلذا جاء كصف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بالنبوة

كاألمية ،كيف ىذا أكرب دليل على صدقو ،كىو ما ال ٪بده ،لو أف التعبّب جرل على مقتضى
الظاىر (فآمنوا با﵁ كيب.)...
كما يؤكد ما ذىب إليو البيضاكم يف تفسّبه ٥بذه اآلية ،ما قالو من قبل الز٨بشرم" :فإف
قلت :ىبل قيل :فآمنوا با﵁ كيب ،بعد قولو :إٍل رسوؿ ا﵁ إليكم؟ قلت :عدؿ عن ا٤بضمر إىل
االسم الظاىر لتجرم عليو الصفات الٍب أجريت عليو ،ك٤با يف طريقة االلتفات من مزية الببلغة،
كليعلم أ ٌف الذم كجب اإلٲباف بو كاتباعو ىو ىذا الشخص ا٤بستقل بأنو النيب األمي الذم يؤمن

 -1سورة األعراؼ اآلية.158
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.38
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با﵁ ككلماتو ،كائنان من كاف ،أنا أك غّبل ،إظهاران للنصفة كتفاديان من العصبية لنفسو" ،1كتبعو
النسفي ،كأبو حياف.2
كيرل أبو السعود أ ٌف الوظيفة من ىذا التفات ا٤ببالغة ،إذ يقوؿ" :كإيراد نفسو عليو الصبلة
ً
ً
ً
االمتثاؿ بأمره" .3أما
االلتفات إىل الغيبة ا٤ببالغة يف إٯباب
الرسالة على طريقة
كالسبلـ بعنواف
الصفة الٍموعود ّٔا
العبلمة ابن عاشور ،فيقوؿ" :الٍتفات من التٌكلٌم إىل الٍ ٍغيبة لقصد إعبلف ٙب ٌقق ٌ
عليو كسلٌم" ،4كقد ذكر ابن األثّب الفائدة من ىذا اللوف يف
٧بمد صلٌى ا﵁ ٍ
يف التٌوراة يف شخص ٌ
كظيفتْب أساسيتْب فقاؿ" :فقدر أكال يف صدر اآلية( :إٍل رسوؿ ا﵁ إىل الناس) مث أخرج كبلمو
من ا٣بطاب إىل معرض الغيبة لغرضْب :األكؿ منهما إجراء تلك الصفات عليو ،كالثاٍل ا٣بركج
من التعصب لنفسو".5
كالذم يظهر لنا أف ما ذىب إليو البيضاكم أكىل ،ألنو ٌبْب لنا الوظيفة األساسية ٥بذا
اللوف ،كىو التنبيو ،حيث نبو أنو رسوؿ ا﵁ إىل الناس كافة بشّبا كنذيرا ،كأنو نيب أكحى ا﵁ إليو
بشريعة عامة كاملة باقية إىل يوـ الدين ،كأنو أمي ما قرأ كال كتب كال جلس إىل معلم كال أخذ
علمو عن أحد كلكن ا﵁ تعاىل أكحى إليو بالقرآف الكرَل عن طريق جربيل عليو السبلـ ،كأفاض
عليو من لدنو علوما نافعة كمبادئ توضح ما أنزلو عليو من القرآف الكرَل.
 -2التفخيم:

شى
ك الٍ يق ٍرآ ىف لًتى ٍش ىقى إًَّال تىذٍكً ىرةن لً ىم ٍن يى ٍخ ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :طو ىما أىنٍػ ىزلٍنىا ىعلىٍي ى
ً
الس ً
السماك ً
الر ٍح ىم ين ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
ماكات
استىػ ىول لىوي ما فًي َّ
ات الٍعيلىى َّ
ش ٍ
تىػ ٍن ًز نيال م َّم ٍن ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
ض ىك َّ ى ى
ىكما فًي ٍاأل ٍىر ً
ت الثَّرل﴾ ،1كقاؿ البيضاكم" :كاالنتقاؿ من التكلم إىل
ض ىكما بىػ ٍيػنىػ يهما ىكما تى ٍح ى
الغيبة للتفنن يف الكبلـ كتفخيم ا٤بنزؿ من كجهْب إسناد إنزالو إىل ضمّب الواحد العظيم الشأف،

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.166
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،162البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 5ص196
 -3إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.280
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 9ص.139
 -5ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.11
 -1سورة طو اآليات.4 ،3 ،2 ،1
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كنسبتو إىل ا٤بختص بصفات ا١ببلؿ كا ًإلكراـ كالتنبيو على أنو كاجب ا ًإلٲباف بو كاالنقياد لو من
حيث أنو كبلـ من ىذا شأنو ،كٯبوز أف يكوف أنزلنا حكاية كبلـ جربيل كا٤ببلئكة النازلْب معو"،1
كيستشف من كبلـ البيضاكم أف التفات يف التكلم من قولو ( ىما أىنٍػىزلٍنىا) إىل الغيبة (ً٩ب ٍَّن ىخلى ىق)،
ككاف مقتضى الظاىر أف يقاؿ( :أنزلو ا﵁) ،كىذا لغرض ببلغي الوظيفة منو تعظيم الشأف
كتفخيمو.
كقد تساءؿ الز٨بشرم عن الفائدة من االنتقاؿ ،إذ قاؿ" :فإف قلت :ما فائدة النقلة من
لفظ ا٤بتكلم إىل لفظ الغائب؟ قلت :غّب كاحدة منها عادة االفتناف يف الكبلـ كما يعطيو من
ا٢بسن كالركعة .كمنها أ ٌف ىذه الصفات إ٭با تسردت مع لفظ الغيبة .كمنها أنو قاؿ( :أىنٍػىزلٍنا)
ففخم باإلسناد إىل ضمّب الواحد ا٤بطاع ،مث ثُب بالنسبة إىل ا٤بختص بصفات العظمة كالتمجيد
فضوعفت الفخامة من طريقْب" ،2كيرل الرازم أف الوظيفة الببلغية من ىذا االنتقاؿ ألمور:
ففخم باإلسناد
الصفات ال ٲبكن ذكرىا ٌإال مع الغيبة ،كثانيها :أنٌو قاؿ( :أنٍزلٍنا) ٌ
"أكال :أ ٌف ىذه ٌ
ا٤بختص بصفات العظمة كالتٌمجيد فتضاعفت
إىل ضمّب الواحد ا٤بطاع ،مثٌ ٌثُب بالنٌسبة إىل
ٌ
السبلـ كا٤ببلئكة
الفخامة من طريقْب .كثالثها :ٯبوز أف يكوف أنزلنا حكاية لكبلـ جربيل عليو ٌ
النٌازلْب معو" ،3كأليب حياف كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :ككاف يف قولو (٩بٌ ٍن
خلق) التفات إذ فيها ا٣بركج من ضمّب التٌكلٌم كىو يف (ما أنٍزلٍناه) إىل الغيبة ،كفيو عادة التٌفنٌن
الصفات على لفظ الغيبة
يف الكبلـ كىو ٩بٌاٰبسن إذا ال يبقى على نظاـ كاحد كجرياف ىذه ٌ
اختص بصفات
كالتٌفخيم بإسناد اإلنزاؿ إىل ضمّب الواحد ا٤بعظٌم نفسو ،مثٌ إسناده إىل من
ٌ
العظمة الٌٍب مل يشركو فيها أحد فحصل التٌعظيم من الوجهْب" ،1كذكر أبو السعود أيضا ىذه
الوظيفة ،بقولو" :كنسبة التنزيل إىل ا٤بوصوؿ بطريق االلتفات إىل الغىيبة بعد نسبتو إىل نوف العظمة

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.22
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.49
 ٌ -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 22ص.6
 -1البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 7ص.308
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ً
إثر بياهنا ٕبسب الذات بطريق اإلّٔاـ مث التفس ًّب
لبياف فخامتو تعاىل ٕبسب األفعاؿ كالصفات ى
لزيادة ٙبقيق كتقرير كٚبصيص ً
خلقهما بالذكر مع أف ا٤براد خلقهما ٔبميع ما يتعلق ّٔما".1
جل ا٤بفسرين ،أ ٌف يف اآلية الكرٲبة
نستنتج من ىذه األقواؿ السابقة أ ٌف البيضاكم يتفق مع ٌ
التفات ،كالوظيفة الببلغية منو االنتقاؿ لتضخيم شأف ىذا ا٤بنزؿ الكرَل.
كبالتايل يبدك لنا أف ىذا النوع من االلتفات يكثر كجوده يف القراءات القرآنية ،كقد أشار
البيضاكم إىل ىذه القراءات إشارة كمل يعلق يف كثّب منها ،كالوظائف الٍب تعود على ا٤بتلقي من
ىذا النوع ىي تأدية ا٤بعُب ا٤بقصود التعبّب عنو.

خامسا :الوظيفة البالغية من التكلم إلى الخطاب:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة التعبّب باالنتقاؿ من التكلم إىل ا٣بطاب ألغراض ببلغية ،كأٮبها:

 -1التفخيم:

ً
استىػغٍ ىف ىر
استىػغٍ ىف يركا اللَّوى ىك ٍ
س يه ٍم جاءك ىؾ فى ٍ
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
﴿كلى ٍو أىنَّػ يه ٍم إ ٍذ ظىلى يموا أىنٍػ يف ى
وؿ لىىو ىج يدكا اللَّوى تىػ َّوابان ىرًحيمان﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :كإ٭با عدؿ ا٣بطاب تفخيمان لشأنو
الر يس ي
لى يه يم َّ
كتنبيهان على أف من حق الرسوؿ أف يقبل اعتذار التائب كإف عظم جرمو كيشفع لو ،كمن منصبو
أف يشفع يف كبائر الذنوب" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة التفات ،حيث كاف
وؿ) ،كلكنو عدؿ عن ذلك كما خوطب بقولو
الر يس ي
استىػ ٍغ ىفىر ى٥بي يم َّ
سياؽ الكبلـ يقتضي ( ىك ٍ
(جاءك ىؾ) ،لكي ٰبقق كظيفة ببلغية من ىذا االنتقاؿ كىو التفخيم.
كضح الز٨بشرم ىذا الكبلـ بقولو" :كمل يقل :كاستغفرت ٥بم ،كعدؿ عنو إىل طريقة
كقد ٌ
االلتفات ،تفخيما لشأف رسوؿ اللَّو صلى اللَّو عليو كسلم كتعظيما الستغفاره ،كتنبيها على أف
شفاعة من ا٠بهالرسوؿ من اللَّو ٗبكاف" ،1كتبعو النسفي ،كالقا٠بي ،2كذكر أبو حياف ىذه
ا٣بطاب يف
وؿ) ،كمل ٯبيء على ضمّب ٍ
الر يس ي
استىػ ٍغ ىفىر ى٥بي يم َّ
الوظيفة فقاؿ" :كالتفت يف ٍقولو ( :ىك ٍ
 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.3
 -2سورة النساء اآلية.64
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.81
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.527
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص٧ ،370باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 3ص.198
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الرسوؿ
(جاءكؾ) تفخيما لشأف ا ٌلرسوؿ ،كتعظيما الستغفاره ،كتنبيها على أ ٌف شفاعة من ا٠بو ٌ
الشريف كىو إرساؿ اللٌو إيٌاه موجب لطاعتو"،1
من اللٌو تعاىل ٗبكاف ،كعلى أ ٌف ىذا الوصف ٌ
لقصد
الر يس ي
استىػ ٍغ ىفىر ى٥بي يم َّ
وؿ) على طريقة االلٍتفاتٍ ،
ٌ
كبْب الشوكاٍل الوظيفة من االلتفات فقاؿٍ (" :

التٌػ ٍفخيم لشأٍف الرسوؿ صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم".2
كىذا ىو اختيار ٝبع من ا٤بفسرين ،كعلى ذلك يكوف االلتفات يف اآلية الكرٲبة قد خرج
عن كظيفتو ا٢بقيقية إىل كظيفة ببلغية ،الغاية منها التفخيم ،ألف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم
يستحق ىذا الشأف.
 -2المناصحة:

ىج نرا ىك يى ٍم يم ٍهتى يدك ىف ىكىما لً ىي ىال أى ٍعبي يد الَّ ًذم
كمنو قولو تعاىل﴿ :اتَّبًعيوا ىم ٍن ىال يى ٍسأىلي يك ٍم أ ٍ
فىطىىرنًي ىكإًلىٍي ًو ٍتر ىجعيو ىف﴾ ،3كيقوؿ البيضاكم" :تلطف يف ا ًإلرشاد بإيراده يف معرض ا٤بناصحة
لنفسو كإ٧باض النصح ،حيث أراد ٥بم ما أراد ٥با كا٤براد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إىل
4
يبْب لنا ىذه الوظيفة من االلتفات يف اآلية
عبادة غّبه"  ،كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه ٌ
ً
يل) إىل ا٣بطاب يف قولو ( ٍتر ىجعيو ىف) ،كالظاىر أف
الكرٲبة ،حيث التفت من التكلم يف قولو ( ىكىما ى
يقاؿ( :كإليو أرجع) ،فضبل عما تفيده أداة االلتفات من ٙبريك كإثارة كإيقاظ ٤بشاعر السامع
كأحاسيسو كتنبيو لذىنو كفكره٤ ،با فيو من التنويع كعدـ ا٤بضي على كتّبة كاحدة .كحٌب ال ينفركا
من قبوؿ النصح.
كيقوؿ صاحب الكشاؼ" :مث أبرز الكبلـ يف معرض ا٤بناصحة لنفسو كىو يريد
مناصحتهم ليتلطف ّٔم كيداريهم ،كألنو أدخل يف إ٧باض النصح حيث ال يريد ٥بم إال ما يريد
لركحو ،كلقد كضع قولو :ى ً
يل ال أ ٍىعبي يد الَّ ًذم فىطىىرًٍل﴾ مكاف قولو( :كما لكم ال تعبدكف الذم
﴿كما ى

 -1البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.692
 -2فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.557
 -3سورة يس اآليتاف.22 ،21
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.266
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﴿كإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف﴾ كلوال أنو قصد ذلك لقاؿ :الذم فطرٍل كإليو
فطركم) .أال ترل إىل قولو :ى
أرجع ،كقد ساقو ذلك ا٤بساؽ" ، 1كىذا ما استحسنو كل من أيب حياف ،كأيب السعود أيضا.2
كأكمأ إىل ىذا القوؿ الرازم ،حيث قاؿ" :كيف العدكؿ عن ٨باطبة القوـ إىل حاؿ نفسو
حكمة أخرل كلطيفة ثانية :كىي أنو لو قاؿ( :مالكم ال ٍتعبدكف الٌذم فطركم) ،مل يكن يف البياف
كل أحد أنٌو ال
مثل قولو( :كما يل) ،ألنٌو ٤بٌا قاؿ( :كما يل) كأحد ال ٱبفى عليو حاؿ نفسو علم ٌ
يطلب العلٌة كبياهنا من أحد ألنٌو أعلم ٕباؿ نفسو" ،3كقاؿ صاحب اللباب يف علوـ الكتاب:
"أصل الكبلـ كما لكم ال تعبدكف كلكنو صرؼ الكبلـ عليهم ليكوف الكبلـ أسرع قبوال كلذلك
كإليو ٍترجعوف) دكف (كإليو ٍأرجع)".4
جاء قولوٍ ( :
كيرل الشوكاٍل أف الوظيفة منة ىذا االلتفات ا٤ببالغة يف التهديد ،حيث يقوؿ" :مثٌ أبرز
ً
يل ال أ ٍىعبي يد الَّ ًذم
الكبلـ يف معرض النٌصيحة لنفسو ،كىو يريد مناصحة قومو فقاؿ ( :ىكما ى
أم مانع من جانيب ٲبنعِب من عبادة الٌذم خلقِب .مثٌ رجع إىل خطأّم لبياف أنٌو ما
فىطىىرًٍل) ،أمٌ :
أراد نفسو ،بل أرادىم بكبلمو فقاؿ :كإليو ترجعوف كمل يقل إليو أرجع ،كفيو مبالغة يف التٌهديد .مثٌ
األكؿ لقصد التٌأكيد كمزيد اإليضاح".5
عاد إىل ا٤بساؽ ٌ
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أ ٌف
السياؽ يف اآلية كاف يقتضي أف يقوؿ ا٤بتكلم :كما يل ال أعبد الذم فطرٍل كإليو أرجع ،كلكنو
انتقل إىل خطاب ا٤بخاطبْب :ليكوف تأثّبه فيهم أكقع ،حيث يذكرىم بأهنم راجعوف إىل ا﵁ الذم
سيحاسبهم على ما فعلوا خّبا أك شرا ،كعليهم أف يعبدكه كال يقصركا يف عبادتو ،كمن مث يبدك
االلتفات ليس ٦برد تغيّب يف األسلوب ،كلكنو تغيّب يهدؼ إىل كظيفة معنوية أكرب ىي التأثّب يف
ا٤بخاطب كجذبو إىل ما يريده ا٤بتكلم.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.10
 ٌ -2يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص ،56إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص.163
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 26ص.263
 -4اللباب يف علوـ الكتاب ،سراج الدين ا٢بنبلي ،ج 16ص.191
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.419
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كخبلصة القوؿ؛ ٪بد أف البيضاكم كاف لو القدرة على توظيف أداة االلتفات٩ ،با يؤكد
بعد غوره يف قضايا كثّبة من الببلغة ،كما ٪بده يعتمد يف كثّب من أمثلتو كتفسّباتو على أقواؿ
يفصل أحيانا يف بعض األمور.
الببلغيْب كأمثاؿ ا١برجاٍل ،إال أنو ٌ
كقد رأينا أف الببلغيْب حددكا ستة أنواع من االلتفات ،أما البيضاكم فقد ذكر ٟبسة
أنواع ىي :االنتقاؿ من الغيبة إىل ا٣بطاب ،كاالنتقاؿ من ا٣بطاب إىل الغيبة ،كالثالث االنتقاؿ
من الغيبة إىل التكلم ،كالرابع االنتقاؿ من التكلم إىل الغيبة ،كا٣بامس االنتقاؿ من التكلم إىل
ا٣بطاب ،أما النوع األخّب فلم يسمو.
كنلحظ أيضا أف االلتفات يف تفسّب البيضاكم من أكرب أدكات علم ا٤بعاٍل بعد اإلنشاء
الطليب ،كما نلحظ اتفاؽ البيضاكم مع الببلغيْب يف كظيفة أساسية كىي أف الكبلـ إذا نقل من
أسلوب إىل أسلوب كاف ذلك أحسن كأبلغ يف ٘بديد نشاط السامع ،كأكثر إيقاظا ٤بشاعره
كتنبيها ألحاسيسو ،كعندئذ يقع يف نفسو موقعا حسنا ،كٰبقق كظائفو كفوائده ا٤برجوة.
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توطئة:
للبياف منزلة عظمى يف ٠باء الببلغة العربية؛ لتشعب مباحثو ،ككثرة أبوابو كفصولو الٍب من
شأهنا أف تربز ا٤بعُب كتظهره يف أّٔى صورة٤ ،با ينماز بو ىذا العلم من إيراد ا٤بعُب الواحد بطرؽ
٨بتلفة ،فيمد علم البياف ا٤بتكلم بشٌب فنوف التعبّب ا١بميل عن ا٤بعُب القائم يف نفسو ،كمن مث
يتخّب منها ما يشاء يف إظهار مقاصده كمعانيو ،كذلك من تشبيو ك٦باز ،ككناية كاستعارة ،كىذه
خصيصة ينماز ّٔا عن سائر علوـ الببلغة.

-ماىية علم البياف:

البياف لغة :حدد اللغويوف ا٤بعُب اللغوم ١بذر البياف بْب الكشف كاإليضاح ،فقد جاء يف
الش ٍيء كأباف إذا
الشيء كانكشافو ،كباف ٌ
مقاييس اللغة" :الباء كالياء كالنٌوف أصل كاحد ،كىو بعد ٌ
اتٌضح كانٍكشف" ،1كقاؿ ابن منظور" :البياف الفصاحة كاللسن ،ككبلـ بْب فصيح .كالبياف:
البْب من الرجاؿ السمح اللساف
اإلفصاح مع ذكاء .كالبْب من الرجاؿ :الفصيح .ابن مشيلٌ :
الفصيح الظريف العايل الكبلـ القليل .كفبلف أبْب من فبلف ،أم :أفصح منو كأكضح كبلما.
كرجل ٌبْب :فصيح ...البياف إظهار ا٤بقصود بأبلغ لفظ ،كىو من الفهم كذكاء القلب مع اللّْسن،
كأصلو الكشف كالظهور" ،2أم الكشف كالوضوح كالظهور.

﴿الر ٍح ىم ين
كقد كردت لفظة البياف يف القرآف الكرَل ٗبعناىا اللغوم ،من ذلك قولو تعاىلَّ :
3
ىعلَّ ىم الٍ يق ٍرآ ىف ىخلى ىق ًٍ
عما
سا ىف ىعلَّ ىموي الٍبىػيىا ىف﴾  ،كجاء يف التفسّب" :خلق اإلنساف ،علَّمو البياف َّ
اإلنٍ ى
4
﴿ى ىذا بىػيىا هف لًلن ً
َّاس ىك يى ندل ىكىم ٍو ًعظىةه
ٛبييزا لو عن غّبه"  ،كأيضا قولو تعاىل :ى
يف نفسو ن

 -1مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 1ص.328
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 13ص.67
 -3سورة الرٞبن اآليات.3 ،2 ،1
 -4التفسّب ا٤بيسرٝ ،باعة من العلماء ،إشراؼ عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي ،كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة
كاإلرشاد الرياض السعودية ،ص.7501
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لًل ً
ين﴾ ،1كجاء يف التفسّب" :ىذا القرآف بياف كإرشاد إىل طريق ا٢بق ،كتذكّب ٚبشع لو قلوب
ٍمتَّق ى
ي

صوا بذلك؛ أل ٌهنم ىم ا٤بنتفعوف بو دكف غّبىم" ،2أل ٌف القرآف
كخ ُّ
ا٤بتقْب ،كىم الذين ٱبشوف ا﵁ ،ي
الكرَل كاف ٥بم بيانا كاضحا للطريق ا٤بستقيم.
كيف ا٢بديث الشريف جاء لفظ البياف فيما ركاه ابن عباس رضي ا﵁ عنهما عن النيب
صلى ا﵁ عليو كسلم" :إف من البياف لسحرا" .3كالسياؽ الذم كرد ا٢بديث فيو؛ يظهر منو أف
البياف إظهار ا٤بقصود بأبلغ لفظ ،4كىو من الفهم كذكاء القلب كالقدرة على اإلقناع ،كشدة تأثّب
الكبلـ يف النفوس.
كقاؿ الباقبلٍل" :القرآف أعلى منازؿ البياف ،كأعلى مراتبو ما ٝبع كجوه ا٢بسن كأسبابو ،كطرقو
كأبوابو من تعديل النظم كسبلمتو ،كحسنو كّٔجتو ،كحسن موقعو يف السمع ،كسهولتو على
اللساف ،ككقوعو يف النفس موقع القبوؿ ،كتصوره تصور ا٤بشاىد"،5كيقوؿ ا١باحظ" :البياف اسم
جامع لكل شيء كشف لك قناع ا٤بعُب كىتك ا٢بجاب دكف الضمّب حٌب يهفضي السامع إىل
6
لكل ما يكشف بياف ا٤بعُب ّٔدؼ حصوؿ السامع على حقيقة
اسم
و
ن
أ
ىنا
ا٤بقصود
ك
،
حقيقتو"
ٌ
ٌ
عما يقولو القائل.
ما يقاؿ لو ،فهو طريقة إلفهاـ السامع ٌ
ك٬بلص من ىذا ،أ ٌف البياف يف معناه اللغوم ال ٱبرج عن الكشف كاإليضاح ،كعلو
الكبلـ ،كإظهار ا٤بقصود.
البياف اصطالحا :يوجد العديد من التعريفات للبياف يف االصطبلح نذكر منها:
 -1ىو علم يستطيع الدارس ٗبعرفتو إبراز ا٤بعُب الواحد يف صور ٨بتلفة كتراكيب متفاكتة كاضحة
الداللة مع مطابقة كل منها ٤بقتضى ا٢باؿ ،كتقييد االختبلؼ بْب األلفاظ بالوضوح لتخرج
 -1سورة آؿ عمراف اآلية.138
 -2التفسّب ا٤بيسرٝ ،باعة من العلماء ،إشراؼ عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي ،ص.128
 -3صحيح البخارم٧ ،بمد بن ا٠باعيل البخارمٙ ،بقيق ٧بمد زىّب بن ناصر ،دار طوؽ النجاة ط1422/1ق ،ج1
ص( 19باب ا٣بطبة).
 -4يراجع النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر ،ابن ٧بمد ا١بزرمٙ ،بقيق ٧بمود ٧بمد الطناحي ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت،
ج 1ص.174
 -5إعجاز القرآف ،أبو بكر الباقبلٍل ،ص.276
 -6البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.76
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األلفاظ ا٤بَبادفة كالليث كاألسد ٨بتلفة الَباكيب متفقة ا٤بعُب ،فإهنا كإف كانت طرقا ٨بتلفة إليراد
ا٤بعُب الواحد ،فاختبلفهما إ٭با ىو اللفظ كالعبارة ال يف الوضوح كا٣بفاء.1
 -2كقيل" :ىو علم يعرؼ بو إيراد ا٤بعُب الواحد يف طرؽ ٨بتلفة بالزيادة يف كضوح الداللة عليو،

كبالنقصاف ليحَبز بالوقوؼ على ذلك عن ا٣بطأ يف مطابقة الكبلـ لتماـ ا٤براد منو".2
 -3كقيل" :ىو تأدية ا٤بعاٍل الٍب تقوـ بالنفس تامة على كجو يكوف أقرب إىل القبوؿ كأدعى إىل
التأثّب ،كيف صورهتا كأجراس كلمتها عذكبة النطق كسهولة اللفظ كاإللقاء ،كا٣بفة على السمع".3
 -4كعرفو القزكيِب فقاؿ" :ىو علم يعرؼ بو إيراد ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلفة يف كضوح الداللة
عليو".4
كمعُب ذلك أ ٌف ٦باؿ علم البياف ىو الصور األدبية الٍب يبدعها ا٤بتكلم ،فيستطيع من خبل٥با
التعبّب عن ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلفة ،بعضها أكثر ٝباال من بعض ،كيكوف تأثّبىا يف النفوس
على قدر ما فيها من إبداع من رسم تلك الوظائف ،كجعلها قريبة إىل العقل كالوجداف.
كعليو فقد سار القزكيِب يف اال٘باه الذم خطٌطو السكاكي ،كتوصل إىل االستنتاج الذم
قسمو ،فقاؿ" :مث اللفظ ا٤براد بو الزـ ما كضع لو ،إف قامت قرينة
كقسم البياف كما ٌ
توصل إليوٌ ،
على عدـ إرادة ما كضع لو فهو ٦باز ،كإال فهو كناية ،مث آّاز منو االستعارة ،كىي ما تبُب على
التعرض لو ،فا٫بصر ا٤بقصود يف التشبيو كآّاز ،كق ٌدـ التشبيو على آّاز ٤با ذكرنا
التشبيوٌ ،
فيتعْب ٌ
من االبتناء االستعارة الٍب ىي ٦باز على التشبيو ،كق ٌدـ آّاز على الكناية لنزكؿ معناه من معناىا
5
ليدؿ على التشبيو
مث
،
منزلة ا١بزء من الكل"
استقر علم البياف فيما بعد بتقسيماتو ا٤بعركفةٌ ،
ٌ
كآّاز كالكناية ،فهي مفردات ىذا العلم.

 -1يراجع علوـ الببلغة ،أٞبد مصطفى ا٤براغي ،دار القلم بّبكت لبناف ط1980/1ـ ،ص.189
 -2مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.77
 -3يراجع أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص.6 ،3
 -4اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.326
 -5ا٤بصدر نفسو ،ص.236
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كظائف علم البياف :يبحث علم البياف عن طريقة داللة اللفظ ا٤بفرد أك ا٤برٌكب على ا٤بعُبالذم يريده ا٤بتكلم ،كعن جهة الربط بْب ا٤بعُب الوضعي للفظ كا٤بعُب الذم استعمل فيو اللفظ

كىو ما عرؼ بآّاز كالكناية.
كا٥بدؼ الذم يسعى إىل ٙبقيقو ىو كضوح الداللة على ا٤براد ،فبقدر ما يف الكبلـ من
الوضوح كالبعد عن ا٣بفاء ينزؿ منزلتو من الببلغة ،كا٤بتكلم ٱبتار يف ضوء ذلك من األساليب
أكضحها داللة على مراده ،1كيتوخى يف كبلمو إصابة ٛباـ ا٤براد غّب منقوص ٖبفاء أك لبس ،أك
٫بو ذلك من عيوب اإلبانة.
كٙب ٌدث ابن خلدكف عن كظيفة علم البياف فقاؿ" :مث يتبع ىذه اإلفادة ٤بقتضى ا٢باؿ
يدؿ بالوضع على معُب ،مث
التفنن يف انتقاؿ الذىن بْب ا٤بعاٍل بأصناؼ الدالالت؛ أل ٌف الَبكيب ٌ
ينتقل الذىن إىل الزمو أك ملزكمو أك شبهو ،فيكوف فيها ٦بازا :إما باستعارة ،أك كناية كما ىو
مقرر يف مواضعو ،كٰبصل للفكر بذلك االنتقاؿ لذة كما ٙبصل من اإلفادة كأشد؛ أل ٌف يف
ٌ
2
ٝبيعها ظفرا با٤بدلوؿ من دليلو ،كالظفر من أسباب اللذة كما علمت"  ،فهو علم يعرؼ بو إيراد
ا٤بعُب الواحد بَباكيب ٨بتلفة لتوضيح ا٤بقصود.
كيشمل علم البياف ا٤بوضوعات التالية :التشبيو ،كآّاز ،كاالستعارة ،الكناية ،كالتعريض.
كقد ٌبْب اإلماـ البيضاكم الوظيفة الببلغية ٥بذه ا٤بوضوعات ،كسيأيت تفصيلها على النحو اآليت:

 -1يراجع مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء ،حامد صاٌف خلف الربيعي ،ص.594
 -2ا٤بقدمة ،ابن خلدكفٙ ،بقيق حامد أٞبد الطاىر ،دار الفجر للَباث القاىرة2004ـ ،ص.740
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المبحث األكؿ :التشبيو

التشبيو صورة ٝبالية يستنبطها ا٤بتكلم لبياف ا٤بعُب كتقريبو من السامع .كىو ذك ٦باؿ
كاسع كصور رحبة ،يستلهمو الناثر كالشاعر لتوضيح فكرتو ،ك٘بميل عبارتو ،كترسيخ ىدفوٕ ،بيث
يربط بو ا٤بتكلم بْب الصفة كا٤بوصوؼ ليس إلظهار الصورة ا١بمالية كحسب ،بل لتقريب
مقصوده كشرح مراده ،كالكشف عن أسراره كمواطن التأثّب فيو.
مفهوـ التشبيو:أ -التشبيو لغة :يعود إىل أصل ىذه ا٤بادة(" :الشْب كالباء كا٥باء) ،كتدكر حوؿ تشابو األشياء
كتشاكل بعضها مع البعض اآلخر يف صفات معينة" .1كجاء يف اللساف" :الشبو كالشبو كالشبيو:
ا٤بثل ،كا١بمع أشباه .كأشبو الشيء الشيء :ماثلو ،كالتشبيو :التمثيل" ،2أم ٛبثيل شيء بشيء
يتوضح ا٤بوصوؼ.
آخر كي ٌ
ألهنما لفظاف مَبادفاف على
يفرؽ اللٌغويوف بْب التشبيو كالتمثيل يف ا٤بعُب اللغومٌ ،
كمل ٌ
معُب كاحد ،كىذا الذم ماؿ إليو ابن األثّب حينما قارف بْب صيغٍب شبٌو كمثٌل بقولو" :يقاؿ:
الشيء ّٔذا الشيء ،كما يقاؿ :مثٌلتو بو" ،3فالتشبيو كالتمثيل لفظاف مَبادفاف.
شبٌهت ىذا ٌ

ب -التشبيو اصطالحا :يدؿ التشبيو يف اصطبلحات الببلغيْب على مشاركة أمر ألمر يف صفة
ما من الصفات ،فهو ٧باكلة للربط بْب شيئْب ٘بمع بينهما صفة أك صفات مشَبكة .ككجو آخر
ذكره أبو ا٥ببلؿ العسكرم إذ قاؿ" :التشبيو :الوصف ب َّ
أف أحد ا٤بوصوفْب ينوب مناب اآلخر
بأداة تشبيو ناب منابو أك مل ينب ،كقد جاء ىف الشعر كسائر الكبلـ بغّب أداة التشبيو .كذلك
قولك :زيد شديد كاألسد؛ فهذا القوؿ الصواب ىف العرؼ كداخل ىف ٧بمود ا٤ببالغة ،كإف مل يكن
زيد ىف ش ٌدتو كاألسد على ا٢بقيقة" ،4كقاؿ ابن األثّب" :التشبيو أف تثبت للمشبو حكما من
 -1معجم مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 3ص.243
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 13ص.503
 -3ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 1ص.377
 -4كتاب الصناعتْب ،أبو ىبلؿ العسكرمٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم ،أبو الفضل إبراىيم ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت
1419ق ،ص.239
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أحكاـ ا٤بشبو بو" ،1كقاؿ القزكيِب" :ىو الداللة على مشاركة أمر ألخر يف معُب" ،2كقاؿ العلوم:
"ىو ا١بمع بْب الشيئْب ،أك األشياء ٗبعُب ما ،بواسطة الكاؼ ك٫بوىا" ،3كقاؿ السكاكي" :إف
التشبيو مستدع طرفْب ،مشبها كمشبها بو ،كاشَباكا بينهما يف كجو ،كافَبقا من آخر ،أف يشَبكا
يف ا٢بقيقة كٱبتلفا يف الصفة أك بالعكس" ،4كىذا ما ٲبثٌل ما انتهى إليو الببلغيوف يف ٙبديد
مصطلح التشبيو؛ إذ قيل" :ربط شيئْب أك أكثر يف صفة من الصفات أك أكثر" ،5فهو مشاركة
أمر آلخر يف معُب بإحدل أدكات التشبيو.
كخبلصة القوؿ أ ٌف ىذه التعريفات تدكر يف فلك كاحد؛ خبلصتو أف التشبيو مشاركة أمر
آلخر يف معُب ،أك اإلخبار بالشبو ،كىو اشَباؾ الشيئْب يف صفة أك أكثر؛ كال يستوعب ٝبيع
الصفات ،أك ىو بياف شيء أك أشياء شاركت غّبىا يف صفة أك أكثر ،بأداة ىي الكاؼ أك
تقرب بْب ا٤بشبو كا٤بشبو بو يف كجو الشبو.
٫بوىا ،ملفوظة أك مق ٌدرةٌ ،
-أركاف التشبيو :يتألف التشبيو من أربعة أركاف كىي:6

 -1المشبو :كىو الشيء الذم يراد تشبيهو ،كإ٢باقو بغّبه (كىو ا٤بوصوؼ).
 -2المشبو بو :كىو الشيء الذم تصف بو ا٤بشبو (كىو الصفة).
كيسمى ا٤بشبو كا٤بشبو بو :طريف التشبيو ،كال ٯبوز حذفهما ،فإذا حذؼ أحدٮبا ٙبولت
ٌ
ا١بملة من التشبيو إىل االستعارة.

 -3أدكات التشبيو :ىي ألفاظ تستخدـ يف ا١بملة لتدؿ على التشبيو كا٤بماثلة ،كىي أدكات
كصل بْب ركِب التشبيو :ا٤بشبو كا٤بشبو بو .كأدكات التشبيو بعضها أ٠باء كقولنا :مثل ،شبو ،شبيو،
كبعضها أفعاؿ كقولنا :ٲباثل ،يشبو ،يشابو ،يضارع ،يضاىي ،ك ٌأـ األدكات ىي الكاؼ.

 -1ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 1ص.153
 -2اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.328
 -3الطراز ،العلوم ،ج 1ص.263
 -4مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.177
 -5معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 2ص.170
 -6يراجع ا١بامع يف علوـ الببلغة –ا٤بعاٍل –البياف -البديع٧ ،بمد ألتو٪بي ،دار العزة كالكرامة للكتاب كىراف ا١بزائر
ط2013/1ـ ،ص.145
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 -4كجو الشبو :ىو الوصف ا٤بشَبؾ بْب ا٤بشبو كا٤بشبو بو ،كٲبكن أف يذكر الوجو أك ٰبذؼ من
التشبيو.

-أىداؼ التشبيو :يعد التشبيو صورة فنية قائمة على الربط كا٤بقارنة بْب شيئْب ٘بمعهما صفة أك

٦بموعة من الصفات ا٤بشَبكة ،كا٥بدؼ من ذلك ا٤ببالغة ،كالطرافة ،كإضفاء صفة ا١بماؿ على
التعبّب ،كيف ىذا يقوؿ القزكيِب" :كإذا قد عرفت معُب التشبيو يف االصطبلح فاعلم أنو ٩با اتفق
العقبلء على شرؼ قدره ،كفخامة أمره يف فن الببلغة ،كأف تعقيب ا٤بعاٍل بو السيما قسم التمثيل
منو يضاعف قواىا يف ٙبريك النفوس إىل ا٤بقصود ّٔا مدحا كانت أك ذما ،أك افتخارا ،أك غّب
ذلك" ،1كال عجب يف ىذا فكلما جاء التشبيو يف أعطاؼ ا٤بعاٍل أفادىا كماال ،ككساىا حلة
كٝباال.
كلعبد القاىر ا١برجاٍل كقفة مع التشبيوٌ ،بْب فيها كظيفتو كمنزلتو يف الببلغة ،حيث
يقوؿ" :كاعلم أف ٩با اتفق العقبلء عليو ،أف التمثيل إذا جاء يف أعقاب ا٤بعاٍل ،أك برزت ىي
باختصار يف معرضو ،كنقلت عن صورىا األصلية إىل صورتو ،كساىا أّٔة ،ككسبها منقبة ،كرفع
كشب من نارىا ،كضاعف قواىا يف ٙبريك النفوس ٥با ،كدعا القلوب إليها ،كاستثار
من أقدارىاٌ ،
٥با من أقاصي األفئدة صبابة ككلفا ،كقسر الطباع على أف تعطيها ٧ببة كشغفا" ،2كبا١بملة
فوظيفة التشبيو ٥با أثر كمزية يف ٙبسْب الكبلـ كتزيينو ،من أجل تلبية حاجة ا٤بخاطب إىل اإلفهاـ
كالبياف ،مع اإلمتاع كالتأثّب كاإلقناع.
فبْب كظائفو الببلغية ،ككاف أحيانا يذكر نوع التشبيو يف
كقد تناكؿ البيضاكم التشبيو ٌ
اآلية ،كأحيانا ال يذكره بل يبْب كظيفتو يف اآلية دكف ذكر نوعو ،كىذا ما سنبينو من خبلؿ
دراستنا لآليات الٍب كرد فيها.

 -1اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.237
 -2أسرار الببلغة ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.115
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أنواع التشبيو ككظائفو في تفسير البيضاكم:أكال :التشبيو البليغ:
كىو ما حذؼ منو كجو الشبو كاألداة ،كىو من أبلغ أنواع التشبيو؛ ألنو ٯبعل من ا٤بشبو
كا٤بشبو بو ٢بمة كاحدة ال تنفصل ،كحذؼ األداة ككجو الشبو يفتح الباب أماـ الذىن للتطلع إىل
استكشاؼ ٝبيع الصفات ا٤بمكنة بْب الطرفْب ،ك٠بي بليغا ٤با فيو من مبالغة يف اعتبار ا٤بشبو عن
ا٤بشبو بو ،كىو أرقى أقساـ التشبيو إذ يتماثل فيو ا٤بشبو با٤بشبو بو ،كىو أقول التشابيو ،ألنو
ٰبتاج إىل إعماؿ الفكر ،كأدعى إىل تأثٌر النٌفس بالصورة ،1حٌب ليظن السامع أف طريف التشبيو
متحداف.
كبْب كظائفها الببلغية نذكر اآليت:
كمن أمثلة ىذا النٌوع الٍب ذكرىا البيضاكم ٌ
 -1التأكيد في المبالغة:

كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :إًنَّما الٍم ٍؤًمنيو ىف إً ٍخوةه فىأ ً
ىصل يحوا بىػ ٍي ىن أى ىخ ىويٍ يك ٍم ىكاتَّػ يقوا اللَّوى
ٍ
ى ي
ى
لى ىعلَّ يك ٍم ٍتر ىح يمو ىف﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :كىو تعليل كتقرير لؤلمر باإلصبلح كلذلك كرره مرتبان عليو
بالفاء فقاؿ( :فىأ ً
ىخ ىويٍ يك ٍم) ،ككضع الظاىر موضع الضمّب مضافان إىل ا٤بأمورين
ىصل يحوا بػى ٍ ى
ٍ
ْب أ ى
3
للمبالغة يف التقرير كالتخصيص ،كخص االثنْب بالذكر ألهنما أقل من يقع بينهم الشقاؽ" ،
كيفهم من كبلـ البيضاكم أف ا﵁ تعاىل شبو ا٤بؤمنْب باإلخوة يف توادىم كتراٞبهم كٛباسك
صفوفهم ،كحذؼ األداة ككجو الشبو ،كجعل ا٤بشبو عْب ا٤بشبو بو ،فاآلية من قبيل التشبيو البليغ
ا٤ببُب على تشبيو اإلٲباف.
كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم إذ قاؿ" :كبياف أف اإلٲباف قد عقد بْب أىلو من السبب
األخوة كمل يربز عليها مل ينقص عنها كمل يتقاصر عن
القريب كالنسب البلصق :ما إف مل يفضل ٌ

 -1يراجع معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ص.330
 -2سورة ا٢بجرات اآلية.10
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.135
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1
خوة من النٌسب
غايتها"  ،كقاؿ الرازم" :تأكيدا لؤلمر كإشارة إىل أ ٌف ما بينهم ما بْب األ ٌ
كاإلسبلـ كاألب".2
كقد ذ ىكر ىذا العبلمة الطاىر بن عاشور حيث قاؿ" :كتفريع األمر باإلصبلح بْب
األخوين ،على ٙبقيق كوف ا٤بؤمنْب إخوة تأكيدا ٤با دلٌت عليو إٌ٭با من التٌعليل فصار األمر
باإلصبلح الواقع ابتداء دكف تعليل" ،3فالغاية من ىذا التشبيو التأكيد يف ا٤ببالغة.
نستخلص من أقواؿ ا٤بفسرين أ ٌف الوظيفة الببلغية للتشبيو البليغ غرضها ا٤ببالغة يف التأكيد
ككجوب اإلصبلح ،كالتخصيص عليو.

 -2االختصار:

ط ٍاألىبػي ً
ً
ىس ىوًد
ض م ىن الٍ ىخ ٍيط ٍاأل ٍ
﴿كيكليوا ىكا ٍش ىربيوا ىحتَّى يىػتىبىػيَّ ىن لى يك يم الٍ ىخ ٍي ي ٍ ى ي
كمنو قولو تعاىل :ى
ًم ىن الٍ ىف ٍج ًر﴾ ،4قاؿ البيضاكم أم" :شبو أكؿ ما يبدك من الفجر ا٤بعَبض يف األفق كما ٲبتد معو
من غبش الليلٖ ،بيطْب أبيض كأسود ،كاكتفى ببياف ا٣بيط األبيض بقولوً ( :م ىن الٍ ىف ٍج ًر) ،عن
بياف ( ٍ ً
ىس ىوًد) ،لداللتو عليو .كبذلك خرجا عن االستعارة إىل التمثيل" ،5يشّب البيضاكم
ا٣بىٍيط ٍاأل ٍ
ا٣بىٍي ًط ٍاألىبٍػيى ً
ض) ما يبدك من الفجر ا٤بعَبض يف
أف يف اآلية الكرٲبة تشبيو بليغ ،حيث شبٌو (بً ٍ
ىس ىوًد) ما ٲبت ٌد معو من غبش اللٌيل ،شبٌها ٖبيطْب أبيض كأسود ،كحذؼ أداة
األفق ( ،ىكبً ٍاأل ٍ
التشبيو ،ككجو الشبو إلعماؿ الفكر.
كصّبه تشبيهان بليغان،كما
كأكضح ىذا الغرض النسفي إذ قاؿ" :أخرجو من باب االستعارة ٌ
أف قولك :رأيت أسدا ٦بازا ،كعن (عدم بن حامت) قاؿ( :عمدت إىل عقالْب أبيض كأسود
فجعلتهما ٙبت كسادتى فنظرت إليهما فلم يتبْب يل األبيض من األسود فأخربت النيب عليو
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السبلـ بذلك فقاؿ :إنٌك لعريض القفا) ،1أم :سليم القلب؛ ألنٌو ٩بٌا يستدؿ بو على بداىة
الرجل كقلة فطنتو ،إٌ٭با ذلك بياض النهار كسواد الليل" ،2كا٤براد ىنا إف أبصرت ا٣بيطْب.
كتساءؿ الز٨بشرم عن فحول ىذه اآلية فقاؿ" :فإف قلت :أىذا من باب االستعارة أـ
من باب التشبيو؟ قلت :قولوً :
(م ىن الٍ ىف ٍج ًر) أخرجو من باب االستعارة ،كما أف قولك :رأيت
يد ً
(م ىن الٍ ىف ٍج ًر) حٌب كاف
أسدان٦ .باز .فإذا زدت (من فبلف) رجع تشبيها .فإف قلت :فلم ًز ى
تشبيها؟ كىبل اقتصر بو على االستعارة الٍب ىي أبلغ من التشبيو كأدخل يف الفصاحة؟ قلت :ألف
من شرط ا٤بستعار أف يدؿ عليو ا٢باؿ أك الكبلـ ،كلو مل يذكر ً
(م ىن الٍ ىف ٍج ًر) مل يعلم أف ا٣بيطْب
يد ً
(م ىن الٍ ىف ٍج ًر) فكاف تشبيها بليغا كخرج من أف يكوف استعارة" ،3كاستحسن ىذا
مستعاراف ،فى ًز ى
القوؿ أبو حياف ،4كالظاىر أ ٌف حذؼ كجو الشبو من اآلية الكرٲبة ،كذكر ا٤بشبو كا٤بشبو بو ،جعل
يف اآلية تشبيها بليغا ،كالفائدة منو ىي االختصار.
فالبيضاكم إ نذا يتوافق مع الز٨بشرم يف أ ٌف اآلية فيها تشبيو بليغ ،حيث حذفت أداة
التشبيو ،ككجو الشبو ،كبقي ا٤بشبو كا٤بشبو بو .كعليو تكوف الوظيفة الببلغية يف ىذا السياؽ،
تقتضي االختصار من جهة ،كالتأمل كالتأكيل يف إٰباء معُب يناسب فيو كجو الشبو ا﵀ذكؼ من
جهة أخرل.
 -3اإليضاح كالبياف:

ً
ً
ّْموا ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم
سا يؤيك ٍم ىح ٍر ه
ث لى يك ٍم فىأٍتيوا ىح ٍرثى يك ٍم أىنَّى ش ٍئتي ٍم ىكقىد ي
كمثالو قولو تعاىل﴿ :ن ى
5
ًً
ىكاتَّػ يقوا اللَّوى ىكا ٍعلى يموا أىنَّ يك ٍم يم ىالقيوهي ىكبى ّْ
يوضح
ين﴾ ٌ ،بْب البيضاكم ىذا التشبيو كمل ٌ
ش ًر ال يٍم ٍؤمن ى
نوعو فقاؿ" :شبٌهن ّٔا تشبيهان ٤با يلقى يف أرحامهن من النطف بالبذكر (فىأٍتيوا ىح ٍرثى يك ٍم) ،أم:
فائتوىن كما تأتوف ا﵀ارث" ،6كنبلحظ ىنا أ ٌف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن

 -1فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،ابن حجر العسقبلٍل ،دار الرياف للَباث (1407ق1986-ـ) ،ص( .159كتاب
الصوـ) .
 -2مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.161
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.229
 ٌ -4يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.215
 -5سورة البقرة اآلية.223
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.139
215

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

كبل من النسفي ،كأبو حياف ،1كذكر
الز٨بشرم مع تغيّب بعض األلفاظ ،كتبعهما يف ىذا الغرض ٌ
ىذا الرازم أيضا فقاؿ" :كىذا على سبيل التٌشبيو ،ففرج ا٤برأة كاألرض ،كالنٌطفة كالبذر ،كالولد
كحد ا٢برث فكاف ا٤بعُب نساؤكم ذكات حرث لكم،
كالنٌبات ا٣بارج ،كا٢برث مصدر ،ك٥بذا ٌ
الشيء على سبيل
الشيء باسم ٌ
يسمى موضع ٌ
فيهن ٙبرثوف للولد ،فحذؼ ا٤بضاؼ ،كأيضا قد ٌ
ٌ
ا٤ببالغة" ،2يستشف من كبلـ الرازم أف الغرض من ىذا التشبيو ا٤ببالغة.
ٌأما الطاىر بن عاشور فقاؿ" :قصد بو االرتفاؽ با٤بخاطبْب كالتٌأنٌس ٥بم إلشعارىم بأ ٌف
منعهم من قرباف النٌساء يف م ٌدة ا﵀يض منع مؤقٌت لفائدهتم ...كتشبيو النٌساء با٢برث تشبيو
بالزرع" ،3يفهم من كبلمو أف الوظيفة الببلغية الٍب خرج إليها التشبيو
لطيف كما شبٌو النٌسل ٌ
البليغ ىي الرفق كاالستئناس.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شركح ىؤالء ا٤بفسرين ،أف ما ذىب إليو البيضاكم
أكىل ،ألنو ٌبْب لنا التشبيو البليغ يف ىذه اآلية ،حيث شبو النساء باألرض الٍب ٙبرث للزرع ،كشبو
النطفة بالبذر الذم يوضع يف تلك األرض ،كشبو الولد بالزرع الذم ينبت من األرض ،كىنا
يبْب أف
حذفت األداة ككجو الشبو ،كىذا تشبيو بليغ .ككظيفتو الببلغية ىنا البياف ،ألف السياؽ ٌ
كدؿ ذلك على أ ٌف
اآلية جاءت بيانا كتوضيحا للمكاف ا٤بسموح استعمالو إال يف كقت ا٢بيضٌ ،
الغرض األصيل ىو طلب النسل.
 -4التنبيو:

ً
ً
ار
اسا ىكالنػ ٍَّوىـ يسبىاتنا ىك ىج ىع ىل ى
﴿ك يى ىو الَّذم ىج ىع ىل لى يك يم اللٍَّي ىل لبى ن
النه ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
ورا﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :شبو ظبلمو باللباس يف سَبه" .5كأشار الرازم إىل ىذه اآلية فقاؿ:
ني ي
شن
الساتر للبدف ،كنبٌو على ما
الكل كيغطٌي باللٌباس ٌ
"اعلم أنٌو تعاىل شبٌو اللٌيل من حيث إنٌو يسَب ٌ

1
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لنا فيو من النٌفع" ،1كقاؿ الز٨بشرم" :شبو ما يسَب من ظبلـ الليل باللباس الساتر" ،2كا٤ببلحظ
أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم؛ إال أهنما ذكرا التشبيو كمل يبيٌنوا نوعو.
كأكمأ إىل ىذا الرأم أبو حياف إذ قاؿ" :تشبيها بالثٌوب الٌذم يغطٌي البدف كيسَبه من
حيث اللٌيل يسَب األشياء" ،3كاستحسن ىذا الكبلـ أيضا صاحب تفسّب السراج ا٤بنّب ،4أم أ ٌف
يف اآلية الكرٲبة تشبيو ،كالغرض منو التنبيو.
وضح ىذه الصورة إذ قاؿ(" :كلباسا) مشبٌو بو على طريقة التٌشبيو
ٌأما الطاىر بن عاشور ف ٌ
السَب منىن كثّبة لقضاء ا٢بوائج الٌٍب
البليغ ،أم :ساترا لكم يسَب بعضكم عن بعض .كيف ىذا ٌ
ٯبب إخفاؤىا".5
كا٤ببلحظ ىنا ،أ ٌف ىذا التشبيو ال ٱبتلف ببنيتو الَبكيبية عن بنية التشبيو السابق من
الصياغة ،ك٩با يعزز كظيفة ىذا التشبيو ،ىو حذؼ أداتو ،ككاف من ا٤بمكن أف يقوؿ الليل
كاللباس ،كلكن حذؼ األداة أبلغ.
كمن ىنا الوظيفة الببلغية ٥بذا النوع ،ىي اإلخبار كالتنبيو على طريقة التشبيو البليغ ،ألف
يبْب لنا أف فيو إشارة إىل أف النٌوـ كاليقظة أ٭بوذج للموت كالنٌشور.
سياؽ اآلية ٌ
 -5التشويق:

ض
ض ىها َّ
الس ىم ىاك ي
﴿ك ىسا ًرعيوا إًلىى ىم ٍغ ًف ىرةو ًم ٍن ىربّْ يك ٍم ىك ىجن وَّة ىع ٍر ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ي
كمثالو قولو تعاىل :ى
6
ً
ت لًل ً
ض) ،يقوؿ البيضاكم:
ض ىها َّ
الس ىم ىاك ي
ين﴾  ،كالشاىد يف اآلية ( :ىك ىجن وَّة ىع ٍر ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ي
ٍمتَّق ى
أيع َّد ٍ ي

بالسعة على طريقة التمثيل ،ألنو دكف
"عرضها كعرضهما ،كذكر العرض للمبالغة يف كصفها َّ
الطوؿ" ،7كيستشف من كبلـ البيضاكم أ ٌف يف اآلية الكرٲبة تشبيو بليغ ،كالفائدة من ىذا
التشبيو؛ ا٤ببالغة يف التشويق إىل ا١بنٌة الٍب عرضها كعرض السماء كاألرض.
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص.465
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.284
 ٌ -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص.111
 -4يراجع السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 2ص.664
 -5التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 19ص.44
 -6سورة آؿ عمراف اآلية.133
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.38
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كيوضح ىذا الغرض الز٨بشرم ،حيث يقوؿ" :كا٤براد كصفها بالسعة كالبسطة ،فشبهت
ٌ
بأكسع ما علمو الناس من خلقو كأبسطو .كخص العرض ،ألنو يف العادة أدٌل من الطوؿ
للمبالغة.
كضح الطاىر بن عاشور ىذا النٌوع فقاؿ" :على طريقة التٌشبيو البليغ ،بدليل التٌصريح
كقد ٌ
ٕبرؼ التٌشبيو يف نظّبهتا يف آية سورة ا٢بديد".1
نستنتج من ىذا الكبلـ أ ٌف اإلماـ البيضاكم يتفق مع ا٤بفسرين بأ ٌف يف اآلية الكرٲبة تشبيو
بليغ ،حيث حذفت أداة التشبيو ككجو الشبو ،كبقي ا٤بشبو كا٤بشبو بو .كالوظيفة الببلغية يف ىذه
اآلية الكرٲبة ،التشويق إىل ا١بنة كالفوز ّٔا.
كخبلصة القوؿ أ ٌف البيضاكم استعاف ّٔذا النوع يف تفسّب بعض اآليات ٤با فيو من ٝباؿ
فِب ،كإبداع يف التعبّب ،كإيقاظ للعقوؿ ،كٙبريك للوجداف.
الشبو ،قاؿ القزكيِب:
ثانيا :التشبيو التمثيلي :كىو تشبيو مركب يقوـ على تع ٌدد كجو ٌ
"التمثيل ما كجهو كصف منتزع من متعدد ،أمرين أك أمور" ،2كىذا النوع ىو ذات التشبيو ا٤برٌكب
الذم يكوف كجو الشبو بو متع ٌدد ،سواء كاف الطرفاف مفردين أك مركبْب ،أك كاف أحدٮبا مفردا
التأمل كالتٌأكيل كما قاؿ اإلماـ عبد القاىر
كاآلخر مركبا ،كىو بذلك ٧بتاج إىل ضرب من ٌ

يفرؽ بْب التشبيو العادم كالتشبيو التمثيلي ،فكل ٛبثيل
لعل ىذا األمر ىو الذم ٌ
ا١برجاٍل ،ك ٌ
تشبيو ،كليس كل تشبيو ٛبثيبل ،3كىذا التشبيو من أرقى أنواع التشبيهات ،كأكثرىا استعماال يف
الكبلـ ا٤بنظوـ كا٤بنثور؛ فهو من أكثر التشبيهات استعماؿ يف القرآف الكرَل.
كلذا ٙبدث عنو البيضاكم يف تفسّبه بكثرة ،كالسبب يف توظيفو راجع إىل كظائفو
الببلغية ،كقدرتو الفنية على استمالة ا٤بخاطبْب كالتأثّب يف نفوسهم ،كمن النماذج الٍب اخَبناىا
من تفسّب البيضاكم اآليت:

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 4ص.88
 -2اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.371
 -3يراجع أسرار الببلغة ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.95
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 -1التخصيص:

ًً و
سبيوي الظَّ ٍمآ يف ىماءن
بق ىيعة يى ٍح ى
كاللَّوي س ًر ً
ٍحس ً
اب﴾،1
ى ي
ى
يع ال ى

كمن أمثلتو قولو تعاىلً َّ :
ين ىك ىفركا أى ٍع ىمالي يه ٍم ىكسر و
اب
ى
ىى
﴿كالذ ى ي
ً
ً
ً
سابىوي
اءهي لى ٍم يىج ٍدهي ىش ٍيئنا ىكىك ىج ىد اللَّوى ع ٍن ىدهي ى
ىحتَّى إًذىا ىج ى
فوفَّاهي ح ى
الشاىد ( ىٍٰب ىسبيوي الظَّ ٍمآ يف ىماءن) ،قاؿ البيضاكم أم" :العطشاف كٚبصيصو لتشبيو الكافر بو يف شدة
ا٣بيبة عند مسيس ا٢باجة" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم ،أنو شبو حاؿ الكفار يف ا٬بداعهم
بأعما٥بم بإنساف ظمآف يرل سرابا ،فيحسبو ماء ،فإذا اقَبب منو مل ٯبد ما كاف يرجوه كيأملو،
ككجو الشبو ىو ا٣بيبة كا٣بسراف.
فالنٌسق اللغوم كالنٌظم اإل٥بي ييضفي حياة على صورة التشبيو ،كيكسبها ظبلال إٰبائية ال
يستطيع طرفا التشبيو كحدٮبا أف يقوما ّٔا ،فالنظم اإل٥بي يف الَبكيب اللغوم يربزاف حالة نفسية
حركية تصور معاناة سائر يف صحراء قاحلة ،تناكشو أحاسيس الظمأ ،كٰباكؿ هتدئتها بقرب
إدراكو ا٤باء الذم يتكشف يف هناية الطريق عن كىم خادع ،3كا٤بعُب لو أ ٌف القرآف اختار التعبّب
الذم ال خياؿ فيو ،كقاؿ مثبل( :كالذين كفركا أعما٥بم غّب مثمرة) مل يكن لو يف النفس ىذا األثر
القوم ،الذم يصور عدـ جدكل ىذه األعماؿ ،إذ يقرنو بشيء نراه بأعيننا ،كنكاد نؤمن بوجوده
إٲبانا ال يتسرب إليو الشك ،4فالصورة الٍب أتى ّٔا القرآف تزيدنا اقتناعا بعدـ جدكل أعما٥بم.
كمن ىنا الوظيفة الببلغية ٥بذا التشبيو التخصيص ،ألهنا تشحذ ذىن ا٤بخاطب ،كٙبريك
طاقتو الفكرية حٌب يتأمل يف ا٤بقصود كيدرؾ الكبلـ ،كالغرض منها أيضا أهنا تصور األمور ا٤بعنوية
كالذىنية يف صورة حسية مشاىدة حٌب تتمكن الصور يف نفس السامع كتستقر يف ذىنو.

 -2الوصف:

الس ًمي ًع ىىل يستى ًوي ً
كمثالو قولو تعاىل﴿ :مثىل الٍ ىف ًري ىق ٍي ًن ىك ٍاألى ٍعمى ك ٍاألىص ّْم كالٍب ً
اف
صي ًر ىك َّ
ى ى ى ى ى
ٍ ىٍ ى
ى ي
ىمثى نال أىفى ىال تى ىذ َّك يرك ىف﴾ ،5كيقوؿ البيضاكم" :أف يراد بو تشبيو الكافر (باألعمى) لتعاميو عن آيات
 -1سورة النور اآلية.39
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.109
 -3يراجع البياف يف ضوء أساليب القرآف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.56
 -4يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.62
 -5سورة ىود اآلية.24
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ا﵁ ،ك(باألصم) لتصامو عن إ٠باع كبلـ ا﵁ تعاىل كتأبيو عن تدبر معانيو ،كتشبيو ا٤بؤمن بالسميع
كالبصّب ألف أمره بالضد فيكوف كل كاحد منهما مشبهان باثنْب باعتبار كصفْب ،أك تشبيو الكافر
با١بامع بْب العمى كالصمم كا٤بؤمن با١بامع بْب ضديهما كالعاطف لعطف الصفة على الصفة"،1
كيستشف من كبلمو أف يف اآلية الكرٲبة تشبيو ٛبثيلي ،حيث مثٌل الكافر باألعمى ،كمثٌل ا٤بؤمن
بالسميع ،كالفائدة الببلغية ٥بذا التشبيو ىي الوصف.
ككجو آخر ذكره أبو السعود حيث قاؿ" :حا٥بما العجيب ألف ا٤بثل ال يطلق إال على ما
فيو غرابة من األحواؿ كالصفات ،كالكبلـ كإف أمكن أف ٰبمل على تشبيو الفريق األكؿ باألعمى
كباألصم كتشبيو الفريق الثاٍل بالبصّب كبالسميع لكن األدخل يف ا٤ببالغة كاألقرب إىل ما يشّب إليو
ٌ
لفظ ا٤بثل ...كتشبيو الفريق الثاٍل ٗبن ٝبع بْب البصر كالسمع ،فإف اعتبار ذلك ينزع إىل كوف
تصامهم كتعاميهم ا٤بذكورين ككقوعهم بسبب
التشبيو ٛبثيليا بأف ينتزع من حاؿ الفريق األكؿ يف ٌ
2
يبْب ىنا أ ٌف الغرض من ىذا التشبيو يف اآلية الكرٲبة ىو
ذلك يف العذاب ا٤بضاعف كا٣بسراف" ٌ ،
ا٤ببالغة.
كّٔذا نستنتج أ ٌف ما أراده البيضاكم ىو عطف الصفات بعضها على بعض ،كىذا ناتج
من تشبيو شيء بشيء ،أم :تشبيو الفريق األكؿ بالعمى كالصمم ،كتشبيو الفريق الثاٍل بالسميع
كالبصّب ،3كبذلك نبلحظ أف ما يراه ا٤بفسركف يف نوع ىذا التشبيو؛ ىو التشبيو التمثيلي ،ككظيفتو
الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة الوصف ،ألنو يرسم صور فنية ٝبيلة مكمونة يف عدة أجزاء ،فهو
ٯبمع صفة الكافر بصفة شخص متصف بالعمى كالصمم ،فبل يهتدم ٤بقصوده ،كصفة ا٤بؤمن
بصفة شخص متصف بالبصر كالسمع ،فاىتدل ٤بطلوبو ،كصفتهما ا٢بسية الٍب تطابق حا٥بما
كمثل األعمى الفاقد ٢باسة البصر يف خلقتو كاألصم الفاقد ٢باسة السمع الذم حرـ من كسائل
العلم كا٤بعرفة اإلنسانية ،كمن ىو كامل حاسٍب السمع كالبصر فهو يستمد العلم.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.128
 -2إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.114
 -3يراجع الببلغة كا٤بعُب يف النص القرآٍل ،عبد ا٥بادم حسْب ،ص.142
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 -3البياف كاإليضاح:

ً ًً
ً
يح فً ىيها ً
ٍحيىاةً ُّ
ص ّّر
الدنٍػيىا ىك ىمثى ًل ًر و
﴿مثى يل ىما ييػ ٍنف يقو ىف في ىىذه ال ى
كمثالو قولو تعاىل :ى
أىصابت حرث و
َّ ً
س يه ٍم يىظٍلً يمو ىف﴾ ،1قاؿ
ى ى ٍ ىٍ ى ٍ
س يه ٍم فىأ ٍىىلى ىك ٍتوي ىكىما ظىلى ىم يه يم اللوي ىكلىك ٍن أىنٍػ يف ى
قوـ ظىلى يموا أىن يف ى

البيضاكم" :عقوبة ٥بم ،ألف اإلىبلؾ عن سخط أشد ،كا٤براد تشبيو ما أنفقوا يف ضياعو ٕبرث
كفار ضربتو صر فاستأصلتو كمل يبق ٥بم فيو منفعة ما يف الدنيا كاآلخرة ،كىو من التشبيو ا٤بركب
كلذلك مل يباؿ بإيبلء كلمة التشبيو للريح دكف ا٢برث" ،2كقد اصطلح الز٨بشرم على ىذه
الوظيفة التشبيهية إذ قاؿ" :شبو ما كانوا ينفقوف من أموا٥بم يف ا٤بكارـ كا٤بفاخر ككسب الثناء
كحسن الذكر بْب الناس ال يبتغوف بو كجو اللَّو ،بالزرع الذم حسو الربد فذىب حطاما" ،3كتبعو
يف ىذا الغرض كل من النسفي ،كصاحب السراج ا٤بنّب ،4فالوظيفة الببلغية من ىذا التشبيو
التمثيلي ىي البياف كاإليضاح.
الشبو الٌذم يصّب
الرازم عن العبلقة بْب ا٤بشبٌو كا٤بشبٌو بو فقاؿ" :ا٤بثل ٌ
كقد تساءؿ ٌ
كالعلم لكثرة استعمالو فيما يشبٌو بو كحاصل الكبلـ أ ٌف كفرىم يبطل ثواب نفقتهم ،كما أ ٌف
الزرع .فإف قيل :فعلى ىذا التٌقدير مثل إنفاقهم ىو ا٢برث الٌذم ىلك،
الريح الباردة هتلك ٌ
ٌ
بالريح الباردة ا٤بهلكة ،قلنا :ا٤بثل قسماف منو ما حصلت فيو ا٤بشأّة بْب ما
فكيف شبٌو اإلنفاؽ ٌ
ا٤بسمى بالتٌشبيو
ىو ا٤بقصود من ا١بملتْب كإف مل ٙبصل ا٤بشأّة بْب أجزاء ا١بملتْب ،كىذا ىو ٌ
5
بالريح ،كا٤بعُب :تشبيهو
ينفقونو
ما
تشبيو
اىر
ظ
ال
ك
"
فقاؿ:
حياف
أبو
ذكره
آخر
ككجو
.
ا٤برٌكب"
ٌ
ٌ
با٢برث .فقيل :ىو من التٌشبيو ا٤برٌكب مل يقابل فيو اإلفراد باإلفراد" ،6فّبل أبو حيٌاف أ ٌف التشبيو
يف ىذه اآلية تشبيو مرٌكب كليس تشبيو ٛبثيلي.

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.117
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.34
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.405
 ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،285السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.241
 -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 8ص.336
 -6البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.314
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كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ىو أ ٌف يف اآلية تشبيو ٛبثيلي،
مركب من عدة صور ،كالوظيفة الببلغية منو البياف كاإليضاح ،كىذا ٤با امتاز بو األسلوب القرآٍل
من صياغة فنية ،كالقدرة على استمالة ا٤بخاطبْب كالتأثّب يف نفوسهم.
 -4الترغيب:

َّ ً
ين ييػ ٍن ًف يقو ىف أ ٍىم ىوالى يه ٍم فًي ىسبً ً
ت
يل اللَّ ًو ىك ىمثى ًل ىحبَّ وة أىنٍػبىتى ٍ
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
﴿مثى يل الذ ى
ضً
ً ً
يم﴾ ،1قاؿ
ف لً ىم ٍن يى ى
اع ي
ىس ٍب ىع ىسنىابً ىل فًي يك ّْل يس ٍنبيػلى وة ًمائىةي ىحبَّ وة ىكاللَّوي يي ى
شاءي ىكاللَّوي ىكاس هع ىعل ه
البيضاكم أم" :مثل نفقتهم كمثل حبة أك مثلهم كمثل باذر حبة على حذؼ ا٤بضاؼ ،كأسند
ا ًإلنبات إىل ا٢ببة ٤با كانت من األسباب ،كما يسند إىل األرض كا٤باء ،كا٤بنبت على ا٢بقيقة ىو
ا﵁ تعاىل" ،2كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ البيضاكم يف ىذه اآلية الكرٲبة ،جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم،
كتبعهما يف ىذا الغرض كل من صاحب السراج ا٤بنّب ،كأيب السعود ،3كا٤براد ىنا أ ٌف ىذا ا٤بثل
ى
ضربو ا﵁ تعاىل لتضعيف الثواب ٤بن أنفق يف سبيلو كابتغاء مرضاتو.
ككجو آخر ذكره األلوسي حيث يقوؿ" :كإسناد اإلنبات إىل ا٢ببة ٦باز ألهنا سبب
لئلنبات -كا٤بنبت يف ا٢بقيقة ىو ا﵁ تعاىل -كىذا التمثيل تصوير لئلضعاؼ كأهنا حاضرة بْب
يدم الناظر فهو من تشبيو ا٤بعقوؿ با﵀سوس" ،4فا﵁ سبحانو شبو نفقة ا٤بنفق يف سبيلو ٗبن بذر
بذرا؛ فأنبتت كل حبة سبع سنابل ،اشتملت كل سنبلة على مائة حبة ،كا﵁ يضاعف ٕبسب
حاؿ ا٤بنفق كإٲبانو كإخبلصو كإحسانو ،كنفع نفقتو كقدرىا؛ فإف ثواب اإلنفاؽ يتفاكت ٕبسب ما
يقوـ بالقلب من اإلٲباف كاإلخبلص كالتثبيت عند النفقة.5

 -1سورة البقرة اآلية.261
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.157
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،310السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص ،176إرشاد العقل السليم ،أبو
 يراجع ٌالسعود العمادم ،ج 1ص.257
 -4ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 2ص.32
 -5األمثاؿ يف القرآف ،ابن القيم ا١بوزية ،ص.50
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كمن ىنا كانت الوظيفة الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ىي إثارة عاطفة الطٌمع ،كالرغبة يف
األشياء من أجل التحفيز إىل العمل ،كالغرض أيضا من ىذه الوظيفة ىو ٘بسيد لفكرة ٦بردة كىي
(اإلنفاؽ) يف صورة ٧بسوسة كأهنا مشاىدة ،الٍب تساعده على إدراؾ تلك ا٢بقيقة كالتأثر ّٔا.
 -5المبالغة:

الس ً
الدنٍيا ىك و
ٍحياةً ُّ
ط
ماء فىا ٍختىػلى ى
ماء أىنٍػ ىزلٍناهي ًم ىن َّ
﴿كا ٍ
ض ًر ٍ
ب لى يه ٍم ىمثى ىل ال ى
كمثالو قولو تعاىل :ى
ً
ات ٍاأل ٍىر ً
اح ىكىكا ىف اللَّوي ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء يم ٍقتى ًد نرا﴾ ،1يقوؿ
يما تى ٍذ يركهي ّْ
بً ًو نىػبى ي
ض فىأ ٍ
الريى ي
ىصبى ىح ىىش ن
البيضاكم" :كاذكر ٥بم ما يشبو ا٢بياة الدنيا يف زىرهتا كسرعة زكا٥با أك صفتها الغريبة( .أىنٍػىزلٍناهي ًم ىن
الس ً
ماء فىاختىػلى ى ً
بات ٍاأل ٍىر ً
ض) فالتفت بسببو كخالط بعضو بعضان من كثرتو كتكاثفو ،أك ٪بع
َّ
ٍ
ط بًو نى ي

يف النبات حٌب ركل كرؼ ،كعلى ىذا كاف حقو فاختلط بنبات األرض ،لكنو ٤با كاف كل من
ا٤بختلطْب موصوفان بصفة صاحبو عكس للمبالغة يف كثرتو ...كا٤بشبو بو ليس ا٤باء كال حالو ،بل
الكيفية ا٤بنتزعة من ا١بملة ،كىي حاؿ النبات ا٤بنبت با٤باء يكوف أخضر كارفان مث ىشيمان تطّبه
الرياح فيصّب كأف مل يكن" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية تشبيو ٛبثيلي ،كىو تشبيو
ا٢بياة الدنيا با٥بيئة ا٢باصلة من كوف النبات بعد نزكؿ ا٤باء شديد النظرة كاالخضرار ،مث بعد ذلك
تراه قد يبس فتطّبه الرياح كأف مل يكن ،ككجو الشبو ىنا التلف كا٥ببلؾ عقب اإلعجاب
كاالستحساف( ،فالكاؼ) مل تدخل على ا٤بشبو بو كىو النبات ،كإ٭با دخلت على لفظ ا٤باء
باعتباره عنصرا مهما يف تكوين النبات كأكراقو كفركعو كٜباره.
كللز٨بشرم كبلـ لطيف ٰبسن إيراده يف ىذا السياؽ ،كىو قولو" :إ ٌف ا٤باء يف ىذه اآلية
ليس مشبٌها بو ،بل إ ٌف ا٤براد قلة بقاء زىرة الدنيا كقلة بقاء ا٣بضر" ،3ككجو آخر ذكره الرماٍل
فقاؿ يف تفسّب ىذه اآلية" :ىذا بياف قد أخرج ما مل ٯبريو عادة إىل ما قد جره بو ،كقد اجتمع
ا٤بشبو كا٤بشبو بو يف الزينة كالبهجة ،مث ا٥ببلؾ بعده كيف ذلك العربة ٤بن اعترب".4

 -1سورة الكهف اآلية.45
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.283
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.80
 ٌ -4النكت يف إعجاز القرآف ،الرماٍل ،ص.7
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كالذم توصلنا إليو أف كبلـ البيضاكم يتفق مع ا٤بفسرين أف يف اآلية الكرٲبة تشبيو ٛبثيلي،
يبْب أف ا٤بثل ا٤بضركب ٥با قصّب موجز ،كالتصوير
ككظيفتو الببلغية ىنا ا٤ببالغة ،ألف سياؽ اآلية ٌ
ظل الفناء يف
فيو سريع خاطف ،يتبلءـ مع حاؿ الدنيا يف سرعة زكا٥با ،فيلقي التصوير السريع ٌ
كحسو ،كي يستقر ىناؾ بقوة كثبات مع كشف ا٤بعُب كتصويره.
ذىن اإلنساف ٌ

 -6كظيفة بياف حاؿ المشبو:

إذا كاف ا٤بشبو مبهما كغّب كاضح ،فنوضح ا٤بشبو بو ،كقولو تعاىل﴿ :إًنَّا أ ٍىر ىسلٍنىا ىعلىٍي ًه ٍم
صيحةن ك ً
اح ىد نة فى ىكانيوا ىك ىه ًش ً
يم ال يٍم ٍحتى ًظ ًر﴾ ،1كقاؿ البيضاكم أم" :كالشجر اليابس ا٤بتكسر
ىٍ ى ى
الذم يتخذه من يعمل ا٢بظّبة ألجلها أك كا٢بشيش اليابس الذم ٯبمعو صاحب ا٢بظّبة ٤باشيتو
يف الشتاء" ،2كالغرض من ىذه الوظيفة التحقّب.
ككذلك قولو تعاىل ﴿ :فىمثىػليوي ىكمثى ًل ص ٍفو و ً
ص ٍل ندا ىال ي ٍق ًد يرك ىف
اف ىعلىٍيو تيػ ىر ه
ىصابىوي ىكابً هل فىػتىػ ىرىكوي ى
اب فىأ ى
ى
ى ىى
وً
ً
ً
ين﴾ ،3قاؿ البيضاكم أم" :فمثل ا٤برائي يف
سبيوا ىكاللَّوي ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىكاف ًر ى
ىعلىى ىش ٍيء م َّما ىك ى
ص ٍفو واف) كمثل حجر أملس" ،4كالغرض من ىذه الوظيفة ا٤ببالغة.
إنفاقو ( ،ىك ىمثى ًل ى
 -7بياف مقدار حاؿ المشبو:
الس ى ً
كقولو تعاىلً ً :
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ص ًر أ ٍىك
ض ىكىما أ ٍىم ير َّ
اعة إًَّال ىكلى ٍم ًح الٍبى ى
ب َّ ى ى
ى
﴿كللَّو غىٍي ي
5
ب إً َّف اللَّوى ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء قى ًد هير﴾  ،يقوؿ البيضاكم" :معناه أف قياـ الساعة كإف تراخى
يى ىو أىقػ ىٍر ي
فهو عند ا﵁ كالشيء الذم تقولوف فيو ىو كلمح البصر أك ىو أقرب مبالغة يف استقرابو"،6
كالغرض من ىذه الوظيفة ا٤ببالغة.

 -1سورة القمر اآلية.31
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.167
 -3سورة البقرة اآلية.264
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.158
 -5سورة النحل اآلية.77
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.235
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 -8تقرير حاؿ المشبو في ذىن السامع:
وىا ىكمثى ًل ال ً
َّ ً
ً
ٍح ىما ًر يى ٍح ًم يل
كقولو تعاىل :ى
ين يح ّْمليوا التػ ٍَّوىراةى ثي َّم لى ٍم يى ٍحملي ى ى
﴿مثى يل الذ ى
ً
ً ً ً
ً َّ ً
ًً
ىس ىف ً
ين﴾ ،1أم" :كتبا
أٍ ن
ين ىك َّذبيوا بآيىات اللَّو ىكاللَّوي ىال ٍيهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَّالم ى
س ىمثى يل الٍ ىق ٍوـ الذ ى
ارا ب ٍئ ى
من العلم يتعب يف ٞبلها كال ينتفع ّٔا ،كٰبمل حاؿ كالعامل فيو معُب ا٤بثل أك صفة إذ ليس ا٤براد
ا٢بًما ًر معينا" ،2كبذلك تتحقق الوظيفة من التشبيو ،ألف ا٤بشبو بو أكثر بيانا يف كجو الشبو
من ٍ
من ا٤بشبو٩ ،با ٯبعل الصورة تتمكن يف النفس كتستقر يف ذىن السامع ،كالغرض من ذلك تقوية
الشأف كالتمكْب يف نفس ا٤بتلقي كالتأثّب فيو.
 -9تزيين التشبيو:

ض ىم ٍكنيو هف﴾ ،3حيث شبههن ببيض النعاـ ا٤بصوف عن الغبار
ىنه َّن ٍبي ه
كقولو تعاىل ﴿ :ىكأ ي

ك٫بوه يف الصفاء كالبياض ا٤بخلوط بأدٌل صفرة فإنو أحسن ألواف األبداف ،4فوظيفة التشبيو يف
ىذه اآلية مل تأيت لبياف حاؿ ا٤بشبو فقط ،كإ٭با أراد تزيْب حاؿ ا٤بشبو.

 -10تقبيح المشبو:

س يام يه ٍم ىكإً ٍف يىػ يقوليوا تى ٍس ىم ٍع لًىق ٍولً ًه ٍم ىكأىنَّػ يه ٍم
﴿كإً ىذا ىرأىيٍػتىػ يه ٍم تيػ ٍع ًجبي ى
ك أٍ
كقولو تعاىل :ى
ىج ى
و
اح ىذ ٍريى ٍم قىاتلى يه يم اللَّوي أىنَّى ٍيؤفى يكو ىف﴾،5
يخ ي
ص ٍي ىحة ىعلىٍي ًه ٍم يى يم ال ىٍع يد ُّك فى ٍ
سبيو ىف يك َّل ى
شه
سنَّ ىدةه يى ٍح ى
ب يم ى
قاؿ البيضاكم أم" :تسمع ٤با يقولونو مشبهْب بأخشاب منصوبة مسندة إىل ا٢بائط يف كوهنم
أشباحان خالية عن العلم كالنظر" ،6كا٤بعُب أهنم شبهوا ّٔا يف حسن ا٤بنظر كقبح ا٤بخرب ،كالغرض
من ىذه الوظيفة نفسية ا٤بشبو.

 -1سورة ا١بمعة اآلية.5
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.211
 -3سورة الصافات اآلية.49
 -4يراجع تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.10
 -5سورة ا٤بنافقوف اآلية.4
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.214
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كخبلصة القوؿ إ ٌف الوظيفة الببلغية يف التشبيو التمثيلي ،ىي ألطف ذريعة يف تسخّب
الوىم للعقل ،كأقول كسيلة للفهم ،ك٥بذا استعاف البيضاكم ّٔذا النوع بكثرة يف تفسّبه٤ ،با فيو
من إثارة كاستمالة ا٤بخاطبْب كالتأثّب يف نفوسهم.

ثالثا :التشبيو المقلوب:

كذلك بأف يقصد ا٤بتكلم إيهاـ أف ا٤بشبو بو أقول كأمت من ا٤بشبو

يف كجو الشبو ،1كيسمى أيضا" :ا٤بعكوس كا٤بنعكس" ،2كىو نوع طريف من التشبيو ٱبرج عن
كضعو العادم ،كذلك بأف "ٯبعل ا٤بشبو مشبها بو ،كٯبعل ا٤بشبو بو مشبها" .3ككظيفة ىذا
التشبيو ىنا ا٤ببالغة يف كصف الشيء ا٤براد كصفو.
كقد ٌبْب عبد القاىر ا١برجاٍل أف ىذا النوع من التشبيو يفتح بابا (إىل دقائق كحقائق)،
كذلك ٔبعل (الفرع أصبل كاألصل فرعا) ،كمن أمثلة ذلك تشبيو النجوـ با٤بصابيح ،كتشبيو الورد
با٣بد ،4كذكر (العلوم) أف لو موقعا عظيما يف إفادة الببلغة ،5أم لو تأثّب يف ا٤بتلقي بعد إيصاؿ
ا٤بعُب إىل القلب.
كبْب قيمتو الببلغية ،كمن أغراضو اآليت:
كقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع من التشبيوٌ ،

 -1التعجب:

ضلَّوي اللَّوي ىعلىى ًعل وٍم ىك ىختى ىم ىعلىى
ت ىم ًن اتَّ ىخ ىذ إًلى ىهوي ىى ىواهي ىكأى ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :أىفىػ ىرأىيٍ ى
ً
ًً
ش ىاكةن فى ىم ٍن ٍيه ًد ًيو ًم ٍن ٍبع ًد اللَّ ًو أىفى ىال تى ىذ َّك يرك ىف﴾ ،6يقوؿ
ص ًرهً ًغ ى
ىس ٍمعو ىكقىػ ٍلبًو ىك ىج ىع ىل ىعلىى بى ى
البيضاكم" :ترؾ متابعة ا٥بدل إىل متابعة ا٥بول فكأنو يعبده" ،7أم :كضع قولوَّ ( :اٚبى ىذ إً ى٥بىوي ىى ىواهي)
بدال من قولو (ىواه إ٥بو) ،فقد جعل ىواه معبود ٱبضع لو كيطيعو ،كما ٱبضع العابد ٤بعبوده.

 -1علم البياف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.86
 -2الطراز ،العلوم ،ج 1ص.309
 -3القرآف كالصورة البيانية ،عبد القادر حسْب ،ص ،95جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.275
 -4يراجع الطراز ،العلوم ،ج 1ص.187
 -5يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.148
 -6سورة ا١باثية اآلية.23
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.108
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كقد كضح الز٨بشرم ىذا الكبلـ حيث قاؿ" :ىو مطواع ٥بول النفس يتبع ما تدعوه إليو،
فكأنو يعبده كما يعبد الرجل إ٥بو؛ ألنو كاف يستحسن ا٢بجر فيعبده ،فإذا رأل ما ىو أحسن
رفضو إليو ،فكأنو اٚبذ ىواه آ٥بة شٌب يعبد كل كقت كاحدا منها" ،1كاستحسن ىذا القوؿ ،يك ٌل
من أيب حياف ،كصاحب تفسّب (اللباب يف علوـ الكتاب) ،كالشوكاٍل ،2كمعُب ذلك :أفرأيت من
اٚبذ معبوده ىواه ،فيعبد ما ىول من األشياء دكف إلو ا٢بق الذم لو األلوىية على كل شيء؛ ألف
ذلك ىو الظاىر من معناه دكف غّبه ،كىذا تشبيو مقلوب.
يعزز كظيفة ىذا النوع أيضا أبو السعود إذ يقوؿ" :تعجب من حاؿ من ترؾ متابعة
ك٩با ٌ
ا٥بدل إىل مطاكعة ا٥بول فكأنٌو عبده ،أم :أنظرت فرأيتو فإ ٌف ذلك ٩بٌا ي ٍقضى منو العجب".3
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة؛ كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،أف فيها تشبيو مقلوب،
كالوظيفة الببلغية منو للتعجب من حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ،كلتسلية النيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم عما
أصابو منهم من أذل.

 -2المبالغة:

َّ ً
ين يىأٍ يكليو ىف ّْ
وـ الَّ ًذم يىػتى ىخبَّطيوي
ومو ىف إًَّال ىك ىما يىػ يق ي
الربىا ىال يىػ يق ي
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :الذ ى
َّ
الربىا فى ىم ٍن
ىح َّل اللَّوي الٍبىػ ٍي ىع ىك ىح َّرىـ ّْ
ك بًأىنَّػ يه ٍم قىاليوا إًنَّ ىما الٍبىػ ٍي يع ًمثٍ يل ّْ
س ذىلً ى
الش ٍيطىا يف ًم ىن ال ىٍم ّْ
الربىا ىكأ ى
اب النَّا ًر
اءهي ىم ٍو ًعظىةه ًم ٍن ىربًّْو فىانٍػتىػ ىهى فىػلىوي ىما ىسلى ى
اد فىأيكلىئً ى
ف ىكأ ٍىم يرهي إًلىى اللَّ ًو ىكىم ٍن ىع ى
كأٍ
ىص ىح ي
ىج ى
4
الربا ،أم :ذلك العقاب
ل
ث
م
ع
ي
ب
ل
ا
ا
٭ب
إ
ا
و
قال
م
هن
بأ
ذلك
"
البيضاكم:
يقوؿ
ك
،
يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾
ٍ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
بسبب أهنم نظموا الربا كالبيع يف سلك كاحد إلفضائهما إىل الربح فاستحلوه استحبللو .ككاف
األصل إ٭با الربا مثل البيع كلكن عكس للمبالغة ،كأهنم جعلوا الربا أصبلن كقاسوا بو البيع"،5
كيستشف من كبلمو أف يف اآلية الكرٲبة تشبيو مقلوب؛ إذ مقتضى الكبلـ أف يقاؿ( :إ٭با الربا

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.291
 ٌ -2يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص ،422اللباب يف علوـ الكتاب ،سراج الدين ا٢بنبلي،
ج 17ص ،365فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص.11
 -3إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.73
 -4سورة البقرة االية.275
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.161
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مثل البيع) ،أم :يف ا٢بل ،ألف الكبلـ يف أصلو بشأف الربا ،فشبو البيع بالربا ،كقد بلغ من
اعتقادىم يف ًحل الربا ٌأهنم جعلوه قانونا يف ا٢بًل حٌب شبهوا بو البيع ،1كقد نقل القرآف الكرَل
الربىا).
ىح َّل اللَّوي الٍبىػٍي ىع ىك ىحَّرىـ ّْ
مقولتهم ىذه لئلشارة إىل جهلهم ا٤بفرط ،كرد عليهم بقولو ( :ىكأ ى
كيوضح ىذه الوظيفة أيضا النسفي إذ يقوؿ" :كمل يقل إٌ٭با الربا مثل البيع مع أ ٌف الكبلـ
ٌ
يف الربا ال يف البيع ،ألنو جيء بو على طريقة ا٤ببالغة كىو أنٌو قد بلغ من اعتقادىم يف حل الربا
الربىا) إنكار
ىح َّل اللَّوي الٍبىػٍي ىع ىك ىحَّرىـ ّْ
أهنم جعلوه أصبلن كقانونان يف ا٢بل حٌب شبٌهوا بو البيع ( ىكأ ى
لتسويتهم بينهما إذ ا٢بل مع ا٢برمة ضداف فأٌل يتماثبلف كداللة على أف القياس يهدمو النص
ألنو جعل الدليل على بطبلف قياسهم إحبلؿ ا﵁ كٙبرٲبو" ،2كأليب حياف كبلـ ٰبسن إيراده يف
الربا كالبيع ،كشبٌهوا البيع كىو
ىذا السياؽ ،حيث يقوؿ" :مستندىم يف ذلك التٌسوية عندىم بْب ٌ
الربا منزلة األصل
٧برـ ،كمل يعكسوا تنزيبل ٥بذا الٌذم يفعلونو من ٌ
بالربا كىو ٌ
آّمع على جوازه ٌ
ا٤بماثل لو البيع ،كىذا من عكس التٌشبيو ،كىو موجود يف كبلـ العرب".3
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين؛ أف يف اآلية الكرٲبة تشبيو
مقلوب ،ألهنم شبٌهوا البيع الذم ىو ٦بمع على حلّْو؛ بالربا الذم ىو ٧برـ ،كمل يعكسوا تنز نيبل
٥بذا الذم يفعلونو من الربا منزلة األصل ا٤بماثل لو البيع ،كىذا من عكس التشبيو ،كيسمى:
التشبيو ا٤بقلوب ،كىو أف ٯبعل ا٤بشبو مشبها بو ،كا٤بشبو بو مشبها ،كىو أعلى مراتب التشبيو.
ككانت الوظيفة الببلغية ىنا للمبالغة ،كىذا إلقناع ا٤بسلمْب بأ ٌف ما قالو الك ٌفار ىو
حرـ ىذا كأباح ذلك ،كما ذلك ٌإال ٢بكمة كفركؽ معتربة لو
شبهة ٧بضة ،كأ ٌف اللٌو العليم قد ٌ
الربا.
تدبرىا أىل التٌدبٌر ألدركوا الفرؽ بْب البيع ك ٌ
 -3التعظيم:

ض ٍعتيػ ىها أينٍػثىى ىكاللَّوي أى ٍعلى يم
ت ىر ّْ
ض ىع ٍتػ ىها قىالى ٍ
ب إًنّْي ىك ى
كمثاؿ عن ذلك قولو تعاىل﴿ :فىػلى َّما ىك ى
الش ٍيطى ً
ت ىكلىٍيس َّ
ك ىكذي ّْريَّػتىػ ىها ًم ىن َّ
اف
ض ىع ٍ
الذ ىك ير ىك ٍاألينٍػثىى ىكإًنّْي ىس َّم ٍيتيػ ىها ىم ٍريى ىم ىكإًنّْي أ ًيعي يذ ىىا بً ى
بً ىما ىك ى
ى

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.506
 يراجع ٌ -2مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.244
 -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.707
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1
يوضح البيضاكم يف تفسّبه لآلية الشاىد ( :ىكلىٍيس َّ
الرًج ً
الذ ىك ير ىك ٍاألينٍػثىى) حيث يقوؿ:
ك
،
يم﴾
َّ
ٌ
ى
"بياف لقولو ( ىكاللَّوي أ ٍىعلى يم) أم :كليس الذكر الذم طلبت كاألنثى الٍب كىبت ،كالبلـ فيهما للعهد
كٯبوز أف يكوف من قو٥با ٗبعُب كليس الذكر كاألنثى سياف فيما نذرت" ،2كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ
البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعهما النسفي ،كأبو حياف ،3بأ ٌف يف اآلية الكرٲبة
تشبيو مقلوب.

كيوضح ىذه الوظيفة صاحب السراج ا٤بنّب بقولو" :من التعظيم للموضوع كالرفع منو،
ٌ
4
كمعناه :كليس الذكر الذم طلبت كاألنثى الٍب كىبت ٥با" .
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف يف اآلية
تشبيو مقلوب ،كالغرض من كظيفتو الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة للتعظيم.
فيتضح ٩با سبق؛ أف الوظيفة الببلغية ىي جواز استعماؿ ا٤بعكوس منو ،كل ذلك يرتبط
بشعور ا٤بتفنن ا٘باه ا٤بتلقْب كغاية من ذلك االستخداـ ،ألف استخداـ أٝبل التشبيهات ،كأكثرىا
قبوال لدل الطباع ىي تلك الٍب إذا انعكست كشبو فيها ا٤بشبو بو با٤بشبو؛ فإف الكبلـ يستقيم
مع صحة ا٤بعُب كسبلمتو ،كصواب الشبو كصحتو ،5كىذا النوع يعترب مظهر من مظاىر االفتناف
كاإلبداع.

رابعا :التشبيو الضمني:

كىو نوع من التشبيو ال يأيت على الصورة ا٤بعهودة من حيث ذكر

عناصره بصورة صرٰبة ،بل يلمح من خبلؿ الكبلـ ،6كيفهم ضمنا من غّب ذكر كال تصريح
بالتشبيو ،كيكوف ا٤بشبو بو دائما برىانا على إمكاف ما أسند إىل ا٤بشبو.

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.36
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.14
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،354مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،250البحر ا﵀يط ،أبو
 يراجع ٌحياف األندلسي ،ج 3ص.116
 -4السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.210
 -5يراجع ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.160
 -6يراجع علم البياف ،عبد الفتاح الشْب ،ص ،103علوـ الببلغة ،ا٤براغي ،ص ،234علم البياف ،بكرم الشيخ ،ص.52
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كقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع من التشبيو يف تفسّبه كبْب كظيفتو الببلغية ،كمن النماذج
الٍب اخَبناىا ما يأيت:

 -1المبالغة:

كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :يا أىيُّػها الَّ ًذين آمنوا ً ً ً
ض الظَّ ّْن
ى ىي ٍ
ى ى
اجتىنبيوا ىكث نيرا م ىن الظَّ ّْن إً َّف بىػ ٍع ى
ً
ضا أىيي ًح ُّ
إًثٍ هم ىكىال تى ىج َّ
ض يك ٍم بىػ ٍع ن
ب بىػ ٍع ي
ىح يد يك ٍم أى ٍف يىأٍ يك ىل لى ٍح ىم أىخ ًيو ىم ٍيتنا فى ىك ًرٍىتي يموهي
بأى
سوا ىكىال يىػ ٍغتى ٍ
سي
ب أىح يد يكم أى ٍف يأٍ يكل ى٢بم أ ً
كاتَّػ يقوا اللَّوى إً َّف اللَّوى َّتواب رًحيم﴾ ،1كالشاىد يف قولو( :أ يً
ىخ ًيو ىمٍيتنا)،
ىٰب
ُّ
ٍ
ه ى ه
ى
ى
ى
ٍ
ى ى
يقوؿ البيضاكمٛ" :بثيل ٤با ينالو ا٤بغتاب من عرض ا٤بغتاب على أفحش كجو مع مبالغات
االستفهاـ ا٤بقرر ،كإسناد الفعل إىل أحد للتعميم كتعليق ا﵀بة ٗبا ىو يف غاية الكراىة ،كٛبثيل
االغتياب بأكل ٢بم ا ًإلنساف كجعل ا٤بأكوؿ أخان كميتان كتعقيب ذلك بقولو :فى ىك ًرٍىتي يموهي تقريران
كٙبقيقان لذلك" ،2فالبيضاكم يلمح يف تفسّبه ىذه اآلية الكرٲبة بأف ىناؾ تشبيو ضمِب يفهم من
السياؽ.
كأكضح ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿٛ" :بثيل كتصوير ٤با ينالو ا٤بغتاب من عرض ا٤بغتاب
شٌب ،منها :االستفهاـ الٌذم معناه التٌقرير ،كمنها :جعل
على أفظع كجو كأفحشو ،كفيو مبالغات ٌ
ما ىو يف الغاية من الكراىة موصوال با﵀بٌة ،كمنها :إسناد الفعل إىل أحدكم كاإلشعار بأ ٌف أحدا
حٌب
ٰبب ذلك ،كمنها :أنٌو مل يقتصر على ٛبثيل االغتياب بأكل ٢بم اإلنساف ٌ
من األحدين ال ٌ
حٌب جعلو ميتا" ،3كاستحسن ىذا
جعل اإلنساف أخا ،كمنها :أنٌو مل يقتصر على أكل ٢بم األخ ٌ
القوؿ أيضا أبو حياف ،كأبو السعود ،4بأ ٌف يف اآلية الكرٲبة تشبيو ضمِب.
كيتساءؿ الرازم يف تفسّبه ٥بذه اآلية فيقوؿ" :ما ا٢بكمة يف ىذا التٌشبيو؟ نقوؿ ىو إشارة
إىل أ ٌف عرض اإلنساف كدمو ك٢بمو ،كىذا من باب القياس الظٌاىر ،كذلك أل ٌف عرض ا٤برء أشرؼ
من ٢بمو ،فإذا مل ٰبسن من العاقل أكل ٢بوـ النٌاس مل ٰبسن منو قرض عرضهم بالطٌريق األكىل،
ً ً
العدك ،فقاؿ أصدؽ
العدك ٰبملو الغضب على مضغ ٢بم ٌ
كقولو (لى ٍح ىم أىخيو) ،آكد يف ا٤بنع ،أل ٌف ٌ
 -1سورة ا٢بجرات اآلية.12
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.136
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.373
 ٌ -4يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص ،520إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.122
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األصدقاء من كلدتو ٌأمك ،فأكل ٢بمو أقبح ما يكوف" ،1ككجو آخر ذكره السمعاٍل يف ىذه
اآلية حيث يقوؿ" :كما يكره أحدكم أف يأكل ٢بم أخيو كىو ميت ،فكذلك فليكره أف يذكره
بالسوء كىو غائب ،فإف قاؿ قائل :أيش التشابو بينهما يف ا٤بعُب؟ كا١بواب :أنو إذا أكل ٢بمو
كىو ميت فقد ىتك حرمتو ،كىو ال يشعر بو ،كإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد ىتك حرمتو،
كىو ال يشعر بو".2
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،أف يف اآلية تشبيو ضمِب،
ألنو أشار إىل أ ٌف عرض اإلنساف كدمو ك٢بمو ،كاإلنساف يتأمل قلبو كما يتأمل جسمو من قطع
اللحم ،كىذا من باب القياس الظاىر ،أل ٌف عرض اإلنساف أشرؼ من ٢بمو كدمو ،كمن أبرز
الوظائف الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ىي ا٤ببالغة يف األمر.
 -2إقامة الحجة:

ت آيىاتيوي أىأى ٍع ىج ًم ّّي
﴿كلى ٍو ىج ىعلٍنىاهي قيػ ٍرآنا أى ٍع ىج ًميِّا لىىقاليوا لى ٍوىال في ّْ
صلى ٍ
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
َّ ً
ً
ًً
ين ىال ييػ ٍؤًمنيو ىف فًي آ ىذانً ًه ٍم ىكقػ هٍر ىك يى ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى
ين ى
آمنيوا يى ندل ىكش ىفاءه ىكالذ ى
ىك ىع ىربً ّّي قي ٍل يى ىو للَّذ ى
و ً و 3
اد ٍك ىف ًم ٍن
اد ٍك ىف ًم ٍن ىم ىكاف بىع
يد﴾  ،كالشاىد يف قولو ( :ىك يى ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى أيكلىئً ى
أيكلىئً ى
ك ينى ى
ك ينى ى
اف ب ًع و
و
يد) ،يقوؿ البيضاكم" :ىو ٛبثيل ٥بم يف عدـ قبو٥بم ا٢بق كاستماعهم لو ٗبن يصاح بو
ىم ىك ى
4
جل
من مسافة بعيدة"  ،كقد أشار إىل ىذا الغرض من قبل الطربم إذ قاؿ" :تشبيو من ا﵁ ٌ
ثناؤه ،لعمى قلؤّم عن فهم ما أنزؿ يف القرآف من حججو كمواعظو ببعيد ،فهم كما مع صوت
من بعيد نودم ،فلم يفهم ما نودم" ،5كقاؿ الز٨بشرم" :أهنم ال يقبلونو كال يرعونو أ٠باعهم،
فمثلهم يف ذلك مثل من يصيح بو من مسافة شاطة ال يسمع من مثلها الصوت فبل يسمع
النداء" ،6كتبعو كل من النسفي ،كأيب حياف يف ىذا الغرض.7
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 28ص.110
 -2تفسّب السمعاٍل ،ج 5ص.228
 -3سورة فصلت اآلية.44
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.73
 -5جامع البياف يف تأكيل القرآف ،الطربم ،ج 21ص.481
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.202
 ٌ -7يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،239البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 9ص.312
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فبالرغم من خلو اآلية من التشبيو الصريح ،إال أهنا تضمنت معُب التشبيو .ككانت
الوظيفة الببلغية ىنا؛ كظيفة حجاجية ،ألف القرآف يكوف يف حقو ىدل كشفاء ،كألنو برىاف.

 -3التهديد:

َّ ً
الص َّم ُّ
ين﴾،1
ك ىال تي ٍس ًم يع ال ىٍم ٍوتىى ىكىال تي ٍس ًم يع ُّ
كمنو قولو تعاىل﴿ :إًنَّ ى
الد ىعاءى إً ىذا ىكل ٍوا يم ٍدب ًر ى

قاؿ البيضاكم" :تعليل اخر لؤلمر بالتوكل من حيث إنو يقطع طعمو عن مشايعتهم كمعاضدهتم
رأسان ،كإ٭با شبهوا با٤بوتى لعدـ انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم يف قولو ( :ىكال
ً َّ ً
ين) فإف إ٠باعهم يف ىذه ا٢بالة أبعد" ،2كإذا حللنا كبلـ
تي ٍس ًم يع ُّ
الص َّم الدُّعاءى إذا ىكل ٍوا يم ٍدب ًر ى
البيضاكم يف ىذه اآلية الكرٲبة٪ ،بده قد فهم ضمنيا من سياؽ اآلية التشبيو ،إذ ال يوجد تشبيو
صريح يؤخذ بو كىو ما يؤدم إىل مفهوـ التشبيو الضمِب عند الببلغيْب ،فطن إليو ا٤بفسركف عند
تفسّبىم للنص القرآٍل.
كنبلحظ أيضا أف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم مع تغيّب بعض
األلفاظ .3كيرل ابن عاشور أف يف ىذه اآلية استعارة ،حيث يقوؿ" :مستعاراف للقوـ الٌذين ال
ا٢بق كيكابركف من يقولو ٥بم .شبٌهوا با٤بوتى على طريقة االستعارة يف انتفاء فهمهم
يقبلوف القوؿ ٌ
4
لعل ما ذىب
ك
،
بالص ٌم كذلك يف انتفاء أثر ببلغة ألفاظو عن نفوسهم"
معاٍل القرآف ،كشبٌهوا ٌ
ٌ
إليو البيضاكم ٍأكىل ،ألف ىذا االختبلؼ ما بينهما ،ال يؤثر كال ٰبتاج إىل تأكيبلت ،ألف ظاىر
اآلية كاضح.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة التهديد ،كالتحقّب كاالزدراء ّٔم ،كعدـ
االنتفاع.

خامسا :التشبيو التخيلي:

كىو ا٤بعُب الذم يشَبؾ فيو الطرفافٙ ،بقيق أك ٚبييبل ،أم :ال

5
لعل ىذا النوع ىو
ك
با٤بعقوؿ.
ا﵀سوس
تشبيو
كىو
،
ٲبكن كجوده يف ا٤بشبو بو إال على تأكيل
ٌ

 -1سورة النمل اآلية.80
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.164
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.383
 يراجع ٌ -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 20ص.34
 -5يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.244
222

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

األكثر يف القرآف الكرَل ،ألنو يرسم الصورة العقلية بصورة حسية تقرب ا٤بعُب كترسخو يف
األذىاف.
كلقد سلك البيضاكم خطى ا٤بفسرين كالز٨بشرم كالرازم ،يف الوقوؼ أماـ الصورة
ٍج ًح ً
كس
ج فًي أ ٍ
ىص ًل ال ى
التشبيهية يف قولو تعاىل﴿ :إً ىنها ىش ىج ىرةه تى ٍخ ير ي
يم طىلٍعي ىها ىكأىنَّوي يرءي ي
1
الش ً
َّ ً
س َّ
ياطي ًن) ،قاؿ البيضاكم أم" :يف تناىي القبح
الشيىاطي ًن﴾  ،كالشاىد قولو ( :ىكأىنَّوي يرءك ي
الش ً
ياط ً
ْب حيات ىائلة قبيحة
كا٥بوؿ ،كىو تشبيو با٤بتخيل كتشبيو الفائق ا٢بسن با٤بلك .كقيل َّ
ا٤بنظر ٥با أعراؼ ،كلعلها ٠بيت ّٔا لذلك" ،2كيرل الز٨بشرم أف الطلع قد شبو برؤكس الشياطْب
كذلك داللة على تناىيو يف الكراىة كقبح ا٤بنظر ،أل ٌف الشيطاف مكركه مستقبح يف طباع الناس،
العتقادىم أنو شر ٧بض ال ٱبلطو خّب ،فيقولوف يف القبيح الصورة :كأنو كجو شيطاف ،كأنو رأس
صوره ا٤بصوركف :جاءكا بصورتو على أقبح ما يقدر كأىولو ،كما أهنم اعتقدكا يف
شيطاف ،كإذا ٌ
شران إً ٍف ىى ىذا
ا٤بلك أنو خّب ٧بض ال شر فيو ،فشبهوا بو الصورة ا٢بسنة ،كقولو تعاىل ﴿ :ىما ىى ىذا بى ى
يم﴾ ،3كىذا تشبيو ٚبييلي.4
إًَّال ىملى ه
ك ىك ًر ه

الشياطْب
كيتساءؿ الرازم عن ىذا التشبيو كٯبيب بقولو" :ك ٌأما تشبيو ىذا الطٌلع برؤكس ٌ
الشياطْب فكيف ٲبكن تشبيو شيء ّٔا؟ كأجابوا عنو من
ففيو سؤاؿ ،ألنٌو قيل إنٌا ما رأينا رؤكس ٌ

الصحيح أ ٌف النٌاس ٤با اعتقدكا يف ا٤ببلئكة كماؿ الفضل يف الصورة كالسّبة
كجوه منها :كىو ٌ
ٌ
السّبة ،فكما حسن التٌشبيو با٤بلك عند
كاعتقدكا يف ٌ
الشياطْب هناية القبح كالتٌشويو يف ٌ
الصورة ك ٌ
ك ىك ًرَله) ،فكذلك كجب أف ٰبسن التٌشبيو
إرادة تقرير الكماؿ كالفضيلة يف قولو (إً ٍف ىى ىذا إًَّال ىملى ه
الشياطْب يف القبح كتشويو ا٣بلقة ،كا٢باصل أ ٌف ىذا من باب التٌشبيو ال با﵀سوس بل
برؤكس ٌ
با٤بتخيٌل" ،5كيتضح من كبلـ ا٤بفسرين أف ىناؾ لفتة ببلغية ،حيث جعلوىا صا٢بة للتشبيو ّٔا،
فالتناسب ىنا بْب الطرفْب ،تناسب نفسي ،يستمد معينو من التخيل ،كاألثر النفسي الذم تَبكو
 -1سورة الصافات اآلية.65
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.12
 -3سورة يوسف اآلية.31
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.46
 يراجع ٌ -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 26ص.336
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الصورة قوم اإلٰباء ،عميق الداللة .كىذه الصورة ليست شكلية حسية ،كإ٭با ىي ٚبييلية ذات
أثر نفسي.
كمن السمات الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ىي ١بوء الصورة إىل ا٤ببالغة يف نقل ا٢باالت
النفسية يف الصدكر ،كإثارة ذىن السامع.
كخبلصة القوؿ أ ٌف البيضاكم سلك طريقة ا٤بفسرين باالستعانة بأنواع التشبيو يف تفسّبه،
كالغرض من ذلك إقناع ا٤بتلقي كالتأثّب يف النفوس .كما أ ٌف التشبيو ٱبرج ا٣بفي إىل ا١بلي ،كيدٍل
البعيد من القريب ،كيزيد ا٤بعاٍل رفعة ككضوحا ،كيكسبها توكيدا كفضبل.
فهذه التشبيهات كغّبىا كثّبة ،تظهر لنا ببلغة ىذا النٌوع البياٍل ،كقدرتو على التوضيح
كالتمثيل ،كأنٌو من أكثر األساليب البيانيٌة قدرة على التو ٌغل يف النٌفس كالتٌأثّب فيها.

كما يع ٌد التشبيو أكثر األدكات استعماال يف فنوف القوؿ ،كأكثرىا ببلغة كتوصيبل للمعاٍل ا٤براد
إببلغها إىل اآلخرين ،فقد طبعت النفوس على ا٤بقارنة كا٤بفاضلة باألشياء ،كىي ٘بد حاجيتها
الذىنية أك الشعورية يف مبلحظة عناصر التشابو كاالختبلؼ بينها ،كالتشبيو مع ما فيو من ٝباؿ
فِب ،كإبداع يف التعبّب كإيقاظ للعقوؿ ،كٙبريك للوجداف ،تدؿ كلها على ببلغة التشبيو ككظيفتو
اإلببلغية يف توصيل ا٤بعاٍل إىل النفوس.
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المبحث الثاني :المجاز
توطئة:
آّاز باب من أبواب التوسع يف ا٤بعاٍل ،كزيادة يف مدلوالت األلفاظ ،كلو طريقة ٝبيلة يف
التعبّب عن ا٤بعُب ،إذ ٱبرج باللغة عن التعبّب ا٤بباشر إىل التعبّب الفِب ا١بميل.
ككظيفتو األساسية يؤدم إىل إٯباز التعبّب عن ا٤بعُب ،إذ ٱبرج باللغة عن التعبّب ا٤بباشر إىل
التعبّب الفِب ا١بميل ،فبواسطتو ٲبكن اختصار الكبلـ ،كحذؼ فضولو.

-مفهوـ المجاز:

لغة :جاء يف اللساف "(جوز) :جزت الطريق كجاز ا٤بوضع جوازان ،كجاز بو كجاكزه كأجازه غّبه
كجازه كجاكزه كأجاز غّبه ،كجازه :سار فيو كسلكو كجاكزت ا٤بوضع جوازا ٗبعُب جزتو .كآّاز
كآّازة ا٤بوضع" ،1كجاء يف ا٤بعجم الوسيط" :آّاز :ا٤بعرب ،كمن الكبلـ :ما ٘باكز ما كضع لو من
ا٤بعُب" ،2فآّاز لغة يعِب إذا التجاكز كالتسامح كالتخطي ،كالتعبّب.

اصطالحا :ناؿ آّاز عناية كثّب من اللغويْب كالببلغيْب الذين حرصوا على كضع تعريفات

متعددة لو ،اختلفت أحيانا يف ألفاظها لكنها مل ٚبتلف يف مضموهنا ،كمن أىم ىذه التعريفات
تعريف ابن سناف ا٣بفاجي الذم يقوؿ فيو" :ىو اللفظ الذم أريد بو مامل يوضع إلفادتو".3
كعرفو عبد القاىر ا١برجاٍل فقاؿ" :آّاز مفعل من جاز الشيء ٯبوزه إذا تعداه ،كإذا عدؿ
باللفظ عما يوجبو أصل اللغة كصفو بأنو ٦باز على معُب أهنم جاكزكا بو موضعو األصلي أك جاز
ىو مكانو الذم كضع أكال " .4كقاؿ أيضاٌ " :أما آّاز فكل كلمة أريد ّٔا غّب ما كضعت لو يف
كضع كاضعها ا٤ببلحظة بْب الثاٍل كاألكؿ فهي ٦باز كاف شئت قلت :كل كلمة جزت ّٔا ما
كقعت لو يف كضع الواضع إىل ما مل توضع لو من غّب أف تستأنف فيها ٤ببلحظة بْب ما ٘بوز ّٔا

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،مادة (جوز).
 -2ا٤بعجم الوسيط٦ ،بمع اللغة العربية القاىرة ،ج 1ص.147
 -3سر الفصاحة ،ابن سناف ا٣بفاجيٙ ،بقيق عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم ،مطبعة صبيح القاىرة 1925ـ ،ص.40
 -4أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص.342
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إليو كبْب أصلها الذم كضعت لو يف كضع كاضعها فهي ٦باز" .1كذىب القزكيِب بأ ٌف آّاز ىو
يصح ،مع قرينة عدـ
"الكلمة ا٤بستعملة يف غّب ما كضعت لو يف اصطبلح التخاطب ،على كجو ٌ
إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي".2
كيرل العلوم أ ٌف أحسن تعريف للمجاز ىو" :ما أفاد معُب غّب مصطلح عليو يف الوضع
الذم كقع فيو التخاطب لعبلقة بْب ا٤بعنيْب مع كجود قرينة ٛبنع إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي" .3كيتضح
من سبق أف للمجاز لو شركط كىي:4
 البد من عبلقة تسوغ نقل الكلمة من ا٢بقيقة إىل غّب ا٢بقيقة. ال مانع أف تكوف العبلقة قائمة على ا٤بشأّة أك على غّب ا٤بشأّة. -ال بد من قرينة ملحوظة أك ملفوظة ٛبيز اللفظ ا٢بقيقي من اللفظ آّازم.

-أىداؼ المجاز :لقد أشار الببلغيوف إىل أف خركج ا٤بتكلم من ا٢بقيقة إىل آّاز ٰبقق

أىداؼ كثّبة ،لعل أبرزىا :التوسع ،كالتشبيو ،كالتوكيد ،5فالتوسع يعِب الزيادة يف ا٤بعاٍل ا١بديدة،
كالتشبيو عادة ما يكوف عن طريق االستعارة ،الٍب توجد عبلقة التشابو بْب شيئْب ،يكوف أحدٮبا
مذكورا ،كآلخر ٧بذكفا ،كأما التوكيد فلتمكْب ا٤بعاٍل يف النفوس ،كعليو فإف آّاز أبلغ من
ا٢بقيقة ،كأكثر مبالغة يف التعبّب.
6
َّج ىديٍ ًن)؛ ألف ا٤بعُب ا٢بقيقي لكلمة
ففي قولو تعاىل ﴿ :ىك ىى ىديٍػنىاهي الن ٍ
َّج ىديٍ ًن﴾ ٦ ،بازا يف كلمة (الن ٍ
(النجد) ىو الطريق الواضح ا٤برتفع ،كقصد بالنجدين ىنا طريقي ا٣بّب كالشر .فكاف التوسع يف
زيادة معاف لكلمة (النجد) ،ككاف التشبيو لطريقي ا٣بّب كالشر بالنجدين كاضحا كداال على
االستعارة ،كجاء التوكيد كاضحا من خبلؿ عرض ا٤بعنويات يف صورة ا﵀سوسات.7

 -1أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص.304
 -2تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.149
 -3الطراز ،العلوم ،ج 1ص.63
 -4الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 2ص.67
 -5يراجع ا٣بصائص ،ابن جِب ،ج 2ص.442
 -6سورة البلد اآلية.10
 -7يراجع علوـ الببلغة -البديع كالبياف كا٤بعاٍل٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص.186
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-قرينة المجاز :يفهم من كبلـ الببلغيْب أف القرينة ىي الدليل الذم يساعد العقل على فهم

ا٤براد من الكبلـ1؛ فوظيفة ا٤بتكلم إزالة اللبس عن الكبلـ يف حالة خركجو من ا٢بقيقة إىل آّاز،

كال يتحقق ذلك إال باستخداـ أنواع القرائن الٍب يكوف بعضها متعلقا بعبلمات يف اللفظ نفسو،
كبعضها متعلقا بالنظر العقلي يف ا٤بعاٍل آّاكرة ،كبعضها متعلقا بالسياؽ العاـ للنص.
كٲبكن تعريف القرينة بأ ٌهنا األمر الذم ٯبعلو ا٤بتكلم دليبل على أنٌو أراد باللفظ غّب ما
كضع لو ،2فهي تصرؼ الذىن من ا٤بعُب الوضعي ،إىل ا٤بعُب آّازم.
كبناء عليو فإف القرينة دليل مساعد من جهة اللغة أك العقل أك ا٢باؿ ،تكوف كظيفتو
ٙبديد ا٤براد ،كإزالة االلتباس.

-أقساـ المجاز :يقسم علماء الببلغة آّاز إىل قسمْب :آّاز العقلي ،كآّاز ا٤برسل.

أ -المجاز العقلي:

تعريفو :ىو إسناد الفعل أك ما يف معناه إىل غّب ما ىو لو لعبلقة ،مع قرينة مانعة من إرادة ا٤بعُب
ا٢بقيقي .3كآّاز العقلي مستنبط من تركيب الكبلـ دكف النظر إىل لفظ معْب أك صيغة مفردة،
كىذا ما ٲبيزه عن آّاز اللغوم ،4فآّاز العقلي يكوف يف اإلسناد.

كظيفتو :للمجاز العقلي كظيفة حجاجية تتصل بالعقل كاللغة كاالعتقاد ا٤بشَبؾ بْب ا٤بتخاطبْب،

كتتضح ىذه الوظيفة عند الربط بْب االستدالؿ ،كمفهوـ البياف ،5فوظيفة البياف تتعلق بالكيفية
الٍب يتم فيها توظيف األدكات البيانية يف سياؽ ٚباطيب معْب من أجل ٙبصيل ا٤بطلوب.
كبْب عبد القاىر كظيفتو فقاؿ" :إنو كنز من كنوز الببلغة ،كمادة الشاعر ا٤بفلق ،كالكاتب
ٌ
البليغ يف اإلبداع كاإلحساف ،كاالتساع يف طرؽ البياف ،كأف ٯبيء بالكبلـ مطبوعا مصنوعا ،كأف

 -1يراجع أسرار الببلغة ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.320
 -2يراجع جواىر الببلغة يف ا٤بعاٍل كالبياف كالبديع ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.216
 -3يراجع أسرار الببلغة ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.385
 -4يراجع ٦باز القرآف -خصائصو الفنية كببلغتو العربية٧ ،بمد حسْب الصغّب ،دار ا٤بؤرخ العريب بّبكت ط1420(/1ق-
1999ـ) ،ص.117
 -5يراجع حجاجية آّاز كاالستعارة ،حسن ا٤بودف ،ص.158
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يضعو بعيد ا٤براـ ،قريبا من األفهاـ" ،1كا٤بقصود ىنا أ ٌف آّاز يعتمد على االتساع يف طرؽ البياف،
كقوة الفكر أثناء التحليل.
-عالقات المجاز العقلي ككظائفو في تفسير البيضاكم:

كللمجاز العقلي عدة عبلقات بْب ا٤بسند كا٤بسند إليو ،ذكر منها الببلغيوف الفاعلية،
كا٤بفعولية ،كا٤بصدرية ،كالزمانية ،كا٤بكانية ،كالسببية ،كغّبىا .2كلقد كقف البيضاكم عند آيات
آّاز العقلي كما كقف غّبه من قبل من غّب أف يصرح بالتسمية ،كإ٭با يفهم ذلك من خبلؿ
تفسّبه كشرحو ٥بذه اآليات ،كمن أشهر عبلقات آّاز العقلي الٍب كظفها البيضاكم يف تفسّبه
ما يأيت:

أكال :العالقة الزمانية:

كفيها يسند الفعل-أك ما يف معناه -إىل الزماف الذم كقع فيو ،كليس إىل الفاعل ا٢بقيقي.
كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذه األداة ما يلي:

 -1المبالغة:

ً
ًً
ً
َّهار م ٍب ً
ص نرا إً َّف
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :اهلل الَّذم ىج ىع ىل لى يك يم اللٍَّي ىل لتى ٍس يكنيوا فيو ىكالنػ ى ى ي
ً ً
ات لًىقووـ يسمعو ىف﴾ ،3الشاىد قولو( :كالنػَّهار مب ً
ك ىآلي و
صنرا) ،يقوؿ البيضاكم" :يبصر فيو
ٍ ى ٍ ىي
في ذىل ى ى
ى ى ى يٍ
أك بو ،كإسناد ا ًإلبصار إليو ٦باز فيو مبالغة كلذلك عدؿ بو عن التعليل إىل ا٢باؿ" .4كقد سبقو

الز٨بشرم يف ىذا الطرح ،5أم أ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٦باز عقلي ،كعبلقتو ىي الزمانية ،كىو إسناد
اإلبصار إىل النهار ،كالنهار ال يبصر.
كقاؿ العبلمة ابن عاشور" :كدلٌت مقابلة تعليل إٯباد اللٌيل بعلٌة سكوف النٌاس فيو ،بإسناد
العقلي كإٌ٭با ا٤ببصركف النٌاس يف النٌهار على احتباؾ ،إذ
اإلبصار إىل ذات النٌهار على طريقة آّاز
ٌ
يفهم من كليهما أ ٌف اللٌيل ساكن أيضا ،كأ ٌف النٌهار خلق ليبصر النٌاس فيو إذ ا٤بنٌة ّٔما سواء،
 -1دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.295
 -2يراجع شركح التلخيص ،القزكيِب ،ج 1ص ،235علم البياف ،عبد العزيز عتيق ،ص.149
 -3سورة غافر اآلية.61
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.214
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.175
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العقلي" ،1ككظيفة آّاز العقلي
فهذا من بديع اإلٯباز مع ما فيو من تفنٌن أسلويب ا٢بقيقة كآّاز
ٌ
اإلسناد ،حيث أسند الفعل أك ما يف معناه إىل الزمن الذم كقع فيو.
ً
ٍن ىما قى َّد ٍمتي ٍم لى يه َّن إًَّال
كمثالو أيضا قولو تعاىل﴿ :ثي َّم يىأٍتًي ًم ٍن بىػ ٍع ًد ىذلً ى
ك ىس ٍب هع ش ىدا هد يىأٍ يكل ى
قىلً نيال ًم َّما تي ٍح ً
صنيو ىف﴾ ،2قاؿ البيضاكم" :أم يأكل أىلهن ما ادخرمت ألجلهن فأسند إليهن على
آّاز تطبيقان بْب ا٤بعرب كا٤بعرب بو" ،3فالفعل (يأكلن) من الفعل آّازم ،فأسند الفعل إىل الزمن،
كىو سبع سنوات ،ككظيفة آّاز العقلي يف ىذه اآلية إسناد األكل إىل السنْب ٦باز ،كالعبلقة ىي
الزمانية.
كبناء على ذلك فإ ٌف أغلب ضركب آّاز العقلي ال ٚبلو من مبالغة بديعية تثرم األسلوب
كتيضفي عليو ركنقا كٝباال٩ ،با يقوم األسلوب ،كيسرح بالعقل بعيدا ،كالغرض من ذلك ٘بميل
ا٤بعاٍل.
 -2الترىيب:

ً
ًً
ين أى ٍف ىال تىػ ٍعبي يدكا إًَّال
وحا إًلىى قىػ ٍومو إًنّْي لى يك ٍم نىذ هير يمبً ه
﴿كلىىق ٍد أ ٍىر ىسلٍنىا ني ن
كمنو قولو تعاىل :ى
اب يىػ ٍووـ أىلً و
يم﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :مؤمل كىو يف ا٢بقيقة صفة
ىخ ي
اللَّوى إًنّْي أ ى
اؼ ىعلىٍي يك ٍم ىع ىذ ى
ا٤بعذب لكن يوصف بو العذاب كزمانو على طريقة جد جده كهناره صائم للمبالغة" ،5كمفاد
ذلك ىي الدعوة إىل عبادة ا﵁ تعاىل من خبلؿ ٚبويف الكفار من العذاب ،ألهنم كانوا يعبدكف
األكثاف ،كلذا أسند ا٤بصدر إىل زمانو ،فالعبلقة ىي عبلقة الزمانية .كالوظيفة الببلغية ىي
الَبىيب.
كأكضح ىذا الغرض الز٨بشرم ،إذ قاؿ" :كصف اليوـ بأليم من اإلسناد آّازل لوقوع
األمل فيو .فإف قلت :فإذا كصف بو العذاب؟ قلت٦ :بازل مثلو ،أل ٌف األليم يف ا٢بقيقة ىو

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 24ص.183
 -2سورة يوسف اآلية.48
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.166
 -4سورة ىود اآلية.27
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.132
229

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

ا٤بعذب ،كنظّبٮبا قولك :هنارؾ صائم ،كج ٌد ج ٌده" ،1كاستحسن ىذا الغرض النسفي ،2كأكمأ إىل
ىذا الرازم إذ قاؿ" :كا٤بعُب أنٌو ٤با حصل األمل العظيم يف ذلك اليوـ أسند ذلك األمل إىل اليوـ،
ٌ 3
كضح ىذه الوظيفة بقولو" :ككصفو
فقد
حياف
أبو
ا
أم
،
كقو٥بم هنارؾ صائم ،كليلك قائم"
ٌ
ازم مبالغة" ،4فّبل أبو حياف أ ٌف اآلية الكرٲبة فيها ٦باز عقلي،
باألليم من باب اإلسناد آّ ٌ
كالغرض منو ا٤ببالغة.
كبناء على ما تقدـ ،فإ ٌف البيضاكم يتٌفق مع ا٤بفسرين يف ىذه اآلية الكرٲبة بأف عبلقتها
عقلي ،كىو أبلغ من
عبلقة زمانية ،ككظيفتها الببلغية ىنا ا٤ببالغة ،ألف كصف اليوـ ٍ
باألليم ٦باز ٌ
أ ٍف يوصف العذاب باألليم ،أل ٌف ش ٌدة العذاب ٤با بلغت الغاية يجعل زمانو أليما.
ٌ
و
و
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىلً :
ً
كدة لىيىػ يقولي َّن ىما
اب إلىى أ َّيمة ىم ٍع يد ى
﴿كلىئ ٍن أىخ ٍَّرنىا ىع ٍنػ يه يم ال ىٍع ىذ ى
ى
6
ً
سوي﴾ ،5قاؿ البيضاكم" :ا٤بوعود إىل ٝباعة من األكقات قليلة"  ،كقاؿ الرازم" :كىو القصد،
يى ٍحب ي
كأنٌو يعِب الوقت ا٤بقصود بإيقاع ىذا ا٤بوعود فيو" ،7فقد نسب الفعل إىل اليوـ ،كىو ليس
الفاعل ا٢بقيقي ،كإٌ٭با ىو زماف لذلك الفعل ،فالعبلقة ىي الزمانية ،كالوظيفة الببلغية ىي اقَباف
الزماف بالعذاب؛ ألف ا٤بقصود بأمة معدكدة ا٢بْب كالوقت.

 -3التأكيد:

ىخاؼ ىعلىي يكم ىعذاب يػووـ م ًح و
يط﴾،8
ى ىٍ ي
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :إًنّْي أىرا يك ٍم بً ىخ ٍي ور ىكإًنّْي أ ي ٍ ٍ

قاؿ البيضاكم" :كا٤براد عذاب يوـ القيامة أك عذاب االستئصاؿ ،ككصف اليوـ باإلحاطة كىي
صفة العذاب الشتمالو عليو" ،9يفهم من كبلـ البيضاكم أف ىذا العذاب إما يف الدنيا بعذاب
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.388
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.53
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص.363
 -4البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 2ص.559
 -5سورة ىود اآلية.8
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.129
 -7مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص.320
 -8سورة ىود اآلية.84
 -9تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.144
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كإما يوـ القيامة ،ففي ىذه العلٌة تذكّب ٥بم بعذاب اآلخرة ،كما َّ
أف العلة األيكىل فيها
االستئصاؿَّ ،
تذكّب ٥بم بنعيم الدنيا ،ككصف اليوـ باإلحاطة؛ َّ
٦بازم
ألف العذاب كاقع يف اليوـ ،ففيو إسناد ٌ
عبلقتو الزمانية ،ككظيفتو الببلغية لتأكيد اإلحاطة القطعية للعذاب.
ثانيا :العالقة السببية :كفيها يسند الفعل – أك يف معناه – إىل ما كاف سببا فيو ،كليس إىل
كبْب كظيفتو الببلغية ،كمن أبرز الوظائف ما
فاعلو ا٢بقيقي ،ك٪بد ىذا النوع قد تناكلو البيضاكم ٌ
يلي:

 -1التعظيم:

ً
ً
ً
ارةن
اء أ ٍىم يرنىا ىج ىعلٍنىا ىعاليىػ ىها ىسافلى ىها ىكأ ٍىمطىٍرنىا ىعلىٍيػ ىها ح ىج ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :فىػلى َّما ىج ى
ض و
ًم ٍن ًس ّْج و
ود﴾ ،1يرل البيضاكم أف يف ىذه اآلية ٦باز ،إذ يقوؿ" :عذابنا أك أمرنا بو،
يل ىم ٍن ي
كيؤيده األصل كجعل التعذيب مسببان عنو بقولو ( :ىج ىع ٍلنا عالًيىها سافًلىها) ،فإنو جواب (٤با) ككاف
حقو :جعلوا عاليها سافلها ،أم :ا٤ببلئكة ا٤بأموركف بو ،فأسند إىل نفسو من حيث إنو ا٤بسبب
تعظيمان لؤلمر" .2كيشّب البيضاكم أ ٌف الوظيفة الببلغية يف ىذا آّاز العقلي ،ىي التعظيم لؤلمر،
أما العبلقة فسببية.
كع ٌقب شهاب ال ٌدين ا٣بفاجي يف حاشيتو على ىذا الكبلـ إذ قاؿ" :فاإلسناد إليو
باعتبار اللغة كإف كاف ىو الفاعل ا٢بقيقي ككونو مسببان شامبل لكونو أمرآ أيضا ،كبْب نكتة
اإلسناد إليو بأ ٌف تعظيم ذلك األمر ،كهتويلو ما يتواله العظيم من األمور فهو عظيم ،كيقوم ىذا
ضمّب العظمة أيضا" .3كقد أكضح ىذا الغرض أبو السعود حيث قاؿ" :كإسناد ا١بعل كاإلمطار
إىل ضمّبه سبحانو باعتبار أنٌو ا٤بسبٌب لتفخيم األمر كهتويل ا٣بطب".4
نستنتج من ىذه األقواؿ ،أف يف اآلية الكرٲبة ٦باز عقلي ،عبلقتو السببيةٌ ،أما كظيفتو
الببلغية ىنا فهي التعظيم.

 -1سورة ىود اآلية.82
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.143
 -3حاشية الشهاب على تفسّب البيضاكم ،ا٣بفاجي ،ج 5ص.122
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ،ج 4ص.230
230

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

 -2المبالغة:

ً ً
ً ً
وؿ
ب ىكىال أىقي ي
﴿كىال أىقي ي
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
وؿ لى يك ٍم ع ٍندم ىخ ىزائ ين اللَّو ىكىال أى ٍعلى يم الٍغىٍي ى
ك كىال أىقي ي ً ً
ين تىػ ٍز ىد ًرم أى ٍعييػني يك ٍم لى ٍن ييػ ٍؤتًيىػ يه يم اللَّوي ىخ ٍيػ نرا اللَّوي أى ٍعلى يم بً ىما فًي أىنٍػ يف ًس ًه ٍم
وؿ للَّذ ى
إًنّْي ىملى ه ى
ًً
ً
ين﴾ ،1كقاؿ البيضاكم" :كاالزدراء بو افتعاؿ من زرل عليو إذا عابو .قلبت
إًنّْي إًذنا لىم ىن الظَّالم ى
(تاؤه) داالن لتجانس الراء يف ا١بهر ،كإسناده إىل األعْب للمبالغة ،كالتنبيو على أهنم اسَبذلوىم
بادم الرؤية من غّب ركية ٗبا عاينوا من رثاثة حا٥بم كقلة منا٥بم دكف تأمل يف معانيهم
ككماالهتم" .2كيشّب البيضاكم أف اآلية فيها ٦باز ،كىذا بإسناد الفعل (تزدرم) إىل األعْب ،إسناد
٦بازم عبلقتو السببية ،ككظيفة آّاز العقلي ىنا ا٤ببالغة.

 -3التنبيو:

كمنو قولو تعاىلً ً :
ؼ يػ ٍغنًي يكم اللَّوي ًمن فى ٍ ً ً
شاء إً َّف اللَّوى
ٍ
ى
ضلو إً ٍف ى
س ٍو ى ي ي
﴿كإ ٍف خ ٍفتي ٍم ىع ٍيػلىةن فى ى
ً
ً
يم﴾ ،3الشاىد قولو( :كإف خفتم عيلة) ،يقوؿ البيضاكم" :فقران بسبب منعهم من
يم ىحك ه
ىعل ه
ا٢برـ كانقطاع ما كاف لكم من قدكمهم من ا٤بكاسب" ،4فأسند الفعل (خاؼ) إىل العيلة.
كآّاز العقلي يف ىذه اآلية عبلقتو السببية ،ككظيفة آّاز العقلي ىنا للتنبيو بأف ا﵁ سبحانو
سيزيدىم من فضلو كٲبنع عنهم الفقر.
 -4التعريض:

ب بًما أى ٍغ ىويٍػتىنًي ىأل ىيزيّْػنى َّن لى يه ٍم فًي ٍاأل ٍىر ً
َّه ٍم
كمن أمثلتو قولو تعاىل:
ى
﴿قاؿ ىر ّْ
ض ىكىألي ٍغ ًويىػنػ ي
أ ً
ين﴾ ،5يقوؿ البيضاكم" :كقيل للسببية كا٤بعتزلة ٌأكلوا اإلغواء بالنسبة إىل الغي ،أك التسبب
ٍ
ىج ىمع ى

لو بأمره إياه بالسجود آلدـ عليو السبلـ ،أك باإلضبلؿ عن طريق ا١بنٌة كاعتذركا عن إمهاؿ ا﵁
لو ،كىو سبب لزيادة غيٌو كتسليط لو على إغواء بِب آدـ بأف ا﵁ تعاىل علم منو ك٩بن تبعو أهنم
ٲبوتوف على الكفر كيصّبكف إىل النٌار أمهل أك مل ٲبهل ،كأف يف إمهالو تعريضان ٤بن خالفو
 -1سورة ىود اآلية.31
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.129
 -3سورة التوبة اآلية.28
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.77
 -5سورة األعراؼ اآلية.39
232

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

الستحقاؽ مزيد الثواب ،كضعف ذلك ال ٱبفى على ذكم األلباب" ،1كا٤بعُب :بكوٍل غاكيا
ألزين ٌن ٥بم ،إسناد الفعل إىل ما كاف سببا فيو ،كليس إىل فاعلو ا٢بقيقي ،فالعبلقة بْب ا٤بعنيْب
عبلقة سببية.
ثالثا :العالقة المكانية :كمن ا٤بزايا الببلغية ٥بذه األداة ما يلي:

 -1المبالغة:

اؿ ىر ّْ ً
س ىش ٍيبنا ىكلى ٍم أى يك ٍن
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :قى ى
ٍم ًمنّْي ىكا ٍشتىػ ىع ىل َّ
الرأٍ ي
ب إنّْي ىك ىى ىن ال ىٍعظ ي
ب ىش ًقيِّا﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :كأسند االشتعاؿ إىل الرأس الذم ىو مكاف الشيب
ك ىر ّْ
بً يد ىعائً ى
مبالغة ،كجعلو ٩بيزان إيضاحان للمقصود" ،3يستشف من كبلمو أنو أسند الفعل (اشتعل) إىل
ا٤بكاف الذم كقع فيو ،كليس إىل الفاعل ا٢بقيقي ،فإسناد االشتعاؿ إىل الرأس إسناد ٦بازم؛ ألف
االشتعاؿ ال يكوف يف الرأس كإ٭با يكوف يف األشياء الٍب تشتعل كا٢بطب كغّبىا ،فهذا ٦باز
عقلي عبلقتو ا٤بكانية.
كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :مث أسند االشتعاؿ إىل مكاف الشعر كمنبتو كىو
الرأس ،كأخرج الشيب ٩بيزا كمل يضف الرأس :اكتفاء بعلم ا٤بخاطب أنو رأس زكريا ،فمن مث
فصحت ىذه ا١بملة كشهد ٥با بالببلغة" .4كأما النسفي فّبل أف الوظيفة الببلغية ٥بذا اإلسناد
التعميم ،حيث يقوؿ" :إلسناد االشتعاؿ إىل مكاف الشعر كمنبتو كىو الرأس إلفادة مشوؿ
االشتعاؿ الرأس" ،5كاستحسن ىذا الكبلـ الشوكاٍل .6كأليب السعود كبلـ ٰبسن إيراده يف ىذا
السياؽ ،إذ يقوؿ" :مث أىسند االشتعاؿ إىل ٧بل الشع ًر كمنبًتًو كأخرجو ي٨برج التمييز كأطلق الرأس
اكتفاء ٗبا قيٌد بو العظم كفيو من فنوف الببلغة ككماؿ ا١بزالة ماال ٱبفى حيث كاف األصل اشتعل
عاؿ إىل الرأس كما ذيكر إلفادة مشولًو لكلها فإف ًكزانىو بالنسبة إىل األصل
شيب رأسي فأسند االشت ى
ي
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.211
 -2سورة مرَل اآلية.4
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.360
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.4
 ٌ -5مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.326
 -6يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.379
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ً
لتفصيل ثانيا
كزا يف اشتعل بيتيو نارا بالنسبة إىل اشتعل النار يف بيتو كلزيادة تقريره باإلٝباؿ أكال كا
ك٤بزيد تفخيمو بالتنكّب".1
كمن خبلؿ أقواؿ ا٤بفسرين ال حظنا أ ٌف ىناؾ ٦باز يف ىذه اآلية الكرٲبة ،حيث ق ٌدره
البيضاكم بأ ٌف غرضو ا٤ببالغة ،كق ٌدره الز٨بشرم كالنسفي كأبو السعود بأ ٌف الفائدة منو التعميم
كالشموؿ ،ككبل التعبّبين يعرباف عن مقصود اآلية.

 -2التشويق:

ىف لى يهم جن و
ش ًر الَّ ًذين آمنيوا ك ىع ًمليوا َّ ً ً
﴿كبى ّْ
َّات تى ٍج ًرم
الصال ىحات أ َّ ٍ ى
ى ى ى
كمن ذلك قولو تعاىل :ى
ً
ً
ار يكلَّ ىما يرًزقيوا ًم ٍنػ ىها ًم ٍن ثى ىم ىرةو ًرٍزقنا قىاليوا ىى ىذا الَّ ًذم يرًزقػٍنىا ًم ٍن قىػ ٍب يل ىكأيتيوا بً ًو
م ٍن تى ٍحت ىها ٍاألىنٍػ ىه ي
ً
اج يمطى َّه ىرةه ىك يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :من ٙبت أشجارىا،
يمتى ى
شابً نها ىكلى يه ٍم ف ىيها أى ٍزىك ه
كما تراىا جارية ٙبت األشجار النابتة على شواطئها .كعن مسركؽ أهنار ا١بنة ٘برم يف غّب
أخدكد :كالبلـ يف ٍاأل ٍىهن يار للجنس ،كما يف قولك لفبلف :بستاف يف ا٤باء ا١بارم ،أك للعهد،
كا٤بعهود :ىي األهنار ا٤بذكورة يف قولو تعاىل﴿ :فًيها أىنٍهار ًمن و
ماء غىي ًر ً
آس ون﴾ ،3ك(النهر)
ٍ
ه ٍ

بالفتح كالسكوف :آّرل الواسع فوؽ ا١بدكؿ كدكف البحر ،كالنيل كالفرات ،كالَبكيب للسعة،
كا٤براد ّٔا ماؤىا على اإلضمار ،أك آّاز ،أك آّارم أنفسها .كإسناد ا١برم إليها ٦باز كما يف
قولو تعاىل﴿ :كأى ٍخرج ً
ض أىثٍقالىها﴾ ،5"4كيشّب البيضاكم يف ىذه اآلية أ ٌف إسناد ا١برم إىل
ت ٍاأل ٍىر ي
ى ىى
األهنار إسناد ٦بازم؛ ألف األهنار ال ٘برم ،كإ٭با ٯبرم ا٤باء الذم يف األهنار ،فهذا ٦باز عقلي
عبلقتو ا٤بكانية ،ككظيفة العبلقة ا٤بكانية ىي إسناد الفعل إىل ا٤بكاف الذم يقع فيو.
كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعو كل من النسفي،
كصاحب السراج ا٤بنّب ،كأيب السعود ،6أ ٌف يف اآلية ٦باز عقلي عبلقتو ا٤بكانية.

 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 5ص.253
 -2سورة البقرة اآلية.25
 -3سورة ٧بمد اآلية.15
 -4سورة الزلزلة اآلية.2
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.61
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،105مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،67السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب
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كيرل صاحب (اللٌباب يف علوـ الكتاب) أف اآلية الكرٲبة فيها ٦باز ،كعبلقتو ا﵀ل ،حيث
ا٢باؿ".1
يقوؿ" :كإٌ٭با أطلق على ا٤باء ٦بازا إطبلقا
للمحل على ٌ
ٌ
يَبجح لنا أ ٌف الصواب ىو ما ذىب إليو البيضاكم؛ -كىو رأم ٝبهور ا٤بفسرين،-
كالذم ٌ
بأ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٦باز عقلي عبلقتو ا٤بكانية ،كالغرض منو التشويق ،ألف ا٤بأمور بالتبشّب ىو
النيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم ،أك كل من يتأتى منو تفخيما ألمره ،كتعظيما لشأنو.

رابعا :العالقة المفعولية:

2
ش وة
كفيها يستعمل اسم الفاعل ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ  ،كقولو تعاىل﴿ :فىػ يه ىو فًي ًعي ى
ر ً
اضيى وة﴾ ،3قاؿ البيضاكم" :ذات رضا على النسبة بالصيغة .أك جعل الفعل ٥با ٦بازان كذلك
ى
لكوهنا صافية عن الشوائب دائمة مقركنة بالتعظيم" ،4كيرل بعض ا٤بفسرين أهنا من قبيل اإلسناد
إىل السبب؛ ألف العيش سبب الرضى من منىػ َّعم العيش.5
ليصور حسن ا١بزاء كالثواب ٥بذا السعيد ،كيف كصف العيشة
فوظيفة آّاز يف ىذه اآلية ٌ
باسم الفاعل (راضية) ٦باز عقلي عبلقتو ا٤بفعولية؛ ألف الراضي ىو اإلنساف الذم يعيش فيها
كليست العيشة ،فهي مرضية كالفعل أسند إليها ،كيف التعبّب بآّاز مبالغة يف كصف ىذه ا٤بعيشة
حٌب كأهنا عاقلة رضت ٗبن يسكنها؛ ألنو استحقها ٗبا قدـ .فالعبلقة بْب ا٤بعنيْب تقتضي
ا٤بفعولية ،ككظيفتها مبلبسة الفعل.
ً
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىل﴿ :كإً ٍذ ى ً ً
يم ىر ّْ
اج ىع ٍل ىذا بىػلىدان آمنان ىك ٍاريز ٍؽ أ ٍىىلىوي
ب ٍ
ى
قاؿ إبٍراى ي
ً
ً
آم ىن ًم ٍنػ يه ٍم بًاللَّ ًو ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر﴾ ،6قاؿ البيضاكم( :بىػلىدان ًآمنان) أم :ذا أمن
م ىن الث ىَّمرات ىم ٍن ى
كقولو تعاىل ًيف ً
يش وة ر ً
اضيى وة) .أك آمنان أىلو كقولك :ليل نائم" ،7كقد أشار الز٨بشرم إىل ىذه
(ع ى

 -1اللباب يف علوـ الكتاب ،سراج الدين ا٢بنبلي ،ج 1ص.446
 -2يراجع جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.231
 -3سورة ا٢باقة اآلية.21
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.442
 -5يراجع تفسّب حدائق الركح كالرٰباف يف ركايب علوـ القرآف٧ ،بمد األمْب ا٥بررمٙ ،بقيق ىاشم ٧بمد علي بن حسْب
مهدم ،دار طوؽ النجاة ط2001/1ـ ،ج 2ص.271
 -6سورة البقرة اآلية.127
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.105
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اآلية الكرٲبة فقاؿ" :فإف قلت أم فرؽ بْب القولْب قلت :قد سأؿ يف األكؿ أف ٯبعلو من ٝبلة
الببلد الٍب يأمن أىلها كال ٱبافوف ،كيف الثاٍل :أف ٱبرجو من صفة كاف عليها من ا٣بوؼ إىل
ضدىا من األمن .كأنو قاؿ :ىو بلد ٨بوؼ فاجعلو آمنا" ،1كيتفق ا٤بفسركف على أف ىذه اآلية
فيها ٦باز عبلقتة ا٤بفعولية.
اؿ ىال ىع ً
اؿ سآ ًكم إًلىى جب ول يػ ٍع ً
اص ىم الٍيىػ ٍوىـ
ص يمنًي ًم ىن ال ىٍم ًاء قى ى
ىى ى
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :قى ى ى
ً
ً
ين﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :رد
ًم ٍن أ ٍىم ًر اللَّ ًو إًَّال ىم ٍن ىرًح ىم ىك ىح ى
اؿ بىػ ٍيػنىػ يه ىما ال ىٍم ٍو ي
ج فى ىكا ىف م ىن ال يٍمغٍ ىرق ى
بذلك أف يكوف اليوـ معتصم من جبل ك٫بوه يعصم البلئذ بو إال معتصم ا٤بؤمنْب كىو السفينة.
ش وة ً
راضيى وة﴾" ،3كيرل السمعاٍل أف فيها
كقيل ال عاصم ٗبعُب ال ذا عصمة كقولو﴿ :فًي ًعي ى
قوالف :أحدٮبا :أف العاصم ٗبعُب ا٤بعصوـ ،كمعناه :ال معصوـ اليوـ من أمر ا﵁ إال من رحم،4
كال ٚبتلف الرؤية التفسّبية للبيضاكم عما رآه الرازم من قبل ،فهو يقوؿ" :كعلى ىذا التقدير:
العاصم ىو ذك العصمة ،فيدخل فيو ا٤بعصوـ".5
التجوز الببلغي فيقوؿ يف تفسّب قولو تعاىل:
كيكشف البيضاكم عن الغرض يف ىذا ٌ
كاذب وة ً
ًً ًو ً
ً
ً
خاطئى وة﴾ ،6أم" :كإ٭با جاز لوصفها ،كقرئت
﴿ ىكالَّ لىئ ٍن لى ٍم ي ٍنتىو لىنى ٍس ىفعان بًالنَّاصيىة ناصيىة ى

بالرفع على ىي ناصية كالنصب على الذـ ككصفها بالكذب كا٣بطأ ،كٮبا لصاحبها على اإلسناد

آّازم للمبالغة" ،7كعليو؛ فوصف الناصبة بالكاذبة كما كصفت العيشة بالراضية فكبلٮبا فاعل
ٗبعُب مفعوؿ .كالوظيفة ىنا ا٤ببالغة يف الوصف؛ إال أف األكىل كانت مبالغة يف الذـ ،يف حْب
كانت الثانية مبالغة يف ا٤بدح.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.523
 ٌ -2سورة ىود اآلية.43
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.132
 -4يراجع تفسّب القرآف ،ابن عبد ا١ببار السمعاٍلٙ ،بقيق ياسر بن ابراىيم ،غنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن الرياض
السعودية ط1418(/1ق1998-ـ) ،ج 2ص.431
 -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 17ص.352
 -6سورة العلق اآلية.16
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.326

236

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

يتضح ٩با سبق أنو قد مت اإلسناد إىل صيغة اسم الفاعل كقصد أف يسند إىل اسم ا٤بفعوؿ
كذلك على سبيل آّاز العقلي ،كالعبلقة بْب ا٤بعنيْب ىي ا٤بفعولية .ككظيفة آّاز العقلي يف النص
تنبيو األذىاف ،كالتشويق إىل ٠باع بقية الكبلـ.

خامسا :العالقة الفاعلية:

ت
﴿كإًذىا قىػ ىرأٍ ى
كفيها يستعمل اسم ا٤بفعوؿ ٗبعُب اسم الفاعل ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
ً ً ً ً ً
َّ ً
ورا﴾ ،1يقوؿ البيضاكم:
الٍ يق ٍرآ ىف ىج ىعلٍنىا بىػ ٍيػنى ى
ين ىال ييػ ٍؤمنيو ىف ب ٍاآلخ ىرة ح ىجابنا ىم ٍستي ن
ك ىكبىػ ٍي ىن الذ ى
﴿ك ٍع يدهي ىمأٍتًيِّا﴾ ،2كقو٥بم :سيل مفعم ،أك مستوران عن ا٢بس ،أك
"(م ٍستيوران) ذا سَب كقولو تعاىل :ى
ى
ٕبجاب آخر ال يفهموف كال يفهموف ،أهنم ال يفهموف نفى عنهم أف يفهموا ما أنزؿ عليهم من
اآليات بعد ما نفي عنهم التفقو للدالالت ا٤بنصوبة يف األنفس كاآلفاؽ تقريران لو كبيانان لكوهنم
مطبوعْب على الضبللة" ،3يستشف من كبلـ البيضاكم أف ا٢بجاب يف أصلو ساتر ،كليس
مستورا.
كيرل الز٨بشرم أف (مستورا) ٗبعُب (ذا سَب) ،كقو٥بم :سيل مفعم ،4كال ٱبتلف ىذا الرأم
عما رآه البيضاكم .كيبدك أف سياؽ اآلية ينسجم مع كونو مستورا ٗبعُب ساترا إذ ليس القصد ىو
ا٢بجاب حٌب يكوف مستورا عن أبصار الناس كإ٭با القصد قراءة القرآف.
حل اسم ا٤بفعوؿ ٧بل اسم الفاعل ،أم :أسند الوصف ا٤ببِب للمفعوؿ إىل الفاعل،
كّٔذا ٌ
كىذا اإلسناد ٦بازم ،عبلقتو الفاعلية.

سادسا :العالقة المصدرية:

كفيها يسند الفعل – أك ما يف معناه -إىل ا٤بصدر من لفظو ،كقد ٙبدث البيضاكم عن
الالتًي يأٍتًين الٍ ىف ً
اح ى ً ً
سائً يك ٍم
﴿ك َّ ى ى
ىذه العبلقة يف تفسّبه ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
شةى م ٍن ن ى
ً
وى َّن فًي الٍبػي ً
ت أ ٍىك
اى َّن ال ىٍم ٍو ي
وت ىحتَّى يىػتىػ ىوفَّ ي
استى ٍش ًه يدكا ىعلىٍي ًه َّن أ ٍىربىػ ىعةن م ٍن يك ٍم فىًإ ٍف ىش ًه يدكا فىأ ٍىم ًس يك ي
فى ٍ
يي

 -1سورة اإلسراء اآلية.45
 -2سورة مرَل اآلية.61
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.305
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1
ً
َّ
ت) يستويف أركاحهن ا٤بوت ،أك
اى َّن الٍ ىم ٍو ي
"(ح ٌَّب يىػتىػ ىوفَّ ي
يى ٍج ىع ىل اللوي لى يه َّن ىسب نيال﴾  ،قاؿ البيضاكم :ى

يتوفاىن مبلئكة ا٤بوت" ،2يفهم من سياؽ النص أف آّاز العقلي يف ( :يتوفاىن ا٤بوت) ،حيث
أسند التويف إىل ا٤بوت ٦بازا ،كالفاعل ا٢بقيقي ىم ا٤ببلئكة ا٤بكلفوف بذلك ،كإسناده للموت
نفسو.
كقاؿ األلوسي" :ال معُب لو إال أف يقدر مضاؼ يسند إليو الفعل ،أم :مبلئكة ا٤بوت ،أك ٯبعل
اإلسناد ٦بازا إلسناد ما للفاعل ا٢بقيقي إىل أثر فعلو" ،3كالفاعل ىم ا٤ببلئكة كأثر فعلهم ىو
ا٤بوت ،كفيو هتويل للموت كإبراز لو يف صورة من يتوىل قبض األركاح كتوفيها .4فالعبلقة بْب
ا٤بعنيْب ىي ا٤بصدرية.
وى يك ٍم قًبىل ال ىٍم ٍش ًر ًؽ ىكال ىٍمغٍ ًر ً
ب
س الٍبً َّر أى ٍف تيػ ىولُّوا يك يج ى
ى
كمنو أيضا قوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :لىٍي ى
آمن بًاللَّ ًو كالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر كالٍم ىالئً ىك ًة كالٍ ًكتى ً ً
ً ً
اؿ ىعلىى يحبّْ ًو
ين ىكآتىى ال ىٍم ى
اب ىكالنَّبيّْ ى
ى
ى ى
ى
ىكلىك َّن الٍب َّر ىم ٍن ى ى
يل ك َّ ًً
ذى ًكم الٍ يق ٍربىى كالٍيىتى ىامى كالٍمساكًين كابٍن َّ ً
الرقى ً
الص ىالةى ىكآتىى
اـ َّ
ين ىكفًي ّْ
اب ىكأىقى ى
السائل ى
السب ً ى
ى ىى ى ى ى
ى
الصابً ًرين فًي الٍبأٍس ًاء كالض َّ ً ً
ً
َّ
ين الٍبىأ ً
ك
ٍس أيكلىئً ى
الزىكاةى ىكال يٍموفيو ىف بً ىع ٍه ًدى ٍم إًذىا ىع ى
َّراء ىكح ى
ى ى ى
اى يدكا ىك َّ ى
ك يىم الٍمتَّػ يقو ىف﴾ ،5قاؿ البيضاكم(" :ك ً
َّ ً
ً
لك َّن الًٍ َّرب ىم ٍن ىآم ىن بًاللَّ ًو) أم :كلكن
ين ى
ص ىدقيوا ىكأيكلىئ ى ي ي
الذ ى
ى
الرب الذم ينبغي أف يهتم بو بر من آمن با﵁ ،أك لكن ذا الرب من آمن" ،6فعلى التقدير األكؿ
يكوف ا٤بقصود من الرب ىو البار أم (ذا الرب) ،كقد أطلق ا٤بصدر بدال من الفعل ا٢بقيقي.
كيقوؿ ابن عطية" :كا٤بصدر إذا أنزؿ منزلة اسم الفاعل فهو كالبد ٧بموؿ على حذؼ مضاؼ،
كقولك رجل عدؿ كرضى".7

 -1سورة النساء اآلية.15
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.64
 -3ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 4ص.235
 -4يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص.495
 -5سورة البقرة اآلية.177
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.120
 -7ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،ج 1ص.243
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ً
و
ً
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اح
ض ىمثى يل نيوًره ىك ًم ٍش ىكاة فً ىيها م ٍ
صبى ه
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :اللَّوي ني ي
ور َّ ى ى
ً
و
صب ً
ً
ارىك وة ىزيٍػتيونىوة ىال ىش ٍرقًيَّ وة ىكىال
اج وة ُّ
ب يد ّْر ّّ
الز ىج ى
اح في يز ىج ى
اجةي ىكأىنَّػ ىها ىك ٍوىك ه
الٍم ٍ ى ي
م ييوقى يد م ٍن ىش ىج ىرة يمبى ى
ً
ور ىعلىى نيوور يىػ ٍه ًدم اللَّوي لًنيوًرهً ىم ٍن يى ى
غى ٍربًيَّ وة يى ىك ي
ار ني ه
س ٍسوي نى ه
شاءي
اد ىزيٍػتيػ ىها ييضيءي ىكلى ٍو لى ٍم تى ٍم ى
و ً
ً
اؿ لًلن ً
يم﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كىو ّٔذا ا٤بعُب ال
ب اللَّوي ٍاأل ٍىمثى ى
ىكيى ٍ
ض ًر ي
َّاس ىكاللَّوي ب يك ّْل ىش ٍيء ىعل ه

يصح إطبلقو على ا﵁ تعاىل إال بتقدير مضاؼ كقولك :زيد كرـ ٗبعُب ذك كرـ ،أك على ٘بوز إما
ٗبعُب منور السموات كاألرض" ،2كيستشف من ىذا القوؿ أف ا٤بقصود من اللفظ (نور) ىو اسم
الفاعل (منور) ،كىو ٦باز عقلي عبلقتو ا٤بصدرية.
ً ً
ً
َّ ً
ص ُّدك ىف ىع ٍن ىسبً ً
ٍحياةى ُّ
يل اللَّ ًو ىكيىػ ٍبػغيونىها
الدنٍيا ىعلىى ٍاآلخ ىرة ىكيى ي
ين يى ٍستىحبُّو ىف ال ى
قولو تعاىل﴿ :الذ ى
بلؿ بعً و
يد﴾ ،3كالشاىد يف اآلية الكرٲبة( :أيكلئً
الؿ ب ًع و
ض و
ً
يد) ،قاؿ
يف
ك
ك فًي ى
ًع ىوجان أيكلئً ى
ى
ض و ى
ى ى
البيضاكم أم" :ضلوا عن ا٢بق ككقعوا عنو ٗبراحل ،كالبعد يف ا٢بقيقة للضاؿ فوصف بو فعلو
للمبالغة ،أك لؤلمر الذم بو الضبلؿ فوصف بو ٤ببلبستو" ،4فوصف الضبلؿ بالبعد ،من اإلسناد
آّازم ،كلعل كلمة (بعيد) كصف حقيقي (للضبلؿ) ،ك٦بيء الضبلؿ بعد حرؼ ا١بر (يف)
أكسبو معُب الظرفية ،أم صار كعاء كظرفا ٥بم فوصفو بالبعد تصوير الضبلؿ مستقرا كعميقا،
فالعبلقة بْب ا٤بعنيْب ىي ا٤بصدرية.
كخبلصة القوؿ أ ٌف العبلقة ا٤بصدرية ىي كضع ا٤بصدر موضع الصفة إلفادة ا٤ببالغة يف
أداء ا٤بعُب ،كىو ما كشف عنو البيضاكم يف تفسّبه آليات القرآف الكرَلٗ ،با يكشف عن براعتو
كمهارتو كمقدرتو الببلغية يف توظيف عبلقات آّاز العقلي ،بكل مهارة كذكؽ يف بياف داللة
النص ،كفق تلك العبلقات آّازية ،كالتعبّب عنها كعرضها يف كظيفة ببلغية ٝبالية.

 -1سورة النور اآلية.35
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.107
 -3سورة إبراىيم اآلية.4
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.192
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ب -المجاز المرسل:

 -تعريف المجاز المرسل:

كىو كل كلمة استعملت يف غّب معناىا األصلي ،لعبلقة غّب ا٤بشأّة مع قرينة مانعة من
إرادة ا٤بعُب األصلي .كجاء يف اإليضاح" :ىو ما كانت العبلقة بْب ما استعمل فيو كما كضع لو
مبلبسة غّب التشبيو ،كاليد إذا استعملت يف النعمة ،ألف من شأهنا أف تصدر عن ا١بارحة ،كمنها
تصل إىل ا٤بقصود ّٔا ،كيشَبط أف يكوف يف الكبلـ إشارة إىل ا٤بوىل ٥با ،فبل يقاؿ :اتسعت اليد
يف البلد ،أك اقتنيت يدا ،كما يقاؿ اتسعت النعمة يف البلد أك اقتنيت نعمة ،كإ٭با يقاؿ :جلت
يده عندم ،ككثرت أياديو لدم ك٫بو ذلك" ،1كيستشف من كبلـ القزكيِب إىل خبلصة مفادىا
أف يف آّاز عبلقة بْب أمرين ،أك ٦بموعة من العبلقات ،فإذا ا٫بصرت ىذه العبلقة يف التشبيو
كاف آّاز ضربا من االستعارة ،كإذا مل تكن العبلقة مقيدة بالتشبيو بل أرسلت لتشمل أنواعا
كثّبة من العبلقات كاف آّاز مرسبل.
كجاء يف تعريف ا﵀دثْب للمجاز من ذلك قوؿ أبو العدكس" :إنو ٦باز لغوم يرتبط فيو
ا٤بعُب ا٢بقيقي با٤بعُب آّازم بعبلقة غّب ا٤بشأّة ،ك٠بي با٤برسل ،ألنو غّب مقيد بعبلقة ا٤بشأّة،
إذ إف اإلرساؿ يف اللغة اإلطبلؽ ،كآّاز االستعارم مقيد بادعاء أف ا٤بشبو من جنس ا٤بشبو بو،
كآّاز ا٤برسل مطلق على ىذا القيد" ،2ك٠بي مرسبل ألف اإلرساؿ ىو اإلطبلؽ ،فهو مطلق يف
عبلقاتو؛ أم ليس لو عبلقة معينة ىي ا٤بشأّة كما ىو الشأف يف االستعارة3؛ فآّاز ا٤برسل
متعدد العبلقات ،كال بد من كجود قرينة ٛبنع من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي ،كتدؿ على ا٤بعُب آّازم.
كالفرؽ بينو كبْب آّاز العقلي؛ أف آّاز العقلي كاقع يف اإلسناد ،أم يف إسناد أمر إىل
غّب ما ىو لو يف ا٢بقيقة ،أما آّاز ا٤برسل فإنو كاقع يف األلفاظ ،فهي الٍب تنقل فيو من معناىا

 -1اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا٣بطيب القزكيِب ،ص.297
 -2آّاز ا٤برسل كالكناية األبعاد كا٤بعرفة كا١بمالية ،يوسف أبو العدكس ،األىلية للنشر كالتوزيع كالطباعة لبناف1998ـ،
ص.15
 -3يراجع الببلغة فنوهنا كأفناهنا ،حسن عباس ،ص.33
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اللغوم ا٢بقيقي إىل معُب آخر ٦بازم ،كىو ا٤براد ،فالتغيّب الذم ٯبرم على ىذه األلفاظ يف ىذا
آّاز يتم يف نطاؽ ما دلت عليو اللغة ،كمن ىنا كاف ٦بازا لغويا.1
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أ ٌف آّاز ا٤برسل ىو فرع من آّاز اللغوم ،كفيو تكوف العبلقة
بْب الكلمة ا٤بستعملة يف غّب معناىا ا٢بقيقي كمعناىا ا٢بقيقي األصيل قائمة على غّب ا٤بشأّة.
كال بد من كجود قرينة ملفوظة أك ملحوظة تدؿ على إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي.

-عالقات المجاز المرسل ككظائفو في تفسير البيضاكم:

للمجاز ا٤برسل عبلقات كثّبة يتميز بعضها عن بعض بأ٠باء تؤخذ من كصف الكلمة

الٍب تذكر يف ا١بملة ،فإف كانت الكلمة جزءا ما أريد ّٔا جعلت العبلقة ا١بزئية ،كإف كانت كبل
لو جعلت العبلقة الكلية ،كىكذا .2كذكر الببلغيوف ما يزيد على عشرين عبلقة من العبلقات الٍب
تكوف يف آّاز ا٤برسل ،منها( :3السببية ،ا٤بسببية ،الكلية ،ا١بزئية ،ا﵀لية ،ا٢بالية ،اآللية
كا٤باضوية كا٤بستقبلية).
يؤدم آّاز ا٤برسل دكرا ىاما يف ببلغة التعبّب ،ألنو يوسع داللتو ،كيشحن األلفاظ
كما ٌ

4
ٲبكن ا٤بتلقي من إدراؾ القيمة الفنية
أيضا
ك
،
بدالالت جديدة من غّب إماتة للمعُب ا٢بقيقي
ٌ
للمجاز ا٤برسل .كتكمن ىذه القيمة يف أنو يضفي علي الصورة ركنقا كيوسع دائرة اإلٰباء كيكمل
كظيفة اللغة من خبلؿ الرؤيا الفنية لؤلشياء ،5كىو يساعد على الَبكيز لفهم ا٢بذؼ ا٢باصل يف
أكجو آّاز كعبلقاتو.
أىم عبلقات آّاز ا٤برسل ككظائفو يف تفسّب البيضاكم ما يلي:
كمن ٌ

 -1يراجع من ببلغة النظم القرآٍل ،بسيوٍل عبد الفتاح ،ص.137
 -2يراجع الببلغة العالية يف البياف ،ص.77
 -3يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البياف ،بكرم الشيخ ،ص ،44جواىر الببلغة يف ا٤بعاٍل كالبياف كالبديع،
أٞبد ا٥بامشي ،ص.241
 -4يراجع علوـ الببلغة-البديع كالبياف كا٤بعاٍل٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص.230
 -5يراجع ا٤برجع نفسو ،ص.231
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أ -العالقة السببية:

كىي أف يسمى الشيء باسم سببو ،1أك ًذكر السبب كإرادة نتيجتو .كمن أبرز الوظائف

الببلغية ٥بذه األداة ما يلي:

 -1التحقير:

كمن أمثلتو قولو سبحانو
ىشي ً
اطينً ًه ٍم قىاليوا إًنَّا ىم ىع يك ٍم إًنَّ ىما
ى

َّ ً
آمنَّا ىكإًذىا ىخلى ٍوا إًلىى
آمنيوا قىاليوا ى
ين ى
﴿كإًذىا لى يقوا الذ ى
كتعاىل :ى
نى ٍح ين يم ٍس ٍته ًزئيو ىف﴾ ،2يقوؿ البيضاكم٤" :با منعهم ا﵁ تعاىل

ألطافة الٍب ٲبنحها ا٤بؤمنْب كخذ٥بم بسبب كفرىم كإصرارىم ،كسدىم طرؽ التوفيق على أنفسهم
فتزايدت بسببو قلؤّم رينان كظلمة ،تزايد قلوب ا٤بؤمنْب انشراحان كنوران ،كأمكن الشيطاف من
يسنً ىد ذلك إىل ا﵁ تعاىل إسناد الفعل إىل ا٤بسبب ٦بازان ،كأضاؼ الطغياف
إغوائهم فزادىم طغيانان ،أ ٍ
إليهم لئبل يتوىم أف إسناد الفعل إليو على ا٢بقيقة" ،3كنبلحظ ىنا أف البيضاكم ينقل ىذا
4
زئ
الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم ،مع تغيّب بعض األلفاظ  .كعرب بلفظ االستهزاء (اللىوي يى ٍستىػ ٍه ي
ّٔم) كأراد العقوبة ٥بم على استهزائهم ،فذكر السبب كأراد النتيجة كىي العقوبة ٥بم ،ففي ىذه
اآلية ٦باز مرسل عبلقتو السببية.
كنبلحظ أف ىناؾ كظيفة ببلغية يؤديها آّاز ا٤برسل كىي ٙبقّب شأهنم كازدراء أمرىم،
كالداللة على أف مذاىبهم حقيقة بأف يسخر منها الساخركف كيضحك منها الضاحكوف.

 -2االستغناء:

ك ىكإًلىى اللَّ ًو ٍتر ىج يع
﴿كإً ٍف يي ىك ّْذبي ى
وؾ ف ىق ٍد يك ّْذبى ٍ
ت ير يس هل ًم ٍن ٍقبلً ى
كمنو قولو تعاىل :ى
5
ت)
ور﴾  ،قاؿ البيضاكم أم" :فتأس ّٔم يف الصرب على تكذيبهم ،فوضع (فىػ ىق ٍد يك ّْذبى ٍ
ٍاأل ييم ي
موضعو استغناء بالسبب عن ا٤بسبب" ،6يفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية ٦باز مرسل ،حيث

 -1يراجع أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.53
 -2سورة البقرة اآلية.14
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.47
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.68
 ٌ -5سورة فاطر اآلية.4
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.254
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أطلق السبب كىو (الكذب) كأراد ا٤بسبب كىو (الصرب) على سبيل آّاز ا٤برسل الذم عبلقتو
السببية.
كضح ىذا الكبلـ الز٨بشرم إذ قاؿ" :استغناء بالسبب عن ا٤بسبب :أعُب بالتكذيب
كقد ٌ
عن التأسى .فإف قلت :ما معُب التنكّب يف رسل؟ قلت :معناه (فقد كذبت رسل) ،أم :رسل ذك
عدد كثّب .كأكلو آيات كنذر ،كأىل أعمار طواؿ كأصحاب صرب كعزـ ،كما أشبو ذلك .كىذا
أحث على ا٤بصابرة" ،1كاستحسن ىذا الغرض يك ٌل من النسفي كاأللوسي ،2كىو أ ٌف
أسلى لو ،ك ٌ
بالسبب عن
يف اآلية الكرٲبة ٦باز مرسل .كالوظيفة الببلغية ٥بذه العبلقة االستغناء ،ألنو استغِب ٌ
ا٤بسبٌب لداللتو عليو.
ً
ىج يرهي ىعلىى اللَّ ًو إًنَّوي
﴿ك ىج ىزاءي ىسيّْئى وة ىسيّْئىةه مثٍػلي ىها فى ىم ٍن ىع ىفا ىكأ ٍ
ىصلى ىح فىأ ٍ
كمنو أيضا قولو تعاىل :ى
ىال ي ًح ُّ ً ً
ين﴾ ،3يقوؿ البيضاكم" :ك٠بى الثانية ىسيّْئى وة لبلزدكاج" ،4أم :أف السيئة الثانية
ي
ب الظَّالم ى
ليست سيئة كاألكىل كإ٭با ىي ٦بازاة عنها ككذا أمر االعتداء الثاٍل ليس حقيقة ،كإ٭با "٠بي جزاء
االعتداء اعتداء ألنو مسبب عن االعتداء" .5أم :أف ىناؾ مبلزمة بْب الشرط كجزائو كما أف
ىناؾ مبلزمة بْب السبب كمسببو ،فهذا ٦باز مرسل عبلقتو السببية.
كنبلحظ أف ىناؾ كظيفة ببلغية يؤديها آّاز ا٤برسل كىي مقابلة اإلساءة باإلساءة دكف
زيادة ،خبلؼ ا٢بسنة الٍب تتضاعف إىل أضعاؼ مضاعفة.
 -3اإليجاز كاالختصار:

ت ثىا ًكينا فًي
﴿كلى ًكنَّا أىنٍ ى
شأٍنىا قيػ يركنا فىػتىطى ىاك ىؿ ىعلىٍي ًه يم الٍعي يم ير ىكىما يك ٍن ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
ًً
ً ً
ين﴾ ،6قاؿ البيضاكم أم" :كلكنا أكحينا إليك
أ ٍىى ًل ىم ٍديى ىن تىػ ٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم آيىاتنىا ىكلىكنَّا يكنَّا يم ٍرسل ى
ألنا أنشأنا قركنان ٨بتلفة بعد موسى فتطاكلت عليهم ا٤بدد ،فحرفت األخبار كتغّبت الشرائع
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.598
 ٌ -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،77ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 22ص.167
 -3سورة الشورل اآلية.40
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.88
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.272
 -6سورة القصص اآلية.45
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كاندرست العلوـ ،فحذؼ ا٤بستدرؾ كأقاـ سببو مقامو" ،1فقد ذكر سبب الوحي الذم ىو (إطالة
الفَبة) ،كدؿ بو على ا٤بسبب على عادة ا﵁ عز كجل يف اختصاره ،فالعبلقة ذكر السبب إلرادة
ا٤بسبب ،ككظيفتها الببلغية اإلٯباز كاالختصار.
كا٤ببلحظ ىنا أ ٌف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعهما أبو السعود.2
كقد كضح ىذه الوظيفة النسفي أيضا بقولوً " :
فذ ٍكر سبب الوحي الذم ىو إطالة الفَبة كدؿ بو
ٌ
3
على ا٤بسبب اختصاران فإذا ىذا االستدراؾ شبيو االستدراكْب بعده"  ،كاستحسن ىذه الوظيفة
أيضا أبو حياف األندلسي ،4كىذا عندما ٌبْب أ ٌف الوظيفة الببلغيٌة يف ىذه اآلية الكرٲبة ىي اإلٯباز
كاالختصار.
نستنتج من ىذه األقواؿ أ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٦باز مرسل ،عبلقتو ىي السببية ،كقيمتو
الببلغية ىي اإلٯباز ،ألنٌو يع ٌد من أبرز ٠بات آّاز ا٤برسل.

ب -العالقة المسببية:

السبب" ،5كىي عكس العبلقة السببية .كمن أمثلة ىذه
كىي أف "يذكر ا٤بسبٌب كيراد بو ٌ
ؼ اللَّي ًل كالنػَّها ًر كما أىنٍػز ىؿ اللَّو ًمن َّ ً ً
العبلقة قولو تعاىل﴿ :كا ٍختً ىال ً
ىحيىا بً ًو
الس ىماء م ٍن ًرٍز وؽ فىأ ٍ
ٍ ى ى ىى ى
ي ى
ى
6
ص ًر ً
ات لًىق ٍووـ ٍيع ًقليو ىف﴾  ،قاؿ البيضاكم أم" :من مطر ك٠باه
الريى ً
يف ّْ
اح آيى ه
ض ٍبع ىد ىم ٍوتً ىها ىكتى ٍ
ٍاأل ٍىر ى
رزقان ألنو سببو" ،7كمعلوـ أف الرزؽ ال ينزؿ من السماء ،كإ٭با ينزؿ من السماء ما ىو سبب يف
كجود ىذا الرزؽ ،فالسماء ٛبطر مطرا يركل األرض كينبت النبات فيها فيفيد منو اإلنساف كيكوف
سوغ إرادة ا٤بعُب آّازم كجود عبلقة رابطة بينو كبْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كىي عبلقة
رزقا لو ،كالذم ى

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.179
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص ،417إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص.16
 يراجع ٌ -3مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.646
 -4يراجع البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص.309
 -5معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 3ص.208
 -6سورة ا١باثية اآلية.7
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.105
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ا٤بسببية ،كالقرينة الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي الفعل (ينزؿ) .أم أنو سبحانو ذكر ا٤بسبب
كىو الرزؽ كأراد سبب ىذا الرزؽ كىو ا٤باء النازؿ من السماء.
ككانت الوظيفة الببلغية كاضحة يف ىذه العبلقة كىي تسمية الغيث بالرزؽ.
طاؼ ىعلىٍي ًه ٍم
كاج يك ٍم تي ٍحبىػ يرك ىف يي ي
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :ا ٍد يخليوا ال ى
ٍجنَّةى أىنٍػتي ٍم ىكأى ٍز ي
ًً و ً
ًً
و ً
و
س ىكتىػلى ُّذ ٍاألى ٍعيي ين ىكأىنتي ٍم فًيها خالً يدكف﴾،1
بصحاؼ م ٍن ىذ ىىب ىكأى ٍكواب ىكفيها ما تى ٍشتىهيو ٍاألىنٍػ يف ي
قاؿ البيضاكم (" :يٍٙببىػ يرك ىف) تسركف سركران يظهر حباره أم أثره على كجوىكم ،أك تزينوف من ا٢برب
كىو حسن ا٥بيئة أك تكرموف إكرامان يبالغ فيو ،كا٢بربة ا٤ببالغة فيما كصف ٔبميل .عركة لو ،ىكفًيها
ْب ٗبشاىدتو" ،2أم أضاؼ ا﵁ عز كجل االلتذاذ إىل
كيف ا١بنة ىما تى ٍشتى ًهى األنفس ،ىكتىػلى ُّذ ٍاأل ٍىع يي
األعْب كىو ىو يف األصل حاسة اللساف؛ ألف ا٤بناظرة ا٢بسنة سبب من أسباب اللذة ،فرؤية
ا٤بناظرة ا٢بسنة كانت سببا يف سعادة العْب كارتياحها فالعْب تلتذ ٗبا ىو ٝبيل ،فالعبلقة ىنا ذكر
ا٤بسبب الذم ىو (اللذة) ،عن السبب الذم ىو رؤية ا٤بناظرة ا٢بسنة.
كالوظيفة الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة من معامل إدراؾ ا١بماؿ الفِب يف ا١بنة.
قاؿ يا قىػوًـ أىلىيس لًي مل ي ً
ًً
ً
ً
ص ىر
ٍك م ٍ
ي
كمنو أيضا قولو تعاىل :ى
﴿كنادل ف ٍر ىع ٍو يف في قىػ ٍومو ى ى ٍ ٍ ى
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
كاد
ين ىكال يى ي
هار تى ٍج ًرم م ٍن تى ٍحتي أىفىال تيػ ٍبص يرك ىف أ ٍىـ أىنىا ىخ ٍيػ هر م ٍن ى ىذا الَّذم يى ىو ىم ًه ه
ىكىذه ٍاألىنٍ ي
ً
ين﴾ ،3قاؿ البيضاكم أم" :على إقامة ا٤بسبب مقاـ السبب ،كا٤بعُب أفبل تبصركف أـ تبصركف
ييب ي
فتعلموف أٍل خّب منو" ،4فقد كضع قولو (أىنىا ىخ ٍّب) موضع (تبصركف) ،ألهنم إذا قالوا لو :أنت
خّب ،فهم عنده بصراء ،كىذا من إنزاؿ السبب منزلة ا٤بسبب ،فأطلق ا٤بسبب على السبب ٦بازا،
فسميت ىذه العبلقة ا٤بسببية ،كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذه اآليات االختصار.

 -1سورة الزخرؼ اآليتاف.71 ،70
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.95
 -3سورة الزخرؼ اآليتاف.52 ،51
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.93
245

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

ج -العالقة الجزئية :كىي "إطبلؽ لفظ ا١بزء كإرادة الكل" ،1أك ىي "تسمية الشيء باسم

جزئو" .2كيشَبط يف ىذه العبلقة أف يكوف ٥بذا ا١بزء مزيد اختصاص با٤بعُب ا٤بقصود من الكل

كما يف إطبلؽ لفظ العْب على ا١باسوس ألف ا٤بشاىدة أىم ما ٛبيزه ،كمن أمثلة ىذه العبلقة قولو
ك ىك ٍي تىػ ىق َّر ىع ٍيػنيػ ىها ىكىال تى ٍح ىز ىف﴾،3
سبحانو كتعاىل ٨باطبا موسى عليو السبلـ﴿ :فىػ ىر ىج ٍعنى ى
اؾ إًلىى أ ّْيم ى
إليك ( ىك ٍي ت ىقَّر ىعينيها) بلقائك" ،4كالشاىد قولو( :تقر عينها)٦ ،باز
أم" :كفاء بقولنا إنٌا ر ٌادكه ٍ
مرسل عبلقتو ا١بزئية؛ ألف الذم يهدأ ىو النفس كا١بسم ال العْب كحدىا ،كٗبا أف العْب جزء
كالنفس كل ،فآّاز مرسل عبلقتو ا١بزئية.
كالوظيفة ا١بمالية الببلغية ٥بذه العبلقة ىي االطمئناف كعدـ ا٣بوؼ على االبن.
ً
و ًو ً
سلَّ ىمةه إًلىى
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىل :ى
﴿كىم ٍن قىػتى ىل يم ٍؤمننا ىخطىأن فىػتى ٍح ًر يير ىرقىػبىة يم ٍؤمنىة ىكديىةه يم ى
ص َّدقيوا﴾ ،5قاؿ البيضاكم" :كالرقبة عرب ّٔا عن النسمة كما عرب عنها بالرأس"،6
أى ٍىلً ًو إًَّال أى ٍف يى َّ
فعرب با١بزء كىي (الرقبة) ،كأراد الكل ،فهو ٦باز مرسل عبلقتو ا١بزئية .كع ٌد الز٨بشرم ىذه اآلية
من آّاز ا٤بشهور ،7كتبعو الرازيفي ىذا الغرض.8
﴿كقيػ ٍرآ ىف الٍ ىف ٍج ًر إً َّف قيػ ٍرآ ىف الٍ ىف ٍج ًر كا ىف ىم ٍش يهودان﴾ ،9فاآلية
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىل :ى

ىنا "جامعة للصلوات ا٣بمس" ،10كا٤بقصود يف ىذا السياؽ صبلة الفجر ،كلكن ٤با كانت قراءة
القرآف أىم أجزاء الصبلة جاز التعبّب بالقرآف عنها على سبيل آّاز ا٤برسل لعبلقة ا١بزئية.

 -1معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 3ص.207
 -2أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.53
 -3سورة طو اآلية.40
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.27
 -5سورة النساء اآلية.92
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.90
7
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.548
 يراجع ٌ -8يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 10ص.179
 -9سورة اإلسراء اآلية.78
 -10تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.264
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ً
ًً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم
ىج يرهي ًع ٍن ىد ىربًّْو ىكىال ىخ ٍو ه
ىسلى ىم ىك ٍج ىهوي للَّو ىك يى ىو يم ٍحس هن فىػلىوي أ ٍ
كأيضا قولو تعاىل﴿ :بىػلىى ىم ٍن أ ٍ
ىكىال يى ٍم يى ٍح ىزنيو ىف﴾ ،1ذكر البيضاكم يف ىذه اآلية أف الوجو يعِب العضو ،2كقاؿ الطربم" :إ٭با
يعِب بلى من أسلم ﵁ بدنو ،فخضع لو بالطاعة جسده ،كىو ٧بسن يف إسبلمو لو جسده ،فلو
أجره عند ربو .فاكتفى بذكر (الوجو) من ذكر (جسده) لداللة الكبلـ على ا٤بعُب الذم أريد بو
3
فعرب بو عن
بذكر الوجو"  ،كإ٭با ذكر الوجو ،ألف الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل عليو بوجهوٌ ،
إقبالو عليهم كعدـ االلتفات إىل غّبىم بالوجو كىو أيضا ذكر ا١بزء كأراد الكل .فاآلية فيها ٦باز
مرسل عبلقتو ا١بزئية.
ك ٌأما الوظيفة الببلغية للمجاز ا٤برسل يف ىذا السياؽ فهي اإلشعار بأف العبادة مقركنة
باإلخبلص ،ألنو بدكف إخبلص ال تتحقق العبادة.
وس ى
ف أى ًك اط ىٍر يحوهي
كبالوظيفة الببلغية ذاهتا ٪بد البيضاكم يفسر قولو تعاىل﴿ :اقٍػتيػليوا يي ي
ً ًً
ًً
ً
ين﴾ ،4حيث يقوؿ" :كا٤بعُب يصف
أ ٍىرضان يى ٍخ يل لى يك ٍم ىك ٍجوي أىبي يك ٍم ىكتى يكونيوا م ٍن بىػ ٍعده قىػ ٍومان صالح ى
لكم كجو أبيكم فيقبل بكليتو عليكم كال يلتفت عنكم إىل غّبكم كال ينازعكم يف ٧ببتو أحد".5
شك يف أ ٌف الوجو ىو جزء من ال ٌذات ،فبل ٲبكن أف يستقل بعمل أك فعل دكف بقية
كال ٌ
الذات.
د -العالقة الكلية :كىي "ذكر الكل كإرادة ا١بزء" ،6أك ىي" :تسمية الشيء باسم كلو"،7

كىي عكس العبلقة السابقة .كمن األمثلة الدالة على ىذه العبلقة قولو سبحانو كتعاىل كاصفا
﴿كإًنّْي يكلَّما ىد ىع ٍوتيػ يه ٍم لًتىػ ٍغ ًف ىر لى يه ٍم ىج ىعليوا أىصابً ىع يه ٍم فًي آذانً ًه ٍم﴾،8
حاؿ قوـ نوح عليو السبلـ :ى

 -1سورة البقرة اآلية.112
 -2يراجع تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.100
 -3جامع البياف ،الطربم ،ج 2ص.510
 -4سورة يوسف اآلية.9
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.156
 -6معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 3ص.207
 -7أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.53
 -8سورة نوح اآلية.7
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كالشاىد قولو ( :ىج ىعليوا أىصابً ىع يه ٍم) ،أم" :سدكا مسامعهم عن استماع الدعوة" ،1ك٤با كانت
اآلذاف ال ٲبكن أف تسع األصابع بأكملها كاف من الضركرم أف يوجد نوع من آّاز يف اآلية
الكرٲبة ،فا﵁ سبحانو كتعاىل قد عرب باألصابع كىي الكل كأراد األنامل كىي ا١بزء.
كالوظيفة الببلغية كاضحة يف ىذه العبلقة كىي ا٤ببالغة ،لتصوير مدل إعراض ىؤالء عن
٠باع ا٢بق كفرارىم منو.
ً
ص ٍوا ير يسلىوي ىكاتَّػبىػعيوا أ ٍىم ىر يك ّْل ىجبَّا ور
﴿كتًل ى
ٍك ىعا هد ىج ىح يدكا بًآيىات ىربّْ ًه ٍم ىك ىع ى
كأيضا قولو تعاىل :ى
ىعنً و
يد﴾ ،2قاؿ البيضاكم" :ألهنم عصوا رسو٥بم كمن عصى رسوال فكأ٭با عصي الكل ألهنم أمركا
بطاعة كل رسوؿ" ،3فأطلق الكل كىم (الرسل) ،كأراد ا١بزء كىو (ىود) عليو السبلـ ،كعلى ىذا
يكوف يف اآلية ٦باز مرسل عبلقتو الكلية.
كالوظيفة الببلغية كاضحة يف ىذه العبلقة الكلية ،كىي بياف ١برائمهم الٍب استحقوا
بسببها العذاب الغليظ.
ت ًم ٍنػ يه ٍم ير ٍعبنا﴾،4
ت ًم ٍنػ يه ٍم فً ىر نارا ىكلى يملً ٍئ ى
ت ىعلىٍي ًه ٍم لىىولٍَّي ى
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :لى ًو اطَّلى ٍع ى

5
الرعب إٌ٭با
ك
،
أم" :خوفا ٲبؤل صدرؾ ٗبا ألبسهم ا﵁ من ا٥بيبة أك لعظم أجرامهم كانفتاح عيوهنم" ٌ
ٲبؤل القلوب فنسب إىل األجساد من باب إطبلؽ صفة الكل كإرادة ا١بزء.
ً
اش لًلَّ ًو﴾،6
ٍن ىح ى
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :فىػلى َّما ىرأىيٍػنىوي أى ٍكبىػ ٍرنىوي ىكقىطَّ ٍع ىن أىيٍديىػ يه َّن ىكقيػل ى
كالشاىد قولو ( :ىكقىطَّ ٍع ىن أىيٍ ًديىػ يه َّن) ،قاؿ البيضاكم أم" :جرحنها بالسكاكْب من فرط الدىشة"،7
كيفهم من كبلمو أنو قد لفظ الكل كأراد ا١بزء ،أم ٘بريح األصابع ،كعلى ىذا يكوف يف اآلية
٦باز مرسل عبلقتو الكلية.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.248
 -2سورة ىود اآلية.59
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.139
 -4سورة الكهف اآلية.18
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.275
 -6سورة يوسف اآلية.31
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.161
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كبذلك يتضح أ ٌف العبلقة الكلية كظيفتها الببلغية ىي إثراء الدرس الفِب باأللفاظ
كا٤بعاٍل.

يسمى الشيء باسم ما كاف عليو ،1مع إرادة ما ىو
ق -عالقة اعتبار ما كاف :كىي أف ٌ
عليو يف ا٢باضر.
ً
ً
ً
َّم
كمن أبرز األمثلة الدالة على ىذه قولو سبحانو كتعاىل﴿ :إنَّوي ىم ٍن يىأٍت ىربَّوي يم ٍج ًرنما فىإ َّف لىوي ىج ىهن ى
وت فً ىيها ىكىال يى ٍحيىى﴾ ،2أم" :ٲبوت على كفره كعصيانو" ،3فآّاز ا٤برسل يف قولو (٦برما)،
ىال يى يم ي
أل ٌف ىذا اإلنساف ال يكوف ٦برما يف اآلخرة ،كإ٭با كاف كذلك يف الدنيا ،كالعبلقة ىي اعتبار ما
كاف ،ككظيفتها الببلغية ىي إشعار با١برـ كسوء العمل ،كاآلية تومئ بوصف حاؿ آّرـ يوـ
القيامة ،حيث تبدك عليو إثارة الذلٌة كا٤بهانة كالندـ.
﴿كلىىق ٍد ىخلى ٍقنىا ًٍ
سا ىف ًم ٍن يس ىاللى وة ًم ٍن ًطي ون﴾ ،4أمٗ" :بعُب
كمنو أيضا قولو تعاىل :ى
اإلنٍ ى
( يسبللىوة) ،ألهنا يف معُب مسلولة فتكوف ابتدائية كاألكىل" ،5إذ فيو توضيح للخلق االبتدائي،
سوغ ىذا االستعماؿ كجود عبلقة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كا٤بعُب آّازم لو ،كىذه العبلقة ىي
كالذم ٌ
عبلقة اعتبار ما كاف .كيف استخداـ آّاز ا٤برسل كظيفة ببلغية ٝبالية كاضحة كىي إعظاـ للمنة،
كحث على االتصاؼ ٕبميد الصفات ،كٙبمل مؤكنة التكاليف.

ك -عالقة اعتبار ما يكوف:

يسمى الشيء ا٤بستعمل باسم ما يؤكؿ إليو يف ا٤بستقبل ،6مع إرادة ما كاف عليو
كىي أف ٌ

ىح يد يى ىما
قبل ذلك .كمن أبرز األمثلة الٍب تتضح فيها ىذه العبلقة قولو سبحانو كتعاىل﴿ :قى ى
اؿ أ ى
إًنّْي أىرانًي أى ٍع ً
ص ير ىخ ٍم نرا﴾ ،7كقاؿ البيضاكم يف تفسّبه ٥بذه اآلية" :عنبان ك٠باه ٟبران باعتبا ًر ما
ى
 -1يراجع معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 3ص ،208أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.54
 -2سورة طو اآلية.74
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.33
 -4سورة ا٤بؤمنوف اآلية.12
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.83
 -6يراجع أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.55
 -7سورة يوسف اآلية.36
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يؤكؿ إليو" ،1ألف ا٣بمر ال تعصر كإ٭با الذم يعصر العنب فيصّب ٟبرا ،كبالتايل يكوف إطبلؽ
سوغ ىذا االستعماؿ ىو
اسم ا٣بمر كإرادة العنب ٦بازا مرسبل عبلقتو اعتبار ما يكوف ،كالذم ى
كجود كظيفة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كا٤بعُب ا٤بباشر ،كىذه الوظيفة ىي عبلقة ما سيكوف عليو الشيء،
كالقرينة الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي ىي قولو( :أعصر).
كعليو فالوظيفة الببلغية يف اآلية ترسم لنا الصورة النفسية ٢باؿ الساقي يف التعبّب عن
تلك ا٤بعاناة.
ش ٍرنىاهي بًغي ىالوـ ىحلً و
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :فبى َّ
يم﴾ ،2قاؿ البيضاكم" :بشره بالولد كبأنو

ذكر يبلغ أكاف ا٢بلم ،فإف الصيب ال يوصف با٢بلم كيكوف حليمان" .3كا٤ببلحظ أف ا٢بلم صفة ال
سوغ
تتفق مع الغبلـ فبل يولد الغبلـ حليما ،كإ٭با يكتسب ىذه الصفة عندما يكرب ،كالذم ى
استعماؿ ا٤بعُب آّازم بدال من ا٤بعُب ا٢بقيقي ،ىو عبلقة ما سيكوف عليو ىذا الغبلـ عندما
يكرب يف ا٤بستقبل.
كىنا تظهر الوظيفة الببلغية يف ىذه العبلقة كىي اإلٯباز ،حيث انطوت ىذه البشارة
ا٤بوجزة على ثبلثة أمور ،كىي أف الولد ذكر ،كأنو يبلغ أكاف ا٢بلم ،كأنو يكوف حليما.
ك
ت ًم ٍن ذي ّْريَّتًي بًىو واد غىٍي ًر ًذم ىزٍر وع ًع ٍن ىد بىػ ٍيتً ى
ىس ىك ٍن ي
﴿ربَّػنىا إًنّْي أ ٍ
كمثالو أيضا قولو تعاىل :ى
ال يٍم ىح َّرًـ﴾ ،4كالشاىد قولو( :بًىو واد ىغ ًٍّب ًذم ىزٍروع) ،قاؿ البيضاكم" :يعِب كادم مكة فإهنا حجرية
ك الٍ يم ىحَّرًـ) الذم حرمت التعرض لو كالتهاكف بو ،أك مل يزؿ معظمان ٩بنعان يهابو
ال تنبتً ( .عٍن ىد بىػٍيتً ى
ا١ببابرة ،أك منع منو الطوفاف فلم يستوؿ عليو كلذلك ٠بي عتيقا ،أم :أعتق منو .كلو دعا ّٔذا
الدعاء أكؿ ما قدـ فلعلو قاؿ ذلك باعتبار ما كاف أك ما سيؤكؿ إليو" ،5كيشّب البيضاكم أ ٌف يف
ك الٍ يم ىحَّرًـ) ٦باز مرسل عبلقتو ا٤بستقبلية أك اعتبار ما سيكوف ،ألف ا٤بكاف الذم
قولوً ( :عٍن ىد بىػٍيتً ى
أسكن فيو إبراىيم أىلو مل يكن قد بِب ،كإ٭با يبُب يف ا٤بستقبل.
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.163
 -2سورة الصافات اآلية.101
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.14
 -4سورة ابراىيم اآلية.37
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.201
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سوغ استعماؿ ا٤بعُب ا٢بقيقي كإرادة آّاز ىو عبلقة ما سيكوف ،كالقرينة الٍب
كالذم ٌ
منعت من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي قولو سبحانو( :بًىو واد ىغ ًٍّب ًذم ىزٍروع).
كالوظيفة الببلغية ىنا يف ىذا آّاز ا٤برسل ىي التعظيم كالتشريف.
الد ٍى ًن ك ً
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :ك ىش ىجرةن تى ٍخرج ًم ٍن طيوًر ىس ٍيػنىاء تىػ ٍنبي ي ً
ص ٍب وغ
يي
ت ب ُّ ى
ى
ى ى
1
ً ًً
ت زيتوهنا ملتبسا بالدىن" ،2كالشاىد قولو( :الدىن) ،ىو ٦باز مرسل
ين﴾  ،أم" :تٍنبي ي
ل ٍْلكل ى
عبلقتو ا٤بستقبلية أك اعتبار ما سيكوف ،ألف الشجرة ال تنبت دىنا كإ٭با تنبت زيتونا سوؼ يصّب
سوغ استعماؿ ا٤بعُب ا٢بقيقي كإرادة ا٤بعُب آّازم ،عبلقة ما سيكوف،
دىنا يف ا٤بستقبل ،كالذم ى
كالقرينة الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي قولو سبحانو( :تنبت).
ٌأما الوظيفة الببلغية يف ىذه العبلقة فهي التخصيص ،حيث فضلت تلك الشجرة على
سائر األشجار ،الستقبل٥با ٗبنافع معركفة.

ز -العالقة اآللية :كىي أف تكوف الكلمة ا٤بستعملة آلة للمعُب ا٤براد؛ أك ىي استعماؿ اللفظ
الداؿ على آلة الشيء مكاف الشيء نفسو.3

الس ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
ٍق َّ
﴿كًم ٍن آياتًًو ىخل ي
كمن أمثلة ىذه العبلقة قولو سبحانو كتعاىل :ى
الؼ أىل ً
و ً ًً
ين﴾ ،4الشاىد قولو( :كاختبلؼ
ىكا ٍختً ي
ٍسنىتً يك ٍم ىكأىلٍوانً يك ٍم إً َّف فًي ذلً ى
ك ىآليات للٍعالم ى
ألسنتكم) ،قاؿ البيضاكم" :لغاتكم بأف علم كل صنف لغتو أك أ٥بمو كضعها كأقدره عليها ،أك
أجناس نطقكم كأشكالو فإنك ال تكاد تسمع منطقْب متساكيْب يف الكيفية" ،5أم :الٍب ال
ٲبكن الكبلـ إال بكوهنا.

 -1سورة ا٤بؤمنوف اآلية.20
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.84
 -3يراجع من ببلغة القرآف -ا٤بعاٍل-البياف-البديع٧ ،بمد شعباف علواف ،نعماف شعباف علواف ،الدار العربية للنشر كالتوزيع
ط1998/2ـ ،ص.212
 -4سورة الركـ اآلية.22
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.204
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كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة أ ٌف ا﵁ سبحانو كتعاىل ذكر اللٌساف ،كأراد بو اللغة ،كذلك
ألف اللٌساف ىو آلة اللغة ،ككسيلتها الٍب تعتمد عليها ،كعلى ىذا األساس تكوف لفظة اللٌساف
٦بازا مرسبل عبلقتو ىي اآللية.
ً
ً ً
ً و ً
ين﴾ ،1أم" :جاىان كحسن
﴿ك ٍ
اج ىع ٍل لي لسا ىف ص ٍدؽ في ٍاآلخ ًر ى
كمنو أيضا قولو تعاىل :ى
صيت يف الدنيا يبقى أثره إىل يوـ الدين ،كلذلك ما من أمة إال كىم ٧ببوف لو مثنوف عليو" ،2ففي

قولو( :لساف)٦ ،باز مرسل عبلقتو اآللية حيث ٠بى األثر الناتج (الذكر ا٢بسن) باسم آلتو
(اللساف) ،كىكذا يكوف ا٤بعُب الوضعي للفظ ا٤بذكور آلة للمعُب آّازم كىذه العبلقة تسوغ
تسمية األثر الناتج باسم آلتو ،كأما الوظيفة الببلغية ٥بذه العبلقة اآللية ىي طلب التوفيق إىل
الطريق ا٢بسن حٌب يقتدم بو الناس من بعده.
ً ً ً َّ ً
اصنى ًع الٍ يفل ى ً ً
ين ظىلى يموا إًنَّػ يه ٍم
﴿ك ٍ
ٍك بأى ٍعييننا ىكىك ٍحيًنا ىكال تيخاط ٍبني في الذ ى
ك كذلك قولو تعاىل :ى
يم ٍغ ىرقيو ىف﴾ ،3يقوؿ البيضاكم" :عرب بكثرة آلة ا٢بس الذم ٰبفظ بو الشيء كيراعى عن االختبلؿ
كالزيغ عن ا٤ببالغة يف ا٢بفظ كالرعاية على طريق التمثيل" ،4فالعْب آلة ا٤ببلحظة كطريق ا٤بعرفة،
يقوؿ القاضي عبد ا١ببار" :ا٤براد بذلك أف اصنع الفلك ٗبا أعطيناؾ من البصّبة كا٤بعرفة ك٠بى
ذلك بأعيننا على جهة التوسع كما يقوؿ القائل لغّبه :افعل ذلك ٗبرأل مِب كمسمع" ،5كىو
٦باز مرسل عبلقتو اآللية ،حيث ذكر سبحانو (األعْب) ،كأراد ّٔا الرؤية.
أما الوظيفة الببلغية ىنا يف آّاز ا٤برسل فهي ا٤ببالغة يف ا٢بفظ كالرعاية كالتعظيم.
ت أىيٍ ًدي ًهم كاللَّوي ىعلً ً ً ً
ين﴾ ،6أم" :ك٤با
﴿كلى ٍن يىػتى ىمنػ ٍَّوهي أىبىدان بًما قى َّد ىم ٍ
ه
يم بالظَّالم ى
ٍ ى
ككذلك قولو تعاىل :ى

كانت اليد العاملة ٨بتصة باإلنساف ،آلة لقدرتو ّٔا عامة صنائعو كمنها أكثر منافعو ،عرب ّٔا عن
النفس تارة كالقدرة أخرل" ،7ففي قولو( :أيديهم)٦ ،باز مرسل عبلقتو اآللية.

 -1سورة الشعراء اآلية.84
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.142
 -3سورة ىود اآلية.40
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.134
 -5البياف يف ضوء أساليب القرآف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.154
 -6سورة البقرة اآلية.95
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.95
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ح -العالقة الحالية :كىي أف يطلق "اسم ا٢باؿ كيراد بو ا﵀ل" ،1أك ىي تسمية الشيء باسم
آد ىـ يخ يذكا ًزينىتى يك ٍم ًع ٍن ىد يك ّْل
من ٰبل فيو .كمن أمثلة ىذه العبلقة قولو سبحانو كتعاىل﴿ :يا بىنًي ى
ىم ٍس ًج ود﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :ثيابكم ٤بواراة ىع ىورتً يكم" ،3ففي قولو سبحانو (زينتكم) ،ا٤براد
اللباس ،ك٤با كاف اللباس ٧ببل للزينة ،كالزينة حالة فيها ،استعمل أحد ا٤بعنيْب كأريد اآلخر ،كالقرينة
الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٤بباشر قولو سبحانو ( يخ يذكا).
كأما الوظيفة الببلغية يف ىذا آّاز ا٤برسل فهي التنبيو كأخذ ا٢بيطة أثناء العبادة.
ً ً ً
ً
ً
َّم لى يم ًحيطىةه
كمنو كذلك قولو تعاىل :ى
﴿كىال ت ٍفتنّْي أ ىىال في الٍف ٍتػنىة ىس ىقطيوا ىكإ َّف ىج ىهن ى
ً ً
ين﴾ ،4أم" :إف الفتنة ىي الٍب سقطوا فيها كىي فتنة التخلف أك ظهور النفاؽ ال ما
بالٍ ىكاف ًر ى
احَبزكا عنو" ،5فعرب بالفتنة ،كالفتنة ال يسقط فيها اإلنساف ،ألهنا معُب من ا٤بعاٍل كإ٭با ٰبل يف
مكاهنا ،فاستعماؿ الفتنة يف مكاهنا ٦باز مرسل أطلق فيو ا٢باؿ كأريد ا﵀ل.

ط -العالقة المحلية :كىي أف "يذكر ا﵀ل كيراد بو ا٢باؿ بو"6؛ أم أف يذكر ا٤بكاف كيكوف

ا٤بقصود ما كاف موجودا ّٔذا ا٤بكاف من موجودات .كمن أمثلتها الدالة عليها قولو سبحانو
ًً
ى َّ ً
س ين نى ًديِّا﴾ ،7كقاؿ
كتعاىل:
آمنيوا أ ُّ
ىم الٍ ىف ًري ىق ٍي ًن ىخ ٍيػ هر ىمقامان ىكأ ٍ
ين ى
ين ىك ىف يركا للَّذ ى
﴿قاؿ الذ ى
ىح ى
البيضاكم" :موضع قياـ أك مكانا ،أم :موضع إقامة كمنزؿ" ،8فجاز ذكر ا٤بقاـ الذم ٲبثل ا﵀ل
يف حْب أهنا كصفا ٢باؿ الذين كفركا كالذين آمنوا كأيهما سوؼ يناؿ الرفعة كيكوف أكفر حظا.
كالوظيفة الببلغية يف ىذه العبلقة كظيفة حجاجية؛ ألهنم مفتخرين على ا٤بؤمنْب،
ك٧بتجْب على صحة ما ىم عليو من الباطل.

 -1من ببلغة القرآف٧ ،بمد شعباف ،نعماف شعباف علواف ،ص211
 -2سورة األعراؼ اآلية.31
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.11
 -4سورة التوبة اآلية.49
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.84
 -6من ببلغة القرآف٧ ،بمد شعباف علواف ،نعماف شعباف علواف ،ص.212
 -7سورة مرَل اآلية.73
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.17
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﴿ك ٍسئى ًل الٍ ىق ٍريىةى الَّتًي يكنَّا فًيها ىكال ًٍع ىير الَّتًي أىقٍبلٍنا فًيها ىكإًنَّا
كمنو أيضا قولو تعاىل :ى
لى ً
صادقيو ىف﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كا٤بعُب أرسل إىل أىلها كاسأ٥بم عن القصة" ،2يفهم من كبلـ

البيضاكم أف القرية ٝباد ال تسأؿ كإ٭با ىي مكاف ٤بن يسأؿ ،كبذلك يكوف ا٤بقصود بالسؤاؿ
ساكِب القرية ،فجاء ذكر ا﵀ل كأراد ا٢باؿ ،كالقرينة الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٤بباشر قولو:
عن سؤاؿ ٍأىلها" ،3ىو ٦باز مرسل عبلقتو ا﵀لية ،كىكذا
(كاسأؿ) .كقاؿ ابن عاشور٦" :باز ٍ
تتضح القيمة الببلغية للمجاز ا٤برسل للسياؽ يف توصيل ا٤بعُب الذم يريده.
كقد كضح البيضاكم آّاز ا٤برسل كعبلقتو يف اآلية الكرٲبة﴿ :فىػلٍي ٍدعي ً
ناديىوي ىسنى ٍدعي
ى
ى
5
الزبانًيىةى﴾ ،4بقولو" :أىل ناديو ليعينوه كىو آّلس الذم ينتدم فيو القوـ"  ،ألف نادم القوـ يف
َّ
الوضع اللغوم ٦بتمعهم كمنتداىم الذم ٯبتمعوف فيو ،كىكذا تكوف اآلية الكرٲبة قد ذكرت ا﵀ل
كأرادت من ٰبل فيو ،كالقرينة الٍب منعت من إرادة ا٤بعُب ا٤بباشر لفظة (فليدع) ،ألف الدعوة ال
تكوف للنادم كإ٭با تكوف ٤بن ٯبتمع فيو .كالوظيفة الببلغية يف آّاز ا٤برسل ا٤ببالغة يف التعبّب.
كخبلصة القوؿ؛ لقد استعاف البيضاكم بصور من صور آّاز كأقسامو ،كىي آّاز ا٤برسل
كالعقلي يف تفسّبه ،إليصاؿ ا٤بعُب كتقريبو إىل الذىن .كما يتضح عمق الدكر كالوظيفة الببلغية
الٍب يقوـ ّٔا آّاز يف القرآف الكرَل إليصاؿ ا٤بعُب ا٤براد .كعليو فإف كل عبلقات آّاز ىي عامل
من عوامل اإلثراء كاإلبانة يف التعبّب من خبلؿ توظيف األشكاؿ اللفظية يف إبراز ا٤بعُب ٗبفهومو
الواسع ،الذم يفضي بإضاءات معنوية تأثّبية يف نفسية السامع .كما يع ٌد آّاز ا٤برسل أسلوبا
ٚبّب العبلقة بْب ا٤بعُب
راقيا من أساليب التعبّب البياٍل ،حيث تظهر فيو مدل مهارة ا٤بتكلم يف ٌ
األصلي كا٤بعُب آّازم ،كقدرتو على ٙبرير اللفظ من مدلولو األصلي ،كمنحو قدرة على ٘باكز ىذا
التأمل كتستثّب الفكر ،كتفتح للمعاٍل آفاقا عريضة ترتاح
ا٤بدلوؿ إىل مدلوالت جديدة تبعث على ٌ
٥با النفس ،كىذا ٤با فيها من توسيع للغة كافتناف يف التعبّب.

 -1سورة يوسف اآلية.82
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.173
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 13ص.38
 -4سورة العلق اآليتاف.18 ،17
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.326
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المبحث الثالث :االستعارة
توطئة:

االستعارة ىي من أساليب البياف تعبّبا كأدقها تأثّبا ،كأحسنها تصويرا ،كأٝبلها تأدية
للمعُب ،كجوىر الصورة الرائعة كالعنصر األصيل يف اإلعجاز ،كالوسيلة األكىل الٍب ٰبلق ّٔا أكلوا
الذكؽ الرفيع إىل ٠بوات من اإلبداع ما بعدىا أركع .كباالستعارة ينقلب ا٤بعقوؿ ٧بسوسا ،تكاد
تلمسو اليد ،كتبصره العْب.

-مفهوـ االستعارة:

-لغة٤ :با كاف اللغويوف ىم ا﵀ور األكؿ يف تبياف ا١بذر اللغوم ٤بفردة االستعارة ،فإهنا عندىم

مأخوذة من العارية أم نقل الشيء من شخص إىل آخر حٌب تصبح تلك العارية من خصائص
ا٤بعار إليو ...كاستعاره الشيء ،كاستعاره منو :طلب منو أف يعاره إليو .1كيتضح من ىذا القوؿ أف
معاٍل االستعارة تقوـ على التداكؿ كا٤بناكلة ،كاألخذ كالعطاء كالطلب.
-اصطالحا :تناؿ االستعارة اىتماـ الببلغيْب منذ نشأهتا كحٌب عصرنا ا٢بديث ،فهم يعملوف

على دراستها ،كتعريفها ،كإظهار حسنها ،كبياف ببلغتها ،كتوضيح ا٥بدؼ منها ،فهي ٗبنظور
الرماٍل" :تعليق العابرة على غّب ما كضعت لو يف أصل اللغة على جهة النقل لئلبانة" .2كقاؿ
ا١باحظ" :إف االستعارة تشبيو الشيء باسم غّبه إذا قاـ مقامو" ،3كقاؿ ابن قتيبة" :العرب
ا٤بسمى ّٔا سبب من األخرل أك ٦بازا ٥با أك
تستعّب الكلمة فتضعها مكاف الكلمة إذا كاف ٌ
مشاكبل".4
كبْب أبو ا٥ببلؿ العسكرم داللتها االصطبلحية حيث قاؿ" :نقل العبارة عن موضع
ٌ
استعما٥با ىف أصل اللغة إىل غّبه لغرض ،كذلك الغرض إما أف يكوف شرح ا٤بعُب كفضل اإلبانة
عنو ،أك تأكيده كا٤ببالغة فيو ،أك اإلشارة إليو بالقليل من اللفظ ،أك ٙبسْب ا٤بعرض الذل يربز
 -1يراجع لساف العرب ،ابن منظور ،ص.618
 -2النكت يف إعجاز القرآف ،ابن ا٢بسن الرماٍل ،ص.85
 -3البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.153
 -4تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص.102
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تتضمن ما ال
فيو؛ كىذه األكصاؼ موجودة يف االستعارة ا٤بصيبة؛ كلوال أف االستعارة ا٤بصيبة ٌ
تتضمنو ا٢بقيقة؛ من زيادة فائدة لكانت ا٢بقيقة أكىل منها استعماال" .1كىذا القاضي ا١برجاٍل
يعرفها قائبل" :كإ٭با االستعارةي ما اكتيًفي فيها باالسم ا٤بستعار عن األصل ،كنقلت العبارة فجعلت
اج اللفظ
يف مكاف غّبىا .كمبل يكها تقريب الشَّبىو ،كمناسبةي ا٤بستعار لو للمستعار منو ،كامتز ي
يتبْب يف أحدٮبا إعراض عن اآلخر".2
با٤بعُب؛ حٌب ال يوجد بينهما منافرة ،كال ٌ
ٌأما عبد القاىر ا١برجاٍل فقاؿ" :أف تريد تشبيو الشيء بالشيء ،فتدع أف تفصح بالتشبيو
كتظهره ،ك٘بيء إىل اسم ا٤بشبٌو بو فتعّبه ا٤بشبٌة ك٘بريو عليو .تريد أف تقوؿ :رأيت رجبل ىو
كاألسد يف شجاعتو كقوة بطشو سواء ،فتدع ذلك كتقوؿ" :رأيت أسدا" ،3كىذا يعِب أف التشبيو
كاألصل يف االستعارة كىي شبيو بالفرع لو أك صورة مقتضبة من صورة.
ك٣بٌص ا٣بطيب القزكيِب االستعارة حيث قاؿ" :ىي نقل اللفظ من معناه الذم عرؼ بو
ككضع لو إىل معُب آخر مل يعرؼ بو من قبل ،لوجود عبلقة تشبيو بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كا٤بعُب
آّازم ،ككجود قرينة ٛبنع من إيراد ا٤بعُب ا٢بقيقي ،كتوجب ا٤بعُب آّازم ،كأهنا تشبيو بليغ حذؼ
أحد طرفيو مع كجود قرينة تدؿ على ا﵀ذكؼ .4كجوىر االستعارة أهنا تشبيو حذؼ أحد طرفيو
ككجو تشبيهو كأداتو ،كىي أبلغ من التشبيو ،لقوة ادعاء االٙباد كاالمتزاج بْب ا٤بشبو كا٤بشبو بو،
حٌب أهنما صارا معُب كاحدا ،يستعمل فيو لفظ كاحد.
كمنو نستنتج أف االستعارة ٘بمع بْب آّاز كالتشبيو كىي أبلغ من التشبيو ،ألهنا أكثر
مبالغة يف الداللة على الصفة يف التشبيو ،كألف حذؼ معظم أركاف التشبيو من االستعارة ٯبعلنا
نتناسى التشبيو كيعطينا كظيفة ببلغية جديدة تعتمد على اإليهاـ كالتأثّب يف النفس ال ٪بد ٥با
مثيبل يف التشبيو ا٤بستويف األركاف.

 -1الصناعتْب ،أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،ص.274
 -2الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو ،ا١برجاٍلٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،علي ٧بمد البجاكم ،دار القلم بّبكت،
ص.41
 -3دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.67
 -4يراجع تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.151
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ككظيفة االستعارة أف تعطي ا٤بتكلم إمكانية التعبّب الذم يعجز عنو باأللفاظ ا﵀ددة،
كنسلمو إىل عامل من ا٣بياؿ يتناسب مع حدة شعوره ،كشدة انفعالو ،كليس كظيفة االستعارة ٦برد
حلية تزين الكبلـ أك تنمق األسلوب ،بل ا٣بطر أف تقتصر كظيفتها على ىذا ا٥بدؼ ا٤بتواضع
الذم قد يفسد ا٤بعُب أك يضعفو.
كتع ٌد االستعارة من أكثر االستعماالت اللغة فاعلية ،فهي تدخل يف جانب التصوير
كالتأثّب ،كيف تطوير اللغة كبث ا٢بياة فيها ،فهي تتصدر بشكل كبّب بنية الكبلـ اإلنساٍل ،1إذ
تعد عامبل رئيسيا يف ا٢بفز كا٢بث كأداة للتعبّب ،كمصدرا لَبادؼ تعدد ا٤بعُب ،كمتنفسا للعواطف
كا٤بشاعر االنفعالية.

-أركاف االستعارة:

إ ٌف االستعارة تشبيو بليغ حذؼ أحد طرفيو ،فبلبد إذا من مشبو ،كمشبو بو ،كىكذا
يصبح أركاهنا كما يأيت:2
 ا٤بستعار لو (ا٤بشبو). ا٤بستعار منو (ا٤بشبو بو). ا٤بستعار ،كىو اللفظ ا٤بستعار أم :ا٤بنقوؿ من معناه اللغوم إىل ا٤بعُب آّازم.أما األكؿ كالثاٍل فهما طرفا االستعارة ،كالبد أف ٰبذؼ أحدٮبا إىل جانب كجو الشبو حٌب
تصبح استعارة ،ك٤با كانت االستعارة تشبيها حذفت أداتو ،كاف التأكيد للتشبيو االستعارم ناٝبا
عن كوف التشبيو يف ىذا ا١بزء من االستعارة ىو الصورة الٍب يتخذىا الشكل .3كقد أدرؾ عبد
القاىر ا١برجاٍل ىذه الظاىرة إدراؾ ا٣ببّب ا٤بتخصص ،فقسم أركاف االستعارة إىل أصوؿ:4

 -األصل األكؿ :أف يؤخذ الشبو من األشياء ا٤بشاىدة كا٤بدركة با٢بواس على ا١بملة للمعاٍل

ا٤بعقولة.
 -1يراجع االستعارة يف النقد األديب ا٢بديث ،يوسف أبو العدكس ،األىلية للنشر كالتوزيع عماف1997ـ ،ص.11
٧ -2باضرات يف البياف ،فريد ٧بمد النكبلكم ،ص.108
 -3يراجع علوـ الببلغة -البديع ،البياف ،ا٤بعاٍل٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص ،208جواىر الببلغة ،أٞبد
ا٥بامشي ،ص.225
 -4يراجع أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص.61
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 األصل الثاني :أف يؤخذ الشبو من األشياء ا﵀سوسة ٤بثلها ،إال أف الشبو مع ذلك عقلي. األصل الثالث :أف يؤخذ الشبو من ا٤بعقوؿ إىل ا٤بعقوؿ.كّٔذا يتضح أف التشبيو يكوف يف ا٤بعاٍل ،أما االستعارة فتكوف يف األلفاظ.

-أنواع االستعارة ككظائفها في تفسير البيضاكم:

كمن ٧باسن االستعارة ككظائفها الببلغية أف فيها إبانة عن ا٤بعُب ،كتأكيد لو ،كمبالغة فيو.
كفيها إٯباز يف التعبّب كإبراز للمعُب يف حلة ٝبيلة ،كفيها خياؿ كتصوير ٝبيل ،فإنك ترل فيها
ا١بماد حيا ناطقا ،كاألعجم فصيحا ،كا٤بعاٍل ا٣بفية بادية جليلة ،كترل ا٤بعاٍل اللطيفة الٍب ىي
من خبايا العقل كأهنا جسمت حٌب رأهتا العيوف ،كاألكصاؼ ا١بسمانية عادت ركحانية ال تدرؾ
إال باألفكار كالظنوف ،كىذا ابتكار ٰبدث يف نفوس السامعْب أٝبل األثر ،1كيقوؿ فضل عباس
يف كظيفة االستعارة كقيمتها الببلغية" :كال نعد ا٢بقيقة إذ قلنا أف االستعارة ىي من أدؽ أساليب
البياف تعبّبا ،كأرقها تأثّبا ،كأٝبلها تصويرا ،كأكملها تأدية للمعُب ،كال غرك فهي منبثقة عن
التشبيو ...كىل ىي يف األصل إال تشبيو كلكنٌو تشبيو مضمر يف النفس ...فاالستعارة تشبيو
حذؼ أحد طرفيو ،فبيئة االستعارة األكىل الٍب كلدت فيها كمقوماهتا األساسية ىي النفس".2
كمن ىنا نستنتج أ ٌف االستعارة تفوؽ التشبيو يف كظيفتها الببلغية ،فإف حذؼ أركاف
يقوم ذلك اٙباد الطرفْب كٲبزج أحدٮبا يف
التشبيو كلها كبقي ا٤بٌشبو فقط ،أك ا٤بشبو بو فحسب؛ ٌ
اآلخر كأهنما شيء كاحد ،بل ٮبا شيء يف الظاىر ،فضبل عن اإلٯباز ا٤بشتمل يف ا٢بذؼ،3
كىي تع ٌد ضربا من ضركب آّازٕ ،بيث تقوـ على طرؽ التعبّب غّب ا٤بباشر؛ القائم على التخييل،
كىي نوع من أنواع االدعاء ،كتقوـ على ا٤بشأّة.

 -1يراجع أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص ،43 ،42علم البياف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.36
 -2الببلغة فنوهنا كأفناهنا ،حسن عباس ،ص.157
 -3يراجع القرآف كالصورة البيانية ،عبد القادر حسْب ،ص.195
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ككانت للبيضاكم جهود كاضحة يف إبراز االستعارة بصورة بيانية مؤثرة يف النفوس ،علما
بأنو كاف كثّبا ما يقوؿ أف يف اآلية استعارة دكف ٙبديد نوعها ،كأحيانا يذكرىا كيشّب إىل أف فيها
ٛبثيبل ،دكف التوسع يف الشرح ،أك ذكر كظائفها الببلغية ،بل يفهم ا٤بغزل من سياؽ كبلمو ،كمن
أىم ىذه األنواع كالوظائف الٍب تناك٥با البيضاكم نذكر اآليت:

أكال :االستعارة التصريحية:

كىي اللفظ ا٤بستعمل يف غّب ما كضع لو ،لعبلقة ا٤بشأّة ،مع قرينة مانعة من إرادة ا٤بعُب
األصلي" ،1أك أف يكوف الطرؼ ا٤بذكور من طريف التشبيو ىو ا٤بشبو بو ،2أم :ما حذؼ فيها
ا٤بشبو (ا٤بستعار لو) ،كصرح با٤بشبو بو (ا٤بستعار منو).
كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذا النوع ما يلي:

 -1التوبيخ كالتقريع:

ٍخ ً
اس يرك ىف﴾،3
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :أىفىأ ًىمنيوا ىم ٍك ىر اللَّ ًو فى ىال يىأ ىٍم ين ىم ٍك ىر اللَّ ًو إًَّال الٍ ىق ٍو يـ ال ى
ً
كمكىٍر اللَّ ًو) ،كقاؿ البيضاكم" :استعارة الستدراج
كالشاىد قولو( :أىفىأىم ىن أ ٍىى يل الٍ يقرل) ،كقولو ( :ى
ً
ب" .4كنبلحظ ىنا أف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن
العبد كأخذه ًم ٍن ىحٍي ي
ث الى ىٍٰبتىس ي
الز٨بشرم مع تغيّب بعض األلفاظ ،5كىنا ٪بد أنٌو قد صرح بلفظ ا٤بشبو بو (مكر ا﵁) ،كا٤بستعار
ا﵀ذكؼ كىو االحتياؿ كا٣بديعة ،كعلى ىذا فهي استعارة تصرٰبية.
كالوظيفة الببلغية ىنا يف ىذه اآلية الكرٲبة ،زيادة التوبيخ كالتقريع.
 -2التحقير:

َّ ً
ين ىش يقوا فىًفي النَّا ًر لى يه ٍم فً ىيها ىزفً هير ىك ىش ًهي هق﴾ ،6كيقوؿ
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فىأ َّىما الذ ى

البيضاكم" :كا٤براد ّٔما الداللة على شدة كرّٔم كغمهم كتشبيو حا٥بم ٗبن استولت ا٢برارة على
 -1علم البياف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.163
 -2يراجع مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.158
 -3سورة األعراؼ اآلية.99
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.25
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.134
 يراجع ٌ -6سورة ىود اآلية.106
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قلبو كا٫بصر فيو ركحو ،أك تشبيو صراخهم بأصوات ا٢بمّب" .1فقد شبو الصراخ أىل النار
بأصوات ا٢بمّب ،فصرح بذكر ا٤بشبو بو ،كحذؼ ا٤بشبو على سبيل االستعارة.
كىذا الذم ذكره صاحب ركح البياف حيث قاؿ" :إخراج النٌفس بقوة كشدة كالشهيق رده
كاستعما٥بما يف ٌأكؿ ما ينهق ا٢بمار كآخر ما يفرغ من هنيقو كفيو استعارة تصرٰبية فاف ا٤براد تشبيو
صراخهم بأصوات ا٢بمّب فكما أ ٌف ا٢بمّب ٥با أصوات منكرة كذلك ٥بم أصوات منكرة يف
جهنم".2
كّٔذا يتضح أف ىذه االستعارة التصرٰبية ٙبمل يف طياهتا ببلغة كظيفية تستقر يف النفس
ا٤بؤنسة.
 -3البياف:

ً ً
ضو و
اف ىخ ٍيػ هر أ ٍىـ ىم ٍن
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :أىفى ىم ٍن أ َّ
س بيػ ٍنػيىانىوي ىعلىى تىػ ٍق ىول م ىن اللَّو ىكًر ٍ ى
ىس ى
ىسس بػ ٍنػيانىو ىعلىى ىش ىفا جر و
ً
ؼ ىىا ور فىانٍػه ً ً ً
ًً
ين﴾،3
أ َّ ى ي ى ي
ىى
َّم ىكاللَّوي ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَّالم ى
ار بو في نىا ًر ىج ىهن ى
يي
يقوؿ البيضاكم" :كإ٭با كضع شفا ا١برؼ كىو ما جرفو الوادم ا٥بائر يف مقابلة التقول ٛبثيبلن ٤با
بنوا عليو أمر دينهم يف البطبلف كسرعة االنطماس ،مث رشحو باهنياره بو يف النار" ،4كقد أكمأ إىل
ىذا الز٨بشرم يف الكشاؼ ،إذ قاؿ" :كىو الباطل كالنفاؽ الذم مثلو مثل ىشفا جر و
ؼ ىا ور يف قلة
يي
الثبات كاالستمساؾ ،كضع شفا ا١برؼ يف مقابلة التقول ،ألنو جعل ٦بازا عما ينايف التقول .فإف
ًً ً ً
َّم)؟ قلت٤ :با جعل ا١برؼ ا٥بائر ٦بازا عن الباطل
قلت :فما معُب قولو (فى ٍاهن ىار بو يف نار ىج ىهن ى
قيل :فاهنار بو يف نار جهنم ،على معُب :فطاح بو الباطل يف نار جهنم".5
كىذا ما ذكره الطاىر بن عاشور يف تفسّبه ،إذ قاؿ" :كذلك بأف شبٌو ا٤بقصد الفاسد
بالبناء ٔبرؼ جرؼ منهار يف عدـ ثبات ما يقاـ عليو من األساس بلو البناء على طريقة االستعارة

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.149
 -2ركح البياف ،إ٠باعيل حقي ،ج 4ص.188
 -3سورة التوبة اآلية.109
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.98
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.311
 ٌ261

الفصل الثاني:

أدكات ع ػ ػػلم البيػ ػػاف ككظائفها في تفسير البيضاكم

التٌصرٰبيٌة" .1كمن ىنا ٪بده قد صرح بلفظ ا٤بشبو بو (شفا جرؼ ىار) للمستعار (النفاؽ كالباطل
الذم ال ٲبتلك الثبات).
كقد جعل صاحب البياف يف مقاصد القرآف أف يف اآلية استعارة مكنية ،على خبلؼ ما
ذىب إليو البيضاكم ،فقاؿ" :كا٤بعُب أف من أسس بناء دينو على قاعدة قوية ٧بكمة كىي تقول
ا﵁ كرضوانو خّب ٩بن أسس دينو على ضد ذلك كىو الباطل كالنفاؽ ،قيل أنو استعارة مكنية
شبهت التقول كالرضواف ٗبا يعتمد عليو البناء تشبيهان مضمران يف النفس" ،2كلكن ما ذىب إليو
البيضاكم يف اآلية أكىل ،ألنو صرح بلفظ ا٤بشبو بو (شفا جرؼ ىار) للمستعار كىو النفاؽ،
كعلى ىذا فهو استعارة تصرٰبية.
كالغرض من كظيفتها الببلغية زيادة بياف أحقية ا٤بسجد ا٤بؤسس على التقول بالصبلة فيو
 -4التنويو:

ً
ك لًتي ٍخ ًرج النَّاس ًمن الظُّليم ً
ات إًلىى النُّوًر
اب أىنٍػ ىزلٍنىاهي إًلىٍي ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :كتى ه
ى
ى
ى ى
ً ً
اط الٍع ًزي ًز الٍح ًم ً
ً
يد﴾ ،3أم" :بتوفيقو كتسهيلو مستعار من االذف الذم ىو
بًًإ ٍذف ىربّْ ًه ٍم إًلىى ص ىر ى
ى
ً
ًج أك حاؿ من فاعلو أك مفعولو" ،4كقد أشار إىل ىذا الغرض
تسهيل ا٢بجاب ،كىو صلة لتي ٍخر ى
5
الضبللة إىل نور
الز٨بشرم من قبل  ،كقاؿ الشوكاٍل" :لتخرجهم من ظلمات الكفر كا١بهل ك ٌ
اإلٲباف كالعلم كا٥بداية جعل الكفر ٗبنزلة الظٌلمات ،كاإلٲباف ٗبنزلة النور على طريق االستعارة".6
كقاؿ الطاىر بن عاشور" :كالظٌلمات كالنٌور استعارة للكفر كاإلٲباف ،أل ٌف الكفر ٯبعل صاحبو يف
السبيل".7
حّبة فهو كالظٌلمة يف ذلك ،كاإلٲباف يرشد إىل ٌ
ا٢بق فهو كالنٌور يف إيضاح ٌ

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 11ص.33
األنصارم ،ا٤بكتبة العصريَّة للطبىاعة
 -2فتح البياف يف مقاصد القرآف ،أبو ٧بمد صديق خافٙ ،بقيق ىعبد ا﵁ بن إبراىيم
ى
ى
يدا بىّبكت(1412ىػ1992-ـ) ،ج 5ص.400
صى
كالنٌ ٍشر ى
 -3سورة إبراىيم اآلية.1
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.193
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.537
 يراجع ٌ -6فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.111
 -7التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 13ص.179
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كمنو نستنج أ ٌف يف ىذه اآلية الكرٲبة استعارتاف تصرٰبيتاف (الظلمات كالنور) .ففي األكىل
شبهت (الضبلالت) بػ(الظلمات) ٔبامع عدـ االىتداء يف كل ،كبعد التٌناسي كاالدعاء ،استعّب
لفظ ا٤بشبو بو (الظلمات) للمشبو (الضبلالت) ،على سبيل االستعارة التصرٰبية ،كمبعث كوهنا
تصرٰبية أف لفظ ا٤بشبو بو (الظلمات) ىو ا٤بستعار ىهنا للمشبو ا﵀ذكؼ.
كيف الثانية شبهت (ا٥بداية) بػ(النور) ٔبامع االىتداء يف كل ،كبعد التٌناسي كاالدعاء
استعّب لفظ ا٤بشبو بو (النور) للمشبو (ا٥بداية) ،على سبيل االستعارة التصرٰبية ،كىي تصرٰبية
للتصريح فيها بلفظ ا٤بشبو بو ،ا٤بستعار للمشبو ا﵀ذكؼ ،كالقرينة يف كل من االستعارتْب قولو
ً
اب أىنٍػىزلٍنىاهي) ،فالقرآف قد نزؿ إلخراج الناس من الضبلؿ إىل ا٥بدل ،كمل ينزؿ إلخراجهما من
(كتى ه
ليل حقيقي إىل هنار حقيقي.1
كمن ىنا نبلحظ أ ٌف االستعارة أبلغ من ا٢بقيقة ،إلخراج ا٤بعقوؿ إىل ا﵀سوس باإلبصار.
كمن أبرز الوظائف الببلغية الٍب أدهتا االستعارة يف ىذه اآلية الكرٲبة ،أنو تنويو بشأف
القرآف الكرَل ،كبياف الغرض السامي الذم أنزلو ا﵁ من أجلو.

 -5التكوين:

﴿كاللَّوي أىنٍػبىتى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض نىػبىاتنا﴾ ،2قاؿ البيضاكم أم" :أنشأكم منها
كمنو قولو تعاىل :ى
فاستعّب ا ًإلنبات لئلنشاء ألنو أدؿ على ا٢بدكث كالتكوف من األرض ،كأصلو (أىنٍػبىتى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض

إنباتان) فنبتم نباتان ،فاختصره اكتفاء بالداللة االلتزامية" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف اآلية من
قبيل االستعارة التصرٰبية ،كتبعو يف ىذا القوؿ الشوكاٍل ،4كا٤بعُب إنباتا عجيبا ،كأنشأكم منها
إنشاء غريبا بواسطة إنشاء أبيكم آدـ منها ،أك أنشأ الكل منها من حيث إنٌو خلقهم من النطف
ا٤بتولدة عن النبات ا٤بتولد من األرض ،استعّب اإلنشاء لكونو أدؿ على ا٢بدكث كالتكوف من
األرض؛ ألهنم إذا كانوا نباتنا كانوا ٧بدثْب ال ٧بالة حدكث النبات .5فقد شبو خلق اإلنساف
 -1يراجع علم البياف يف الدراسات الببلغية ،علي البدرم ،مكتبة النهضة ا٤بصرية1984ـ ،ص.185
 -2سورة نوح اآلية.17
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.249
 -4فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص.557
 -5يراجع تفسّب حدائق الركح كالرٰباف يف ركايب علوـ القرآف ،ا٥بررم ،ج 30ص.257
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بالنبات ،كيف كل منهما ا٢بدكث كالتكوين ،فهي على سبيل االستعارة التصرٰبية ،ككانت ىذه
االستعارة ذات فائدة كظيفية ببلغية ،ألهنا دلت على ا٢بدكث.
كعليو نستطيع القوؿ أ ٌف الوظيفة الببلغية يف االستعارة التصرٰبية يكاد الببلغيوف ٯبمعوف
لعل سبب ذلك كضوح ا٤بشأّة فيها٩ ،بٌا يولد نقلو
على ٌأهنا أقل ببلغة من االستعارة ا٤بكنية ،ك ٌ
1
ينص عليو على
لتأسها على نقل شيء ٲبكن أف ٌ
معلومة بْب ا٢بدكد ال ٙبتاج إىل تأكيل أك عناء ٌ ،
سبيل ا٤ببالغة.

ثانيا :االستعارة المكنية:

ألهنا ترتبط بالداؿ الكنائي البعيد عن التصريح ،2كىي
كتسمى أيضا :االستعارة بالكنايةٌ ،
3
كعرفها الز٨بشرم بقولو:
،
"الٍب اختفى لفظ ا٤بشبو بو ،كاكتفى بذكر شيء من لوازمو دليبل عليو"
ٌ
"أف يسكتوا عن ذكر الشيء ا٤بستعار ،مث يرمزكا إليو بذكر شيء من ركادفو ،فينبهوا بتلك الرمزة
على مكانو .ك٫بوه قولك :شجاع يفَبس أقرانو ،كعامل يغَبؼ منو الناس".4
كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذا النوع مايلي:
 -1الثبوت:

َّ ً
ضو ىف ىع ٍه ىد اللَّ ًو ًم ٍن بىػ ٍع ًد ًميثىاقً ًو ىكيىػ ٍقطىعيو ىف ىما أ ىىم ىر اللَّوي بً ًو
ين يىػ ٍنػ يق ي
كمثالو قولو تعاىل﴿ :الذ ى
ٍخ ً
وص ىل ىكييػ ٍف ًس يدك ىف فًي ٍاأل ٍىر ً
اس يرك ىف﴾ ،5يقوؿ البيضاكم" :كاستعمالو يف
ك يى يم ال ى
ض أيكلىئً ى
أى ٍف يي ى
إبطاؿ العهد من حيث إف العهد يستعار لو ا٢ببل ٤با فيو من ربط أحد ا٤بتعاىدين باآلخر ،فإف
أطلق مع لفظ ا٢ببل كاف ترشيحان للمجاز ،كإف ذكر مع العهد كاف رمزان إىل ما ىو من ركادفو

6
كبْب صاحب الكشاؼ معُب اآلية بقولو:
،
كىو أف العهد حبل يف ثبات الوصلة بْب ا٤بتعاىدين" ٌ
"فإف قلت :من أين ساغ استعماؿ النقض يف إبطاؿ العهد؟ ،قلت :من حيث تسميتهم العهد

 -1يراجع البُب األسلوبية يف النص الشعرم ،راشد بن ٞبد ا٢بسيِب ،ص.316 ،315
 -2يراجع مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.487
 -3معجم ا٤بصطلحات ،أٞبد مطلوب ،ج 1ص.145
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.119
 ٌ -5سورة البقرة اآلية.27
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.64
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با٢ببل على سبيل االستعارة٤ ،با فيو من ثبات الوصلة بْب ا٤بتعاىدين" ،1كتبعهما الشوكاٍل بنفس
ا٤بعُب يف تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة ،2بأف فيها استعارة كالغرض منها الثبوت.
كيشّب الطاىر بن عاشور إىل القيمة الببلغية يف ىذه اآلية بقولو" :كيف النٌقض رمز إىل
استعارة مكنيٌة أل ٌف النٌقض من ركادؼ ا٢ببل فاجتمع ىنا استعارتاف مكنيٌة كتصرٰبيٌة كىذه
تقرر يف علم البياف أ ٌف ما يرمز بو للمشبٌو بو ا٤بطركح يف ا٤بكنيٌة قد يكوف
األخّبة ٛبثيليٌة كقد ٌ
حقيقي على طريقة التٌخييل كذلك حيث ال يكوف للمشبٌو ا٤بذكور يف صورة
مستعمبل يف معُب
ٌ
ا٤بكنيٌة رديف ٲبكن تشبيهو برديف ا٤بشبٌو بو ا٤بطركح" .3كا٤ببلحظ أف ىناؾ توافق ما بْب
البيضاكم كالطاىر بن عاشور يف توضيح االستعارة ،إال أ ٌف الطاىر بن عاشور بْب نوعها كقيمتها
الببلغية.

 -2التأكيد:

اءتٍ يك ٍم ىم ٍو ًعظىةه ًم ٍن ىربّْ يك ٍم ىك ًش ىفاءه لً ىما فًي
َّاس قى ٍد ىج ى
كمنو قولو تعاىل﴿ :يىا أىيُّػ ىها الن ي
الص يدكًر ك يى ندل كر ٍحمةه لًل ً ً
ين﴾ ،4أم" :قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة
ٍم ٍؤمن ى
ىى ى ي
ُّ ى
عن ٧باسن األعماؿ كمقإبها ا٤برغبة يف ا﵀اسن كالزاجرة عن ا٤بقابح" ،5كنفس الكبلـ أشار إليو
الز٨بشرم من قبل ،6إذ ٌبْب أهنا استعارة ،كالفائدة من ىذه االستعارة يف اآلية الكرٲبة ىي
التأكيد.
كجعلها الطاىر بن عاشور استعارة مكنية على سبيل التٌمثيل ،لتفريق تشبيو أجزاء ا٥بيئة
ا٤بشبٌهة بأجزاء ا٥بيئة ا٤بشبٌو ّٔا ،فزكاجر القرآف كمواعظو يشبٌو بنصح الطٌبيب على كجو ا٤بكنيٌة،
ا٤بضار على كجو التٌصرٰبيٌة ،7معُب ىذا أ ٌف
للشفاء من
الضالٌة يشبٌو بنعت ال ٌدكاء ٌ
كإبطالو العقائد ٌ
ٌ

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.110
 ٌ -2يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.66
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.368
 -4سورة يونس اآلية.57
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.116
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.353
 يراجع ٌ -7يراجع التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 11ص.202
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االستعارة ا٤بكنيٌة عكس االستعارة التصرٰبيٌة ،فاالستعارة ا٤بكنية ما ذكر فيها ا٤بشبو كحذؼ منها
ا٤بشبو بو.
يفهم من كبلـ ا٤بفسرين أف يف اآلية استعارة تصرٰبية ،بيد أف الطاىر بن عاشور قد أشار
إىل يف اآلية استعارة مكنية .كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذه االستعارة التأكيد.
 -3التسلية:

ضعيوا ًخ ىاللى يك ٍم يىػ ٍبػغيونى يك يم
ادكيك ٍم إًَّال ىخبى ناال ىكىأل ٍىك ى
كمنو قولو تعاىل﴿ :لى ٍو ىخ ىر يجوا فًي يك ٍم ىما ىز ي
1
ال ًٍفتنىةى كفًي يكم س َّماعيو ىف لى يهم كاللَّوي ىعلً ً ً ً
باال) ،أم:
ين﴾  ،يقوؿ البيضاكم(" :إًَّال ىخ ن
ى ٍ ى
ه
يم بالظَّالم ى
ٍ ى
فسادا كشرا كال يستلزـ ذلك أف يكوف ٥بم خباؿ حٌب لو خرجوا زادكه ألف الزيادة باعتبار أعم
العاـ الذم كقع منو االستثناء ،كألجل ىذا التوىم جعل االستثناء منقطعان كليس كذلك ألنو ال
يكوف مفرغا" ،2كا٤ببلحظ أف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم .3أما األلوسي
فقاؿ" :اإليضاع سّب اإلبل يقاؿ :أكضعت الناقة تضع إذا أسرعت كأكضعتها أنا إذا ٞبلتها على
االسراع ،كا٣ببلؿ ٝبع خلل كىو الفرجة استعمل ظرفا ٗبعُب بْب كمفعوؿ اإليضاع مقدر أم
النمائم بقرينة السياؽ ،كيف الكبلـ استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب يف جرياهنا
لسعوا بينكم بالنميمة كإفساد ذات
كانتقا٥با كأثبت ٥با اإليضاع على سبيل التخييل ،كا٤بعُب ك ى
البْب".4
ككجو آخر ذكره العبلمة طييب حيث قاؿ" :فيو استعارة تبعية حيث شبو سرعة افسادىم
ذات البْب بالنمائم بسرعة سّب الراكب مث استعّب ٥با اإليضاع كىو لئلبل كاألصل كألكضعوا
ركائب ٭بائمهم خبللكم مث حذؼ النمائم كأقيم ا٤بضاؼ إليو مقامو فقيل ألكضعوا ركائبهم مث
حذفت الركائب" ،5كا٤براد باالستعارة التبعيٌة ىي تلك الٍب تكوف يف األفعاؿ أك ا٤بشتقات ،كمن

 -1سورة التوبة اآلية.47
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.83
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.275
 يراجع ٌ -4ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 5ص.302
 -5يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 5ص.303
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ً
ٍجا ًريىًة﴾ ،1فقولو تعاىل( :طىغىى) ،استعارة
أمثلتها قولو تعاىل﴿ :إًنَّا لى َّما طىغىى ال ىٍماءي ىح ىملٍنىا يك ٍم في ال ى

تبعيٌة ،ألنٌو غّب مستعمل يف معناه ا٢بقيقي ،إذ ا٤براد بالطغياف يف اللغة ٦باكزة ا٢ب ٌد كاإلسراؼ يف
الظلم كالفساد ،لكن معُب (طغى) ىنا ارتفاع ا٤باء كزيٌادتو ،ففي اللفظ استعارة ،كىي استعارة
(تبعيٌة) ،ألف اللفظ (طغى) على كزف (فىػ ىع ىل) من األفعاؿ.
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم توصلنا إليو أف يف

اآلية استعارة مكنية .ك٩با يعزز كظيفتها الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ،أهنا تسلية لرسوؿ اللٌو صلٌى
عليو كسلٌم كللمؤمنْب عن ٚبلٌف ا٤بنافقْب.
اللٌو ٍ
 -4اإلظهار:
ضاء ًمن غىي ًر س و
ضمم ي ىد ىؾ إًلىى جن ً
وء آيىةن
اح ى
ىى
ك تى ٍخ ير ٍج بىػ ٍي ى ى ٍ ٍ ي
﴿كا ٍ ي ٍ ى
كمنو قولو تعاىل :ى

أي ٍخ ىرل﴾ ،2أم" :إىل جنبك ٙبت العضد يقاؿ لكل ناحيتْب جناحاف كجناحي العسكر،

استعارة من جناحي الطائر ٠بيا بذلك ألنو ٯبنحهما عند الطّباف" ،3كقاؿ الز٨بشرم" :كجناحى
العسكر ّٓنبتيو ،كجناحا اإلنساف :جنباه ،كاألصل ا٤بستعار منو جناحا الطائر٠ .بيا جناحْب ألنو
ٯبنحهما عند الطّباف".4
نستنتج من األقواؿ السابقة أف يف ىذه اآلية استعارة مكنية ،ألنو كرد فيها ا٤بستعار لو

دكف التصريح بلفظ ا٤بستعار منو الذم يطول كيرمز إليو ببلزـ من لوازمو ،كإ ٌف إثبات الزـ
ا٤بستعار منو للمستعار يسمى االستعارة التخييلية الٍب ىي قرينة االستعارة ا٤بكنية .5كالوظيفة
الببلغية ىنا ،إدخاؿ الطمأنينة على قلب موسى عليو السبلـ ،كإزالة ا٣بوؼ عنو.

 - 1سورة ا٢باقة اآلية.11
 -2سورة طو اآلية.22
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.26
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.59
 ٌ -5يراجع علم البياف ،عبد الفتاح بسيوٍل  ،ص.153
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ثالثا :االستعارة الترشيحية:

كىي عند الببلغيْب الٍب قرنت ٗبا يبلئم ا٤بستعار ،1ك٠بية استعارة مرشحة لَبشيحها

كتقويتها بذكر ا٤ببلئم ،2ألهنا مبنية على تناسي ا٤بستعار لو ،حٌب كأف ا٤بوجود ىو األمر نفسو،
ا٤بستعار منو.
كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذا النوع ما يلي:

 -1المبالغة:

كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :أيكلىئً ى َّ ً
َّاللىةى بًال يٍه ىدل فىما ربًح ٍ ً
ارتيػ يه ٍم
ين ا ٍشتىػ ىريكا الض ى
ى ى ى
ت ت ىج ى
ك الذ ى
ً
ين﴾ ،3قاؿ البيضاكم أم" :اختاركىا عليو كاستبدلوىا بو ،كأصلو بذؿ الثمن
ىكىما ىكانيوا يم ٍهتىد ى
لتحصيل ما يطلب من األعياف ،فإف كاف أحد العوضْب ناضان تعْب من حيث إنو ال يطلب لعينو
أف يكوف ٜبنان كبذلو اشَباء ،كإال فأم العوضْب تصورتو بصورة الثمن فباذلو مش وَب كآخذه بائع،
كلذلك عدت الكلمتاف من األضداد ،مث استعّب لئلعراض عما يف يده ٧بصبلن بو غّبه ،سواء كاف
من ا٤بعاٍل أك األعياف" .4كتساءؿ الز٨بشرم يف تفسّبه ٥بذه اآلية فقاؿ" :أ ٌف شراء الضبللة
با٥بدل كقع ٦بازان يف معُب االستبداؿ ،فما معُب ذكر الربح كالتجارة؟ كأف مثٌ مبايعة على ا٢بقيقة.
قلت :ىذا من الصنعة البديعة الٍب تبلغ بآّاز الذركة العليا ،كىو أف تساؽ كلمة مساؽ آّاز ،مث
تقفى بأشكاؿ ٥با كأخوات ،إذا تبلحقن مل تر كبلما أحسن منو ديباجة كأكثر ماء كركنقا ،كىو
آّاز ا٤برشح".5
كاستشهد أبو السعود يف اآلية فقاؿ" :كفائدتو ا٤ببالغة يف ٚبسّبىم ٤با فيو من اإلشعار
ً
ً
إثر االشَباء ا٤بستعار لبلستبداؿ
بكثرة ا٣بىسار كعمومو ا٤بستتبع لسرايتو إىل ما ييبلب يسهم كإير يادٮبا ى
ا٤بذكور ترشيح لبلستعارة كتصوير ٤با فاهتم من فو ً
ائد ا٥بدل بصورة خسار التجارة الذم يتحاشا
ه
ه
كل أحد لئلشباع يف التخسّب كالتحسّب كال ينايف ذلك أف التجارة يف نفسها استعارةه
عنو ُّ
 -1يراجع معجم مصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 1ص.153
 -2يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.434
 -3سورة البقرة اآلية.16
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.48
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.70
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الهنماكهم فيما ىم عليو من إيثار الضبللة على ا٥بدل كٛبرهنم عليو معربة عن كوف ذلك صناعةن
٥بم راسخة إذ ليس من ضركريات الَبشيح أف يكوف باقيان على ا٢بقيقة تابعان لبلستعارة ال يقصد
بو إال تقويتيها".1
كيظهر أ ٌف ىناؾ توافق بْب ا٤بفسرين كالبيضاكم يف نوع ىذه االستعارة ،حيث استعّب
(االشَباء) بػ(االختيار) مث استعّب (اشَبكا) لػ(اختاركا) ،مث ٌفرع على ىذه االستعارة شيء يبلئم
كيعزز حقيقتو كىو الربح كالتجارة.
ا٤بستعار منوٌ ،
كمن ىنا نبلحظ أف آّاز ا٤برشح عندىم يعِب أف تساؽ كلمة مساؽ آّاز مث تقفى
بأشكاؿ ،كعليو يتضح مدل التقارب بْب تعريف ا٤بفسرين كتعريف الببلغيْب ،كىو مبلئمة
ا٤بستعار منو ٤با يوافقو كيوليو من الكلمات.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذه االستعارة أيضا ىو إبراز ا٤بعُب كتقويتو كإيضاحو٩ ،با
يزيده ّٔاء كٝباال.

 -2اإليضاح:

كمنو قولو تعاىل﴿ :كا ٍعتى ً
ت اللَّ ًو ىعلىٍي يك ٍم
ص يموا بً ىح ٍب ًل اللَّ ًو ىج ًم نيعا ىكىال تىػ ىف َّرقيوا ىكاذٍ يك يركا نً ٍع ىم ى
ى
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نا ىكيك ٍنتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍف ىرةو ًم ىن النَّا ًر
اء فىأىلَّ ى
ف بىػ ٍي ىن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
إً ٍذ يكنٍتي ٍم أى ٍع ىد ن
ك ييػبىػيّْ ين اللَّوي لى يك ٍم آيىاتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف﴾ ،2قاؿ البيضاكم أم" :استعار لو
فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًم ٍنػ ىها ىك ىذلً ى

ا٢ببل من حيث إف التمسك بو سبب للنجاة من الردم ،كما أف التمسك با٢ببل سبب للسبلمة
من الَبدم كالوثوؽ بو كاالعتماد عليو االعتصاـ ترشيحان للمجاز" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم
أف يف اآلية استعارة ترشيحية ،حيث شبو القرآف أك الدين با٢ببل ٔبامع النجاة من الردل،
كالوصوؿ إىل ا٤بطلوب.
كاستعّب لفظ ا٤بشبو بو للمشبو ،كالقرينة ا٤بانعة من إرادة ا٤بعُب األصلي ىي إضافة ا٢ببل
إىل ا﵁ تعاىل .ك٩با نلحظو ىنا أف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم .4كقولو:
 -1إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرَل ،أبو السعود العمادم ،ج 1ص.49
 -2سورة آؿ عمراف اآلية.103
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.31
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.423
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(ك ٍاعتى ً
ص يموا) من قبيل ترشيح الصورة باالعتصاـ ،ألف االعتصاـ ،من ا٤بعاٍل ا٤برتبطة با٢ببل ،كا٤بعُب
ى
ا٤بتوحدة
الذىِب ىنا تر٠بو الصورة باأليدم ا٤بتمسكة بعهد ا﵁ كدينو كمنهجو ،كالقلوب ا٤بتآلفة ٌ
على منهجو بعد أف كانت أشتاتا كفرقا ،كذكر القلوب ىنا لو داللتو ،كذلك لئلٰباء بالركابط
الركحية الٍب ىي أساس الركابط االجتماعية ،مث ترسم الصورة حا٥بم قبل اإلٲباف حْب كانوا ىعلى
ىشفا يح ٍفىرةو ًم ىن النَّا ًر فأنقذىم ا﵁ من السقوط فيها .حْب ىداىم إىل التمسك ٕببل ا﵁ ا٤بمتد،
فتمت ٥بم النجاة من السقوط ا٤برتقب يف النار.1
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية الكرٲبة ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم خاصة ،فإ ٌف
يف اآلية استعارة ترشيحية ،كالغرض منها اإليضاح كتقوية ا٤بعُب.
ً ً
الر ٍجس أ ٍىىل الٍبػ ٍي ً
ت ىكييطى ّْه ىريك ٍم
ب ىعنٍ يك يم ّْ ى ى ى
كمنو أيضا قولو تعاىل﴿ :إًنَّ ىما يي ًري يد اللَّوي ليي ٍذى ى
تىطٍ ًه نيرا﴾ ،2يقوؿ البيضاكم(" :تىطٍ ًهّبان) استعارة الرجس للمعصية كالَبشيح بالتطهّب للتنفّب
عنها" ،3كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :كيف ىذه االستعارة ما ينفر أكىل األلباب عما
كرىو ا﵁ لعباده كهناىم عنو ،كيرغبهم فيما رضيو ٥بم كأمرىم بو" ،4كتبعو يف ىذا الغرض كبل من
الشوكاٍل ،كالطاىر بن عاشور.5
كيفهم من كبلـ ا٤بفسرين أ ٌف يف اآلية الكرٲبة استعارة ترشيحية ،حيث يجعل التطهّب ٤بزيد
التنفّب عن ا٤بعاصي .كالوظيفة الببلغية يف ىذه االستعارة ،إيضاح كتقوية ٗبا يبلئم اللفظ ا٤بستعار
لتكميل الصورة الببلغية يف األذىاف.
 -3المبالغة:

ت بً يم ٍس ًم وع ىم ٍن فًي الٍ يقبيوًر﴾،6
كمن أمثلتو قولو تعاىل﴿ :إً َّف اللَّوى يي ٍس ًم يع ىم ٍن يى ى
شاءي ىكىما أىنٍ ى

كقاؿ البيضاكم يف تفسّبه" :ترشيح لتمثيل ا٤بصرين على الكفر باألموات كمبالغة يف إقناطو
 -1يراجع كظيفة الصورة الفنية يف القرآف ،عبد السبلـ أٞبد الراغب ،دار النشر حلب ط1424(/1ق2001-ـ)،
ص.105
 -2سورة األحزاب اآلية.33
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.231
4
لكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.537
ا ٌ -5يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص ،317التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 4ص.324
 -6سورة فاطر اآلية.22
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1
كضح البيضاكم ما يناسب ا٤بستعار منو (ا٤بشبو بو) من خبلؿ السياؽ ،كنفس
عنهم"  ،فقد ٌ
الكبلـ نقلو أبو السعود ،كتبعو القا٠بي ،2كقاؿ الطاىر بن عاشور" :إشارة إىل الٌذين مل يشأ اللٌو
كعرب عن األموات ٗبن يف
أف يسمعهم إنذارؾ ،كاستعّب من يف القبور للٌذين مل تنفع فيهم النٌذرٌ ،
القبور" ،3أل ٌف من يف القبور أعرؽ يف االبتعاد عن بلوغ األصوات.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح من أقواؿ ا٤بفسرين ،أف يف اآلية استعارة ترشيحية.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذه االستعارة:
 ا٤ببالغة يف إفادة ا٤بعُب. التسلية للرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ٩با أصابو من ىؤالء ا١باحدين.كٲبكننا القوؿ أف االستعارة ا٤برشحة أبلغ ا١بميع ٤با فيها من قوة االٙباد بْب ا٤بشبو كا٤بشبو
بو ،كٗبا فيها من مبالغة كتناسي للتشبيو.

رابعا :االستعارة المجردة:

كىي "الٍب اقَبنت ٗبا يبلئم ا٤بستعار لو دكف ا٤بستعار منو" ،4أم :الٍب اشتملت على
بعض ا٣بصائص أك الصفات الٍب تناسب (ا٤بشبو) ،أك ىي الٍب يذكر معها ما يبلئم ا٤بشبو
(ا٤بستعار لو) .5كقد ٠بيت باالستعارة آّردة لتجريدىا عن بعض ا٤ببالغة ،إذ يبعد ا٤بستعار لو
با٤ببالغة عن ا٤بستعار منو ،فيبعد دعول االٙباد الذم ىو مبُب االستعارة.6

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.257
 -2يراجع إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرَل ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص٧ ،10باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين
القا٠بي ،ج 8ص.165
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 22ص.295
 -4علوـ الببلغة٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص.208
 -5من ببلغة القرآف٧ ،بمد شعباف علواف ،نعماف شعباف علواف ،ص.223
 -6يراجع الطراز ،العلوم ،ج 1ص.170 ،169
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كمن أبرز الوظائف الببلغية ٥بذا النوع ،ما يلي:

التهديد كالوعيد:

ت ً
آمنىةن يمط ىٍمئًنَّةن يىأٍتً ىيها ًرٍزقيػ ىها ىرغى ندا
ب اللَّوي ىمثى نال قىػ ٍريىةن ىكانى ٍ
﴿ك ى
ض ىر ى
كمن أمثلتو قولو تعاىل :ى
وع كال ى ً
َّ ً
َّ ً
ًمن يك ّْل م ىك و
اف فى ىك ىفر ٍ ً
صنىػعيو ىف﴾،1
ٍخ ٍوؼ بً ىما ىكانيوا يى ٍ
اس ال ي
ٍ
ى
ٍج ً ى
ت بأىنٍػعي ًم اللو فىأىذىاقىػ ىها اللوي لبى ى
ى

قاؿ البيضاكم" :استعار الذكؽ إلدراؾ أثر الضرر ،كاللباس ٤با غشيهم كاشتمل عليهم من ا١بوع
كا٣بوؼ ،كأكقع اإلذاقة عليو بالنظر إىل ا٤بستعار لو" ،2يفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية
الكرٲبة استعارة ،كالفائدة منها التحذير كالتهديد.
كتساءؿ الز٨بشرم يف ىذه اآلية إذ قاؿ" :فإف قلت :اإلذاقة كاللباس استعارتاف ،فما كجو
صحتهما؟ كاإلذاقة ا٤بستعارة موقعة على اللباس ا٤بستعار ،فما كجو صحة إيقاعها عليو؟ قلت:
ٲبس الناس منها".3
أما اإلذاقة فقد جرت عندىم ٦برل ا٢بقيقة لشيوعها يف الببليا كالشدائد كما ٌ
ٌأما القا٠بي فقد كضح نوعها إذ قاؿ" :شبو أثر ا١بوع كا٣بوؼ كضررٮبا ا﵀يط ّٔم،
باللباس الغاشي لبلبس .فاستعّب لو ا٠بو ،كأكقع عليو اإلذاقة ا٤بستعارة٤ ،بطلق اإليصاؿ ،ا٤بنبئة عن
شدة اإلصابةٗ ،با فيها من اجتماع إدراكي البلمسة كالذائقة ،على هنج التجريد" ،4كىذا ما أشار
إليو الطاىر بن عاشور بقولو" :كاإلذاقة :حقيقتها إحساس اللٌساف بأحواؿ الطٌعوـ .كىي مستعارة
ىنا كيف مواضع من القرآف إىل إحساس األمل كاألذل إحساسا مكينا كتم ٌكن ذكؽ الطٌعاـ من فم
ذائقو ال ٯبد لو مدفعا".5
بأهنا ما اشتملت عليو من آّازات البليغة كاالستعارات
كبْب العلوم يف ىذه اآلية ٌ
ٌ
الرشيقة ،فقد تضمنت استعارات أربعا ،األكىل منها القرية لؤلىل ،كالثانية استعارة الذكؽ يف
اللباس ،كالثالثة استعارة اللباس يف ا١بوع ،كالرابعة استعارة اللباس يف ا٣بوؼ ،فهذه االستعارات
كلها متبلئمة ،كفيها من التناسب ما ال خفاء بو ،فلما ذكر األمن ،كالرغد من الرزؽ أردفو ٗبا
 -1سورة النحل اآلية.112
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.242
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.638
 ٌ٧ -4باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 6ص.415
 -5التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 14ص.306
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يبلئمو من ا١بوع ،كا٣بوؼ ،كاإلذاقة٤ ،با يف ذلك من الببلغة ،كىذا النوع يسمى االستعارة
ا٤برشحة ،كىو أف يأيت باالستعارة عقيب االستعارة ٥با باألكىل عبلقة كمناسبة.1
كّٔذا يتضح أف كبلـ البيضاكم كمن تبعو من ا٤بفسرين؛ أهنم قاموا بتخريج االستعارة على
هنج التجريد ،ألف الذكؽ أبلغ يف اإلحساس كأشد يف اإليبلـ .كالسر الببلغي الكامن كراء ٦بيء
اآلية على التجريد ىو أف ا٤بقاـ اقتضى التعبّب عن أمرين كٮبا :شدة اإلصابة ،كاإلحاطة
كالشموؿ ،كذلك لتحقيق األثر النفسي ا٤بطلوب من التخويف كالتحذير.

خامسا :االستعارة التمثيلية:

ىي "اللفظ ا٤بركب ا٤بستعمل يف غّب ما كضع لو لعبلقة ا٤بشأّة مع قرينة مانعة من إرادة
ا٤بعُب ا٢بقيقي" ،2كىي استخراج الصورة من الَبكيب كلو ،أم" :أف االستعارة ال ٘برم يف لفظ
مفرد من ألفاظ العبارة كإ٭با أجرية يف الَبكيب كلو" ،3كقد ٠باىا القزكيِب آّاز ا٤بركب بقولو:
"كأما آّاز ا٤بركب فهو اللفظ ا٤بركب ا٤بستعمل فيما شبو ٗبعناه األصلي تشبيو التمثيل للمبالغة يف
التشبيو ،أم تشبيو إحدل صورتْب منتزعتْب من أمرين أك أمور أخرل" ،4كا٤بعُب أهنا :تقوـ على
نقل تركيب كامل من معناه ا٢بقيقي إىل ا٤بعُب آّازم ،كالعبلقة يف ىذا آّاز ا٤بركب ىي عبلقة
مشأّة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كا٤بعُب آّازم.
كمن أمثلتها ىذا النوع كأغراضو يف تفسّب البيضاكم اآليت:

 -1المبالغة:

ً
ًً
س يه ٍم ىكأ ٍىم ىوالى يه ٍم بًأ َّ
ٍجنَّةى
ىف لى يه يم ال ى
كمنو قولو تعاىل﴿ :إً َّف اللَّوى ا ٍشتىػ ىرل م ىن ال يٍم ٍؤمن ى
ين أىنٍػ يف ى
يل كالٍ يقر ً
يل اللَّ ًو فىػيػ ٍقتيػليو ىف كيػ ٍقتىػليو ىف ك ٍع ندا ىعلىٍي ًو ح ِّقا فًي التػَّوراةً ك ًٍ ً
ييػ ىقاتًليو ىف فًي ىسبً ً
آف ىكىم ٍن
ى
ى
ىي
اإلنٍج ً ى ٍ
ٍى ى
ى
ًً ً
ً
ً
يم﴾ ،5كقاؿ
استىٍب ًش يركا بًبىػ ٍي ًع يك يم الَّ ًذم بىايىػ ٍعتي ٍم بً ًو ىك ىذلً ى
أ ٍىكفىى بً ىع ٍهده م ىن اللَّو فى ٍ
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز ال ىٍعظ ي

 -1يراجع الطراز ،العلوم ،ج 1ص.111
 -2علم البياف ،عبد الفتاح الشْب ،ص.186
 -3معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 1ص.157
 -4اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.304
 -5سورة التوبة اآلية.111
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البيضاكمٛ" :بثيل إلثابة ا﵁ إياىم ا١بنة على بذؿ أنفسهم كأموا٥بم يف سبيلو" ،1كنبلحظ ىنا أف
كضح كبْب ا٤براد من ىذه
البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم ،إال أف الز٨بشرم ٌ
اآلية فقاؿ" :مثٌل ا﵁ إثابتهم با١بنة على بذ٥بم أنفسهم كأموا٥بم يف سبيلو بالشركل".2
كقد جعل أبو السعود العمادم يف اآلية استعارة تبعية ،على خبلؼ ما ذىب إليو
البيضاكم كالز٨بشرم ،ككافقو القا٠بي ،حيث قاؿ" :كإثابتو إياىم ٗبقابلتها ا١بنة ،بالشراء على
3
وعد
اء:
َب
ش
اال
ك
"
لو:
و
بق
عاشور
ابن
العبلمة
الوجو
ىذا
كذكر
،
طريقة االستعارة التبعية"
ٍ
مستعار ل ٍل ٍ
ٍ
وعد االشَباء يف أنٌو إعطاء شيء
با١بزاء عن ا ٍ١بهاد ،كما ٌ
ٍ
عليو ٍقولو :كعدا عليو ح ٌقا ٗبشأّة الٍ ٍ
دؿ ٍ
ا١بانب ٍاآلخر".4
مقابل بذؿ من ٍ
كّٔذا نستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين بأهنم جعلوا يف اآلية استعارة ٛبثيلية ،رغم أنو ىناؾ من
أعم من
٠باىا استعارة تبعية ،إال أف البيضاكم جعل الشراء استعارة ٛبثيلية ،كألف التمثيل ٌ
االستعارة التبعية.
كقد تكوف الوظيفة الببلغية من التصوير باستعماؿ االستعارة التمثيلية ىي ا٤ببالغة يف
ا ًإل٪باز ،كالتقرير لكونو حقان.
ؼ بًالٍح ّْق ىعلىى الٍب ً
ً
اط ًل فيى ٍد ىمغيوي فىًإ ىذا يى ىو ىز ًاى هق ىكلى يك يم ال ىٍويٍ يل ًم َّما
ى
قولو تعاىل﴿ :بى ٍل ن ٍقذ ي ى
تى ً
ص يفو ىف﴾ ،5يقوؿ البيضاكم" :كإ٭با استعار لذلك القذؼ كىو الرمي البعيد ا٤بستلزـ لصبلبة
ا٤برمى ،كالدمغ الذم ىو كسر الدماغ ٕبيث يشق غشاؤه ا٤بؤدم إىل زىوؽ الركح تصويرا إلبطالو
بو كمبالغة فيو" ،6كيستشف من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية الكرٲبة استعارة ٛبثيلية ،الفائدة منها
تقوية ا٤بعُب ،كقد أشار إىل ىذا الغرض كل من الز٨بشرم ،كالرازم ،7كذكرا نفس ا٤بعاٍل يف
تفسّبيهما.
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.99
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.313
 ٌ٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 5ص ،509يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 4ص.105
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 11ص.37
 -5سورة األنبياء اآلية.18
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.48
7
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص ،107مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 22ص.125
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كضح صاحب السراج ا٤بنّب ا٤بعُب بقولو" :كاستعار لدحض الباطل با٢بق القذؼ
كقد ٌ
كالدمغ تصويران إلبطالو بو ،كإىداره ك٧بقو ،فجعلو كأنو جرـ صلب كالصخرة ،ككجو استعارة
القذؼ كالدمغ ٤با ذكر أف أصل استعما٥بما يف األجساـ ،مث استعّب القذؼ لدحض الباطل با٢بق
عقلي" ،1كىذا ما ذىب إليو كل من
حسي ،كا٤بستعار لو ٌ
كالدمغ إلذىاب الباطل ،فا٤بستعار منو ٌ
أيب السعود العمادم ،كصاحب تفسّب ركح البياف ،كالقا٠بي ،2كىذا الذم أشار إليو أيضا
الطاىر بن عاشور ،إذ جعل يف اآلية استعارتْب ،حيث قاؿ" :كاستعّب ىنا إليراد ما يزيل كيبطل
الشيء ...كىنا ترشيح الستعارة القذؼ إليراد ما يبطل ،كىو استعارة أيضا حيث استعّب ال ٌدمغ
﵀ق الباطل كإزالتو كما يزيل القذؼ ا١بسم ا٤بقذكؼ ،فاالستعارتاف من استعارة ا﵀سوسْب"،3
أم يف اآلية استعارة ٛبثيليٌة كترشيحيٌة.
كبذلك نستطيع القوؿ أف يف اآلية استعارة ٛبثيلية ،حيث شبو ا٢بق بشيء صلب جامد،
كالباطل بشيء رخو ،كاستعّب لفظ القذؼ كغلبة ا٢بق على الباطل بطريقة االستعارة التمثيلية.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذه االستعارة الٍب أدهتا يف ىذه اآلية ،تقرير نبوة ٧بمد
صلى ا﵁ عليو كسلم ،كالرد على ا٤بنكرين ،مع إرادة تصوير قوة ا٢بق الدامغة مقابل إبطاؿ الباطل
ك٧بقو.
٦بسمة ،يقذؼ بو فوؽ الباطل ،فيعلوه فيزيلو،
كما أ ٌف ا٢بق ىنا يعرض يف صورة مادية ٌ
جسم يف صورة مادية ٧بسوسة كلكنها صورة ىشة ىزيلة ضعيفة .سرعاف
كبا٤بقابل فإف الباطل قد ٌ
ما تتهاكل أماـ ضربات ا٢بق يف ٢بظة ا٤بواجهة.4
كمن خبلؿ ما سبق ٲبكن أف ٚبرج بعض الصور االستعارية عند ا٤بفسرين إىل االستعارة
التمثيلية دكف أف يصطلحوا عليها .كالغرض من كظيفتها الببلغية تصوير ا٤بعُب كتشكيلو ،كا٤ببالغة
يف أدائو ،كٕبسب ا٤براد من النص القرآٍل ا٤بعجز يف بيانو.
 -1السراج ا٤بنّب ،مشس الدين الشربيِب ،ج 2ص.499
 -2يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص ،31ركح البياف ،الربكسوم ،ج 7ص٧ ،498باسن التأكيل،
ٝباؿ الدين القا٠بي ،ج 7ص.181
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 17ص.34
 -4يراجع كظيفة الصورة الفنية يف القرآف الكرَل ،عبد السبلـ أٞبد الراغب ،ص.69
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كخبلصة القوؿ أف االستعارات القرآنية لدل اإلماـ البيضاكمٚ ،بتلف اختبلفا بيّْنا عن
االستعارات ا٤بوجودة عند البلغاء ،فهي أكثر ببلغة ككظيفة ،كأشد ٝباال ككقعا يف النفوس،
كٙبمل النص إىل ما ال يبدك من ظاىر اللفظ ،كإ٭با تؤلف بْب ىذا كىذا يف عملية إبداع جديدة
تضفي على اللفظ إطار ا٤بركنة كالنقل كالتوسع ،كتضيف إىل ا٤بعُب ٩بيزات خاصة ،نتيجة ٥بذا
دؿ على معُب آخر ،ال يتأتى من اللفظ خبلؿ كاقعو اللغوم ،1كالسر يف ذلك
النقل الذم قد ٌ
يرجع إىل ما ٛبتاز بو من كظائف ببلغية تكمن يف:
 اإليضاح كاإلٯباز. االنتقاء األلفاظ كحسن الَبكيب. مراعاة حسن البنية الٍب بنيت عليها االستعارة مع حسن التصوير كركعة التشخيص ،كىيمن األدكات اللغوية الٍب يستعملها ا٤بتكلم للوصوؿ إىل أىداؼ تواصلية مقامية بغرض التأثّب يف
ا٤بتلقي.
 تأليف الكبلـ كنظمو ،فبواسطتها يلجأ البليغ إىل اختيار الكلمات ا٤بناسبة للمعُب ،كذلكباستعارة الكلمة ا٤بناسبة للمقاـ ،مث يضعها يف سياقها الذم ٰبقق للمعُب الدقة كالوضوح ،كللتعبّب
الرباعة كا١بماؿ.
ك٥بذا استعاف ّٔا البيضاكم كجعلها أداة رئيسية يف تفسّبه ،كالٍب ش ٌكلت ظاىرة متميٌزة
أكسبت النص القرآٍل ٝبالية يف األسلوب ،كطرافة يف التصوير ،كقدرة يف ٘بسيد ا٤بعاٍل الذىنية.

 -1يراجع أصوؿ البياف العريب يف ضوء القرآف الكرَل٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص.135
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المبحث الرابع :الكناية
توطئة:
الكناية مظهر من مظاىر الببلغة ،كأداة من أدكات علم البياف ،ككجو من كجوه التغّب عن
ا٤بعُب ا٣بفي كا٤بستور يف اللغة العربية كيف سائر اللغات ،كال ٚبتلف الكناية عن غّبىا من األدكات
ا٤بتقدمة؛ إذ البد من أف ترتبط ٔبذر لغوم استمدت منو ككظيفتها الببلغية كداللتها
االصطبلحية ،كقد استطاع الببلغيْب ٘بسيدىا عرب مراحل متفاكتة إىل أف كصل إىل أمت نضجو
كصار كمصطلح ٧بدد الوظائف الببلغية كالداللية ،كلنوضح ذلك البد أف ننطلق من ا٤بفهوـ
اللغوم كاالصطبلحي.

-ماىية الكناية:

لغة :قاؿ ابن فارس" :أف يكُب عن الشيء فيذكر بغّب ا٠بو ٙبسينا للفظ أك إكراما للمذكوركذلك كقولو جل ثناؤه﴿ :كقىاليوا لًجلي ً
ود ًى ٍم لً ىم ىش ًه ٍدتي ٍم ىعلىٍيػنىا﴾ ،1قالوا :إف ا١بلود يف ىذا
ي
ى
ٌ
2
ا٤بوضع كناية عن آراب اإلنساف"  ،كجاء يف اللساف" :أف تتكلم بشيء كتريد غّبه ،ككُب عن
األمر بغّبه يكُب كناية يعِب إذا تكلم بغّبه ٩با يستدؿ عليو ،كقد تكُب أم تسَب ،من كُب عنو إذا
كرل ،أك من الكنية" ،3كقاؿ الز٨بشرم" :كُب عن الشيء كناية ككُب كلده ككنٌاه بكنية حسنة،
كفبلف حسن العبارة لكُب الرؤيا كىي األمثاؿ الٍب يضرّٔا ملك الرؤيا يكُب ّٔا عن أعياف
األمور" ،4كا٤براد ىنا أ ٌف الكناية ض ٌد التصريح بالشيء.
كعلى ىذا ٲبكننا أف نقوؿ إف الكناية من حيث ا٤بعُب اللغوم ليست بعيدة عن الرمز،
ألهنا تعِب أف نتكلم بشيء كنريد غّبه.

 -1سورة فصلت اآلية.21
 -2الصاحيب يف فقو اللغة ،أٞبد بن فارس ،ص.200
 -3لساف العرب ،ابن منظور ،ج 15ص.233
 -4أساس الببلغة ،الز٨بشرم ،ج 2ص.149
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-اصطالحا :كالكناية عند الببلغيْب ىي" :لفظ أطلق كأريد بو الزـ معناه مع جواز إرادة معناه

حينئذ" .1كلعل تعريف الكناية قد بدأ يأخذ طابعو العلمي على يد ا١برجاٍل ،إذ قاؿ" :أف يريد

لكن ٯبيء إىل معُب ىو
ا٤بتكلم إثبات معُب من ا٤بعاٍل ،فبل يذكره باللٌفظ ا٤بوضوع لو يف اللٌغة ،ك ٍ
كردفو يف الوجود ،فيومئ بو إليو ،كٯبعلو دليبل عليو ،مثاؿ ذلك قو٥بم( :ىو طويل النٌجاد)،
تاليو ٍ
الضحى) ،كا٤براد أهنا
يريدكف طويل القامة (ككثّب رماد الق ٍدر) ٍيعنوف كثّب القرل كيف ا٤برأة( :نؤكـ ٌ
من يكفيها ٍأمرىا ،فقد أرادكا يف ىذا كلو ،كما ترل ،معُب ،مثٌ مل يذٍكركه بلفظو
ٍ
مَبفة ٨ب ٍدكمة٥ ،با ٍ
من شأنو أف ٍيردفو يف الوجود ،كأ ٍف يكوف إذا
ا٣باص بو ،كلكنٌهم ٌ
ٌ
توصلوا إليو بذ ٍكر معُب آخر ٍ

كاف".2

كعند العلوم" :ىي اللفظ الداؿ على معنيْب ٨بتلفْب ،حقيقة ك٦باز من غّب كاسطة ،ال
على جهة التصريح" ،3أما ابن األثّب فقاؿ" :كل لفظة دلت على معُب ٯبوز ٞبلو على جانيب
ا٢بقيقة كآّاز بوصف جامع بْب ا٢بقيقة كآّاز ،كالدليل على ذلك أف الكناية يف أصل الوضع
أف تتكلم بشيء كتريد غّبه" .4كقسم ا٤بربد الكناية إىل ثبلثة أقساـ:5
 للتعمية كالتغطية. الرغبة عن اللفظ ا٣بسيس ا٤بفحش إىل ما يدؿ على معناه من غّبه. التفخيم كالتعظيم.كلعل ا٤ببلحظ على تقسيم ا٤بربد ،أنو قسم الكناية بناء على كظيفتها الببلغية.
كعرفها السكاكي بقولو" :ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء على ما ذكر ما يلزمو لينتقل من
ا٤بذكور على ا٤بَبكؾ" .6أما اإلماـ البيضاكم فقد عرؼ الكناية بقولو" :ىي الداللة على الشيء
بذكر لوازمو كركادفو ،كقولك الطويل النجاد للطويل ،ككثّب الرماد للمضياؼ".7
 -1اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.301
 -2دالئل اإلعجاز ،ا١برجاٍل ،ج 1ص.66
 -3الطراز ،العلوم ،ج 1ص.373
 -4ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 3ص.62
 -5يراجع الكامل ،ا٤بربد ،ج 2ص.216
 -6مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.637
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.204
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كنستنتج أيضا من األقواؿ السابقة أف ا٤بعُب اللغوم كاالصطبلحي للكناية قد يتقاربا،
ففي اللغة تصل الكناية إىل معُب التسَب كا٣بفاء ،ككذا يف االصطبلح فهي قد تفيد التعمية
كالتغطية كذلك من السَب.
كيبلحظ ٩با سبق أف اإلماـ البيضاكم رٞبو ا﵁ قد تعرض للكناية يف تفسّبه لبعض
اآليات ٗبا يطابق تعريفها االصطبلحي ،كأمثلة ىذا الضرب يف القرآف الكرَل كثّبة كمتنوعة،
سنورد بعضا منها ٩با ذكره البيضاكم يف تفسّبه.

أركاف الكناية :للكناية ركناف أساسياف ٮبا:1

 -1اللفظ المكنى بو (الملزكـ) :كىو اللفظ ا٤بذكور يف التعبّب الذم يدؿ على معُب

حقيقي ،كآخر بعيد يكوف ىو ا٤بقصود ،أك ىو الذم ينصرؼ عنو الذىن إىل معُب آخر
ىو(البلزـ) ،كما يف قو٥بم (فبلف كثّب الرماد) ،كا٤بقصود بكثرة الرماد ىنا صفة الكرـ ،ألف الرماد
ينتج عن اشتعاؿ النار ،كاشتعاؿ النار يدؿ على كثرة الطبخ٩ ،با يعِب كثرة الضيوؼ الذين يأتوف
إىل بيتو ،فالذىن انصرؼ عن ىذا ا٤بعُب ا٤بلزكـ إىل ا٤بعُب البلزـ كىو الكرـ.

 -2المكنى عنو :كىو ا٤بعُب ا٤براد الذم يقصده ا٤بتكلم ،كيكوف خفيا كمستورا ،كىو البلزـ
الذم يتوصل إليو ذىن ا٤بتلقي .أم( :يفهم من خبلؿ السياؽ كٗبساعدة القرائن).
كالعبلقة بْب الركنْب ىي عبلقة تبلزـ ،أم :أف اللفظ ا٤بكُب بو يلزـ منو ا٤بعُب ا٤بكُب عنو.

-العالقة بين الكناية كالمجاز :اختلف الببلغيوف يف تصنيف الكناية كٙبديد الفرؽ بينها

كبْب آّاز ،يقوؿ العلوم" :من ترؾ التصريح بالشيء إىل ما يساكيو يف اللزكـ فينقل منو إىل

ا٤بلزكـ"،2

فإف مبُب الكناية على االنتقاؿ من البلزـ إىل ا٤بلزكـ ،كقد عد أكثر علماء البياف

الكناية من أنواع آّاز ،ألف اللفظ ا٤بستعمل يراد بو معُب آخر غّب معناه األصلي.
كيرل الرازم أف الكناية "أف تذكر لفظة كتفيد ٤بعناىا معُب ثنائيا ىو ا٤بقصود ،كإذا كانت
تفيد ا٤بقصود ٗبعُب اللفظ كجب أف يكوف معناه معتربا فيما نقلت اللفظة عن موضوعها فبل
 -1يراجع نظرية البياف العريب خصائص النشأة كمعطيات النزكع التعليمي-تنظّب كتطبيق ،عبد الرٞبن غركاف ،دار الراٍل
للدراسات كالَبٝبة كالنشر ط2008/1ـ ،ص.291
 -2الطراز ،العلوم ،ج 1ص.367
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يكوف ٦بازا ،فأنت تريد بقولك (٧بمد كثّب رماد القدر) ،أف ٘بعل كثرة الرماد دليبل على كونو
جوادا ،أما األلفاظ فهي مستعملة يف معانيها األصلية الٍب يلزـ من إدراؾ معناىا معُب ا١بود ،كإذا
كجب يف الكناية اعتبار معناىا األصلي مل تكن ٦بازا أصبل".1
السكاكي فقد فرؽ بْب الكناية كآّاز من كجهْب:2
ٌأما ٌ
أحدٮبا أ ٌف الكناية ال تنايف إرادة ا٢بقيقة بلفظها فبل يتمنع يف قولك فبلف طويل النجاد
أف تريد طوؿ ٪باده من غّب ارتكاب تأكيل مع إرادة طوؿ قامتو كيف قولك (فبلنة نئومة الضحى)
أف تريد أهنا تناـ ضحى ال عن تأكيل يرتكب يف ذلك مع إرادة كوهنا ٨بدكمة مرفهة ،كآّاز ينايف
ذلك فبل يصح يف ٫بو (رعينا الغيث) أف تريد معُب الغيث.
كالثاٍل أف مبُب الكناية على االنتقاؿ من البلزـ على ا٤بلزكـ كمبُب آّاز على االنتقاؿ من
ا٤بلزكـ على البلزـ.
كخبلصة القوؿ أف الكناية كاسطة بْب ا٢بقيقة كآّاز ،فهي ليست ٦بازا ألف قرينتها ال
ٛبنع من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي ،كقرينة آّاز مانعة من إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي ،كليست حقيقة ألنو مل
يرد ّٔا ظاىر معناىا كإ٭با ما يلزـ من معناىا ا٢بقيقي ،كالراجح أهنا بْب ا٢بقيقة كآّاز.
كظيفة الكناية :الكناية من فنوف الببلغة الٍب تؤدم دكرىا يف تقوية ا٤بعُب كإبرازه ،كلكن ٙبتاج
إىل شيء من الدقة ٤با يكتنفها من غموض ،فا٤بتكلم الذكي كالشاعر الفصيح ىو الذم يلجأ إىل
األسلوب الكنائي أحيانا إلخفاء ا٤براد.
كتكمن كظيفة الكناية يف كوهنا تعطيك ا٢بقيقة مصحوبة بدليلها ،كتذكر القضية كيف
طياهتا برىاهنا الشاىد عليها ،فهي ٛبتاز باإلقناع كاإلمتاع ،كمٌب ما جاء ا٤بعُب مصحوبا بدليلو
كاف أشد أثرا كتأثّبا ،كأقول إقناعا كأكقع يف النفس ،كأعلق بالفؤاد كآكد للمعُب ،كأشد تأثّبا يف
النفوس ،3كلذلك فقد أٝبع ا١بمع على أف الكناية أبلغ من اإلفصاح ،4كما ذكر ذلك عبد
 -1هناية اإلٯباز يف دراية اإلعجاز ،فخر الدين الرازمٙ ،بقيق أٞبد حجازم السقا ،ا٤بكتب الثقايف للنشر كالتوزيع
ط1983/1ـ ،ص.191
 -2مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.403
 -3يراجع اإلببلغية يف الببلغة العربية٠ ،بّب أبو ٞبداف ،ص.159
 -4يراجع التصوير البياٍل يف حديث القرآف عن القرآف ،عبد العزيز بن صاٌف العمار ،ط2007/1ـ ،ص.97
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القاىر ا١برجاٍل فقاؿ" :إف الكناية أبلغ من التَّصريح" ،أنك ٤با كنٌيت عن ا٤بعُب زدت يف ذاتو ،بل
ٌ
ا٤بعُب أنك زدت يف إثباتو ،فجعلتو أبلغ كآكد كأش ٌد .فليست ا٤بزية يف قو٥بم ( :ىج ُّم الرماد) ،أنٌو
دؿ على قرل أكثر ،بل ا٤بعُب إنك أثبت لو القرل الكثّب من كجو ىو أبلغ ،كأكجبتو إٯبابا ىو
ٌ
كبصحتها أكثق".1
أش ٌد ،ك ٌادعيتو دعول أنت ّٔا أنطق،
ٌ

-أنواع الكناية ككظائفها في تفسير البيضاكم:

قسم علماء البياف الكناية إىل موصوؼ ،أك صفة ،أك كناية عن نسبة.
ٌ
تعرض البيضاكم للكناية يف تفسّبه دكف ذكر أقسامها ،كلكن كضح الكناية من
كقد ٌ

خبلؿ تفسّبه لبعض اآليات ،ككشف عن الوظيفة الببلغية للكناية عند تفسّبه لآليات القرآنية.
كالكناية يف القرآف الكرَل كثّبة كمتنوعة ،سنورد بعضا منها ٩با ذكره البيضاكم يف تفسّبه.

أكال -كناية الموصوؼ:

كىي الكناية الٍب تستلزـ ذاتا أك مفهوما ،2حيث يذكر يف الكبلـ صفة أك أكثر ٥با
اختصاص ٗبوصوؼ معْب فتدؿ عليو ،كٲبكن أف ينقل الذىن منها إليو ،كعليو تصّب تلك الصفة
أك الصفات كناية عن ذلك ا٤بوصوؼ.
كمن النماذج الواردة يف تفسّب البيضاكم نذكر اآليت:
جاء يف قولو تعاىل﴿ :فىػ ىفتحنا أىبػواب َّ ً و
الس ىماء بً ىماء يم ٍنػ ىه ًم ور ىكفى َّج ٍرنىا ٍاأل ٍىر ى
ى ٍى ٍى ى
ض عيييونا فىالٍتىػ ىقى ال ىٍماءي
ىعلىى أ ٍىم ور قى ٍد قي ًدر كحملٍنىاهي ىعلىى ذى ً
اح ىك يد يس ور﴾ ،3أم" :ذات أخشاب عريضة .ىكيد يس ور
ات أىل ىٍو و
ى ىىى
كمسامّب ٝبع دسار من الدسر ،كىو الدفع الشديد كىي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث
أهنا كالشرح ٥با تؤدم مؤداىا" ،4كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :أراد السفينة ،كىي
من الصفات الٍب تقوـ مقاـ ا٤بوصوفات فتنوب منأّا كتودل مؤداىا" ،5ككذلك ذكر ٫بوه الرازم،
الصفة مقامو ،إشارة إىل ٌأهنا كانت من ألواح مرٌكبة موثقة
حيث قاؿ" :حذؼ ا٤بوصوؼ كأقاـ ٌ
 -1دالئل اإلعجاز ،ا١برجاٍل ،ص.71
 -2يراجع القرآف كالصورة البيانية ،عبد القادر حسْب ،ص.262
 -3سورة القمر اآليتاف.12 ،11
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.165
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.433
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السهولة ،كمل يقع فهو بفضل ا﵁ ،كالدسر ا٤بسامّب" ،1كتبعهم يف
بدثر ،ككاف انفكاكها يف غاية ٌ
كل من القا٠بي ،كالشوكاٍل ،كالنسفي ،2أف يف اآلية كناية عن موصوؼ.
ىذا الغرض ٌ
السفينة ،أقيمت مقاـ ا٤بوصوؼ ىنا عوضا
كذكر ىذا العبلمة ابن عاشور فقاؿ" :صفة ٌ
السفينة كإحكاـ صنعها.
عن أف يقاؿ :كٞبلناه على الفلك أل ٌف يف ىذه ٌ
الصفة بياف متانة ىذه ٌ
كيف ذلك إظهار لعناية اللٌو بنجاة نوح كمن معو".3
يتضح ٩با سبق ،أف يف اآلية الكرٲبة كناية عن موصوؼ.

كمن السمات الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة:
 -اإلٯباز من فصيح الكبلـ كبديعو.

 إنابة الصفة مناب ا٤بوصوؼ. تصوير األحداث إىل االعتماد على الصور العنيفة ،كاإليقاع الشديد ،كاأللفاظ الضخمة،لتحقيق التخويف.
 لفخامتها كتعظيم أمرىا كسط الطوفاف ،فهي ٘برم برعاية ا﵁ كٞبايتو ،كذلك لكيتتناسق األلفاظ الضخمة للسفينة ،مع ا١بو العاـ للصورة الذم ٲبيل إىل تضخيم ا٥بوؿ.
كمثاؿ آخر قولو تعاىل﴿ :سأيل ًٍقي فًي قيػلي ً َّ ً
ض ًربوا فىػو ىؽ ٍاألى ٍع ً
ناؽ
ين ىك ىف يركا ُّ
ب فىا ٍ ي ٍ
ى
وب الذ ى
الر ٍع ى
4
اض ًربيوا ًمٍنػ يه ٍم يك َّل بىناف) ،أم" :األصابع
ىكا ٍ
ض ًربيوا ًم ٍنػ يه ٍم يك َّل بىناف﴾  ،كالشاىد يف ىذه اآلية ( :ىك ٍ
كجزكا رقأّم كاقطعوا أطرافهم" ،5فكُب عن األطراؼ (األصابع) بلفظ البناف ،كبو قاؿ
الز٨بشرم .6كذكر ىذا الوجو أيضا الشوكاٍل حيث قاؿ" :ا٤براد بًالبػنى ً
اف ىنا :أطراؼ األصابع من
ى
الرجلْب".7
اليدين ك ٌ
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 29ص.297
 -2يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 9ص٧ ،272باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 9ص ،91مدارؾ التنزيل
كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص.402
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 27ص.182
 -4سورة األنفاؿ اآلية.12
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.52
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.204
 يراجع ٌ -7فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.332
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يستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآلية الكرٲبة كناية عن موصوؼ .كمن السمات الببلغية
يف ىذا األسلوب الكنائي يف اآلية الكرٲبة ،تصوير األحداث ،ألف الصورة ترٌكز على قوة ا﵁ الٍب
ٛب ٌد ّٔذه القوة ا٣بفيٌة ليشعر اإلنساف بقوة ا﵁ ا٤بلموسة يف توجيو األحداث ،كتقرير النتائج.
ٍب ىكالتَّرائً ً
الصل ً
ب﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :من بْب صلب
ج ًم ٍن بىػ ٍي ًن ُّ
ككذلك قولو تعاىل﴿ :يى ٍخ ير ي
الرجل كترائب ا٤برأة كىي عظاـ صدرىا" ،2يفهم من كبلـ البيضاكم أنو كُب بالصلب عن الرجل،

كضح ىذا الكبلـ صاحب كتاب ٧باسن التأكيل إذ قاؿ" :ككُب
كبالَبائب عن ا٤برأة .كقد ٌ
بالصلب عن الرجل كبالَبائب عن ا٤برأة" ،3كتبعو الصابوٍل ،4كا٤ببلحظ أيضا أف البيضاكم ينقل
كبلـ الز٨بشرم نقبل تاما مع تغيّب بعض األلفاظ.
يستنتج من خبلؿ كبلـ ا٤بفسرين أف يف اآلية كناية عن موصوؼ .كالوظيفة الببلغية ىنا،
لفت االنتباه على عظم القدرة كالتفكر إىل ا٣بالق سبحانو.
ثانيا -الكناية عن صفة :كىي الٍب يكوف لفظها ا٤بكُب بو داال على صفة بينها كبْب صفة

أخرل تبلزـ كارتباطٕ ،5بيث إذا أدرؾ السامع من اللفظ الصفة ا٤بكُب ّٔا انتقل ذىنو إىل الصفة
ا٤ببلزمة ٥با ،كىي ا٤بقصودة.
كأمثلة ىذا الضرب يف القرآف الكرَل كثّبة كمتنوعة ك٥با كظائف متعددة ،كسنورد بعضا
منها ٩با ذكره البيضاكم يف تفسّبه كاآليت:

 -1التحسر كالندـ:

مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :كأ ً
ً
ب ىك َّف ٍي ًو ىعلىى ىما أىنٍػ ىف ىق فً ىيها ىك ًى ىي
يحي ى
ط بًثى ىم ًره فىأ ٍ
ى
ىصبى ىح ييػ ىقلّْ ي
ىخا ًكيةه ىعلىى عير ً
كش ىها كيػ يق ي ً
ىح ندا﴾ ،6أم" :ظهرا لبطن تلهفا كٙبسرا،
وؿ يىالىٍيتىني لى ٍم أي ٍش ًر ٍؾ بًىربّْي أ ى
ىى
ى
ي

 -1سورة الطارؽ اآلية.7
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.303
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 9ص،451
 -4يراجع صفوة التفاسّب٧ ،بمد علي الصابوٍل ،دار الصابوٍل للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة ط1417(/1ىػ1997-ـ)،
ج 3ص.520
 -5يراجع أصوؿ البياف العريب٧ ،بمد حسْب الصغّب ،ص ،116علم البياف ،بسيوٍل عبد الفتاح ،ص.229
 -6سورة الكهف اآلية.42
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ألف تقليب الكفْب كناية عن الندـ فكأنو قيل :فأصبح يندـ" ،1كأشار إىل ىذا الغرض
الز٨بشرم ،2كتبعو صاحب السراج ا٤بنّب ،3بأ ٌف يف اآلية الكرٲبةكناية عن صفة.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف اآلية
عرب بالبلزـ كىو تقليب الكفْب ،كأراد ا٤بلزكـ كىو
الكرٲبة كناية عن صفة الندـ كالتحسر ،ألنٌو ٌ
الندـ كا٢بسرة ،ككانت الوظيفة الببلغية للكناية ىي التحسر كالندـ.
 -2المبالغة في أداء المعنى:

سطٍها يك َّل الٍبى ٍس ًط
﴿كال تى ٍج ىع ٍل يى ىد ىؾ ىم ٍغليولىةن إًلى عينيًق ى
مثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
ك ىكال تىػ ٍب ي
سوران﴾ ،4كقاؿ البيضاكمٛ" :بثيبلف ٤بنع الشحيح كإسراؼ ا٤ببذر ،هنى عنهما
فىػتىػ ٍقعي ىد ىمليومان ىم ٍح ي
آمران باالقتصاد بينهما الذم ىو الكرـ" ،5كما من شك يف أف ماساقو صاحب الكشاؼ ىو
نفسو الذم استقر عليو البيضاكم.
كا٤ببلحظ أف يف ىذه اآلية كناية عن البخل كقد صورت الكناية ىذه الصفة الذميمة
بصورة حسية تنفر منها ،كبسط اليد كناية عن اإلسراؼ كالتبذير.
كمنو نستنتج أف الوظيفة الببلغية الٍب أدهتا الكناية يف اآلية الكرٲبة ،ىي ا٤ببالغة يف أداء
ا٤بعُب.

 -3التعريض:

مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :سن ًسمو علىى الٍخرطي ً
وـ﴾ ،6أم" :على األنف كقد أصاب أنف
ىى ي ي ى
يٍ
الوليد جراحة يوـ بدر فبقي أثره ،كقيل ىو عبارة عن أف يذلو غاية ا ًإلذالؿ كقو٥بم :جدع أنفو،
رغم أنفو ،ألف السمة على الوجو سيما على األنف شْب ظاىر ،أك نسود كجهو يوـ القيامة"،1

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.282
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.378
 يراجع ٌ -3يراجع السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 2ص.378
 -4سورة اإلسراء اآلية.29
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.253
 -6سورة القلم اآلية.16
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.234
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كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :فعرب بالوسم على ا٣برطوـ عن غاية اإلذالؿ كاإلىانة،
ألف السمة على الوجو شْب كإذالة" ،1كتبعو الرازم يف ىذا القوؿ.2
كقد كضح ذلك الطاىر بن عاشور إذ قاؿٛ" :بثيل تتبعو كناية عن التٌم ٌكن منو كإظهار
عجزه" ،3كقد كُب يف اآلية بالوسم عن اإلذالؿ ،كقد يكوف اإلذالؿ كالوسم ،إذ تتغّب ا٤ببلمح؛
ألف ا٤برء يفقد شيئا من عنفوانو كأنفتو.
ك٩با يلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة؛ كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم فهمناه أف يف
اآلية الكرٲبة كناية عن صفة ،كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذا األسلوب الكنائي ،ىي اإلىانة
كاإلذالؿ ،كالتعريض بالكفار.
 -4قبوؿ الحق:

ً
ً
ص ٍد ىرهي لً ًٍْل ٍس ً
الـ ىكىم ٍن يي ًر ٍد أى ٍف
مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فى ىم ٍن يي ًرد اللَّوي أى ٍف يىػ ٍهديىوي يى ٍش ىر ٍح ى
ً 4
ً
ص ٍد ىريه
ح
ر
ش
ي
(
:
لو
و
ق
يف
الشاىد
ك
،
السماء﴾
ضيّْقان ىح ىرجان ىكأىنَّما يى َّ
ص َّع يد فًي َّ
ٍ
ص ٍد ىرهي ى
ييضلَّوي يى ٍج ىع ٍل ى
ى ىٍ ى
لً ًٍئل ٍس ً
بلـ) ،قاؿ البيضاكم أم" :فيتسع لو كيفسح فيو ٦بالو ،كىو كناية عن جعل النفس قابلة
للحق مهيأة ٢بلولو فيها مصفاة عما ٲبنعو كينافيو" ،5كتبعو األلوسي ،6بأ ٌف الغرض من ىذه
الكناية يف اآلية الكرٲبة ١بىعل النفس قابلة للحق.

 -5المبالغة في المعنى:

ف تىػتَّػ يقو ىف إً ٍف ىك ىف ٍرتي ٍم يىػ ٍومان يى ٍج ىع يل الٍ ًولٍدا ىف ًشيبان﴾ ،7كقاؿ
مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فى ىك ٍي ى
البيضاكم أم" :أف يكوف كصفان لليوـ بالطوؿ" ،8كا٤ببلحظ أ ٌف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.586
 ٌ -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 32ص.224
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 29ص.76
 -4سورة األنعاـ اآلية.125
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.181
 -6يراجع ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 4ص.270
 -7سورة ا٤بزمل اآلية.17
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.257
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1
الش ٌدة كا﵀نة ،2كالظاىر
الشيب أيضا كناية عن ٌ
الز٨بشرم  ،كتبعهما الرازم ،إال أف الرازم جعل ٌ
أف ا٤بفسرين ينقل بعضهم عن بعض ،فهم يتفقوف يف ا٤بعُب العاـ.
كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه يذكر يف اآلية( :ٯبعل الولداف شيبا) ،كناية عن كصف
اليوـ.
كيوضح ذلك الطاىر بن عاشور فيقوؿ" :ككصف اليوـ بأنٌو ٯبعل الولداف شيبا كصف لو
فلما أريد كصف
ا٥بم ٩بٌا يسرع بو ٌ
الشيب ٌ
باعتبار ما يقع فيو من األىواؿ كاألحزاف ،ألنٌو شاع أ ٌف ٌ
بالش ٌدة البالغة أقواىا أسند إليو يشيب الولداف الٌذين شعرىم يف ٌأكؿ سواده .كىذه
ىم ذلك اليوـ ٌ
ٌ
3
مبالغة عجيبة"  .كمن أبرز الوظائف الببلغية ىنا ا٤ببالغة يف أداء ا٤بعُب.

 -6اإليجاز:

َّاس
َّار الَّتًي ىكقي ي
مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فىًإ ٍف لى ٍم تىػ ٍف ىعليوا ىكلى ٍن تىػ ٍف ىعليوا فىاتَّػ يقوا الن ى
ود ىىا الن ي
ٍحجارةي أ ًيع َّد ٍ ً ً
ً
ين﴾ ،4كقاؿ البيضاكم" :فعرب عن اإلتياف ا٤بكيف بالفعل الذم يعم
ىكال ى
ت للٍكاف ًر ى

اإلتياف كغّبه إٯبازان ،كنزؿ الزـ ا١بزاء منزلتو على سبيل الكناية تقريران للمكُب عنو ،كهتويبلن لشأف
العناد ،كتصرٰبان بالوعيد مع اإلٯباز" .5أم" :فإف لن تأتوا بسورة مثلو كلن تأتوا" ،6كتساءؿ
الز٨بشرم يف ىذه اآلية ،إذ قاؿ" :فإف قلت :مل عرب عن اإلتياف بالفعل كأم فائدة يف تركو إليو؟
قلت :ألنو فعل من األفعاؿ .تقوؿ :أتيت فبلنا ،فيقاؿ لك :نعم ما فعلت .كالفائدة فيو أنو جار
٦برل الكناية الٍب تعطيك اختصاران ككجازة تغنيك عن طوؿ ا٤بكُب عنو .أال ترل أ ٌف الرجل يقوؿ:
ضربت زيدان يف موضع كذا على صفة كذا ،كشتمتو كنكلت بو ،كيعد كيفيات كأفعاال ،فتقوؿ:
بئسما فعلت".7

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.641
 يراجع ٌ -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 30ص692
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 29ص.274
4
سورة البقرة اآلية .24 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.53
 -6الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 2ص.322
7
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.101
ٌ -
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كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف اآلية كناية
عن اإلٯباز.
 -7الوعيد:

يل اللَّ ًو لىو فًي ُّ ً
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىل﴿ :ثانًي ًعط ًٍف ًو لًي ً
ض َّل ىع ٍن ىسبً ً
م
ي
ي
الدنٍيا خ ٍز ه
ى
كني ًذي يقوي يػوـ ال ًٍق ً
ٍح ًري ًق﴾ ،1كالشاىد قولو( :ثاٍل عطفو) ،كقاؿ البيضاكمً " :
ثاٍل
يامة ىع ى
ىٍ ى
ذاب ال ى
ى
ى
ى
ًعطٍ ًف ً
كلي ا١بيد ،أك معرضان عن ا٢بق استخفافان بو" ،2أم:
التكرب
عن
كناية
العطف
كثِب
ا
رب
متك
و
ن
ٌ
كناية عن اإلعراض كالتكرب كا٣بيبلء ،كىذا الذم أشار إليو الز٨بشرم يف ىذه اآلية ،إذ قاؿ:
كىل ا١بيد".3
"كناية عن الكرب كا٣بيبلء ،كتصعّب ا٣ب ٌد ٌ
كذكر العبلمة الطاىر بن عاشور أفً ً ً ً (" :
كرب كا٣بيبلء .كيقاؿٌ :لول
ثاٍلى عطٍفو)ٛ ،بثيل للتٌ ٌ
تكربا" .4كمن ىنا تكمن الوظيفة الببلغية ٥بذه الكناية ،ألهنا قامت بتأدية
جيده ،إذا أعرض ٌ
كتبْب جهلو كغباءه ،كقصور فهمو ،5ألف ا﵁ مل
ا٤بعُب ،بطريقة ٘بسد صورة حسية لذلك ا٤بتكربٌ ،
يَبؾ ىذا ا٤بتكرب على عجرفتو ،بل كضع لو صورة مقابلة يف ا٣بزم يف الدنيا ،مث ٲبتد ىذا ا٣بزم
يف صورة عذاب ا٢بريق ا٢بسية يوـ القيامة.
 -8االستكبار:

اإلنٍس ً
ض ىكنىأىل بً ىجانًبً ًو ىكإًذىا ىم َّ
سوي
اف أى ٍع ىر ى
﴿كإًذىا أ ى
كشبيو ذلك قولو تعاىل :ى
ىنع ٍمنىا ىعلىى ًٍ ى
َّ
وسا﴾ ،6أم" :لول عطفو كبعد بنفسو عنو كأنو مستغن مستبد بأمره ،كٯبوز أف
الش ُّر ىكا ىف يىػئي ن

7
ض ىكنىأىل) ،كناية
ر
ىع
أ
(
لو:
و
ق
الشاىد
ك
،
يكوف كناية عن االستكبار ألنو من عادة ا٤بستكربين"
ٍ
ى ى
عن االستكبار.

 -1سورة ا٢بج اآلية.9
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.66
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.145
 يراجع ٌ -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 17ص.206
 -5يراجع كظيفة الصورة الفنية يف القرآف ،عبد السبلـ أٞبد راغب ،ص.311
 -6سورة اإلسراء اآلية.83
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.265
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 -9االستهزاء:

كمثاؿ ذلك قولو تعاىلً ً :
وؿ اللَّ ًو لىَّوٍكا يريؤ ىس يه ٍم
يل لى يه ٍم تىعالى ٍوا يى ٍستىػغٍ ًف ٍر لى يك ٍم ىر يس ي
ى
﴿كإذا ق ى
2
1
كضح
ص ُّدك ىف ىك يى ٍم يم ٍستى ٍكبً يرك ىف﴾  ،أم" :عطفوىا إعراضا كاستكبارا عن ذلك"  ،كقد ٌ
ىكىرأىيٍػتىػ يه ٍم يى ي
ذلك الز٨بشرم بأف يف اآلية كناية عن اإلعراض كاالستكبار كالسخرية كاالستهزاء .3كالكناية ّٔذه
ا٢بركة ٘بسد موقفهم ا٣بفي ٘باه النيب صلى ا﵁ عليو كسلم؛ موقف مل ٙبللو العبارة ٙبليبل مباشرا،
كإ٭با أكمأت إليو كفتحت الطريق ٫بوه ،كعلى ا٤بتلقي أف يتأمل صورة أعناقهم كرؤكسهم كىي ٛبيل
كتنعطف فور ٠باع الدعوة إىل االستغفار ،ليدرؾ ما كراء ذلك من رفض كسخرية ككفر كغيظ
كحقد كامتهاف ،4كل ذلك مشوب بشعور حاد كانفعاؿ ٧بمي ٫بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم،
كمصادمة دعوتو ك٧باربتها.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف الكناية عن الصفة الٍب أدهتا يف ىذه اآليات ا٤بذكورة من قبل
ىي كاآليت:
 اإلٯباز كقصد االختصار يف التعبّب. التقرير للمكُب عنو. التهويل كالتصريح بالوعيد. إفادة ا٤ببالغة يف ا٤بعُب ،ألف التعبّب با٤بعُب الكنائي بركادفو كثوابتو لو من القوة كالتأكيد ماليس يف التعبّب عنو باللفظ ا٤بوضوع لو.
 إشارة إىل حقارة شأهنم. -تأكيد اإلعراض كالسخرية كاالستهزاء.

 -1سورة ا٤بنافقوف اآلية.5
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.215
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.541
 يراجع ٌ -4يراجع التصوير البياٍل دراسة ٙبليلية ٤بسائل علم البياف ،أبو موسى ،مكتبة كىبة ط1400(/1ق1980-ـ)،
ص.366
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ثالثا -الكناية عن نسبة:

كىي أف تذكر الصفة كا٤بوصوؼ ،إال أنك بدال من أف تنسب ىذه الصفة لصاحبها،

تنسبها إىل شيء آخر يتعلق با٤بوصوؼ ،كا٤بعُب أف ضابطها يصرح بالصفة كا٤بوصوؼ ،كال يصرح
بالنسبة ا٤بوجودة مع أهنا ىي ا٤برادة ،1كيف ىذا الشأف يقوؿ عبد القاىر ا١برجاٍل" :أهنم يركموف
ً
يح بذلك ،كيكنٌوف عن
كصف الرجل كمد ىحو،
ى
ى
معُب من ا٤بعاٍل الشريفة لو ،فيى ىدعو ىف ٍ
كإثبات ن
التصر ى
كيتوصلوف يف ا١بملة إىل ما أرادكا من
ٔبعلها يف شيء ي ٍشتمل عليو كيتلبٌس بو،
جعلها فيو ٍ
ٌ
يدؽ؟ كمثالو قوؿ زياد
كمسلك ٌ
اإلثبات ،ال من ا١بهة الظاىرة ا٤بعركفة ،بل من طريق ٱبٍفىٍ ،

األعجم:

َّ
رج
الح ٍش ً
إف َّ
ض ًربى ٍ
كالمركءةي كالنَّ ىدل * في قيػبَّ ًة ي
ت على ابٍ ًن ى
الس ى
ماحةى ي
ائب فيو،
أراد ،كما ال ٱبفى ،أ ٍف يثٍبت ىذه ا٤بعاٍل ك
ى
األكصاؼ خبلال للمدكح كضر ى
تصة بو"،2
فيقوؿ :إ ٌف السماحة كا٤بركءة كالندل ّٓموعة يف ابن ا٢ب ٍشرج ،أك مقصورة عليو ،أك ٨ب ٌ
ك٩با يلحظ أف عبد القاىر ا١برجاٍل ع ٌدىا من آّاز ا٢بكمي أك العقلي ،كتبعو كثّب من ا﵀دثْب
كأ٠بوىا آّاز الكنائي ،3كلعل ىذا يعود إىل كوهنا أكثر إيهاما من سابقتها لعدـ اختصاصها
بالذات بقدر اختصاصها ٗبا ٰبيط بو.
كمن أمثلة الكناية يف تفسّب البيضاكم ككظائفها اآليت:

 -1التشنيع:

ً
ت ىعلىٍي ًه يم ّْ
الذلَّةي
ض ًربى ٍ
ص نرا فىًإ َّف لى يك ٍم ىما ىسأىلٍتي ٍم ىك ي
مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :ا ٍىبًطيوا م ٍ
ك بًأىنَّػ يهم ىكانيوا ي ٍك يفرك ىف بًآي ً
ضو
ات اللَّ ًو﴾ ،4قاؿ البيضاكم:
ب ًم ىن اللَّ ًو ذىلً ى
ىكال ىٍم ٍس ىكنىةي ىكبىاءيكا بًغى ى
ى
ٍ
ى ي

"أحيطت ّٔم إحاطة القبة ٗبن ضربت عليو ،أك ألصقت ّٔم ،من ضرب الطْب على ا٢بائط،
٦بازاة ٥بم على كفراف النعمة .كاليهود يف غالب األمر أذالء مساكْب ،إما على ا٢بقيقة أك على
 -1يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البياف ،بكرم الشيخ ،ص ،147علوـ الببلغة٧ ،بي الدين ديب ،أٞبد
٧بمد بلقاسم ،ص ،243كأساليب البياف يف علوـ الببلغة ،حسن عباس ،ص.347
 -2دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ص.306
 -3يراجع ا٤بصدر نفسو ،ص.234 ،233
 -4سورة البقرة اآلية.61
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التكلف ٨بافة أف تضاعف جزيتهم" ،1كيفهم من كبلـ البيضاكم أف الكناية يف ضرب الذلة
كا٤بسكنة عليهم ،كىي كناية عن نسبة كا٤بقصود ّٔا إثبات دٲبومة الذلٌة كا٤بسكنة عليهم ،فكُب
بضرّٔا عليهم مبالغة يف تشنيعهم.
كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :جعلت الذلة ٧بيطة ّٔم مشتملة عليهم ،فهم فيها
كما يكوف يف القبة من ضربت عليو .أك ألصقت ّٔم حٌب لزمتهم ضربة الزب ،كما يضرب
الطْب على ا٢بائط فيلزمو ،فاليهود صاغركف أذالء أىل مسكنة كمدقعة ،إما على ا٢بقيقة ،كإما
لتصاغرىم كتفاقرىم" .2كتبعو النسفي ،كصاحب السراج ا٤بنّب ،3كيوضح ىذا أيضا صاحب
حدائق الركح كالرٰباف بقولو" :ضرّٔما عليهم كناية عن إحاطتهما ّٔم ،كما ٙبيط القبة ٗبن
ضربت عليو".4
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية الكرٲبة ،كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف
فيها كناية عن نسبة ،كالوظيفة الببلغية يف ىذه الصورة الكنائية ىي ا٤ببالغة يف تشنيع أخبلؽ
الشجاعة كبدا عليهم عبلمة الفقر كا٢باجة ،مع
اليهود ،قاؿ ابن عاشور" :ألهنم فقدكا البأس ك ٌ
فإهنم ٤با سئموىا صارت لديهم كالعدـ كلذلك صار ا٢برص ٥بم سجيٌة
كفرة ما أنعم اللٌو عليهم ٌ
ٌ
باقية يف أعقأّم" .5كالوظيفة الببلغية ىي ا٤ببالغة يف التشنيع.

 -2المبالغة:

ً
ً
ً
ب
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :أينىػبّْئي يك ٍم بً ى
ش ٍّر ًم ٍن ذىلً ى
ك ىمثيوبىةن ع ٍن ىد اللَّو ىم ٍن لى ىعنىوي اللَّوي ىكغىض ى
ىض ُّل ىع ٍن ىس ىو ًاء
ك ىش ّّر ىم ىكا نا ىكأ ى
وت أيكلىئً ى
ٍخنىا ًز ىير ىك ىعبى ىد الطَّاغي ى
ىعلىٍي ًو ىك ىج ىع ىل ًم ٍنػ يه يم ال ًٍق ىر ىدةى ىكال ى
السبً ً
يل﴾ ،6أم" :ا٤بلعونوف ،جعل مكاهنم شرا ليكوف أبلغ يف الداللة على شرارهتم" ،7كتبعو
َّ

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.83
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.144
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،النسفي ،ج 1ص ،93السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.65
 -4حدائق الركح كالرٰباف٧ ،بمد األمْب ا٥بررم ،ج 1ص.479
 -5التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.520
 -6سورة ا٤بائدة اآلية.60
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.134
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النسفي ،كصاحب السراج ا٤بنّب .1ككجو آخر ذكره صاحب كتاب ركح البياف حيث يقوؿ:
"ا٤بوصوفوف بتلك القبائح كالفضائح ( ىشّّر ىمكانان) ،جعل مكاهنم شرا ليكوف ابلغ ىف الداللة على
شرارهتم" .2كيف سياؽ اآلية كناية يوضحها الشهاب ا٣بفاجي حيث يقوؿ(" :جعل مكاهنم شرا)
أم :أسند الشرارة إىل ا٤بكاف كجعل شرا ،أل ٌف التمييز يف ا٤بعُب فاعل ،كاثبات الشرارة ٤بكاف
الشيء كناية عن إثباهتا لو كقو٥بم :سبلـ على آّلس العايل ،كآّد بْب برديو كاف شرىم أثر يف
مكاهنم أك عظم حٌب صار متجسما" ،3كىذا ما أشار إليو القا٠بي بقولو" :إثبات الشرارة
للمكاف كناية عن إثباهتا ألىلو ،كقو٥بم( :سبلـ على آّلس العايل) ك (آّد بْب برديو) كأف
شرىم أثٌر يف مكاهنم أك عظم حٌب صار متجسما! كقيل :ا٤براد با٤بكاف ٧بل الكوف كالقرار الذم
يؤكؿ أمرىم إىل التمكن فيو".4
كمن خبلؿ ما سبق ،يتضح من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآلية كناية عن نسبة ،كالوظيفة الببلغية يف
ىذه الكناية ىي تأكيد ا٤ببالغة .
 -3التعظيم:

ٍحاقَّةي﴾ ،5كقاؿ
ٍحاقَّةي ىكما أى ٍد ى
راؾ ىما ال ى
ٍحاقَّةي ىما ال ى
كمثاؿ ذلك أيضا قولو تعاىل﴿ :ال ى
البيضاكم" :الساعة أك ا٢بالة الٍب ٰبق كقوعها ،أك الٍب ٙبق فيها األمور أم تعرؼ حقيقتها ،أك
تقع فيها حواؽ األمور من ا٢بساب كا١بزاء على ا ًإلسناد آّازم ،6كيفهم من كبلـ البيضاكم أف
ا٢باقة تعِب الساعة ،كىي كصف للساعة ،كمن مث فهي ٚبصيص الصفة با٤بوصوؼ عن طريق
الكناية عن نسبة .كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :الساعة الواجبة الوقوع الثابتة آّيء ،الٍب

 -1يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،457السراج ا٤بنّب ،مشس الدين الشربيِب ،ج1
ص.384
 -2ركح البياف ،إ٠باعيل حقي الربكسوم ،ج 2ص.411
3
الشهاب على ت ٍفسّب البيضاكم ،ا٣بفاجي ،ج 3ص.259
 حاشية ٌ٧ -4باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 4ص.182
 -5سورة ا٢باقة اآليات.3 ،2 ،1
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.239
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ىي آتية ال ريب فيها" ،1كيتفق البيضاكم مع الز٨بشرم يف إرادة التفخيم كالتعظيم لشأف يوـ
القيامة.
ك٦بمل القوؿ أف البيضاكم استعاف بأداة الكناية ،ألهنا تضفي على ا٤بعُب ٝباال كتزيده
قوة ،كتتحقق ّٔا مقاصد كأىداؼ ككظائف ببلغية فريدة ،كتجسيد ا٤بعاٍل كإبرازىا يف صورة
٧بسوسة تزخر با٢بياة كا٢بركة ،كٚبرج ا٤بعُب من العموـ إىل الغموض .كما أهنا تقدـ ا٢بقائق
ا٤بقركنة بدليلها ،كذلك أدعى إىل تصديقها كثباهتا يف النفس ،كألهنا أبلغ من ا٢بقيقة كالتصريح،
حيث الكبلـ ا٤بقركف بدليلو أقول من الكبلـ العارم عن الدليل كالربىاف ،كيعترب طريقا من طرؽ
اإلٯباز كاالختصار ،ككسيلة لئلقناع كالتأثّب .ك٩با يعزز الوظيفة الببلغية ىنا ا٤ببالغة يف التصوير.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.588
ٌ -
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المبحث الخامس :التعريض
توطئة:

كىو من ا٤بباحث الٍب تتوقف على ا٤ببلحظة كٙبسس ظبلؿ الَباكيب ،كاستشعارىا ،كما
فهم بواسطة السياؽ كقرائن األحواؿ فهو التعريض ،كلتحديد مفهومو ،البد أف ننطلق من
التعريف اللغوم كاالصطبلحي.
-ماىية التعريض:

لغة :قاؿ ابن فارس" :العْب كالراء كالضاد بناء كثر فركعو ،كىي مع كثرهتا ترجع إىل أصلكاحد ،كىو العرض الٌذم ٱبالف الطٌوؿ" ،1كقاؿ ابن منظور" :التعريض :خبلؼ التصريح.
كا٤بعاريض :التورية بالشيء عن الشيء .كيف ا٤بثل ،كىو حديث ٨برج عن عمراف بن حصْب،
مرفوع( :إف يف ا٤بعاريض ٤بندكحة عن الكذب) ،أم :سعة" ،2كقد حدده الرازم بقولو" :التعريض
يف اللغة ضد التصريح ،3"...أم التعريض خبلؼ للتصريح.

نستنتج من ىذه األقواؿ أف التعريض يقابل التصريح ،فما مل يصرح بو فهو تعريض ،كىو
قريب من التعريض اصطبلحا.

-اصطالحا :نقل الببلغيوف كا٤بفسركف ا٤بعُب اللغوم للتعريض ،كمل يستخدموه كمصطلح لو ،كما

يعترب من األساليب الٍب عرفها العرب األكائل ،حيث عرفو العلوم بقولو" :التعريض ىو ا٤بعُب
ا٢باصل عند اللفظ ال بو" ،4كعرفو ابن األثّب فقاؿ" :ىو اللفظ الداؿ على الشيء من طريق
ا٤بفهوـ بالوضع ا٢بقيقي كآّازم" ،5مث يضيف قائبل" :التعريض أخفى من الكناية؛ ألف داللة
الكناية لفظية كضعية من جهة آّاز ،كداللة التعريض من جهة ا٤بفهوـ ال بالوضع ا٢بقيقي كال

 -1مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 4ص.269
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 7ص.183
 -3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 6ص.129
 -4الطراز ،العلوم ،ج 1ص.194
 -5ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.186
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آّازم ،كإ٭با ٠بي التعريض تعريضا؛ ألف ا٤بعُب فيو يفهم من عرضو أم :من جانبو ،كعرض كل
شيء جانبو".1
كيرل ا١باحظ أ ٌف الكناية كالتعريض من باب ال يعمبلف يف العقوؿ عمل اإلفصاح
كالكشف ،2فقد كضع الكناية يف مقابل اإلفصاح ،كجعل التعريض يف مقابل الكشف .أما ابن
قتيبة فقد جعل التعريض من باب الكناية ،إذ يقوؿ" :كمن ىذا الباب التعريض ،كالعرب تستعملو
يف كبلمها كثّبا ،فتبلغ إرادهتا بوجو ىو ألطف كأحسن من الكشف كالتصريح" ،3كأشار إىل ىذا
كيعرض بو كال
الغرض أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،إذ قاؿ" :الكناية كالتعريض كىو أف يكُب عن الشيء ٌ
يصرح ،على حسب ما عملوا باللٌحن كالتٌورية عن الشيء .كما فعل العنربم إذ بعث إىل قومو
كصرة رمل كحنظلة ،يريد :جاءتكم بنو حنظلة ىف عدد كثّب ،ككثرة الرمل كالشوؾ".4
بصرة شوؾ ٌ
ٌ
مصرحا بذ ٍكرىا ،مكشوفا عن
كيقوؿ عبد القاىر ا١برجاٍل" :ككما أ ٌف الصفة إذا مل تأتك ٌ
كجهها ،كلكن مدلوال عليها بغّبىا ،كاف ذلك أفخم لشأهنا ،كألطف ٤بكاهنا ،ككذلك إثباتك
الصفة للشيء ثبتها لو ،إذا مل ت ٍلقو إىل السامع صرٰبا ،كجئت إليو من جانب التعريض كالكناية
يقل قليلو ،كال ٍٯبهل
كالرمز كاإلشارة ،كاف لو من الفضل كا٤بزيٌة ،كمن ٍ
ا٢بسن كالركنق ،ما ال ٌ
5
كصف الرجل كم ٍدحو ،كإثبات معُب من ا٤بعاٍل الشريفة
موضع الفضيلة فيو"  ،كا٤بعُب أهنم يركموف ٍ
ٔبعلها يف شيء ي ٍشتمل عليو كيتلبٌس بو،
التصريح بذلك ،كيكنٌوف عن جعلها فيو ٍ
لو ،فيدعوف ٍ
كيتوصلوف يف ا١بملة إىل ما أرادكا من اإلثبات ،ال من ا١بهة الظاىرة ا٤بعركفة ،بل من طريق ٱبٍفى،
ٌ
6
يدؽ  ،كمثالو قوؿ زياد األعجم:
كمسلك ٌ
ٍ
َّ
رج
الح ٍش ً
إف َّ
ض ًربى ٍ
كالمركءةي كالنَّ ىدل * في قيػبَّ ًة ي
ت على ابٍ ًن ى
الس ى
ماحةى ي

 -1ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.187
 -2يراجع البياف كالتبيْب ،ا١باحظ ،ج 1ص.87
 -3تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ج 1ص.163
 -4الصناعتْب ،أبو ىبلؿ العسكرم ،ج 1ص.368
 -5دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،ج 1ص.306
 -6يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.307 ،306
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كذكر الز٨بشرم أف ىناؾ فرقا بْب الكناية كالتعريض ،إذ قاؿ" :الكناية أف تذكر الشيء
بغّب لفظو ا٤بوضوع لو ،كقولك( :طويل النجاد كا٢بمائل) لطوؿ القامة ،ك(كثّب الرماد)
للمضياؼ .كالتعريض أف تذكر شيئا تدؿ بو على شيء مل تذكره ،كما يقوؿ ا﵀تاج للمحتاج
إليو :جئتك ألسلم عليك ،كألنظر إىل كجهك الكرَل".1
كيرل اإلماـ البيضاكم أف ىناؾ اختبلؼ بْب الكناية كالتعريض ،حيث يقوؿ يف اآلية:
ضتم بً ًو ًمن ًخطٍب ًة الن ً
ً
ّْساء أ ٍىك أى ٍكنىػ ٍنتي ٍم فًي أىنٍػ يف ًس يك ٍم ىعلً ىم اللَّوي أىنَّ يك ٍم
ٍ ى
ناح ىعلىٍي يك ٍم فيما ىع َّر ٍ ي ٍ
﴿كال يج ى
ى
2
ً
ستى ٍذ يكركنىػه َّن ك ً
كى َّن ًس ِّرا إًالَّ أى ٍف تىػ يقوليوا قىػ ٍوالن ىم ٍع يركفان﴾ " ،التعريض كالتلويح إيهاـ
لك ٍن الَّ تيواع يد ي
ى ي ي ى
ا٤بقصود ٗبا مل يوضع لو حقيقة كال ٦بازان ،كقوؿ السائل جئتك ألسلم عليك ،كالكناية ىي الداللة
على الشيء بذكر لوازمو كركادفو ،كقولك الطويل النجاد للطويل ،ككثّب الرماد للمضياؼ"،3
كا٤بقصود ىنا أف التعريض ضد التصريح ،كالكناية ىي لفظ أطلق كأريد بو الزـ معناه.
كذىب السكاكي إىل أبعد من ذلك ،حيث أشار إىل أف الكناية تتنوع إىل :تعريض،
تلويح ،رمز ،إٲباء ،إذ قاؿ" :مٌب كانت الكناية عرضية على ما عرفت كاف إطبلؽ اسم التعريض
عليها مناسبا كإذا مل تكن كذلك نظر فإف كانت ذات مسافة بينها كبْب ا٤بكُب عنو متباعدة
لتوسط لوازـ كما يف كثّب الرماد كأشباىو كاف إطبلؽ اسم التلويح عليها مناسبا ،ألف التلويح ىو
أف تشّب على غّبؾ عن بعد كإف كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من ا٣بفاء كنحو عريض القفا
كعريض الوسادة كاف إطبلؽ اسم الرمز عليها منسبا ألف الرمز ىو أف تشّب على قريب منك على
سبيل ا٣بفية".4
السكاكي ،حيث جعل الكناية كالتعريض كبلٮبا من موضوع
ك٣بٌص القزكيِب تعريف ٌ
كاحد ،كبْب أف ا٤بوصوؼ يكوف مذكورا ،كقد يكوف غّب مذكور ،كما يف قولو تعاىل﴿ :فً ًيو يى ندل
5
لًلٍمت ًَّق َّ ً
ين ييػ ٍؤًمنيو ىف بًالٍغىٍي ً
فسر الغيب بالغيبة ،أم :يؤمنوف مع الغيبة عن حضرة
إذا
،
ب﴾
ين الذ ى
ي ى
ٌ

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.283
 تفسّب ٌ -2سورة البقرة اآلية.235
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.146
 -4مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.647
 -5سورة البقرة اآلية.2
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النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أك أصحابو رضي ا﵁ عنهم ،أم :ىدل للمؤمنْب عن إخبلص ال
ا٤بؤمنْب عن نفاؽ.1
كما ذىب إليو ابن األثّب من قبل ،ىو األكىل ،ألنو بتعريفو للتعريض ،يثّب مسألة ىامة
بالنسبة للكناية ،فهل ىي من أقساـ آّاز أك ا٢بقيقة؟ أك أهنا ٙبمل على ا٢بقيقة كآّاز ،ككل
منهما ٰبقق ا٤بعُب ا٤براد ،كيفهم من كبلمو أف ىناؾ فركقا ٩بيزة بْب التعريض كالكناية ،منها:2
أ -إف الكناية عنده تقع يف آّاز ،كأف التعريض ليس منو شيء ،ألنو يفهم من جهة القرينة
العرضية فبل عبلقة لو باللفظ يف حقيقتو ك٦بازه.
ب -إف الكناية تقع يف ا٤بفرد كا٤بركب ،بينما ٱبتص التعريض بوقوعو يف ا٤بركب فحسب.
ج -إف التعريض أخص من الكناية ،ألف داللة الكناية تعرؼ عن طريق اللفظ ،كالتعريض يفهم
عن طريق اإلشارة ،كما دؿ عليو اللفظ يكوف أكضح ٩با ال يدؿ عليو اللفظ كإف علم بداللة
أخرل.
بيد أف ىناؾ فرقا جوىريا بينهما ،فهما كإف كاف كل كاحد منهما يفهم من الكبلـ ،كال
تدؿ عليو األلفاظ داللة حقيقة ،إال أف بينهما فرقا ،كالذين أشاركا إىل ىذا االختبلؼ بينهما
كأظهركا ما بينهما من فركؽ ،ابن رشيق الذم فصل بْب التعريض كالكناية ،3كابن األثّب الذم
كشف عن الفركؽ ا٤بميٌزة بْب الكناية كالتعريض.4
كّٔذا قد نستنتج كنقوؿ بأنو قد تباينت آراء علماء الببلغة كا٤بفسرين بشأف التعريض،
فقد ٙبدث عنو عبد القاىر ا١برجاٍل كجعلو مع الكناية ،كتبعو السكاكي كالقزكيِب ،كأما ابن
األثّب كٰبي بن ٞبزة العلوم ،فقد فرقا بْب الكناية كالتعريض.
كا٤ببلحظ أهنما أظهرا أف الكناية تتعلق باللفظ كىي تقع يف ا٤بفرد كا٤بركب ،كالتعريض
أخص من الكناية كيدرؾ من جهة القرينة ،كىو ال يقع يف اللفظ ا٤بفرد.

 -1يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.357 ،356
 -2يراجع ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ص.380
 -3يراجع العمدة يف ٧باسن الشعر كآدابو كنقده ،ابن رشيق ،ص.303
 -4يراجع ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.191
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الوظائف البالغية للتعريض في تفسير البيضاكم:كبْب كظائفو الببلغية ،من أجل التأثّب يف
لقد تعرض البيضاكم للتعريض بكثرة يف تفسّبه ٌ
النفوس ،كإقناع ا٤بتلقي ،كنذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر اآليت:

 -1االزدراء كإقامة الحجة:

ًً ً ً ً
اؿ بى ٍل فىػ ىعلىوي ىكبً ييريى ٍم
يم قى ى
ت فىػ ىعل ى
مثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :قىاليوا أىأىنٍ ى
ٍت ىى ىذا بآل ىهتنىا يىا إبٍػ ىراى ي
وى ٍم إً ٍف ىكانيوا يىػ ٍن ًط يقو ىف﴾ ،1قاؿ البيضاكم" :أسند الفعل إليو ٘بوزان ألف غيظو ٤با رأل
اسأىلي ي
ىى ىذا فى ٍ
من زيادة تعظيمهم لو تسبب ٤بباشرتو إياه ،أك تقريران لنفسو مع االستهزاء كالتبكيت على أسلوب
تعريضي كما لو قاؿ لك من ال ٰبسن ا٣بط فيما كتبتو ٖبط رشيق :أأنت كتبت ىذا فقلت بل
كتبتو أنت" ،2كقد عاًف الز٨بشرم يف كشافو كجو السياؽ يف اآلية الكرٲبة ،إذ يقوؿ" :ىذا من
معاريض الكبلـ كلطائف ىذا النوع ال يتغلغل فيها إال أذىاف الراضة من علماء ا٤بعاٍل .كالقوؿ
فيو أ ٌف قصد إبراىيم صلوات ا﵁ عليو مل يكن إىل أف ينسب الفعل الصادر عنو إىل الصنم ،كإ٭با
قصد تقريره لنفسو كإثباتو ٥با على أسلوب تعريضى يبلغ فيو غرضو من إلزامهم ا٢بجة
كتبكيتهم".3
كقاؿ الطاىر بن عاشور يف تفسّبهٌ " :أما اإلخبار بقولو فعلو كبّبىم ىذا فليس كذبا كإف
تستقر بأكاخرىا كما يعقبها ،فإنٌو ٤با
كاف ٨بالفا للواقع كالعتقاد ا٤بتكلٌم أل ٌف الكبلـ كاألخبار إٌ٭با ٌ
ٌ
مهد لذلك كبلما ىو جار على الفرض كالتٌقدير فكأنٌو
قصد تنبيههم على خطأ عبادهتم لؤلصناـ ٌ
فلما حصل االعتداء عليهم ٗبحضر
قاؿ :لو كاف ىذا إ٥با ٤با رضي باالعتداء على شركائوٌ ،
بالصدؽ مل يكن ذلك من
كبّبىم ٌ
تعْب أف يكوف ىو الفاعل لذلك ...فإذا كاف ا٣برب يعقب ٌ
الكذب بل كاف تعريضا" ،4كا٤بقصود ىنا أ ٌف إبراىيم عليو السبلـ أراد أف ينبٌههم عن خطئهم،
كىذا ال يعترب كذبا ،كإ٭با تعريضا ٥بم.

 -1سورة األنبياء اآليتاف.63 ،62
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.55
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.124
 ٌ -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 17ص.102
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كمن خبلؿ ما سبق؛ ك٩با يتضح من أقواؿ ا٤بفسرين ،أف يف اآلية الكرٲبة تعريض ،حيث
أراد إبراىيم عليو السبلـ أف يبْب ٥بم أنٌو من ال يتكلم كال يعلم ،ليس ٗبستحق للعبادة ،كال يصح
يف العقل أف يطلق عليو إاله ،فأخرج الكبلـ ٨برج التعريض ٥بم.
كمن الوظائف الببلغية يف ىذه اآلية ما يلي:
 الذـ كاالزدراء با٤بعرض بو. التلويح بالغّب. -االستهزاء كالتبكيت ،كإقامة ا٢بجة عليهم.

 -2التلطف كاالحتراز:

﴿كما لً ىي ال أى ٍعبي يد الَّ ًذم فىطىىرنًي ىكإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف﴾ ،1أم:
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
"تلطف يف ا ًإلرشاد بإيراده يف معرض ا٤بناصحة لنفسو كإ٧باض النصح ،حيث أراد ٥بم ما أراد ٥با
كا٤براد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إىل عبادة غّبه كلذلك قاؿ :ىكإًلىٍي ًو تػيٍر ىجعيو ىف مبالغة يف
التهديد" ،2كجاء يف حاشية الشهاب على تفسّب البيضاكم" :عرب عن عداكهتم كضررىم ٥بم ٗبا
ذكر من كصف نفسو بو على طريق التعريض" ،3كللطاىر بن عاشور كبلـ لطيف ٰبسن إيراده يف
ىذه ا٤بسألة ،كذلك حيث يقوؿ" :كىذا ا٣بىرب مستعمل يف التٌعريض ّٔم كأنَّو يقوؿ( :كما يل ال
أعبد ،كما لكم ال تعبدكف الٌذم فطركم) بقرينة قولو ( :ىكإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف) ،إذ جعل اإلسناد إىل
عرض" .4كمن الوظائف الببلغية الٍب ٌأدهتا ىذه األداة يف اآلية الكرٲبة ما
ضمّبىم تقوية ٤بعُب التٌ ٌ
يلي:
 التلطف كاالحَباز عن ا٤بخاشنة. آّادلة الٍب ٚبالف ا٢بكمة ا٤بأمورة ّٔا يف الدعوة إىل ا﵁ ،كىذه كظيفة حجاجية إقناعية. -ا٤ببالغة يف التهديد.

 -1سورة يس اآلية.22
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.266
 -3حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم ،ا٣بفاجي ،ج 7ص.16
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 22ص.368
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 -2الحجاجية كاإلقناع:

قاؿ
ىسمائً ًه ٍم ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل :ى
﴿قاؿ يا ى
ىسمائً ًه ٍم فىػلى َّما أىنٍػبىأ يىى ٍم بًأ ٍ
آد يـ أىنٍبًٍئػ يه ٍم بًأ ٍ
الس ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكأى ٍعلى يم ما تيػ ٍب يدك ىف ىكما يكنٍتي ٍم تى ٍكتي يمو ىف﴾،1
ب َّ
أىلى ٍم أىقي ٍل لى يك ٍم إًنّْي أى ٍعلى يم غىٍي ى
كالشاىد يف قولو (إً ٍّْل أ ٍىعلى يم ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف) ،قاؿ البيضاكم" :لكنو جاء بو على كجو أبسط
ليكوف كا٢بجة عليو ،فإنو تعاىل ٤با علم ما خفي عليهم من أمور السماكات كاألرض ،كما ظهر
٥بم من أحوا٥بم الظاىرة كالباطنة علم ما ال يعلموف ،كفيو تعريض ٗبعاتبتهم على ترؾ األكىل ،كىو
أف يتوقفوا مَبصدين ألف يبْب ٥بم" ،2كتبعو يف ىذا الغرض القا٠بي يف ٧باسن التأكيل.3
ككجو آخر ذكره الطاىر بن عاشور يف اآلية الكرٲبة ،إذ قاؿ" :كإٌ٭با جيء باإلٝباؿ قبل
ظهور الربىاف كجيء بالتٌفصيل بعد ظهوره على طريقة ا٢بجاج كىو إٝباؿ ال ٌدعول كتفصيل
السامع بأف ٰبملها على ا٤ببالغة ك٫بوىا كبعد
يتطرقها ٌ
النٌتيجة ،أل ٌف ال ٌدعول قبل الربىاف قد ٌ
شك ٌ
يتبجح عليو بسلطاف برىانو فإ ٌف
يصح للم ٌدعي أف يوقف ا﵀جوج على غلطو ك٫بوه كأف ٌ
الربىاف ٌ
للحق صولة" ،4كإذا حللنا كبلـ الطاىر بن عاشور كجدناه يشّب إىل التعريض يف ىذه اآلية
ٌ
الكرٲبة.
يعزز كظيفتو الببلغية ىنا ما يلي:
ك٩بٌا ٌ
 الوظيفة ا٢بجاجية اإلقناعية. ا٤بعاتبة كا٤ببلمة. -3التعظيم:

ضهم علىى بػع و ً
الر يس يل فى َّ
ٍك ُّ
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :تًل ى
ض م ٍنػ يه ٍم ىم ٍن ىكلَّ ىم اللَّوي
ضلٍنىا بىػ ٍع ى ي ٍ ى ى ٍ
ض يهم ىدرج و
ات﴾ ،5قاؿ البيضاكم" :خصصناه ٗبنقبة ليست لغّبه ،كأف فضلو على غّبه
ىكىرفى ىع بىػ ٍع ى ٍ ى ى
من كجوه متعددة ،أك ٗبراتب متباعدة .كىو ٧بمد صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم ،فإنو خصو بالدعوة
 -1سورة البقرة اآلية.33
 -2تفسر البيضاكم ،ج 1ص.70
٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 1ص.288
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 1ص.416
 -5سورة البقرة اآلية.253
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العامة كا٢بجج ا٤بتكاثرة كا٤بعجزات ا٤بستمرة ،كاآليات ا٤بتعاقبة بتعاقب الدىر ،كالفضائل العلمية
كالعملية الفائتة للحصر ،1كاإلّٔاـ لتفخيم شأنو كأنو العلم ا٤بتعْب ٥بذا الوصف ا٤بستغِب عن
التعيْب.
كإذا حللنا كبلـ البيضاكم ،كجدناه يشّب يف ىذه اآلية إىل التعريض ،فسياقها قد أريد بو
سيدنا ٧بمد صلى ا﵁ عليو كسلم ،فلم يصرح با٠بو ،بل عرض تعظيما لو كإعبلء لقدره.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم ،إذ قاؿ" :كالظاىر أنو أراد ٧بمدان صلى اللَّو عليو
كسلم ،ألنو ىو ا٤بفضل عليهم ،حيث أكتى ما مل يؤتو أحد من اآليات ا٤بتكاثرة ا٤برتقية إىل ألف
آية أك أكثر .كلو مل يؤت إال القرآف كحده لكفى بو فضبل منفيان على سائر ما أكتى األنبياء ،ألنو
ا٤بعجزة الباقية على كجو الدىر دكف سائر ا٤بعجزات ،كيف ىذا اإلّٔاـ من تفخيم فضلو كإعبلء
قدره ما ال ٱبفى٤ ،با فيو من الشهادة على أنو العلم الذم ال يشتبو ،كا٤بتميز الذم ال يلتبس"،2
كقد تبعهما النسفي يف تفسّبه مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،3كرأل أ ٌف اآلية من قبيل التعريض.
كمن أبرز السمات الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ما يلي:
 التعظيم كإعبلء القدر. -اإلّٔاـ كالتفخيم.

 -4الرفض:

َّ ً
ش نرا ًمثٍػلىنىا
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فىػ ىق ى
ين ىك ىف يركا ًم ٍن قىػ ٍوًم ًو ىما نىػ ىر ى
اؾ إًَّال بى ى
اؿ ال ىٍم ىَلي الذ ى
ً ً
َّ ً
ض ول بى ٍل نىظينُّ يك ٍم
ىكىما نىػ ىر ى
م َّ
الرأٍ ًم ىكىما نىػ ىرل لى يك ٍم ىعلىٍيػنىا ًم ٍن فى ٍ
اؾ اتَّػبىػ ىع ى
ك إًَّال الذ ى
ين يى ٍم أ ىىراذلينىا بىاد ى
ًً
ين﴾ ،4قاؿ البيضاكم" :ال مزية لك علينا ٚبصك بالنبوة ككجوب الطاعة" ،5نستشف من
ىكاذب ى
كبلـ البيضاكم ،أف يف اآلية تعريض ،كأشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم ،إذ قاؿ" :تعريض بأهنم

 -1يراجع تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.152
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.297
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.208
 -4سورة ىود اآلية.27
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.132
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أحق منو بالنبوة كأ ٌف ا﵁ لو أراد أف ٯبعلها يف أحد من البشر ١بعلها فيهم" ،1كا٤بعُب أف غرض
ىؤالء أف ال يقوـ عليهم حجة بأف منهم من صدقو كآمن بو.
كعموما فإ ٌف ىذه اآلية الكرٲبة فيها تعريض كما ذكرنا آنفا ،إال أف البيضاكم مل يصرح
باللفظ ،كإ٭با فهم من السياؽ ،ككانت كظيفتو الببلغية الرفض كعدـ اعَبافهم بو.

 -5النفي:

كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :ما ىكا ىف إًبػر ًاىيم يػه ً
ص ىرانًيِّا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما
وديِّا ىكىال نى ٍ
ٍى ي ىي
ى
كما ىكا ىف ًمن الٍم ٍش ًركًين﴾ ،2الشاىد يف قولو( :كما كا ىف ًمن الٍم ٍش ًركً
ْب) ،يقوؿ البيضاكم:
ى ي ى
ىى
ى
ى ي
ى
"تعريض بأهنم مشركوف ًإلشراكهم بو عزيران كا٤بسيح كرد الدعاء ا٤بشركْب أهنم على ملة إبراىيم

عليو السبلـ" ،3كيرل الز٨بشرم أنو ٯبوز أف يكوف من باب التعريض ،كمعناه :اشهدكا كاعَبفوا
بأنكم كافركف حيث توليتم عن ا٢بق بعد ظهوره ،4ككذلك ذكر ٫بوه الرازم ،إذ قاؿ" :كىو
تعريض بكوف النٌصارل مشركْب يف قو٥بم بإ٥بيٌة ا٤بسيح كبكوف اليهود مشركْب يف قو٥بم
بالتٌشبيو".5
يعزز كظيفتو الببلغية
كبعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ،فإ ٌف يف اآلية تعريض ،ك٩با ٌ
اىيم عليو الصبلة كالسبلـ.
ىو النفي كالردّّ على ا ٌدعاء ا٤بشركْب ،كأ ٌف ا٤بسلمْب على ملٌة إبر ى
 -6التسليم كاإلذعاف:

الس ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض قي ًل اللَّوي ىكإًنَّا أ ٍىك
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :قي ٍل ىم ٍن يىػ ٍريزقي يك ٍم ًم ىن َّ
ض و
الؿ يمبًي ون﴾ ،6قاؿ البيضاكم" :كإف أحد الفريقْب من ا٤بوحدين
دل أ ٍىك فًي ى
إًيَّا يك ٍم لى ىعلى يى ن
ا٤بتوحد بالرزؽ كالقدرة الذاتية بالعبادة ،كا٤بشركْب بو ا١بماد النازؿ يف أدٌل ا٤براتب ا ًإلمكانية لعلى

أحد األمرين من ا٥بدل كالضبلؿ ا٤ببينْب ،كىو بعد ما تقدـ من التقرير البليغ الداؿ على من ىو

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.388
 ٌ -2سورة آؿ عمراف اآلية.67
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.22
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.371
 يراجع ٌ -5مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 8ص.253
 -6سورة سبأ اآلية.24
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على ا٥بدل كمن ىو يف الضبلؿ أبلغ من التصريح ألنو يف صورة االنصاؼ ا٤بسكت للخصم
ا٤بشاغب" ،1يفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية تعريض.
كقد جاء كبلـ البيضاكم موافقا لكبلـ الز٨بشرم الذم يقوؿ" :كىذا من الكبلـ ا٤بنصف
الذم كل من ٠بعو من مواؿ أك مناؼ قاؿ ٤بن خوطب بو :قد أنصفك صاحبك ،كيف درجو بعد
تقدمة ما قدـ من التقرير البليغ :داللة غّب خفية على من ىو من الفريقْب على ا٥بدل كمن ىو
يف الضبلؿ ا٤ببْب ،كلكن التعريض كالتورية أفضل" ،2كيشّب البيضاكم ىنا أ ٌف اآلية ٙبمل نوعْب
كٮبا :التعريض كالتورية.
ككجو آخر ذكره الطاىر بن عاشور ،حيث قاؿ" :كىذا اللوف من الكبلـ يس ٌمى الكبلـ
كيسمى يف علم
ا٤بنصف كىو أف ال يَبؾ آّادؿ ٣بصمو موجب تغيٌظ كاحتداد يف ا١بداؿٌ ،
ا٢بجة قرينة كاضحة" ،3كىذا ما ذىب
ا٤بناظرة إرخاء العناف للمناظر ،كمع ذلك فقرينة إلزامهم ٌ
إليو السكاكي ،إذ قاؿ" :كيسمى ىذا النوع من ا٣بطاب ا٤بنصف"4؛ ألنو يوجب أف ينصف
با١بدؿ
صم إىل ٍاإل ٍذعاف كالتٌ ٍسليم كىو شبيو ٍ
است ٍدراجا استدراجو ٍ
ا٣ب ٍ
الٍمخاطب إذا رجع إىل ن ٍفسو ٍ
ا٣بطابيٌة" ،5كىذا ذكره أيضا صاحب تفسّب حدائق الركح كالرٰباف،
تصرؼ يف الٍمغالطات ٍ
ألنٌو ٌ
إذ قاؿ" :كىو فن يعترب من الببلغة ٧بورىا الذم تدكر عليو؛ ألنو يستدرج ا٣بصم كيضطره إىل
اإلذعاف كالتسليم ،كالعزكؼ عن ا٤بكابرة كاللجاج ،فإنو ٤با ألزمهم ا٢بجة خاطبهم بالكبلـ
ا٤بنصف الذم يقوؿ من ٠بعو ا٤بخاطب بو :قد أنصفك صاحبك ،كقوؿ الرجل لصاحبو :أنا
كأنت أحدنا لكاذب ،كأبرزه يف صورة اإلّٔاـ ألجل اإلنصاؼ يف الكبلـ" .6كّٔذا نستنتج أف
اإلماـ البيضاكم يتفق مع الببلغيْب يف تفسّبه ٥بذه اآلية ،كما يتفق معهم يف تطبيق الكبلـ على
مقتضى ا٢باؿ.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.247
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.581
 ٌ -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 22ص.191
 -4مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ج 1ص.246
 -5يراجع الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 2ص.195
 -6حدائق الركح كالرٰباف يف ركايب علوـ القرآف٧ ،بمد ا٥بررم ،ج 28ص.222
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كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذه اآلية الكرٲبة ،ما يلي:
 ٞبل ا٤بخاطىب على العدؿ إذا تفكر يف األمر. االضطرار إىل اإلذعاف كالتسليم. -إبراز صورة اإليهاـ ألجل اإلنصاؼ يف الكبلـ.

 -7الوعيد:

ًً
ك لى يه ىو
ين ىكإً َّف ىربَّ ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :إً َّف فًي ذلً ى
ك ىآليىةن ىكما كا ىف أى ٍكثىػ يريى ٍم يم ٍؤمن ى
الٍع ًزيز َّ ً
يم﴾ ،1كالشاىد قولو( :إف يف ذلك آلية) ،قاؿ البيضاكم٢" :بجة كعظة ٤بن أراد أف
ى ي
الرح ي

يستبصر ّٔا كيعترب ،فإهنا جاءت على أنظم ترتيب كأحسن تقرير ،يتفطن ا٤بتأمل فيها لغزارة علمو
٤با فيها من ا ًإلشارة إىل أصوؿ العلوـ الدينية كالتنبيو على دالئلها كحسن دعوتو للقوـ كحسن
٨بالقتو معهم ككماؿ إشفاقو عليهم كتصور األمر يف نفسو ،كإطبلؽ الوعد كالوعيد على سبيل
ا٢بكاية تعريضان كإيقاظان ٥بم ليكوف أدعى ٥بم إىل االستماع كالقبوؿ" ،2كتبعو يف ىذا الغرض كل
من القا٠بي ،كصاحب (فتح البياف يف مقاصد القرآف).3
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف فيها
السمات الببلغية ٥بذا التعريض يف اآلية الكرٲبة ٪بد:
تعريض ،كمن ٌ
 الوعد كالوعيد. التسلية للرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم. تصوير األمر كتعظيمو. -8المبالغة:

ع ًم ٍنػ يه ٍم
كد فىػ ىف ًز ى
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :إً ٍذ ىد ىخليوا ىعلىى ىد ياك ى
ضنىا ىعلىى بىػ ٍع و
ٍح ّْق ىكىال تي ٍش ًط ٍط ىك ٍاى ًدنىا
بىػغىى بىػ ٍع ي
ض فى ٍ
اح يك ٍم بىػ ٍيػنىػنىا بًال ى

صم ً
اف
قىاليوا ىال تى ىخ ٍ
ف ىخ ٍ ى
ً
الصر ً
ً
اط﴾،4
إلىى ىس ىواء ّْ ى

 -1سورة الشعراء اآلية.102
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.143
 -3يراجع ٧باسن التأكيل ،أبو الربكات القا٠بي ،ج 7ص ،465فتح البياف يف مقاصد القرآف ،حسن خاف ،ج9
ص.395
 -4سورة ص اآلية.22
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ضنىا ىعلىى بىػ ٍع و
ض) ،قاؿ البيضاكم" :كىو على الفرض كقصد التعريض إف
كالشاىد قولو( :بىػغىى بىػ ٍع ي
كانوا مبلئكة كىو ا٤بشهور" ،1كتساءؿ الز٨بشرم يف ىذه اآلية ،إذ قاؿ" :فإف قلت :مل جاءت
على طريقة التمثيل كالتعريض دكف التصريح؟ قلت :لكوهنا أبلغ يف التوبيخ ،من قبل أف التأمل إذا
ٌأداه إىل الشعور با٤بعرض بو ،كاف أكقع يف نفسو ،أشد ٛبكنا من قلبو ،كأعظم أثرا فيو ،كأجلب
الحتشامو كحيائو ،كأدعى إىل التنبو على ا٣بطأ فيو من أف يبادره بو صرٰبا ،مع مراعاة حسن
األدب بَبؾ آّاىرة" ،2كتبعهما يف ىذا الغرض كبل من النسفي ،كالشوكاٍل ،كصاحب تفسّب
(ركح البياف) ،3كا٤بعُب ،بغى أحدٮبا على اآلخر :من معاريض الكبلـ ،ال من ٙبقيق البغي من
أحدٮبا.
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شركح ىؤالء ا٤بفسرين ،أف يف اآلية الكرٲبة تعريض،
كمن أبرز الوظائف الببلغية ىنا ،ا٤ببالغة يف أداء معُب التعريض.
 -9التخويف:

ىؤ ً
كمثاؿ ذلك قولو تعاىل﴿ :فى ىدعا ىربَّوي أ َّ
الء قىػ ٍوهـ يم ٍج ًريمو ىف﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :كىو
ىف ي

تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه بو كلذلك ٠باه دعاء" ،5كأشار إىل ىذا الغرض الطاىر
بأهنم استوجبوا
الَبكيب ا٤بستعمل يف التٌعريض ٌ
بن عاشور ،إذ قاؿ" :دعا ربٌو ٗبا ٯبمعو ىذا ٌ
تسليط العقاب الٌذم يدعو بو ال ٌداعي ،فاإلخبار عن كوهنم قوما ٦برمْب مستعمل يف طلب
استمركا على
شرىم إذا
آّازاة على اإلجراـ أك يف ٌ
الشكاية من اعتدائهم ،أك يف التٌ ٌ
ٌ
خوؼ من ٌ
شرىم".6
كل ذلك يقتضي ال ٌدعاء ٌ
لكف ٌ
عدـ تسريح بِب إسرائيل ،ك ٌ
فأصركا
نستشف من خبلؿ ىذا الكبلـ أف يف اآلية تعريض؛ ألهنم مل يستجيبوا لو فيما أمرىم ،أك ٌ
على أذاه كعدـ متاركتو فدعا ربٌو بأف ىؤالء قوـ ال يصلحوف.
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.27
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.80
 ٌ -3يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،149يراجع الفتح القدير ،الشوكاٍل ،ج4
ص ،488فتح البياف يف مقاصد القرآف ،حسن خاف ،ج 12ص.29
 -4سورة الدخاف اآلية.22
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.101
 -6التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 25ص.298
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يعزز الوظيفة الببلغية ىنا يف اآلية الكرٲبة ،تصوير األحداث كذلك يف االعتماد على
ك٩با ٌ
ا٤بفخمة ،لتحقيق التخويف كالتأثّب يف النفوس ،كما يف
الصور العنيفة كاإليقاع الشديد ،كاأللفاظ ٌ
﴿كيا قىػ ٍوًـ ىما لًي أى ٍدعيويك ٍم إًلىى النَّجاةً ىكتى ٍدعيونىنًي إًلىى النَّا ًر﴾ ،1أم" :مبالغة يف
قولو تعاىل :ى
توبيخهم على ما يقابلوف بو نصحو ،كعطفو على النداء الثاٍل الداخل على ما ىو بياف ٤با قبلو
كلذلك مل يعطف على األكؿ ،فإف ما بعده أيضان تفسّب ٤با أٝبل فيو تصرٰبان أك تعريضان أك على

األكؿ.2

كخبلصة القوؿ أف البيضاكم قد استطاع ٙبديد مصطلح التعريض ،كاستخدمو بكثرة يف
تفسّبه إلقناع ا٤بتلقي كالتأثّب فيو .كما يعترب من األكائل الذين كشفوا أف للتعريض عدة كظائف
كا٤بدح كالذـ ،كاالستهزاء ،كالتأمل...قبل الببلغيْب٩ ،با ينبئ ٗبقدرة ببلغية ثاقبة ،فكاف رائدا يف
ىذا ا٤بضمار ٗبا يسهم يف الكشف عن الوظائف الببلغية كالقصد منها يف النص القرآٍل.

 -1سورة غافر اآلية.41
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.59
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الفصل الثالث :أدكات علم البديع ككظائفها في تفسير البيضاكم

توطئة:
علم البديع فن من فنوف الببلغة العربية ،كإف كاف لدل الببلغيْب القدامى خبلؼ يف
تسميتو أك كجوده .كلكن فنوف الببلغة ليست شيئا غريبا عن لغتهم ،فالعرب أصحاب بياف،
كفصاحة فاقت طوؽ الشعوب الٍب ٛباثلهم آنذاؾ ،فبل غرك أهنم يعرفوف ىذا الفن.
قد أيطلق منذ عهود مبكرة على ٧باسن الكبلـ كخصائص األدب ا٤بميزة لو ،فكل ما
ٯبعل للكبلـ حسننا كمزية فهو داخل يف البديع ،غّب أف ا٤بتأخرين من علماء الببلغة حددكا
الوجوه الٍب ٙبسن الكبلـ كتزينو ،كحصركىا يف ىذه األلواف البديعية ا٤بخصوصة ،ككضعوىا يف
علم مستقل أطلقوا عليو اسم البديع.

-مفهوـ علم البديع لغة كاصطالحا:

بدعا ،كابتدعو أنشأه كبدأه ،كالبديع كالبًدع:
لغة :البديع يف لغة العرب من بدع الشيء يبدعو ن
الر يس ًل﴾ ،1أم :ما كنت أكؿ من
الشيء الذم يكوف ن
ت بً ٍد نعا ًم ٍن ُّ
أكال .كيف التنزيل﴿ :قي ٍل ىما يك ٍن ي

أرسل فقد أرسل قبلي رسل كثّبكف ،كالبديع ا٤ببدع ،كأبدعت الشيء اخَبعتو ال على مثاؿ سابق،
كالبديع من أ٠باء ا﵁ تعاىل؛ إلبداعو األشياء كإحداثو إياىا ،كىو البديع األكؿ قبل كل شيء.
ً
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾ ،2أم :خالقها كمبدعها فهو سبحانو ا٣بالق ا٤ببدئ ال
قاؿ تعاىل﴿ :بىد ي
يع َّ ى ى
عن مثاؿ سابق .فبديع فعيل ٗبعُب فاعل ،كقدير ٗبعُب قادر ،كأبدع الشاعر جاء بالبديع ،كأتى
بو ،كحقيقتو أهنا جاءت بأمر حادث بديع ،3كا٤بقصود بالبديع ىنا؛ ىو إٯباد الشيء كاخَباعو
على غّب مثاؿ ،كما يطلق على ا١بديد ا﵀دث ،كعلى الشيء العجيب الغريب.
يتضح من ا٤بفهوـ اللغوم أف اللفظة تدكر حوؿ ا١بديد ا٤ببتكر ،كا﵀دث ا٤بعجب،
كاالخَباع من غّب مثاؿ سابق ،كإبداع الشيء ،أم :إنشاءه.
 -1سورة االحقاؼ اآلية.09
 -2سورة البقرة اآلية.117
 -3يراجع لساف العرب ،ابن منظور ،ج 8ص.6
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اصطالحا :جاء يف معجم ا٤بصطلحات" :البديع تزيْب األلفاظ أك ا٤بعاٍل بألواف بديعة من
كيسمى العلم ا١بامع لطرؽ التزيْب" .1كعرفو القزكيِب بأنو علم تعرؼ
ا١بماؿ اللفظي أك ا٤بعنومٌ ،
بو كجوه ٙبسْب الكبلـ ،كىي كجوه تزيد القوؿ حسنا كطبلكة كتقببل ،كذلك بعد رعاية مطابقة
الكبلـ ٤با يقتضيو ا٢باؿ ،ككضوح الداللة على ا٤براد لفظا كمعُب ،2كىذه الوجوه منها ما يرجع إىل
يسمى با﵀سنات
يسمى با﵀سنات ا٤بعنوية ،كمنها ما يرجع إىل ٙبسْب اللفظ ،ك ٌ
ٙبسْب ا٤بعُب ،ك ٌ
اللفظيٌة.
كعليو فإنو علم تابع لعلمي ا٤بعاٍل كالبياف؛ فبعد أداء حق ا٤بعاٍل يف نظم الكبلـ ،كحق
البياف يف التعبّب عن ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلفة يف كضوح الداللة ،يأيت علم البديع للقياـ بوظيفة
التحسْب كالتزيْب من جهة األلفاظ كا٤بعاٍل ،كعلى ىذا قسمو العلماء إىل ٧بسنات لفظية
ك٧بسنات معنوية.

-أقساـ المحسنات البديعية:

السْب كالنُّو يف أىصل ك ً
ا٢بي ٍس ين
اح هد .فى ٍ
(ح يس ىن) ٍ
المحسنات لغة :جاء يف مقاييس اللغة " :ى
ٍهى
ا٢بىاءي ىك ّْ ي ى
اؿ ىر يج هل ىح ىس هن ىك ٍامىرأىةه ىح ٍسنىاءي" ،3ك"حسنت الشيء ٙبسينا :زينتو ،كأحسنت إليو
ًض ُّد الٍ يقٍب ًح .يػي ىق ي
كبو" ،4كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف التحسْب ض ٌد ا٤بساكئ.
إ ٌف كظائف البديع ىي ٙبسْب الكبلـ ا٤بطابق ٤بقتضى ا٢باؿ ،كىذه الوظائف منها ما
يرجع إىل ٙبسْب ا٤بعُب كيسمى با﵀سنات ا٤بعنوية ،كمنها ما يرجع إىل ٙبسْب اللفظ كيسمى
با﵀سنات اللفظية ،كٮبا متجانساف كمتكامبلف يف أداء كظائف التحسْب ،كىي كظائف ببلغية
مهمة يف توصيل الكبلـ إىل ا٤بخاطبْب يف أفضل صورة كأٝبل تعبّب ،كقد تطرؽ البيضاكم يف
تفسّبه إىل ىذه ا٤بفاىيم من خبلؿ تفسّبه لآليات القرآنية ،كتفصيل ذلك كاآليت:

 -1معجم ا٤بصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ،ىبة كامل ا٤بهندس ،مكتبة لبناف ،ص.43
 -2تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.173
 -3مقاييس اللغة ،ابن فارس ،ج 2ص.57
 -4لساف العرب ،ابن منظور ،ج 13ص.115 ،114
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المبحث األكؿ :المحسنات المعنوية ككظائفها في تفسير البيضاكم
توطئة:
٧بسنا
ا﵀سنات البديعية ا٤بعنوية ىي الٍب تؤدم كظيفة ٙبسْب ا٤بعُب ،كإف كاف بعضها ٌ

للفظ أيضا ،كعبلمتها أنو لو غّب اللفظ ٗبا يرادفو مل يتغّب ا﵀سن ،كيبقى التحسْب موجودا يف
الكبلـ ،كىو قسم يبحث عن الوجوه ا٤بعنويٌة ،أم :الٍب يرجع ٙبسينها إىل ا٤بعُب.

 -أنواع المحسنات المعنوية ككظائفها :ا﵀سنات ا٤بعنوية ىي "الٍب يكوف التحسْب ّٔا راجعا

إىل ا٤بعُب قصدا ،كإىل اللفظ عرضا؛ ألنو كلما أفيد باللفظ معُب حسن تبعو ،حسن اللفظ الداؿ
1
كل ما يساىم يف ٙبسْب معُب الكبلـ مع األخذ بعْب االعتبار مقتضى ا٢باؿ
عليو"  ،كىي ٌ
ككضوح الداللة عليو ،كذلك مثل الطباؽ ،كا٤بقابلة ،كالتورية ،كحسن التعليل...،كغّب ذلك ،كىذه
ا﵀سنات كثّبة العدد يف كتب الببلغة ،كبعضها اختلف يف تصنيفو بْب علم ا٤بعاٍل كعلم البديع.
كمن ىذه ا﵀سنات ا٤بعنوية ككظائفها الٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه نذكر اآليت:

أكال :الطباؽ:

الطباؽ ىو أحد فنوف البديع ا٤بعنوية الٍب كردت بصورة كاضحة يف النص القرآٍل كالشعر،
كىو من أعظم ا﵀سنات أثرا يف ٘بميل األسلوب كتزيينو ،كىي ملمح ببلغي يؤدم إىل توضيح
داللة ا٤بعاٍل ،ألنو يتجاكز ظواىر األلفاظ إىل بواطنها ،كىو بذلك كسيلة إيضاح جيدة تعرض ّٔا
األشياء أك الصفات كا٤بدلوالت ،فبل شك أف ا١بمع بْب األشياء ا٤بتطابقة يضفي على الكبلـ
حسنا كٝباال ،كيزيده ركنقا كبيانا.

-الطباؽ في اللغة:

مسميات ،منها :ا٤بطابقة ،كالتطابق ،كالتطبيق
للطباؽ يف كتب النقد كالببلغة ع ٌدة ٌ
كالطباؽ كالتضادٝ ،بيعها كاحدا ،كيسمى التكافؤ .2كقاؿ ا٣بليل" :طابقت بْب الشيئْب إذا

 -1علوـ الببلغة العربية٧ ،بمد أٞبد ربيع ،دار الفكر للنشر كالتوزيع ط2007/1ـ ،ص.161
 -2يراجع نقد الشعر ،قدامة بن جعفرٙ ،بقيق كماؿ مصطفى ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة ط1978/3ـ ،ص.143
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ٝبعت بينهما على حذك كاحد كألزقتهما" .1كجاء يف لساف العرب مادة (طبق) :كقد طابقو
مطابقة كطباقا .كتطابق الشيئاف :تساكيا .كا٤بطابقة :ا٤بوافقة .كالتطابق :االتفاؽ .كطابقت بْب
الشيئْب إذا جعلتهما على حذك كاحد كألزقتهما .كىذا الشيء كفق ىذا ككفاقو كطباقو كطابقو،
ف ىخلى ىق اللَّوي س ٍبع سماك و
ات ًطبىاقنا﴾ .2كقاؿ الزجاج :معُب
كمنو قولو تعاىل﴿ :أىلى ٍم تىػ ىرٍكا ىك ٍي ى
ى ى ىى ى
3
كل كاحدة على طىبق األخرل.
(طباقا) مطبق بعضها على بعض ؛ ألف ٌ
ٌأما التضاد لغة فإف" :ض ٌد الشيء خبلفو ،كلقد ضاده كٮبا متضاداف ،يقاؿ :ضادٍل فبلف
إذا خالفك فأردت طوال كأراد قصرا ،كأردت ظلمة كأراد نورا فهو ضدؾ كضديدؾ" .4ك ٌأما
التكافؤ فهو" :كل شيء ساكل شيئا حٌب يكوف مثلو ،فهو مكافئ لو كالتكافؤ االستواء"،5
كل شيء مثلو ،أم :ا٤بساكاة بْب شيئْب.
كا٤بعُب أ ٌف ٌ
نبلحظ من خبلؿ ا٤بعُب اللغوم لكل لفظة ،أف الطباؽ كالتكافؤ يلتقياف يف ا٤بعُب ،أما
التضاد فيختلف عنهما ،ألف معناه العكس ،كىو األقرب للمعُب االصطبلحي.

-الطباؽ في االصطالح:

جاء يف معجم ا٤بصطلحات" :ىو ا١بمع بْب الضدين أك ا٤بعنيْب ا٤بتقابلْب يف ا١بملة"،6
كذكر صاحب اإليضاح" :ىو ا١بمع بْب ا٤بتضادين ،أم معنيْب متقابلْب يف ا١بملة" ،7كقاؿ
ا١برجاٍل" :أف ٘بمع يف كبلـ كاحد بْب ا٤بتقابلْب ،سواء كاف التقابل صرٰبا أك غّب صريح ،كسواء
كاف التقابل بالضدية أك بالسلب كاإلٯباب أك غّبٮبا ،كسواء كاف ا٤بتضاداف ا٠بْب أك فعلْب أك
حرفْب أك ٨بتلفْب" .8كجاء يف جواىر الببلغة" :ا١بمع بْب الشيء كضده يف الكبلـ".9
 -1العْب ،ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم ،ج 5ص.105
 -2سورة نوح اآلية.15
 -3لساف العرب ،ابن منظور ،ج 10ص،209
 -4يراجع ا٤بصدر نفسو ،ج 3ص.264
 -5ا٤بصدر نفسو ،ج 3ص.264
 -6معجم ا٤بصطلحات العربية ،أٞبد مطلوب ،ص.130
 -7اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.477
 -8اإلشارات كالتنبيهات يف علم الببلغة ،ا١برجاٍلٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،دار النهضة مصر ،ص.259
 -9جواىر الببلغة ،ا٥بامشي ،ص.303
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كقد قاؿ صاحب كتاب ٙبرير التحبّب" :فما كاف منو بلفظ ا٢بقيقة ٠بي طباقا ،كما كاف
بلفظ آّاز ٠بي تكافؤا ،كأما الطباؽ الذم يأيت بألفاظ ا٢بقيقة فقد قسموه إىل ثبلثة أقساـ:
طباؽ اإلٯباب ،كطباؽ السلب ،كطباؽ الَبديد" ،1كيستشف من كبلمو أ ٌف الطباؽ كما يكوف
بألفاظ استعملت يف معانيها ا٢بقيقيٌة ،يكوف كذلك بألفاظ استعملت يف معاف ٦بازيٌة.
كمن خبلؿ ما سبق ،يتضح أف الطباؽ أسلوب بديعي كضركرم يف إيضاح ا٤بعاٍل،
كتوصيلها إىل النفوس يف صور ٝبيلة؛ ألف األشياء تتميز بأضدادىا ،كال ٱبلو كبلـ بليغ من ىذا
األسلوب ،سواء جاء بطريقة عفوية ،أـ جاء بطريقة مقصودة من أجل تقريب ا٤بعاٍل كٙبسينها،
كقد يقع الطباؽ بْب ا٠بْب ،أك فعلْب ،أك حرفْب ،أك اسم كفعل ،أك غّب ذلك.
-كظائف الطباؽ في تفسير البيضاكم:

لقد ذكر البيضاكم كثّبا من مواطن الطباؽ دكف تفصيل أك توضيح أك ذكر أقسامو،
كيبْب كظيفتو الببلغية دكف تفصيل.
فكاف يذكر الطباؽ ٌ
كأمثلة ىذا النوع ككظائفو يف القرآف الكرَل كثّبة كمتنوعة ،سنورد بعضا منها ٩بٌا ذكره
البيضاكم يف تفسّبه على النحو اآليت:
 -1التبليغ بالبشارة كالنذارة:

ً
ً
ًً
ىف لى يه ٍم ًمن اللَّ ًو فى ٍ ً
ين بًأ َّ
﴿كبى ّْ
ين
ضالن ىكبيران ىكىال تيط ًع الٍ ىكاف ًر ى
ى
ش ًر ال يٍم ٍؤمن ى
كمنو قولو تعاىل :ى
ًً
اى ٍم ىكتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى اللَّ ًو ىكىك ىفى بًاللَّ ًو ىككً نيال﴾ ،2كيقوؿ البيضاكم" :كلعلٌو تعاىل
ين ىك ىد ٍ
ع أىذى ي
ىكال يٍمنىافق ى

٤با كصفو ٖبمس صفات قابل كبل منها ٖبطاب يناسبو ،فحذؼ مقابل الشاىد كىو األمر
با٤براقبة ،ألف ما بعده كالتفصيل لو ،كقابل ا٤ببشر باألمر ببشارة ا٤بؤمنْب كالنذير بالنهي عن مراقبة
الكفار كا٤بباالة بأذاىم كالداعي إىل ا﵁ بتيسّبه باألمر بالتوكل عليو كالسراج ا٤بنّب باالكتفاء بو
فإ ٌف من أناره ا﵁ برىانان على ٝبيع خلقو كاف حقيقان بأف يكتفى بو عن غّبه" ،3فالبيضاكم يشّب
إىل كجود طباؽ يف ىذه اآلية الكرٲبة بْب كلمٍب( :بشّب) ك(نذير) ،حيث جاء قولو تعاىل( :كبشر
ا٤بؤمنْب) ،مقاببل لقولو تعاىل( :كالتطع الكافرين كا٤بنافقْب) ،كذلك ٙبذيرا لو من موافقتهم فيما
ٙ -1برير التحبّب يف صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،ابن أيب األصبع ،ص.112
 -2سورة األحزاب اآليتاف.48 ،47
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.234
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يسألوف عنو ،كتأييدا لفعلو معهم حْب استأذنو ا٤بنافقوف يف الرجوع عن األحزاب فلم يأذف ٥بم،
التزكج ،كالنٌهي مستعمل يف معُب
أحل ٥بم من ٌ
فنهى عن اإلصغاء إىل ما يرغبونو ،فيَبؾ ما ٌ
ال ٌدكاـ.
كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :كلقائل أف يقوؿ :كصفو ا﵁ ٖبمسة أكصاؼ ،كقابل
كبل منها ٖبطاب مناسب لو ،قابل الشاىد بقولو( :كبشر ا٤بؤمنْب) ،ألنو يكوف شاىدا على أمتو
كىم يكونوف شهداء على سائر األمم ،كىو الفضل الكبّب كا٤ببشر باإلعراض عن الكافرين
كا٤بنافقْب ،ألنو إذا أعرض عنهم أقبل ٝبيع إقبالو على ا٤بؤمنْب ،كىو مناسب للبشارة كالنذير بدع
أذاىم ،ألنو إذا ترؾ أذاىم يف ا٢باضر –كاألذل ال ب ٌد لو من عقاب عاجل أك آجل -كانوا
منذرين بو يف ا٤بستقبل ،كالداعي إىل ا﵁ بتيسّبه" .1ككجو آخر ذكره القا٠بي حيث يقوؿ" :فيما
يرجفوف بو كيعيبوف من جاىليتهم كعوائدىم ،بإالنة ا١بانب يف التبليغ ،كا٤بسا٧بة يف اإلنذار
كالتمهل يف الصدع با٢بق" .2كيفهم من كبلـ ا٤بفسرين يف ىذه اآلية الكرٲبة ،أف الطباؽ حاصل
بْب (ا٤بؤمنْب) ك(الكافرين) ،ك(بشّبا) ك(نذيرا) كٮبا طباؽ بْب ا٠بْب.
كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذا الطباؽ ا٤بوجود يف اآلية أيضا ،كظيفة ببلغية تعليمية،
كإرشادية ،لبياف دكر النيب صلى ا﵁ عليو كسلم يف الرسالة .كا٤ببالغةن يف الزجر كالتنفّب عن ا٤بنهي
عنو.
 -2التفخيم كالتعظيم:

كمنو قولو تعاىل﴿ :فًيها ييػ ٍف ىر يؽ يك ُّل أ ٍىم ور ىح ًك و
يم  .أ ٍىمران ًم ٍن ًع ٍن ًدنا إًنَّا يكنَّا يم ٍر ًسلًي ىن﴾ ،3قاؿ

البيضاكم" :كأف يكوف ا٤براد بو مقابل النهي كقع مصدران لػ( :يػي ٍفىر يؽ) أك لفعلو مضمران من حيث
ىنزلٍناهي) ٗبعُب آمرين أك مأموران" ،4كإذا حللنا كبلـ
أف الفرؽ بو ،أك حاالن من أحد ضمّبم (أ ى
البيضاكم كجدناه يذكر الطباؽ يف اآلية الكرٲبة كىو (األمر) مقابل (النهي) ،كالطباؽ ىنا ،كقع
كيدؿ عليو.
بْب ا٠بْب متضادين كبلٮبا يربز اآلخر ٌ
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.547
 ٌ٧ -2باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 8ص.91
 -3سورة الدخاف اآلية.5
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.270
 -تفسّب البيضاكم ،ج 5صٌ ،99
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كبْب الوظيفة الببلغية اإلماـ الشوكاٍل إذ قاؿ" :أعِب ّٔذا األمر أمرا حاصبل من عندنا،
ٌ
1
كفيو تفخيم لشأف القرآف ،كتعظيم لو"  ،فالوظيفة الٍب ٌأداىا الطباؽ يف ىذه اآلية الكرٲبة ىي
تفخيم شأف القرآف الكرَل.

 -3اإلشعار:

ً ً
كمنو قولو تعاىل﴿ :إً ٍف ًى ىي إًالَّ ىحياتيػنىا ُّ
ين﴾ ،قاؿ
الدنٍيا نى يم ي
وت ىكنى ٍحيا ىكما نى ٍح ين ب ىمبعيوث ى
البيضاكم" :فأقيم الضمّب مقاـ األكىل لداللة الثانية عليها حذران عن التكرير كإشعاران بأف تعينها
ً
س ىما ىٞبٍَّل ىتها تىػتى ىح َّم يل ،كمعناه ال حياة إال ىذه ا٢بياة ،ألف
مغن عن التصريح ّٔا كقولو :ى ىي النَّػ ٍف ي
(إً ٍف) نافية دخلت على ( ًى ىي) الٍب يف معُب ا٢بياة الدالة على ا١بنس فكانت مثل (ال) الٍب تنفي
وت ىكىٍ٫بيا) ٲبوت بعضنا كيولد بعض" ،2كيستشف من كبلـ البيضاكم
ما بعدىا نفي ا١بنس( .ى٭بي ي
أ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٧بسن معنوم؛ كىو الطباؽ ،كالشاىد كلمٍب( :٭بوت) ك(٫بيا) ،كىذا الطباؽ
إٯبايب ،أل ٌف ا﵁ سبحانو ٱبرب عنهم أهنم ينكركف أ ٌف ا﵁ ٰبيي خلقو بعد أف ٲبيتهم .كنبلحظ ىنا
أف البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم ،3مع تغيّب بعض األلفاظ ،كتبعو يف ىذا
الغرض كذلك النسفي .4كىذا منهج يتفق فيو جل ا٤بفسرين.
كبناء عليو ،فإ ٌف يف اآلية الكرٲبة طباؽ ،كالغرض منو اإلشعار.
 -4الوعد:

ً
ًً
يث
كمنو قولو تعاىلَّ :
ٍخبً ى
ين ىعلى ىما أىنٍػتي ٍم ىعلىٍي ًو ىحتَّى يى ًم ىيز ال ى
﴿ما كا ىف اللَّوي ليى ىذ ىر ال يٍم ٍؤمن ى
ً ً
بك ً
ًم ىن الطَّيّْ ً
لك َّن اللَّوى يى ٍجتىبًي ًم ٍن ير يسلً ًو ىم ٍن يىشاءي﴾ ،5كقاؿ
ب ىكما كا ىف اللَّوي لييطٍل ىع يك ٍم ىعلىى الٍغىٍي ً ى

البيضاكم" :ا٣بطاب لعامة ا٤بخلصْب كا٤بنافقْب يف عصره ،كا٤بعُب ال يَبككم ٨بتلطْب ال يعرؼ
٨بلصكم من منافقكم حٌب ٲبيز ا٤بنافق من ا٤بخلص بالوحي إىل نبيو بأحوالكم ،أك بالتكاليف
الشاقة الٍب ال يصرب عليها كال يذعن ٥با إال ا٣بلص ا٤بخلصوف منكم ،كبذؿ األمواؿ كاألنفس يف
 -1فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.653
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.87
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.186
 يراجع ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.468
 -5سورة آؿ عمراف اآلية.179
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سبيل ا﵁ ،ليخترب النيب بو بواطنكم كيستدؿ بو على عقائدكم" .1يفهم من كبلـ البيضاكم أف يف
اآلية طباؽ ٦بازم حاصل بْب كلمٍب (ا٣ببيث) ك(الطيب) كا٤براد ّٔما ا٤بخلص كا٤بنافق.
كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :من اختبلط بعضكم ببعض ،كأنو ال يعرؼ ٨بلصكم
2
كضح القا٠بي الوظيفة ا١بمالية يف ىذه اآلية
من منافقكم التفاقكم على التصديق ٝبيعان"  .كقد ٌ
إذ قاؿ" :تعليق ا٤بيز با٣ببيث ا٤بعرب بو عن ا٤بنافق ،مع أف ا٤بتبادر ٩با سبق من عدـ ترؾ ا٤بؤمنْب
على االختبلط تعليقو ّٔم كإفرازىم عن ا٤بنافقْب٤ ،با أف ا٤بيز الواقع بْب الفريقْب إ٭با ىو بالتصرؼ
يف ا٤بنافقْب كتغيّبىم من حاؿ إىل حاؿ مغايرة لؤلكىل ،مع بقاء ا٤بؤمنْب على ما كانوا عليو من
أصل اإلٲباف ،كإف ظهر مزيد إخبلصهم ،ال بالتصرؼ فيهم ،كتغيّبىم من حاؿ إىل حاؿ أخرل،
مع بقاء ا٤بنافقْب على ما ىم عليو من االستتار ،كأل ٌف فيو مزيد تأكيد للوعيد" ،3يعِب بذلك
(حٌب ٲبيٌز ا٣ببيث) كىو ا٤بنافق ا٤بستَب للكفر (من الطيب) ،كىو ا٤بؤمن ا٤بخلص الصادؽ اإلٲباف
نستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآلية الكرٲبة طباؽ ،كغرضو الوعد كالوعيد.

 -5التنبيو كإثارة االىتماـ:

كمنو قولو تعاىل :ى
ت إً ٍذ أ ىىكيٍنا إًلىى َّ
ٍح ى
الص ٍخ ىرةً فىًإنّْي نى ًس ي
﴿قاؿ أ ىىرأىيٍ ى
وت ىكما أىنٍسانًيوي
يت ال ي
إًالَّ َّ
الش ٍيطا يف أى ٍف أىذٍ يك ىرهي ىكاتَّ ىخ ىذ ىسبًيلىوي فًي الٍبى ٍح ًر ىع ىجبان﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :فقدتو أك نسيت
ذكره ٗبا رأيت منو ( .ىكما أىنٍسانًيوي إًَّال الشٍَّيطا يف أى ٍف أىذٍ يكىرهي) ،أم :كما أنساٍل ذكره إال الشيطاف...
كإٌ٭با نسبو إىل الشيطاف ىضمان لنفسو ،أك ألف عدـ احتماؿ القوة للجانبْب كاشتغا٥با بأحدٮبا عن
5
يبْب أ ٌف يف اآلية الكرٲبة ،طباؽ بْب
اآلخر يعد من نقصاف"  ،كإذا حللنا كبلـ البيضاكم ٪بده ٌ

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.51
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.445
 ٌ٧ -3باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 2ص.465
 -4سورة الكهف اآلية.63
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.287
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كلمٍب (نسيت) ك(أذكره) .كىذا ما ذىب إليو الز٨بشرم كالرازم كالنسفي كصاحب تفسّب ركح
البياف.1
ككانت الوظيفة الببلغية يف ىذا الطباؽ ىي التنبيو كإثارة االىتماـ ،ألنو كيف ينسى كٮبا
خرجا ٥بذا الغرض بالذات؟

صلىة إلى البيغية:
الم ىو ّْ
 -6االختيارات ي

ىخ ىذتٍػ يه ٍم
استى ىحبُّوا ال ىٍع ىمى ىعلىى ال يٍه ىدل فىأ ى
﴿كأ َّىما ثى يم ي
ود فىػ ىه ىديٍ ي
ناى ٍم فى ٍ
كمنو قولو تعاىل :ى
صً
اب ال يٍه ً
اع ىقةي ال ىٍع ىذ ً
وف بً ىما ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف﴾ ،2أم" :اختاركا الضبللة على ا٥بدل" .،3كيستشف
ى
من كبلـ البيضاكم أهنم آثركا طريق الضبلؿ على طريق الرشد.

كىنا يظهر الطباؽ آّازم( ،فالعمى) يف اآلية ليس ضد النظر؛ كإ٭با ىو ٗبعُب الضبلؿ،
ككذلك (ا٥بدل) ليس الطريق ا٤بادم كلكنو ىو طريق الرشد كالدين القوَل ،فالعبلقة ىنا بْب
الضبلؿ كالرشد أك الكفر كاإلٲباف ،4كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :فدللناىم على طريقي
5
استى ىحبُّوا الٍ ىعمى ىعلىى ا ٍ٥بيدل) ،فاختاركا
ف
(
،
َّج ىديٍ ًن﴾
ى
﴿ك ىى ىديٍناهي الن ٍ
ٍ
الضبللة كالرشد ،كقولو تعاىل :ى
الدخوؿ يف الضبللة على الدخوؿ يف الرشد" ،6كا٤بقصود ىنا أهنم اختاركا الكفر على اإلٲباف.
ٰبب العمى
كىذا ما ذىب إليو الرازم حيث قاؿ" :كمن ا٤بعلوـ ٌ
بالضركرة أ ٌف أحدا ال ٌ

يظن يف ذلك العمى كا١بهل كونو تبصرة كعلما ال
كا١بهل مع العلم بكونو عمى كجهبل ،بل ما مل ٌ
يرغب فيو ،فإقدامو على اختيار ذلك ا١بهل ال ب ٌد كأف يكوف مسبوقا ٔبهل آخر ،فإف كاف ذلك
ا١بهل الثٌاٍل باختياره أيضا لزـ التٌسلسل كىو ٧باؿ ،فبل ب ٌد من انتهاء تلك ا١بهاالت إىل جهل
ٰبصل فيو ال باختياره كىو ا٤بطلوب" .1ككجو آخر ذكره الطاىر بن عاشور إذ قاؿ" :فا٤براد
1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،733مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص ،481مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 2ص ،310ركح البياف ،إ٠باعيل حقي ،ج 5ص.265
 -2سورة فصلت اآلية.17
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.69
 -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،231فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.584
 -5سورة البلد اآلية.10
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.194
 ٌ -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 27ص.550
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للضبلؿ يف
كليفي( ...كاستحبٌوا العمى) معناه :كالعمى :ىنا مستعار ٌ
با٥بداية ىنا :اإلرشاد التٌ ٌ
1
الضبلؿ بكسبهم.
الرأم"  ،أم اختاركا ٌ
ٌ
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شركح ىؤالء ا٤بفسرين ىو أف يف اآلية طباؽ بْب
كلمٍب (ا٥بدل) ك(العمى) ،كىذا الطباؽ كما ىو كاضح طباؽ ٦بازم أظهر لنا ا٤بعُب يف عبارة
كجيزة ،ككانت الوظيفة الببلغية يف ىذا الطباؽ أيضا إبرازا للمعُب ،كأهنم تركوا البصّبة كحرموا
أنفسهم منها كىي (ا٥بدل) ،كأحبوا الضبللة كالزيغ كىي(العمى).
 -7المبالغة كالتهديد:

كمنو قولو تعاىل﴿ :إً َّف الَّ ًذين يػل ً
ٍح يدك ىف فًي آياتًنا ال يى ٍخ ىف ٍو ىف ىعلىٍينا أىفى ىم ٍن ييػلٍقى فًي النَّا ًر
ىي
ىخير أىـ من يأٍتًي ً
آمنان يوـ ال ًٍقيام ًة ا ٍعمليوا ما ًش ٍئتيم إًنَّوي بًما تىػ ٍعمليو ىف ب ً
ص هير﴾ ،2يقوؿ البيضاكم:
ى ى
ه ٍ ىٍ ى
ٍ
ٍى ى ى

من يأٍيت آمنا ٍيوـ الٍقيامة) :قابل اإللقاء يف النار باإلتياف آمنا مبالغة
أفمن ي ٍلقى يف النٌار ٍ
خّب ٍأـ ٍ
"( ٍ

يف إٞباد حاؿ ا٤بؤمنْب" .3يفهم من كبلـ البيضاكم أ ٌف يف اآلية طباؽ خفي ،كالوظيفة من ىذا
الطباؽ كصف حاؿ ا٤بؤمنْب يف ا١بنة.
كعليو ،ٲبكن القوؿ إف الطباؽ كقع بْب الفعل (يلقي) كفيو معُب اإلىانة ،كالفعل (يأيت)
كفيو معُب التكرَل ،ألنو يأيت مكرما غّب مهاف.
كيف قولو( :يف النار) يقابل قولو( :آمنا) ،ألف النار ال أمن فيها ،فهي عذاب ككيل
كشقاء.

 -8النفي كاإلثبات:

َّ ً
َّ ً
ين الى يىػ ٍعلى يمو ىف إًنَّما يىػتى ىذ َّك ير أيكليوا
ين يىػ ٍعلى يمو ىف ىكالذ ى
كمثالو قولو تعاىل﴿ :قي ٍل ىى ٍل يى ٍستى ًوم الذ ى
ٍاألىل ً
ٍباب﴾ .4قاؿ البيضاكم" :نفى استواء الفريقْب باعتبار القوة العلمية بعد نفيو باعتبار القوة

العملية على كجو أبلغ ٤بزيد فضل العلم .كقيل تقرير لؤلكؿ على سبيل التشبيو ،أم كما ال

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 24ص.262
 -2سورة فصلت اآلية.40
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.72
 -4سورة الزمر اآلية.9
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يستوم العا٤بوف كا١باىلوف ال يستوم القانتوف كالعاصوف" .1كيفهم من كبلـ البيضاكم أف ىناؾ
تطابق يف اآلية الكرٲبة بْب الفعل ا٤بثبت (يعلموف) كالفعل ا٤بنفي (ال يعلموف).
ش ٍو ًف ىكىال تى ٍشتىػ يركا بًآيىاتًي ثى ىمننا قىلً نيال﴾ ،2فقد
َّاس ىكا ٍخ ى
ككذلك يف قولو تعاىل﴿ :فى ىال تى ٍخ ىش يوا الن ى
طابق بْب النهي (ال ٚبشوا) كاألمر (اخشوف) ،كىو طباؽ سلب.
كالوظيفة من ىذا الطباؽ تعلمنا ضركرة خشية ا﵁ كحده دكف غّبه ،فالنهي كاف من
خشية الناس ،كاألمر كاف بضركرة خشية ا﵁ كحده .كالفعبلف أحدٮبا مضارع كاآلخر أمر ال يفرؽ
بينهما إال حرؼ النهي (ال) ،كٮبا من جنس كاحد.

 -9التحقير كاالستهزاء:

ً
ًً
ين إً ٍف ىذا إًالَّ يخلي يق
كمنو قولو تعاىل﴿ :قاليوا ىسواءه ىعلىٍينا أ ىىك ىعظ ى
ٍت أ ٍىـ لى ٍم تى يك ٍن م ىن الٍواعظ ى
ً
ين﴾ ،3أم " :كتغيّب شق النفي عما تقتضيو ا٤بقابلة للمبالغة يف قلة اعتدادىم بوعظو"،4
ٍاأل َّىكل ى

كيستشف من كبلـ البيضاكم أ ٌف يف اآلية الكرٲبة طباؽ بْب كلمٍب( :أكعظت) ك(الواعظْب)،
كىذا الطباؽ ٠باه العلماء طباؽ السلب ،حيث يؤتى بفعلْب أك مشتقاهتما ،مرة مثبتة كمرة منفية.
ت) أك مل تعظ ،كاف
كقد ٌ
كضح الز٨بشرم يف ىذه اآلية بقولو" :فإف قلت :لو قيل (أ ىىك ىعظٍ ى
أخصر ،كا٤بعُب كاحد .قلت :ليس ا٤بعُب بواحد كبينهما فرؽ ،أل ٌف ا٤براد :سواء علينا أفعلت ىذا
الفعل الذم ىو الوعظ ،أـ مل تكن أصبل من أىلو كمباشريو ،فهو أبلغ يف قلة اعتدادىم
بوعظو" ،5كنفس الكبلـ أشار إليو الرازم ،كصاحب السراج ا٤بنّب ،6كيعِب بذلك أهنم ال يرجعوف
عما ىم فيو.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.38
 -2سورة ا٤بائدة اآلية.44
 -3سورة الشعراء اآليتاف.137 ،136
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.146
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.226
 ٌ -6يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص ،523السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 3ص.26
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ًً
ً
ْب) ،كىذا
ت أ ٍىـ ىملٍ تى يك ٍن م ىن الٍواعظ ى
كيبدك أف يف ىذه اآلية طباؽ السلب كاإلٯباب (أ ىىك ىعظٍ ى
طباؽ خرج لوظيفة االستهزاء ،إذ ىم ال يهتموف بوعظو كهتديده؛ ألهنم يعتقدكف أهنم أقوياء ال
ينا٥بم أحد.
كخبلصة القوؿ إف الطباؽ أداة من أدكات علم البديع ،كلو كظائف داللية عديدة تأيت
يف سياؽ استيفاء متطلبات مقتضى ا٢باؿ ،كال يقتصر أثرىا على ٦برد التحسْب ا٤بعنوم الظاىر؛
بل إف كفاءة الطباؽ تقاس ٗبدل قدرتو على توظيف داللة التضاد ٗبا يثرم ا٤بعُب ،كيتيح تصويره
لذىن ا٤بتلقي بطريقة أكثر جبلء كإقناع.
كما يعد الطباؽ من أفضل األدكات الببلغية ا٤بعينة على تصوير ا٤بفارقة ا٤بتولدة عن
التضاد ا٢باصل بْب الطرفْب ،كىو ضركرة البد من استخدامها كال ٲبكن توصيل ا٤بعُب بدكهنا،
ألنو يضفي على ا٤بعُب حسنا كٝباال كّٔاء ،كيزيده إيضاحا كتقوية ،كذلك عن طريق ا٤بقارنة بْب
الضدين ،كما يضيف الطباؽ إىل األسلوب ٝباال كّٔاء إذا جاء غّب متكلف أك مستكره ،ككاف
ا٤بعُب ىو القائد إليو كال ٌدافع ٫بوه ،كمن كظيفتو الببلغية أيضا قدرتو على إثراء التعبّب الفِب كالقياـ
لعل أبرز ىذه الدالالت ٙبولو من التضاد إىل التناسب.
بوظائف داللية جديدة غّب متوقٌعة ،ك ٌ
ثانيا :المقابلة:

المقابلة لغة :قاؿ ابن منظور" :قابل الشيء بالشيء مقابلة كقباال :عارضو ،كا٤بقابلة :ا٤بواجهة،كالتقابل مثلو .كىو قبالك كقبالتك أم ٘باىك" ،1أم :كاجهو ،كقابل الشيء بالشيء لّبل كجو
التماثل أك التخالف بينهما.

-المقابلة اصطالحا :ذكر صاحب اإليضاح أف ا٤بقابلة ىي" :أف يؤتى ٗبعنيْب متوافقْب أك

أكثر ،مث يؤتى ٗبا يقابل ذلك على الَبتيب" .2أك "ىي إيراد الكبلـ مث مقابلتو ٗبثلو يف ا٤بعُب
كاللفظ على جهة ا٤بوافقة أك ا٤بخالفة" ،3كيعِب بذلك أف تذكر لفظْب أك أكثر مث تأيت بض ٌدٮبا أك
أضدادىم على الَبتيب.

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 11ص.540
 -2اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص ،259جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.292
 -3الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البديع ،بكرم الشيخ ،ص.50
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كالفرؽ بْب ا٤بقابلة كالطباؽ ىو أف الطباؽ ال يكوف إال بْب األضداد ،أما ا٤بقابلة فتكوف
بْب األضداد كما تكوف بْب غّب األضداد ،كالفرؽ الثاٍل ىو أف الطباؽ ال يكوف إال بْب ضدين
فقط ،أما ا٤بقابلة فتكوف بْب أكثر من اثنْب .1كقد ٌبْب ابن رشيق أف ا٤بقابلة ٘بيء يف األضداد،
فإذا جاكز ضدين كاف مقابلة ،2كىذا القوؿ ىو ما ذىب إليو ابن أيب اإلصبع إذ قاؿ" :كالفرؽ
بْب ا٤بقابلة كا٤بطابقة من كجهْب :أحدٮبا أف ا٤بقابلة تكوف غالبا با١بمع بْب أربعة أضداد :ضداف
يف صدر الكبلـ ،كضداف يف عجزه" .3كقاؿ أيضا" :كالثاٍل أ ٌف ا٤بطابقة ال تكوف إال باألضداد
كا٤بقابلة تكوف باألضداد كغّب األضداد" ،4كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف الطباؽ ال يكوف إال باألضداد ،يف
حْب أ ٌف ا٤بقابلة تكوف باألضداد كبغّبىا ،كإف كانت ا٤بقابلة أعلى رتبة كأعظم موقعا.
كمن خبلؿ ما سبق ،يتضح أف ا٤بقابلة كالطباؽ؛ إال أف الفرؽ بينهما يف عدد ا٤بعاٍل ا٤بتقابلة،
كقد ذكر القزكيِب ىذا الفرؽ إذ قاؿ" :كدخل يف ا٤بطابقة ما ٱبص باسم ا٤بقابلة ،كىو أف يؤتى
ٗبعنيْب متوافقْب أك معاف متوافقة ،مث ٗبا يقابلهما أك يقابلها على الَبتيب ،كا٤براد بالتوافق خبلؼ
التقابل" ،5كا٤بقصود ىنا ،أف يؤتى ٗبعنيْب متوافقْب أك ٗبعاف متوافقة مث ٗبا يقابلها على الَبتيب،
كتبدأ ا٤بقابلة بطباقْب أك بطباؽ كملحق بو مث تتصاعد إىل أف تبلغ إىل مقابلة ستة معاف بستة

معاف أخرل ،كىذا أقصى ما كصلت إليو ا٤بقابلة .كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل ﴿ :فىأ َّىما ىم ٍن أى ٍعطىى
كاتَّػ ىقى كص َّد ىؽ بًالٍحسنىى فىسنيػي ّْ ً
ً
ٍح ٍسنىى
س يرهي للٍيي ٍس ىرل ىكأ َّىما ىم ٍن بىخ ىل ىك ٍ
استىػ ٍغنىى ىكىك َّذ ى
ى ى
ب بًال ي
ىى
يٍ
ى
س يرهي لًلٍعي ٍس ىرل﴾ ،6حيث قابل اإلعطاء كاالتقاء كالتصديق كاليسر ،بالبخل كاالستغناء
سنيػيى ّْ
فى ى
كالتكذيب كالعسرل.

 -1يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البديع ،بكرم الشيخ ،ص.50
 -2يراجع العمدة يف صناعة الشعر كنقده ،ابن رشيق ،ج 2ص.215
ٙ -3برير التحبّب ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرم ،ص.179
ٙ -4برير التحبّب ،ابن أيب األصبع ا٤بصرم ،ص.179
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.371
 - 6سورة الليل اآليات.10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5
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كظائف المقابلة في تفسير البيضاكم:
من خبلؿ استقرائنا لتفسّب البيضاكم كجدناه يدمج بْب الطباؽ كا٤بقابلة كيبٌػ ٌْب كظيفتهما
ا١بمالية ،كيبدك أنو اعتربٮبا شيئا كاحدا ،كمن أمثلة ذلك يف تفسّبه ما يلي:
 -1التنبيو كتعظيم الشأف:

ك يى يم
﴿م ٍن يىػ ٍه ًد اللَّوي فىػ يه ىو ال يٍم ٍهتى ًدم ىكىم ٍن يي ٍ
ضلً ٍل فىأيكلئً ى
كمن ذلك قولو تعاىل :ى
ال ً
ٍخاس يرك ىف﴾ ،1قاؿ البيضاكم" :تصريح بأف ا٥بدل كالضبلؿ من ا﵁ ،كأف ىداية ا﵁ ٚبتص
ببعض دكف بعض ،كأهنا مستلزمة لبلىتداء كا ًإلفراد يف األكؿ كا١بمع يف الثاٍل باعتبار اللفظ،

كا٤بعُب تنبيو على أف ا٤بهتدين كواحد الٙباد طريقهم ٖببلؼ الضالْب ،كاالقتصار يف ا ًإلخبار عمن
ىداه ا﵁ با٤بهتدم تعظيم لشأف االىتداء ،كتنبيو على أنو يف نفسو كماؿ جسيم كنفع عظيم لو
مل ٰبصل لو غّبه لكفاه كأنو ا٤بستلزـ للفوز بالنعم اآلجلة كالعنواف ٥با" ،2يشّب البيضاكم إىل أف
ىناؾ مقابلة يف اآلية الكرٲبة ،كىي مقابلة ا٥بداية بالضبلؿ ،كالغرض منها للتنبيو.
كضح الطاىر بن عاشور ىذا الغرض إذ قاؿ" :كقد علم من مقابلة ا٥بداية
كقد ٌ
باإلضبلؿ ،كمقابلة ا٤بهتدم با٣باسر أ ٌف ا٤بهتدم فائز رابح فحذؼ ذكر رٕبو إٯبازا" ،3أم :من
كضل ال ٧بالة.
ىداه ا﵁ فإنٌو ال مضل لو ،كمن أضلٌو فقد خاب كخسر ٌ
كبناء على ما سبق ،فإ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٧بسن بديعي كىو ا٤بقابلة ،كالفائدة منو
مضل لو ،كمن
للتنبيو كتعظيم الشأف ،أل ٌف ذكر ا٥بداية كاإلضبلؿ تكوف بيد ا﵁ ،فمن ىداه فبل ٌ
أضلٌو فبل ىادم لو.
 -2الوعد:

كمثالو قولو تعاىل﴿ :خالً ًد ً
ت يم ٍستىػ ىق ِّرا ىكيمقامان﴾ ،4كقاؿ البيضاكم يف تفسّب
سنى ٍ
ى
ين فيها ىح ي

ت يم ٍستىػ ىقِّرا) معُب كمثلو" ،5فالبيضاكم
ت يم ٍستىػ ىقِّرا ىكيمقامان) مقابل (ساءى ٍ
ىذه اآلية الكرٲبة (" :ىح يسنى ٍ
 -1سورة األعراؼ اآلية.178
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.275
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 9ص.181
 -4سورة الفرقاف اآلية.76
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.132
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يشّب إىل كجود مقابلة يف ىذه اآلية الكرٲبة ،كىي بْب قولْب كٮبا( :حسنت مستقرا) ك(ساءت
مستقرا) ،كالفائدة من ىذه ا٤بقابلة الوعد با١بنة.
كمقامان)
(ح يسنى ٍ
ت يم ٍستىػ ىقِّرا ي
كىذا الرأم ىو ما ذىب إليو الرازم بقولو" :كىو ا٤براد من قولو :ى
ت يم ٍستىػ ىقِّرا ىكيمقامان) أم :ما أسوأ ذلك كما أحسن ىذا" .1كتبعو يف
كىذا يف مقابلة قولو ( :ىساءى ٍ
ىذا الغرض كل من النسفي ،كالشوكاٍل ،2أم :حسنت منظرا كطابت منزال ٤بن أراد الفوز ّٔا.
ات كالٍ يك َّفار نىار جهن ً ً
ًً
ً ً
ين فً ىيها
َّم ىخالد ى
كجاء كذلك يف قولو تعاىل ﴿ :ىك ىع ىد اللَّوي ال يٍمنىافق ى
ين ىكال يٍمنىاف ىق ى ى ى ى ى ى
3
ً
ً
نات
تعاىل:
لو
و
كق
،
يم﴾
﴿كال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىكال يٍم ٍؤًم ي
ى ىي ىح ٍسبيػ يه ٍم ىكلى ىعنىػ يه يم اللَّوي ىكلى يه ٍم ىع ىذ ه
اب يمق ه
ى
ً
ً
ً
الصال ىة ىكييػ ٍؤتيو ىف َّ
ض يه ٍم أ ٍىكلًياءي بىػ ٍع و
يمو ىف َّ
الزكاةى
بىػ ٍع ي
ض يىأ يٍم يرك ىف بال ىٍم ٍع يركؼ ىكيىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍم ٍن ىك ًر ىكييق ي
ً
يم﴾ ،4يقوؿ البيضاكم:
ىكيي ًطيعيو ىف اللَّوى ىكىر يسولىوي أيكلئً ى
ك ىسيىػ ٍر ىح يم يه يم اللَّوي إً َّف اللَّوى ىع ًز هيز ىحك ه
ً
ً
ً
ً
ض يه ٍم أ ٍىكلًياءي بىػ ٍع و
قات)" ،5يفهم
نات بىػ ٍع ي
ض) يف مقابلة قولو( :الٍ يمناف يقو ىف ىكالٍ يمناف ي
"( ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤم ي
من كبلـ البيضاكم أف يف اآليتْب مقابلة بْب (ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات) ك(ا٤بنافقوف كا٤بنافقات) ،كبْب
(بعضهم من بعض) ك(بعضهم أكلياء بعض) ،كبْب (يأمركف با٤بعركؼ) ك(يأمركف با٤بنكر) ،كبْب
(ينهوف عن ا٤بنكر) ك(ينهوف عن ا٤بعركؼ).
كّٔذا نستنتج كنقوؿ إ ٌف يف ىاتْب اآليتْب مقابلة على ما يقابل ىذين ا٤بعنيْب على
الَبتيب ،كالوظيفة الببلغية ٥بذه األداة التشويق للفوز با١بنٌة ،كالتحذير من النار.
 -3التهكم كاالستهزاء كالتحقير:
ً
كمنو قولو تعاىل﴿ :كقي ًل ال ً
شاء فىػلٍيى ٍك يف ٍر إًنَّا
ى
ى
شاء فىػ ٍلييػ ٍؤم ٍن ىكىم ٍن ى
ٍح ُّق م ٍن ىربّْ يك ٍم فى ىم ٍن ى
و
ط بً ًهم س ً
ً ًً
وه
رادقيها ىكإً ٍف يى ٍستى ًغيثيوا ييغاثيوا بًماء ىكال يٍم ٍه ًل يى ٍش ًوم ال يٍو يج ى
ارا أىحا ى ٍ ي
ين نى ن
أى ٍعتى ٍدنا للظَّالم ى
ً
س َّ
ت يم ٍرتىػ ىفقان﴾ ،6قاؿ البيضاكم (" :يم ٍرتىػ ىفقان) متكأ كأصل االرتفاؽ نصب ا٤برفق
ساء ٍ
الش ي
راب ىك ى
ب ٍئ ى
 -1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص.488
 -2يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 8ص ،134فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 4ص.102
 -3سورة التوبة اآلية.68
 -4سورة التوبة اآلية.71
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.87
 -6سورة الكهف اآلية.29
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ت يم ٍرتىػ ىفقان) ،كإال فبل ارتفاؽ ألىل النار" .1كا٤ببلحظ أف
ٙبت ا٣ب ٌد ،كىو ٤بقابلة قولو ( :ىك ىح يسنى ٍ
كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الرازم ،2كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف يف اآلية الكرٲبة كجود مقابلة بْب
(حسنت مستقرا) ك(ساءت مرتفقا).
ت
(كساءى ٍ
كيف ذلك يقوؿ الطاىر بن عاشور" :كىذا مقابل قولو يف حكاية حاؿ أىل النٌار ى
يم ٍرت ىفقان)" ،3كيستشف من كبلمو أف ىناؾ مقابلة بْب حسنت مستقرا ألصحاب ا١بنٌة ،كساءت
مرتفقا ألصحاب النار.
ت يم ٍرتىػ ىفقان) ،كإال فبل ارتفاؽ ألىل النار
ٌأما الز٨بشرم فقاؿ" :كىذا ٤بشاكلة قولو ( :ىك ىح يسنى ٍ
كال اتكاء" ،4كتبعو النسفي 5بنفس ا٤بعُب يف ذكر ىذا ا٤بصطلح كىو (ا٤بشاكلة).
كالذم ٭بيل إليو كنأخذ بو ،ىو الذم أشار إليو البيضاكم بأف يف اآليتْب مقابلة؛ ألهنا
ً
ً
س
اب ىك ىح يسنى ٍ
مقابلة بْب ا١بنة يف قولو تعاىل( :ن ٍع ىم الثَّو ي
ت يم ٍرتىػ ىف نقا) ،كالنار يف قولو تعاىل( :بٍئ ى
كجل االرتفاؽ يف النار مقابلةن فيما بعد يف
َّ
اب ىكساءى ٍ
ت يم ٍرتىػ ىف نقا) ،فقد ذكر سبحانو ٌ
الشر ي
عز ٌ
ت يم ٍرتىػ ىف نقا).
كصف ا١بنة كىو قولو تعاىل ( :ىك ىح يسنى ٍ
كالوظيفة الببلغية ىنا هتكم كاضح ،كٙبقّب كاستهزاء ،فهذه هناية طريق من عصى ا﵁
كاختار طريقا ال يوصل إىل ا١بنة ،فكانت نارا كساءت مرتفقا.
كخبلصة القوؿ إف الطباؽ كا٤بقابلة من األدكات الببلغية ا١بميلة ،كقد كردا يف القرآف
الكرَل كا٢بديث النبوم الشريف ،كيف كبلـ الفصحاء كالبلغاء ،كقد اشَبط الببلغيوف فيهما ما
يشَبط يف ٝبيع ا﵀سنات البديعية ،كىو أف يكونا تابعْب للمعُب ،بعيدين عن التكلف كالصنعة.
كما تقوـ ا٤بقابلة بزيادة ا٤بعاٍل كضوحا يف الفكر كرسوخا يف النفس ،كذلك ألف تقابل
ا٤بعاٍل يؤكدىا خّب تأكيد كيصورىا يف الذىن فتزداد عمقا يف الفهم ،كتضفي على الكبلـ ركنقا
كّٔجة ،كتقوم الصلة بْب األلفاظ كا٤بعاٍل.
 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.279
 -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص.461
 -3التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 15ص.314
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.718
 ٌ -5يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص.298
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ثالثا :الطي كالنشر :كيسميو البعض باللف كالنشر؛ كٮبا سواء ،كيتضح ذلك من ا٤بفهوـ
اللغوم.

-الطي كالنٌشر في اللغة :جاء يف معجم لساف العرب" :الطي نقيض النشر .طويتو طيا ،كيقاؿ

طويت الصحيفة أطويها طيا ،فالطي ا٤بصدر كطويتها طية كاحدة ،أم :مرة كاحدة" ،1كا٤بعُب أ ٌف
الطي ض ٌد النٌشر.
الراء أىصل ً
يح يى يد ُّؿ ىعلىى فىػٍت ًح ىش ٍي وء
كالنٌشر :قاؿ فيو ابن فارس(" :نى ىشىر) النُّو يف ىكالش ي
ّْْب ىك َّ ي ٍ ه ى
صح ه
ً
يح الطَّيّْبىةي ،كقاؿ ابن منظور :النٌشر خبلؼ
ت ٍ
ا٣بى ىشبىةى بًالٍ ًمٍن ىشا ًر نى ٍشنرا .ىكالنَّ ٍش يرّْ :
ىكتى ىش ُّعبًو .ىكنى ىش ٍر ي
الر ي
كنشره بسطو ،كتنشر الشيء كانتشر انبسط ،كانتشر النهار
الطي ،نشر الثوب ك٫بوه ينشره نشرا ى
كغّبه طاؿ كامت ٌد ،كانتشر ا٣برب انذاع" ،2أم :فىػٍتح الشيء كنشره ،مثل قولنا :نشرت الكتاب.
كىو عكس طويتو.
-الطي كالنشر اصطالحا :يع ٌد ا٤بربد من األكائل من التفت إىل ىذا النوع إذ قاؿ فيو" :كالعرب

3
كعرفو
.
تلف ا٣بربين ا٤بختلفْب ،مث ترمي بتفسّبٮبا ٝبلة ثقة بأ ٌف السامع يرد إىل كل خربه"
ٌ
ٌ
السكاكي فقاؿ" :كىي أف تلف بْب شيئْب يف الذكر مث تتبعهما كبلما مشتمبل على متعلق بواحد
كبآخر من غّب تعيْب ثقة بأف السامع يرد كبل منهما على ما ىو لو" ،4كا٤بقصود ىنا ،ذكر متع ٌدد
يرد
لكل من آحاده من غّب تعيْب ثقة؛ بأ ٌف السامع ٌ
على جهة التفصيل أك اإلٝباؿ ،مثٌ ذكر ما ٌ
كل ما يليق بو.
على ٌ
فصاعدا،
ٌأما ا٢بموم فذكره باسم الطي كالنشر فقاؿ" :الطي كالنٌشر ىو أف تذكر شيئْب
ن
إٝباال فتأيت بلفظ كاحد يشتمل على متعدد،
إما
فتنص على كل كاحد منهما ،كإما ن
ن
تفصيبل ٌ
كل كاحد إىل ما يليق بو ،مث إ ٌف ا٤بذكور على التفصيل قسماف :قسم يرجع
كتفوض إىل العقل ٌ
ٌ
رد ٌ
إىل ا٤بذكور بعده على الَبيب من غّب األضداد ،لتخرج ا٤بقابلة ،فيكوف األكؿ لؤلكؿ ،كالثاٍل
للثاٍل ،كىذا ىو األكثر يف اللفظ كالنٌشر ،كقسم على العكس ،كىو الذم ال يشَبط فيو الَبتيب،

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 15ص.19
 -2ا٤بصدر نفسو ،ج 5ص.208
 -3الكامل ،ا٤بربد ،ج 1ص.741
 -4مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.425
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يرد كل شيء إىل موضعو ،تقدـ أك تأخر" ،1كا٤بعُب نفسو جاء يف اإليضاح" :ىو
ثقة بأ ٌف السامع ٌ
ذكر متعدد على جهة التفصيل أك اإلٝباؿ ،مث ذكر ما لكل كاحد من غّب تعيْب ،ثقة بأف
يستشف من كبلمو أ ٌف ا٤بتع ٌدد ا٤بذكور على جهة التفصيل أك اإلٝباؿ قد
السامع يرده إليو" ،2ك
ٌ
صرح
انطول فيو حكمو؛ ألنو اشتمل عليو من غّب تصريح بو ،كلذا ٠بٌي (ل ٌفا) أك (طيٌا)ٌ .
فلما ٌ
بعد ذلك با٢بكم ا٤بطوم ،كاف كأنٌو ن ٍشر كإبٍراز لو ،كلذا ٠بٌي (ن ٍشرا).
كيتضح ٩با سبق أف الطي كالنٌشر ىو ا٤بقابلة بْب أمرين ،سواء بطريق اإلٝباؿ أك
رد كل جزء إىل موضعو الستكماؿ ا٤بعُب ا٤براد.
التفصيل ،كالسياؽ ٰبدد ٌ
-كظائف الطي كالنشر في تفسير البيضاكم:

كبْب كظائفو الببلغية ،دكف ذكر أقسامو ،كمن أمثلة ذلك:
لقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع ٌ

 -1العلة في الرخصة:

كمنو قولو تعاىل﴿ :يي ًري يد اللَّوي بً يك يم الٍيي ٍس ىر ىكىال يي ًري يد بً يك يم الٍعي ٍس ىر ىكلًتي ٍك ًمليوا ال ًٍع َّدةى ىكلًتي ىكبّْػ يركا
اللَّوى ىعلىى ىما ىى ىدا يك ٍم ىكلى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾ ،3أم" :كشرع ٝبلة ما ذكر من أمر الشاىد بصوـ
الشهر كا٤برخص بالقضاء كمراعاة ع ٌدة ما أفطر فيو ،كالَبخيص( :كلًتيك ً
ٍمليوا الٍعً َّد ىة) إىل آخرىا على
ى
ً
اللف ،فإف قولو( :كلًتيك ً
ٍمليوا الٍعً َّدةى) علٌة األمر ٗبراعاة الع ٌدة ( ،ىكلتي ىكبّْػ يركا اللَّوى) علٌة األمر
سبيل ٌ
ى
بالقضاء كبياف كيفيتو ( ،ىكلى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف) علٌة الَبخيص كالتيسّب" ،4كيشّب البيضاكم أف يف ىذه
ف ،كا٤بعُب :يريد ا﵁ أف (تكملوا الع ٌدة) ،ك(أف تكربكا ا﵁)،
اآلية الكرٲبة ٧بسن بديعي كىو اللٌ ٌ
ك(أف تشكركه) ،كإكماؿ الع ٌدة ٰبصل بقضاء األيٌاـ الٍب أفطرىا من كجب عليو الصوـ ليأيت بع ٌدة
أيٌاـ شهر رمضاف كاملة ،فإ ٌف يف تلك الع ٌدة حكمة ٘بب ا﵀افظة عليها ،فبالقضاء حصلت
حكمة التشريع ،كبرخصة اإلفطار لصاحب العذر حصلت رٞبة التخفيف ،كما دلٌت اآلية على

 -1خزانة األدب كغاية األرب ،ابن حجة ا٢بمومٙ ،بقيق عصاـ شقيو ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ بّبكت2004ـ ،ج1
ص.149
 -2اإليضاح ،القزكيِب ،ص.503
 -3سورة البقرة اآلية.185
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.125
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مفصل يف لفظ التكبّب ،ك٦بمل يف كقت التكبّب
األمر بالتكبّب؛ إذ جعلتو ٩بٌا يريده ا﵁ ،كىو غّب ٌ
كعدده.
ى
كيوضح ىذا ا٤بعُب النسفي فيقوؿ" :شرع ذلك يعِب ٝبلة ما ذكر من أمر الشاىد بصوـ
ٌ
الشهر كأمر ا٤برخص لو ٗبراعاة عدة ما أفطر فيو كمن الَبخيص يف إباحة الفطر فقولو ( ىكلًتي ٍك ًمليواٍ)
علٌة األمر ٗبراعاة الع ٌدة ( ىكلًتي ىكبّْػ يركا) علٌة ما علم من كيفية القضاء كا٣بركج من عهدة الفطر،
( ىكلى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف) علٌة الَبخيص ،كىذا نوع من اللف اللطيف ا٤بسلك ،كأنو قيل لتكربكا ا﵁،
أم :لتعظٌموه حامدين على ما ىداكم إليو".1
اللف كالنشر يف تفسّبه ٥بذه اآلية فقاؿ (" :ىكلى ىعلَّ يك ٍم
ٌأما صاحب السراج ا٤بنّب فذكر ٌ
اللف
تى ٍش يك يرك ىف) ،علٌة الَبخيص من تعظيم ا﵁ تعاىل با٢بمد كالثناء عليو ،كلذلك ع ٌد نوعان من ٌ
كالنشر لطيف ا٤بسلك" ،2كيفهم من كبلمو أ ٌف يف ىذه اآلية نوع من اللٌف كالنٌشر ،كىذا النٌوع ال
يقتضي ترتيبا أك عدـ ترتيب ،أل ٌف اللٌف ٦بمل؛ ال يعلم ترتيبو حٌب ننظر يف ترتيب النٌشر على
ضوئو.

 -2اإليجاز:

كمثالو يف قولو تعاىل﴿ :كىو الَّ ًذم جعل اللَّيل كالن ً
اد
ىراد أى ٍف يى َّذ َّك ىر أ ٍىك أىر ى
َّهار خ ٍل ىفةن لً ىم ٍن أ ى
ىى ى ٍ ى ى ى
ى يى
يش يكوران﴾ ،3قاؿ البيضاكم يف تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة" :ذكم خلفة ٱبلف كل منهما اآلخر بأف
يقوـ مقامو فيما ينبغي أف يعمل فيو ،لقولو تعاىل( :كا ٍختً ً
الؼ اللٍَّي ًل ىكالنَّهار)ً .كىي للحالة من
ى
اد أى ٍف يى َّذ َّك ىر) بأف يتذكر آالء ا﵁ كيتفكر يف صنعو فيعلم أف ال
خلف كالركبة كا١بلسة( .لً ىم ٍن أىر ى
بد لو من صانع حكيم كاجب ال ٌذات رحيم على العباد .أ ٍىك (أىر ىاد يش يكوران) أف يشكر ا﵁ تعاىل
على ما فيو من النعم ،أك ليكونا كقتْب للمتذكرين الشاكرين من فاتو كرده يف أحدٮبا تداركو يف

4
اللف كاف يف الليل كالنهار ا٤بتعاقبْب ،مث جاء النشر (أى ٍف
أف
البيضاكم
كبلـ
من
يفهم
ك
.
اآلخرة"
ٌ
يى َّذ َّكىر أ ٍىك أىر ىاد يش يكوران) ،دكف تعيْب أم منهما لليل كالنهار.

 -1مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.160
 -2سراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.121
 -3سورة الفرقاف اآلية.62
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.129
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كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :كا٤بعُب لينظر يف اختبلفهما الناظر ،فيعلم أف ال بد
النتقا٥بما من حاؿ إىل حاؿ ،كتغّبٮبا من ناقل كمغّب .كيستدؿ بذلك على عظم قدرتو ،كيشكر
﴿كًم ٍن
الشاكر على النعمة فيهما من السكوف بالليل كالتصرؼ بالنهار .كما قاؿ ٌ
عز كعبل :ى
ًً
ضلً ًو﴾ .1أك ليكونا كقتْب للمتذكرين
َّهار لًتى ٍس يكنيوا فً ًيو ىكلًتىٍبتىػغيوا ًم ٍن فى ٍ
ىر ٍح ىمتو ىج ىع ىل لى يك يم اللٍَّي ىل ىكالن ى
كالشاكرين ،من فاتو يف أحدٮبا كرده من العبادة قاـ بو يف اآلخر" .2كتبعو الرازم بنفس ا٤بعُب.3
ً
ضلً ًو)
كقاؿ ابن عاشور يف تفسّب ىذه اآلية" :كقد سلك يف قولو (لًتى ٍس يكنيوا فً ًيو ىكلتىٍبتىػغيوا ًم ٍن فى ٍ
ف كالنٌشر ا٤بعكوس فيعود لتسكنوا فيو إىل اللٌيل ،كيعود كلتبتغوا من فضلو إىل النٌهار"،4
طريقة اللٌ ٌ
الضمّب كا١بار ،كذلك قصد اإلٯباز.
كالتٌقدير :كلتبتغوا من فضلو فيو ،فحذؼ ٌ
لف كنشر ،ككظيفتو الببلغية ىنا ىي اإلٯباز.
كمن ىنا ٲبكن القوؿ أ ٌف يف اآلية الكرٲبة ٌ

 -3اإلشعار:

كمثالو يف قولو تعاىلً :
ً
ضلً ًو إً َّف فًي
َّها ًر ىكابٍتًغىا يؤيك ٍم ًم ٍن فى ٍ
﴿كم ٍن آيىاتًو ىمنى يام يك ٍم بًاللٍَّي ًل ىكالنػ ى
ى
ً
ك ىآلي و
ات لًىق ٍووـ يى ٍس ىم يعو ىف﴾ ،5قاؿ البيضاكم" :منامكم يف الزمانْب السَباحة القول النفسانية
ىذل ى ى
كضم
كتقوم القول الطبيعية كطلب معاشكم فيهما ،أك منامكم بالليل كابتغاؤكم بالنهار ٌ
ٌ
فلف ٌ
بْب الزمانْب كالفعلْب بعاطفْب إشعاران بأف كبلن من الزمانْب كإف اختص بأحدٮبا فهو صاٌف لآلخر
عند ا٢باجة ،كيؤيده سائر اآليات الواردة فيو" .6كيفهم من كبلـ البيضاكم كٙبليلو ٤بضموف اآلية
لف كنشر ،حيث ٝبعت اآلية بْب الليل كالنهار فكاف اللف ،مث جاء النشر
الكرٲبة أف يف اآلية ٌ
اللف كىو اللٌيل .كاألكؿ من النشر لؤلكؿ من ا٤بتعدد يف
اللف ،فاألكؿ من ا٤بتعدد يف ٌ
على ترتيب ٌ
اللف تبعو
اللف كىو ا٤بناـ؛ ألف النوـ كالراحة يكوناف يف اللٌيل مث كاف الثاٍل للثاٍل ،فالنهار يف ٌ
ٌ
ابتغاء الرزؽ كالسعي يف الكسب يف النهار.
 -1سورة القصص اآلية.73
2
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.290
 ٌ -3يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص.479
 -4التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 20ص.171
 -5سورة الركـ اآلية.23
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.205
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كيبدك أف ىذا الرأم ىو األرجح ،فهو يتناسب مع ما ذىب إليو الز٨بشرم يف تفسّبه
اللف كترتيبو :كمن آياتو منامكم كابتغاؤكم من فضلو بالليل كالنهار ،إال أنو
قائبل" :ىذا من باب ٌ
األكلْب بالقرينْب اآلخرين .ألهنما زماناف .كالزماف كالواقع فيو كشيء كاحد ،مع
فصل بْب القرينْب ٌ
اللف على االٙباد .كٯبوز أف يراد :منامكم يف الزمانْب ،كابتغاءكم فيهما" ،1كتبعو يف ىذا
إعانة ٌ
الرأم الرازم ،كالنسفي ،كأبو السعود.2
كبناء على ما تقدـ من شرح ا٤بفسرين ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف
اللف كالنٌشر ،ككظيفتها الببلغية اإلشعار بالوقت ،كىكذا يتضح أف الوظيفة من اللٌف
اآلية أداة ٌ
هٓبء
كالنشر يف القرآف الكرَل تكمن يف أ ٌف ذكر اللٌف مطويا فيو حكمة ،أك ما يتعلٌق بو ،ي ٌ
النفوس كيع ٌدىا لتلقي ما يذكر بعد من النٌشر العائد إىل اللف ،فإذا ما ذيكر النٌشر بعدئذ كقع يف
النفوس موقعو ،كٛبٌت الفائدة ٛباما كٙبقق الغرض ،ألف النٌشر جاء كالنٌفوس إليو متطلٌعة كلو
مَبقٌبة.
رابعا :التجريد:

كجىرىدهي :قى َّشىرهي" .3أم :إزالة
التجريد لغة :قاؿ ابن منظور" :جرد :ىجىرىد الشيء ىٍٯب يريدهي ىج ٍرندا .ىالشيء عن غّبه ،كتقشّب الثمار كغّبىا.
-اصطالحا :للتجريد مفهوماف ٨بتلفاف أشار إليهما الببلغيوف:

النوع األكؿ :قاؿ ابن األثّب" :فأما حد "التجريد" ،فإنو إخبلص ا٣بطاب لغّبؾ ،كأنت تريد بو
نفسك ،ال ا٤بخاطب نفسو ،كلو فائدتاف :إحداٮبا أبلغ من األخرل .فاألكلى :طلب التوسع يف
الكبلـ ،فإنو إذا كاف ظاىره خطابنا لغّبؾ ،كباطنو خطابنا لنفسك ،فإ ٌف ذلك من باب التوسع.
أما الثانية :كىي األبلغ ،كذاؾ أنو يتمكن ا٤بخاطب من إجراء األكصاؼ ا٤بقصودة من مدح ،أك

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.473
 ٌ -2يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 25ص ،93مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،696إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 7ص.57
 -3لساف العرب ،ابن منظور ،ج 3ص.115
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غّبه على نفسو ،إذ يكوف ٨باطبنا ّٔا غّبه ،ليكوف أعذر كأبرأ من العهدة ،فيما يقولو غّب ٧بجور
عليو".1

النوع الثاني" :أف ينتزع من أمر ذم صفة أمر آخر مثلو يف تلك الصفة ،مبالغة يف كما٥با يف

2
القياس يقتضي أ ٍف ييقاؿ يف ىذا
ك
"
قاؿ:
إذ
التشبيو
باب
من
ا١برجاٍل
ه
د
ع
كقد
.
ا٤بنتزع منو"
ٌ
ي
رب أ ٍىعِب ما أنت تعمل يف إًثباتًو كتزًج ً
الض ً
يتو :أنَّو تىشبيوه على َّ
حد ا٤ببالغة" ،3فا١برجاٍل يع ٌد
ٍ
ٍ
ى
ي
ي
التجريد من باب التشبيو.
كعرفو ا٤براغي بقولو" :أف ينتزع من أمر ذم صفة أك أكثر ،أمر آخر أك أكثر مثلو فيها،
ٌ
إلفادة ا٤ببالغة بالدّْعاء كماؿ الصفة يف ذلك األمر حٌب كأنو بلغ من االتصاؼ بتلك الصفة مبلغا
4
الصفة يف ا٤بنتزع
يصح أف ينتزع منو موصوؼ آخر متصف بتلك الصفة"  ،أم :ا٤ببالغة يف كجود ٌ
منو ،فقد بلغ يف االتصاؼ ّٔا مبلغا عظيما إىل درجة أنٌو صار يفيض ّٔا على غّبه.

-كظائف التجريد في تفسير البيضاكم:

كمن كظائف التجريد الٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه ما يلي:

 -1التخويف كالترىيب:

ك جزاء أى ٍع ً
ً
داء اللَّ ًو النَّار لىهم فًيها دار ال ي ً
اء بًما كانيوا
ي يٍ
ي
ٍخلٍد ىجز ن
كمنو قولو تعاىل﴿ :ذل ى ى ي
5
ا٣بيٍل ًد) ،يقوؿ البيضاكم" :فإهنا دار إقامتهم ،كىو
(
لو:
و
ق
يف
الشاىد
ك
،
بًآياتًنا يى ٍج ىح يدك ىف﴾
دار ٍ
ي

كقولك :يف ىذه الدار دار سركر ،كتعِب بالدار عينها على أف ا٤بقصود ىو الصفة" ،6كيفهم من
كبلـ البيضاكم كٙبليلو ٤بضموف اآلية أف يف اآلية ٘بريد ،حيث ا٤بقصود من جهنم نفسها ىي
دار ا٣بلد ،كليس ا٤بقصود أنٌو يوجد فيها دار للخلد.

 -1ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 2ص.128
 -2اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.374
 -3دالئل اإلعجاز ،ا١برجاٍل ،ص.68
 -4علوـ الببلغة ،ا٤براغي ،ص.334
 -5سورة فصلت اآلية.28
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.71
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كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعهما النسفي كصاحب
1
ا٣ب ٍل ً
جردت منها دار أخرل ك٠بيٌت ( ىد يار
لكن
ك
)
د
ار
د
(
ىي
م
جهن
ف
أ
ا
ك
ذكر
حيث
،
السراج ا٤بنّب
ٍ
ٌ
ٌ
ي
ى
ي
ٌ
ا٣بيٍل ًد) إلفادة ا٤ببالغة يف اتصاؼ جهنٌم بش ٌدة العذاب كهتويل أمرىا.
ٍ
كضح ىذا النٌوع يف ىذه اآلية بقولو" :ىي بعينها دار إقامتهم على
ٌأما أبو السعود فقد ٌ
أف (فً ىيها) للتجريد كىو أ ٍف ينتزع من أمر ذم صفة أمرآخر مثلو مبالغة لكمالو فيها" .2كقد ذكر
القزكيِب أنو انتزاع من النار مثلها ،3أم :انتزاع منها دارا أخرل كجعلها معدة يف جهنم ألجل
الكفار هتويبل ألمرىا كمبالغة يف اتصافها بالشدة.
كنستشف من ىذه األقواؿ أ ٌف الوظيفة الببلغية يف التجريد يف اآلية الكرٲبة ىي ا٤ببالغة يف
التخويف كالَبىيب.
 -2التعظيم كالتهويل:

ّْى ً
ش َّق ً
اف﴾ ،4قاؿ البيضاكم:
ت َّ
الس ىماءي فى ىكانى ٍ
كمثالو قولو تعاىل﴿ :فىًإ ىذا انٍ ى
ت ىكٍر ىد نة ىكالد ى
"ٞبراء كوردة كقرئت بالرفع على كاف التامة فيكوف من باب التجريد كقولو:
يم
يت أل ٍىر ىحلى َّن بًغى ٍزىكةو * تى ٍح ًوم الغىنىائً ًم أ ٍىك يى يم ى
ىكلىئً ٍن بىًق ي
وت ىك ًر ي
ىكالد ً
ّْىاف مذابة كالدىن كىو اسم ٤با يدىن بو كا٢بزاـ ،أك ٝبع دىن كقيل ىو األدَل

األٞبر" ،5كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :الدىاف األدَل األٞبر ،كا٤بعُب :فحصلت
٠باء كردة ،كىو من الكبلـ الذم يسمى التجريد" ،6كتبعهما أبو السعود بنفس ا٤بعُب .7كالوجو
الببلغي يف ىذه اآلية ،انتزع من السماء مثلها تعظيما كهتويبل.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص ،198مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،234السراج ا٤بنّب،
 يراجع ٌا٣بطيب الشربيِب ،ج 3ص.516
 -2إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.12
 -3يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص ،364معجم ا٤بصطلحات الببلغية ،أٞبد مطلوب ،ج 2ص.48
 -4سورة الرٞبن اآلية.37
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.173
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.449
 ٌ -7يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.182
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كمن ىنا ،كانت الوظيفة الببلغية للتجريد ىي إثارة ا٣بياؿ كتنشيط األذىاف كتنبيو العقوؿ
ٗبا يف أساليبو من تصوير كٚبييل ،كمن تنويع كتلوين يف الصياغة ،كما تكمن ا٤ببالغة يف كجود
الصفة يف ا٤بنتزع منو.
ٌ
خامسا :المشاكلة:

الشكل ،بالفتح :الشبو كا٤بثل ،كا١بمع أشكاؿ
المشاكلة في اللغة :جاء يف اللسافٌ " :الشكل :ا٤بًثٍل ،تقوؿ :ىذا
كش يكوؿ ،كقد تشا ىكل الشيئاف كشا ىكل كل كاحد منهما صاحبو ،ك َّ
ي
على شكل ىذا أم على مثالو .كفبلف ىش ٍك يل فبلف أم :مثلو يف حاالتو ،كا٤بشاكلة :ا٤بوافقة،
كالتشاكل مثلو" .1كيستنتج من ىذا التعريف اللغوم أف ا٤بشاكلة ىي ا٤بماثلة كا٤بشأّة.

المشاكلة في االصطالح :قاؿ السكاكي" :ىي أف تذكر الشيء بلفظ غّبه لوقوعو يفصحبتو" ،2كأضاؼ إليو القزكيِب كلمٍب ٙبقيقا أك تقديرا ،فقاؿ" :كىي ذكر الشي بلفظ
غّبه لوقوعو يف صحبتو تقديرا أك ٙبقيقا" ،3كعليو فا٤بشاكلة إما ٙبقيقية كإما تقديرية.
-كظائف المشاكلة في تفسير البيضاكم:

كقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع من التحسْب ا٤بعنوم يف تفسّبه كبْب كظائفو الببلغية،
كمن أمثلة ذلك:
 -1التوبيخ:

ت
ك ىما يى يكو يف لًي أى ٍف أىقي ى
كمثالو قولو تعاىل﴿ :قى ى
اؿ يس ٍب ىحانى ى
س لًي بً ىح ٍّق إً ٍف يك ٍن ي
وؿ ىما لىٍي ى
ت ىع َّال يـ الٍغييي ً
وب﴾ ،4قاؿ
ك إًنَّ ى
قيػلٍتيوي فىػ ىق ٍد ىعلً ٍمتىوي تىػ ٍعلى يم ىما فًي نىػ ٍف ًسي ىكىال أى ٍعلى يم ىما فًي نىػ ٍف ًس ى
ك أىنٍ ى
البيضاكم أم" :تعلم ما أخفيو يف نفسي كما تعلم ما أعلنو ،كال أعلم ما ٚبفيو من معلوماتك.
ك) للمشاكلة كقيل ا٤براد بالنفس الذات" ،5كا٤بعُب (يف نفسك) للمشاكلة ،كىذا
كقولو (فًي نىػ ٍف ًس ى
ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :تعلم معلومي كال أعلم معلومك ،كلكنو سلك بالكبلـ طريق
 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 11ص.356
 -2مفتاح العلوـ ،السكاكي ،ص.533
 -3اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.348
 -4سورة ا٤بائدة اآلية.116
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.151
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ك) لقولو يف نفسي" ،1ككافقو األلوسي 2يف
ا٤بشاكلة كىو من فصيح الكبلـ كبيّْنًو ،فقيل (ًيف ن ٍف ًس ى

ىذا الرأم.

كإظهار لقصوره أم :كال أعلم
كأكمأ إىل ىذا الرأم أيضا أبو السعود ،فقاؿ" :بيا هف للواقع
ه
ك) للمشاكلة ،كقيل ا٤بر ياد بالنفس ىو
الذات كنسبةي
ما يٚبفيو من معلوماتك .كقولوً( :يف نىػ ٍف ًس ى
ي
العلم ٤بتعلّْق ّٔا فلم يكن كنسبتها إىل
مرجع الصفات الٍب من ٝبلتها
ا٤بعلومات إليها ٤با أهنا ي
ي ي
ا٢بقيقة".3
كقد كضح البقاعي ىذه الوظيفة يف اآلية الكرٲبة بقولو" :ك٤با أثبت لو سبحانو ذلك ،نفاه
ك ... ك٤با نفى عن
عن نفسو توبيخان ٤بن ادعى لوي اإل٥بية فقاؿ مشاكلة  :ىكال أ ٍىعلى يم ىما ًيف نىػ ٍف ًس ى
كدؿ عليو ،أثبت ما قالو ٥بم على كجو مصرح بنفي غّبه".4
نفسو ما يستحق النفي ٌ

ا١ب ٍملة يف حكٍم التعليل ٤با
فبْب أ ٌف من كظيفتها التعليل؛ حيث قاؿ" :ىذه ٍ
ٌأما الشوكاٍل ٌ
أم :تعلم معلومي كال أعلم معلومك ،كىذا الكبلـ من باب ا٤بشاكلة كما ىو
ٍقبلهاٍ ،
معركؼ عند علماء ا٤بعاٍل كالبياف" ،5كا٤بقصود ىنا ،أ ٌف يف اآلية الكرٲبة تعليل.
كيرل العبلمة الطاىر بن عاشور أف يف اآلية مبالغة؛ إذ يقوؿ" :كذلك مبالغة يف التٌنزيو
نصل ،فلذلك تكوف الواك اعَباضيٌة ،كإضافة النٌػ ٍفس إىل اسم ا١ببللة
التربم ،كالتٌ ٌ
ك ٍليس لو أثر يف ٌ
لع عليو غّبه ،أم :كال أعلم ما تعلمو ،أم٩ :بٌا انفردت بعملو .كقد
ىنا ٗبعُب العلم الٌذم مل ييطٍ ٍ
حسنو ىنا الٍمشاكلة".6
ٌ
لعل ما ذىب إليو كل من البيضاكم كالز٨بشرم أف يف اآلية مشاكلة حقيقية ،كالوجو
ك ٌ
الببلغي فيها التوبيخ ،خبلفا ٩با يراه العبلمة ابن عاشور كالشوكاٍل.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.694
 ٌ -2يراجع ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 7ص.67
 -3إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.101
 -4نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور ،البقاعي ،ج 6ص.365
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.108
 -6التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 7ص.115
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 -2التخيير:

ب لًلتَّػ ٍقول ىكال
كمثالو قولو تعاىل﴿ :أ ٍىك يىػ ٍع يف ىوا الَّ ًذم بًيى ًدهً عي ٍق ىدةي الن ً
ّْكاح ىكأى ٍف تىػ ٍع يفوا أىقػ ىٍر ي
ضل بػ ٍيػنى يكم إً َّف اللَّوى بًما تىػ ٍعمليو ىف ب ً
ص هير﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :يؤيد الوجو األكؿ كعفو
ى ى
س يوا الٍ ىف ٍ ى ى ٍ
تىػ ٍن ى

الزكج على كجو التخيّب ظاىر كعلى الوجو اآلخر عبارة عن الزيادة على ا٢بق ،كتسميتها عفوان إما
على ا٤بشاكلة كإما ألهنم يسوقوف ا٤بهر إىل النساء عند التزكج" ،2يفهم من كبلـ البيضاكم أف
يف اآلية( :كأى ٍف تع يفوا أىقٍػر ً
كضح ذلك كل من الز٨بشرم كالرازم
ب للىت ٍقول) فيها مشاكلة ،كقد ٌ
ى ٍ
ىي
4
3
بقو٥بما" :أك ٠باه عفوان على طريق ا٤بشاكلة"  .كتبعهما يف ىذا الغرض الشوكاٍل  ،حيث ٌبْب
ىذا النٌوع البديعي يف اآلية الكرٲبة.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف يف اآلية( :كأف تعفوا) مشاكلة حقيقية ،غايتها التخيّب ،إما
العفو كإما رد نصف ا٤بهر.
 -3المبالغة:

﴿كاللَّوي ىخلى ىق يك َّل ىدابَّوة ًم ٍن ىم واء فى ًم ٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍم ًشي ىعلىى بىطٍنً ًو ىكًم ٍنػ يه ٍم
كمنو قولو تعاىل :ى
ً
ً
شاءي إً َّف اللَّوى ىعلىى يك ّْل
نه ٍم ىم ٍن يى ٍم ًشي ىعلىى أ ٍىربى وع يى ٍخلي يق اللَّوي ىما يى ى
ىم ٍن يى ٍمشي ىعلىى ًر ٍجلىٍي ًن ىكم ي
ىش ٍي وء قى ًد هير﴾ ،5كالشاىد قولو ( :ىم ٍن ٲبىٍ ًشي ىعلى بىطٍنً ًو) يقوؿ البيضاكم" :كا٢بية كإ٭با ٠بي
الزحف مشيان على االستعارة أك ا٤بشاكلة" ،6كىذا ما أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :على طريق
7
كل من الرازم ،كالنسفي ،كصاحب
ا٤بشاكلة لذكر الزاحف مع ا٤باشْب"  ،كتبعو يف ىذا الغرض ٌ

 -1سورة البقرة اآلية.237
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.147
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،223مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 6ص.478
 ٌ -4يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.292
 -5سورة النور اآلية.45
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.111
7
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص246
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تفسّب السراج ا٤بنّب ،كأيب السعود ،ككلهم رأل أ ٌف يف اآلية ٧بسن بديعي كىو ا٤بشاكلة،1
كالغرض منو ا٤ببالغة.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية الكرٲبة ،كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف
يف اآلية مشاكلة حقيقية ،غرضها الببلغي ا٤ببالغة.

 -4االستهزاء كالتحقير:

ئ بً ًه ٍم ىكيى يم ُّد يى ٍم
كمنو قولو تعاىل﴿ :قىاليوا إًنَّا ىم ىع يك ٍم إًنَّ ىما نى ٍح ين يم ٍستىػ ٍه ًزءهك ىف اللَّوي يى ٍستىػ ٍه ًز ي
فًي طي ٍغيىانً ًه ٍم يىػ ٍع ىم يهو ىف﴾ ،2قاؿ البيضاكم أم" :ٯبازيهم على استهزائهم٠ ،بي جزاء االستهزاء

با٠بو كما ٠بي جزاء السيئة سيئة ،إما ٤بقابلة اللفظ باللفظ ،أك لكونو ٩باثبلن لو يف القدر ،أك
يرجع كباؿ االستهزاء عليهم فيكوف كا٤بستهزئ ّٔم ،أك ينزؿ ّٔم ا٢بقارة كا٥بواف الذم ىو الزـ
االستهزاء ،أك الغرض منو ،أك يعاملهم معاملة ا٤بستهزئ :أما يف الدنيا فبإجراء أحكاـ ا٤بسلمْب
عليهم ،كاستدراجهم باإلمهاؿ كالزيادة يف النعمة على التمادم يف الطغياف" ،3كإذا حللنا كبلـ
البيضاكم كجدناه يوضح أف يف مضموف اآلية مشاكلة يف قولو تعالىك (ا﵁ يستهزئ ّٔم)،
كا٤ببلحظ أف كبلـ البيضاكم جاء موافقا لكبلـ الز٨بشرم ،كتبعو الرازم ،كالنسفي ،كصاحب
تفسّب السراج ا٤بنّب ،فقد اتفقوا على أف اآلية كرٲبة فيها ٧بسن بديعي كىو ا٤بشاكلة.4
فوضح ىذه الوظيفة حيث قاؿ" :ينزؿ ّٔم ا٥بواف كا٢بقارة كينتقم منهم
ٌأما الشوكاٍل ٌ
كيستخف ّٔم انتصافا منهم لعباده ا٤بؤمنْب ،كإٌ٭با جعل سبحانو ما كقع منو استهزاء مع كونو
ٌ
عقوبة كمكافأة مشاكلة .كقد كانت العرب إذا كضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا كجزاء ذكرتو ٗبثل
﴿ك ىجزاءي ىسيّْئى وة ىسيّْئىةه ًمثٍػليها﴾ ،5كقولو﴿ :فى ىم ًن
ذلك اللٌفظ كإف كاف ٨بالفا لو يف معناه ،كمنو :ى
 -1يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 24ص ،406مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص،512
السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 2ص ،632إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.185
 -2سورة البقرة اآليتاف.15 ،14
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.48
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص ،61مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 2ص ،308مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 1ص ،53السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 1ص.26
 -5سورة الشورل اآلية.40
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ا ٍعتىدل ىعلىٍي يك ٍم فىا ٍعتى يدكا ىعلىٍي ًو بً ًمثٍ ًل ىما ا ٍعتىدل ىعلىٍي يك ٍم﴾ ،1كا١بزاء ال يكوف سيٌئة ،كالقصاص ال
2
حق"  .كنفس الكبلـ أشار بو البيضاكم إىل ىذه اآلية ( ىك ىجزاءي ىسيّْئى وة ىسيّْئىةه
يكوف اعتداء ألنٌو ٌ
3
كضح أف االستهزاء ىنا
ًمثٍػليها) ،حيث ٠بٌى سيّْئة الثانية لبلزدكاج  ،كا٤ببلحظ أيضا أف البيضاكم ٌ
من ا﵁ إ٭با جاء على ا٤بشاكلة .كىذا ما أشار إليو أيضا البقاعي بقولو" :كردىا على حد ا٤بماثلة،
كثانيا بتسمية سيئة كإف كاف على طريق ا٤بشاكلة".4
كّٔذا نستنتج من األقواؿ السابقة أف يف اآلية مشاكلة ،كىذه األداة كانت كظيفتها
الببلغية االستهزاء كالتهكم كالتحقّب.
ك٩بٌا تقدـ يبدك أف البيضاكم تناكؿ موضوع ا٤بشاكلة تناكالن ٝباليان ،يعُب ٗبعُب اللفظ
كحسن عائدتو ،كتسويغ استعمالو يف ا٤بعاٍل الثانوية.

سادسا :المبالغة:

الش ٍيء.
المبالغة في اللغة :قاؿ ابن فارس" :الٍباء ك ٌأصل كاحد كىو الوصوؿ إىل ٌ
البلـ كالٍ ٍ
غْب ٍ

ٕبق ا٤بقاربة" .5كجاء يف القرآف
تسمى الٍمشارفة بلوغا ٌ
تقوؿ بلغت ا٤بكاف ،إذا كص ٍلت إليو .كقد ٌ
الكرَل قوؿ اللٌو تعاىل﴿ :فىًإذىا بػلى ٍغن أىجلىه َّن فىأىم ًس يكوى َّن بًمعر و
كؼ﴾ ،6يقوؿ البيضاكم يف تفسّبه
ى ى ى ي ٍ
ي ى ٍي
٥بذه اآلية" :كالبلوغ ىو الوصوؿ إىل الشيء ،كقد يقاؿ للدنو منو على االتساع ،كىو ا٤براد يف
اآلية ليصح أك يرتب عليو".7

 -1سورة البقرة اآلية.194
 -2فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.51
 -3يراجع تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.83
 -4نظم الدرر ،البقاعي ،ج 17ص.355
 -5مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 1ص.301
 -6سورة الطبلؽ اآلية.2
 - 7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.143
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كجاء يف لساف العرب" :بلغ الشيء كيبلغ بلوغا :كصل كانتهى .كبالغ يبالغ مبالغة :إذا
اجتهد يف األمر .كا٤ببالغة :أف تبلغ يف األمر جهدؾ ،كبالغ فبلف يف األمر إذا مل يقصر فيو" ،1أم
كصل كانتهى.
-المبالغة في االصطالح :عرفها ابن رشيق بقولو" :بلوغ الشاعر أقصى ما ٲبكن من كصف

الشيء" .2كعرفها أبو ا٥ببلؿ العسكرم بقولو" :أف تبلغ با٤بعُب أقصى غاياتو ،كأبعد هناياتو".3
كأما ا٣بطيب القزكيِب فيعرفها بقولو" :أف يدعي لوصف بلوغو يف الشدة أك الضعف حدا
مستحيبل أك مستبعدا ،لئبل يظن أنو غّب متناه يف الشدة أك الضعف" .4كيبدك من خبلؿ ىذه
التعاريف السابقة أهنا متقاربة فيما بينها ،كعلى ىذا فا٤ببالغة ىي نوع من اإلفراط يف الصفة ،كىي
إحدل كسائل ٙبسْب الكبلـ كخدمة ا٤بعُب ،كعرضو يف صورة ٝبيلة.

أنواع المبالغة :لقد أٝبع أكثر علماء الببلغة على أف ا٤ببالغة تنحصر يف ثبلثة أقساـ كىي:5
 -1التبليغ :ىي اإلفراط يف كصف الشيء ٗبا ىو مقبوؿ عقبل كعادة.
 -2اإلغراؽ :ىو اإلفراط يف كصف الشيء بوصف يكوف ٩بكنا يف العقل ،كمرفوض عادة.
 -3الغلو :ىو اإلفراط يف كصف الشيء ٗبا ىو مرفوض عقبل كعادة.
كمن خبلؿ ما سبق ٲبكن القوؿ؛ إف ا٤ببالغة أداة من أدكات االتصاؿ تعتمد على توظيف
األلفاظ الزائدة على ا٢باجة بقصد تقوية ا٤بعُب ،كالبلوغ بو مبلغ الشرؼ كالرفعة يف ا٤بدح.

 -1لساف العرب ،ابن منظور ،ج 8ص.420
 -2العمدة يف ٧باسن الشعر كآدابو ،ابن رشيق القّبكاٍلٙ ،بقيق ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،دار ا١بيل ط1401(/5ق-
2981ـ) ،ج 2ص.55
 -3الصناعتْب ،أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،ص.403
 -4اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.314
 -5يراجع الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد ،بكرم الشيخ ،ج 3ص.27
334

الفصل الثالث:

أدكات علم البديع ككظائفها في تفسير البيضاكم

كظائف المبالغة في تفسير البيضاكم:كبْب كظائفها الببلغية ،كمن أمثلة ذلك ما يلي:
لقد تناكؿ البيضاكم ىذه األداة ٌ

 -1المبالغة في الشح:

ص ً
ً
ً ً
َّاس نىًق نيرا﴾ ،1كالشاىد
كمنو قولو تعاىل﴿ :أ ٍىـ لى يه ٍم نى ه
يب م ىن ال يٍملٍك فىإ نذا ىال ييػ ٍؤتيو ىف الن ى
َّاس نىًق نّبا) ،يقوؿ البيضاكم" :لو كاف ٥بم نصيب من ا٤بلك فإ نذا ال يؤتوف
يف قولو :ى(ال يػي ٍؤتيو ىف الن ى
أحدان ما يوازم نقّبا ،كىو النقرة يف ظهر النواة .كىذا ىو اإلغراؽ يف بياف شحهم ،فإهنم إف ٖبلوا
بالنقّب كىم ملوؾ فما ظنك ّٔم إذا كانوا فقراء أذالء متفاقرين".2

سابعا :تأكيد المدح بما يشبو الذـ:

يرجع الفضل يف إطبلؽ مصطلح تأكيد ا٤بدح ٗبا

يشبو الذـ إىل ابن ا٤بعتز ،كقد سار على هنجو كل من أتى بعده ،كىو أسلوب ببلغي يعتمد على
مفاجأة السامع ٗبا ال يتوقعو ،حيث يؤكد صفة ا٤بدح عن طريق تعبّب يوىم بأنو أراد تأكيد صفة
ذـ ،3كيأيت ىذا األسلوب على ضربْب كٮبا:4
أحدىما :أف يستثُب من صفة ذـ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخو٥با فيها.

كالثاني :أف األصل يف االستثناء أف يكوف متصبل ،فإذا نطق ا٤بتكلم بػػ(إال) أك ٫بوىا ،توىم
السامع قبل أف ينطق ٗبا بعدىا أ ٌف ما يأيت بعدىا ٨برج ٩با قبلها ،فيكوف شيء من صفة الذـ
ثابتا ،كىذا ذـ ،فإذا أتت بعدىا صفة مدح تأكد مدح.
الوظائف البالغية:كبْب كظائفو ا١بمالية يف
كقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع من ا﵀سن ا٤بعنوم البديعيٌ ،
تفسّبه ،كمن ذلك:

 -1سورة النساء اآلية.53
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.79
 -3يراجع الببلغة الصافية يف ا٤بعاٍل كالبياف كالبديع ،حسن إ٠باعيل عبد الرزاؽ ،ا٤بكتبة األزىرية للَباث القاىرة 2006ـ،
ص ،271ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص.600
 -4يراجع اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.384 ،383
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 -1الوعيد:

ً ً
ً ً
غ ىعلىٍينا
جاءتٍنا ىربَّنا أىفٍ ًر ٍ
﴿كما تىػنٍق يم منَّا إًالَّ أى ٍف ى
كمنو قولو تعاىل :ى
آمنَّا بآيات ىربّْنا لى َّما ى
ًً
ين﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كىو خّب األعماؿ كأصل ا٤بناقب ليس ٩با يتأتى لنا
ى
ص ٍبران ىكتىػ ىوفَّنا يم ٍسلم ى
ص ٍربان) أفض
العدكؿ عنو طلبان ٤برضاتك ،مث فزعوا إىل ا﵁ سبحانو كتعاىل فقالوا ( :ىربَّنا أىفٍ ًر ٍغ ىعلىٍينا ى
صب علينا ما يطهرنا من اآلثاـ كىو الصرب على كعيد
علينا صربان يغمرنا كما يفرغ ا٤باء ،أك ٌ
فرعوف" ،2كيشّب البيضاكم إىل أف يف ىذه اآلية ٧بسن من ٧بسنات البديع كىو تأكيد ا٤بدح ٗبا
يشبو الذـ يف قولو( :كما تىػٍن ًقم ًمنَّا إًالَّ أى ٍف آمنَّا بً ً
آيات ىربّْنا) .أم :بعد صفة النقم كىو من صفة
ى
ى
ي
الذـ ،اتضح بعد االستثناء بػ ػػ(إال) صفة ا٤بدح الٍب فيها خّب األعماؿ.
كىذا ما صرح بو ٝباعة من أىل التفسّب يف كتبهم ،فمن ذلك الز٨بشرم إذ قاؿ" :كما
تعيب منا إال اإلٲباف بآيات ا﵁ ،أرادكا :كما تعيب منا إال ما ىو أصل ا٤بناقب كا٤بفاخر كلها،
كىو اإلٲباف".3
كضح ذلك الشوكاٍل فقاؿ" :لست تعيب علينا كتنكر منٌا ٌإال أف آمنٌا بآيات ربٌنا ٤با
كقد ٌ
ٌ
الشرؼ العظيم كا٣بّب الكامل ،كمثلو ال يكوف موضعا للعيب كمكانا
جاءتنا ،مع أ ٌف ىذا ىو ٌ
لئلنكار ،بل ىو حقيق بالثٌناء ا٢بسن كاالستحساف البالغ ،مثٌ تركوا خطابو ،كقطعوا الكبلـ معو،
كجل أف يثبٌتهم على ىذه
مفوضْب األمر إليو ،طالبْب منو ٌ
العليٌ ،
عز ٌ
كالتفتوا إىل خطاب ا١بناب ٌ
لصرب.
ا﵀نة با ٌ
يتضح من خبلؿ ما سبق أف يف اآلية أداة من أدكات البديع كىي تأكيد ا٤بدح ٗبا يشبو
الذـ ،كالغرض من ىذا النوع للوعيد.

 -1سورة األعراؼ اآلية.126
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.29
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص ،141مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،595السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب
 ٌالشربيِب ،ج 1ص.503
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 -2اإلشعار:

ك الٍ يق ٍرآ ىف لًتى ٍشقى إًالَّ تىذٍكً ىرةن لً ىم ٍن يى ٍخشى﴾ ،1قاؿ
كمثالو قولو تعاىل﴿ :طو ىما أىنٍػ ىزلٍنا ىعلىٍي ى

البيضاكم أم(" :ما أنزلنا عليك القرآف) لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إال
أف تبلغ ،أك بكثرة الرياضة ككثرة التهجد كالقياـ على ساؽ .كالشقاء شائع ٗبعُب التعب كمنو سيد

القوـ أشقاىم ،كلعلو عدؿ إليو لئلشعار بأنو أنزؿ عليو ليسعد" ،2كمفاد ذلك أ ٌف ا﵁ سبحانو
كتعاىل أنزؿ عليو القرآف ليسعد يف حياتو ،كىذا مدح للنيب صلى ا﵁ عليو كسلٌم.
كقاؿ الز٨بشرم" :ما نزؿ عليك القرآف (لًتى ٍشقى) لتتعب بفرط تأسفك عليهم كعلى كفرىم،
ك ً
ك﴾ ،3كالشقاء ٯبيء يف معُب
باخ هع نىػ ٍف ىس ى
كٙبسرؾ على أف يؤمنوا كقولو تعاىل﴿ :فىػلى ىعلَّ ى
التعب" ،4ككجو آخر ذكره أبو السعود فقاؿ" :فإنو استئناؼ ىمسوؽ لتسليتو صلى ا﵁ عليو كسلم
شائع يف ذلك ا٤بعُب كمنو أشقى من
عما كاف يعَبيو من جهة ا٤بشركْب من التعب ،فإف الشقاءى ه
رائض يم ٍه ور أم ما أنزلناه عليك لتتعب با٤ببالغة يف مكابدة الشدائد يف مقاكلة العيتاةً ك٧باكرة
ً
ك
التحسر على (أف يؤمنوا) ،كقولو لو عز كجل( :فىػلى ىعلَّ ى
الطغاة كفرط ا ٌ
لتأسف على كفرىم بو ك ٌ
فعلت فبل عليك إف مل يؤمنوا بو بعد ذلك
باخع نػَّ ٍف ىس ى
ك على آثارىم) ،بل للتبليغ كالتذكّب كقد ى
أك لصرفو صلى ا﵁ عليو كسلم عما كاف عليو من ا٤ببالغة يف آّاىدة يف العبادة" ،5كنفس الطرح
قاؿ بو الشوكاٍل.6
نستنتج من األقواؿ السابقة أف كظيفة االستثناء يف اآلية ا٤بذكورة كانت تسلية للنيب صلى
ا﵁ عليو كسلم ،كإشعارا كتأكيدا بأف ا٤بشقة كالتعب سيكوف لك سعادة ،كعليو فإ ٌف يف اآلية
تأكيد ا٤بدح ٗبا يشبو الذـ ،كمن أبرز كظائفو الببلغية التسلية ،كاإلشعار.

 -1سورة طو اآليات.3 ،2 ،1
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.22
 -3سورة الكهف اآلية.6
4
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.49
 ٌ -5إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.3
 -6يراجع فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.420
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ثامنا :المذىب الكالمي :كيراد بو اتباع طريقة علماء التوحيد كالكبلـ يف إثبات أصوؿ الدين
بالرباىْب العقلية القاطعة .قاؿ ا٢بموم" :أف يأيت البليغ على صحة دعواه كإبطاؿ دعػول خصمو،
ٕبجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إىل علم الكبلـ ،إذ علم الكبلـ عبارة عن إثبات أصوؿ الدين
بالرباىْب العقلية القاطعة ،1كقاؿ القزكيِب" :ىو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أىل الكبلـ"،2
كقاؿ ا٥بامشي" :أف يورد ا٤بتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند ا٤بخاطب ،بأف تكوف
ا٤بقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب ،3كمفاد ذلك "أف يدلل ا٤بتكلم على مطلوبو
ٗبقدمات يستلزـ التسليم ّٔا" ،4أم :التسليم ّٔذا ا٤بطلوب.
-الوظائف البالغية:

كبْب غرضو ككظائفو يف تفسّبه ٗبا جاء
لقد تناكؿ البيضاكم ىذا ا﵀سن ا٤بعنوم البديعي ٌ
يف الذكر ا٢بكيم ،كمن أمثلتو ما يلي:

 -1التنبيو:

ً
كمنو قولو تعاىل﴿ :أًىـ اتَّ ىخ يذكا آلً ىهةن ًم ىن ٍاألى ٍر ً
ض يى ٍم ييػ ٍن ًش يرك ىف لى ٍو كا ىف فًي ًهما آل ىهةه إًَّال اللَّوي
س ىدتا﴾ ،5قاؿ البيضاكم" :كيف اآلية تنبيو على شرؼ علم الكبلـ كأىلو ،كحث على البحث
لىىف ى
كالنظر فيو" ،6يشّب البيضاكم إىل أف ىذه اآلية جاءت بأدلة عقلية كبراىْب قطعية كىذا يف قولو:

( لىىف ىس ىدتىا) ،كىذا ىو االحتجاج النظرم أك ا٤بذىب الكبلمي.

يسمى
كقد أشار إىل ىذا الغرض أبو حياف إذ قاؿ" :ىذا النٌوع عند علماء البياف ٌ
7
كضح
يس ٌ
عليو بضركب من ا٤بعقوؿ"  ،كقد ٌ
ظرم :كىو أ ٍف يذكر الٍمتكلٌم ٍ
تدؿ ٍ
االحتجاج النٌ ٌ
معُب ٍ
البقاعي يف تفسّبه ٥بذه اآلية حيث قاؿ" :ك٤با كاف ا١بواب قطعان :مل يتخذكا آ٥بة ّٔذا الوصف،
 -1خزانة األدب ،ا٢بموم ،ج 1ص.364
 -2تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.188
 -3جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،ص.305
 -4ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص.593
 -5سورة األنبياء اآلية.22
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.117
 -7البحر ا﵀يط يف التفسّب ،أبو حياف األندلسي ،ج 3ص.395
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كال شيء غّبه سبحانو يستحق كصف اإل٥بية ،أقاـ الربىاف القطعي على صحة نفي إلو غّبه
بربىاف التمانع ،كىو أشد برىاف ألىل الكبلـ فقاؿ( :لو كاف فيهما) ،أم :السماكات كاألرض،
أم :يف تدبّبٮبا" ،1كتبعو صاحب السراج ا٤بنّب يف تفسّبه ٥بذه اآلية أيضا.2
كقاؿ أبو السعود يف تفسّب اآلية الكرٲبة" :لبطلتا ٗبا فيهما ٝبيعا كحيث انتفى التايل علم انتفاء
ا٤بقدـ قطعا بياف ا٤ببلزمة أف اإل٥بية مستلزمة للقدرة على االستبداد بالتصرؼ فيهما على اإلطبلؽ
تغيّبا كتبديبل كإٯبادا كإعداما كإحياء كإماتة فبقاؤٮبا على ما ٮبا عليو إما بتأثّب كل منها كىو
ا٤بعْب بعلل متعددة ،كإما بتأثّب كاحد منها فالبواقي ٗبعزؿ من اإل٥بية
٧باؿ الستحالة كقوع ا٤بعلوؿ ٌ
قطعا .كاعلم أف جعل التايل فسادٮبا بعد كجودٮبا ٤با أنو اعترب يف ا٤بقدـ تعدد اآل٥بة فيهما ،كإال
الكل يف ا٤براد
فالربىاف يقضي باستحالة التعدد على اإلطبلؽ ،فإنو لو تعدد اإللو فإ ٍف توافق ٌ
تطاردت عليو القدر كإف ٚبالفت".3
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية الكرٲبة؛ كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف
اآلية مذىب كبلمي ،كىو احتجاج ا٤بتكلٌم على ما يريد إثباتو ٕبجة تقطع ا٤بعاند لو على طريقة
أرباب الكبلـ ،كلو طرؽ متعددة كما ىو مبْب يف ٧بلو .كمن أبرز الوظائف الببلغية يف ىذا
ا﵀سن البديعي ا٤ببالغة ،كالتهكم ،كالتحقّب.

 -2التعليل:

ً و
ً و
ب يك ُّل إًل وو بًما
كمنو قولو تعاىل :ى
﴿ما اتَّ ىخ ىذ اللَّوي م ٍن ىكلىد ىكما كا ىف ىم ىعوي م ٍن إًلو إًذان لى ىذ ىى ى
ض س ٍبحا ىف اللَّ ًو ىع َّما ي ً
ص يفو ىف﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :جواب
ىخلى ىق ىكلى ىعال بىػ ٍع ي
ى
ض يه ٍم ىعلى بىػ ٍع و ي
٧باجتهم كجزاء شرط حذؼ لداللة ما قبلو عليو ،أم :لو كاف معو آ٥بة كما تقولوف لذىب كل
منهم ٗبا خلقو كاستبد بو كامتاز ملكو عن ملك اآلخرين كظهر بينهم التحارب كالتغالب كما ىو
حاؿ ملوؾ الدنيا ،فلم يكن بيده كحده ملكوت كل شيء كالبلزـ باطل باإلٝباع كاالستقراء

 -1نظم الدرر ،البقاعي ،ج 12ص.403
 -2يراجع السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 2ص.500
 -3إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص.61
 -4سورة ا٤بؤمنوف اآلية.91
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كقياـ الربىاف على استناد ٝبيع ا٤بمكنات إىل كاجب كاحد" ،1كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف
ً
ب يك ُّل إً ولو ًٗبا ىخلى ىق) ،كتأكيد الكبلـ أيضا بذكر حرؼ ا١بر
اآلية مذىب كبلمي يف قولو (إذان لى ىذ ىى ى
الزائد يف قولو تعاىل ( :ىما َّاٚبى ىذ اللَّوي ًم ٍن ىكلى ود) ،كقولو تعاىل ( :ىكىما ىكا ىف ىم ىعوي ًم ٍن إًلىوو)؛ أم :ما اٚبذ
تأكيدا كتثبيتنا للنفي.
ك نلدا ،كما كاف معو إلو ،ن
كضح ىذا الكبلـ الشوكاٍل إذ قاؿً (" :م ٍن) يف ا٤بوضعْب زائدة لتأكيد النٌفي .مثٌ ٌبْب
كقد ٌ
ً
ب يك ُّل إً ولو ًٗبا ىخلى ىق)
سبحانو ما يستلزمو ما ي ٌدعيو الكفار من إثبات ٌ
الشريك ،فقاؿ( :إذان لى ىذ ىى ى
كل إلو ٖبلقو ،كاستب ٌد بو ،كامتاز ملكو عن
كيف الكبلـ حذؼ تقديره :لو كاف مع ا﵁ آ٥بة النفرد ٌ
ض يه ٍم ىعلى بػى ٍع و
ض) أم :غلب
(كلى ىعبل بىػ ٍع ي
ملك اآلخر ،ككقع بينهم التٌطالب كالتٌحارب كالتٌغالب ى
الضعيف
الضعيف ،كقهره ،كأخذ ملكو ،كعادة ا٤بلوؾ من بِب آدـ ،كحينئذ فذلك ٌ
القوم على ٌ
ٌ
تقرر عدـ إمكاف ا٤بشاركة يف ذلك ،كأنٌو ال يقوـ بو ٌإال
ا٤بغلوب ال
ٌ
يستحق أف يكوف إ٥با ،كإذا ٌ
الشريك فإنٌو
تعْب أف يكوف ىذا الواحد ىو اللٌو سبحانو ،كىذا ال ٌدليل كما ٌ
دؿ على نفي ٌ
كاحد؛ ٌ
الشهادة" ،2كىذا ما أشار إليو كل من
ٌ
كجل عامل الغيب ك ٌ
يدؿ على نفي الولد ،ألف للٌو ٌ
عز ٌ
الز٨بشرم ،كالرازم ،كتبعهما النسفي ،كأبو السعود ،كالقا٠بي.3
ك٩با سبق ٲبكن القوؿ إف ا٤بفسرين قد أشاركا إىل ىذه اآلية كبيٌنوا كظيفتها الببلغية كىي
تأكيد النفي كإقامة ا٢بجة كالربىاف.
تاسعا :أسلوب الحكيم :كىو أحد ا﵀سنات ا٤بعنوية يف علم البديع ،كيعِب عند الببلغيْب

"أف تتلقى ا٤بخاطب بغّب ما يَبقبو ،كتصرؼ حديثو إىل كجهة أخرل مل يقصدىا" ،4كيقوؿ
ا١برجاٍل عنو" :ىو تصديق كبلـ الغّب كٞبلو على كجو آخر" .5كقاؿ ا٣بطيب القزكيِب" :أف تقع

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.94
 -2فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 3ص.587
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص ،202مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 23ص ،290مدارؾ التنزيل ،أبو
 يراجع ٌالربكات النسفي ،ج 2ص ،479إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 6ص٧ ،148باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين
القا٠بي ،ج 7ص.183
 -4ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص.423
 -5اإلشارات كالتنبيهات٧ ،بمد ا١برجاٍل ،ص.287
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صفة يف كبلـ الغّب كناية عن شيء أثبت لو حكم فتثبت تلك الصفة يف الكبلـ لغّب ذلك
الشيء من غّب تعرض لثبوت ا٢بكم لو أك يف انتفائو عنو".1
ككجو آخر ذكره ابن اإلصبع فقاؿ" :كىو أف ٱباطب ا٤بتكلم ٨باطبا بكبلـ فيعمد
ا٤بخاطب إىل كل كلمة مفردة من كبلـ ا٤بتكلم فيبِب عليها من لفظو ما يوجب عكس معُب
ا٤بتكلم" ،2كا٤ببلحظ أف ىذا النوع من الكبلـ كاف يستعمل للتطرؼ أك التخلص من إحراج
السائل ،أك التهكم كاإلظهار كالتنبيو.
-الوظائف البالغية:

كبْب كظيفتو ا١بمالية كالببلغية ،كمن
لقد تناكؿ البيضاكم ىذا النوع البديعي يف تفسّبه ٌ
أمثلة ذلك:

 -1التنبيو:

اؿ الٍم ىَلي الَّ ًذين است ٍكبػركا ًمن قىػوًم ًو لًلَّ ًذين است ٍ ً ً
آم ىن
ى ٍي
ضع يفوا ل ىم ٍن ى
ى ٍى ىي ٍ ٍ
كمثالو قولو تعاىل﴿ :قى ى ى
ًم ٍنػ يه ٍم أىتىػ ٍعلى يمو ىف أ َّ
صالً نحا يم ٍر ىس هل ًم ٍن ىربًّْو قىاليوا إًنَّا بً ىما أ ٍير ًس ىل بً ًو يم ٍؤًمنيو ىف﴾ ،3قاؿ البيضاكم أم:
ىف ى
"عدلوا بو عن ا١بواب السوم الذم ىو نعم ،تنبيهان على أف إرسالو أظهر من أف يشك فيو عاقل
كٱبفى على ذكم رأم ،كإ٭با الكبلـ فيمن آمن بو كمن كفر" .4كيشّب البيضاكم إىل قولو تعاىل:
(ىقاليوا إًنَّا ًٗبىا أيٍرًس ىل بًًو يم ٍؤًمنيو ىف) ،أ ٌف فيو أسلوب حكيم ،كىذا بقولو :عدلوا عن ا١بواب ،أم:
كتنبيها على أ ٌف كونو مرسبل أمر كاضح مكشوؼ ال ٰبتاج إىل السؤاؿ عنو.
كقد أشار إىل ىذا الغرض الز٨بشرم إذ قاؿ" :ليس إخباران عن كجوب اإلٲباف بو ،بل عن
امتثاؿ الواجب كالعمل بو ،ك٫بن قد امتثلنا" ،5ككذلك ذكر ٫بوه النسفي إذ قاؿ" :كإ٭با صار ىذا
جوابا ٥بم ألهنم سأ٥بم عن العلم بإرسالو فجعلوا إرسالو أمران معلومان مسلٌمان ،كأهنم قالوا العلم

 -1اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.532
ٙ -2برير التحبّب ،ابن أيب اإلصبع ،ص.599
 -3سورة االعراؼ اآلية.75
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.20
5
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.122
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بإرسالو كٗبا أرسل بو ال شبهة فيو كإ٭با الكبلـ يف كجوب اإلٲباف بو فنخربكم إنا بو مؤمنوف".1
كقاؿ أبو حياف" :جواب للمستضعفْب كعدك٥بم عن قو٥بم ىو مرسل إىل قو٥بم إنٌا ٗبا أرسل بو
مؤمنوف يف غاية ا٢بسن إذ أمر رسالتو معلوـ كاضح مسلٌم ال يدخلو ريب ٤با أتى بو من ىذا
ا٤بعجز ا٣بارؽ العظيم فبل ٰبتاج أف يسأؿ عن رسالتو كال أف يستفهم عن العلم بإرسالو فأخربكا
بأ ٌهنم مؤمنوف ٗبا أرسل بو" ،2كالكبلـ نفسو قالو أبو السعود ،كالشوكاٍل ،3بأف ،يف اآلية الكرٲبة
أسلوب ا٢بكيم ،كالغرض منو لتأكيد.
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية؛ كعلى ما أشار إليو اإلماـ البيضاكم ،فإف يف
اآلية أسلوب حكيم ،كىو العدكؿ عن ا١بواب ،ككانت كظيفتو ا١بمالية ىنا اإلظهار كالتنبيو.

 -2االىتماـ:

ً
ً ً
ً
ين
كمثالو قولو تعاىل﴿ :يى ٍسأىليونى ى
ك ىما ىذا ييػ ٍنف يقو ىف قي ٍل ىما أىنٍػ ىف ٍقتي ٍم م ٍن ىخ ٍي ور فىلل ىٍوال ىديٍ ًن ىك ٍاألىقػ ىٍربً ى
ً
ًً ً
السبً ً
يم﴾ ،4كقاؿ البيضاكم:
ساكًي ًن ىكابٍ ًن َّ
يل ىكىما تىػ ٍف ىعليوا م ٍن ىخ ٍي ور فىًإ َّف اللَّوى بو ىعل ه
ىكالٍيىتى ىامى ىكال ىٍم ى
"سئل عن ا٤بنفق فأجيب ببياف ا٤بصرؼ ألنو أىم ،فإف اعتداد النٌفقة باعتباره ،كألنو كاف يف سؤاؿ
عمرك كإف مل يكن مذكوران يف اآلية ،كاقتصر يف بياف ا٤بنفق على ما تضمنو قولو ما أنفقتم من
خّب" ،5كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية أسلوب حكيم ،كىذا بقولو كاف سؤا٥بم عما
ينفقونو ،فأجيبوا ٗبصارؼ اإلنفاؽ.
كضح ىذا الكبلـ من قبل الز٨بشرم بقولو" :فإف قلت :كيف طابق ا١بواب السؤاؿ
كقد ٌ
يف قولو( :قي ٍل ما أىنٍػ ىف ٍقتي ٍم) ،كىم قد سألوا عن بياف ما ينفقوف كأجيبوا ببياف ا٤بصرؼ؟ قلت :قد
خّب) بياف ما ينفقونو كىو كل خّب ،كبُب الكبلـ على ما ىو أىم
من ٍ
تضمن قولو( :ما أنفقتم ٍ
كىو بياف ا٤بصرؼ أل ٌف النفقة ال يعتد ّٔا إال أف تقع موقعها".6
 -1مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص.581
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 5ص.72
 -3يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص ،245فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 2ص.250
 -4سورة البقرة اآلية.215
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.136
6
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص.257
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كذكر العبلمة الطاىر بن عاشور أف ىذه اآلية ليست من أسلوب ا٢بكيم ،إذ قاؿ:
ا٢بق كعرؼ ىذا ا١بنس ٗبعرفة أفراده ،فليس يف ىذا ا١بواب ارتكاب
"ببياف مصارؼ اإلنفاؽ ٌ
السؤاؿ عن النٌوع الٌذم
األسلوب ا٢بكيم كما قيل ،إذ ال يعقل أف يسألوا عن ا٤باؿ ا٤بنفق ٗبعُب ٌ
بالسؤاؿ عنو أغراض العقبلء ،إذ ىم
ينفق من ذىب أـ من كرؽ أـ من طعاـ ،أل ٌف ىذا ال تتعلٌق ٌ
السؤاؿ عن كيفيٌات اإلنفاؽ
يعلموف أ ٌف ا٤بقصد من اإلنفاؽ إيصاؿ النٌفع للمنفق عليوٌ ،
فيتعْب أ ٌف ٌ
السؤاؿ ىنا كقع بػ(ما) كىي يسأؿ ّٔا عن ا١بنس ال عن
كمواقعو ،كال يريبكم يف ىذا أ ٌف ٌ
منطقي لتقريب ما ترٝبوه من تقسيمات مبنيٌة على اللٌغة اليونانيٌة
العوارض ،فإ ٌف ذلك اصطبلح
ٌ
العريب"،1
كأخذ بو ٌ
اكي ،ألنٌو ٰبفل باصطبلح أىل ا٤بنطق كذلك ال يشهد لو االستعماؿ ٌ
الس ٌك ٌ
كعليو فإف الطاىر بن عاشور قد خالف ٝبهور ا٤بفسرين ،كرغم ىذا االختبلؼ بْب ا٤بفسرين
كالطاىر بن عاشور يف أسلوب ىذه اآلية ،إال أف اإلماـ البيضاكم قد ماؿ إىل ىذا األسلوب،
كبْب أف يف اآلية أسلوب ا٢بكيم ،كىو اإلجابة عن بياف ا٤بصرؼ بدؿ اإلنفاؽ .كا٢بجة يف ذلك
أف الوجو الببلغي يف ىذه األداة ىو اإلشعار كاالىتماـ.
كخبلصة القوؿ إف أسلوب ا٢بكيم ىو الرد على ا٤بتكلم بغّب ما يتوقع ،كلكنو ّٔذا يكوف
قد أجابو بطريقة غّب مباشرة ،كىذا ما يعزز كظيفة ىذه األداة الٍب فيها الطرافة كاإلبداع.

عاشرا :التقسيم:

كحسن
السْب كا٤بيم أصبلف صحيحافٌ ،
يدؿ أحدٮبا على ٝباؿ ٍ
لغة :قاؿ ابن فارس" :القاؼ ك ٌكاآلخر على ٘بزئة شيء" ،2أم :قسمت الشيء إذا جزأتو.

اصطالحا :يعرفو أبو ىبلؿ العسكرم بقولو" :ىو أف تقسم الكبلـ قسمة مستويةٙ ،بتومعلى ٝبيع أنواعو ،كال ٱبرج منها جنس من أجناسو" ،3كعرفو ابن األثّب بقولو" :كإ٭با نريد
بالتقسيم ىهنا ما يقتضيو ا٤بعُب ٩با ٲبكن كجوده من غّب أف يَبؾ منها قسم كاحد ،كإذا ذكرت
قاـ كل قسم منها بنفسو ،كمل يشارؾ غّبه ،فتارة يكوف التقسيم بلفظة إما ،كتارة بلفظة بْب،
 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 2ص.317
 -2مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 5ص.86
 -3الصناعتْب ،أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،ص.375
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كقولنا :بْب كذا ككذا ،كتارة بلفظة منهم ،كقولنا :منهم كذا كمنهم كذا ،كتارة بأف يذكر العدد
أكال بالذكر ،مث يقسم ،كقولنا :فانشعب القوـ شعبا أربعا ،فشعبة ذىبت ٲبينا ،كشعبة
ا٤براد ن
ذىبت مشاال كشعبة كقفت ٗبكاهنا ،كشعبة رجعت إىل كرائها" ،1ىذا يف التقسيم عموما ،أما يف
التقسيم ا٤بفرد فيقوؿ الرازم" :كأما التقسيم ا٤بفرد فهو أف تذكر قسمة ذات جزءين أك أكثر مث
تضيف إىل كل كاحد من األقساـ ما يليق بو".2
كأطلق عليو ابن أيب اإلصبع اسم (صحة األقساـ) قائبل" :صحة األقساـ عبارة عن
استيفاء ا٤بتكلم أقساـ ا٤بعُب الذم ىو آخذ فيوٕ ،بيث ال يغادر منو شيئان ،كمثاؿ ذلك قولو

تعاىل﴿ :ىو الذم يريكم البرؽ خوفان كطمعان﴾ ،3كليس يف رؤية الربؽ إال ا٣بوؼ من الصواعق،
كالطمع يف األمطار ،كال ثالث ٥بذين القسمْب".4
كالتعريف ا٤بتفق عليو عند الببلغيْب ،ىو ما ذكره القزكيِب بقولو" :ىو ذكر متعدد ،مث
إضافة ما لكل من أفراد ىذا ا٤بتعدد إليو على جهة التعيْب" ،5كىو يشبو اللف كالنشر ،كلكنو
اللف كالنشر فيكوف ببل تعيْب ،كيعتمد فيو على
يفَبؽ عنو يف أف التقسيم يكوف بالتعيْب ،أما ٌ
ذكاء ا٤بخاطب كفطنتو.
أنواع التقسيم :ٲبكن تفريع التقسيم إىل نوعْب أساسيْب:

األكؿ :أف تذكر أحواؿ الشيء مضافا إىل كل كاحد منها ما يليق بو.

الثاني :أف تستوىف أقساـ الشيء بالذكر ،كىو النوع الكثّب يف الكبلـ.

 -1ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 3ص.166
 -2هناية اإلجاز ،فخر الدين الرازم ،ص149
 -3سورة الرعد اآلية.12
ٙ -4برير التحبّب ،ابن أيب اإلصبع ،ص.173
 -5تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِب ،ص.183
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الوظائف البالغية:كأمثلة ىذه األداة يف القرآف الكرَل موجودة ،سنورد بعضا منها كىو ما ذكره البيضاكم يف
تفسّبه كبْب كظائفو ا١بمالية على النحو اآليت:

 -1التخصيص:
كىي الوظيفة الٍب يقوـ فيها ا٤بتكلم بتخصيص شيء دكف غّبه الحتماؿ قياـ آخر بو،

ً
ً ً
ين
سو ىف ىكح ى
س ٍبحا ىف اللَّو ح ى
ين تي ٍم ي
كيكوف النوع البديعي كسيلتو للتخصيص ،كقولو تعاىل﴿ :فى ي
ماكات ك ٍاألىر ً ً ً
الس ً
ين تيظٍ ًه يرك ىف﴾ ،1يقوؿ البيضاكم:
ٍح ٍم يد فًي َّ
تي ٍ
ى ٍ
صبً يحوف ىكلىوي ال ى
ض ىك ىعشيِّا ىكح ى
"إخبار يف معُب األمر بتنزيو ا﵁ تعاىل كالثناء عليو يف ىذه األكقات الٍب تظهر فيها قدرتو كتتجدد
فيها نعمتو ،أك داللة على أف ما ٰبدث فيها من الشواىد الناطقة بتنزىو كاستحقاقو ا٢بمد ٩بن لو
ٛبييز من أىل السموات كاألرض ،كٚبصيص التسبيح با٤بساء كالصباح ألف آثار القدرة كالعظمة
فيهما أظهر ،كٚبصيص ا٢بمد بالعشي الذم ىو آخر النهار من عشى العْب إذا نقص نورىا،
كالظهّبة الٍب ىي كسطو ألف ٘بدد النعم فيهما أكثر" ،2كيشّب البيضاكم أف يف ىاتْب اآليتْب
أداة حسن التقسيم قصد بو ٚبصيص كٙبديد أكقات الصبلة.
كىذا ما صرح بو ٝباعة من أىل التفسّب يف كتبهم ،فمن ذلك الز٨بشرم إذ قاؿ" :كقيل
البن عباس رضى ا﵁ عنهما :ىل ٘بد الصلوات ا٣بمس يف القرآف؟ قاؿ :نعم ،كتبل ىذه اآلية:
ً
صبً يحو ىف) صبلة الفجر ىك( ىع ًشيِّا) صبلة العصر.
(ح ى
ْب ٛبيٍ يسو ىف) صبلتا ا٤بغرب كالعشاء ك(تي ٍ
ك(تيظٍ ًه يرك ىف) صبلة الظهر" .3ككذلك ذكر ٫بوه الرازم ،كالنسفي ،كأبو حياف ،كصاحب تفسّب
السراج ا٤بنّب.4
نستنتج من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآليات الكرٲبة حسن التقسيم ككظيفتو الببلغية
التخصيص.

 -1سورة الركـ اآليتاف.18 ،17
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.203
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.472
 ٌ -4يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 25ص ،86مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،694البحر
ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 8ص ،380السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 3ص.160
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 -2تعميم البشارة:

ٍكتاب الَّ ًذين اصطىىفينا ًمن ًع ً
ً
بادنا فى ًم ٍنػ يه ٍم ظالً هم لًنىػ ٍف ًس ًو
كمثالو قولو تعاىل﴿ :ثي َّم أ ٍىكىرثٍػنىا ال ى
ى ٍ ٍ ٍ
ٍخ ٍي ً
كًم ٍنػ يهم م ٍقتى ً
ض يل الٍ ىكبً يير﴾ ،1يقوؿ
ك يى ىو الٍ ىف ٍ
رات بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو ذلً ى
ص هد ىكًم ٍنػ يه ٍم سابً هق بًال ى
ى ٍ ي
ً َّ ً
ين
البيضاكم" :فعرب عنو با٤باضي لتحققو ،أك أكرثناه من األمم السالفة ،كالعطف على (إ َّف الذ ى
يػٍتػليو ىف)( ،كالَّ ًذم أىكحينا إًلىيك) اعَباض لبياف كيفية التوريث( .الَّ ًذين اصطىىفينا ًمن ًع ً
بادنا) يعِب:
ٍ ىٍ ٍ ى
ى ٍ ٍ ٍ
ى
ى
علماء األمة من الصحابة كمن بعدىم ،أك األمة بأسرىم فإف ا﵁ اصطفاىم على سائر األمم
ً
ظامل لًنىػ ٍف ًس ًو بالتقصّب يف العمل بو .كًمنهم م ٍقتى ً
ً
ص هد يعمل بو يف غالب األكقات ( .ىكًمٍنػ يه ٍم
فىمٍنػ يه ٍم ه
ى يٍ ي
ا٣بّب ً
ات بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو) بضم التعليم كا ًإلرشاد إىل العمل ،كقيل الظامل ا١باىل كا٤بقتصد ا٤بتعلم
سابً هق بً ٍىٍ
كالسابق العامل" ،2كيشّب البيضاكم أ ٌف يف ىذه اآلية قسمة صحيحة ،ألهنا ال ٚبلو أقساـ العباد
من ىذه الثبلثة ،إما عاص ظامل لنفسو ،كإما مطيع مبادر إىل ا٣بّبات كإما مقتصد بينهما.
كضح ىذا الغرض الز٨بشرم من قبل إذ قاؿ" :مث قسمهم إىل ظامل لنفسو ٦برـ كىو
كقد ٌ
ا٤برجأ ألمر ا﵁ ،كمقتصد :ىو الذم خلط عمبل صا٢با كآخر سيئا ،كسابق من السابقْب"،3
كيرل الرازم يف ذكر ىذه األ٠باء الثٌبلثة أ ٌف ا٤بخاطبْب يف القرآف ثبلثة أصناؼ ،فقاؿ" :الظٌامل
السابق ىو مقبوؿ التوبة" ،4كقاؿ القا٠بي" :مث
ٌ
ا٤بصر على ا٤بعصية ،كا٤بقتصد ىو النٌادـ كالتٌائب ،ك ٌ
بْب انقسامهم يف العمل بو إىل ثبلثة ،بقولو تعاىل( :فى ًمنػهم ً
ظامله لًنىػ ٍف ًس ًو) أم باإلمث كالعصياف
ٌ
ٍيٍ
ا٣بّب ً
ً
ً
ً
ات
( ىكمٍنػ يه ٍم يم ٍقتىص هد) أم :يف العمل ،ليس من آّرمْب كال من السابقْب ( ،ىكم ينه ٍم سابً هق بً ٍىٍ
ً
ض يل الٍ ىكبًّبي)".5
ك يى ىو الٍ ىف ٍ
بًًإ ٍذ ًف اللَّ ًو ذل ى

 -1سورة فاطر اآلية.32
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.259
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص.612
 ٌ -4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 26ص.238
٧ -5باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ج 8ص.198
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كذكر ىذا الوجو العبلمة ابن عاشور حيث قاؿ" :كيف ذكر ا٣بّبات يف القسم اآلخر داللة
فيؤكؿ إىل معُب ظامل لنفسو يف ا٣بّبات كمقتصد يف ا٣بّبات
األكلْب ٌ
على ٌأهنا مرادة يف القسمْب ٌ
أيضا".1
كا٤ببلحظ يف ىذه اآلية الكرٲبة؛ كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،أف ىناؾ اتفاؽ بْب
ا٤بفسرين يف تقسم ىذه اآلية إىل ثبلثة أقساـ.
أىم عند النٌيب
السمة الببلغية الٍب أداىا ىذا التقسيم ىو البشارة ،ألف ىذه البشارة ٌ
ك ٌ
حق مص ٌدؽ ٤با بْب يديو ،كأل ٌف ىذه البشارة مل تكن
صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم من اإلخبار بأ ٌف القرآف ٌ
أىم.
معلومة عنده فوقعها ٌ

 -3التجدد كاالختيار كاالستمرار:

الس ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
ٍك َّ
ب لً ىم ٍن يىشاءي إًناثان
كمنو قولو تعاىل﴿ :لًلَّ ًو يمل ي
ض يى ٍخلي يق ما يىشاءي يىػ ىه ي
ً
ً
ب لً ىم ٍن يىشاءي ُّ
يم قى ًد هير﴾،2
ور أ ٍىك ييػ ىزّْك يج يه ٍم ذي ٍكرانان ىكإًناثان ىكيى ٍج ىع يل ىم ٍن يىشاءي ىعقيمان إًنَّوي ىعل ه
الذ يك ى
ىكيىػ ىه ي

(ٱبٍلي يق ما يىشاءي) من غّب لزكـ ك٦باؿ
يقوؿ البيضاكم" :فلو أف يقسم النعمة كالبلية كيف يشاء .ى
اعَباض( .يىػ ىهب لًم ٍن يىشاء إًناثان كيىػ ىهب لًم ٍن يىشاء ُّ
الذ يك ىور أ ٍىك يػيىزّْك يج يه ٍم ذي ٍكرانان ىكإًناثان ىكىٍٯب ىع يل ىم ٍن
ى ي ى
ي ى
ي
ي
يىشاءي ىع ًقيمان) بدؿ (من ىٱبٍلي يق) بدؿ البعض ،كا٤بعُب :ٯبعل أحواؿ العباد يف األكالد ٨بتلفة على
مقتضى ا٤بشيئة فيهب لبعض إما صنفان كاحدان ّْمن ذى ىك ور أ ٍىك أنثى أك الصنفْب ٝبيعان كيعقم آخرين،
كلعل تقدَل ا ًإلناث ألهنا أكثر لتكثّب النسل ،أك ألف مساؽ اآلية للداللة على أف الواقع ما يتعلق
بو مشيئة ا﵁ ال مشيئة ا ًإلنساف كا ًإلناث كذلك ،أك ألف الكبلـ يف الببلء كالعرب تعدىن ببلء،
أك لتطييب قلوب آبائهن" ،3كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية تقسيم على حسب النعمة
كالبلية ،ألف أحواؿ العباد يف أبنائهم أربعة أصناؼ ٨بتلفة على مقتضى ا٤بشيئة كىي:
القسم األكؿ :يهب ٤بن يشاء إناثا.

القسم الثاني :يهب ٤بن يشاء ذكورا.

 -1التحرير كالتنوير ،الطاىر بن عاشور ،ج 22ص.310
 -2سورة الشورل اآليتاف.50 ،49
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.84
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القسم الثالث :ذكورا كإناثا.
القسم الرابع :ٯبعل من يشاء عقيما.
فهذه ىي األربعة أقساـ ال خامس ٥با.
كيف ذلك يقوؿ الز٨بشرم" :أ ٌف لو ا٤بلك كأنو يقسم النعمة كالببلء كيف أراد ،كيهب

لعباده من األكالد ما تقتضيو مشيئتو ،فيخص بعضا باإلناث كبعضا بالذكور ،كبعضا بالصنفْب
ٝبيعا ،كيعقم آخرين فبل يهب ٥بم كلدا قط" ،1كقد ذكر الرازم ىذا الرأم عند تفسّبه ٥بذه اآلية
ٱبص البعض باألكالد اإلناث كالبعض بال ٌذكور
تصرؼ اللٌو يف العامل أنٌو ٌ
فقاؿ" :مثٌ ذكر من أقساـ ٌ
الكل ،كىو ا٤براد من قولو :ى
(كىٍٯب ىع يل ىم ٍن يىشاءي
كالبعض ّٔما كالبعض بأف ٯبعلو ٧بركما من ٌ
ىع ًقيمان)" ،2كتبعو يف رأيو ىذا ،النسفي ،كصاحب تفسّب السراج ا٤بنّب ،كأبو السعود ،3بأف يف
اآلية ٧بسن بديعي كىو التقسيم ،كالغرض من ىذا التقسيم ىو االختيار كالتج ٌدد.
كمن خبلؿ ما سبق يتضح من أقواؿ ا٤بفسرين أف يف اآلية كظيفة ببلغية كىي التجدد
كاالختيار.

 -4اإلثبات كالدليل كالتأييد:

ك
ك لىوي ىما بىػ ٍي ىن أىيٍ ًدينىا ىكىما ىخ ٍل ىفنىا ىكىما بىػ ٍي ىن ىذلً ى
﴿كىما نىػتىػنىػ َّز يؿ إًَّال بًأ ٍىم ًر ىربّْ ى
كمثالو قولو تعاىل :ى
ك نى ًسيِّا﴾ ،4يقوؿ البيضاكم" :حكاية قوؿ جربيل عليو الصبلة كالسبلـ حْب
ىكىما ىكا ىف ىربُّ ى

استبطأه رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ٤با سئل عن قصة أصحاب الكهف كذم القرنْب كالركح
ْب أىيٍ ًدينا ىكما
كمل يدر ما ٯبيب ،كرجا أف يوحى إليو فيو فأبطأ عليو ٟبسة عشر يومان(...لىوي ىما بىػ ٍ ى
ً
ك) كىو ما ٫بن فيو من األماكن كاألحايْب ال ننتقل من مكاف إىل مكاف ،كال
بْب ذل ى
ىخ ٍل ىفنا ىكما ٍ ى

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.232
 ٌ -2مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 27ص.609
 -3يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 3ص ،261السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،ج 3ص ،551إرشاد
العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 8ص.36
 -4سورة مرَل اآلية.64
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ننزؿ يف زماف دكف زماف إال بأمره كمشيئتو" ،1كإذا حللنا كبلـ البيضاكم كجدناه يوضح ىذا
التقسيم يف ىذه اآلية الكرٲبة ،حيث بْب أقساـ األزمنة الثبلثة:
 ما بْب أيدينا (ا٢باضر). كما خلفنا (ا٤باضي). كما بْب ذلك (ا٤بستقبل).كل األكقات ا٤باضي كا٤بستقبل كما
كقد ٌ
كضح الرازم ىذه الصورة فقاؿ" :ىو ا٤بدبٌر لنا يف ٌ
بينهما أك ال ٌدنيا كاآلخرة كما بينهما فإنٌو يعلم إصبلح التٌدبّب مستقببل كماضيا كما بينهما كالغرض
يتصرؼ فينا ٕبسب مشيئتو كإرادتو كحكمتو ال اعَباض ألحد عليو
أ ٌف أمرنا موكوؿ إىل اللٌو تعاىل ٌ
فيو" ،2كّٔذا نستنتج كنقوؿ إ ٌف البيضاكم قد استعاف ّٔذه األداة يف تفسّبه لبعض اآليات بغية
إقناع السامع كالتأثّب فيو ،كالوجو الببلغي ىنا االستبطاء.

حادم عشر :االستطراد:

ماىية االستطراد :ىو نوع من علم الببلغة دقيق آّرل ،غزير الفوائد ،يستعملو الفصحاء،
كيعوؿ عليو أكثر البلغاء ،كىو قريب من االعَباض ،خبل أف االعَباض منو ما يقبح ،كٰبسن،
كيتوسطٖ ،ببلؼ االستطراد فإنو حسن كلو.

الشيء
الراء كال ٌداؿ أصل كاحد صحيح ٌ
يدؿ على إبعاد ،كاطٌرد ٌ
-لغة :قاؿ ابن فارس" :الطٌاء ك ٌ

اطٌرادا ،إذا تابع بعضو بعضا ،كاطٌرد األمر :استقاـ" ،3كقاؿ ابن منظور" :اطرد الشيء :تبع بعضو
بعضا كجرل .كاطرد األمر :استقاـ .كاطردت األشياء إذا تبع بعضها بعضا .كاطرد الكبلـ إذا
تتابع .كاطرد ا٤باء إذا تتابع سيبلنو" ،4كيفهم من التعريف اللغوم أف االطراد ىو التتابع يف اتساؽ
كانتظاـ.

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.15
 -2مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 21ص.554
 -3مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 3ص.455
 -4لساف العرب ،ابن منظور ،ج 3ص.268
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اصطالحا :عرفو أبو ا٥ببلؿ العسكرم فقاؿ" :أف يأخذ ا٤بتكلم يف معُب ،فبينما ٲبر فيو يأخذيف معُب آخر ،كقد جعل األكؿ سببا إليو" ،1كقاؿ ابن رشيق" :كىو أف يرل الشاعر أنو يف كصف
شيء كىو إ٭با يريد غّبه ،فإف قطع أك رجع إىل ما كاف فيو فذلك استطراد ،كإف ٛبادل فذلك
خركج ،كأكثر الناس يسمي ا١بميع استطرادان"ٌ .2أما العلوم فقاؿ" :أف يشرع ا٤بتكلم يف شيء من
فنوف الكبلـ ،مث يستمر عليو فيخرج إىل غّبه ،مث يرجع إىل ما كاف عليو من قبل ،فإف ٛبادل فهو
ا٣بركج ،كإف عاد فهو االستطراد".3
كذكره ابن أيب اإلصبع بقولو" :ىو أف يكوف ا٤بتكلم يف معُب فيخرج منو بطريق التشبيو أك
الشرط أك اإلخبار أك غّب ذلك إىل معُب آخر يتضمن مدحان أك قدحان أك كصفان أك غّب ذلك".4

أما القزكيِب فقاؿ" :ىو االنتقاؿ من معُب إىل معُب آخر متصل بو مل يقصد بذكر األكؿ التوصل
إىل ذكر الثاٍل" ،5كمفاد ذلك أف االنتقاؿ ليس من أجل التوصل إىل ا٤بعُب اآلخر.
نستنتج من ىذه األقواؿ السابقة أف االستطراد ىو االنتقاؿ من معُب إىل معُب آخر
متصل بو ٤بناسبة ،مث الرجوع إىل ا٤بعُب األكؿ .كّٔذا يتضح الفرؽ بينو كبْب حسن التخلص،
فاالستطراد يعاد فيو ثانية إىل ا٤بعُب الذم اتنقل عنو ،أما التخلص فهو انتقاؿ ببل عودة كما أف
االستطراد يكوف االنتقاؿ فيو مفاجئا للمخاطب ،أما االنتقاؿ يف التخلص فبل مفاجئة فيو ،ألف
ا٤بخاطب يَبقبو كينتظره.
الوظائف البالغية:

لقد ذكر البيضاكم ىذا الفن يف تفسّبه كبْب كظائفو ا١بمالية كالببلغية ،كمن أمثلة ذلك:

 -1المبالغة:

كمنو قولو تعاىل ﴿ :يك ٍنتي ٍم ىخ ٍيػ ىر
ً
ً
آم ىن أى ٍى يل
ال يٍم ٍن ىك ًر ىكتيػ ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكلىٍو ى

َّاس تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
أ َّيم وة أي ٍخ ًرج ٍ ً
كؼ ىكتىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن
ى
ى ٍي
ت للن ً ي ي
ال ً
ٍك ً
تاب لىكا ىف ىخ ٍيران لى يه ٍم ًم ٍنػ يه يم ال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىكأى ٍكثىػ يريى يم

 -1الصناعتْب ،أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،ص.414
 -2العمدة ،ابن رشيق ،ج 2ص.39
 -3الطراز ،العلوم ،ج 3ص.8
ٙ -4برير التحبّب ،ابن أيب اإلصبع ،ص.131
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.349
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ٍفاس يقو ىف﴾ ،1كالشاىد يف قولو( :كأى ٍكثىػرىم الٍ ً
ال ً
فاس يقو ىف) ،يقوؿ البيضاكم" :ا٤بتمردكف يف الكفر،
ى يي ي
كىذه ا١بملة كالٍب بعدىا كاردتاف على سبيل االستطراد" .2كقد أكرد ىذا الكبلـ الز٨بشرم من
ً
ً
ضُّركيك ٍم) ؟ قلت:
قبل حيث قاؿ" :فإف قلت :ما موقع ا١بملتْب أعُب( :مٍنػ يه يم الٍ يم ٍؤمنيو ىف) ك(لى ٍن يى ي

ٮبا كبلماف كارداف على طريق االستطراد عند إجراء ذكر أىل الكتاب ،كما يقوؿ القائل :كعلى
ذكر فبلف فإ ٌف من شأنو كيت ككيت ،كلذلك جاءا من غّب عاطف"3ف كمل ٱبرج عن ىذا الكبلـ
4
ا٤بتمردكف يف
،
ا٢بق
يق
ر
ط
عن
ا٣بارجوف
"
لو:
و
بق
كاٍل
الشو
أيضا
الغرض
ىذا
إىل
أشار
ك
،
الرازم
ٌ
ٌ
باطلهم ،ا٤بكذبوف لرسوؿ ا﵁ صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم ،ك٤با جاء بو ،فيكوف ىذا التٌفصيل على ىذا
فاستحق ما كعده اللٌو؟
كبلما مستأنفا ،جوابا عن سؤاؿ مق ٌدر ،كأنٌو قيل :ىل منهم من آمن
ٌ
يضرككم ٌإال أذل".5
قولو :لن ٌ
من خبلؿ ما سبق يتضح أف يف اآلية الكرٲبة استطراد ،ككظيفتو الببلغية ىنا ا٤ببالغة يف

اإلخبار.

 -2النهي:

ً
ك الٍح ُّق كال تىػ ٍعجل بًالٍ يقر ً
آف ًم ٍن قىػ ٍب ًل أى ٍف ييػ ٍقضى
ىٍ ٍ
كمثالو قولو تعاىل﴿ :فىػتىعالىى اللَّوي ال ىٍمل ي ى ى
ب ًز ٍدنًي ًعلٍمان﴾ ،6كالشاىد قولو( :كال تىػعجل بًالٍ يقر ً
آف ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػي ٍقضى
ك ىك ٍحييوي ىكقي ٍل ىر ّْ
إًلىٍي ى
ى ٍىٍ ٍ
ك ىك ٍحييوي) ،يقوؿ البيضاكم" :هني عن االستعجاؿ يف تلقي الوحي من جربيل عليو السبلـ
إًلىٍي ى
كمساكقتو يف القراءة حٌب يتم كحيو بعد ذكر ا ًإلنزاؿ على سبيل االستطراد" ،7كا٤ببلحظ ىنا أف

 -1سورة آؿ عمراف اآلية.110
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.33
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 1ص402
 ٌ -4يراجع مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازم ،ج 8ص.326
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 1ص.425
 -6سورة طو اآلية.114
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.40
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البيضاكم ينقل ىذا الكبلـ نقبل تاما عن الز٨بشرم مع تغيّب بعض األلفاظ ،كتبعو النسفي ،كأبو
السعود.1
كالذم توصلنا إليو بعد الوقوؼ على شرح ىؤالء ا٤بفسرين ىو أف يف اآلية استطراد
ككظيفتو النهي ،حيث أنو سبحانو ٤با َّبْب للعباد عظيم نعمتو عليهم ،بإنزاؿ القرآف ،نزه نفسو عن
جل ا﵁ عن إ٢باد ا٤بلحدين ،كعما يقوؿ ا٤بشركوف يف
٩باثلة ٨بلوقاتو يف شيء من األشياء؛ أمٌ :
صفاتو ،فإنو ا٤بلك الذم بيده الثواب كالعقاب ،كإنو ا٢بق؛ أم :ذك ا٢بق ،كال ٱبفى ما يف ىذا
من طلب اإلقباؿ على دراسة القرآف ،كبياف أف قواعده كزكاجره سياسات إ٥بية ،فيها صبلح
الدارين ،ال ٰبيد عنها إال من خذلو ا﵁ ،كأف ما تضمنو من الوعد كالوعيد حق كلو.
 -3الحث:

السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
﴿كىما لى يك ٍم أ َّىال تيػ ٍن ًف يقوا فًي ىسبً ً
ض
يل اللَّ ًو ىكلًلَّ ًو ًم ىير ي
اث َّ ى ى
كمنو قولو تعاىل :ى
ً َّ ً
ين أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن بىػ ٍع يد
ىال يى ٍستى ًوم ًم ٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػ ٍب ًل الٍ ىف ٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى
ك أى ٍعظى يم ىد ىر ىجةن م ىن الذ ى
ٍح ٍسنىى ىكاللَّوي بً ىما تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً هير﴾ ،2كالشاىد قولو تعاىل( :ىال يى ٍستى ًوم
ىكقىاتىػليوا ىكيك ِّال ىك ىع ىد اللَّوي ال ي
ك أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن) ،قاؿ البيضاكم أم" :بياف لتفاكت
ًمٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػٍب ًل الٍ ىفٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى
ا٤بنفقْب باختبلؼ أحوا٥بم من السبق كقوة اليقْب ،كٙبرم ا٢باجات حثان على ٙبرم األفضل منها
بعد ا٢بث على ا ًإلنفاؽ ،كذكر القتاؿ لبلستطراد كقسيم من أنفق ٧بذكؼ لوضوحو كداللة ما
بعده عليو" ،3كيشّب البيضاكم أف سياؽ اآلية يتحدث عن اإلنفاؽ يف سبيل ا﵁ ،مث ذكر القتاؿ
استطرادا ،مث عاد لذكر اإلنفاؽ كا٢بث عليو من جديد ،ككانت كظيفتو الببلغية ىنا أيضا
الَبغيب كا٢بث على اإلنفاؽ.

1
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 3ص ،90مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 2ص ،385إرشاد العقل السليم،
 يراجع ٌأبو السعود العمادم ،ج 6ص.44
 -2سورة ا٢بديد اآلية.10
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.186
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 -4التنبيو:

كمثالو قولو تعاىل﴿ :يابنًي آدـ قى ٍد أىنٍػزلٍنا علىي يكم لًباسا يػوا ًرم سوآتً يكم كًري ن ً
اس
ى ى ىى
ىٍ ٍ ى
ى ى ى ٍ ٍ ى ن يى
شا ىكلبى ي
ً
ك ًمن آي ً
ات اللَّ ًو لى ىعلَّ يه ٍم يى َّذ َّك يرك ىف﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :إنزاؿ اللباس .من
التَّػ ٍق ىول ىذلً ى
ك ىخ ٍيػ هر ىذل ى ٍ ى
آيات اللَّو الدالة على فضلو كرٞبتو" ،2كيفهم من كبلـ البيضاكم أف يف اآلية( :كلً
ً
اس التَّػ ٍق ىول
ب
ىى ي
ً
ك ىخٍيػهر) استطراد قصد بو التنبيو على أف التقول أىم من اللباس الذم يسَب العورة .كىذا ما
ذىل ى
أشار إليو الز٨بشرم بقولو" :ىذه اآلية كاردة على سبيل االستطراد عقيب ذكر بدك السوءات
كخصف الورؽ عليها ،إظهاران للمنة فيما خلق من اللباس ،ك٤با يف العرل ككشف العورة من ا٤بهانة
كالفضيحة ،كإشعاران بأ ٌف التسَب باب عظيم من أبواب التقول" ،3كتبعهما النسفي ،كأبو حياف.4
كخبلصة القوؿ أ ٌف الببلغة الوظيفية لبلستطراد ٰبققها عنصر ا٤بفاجأة أك ا٤بباغتة ،فبينما
ا٤بخاطب مشغوؿ با٤بعُب ا٤بسوؽ لو الكبلـ؛ إذ با٤بتكلم يفاجئو با٤بعُب اآلخر الذم يستطرد إليو،
كما تكمن الوظيفة ا١بمالية لبلستطراد أيضا إىل دفع ا٤بلل أك السأـ عن السامع كخاصة عندما
يطوؿ الكبلـ يف بياف الغرض ا٤بقصود منو.

 -1سورة االعراؼ اآلية.26
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.9
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 2ص.97
 ٌ -4يراجع مدارؾ التنزيل ،أبو الربكات النسفي ،ج 1ص ،562البحر ا﵀يطػ ،أبو حياف األندلسي ،ج 5ص.29
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المبحث الثاني :المحسنات اللفظية ككظائفها في تفسير البيضاكم
-مفهوـ المحسنات اللفظية:

كىي أداة من أدكات علم البديع ،حيث ىي "الراجعة إىل

ٙبسْب اللٌفظ أكال كبالذات ،كإف كاف بعضها يفيد ٙبسْب ا٤بعُب" ،1كالوظيفة األساسية فيها ىي

الزخرفة اللفظية قد تفيد أحيانا ا٤بعُب ،ألهنا تتعلق بتحسْب اللفظ ،كعبلمتها أنو لو غّب اللفظ إىل
ما يرادفو انتفى ا٢بسن كزاؿ ،مثل ا١بناس ،كالسجع ،كرد العجز على الصدر ،كاالتزاف...كغّب
ذلك ،كىي يف كتب الببلغة أقل بكثّب من ا﵀سنات ا٤بعنوية.
كقد ذكر ىذا صاحب ا٤بعجم ا٤بفصل يف اللغة بقولو" :كىي كجوه ٙبسْب الكبلـ من
ناحية اللفظ كا١بناس كالسجع كا٤بوازنة كالتشريع كاالقتباس كلزكـ ما يلزـ كرد العجز على الصدر
كغّبىا".2
أنواع المحسنات اللفظية ككظائفها في تفسير البيضاكم:

عند استقرائنا لتفسّب البيضاكم مل ٪بد من ىذه األدكات إال السجع ،الذم ٠باه
البيضاكم بالفواصل.

-السجع:

ماىية السجع :يعد السجع أبرز ا﵀سنات اللفظية كأكثرىا نيبل لعناية الببلغيْب قدٲباكحديثا ،كقد ظهرت ىذه العناية ك٘بلت يف كثرة ا٤بؤلفات الٍب حرصت على دراستو ،كإلقاء
الضوء على أقسامو ا٤بختلفة ،كإبراز كظيفتو الفنية كا١بمالية ،كأثره يف التعبّب األديب.
كما يعد يف ذات الوقت من أكثر ىذه ا﵀سنات إثارة للجدؿ كاستحواذا على اىتماـ
الباحثْب كالدارسْب قدٲبا كحديثا ،كقد توزعت آراء ىؤالء الباحثْب بْب إقراره كإنكاره ،كإطبلقو
كتقييده.

 -1خبلصة ا٤بعاٍل ،حسن بن عثمافٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،الناشركف العرب1989ـ ،ص.404
 -2ا٤بعجم ا٤بفصل يف اللغة كاألدب (٫بو ،صرؼ ،ببلغة ،إمبلء) ،إميل بديع يعقوب ،ميشاؿ عاصي ،دار العلم للمبليْب
ط1987/1ـ ،ص.1124
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مسميات ىذا اللٌوف الببلغي على ألسنة علماء الببلغة ،كمن أبرز ىذه
كقد تعددت ٌ
ا٤بسميات :السجع كالتسجيع.
ٌ

السْب
السجع في اللغة :يرل ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة أف الثبلثي ى(س ىج ىع)ٌ " :
السجع يف الكبلـ ،كىو أف يؤتى بو كلو
كا١بيم كالعْب :أصل ٌ
يدؿ على صوت متوازف ،من ذلك ٌ
ذؿ ،كمن أىمر فل  ،ك ً
ماءؾ أىب ىق ً
كقو٥بم :ىال ً
يت ،ىكال ىدرنى ً
قل َّ
ك
ى َّ
الشعر ،كقو٥بم :من َّ
فواصل كقوايف ٌ
ى
ً
أىن ىق ً
ً
ىدرت" .1كجاء يف لساف العرب" :سجع يسجع سجعا:
يت .ي
كيقاؿ ىس ىج ىعت ا٢بمامة ،إذا ى
استول كاستقاـ كأشبو بعضو بعضا ،كالسجع :الكبلـ ا٤بقفى ،كا١بمع أسجاع كأساجيع؛ ككبلـ
مسجع .كسجع يسجع سجعا كسجع تسجيعا :تكلم بكبلـ لو فواصل كفواصل الشعر من غّب
كزف ،كصاحبو سجاعة كىو من االستواء كاالستقامة كاالشتباه كأف كل كلمة تشبو صاحبتها".2
كبناء على ىذه األقواؿ فإف مادة (سجع) تدؿ على االستواء كاالستقامة كا٤بشأّة ،أك
الفواصل.

السجع في االصطالح :ك٠بٌى الرماٍل السجع بالفواصل حيث قاؿ" :كالفواصل حركؼمتشاكلة يف ا٤بقاطع توجب حسن إفهاـ ا٤بعاٍل .كالفواصل ببلغة  ،كاألسجاع عيب  ،كذلك أف
الفواصل تابعة للمعاٍل  ،كأما األسجاع فا٤بعاٍل تابعة ٥با .كىو قلب ما توجبو ا٢بكمة يف الداللة،
3
كضح
إذ كاف الغرض الذم ىو حكمة إ٭با ىو اإلبانة عن ا٤بعاٍل الٍب ا٢باجة إليها ماسة"  ،كقد ٌ
الرماٍل الوظيفة الببلغية للفواصل فقاؿ" :كفواصل القرآف كلها ببلغة كحكمة ،ألهنا طريق إىل
إفهاـ ا٤بعاٍل الٍب ٰبتاج إليها يف أحسن صورة يدؿ ّٔا عليها  ،كإ٭با أخذ السجع يف الكبلـ من
سجع ا٢بمامة .كذلك أنو ليس فيو إال األصوات ا٤بتشاكلة  ،كما ليس يف سجع ا٢بمامة إال
األصوات ا٤بتشاكلة  ،فإذا كاف ا٤بعُب ٤با ستكلف من غّب كجو ا٢باجة إليو كالفائدة فيو مل يعتد بو

 ،فصار ٗبنزلة ما ليس فيو إال األصوات ا٤بشاكلة".4

 -1مقاييس اللغة ،أٞبد بن فارس ،ج 3ص.135
 -2لساف العرب ،ابن منظور ،ج 8ص.150
 -3النكت يف إعجاز القرآف ،الرماٍل ،ص.97
 -4يراجع النكت يف إعجاز القرآف ،الرماٍل ،ص.97
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ٌأما أبو ا٥ببلؿ العسكرم فلم يفرؽ بْب السجع كالفواصل حيث قاؿ" :ال ٰبسن منثور
الكبلـ كال ٰبلو حٌب يكوف مزدكجا ،كال تكاد ٘بد لبليغ كبلما ٱبلو من االزدكاج ،كلو استغُب
كبلـ عن االزدكاج لكاف القرآف؛ ألنو يف نظمو خارج من كبلـ ا٣بلق ،كقد كثر االزدكاج فيو حٌب
حصل ىف أكساط اآليات فضبل عما تزاكج يف الفواصل منو" ،1كعرفو ا٣بفاجي بقولو" :السجع
٧بمود إذا كقع سهبل مثّبا ببل كلفة كال مشقة كٕبيث يظهر أنو مل يقصد يف نفسو كال أحضره إال
صدؽ معناه دكف موافقة لفظو" .2كقاؿ العلوم" :الكبلـ ا٤بسجع أفصح كأبلغ من غّب ا٤بسجع،
فإتياف ما ليس مسجوعا يف القرآف يؤذف مع كونو غّب مسجوع أنو يف غاية اإلعجاز مع عدـ
السجع كىف ىذه داللة على إعجازه من كل الوجوه ،كقد كرد فيو التسجيع يف الطويل ،كالقصّب،
كا٤بتوسط" ،3كزاد القزكيِب" :كىو تواطؤ الفاصلتْب من النثر على حرؼ كاحد".4
كمن خبلؿ ما سبق ٪بد أف السجع موجود يف القرآف الكرَل مع األخذ بعْب االعتبار أف
من السمات الفاصلة بْب السجع يف النثر كالفاصلة يف القرآف ىو أف األخّبة تركز على ا٤بعُب
كالتناغم كالعبلقة ٗبضموف اآلية.
كظائف السجع :نبو الببلغيوف على أف السجع ال ٰبقق كظائفو الببلغية إال إذا كانت مفرداتو
فصيحة خفيفة على األ٠باع ،كأال تأيت على األ٠باع ،كأال تأيت على حساب ا٤بعاٍل ،بل تكوف
تابعة ٥با ،كأف تدؿ كل كاحدة من السجعتْب على معُب جديد ،كما اشَبطوا يف السجع أف
يكوف بعيدا عن التكلف ،كيف ذلك يقوؿ عبد القاىر ا١برجاٍل" :ال ٘بد ٘بنيسا مقبوال ،كال
سجعا حسنا ،حٌب يكوف ا٤بعُب ىو الذم طلبو كاستدعاه كساؽ ٫بوه ،كحٌب ٘بده ال تبتغي بو
بدال ،ك٘بد عنو حوال".5

 -1الصناعتْب ،أبو ا٥ببلؿ العسكرم ،ص.260
 -2سر الفصاحة ،ابن ا٣بفاجي ،ص.171
 -3الطراز ،العلوم ،ج 3ص.17
 -4اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.362
 -5أسرار الببلغة ،ا١برجاٍل ،ص.11
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ككظيفتو الببلغية أنو يكسب الكبلـ حسنا كٝباال ،كٲبنحو الفصاحة كالبياف ،كبواسطتو
يصبح النثر مشأّا للشعر ،من حيث حبلكة اإليقاع ،كعذكبة ا٤بوسيقى ،كسبلسة ا٤بخارج
كا٤بقاطع.
كقد أشار الببلغيوف إىل ببلغتو يف الكبلـ ،كاختلفوا يف كقوعو يف القرآف ،كما ذمو
ذـ سجع الكهاف حينما أنكر على بعضهم استعماؿ
بعضهم؛ ألف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ٌ
السجع يف كبلمو ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم" :أسجعا كسجع الكهاف؟" ،1كقاؿ ابن األثّب" :لو
كره النيب –صلى ا﵁ عليو كسلم– السجع مطلقا لقاؿ( :أسجعا؟) ،مث سكت ،ككاف ا٤بعُب يدؿ
"أسجعا كسجع الكهاف" صار ا٤بعُب معل نقا على أمر،
فلما قاؿ:
على إنكار ىذا الفعل مل كافَّ ،
ن
ذـ من السجع ما كاف مثل سجع
كىو إنكار الفعل مل كاف على ىذا الوجو ،فعلم أنو إ٭با ٌ
يذـ السجع على اإلطبلؽ ،كقد كرد يف القرآف الكرَل ،كىو -صلى ا﵁
الكهاف ،ال غّب ،كأنو مل ٌ
اتباعا ٥با بأخواهتا
عليو كسلم -قد نطق بو يف كثّب من كبلمو ،حٌب إنو َّ
غّب الكلمة عن كجهها ن
من أجل السجع" .2كيرل أكثر الببلغيْب كقوع السجع يف القرآف الكرَل ،كأطلقوا عليو
بالفواصل ،كىي ذلك اللفظ الٍب ختمت بو اآلية ،3لتمييز أسلوب القرآف عن غّبه من أساليب
البشر.
السجع ىو الٌذم يقصد يف نفسو مثٌ ٰبيل ا٤بعُب عليو كالفواصل الٍب تتبع ا٤بعاٍل
كقاؿ الزركشيٌ " :
كال تكوف مقصودة فينفسها" ،4كقاؿ أيضا" :اعلم أ ٌف من ا٤بواضع الٌٍب يتأ ٌكد فيها إيقاع ا٤بناسبة
الشيء فيها ٗبا يشاكلو فبل ب ٌد أف تكوف مناسبة للمعُب ا٤بذكور ٌأكال
مقاطع الكبلـ كأكاخره كإيقاع ٌ
لكن منو ما يظهر
ٌ
كإال خرج بعض الكبلـ عن بعض ،كفواصل القرآف العظيم ال ٚبرج عن ذلك ٌ
كمنو ما يستخرج بالتٌ ٌأمل للٌبيب".5

 -1اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ج 2ص.263
 -2ا٤بثل السائر ،ابن األثّب ،ج 1ص.211
 -3إعجاز القرآف الكرَل ،فضل عباس ،سناء عباس ،ص.225
 -4الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ج 1ص.54
 -5ا٤بصدر نفسو ،ج 1ص.78
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يتضح ٩با سبق أف السجع موجود يف القرآف الكرَل مع األخذ بعْب االعتبار أف من
السمات الفاصلة بْب السجع يف النثر كالفاصلة يف القرآف ،حيث إف السجع ال يكوف إال يف
ٝبلتْب أك أكثر ،فإذا توافقت كلمتاف يف ٝبلة كاحدة فبل يسمى سجعا .أما الفاصلة فَبكز على

ا٤بعُب كالتناغم كالعبلقة ٗبضموف اآلية.

-أنواع السجع:

ا٤بطرؼ" ،1أم:
 -1السجع
ٌ
المطرؼ :كىو "أف الفاصلتاف إف اختلفتا يف الوزف فهو السجع ٌ

اتفاؽ الفاصلتْب يف حركؼ السجع ،كاختبلفهما يف الصيغة الصرفية .أك ىو ما اتفقت أعجاز
2
س ىكتىػ ىولَّى أى ٍف
ب
﴿ع
تعاىل:
لو
و
ق
كمثالو
،
فواصلو يف نوع ا٢بركؼ فقط ،كاختلفت يف عددىا ككزهنا
ى
ى
ى
يك لى ىعلَّوي يىػ َّزَّكى أ ٍىك يى َّذ َّكر فىػتىػ ٍنػ ىف ىعوي ّْ
الذ ٍك ىرل﴾.3
اءهي ٍاألى ٍع ىمى ىكىما يي ٍد ًر ى
ىج ى
ي
كلعل أبرز ما يبلحظ يف اآليات الكرٲبة أهنا اشتملت على فواصل ٨بتلفة يف الوزف كلكنها
متفقة يف ا٢برؼ األخّب.

 -2المتوازم :كىو ما اتفقت فيو الفاصلتاف كزنا كتقفية مع اختبلؼ ما عداٮبا يف:4

 الوزف كالتقفية. يف الوزف فقط. يف التقفية فقط.قاؿ القزكيِب" :فإف كاف ما يف إحدل القرينتْب من األلفاظ ،أك أكثر ما فيها ،مثل ما يقابلو من
األخرل يف الوزف كالتقفية ،فهو الَبصيع ،كإال فهو السجع ا٤بتوازم" ،5كمثالو قولو تعاىل:
﴿كالٍ ىف ٍج ًر كلىيى و
اؿ ىع ٍش ور ىك َّ
س هم لً ًذم ًح ٍج ور﴾.6
الش ٍف ًع ىكال ىٍوتٍ ًر ىكاللٍَّي ًل إً ىذا يى ٍس ًر ىى ٍل فًي ىذلً ى
ى
ى
ك قى ى
فالفواصل الثبلث :فجر كعشر ككتر كيسر متفقة يف الوزف دكف باقي ألفاظ القرينتْب.
 -1اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.296
 -2الببلغة العربية -علم البديع ،بكرم الشيخ ،ص.128
 -3سورة عبس اآليات.3 ،2 ،1
 -4يراجع ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص ،646الببلغة العربية –علم البديع ،بكرم الشيخ ،ص.128
 -5اإليضاح يف علوـ الببلغة ،القزكيِب ،ص.425
 -6سورة الفجر اآليات.3 ،2 ،1
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وعةه﴾.1فبْب (مرفوعة) ك(موضوعة) سجع
اب ىم ٍو ي
ض ى
كأيضا قولو تعاىل﴿ :فً ىيها يس يرهر ىم ٍرفي ى
وعةه ىكأى ٍك ىو ه

متواز؛ كذلك التفاؽ الكلمتْب يف الوزف كا٢برؼ األخّب.

 -3المرصع :كىو ما اتفقت فيو ألفاظ القرينتْب أك أكثرٮبا يف الوزف كالتقفية ،2أك "ىو الذم
تقابل فيو كل لفظة من فقرة النثر أك صدر البيت بلفظة على كزهنا كركيها" .3أم :تقابل كل

لفظة بلفظة تتفق معها كزنا كركيا.

ار لىًفي ىج ًح و
كمثالو أيضا قولو تعاىل﴿ :إً َّف ٍاألىبٍػ ىر ىار لىًفي نى ًع و
يم﴾ ،4كالشاىد
يم ىكإً َّف الٍ يف َّج ى
قولو تعاىل( :إً َّف ٍاألىبٍػىر ىار لىًفي نىعًي وم) ك(إً َّف الٍ يف َّج ىار لىًفي ىج ًحي وم) ،سجع مرصع ،ألف ٝبيع األلفاظ
يف ا١بملتْب على كزف صريف كاحد ،كعلى حرؼ كاحد يف آخرىا ،كىو (ا٤بيم).
 -كظائف السجع البالغية في تفسير البيضاكم :مل نقف عند تفحصنا تفسّب البيضاكم على

ما يدؿ على السجع ،كإ٭با كاف يشّب إىل الفاصلة القرآنية كإىل الدقة يف أداء ا٤بفردات ا٤بنسجمة،
حرصا منو على قدسية القرآف كتنزيهو ،كأف ال يلحقو أم قياس ٯبرم على الشعر كالنثر البشرم.
كا٥بدؼ الذم أراده اإلماـ البيضاكم ىو إببلغ الناس ا٤بعُب ا٤بقصود ،كإبراز الوظيفة
الببلغية كالسر الكامن يف القرآف الكرَل ،كمن الوظائف الٍب تناك٥با البيضاكم يف تفسّبه لبعض
اآليات الكرٲبة ما يلي:
 -1إيهاـ التخصيص:

ً
اج يكم بنًين كح ىف ىد نة كرىزقى يكم ًمن الطَّيّْب ً
ً
ات
ى
﴿ك ىج ىع ىل لى يك ٍم م ٍن أى ٍزىك ٍ ى ى ى ى
ىى ٍ ى
كمثالو قولو تعاىل :ى
ً
ت اللَّ ًو يىم ي ٍك يفرك ىف﴾ ،5كالشاىد يف قولو تعاىل( :كبًنًعم ً
اط ًل يػ ٍؤًمنيو ىف كبًنً ٍعم ً
ت اللَّ ًو يى ٍم
أىفىبًالٍبى ي
ى ى
ٍ ى ي
ى ٍى

يى ٍك يف يرك ىف) ،يقوؿ البيضاكم" :حيث أضافوا نعمو إىل األصناـ ،أك حرموا ما أحل ا﵁ ٥بم ،كتقدَل

 -1سورة الغاشية اآليات.14 ،13
 -2يراجع ا٤بفصل يف علوـ الببلغة ،عيسى العاكوب ،ص ،646الببلغة العربية –علم البديع ،بكرم الشيخ ،ص.128
 -3علوـ الببلغة٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ص.107
 -4سورة االنفطار اآليتاف.14 ،13
 -5سورة النحل اآلية.72
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الصلة على الفعل إما لبلىتماـ أك ًإليهاـ التخصيص مبالغة ،أك للمحافظة على الفواصل"،1
كتبعو يف الرأم أبو السعود.2
 -2المبالغة:

ٍت أىـ يك ٍن ى ً
ًً
ين﴾ ،3كالشاىد قولو
كمثالو قولو تعاىل:
ى
ىص ىدق ى ٍ
﴿قاؿ ىسنىػ ٍنظيير أ ى
ت م ىن الٍكاذب ى
ً
تعاىل( :أىـ يكٍن ً
ْب) ،يقوؿ البيضاكم" :كالتغيّب للمبالغة ك٧بافظة الفواصل" ،4كأكمأ
ت م ىن الٍكاذبً ى
ٍ ى
إىل ىذا القوؿ أيضا صاحب السراج ا٤بنّب ،فقاؿ" :كالتغيّب من ا١بملة الفعلية إىل اال٠بية
للمبالغة" ،5فا١بملة اال٠بية أبلغ من( :أـ كذبت فيو) كىذا ٤براعاة الفواصل.
يفهم من كبلـ ا٤بفسرين أف يف اآلية مراعاة للفاصلة ،ككظيفتها الببلغية ا٤ببالغة ،كمن
َّاس لىريؤ ه ً
ً َّ ً
يم﴾ ،6أم" :فبل
ؼ ىرح ه
أمثلة ىذه الوظيفة الٍب ذكرىا البيضاكم قولو تعاىل﴿ :إ َّف اللوى بالن ً ى
يضيع أجورىم كال يدع صبلحهم ،كلعلو قدـ الرؤكؼ كىو أبلغ ٧بافظة على الفواصل" .7ككذلك
قولو تعاىل﴿ :لىىق ٍد جاء يكم رس ه ً
ً
ً
ً ًً
ً
ين
ُّم ىح ًر ه
ى ٍ ىي
وؿ م ٍن أىنٍػ يفس يك ٍم ىع ًز هيز ىعلىٍيو ما ىعنت ٍ
يص ىعلىٍي يك ٍم بال يٍم ٍؤمن ى
8
ؼ رً
ريؤ ه ً
يم) ،يقوؿ البيضاكم" :قدـ األبلغ منهما كىو
ح
ؤ
ر
(
تعاىل:
لو
و
ق
الشاىد
ك
،
يم﴾
ه
ي
ى ى ه
ؼ ىرح ه
ى
9
(الرؤكؼ) ألف الرأفة شدة الرٞبة ٧بافظة على الفواصل" .

 -1تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.234
 -2يراجع إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 5ص.128
 -3سورة النمل اآلية.27
 -4تفسّب البيضاكم ،ج 4ص.159
 -5التفسّب ا٤بنّب يف العقيدة كالشريعة كا٤بنهج ،ىبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ا٤بعاصر دمشق ط1418/2ق ،ج19
ص.282
 -6سورة البقرة اآلية.143
 -7تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.111
 -8سورة التوبة اآلية.128
 -9تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.103
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 -3اإلشعار:

ً
كمنو قولو تعاىل﴿ :إًنَّا ىى ىديٍػنىاهي َّ ً
ورا﴾ ،1يقوؿ البيضاكم" :كلعلو
يل إً َّما ىشاك نرا ىكإً َّما ىك يف ن
السب ى
مل يقل كافران ليطابق قسيمو ٧بافظة على الفواصل ،كإشعاران بأف ا ًإلنساف ال ٱبلو عن كفراف غالبان
كإ٭با ا٤بؤاخذ بو التوغل فيو" .2كيوضح صاحب تفسّب ركح البياف فيقوؿ" :يعترب ذك ا٢باؿ من

حيث انو مطلق كىو اللفظ الداؿ على ا٤باىية من حيث ىي كٯبعل كل كاحد من مدخويل اما
قيد الو فيحصل بالتقييد بكل منهما قسم منو أم :مقسوما إليهما بعضهم شاكر باالىتداء
كاالخذ فيو كبعضهم كفور باإلعراض عنو كإيراد الكفور ٤براعاة الفواصل ،أم :رؤكس اآلم
كاالشعار بأف اإلنساف قلما ٱبلو من كفراف ما كإ٭با ا٤بؤاخذ عليو الكفر ا٤بفرط كالشكور قليل
منهم".3
كإما كفورا فمعاقب كإيراد
كأشار إىل ىذا الغرض أيضا األلوسي فقاؿٌ " :إما شاكرا فمثاب ٌ
الكفور بصيغة ا٤ببالغة ٤براعاة الفواصل كاإلشعار بأف اإلنساف قلما ٱبلو من كفراف ما ،كإ٭با
ا٤بؤاخذ عليو الكفر ا٤بفرط".4
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه اآلية ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،فإف يف اآلية
الكرٲبة مراعاة الفواصل ،كالوظيفة الببلغية ىنا اإلشعار كا٤ببالغة.
ؼءه ىكىمنافً يع
عاـ ىخلى ىقها لى يك ٍم فًيها ًد ٍ
﴿ك ٍاألىنٍ ى
كمن أمثلة ىذه الوظيفة أيضا قولو تعاىل :ى
ىكًم ٍنها تىأٍ يكليو ىف﴾ ،5يقوؿ البيضاكم" :كتقدَل الظرؼ للمحافظة على رؤكس اآلم".6

 -1سورة اإلنساف اآلية.3
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.269
 -3ركح البياف ،إ٠باعيل حقي ،ج 10ص.261
 -4ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 15ص.169
 -5سورة النحل اآلية.5
 -6تفسّب البيضاكم ،ج 3ص.220
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 -4اإليجاز كاالختصار:

ك ىكىما قىػلىى﴾ ،1يقوؿ
ك ىربُّ ى
َّع ى
ُّحى ىكاللٍَّي ًل إًذىا ىس ىجى ىما ىكد ى
﴿كالض ى
كمنو قولو تعاىل :ى
البيضاكم" :كحذؼ ا٤بفعوؿ استغناء بذكره من قبل كمراعاة للفواصل" ،2كيشّب البيضاكم يف ىذه
اآلية أف حذؼ الكاؼ من قبلؾ ،لداللة الكبلـ عليو ك٤براعاة الفواصل.

كقد أشار إىل ىذا الغرض أبو حياف ،إذ قاؿ" :كحذؼ ا٤بفعوؿ اختصارا يف قلى ،كيف
صلَّى اللَّوي ىعلى ًيو
الر يس ي
فآكل كيف فهدل ،كيف فأغُب ،إذ يعلم أنٌو ضمّب ا٤بخاطب ،كىو َّ
وؿ ى
ىك ىسلَّ ىم" ،3كقاؿ أبو السعود" :كما أبغضك كحذؼ ا٤بفعوؿ إما لبلستغناء عنو بذك ًره من قبل أك
للقصد إىل نفي صدكر الفعل عنو تعاىل بالكلية مع َّ
أف فيو مراعاة للفواصل" ،4ككذلك ذكر ٫بوه
الشوكاٍل إذ قاؿ" :كما قلى ،كمل يقل كما قبلؾ ٤بوافقة رؤكس اآلم" ،5كتبعهم األلوسي ،ككىبة
الزحيلي.6
كا٤ببلحظ يف ىذه اآليات الكرٲبة؛ كمن خبلؿ شرح ا٤بفسرين ٥با ،كالذم فهمناه أف
ا٢بذؼ كظيفتو ىنا مراعاة الفواصل.

 -5التنبيو كإثارة االىتماـ:

كا٤بقصود ىنا إيقاظ السامع أك ا٤بتلقي كجلب اىتمامو لبلستفسار عن الغرض ،كقولو
تعاىل﴿ :لىىق ٍد أ ى ً
ً ً ً
اء يى ٍم ىر يس ه
وؿ بً ىما ىال تىػ ٍه ىول
يل ىكأ ٍىر ىسلٍنىا إًلىٍي ًه ٍم ير يس نال يكلَّ ىما ىج ى
ىخ ٍذنىا ميثىا ىؽ بىني إ ٍس ىرائ ى
س يه ٍم فى ًري نقا ىك َّذبيوا ىكفى ًري نقا يىػ ٍقتيػليو ىف﴾ ،7يقوؿ البيضاكم" :كإ٭با جيء بػ (يىػ ٍقتيػليو ىف) موضع قتلوا
أىنٍػ يف ي
على حكاية ا٢باؿ ا٤باضية استحضاران ٥با كاستفظاعان للقتل كتنبيهان على أف ذلك من ديدهنم
ماضيان كمستقببلن ك٧بافظة على رؤكس اآلم" ،8كيوضح ذلك أبو السعود فيقوؿ" :كإ٭با أيكثر عليو
 -1سورة الضحى اآليات.3 ،2 ،1
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.319
 -3البحر ا﵀يط ،أبو حياف األندلسي ،ج 10ص.496
 -4إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 9ص.169
 -5فتح القدير ،الشوكاٍل ،ج 5ص.556
 -6يراجع ركح ا٤بعاٍل ،األلوسي ،ج 15ص ،375التفسّب ا٤بنّب ،الزحيلي ،ج 30ص.281
 -7سورة ا٤بائدة اآلية.70
 -8تفسّب البيضاكم ،ج 2ص.137
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ً
ً
حكاية ً
ا٤باضية الستحضار صورهتا ا٥بائلة للتعجيب منها كللتنبيو على
ا٢باؿ
صيغة ا٤بضارًع على
ا٤بستمر كللمحافظة على رءكس اآلم الكرٲبة كتقدَل (فريقان) يف ا٤بوضعْب
أف ذلك ىديٍد يهنم
ُّ
لبلىتماـ بو كتشويق السامع إىل ما فعلوا بو" ،1يفهم من كبلـ ا٤بفسّبين كخاصة البيضاكم؛ أف
يف اآلية فاصلة قرآنية كظيفتها الببلغية التنبيو كتشويق السامع.
كمن أمثلة ىذه الوظيفة أيضا قولو تعاىل﴿ :الَّ ًذين يػ ٍؤًمنيو ىف بًالٍغىي ً ً
يمو ىف َّ
الص ىالةى
ٍ
ى ي
ب ىكييق ي
ً
اى ٍم ييػ ٍن ًف يقو ىف﴾ ،2يقوؿ البيضاكم" :كالظاىر من ىذا اإلنفاؽ صرؼ ا٤باؿ يف سبيل
ىكم َّما ىرىزقػٍنى ي
ا٣بّب من الفرض كالنفل ،كتقدَل ا٤بفعوؿ لبلىتماـ بو كللمحافظة على رؤكس اآلم" ،3كإذا حللنا
كبلـ البيضاكم ٪بده يبْب لنا أف يف اآلية تقدَل ا٤بفعوؿ العائد كىو ا﵀ذكؼ (إياه) ككظيفة
التقدَل للمحافظة على رؤكس اآلم.
كمن أمثلتو أيضا قولو تعاىل﴿ :فىال أيق ً
ٍجوا ًر الٍ يكن ً َّ ً
ٍخن ً
س
ٍس يم بًال ي
َّس ال ى
َّس ىكالل ٍي ًل إذا ىع ٍس ىع ى
ىك ُّ ً َّ
س﴾ ،4قاؿ البضاكم أم" :بالكواكب الركاجع من خنس إذا تأخر ،كىي ما
الص ٍب ًح إذا تىػنىػف ى
ا١بىوا ًر الٍ يكن ً
َّس) أم :السيارات الٍب
سول النّبين من الكواكب السيارات كلذلك كصفها بقولوٍ ( :
ٚبتفي ٙبت ضوء الشمس من كنس الوحش إذا دخل كناسو ،كىو بيتو ا٤بتخذ من أغصاف
َّ ً ً
س) أقبل ظبلمو أك أدبر كىو من األضداد يقاؿ عسعس الليل كسعسع
الشجر ( .ىكاللٍيل إذا ىع ٍس ىع ى
إذا أدبر .ك( ُّ ً
َّس) أم :أضاء غربتو عند إقباؿ ركح كنسيم" ،5كإذا حللنا كبلـ
ى
الصٍب ًح إذا تىػنىػف ى
البيضاكم كجدناه يوضح كظيفة ببلغية مهمة يف ىذه اآليات الكرٲبة كىي :ا١برس ا٤بوسيقي
ا٤بنبعث من السجع كمن ا٤بعاٍل ا٤بتناسبة الذم يضفي ٝباال على النص القرآٍل.
لعل أف ًمثل ىذا البناء الفِب يدفع إىل التأمل ،كينبو ا٤بتلقي إىل البحث عن ا٤بعاٍل ا١بليلة
ك ٌ
كراءه ،ألف فيو إثارة تدفع إىل ا٤ببلحقة كفعل ا١بماؿ يف كل نفس ،كيف ذلك يكمن الغرض
الببلغي كىو االىتماـ.
 -1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود العمادم ،ج 3ص.63
 -2سورة البقرة اآلية.3
 -3تفسّب البيضاكم ،ج 1ص.39
 -4سورة التكوير اآليات.18 ،17 ،16 ،15
 -5تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.290
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 -6التعليم:
كا٤بقصود ّٔذه الوظيفة أف ا﵁ تعاىل ٯبعل السياؽ اللفظي يف ثوبو البديعي لغرض كضع
تعليمات ٧بددة ،كمفهومات معينة ،يريد أف تكوف قواعد ثابتة ،كحقائق راسخة ،كأصوال يعتمد
ىح هد اللَّوي َّ
الص ىم يد لى ٍم يىلً ٍد ىكلى ٍم ييولى ٍد ىكلى ٍم يى يك ٍن لىوي يك يفوان
عليها كقولو تعاىل﴿ :قي ٍل يى ىو اللَّوي أ ى
ىح هد﴾ ،1يقوؿ البيضاكم يف ىذه اآلية الكرٲبة" :أنو يدؿ على ٦بامع صفات ا١ببلؿ كما دؿ ا﵁
أى

على ٝبيع صفات الكماؿ إذ الواحد ا٢بقيقي ما يكوف منزه الذات عن أ٫باء الَبكيب كالتعدد،
كما يستلزـ أحدٮبا كا١بسمية كالتحيز كا٤بشاركة يف ا٢بقيقة كخواصها كوجوب الوجود كالقدرة
الذاتية كا٢بكمة التامة ا٤بقتضية لؤللوىية" ،2كقد بْب ىذا الغرض الز٨بشرم أيضا حينما تساءؿ
عن ىذه السورة الكرٲبة فقاؿ" :فقولو ( يى ىو اللَّوي) إشارة ٥بم إىل من ىو خالق األشياء كفاطرىا،
كيف طي ذلك كصفو بأنو قادر عامل ،ألف ا٣بلق يستدعى القدرة كالعلم ،لكونو كاقعا على غاية
ىح هد) كصف بالوحدانية
إحكاـ كاتساؽ كانتظاـ .كيف ذلك كصفو بأنو حي ٠بيع بصّب .كقولو (أ ى
الص ىم يد) كصف بأنو ليس إال ٧بتاجا إليو ،كإذا مل يكن إال ٧بتاجا إليو:
كنفى الشركاء .كقولو ( َّ
فهو غُب .كيف كونو غنيا مع كونو عا٤با :أنو عدؿ غّب فاعل للقبائح ،لعلمو بقبح القبيح كعلمو
بغناه عنو" ،3كقد ذكر ىذا صاحب تفسّب حدائق الركح كالرٰباف عند تفسّبه ٥بذه السورة الكرٲبة
ىح هد)؛ ٤براعاة الفواصل".4
فقاؿ" :تأخّب اسم كاف عن خربىا يف قولو ( :يك يف نوا أ ى
كبناء على ما تقدـ من شرح ٥بذه السورة الكرٲبة ،كعلى ما أشار إليو البيضاكم ،أف
ا١برس ا٤بوسيقي ،كاإلطار األخاذ ٥بذه السورة ،كا٤بنبعث من السجع كتنسيق الصفات ،غرضها
ٝبيعا تعليمنا حقيقة ثابتة كىي كحدانية ا﵁ الٍب ال شريك لو فيها.
كخبلصة القوؿ إف الفاصلة أعم من السجع ،ألف إيثار التعبّب بالفواصل القرآنية فيو
خركج من ىذا ا٣ببلؼ الشكلي حوؿ إطبلؽ كلمة السجع على الفاصلة القرآنية ،كما أهنا تطلق
على أكاخر اآلم ،سواء اتفقت األحرؼ أـ اختلفت.
 -1سورة اإلخبلص اآليات.4 ،3 ،2 ،1
 -2تفسّب البيضاكم ،ج 5ص.347
3
الكشاؼ ،الز٨بشرم ،ج 4ص.817
 ٌ -4تفسّب حدائق الركح كالرٰباف٧ ،بمد األمْب ا٥بررم ،ج 32ص.450
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كيف ذلك يقوؿ الرماٍل" :الفواصل حرؼ متشاكلة يف ا٤بقاطع توجب حسن إفهاـ ا٤بعاٍل،
كالفواصل ببلغة كاألسجاع عيب؛ كذلك ألف الفواصل تابعة للمعاٍل ،كأما األسجاع فا٤بعاٍل تابعة
٥با ،كىو قلب ما توجبو ا٢بكمة يف الداللة؛ إذ كاف الغرض الذم ىو حكمة إ٭با ىو اإلبانة عن
ا٤بعاٍل الٍب ا٢باجة إليها ماسة ،فإذا كانت ا٤بشاكلة كصلة إليو فهو ببلغة ،كإذا كانت ا٤بشاكلة
على خبلؼ ذلك فهو عيب".1
كّٔذا نستنتج أ ٌف الوظائف الٍب تضطلع ّٔا الفاصلة القرآنية تكوف يف ٙبسْب الكبلـ
كإراحة النفس عند التبلكة ،فيسكت القارئ كقد كمل ا٤بعُب أك قارب الكماؿٕ ،بيث يشهد
الذكؽ بذلك كيدركو ،كما تساعده الفاصلة على ذلك ،مع اختصاصها بإحكاـ الربط كدقة
النظم كٝباؿ التبلؤـ.

 -1حوؿ اإلعجاز الببلغي للقرآف -قضايا كمباحث ،حسن طبل ،مكتبة اإلٲباف ا٤بنصورة القاىرة ط2005/1ـ ،ص.59
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لقد شغل علم التفسّب أذىاف ا٤بسلمْب ،كمنذ الوىلة األكىل عكف العلماء على شرح
كتفسّب القرآف الكرَل ،ككضعوا آليات كشركطا؛ كمن ذلك امتبلؾ ناصية اللغة العربية يف تفسّب
ألفاظو كتراكيبو كمعانيو.
ا٤بفسر ،إذ ّٔا
كيف ىذه األثناء نضجت أدكات علم الببلغة من ٝبلة العلوـ الٍب ٰبتاجها ٌ
كخاصة أدكات علم ا٤بعاٍل الٍب انفصلت عن
تفهم معاٍل اآليات كمدلوالت ا٤بفردات كا١بمل،
ٌ
النٌحو ،لتت ٌبْب ٝباليٌة الكبلـ ككظائفو النفيسة ،كالفركؽ اللطيفة ا٣بفيٌة بْب كل آية كأخرل.
كبعد دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى النتائج اآلتية:

لقد أصبح لدل العلماء قناعة بأ ٌف علم الببلغة من اآلليات التفسّبية للقرآف الكرَل ،كقد
خاصة ،أل ٌف
عامة ،كيف تفسّب القرآف ٌ
أدركوا مدل أثر الدرس الببلغي يف اكتساب العلوـ الشرعيٌة ٌ
جل ثناؤه؛ علم الببلغة ،كمعرفة الفصاحة،
أفق العلوـ بالتعلٌم ،كأكالىا بالتح ٌفظ بعد ا٤بعرفة با﵁ ٌ
الٍب ّٔا يهعرؼ إعجاز كتاب ا﵁ تعاىل.
يع ٌد تفسّب البيضاكم موسوعة ضخمة ٤با اشتمل عليو من غزارة التفسّب ،كذكره ٢بكم
رائعة ،كاستشهاده بعظات مؤثرة ،كما استطاع القاضي البيضاكم أف ٯبعل األدكات الببلغية
خادمة للنٌص القرآٍل ،إلظهار ٝباؿ العبارة القرآنيٌة ،ككشف أسرار اآليات القرآنية ،كموافقتها
للمقاـ.
عمل البيضاكم على تذليل كتطويع اللغة للتفسّب ،كٙبليل األلفاظ ا٤ببهمة كربطها
وسع يف شرح
ٗبعانيها ،سواء كانت مباشرة أك غّب مباشرة ،حٌب أ١بأه ذلك إىل االستطراد كالتٌ ٌ
يبْب أنٌو استفاد من كل العلماء ،يف العديد من ا٤بيادين،
توسعا عظيما ،كىذا ٩بٌا ٌ
اآلية الواحدة ٌ
السابقْب لو استفادة
فقد استفاد من ا٤بفسرين ،كمن اللغويٌْب كمن النٌحويٌْب ،كمن الببلغيٌْب ٌ
كبّبة ،فكاف موافقا ٥بم تارة ك٨بالفا تارة ،أك ناقبل ألرائهم دكف ذكر موقفو تارة أخرل ،كيظهر
ىذا جليا يف تشابو كثّب من العبارات كالتحليبلت الٍب يوردىا يف تفسّبه٩ ،با ساعده على توسيع
كثّب من ا٤بعاٍل بشٌب ا٤بدلوالت.
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الفِب ،أ ٌف الببلغة ا٢ب ٌقة ىي الٍب تلتصق بالنٌص ،كمن
كحسو ٌ
أظهر البيضاكم بذكقو األديب ٌ
مثٌ جاءت دراستو ألدكات الببلغة تطبيقا تتحاكر مع النٌص القرآٍل ،كتستكشف مراميو ك٘بلٌيٌاتو،
٩بٌا يثبت ٛب ٌكن البيضاكم من أساليب العربيٌة كفنوهنا ،ألنٌو كاف كثّبا ما ينظر بْب أساليب العربية
كاألسلوب القرآٍل ،كسبب ىذا التفوؽ أنو كاف يرفض بعض األكجو الٍب ٞبل بعض النحاة أك
ا٤بفسركف عليها آيات القرآف الكرَل ،فكثّبا ما كاف يرفض أكجها ذكرىا الز٨بشرم كالرازم
كالنسفي كغّبىم؛ معلبل ذلك بأنو تركيب غّب فصيح يتنزه القرآف عنو ،أك ألف ىذا الوجو من
الضركرة الشاذة فبل يكوف من القرآف الكرَل ،إذ ينبغي أف ٰبمل القرآف الكرَل على أحسن
األكجو كأفصحها.
اعتُب البيضاكم بعلمي ا٤بعاٍل كالبياف أكثر من اىتمامو بعلم البديع ،حيث اىتم
بالتطبيقات الببلغية كاسعة النطاؽ ألدكات علم ا٤بعاٍل ،فهو عندما يتناكؿ اآلية يقوـ ٔبهد
استقصائي لؤلسرار كالوظائف الببلغية البارزة يف النص من حيث ألفاظو كٝبلو ،كصوره البيانية؛
متأمبل يف حسنها كٝبا٥با ،كيف دقة اختيارىا كاستقرارىا يف موقعها ،كيف قوة داللتها على ا٤بعاٍل؛
ٌ
القريبة منها كالبعيدة ،حيث يفسر كٰبلل كيوضح كيعلل ،مث ٱبتم بوظيفة ببلغية.
تبْب من خبلؿ البحث يف كتاب التفسّب للبيضاكم كالنظر فيو أنو مل يبق على كتّبة
ك٩بٌا ٌ
كاحدة يف تفصيلو للمعاٍل كذكره ألدكات الببلغة ،بل ٪بده تارة يسهب يف الشرح كالتفصيل،
كتارة أخرل يتطرؽ إليها دكف إسهاب ،فكاف يتناكؿ بعض األدكات الببلغية لتوضيح آيات
القرآف الكرَل كلتوجيو ا٤بعاٍل ا٤بختلفة الٍب تضمنتها دكف أف يستطرد فيها ،كإثباتو أ ٌف ا٣برب قد
ٱبرج عن كظيفتو األصلية إىل كظيفة األمر أك النهي ،كيكوف ذلك أبلغ من إخراج األمر أك النهي
بوظيفتيهما األصلية.
كال تعترب األدكات الببلغية عنده غاية يف حد ذاهتا؛ كإ٭با ىي كسائل للوصوؿ إىل الغاية
األ٠بى ،كىي ا٤بتمثلة يف الكشف عن ٝباليات اإلعجاز القرآٍل خاصة ،كفنيات القوؿ العريب
عامة.
ا٤بهمة الٍب ٰبتاجها
اىتم بعلم ا٤بعاٍل اىتماما كثّبا ،ألنو من األدكات ٌ
٪بد البيضاكم قد ٌ
مفسر القرآف ٤بعرفة ا٤براد من اآليات ،كألنو العلم الذم يبحث يف ا١بملة كما يطرأ عليها من
ٌ
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تقدَل كتأخّب ،أك حذؼ كذكر ،أك تعريف كتنكّب ،أك فصل ككصل ،أك إٯباز كإطناب ،كما
راعى البيضاكم يف ىذا العلم قواعد النحو كمطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ.
كقد استعاف ّٔذه األدكات الببلغية من أجل الكشف عن ٝبالية اإلعجاز يف القرآف الكرَل ،كما
حاكؿ أف ٱبرج ّٔذه األدكات الببلغية من معناىا ا٣باص ،كتوظيفها يف إيضاح ٝباليات القرآف،
خدمة ٤بسألة اإلعجاز للقرآف الكرَل كأسراره ككجوىو.
يف مبحث ا٣برب يتفق البيضاكم مع الببلغيْب كا٤بفسرين يف قضايا ا٣برب ،كإمكانية خركج
ا٣برب عن كظيفتو األساسيٌة كىي اإلخبار إىل كظائف أخرل ٕبسب السياؽ كقرائن األحواؿ،
ككذلك أنواع اإلنشاء الٍب من أٮبٌها ،األمر كالنٌهي كاالستفهاـ ،حيث يكظٌفت يف سيٌاقات ال
يقوـ ا٣برب مقامها ،ه٧ب ًدثا بذلك إثارات مناسبة عند ا٤بتلقي ٘بعلو أكثر عناية كأقرب صلة
با٣بطاب ،كأكثر إقناعا كتأثّبا.
إ ٌف البيضاكم جعل االستفهاـ من أكرب األدكات يف تفسّبه ،كقد بذؿ جهدا كبّبا
للكشف عن الوظائف الببلغية ،كذكر فركقا دقيقة بىْب ىذه الوظائف ،كالفرؽ بْب التقرير ٗبعُب
التثبيت ،كالتحقيق ٗبعُب ٞبل ا٤بتكلٌم على اإلقرار ،كما ٪بده يذكر أحيانا أكثر من كظيفة
لبلستفهاـ يف اآلية القرآنية الٍب تفهم من خبلؿ السياؽ كقرائن األحواؿ.
استعاف البيضاكم يف تفسّبه بأداة التقدَل كالتأخّب ،ألهنا إحدل أركاف علم ا٤بعاٍل؛ كأل ٌف
ا٤بعُب مرتبط بقضية التقدَل كالتأخّب ارتباطا كبّبا ،فلكل ٝبلة مقاـ يناسبها ،فمقاـ ا١بملة الفعلية
٦برد اإلخبار عن القياـ ،كمقاـ ا١بملة اال٠بية تأكيد اإلخبار عن القياـ مع إفادة التخصيص،
ا٤بفسرين كالببلغيٌْب يف الوظائف الببلغيٌة ،ففي ظاىرة التقدَل
كما ٪بد ىنا ٌ
تنوع اىتمامات ٌ
يهتماف با٤بسند إليو ،كا٤بسند ،كمتعلٌقات الفعل .كأبو حياف
كالتأخّب نرل البيضاكم كالز٨بشرم ٌ

يهتموف يف الغالب بالتقدَل الذم ٱبتص بو داللة
يهتماف بتقدَل ا٤بعاٍل ،كالببلغيٌوف ٌ
كأبو السعود ٌ
األلفاظ على ا٤بعاٍل ،أم :بداللة ا١بملة على معناىا ،أكثر ٩بٌا يهتموف بالتقدَل الذم ٱبتص
ٛبخضت عنها
بدرجة التق ٌدـ يف الذكر ،الختصاصو ٗبا يوجب لو ذلك ،كمن ىذه الوظائف الٍب ٌ
ظاىرة التقدَل :التشويق إىل ذكر ا٤بؤخر ،كالتخصيص ،كالتأكيد كتقوية ا٢بكم ،كتعجيل ا٤بسرة،
كالتحقّب ،كالفخر ،كالتعظيم ،كمراعاة الفواصل ،كمراعاة النسق الصويت ،إيل غّب ذلك من
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كسر من أسرار اإلعجاز
الوظائف الببلغيةٌ ،
كألهنا كسيلة يف إرساء األخبار الببلغية كالبيانيٌةٌ ،
القرآٍل.
ألهنا تقتضي أحواؿ ا٤بخاطبْب كيقصد ّٔا
استعاف البيضاكم بأداة التعريف كالتنكّبٌ ،
ا٤بتكلم ،كىي األثر البارز يف التعبّب القرآٍل ،إذ ش ٌكل التعريف بأنواعو من تعريف بالعلميٌة ،أك
اإلشارة ،أك االسم ا٤بوصوؿ ،أك بأؿ التعريف ،أك باإلضافة ظاىرة ٞبلت ع ٌدة كظائف أٮبٌها،
التعظيم ،كالكماؿ كالعموـ ،يف حْب أسهم التنكّب يف مقابلو يف ٙبقيق ع ٌدة كظائف أٮبٌها،
التعظيم كالتنكّب كالتنويع كغّبىا.
كبْب مصطلحاتو ا٤بختلفة ككظائفو الببلغيٌة ،الٍب من شأهنا
عيِب البيضاكم بعلم البياف ٌ
تؤدم ا٤بعُب الواحد بطرائق ٨بتلفة من اللفظ،
التأثّب يف النٌفوس ،كىو العلم الذم بواسطتو أف ٌ
بعضها أكضح من بعض كالتشبيو ،كاالستعارة ،كالكناية ،كآّاز ،كىذه األدكات ىي الٍب تبعث
عرب ّٔا عن ا٤بعُب ،فيكتسب
ا١بماؿ يف النٌفس ،كاإلعجاب يف الشعور ،كىي الوسيلة الفنٌية الٍب يه ٌ
من خبل٥با ٝباال يستحسنو ا٤بتلقي.
كظٌف البيضاكم أداة التشبيو ٤با ٥با من أٮبيٌة بالغة يف بياف أثرىا يف تفسّب القرآف ،كإظهار
إعجاز القرآف الببلغي ،ك٤با فيها من ٝباؿ فِب ،كإبداع يف التعبّب ،كإيقاظ للعقوؿ ،كٙبريك
للوجداف ،كأ ٌهنا تزيد من إقناع ا٤بتلقي بإحضار صورة للمعُب ،أل ٌف ىذه األداة قائمة على الربط
كا٤بقارنة بْب شيئْب ٘بمعهما صفة أك ٦بموعة من الصفات ا٤بشَبكة ،كالغرض من ذلك ا٤ببالغة،
كالطرافة ،كإضفاء صفة ا١بماؿ على التعبّب.
السمات الٍب ميٌزت تناكؿ البيضاكم للتشبيو؛ إ٢باحو على ا١بانب ا٢ب ٌسي
إ ٌف من ٌ
أىم ٌ
الصور عنده بقدرتو على التصوير أك
للصورة التشبيهيٌة ،حيث ترتبط ببلغة التشبيو كغّبه من ٌ
ا٢بسي كسيلة للتوكيد كا٤ببالغة يف نقل ا٤بعُب ،كٞبل
التقدَل ا٢بسي للمعُب ،كما أ ٌف ىذا التصوير ٌ
ا٤بخاطىب على االقتناع بفكرة من األفكار ،ككاف التشبيو عند البيضاكم أحد األدكات البارزة يف
تفسّبه ،كال سيٌما التشبيو التمثيلي؛ كما أنٌو ٗبثابة ال ٌدليل الذم ييؤيّْد دعول ا٤بتكلٌم ،كمن ذلك
بالسراب الذم ينخدع بو العطشاف ،كال ٰبصل منو على فائدة.
تشبيو أعماؿ الكفار ٌ
كظائف كثّبة أٮبٌها،
أشار البيضاكم إىل أ ٌف خركج ا٤بتكلم من ا٢بقيقة إىل آّازٰ ،بقق
ى
التوسع،
تنبيو األذىاف ،كالتشويق إىل ٠باع بقية الكبلـ ،كتوكيد ا٤بعُب كترسيخو يف النٌفس ،ك ٌ
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فالتوسع يعِب الزيادة يف ا٤بعاٍل ا١بديدة ،كما أظهر الوظيفة الببلغية للمجاز العقلي يف
كاإلٯباز،
ٌ
يؤديو من ا٤ببالغة يف ا٤بعُب ا٤براد.
التعبّب القرآٍل ،كما ٌ
ا٤بفسرين كالببلغيْب على أ ٌف القرينة ىي ال ٌدليل الذم يساعد
كمن ىنا٪ ،بد البيضاكم يتٌفق مع ٌ
العقل على فهم ا٤براد من الكبلـ ،أل ٌف ىدؼ ا٤بتكلٌم ىو إزالة اللَّبس عن الكبلـ يف حالة خركجو
من ا٢بقيقة إىل آّاز ،كال يتحقق ذلك إال باستخداـ أنواع القرائن الٍب يكوف بعضها متعلٌقا
بالسيٌاؽ العاـ للنٌص ،أك أشياء خارجة عن النٌص ،كلكنٌها ضركريٌة يف فهم ا٤براد.
ٌبْب البيضاكم يف تفسّبه أ ٌف االستعارة تعترب عنصرا من عناصر ا١بماؿ يف القرآف الكرَل،
ا٤بهمة يف أداء ا٤بعاٍل كاألغراض الدينيٌة ا٤بختلفة ،كأ ٌهنا من أدؽ أدكات
كأ ٌهنا كسيلة من الوسائل ٌ
البياف تعبّبا ،كأكثرىا تأثّبا ،كأٝبلها تصويرا ،كأكملها تأديٌة للمعُب ،كقد اتٌفق البيضاكم مع
الببلغيٌْب على كظيفتها الببلغيٌة ،كذىب إىل أ ٌهنا أرقى منزلة من التشبيو ،أل ٌف التشبيو ٰبافظ على
استقبلؿ طرفيوٌ ،أما االستعارة فتدمج طريف الصورة ي٧ب ًدثة نوعا من التفاعل ا٢بي بينهما ،ك ٌأهنا
مبنًيٌة على ّْادعاء أ ٌف ا٤بشبٌو ىو عْب ا٤بشبٌو بو ،كيف ذلك من ا٤ببالغة الٍب يتطلٌبيها الكبلـ ا١بميل،
كما كانت لو جهود كاضحة يف إبراز االستعارة بصورة بيانية مؤثٌرة يف النفوس ،علما بأنٌو كاف
كثّبا يقوؿ أ ٌف يف اآلية استعارة دكف ٙبديد نوعها ،كأحيانا يذكرىا كيشّب إىل أ ٌف فيها ٛبثيبل ،دكف
التوسع من الشرح أك ذكر كظيفتها الببلغية بل كاف يهفهم من خبلؿ سياؽ الكبلـ.
بأهنا
يف مبحث الكناية ٪بد البيضاكم يتٌفق مع الببلغيٌْب يف تعريف مصطلح الكناية ٌ
ال ٌداللة على الشيء بذكر لوازمو كركادفو ،كقولك الطويل النجاد للطويل ،ككثّب الرماد للمضياؼ،
تعرض للكناية يف تفسّبه لبعض اآليات ٗبا يطابق تعريفها االصطبلحي ،ككشف عن
كما ٌ
الوظيفة الببلغية للكناية عند تفسّبه لآليات القرآنية ،ألهنا تهضفي على ا٤بعُب ٝباال كتزيده قوة،
كتتحقق ّٔا مقاصد كأىداؼ ككظائف ببلغية فريدة ،كتجسيد ا٤بعاٍل كإبرازىا يف صورة ٧بسوسة
تزخر با٢بياة كا٢بركة ،كٚبرج ا٤بعُب من العموـ إىل الغموض ،كألهنا أبلغ من ا٢بقيقة كالتصريح،
حيث الكبلـ ا٤بقركف بدليلو أقول من الكبلـ الذم ليس لو دليل كال برىاف ،كما اعتربىا
البيضاكم طريقا من طرؽ اإلٯباز كاالختصار ،ككسيلة لئلقناع كالتأثّب.
كبْب أ ٌهنا تابعة لعلمي "ا٤بعاٍل
أشار البيضاكم إىل أدكات علم البديع بإٯباز كاختصارٌ ،
كالبياف"؛ فبعدما ٌبْب يف تفسّبه أداء حق ا٤بعاٍل يف نظم الكبلـ ،ك ٌبْب أداء حق البياف يف التٌعبّب
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عن ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلفة يف كضوح الداللة ،تأيت أدكات علم البديع للقياـ بوظيفة التحسْب
كالتزيْب من جهة األلفاظ كا٤بعاٍل ،كأظهر أ ٌف أدكات علم البديع من كاجبات الببلغة كمن
مستدعيات مقتضى ا٢باؿ كسياؽ الكبلـ ،أل ٌف من كظيفة البديع ٙبسْب الكبلـ ا٤بطابق ٤بقتضى
همة يف توصيل الكبلـ إىل ا٤بخاطبْب يف أفضل صورة ،كأٝبل تعبّب.
ا٢باؿ ،كىي كظيفة ببلغية يم ٌ
ككاف يشّب البيضاكم يف تفسّبه إىل الفاصلة القرآنية كإىل ال ٌدقة يف أداء ا٤بفردات ا٤بنسجمة،
الشعر كالنٌثر البشرم.
ًحرصا منو على قدسية القرآف كتنزيهو ،كأف ال يلحقو أم قيٌاس ٯبرم على ٌ
تبْب لنا خبلؿ ىذا البحث أف تفسّب البيضاكم غِب با٤بادة الببلغية ،ك٥بذا فبل بد
ك٩بٌا ٌ
ا١بادة بينو كبْب غّبه ،كما يعد تفسّب البيضاكم منبعا
للدارسْب من الغوص يف أعماقو كا٤بقارنة ٌ
كمصدرا غنيا بالدراسات التطبيقية الٍب تيوفٌر ٦باال عذبا ٩بلوءا باألمثلة كالشواىد الببلغية
ا٤بشركحة ،ا٤بقركنة بالتحليل كالتعليل كذلك بتوظيف أدكات علم ا٤بعاٍل كعلم البياف كعلم البديع،
٩با ٲبنحنا منهبل للدرس الببلغي التعليمي الذم ال يزاؿ يبحث عن الشواىد التطبيقية.
إ ٌف ا٤بتصفح لكتاب التفسّب لئلماـ البيضاكم ٯبده حقبل كاسعا من حقوؿ الدراسات
اللغوية عامة ،كالببلغية خاصة ،فقد كانت مساٮباتو ثرية ،كجهوده معتربة يف ىذا ا٤بيدافٌ ،نوه ّٔا
القدماء كا﵀دثوف ،كىو يلتقي يف كثّب من ٙبليبلتو للنصوص ٗبا تقوـ بو ا٤بدارس اللسانية ا٢بديثة،
ك٥بذا علينا النظر يف جهوده من منظور اللسانيات ا٢بديثة ،للوقوؼ على آرائو كمن ٜبة تطبيقها
على الدرس اللغوم ا٢بديث.
كيف األخّب نرجو أف نكوف قد قدمنا كلو قليبل ،كأف نلتمس العذر عن كل خطأ أك سهو
أك تقصّب ،ألنو ال ٱبلو ٕبث من نقص كحسيب ا١بهد الصادؽ.
كنسأؿ ا﵁ العلي القدير أف يوفقنا يف القوؿ كالعمل ،كأف ٯبعل عملنا خالصا لوجهو الكرَل.
كآخر دعوانا أف ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كصل اللهم كسلم على نبينا ٧بمد ،آميػ ػػن.
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القرآف الكريم بركاية حفص عن عاصم. -1ابن القيم كحسو الببلغي يف تفسّب القرآف الكرَل ،عبد الفتاح الشْب ،دار الرائد العريب
للطباعة بّبكت لبناف ط1981/1ـ.
 -2اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الَباث
القاىرة ط1405/3ىػ .
 -3إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرَل ،أبو السعود ٧بمد بن ٧بمد العمادم ،دار الفكر
للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت.
 -4أساس الببلغة٧ ،بمود بن عمر الز٨بشرم ،دار صادر للطباعة كالنشر كدار بّبكت للطباعة
كالنشر بّبكت (1385ىػ1965-ـ).
 -5أساليب البياف يف علوـ الببلغة ،فضل حسن عباس ،دار النفائس للنشر كالتوزيع عماف
ط2010/3ـ.
 -6أساليب الطلب عند النحويْب كالببلغيْب ،قيس إ٠باعيل األكسي ،جامعة بغداد بيت ا٢بكمة
للنشر كالَبٝبة كالتوزيع بغداد1988ـ.
 -7أساليب ا٤بعاٍل يف القرآف ،جعفر السيد ،مؤسسة بوستاف ط1428/1ق.
 -8أسباب النزكؿ ،علي بن اٞبد الواحدم النيسابورم ،مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب القاىرة
ط1959/1ـ.
 -9االستعارة يف النقد األديب ا٢بديث ،يوسف أبو العدكس ،األىلية للنشر كالتوزيع
عماف1997ـ.
 -10أسرار الببلغة يف علم البياف ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،صححها السيد ٧بمد رشيد رضا دار
ا٤بعرفة بّبكت.
 -11األسس النفسية لؤلساليب الببلغية ،ناجي عبد آّيد ،ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر
بّبكت ط1984/1ـ.
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 -12أسلوب ا٢بذؼ يف القرآف الكرَل ،أحبلـ موسى حيدر الزىاكم ،رسالة دكتوراه كلية
اآلداب ا١بامعة ا٤بستنصرية1999ـ.
 -13أسلوب القسم كاجتماعو مع الشرط يف رحاب القرآف الكرَل ،علي أبو القاسم عوف،
منشورات جامعة الفاتح مطابع ديتار مربؽ1992ـ.
 -14اإلشارة إىل اإلٯباز يف بعض أنواع آّاز ،عػز الدين بن عبد السبلـ الشافعي ،دار الطباعة
العامرة اسطنبوؿ1312ىػ.
 -15األشباه كالنظائر ،عبد الرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية
بّبكت.
 -16اإلعجاز البياٍل يف ترتيب القرآف الكرَل كسوره ،أٞبد يوسف القاسم ،مطبعة األزىر مصر
ط1399(/1ىػ1979-ـ).
 -17اإلعجاز البياٍل كمسائل ابن األزرؽ ،عائشة عبد الرٞبن بنت الشاطئ ،دار ا٤بعارؼ
مصر1971ـ.
 -18إعجاز القرآف كالببلغة النبوية ،مصطفى صادؽ الرافعي ،ا٤بكتبة التجارية الكربل مصر
ط1389/8ىػ.
 -19إعجاز القرآف ،أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلٍلٙ ،بقيق إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب
العلمية بّبكت.
 -20اإلعجاز يف دراسات السابقْب -دراسة كاشفة ٣بصائص الببلغة العربية كمعايّبىا ،عبد
الكرَل ا٣بطيب ،دار الفكر العريب بّبكت ط1974/1ـ.
 -21األعبلـ ،خّب الدين الزركلي ،دار العلم للمبليْب بّبكت ط1979/4ـ.
 -22األقصى القريب يف علم البياف٧ ،بمد بن أٞبد أبو عبد ا﵁ التنوخي ،مطبعة السعادة مصر
ط1327/1ىػ.
 -23اإلكسّب يف علم التفسّب ،الطويف البغدادمٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،دار
األكزاعي1989ـ.
 -24أمايل ابن الشجرم ،ضياء الدين أبو السعادات ىبة ا﵁ علي بن ٞبزة العلوم ا٢بسْب ،دار
ا٤بعرفة بّبكت.
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 -25األمثاؿ يف النثر العريب القدَل ،عبد آّيد عابدين ،دار مصر للطباعة كالنشر القاىرة
ط1956/1ـ.
 -26اإلنصاؼ يف مسائل ا٣ببلؼ ،أبو الربكات عبد الرٞبن بن ٧بمد بن األنبارمٙ ،بقيق ٧بمد
٧بيي الدين عبد ا٢بميد ط1961/4ـ.
 -27أنوار التنزيل يف أسرار التأكيل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد ا﵁ بن عمر بن ٧بمد البيضاكم
الشّبازم ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط1988/1ـ.
 -28أنوار الربيع يف أنواع البديع ،علي حيدر الدين بن معصوـ ا٤بدٍلٙ ،بقيق شاكر ىادم
شكر ،مطبعة النجف ط1388(/1ىػ1968-ـ).
 -29اىتماـ مفسرم القرآف ا٢بادم عشر بتفسّب البيضاكم أسبابو كمظاىره٧ ،بمد إدريس،
رسالة ماجستّب جامعة أـ القرل السعودية.
 -30اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا٣بطيب القزكيِبٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار الكتاب
اللبناٍل بّبكت ط1975/4ـ.
 -31اإليضاح يف علوـ الببلغة٧ ،بمد بن عبد الرٞبن القزكيِبٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي،
الشركة العا٤بية للكتػاب بّبكت ط1989/3ـ.
 -32البحر ا﵀يط ،أبو حياف ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين
األندلسيٙ ،بقيق صدقي ٧بمد ٝبيل ،دار الفكر بّبكت1420ق.
 -33البحر ا﵀يط٧ ،بمد بن يوسف أبو حياف األندلسي ،مطابع النصر ا٢بديثة الرياض ا٤بملكة
العربية السعودية ط1329/1ىػ.
 -34البداية كالنهاية ،إ٠باعيل بن كثّب ،مطبعة مكتبة ا٤بعارؼ بّبكت ط1977/2ـ.
 -35بدائع الفوائد ،مشس الدين ٧بمد بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية ،دار الفكر للطباعة كالنشر
بّبكت.
 -36البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع٧ ،بمد بن علي الشوكاٍل ،القاىرة مطبعة
السعادة مصر ط1348/1ىػ.
 -37بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حفِب ٧بمد شرؼ ،مطبعة الرسالة القاىرة
ط1957/1ـ.
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 -38البديع يف البديع ،أبو العباس عبد ا﵁ بن ٧بمد ا٤بعتز با﵁ بن ا٤بتوكل بن ا٤بعتصم بن الرشيد
العباسي ،دار ا١بيل ط1410(/1ق1990-ـ).
 -39الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ،كماؿ الدين عبد الواحد عبد الكرَل بن الزملكاٍل،
ٙبقيق أٞبد مطلوب ،خدٯبة ا٢بديثي ،مطبعة العاٍل بغداد (1394ىػ1974-ـ).
 -40الربىاف يف تناسب سور القرآف ،أٞبد بن إبراىيم بن الزبّب الثقفي الغرناطيٙ ،بقيق سعيد
الفبلح ،مطابع جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية الرياض ط1988/1ـ.
 -41الربىاف يف علوـ القرآف ،بدر الدين ٧بمد بن عبػد ا﵁ الزركشيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ،دار ا١بيل بّبكت ط1408(/3ىػ1988-ـ).
 -42بغية اإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح ،عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم ،مكتبة اآلداب.
 -43بغية الوعاة يف طبقات اللغويْب كالنحاة ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ،دار الفكر ط1979/2ـ.
 -44الببلغة االصطبلحية ،عبده عبد العزيز قلقيلة ،دار الفكر العريب القاىرة (1412ق-
1992ـ)،
 -45ببلغة الَباكيب -دراسة يف علم ا٤بعاٍل ،توفيق الفيل ،مكتبة اآلداب القاىرة.
 -46الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البديع ،بكرم شيخ أمْب ،دار العلم للمبليْب.
 -47الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم البياف ،بكرم شيخ أمْب ،دار العلم للمبليْب.
 -48الببلغة العربية يف ثؤّا ا١بديد -علم ا٤بعاٍل ،بكرم شيخ أمْب ،دار العلم للمبليْب.
 -49الببلغة العربية يف ضوء منهج متكامل٧ ،بمد بركات ٞبدم أبو علي ،دار البشّب عماف
ط1993/1ـ.
 -50الببلغة العربية ،عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداٍل ،دار القلم دمشق الدار الشامية بّبكت
ط1425(1ق2004-ـ).
 -51الببلغة القرآنية يف تفسّب الز٨بشرم كأثرىا يف الدراسات الببلغية٧ ،بمد حسنْب أبو موسى،
دار الفكر العريب مصر.
 -52الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ القاىرة1965ـ.
 -53الببلغة عند السكاكي ،أٞبد مطلوب ،مكتبة النهضة بغداد ط1384(/1ىػ1964-ـ).
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 -54الببلغة فنوهنا كأفناهنا -علم ا٤بعاٍل ،فضل حسن عباس ،دار الفرقاف للنشر كالتوزيع األردف
ط1418(/4ق1998-ـ).
 -55بياف إعجاز القرآفٞ ،بد بن ٧بمد ا٣بطايب ،تصحيح عبد العليم ،حيدر أباد ا٥بند
(1372ىػ1953-ـ).
 -56البياف ا٢بديث يف علوـ الببلغة كالعركض ،ركز غريب ،بيت ا٢بكمة بّبكت لبناف
ط1969/2ـ.
 -57البياف العريب دراسة يف تطور الفكرة الببلغية عند العرب كمناىجها كمصادرىا الكربل،
بدكم طبانة ،دار الثقافة بّبكت (1406ىػ1986-ـ).
 -58البياف كالتبْب ،أبو عثماف عمرك بن ٕبر ا١باحظٙ ،بقيق كشرح عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة
ا٣با٪بي للطباعة كالنشر مطبعة ا٤بدٍل ط1405(/5ىػ1985-ـ).
 -59تاج العركس من جواىر القاموس٧ ،بمد مرتضى الزبيدم ا٢بسيِبٙ ،بقيق ٦بموعة من
األساتذة ،طبعة الكويت تاريخ الطبع (1965ـ–2002ـ).
 -60تاريخ بغداد ،ا٣بطيب البغدادمٙ ،بقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية
بّبكت ط1417/1ق.
 -61تاريخ فكرة إعجاز القرآف ،نعيم ا٢بمصي ،دمشق1955ـ.
 -62التأسيس يف علوـ الببلغة ،عبد ا٢بميد قاسم النجار ،ا١بامع اإلسبلمية غزة.
 -63تأكيل مشكل القرآف ،أبو ٧بمد عبد ا﵁ بن مسلم بن قتيبة الدينػورمٙ ،بقيق السيد أٞبد
صقر ،دار الَباث القاىرة ط1393/2ىػ.
من بو الرٞبن ،أبو البقاء عبد ا﵁ بن ا٢بسن العكربم،
 -64التبياف يف إعراب القرآف إمبلء ما ٌ
ٙبقيق ٧بمػد علي البجاكم ،دار ا١بيل بّبكت ط1987/2ـ.
 -65التبياف يف البياف ،شرؼ الدين ا٢بسْب بن ٧بمد الطييبٙ ،بقيق توفيق الفيل ،عبد اللطيف
لطف ا﵁ ،الكويت1986ـ.
 -66التبياف يف تفسّب القرآف ،أبة جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي ،قدـ لو الشيخ أغا بزرؾ،
ا٤بطبعة العلمية النجف األشرؼ (1376ىػ1957-ـ).
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ٙ -67برير التحبّب يف صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،زكي الدين عبد العظيم بن عبد
الواحد بن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حفِب ٧بمد شرؼ ،القاىرة1995ـ.
 -68التحرير كالتنوير٧ ،بمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر1984ـ.
 -69التسهيل يف علوـ التنزيل٧ ،بمد بن أٞبد بن جزم الكليب ،دار الفكر لبناف بّبكت
ط1983/3ـ.
 -70تشحيذ األفهاـ يف إطبلقات األمر كالنهي كاالستفهاـ ،عبد ا﵁ بن زيدم الزبيدمٙ ،بقيق
٧بمد ا٢برازم ،دار البشائر اإلسبلمية.
 -71التصوير البياٍل -دراسة ٙبليلية ٤بسائل علم البياف ،أبو موسى ،مكتبة كىبة
ط1400(/1ق1980-ـ).
 -72التصوير الفِب يف القرآف الكرَل ،سيد قطب ،دار الشركؽ بّبكت1982ـ.
 -73التعريفات ،علي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاٍلٙ ،بقيق ٝباعة من العلماء
بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1403(/1ق1983-ـ).
 -74التفسّب أساسياتو كا٘باىاتو ،فضل عباس ،دار النفائس للنشر كالتوزيع ط2016/1ـ.
 -75التفسّب البياٍل يف القرآف الكرَل ،عائشة عبد الرٞبن بنت الشاطئ ،دار ا٤بعارؼ مصر
ط .2
 -76تفسّب ا١ببللْب٧ ،بمد بن أٞبد جبلؿ الدين ا٢بليب ،عبد الرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين
السيوطي ،تعليق خالد ا٢بمصي ،مكتبة ا٤ببلح دمشق.
 -77تفسّب الراغب األصبهاٍل ،الراغب األصبهاٍلٙ ،بقيق ٧بمد بسيوٍل ،عادؿ الشدم ،كلية
األدب جامعة طنطا كدار الوطن الرياض.
 -78تفسّب القرآف العظيم ،عماد الدين أبو الفداء بن كثّب ،مطبعة عيسى البايب كشركائو مصر.
 -89تفسّب القرآف ،أبو ا٤بظفر منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار بن أٞبد ا٤بركزل السمعاٍل
التميمي ا٢بنفي مث الشافعيٙ ،بقيق ياسر بن إبراىيم ،غنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن
الرياض ط1418(/1ىػ1997-ـ).
 -80تفسّب القرآف ،منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار السمعاٍل التميميٙ ،بقيق ياسر بن إبراىيم،
غنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن الرياض السعودية ط1418(/1ق1998-ـ).
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 -81التفسّب الكبّب ،اإلماـ فخر الدين الرازمٙ ،بقيق عبػد الرٞبن ٧بمد ،ا٤بطبعة ا٤بصرية
ط1965/3ـ.
 -82تفسّب ا٤بنار ،الشيخ ٧بمد عبده٧ ،بمد رشيد رضا ،دار ا٤بنار للنشر مصر
ط1373(/4ىػ1954-ـ).
 -83التفسّب ا٤بنّب يف العقيدة كالشريعة كا٤بنهج ،كىبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ا٤بعاصر
دمشق ط1418/2ق.
 -84التفسّب ا٤بوضوعي للقرآف الكرَل ،أٞبد السيد الكومي ،دار ا٥بػدل للطباعة
ا١بزائر1980ـ.
عم ،الشيخ ٧بمد عبده ،مطابع الشعب القاىرة ط6.
 -85تفسّب جزء ٌ
 -86تفسّب حدائق الركح كالرٰباف يف ركايب علوـ القرآف ٧ ،بمد األمْب العلوم ا٥بررمٙ ،بقيق
ىاشم ٧بمد علي بن حسْب مهدم ،دار طوؽ النجاة ط2001/1ـ.
 -87تفسّب سفياف الثورم ،سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم الكويف ،دار الكتب العلمية
بّبكت لبناف ط1403(/1ىػ 1983-ـ).
 -88تفسّب عبد الرزاؽ ،عبد الرزاؽ الصنعاٍلٙ ،بقيق مصطفى مسلم ٧بمد ،مكتبة الرشد
الرياض ط1410/1ىػ.
 -89تفسّب غريب القرآف ،ابن قتيبة الدينورمٙ ،بقيق السيد أٞبد صقر ،دار الكتب العلمية
بّبكت (1398ىػ1978-ـ).
 -90التفسّب كا٤بفسركف٧ ،بمد الذىيب ،مكتبة كىبة القاىرة ط2000/7ـ.
 -91التفسّب كرجالو٧ ،بمد الفاضل بن عاشور٦ ،بمع البحوث اإلسبلمية يف األزىر1970ـ.
 -92تلخيص البياف يف ٦بازات القرآف ،الشريف الرضي أٞبد بن ا٢بسْب ا٤بوسوم العلومٙ ،بقيق
٧بمد عبد الغِب حسن ،دار إحياء الكتب العربية القاىرة1995ـ.
 -93تلخيص ا٤بفتاح ضمن شركح التلخيص ،سعد الدين التفتازيِب ،دار البياف بّبكت لبناف
ط1992/4ـ،
 -94تلخيص ا٤بفتاح ،القزكيِبٙ ،بقيق عبد الرٞبن الربقوقي ،دار الفكر العريب ط1932/2ـ.
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 -95التلخيص يف علوـ الببلغة ،جبلؿ الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن القزكيِب ،شرح عبد الرٞبن
الربقوقي ،ا٤بكتبة التجارية الكربل مصر ط1934/2ـ.
 -96تناسق الدرر يف تناسب السور كأسرار ترتيب القرآف ،جبلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي،
ٙبقيق عبد القادر أٞبد عطا ،دار االعتصاـ ط1978/2ـ.
 -97تنوير األذىاف من تفسّب ركح البياف ،الشيخ إ٠باعيل حقي الربكسوم ،اختصره ٧بمد علي
الصابوٍل ،الدار الوطنية للتوزيع كالنشر بغداد ط1990/1ـ.
 -98تنوير ا٤بقباس من تفسّب ابن عباس٧ ،بمد بن يعقوب الفّبكزآبادم ،مطبعة االستقامة
القاىرة ط1960/1ـ.
 -99هتذيب السعد -ترتيب لكتاب ٨بتصر ا٤بعاٍل ،مسعود بن عمر بن عبد ا﵁ سعد الدين
التفتازاٍلٙ ،بقيق ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،مطبعة حجازم مصر ط1950/3ـ.
 -100هتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿٝ ،باؿ الدين أبو ا٢بجاج يوسف ا٤بزمٙ ،بقيق بشار
عواد ،مؤسسة الرسالة بّبكت ط1404(/2ىػ1984-ـ).
 -101هتذيب اللغة٧ ،بمد بن أٞبد أبو منصور األزىرمٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد عبد العليم ،علي
البجاكم ،الدار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة.
 -102جامع البياف يف كجوه تأكيل آم القرآف٧ ،بمد بن جرير الطربمٙ ،بقيق ٧بمود ٧بمد
شاكر ،دار ا٤بعارؼ مصر ط1954/2ـ.
 -103ا١بامع الصغّب من حديث البشّب النذير ،جبلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطيٙ ،بقيق ٧بمد
٧بي الدين عبػد ا٢بميد ،دار الشرؽ ا١بديد مصر.
 -104ا١بامع الكبّب يف صناعة ا٤بنظوـ من الكبلـ كا٤بنثور ،ابن األثّب ا١بزرمٙ ،بقيق مصطفى
جواد كٝبيل سعيد ،آّمع العلمي العراقي بغداد ط1956/1ـ.
 -105ا١بامع ألحكاـ القرآف٧ ،بمد بن أٞبد األنصارم القرطيب ،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية
ط1387(/1ىػ1967-ـ).
 -106جرس األلفاظ كداللتها يف البحث الببلغي كالنقدم عند العرب ،ماىر مهدم ىبلؿ،
دار ا٢برية للطباعة بغداد1990ـ.
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 -107ا١بماف يف تشبيهات القرآف ،البغدادمٙ ،بقيق عدناف زرزكر٧ ،بمد رضواف الداية ،ا٤بطبعة
العربية الكويت ط1968/1ـ.
 -108ا١بمل ،عبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجيٙ ،بقيق علي توفيق ٧بمد ،مؤسسة الرسالة
بّبكت 1985ـ.
 -109ا١بملة العربية تأليفها كأقسامها ،فاضل صاٌف السامرائي ،ط2007/2ـ.
 -110جواىر الببلغة يف ا٤بعاٍل كالبياف كالبديع ،أٞبد ا٥بامشي ،دار إحياء الَباث العريب لبناف
بّبكت ط12.
 -111جواىر البياف يف تناسب سور القرآف٧ ،بمد الصديق الغمارم ،مطبعة عاطف كسيد طو
كشركاٮبا القاىرة 1385ىػ.
 -112ا١بواىر ا٢بساف يف تفسّب القرآف ا٤بسمى بتفسّب الثعاليب ،عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ٨بلوؽ
الثعاليب (ت875ىػ) ،مؤسسة للمطبوعات بّبكت لبناف.
 -113حادم األركاح إىل ببلد األفراح٧ ،بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية ،مطبعة ا٤بدٍل القاىرة
مصر.
 -114حاشية ا١بمل على ا١ببللْب أك الفتوحات اإل٥بية ،سليماف ا١بمل ،ا٤بكتبة اإلسبلمية
بّبكت.
 -115حاشية الدسوقي على شرح السعد التفتازاٍل لتلخيص ا٤بفتاح ضمن كتاب شركح
التلخيص٧ ،بمد بن أٞبد بن عرفة الدسوقي ا٤بالكي ،القاىرة1937ـ.
الراضي على
 -116حاشية ٌ
الشهاب على تفسّب البيضاكم ،الٍ ٌ
مسماة :عناية القاضي ككفاية ٌ
تفسّب البيضاكم ،شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عمر ا٣بفاجي ا٤بصرم ا٢بنفي ،دار صادر
بّبكت.
 -117حاشية العبلمة أيب الفضل القرشي ا٣بطيب الكازركٍل على تفسّب البيضاكمٙ ،بقيق عبد
القادر عرفاف ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت.
 -118ا٢بجة يف القراءات السبعة ،ابن خالويوٙ ،بقيق عبد العاؿ سامل مكرـ ،بّبكت ط3
(1399ىػ1979-ـ).
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 -119ا٢بجة يف القراءات ،أبو زرعة عبد الرٞبن بن ٧بمد (ت403ىػ)ٙ ،بقيق سعيد األفغاٍل
مؤسسة الرسالة ط1404/4ىػ.
 -120ا٢بدكد يف النحو رسالتاف يف اللغة ،أبو ا٢بسن علي بػن عيسى الرمػاٍلٙ ،بقيق إبراىيم
السامرائي ،دار الفكر للنشر كالتوزيػع عماف األردف1984ـ.
 -121ا٢بذؼ بْب النحويْب كالببلغيْب-دراسة تطبيقية  ،حيدر حسن عبيد ،دار الكتاب
العلمية بّبكت لبناف ط2003/1ـ.
 -122ا٢بيواف ،أبو عثماف عمرك بن ٕبر ا١باحظٙ ،بقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،
دار الكتاب العرب بّبكت ط1969/3ـ.
 -123خزانة األدب كغاية األرب ،أبو بكر تقي الدين ا٢بموم شرح عصاـ شقيو ،دار
كمكتبة ا٥ببلؿ بّبكت ط1991/2ـ.
 -124خصائص الَباكيب دراسة ٙبليلية ٤بسائل علم البياف٧ ،بمد أبو موسى ،دار التضامن
للطباعة ط1400(/2ق1980-ـ).
 -125خصائص الَباكيب -دراسة ٙبليلية ٤بسائل علم ا٤بعاٍل٧ ،بمد أبو موسى ،مكتبة كىبة
القاىرةط1416(/1ق1996-ـ).
 -126ا٣بصائص ،أبو الفتح عثماف بن جِبٙ ،بقيق ٧بمد علي النجار ،دار الشؤكف الثقافية
العاـ بغداد ط1990/4ـ.
 -127خبلصة ا٤بعاٍل ،حسن بن عثمافٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،الناشركف العرب1989ـ.
 -128دراسات يف التفسّب ا٤بوضوعي للقصص القرآٍل ،أٞبد ٝباؿ الدين العمرم ،مطبعة ا٤بدٍل
القاىرة (1406ىػ1986-ـ).
 -129الدرر ا٤بنثور يف التفسّب با٤بأثور ،جبلؿ الدين السيوطي ،دار الفكر للطباعة كالنشر
ط1403(/1ىػ1983-ـ).
 -130دالالت الَباكيب٧ ،بمد أبو موسى ،مكتبة كىبة مصر ط1408(/2ق1987-ـ).
 -131دالئل اإلعجاز يف علم ا٤بعاٍل ،عبد القاىر ا١برجاٍل ،تعليق ٧بمود ٧بمد شاكر ،مكتبة
ا٣با٪بي مصر.
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 -132دليل مؤلفات ا٢بديث الشريف٧ ،بيي الدين عطية ،صبلح الدين حفِب٧ ،بمود خّب،
رمضاف يوسف ،دار ابن حزـ للطباعة كالنشر بّبكت ط1418(/1ىػ1997-ـ).
 -133ديواف األعشى ،أبو بصّب ميموف بن قيس األعشى الوائلي ،شرح كتعليق ٧بمد حسْب،
مكتبة اآلداب القاىرة ط1950/ـ.
 -134ديواف ا٢بماسة ،أبو ٛباـٙ ،بقيق عبػد ا٤بنعم أٞبػد صاٌف ،دار الرشيد بغداد
ط1980/1ـ.
 -135ديواف العجاج ،شرح كركاية عبد ا٤بلك بن قريب األصمعيٙ ،بقيق عبد ا٢بفيظ
السلطاٍل ،مكتبة األطلس دمشق1971ـ.
 -136ديواف النابغة الذبياٍل ،صنعو ابن السكيتٙ ،بقيق شكرم فيصل ،دار الفكر
دمشق1968ـ.
 -137ديواف امرئ القيسٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ا٤بعارؼ مصر ط1984/4ـ.
 -138ديواف جرير بن عطية ا٣بطفي التميمي ،شرح ٧بمد حبيبٙ ،بقيق نعماف ٧بمد أمْب طو،
دار ا٤بعارؼ مصر ط1970/5ـ.
 -139ديواف زىّب بن أيب سلمى ،دار بّبكت للطباعة كالنشر (1399ىػ1979-ـ).
 -140ديواف لبيد بن أيب ربيعة العامرمٙ ،بقيق إحساف عباس ،مطابع الكويت ط1962/1ـ.
 -141ركح البياف يف تفسّب القرآف ،إ٠باعيل حقي بن مصطفى ا٢بنفي ،دار الفكر بّبكت
لبناف.
 -142ركح ا٤بعاٍل يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاٍل ،شهاب الدين ٧بمود بن عبد ا﵁
ا٢بسيِب األلوسيٙ ،بقيق علي عبد البارم عطية ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1415/1ق.
 -143الركض ا٤بريع يف صناعة البديع ،ابن البنػاء ا٤براكشيٙ ،بقيق رضواف بن سقركف ،الدار
البيضاء ا٤بغرب ط1985/1ـ.
 -144ركضات ا١بنات٧ ،بمد األصبهاٍلٙ ،بقيق أسد ا﵁ إ٠باعيليات ،مطبعة مهر استوار قم
طهرايل1391ق.
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 -145زاد ا٤بسّب يف علم التفسّب ،أبو الفرج ٝباؿ الدين عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد بن
ا١بوزم البغدادم ،ا٤بكتب اإلسبلمي للطباعة كالنشر بّبكت ط1385(/1ىػ1965-ـ).
 -146السبعة يف القراءات ،أبو بكر أٞبد بن موسى بن ٦باىدٙ ،بقيق شوقي ضيف ،دار
ا٤بعارؼ القاىرة ط1400(/3ىػ1980-ـ).
 -147سبق الغايات يف نسق اآليات ،أشرؼ علي التهانومّٔ ،امش ا٤ببل عبد الوىاب
الكوزاٍل ،مطابع إيراف (1313ىػ1893-ـ).
 -148سر الركح شرح كتاب الركح ،برىاف الدين البقاعي ،مطبعة السعادة مصر (1326ىػ-
1900ـ).
 -149سر الفصاحة ،أبو ٧بمد عبد ا﵁ بن ٧بمد بن سعيد بن سناف ا٣بفاجيٙ ،بقيق عبد
العاؿ الصعيدم ،دار الكتب العلمية بّبكت ط2.
 -150سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثماف بن جنيبٙ ،بقيق مصطفى السقا كآخرين ،مطبعة
مصر 1954ـ.
 -151السراج ا٤بنّب يف اإلعانة على معرفة بعض معاٍل كبلـ ربنا ا٢بكيم ا٣ببّب ،مشس الدين
٧بمد بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب الشافعي ،مطبعة بوالؽ األمّبية القاىرة1285ق.
 -152سنن أيب داكد ،سليماف بن األشعث السجستاٍل ،إعداد كتعليق عزت عبيد الدعاس ،دار
ا٢بديث ،مكة ا٤بكرمة ط1388/1ىػ.
 -153سنن الَبمذم٧ ،بمد بن عيسى الَبمذمٙ ،بقيق أٞبد شاكر٧ ،بمد فؤاد عبد الباقي،
إبراىيم عطوة ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت.
 -154شد اإلزار يف حط األكزار عن زكار ا٤بزار ،معْب الدين الشّبازمٙ ،بقيق ٧بمد القزكيِب،
عباس إقباؿ ،مطبعة آّلس طهراف (1368ق1949-ـ).
 -155شذا العرؼ يف فن الصرؼ ،أٞبد ٞببلكم ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت.
 -156شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،عبد ا٢بي بػن العماد ا٢بنبلي ،دار الفكر بّبكت
لبناف.
 -157شرح التصريح على التوضيح ،خالد بن عبد ا﵁ األزىرم ،دار الفكر بّبكت لبناف.
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 -158شرح التلخيص يف علوـ الببلغة ،دكيدرم ٧بمد ىاشم ،دار ا١بيل بّبكت
ط1402/2ىػ.
 -159شرح التلخيص ،أكمل الدين ٧بمد بن ٧بمودٙ ،بقيق ٧بمد مصطفى رمضاف ،ا٤بنشأة
العامة للنشر كالتوزيع كاإلعبلف طرابلس ط1983/1ـ.
 -160شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح ،سعد الدين التفتازاٍل ،مطبعة السعادة
مصر1342ىػ.
 -161شرح ا٤بفصل ،موفق الدين بن علي بن يعيش ،ا٤بطبعػة ا٤بنّبية مصر.
 -162شرح ديواف سقط الزند ،أبو العبلء ا٤بعرمٙ ،بقيق مصطفى السقا كآخرين ،إشراؼ طو
حسْب ،طبع ا٥بيئة ا٤بصرية للكتاب1986ـ.
 -163شرح ديواف لبيد بن ربيعة العامرمٙ ،بقيق إحساف عباس ،مطبعػة ا٢بكومة الكويت
سلسلة كتب الَباث العريب 1962ـ .
 -164شرح صحيح مسلم ،النوكم ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت لبناف ط1929/1ـ.
 -165شرح قطر الندل كبل الصدلٝ ،باؿ الدين بن ىشاـ األنصارم ،دار إحياء الَباث
العريب بّبكت.
 -166شرح كتاب سيبويو ،السّبايفٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب
القاىرة مصر.1990
 -167الشعر كالشعراء ،ابن قتيبة الدينورمٙ ،بقيق أٞبد شاكر ،دار ا٤بعارؼ ط1377/2ىػ.
 -168الصاحيب يف فقو اللغة ،أٞبد بن فارسٙ ،بقيق أٞبد صقر ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب
كشركػاه القاىرة1977ـ.
 -169الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايبٙ ،بقيق
أٞبد عبد الغفور عطار ،دار العلم للمبليْب بّبكت ط1407(4ق1987-ـ).
 -171صحيح البخارم ،أبو عبد ا﵁ ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم ،دار القلم بّبكت لبناف
(1407ىػ1987-ـ).
 -172صحيح مسلم ،مسلم بن ا٢بجاج النيسابورمٙ ،بقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الَباث العريب ط1392(/2ىػ1972-ـ).
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 -173صفوة البياف ٤بعاٍل القرآف ،حسنْب ٨بلوؼ ،مطابع مصر ط1337(/3ىػ1955-ـ).
 -174صفوة التفاسّب٧ ،بمد علي الصابوٍل ،دار الصابوٍل للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة
ط 1417(/1ىػ1997-ـ).
 -175صناعة الكتابة ،أسعد علي ،فيكتور الكك ،بّبكت ط1977/3ـ.
 -176الصناعتْب ،أبو ىبلؿ ا٢بسن بن عبد ا﵁ بن سهل بن سعيد بن ٰبٓب بن مهراف
العسكرمٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم٧ ،بمد أبو الفضل إبراىيم ،ا٤بكتبة العنصرية
بّبكت1419ق.
 -177الصورة الفنية يف القرآف الكرَل ،أ٤با سليماف ٧بمد ،دار دمشق للطباعة سوريا
ط1994/1ـ.
 -178الصورة الفنية يف ا٤بثل القرآٍل -دراسة نقدية ببلغية٧ ،بمد حسْب علي الصغّب ،دار
الرشيد للنشر ا٤بطبعة النموذجية بغداد ط1981/1ـ.
 -179ضحى اإلسبلـ ،أٞبد أمْب١ ،بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر1933ـ.
 -180الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ،مشس الديػن ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم ،مكتبة
ا٢بياة بّبكت لبناف.
 -181طبقات ا٢بفاظ ،جبلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطيٙ ،بقيق علي ٧بمد عمر ،مطبعة
االستقبلؿ الكربل القاىرة ط1393(/1ىػ1973-ـ).
 -182طبقات الشافعية الكربل ،تاج الدين السبكي ،مطبعة ا٢بسينية ا٤بصرية.
 -183طبقات الشافعية الكربلٝ ،باؿ الدين األسنومٙ ،بقيق عبد ا﵁ ا١ببور ،مطبعة اإلرشاد
بغداد ط1390(/1ق1970-ـ).
 -184طبقات الشافعية ،شهبة بن قاضيٙ ،بقيق عبد العليم خاف ،مطبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ
العثمانية ا٥بند ط1989/1ـ.
 -185طبقات ا٤بفسرين ،أٞبد بن ٧بمد ٙ ،بقيق سليماف بن صاٌف ا٣بزم ،مكتبة العلوـ كا٢بكم
با٤بدينة ا٤بنورة ط1417(/1ىػ–1997ـ).
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 -186الطراز ا٤بتضمن ألسرار الببلغة كعلوـ حقائق اإلعجازٰ ،بٓب بن ٞبزة بن علي بن إبراىيم
العلوم اليمِب ،مطبعة ا٤بقتطف مصر (1332ىػ–1914ـ) كدار الكتب العلمية بّبكت
1982ـ.
 -187ظاىرة ا٢بذؼ يف الدرس اللغوم ،طاىر سليماف ٞبودة ،الدار ا١بامعية األسكندرية مصر
ط1999/1ـ.
 -188عركس األفراح يف شرح تلخيص ا٤بفتاحّٔ ،اء الدين السبكي ،مطبعة القاىرة
مصر1337ىػ.
 -189علم ا٤بعاٍل –البياف -البديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر
بّبكت.
 -190علم ا٤بعاٍل ،قصي سامل علواف ،مطبعة جامعة البصرة1985ـ.
 -191علم ا٤بعاٍل ،مزيد إ٠باعيل نعيم ،مطبعة ابن خلدكف ،سوريا دمشق ط1982/1ـ.
 -192علوـ الببلغة -البديع -البياف -ا٤بعاٍل٧ ،بمد أٞبد قاسم٧ ،بي الدين ديب ،ا٤بؤسسة
ا٢بديثة للكتاب طرابلس لبناف2003ـ.
 -193العمدة يف ٧باسن الشعر كآدابو ،أبو على ا٢بسن بن رشيق القّبكاٍلٙ ،بقيق ٧بمد ٧بي
الدين عبد ا٢بميد ،دار ا١بيل ط1401(/5ق2981-ـ).
 -194عناية القاضي ككفاية الراضي ،شهاب ا٣بفاجي ا٤بصرم ا٢بنفي ،دار صادر بّبكت لبناف.
عوارؼ ا٤بعارؼ ،شهاب الدين عمر بن ٧بمد السهركردم ،مطبعة بّبكت ط1966/1ـ.
 -195عيار الشعر٧ ،بمد بن أٞبد بن طىبىاطىبىا العلومٙ ،بقيق طو ا٢باجرم ك٧بمد زغلوؿ سبلـ،
شركة فن الطباعة القاىرة1956ـ.
 -196عيوف األخبار٧ ،بمد بن عبد ا﵁ بن قتيبة الدينورم ،دار الكتب ا٤بصرية ط1930/1ـ.
 -197الغاية القصول يف دراية الفتول ،القاضي عبد ا﵁ بن عمر البيضاكمٙ ،بقيق ٧بي الدين
علي القرة ،مطبعة دار اإلصبلح للطبع كالنشر كالتوزيع القاىرة.
 -198غاية ا٤براـ يف علم الكبلـ ،سيف الدين اآلمدمٙ ،بقيق حسن ٧بمود عبد اللطيف،
آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ١بنة إحياء الَباث مصر.
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 -199غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،نظاـ الدين ا٢بسْب ٧بمد بن ا٢بسْب النيسابورمٙ ،بقيق
إبراىيم عطوة عوض ،مطبعة مصطفى البايب كأكالده مصر ط1967/1ـ.
 -200غريب القرآف ا٤بسمى بػنزىة القلوب ،أبو بكر ٧بمد بن عزيز السجستاٍل ،دار الرائد
العريب بّبكت لبناف.
 -201الفاصلة يف القرآف الكرَل٧ ،بمد ا٢بسناكم ،ا٤بكتب اإلسبلمي دار عمار للنشر عماف
ط1983/2ـ.
 -202فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،أٞبد بن علي بن حجر العسقبلٍلٙ ،بقيق عبد
العزيز بن باز ،ترتيب ٧بمد فؤاد عبد الباقي ،طبع ا٤بكتبة السلفية.
 -203فتح البياف يف مقاصد القرآف ،أبو الطيب ٧بمد صديق خاف بن حسن بن عليٙ ،بقيق
ىعبد ا﵁ بن إبراىيم األنصارم ،ا٤بكتبة العصريَّة للطباعة كالنٌشر صيدا بّبكت (1412ق-
ى
1992ـ).
 -204فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب٧ ،بمد بن علي الشوكاٍل،
مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ط1964/2ـ.
 -205الفتح ا٤ببْب يف طبقات األصوليْب ،مصطفى ا٤براغي ،مطبعة ٧بمد أمْب رمج كشركاه
بّبكت (1394ق1974-ـ).
 -206فصوؿ يف الببلغة العربية٧ ،بمد بركات ٞبدم أبو علي ،دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف
ط1983/1ـ.
 -207فن االلتفات يف الببلغة العربية ،قاسم فتحي عامر ،رسالة ماجستّب كلية اآلداب جامعة
ا٤بوصل1988ـ.
 -208فن الببلغة ،عبد القادر حسْب ،عامل الكتب ط1405( 2ق1984-ـ).
 -209الفهرست ،أبو الفرج ٧بمد بن إسحاؽ بن ٧بمد الوراؽ البغدادم ا٤بعركؼ بابن الندَل،
ٙبقيق إبراىيم رمضاف ،دار ا٤بعرفة بّبكت لبناف ط1417(/2ق1997-ـ).
 -210يف الببلغة كالنقد ،قصي سامل علواف ،دار الفكر للنشر كالتوزيع البصرة العراؽ.
 -211يف تاريخ الببلغة العربية ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية بّبكت.
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 -212يف ظبلؿ القرآف ،سيد قطب ،دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط1402(/7ىػ-
1971ـ).
 -213يف ٦بالس التذكّب من كبلـ ا٢بكيم ا٣ببّب ،عبد ا٢بميد ٧بمد بن باديس الصنهاجي،
ٙبقيق أٞبد مشس الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط1416(/1ىػ1995-ـ).
 -214القاموس ا﵀يط٦ ،بد الدين ٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادم ،دار الفكر بّبكت.
 -215القرآف كالصورة البيانية ،عبد القادر حسْب ،دار ا٤بنار القاىرة ط1992/2ـ.
 -216القرآف كالصورة الفنية ،حفِب ٧بمد شرؼ ،دار القاىرة للطباعة كالنشر ط1990/1ـ.
 -217قطف األزىار يف كشف األسرار ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق كدراسة أٞبد بن ٧بمد
ا٢بمادم ،إدارة الشؤكف اإلسبلمية الدكحة قطر ط1994/1ـ.
 -218القرآف القوؿ الفصل يف كبلـ ا﵁ ككبلـ البشر٧ ،بمد العفيفي ،دار السبلسل للنشر
كالتوزيع ا٤بطبعة العصرية الكويت ط1977/1ـ.
 -219الكايف يف علوـ الببلغة العربية -ا٤بعاٍل -البياف -البديع ،عيسى علي العاكوب ،علي
سعد الشتيوم ،ا١بامعة ا٤بفتوحة مصر1993ـ.
 -220الكامل يف الدراسات النحوية٧ ،بمد ٧بمود ىبلؿ ،مطبعة السعادة القاىرة ط1970/ـ.
 -221الكامل يف اللغة كاألدب كالنحو كالصرؼ٧ ،بمد بن يزيد ا٤بربدٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر،
مطبعة ا٢بليب ط1356(/1ىػ1937-ـ).
 -222الكامل يف اللغة كاألدب ،أبو العباس ا٤بربدٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الفكر
العريب القاىرة ط1417(/3ق1997-ـ)
 -223كتاب العْب ،أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عمرك بن ٛبيم الفراىيدمٙ ،بقيق مهدم
ا٤بخزكمي ،إبراىيم السامرائي ،دار كمكتبة ا٥ببلؿ.
 -224الكتاب ،أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويوٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف بّبكت.
 -225كشاؼ اصطبلحات الفنوف٧ ،بمد علي الفارقي التهانوم ،ا٤بؤسسة ا٤بصرية للتأليف
كالنشر دار الكتاب العريب (1382ىػ1963-ـ).
 -226الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل ،أبو القاسم جار ا﵁ ٧بمود
بن عمر الز٨بشرم ،مطبعة مصطفى البايب كأكالده مصر1968ـ.
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 -227كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،حاجي خليفة ،ا٤بطبعة ا١بعفرية طهراف
(1387ىػ1927-ـ).
 -228لباب التأكيل يف معاٍل التنزيل ،عبلء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم ا٣بازف البغدادم
الصويف ،مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ط1375(/2ىػ1955-ـ).
 -229اللباب يف علوـ الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ ا٢بنبليٙ ،بقيق
الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ،الشيخ علي ٧بمد معوض ،دار الكتب العلمية بّبكت
ط1419(/1ىػ1998-ـ).
 -230لساف العربٝ ،باؿ الدين بن منظور األنصارم ،دار صادر بّبكت ط1414/3ق.
 -231ا٤بباحث الببلغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآٍل ،أٞبد ٝباؿ العمرم ،مكتبة ا٣با٪بي
القاىرة 1990ـ.
 -232مباحث يف علوـ القرآف ،صبحي الصاٌف ،دار العلم للمبليْب بّبكت لبناف
ط1977/10ـ.
 -233ا٤ببالغة يف الببلغة العربية تارٱبها كأصو٥با ،علي سرحاف القريشي ،مطبوعات نادم
الطائف األديب ط1406(/1ىػ1985-ـ).
 -234ا٤بثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر ،ضياء الدين بن االثّبٙ ،بقيق أٞبد ا٢بويف،
بدكم طبانة ،منشورات دار الرفاعي الرياض ط1983/2ـ.
٦ -235باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب ،علق عليو فؤاد سزكْب ،مطبعة ا٣با٪بي مصر
ط1981/2ـ.
 -236آّاز ا٤برسل كالكناية -األبعاد كا٤بعرفة كا١بمالية ،يوسف أبو العدكس ،األىلية للنشر
كالتوزيع كالطباعة لبناف1998ـ.
٧ -237باسن التأكيل٧ ،بمد ٝباؿ الدين بن ٧بمد سعيد بن قاسم ا٢ببلؽ القا٠بيٙ ،بقيق ٧بمد
باسل عيوف السود ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1418/1ق.
 -238ا﵀تسب يف تبيْب كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها ،أبو الفتح عثماف ابن جِب،
ٙبقيق علي النجدم ناصف ،عبد ا٢بليم النجار ،عبد الفتاح إ٠باعيل ،آّلس األعلى للشؤكف
اإلسبلمية القاىرة 1341ىػ.
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 -239ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ،أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن
ٛباـ بن عطية األندلسي ا﵀اريبٙ ،بقيق عبد السبلـ عبد الشايف ٧بمد ،دار الكتب العلمية بّبكت
ط1422/1ق.
٨ -240بتصر شواذ القرآف من كتاب البديع ،ابن خالويو ،ا٤بطبعة الرٞبانية مصر1934ـ.
 -241مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،أبو الربكات عبد ا﵁ بن أٞبد بن ٧بمود حافظ الدين
النسفيٙ ،بقيق يوسف علي بديوم ،دار الكلم الطيب بّبكت ط1419(/1ىػ1998-ـ).
 -242مدخل إىل الببلغة العربية -علم ا٤بعاٍل -علم البياف -علم البديع ،يوسف أبو العندكس،
دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع عماٌف األردف ط14027(/1ق2007-ـ).
 -243مرآة ا١بناف ،عبد ا﵁ اليافعي ،مطبعة مؤسسة األعلى للمطبوعات (1390ق-
1970ـ).
 -244ا٤بزىر يف علوـ اللغة ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق فؤاد علي منصور ،دار الكتب
العلمية بّبكت (1418ق1998-ـ)،
 -245مسند اإلماـ أٞبد بن حنبلٙ ،بقيق أٞبد شاكر ،مطبعة دار ا٤بعارؼ ط1958/3ـ.
 -246مشاىد القيامة يف القرآف الكرَل ،سيد قطب ،دار الشركؽ بّبكت لبناف.
 -247مشكل إعراب القرآف ،مكي بن أيب طالب القيسيٙ ،بقيق حامت الضامن ،سلسلة كتب
الَباث بغداد ط1975/1ـ.
 -248مصطلحات نقدية من الَباث األديب العريب٧ ،بمد عزاـ ،كزارة الثقافة دمشق
ط1995/1ـ.
 -249ا٤بطوؿ -شركح التلخيص ا٤بفتاح ،سعد الدين مسعود بن حجر التفتازاٍلٙ ،بقيق عبد
ا٢بميد ا٥بنداكم ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1422(/1ق2001-ـ).
 -250ا٤بطوؿ على التلخيص ،مسعود بن عمر بن سعد التفتازاٍل ،مطبعة ا٢باج ٧برـ أفندم
البوسنوم1304ىػ.
 -251معامل التنزيل٧ ،بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب كأكالده
ط1375(/2ىػ1955-ـ).

392

قائمة المصادر كالمراجع
 -252معاٍل ا٢بركؼ ،أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماٍل ،حققو عبد الفتاح إ٠باعيل شليب ،دار
الشركؽ للنشر كالتوزيع جدة ط1984/3ـ.
 -253معاٍل القرآف كإعرابو ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم الزجاجٙ ،بقيق عبد ا١بليل عبده
شليب ،عامل الكتب بّبكت.
 -254معاٍل القرآف ،أبو زكريا ٰبٓب بن زياد الفراء ،عامل الكتب بّبكت كالدار ا٤بصرية للتأليف
كالَبٝبة مصر.
 -255ا٤بعاٍل يف ضوء أساليب القرآف ،عبد الفتاح الشْب ،دار الفكر العريب القاىرة.
 -256معاىد التنصيص على شرح شواىد التلخيص ،عبد الرحيم العباسيٙ ،بقيق ٧بمد ٧بيي
الدين عبد ا٢بميد القاىرة1947ـ.
 -257معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآف ،جبلؿ الدين السيوطيٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم ،دار
الفكر العريب القاىرة1973ـ.
 -258معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآف ،عبد الرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي ،دار
الكتب العلمية بّبكت لبناف ط1408(/1ق1988-ـ).
 -259ا٤بعجزة الكربل للقرآف ،الشيخ ٧بمد أبو زىرة ،دار الفكر العريب كدار ا٢بمامي
ط1970/1ـ.
 -260معجم الببلغة العربية ،بدكم طبانة ،دار ا٤بنارة جدة الرباط ط1988/3ـ.
 -261معجم البلداف ،ياقوت ا٢بمومٙ ،بقيق ٧بمد أمْب ا٣بفاجي ،مطبعة السعادة القاىرة
(1323ق1906-ـ).
 -262معجم الشيوخ ،ابن فهد ا٤بكيٙ ،بقيق ٧بمد الزاىي ،منشورات دار اليمامة للنشر
كالَبٝبة ا٤بملكة العربية السعودية الرياض سلسلة مؤرخو مكة ط1982/1ـ.
 -263معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف القراءات كأشهر القراء ،عبد العاؿ سامل مكرـ،
أٞبد ٨بتار عمر ط1982/1ـ.
 -264ا٤بعجم الكبّب ،سليماف بن أٞبد الطرباٍلٙ ،بقيق ٞبدم عبد آّيد السلفي ،مكتبة ابن
تيمية القاىرة.
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 -265معجم ا٤بصطلحات الببلغية كتطورىا ،أٞبد مطلوب ،مطبعة آّمع العلمي العراقي
ج1983/1ـ-ج-1986/2ج1987/3ـ.
 -266معجم ا٤بصطلحات العربية يف اللغة كاألدب٦ ،بدم كىبو ،كامل ا٤بهندس ،مكتبة لبناف.
معجم ا٤بفسرين ،عادؿ نويهض ،مؤسسة نويهض للطباعة كالنشر لبناف بّبكت 1990ـ.
 -267ا٤بعجم ا٤بفصل يف اللغة كاألدب ٫-بو -صرؼ -ببلغة -إمبلء ،إميل بديع يعقوب،
ميشاؿ عاصي ،دار العلم للمبليْب ط1987/1ـ.
 -268معجم ا٤بؤلفْب -تراجم مصنفي الكتب العربية ،عمر رضا كحالة ،دار إحياء الَباث
العريب مصر.
 -269معجم شواىد العربية ،عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،مطابع مصر ط1392(/1ىػ-
1974ـ).
 -270معجم مقاييس اللغة ،أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب الرازمٙ ،بقيق عبد
السبلـ ٧بمد ىاركف ،دار الفكر(1399ق1979-ـ).
 -271مغِب اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبد
ا٢بميد ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت لبناف ط1999/1ـ.
 -272مغِب اللبيب ،ابن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق مازف ا٤ببارؾ٧ ،بمد علي ٞبد ا﵁ ،دار الفكر
دمشق ط1985/6ـ.
 -273ا٤بغِب يف أبواب التوحيد كالعدؿ ،عبد ا١ببار األسدآبادم ،دار الكتب ا٤بصرية
(1380ىػ1960-ـ).
 -274مفتاح السعادة كمصباح السيادة يف موضوعات العلوـ ،أٞبد بن أٞبد بن مصطفى طاش
كربم زاده ،دار الكتب العلمية بّبكت ط1985/1ـ.
 -275مفتاح العلوـ ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن ٧بمد بن علي السكاكي ا٣بوارزمي
ا٢بنفيٙ ،بقيق نعيم زرزكر ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط 1407(/2ىػ1987-ـ).
 -276ا٤بفردات يف غريب القرآف ،أبو القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد الراغب األصفهاٌلٙ ،بقيق
صفواف عدناف الداكدم ،دار القلم بّبكت كالدار الشامية دمشق ط1412/1ق.
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 -277ا٤بفردات يف غريب القرآف ،أبو القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد الراغب األصفهاٍلٙ ،بقيق ٧بمد
سيد كبلٍل دار ا٤بعرفة بّبكت.
الضيبٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر ،عبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ
 -278ا٤بفضليات ،ا٤بفضل ٌ
مصر ط1964/2ـ.
 -279مقاصد النظر لؤلشراؼ على مقاصد السور ،جبلؿ الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية
بّبكت ط1981/1ـ.
 -280مقاالت يف ٫بو العربية ،ذىبية بوركيس ،منشورات مكتبة اقرأ قسنطينة ط2012/1ـ.
 -281ا٤بقتضب ،أبو العباس ا٤بربدٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٣بالق عظيمة ،عامل الكتب بّبكت
ط1963/1ـ.
 -282مقدمة يف األصوؿ الفكرية للببلغة كإعجاز القرآف ،أٞبد أبو زيد ،دار األماف الرباط
ا٤بغرب ط1989/1ـ.
 -283ا٤بقدمة ،ابن خلدكف عبد الرٞبن بن ٧بمدٙ ،بقيق حامد أٞبد الطاىر ،دار الفجر للَباث
القاىرة2004ـ.
 -284ا٤بقرب ،علي بن مؤمن بن عصفورٙ ،بقيق أٞبد عبد الستار ا١بوارم ،عبد ا﵁ ا١ببورم،
مطبعة العاٍل بغداد ط1391(/1ىػ1971-ـ).
 -285مبلؾ التأكيل القاطع بذكم اإل٢باد كالتعطيل ،أٞبد بن الزبّب الغرناطيٙ ،بقيق كامل
أٞبد ،دار النهضة العربية بّبكت (1405ىػ1985-ـ).
 -286من ببلغة القرآف الكرَل٧ ،بمد علواف كنعماف علواف ،الدار العربية للنشر ط1998/2ـ.
من ببلغة القرآف٧ ،بمد ا٣بضر حسْب ،مطبعة علي التونسي مصر ط1985/2ـ.
 -287من ببلغة النظم القرآٍل ،بسيوٍل عبد الفتاح فيود ،مطبعة ا٢بسْب اإلسبلمية القاىرة مصر
ط1413(/1ق1992-ـ).
 -288من ىدم القرآف ،أمْب ا٣بويل ،دار ا٤بعرفة مصر ط1959/1ـ.
 -289مناىج ٘بديد النحو كالببلغة كالتفسّب كاألدب ،أمْب ا٣بويل ،دار ا٤بعرفة مصر
ط1961/3ـ.
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 -290ا٤بنظور الببلغي يف تفسّب التحرير كالتنوير ،عبده ٧بمد صاٌف ا٢بكيمي ،رسالة دكتوراه
كلية اآلداب جامعة بغداد2000ـ.
 -291منهاج البلغاء كسراج األدباء ،أبو ا٢بسن حازـ بن ٧بمد بن حسن ابن حازـ القرطاجِب،
ٙبقيق ٧بمد ا٢ببيب بن ا٣بوجة ،دار الكتب الشرقية تونس.
 -292مهرة األمثاؿ ،ا٢بسن بن عبد ا﵁ أبو ىبلؿ العسكرمٙ ،بقيق عبد آّيد قطامش٧ ،بمد
أبو الفضل إبراىيم ،دار ا١بيل بّبكت ط1988/2ـ.
 -293موجز البياف يف مباحث ٚبص بالقرآفٝ ،بعية ا٥بداية اإلسبلمية ،رسائل ا٥بداية مطبعة
الفيض مصر (1359ىػ1940-ـ).
 -294موسيقى الشعر ،إبراىيم أنيس ،دار ا٤بعارؼ مصر ط1972/2ـ.
 -295ا٤بيسر يف الببلغة العربية ،أبو عبد ا﵁ بن شعيب ا١بزائرم ،دار ا٥بدل للطباعة كالنشر
عْب مليلة ا١بزائر ط1992/1ـ.
 -296النحو الوايف ،عباس حسن ،دار ا٤بعارؼ مصر ط.4
 -297النشر يف القراءات العشر٧ ،بمد بن ٧بمد بن ا١بزرم ،إشراؼ علي ٧بمد الضباع ،دار
الفكر للطباعة كالنشر بّبكت.
 -298نظرية إعجاز القرآف عند عبد القاىر ا١برجاٍل٧ ،بمد منيف فقيهي ،ا٤بكتبة العصرية
للطباعة كالنشر صيدا1959ـ.
 -299نظرية البياف العريب خصائص النشأة كمعطيات النزكع التعليمي -تنظّب كتطبيق ،رٞبن
غركاف ،دار الراٍل للدراسات كالَبٝبة كالنشر ط2008/1ـ.
 -300نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور ،إبراىيم بن عمر بن حسن البقاعي ،دار الكتاب
اإلسبلمي القاىرة ط1413(/2ق1992-ـ).
 -301نقد الشعر ،قدامة بن جعفرٙ ،بقيق كماؿ مصطفى ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة
ط1978/3ـ.
 -302النكت يف إعجاز القرآف ضمن ثبلث رسائل يف إعجاز القرآف ،علي بن عيسى الرماٍل،
ٙبقيق ٧بمد زغلوؿ سبلـ٧ ،بمد خلف ا﵁ ،دار ا٤بعارؼ مصر ط1968/2ـ.
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 -303هناية اإلٯباز يف دراية اإلعجاز يف علوـ الببلغة كبياف إعجاز القرآف ،فخر الدين ٧بمد بن
عمر الرازم ،ا٤بطبعة البهية مصر ط1938/1ـ.
 -304هناية اإلٯباز يف دراية اإلعجاز ،فخر الدين الرازمٙ ،بقيق أٞبد حجازم السقا ،ا٤بكتب
الثقايف للنشر كالتوزيع ط1983/1ـ.
 -305هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿٝ ،باؿ الدين األسنوم ،مطبعة السلفية
بالقاىرة1343ق.
 -306النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر٦ ،بد الدين ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزرم بن األثّبٙ ،بقيق
٧بمود ٧بمد الطناحي ،دار احياء الَباث العريب بّبكت لبناف.
 -307نيل األمل يف ذيل الدكؿ على ذيل الغمر بأبناء العمر ،الباسط الظاىرمٙ ،بقيق عمر
عبد السبلـ تدمرم ،طبعة ا٤بكتبة العصرية صيدا بّبكت ط.1
 -308نيل االكطار٧ ،بمد بن علي الشوكاٍل ،مطبعة البايب ا٢بليب القاىرة1361ىػ.
 -309ىداية الرٞبن لؤللفاظ كآيات القرآف ،أٞبد صاٌف البنداؽ ،منشورات دار اآلفاؽ ا١بديدة
بّبكت ط1981/1ـ.
 -310كجوه التناسب بْب سور القرآف -دراسة تطبيقية ، ،أنس عبد العليم السعدم ،رسالة
دكتوراه كلية العلوـ االسبلمية جامعة بغداد1995ـ.
 -311الوجيز ،أبو ا٢بسن علي بن أٞبد الواحدم النيسأبورم ،طبع ّٔامش التفسّب ا٤بنّب،
مطابع مصر للطباعة القاىرة ط1315/1ىػ.
 -312الوحدة ا٤بوضوعية يف القرآف الكرَل٧ ،بمد ٧بمود حجازم ،دار الكتب ا٢بديثة مطبعة
ا٤بدٍل القاىرة ط1970/1ـ.
 -313الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو ،علي بن عبد العزيز ا١برجاٍلٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ،علي ٧بمد البجاكم ،دار عيسى البايب ا٢بليب القاىرة (1386ق1966-ـ).
 -314الوسيط يف تفسّب القرآف آّيد ،أبو ا٢بسن علي بن أٞبد الواحدم النيسابورمٙ ،بقيق
٬ببة من العلماء ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط1994/1ـ.
 -315كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ابن فلكافٙ ،بقيق ٧بي الدين ،مكتبة النهضة ا٤بصرية.
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عبلقات آّاز ا٤برسل ككظائفو يف تفسّب البيضاكم241.....................................
المبحث الثالث :االستعارة 255.......................................................

مفهوـ االستعارة255...................................................................
أركاف االستعارة257....................................................................
410

فهرس الموضوعات
أنواع االستعارة ككظائفها يف تفسّب البيضاكم258.........................................
االستعارة التصرٰبية259................................................................
االستعارة ا٤بكنية263...................................................................
االستعارة الَبشيحية267................................................................
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