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 لَكُممع ُى اريلُوا فَسمقُلِ اعو 

وننماملُؤو ولُهسرو 

 )١٠٥، آیة:التوبة(سورة 



 
 

  ب
 

  
  اإلهداء

  

  

  

 أرضًا وشعبًا  "فلسطین"ظیم الع يإلى وطن ×

  الحق والقوة والحریةشهداء األكرم منا جمیعًا إلى  ×

 أخذا بیدي نحو طریق المعرفة اللذینالعزیزین إلى والدي  ×

  ي على العلم والتعلم.نالغالیة التي شجعت زوجتي نصفي الثانيإلى  ×

   أشقائي وشقیقاتي األوفیاء الذین أمدوني بعطفهم ورعایتهمإلى  ×

 تعلمت منهم الكثیر  الذیناألفاضل  ء الدراسةذتي وزمالإلى أسات ×

  

  إليهم مجيعاً أهدي حبثي هذا
  

   



 
 

  ت
 

  
ا َتْرَضاُه ( َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت عىل َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلً

تِي إِينِّ  يَّ   ]١٩[النمل: آیة  ) َ  ُتْبُت إَِلْيَك َوإِينِّ ِمَن املُْْسلِِمنيَوَأْصلِْح ِيل ِيف ُذرِّ

 بآي لسانه وانطق البیان وعلمه اإلنسان خلق الذي الرحمن الرحیم المنان الكریم هللا الحمد
علم  الذي األمي النبي، الربانیة والهدایة، اإللهیة العنایة مبعوث على وأسلم وأصلي الذكر والقرآن،

  . العالمین رب ملكوت إلى المحیط خضم في الحائرة العلم سفینة وقاد المتعلمین

ما  بعد الدراسة هذه إنجاز إلى ووفقني خطاي، سدد الذي وعال جل هللا الضراعة أكف وأرفع
 وزوجة وأهل أتقیاء، وآباء، فضالء علماء من بالرعایة تعهدوني من كل أیدي على الخیر لي أجرى

 أتقدم سأم، فإني أو كلل دون وعلم جهد من وسعهم في ما كل لي قدموا، وصحب أوفیاء كرماء،
 الجزاء خیر عني ویجزیهم، یكافئهم أن وجل عز اهللا والعرفان سائالً  الشكر آیات بأسمى جمیعا لهم

  . علیك العرض یوم لهم وشفیعاً  حسناتهم، في میزان ثقیالً  معي صنیعهم ویجعل

 هذه الرسالة، على باإلشراف لتفضله لوانالدكتور/ محمد شعبان ع األستاذ بالذكر وأخص
الكریمین عضوي لجنة  األستاذین خبرتي، فجزاه اهللا خیرًا، وكذلك وضعف حیلتي قلة على وصبره

  المناقشة والحكم على الرسالة: 
  حفظه اهللا         حمد شحادة تیم    مالدكتور/ األخ 

  حفظه اهللا   أبو زایدة  أحمد بد الفتاح عواألستاذ الدكتور/ 
  خبرتهما. وواسع علمهما أصیل من ومفید نافع هو بما وٕاثرائها هابمناقشت لتكرمهما
أعضاء هیئة التدریس في قسم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة،  إلى موصول والشكر

خوة واألخوات واألصدقاء واألحباء، الذین ما توانوا للحظة واحدة في وكذلك األهل والزوجة واإل
  ومعنویًا حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور. الدعاء لي وتشجیعي ودعمي مادیًا 

  
  .آم  ا   يعاً، حسناتهم م ان   ذ ك  عل أن وجل عز ا و  سائالً 

  

  

  الطالب/ رفیق صیام
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 المقدمة

  المقدمة: 
الحمد هللا رب العالمین الذي خلد العربیة بالقرآن، والصالة والسالم على النبي العدنان الذي 

رسالة الخاتمة التي تحدى بها اإلنس والجان، والصالة والسالم على آله كان خلقه القرآن، وخص بال
  وأصحابه الذین حفظوا القرآن، وحافظوا علیه من التبدیل والتحریف.

    : وبعد

ال شك أن البالغة القرآنیة من أهم الموضوعات التي یتناولها الدارسون؛ لتعلقها بكتاب اهللا 
جز اهللا به العرب األقحاح، أهل الفصاحة والبالغة، قال اهللا تعالى: تفسیرًا وبیانًا، فالقرآن الكریم أع

تُوَن بِِمثِْلِه َو َْو  َ  (
ْ
تُوا بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآن َال يَأ

ْ
ْن يَأ

َ
ن  َ َ أ َن قُْل لَِ ِ اِْجتََمَعِت اْإلِ ُْس َواْ ِ

، ومن ثم فقد كان محط اهتمام هل، فلم یستطع أحد أن یأتي بمث)١() َ ْعُضُهْم ِ َْعٍض َظِهً ا
الدارسین والباحثین، إذ یختص بصفة لم تتوفر في أي كتاب آخر وهي خاصیة ربانیة، وكان لهذه 

ْكَر (الخاصیة الصون والحمایة على مر األزمان واألصقاع، فقال اهللا تعالي:  ْ َا ا   إِن ا َ ُْن نَز 
  .)٢()َو ِن ا َ ُ َ َافُِظونَ 

، فعلم التفسیر من  أعظم  هلى العلماء الكشف عن معاني كالم اهللا وتفسیر فالواجب ع
العلوم الذي ال یستطیع أحد أن یتصدى له، وال یغوص على شيء من حقائقه إال رجل برع في 

  علوم مختصة بالقرآن، وهي علم المعاني، وعلم البیان، وعلم البدیع. 

البحث والتحلیل فهو یمثل النظم البالغي في فالقرآن الكریم كثرت الدراسات التي تناولته ب
أقوى صوره وأبهى حلله، وتناوله علماؤنا بالبحت والتنقیب مثل: عبد القادر الجرجاني، والزمخشري، 
والسكاكي، والقزویني، وفي عصرنا هذا برز علماء مفسرون استطاعوا أن یقفوا علي أسرار بالغیة 

ثي هذا أن أتتبع المسائل البالغیة في السور المكیة الزحیلي، وسأحاول من خالل بح همنفیه وم
التي تناولها اإلمام الزحیلي في تفسیره التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج مستعرضًا 

  جهوده البالغیة في ذلك الكتاب.

  أهمیة البحث:
التفسیر المنیر في نها تأتي استكماًال للجهود المبذولة لبیان القیمة البالغیة في كتاب الزحیلي أ .١

 العقیدة والشریعة والمنهج.

                                                           
  .٨٨ /١٧ ) سورة اإلسراء١(
  ١٥/٩) سورة الحجر٢(
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 المقدمة

الكشف عن األسرار البالغیة الكامنة في السور المكیة، مسهلة الطریق أمام الدارسین لیرتشفوا  .٢
 من مناهل العلماء.

  رفد المكتبة العربیة بإضاءة بحثیة هادفة في العلوم البالغیة القرآنیة.   .٣
  

  سبب اختیار الموضوع: 
 علیه من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة.إنني لم أجد في حدود ما اطلعت  .١
 الوقوف على أسرار البالغة القرآنیة وما فیها من سحر وبیان. .٢
وعن طریق أحد الكتب  - عز وجل - الرغبة في تعلم البالغة العربیة من خالل كتاب اهللا .٣

 المشهورة، إیمانًا مني بأهمیة البالغة في التفسیر القرآني.
بها الدارس خالل استخراجه للمسائل البالغیة من الكتاب وتحدید الفائدة العلمیة التي یكتس .٤

  مصطلحاتها.
  

  أهداف الدراسة: 
 ابتغاء مرضاة اهللا عز وجل. .١
 استعراض جهود الزحیلي البالغیة وفق ما وردت في تفسیره.  .٢
محاولة رد التهم التي دارت حول البالغة ووضعها  في مكان قفٍر، واالدعاء أنها علم  .٣

 حسر أمره، وجف نبعه.محدود قد ان
 إظهار القیمة البالغیة للكتاب، والتأكید علي اهتمام الزحیلي بالجانب البالغي في كتابه. .٤

  

  الدراسات السابقة: 
منهج وهبة الزحیلي في تفسیره للقرآن الكریم التفسیر المنیر، رسالة ماجستیر، محمد عارف  .١

 فارع. 
  

  منهج البحث: 
یلي البالغیة معتمدًا على كتب البالغة والتفسیر، ومعتمدًا تتمحور الدراسة حول جهود الزح

  على المناهج التالیة: االستقرائي والوصفي والتحلیلي.

  

  خطة البحث:
  .العامة تمهید، وثالثة فصول، وخاتمة، ثم الفهارسمقدمة و اقتضت طبیعة البحث أن یقسم إلى 
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 المقدمة

  فتتضمن:  المقـــدمــةأما 

  أوًال: أهمیة البحث.

  سبب اختیار البحث.ثانیا: 

  ثالثا: أهداف البحث.

   رابعا: الدراسات السابقة.

  خامسا: منهج البحث.

  التمهید
  حیاته  وأخباره   -الزحیلي 

  ویشتمل على: 

  نسبه  

  تحصیله العلمي  

  شیوخه وتالمیذه  

  نتاجه العلمي  

  مؤلفاته

  دراسة وصفیة للكتاب

  الفصل األول
  عند الزحیلي التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة

  مباحث: ثمانیة وفیه

  المبحث األول: الخبر.

  الطلبي وغیر الطلبي. المبحث الثاني: اإلنشاء

   .المبحث الثالث: التقدیم والتأخیر

   .التعریف والتنكیرالمبحث الرابع: 

  .اإلیجازالمبحث الخامس: 
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 المقدمة

  .اإلطنابالمبحث السادس: 

  المبحث السابع: الذكر والحذف.

  خروج الكالم عن مقتضى الظاهر.المبحث الثامن: 

  

  الفصل الثاني
  الصور البیانیة في كتاب التفسیر المنیر

  مباحث: أربعة وفیه 

  المبحث األول: التشبیه. 

  المبحث الثاني: الحقیقة والمجاز

  المبحث الثالث: االستعارة 

  المبحث الرابع: الكنایة والتعریض.

  الفصل الثالث
  األلوان البدیعیة عند الزحیلي

  . المحسنات المعنویةالمبحث األول: 

  المحسنات اللفظیةالمبحث الثاني: 

  
  وتتضمن أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة

  الفهارس العامة: 

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  ثانیًا: فهرس المصادر والمراجع.

  ثالثًا: فهرس الموضوعات.
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 التمھید

   

 التمهيد
 حياته  وأخباره   -الزحيلي 

 ویشتمل على: 
 نسبه

 تحصیله العلمي
 شیوخه وتالمیذه

 نتاجه العلمي
 مؤلفاته

 دراسة وصفیة للكتاب
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 التمھید

  التمهید
  حیاته وأخباره - الزحیلي

  )١(أوًال: نسبه:
القلمـون التابعـة  -م فـي مدینـة دیـر عطیـة١٩٣٢/ ٥/١وهبه مصطفى الزحیلـي المولـود فـي 

  مزارعًا تاجراً ، للعاصمة دمشق، كان والده حافظًا للقرآن الكریم عامًال بحزم به، محبًا للسنة النبویة

  )٢( ثانیًا: تحصیله العلمي:
الكلیــة الشــرعیة بدمشــق مــدة ســت درس االبتدائیــة فــي بلــد المــیالد، ثــم المرحلــة الثانویــة فــي 

م، وحصـل فیهـا ١٩٥٢سنوات وكان ترتیبه االمتیاز واألول علـى جمیـع حملـة الثانویـة الشـرعیة عـام 
  على الثانویة العامة الفرع األدبي أیضًا 

تابع تحصیله العلمي في كلیة الشریعة باألزهر الشریف، فحصل على الشهادة العالیة وكـان 
  م. ١٩٥٦ ترتیبه فیها األول عام

ثـم حصـل علـى إجــازة تخصـص التـدریس مــن كلیـة اللغـة العربیــة بـاألزهر، وصـارت شــهادته 
  العالمیة مع إجازة التدریس.

درس أثناء ذلك علوم الحقوق وحصل على لیسانس الحقوق مـن جامعـة عـین شـمس بتقـدیر 
  م.١٩٥٧جید عام

 لحقـوق بجامعـة القـاهرة.م مـن كلیـة ا١٩٥٩عـام  )الماجستیر (هد الشریعة عنال دبلوم موقد 
م بمرتبـــة الشـــرف ١٩٦٣عـــام  )الشـــریعة اإلســـالمیة (حصـــل علـــى شـــهادة الـــدكتوراه فـــي الحقـــوق ثـــم 

آثـار الحــرب فــي  (األولـى مــع توصـیة بتبــادل الرســالة مـع الجامعــات األجنبیـة، وموضــوع األطروحــة 
عـــین مدرســـًا بجامعـــة  )امالفقـــه اإلســـالمي دراســـة مقارنـــة بـــین المـــذاهب الثمانیـــة والقـــانون الـــدولي العـــ

التــــدریس ب وعمــــل م١٩٧٥م ثــــم أســــتاذًا عـــام ١٩٦٩م ثـــم أســــتاذًا مســــاعدًا ســـنة ١٩٦٣دمشـــق عــــام 
  ساعة.  )١٦(یعمل في الیوم  وكان أحیانا، والتألیف والتوجیه وٕالقاء المحاضرات العامة والخاصة

المقــارن فــي وكــان تخصصــه العلمــي الــدقیق فــي الفقــه  وأصــول الفقــه، ویدرســهما مــع الفقــه 
  كلیة الشریعة ومواد الشریعة في كلیة الحقوق  بجامعة دمشق والدراسات العلیا فیهما 

  
                                                           

 //:www.alssunnah.com httpانظر: موقع شبكة السنة النبویة وعلومها،  ) ١(
 http://shamela.ws\indexانظر: موقع الموسوعة الشاملة،  ) ٢(

http://www.alssunnah.com
http://shamela.ws
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 التمھید

  )١(ثالثًا: شیوخه وتالمیذه:
الدكتور وهبه مصـطفى الزحیلـي فـي مصـر شـیخ األزهـر محمـود شـلتوت، واإلمـام  من شیوخ

لیـة الشـریعة، والشـیخ جـاد منـون فـي الفقـه المقـارن عمیـد ك ىتـاج، والشـیخ عیسـ الرحمنالدكتور عبد 
الــرب رمضــان فــي الفقــه الشــافعي، والشــیخ محمــود عبــد الــدایم فــي الفقــه الشــافعي، والشــیخ مصــطفى 
عبد الخالق وشقیقه الشیخ عبد الغني عبد الخالق في أصول الفقه، والشیخ عثمان المرازقي، والشـیخ 

  لفقه... وغیرهم الكثیر. حسن وهدان في أصول الفقه، والشیخ الظواهري الشافعي في أصول ا

أما شیوخ الدكتور وهبه الزحیلي في دمشق الشیخ محمود یاسین في الحدیث النبوي، والشیخ 
محمود الرنكوسي في العقائد، والشـیخ حسـن الشـطي فـي الفـرائض، والشـیخ هشـام الخطیـب فـي الفقـه 

الســـماق فـــي  الشـــافعي، الشـــیخ لطفـــي الفیـــومي فـــي أصـــول الفقـــه ومصـــطلح الحـــدیث، الشـــیخ أحمـــد
والشــــیخ حمــــدي جویجــــاتي فــــي علــــوم الــــتالوة، والشــــیخ أبــــو الحســــن القصــــاب فــــي النحــــو ، التجویــــد

  والصرف... وغیرهم الكثیر. 

ومــن أســاتذته فــي كلیــة الحقــوق بجامعــة عــین شــمس الشــیخ عیســوي أحمــد عیســوي، والشــیخ 
ور ســـلیمان الطمـــاوي، زكـــي الـــدین شـــعبان، والـــدكتور عبـــد المـــنعم البـــدراوي، والـــدكتور خلیـــل والـــدكت

  والدكتور علي راشد، والدكتور حلمي مراد... وغیرهم الكثیر.

  تالمیذه: 
الـدكتور محمـد الزحیلــي شـقیقه، والـدكتور محمــد فـاروق حمـادة والــدكتور محمـد نعـیم یاســین، 

 والـدكتور عبـد، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور عبد اللطیف فرفور، والدكتور محمد أبو لیـل
الســالم عبــادي، والــدكتور محمــد الشــربجي، والــدكتور ماجــد أبــو رخیــة، والــدكتور بــدیع الســید اللحــام، 
والدكتور حمزة حمزة، وغیرهم من األساتذة في الجامعة في كلیة الشریعة، ومئات من مدرسي التربیة 

   الدینیة في وزارة التربیة.

فــي لیبیـا والسـودان وبعضــهم  تخرجــوا علـى یدیـه فــي سـوریة، وبعضـهم دفعـة)٤٠(أكثـر مـنو 
ندونیسـیا أآالف من الناس في المشرق والمغرب وأمریكا ومالیزیـا وأفغانسـتان و و في اإلمارات العربیة، 

  التفسیر. و تتلمذوا على كتبه في الفقه واألصول 
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  )١(العلمي: نتاجه
المي كتابـــًا، منهـــا أربـــع موســـوعات: الفقـــه اإلســـ٧٥یقـــول الزحیلـــي: إنتـــاجي العلمـــي كثیـــر: 

موسوعة الفقـه اإلسـالمي المعاصـر  ، أصول الفقه مجلدان،اً مجلد١٧، التفسیر المنیر اً مجلد١١وأدلته
  مجلدا وخمسون ألف صفحة ١٢٠مجلدات، والمقدار الكامل للمطبوعات  ٨

  )٢( رابعًا: مؤلفاته:
 آثار الحرب في الفقه السالمي. مقارنة بین المذاهب الثمانیة والقانون الدولي. -

 یط في أصول الفقه اإلسالمي.الوس -

 أصول الفقه اإلسالمي. -

 الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجدید. -

 نظریة الضرورة الشرعیة، دراسة مقارنة. -

 الفقه اإلسالمي على المذهب المالكي. -

 الوجیز في أصول الفقه. -

 الضوابط الشرعیة لألخذ بأیسر المذاهب. -

 الرخص الشرعیة، أحكامها وضوابطها. -

 جهاد ال عدوان. اإلسالم دین -

 السالم دین الشورى والدیمقراطیة. -

 القصة القرآنیة هدایة وبیان. -

 الفقه اإلسالمي وأدلته، ترجم إلى التركیة والمالیزیة والفارسیة. -

 القرآن الكریم، البنیة التشریعیة والخصائص الحضاریة. -

 الفقه الحنبلي المیسر بأدلته وتطبیقاته المعاصرة. -

 مجلدات. ةالثالتفسیر الوسیط في ث -
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التفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشـــریعة والمـــنهج، حـــائز علـــى جـــائزة ألفضـــل كتـــاب فـــي العـــالم  -
 اإلسالمي.

  دراسة وصفیة للكتاب: 
 كتاب یقوم على تفسیر القرآن الكریم، وهو التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج

الموضوعات  في ابوینحصر الكت، جزأین، كل مجلد یحتوي على اً مجلدسبعة عشر مؤلف من 
  التالیة

 اآلیات القرآنیة إلى وحدات موضوعیة بعناوین موضحة. تقسیم -

 بیان ما اشتملت علیه كل سورة إجماًال. -

 توضیح اللغویات. -

إیــراد أســباب نــزول اآلیــات فــي أصــح مــا ورد فیهــا، ونبــذ الضــعیف منهــا، وتســلیط األضــواء  -
 رى كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب السیرة.على قصص األنبیاء وأحداث اإلسالم الكب

 التفسیر والبیان لآلیات القرآنیة. -

 األحكام المستنبطة من اآلیات. -

البالغة وٕاعراب كثیر من اآلیات، لیكون ذلك عونا علـى توضـیح المعـاني لمـن شـاء، وبعـدًا  -
  عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسیر لمن ال یرید العنایة بها. 
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 الفصل األول
الوجهة  الرتاكيب النحوية من

 البالغية عند الزحيلي
 مباحث: ثمانیة وفیه

 المبحث األول: الخبر.
 الطلبي وغیر الطلبي. المبحث الثاني: اإلنشاء

  .المبحث الثالث: التقدیم والتأخیر
  التعریف والتنكیر.المبحث الرابع: 

 .اإلیجازالمبحث الخامس: 
 .اإلطنابالمبحث السادس: 

 المبحث السابع: الذكر والحذف.
المبحث الثامن: خروج الكالم عن مقتضى 

 الظاهر.
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  :  مقدمة
إذا كـان علـم النحـو یهـتم بــإعراب مـا تـم تركیبـه مـن الكــالم، فـإن علـم المعـاني یهـتم بإیصــال 

  ذهن السامع مع مناسبته لحاله. إلىالمعنى الذي یریده 
مــن هنــا جــاءت العالقــة القویــة بــین علمــي النحــو، والمعــاني الــذي یعــد أحــد  علــوم البالغــة 

لذا آثرت تسمیة هذا الفصل بالتراكیب النحویة من الوجهـة  -البدیع والبیان والمعاني -العربیة الثالثة
  البالغیة .

عـن هـذه العالقـة القویـة بـین علمـي  -رحمـه اهللا -حیث تحدث اإلمام عبـد القـاهر الجرجـاني
المعـاني والنحــو، وذلـك فــي كتابـه دالئــل اإلعجـاز، فیمــا عـرف بنظریــة الـنظم القائمــة علـى أن جمــال 

، وٕانمــــا فـــــي نظــــم الكــــالم نفســـــه، ون المعنـــــى، وال بــــالمعنى دون اللفــــظالبالغــــة ال یتحقــــق بــــاللفظ د
األســلوب، وبنــاء الجملــة، والتقــدیم والتــأخیر، ومعرفــة مواضــع اإلیجــاز واإلطنــاب، والفصــل والوصــل، 

  لیطابق الكالم حال السامعین.
 لذا یقول اإلمام عبد القاهر الجرجـاني: " واعلـم أن لـیس الـنظم إال أن تضـع كالمـك الوضـع

  .)١(الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله"
وقـد تعـددت تعریفـات العلمـاء لعلـم المعــاني لكنهـا جمیعهـا دارت حـول معنـى واحـد، فقــالوا: " 

والتعریـف األكثـر شـهرة   )٢(هو قواعد یعرف بها أحوال اللفظ العربي التي یطـابق بهـا مقتضـى الحـال"
له: "هو علم یعـرف بـه أحـوال اللفـظ العربـي التـي یطـابق مقتضـى هو ما عرفه الخطیب القزویني بقو 

ونالحظ أن التعریفات دارت حول محورین أساسیین، وهما: أحوال اللفظ العربـي، ومطابقـة  )٣(الحال"
الكــالم مقتضــى الحــال، ویقصــد بــأحوال اللفــظ " األمــور العارضــة للفــظ مــن تقــدیم وتــأخیر وتعریــف 

تي بها یطابق اللفظ مقتضى الحال بخالف األحوال التـي لیسـت كـذلك وتنكیر وغیرها من األحوال ال
  )٤(كاإلعالل واإلدغام"

حیث یتضح مما سبق بأن علم المعاني یختص بمواضـیع بالغیـة تتصـل بالجملـة ومـا یطـرأ 
  وفصل، ووصل، أو تعریف وتنكیر، او تقدیم وتأخیر... الى غیر ذلك. ، علیها من إیجاز، وٕاطناب

   .في هذا الفصل جمیع المواضع البالغیة التي تصنف في علم المعانيوشملت دراستي 
                                                           

  ه.١٣٧٢، ٥، القاهرة، ط٦٤دالئل اإلعجاز: اإلمام عبد القاهر الجرجاني، تحقیق: محمد رضا، ص:)  ١(
  .١٩٨٨، ٣ط، ٤٠٥٣دار الرفاعي، الرباط، ص:، معجم البالغة العربیة: د. بدوي طبانة، دار المنارة، جدة)  ٢(
، دار الكتاب ٨٤االیضاح في علوم البالغة: الخطیب القزویني، تحقیق: د. محمد عبد المنعم خفاجي، ص:)  ٣(

  .١٩٧٥، ٤اللبناني، بیروت، ط
فتح منزل المباني بشرح أقصى األماني في البیان والبدیع والمعاني: أبي یحیى زكریا األنصاري، تصحیح سالم )  ٤(

  م.١٩٤١، ٦، الجمالیة محارم النور، مصر، ط١٤رضوان العیوني، ص:
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  المبحث األول
  الخبر

ر، قــال ابـن ســیدة: الخبــر النبــأ، الجمــع ب" واحــد األخبـار، والخبــر: مــا أتــاك مــن نبـأ عمــن تســتخ: لغــة
  .)١(أخبار" 

"اختلفــت لــه تعریفــات كثیــرة، حیــث یقــول صــاحب كتــاب التلخــیص: والخبــر فــي اصــطالح البالغیــین 
م اختلفـوا ثـانحصـر فیهمـا  إلـى أنـهالناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، وذهب الجمهـور 

فقال األكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمـه، وهـذا هـو المشـهور وعلیـه 
بقـا للواقـع كـان الكـذب لذاتـه، فـإذا كـان مطا أو م یحتمـل الصـدقوهذا یعني أن الخبر كـال )٢(التعویل"

  . ، وٕاذا كان الخبر غیر مطابق للواقع كان كاذباً الخبر صادقاً 

أما صور الخبر في أسالیب اللغة تختلف بـاختالف أحـوال المخاطـب، وقـد ذهـب البالغیـون 
المخاطـب یكــون مـن حكــم الخبـر وعلیــه فـإن أضــرب الخبـر ثالثــة وفقـا لحــال المخاطـب عنــد  إلـى أن
  منها: الخبرسماعه 

 الخبر االبتدائي:  -أوالً 
من المؤكدات؛ ألن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي  "وهو الخبر الذي یكون خالیاً 

ولم أقف في كالم الزحیلي على هذا النوع من أضرب الخبر فیما یخص موضوع  )٣(تضمنه الخبر"
  السور المكیة.  –الدراسة 

  الخبر الطلبي:  -ثانیاً 
"فیحسن عندئذ أن نؤكد له  )٤(ب فیه، وال یعرف مدى صحته""هو الخبر الذي یتردد المخاط

، وقـد ذكـر الزحیلــي )٥(الكـالم بمؤكـد واحـد لنزیـل منــه الشـك، ونمحـو التـردد ویـتمكن الخبــر مـن نفسـه"
  : ذلكمن هذا النوع من أضرب الخبر و 

                                                           
  ، دار الجیل، بیروت. ٧٨٣/ ٢لسان العرب: ابن منظور،ج) ١(
 ،، القاهرة٣٨الرحمن البرقوقي، ص: التلخیص في علوم البالغة: جالل الدین محمد القزویني، تحقیق: عبد) ٢(

  .١٩٢٣، ٢ط
  .١٩٣٣، ١لبنان ناشرون، بیروت، ط ، مكتبة٤٥٠معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص:) ٣(
  .٤٨٠السابق، ص: ) ٤(
  .١٩٨٤، عالم الكتب، بیروت، ٨٣فن البالغة: عبد القادر حسین، ص: ) ٥(
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ـوكَ  ( ند تفسیره لقوله تعالى:ع – تَِمُروَن بَِك ِ َْقتُلُ
ْ
 يَأ
َ
فجعـل التأكیـد بـإن لیناسـب  )١(  )إِن  ا َْمَأل

  . )٢(یتشاورون في قتلك، ویتآمرون بسببك أنهمأي ، مقتضى الحال

ویتضح من كالم الزحیلي أن المخاطب متردد في الخبر فجاءت إن توكیدا للكالم بإن القوم 
  یتآمرون لقتلك، ولم أجد في كالم الزحیلي إال على هذه اآلیة  التي جاء فیها الخبر طلبا.

 الخبر اإلنكاري:  -ثالثاً 
، وهـذا النـوع                       )٣"("هو الخبر الذي ینكره المخاطب إنكارًا یحتاج الـى أن یؤكـد بـأكثر مـن مؤكـد

مــن أضــرب الخبــر تحــدث عنـــه الزحیلــي  فــي كثیــر مــن آیـــات القــرآن المكیــة، وقــد ورد فــي الكتـــاب 
  :من ذلك -االبتدائي والطلبي -بصورة أكثر من النوعین السابقین

ُ ْم  َِمـَن ا ُْمَقـر  ِ َ  (قولـه:  –
همـا إن والـالم، إلزالـة  انالجملـة فیهـا "مؤكـد إنحیـث  )٤( ) َو ِن 

سیصـبحون مـن  أنهم، و اً عظیم اً حیث وعد فرعون السحرة بأن لهم أجر ، الشك من نفوس السحرة
  .)٥(ألدبي"المقربین في المركز والمجلس، وهذا إغراء في الجمع بین المركز المالي وا

تُونَ   (ومثل ذلك قوله تعالى: – حیث "نزلوا منزلـة المنكـرین، فهـم  )٦( ) ُ م  إِن ُ ْم َ ْعَد َذ َِك  ََمي 
ال ینكــرون المــوت، ولكــن غفلــتهم عنــه، وفقــدهم العمــل الصــالح مــن عالمــات اإلنكــار وقــد أكــد 

  . )٧( ")إن والالم(الخبر بمؤكدین هما 

ْن نُِرَ َك َمـا نَِعـُدُهْم لََقـاِدُرونَ  ( ومـن ذلـك أیضـا قولـه تعـالى: –
َ
"تأكیـد بـأن،  )٨() َو ِن ا َ َ أ

 . )٩(والالم  إلنكار المخاطبین وقوع العذاب األخروي والدنیوي"

 

                                                           
  .٢٨/٢٠القصص:) ١(
، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ٢٠/٧٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(

  .١٩٩١، ١ط
  .٤٨٠المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص: معجم ) ٣(
  .٧/١١٣األعراف: ) ٤(
  ٣٩-٩/٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .٢٣/١٥المؤمنون: ) ٦(
  .١٧/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .٢٣/٩٥المؤمنون: ) ٨(
  .١٨/٩٤العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في ) ٩(



  التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند الزحيلي
 

١٤ 
 

 الفصل األول

ـونٌ  (ومن ذلك أیضا قولـه تعـالى: – ُ ْم  ََمْجنُ ْ َ رِْسَل إِ
ُ
ُ ُم ا ى أ "تأكیـد بـإن  )١() إِن  رَُسولَ

فلجـأ الـى الـتهكم واالسـتخفاف واتهـم ، ردده، حیـث لـم یجـد فرعـون جوابـاً والالم لتشكك السامع وتـ
موسى بالجنون؛ ألنه ال یجیب عما سأله تمامًا، وفیه إثارة لغضـبهم واسـتدعاء إلنكـارهم رسـالته 

  .)٢(بعد سماع الخبر ترفعًا بأنفسهم عن أن یكونوا أهًال ألن یرسل إلیهم مجنون"

ــ (: وشـبیه مــن ذلـك قولــه تعــالى – ِ َآلٍت فَ َجــَل ا  
َ
"تأكیــد بـإن والــالم، ألن المخاطــب  )٣() إِن  أ

منكـــر وأجـــل اهللا، یمكـــن أن یكـــون المـــراد بـــه المـــوت، ویمكـــن أن یكـــون هـــو الحیـــاة الثانیـــة بعـــد 
  وهذا تأكید من اهللا بأن األجل واقع فیه اللقاء.، )٤(الحشر"

َك  َِمَن ا ُْمرَْسـِل َ (ومنـه أیضـا قولـه تعـالى:  – یقـول الزحیلـي: " تأكیـد بـأكثر مـن مؤكـد ) ٥( ) إِن 
  .)٦(ألن المخاطب منكر للرسالة" )إن والالم(وهو 

رَْسلُونَ (ومن ذلك أیضا قوله تعالى:  – ُ ْم م  ْ َ "تأكید بأكثر مـن مؤكـد وهـو إن والـالم  )٧()إِن ا إِ
انكــارهم كــان  حیــث جــاء هــذا التأكیــد القــوي لــیالئم واقــع المنكــرین، ألن )٨(ألن المخاطــب منكــر"

 شدیدًا.

یقـول الزحیلـي: " التأكیـد بـإن والـالم  )٩( ) إِن  إِ ََهُ ـْم  ََواِحـدٌ (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  –
بــأكثر  ة، ویتضــح مــن كــالم الزحیلــي هــذا أن اآلیــة مؤكــد)١٠"( بســب إنكــار المخــاطبین للوحدانیــة

یـة مـن سـورة الصـافات مـن من مؤكد؛ لیتعمق الخبر في نفس المخاطب المنكر لـه، ذلـك أن اآل
ولذا أكدت اآلیة بـأكثر مـن ، القرآن المكي، التي تتحدث عن وحدانیة اهللا التي ینكرها كفار مكة

 .؛ لیتعمق الخبر في نفوس المخاطبین لهوهما إن والالم مؤكدین

                                                           
  .٢٦/٢٧الشعراء: ) ١(
  .١٤٢-١٩/١٣٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٩/٥العنكبوت: ) ٣(
  . ١٩٢-٢٠/١٨٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٣٦/٣یس:) ٥(
  .٢٢/٢٩١في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر ) ٦(
  .٣٦/١٤یس: ) ٧(
  .٢٢/٢٩١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٣٧/٤الصافات: ) ٩(
  ٢٣/٦٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
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ة یقول الزحیلـي: " تأكیـد الجملـة الخبریـ )١() إِن  هذا   ء ُعَجاٌب (ومنه أیضا قوله تعالى:   –
 .)٢(التعجب واإلنكار منهم" شدةبأن والالم ل

ةٌ (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:   – اَعَة َآلِ يَ ن والـالم علـى أن یـوم القیامـة إ"تأكیـد بـ )٣() إِن  ا س 
وجــاء التأكیــد هــذا ألن المخــاطبین هــم الكفــار الــذین  ،)٤(آت، فهــي  واقعــة فعــًال وحادثــة حتمــا"

 ینكرون حدوث الساعة.  

" تأكیـد بـإن والـالم، حیـث إن ) ٥() إِن  اْإلِ َْساَن لََكُفـوٌر ُمِبـ ٌ (أیضا قولـه تعـالى: ومن ذلك  –
، )٦(یقابل وضوح النعمة، فیكون الجحود من أبین الكذب " ،نعم ربه جحودًا بیناً لاالنسان جحود 

یــه أن "المــراد باإلنســان هنــا هــو الكــافر فإنــه الــذي یجحــد نعــم اهللا عل إلــىوقــد ذهــب الشــوكاني 
 . )٧(جحودًا بینًا "

یقـول الزحیلـي : " فیـه تأكیـد  )٨() فََورَّب ا سماء واالرض إِن ُه َ َق   (ومنه أیضًا قوله تعالى:  –
، )٩(الخبـــر بالقســـم وٕان والـــالم، وهـــذا النـــوع مـــن التأكیـــد اإلنكـــاري، ألن المخاطـــب منكـــر لـــذلك "

هذه اآلیات، ویقول الزجاج أیضـا فـي ویقول الشوكاني في تفسیر اآلیة: " أي ما أخبركم به في 
  .)١٠(تفسیرها هو ما ذكر من أمر الرزق واآلیات "

ُهـْم لََ ِذبُـونَ (ومن ذلك أیضا قولـه تعـالى:  – یقـول الزحیلـي : " تأكیـد بمؤكـدین همـا:  )١١()َو ِ  
"إن" و" الــالم" لإلشــارة الــى أن الكــذب طبیعــتهم، وعلــى الحــال التــي كــانوا علیهــا فــي الــدنیا مــن 

                                                           
  .٣٨/٥ص:  ) ١(
  .٢٣/١٦٤الشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة و ) ٢(
  .٤٠/٥٩غافر: ) ٣(
  .١٥٥-٢٤/١٤٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٤٣/١٥الزخرف: ) ٥(
  .١٣٠- ١٢٨/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٤/٥٤٩فتح القدیر: اإلمام الشوكاني، ج) ٧(
  .٥١/٢٣الذاریات: ) ٨(
  .٢٧/١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٨٥/ ٥فتح القدیر: اإلمام الشوكاني، ج ) ١٠(
  .٢٨/ ٦األنعام: ) ١١(
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تكـــذیبهم الرســـل، وٕانكـــارهم البعـــث، كمـــا دل علـــى كـــذبهم فیمـــا أخبـــروا عـــن أنفســـهم مـــن أنهـــم ال 
 .)١(یكذبون، ویكونون من المؤمنین "

واِت واألرِْض آلياٍت (ومن ذلك قوله تعالى:  – یقول الزحیلي: " فیها تأكید ب" ) ٢( )إّن   ا سم 
في خلق السموات واألرض لدالئل  إن ثإن" والالم للرد على المخاطبین منكري وحدانیة اهللا حی

 . )٣"( وهذا دلیل من الكون على وجود اإلله، قاطعة على وجود اهللا ووحدانیته وقدرته العظیمة

َك لَـِ  َضـَال َِك الَْقـِديمِ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – ِ إِن  یقـول الزحیلـي: " هـذا ) ٤() تَا  
الـــذین أخبـــرهم بـــأن یوســـف حـــي، وأكـــدوا كالمـــه اســـتنكار مـــن القـــوم الحاضـــرین مجلـــس یعقـــوب 

  .)٥(بمؤكدات ثالثة: القسم وٕان والالم"

وللخبر غرضـان رئیسـان، همـا: فائـدة الخبـر، والزم الفائـدة، لكنـه قـد یخـرج إلـى أغـراض بالغیـة 
أخرى، كإظهار الحسرة، والمدح، والفخر، والوعد والوعیـد، والتحـذیر والتـوبیخ، إال أننـي لـم أقـف 

  الزحیلي فیما یخص السور المكیة على أي من هذه األغراض سوى التوبیخ واللوم.في كالم 

 َْهاُ ُم ا  َ ثُـرُ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  –
َ
حیـث ، خبـر أریـد بـه التـذكیر والتـوبیخ واللـوم )٦( ) أ

شـغلكم التفـاخر والتبـاهي بــاألموال واألوالد واألعـوان، واالعتنـاء بكثرتهــا وتحصـیلها، عـن طاعــة 
  . )٧( والعمل لآلخرةاهللا

  

   

                                                           
  .١٧٤ -١٧٢/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١(
  .٤٥/٣الجاثیة: ) ٢(
  .٢٥٣-٢٥/٢٤٩ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ٣(
  .١٢/٩٥یوسف: ) ٤(
  .١٣/٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  ١٠٢/١التكاثر: ) ٦(
  .٣٨٤- ٣٠/٣٨٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي،ج) ٧(
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   المبحث الثاني
  اإلنشاء

ذب لذاتــه؛ ألنــه لــیس اإلنشــاء فــي اصــطالح البالغیــین:" كــل كــالم ال یحتمــل الصــدق والكــ
  . )١(ال یطابقه" لفظه قبل النطق به واقع خارجي یطابقه أولمدلول 

ه فـي كتــاب واإلنشـاء قسـمان : إمـا أن یكــون طلبیـًا، أو غیـر طلبـي، وقــد ورد اإلنشـاء بقسـمی
 –السور المكیة  –الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج فیما یخص موضوع الدراسة 

  ومن ذلك: 

  أوًال: األسالیب اإلنشائیة غیر الطلبیة:
ولإلنشـــاء غیـــر  )٢(اإلنشـــاء غیـــر الطلبـــي " هـــو مـــا ال یســـتدعي مطلوبـــًا غیـــر حاصـــل وقـــت الطلـــب"

  : الطلبي أسالیب متعددة منها

 صیغ التعجب:  - ١

قُِتـَل اِإل َسـاُن َمـآ  (التعجب له صیغتان : ما أفعله، وأفعل به، فمن األول قوله تعـالى: 
ْ َفَرهُ 

َ
یقول الزحیلي في هذه اآلیة بأنها احتوت على "أسلوب التعجب، تعجب من إفراط كفـره،  )٣() أ

قـبح حالـه، وبلوغـه حـدًا مـن مع كثرة إحسان اهللا إلیه، ودلیل على سـخط عظـیم وذم بلیـغ، یـدل علـى 
ـ (تعـالى: سـبحانه و قوله  –أفعل به  –أما من الثاني  )٤(العتو والكبر ال یستحق معه الحیاة " بِْ ْ

َ
أ

ْسـِمْع 
َ
" صـیغة تعجـب، أي أن اهللا تعـالى لبصـیر بهـم، سـمیع لهـم، وذلـك فـي  إنهـاحیـث  )٥( )بِِه َوأ

، أي مــا أبصــر اهللا لكــل موجــود، أســمعهصــره و معنــى المبالغــة فــي المــدح والتعجــب، كأنــه قیــل: مــا أب
   وهنا تفید المبالغة الشدة والقوة. )٦(وأسمعه لكل مسموع، ال یخفى علیه من شيء "

مـن حیـث السـور المكیـة علـي أقسـام  فـي التفسـیر المنیـر ولم أقف في حدود ما اطلعت علیه
  . اإلنشاء غیر الطلبي األخرى مثل القسم، وصیغ المدح والذم، والرجاء

  
                                                           

  .١٩٥طلوب، ص: معجم المصطلحات البالغیة: أحمد م) ١(
  .١٩٥السابق، ص:المصدر ) ٢(
  .٨٠/١٧عبس: ) ٣(
  .٦٧ - ٣٠/٦٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٨/٢٦الكهف: ) ٥(
  .٢٣٠-١٥/٢١٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
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  ثانیًا: األسالیب اإلنشائیة الطلبیة: 
" هــو مــا یســتدعي مطلوبــًا غیــر حاصــل وقــت الطلــب وهــو خمســة أنــواع: األمــر،  اإلنشــاء الطلبــي:

موضـوع  –وقد ذكـر الزحیلـي فـي حدیثـه عـن السـور المكیـة  )١("، والتمنيوالنهي، واالستفهام، والنداء
  بعض أنواع اإلنشاء الطلبي.   –الدراسة 

  مر: األ -١
   )٢.( : "نقیض النهي، یقال: أمره یأمر أمرًا وأمارًا فأتمر أي قبل أمر"لغةً  األمر

   )٣(: " هو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام".أما األمر في اصطالح البالغیین
وهــو مــا عبــر عنــه العلــوي فــي كتابــه الطــراز فقــال" هــو صــیغة تســتدعي الفعــل مــن جهــة الغیــر علــى 

  أغراض بالغیة منها :  إلىویخرج األمر   )٤(ء".جهة االستعال
 الدعاء:  ×

"وهــو الطلــب علــى ســبیل التضــرع، یكــون مــن خطــاب األدنــى لمــن هــو أعلــى منزلــة كــدعاء اإلنســان 
   )٥(لربه"

ْ َوا ِِهمْ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
َ
نَا اْطِمْس َ َ أ یقـول الزحیلـي: " أمـر أریـد بـه الـدعاء ) ٦( ) َر  

ممارســة أحــوالهم أنــه ال یكــون غیــره، كقولــك لعــن اهللا إبلــیس، أي ربنــا امحــق وأزل بمــا علــم مــن 
 )٧(آثارها وأهلكها"

 التهدید والوعید:   ×

التهدید هو التخویف، وهو استخدام فعل األمر في مقام عدم الرضا، كما قیل: " إذا كان اآلمر 
وهـــو  األمــرم علــى لفــظ وقــال ابــن قتیبــة" أن یــأتي الكــال )٨(قــد أمــر بمــا هــو غیــر راض عنــه "

   )٩(تهدید".
                                                           

   ١٩٥ معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص:) ١(
  .١/٩٦لسان العرب: ابن منظور،) ٢(
  م.١٩٨٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٣١٨مفتاح العلوم: یوسف بن أبي بكر السكاكي، تحقیق: نعیم زرزور، ص: ) ٣(
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٣/٢٨١الطراز: یحیى بن حمزة العلوي، ج) ٤(
  .١١٧فن البالغة: عبد القادر حسین، ص: ) ٥(
  .١٠/٨٨س: یون) ٦(
  .٢٥٠/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  م.١٩٩٢، ٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١٥٤البالغة االصطالحیة: عبده عبد العزیز قلقیلة، ص: ) ٨(
  م.١٩٧٣، دار التراث، ٢١٦تأویل مشكلة القرآن: ابن قتیبة، تحقیق: السید صقر، ص: ) ٩(
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یقـول الزحیلـي بـأن هـذه اآلیـة اشـتملت علـى "أمـر    )١()قُِل اْ تَِظـُروا(ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –
وقـــت ال ینفعـــه  إلـــى تهدیـــد ووعیـــد، تهدیـــد شـــدید للكـــافرین ووعیـــد أكیـــد لمـــن أرجـــأ إیمانـــه وتوبتـــه

 . )٢(ذلك"

ــ (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – ُع ــْل َ َمت  حیــث " تهدیــد ووعیــد علــى لســان نبیــه، أي  )٣() واقُ
 . )٤(تمتعوا بما قدرتم علیه من نعیم الدنیا، فإن جزاءكم ومرجعكم الى النار"

ُعواْ فََسوَْف َ ْعلَُمونَ  (ومنه أیضًا قوله تعالى:  – یقول الزحیلي: " تهدید ووعید، حیث  )٥() َ تََمت 
ال في الحیاة الدنیا، فسوف تعلمون عاقبـة تمـتعكم، ومـا اعملوا ما شئتم، وتمتعوا بما أنتم فیه قلی

جــل  –ویقــول الزجــاج: "لــم یــأمر اهللا  )٦( ینــزل بكــم مــن العــذاب، وتــدركون ســوء مــا أنــتم علیــه"
أن یتمتعوا أمر تعبد، وٕانمـا هـو لفـظ أمـر لیهـدد، أي: فقـد وعـد اهللا وأوعـد وأنـذر وبلغـت،  -وعال

یباعد من اهللا فسوف یعلم عاقبة أمره، وقد بین اهللا عاقبة  فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما
فـــي اآلیـــة  األمـــروهـــذا دلیـــل علـــى أن  ،)٧(الكفـــر والمعصـــیة بـــالحجج البالغـــة واآلیـــات البینـــات"

للتهدید والوعید، ولم یكن أمر تعبد، بمعنى أنـه أمـر خـرج عـن افـادة معنـاه الحقیقـي لیفـد غرضـًا 
 . بالغیًا وهو التهدید والوعید

ُة ا ُْمْجـِرِم َ  (ومن ذلك أیضا قوله:  – بَ َف َ َن َ قِ رِْض فَاْ ُظُروا َكيْ
َ
"  )٨() قُْل ِسُ وا ِ  اْأل

وعیــد وتهدیــد، أي ســیروا فــي أرض الحجــاز والشــام والــیمن وغیرهــا، فــانظروا مصــیر مــن ســبقكم 
ا وجـــود البعـــث، مـــن المكـــذبین، إنهـــم اغتـــروا بـــدنیاهم، وفتنـــوا بزخارفهـــا، وكـــذبوا رســـلهم، وأنكـــرو 

  .)٩(فأهلكهم اهللا بذنوبهم، وبقیت دیارهم آثارًا شاهدة علیهم للعبرة والعظة"

                                                           
  .١٥٨/ ٦ألنعام: ا) ١(
  .١١٤- ٨/١١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .١٤/٣٠ابراهیم: ) ٣(
  .٢٥١-١٣/٢٤٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٦/٥٥النحل: ) ٥(
  .١٥٥-١٤/١٥١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
، دار الحدیث، ١٦٧ج/٣معاني القرآن وٕاعرابه: إبراهیم بن السري الزجاج، تحقیق: عبد الجلیل شلبي،) ٧(

  .٢٠٠٥القاهرة،
  .٦٩/ ٢٧النمل: ) ٨(
  .٢٣- ٢٠/٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
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لذا جاء األمر بغرض الوعید والتهدید كما بین الزحیلي في مقدمة كالمه، وال تعارض فیمـا قـال 
 رهم،في نهایة كالمه أن هذا للعبرة والموعظة، وذلك ألن العبرة واإلتعـاظ ناجمتـان مـن آثـار دیـا

   .إال ما حل بهم أي أن من یسیر في فلكهم فلن یجد

ُ ْفِرَك قَِليالً (ومنه أیضًا قولـه تعـالى :  – ْل َ َمت ْع بِ
حیـث یقـول الزحیلـي فـي هـذه اآلیـة  )١( ) قُ

بأن: "األمر أرید به التهدید...، وفیه إشعار بأن الكفر نوع تشهي ال سند له، وٕاقناط للكافر من 
  .)٢( " التمتع في اآلخرة

یقول الزحیلـي: " أمـر یـراد  بـه التهدیـد والوعیـد،  )٣() اْ َملُوا َما ِش ْتُمْ (ومن ذلك قوله تعالى:  –
   .)٤(أي اعملوا أي شيء تریدون فعله من خیر أو شر"

 التعجیز:  ×

" وهـــو الطلـــب بمـــا ال یقـــدر علیـــه المخاطـــب، أي مطالبـــة المخاطـــب بعمـــل ال یقـــوى علیـــه، 
   .)٥(عدم قدرته وذلك من قبیل التحدي"إظهارًا لعجزه وضعفه، و 

يًعـا (ذلك نحو قولـه تعـالى:  – ِكيُدوِ  َ ِ یقـول الزحیلـي: " أمـر بمعنـى التعجیـز، والمـراد  )٦()فَ
  .)٧(بیان عجزهم عن إلحاق الضرر به لیعلموا أن آلهتهم جماد ال تضر وال تنفع"

ــاٍب  (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – ِ تَ تُوا بِ
ْ
ــأ ــْل فَ یقــول الزحیلــي: " یــراد بــاألمر هنــا  )٨() قُ

التعجیز، أي ائتوا بكتاب آخر من عند اهللا أصلح لهدایة البشـر مـن التـوراة والقـرآن، وأكثـر نفعـًا 
وهدایـــة، إن كنـــتم صـــادقین فیمـــا تقولـــون أو تـــدعون، وتـــدافعون بـــه الحـــق، وتعارضـــون بـــه مـــن 

  .)٩(الباطل وهذا تنبیه على عجزهم عن اإلتیان بمثل القرآن"

                                                           
  .٣٩/٨الزمر) ١(
  .٢٣/٢٥٥والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة ) ٢(
  .٤١/٤٠فصلت: ) ٣(
  .٢٤١ -٢٤/٢٣٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٩٨٤، دار النهضة، بیروت، ٨٧١علم المعاني: عبد العزیز عتیق، ص: ) ٥(
  .١١/٥٥هود: ) ٦(
  .١٢/٨٧ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ) ٧(
  .٢٨/٤٩القصص: ) ٨(
  .١٢٠- ٢٠/١١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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ِ  (ومنه أیضًا قولـه تعـالى:  – يَن َزَ ْمـتُْم ِمـْن ُدوِن ا   ِ
"أمـر تعجیـز بـدعاء  )١() قُِل اْدُعوا ا  

 .)٢(الجماد الذي ال یسمع"

ـِل َهـَذا (وشبیه من ذلك أیضًا قوله تعالى:  – ـاٍب ِمـْن َ بْ ِ تَ ـوِ  بِ " أمـر یـراد بـه  )٣( ) اْ تُ
نجیـل یـدل بل القرآن مما نزل على األنبیاء كـالتوراة واإلالتعجیز، أي أحضروا لي دلیًال مكتوبًا ق

التعجیـــز لبیـــان عـــدم قـــدرتهم وعجـــزهم عـــن  إلـــى، فهـــذا خـــرج )٤"( علـــى صـــحة عبـــادتكم آللهـــتكم
 .تیان بمثل كتاب اهللاإل

ْو َحِديـًدا (ومنه أیضـًا قولـه تعـالى:  –
َ
أمـر بمعنـى " تعجیـز وٕاهانـة،  )٥() قُْل ُكونُوا ِحَجـاَرًة أ

هللا سبحانه وتعالى قـادر علـى كـل شـيء فـال یعجـزه شـيء فـي األرض وال فـي السـماء ا إنحیث 
وهنـا داللـة  )٦( حتى لو فرض أنهم حجارة أو حدیـد فـي غایـة الشـدة والقـوة، ألعـادهم كمـا بـدأهم"

ــَرَدًة (كمــا ورد فـي قولــه تعـالى:  علـي التعجیـز واالهانــة وربمـا یحمــل معنـى التسـخیر ــوا قِ ُكونُ
  َ   .وذلك ما یفیده قوله اإلهانة مع التعجیز )٧()َخاِس ِ

 اإلهانة والتحقیر: ×
  هانــــة والتحقیــــر، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: وهــــو أن یخــــرج األمــــر الــــى غــــرض بالغــــي یفیــــد اإل –

یقـول الزحیلـي فـي تفسـیر هـذه اآلیـة: " أمـر یـراد بـه  )٨() فَُذوقُوا فَلَْن نَِز َدُ ْم إِال  َعَذابًا (
 بسب كفرهم بالحساب وتكذیبهم باآلیات. ،)٩(هانة والتحقیر"اإل
  السخریة واالستهزاء: ×

غـرض بالغـي یفیـد السـخریة واالسـتهزاء، وقـد عبـر السـیوطي عـن  إلـى األمروهو أن یخرج   
   .)١٠(حالة إذالل لهم فهو أخص من اإلهانة" إلىذلك " أي نقل المخاطبین من حالة 

                                                           
  .٣٤/٢٢سبأ: ) ١(
  .٢٢/١٧٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٤٦/٤األحقاف: ) ٣(
  .١٠-٢٦/٨ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي،) ٤(
  .١٧/٥٠اإلسراء: ) ٥(
  .٩٦- ١٥/٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .١٦٦/ ٧األعراف: ) ٧(
  .٧٨/٣٠النبأ:) ٨(
  .٣٠/١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
، القاهرة، ٤٤٢، تحقیق: علي البجاوي، ص:معترك األقران في إعجاز القرآن : جالل الدین السیوطي) ١٠(

١٩٧٣.  
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ِ (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – ـاِدِ  َ  ائْ ِنَا بَِعَذاِب ا   ـَت ِمـَن ا ص  یقـول الزحیلـي: "  )١()إِْن ُكنْ
 )٢(استهزاء وسخریة، وجـواب الشـرط محـذوف دل علیـه مـا سـبق، أي إن كنـت صـادقًا فائتنـا بـه"

 من نبي اهللا صالح علیه السالم.
  

  االستفهام:  -٢
:  االســـتفهام لغـــًة مـــن الفهـــم" وفهمـــت الشـــيء: عقلتـــه وعرفتـــه... وأفهمـــه األمـــر وفهمـــه إیـــاه

أمـا االسـتفهام فـي اصـطالح البالغیـین: " هـو طلـب العلـم بشـيء لـم یكـن معلومـًا مـن قبـل  )٣(تفهیمـًا"
  وعلى هذا فاالستفهام قد یكون حقیقیًا على جهة االستعالء.  )٤(بأداة مخصوصة"

  أغراض بالغیة منها:  إلىواالستفهام یخرج 

 النفي:  ×

  َهْل يَنُظُرونَ  (ومنه قوله تعالى:  –
َ
ِ َ َ ْعـُض إِال  أ

ْ
ْو يَـأ

َ
ـَك أ ِ َ َر  

ْ
ْو يَأ

َ
َ ُة أ ِ يَُهُم ا َْمَالئِ

ْ
ْن تَأ

ْو 
َ
ُ ْن آَمنَْت ِمْن َ بُْل أ َفُع َ ْفًسا إِيَماُ َها  َْم تَ َك َال َ نْ ِ  َ ْعُض آيَاِت َر  

ْ
َك يَْوَم يَأ آيَاِت َر  

ا مُ  ا قُِل اْ تَِظـُروا إِنـ  یقـول الزحیلـي: "معنـى االسـتفهام  )٥()نْتَِظـُرونَ َكَسبَْت ِ  إِيَمانَِها َخْ ً
  عـــــن ســـــبیله، فهـــــم مـــــا  ونبآیـــــات اهللا والصـــــاد ونلرســـــل والمكـــــذب ونالنفـــــي، فالكفـــــار والمخـــــالف

ینظــرون وال یؤمنــون إال بمجــيء المالئكــة، أو مجــيء الــرب أو مجــيء اآلیــات القــاهرة مــن اهللا 
 وفي هذا إسقاط الیأس علیهم. )٦(تعالى"

ِ إِْن َعَصيْتُهُ  (تعالى:  ومن ذلك قوله – ِ  ِمَن ا   ُ ُ  )٧()َ َما تَِز ُدونَِ  َ ْ َ َ ِْسـ ٍ  َ َمْن َ نْ
  .)٨(یقول الزحیلي: " استفهام معناه النفي، أي ال ینصرني منه إن عصیته أحد "

                                                           
  .٢٩/٢٩العنكبوت: ) ١(
  .٢٠/٢٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٦٨/ ٥لسان العرب: ابن منظور، ج ) ٣(
  .٣٠٨مفتاح العلوم: السكاكي، ص: ) ٤(
  .١٥٨/ ٦األنعام: ) ٥(
  .١١٢/ ٨الشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة و ) ٦(
  .١١/٦٣هود: ) ٧(
  .١٢/٩٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
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ُ مْ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ي يَـْرُزقُ ِ
ْن َهَذا ا   م 

َ
ـُه بَـل أ ْ َسـَك ِرْزقَ

َ
ـو   إِْن أ وا ِ  ُ تُ ـ    

"اسـتفهام إنكـاري بمعنـى أنـه ال ناصـر وال رازق للمـؤمن والكـافر فـي الحقیقـة والواقـع  )١()َوُ ُفورٍ 
 .في اآلیة السابقة قد أفاد النفي وهذا یعني أن االستفهام) ٢( إال اهللا عز وجل"

َ فَاِلُق اْ َ  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى فـي سـورة األنعـام:  – َوى ُ ِْرُج الَْ   ِمَن إِن  ا   ب  َوا  
ُكـونَ     تُْؤفَ

َ
ُ فَ  ِت ِمَن الَْ   َذِلُ ُم ا   ِت َوُ ِْرُج ا َْمي  یقـول الزحیلـي: "اسـتفهام  )٣( ) ا َْمي 

  )٤( إنكاري بمعنى النفي، أي ال وجه لصرفكم عن اإلیمان بعد قیام البرهان"

َ اٍف َ بَْدهُ (رة الزمـر: ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سـو  – ُ بِ لَ َْس ا  
َ
یقـول الزحیلـي: ) ٥( ) أ

  .)٦(اإلثبات" استفهام إنكاري للنفي، مبالغة في 

ِ (ذلك قوله تعالى في سـورة األحقـاف:  نوشبیه م – ْن يَـْدُعو ِمـْن ُدوِن ا   َضل  ِ م 
َ
 )٧()َوَمْن أ

صـنام الجهل ممن یـدعو األ إلىق وأقرب "استفهام على سبیل اإلنكار، أي ال أحد أبعد عن الح
حیث نفهم من كالم الزحیلي  .)٨(من دون اهللا، فیتخذها آلهة ویعبدها، وهي إذا دعیت ال تسمع"

 .هذا بأن االستفهام قد خرج إلى الغرض البالغي النفي

 النهي:  ×

ْفَسَك َ َ آثَارِ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف:  – َك بَاِخٌع    ـوا فَلََعل  ـْم يُْؤِمنُ ِهْم إِن ل 
َسـًفا

َ
"اسـتفهام إنكـاري بمعنـى النهـي، أي ال تبخـع نفسـك   یقـول الزحیلـي:) ٩( )بَِهَذا اْ َِديِث أ

 .)١٠( إلعراضهم عن اإلیمان أسفًا"

                                                           
  .٢١/ ٦٧الملك: ) ١(
  .٣٥- ٢٩/٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٩٥/ ٦األنعام: ) ٣(
  .٧/٣٠٣والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في والعقیدة ) ٤(
  .٣٩/٣٦الزمر: ) ٥(
  .٢٤/٥التفسیر المنیر في والعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٤٦/٥األحقاف: ) ٧(
  .٢٦/٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .١٨/٦الكهف: ) ٩(
  .١٥/٢٠٢یعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر ) ١٠(
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 اإلنكار: ×

ن َ ِْسَف  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل:  –
َ
يَن َمَكُرواْ ا س   ئَاِت أ ِ

ِمَن ا  
َ
فَأ
َ
ُ بِِهُم أ ا  

ـُث َال  َْشـُعُروَن  ِ يَُهُم الَْعـَذاُب ِمـْن َحيْ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ
یقـول الزحیلـي:" اسـتفهام بمعنـى ) ١()األ

اإلنكار، أي إنه تعالى یخبر عن حكمه وٕامهاله العصاة الـذین یعملـون السـیئات ویـدعون إلیهـا، 
  )٢(.ویمكرون بالناس في دعائهم لما هم علیه من الضالل"

ا ِعَظاًما (ذلك أیضًا قوله تعالى:  ومن – إَِذا ُكن 
َ
ً  أ إِن ا  ََمبُْعوثُوَن َخلْقاً َجِديدا

َ
یقول  )٣( )َوُرفَاتاً أ

 )٤(الزحیلي: "استفهام إنكاري، لكمال االسـتبعاد واالسـتنكار مـن المشـركین لوقـوع البعـث والمعـاد"
مـــا قالـــه الزحیلـــي جـــاء بمعنـــى ن الكفـــار اســـتبعدوا أمـــر البعـــث، وعلیـــه فـــإن االســـتفهام فیإحیـــث 

  .اإلنكار، إنكار أمر البعث من قبل الكفار

ن  (ومنه قوله تعالى في سـورة اإلسـراء:  –
َ
ن يُْؤِمنُواْ إِْذ َجاءُهُم ا ُْهـَدى إِال  أ

َ
اَس أ َع ا   َوَما َمنَ

ا ر ُسوالً  ً ََ  ُ َ َعَث ا  
َ
ن كفار قـریش قـوم إیث یقول الزحیلي: " استفهام إنكاري، ح )٥( )قَا ُواْ أ

متكبـــرون معانـــدون، فقـــالوا للنبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم أنـــت مثلنـــا، فـــال یلزمنـــا االنقیـــاد لـــك، 
وادعــــاؤهم أن الرســــول ال یصــــلح أن یكــــون بشــــرًا ادعــــاء مــــردود علــــیهم؛ ألن أداء الرســــالة ومــــا 

جــنس تقتضــیه مــن إقنــاع ونقــاش، ومراعــاة لموجــب الحكمــة والمصــلحة أن یكــون الرســول مــن 
  .)٦(المرسل إلیهم"

ُهمْ (ومنه قوله تعالى:  – َما نُِمد    
َ
َ َْسبُوَن  

َ
اٍل َوَ  ِ َ  أ "استفهام إنكاري، أي أیظن  )٧() بِِه ِمن م 

هؤالء المغرورون أن ما نعطیهم من األموال واألوالد لكرامتهم علینا ومعزتهم عندنا... بل نفعـل 
  )٨( "ءً وٕامال نظاراً إ و  ذلك استدراجاً 

                                                           
  .١٦/٤٥النحل: ) ١(
  ١٤٤-١٤/١٣٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .١٧/٤٩اإلسراء: ) ٣(
  .١٥/٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٧/٩٤اإلسراء: ) ٥(
  .١٧٦- ١٥/١٦٩لشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة وا) ٦(
    .٢٣/٥٥المؤمنون: ) ٧(
  .٥٩-١٨/٥٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
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ِ  (ومنـه قولـه تعـالى :  – نَْدُعواْ ِمن ُدوِن ا  
َ
ْ َقابِنَا َ ْعَد  أ

َ
نَا َونَُرد    أ َما َال يَنَفُعنَا َوَال يَُ  

یقول الزحیلي: " االستفهام لإلنكار، وهو أنعبد من دون اهللا النافع الضار ما ) ١( )إِْذ َهَدانَا اهللا
  .)٢(" ال یقدر على نفعنا وال على ضرنا

ُ م  إَِذا َما َوَ عَ (وشبیه من ذلك قولـه تعـالى فـي سـورة یـونس:  –
َ
ـِه  أ آَمنْتُم بِِه آآلَن َوقَْد ُكنتُم بِ

یقول الزحیلي: " دخول حرف االستفهام على ثـم إلنكـار التـأخیر إلیمـانهم فـال  )٣() َْستَْعِجلُونَ 
ن إیمـان الیـأس غیـر مفیـد وال یقبل منهم، ألن إذا نزل العذاب فـال فائـدة وال نفـع مـن إیمـانهم؛ أل

  .)٤( صحیح"

    (ومنـه قولـه تعـالى:  –
َ
ـ  ـَالُل فَ ُ َر  ُ ـُم اْ َـق  َ َمـاَذا َ ْعـَد اْ َـق  إِال  ا ض  فََذِلُ ُم ا  

ــفُونَ  یقـول الزحیلـي: "اســتفهام إنكـاري، أي لـیس بعـد الحــق إال الضـالل، فمـن تخطــى ) ٥()تُْ َ
تعـالى، وقـع فـي الضـالل، وٕاذا كـان اهللا هـو ربكـم الحـق الثابـت بذاتـه الحق الـذي هـو عبـادة اهللا 

فلـــیس بعـــد القـــول الحـــق والفعـــل الحـــق إال الضـــالل والباطـــل، ومـــا بعـــد عبـــادة اإللـــه الحـــق إال 
   . )٦( الضالل"

  اإلنكار والتعجب : ×

تَهُ (ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف:  – َ تَت ِخُذونَُه وَُذر   
َ
ْوِ َاء  أ

َ
ُ ـْم أ ِمن ُدوِ  َوُهـْم لَ

ا ِِمَ  بََدالً  یقول الزحیلي: " الهمزة لإلنكار والتعجب، والخطاب هنـا آلدم ) ٧( )َعُدو  بِ َْس  ِلظ 
وذریته، والهاء في الموضعین إلبلیس، أي أنه تعالى یعجب ممن یطیع إبلیس وجنده في الكفر 

وهذا یعني أن االستفهام قد  )٨( هم آدم"والمعاصي ویحذر من اتباعه بعد ما عرف موقفه من أبی
 .ب ممن یسمع ویطیع إبلیس بالمعاصيخرج للتعج

  

                                                           
  .٦/٧١األنعام: ) ١(
  .٢٥٤-٧/٢٥٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٠/٥١یونس: ) ٣(
  .٢٠٠-١١/١٩٩ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ٤(
  .١٠/٣٢یونس: ) ٥(
  .١٦٧- ١١/١٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .١٨/٥٠الكهف: ) ٧(
  .٢٧٣-١٥/٢٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
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يَن َ َفُروا (ومنه قوله تعالى في سورة األنبیاء:   – ِ
َو َْم يََر ا  

َ
رَْض َ َ تَا  أ

َ
َماَواِت َواأل ن  ا س 

َ
أ

ٍء َ    فَال يُْؤِمنُونَ َرْ ًقا َ َفتَْقنَاُهَما وََجَعلْنَا ِمَن ا َْماء ُ   َ ْ
َ
یقول الزحیلي: " استفهام  )١() أ

حیث یخاطب اهللا الذین كفروا فیبـین لهـم أن السـموات واألرض كانتـا )٢( معناه التعجب واإلنكار"
ملتصــقتین ال فاصــل بینهمــا، فــال مطــر مــن الســماء وال نبــات مــن األرض، ففصــلناهما بقــدرتنا، 

أفـال ات مـن األرض، وجعلنـا مـن المـاء كـل شـيء حـي، وأنزلنا المطر من السماء، وأخرجنـا النبـ
ـو همـا شـاهدو  نیؤمن هـؤالء الجاحـدون فیصـدقو  اهللا بالعبـادة، فاالسـتفهام جـاء لإلنكـار  ن، ویخصُّ

   .والتعجب من هؤالء الكفار
 التوبیخ : ×
ِ ُشـَفَعاءَ (ومن ذلك قوله تعالى في سورة الزمر:  – َُذوا ِمْن ُدوِن ا   ِم ا  

َ
الزحیلـي:  یقـول )٣() أ

صـنام واألنـداد، وهـي ن المشـركین اتخـذوا شـفعاء مـن دون اهللا، وهـم األإحیـث ، "استفهام إنكاري
فاالســتفهام اإلنكــاري  )٤(ال تملـك شــیئا مـن األمــر إذ هـي جمــادات ال تعقـل وال تســمع وال تبصـر"

 . للتوبیخ
ُ ْم ِكتَابًا  (ومنه قوله تعالى في سورة :  – ْ َ نَزْ َا إِ

َ
ـونَ لََقْد أ ـال َ ْعِقلُ فَ

َ
) ٥( )ِ يِه ِذْكُرُ ْم أ

إنكـــار تـــوبیخي، أي أفـــال تتـــدبرون أمـــركم، وتقـــدرون هـــذه النعمـــة، وتتلقونهــــا  یقـــول الزحیلـــي: "
 نبمـا فیـه، وتتجنبـو  نالقرآن من العظات والعبر فتأخذو بالقبول، وتتفكرون بما اشتمل علیه هذا 

 .)٦( ما حذره وما نهى عنه"
ـا  َُمْخرَُجـونَ  (عـالى: وشبیه من ذلك قولـه ت – ئِن 

َ
ا تَُراباً َوآبَاُؤنَـا أ ئَِذا ُكن 

َ
یقـول الزحیلـي:  )٧() أ

ینكـــرون البعـــث، فهـــم یعدونـــه مـــن خرافـــات األقـــدمین  ونحیـــث كـــان المشـــرك، "اســـتفهام إنكـــاري
  .فاالستفهام اإلنكاري جاء للتوبیخ )٨(المتوارثة "

ْؤِمنٌ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – ن  َوقَاَل رَُجٌل م 
َ
ـوَن رَُجـًال أ َ ْقتُلُ

َ
ْ تُُم إِيَمانَُه أ ْن آِل فِرَْعْوَن يَ م 

ُ َوقَْد َجاءُ م بِاْ َ  نَاِت ِمن ر   ُ مْ  َ ا   استفهام على سبیل  یقول الزحیلي: ") ٩( ) َ ُقوَل َر  

                                                           
    .٢١/٣٠األنبیاء: ) ١(
  .١٧/٤٢سیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التف) ٢(
  .٣٩/٤٣الزمر: ) ٣(
  .٢٣-١٨/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٢١/١٠االنبیاء: ) ٥(
  .٧/١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٢٧/٦٧النمل: ) ٧(
  .٢٠/٢٢تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ال) ٨(
  .٤٠/٢٨غافر: ) ٩(
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االسـتفهام  وهـذا یعنـي أن ،)١( ن قـال : اهللا ربـي"أاإلنكار، أي كیف تقتلون رجًال ال ذنب لـه إال 
 .نكاري جاء للتوبیخاإل

ــَن  (: ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة اإلســراء – ــَذ ِم َ َ  َوا   ــاْ َ ِ ــم بِ ــَفاُ ْم َر  ُ  ْص
َ
فَأ
َ
أ

َ ِة إِنَاثًا أي خصكم بالبنین واختـارهم  ،)٣(یقول الزحیلي: " الهمزة لإلنكار والتوبیخ )٢() ا َْمآلئِ
وخـص نفسـه بالبنـات، فاالسـتفهام إنكـاري تكـذیبي بحیـث لكم، والمعنى " أخصـكم ربكـم بالـذكور 

 . )٤(أنكر اهللا علیهم هذا االفتراء وكذبهم في دعواهم الباطلة"

 (وعلى هذا النحو من االستفهام للتوبیخ جاء قوله تعالى:  –
ُ
ـَدأ ن َ بْ ُ م م  َ آئِ قُْل َهْل ِمن ُ َ

 اْ َلْ 
ُ
ُ َ بَْدأ ُكونَ اْ َلَْق ُ م  يُِعيُدهُ قُِل ا      تُْؤفَ

َ
یقول الزحیلي: " االستفهام ) ٥()َق ُ م  يُِعيُدُه فَ 

صرفون عن طریق الرشد الى الباطل وعن الحق وهو التوحید الى الضالل نللتوبیخ، أي كیف ت
  .)٦(وهو اإلشراك وعبادة األصنام"

رِْض (ومنه قوله تعـالى فـي سـورة الشـعراء:  –
َ
َ  اْأل َو َْم يََرْوا إِ

َ
ن َتْنَا ِ يَها ِمـن ُ   َزْوٍج  َ مْ  أ

َ
أ

ــِر مٍ  "اســتفهام للتــوبیخ علــى إهمــال النظــر فــي دالئــل وجــود اهللا وتوحیــده وعلــى عظمتــه  )٧()َك
صــائرهم، لعلمــوا أن اهللا هــو الــذي یســتحق أن یعبــد، إذ بوقدرتــه، وأنهــم لــو رأوا بقلــوبهم ونظــروا ب

 .)٨( هو القادر على كل شيء"

ـاِدي ِمـن ُدوِ   (لى: وشبیه من ذلك قولـه تعـا  – ِخـُذوا ِعبَ ن َ ت 
َ
يَن َ َفـُروا أ ِ

َحِسَب ا   فَ
َ
أ

ـِر َن نُـُزالً  َم  ِلَْ فِ ـْدنَا َجَهـن  ْ تَ
َ
ا أ ْوِ َاء إِنـ 

َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتفهام یـراد بـه التـوبیخ  )٩( )أ

ة معبــودات والتقریــع، أي أفطــن أو أعتقــد الــذین كفــروا بــي، واتخــذوا المســیح والشــیاطین والمالئكــ
  )١٠(أن ینفعهم ذلك، أو یدفع عنهم العذاب" 

                                                           
  .١١٣-٢٤/١١٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١(
  .١٧/٤٠اإلسراء: ) ٢(
  .١٥/٨١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٣(
  .٥٥ص، د محمد علوان، أ.د نعمان علوانمن بالغة القرآن: أ.) ٤(
  .١٠/٣٤یونس: ) ٥(
  .١٦٩/ ١١التفسیر المنیر في والعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٦/٧الشعراء: ) ٧(
  .١٢٥- ١٢١/ ١٩التفسیر المنیر في والعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .١٨/١٠٢الكهف: ) ٩(
  .٣٦-٣٤/ ١٦عقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في وال) ١٠(
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ـا (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة العنكبـوت:  – ْن َ ُقو ُوا آَمن 
َ
ُ وا أ ْن ُ ْ َ

َ
اُس أ َحِسَب ا  

َ
أ

اسـتفهام للتـوبیخ والتقریـع واإلنكـار ومعنـاه أن اهللا تعـالى   یقـول الزحیلـي: " )١()َوُهْم َال ُ ْفتَنُوَن 
ن هنــاك مــن یجعــل إ. حیــث )٢(أن یبتلــي عبــاده المــؤمنین بحســب مــا عنــدهم مــن اإلیمــان ال بــد

ویقول الزجـاج فـي هـذه اآلیـة:" اللفـظ لفـظ اسـتخبار والمعنـى معنـى  ،)٣(التوبیخ من قبیل اإلنكار
حسبوا أن نقنع منهم أن یقولوا: إنا مؤمنـون فقـط وال یمتحنـون بمـا یبـین أتقریر وتوبیخ، ومعناه: 

وأغلب ظني أن الزجاج قصد التقریع ولیس التقریر، ألن أكثـر كتـب التفسـیر ، )٤(إیمانهم"حقیقة 
  .)٥( لى معنى التوبیخ دون التقریرإالتي اطلعت علیها، خرجت االستفهام 

ُ   ال  ُ ْغِن َ ـ   َشـَفا َ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – ُذ ِمن ُدونِِه آ َِهًة إِن يُرِْدِن ا ر ْ َن بِ ِ
  
َ
 
َ
تُُهْم أ

"استفهام للتوبیخ واإلنكار والتقریع، یراد به: لن أتخذ من دون اهللا آلهة،  )٦() َش ْئًا َوَال يُنِقُذونِ 
  .)٧( فأعبدها وأترك عبادة من یستحق العبادة"

َك ُسـًدى (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة القیامة:  – ْن ُ ـْ َ
َ
َ َْسـُب اْإلِ َْسـاُن أ

َ
یقـول  )٨() أ

  ي: " اســـــتفهام إنكـــــاري بقصـــــد التـــــوبیخ والتقریـــــع أي أیظـــــن أن یتـــــرك اإلنســـــان فـــــي الـــــدنیا الزحیلـــــ
 مهمــــًال، ال یــــؤمر وال ینهــــى، وال یكلــــف، وال یحاســــب وال یعاقــــب بعملــــه فــــي اآلخــــرة، وهــــذا خــــالف

  .)٩(مقتضى العدل والحكمة، فال بد من الجزاء حتى ال یتساوى المؤمن والكافر، الطائع والعاصي"

َك الَْكِر مِ (له تعالى: ومنه قو  – َك بَِر   "استفهام یراد به التوبیخ واإلنكار، أي یا أیها  )١٠()َما َغر 
اإلنسان المدرك نهایة العالم ما الذي خدعك وجرأك على عصـیان ربـك الكـریم الـذي أنعـم علینـا 

 . )١١(في الدنیا"

                                                           
  .٢٩/٢العنكبوت: ) ١(
  .١٨٨- ٢٠/١٨٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
، دار المعرفة، بیروت، واإلتقان ٢/٣٤٤انظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي، تحقیق: محمد إبراهیم، ج) ٣(

  .٢٠٠٦، ١، مكتبة الصفا بالقاهرة ،ط٢/٧٩مام السیوطي، تحقیق: أحمد بن أحمد، جفي علوم القرآن:  اإل
  .٤/١٢٠معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٤(
  .٢/١٢٥انظر: فتح القدیر: اإلمام الشوكاني، ج ) ٥(
  .٣٦/٢٣یس: ) ٦(
  . ٣٠٥- ٢٢/٣٠٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٧٥/٣٦القیامة: ) ٨(
  .٢٧٥- ٢٩/٢٧٠التفسیر المنیر في والعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
  .٨٢/٦االنفطار: ) ١٠(
  .١٠٠- ٣٠/٩٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(



  التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند الزحيلي
 

٢٩ 
 

 الفصل األول

ِ (لقمـان:  وقد یأتي االستفهام للتوبیخ والتبكیت ومن ذلك قولـه تعـالى فـي سـورة – َهَذا َخلْـُق ا  
ِب ٍ  ا ُِموَن ِ  َضالٍل م  يَن ِمن ُدونِِه بَِل الظ  ِ

َق ا   ُروِ  َماَذا َخلَ
َ
یقـول الزحیلـي: "هـذا  )١() فَأ

االستفهام للتوبیخ والتبكیت، والمقصود بذلك أي أخبروني أیها الكفرة مـاذا خلـق الـذین تعبـدونهم 
  .)٢( "من غیره من األصنام واالنداد

َك اْ َنَاُت (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة الصـافات:  –  َِر  
َ
َ ـَة (  ) أ ـا ا َْمالئِ ْم َخلَْقنَ

َ
أ

ُكُمـونَ (  ) إِنَاثًا ـَف َ ْ ُ ْم َكيْ ِبـ ٌ ( ) َما لَ ُ ـْم ُسـلَْطاٌن م  ْم لَ
َ
یقـول الزحیلـي: "  )٣() أ

وتسفیه أحالمهم، فإن ما یقولونه ال یمكـن  االستفهام للتوبیخ والتبكیت واإلنكار الشدید ألقاویلهم
   .)٤"( استناده الى عقل، بل ال یجوزه العقل أصالً 

  التقریر:  ×

 َـْم تَـَر (من األغراض البالغیة التي قد یخرج إلیها االستفهام التقریر وذلك نحو قوله تعالى:  –
َ
أ

َماء َماء نَزَل ِمَن ا س 
َ
َ أ ن  ا  

َ
، أي ظـیمهام تقریـري، فیـه معنـى التعیقـول الزحیلـي: " اسـتف )٥() أ

ألـــم أیهـــا اإلنســـان أن اهللا تعـــالى خلـــق األشـــیاء المختلفـــة مـــن الشـــيء الواحـــد، فـــانزل المـــاء مـــن 
  . )٦(مختلفة األجناس واألنواع والطعوم والروائح" اً السماء وأخرج به ثمار 

ــ (ومنــه قولــه تعــالى:  – ــُك ِ ْ َ ــ َْس ِ  ُ لْ لَ
َ
ســتفهام للتقریــر، ال یقــول الزحیلــي: " اال )٧() أ

وشــبیه مــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة  )٨( لإلنكــار، أي أقــروا بمــا تعلمــون مــن أنــي ملــك مصــر"
ِل َ  (المرسالت:  و 

َ
 َْم ُ ْهِلِك األ

َ
 .)٩()أ

 

                                                           
  .٣١/١١لقمان: ) ١(
  .٢١/١٣٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٣٧/١٥٦،١٥٤،١٥٠،١٤٩الصافات:) ٣(
  .١٥٠- ١٤٥/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٦٣/ ٣٥فاطر: ) ٥(
  .٢٥٩- ٢٢/٢٥٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٤٣/٥١الزخرف: ) ٧(
  .٢٥/١٦٣المنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٨(
  .٧٧/١٦المرسالت: ) ٩(
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ِهـ ٍ (ومثلـه  – ـاء    ـن م  م م   َْم َ ْلُق  
َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتفهام تقریـري، أي ألـم نهلـك ) ١() أ

ین للرسل المخالفین لما جاؤوهم به من األمـم الماضـیة، مـن لـدن آدم علیـه السـالم الكفار المكذب
 . )٢(كقوم نـوح وعـاد وثمـود وغیـرهم الـى زمـن محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم، بالعـذاب فـي الـدنیا "

أي أال تــرون وتــدركون أننــا نحــن خلقنــاه مــن مــاء ضــعیف حقیــر، وهــو المنــي، وضــعفه واضــح "
وعلیـــه فـــإن التقریـــر فیمـــا قالـــه الزحیلـــي هـــو اإلثبـــات أو  )٣(اري عـــز وجـــل"بالنســـبة الـــى قـــدرة البـــ

التثبیــت، ألن الهمــزة اذا دخلــت علــى نفــي حملــت معنــى اإلنكــار الــذي یفیــد النفــي، وعلیــه یكــون 
  .النفي دخل على نفي مثله، ونفي النفي إثبات

ـْح  َـَك َصـْدرَكَ  (ومنه قوله تعالى:  –  َْم  َْ َ
َ
ریـري للتـذكیر بـنعم اهللا، أي قـد اسـتفهام تق) "٤() أ

ویقــول الــرازي: " قــد اســتفهم عــن انتفــاء الشــرح علــى وجــه اإلنكــار، فأفــاد  )٥( شــرحنا لــك صــدرك"
إثبــات الشــرح وٕایجابــه، فكأنــه قیــل: شــرحنا لــك صــدرك. واألولــى أن یقــال كمــا بینــا: االســتفهام 

  .)٦(تقریري یراد به إثبات الشرح" 

َك بَِعادٍ  (ورة الفجر: ومنه كذلك قوله تعالى في س – َف َ َعَل َر    َْم تََر َكيْ
َ
یقـول الزحیلـي:  )٧( ) أ

  .)٨( "  استفهام تقریري، لتفخیم شأن األمور المقسم بها"

ْحَ ِم اْ َاِكِم َ (ومثل ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ُ بِأ لَ َْس ا  

َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتفهام  )٩() أ

في كل ما خلق، وأنه أحكم الحاكمین قضاء بالحق  لحاكمین صنعاً تقریري، أي ألیس اهللا اتقن ا
 .)١٠(بین الخلق" وعدالً 

  

  

                                                           
  .٧٧/٢٠المرسالت: ) ١(
  .٣١٩-٢٩/٣١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٩/٣٢٠، ج المصدر السابق) ٣(
  .٩٤/١الشرح: ) ٤(
  .٣٠/٢٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ، ٣٢/٢تفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب: الفخر الرازي، جال) ٦(

  م.١٩٨١، ١ط
  .٨٩/٦الفجر: ) ٧(
  .٣٠/٢٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٩٥/٨التین: ) ٩(
  .٣١٠-٣٠/٣٠٣الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج:) ١٠(
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  السخریة واالستهزاء والتهكم: ×

  .ا االستفهام السخریة واالستهزاءومن األغراض البالغیة التي یخرج إلیه

َعامَ  (وذلك نحـو قولـه تعـالى:  – ُ ُل الط 
ْ
ُسوِل يَأ حیلـي: " اسـتفهام یـراد یقـول الز  )١() َماِل َهَذا ا ر 

ن ال میزة لهذا النبي الذي یـدعي الرسـالة فهـو أن المشركین یقولون بإبه التهكم والتحقیر، حیث 
نفهـم  نـاوعلیـه فإن .)٢(لـى ذلـك كمـا نحتـاج إلیـه "إیأكـل كمـا نأكـل، ویشـرب كمـا نشـرب، ویحتـاج 

لـتهكم والسـخریة واالســتهزاء ا أنو مـن كـالم الزحیلـي هــذا أن االسـتفهام یـراد بـه الــتهكم والتحقیـر، 
والتحقیر كلها مترادفات تؤدي ذات المعنى، ویقول الزمخشري: " بأنهم یعنون أنه كان یجب أن 

 . )٣(یكون ملكًا مستغنیًا عن األكل والتعیش

ْطَعَمهُ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ُ أ ْو  ََشاء ا   ُ ْطِعُم َمن ل 

َ
 یقول الزحیلـي: " اسـتفهام )٤() أ

ویقول الزجاج فـي هـذه اآلیـة: "  )٥( أرید به التهكم، أي لوشاء اهللا ألغناهم، وألطعمهم من رزقه"
فاالستفهام في هذه اآلیة بحسب قول الزجاج قد خرج  .)٦(كأنهم یقولون هذا على حد االستهزاء"

 لى معنى السخریة واالستهزاء. إ

ُ مْ َهْل نَُدل ُ ْم َ َ  (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ئُ یقـول الزحیلـي فـي هـذه  )٧()  رَُجٍل يُ َب 
اآلیة: " االستفهام للسخریة واالستهزاء، ومـرادهم االسـتهزاء بالرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم، ولـم 

   )٨( یذكروا اسمه تجهیًال له.
 التفخیم:  ×

تفهام غــراض البالغیـة التــي یخــرج إلیهــا االسـتفهام وقــد فســر الزحیلــي االســعـد التفخــیم  مــن األیو  –
ْدَراَك َمـا َسـَقرُ  (في قولـه تعـالى: 

َ
   سـتفهام للتهویـل والتفخـیم مـن شـأنعلـى أنـه " ا )٩() َوَمـا أ

   .)١٠(" النار
                                                           

  .٢٥/٧الفرقان: ) ١(
  .٢٢-١٩/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  ،  دار المعرفة، بیروت، لبنان.٤/٨٩الكشاف: الزمخشري، ج ) ٣(
  .٣٦/٤٧یس: ) ٤(
  .٢٣-٢٣/٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٤/٢١٨معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج  )٦(
  .٣٤/٧سبأ: ) ٧(
  .٢٢/١٤٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .٧٣/٢٧المزمل: ) ٩(
  .٢٩/٢٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
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اِرُق  (ومثل ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ْدَراَك َما الط 
َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتفهام للتفخـیم  )١() َوَما أ

  .)٢( والتعظیم ورفعة الشأن والتهویل "

ُة الَْقـْدرِ  (لـه تعـالى : ومـن ذلـك قو  – ْدَراَك َما َ ْلَ
َ
"اسـتفهام بقصـد التفخـیم والتعظـیم   )٣() َوَما أ

  .)٤(لشأنها وقدرها، وبیان مدى شرفها "

ْدَراَك َما الَْقارَِعـةُ  (وشبیه من ذلك  قوله تعالى في سـورة القارعـة:  –
َ
یقـول الزحیلـي:  )٥() َوَما أ

  .)٦( هولها وتعظیم أمرها وشأنها ""االستفهام للتفخیم والتهویل لشدة 

ْدَراَك َما ِهيَهْ  (ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
"اسـتفهام للتهویـل والتخویـف والتفخـیم، ببیـان  )٧()َوَما أ

ضـمیر الداهیـة  (هیـه) ویقول الزمخشري:" )٨( أنها خارجة عن المعهود، بحیث ال ُیدرى كنهها "
   .)٩(اویة" ضمیر ه(فأمه هاویة) أو  التي دل علیها قوله

 األمر:  ×

غراض البالغیة التي یخرج إلیهـا االسـتفهام وقـد فسـر الزحیلـي االسـتفهام فـي ویعد األمر من األ –
ْسِلُمونَ  (قوله تعـالى:  نتُم م 

َ
" اسـتفهام یـراد بـه األمـر، أي أسـلموا كمـا فـي اآلیـة  .)١٠() َ َهْل أ

ْمنَاُه َصنَْعَة َ ُوٍس ل ُ ْم ِ ُ (المتقدمـة:  نتُْم َشـاِكُرونَ وََعل 
َ
ِسُ ْم َ َهْل أ

ْ
ن بَأ ُ م م   )ْحِصنَ

ویخـرج االسـتفهام إلـى األمـر فـي حالـة كـون المخاطـب الموجـه إلیـه االسـتفهام  )١١( أي فاشكروا"
معاندًا أو كافرًا، ویكون األمر في هذه الحالة هو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام، ولم 

إال على هذه اآلیـة التـي  –السور المكیة  –موضوع الدراسة أقف في كالم الزحیلي فیما یخص 
 خرج االستفهام فیها عن معناه األصلي إلى معنى بالغي هو األمر.

                                                           
  .٨٦/٢الطارق:) ١(
  .٣٠/١٧٤الشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة و ) ٢(
  .٩٧/٢القدر: ) ٣(
  .٣٠/٣٣٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج  ) ٤(
  .١٠١/٣القارعة: ) ٥(
  ٣٠/٣٧٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .١٠١/١٠القارعة: ) ٧(
  .٣٧٨-٣٠/٣٧٦ة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقید) ٨(
  .٢٣٠/ ٤الكشاف: الزمخشري، ج) ٩(
  ٢١/١٠٨األنبیاء: ) ١٠(
  .١٧/١٤٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١١(
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 التمني: ×

  : ومثال ذلك لى الغرض البالغي التمني،إهام تفوقد یخرج االس

ْحيَ ْتَنَا اثْ َتَ (قوله تعـالى:  –
َ
ْ ِ َوأ نَا اثْ َتَ َمت 

َ
نَا أ َ  ُخـُروٍج قَا ُوا َر   ْ نَا بُِذنُو ِنَا َ َهْل إِ ْ ِ فَاْ َ َ

ن َسِ يٍل  ، )٢(یقول الزحیلي: " استفهام یراد به التمني، وأنهم یعلمـون أنهـم ال یخرجـون " .)١()م 
إال على هذه اآلیة  –السور المكیة  –ولم أعثر في كتاب الزحیلي فیما یخص موضوع الدراسة 

  ى المعنى البالغي التمني.التي خرج االستفهام فیها ال
   

  النداء:  -٣
 )٣(: "الصوت مثل الدعاء والرغـاء، وقـد نـاداه ونـادى بـه ونـاداه منـاداة ونـداًء أي صـاح بـه"النداء لغة

   )٤(" هو التصویت بالمنادى لیقبل، أو هو إقبال المدعو الى الداعي"وفي اصطالح البالغیین

َها ا   (ومثل ذلك قوله تعالى:  –   
َ
ُ ْم ال َ ِْطَمن ُ ْم ُسلَيَْماُن وَُجنُوُدُه يَا   ْمُل اْدُخلُوا َ َساِكنَ

ــُعُرونَ  ــْم ال  َْش والتنبیــه یعــد مــن األغــراض  .)٦(یقــول الزحیلــي: " فیهــا نــداء، وتنبیــه " )٥( )َوُه
  جد في حدود ما اطلعت علیه إال على هذه اآلیة. أالبالغیة التي یخرج إلیها النداء، ولم 

علـى أسـلوبي النهـي  –السـور المكیـة  –ي حـدود مـا اطلعـت علیـه فیمـا یخـص الموضـوع ولم أعثر ف
   والتمني.

  
   

                                                           
  .٤٠/١١غافر: ) ١(
  .٢٤/٨٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  ٦/١٥٦رب: ابن منظور، جلسان الع) ٣(
  .١٥٤مفتاح العلوم: السكاكي، ص) ٤(
  .٢٧/١٨النمل:) ٥(
  .١٩/٢٧١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
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  المبحث الثالث
  التقدیم والتأخیر

   )١(: "من قدم أي وضعه أمام غیره، والتأخیر نقیض ذلك"التقدیم في اللغة
ي الفصـاحة، وانقیـاده : "أحد أسالیب البالغة، فإنهم أتـوا بـه داللـة علـى تمكـنهم فـوهو عند البالغیین

ویخرج التقدیم والتأخیر إلى أغراض بالغیة عدة  .)٢(عذب مذاق"ألهم، وله في القلوب أحسن موقع و 
  منها 
  التخصیص:     -أوالً 

ُْت  (وذلك نحو قوله تعـالى:  – ِ تََو   إلفـادة (توكلـت)  یقـول الزحیلـي: "تقـدیم متعلـق )٣() َ َعَ  ا  
 ال علــــى غیــــره، ووثقــــت بــــه، فــــال أبــــالي وال أكــــف عــــن دعــــوتي الحصــــر، أي توكلــــت علــــى اهللا

وهـذا مـا عـده البالغیـون أحـد طـرق القصـر األربعـة وهـو ) ٤(ال " معظم علیكم أأورسالتي، سواء 
تقدیم ما حقـه التـأخیر، و الغـرض البالغـي الـذي یخـرج إلیـه التقـدیم والتـأخیر وهـو التخصـیص، 

ن القصـر یلتقـي إوالتقـدیم والتـأخیر، والـذي نقـول فیـه  وهذا ما یعرف بنقطة االلتقاء بـین القصـر
ویفتـــرق معـــه فـــي بقیـــة  ، مـــع موضـــوع التقـــدیم والتـــأخیر إذا خـــرج إلـــى أفـــادة التخصـــیص فقـــط

  .أغراضه البالغیة كالعنایة واالهتمام والتشویق وغیره

َ   ا َْمِصــُ   (ومـن ذلـك أیضــًا قولـه تعــالى فـي سـورة لقمــان:  – َ   َ ــرْ (  )إِ یقــول  )٥() ِجُعُ مْ إِ
  )٦( ال إلى غیري " ِإَليَّ الزحیلي: "  فیه تقدیم ما حقه التأخیر إلفادة الحصر، أي 

ــونَ  (ومثــل ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – ــْم تُرَْجُع َ  َر  ُ  ــم  إِ "تقــدیم الجــار والمجــرور  )٧() ُ 
  )٨( لالختصاص، أي إلیه ال إلى غیره مرجعكم یوم القیامة"

                                                           
  .٥/٣٥لسان العرب: ابن منظور، ج ) ١(
  . ٣/٢٢٣البرهان في علوم القرآن: الزركشي، ج ) ٢(
  . ١٠/٧١یونس: ) ٣(
  .٢٢٧-١١/٢٢٥في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر) ٤(
  .١٥-٣١/١٤لقمان: ) ٥(
  .١٤٢/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٣٢/١١السجدة: ) ٧(
  .٢١/١٩٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
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ْ  (ك قولــه تعــالى فــي ســورة ســبأ: وشــبیه مــن ذلــ – ــ   َك ــَك فَ ــرْ ، َوَر   ــَك َ َطه  ــَز ، َوِ يَابَ َوا ر ْج
ــاْهُجرْ  ومنــه  .)٢(یقــول الزحیلــي: " تقــدیم المفعــول بــه فــي هــذه اآلیــة إلفــادة االختصــاص" )١()فَ

  .)٣() ِإليالِف قَُر ٍْش  (أیضًا قوله تعالى: 

صـل: لیعبـدوا  رب هـذا "تقدیم مـا حقـه التـأخیر، واأل )٤( ) يِْت فَلْيَْعبُُدوا رَب  َهَذا اْ َ  (وقوله:  –
  .)٥( البیت، إلیالفهم رحلة الشتاء والصیف، فقدم اإلیالف تذكیرًا بالنعمة"

نَت َخْ ُ (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ْوِمنَا بِاْ َق  َوأ

ْح بَ ْنَنَا َوَ ْ َ قَ نَا اْ تَ ْنَا َر   ِ تََو   َ َ ا  
یقول الزحیلي: "تقدیم الجـار والمجـرور إلفـادة الحصـر، أي علیـه توكلنـا ال علـى  )٦() الَْفاِ ِ َ 

  )٧( غیره"
  

  العنایة واالهتمام:  -ثانیاً 

ًدا (ومتل ذلك قوله تعالى:  – وا َ ُ ُسج  بََو ِْه َ َ الَْعْرِش وََخر 
َ
یقـــــول الزحیلـــــي :  ) ٨()   َوَرَ َع أ

وأمــه أو خالتــه مــن بــاب التغلیــب، والســجود متقــدم علــى الرفــع علــى الســریر، "المــراد بأبویــه أبــوه 
لكن قدم الرفع لفظًا لالهتمام بتعظیمه أبویه، والسجود هنا ال سجود عبادة وتقدیس ولكن سجود 

  .)٩( االنحناء الذي هو تحیة الملوك والعظماء في زمنهم "

ََذ إِ (ومثل ذلك قوله تعالى:  –
يَْت َمِن ا  

َ
َرأ
َ
ُ وُن َعلَيِْه َوِ يالً أ نَت تَ

َ
فَأ
َ
یقـول  )١٠( ) ََهُه َهَواُه أ

الزحیلي : " قـدم المفعـول الثـاني علـى األول للعنایـة بـه، واألصـل: اتخـذ هـواه إلهـًا، بـأن أطاعـه 
  )١١( وبني علیه دینه، ال یسمع حجة، وال یبصر دلیًال"

                                                           
  .٧٤/٥،٤،٣المدثر:) ١(
  .٢٩/٢١٩یر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفس) ٢(
  ١٠٦/١قریش: ) ٣(
  ١٠٦/٣قریش: ) ٤(
  .٣٠/٤١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٧/٨٩األعراف:) ٦(
  .٩/٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .١٢/١٠٠یوسف: ) ٨(
  .٧٠-٦٨/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٢٥/٤٣الفرقان: ) ١٠(
  .٧٠/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
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  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سـورة العنكبـوت:  –
َ
ُ   أ رَْسـلْنَا فَ

َ
ـن أ َخْذنَا بَِذنِبـِه فَِمـنُْهم م 

 ً  جاء في اآلیة " تقدیم المفعول لالهتمام به، وفي اآلیـة إجمـال بعـد تفضـیل" )١() َعلَيِْه َحاِصبا

)٢  (  
ا فَْضًال  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –   َولَقد آتَ ْنَا َداُووَد ِمن 

َ
ْ َ َوأ ِ  َمَعُه َوالط  و 

َ
ا يَا ِجبَاُل أ   َ

 .)٤(بالمقدم وتشویق الى المؤخر" اً یقول الزحیلي: "قدم داود على المفعول اهتمام )٣()َ ُ اْ َِديدَ 
  

  تقویة الحكم وتقریره في نفس السامعین: -ثالثاً 

َهارِ  (وذلك نحو قوله تعالى:  – ُق ا   يُْل َسابِ ن تُْدرَِك الَْقَمَر َوال ا ل 
َ
ِ   ََها أ ْمُس يَ بَ َوُ    ال ا ش 

ُحون یقول الزحیلي: "قدم الفاعل على الفعل لتقویة النفي، وللداللة على أن   )٥() ِ  فَلٍَك  َْسبَ
وعلیه یكـون تقـدیم الفاعـل علـى  .)٦(الشمس مسخرة بأمر اهللا، ال تسیر في مدارها إال بإرادة اهللا"

  الفعل بغرض تقویة الحكم وتقریره في نفس السامعین.

  
   

                                                           
  .٢٩/٤٠العنكبوت: ) ١(
  .٢٠/٢٣٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  ٣٤/١٠سبأ: ) ٣(
  .٢٢/١٤٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٣٦/٤٠یس: ) ٥(
  .٢٣/١٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
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  عالمبحث الراب
  التعریف والتنكیر 

مـن التعریـف  وكـلُّ  )١(" المعرفة ما دل على شيء بعینه، والنكرة ما دل على شـيء ال بعینـه"  
لى أغراض بالغیة، فقد یأتي التعریف للتفخیم، أو التعظـیم، أو التحقیـر، أو الـذم، إوالتنكیر یخرجان 

وعیــة، أو للتشــویق، أو التقلیــل، أو أو غیــر ذلــك، كمــا قــد یــأتي التنكیــر للتعظــیم، أو التحقیــر، أو الن
لــى التعریــف والتنكیــر الــذي إوقــد أشــار الزحیلــي فــي تفســیره آلي القــرآن المكــي  .التكثیــر، أو التعمــیم

  یخرج لألغراض البالغیة التالیة: 

  التعمیم: -أوالً 
ُف َ ْفًسا إِال  وُْسَعَها َو َِذا قُلْتُْم فَاْعدِ (ومن ذلك قولـه تعـالى:  –

َ ل  ـْرَ  َال نُ  ُواْ َو َْو َ َن َذا قُ
ُرونَ  ـِه لََعل ُ ـْم تَـَذك  اُ م بِ ْوفُواْ َذِلُ ْم وَص 

َ
ِ أ یقـول الزحیلـي: " التنكیـر  )٢()َو َِعْهِد ا  

إلفادة العموم، أي ال یكلف اهللا نفسًا إال ما یسعها فعله، بأن تأتیه بال عسر وال حرج ،أي بقدر 
  .)٣( الطاقة والجهد"

ـا َرْ ًقـا (ك قولـه تعـالى: ومثـل ذلـ – رَْض َ َ تَ
َ
ـَماَواِت َواأل ن  ا س 

َ
يـَن َ َفـُروا أ ِ

َو َْم يَـَر ا  
َ
أ

ـونَ  ـال يُْؤِمنُ فَ
َ
ٍء َ   أ یقـول الزحیلـي : " التنكیـر ) ٤( )َ َفتَْقنَاُهَما وََجَعلْنَا ِمَن ا َْمـاء ُ   َ ْ

  .)٥(  ینبت النبات إال بالماء "ن كل حیوان من النطفة التي هي ماء، والإللتعمیم، حیث 

وَن (وشبیه من ذلـك قولـه:  – ت  َ ُهُم اْ َـاِ ُ إِن م 
فَ
َ
ن َ بِْلَك اْ ُْ َ أ "   )٦()َوَما َجَعلْنَا ِل ََ ٍ م 

    .)٧( التنكیر للتعمیم، حیث ینفي الحق سبحانه وتعالى الخلود في الدنیا ألحد من المخلوقات"

   

                                                           
    .٣٨٢ص:، معجم المصطلحات: أحمد مطلوب) ١(
  .٦/١٥٢األنعام: ) ٢(
  .٩٩- ٨/٩٣: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ٣(
  .٢١/٣٠األنبیاء: ) ٤(
  .١٧/٤٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٢١/٣٤األنبیاء: ) ٦(
  .٥٣- ١٧/٥١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
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  ویل: التعظیم والته-ثانیاً 
ـٍة َوُهـْم ال (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – ْ ـُر َوُهـْم ِ  َ ْفلَ

َ
ـ األ َ ِ ـِة إِْذ قُ نِذرُْهْم يَْوَم اْ َْ َ

َ
َوأ

ــونَ  ن النـاس فـي حیـاتهم ســاهون إیقـول الزحیلـي: " التنكیـر للتعظـیم والتهویــل، حیـث  )١()يُْؤِمنُ
  .)٢( غافلون، الهون معرضون عن التأهب للحساب، والتفكر باآلخرة"

ِ  ُخْ ٍ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة العصر:  – "التنكیر للتعظیم،  )٣( )إِن  اِإل َساَن لَ
  .)٤"(أي في خسر عظیم

َماء بَِما َ نُوا (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – َن ا س  ْهِل َهِذهِ الَْقْرَ ِة رِْجًزا م 
َ
إِن ا ُمِ  ُوَن َ َ أ

 .)٦"( لزحیلي: " التنكیر إلفادة التهویل، أي عذابًا عظیمًا شدیداً یقول ا) ٥()َ ْفُسُقونَ 
  

  التفخیم: -ثالثاً 
ا فَْضـًال  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –  )فضـالً (یقـول الزحیلـي: "تنكیـر )٧( ) َولََقْد آتَ ْنَا َداُووَد ِمن 

  .)٨( للتفخیم، أي فضًال عظیمًا"

َدهُ (: وعلــى هــذا النحــو جــاء قولــه تعــالى فــي ســورة الهمــزة – ــد  ــاًال وََع ــَع َم ي َ َ ِ
  "تنكیــر )٩()ا  

  .)١٠( للتفخیم، أي جمع ماًال كثیرًا" ) َماالً  (

ِبـ ٍ (ومنه أیضًا قولـه تعـالى:  – ـاٍب م    یقـول الزحیلـي: )١١( )طس تِلْـَك آيَـاُت الُْقـْرآِن َوِ تَ
  .)١٢(" التنكیر للتفخیم والتعظیم، أي كتاب عظیم الشأن رفیع القدر"

                                                           
  .  ٢١/٣٩األنبیاء:) ١(
  .١١- ١٧/٩عة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشری) ٢(
  .١٠٣/٢العصر: ) ٣(
  .٣٠/٣٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٢٩/٣٤العنكبوت: ) ٥(
  .٢٠/٢٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، الزحیلي، ج) ٦(
  .٣٤/١٠سبأ: ) ٧(
  .٢٢/١٤٧عة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشری) ٨(
  .١٠٤/٢الهمزة:) ٩(
  .٣٠/٣٩٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .٢٧/١النمل: ) ١١(
  .١٩/٢٥٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٢(
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ِفَ  ( (قوله تعالى:  ومن ذلك – اِس  َْستَْوفُونَ ١َو ٌْل ل لُْمَطف  يَن إَِذا اْكتَا ُواْ َ َ ا   ِ
"  .)١( )) ا  

 .)٢( من العذاب الشدید للمنقصین في الكیل أو الوزن" عظیمللتهویل والت )ویل(تنكیر 

  

  بیان الشدة: -رابعاً 
ن  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ْطَعَمُهم م 

َ
ي أ ِ

ـْن َخـوٍْف ا   حیـث یبـین  ،)٣( ) ُجـوٍع َوآَمـنَُهم م 
 .)٤( الزحیلي أن "الكلمتین جاء فیهما التنكیر لبیان شدتهما، أي جوع وخوف شدیدین"

  

  لى كثرة طرقه:إإیماء  -خامساً 
إیمـاء  )ذهـاب(یقـول الزحیلـي: "فـي تنكیـر  )٥( ) َو ِن ا َ َ َذَهاٍب بِهِ  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –

   )٦( طرقه، ومبالغة في اإلبعاد به"لى كثرة إ

فـي آیـة واحـدة فیمـا یخـص موضـوع الدراسـة السـور المكیـة وذلـك فـي قولـه  فقد ورد أما التعریف –
َمدُ  (تعـالى:  ُ ا ص  حیـث یقـول الزحیلـي: "تعریـف كـل منهمـا إلفـادة التخصـیص حیـث  )٧( ) ا  

ي قضـاء الحـوائج، متصـف بجمیـع ن اهللا غني بذاتـه كـریم رحـیم، تحتـاج إلیـه جمیـع الخالئـق فـإ
   )٨( صفات الكمال، ونعوت الجالل، ونعت عنه كل أنواع االحتیاج الى األخرین"

  

  

  

  

                                                           
  .٢/ ٨٣المطففین:) ١(
  .٣٠/١١والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة ) ٢(
  .١٠٦/٤قریش: ) ٣(
  .٣٠/٤١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٢٣/١٨المؤمنون: ) ٥(
  .١٨/٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .١١٢/٢اإلخالص: ) ٧(
  .٤٦٧- ٣٠/٤٦٤المنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٨(
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  المبحث الخامس
  اإلیجاز

اعتبـــر البالغـــة هـــي  العلمـــاء یعــد اإلیجـــاز مـــن أهـــم مســائل علـــم المعـــاني، ذلـــك أن بعــض
ض أشــیاخ العلــم فقــال: "هــو تقلیــل وحــد اإلیجــاز بعــول أبــو حیــان التوحیــدي فــي هــذا : "ویقــ، اإلیجــاز

ویقـول الثعــالبي فـي هــذا " إذا كـان اإلیجــاز كافیــًا ) ١(الكـالم مــن غیـر إخــالل؛ كأنـه إقــالل بـال إخــالل"
ویقــول أبــو هــالل العســكري فــي  )٢(كــان اإلكثــار عیبــًا، وٕاذا كــان اإلیجــاز مقصــرًا كــان اإلكثــار أبلــغ"

  .)٣(جز واالطناب في غیر خطل"كتابه الصناعتین: " البالغة اإلیجاز في غیر ع

: االختصــار، قــال ابــن منظــور فــي لســان العــرب: "أوجــز الكــالم اختصــره........ أمــا اإلیجــاز لغــة
    .)٤(وأوجزت الكالم قصرته"

وهـو مـا عبـر عنـه  )٥(" اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفـظ القلیـل أما اإلیجاز في تعریف البالغیین
     )٦( .لفظ أقل من المعنى مع الوفاء به وٕاال كان إخالال یفسد الكالمالجاحظ بقوله: أن یكون ال

التفسـیر المنیـر فـي  -: إیجـاز الحـذف، وٕایجـاز القصـر، وقـد ذكـر الزحیلـي فـي كتابـهواإلیجاز نوعـان
  اإلیجاز بنوعیه: القصر والحذف.  –العقیدة والشریعة والمنهج 

  أوًال: إیجاز الحذف: 
المعنى وال ینقصـه، وقـد یكـون المحـذوف جـزءًا مـن جملـة، أو وهو أن یحـذف مـا ال یخـل بـ

  جملة، أو أكثر مما سیأتي تفسیره.

واعلم أن الحذف علـى وجهـین: أحـدهما" أال یقـام شـيء مقـام المحـذوف، ویقول القزویني: "
  .)٧(والثاني: أن یقام مقامه ما یدل علیه"

                                                           
، ١بیروت، ط ، دار صادر،١٤٥البصائر والذخائر: أبو حیان التوحیدي، تحقیق: وداد القاضي، ص ) ١(

  م.١٩٨٨ - ه١٤٠٨
، ٢، الدار العربیة للكتاب، ط١/١٤٦التمثیل والمحاضرة: الثعالبي، تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو، ج) ٢(

  م١٩٨١ - ه١٤٠١
  ، تحقیق: مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، لبنان.٢٠٩ن: أبو هالل العسكري، ص الصناعتی) ٣(
  .٦/٨٨١لسان العرب: ابن منظور، ج ) ٤(
  .٨٨الطراز: یحیى بن حمزة العلوي، ص:) ٥(
  ،  دار الكتب العلمیة، بیروت.١/٥٤البیان والتبیین: عمرو بن بحر الجاحظ، ج  ) ٦(
  دار الكتاب اللبناني، لبنان. ، ١/٢٩٩خطیب القزویني، جاإلیضاح في علوم البالغة: ال) ٧(
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  حذف المفعول: - ١

ُ ُهُ (ومن ذلك قولـه تعـالى:  – َ ـآُؤُ ُم َوَ ْوَم َ ْ ْ ـَن ُ َ
َ
ُ ـواْ أ َ ْ

َ
يَن أ ِ يًعا ُ م  َ ُقوُل  ِ   ْم َ ِ

ــونَ  ــتُْم تَْزُ ُم ــَن ُكن ي ِ
شــركاء، یقــول الزحیلــي: "فیــه إیجــاز بالحــذف، أي تزعمــونهم  )١() ا  

كم من األصنام واألنداد المعبودة من دون اهللا، التي كنتم تزعمـون ؤ والمقصود هنا أي أین شركا
هـــم أولیـــاؤكم ونصـــراؤكم مـــن دون اهللا، ویشـــفعون لكـــم عنـــده، أیـــن هـــم فـــال یـــرون فـــي الـــدنیا أن

  .وعلیه فقد حذف المفعوالن األول هم في تزعمونهم وشركاء )٢(معكم"
  حذف الصفة: - ٢

ْن (ومن ذلك قوله تعـالى:  –
َ
رَدت  أ

َ
ـأ ْحـِر فَ ـوَن ِ  اْ َ َ نَـْت  َِمَسـاِكَ  َ ْعَملُ ُة فَ ِفينَ ا ا س  م 

َ
أ

ِ يبَهَ 
َ
ٍة َغْصـبًاأ ُخـُذ ُ   َسـِفينَ

ْ
ِلـٌك يَأ یقـول الزحیلـي: "فیـه إیجـاز  .)٣( )ا َوَ َن َوَراءُهـم م 

  .)٤(علیه")أعیبها(بالحذف، أي كل سفینة صالحة، لداللة 

ا الُْغالمُ  (وكذلك قوله تعالى فـي نفـس السـورة:  – م 
َ
"حـذف منـه لفـظ الكـافر، لداللـة قولـه  )٥( ) َوأ

بَ (تعالى: 
َ
َ َن أ ْ ِ فَ    .)٦" ()َواُه ُ ْؤِمنَ

  حذف الحال:  - ٣

یقـول الزحیلـي: "فیـه إیجـاز بالحـذف، أي  )٧()اْدُخلُوَها  َِسَالٍم آِمِن َ (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –
  .حیث حذف الحال )٨( یقال لهم: ادخلوها سالمین من اآلفات، مسلمًا علیكم"

  حذف االسم المجرور: - ٤

ْكَ ْ  (ومن ذلك قوله تعالى:  – َن اِإل ِس قَِد اْستَ یقول الزحیلي: " فیه إیجاز بالحذف،  )٩() تُم م 
 .)١٠( أي أفرطتم في إضالل وٕاغواء اإلنس"

    

                                                           
  ٦/٢٢األنعام: ) ١(
  .١٦٤- ٧/١٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .١٨/٧٩الكهف: ) ٣(
  .١٦/٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٨/٨٠الكهف:) ٥(
  .١٦/٦في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر) ٦(
  .١٥/٤٦الحجر: ) ٧(
  .٣٩- ١٤/٣٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٦/١٢٨األنعام: ) ٩(
  .٨/٣٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
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  حذف المضاف إلیه: - ٥

ـبَْعٍض  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  – َع َ ْعُضـنَا بِ یقـول الزحیلـي: " أي اسـتمتع بعـض  )١() اْسـتَْمتَ
نـس مـن الجـن قبـولهم وسـاوس اإلنس ببعض الجن، وبعض الجـن بـبعض اإلنـس، فاسـتمتاع اإل

الشیاطین وٕاطاعتهم لهم حتـى زنـوا وشـربوا الخمـور بـإغواء الجـن إیـاهم، أمـا اسـتمتاع الجـن مـن 
  .)٢( اإلنس بانهم تلذذوا بطاعة اإلنس وٕایاهم"

ـَال َ ْمِلُكـوَن َكْشـَف (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – ـِه فَ ن ُدونِ يَن َزَ ْمتُم م  ِ
قُِل اْدُعواْ ا  

ـ ـِو الً ا     ن اآلیـة فیهـا "إیجـاز بالحــذف، أي وال أحیـث یبـین الزحیلـي  )٣() َعـنُ ْم َوَال َ ْ
حیث حذف المضاف إلیه الضـر لداللـة مـا  .)٤( تحویل الضر عنكم، وقد حذف لداللة ما سبق"

  سبق.

  حذف المعطوف:  - ٦

ا ِيـَل تَِقـيُ ُم اْ َـر   (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  – أن اآلیـة فیهـا "إیجـاز  یبـین الزحیلـي  )٥() َ َ
بالحذف، أي والبرد، حذف الثـاني اسـتغناء بـاألول، ولكـن ذكـر الحـر لحاجـة العـرب فـي بالدهـم 

    )٦( الحارة الى اتقاء الحر، وما یقي الحر یقي البرد"
  حذف الفعل:  - ٧

ْفِسَك اْ َْوَم َعلَيَْك َحِس بًا (ومن ذلك قوله تعالى:  –  َكتَابََك َكَ  بِنَ
ْ
یقول الزحیلي:  )٧() اقَْرأ

  .)٨( " فیه إیجاز بالحذف، أي یقال له یوم القیامة اقرأ كتابك، أي كتاب عملك في الدنیا"

ـِه (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة طـه:  – ْ َ ُل إِ ُهْم ُ َي  إَِذا ِحبَا ُُهْم وَِعِصي 
لُْقوا فَ

َ
قَاَل بَْل أ

َها  َْسَ     
َ
 حیلي: "فیه إیجاز بالحذف، أي فألقوا فإذا حبالهم. یقول الز  )٩()ِمن ِسْحِرِهْم  

                                                           
  .٦/١٢٨األنعام: ) ١(
  .٤٣-٨/٣٧ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ٢(
  .١٧/٥٦اإلسراء: ) ٣(
  .١٥/١٠٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٦/٨١النحل: ) ٥(
  .١٩٨-١٤/١٩٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .١٧/١٤اإلسراء: ) ٧(
  .١٥/٣١نیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر الم) ٨(
  .٢٠/٦٦طه: ) ٩(
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لِْق َمـا ِ  يَِميِنـَك  (وكـذلك  –
َ
ًدا (ثـم قـال:   )١()  َوأ ـَحَرُة ُسـج  لِْ َ ا س 

ُ
ـأ فیـه إیجـاز  )٢() فَ

بالحذف، وهو فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا من السحر، فألقى السحرة سجدًا، وحسن 
   .)٣( عنى علیه"الحذف في الموضعین لداللة الم

ـا (وكذلك قوله تعالى فـي سـورة األحقـاف:  – ْ يَ ُ ُم ا   ُ ْم ِ  َحيَاتِ بَاتِ ْذَهبْتُْم َطي 
َ
 یقـول) ٤() أ

ــتم(الزحیلــي إیجــاز بالحــذف مــع التقریــع والتــوبیخ، أي یقــال لهــم  حیــث المحــذوف   )٥(")أذهب
   )یقال لهم أذهبتم(الفعل یقال لهم والتقدیر 

ــإِ الَْعِظــيمِ (فــي ســورة النبـأ: ومنـه قولــه تعــالى  – بَ یقــول الزحیلــي: " إیجــاز بحــذف  )٦() َعــِن ا  
   .)٧( الفعل، لداللة المتقدم علیه، أي یتساءلون عن النبأ العظیم"

ُ  (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – َ َ إِال  ا   ــْم ال إِ ــَل  َُه یقــول الزحیلــي : "إیجــاز  )٨( ) إَِذا ِ ي
  .)٩(ال إله إال اهللا، وحذف لداللة السیاق علیه"بالحذف، أي قولوا : 

  حذف جملة: - ٨

َك  (ومن ذلك قوله تعالى:  –  َْم نَُر  
َ
یقول الزحیلي: "إیجاز بالحذف، تقدیره: فأتیـا فرعـون  )١٠() أ

َك (فقاال له ذلك، فقال لموسى:   َْم نَُر  
َ
  .)١١()أ

ــارُ  (وكــذلك قولــه تعــالى فــي نفــس الســورة :  – َ  َه ــْل إِ رِْس
َ
یقــول الزحیلــي: " إیجــاز  )١٢()ونَ فَأ

 بالحذف، أي فأرسل جبریل الى هارون واجعله نبیًا یؤازرني ویعاضدني، فتتحقق أعباء الرسالة

                                                           
  .٢٠/٦٩طه: ) ١(
  .٢٠/٧٠طه:) ٢(
  .١٦/٢٣٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٤٦/٢٠األحقاف: ) ٤(
  .٢٦/٤١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٧٨/٢ النبأ:) ٦(
  .٣٠/٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٣٧/٣٥االصافات: ) ٨(
  .٢٣/٧٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
  .٢٦/١٨الشعراء: ) ١٠(
  .١٩/١٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
  .٢٦/١٣: الشعراء) ١٢(
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ویبـین الزجـاج أن هـذه اآلیـة قـد احتـوت علـي إیجـاز بحـذف جملـة" أي  )١( على الوجـه األكمـل"  –
فالزجــاج یؤكــد بــذلك أن  )٢(لیعیننــي ویــؤازرني علــى أمــري، وحــذف؛ ألن فــي الكــالم دلــیًال علیــه"

  .فت هي جملة مضمونها سبب لما تقدمالجملة التي حذ

ا َرآَهـا َ ْهـَ   (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – لِْق َعَصاَك فَلَم 
َ
یقـول الزحیلـي : "إیجـاز  .)٣() َوأ

  .)٤( بحذف، حذفت جملة فألقاها، فانقلبت حیة لداللة السیاق علیه"

ـا(فـي سـورة الـروم: ومنه أیضًا قوله تعالى  – َجاُؤوُهم بِاْ َ  نَاِت فَانتََقْمنَ
یبـین الزحیلـي  .)٥() فَ

  )٦( أن اآلیة فیها "إیجاز بالحذف، حذف منه: فكذبوهم واستهزؤوا بهم"

  حذف المبتدأ: - ٩

ــَماِل قَِعيــدٌ  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى:  – ــِن ا ش  ــِ  وََع یقــول الزحیلــي: "حــذف  )٧() َعــِن اْ َِم
  .)٨( ول لداللة الثاني علیه"عید، وعن الشمال قعید فحذف من األه عن الیمین قباإلیجاز، أصل

نَكُرونَ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –   .نتم قوم منكرونأیجاز بالحذف، أي "ا )٩( ) قَْوٌم م 

ــيمٌ (وكــذلك قولــه تعــالى:  – ــوٌز َعِق ــْت َعُج یجــاز بالحــذف، والمعنــى أنــا عجــوز إ )١٠( ) َوقَالَ
     )١١(قیم.ع
  لخبر: حذف ا -١٠

ُ ُ ْم ِعنَْدنَا ُزلَْ   (ومن ذلك قوله تعالى:  – ْوالُدُ ْم بِال ِ  ُ َقر 
َ
ُ ْم َوال أ ْ َوالُ

َ
 )١٢( ) َوَما أ

 یقول الزحیلي: " إیجاز بالحذف لداللة السیاق علیه، حذف خبر األول لداللة الثاني علیه، 

                                                           
  .١٩/١٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١(
  .٤/٦٦معاني القرآن وٕاعرابه،: الزجاج،ج) ٢(
  .٢٧/١٠النمل: ) ٣(
  .١٩/٢٦١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٣٠/٤٧الروم: ) ٥(
  .٢١/١٠٣عة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشری) ٦(
  .٥٠/١٧ق: ) ٧(
  . ٢٦/٢٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٥١/٢٥الذاریات:) ٩(
  ٥١/٢٩الذاریات: ) ١٠(
  .٢٧/٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
  .٣٤/٣٧سبأ: ) ١٢(
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   .)١( ندنا"والدكم بالذین یقربوكم عأأي ما أموالكم بالتي تقربكم، وال 

  حذف شبه جملة:  -١١

ــَواٍب  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة الزخــرف:  –  ْ
َ
ــٍب َوأ ــن َذَه یقــول  .)٢( )بِِصــَحاٍف م 

"بعد الكلمة األخیرة ما یسمى بحذف اإلیجاز، أي أكواب من ذهـب، وحـذف لداللـة مـا  الزحیلي:
 .)٣( قبله علیه

َ رْ  (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى فـي نفـس السـورة:  –
َ
ِ يَهـا أ یقـول الزحیلـي:" إیجـاز  )٤()نَـا ُمْ َ

والمعنى عندما خـالفوا ذلـك األمـر وفسـقوا وخرجـوا  )٥( بالحذف، أي أمرناهم بطاعة اهللا فعصموا"
  الطاعة وتمردوا، حق ووجب علیهم العذاب. عن

  حذف جواب الشرط: -١٢

ِ ِمن َ ْعِد مَ  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  – يَن َهاَجُرواْ ِ  ا   ِ
ـا َوا   ْ يَ ُهْم ِ  ا   َ ن  ـو  بَ ا ُظِلُمـواْ َ ُ

ْ َ ُ  َْو َ نُـواْ َ ْعلَُمـونَ 
َ
ْجُر اآلِخَرِة أ

َ
ًة َوأل یقـول الزحیلـي: "إیجـاز بحـذف جـواب  .)٦( ) َحَسنَ

   .)٧( الشرط، أي لو علموا لما آثروا الدنیا على اآلخرة"

  حذف بعض الجمل:  -١٣

َكُ ْم ِ  َسـَقَر يَ ََساَء ُوَن، (ومن ذلك قوله تعالى:  – یقـول  )٨( )َعـِن ا ُْمْجـِرِمَ ، َمـا َسـلَ
  أي قــــــائلین لهــــــم: مــــــا ســــــلككم فــــــي ســــــقر؟ لفهــــــم ، الجمــــــل بعــــــض الزحیلــــــي: "إیجــــــاز بحــــــذف

   .)٩( المخاطبین"
  

                                                           
  .٢٢/١٩٢لعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج *التفسیر المنیر في ا) ١(
  .٤٣/٧١الزخرف:) ٢(
  .٢٥/١٨١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٣(
  .١٧/١٦اإلسراء: ) ٤(
  .١٥/٣١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .٢٩/٤١العنكبوت: ) ٦(
  .٢١/٣٤ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر ف) ٧(
  .٤٢-٤١-٧٤/٤٠المدثر: ) ٨(
  .٢٩/٢٤١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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  حذف الحرف:  -١٤

ْو (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ُ وَن َحَرًضا أ  تَْذُكُر يُوُسَف َح   تَ

ُ
ُ وَن قَا ُواْ تَاهللا َ ْفتَأ تَ

حتـى تصـیر مریضـًا ضـعیف  "إیجاز بالحذف، أي واهللا ال تفتأ تذكر یوسف )١( )ِمَن ا َْهاِلِك َ 
   .)٢( و تموت"أالقوة، 

  ثانیًا: إیجاز القصر: 

ْ ــُر  ( مـن إیجــاز القصــر مــا فســره الزحیلــي فــي  قولــه تعــالى: –
َ
ــُق َواأل َال َ ُ اْ َلْ

َ
فیقــول   .)٣()أ

  )٤( ا یسمى " إیجاز القصر" وهو جمع المعاني الكثیرة باأللفاظ القلیلة.الزحیلي: في هذه اآلیة م
غیر هذه اآلیة التي احتوت على إیجاز  –السور المكیة  –ولم أجد فیما یخص موضع الدراسة 

  القصر. 
  

   

                                                           
  .١٢/٨٥یوسف: ) ١(
  .٤٦- ١٣/٣٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٧/٥٤األعراف:) ٣(
  .٨/٢٣٠نیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر الم) ٤(
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  المبحث السادس
  اإلطناب

الكـالم بـالغ فیـه، : "البالغة فـي المنطـق والوصـف مـدحًا كـان أو ذمـًا، وأطنـب فـي اإلطناب في اللغة
   .)١(: المبالغة في ذم واإلكثار فیه ...أطنب في الوصف إذا بلغ واجتهد"واإلطناب

المعنـــى یســـمى إطنابـــًا بشـــرط أن تكـــون هـــذه الزیـــادة لفائـــدة  عـــنن اللفـــظ إذا زاد أویتضـــح ممـــا ســـبق 
إلطنــاب فــي لــى إشــارات واضــحة لوجــود اإبالغیـة فیــه، وقــد أشــار الزحیلــي فــي كتابــه التفسـیر المنیــر 

  السور المكیة ومن ذلك: 
  

  أوًال: اإلطناب بذكر الخاص بعد العام: 
وقـد یــأتي اإلطنــاب بـذكر الخــاص بعــد العــام" وذلـك للتنبیــه علــى فضــله حتـى كأنــه لــیس مــن 

   .)٢(جنسه تنزیًال للتغایر في الوصف منزلة التغایر في الذات"

من اإلطناب في ضحة لوجود هذا النوع لى إشارات واإوقد اشار الزحیلي في التفسیر المنیر 
   م.آیات القرآن الكری

ـوَن (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – يـَن َ ْعَملُ ِ
ـ ا ُْمـْؤِمِنَ  ا   َ نُْه َوُ  َ   ُ ًسا َشِديًدا ِمن   

ْ
ُنِذَر بَأ   
ْجًرا َحَسنًا

َ
ن   َُهْم أ

َ
اِ َاِت أ ـَذ ا ( .)٣( )ا ص  َ ـا ُوا ا   يـَن قَ ِ

اَوُ نـِذَر ا   ُ  َوَ ً یقـول  )٤()   
أمـــا ، للكـــافرین ألن اإلنـــذار األول جـــاء عامـــاً  ،)٥(الزحیلـــي: "إطنـــاب بـــذكر الخـــاص بعـــد العـــام

   ن اهللا اتخذ له ولدا.أاإلنذار الثاني فهو للذین قالوا ب

ُه َوْهنً  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – م 
ُ
يِْه َ َلَتُْه أ يْنَا اِإل َساَن بَِواِ َ ا َ َ َوْهٍن َوفَِصاُ ُ َووَص 

َ   ا َْمِصـُ   يَْك إِ ِن اْشُكْر ِ  َو َِواِ َ
َ
یقـول الزحیلـي: "ذكـر الخـاص بعـد العـام  )٦()ِ  َ َمْ ِ أ

                                                           
  .٤/٦٤٧لسان العرب: ابن منظور، ) ١(
  .١٤٢معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص:) ٢(
  .١٨/٢الكهف:) ٣(
  .١٨/٤الكهف:) ٤(
  .١٥/٢٠١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٣١/١٤لقمان: ) ٦(
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فقـد ذكـر األم وهـي الخـاص  .)١(لزیادة العنایة واالهتمام باألم لمعاناتهـا فـي سـبیل تربیـة أوالدهـا"
 بعد العام الوالدین.

ُه ُكْرًها (تعالى: وكذلك قوله   م 
ُ
يْـهِ  (بعـد قولـه:   )٢( ) َ َلَتُْه أ يْنَا اِإل َساَن بَِواِ َ   )٣()َووَص 

   .)٤( من قبیل "ذكر الخاص بعد العام لزیادة العنایة باألم"

ا َ ُوُض َمَع اْ َائِِضَ   (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – يِن  ،َوُ ن  ُب  ِيَْوِم ا   َ ذ  ا نُ یقـول  )٥() َوُ ن 
  .)٦( الزحیلي: " خاص بعد عام وهو الخوض بالباطل مع الخائضین لتعظیم هذا الذنب"

وحُ  (ومن ذلك أیضًا  قوله تعـالى:  – َ ُة َوا ر  ُل ا َْمالئِ ْ رٍ  َ َ  
َ
ن ُ   أ ِهم م  إِْذِن َر   )  ٧()ِ يَها بِ

 . )٨( ه ولزیادة شرفه"ذكر الخاص بعد العام، حیث ذكر جبریل بعد المالئكة لتنویه بقدر "

رِْض ِمن َدآب ٍة (وكذلك قوله تعالى في سورة النحل:  –
َ
َماَواِت َوَما ِ  األ َوِ    َْسُجُد َما ِ  ا س 

َ ةُ    .) ١٠( حیث "عطف خاص على عام لتعظیم المالئكة وتكریمهم" )٩( ) َوا َْمآلئِ

اِت َو ِقَاَم ا ص   (وكـذلك قولـه تعـالى:  – َ ةِ فِْعَل اْ َْ َ ـِدينَ  الِة َو ِيتَاء ا ز  ـا َ بِ  )١١()َوَ نُوا َ َ
حیث عطف الصالة والزكاة على فعل الخیـرات مـن بـاب عطـف الخـاص علـى العـام للتفضـیل، 

 .)١٢( فإنهما من فعل الخیرات، وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعة مرتبتهما"

                                                           
  .١٥٣- ٢١/١٤٢فسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج الت) ١(
  .٤٦/١٥األحقاف:) ٢(
  ٤٦/١٥األحقاف:) ٣(
  .٢٦/٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٧٤/٤٦المدثر: ) ٥(
  .٢٩/٢٤١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٩٧/٤لقدر:ا) ٧(
  .٣٠/٣٣٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .١٦/٤٩النحل: ) ٩(
  .١٤/١٣٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .٢١/٧٣األنبیاء:) ١١(
  .١٧/٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٢(
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يَن آَمنُوا وَعَ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – ِ
اِ َاِت َوتََواَصْوا بِاْ َق  َوتََواَصْوا إِال  ا   ِملُوا ا ص 

 ِ ْ خاص بعد عام، فإن الصبر داخل فـي عمـوم  :یقول الزحیلي)بِاْ َق  (بعد قوله:  )١( )بِا ص 
 .)٢( الحق، إال أنه خصصه بالذكر لالهتمام به بعینه"

  

  ثانیًا: ذكر العام بعد الخاص: 
ــا َو ِلُْمــْؤِمِنَ  رَب  (ومـن ذلـك قولــه تعـالى: – ي  َو َِمــن َدَخــَل بَ ـْـِ َ ُ ْؤِمنً اْغِفــْر ِ  َو ـِـَواِ َ

ــاِت  ن المـؤمنین والمؤمنــات إ، حیــث )٤(یقـول الزحیلــي:" ذكـر العـام بعــد الخـاص"  )٣( )َوا ُْمْؤِمنَ
 لفظان یدخل فیهما كل ما ذكر قبلهما.  

ـاِ   (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – ـَن ا َْمثَ یقـول الزحیلـي:  )٥( )  َوالُْقـْرآَن الَْعِظـيمَ َسبًْعا م 
 )٦( "عطف عام وهو القرآن الكریم على خاص وهو الفاتحة"

ْ ُ ُ  (وكذلك قوله تعالى في سـورة الزخـرف:  –
َ
ْ ُفُس َوتََ   اْأل

َ
"عـام  )٧() َوِ يَها َما  َْشتَِهيِه اْأل

ـيِْهْم بِِصـَحاٍف  (بعـد خـاص هـو قولـه 
 اً ن للمـؤمنین فـي الجنـة أنواعـإیـث ح.)٨() ُ َطاُف َعلَ

مختلفة من المطاعم والمشارب، یقدم فیها الطعام والشراب بآنیة الذهب، والكوب، ولهم فیها من 
طعمة واألشربة وغیرها من األلبسة والمسموعات كل ما تطلبـه النفـوس وتهـواه كائنـا مـا ألوان األ

 )٩( ناظر الخالبة"كان، وكل ما یمتع األعین من المستلذات والمشاهد والم

ـْن َخـْ ٍ  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – نُفِسُ م م 
َ
ُ واْ أل "عـام بعـد  یقـول الزحیلـي:)١٠( )َوَما ُ َقد 

  )١١(خاص، عمم بعد ذكر الصالة والزكاة واإلنفاق لیشمل جمیع أعمال الخیر والصالح"

                                                           
  .١٠٣/٣العصر:) ١(
  .٣٠/٣٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٧١/٢٨نوح: ) ٣(
  .٢٩/١٤٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،: الزحیلي، ) ٤(
  .١٥/٨٧الحجر:) ٥(
  .١٤/٦٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٤٣/٧١الزخرف:) ٧(
  .٤٣/٧١الزخرف:) ٨(
  .١٨٤- ٢٥/١٨١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ) ٩(
  .٧٣/٢٠المزمل:) ١٠(
  .٢٩/٢٠٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
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ا (وكـذلك قولـه تعـالى:  – َ ـُة َصـف  وُح َوا َْمالئِ حیـث "عطـف عـام علـى  .)١( ) يَْوَم َ ُقوُم ا ر 
  )٢( خاص؛ ألن الروح هو جبریل علیه السالم، وهو من المالئكة، وأفرد بالذكر تنویهًا بقدره"

  

  ثالثًا: اإلطناب بالتكرار: 
یقول ابن األثیر في كتابه المثل السائر:" التكریر هو إیراد المعنى مرددًا فمنه ما یأتي لفائدة،   

فأمــا الــذي یــأتي لفائــدة فإنــه جــزء مــن اإلطنــاب... وأمــا الــذي یــأتي مــن  ومنــه مــا یــأتي لغیــر فائــدة،
  ومن اإلطناب بالتكرار ما یأتي:  )٣(التكریر لغیر فائدة فإنه جزء من التطویل"

ُسنَا َ يَاتاً َوُهْم نَآئُِموَن  (قوله تعالى:  –
ْ
ِ يَُهْم بَأ

ْ
ن يَأ

َ
ْهُل الُْقَرى أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ
َ
ْهُل الْ  ،أ

َ
ِمَن أ

َ
َو أ
َ
ُقَرى أ

ـونَ  ُسنَا ُضً  َوُهْم يَلَْعبُ
ْ
ِ يَُهْم بَأ

ْ
ن يَأ

َ
یقـول الزحیلـي: "تكـرار الجملـة لإلنـذار، وتحـذیر   )٤() أ

  .)٥( للكفار بأال یفتروا"

ـاُهْم ِمـْن (ومـن ذلـك أیضـًا  قولـه تعـالى:  – يْنَ ـا َوَ   ـٍة ِمن  يَن آَمنُوا َمَعُه بِرَْ َ ِ
يْنَا ُهوًدا َوا     َ

شـدید  األمـریقول الزحیلي: " إطناب، لتكرار لفظ اإلنجاء بقصـد بیـان أن  )٦( ) َغِليٍظ َعَذاٍب 
 .)٧( عظیم األهوال"

 َْســتَْعِجلُونََك ( )َو َْســتَْعِجلُونََك بِالَْعــَذاِب (ومـن ذلــك قولـه تعــالى فــي سـورة العنكبــوت:  –
بـذكر  اً فـي هـذه اآلیـة "إطنابـ أنیبـین الزحیلـي  )٨( )يَْوَم َ ْغَشـاُهُم الَْعـَذاُب (  ) بِالَْعَذاِب 

 .)٩( العذاب مرات بقصد اإلرهاب والتشنیع على المشركین"

وَ َِك ُهـُم ، َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُونَ (وكـذلك قولـه تعـالى:  –
ُ
ِهْم َوأ وَ َِك َ َ ُهًدى ِمْن َر  

ُ
أ

 )١٠( ) ا ُْمْفِلُحونَ 

                                                           
  .٧٨/٣٨النبأ: ) ١(
  .٣٠/٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  دار النهضة مصر.، ٢/٣٤٥المثل السائر: ابن األثیر، تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج )٣(
  .٧/٩٨األعراف:) ٤(
  .٩/١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .١١/٥٨هود:) ٦(
  .١٢/٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي،ج) ٧(
  .٢٩/٥٥،٥٤،٥٣ العنكبوت:) ٨(
  .٢١/١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٥- ٣١/٤لقمان: ) ١٠(
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لزیـــادة الثنـــاء علـــیهم  )أولئـــك(اســـم اإلشـــارة و  )هـــم(یقـــول الزحیلـــي: " إطنـــاب بتكـــرار الضـــمیر 
 .یر هم على سبیل اإلطناب بالتكرار، حیث كرر الضم)١"(وتكریمهم

ـا (ومن ذلـك قولـه تعـالى:   – ْ يَ ـاُة ا   ن ُ ُم اْ َيَ ِ  (ثـم قـال: )فَال َ ُغر  ـا   ن ُ م بِ َوال َ ُغـر 
  .بالتكرار اإلطنابغرنكم على سبیل ل یحیث كرر الفع )٣(بتكرار الفعل" "إطناب )٢( )الَْغُروُر 

ِهْم إِال  َمْقتًا َوال يَِز ُد  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – َوال يَِز ُد الَْ فِِر َن ُ ْفُرُهْم ِعنَد َر  
"إطناب لزیادة التشـنیع والتقبـیح علـى الكـافرین وكفـرهم،   )٤( ) الَْ فِِر َن ُ ْفُرُهْم إِال  َخَساًرا

  .)٥(دلیل على أن الكفر یستوجب أمرین هما البغض والخسران" والتكرار 

ْجـًرا  ()٦() ات ِبُعوا ا ُْمرَْسِل َ (ومن ذلك أیضًا قولـه:  –
َ
ُ ْم أ لُ

َ
 ) ٧( ) ات ِبُعـوا َمـن ال   َْسـأ

 ، حیث قرر الفعل اتبعوا على سبیل اإلطناب بالتكرار.)٨(إطناب بتكرار الفعل"" یقول الزحیلي:

ئَِدةً  (له تعالى: ومن ذلك قو  – فْ
َ
بَْصاًرا َوأ

َ
ْ َ  َ ـنُْهْم (ثم قال  ،) وََجَعلْنَا  َُهْم َسْمًعا َوأ

َ
َ َما أ

ئَِدُ ُهم فْ
َ
بَْصارُُهْم َوال أ

َ
یقول الزحیلي: "هذا من قبیل اإلطناب بتكرار اللفظ  )٩( ) َسْمُعُهْم َوال أ

  .)١٠( لزیادة التقبیح علیهم"

  (وكذلك قوله تعالى:  –
ُ
ن ُ ْطِعُمونِ َما أ

َ
ِر ُد أ

ُ
ْزٍق َوَما أ ن ر  "إطناب بتكـرار  )١١( ) ِر ُد ِمنُْهم م 

للنفـــي فــــي الحــــال، وال للنفــــي فــــي  )مــــا أریــــد(للمبالغــــة والتأكیــــد. ومـــا فــــي قولــــه  )أریــــد(فعـــل 
 .)١٢( االستقبال، ونفي الحال وهو الدنیا أولى من نفي االستقبال وهو في أمر اآلخرة"

                                                           
  .٢١/١٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١(
  ٣٥/٥فاطر: ) ٢(
  .٢٢/٢٢٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٣٥/٣٩فاطر: ) ٤(
  .٢٧٤-٢٢/٢٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .٣٦/٢٠یس:) ٦(
  .٣٦/٢١یس:) ٧(
  .٢٢/٣٠٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  ٤٦/٢٦األحقاف: ) ٩(
  .٢٦/٥٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .٥١/٥٧الذاریات:) ١١(
  .٤٩- ٢٧/٤٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٢(
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ْحَسـنُوا (تعـالى:   ومن ذلك أیضًا قولـه  –
َ
يـَن أ ِ
َساُؤوا بَِما َعِملُوا َوَ ِْزَي ا  

َ
يَن أ ِ
ْجِزَي ا   َ ِ

كًال من المحسن  إنیقول الزحیلي:" تكرار لفظ یجزي من قبیل اإلطناب، حیث  )١( ) بِاْ ُْسَ  
اء والمســـيء یجـــزى بعملـــه، فـــإن كـــان العمـــل خیـــرًا، كـــان الجـــزاء خیـــرًا، وٕان كـــان شـــرًا كـــان الجـــز 

 .)٢(شرًا"

َ ـر   (من ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  –
َ
ْدَ  َوأ

َ
ـاَعُة أ اَعُة َ وِْعـُدُهْم َوا س  "إطنـاب  )٣( )  بَِل ا س 

القیامـــة موعـــد عـــذابهم األخـــروي، ولـــیس هـــذا  إنبتكـــرار لفـــظ الســـاعة لزیـــادة التخویـــف، حیـــث 
ه مــن العــذاب، وٕانمــا هــو والقهــر هــو تمــام مــا وعــدوا بــ األســرالعــذاب الكــائن فــي الــدنیا بالقتــل و 

  .)٤( مقدمة من مقدماته، وعذاب القیامة أعظم وأنكى، وأشد مرارة من عذاب الدنیا"

َ َ  (تعالى فـي سـورة الواقعـة: سبحانه و وكذلك قوله  – ـ  ( )٥( ) ) فَارِْجِع اْ َ َ َ ُ م  ارِْجِع اْ َ
 ِ ْ َ  .)٧( والتذكیر""إطناب بتكرار الجملة مرتین لزیادة التنبیه  )٦() َكر 

ــةُ (وشــبیه مــن ذلــك قولــه تعــالى:  – ــةُ ، اْ َاق  ــا اْ َاق    یقــول الزحیلــي فــي هــذه اآلیــة:  )٨( )  َم
ألنهـــا تفـــزع النـــاس بـــاألفزاع  ؛"إطنـــاب بتكـــرار االســـم للتهویـــل والتعظـــیم، والتخویـــف مـــن أهوالهـــا

  وتعالى للتهویل من أمرها.والمقصود بالحاقة یوم القیامة، وقد كررها اهللا سبحانه  )٩( "األهوالو 

ا (وكذلك قوله تعالى في سورة الشـرح:  – إِن  َمَع الُْعْ ِ  ُْ ً
ـا، فَ ـ  ُْ ً  )١٠( )  إِن  َمـَع الُْعْ ِ

العسـر معـروف فهـو مفـرد، والیسـر  أن "إطناب بتكرار الجملة، لتثبیت معناها في النفوس، وبمـا
  .)١١( ألول عین الثاني، والیسر تعدد"منكر فهو متعدد، أي مع كل عسر یسران، فالعسر ا

                                                           
  .٥٣/٣١النجم:) ١(
  .١١٩-٢٧/١١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٥٤/٤٦القمر:) ٣(
  .١٨٣-٢٧/١٧٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٦٧/٣الملك:) ٥(
  .٦٧/٤الملك:) ٦(
  .٢٩/٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .٦٩/٢،١الحاقة:) ٨(
  .٨٦- ٢٩/٨٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٩٤/٦،٥الشرح:) ١٠(
  .٣٠/٢٩٣زحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ال) ١١(
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ِة الَْقْدِر  (وكـذلك قولـه تعـالى:  – نَزْ َاُه ِ  َ ْلَ
َ
ُة الَْقْدِر  ،إِن ا أ ْدَراَك َما َ ْلَ

َ
ُة الَْقـْدِر  ،َوَما أ َ ْلَ

لِْف َشْهرٍ 
َ
ْن أ "فیهـا إطنـاب لـذكرها ثـالث مـرات، للتفخـیم وزیـادة العنایـة بهـا كونهـا  )١() َخْ ٌ م 

  .)٢( لیلة الشرف والتعظیم، ولیلة الحكم والتقدیر"

"التكـرار  )٣( ) َ   َسوَْف َ ْعلَُموَن، ُ م  َ   َسـوَْف َ ْعلَُمـونَ  (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  –
   .)٤( للتنبیه على أن الثاني أبلغ من األول" )ثم(للتهدید واإلنذار، وعطف ب

ـْ ِ َوتََواَصْوا (وكذلك قوله تعالى:  – بتكـرار الفعـل، لزیـادة  إطنـاب" )٥( ) بِاْ َق  َوتََواَصـْوا بِا ص 
   ، حیث كرر الفعل تواصوا على سبیل اإلطناب بالتكرار.)٦"(العنایة به

َق  (ومن ذلك أیضـًا قولـه:  – اثَـاِت (  )َوِمن َ   َ ِسٍق  ( ) َ   َما َخلَ ف   )٧( ) َوِمن َ   ا  
   .)٨( طناب للتنبیه على قبح وشناعة هذه األوصاف"إت مرا )شر("تكرار كلمة 

  رابعًا: اإلطناب باالحتراس: 
واالحتـــراس فـــي تعریـــف البالغیـــین" هـــو أن یـــأتي بـــالمعنى الـــذي بـــدأ بـــه بجمیـــع المعـــاني   
   )٩(المتممـــة لصــحته المكملـــة لجودتــه مـــن غیـــر أن یخــل ببعضـــها وال یغــادر شـــیئًا منهـــا". المصــححة

َ يَْضاء (ي كتابه آیة واحدة قد احتوت على إطنابًا بـاالحتراس وهـو قولـه تعـالى: وقد ذكر الزحیلي ف
ــوٍء  ــْ ِ ُس ــْن َ    بشــيء یرفــع تــوهم غیــر  یــأتي أن حیــث یقــول الزحیلــي: "فیــه احتــراس: وهــو )١٠()ِم

مــن غیــر (ألوهــم أن ذلــك مــن بــرص أو بهــق، فــاحترس بقولــه  )بیضــاء(المــراد، فلــو اقتصــر علــى 
   )١١( ")سوء

  
                                                           

  .٩٧/١القدر:) ١(
  .٣٠/٣٣٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .١٠٢/٤،٣التكاثر:) ٣(
  .٣٠/٣٨٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٠٣/٣العصر:) ٥(
  .٣٠/٣٩٢ي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیل) ٦(
  .١١٣/٤،٣،٢الفلق:) ٧(
  .٣٠/٤٧٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  ، دار المعارف، القاهرة.١٤٣إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطیب الباقالني، تحقیق: السید صقر، ص:) ٩(
  .٢٠/٢٢طه:) ١٠(
  .١٦/٢٠١ج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه) ١١(
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  ًا: اإلطناب بالتتمیم:خامس
ومـن ذلـك قولـه  )١("وهـو أن یـؤتى فـي كـالم ال یـوهم خـالف المقصـود بفضـله، تفیـد نكتـه"  

ُ ن ِ  َصـْخَرةٍ (تعـالى:  َ لَِطيـٌف  َ تَ ُ إِن  ا   ِت بَِهـا ا  
ْ
رِْض يَـأ

َ
ْو ِ  األ

َ
ـَماَواِت أ ْو ِ  ا س 

َ
أ

م، تمـــم خفـــاء األشـــیاء فـــي نفســـها بخفـــاء مكانهـــا، یقـــول الزحیلـــي: "هـــذا مـــن بـــاب التتمـــی )٢()َخِبـــ ٌ 
والمقصود من اآلیة بیان سعة علم اهللا، فهو یعلم الغیب والشهادة، ویطلع على جمیع أعمال عبـاده، 

   )٣( لموافاتهم بجزائها یوم القیامة"
  

  سادسًا: اإلطناب بالتذییل:  
مـن لـم یفهمـه ویتوكـد عنـد المترادفة على المعنى بعینه حتى یظهـر ل األلفاظ" وهو إعادة   

ُ ْم رَِحيًما (ذلـك قولـه تعـالى:  نومـ )٤(من فهمه" یقـول الزحیلـي: "تـذییل كالتعلیـل  )٥() إِن ُه َ َن بِ
. وهـذا علـى سـبیل اإلطنـاب بالتـذییل، ولـم )٦(لما سبق من تسییر السفن بقصد التجارة وطلـب الـرزق"
  إال على هذه اآلیة.  –السور المكیة  –أعثر في كتاب الزحیلي فیما یخص موضوع الدراسة 

  

  سابعًا: اإلطناب باالعتراض: 
أكثـر ال محــل  أو"وهـو أن یـؤتى فــي أثنـاء الكـالم أو بــین كالمـین متصـلین معنــى بجملـة   

َحانَُه َو َُهـم (، ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل: )٧(لها من اإلعراب َوَ َْعلُوَن ِ   اْ َنَاِت ُسبْ
ــ ــا  َْش حیــث یقــول الزحیلــي هــذا: "اعتــراض لتعجیــب الخلــق مــن هــذا الجهــل الفاضــح  )٨()تَُهونَ م 

   .)٩(القبیح"

   

                                                           
  .٢٠٥اإلیضاح: الخطیب القزویني، ص:) ١(
  .٣١/١٦لقمان:) ٢(
  .١٤٩-٢١/١٤٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٣٧٣الصناعتین: أبو هالل العسكري، ص: ) ٤(
  .١٧/٦٦اإلسراء:) ٥(
  .١٥/١٢٠حیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الز ) ٦(
  .٢٣٠جواهر البالغة: أحمد الهاشمي، ص) ٧(
  .١٦/٥٧النحل:) ٨(
  .١٤/١٥١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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  المبحث السابع
  الذكر والحذف

   :حیث ورد الحذف في كتاب الزحیلي في كثیر من اآلیات القرآنیة ومن ذلك

ـيِهمْ  (قوله تعالى في سـورة الفاتحـة:  – اآلیـة  أنلزحیلـي حیـث یبـین ا )١() َغِ  ا َمغُضـوِب َعلَ
  .)٢(فیها "حذف، تقدیره: غیر صراط المغضوب علیهم"

ْجـرٍ  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
ـِه ِمـْن أ  ُُهْم َعلَيْ

َ
"علـى حـذف مضـاف، أي ومـا  )٣() َوَما  َْسأ

تسألهم على تبلیغ القرآن الكـریم مـن أجـر، بـل تفعلـه ابتغـاء وجـه اهللا ونصـحًا لخلقـه، فمـا علـیهم 
  .)٤( دعوتك؛ ألنك ال تقصد إال اتباع أمر ربك ونصحهم الخالص"إال االستجابة ل

ـَماَواُت  (وكذلك قولـه تعـالى فـي سـورة إبـراهیم:  – رِْض َوا س 
َ
رُْض َ ـْ َ األ

َ
ُل األ  )٥() يَْوَم ُ بَد 

  .)٦(یقول الزحیلي: "حذف منه" والسماوات تبدل غیر السماوات" لداللة " غیر األرض"

اِت  (ومن ذلك قوله تعالى:  – أي نسـارع لهـم بـه  )بـه(حیـث "حـذف  )٧()  َُساِرُع  َُهْم ِ  اْ َْ َ
 .)٨( في الخیرات، وحذف لطول الكالم"

رُْض َوَمـن ِ يَهـا إِن ُكنـتُْم َ ْعلَُمـونَ  (وكذلك قوله تعـالى:  –
َ
"أي إن كنـتم  )٩( )قُل   َمـِن األ

یه، وهـذا اسـتهانه بهـم، وتقریـر تعلمون ذلك فأخبروني عنه، حذف جواب الشرط لداللة اللفظ عل
 .)١٠( "یمكن إنكاره ممن له شيء من العلملفرط جهالتهم، وٕالزام بما ال 

   

                                                           
  .١/٧الفاتحة: ) ١(
  .١/٥٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  . ١٢/١٠٤یوسف: ) ٣(
  .٨٠-١٣/٧٧یر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المن) ٤(
  .١٤/٤٨إبراهیم:) ٥(
  .١٣/٢٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٣/٥٦المؤمنون: ) ٧(
  .١٨/٥٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٢٣/٨٤المؤمنون: ) ٩(
  .١٨/٨٥المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر) ١٠(
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حذف جواب "لو" للتهویل،  )١()َو َْو تََرى إِِذ ا ُْمْجِرُ ونَ (وكذلك قوله تعالى في سورة السجدة:  –
  .)٢( أي لرأیت أمرًا مهوًال"

ِهـمْ وَ  (ومن ذلك قوله تعالى في سـورة سـبأ:  – ـوَن ِعنـَد َر   ا ُِموَن َ ْوقُوفُ  )٣()  َْو تََرى إِِذ الظ 
  .)٤( "حذف الجواب للتهویل، أي لو رأیت حالهم، لرأیت أمر مریعا مهوًال"

َن َ ُ ُسوُء َ َمِلِه فََرآُه َحَسنًا (وكذلك قوله تعالى:  – َ َمن ُز  
َ
"حذف الجواب لداللة اللفظ  )٥() أ

َ  (لــــه ســــوء عملــــه؟ ودل علــــى المحــــذوف بقیــــة اآلیــــة: علیــــه، أي كمــــن لــــم یــــزین  ــــإِن  ا  
فَ

  .)٦(")...يُِضل  

ى (ومن ذلك قوله تعالى:  – َق فََسو  َر َ َهـَدى (وقوله:   )٧( ) َخلَ ـد  "حـذف المفعـول   )٨( ) قَ
  .)٩(لیفید العموم؛ ألن المراد: خلق كل شيء فسواه، وقدر كل شيء فسواه"

ـَ   (ورة اللیل: وكذلك قوله تعالى في س – ْ َطـى َوا  
َ
ـا َمـن أ م 

َ
حـذف المفعـول إلفـادة ) "١٠()فَأ

 .)١١( التعمیم وٕاطالة التأمل"

یقـول الزحیلـي: "حـذف جـواب "لـو"  )١٢()  َْو َ ْعلَُموَن ِعلْـَم اْ َِقـ ِ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  –
 )١٣( للتهویل والتفخیم، أي لرأیتم ما یدهش ویفزع"

  

  
                                                           

  .٣٢/١٢السجدة: ) ١(
  .٢١/١٩٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٣٤/٣١سبأ: ) ٣(
  .٢٢/١٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٣٥/٨فاطر:) ٥(
  .٢٢/٢٢٨ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ٦(
  .٨٧/٢األعلى: ) ٧(
  .٨٧/٣األعلى: ) ٨(
  .٣٠/١٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٩٢/٥اللیل: ) ١٠(
  .٣٠/٢٦٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
  .١٠٢/٥التكاثر:) ١٢(
  ٣٠/٣٨٣تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جال) ١٣(
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  المبحث الثامن
  الكالم عن مقتضى الظاهرخروج 

  أوًال: االلتفات: 
ـــــةً    : "یقـــــال: لفـــــت وجهـــــه عـــــن القـــــوم، صـــــرفه، والتفـــــت التفاتـــــا وتلفـــــت الـــــى االلتفـــــات لغ

الشــــيء والتفــــت إلیــــه: صــــرف وجهــــه إلیــــه، ویقــــال: لفــــت فالنــــًا عــــن رأیــــه، أي صــــرفته عنــــه، ومنــــه 
  .)١(االلتفات"

عـن یمینـه وشـماله، فهـو یقلـب  نسـاناإل: " مـأخوذ مـن التفـات أما االلتفات عند البالغیـین
بوجهـــه تـــارة هنـــا، وتـــارة هنـــاك، وكـــذلك هـــذا النـــوع مـــن الكـــالم؛ ألنـــه ینتقـــل إلیـــه مـــن صـــیغة أخـــرى 

   .)٢(حاضر" إلىغائب، أو من غائب  إلىكاالنتقال من خطاب حاضر 
الغیبـة، وكـذلك االلتفـات مـن الغیبـة  إلـىمنهـا االلتفـات مـن الخطـاب  صـور عـدةولاللتفات 

التكلم، ومنها االلتفات مـن  إلىالخطاب، ومن الخطاب  إلىالخطاب، ومنها االلتفات من التكلم  ىإل
معظــم  -التفســیر المنیــر –تابــه الغیبــة، وقــد ذكــر الزحیلــي فــي ك إلــىالــتكلم، ومــن الــتكلم  إلــىالغیبــة 
  االلتفات.  صور

  االلتفات من الخطاب الى الغیبة: -١

رُِحواْ بَِها َجاءْ َها ِر ـٌح (نس: ومن ذلك قولـه تعـالى فـي سـورة یـو  –
ٍة َوفَ بَ وََجَر َْن بِِهم بِِر ٍح َطي 

َ ُ ِْلِصـَ  َ ُ  ِحـيَط بِِهـْم َدَعـُواْ ا  
ُ
ُهْم أ   

َ
واْ   َ ِصٌف وََجاءُهُم ا َْمْوُج ِمن ُ   َمَ ٍن َوَظن 
ـا ُكوَ ن  ِمـَن ا ش   َيْ َنَا ِمْن َهِذهِ َ َ

َ
ِ ْ أ يَن لَ یقـول الزحیلـي: فیـه "التفـات عـن  )٣( )ِكِر نَ ا  

الخطــاب الــى الغیبــة، لزیــادة التقبــیح والتشــنیع علــى الكفــار، لعــدم شــكرهم النعمــة، وللتعجــب مــن 
  )٤(حالهم واإلنكار علیهم"

أما الزجـاج فیقـول: " ابتـداء الكـالم خطـاب، وبعـد ذلـك إخبـار عـن غائـب؛ ألن مـن أقـام الغائـب 
من الزحیلـي والزجـاج  وواضح من خالل قول كلٍّ  )٥(ن یرده الى الغائب"مقام من یخاطبه جاز أ

  الغیبة.  إلىبأن اآلیة قد احتوت على التفات من الخطاب 

                                                           
  .٥/٣٧٩لسان العرب: ابن منظور، ج ) ١(
  .٢/١٦٧المثل السائر: ابن األثیر، ج) ٢(
  .١٠/٢٢: یونس) ٣(
  .١١/١٤٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٣/١١معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج) ٥(
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ــنَُهمْ  (: األنبیــاء ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى فــي ســورة – ــَرُهْم بَ ْ  ْ
َ
ــوا أ ُع ــا  َوَ َقط  َ ْنَ  إِ

  ُ
 )٢(آخرین للتقبیح" إلىة كأنه ینقل عنهم ما أفسدوه الغیب إلى"التفات من الخطاب  )١()َراِجُعونَ 

 ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغیبة

ِة  ََسبًا (ومنه قوله تعالى في سورة الصافات:  – ن  ـُة  وََجَعلُوا بَ ْنَُه َوَ ْ َ اْ ِ ن  َولََقْد َعِلَمِت اْ ِ
ـونَ  ُهْم  َُمْحَ ُ الغیبـة،  إلـىبـین الزحیلـي أن اآلیـة احتـوت علـى "التفـات مـن الخطـاب ی )٣()إِ  

  .)٤(: وتجعلون، لإلهمال واإلبعاد من رحمة اهللا"األصلو 

ْعَرُضــوا (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
ـإِْن أ

ـَل َصــاِعَقِة َ ٍد  فَ ثْ ُ ْم َصــاِعَقًة م  نـَذْرتُ
َ
َ ُقـْل أ

ئِن ُ ْم َ َ  (بعد قوله:  )٥()َوَ ُمودَ 
َ
الغیبة، إظهارًا  إلى"التفات من الخطاب  )٦() ْ ُفُرونَ قُْل أ

لعــدم المبــاالة بهــم واالســتخفاف بشــأنهم، ففــي دعــوتهم لإلیمــان خوطبــوا اجتــذابًا لهــم، وفــي حــال 
  )٧( إعراضهم عن اإلیمان بعد البیان، أهملوا"

ُ ـ (ومنه قوله تعالى في سورة الزخـرف:  – ا ُمْ ِ إِنـ 
ْ ـًرا فَ

َ
بَْرُ ـوا أ

َ
ْم أ
َ
یقـول الزحیلـي:  )٨() ونَ أ

ُ ْم  ِلَْحق  َ رُِهونَ  لََقْد ِجئْنَاُ م ("التفات من الخطاب في قوله:  َ َ ْ
َ
ِ ن  أ  )٩()بِاْ َق  َولَ

   )١٠(الغیبة لإلشعار بأن اإلبرام أسوأ من كراهتهم للحق" إلى

"التفات من الخطاب  )١١() يِن َهَذا نُُز ُُهْم يَْوَم ا   (وكذلك أیضًا قوله تعالى في سورة الواقعة:  –
بُونَ  (الغیبـة، تحقیـرًا لهـم بعـد قولـه تعـالى:  إلى وَن ا ُْمَكـذ  ـال  َهـا ا ض    

َ
 )١٢() ُ ـم  إِن ُ ـْم  

  )١٣(فاألصل أن یقول هذا نزلكم"
                                                           

  .٢١/٩٣األنبیاء: ) ١(
  .١٧/١٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٣٧/١٥٨الصافات: ) ٣(
  .٢٣/١٤٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٤١/١٣فصلت:) ٥(
  .٤١/٩فصلت:) ٦(
  .٢٤/٢٠١زحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ال) ٧(
  .٤٣/٧٩الزخرف:) ٨(
  .٤٣/٧٨الزخرف:) ٩(
  .٢٥/١٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .٥٦/٥٦الواقعة:) ١١(
  .٥٦/٥١الواقعة:) ١٢(
  .٢٧/٢٥٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٣(
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  االلتفات من الغیبة الى الخطاب:  -٢

وِْعَظًة َو َ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة األعراف:  – ٍء م  ٍة َ ْ ُخْذَها بُِقو  ٍء فَ ْفِصيالً ل ُ   َ ْ
ِر ُ ْم َداَر الَْفاِسـِق َ 

ُ
ْحَسـِنَها َسـأ

َ
ُخُذواْ بِأ

ْ
ُ ْر قَْوَ َك يَأ

ْ
  فیـه "التفـات مـن الغیبـة أي  )١()َوأ
   .)٢(الخطاب، للمبالغة في الحض على انتهاج طریق الصالحین" إلى )سأریهم (

ْ ِرهِ َ َ َمـن  ََشـاء (ومن ذلك قوله تعالى فـي سـورة النحـل:  –
َ
وِح ِمْن أ َ َة بِا ْر  ُل ا َْمآلئِ   َ ُ

ُقونِ  ــا   ــاْ فَ نَ
َ
َ َ إِال  أ ــُه َال إِ ن 

َ
ــِذُرواْ   ن

َ
ْن أ

َ
ــاِدهِ أ ــْن ِعبَ خطــاب  إلــىفیــه "التفــات الغیبــة )٣()ِم

  .)٤(المستعجلین، والمقصود فاتقوا عقابي لمن خاف أمري وعبد غیري"

َ ِْه تُرَْجُعونَ (وكذلك قوله تعالى:  –  اْ َلَْق ُ م  يُِعيُدُه ُ م  إِ
ُ
ُ َ بَْدأ  إلـى"التفات من الغیبـة ) ٥()ا  

األلوســــي "وكــــان  -روح المعـــاني -ویقــــول صـــاحب كتــــاب )٦(الخطـــاب للمبالغــــة فـــي المقصــــود"
الظــــاهر یرجعــــون بیــــاء الغیبــــة إال أنــــه عــــدل عنــــه إلــــى خطــــاب المشــــركین لمكــــافحتهم بالوعیــــد 

للمبالغة في الوعید والترهیب وقرأ  التفاتتهم بالتهدید وٕایهام إن ذلك مخصوص بهم فهو ومواجه
 . )٧(أبو عمرو وروح یرجعون بیاء الغیبة كما هو الظاهر" 

ـْمَع (وكذلك قوله تعـالى فـي سـورة السـجدة:  – ُ ُم ا س  وِحِه وََجَعَل لَ اُه َوَ َفَخ ِ يِه ِمن ر  ُ م  َسو 
 
َ
بَْصاَر َواأل

َ
ـا  َْشـُكُرونَ َواأل ئَِدَة قَِلـيًال م  الخطـاب، وكـان  إلـى فیـه "التفـات مـن الغیبـة )٨()فْ

                                                           
  .٧/١٤٥األعراف:) ١(
  .٩/٨١نیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر الم) ٢(
  ١٦/٢النحل: ) ٣(
  .٨٦- ١٤/٨٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٣٠/١١الروم: ) ٥(
  .٢١/٥٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
دار الفكر للطباعة والنشر، ، ٢١/٢٤السبع المثاني: األلوسي، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و ) ٧(

  .١٩٨٧ - ه١٤٠٨
  . ٣٢/٩السجدة:) ٨(
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األصل أن یقال: وجعل له فعدل الى ضمیر الجماعة، مراعاة لخطاب اإلنسان الذي صار حیًا 
  .)١(بنفخ الروح فیه مع ذریته"

رِْض  (ومـن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  –
َ
َغـْ ِ اْ َـق  َو َِمـا ُكنـتُْم  بَِما ُكنـتُْم َ ْفرَُحـوَن ِ  األ بِ

  .)٣(الخطاب للمبالغة في التوبیخ" إلى"التفات من الغیبة  )٢( ) َ ْمرَُحونَ 

ُ ُم اْ َنُونَ (ومنه أیضًا قوله تعالى في سورة الطور:  – ْم َ ُ اْ َنَاُت َولَ
َ
یقول الزحیلي في ) ٤() أ

ادة التــوبیخ والتقریــع لهــم، أي تجعلــون هللا الخطــاب لزیــ إلــىهــذه اآلیــة: "فیــه التفــات مــن الغیبــة 
    .)٥(البنات، وتخصون أنفسكم بالبنین؟"

ْوَ   (وكذلك قوله تعالى في سورة القیامة:  –
َ
ْوَ   ََك فَأ

َ
الخطـاب،  إلـى"التفات مـن الغیبـة  )٦() أ

  .)٧(تقبیحًا له وتهجینًا"

ـُه يَـز    وَ  (تـم قـال:  )٨()...َع ََس َوتََو    (ومنه وقوله تعـالى:  – یبـین  )٩()َمـا يُـْدِر َك لََعل 
الخطـاب داللـة علـى مزیـد اإلنكـار، وزیـادة فـي العتـاب،  إلـىهذا "التفات مـن الغیبـة  أنالزحیلي 

الـى العنایـة بشـأن األعمـى، كمـن یشـكو جانیـًا بطریـق  -صـلى اهللا علیـه وسـلم -وتنبیهًا للرسول
 .)١٠(بالتوبیخ" الغیبة، وهو حاضر، ثم یقبل على الجاني مواجهاً 

ــيمَ  (ومنــه قولــه تعــالى:  – ــوَن اْ َ ِ ْ ِرُ  ــل ال  تُ  إلــى"التفــات مــن ضــمیر الغائــب  )١١() َ   بَ
  .)١٢( الخطاب زیادة في التوبیخ والعتاب، واألصل أن یقال: كال بل ال یكرمون"

                                                           
  .٢١/١٨٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١(
  .٤٠/٧٥غافر: ) ٢(
  .٢٤/١٦١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٥٢/٣٩الطور:) ٤(
  .٨١- ٢٧/٧٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .٧٥/٣٤القیامة: ) ٦(
  .٢٩/٢٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .٨٠/١عبس: ) ٨(
  .٨٠/٣عبس: ) ٩(
  .٣٠/٥٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
  .٨٩/١٧جر: الف) ١١(
  .٣٠/٢٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٢(
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ـــدُ  (وكـــذلك قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة الفاتحـــة:  – ـــاَك َ ْعبُ    إلـــىیبـــة فیـــه "التفـــات مـــن الغ )١() إِي 
 .)٢( الخطاب"

  االلتفات من التكلم الى الخطاب: -٣ 

ـَك  (ذكر الزحیلي هذا االلتفات في تفسیره للقرآن الكریم ومن ذلك قوله تعـالى:  – َخـَذ َر  
َ
 َو ِْذ أ
 َْسُت بَِر  ُ ْم قَا

َ
نُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َ َ أ

َ
تَُهْم َوأ  ُوا بََ  َشِهْدنَا ِمْن بَِ  آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذر   

ا َ ْن َهَذا َ فِِل َ  ْن َ ُقو ُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة إِن ا ُكن 
َ
المخاطـب،  إلـىفیه "التفات من المتكلم  )٣()أ
   )٤( : وٕاذ أخــــــــــذنا، والمقصـــــــــــود تعظــــــــــیم شــــــــــأن الرســـــــــــول بتوجیــــــــــه الخطــــــــــاب لـــــــــــه"األصــــــــــلو 

  فیمــــا یخــــص  -لمنیــــرالتفســــیر ا -ولــــم اجــــد فــــي حــــدود مــــا اطلعــــت علیــــه مــــن كتــــاب الزحیلــــي
 إلـىإال علـى هـذه اآلیـة التـي احتـوت علـى التفـات مـن الـتكلم  -السور المكیة -موضوع الدراسة

  الخطاب. 
  االلتفات من الغیبة الى التكلم:  -٤

ُهْم يَـْوَم الِْقيَاَمـةِ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ُ ُ َ َ وَُجـوِهِهْم ُ ْميـاً َوُ ْ مـاً وَُصـّماً  َوَ ْ
َواُهمْ 

ْ
ً  َمأ ُم ُ  َما َخبَْت زِْدنَاُهْم َسـِع ا الـتكلم، اهتمامـًا بـأمر  إلـى "التفـات مـن الغیبـة )٥()َجَهن 

  .)٦( الحشر"

ُ ـْم ِ يَهـا  (وكذلك قوله تعالى في سورة طه:  – رَْض َ ْهًدا وََسـلََك لَ
َ
ُ ُم األ ي َجَعَل لَ ِ

ا  
ْخرَْجنَا بِ 

َ
َماء َماء فَأ نَزَل ِمَن ا س 

َ
بَاٍت َشـ   ُسبًُال َوأ ن    ْزَواًجا م 

َ
"التفـات مـن الغیبـة  )٧() ِه أ

الــتكلم، علــى الحكایــة لكــالم اهللا تعــالى، للتنبیــه علــى مــا فیــه مــن الداللــة علــى كمــال القــدرة  إلــى
 .)٨( والحكمة، ولإلشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد األشیاء المختلفة لمشیئته"

                                                           
  .١/٥الفاتحة:) ١(
  .١/٥٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،: الزحیلي، ج) ٢(
  .٧/١٧٢األعراف: ) ٣(
  .٩/١٥٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٧/٩٧: اإلسراء) ٥(
  .١٥/١٦٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٠/٥٣طه:) ٧(
  .٢٢٢-١٦/٢٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
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نَزْ َا َوهُ (ومنه قوله تعالى في سورة الفرقـان:  –
َ
َ اَح  ُْ اً َ ْ َ يََدْي رَْ َِتِه َوأ رَْسَل ا ر 

َ
ي أ ِ

َو ا  
 ً َماِء َمـاًء َطُهـورا َ ـاحَ ("التفـات مـن الغیبـة :  )١()ِمْن ا س  رَْسـَل ا ر 

َ
الـتكلم للتعظـیم  إلـى ) أ

  .)٢(واالمتنان"

نَْزَل ِمنْ (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  –
َ
َ أ ن  ا  

َ
 َْم تََرى أ

َ
ْخرَْجنَا بِِه َ َمـَراٍت  أ

َ
َماِء َماًء فَأ ا س 

 َْواُ َها وََغَرا ِيُب ُسـودٌ 
َ
بَاِل ُجَدٌد  ِيٌض وَُ ٌْر ُ ْتَِلٌف أ  َْواُ َها َوِمْن اْ ِ

َ
"التفـات  )٣()ُ ْتَِلفاً أ

  .)٤(التكلم، بدًال من "أخرج" لداللة على كمال قدرة اهللا وحكمته" إلىمن الغیبة 

  الغیبة:   إلىمن التكلم االلتفات  -٥

نَزْ َا َعلَيَْك الُْقْرآَن ِل َْشَ   (ومنه قوله تعالى:  –
َ
َ   ،َما أ ْن  ،إِال  تَْذِكَرةً   َمن َ ْ م  تَِ  الً   

َماَواِت الُْعَ   رَْض َوا س 
َ
َق األ الغیبة، تفننـًا فـي الكـالم،  إلى"التفات من ضمیر التكلم  )٥() َخلَ

ضــمیر الواحــد العظــیم الشــأن، والتنبیــه علــى أنــه  إلــىزل مــن وجهــین: إســناد إنزالــه وتفخیمــًا للمنــ
  .)٦(واجب اإلیمان به"

نَْت ُمْفَ ٍ بَـْل (: Uومن ذلك قوله –
َ
َما أ ُل قَا ُوا إِ   ُم بَِما ُ َ  

ْعلَ
َ
ُ أ ْ َا آيًَة َمَ َن آيٍَة َوا   َو َِذا بَد 

ْ َ ُُهْم ال َ ْعلَُمونَ 
َ
 )٨(الغائب" إلىیث یبین الزحیلي أن اآلیة فیها "التفات من المتكلم ح )٧()أ

  ثانیًا: التعبیر عن الماضي بلفظ المستقبل: 
"حكایـة حـال ماضـیة، أي أرینـاه  )٩() َوَ َذ َِك نُِري إِبَْراِهيمَ  (ومثل له الزحیلي بقوله تعـالى:  –

، أریناه مرة بعد أخرى ملكوت وثانواأل األصنامكما أرینا إبراهیم ضالل أبیه وقومه في عبادتهم 
  .)١٠(السموات واألرض"

                                                           
  .٢٥/٤٨الفرقان: ) ١(
  .٧٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٢٧/ ٣٥فاطر:) ٣(
  .٢٢/٢٥٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٠/٤طه:) ٥(
  .١٦/١٧٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .١٦/١٠١النحل:) ٧(
  .١٤/٢٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .٦/٧٥األنعام: ) ٩(
  .٢٦٢- ٧/٢٦٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
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عُ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – یقـول الزحیلـي: "عـدل  )٢() َوَما َ نُواْ َ ْعرُِشونَ  (و  )١() َما َ َن يَْصنَ
مـا صـنعوا  واألصـلالمضارع الستحضار الصورة في ذهـن المخاطـب،  إلىفیهما عن الماضي 

زحیلـــي أن معنـــى اآلیـــة جـــاء بلفـــظ المســـتقبل لكنـــه أفـــاد معنـــى ، وبهـــذا یقصـــد ال)٣(ومـــا عرشـــوا"
 الماضي، أي ما قد صنع وعرش قوم فرعون.

ـْوٍم (وكذلك قوله تعالى في سورة األعراف:  – تَْوا َ َ قَ
َ
ـأ ْحـَر فَ اِ يـَل اْ َ َ ْ وََجاَوْزنَـا بِ َـِ  إِ

ْصنَاٍم  َُهْم قَا ُوا يَا ُ وَ  اْجَعل َ َ 
َ
ـْوٌم َ ْعُكُفوَن َ َ أ ـاَل إِن ُ ـْم قَ َ اً َكَما  َُهْم آ َِهـٌة قَ ا إِ

یقول الزحیلي: "أتى بالمضـارع بـدل الماضـي إشـعارًا بـأن ذلـك مـنهم بمثابـة الطبـع  )٤()َ َْهلُونَ 
آخــر هــو فــي غایــة الجهــل وال  إلــهالمــالزم لهــم، ال یتخلــون عنــه ولــو فــي المســتقبل. وٕان طلــب 

المعبـود المسـتحق للعبـادة والتعظـیم هـو القـادر علـى خلـق  ببیان أن ،جهل أعظم وأشنع من هذا
  .)٥(األجساد والحیاة والقدرة والعقل"

َع َ َقـَراٍت  (ومنـه قولـه تعـالى فـي سـورة یوسـف:  – رَى َســبْ
َ
اسـتعمل صـیغة المضــارع )"٦() إِ   أ

  ولبقاء التأثیر. )٧(لحكایة الحال الماضیة"

يَن اْستُْضِعُفواَونُرِ  (ومنه قوله تعالى في سورة القصص:  – ِ
ُمن  َ َ ا   ن   

َ
 )نُِر دُ (" )٨()  ُد أ

إِن   (حكایة حال ماضیة الستحضار  تلك الصورة فـي الـذهن؛ ألن ذلـك معطـوف علـى جملـة 
رِْض 

َ
من حیـث إنهمـا واقعـان تفسـیرًا للنبـأ، وٕارادة المنـة بخالصـهم مـن  )٩() فِرَْعْوَن َعال ِ  األ

فــال یمنــع ذلــك إرادة استضــعافهم فــي الماضــي، ولمــا كانــت اإلرادة  فرعــون هــي فــي المســتقبل،
  .)١٠(األولى قریبة الوقوع من الثانیة جعلت كالمقارنة لها"

                                                           
  .٧/١٣٧األعراف: ) ١(
  .٧/١٣٧األعراف:) ٢(
  .٩/٧١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٧/١٣٨األعراف:) ٤(
  .٧٩- ٩/٧٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .١٢/٤٣یوسف:) ٦(
  .١٢/٢٧٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٢٨/٥القصص:) ٨(
  .٢٨/٤القصص:) ٩(
  .٢٠/٥٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
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"عبر بصیغة المضـارع عـن الماضـي، لتهویـل )١() ُ م  ُ نَ   رُُسلَنَا (ومنه كذلك قوله تعالى:  –
أنـه إذا وقـع العـذاب  ةنتنا السـائداألمر، باستحضار صـورة ذلـك الماضـي، أي حكمنـا المتبـع وسـ

 .)٢( إنجاء رسلنا والمؤمنین معهم، وٕاهالك المكذبین"
  

  ثالثًا: التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي: 
حیث من صور خروج الكالم عن الظاهر: التعبیر عـن المسـتقبل بلفـظ الماضـي داللـة ان 

يعاً (قوله تعالى:  الفعل محقق الوقوع، موقن من حدوثه بشكل ال لبس فیه ومن ذلك ِ َ ِ َوَ َرُزوا ِ  
 ِ ا ِمْن َعَذاِب ا   ْ تُْم ُمْغنُوَن َ ن 

َ
ُ ْم َ بَعاً َ َهْل أ ا لَ وا إِن ا ُكن  ْكَ ُ يَن اْستَ ِ

َعَفاُء  ِ    ِمْن َ َقاَل ا ض 
َجِزْ نَ 

َ
ُ  ََهَدْ نَاُ ْم َسَواٌء َعلَيْنَا أ ٍء قَا ُوا  َْو َهَدانَا ا   ـيٍص َ ْ ـا ِمـْن َ ِ نَا َما َ َ ْم َصَ ْ

َ
)  ٣()ا أ

  )٤(حیث "عبر بالماضي محل المضارع "یبرزون" للداللة على تحقق الوقوع وهو الخروج مـن القبـور"
إال علــى هــذه اآلیــة التــي احتــوت علــى  -الســور المكیــة –ولــم أعثــر فیمــا یخــص موضــوع الدراســة 

  التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي.
  

  وضع الجمع موضع المفرد:  رابعًا:
  . یعبر عن صیغة المفرد بصیغة الجمعومن صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر أن 

ْ َطيْنَاكَ  (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى:  –
َ
بصیغة الجمع ) إِن ا (حیث " ) ٥()الَْكْوثَرَ  إِن ا أ

  .)٦( الدالة على التعظیم"

ُة َ ْ ٍ ِ  َو ََك ال (لقصـص: ومن ذلك أیضًا قوله تعالى فـي سـورة ا – ُة فِرَْعْوَن قُر 
َ
َوقَالَْت اْ َرأ

ِخَذُه َوَ اً َوُهْم ال  َْشـُعُرونَ  ْو َ ت 
َ
ْن يَنَفَعنَا أ

َ
حیـث "خاطبـت امـرأة فرعـون  )٧()َ ْقتُلُوُه َعَ  أ

  .)٨(زوجها بصیغة الجمع بدل صیغة المفرد "ال تقتله" للتعظیم"

                                                           
  .١٠/١٠٣یونس:) ١(
  .٢٧٨- ١١/٢٧٦ج  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي،) ٢(
  .١٤/٢١إبراهیم:) ٣(
  .١٣/٢٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٠٨/١الكوثر:) ٥(
  .٣٠/٤٣٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٨/٩القصص:) ٧(
  .٢٠/٦١، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
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  خامسًا: التغلیب: 
لبًا، وهي أفصح، وغلبة ومغلبَا ومغلبة... وتغلب على بلد لبًا وغِ : الترجیح" غلبه یغلبه غَ لیب لغةً التغ

   .)١(كذا: استوى علیه قهرًا، وغلبته أنا علیه تغلیبًا"

" إعطــاء الشــيء حكــم غیــره، وقیــل تــرجیح أحــد المغلــوبین علــى التغلیــب فــي اصــطالح البالغیــینأمــا 
   )٢(ا إجراء للمختلفین مجرى المتفقین"األخر أو إطالق لفظه علیهم

منهـــا تغلیـــب العاقـــل علـــى غیـــر العاقـــل، وتغلیـــب الكثیـــر علـــى القلیـــل،  وللتغلیـــب صـــور متعـــددة
وتغلیـب المـذكر علـى المؤنـث وغیـره، ولـم أجـد فیمـا یخـص موضـوع الدراسـة إال علـى تغلیـب المــذكر 

  على المؤنث، وتغلیب العاقل على غیر العاقل.  
  اقل على غیر العاقل: تغلیب الع-١

ُحونَ  (ومنه قوله تعالى في سورة یس"  – یقول الزحیلي: "فیه تنزیل غیر  )٣() َوُ   ِ  فَلٍَك  َْسبَ
العاقـل منزلـة العاقــل، حیـث عبــر عـن الشــمس والقمـر والنجـوم بضــمیر جمـع المــذكر السـالم فــي 

ُحونَ قولـه"  عــز  –وهــذا یعنــي أن اهللا  )٤(" بــدل: یســبح؛ ألن الســباحة مــن صـفات العقــالء" َْســبَ
أنزل الشمس والقمر والنجـوم منزلـة مـن یعقـل بـأن جعلهـم یسـبحون، والمعـروف أن الـذي  -وجل

  یسبح ال بد أن یعقل.

  تغلیب المذكر على المؤنث: -٢

ِك ُكنـِت ِمـَن  (تعـالى:  اهللا نحـو قـول – نِبـِك إِنـ  ْغِفِري ِ َ ْعِرْض َ ْن َهـَذا َواْسـتَ
َ
يُوُسُف أ

ولـم اعثـر فیمــا  )٦(یقـول الزحیلـي: "هـذا مـن بــاب تغلیـب الـذكور علـى اإلنـاث" )٥()  َ اْ َـاِطئِ 
  یخص موضوع الدراسة إال على هذه اآلیة.

  

                                                           
  .٤/١٠٠٣لسان العرب: ابن منظور، ج ) ١(
  .٣/٣٠٢البرهان في علوم القرآن: الزركشي، ج ) ٢(
  .٣٦/٤٠یس: ) ٣(
  .٢٣/١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٢/٢٩یوسف:) ٥(
  .١٢/٢٤٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
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  سادسًا: وضع الظاهر موضع الضمیر: 
ـَال َ ْقُعـْد  (ذلـك قولـه تعـالى:  منبكثرة و  -التفسیر المنیر -وقد ورد هذا في كتاب الزحیلي – فَ

ْكَرى  ـا ِِم َ َ ْعَد ا   حیـث "وضـع الظـاهر " مـع القـوم الظـالمین" موضـع  )١()َمَع الَْقـْوِم الظ 
الضــمیر "معهــم" لتســجیل شــناعة مــا ارتكبــوا علــیهم، حیــث كــذبوا واســتهزؤوا بــدًال مــن التصــدیق 
والتعظــیم، وهنــا تحــذیر لكــل ســامع مســلم بعــدم القعــود بعــد التــذكر مــع القــوم الظــالمین أنفســهم 

   .)٢( زاء"بالتكذیب واالسته
ـا (ومنه كذلك قوله تعـالى:  – آيَاتِنَ بُواْ بِ

يَن َكذ  ِ
ْهَواء ا  

َ
یقـول الزحیلـي:  "وضـع )٣() َوَال تَ  ِبْع أ

الظــاهر موضــع المضــمر بــأن یقــال: وال تتبــع أهــواءهم، للداللــة علــى أن مــن كــذب بآیـــات اهللا 
م یكــن إال مصــدقًا باآلیــات، وعــدل بــه غیــره، فهــو متبــع للهــوى ال غیــر؛ ألنــه لــو اتبــع الــدلیل، لــ

   .)٤( موحدًا هللا تعالى"
ــا (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – ــْن آيَاتِنَ ــِدفُوَن َ  یقــول الزحیلــي: "وضــع الظــاهر )٥() يَْص

موضع الضمیر: عنها لتبیان قباحة طغیانهم بسب حجب عقـولهم ونفوسـهم وغیـرهم عـن هدایـة 
 .)٦( اهللا، واإلعراض عنها"

فیـه "وضـع الظـاهر  )٧()  َْستَْعِجُل ِمنُْه ا ُْمْجِرُ ونَ  (فـي سـورة األعـراف:  وكذلك قوله تعالى –
  .)٨(موضع المضمر للتهویل والتشنیع على الجرم"

ــِلهِ  (وكــذلك قولــه تعــالى:  – ــَال َرآد  ِلَفْض یقــول الزحیلــي: " إظهــار الفضــل فــي موضــع  )٩() فَ
 .)١٠( ، ال استحقاق لهم علیه"الضمیر للداللة على أنه متفضل بما یرید لهم من الخیر

ْجَر ا ُْمْحِس ِ َ  (ومنه قوله تعالى:  –
َ
 "عدول عن المضمر لیكون كالبرهان  )١١() َال يُِضيُع أ

                                                           
  .٦/٦٨األنعام: ) ١(
  .٢٤٨-٧/٢٤٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٦/١٥٠األنعام: ) ٣(
  .٨/٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٦/١٥٧األنعام: ) ٥(
  .١١٠- ٨/١٠٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .١٠/٥٠یونس:) ٧(
  .١١/١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، الزحیلي، ج) ٨(
  .١٠/١٠٧یونس: ) ٩(
  .١١/٢٨٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .١١/١١٥هود:) ١١(
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علــــى المقصـــــود، ودلـــــیًال علـــــى أن الصـــــبر والصـــــالة إحســـــان، وٕایمـــــاء بأنـــــه ال یعتـــــد بهـــــا دون 
 .)١(اإلخالص"

ـا ِ  (وكذلك قوله تعالى في سورة مـریم:   – ِ ِن الظ  ـْوَم ِ  َضـاللٍ لَ "الظـالمون"  )٢() ُموَن اْ َ
  .)٣(واقع موقع الضمیر، فهو من قبیل إقامة الظاهر مقام المضمر، للداللة على ظلم أنفسهم"

ا ُِمونَ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سـورة الفرقـان:  – "وضـع الظـاهر موضـع  )٤() َوقَاَل الظ 
  .)٥(الضمیر تسجیًال علیهم ظلم ما قالوه"

ـ  ئَاِت  (وكذلك نحو قولـه تعـالى:  – ـوا ا س  يـَن َعِملُ ِ
یقـول الزحیلـي :"وضـع )٦() فَال ُ َْزى ا  

   )٧(الظاهر وهو السیئات موضع الضمیر أي "عملوها" تهجینًا لحالهم، بتكریر إسناد السیئة لهم
ِبـ ٍ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – ا ُِموَن ِ  َضالٍل م  قـال: بـل هـم، فوضـع "األصـل أن ی )٨() بَِل الظ 

 .)٩( الظاهر موضع الضمیر لزیادة التوبیخ"
ــُرونَ  (ومنــه قولــه تعــالى فــي ســورة ص:  – ــاَل الَْ فِ حیــث "وضــع الظــاهر موضــع  )١٠() َوقَ

  .)١١(الضمیر، واالصل: وقالوا، لرصد كفرهم"
ــادِ  (وكــذلك قولــه تعــالى:  – ــ ِعبَ ْ ــْوَل ، فَ َ   ــتَِمُعوَن الَْق ــَن  َْس ي ِ

  فیــه الظــاهر  "وضــع )١٢()ا  
ـــوا (موضـــع ضـــمیر ـــَن اْجتَ َبُ ي ِ

للداللـــة علـــى مبـــدأ اجتنـــابهم والتمیـــز بـــین الحـــق  )١٣() َوا  
   .)١٤(والباطل"

                                                           
  .١٢/١٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١(
  .١٩/٣٨مریم:) ٢(
  .١٦/٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٢٥/٨الفرقان:) ٤(
  .١٩/١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .٢٨/٨٤القصص:) ٦(
  .٢٠/١٧٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .٣١/١١لقمان: ) ٨(
  .٢١/١٣٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٣٨/٤ص:) ١٠(
  .٢٣/١٦٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
  .٣٩/١٧الزمر:) ١٢(
  .٣٩/١٧الزمر:) ١٣(
  .٢٣/٢٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٤(
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اِر ) (ومنه قوله تعالى:  – حیث "وضع فیه الظاهر موضع الضـمیر، للداللـة علـى  )١(َمن ِ  ا  
 .)٢( أنه واقع في العذاب"

ـا ِِم َ  (وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر:   "أي وقیـل لهـم، وضـع الظـاهر  .)٣() َوِ يَل  ِلظ 
ـوا َمـا ُكنـتُْم (موضع الضمیر تسجیًال للظلم علیهم وٕاشعارًا بما یوجـب القـول لهـم، وهـو  ُذوقُ

ْ ِسبُونَ    .)٤(")تَ

  )٦( فیه "إقامة الظاهر مقام الضمیر، أي مثوى لهم" .)٥() َمثًْوى ل لَْ فِِر نَ  (: Uومنه قوله  –

ـِر نَ  (ذلك قوله تعـالى: وك – ْت َ َِمُة الَْعـَذاِب َ َ الَْ فِ "وضـع الظـاهر فیـه موضـع  )٧()َحق 
   .)٨( الضمیر للداللة على اختصاص ذلك للكفرة"

ــا ِِم َ  (وكــذلك قولــه تعــالى:  – ــا  ِلظ  "أي الكفــار، فیــه وضــع الظــاهر موضــع الضــمیر  )٩() َم
   )١٠"(همللداللة على اختصاص ذلك بهم، وٕانه لظلم

ـِر َن إِال  ِ  َضـاللٍ  (وكـذلك قولـه تعـالى:  – ـُد الَْ فِ فیـه "وضـع الظـاهر وهـو"  )١١() َوَما َكيْ
 .)١٢( الكافرین" موضع الضمیر أي كیدهم لتعمیم الحكم والداللة على العلة وهي الكفر"

ع الظاهر موضـع "وض )١٣()َما الَْقارَِعةُ ، الَْقارَِعة(ومنه أیضًا قوله تعالى في سورة القارعة:  –
 .)١٤(القارعة ما هي" للتخویف واإلرهاب واألصل أن یقالالضمیر 

                                                           
  ٣٩/١٩لزمر:ا) ١(
  .٢٣/٢٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٣٩/٢٤الزمر: ) ٣(
  .٢٣/٢٧٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٣٩/٣٢الزمر:) ٥(
  .٢٤/٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٣٩/٧١الزمر:) ٧(
  .٢٤/٥٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .٤٠/١٨غافر:) ٩(
  .٢٤/٩٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
  .٤٠/٢٥غافر:) ١١(
  .٢٤/١٠٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٢(
  .١٠١/٢،١القلرعة:) ١٣(
  .٣٠/٣٧٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٤(
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  مقدمة:

یتصــور ویعتقــد الــبعض أن البالغــة هــي علــم البیــان بتشــبیهاته وكنایاتــه واســتعاراته ومجــازه، 
لبیـان المعـاني وا -لى هذا االعتقاد هو أهمیة هذا العلم مـن بـین علـوم البالغـة الثالثـةإوالذي دعاهم 
كتبـًا وأبحاثـًا  ل العلمـاء والمفسـرین، فكتبـوا فیـهن علم البیـان نـال اهتمامـًا كبیـرًا مـن قبـإوالبدیع. حیث 

: بالغة الثالثة، والبیان في اللغةجمة، كلها تدل على أهمیة هذا العلم، وخصوصیته من بین علوم ال
صاحب كتاب التبیان في البیان:  وفي اصطالح العلماء ما عرفه اإلمام الطیبي ،)١(اإلبانة والوضوح

"معرفة إیراد المعنى الواحد في الطـرق المختلفـة الداللـة بالخفـاء علـى مفهومهـا تفادیـًا عـن الخطـأ فـي 
وهــو أیضــًا "أصــول وقواعــد یعــرف بهــا إیــراد المعنــى الواحــد بطــرق یختلــف  .)٢(التطبیــق لتمــام المــراد"

أو هو "علم یعرف به إیراد المعنى ، )٣(عنى"بعضها عن بعض في وضوح الداللة على ذلك نفس الم
  .)٤(الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة علیه"

فعلم البیان الذي نحن بصدده یتألف مـن موضـوعات بالغیـة رئیسـة هـي التشـبیه، والمجـاز، 
نقســم أقســامًا تتفــاوت فــي كثرتهــا مــن تواالســتعارة، والكنایــة والتعــریض، وكــل مــن هــذه الموضــوعات 

لى موضوع، وقد وجدتها في كتاب التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج بكثرة، وقـد إموضوع 
ذكر الزحیلي في تفسیره لآلیات القرآنیة مواضع علم البیان مسمیًا إیاها باسمها البالغـي كمـا وجـدت 

هــود وفــي هــذا الفصــل مــن الدراســة أعــرض ج ، ذلــك فــي حدیثــه عــن التشــبیه والمجــاز والكنایــة مــثالً 
  :الزحیلي البالغیة في علم البیان في كتابه على النحو اآلتي 

  التشبیه. - 

  الحقیقة والمجاز.  - 

  االستعارة.  - 

  الكنایة والتعریض.  - 

      

  

  

                                                           
  .١/٤١٥انظر: لسان العرب: ابن منظور ،ج) ١(
  . ٣٤٠التبیان في البیان: اإلمام الطیبي، ص:) ٢(
  . ١٩٧ص:، جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي ) ٣(
  م.١٩٩٦ - ه١٤١٦، دار الصفاء، عمان، ٢١الجامع في اللغة العربیة : عادل جابر وآخرون، ص: ) ٤(
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   المبحث األول
  التشبیه

: المثل، واشبه الشيء بالشيء: ماثله،... وأشبهت فالنًا وشابهته یهبِ والشَّ  هبوالشِّ ه بَ الشَّ  التشبیه لغًة "
     .)١(تبه علي، وتشابه الشیئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه... والتشبیه: التمثیل"واش

والتشـبیه حظـي باهتمـام كبیـر عنـد الكثیـر مـن البالغیـین، فقـد عرفـه ضـیاء الـدین بـن األثیــر 
علـم أن وقد عرفه المبرد بقولـه: " وا .)٢(بقوله التشبیه: " أن یثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به "

للتشـــبیه حـــدًا، فاألشـــیاء تتشـــابه مـــن وجـــوه وتتبـــاین مـــن وجـــوه، وٕانمـــا ینظـــر الـــى التشـــبیه مـــن حیـــث 
، وهــذا یعنــي أن الشــيء یشــبه اآلخــر بشــيء محــدود ومعــروف، وهــو مــا یعــرف بوجــه الشــبه، )٣(وقــع"

ان : " إن الشـــيء ال یشـــبه بنفســـه وال بغیـــره مـــن كـــل الجهـــات، إذ كـــ بـــن جعفـــر وهـــذا مـــا قالـــه قدامـــة
، وعلى )٤(تشابها من جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغایر البتة اتحدا فصار االثنان واحدًا" االشیئان إذ

ن الشــیئین المتشــابهین یتفقــان فــي أقدامــه یبــین ویؤكــد صــحة مــا قالــه المبــرد مــن  ابــن هــذا فــإن كــالم
ًا إن كــان االتفــاق ویختلفــان فــي أمــور، وٕاال صــارا شــیئًا واحــد -وهــو مــا یعــرف بوجــه الشــبه -أمــور

بینهما في كل شيء، وقد خلص العلماء إلى تعریف شامل للتشبیه وهو قولهم: " مشـاركة أمـر ألمـر 
   .)٥(في معنى بأداة ظاهرة أو مقدرة "

شـرحًا لآلیــات  -التفسـیر المنیـر فـي العقیـدة والشـریعة والمـنهج -وقـد ذكـر الزحیلـي فـي كتابـه
حًا لــه، ومفســرًا معنــاه، ومــن المعــروف أن للتشــبیه عنــد علمــاء القرآنیــة المشــتملة علــى التشــبیه موضــ

أربعــة: المشــبه، والمشــبه بــه، ووجــه الشــبه، وأداة التشــبیه، ویخــص البالغیــون المشــبه  اً البالغــة أركانــ
والمشــبه بــه باســم طرفــي التشــبیه، فهمــا قطبــا التشــبیه اللــذین ال یمكــن االســتغناء عــن أي منهمــا فــي 

  التشبیه. 
ومــن  ،)٦(اعتبــار األداة إمــا أن یكــون مرســًال وهــو" التشــبیه الــذي تــذكر فیــه أداتــه"والتشــبیه ب

   :  ذلك

                                                           
  .٣/٢٦٦لسان العرب: ابن منظور، ج) ١(
تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن األثیر ضیاء الدین) ٢(

  ، دار النهضة مصر.١٥١ص:
  ، مكتبة المعارف، بیروت.٧٦٦/ ٣الكامل: أبو العباس المبرد، ج) ٣(
  م.١٩٥٦، مطبعة بریل، لیدن، ١٢٢الشعر: قدامة بن جعفر، تحقیق: س. أبو نباكي، ص:نقد ) ٤(
  م.٢٠١١ - ه١٤٣٢، ٥، ط١٤٩من بالغة القرآن: أ.د محمد علوان، أ. د نعمان علوان، ص:) ٥(
  .١٩٣٩القاهرة، ، ٩٠شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان: جالل الدین السیوطي، ص:) ٦(
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ْن  َْم  َْسَمْعها(قوله تعالى:  –
َ
ْكِ اً َكأ وأمـا  )٢("أي كأنه لـم یسـمع آیـات القـرآن" ،)١() يُِ   ُ ْستَ

ه الشـبه أمـا أن ، والتشـبیه مـن حیـث وجـ)٣(أن یكون مؤكدًا وهو" التشبیه الذي حذفت فیـه األداة"
  یكون مفصًال ذكر فیه وجه الشبه، أو مجمًال حذف منه وجه الشبه. 

الـذي تـذكر فیـه األداة  التشبیه المرسل المجمـلوقد ذكر الزحیلي في تفسیره لآلیات القرآنیة 
  :وتحذف منه وجه الشبه، ومن ذلك

یـذكر وجـه الشـبه، حیـث شـبه "ذكـر فیـه األداة ولـم  ،)٤() َكذ ك ُ ِْرُج ا ْـْوَ   (قوله تعالى:  –
ویقول الزجـاج فـي شـرح هـذه اآلیـة" أي  )٥(إخراج الموتى من قبورهم بإخراج النبات من األرض"

وقد ذكرت أداة التشـبیه وهـي حـرف الكـاف  ،)٦(مثل ذلك اإلخراج الذي أشرنا إلیه نخرج الموتى"
ن هنــا جــاء تســـمیة ومــ )٧(داللــة علــى أن التشــبیه "مقــول بطریقــة عفویــة ومرســـل علــى الســجیة"

 التشبیه المرسل بهذا االسم. 

ْ نَاَءُهمْ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
َ
ن الیهود والنصارى كانوا یعرفون إ"حیث  )٨() َكَما َ ْعِرفُوَن أ

ن أبنـاءهم ال إحیـث  .)٩(أن محمدًا صلى اهللا علیه وسلم نبي وخاتم الرسل كما یعرفون أبناءهم"
 .یشتبه بغیره لدقة وصفه في كتبهم الrمحمد یشتبهون أمامهم بغیرهم، فكذلك 

َك َحِ   َ نَْها (ومثله قوله تعالى:  – ن 
َ
"تشبیه مرسـل مجمـل، لـذكر أداة التشـبیه وهـي  ،)١٠() َك 

"بأنــه حفــي ببــرهم  (حفي عنهــا) ویقــول ابــن عبــاس فــي تفســیر .)١١(الكــاف، وحــذف وجــه الشــبه"
یق لهــم؛ ألنهــم قــالوا: بیننــا وبینــك قرابــة، وفــرح بســؤالهم، وكــأن بینــك وبیــنهم مــودة، وكأنــك صــد

 .  )١٢(ولكن أكثر الناس ال یعلمون أنه العالم بها" ،فأسر إلینا بوقت الساعة

                                                           
  .٤٥/٨الجاثیة: ) ١(
  .٢٥/٢٢٥ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٣٤٠معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص:  ) ٣(
  .٧/٥٧األعراف: ) ٤(
  .٨/٢٤٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٥(
  .٢/٢٨٠معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج) ٦(
  م.١٩٩٣، ٢، دار العلم للمالیین، ط١٢٥ة والتحلیل األدبي: أحمد أبو حاقة، ص:البالغ) ٧(
  .٦/٢٠األنعام: ) ٨(
  .٧/١٦٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
  .٧/١٨٧األعراف: ) ١٠(
  .٩/١٨٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١١(
  .٩/١٩٣، جسابقالمصدر ال) ١٢(
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ـِل  (ومثل ذلـك قولـه تعـالى:  – يْ ْغِشيَْت وُُجوُهُهْم قَِطًعا ِمـَن ا ل 
ُ
َما أ   

َ
" تشـبیه مرسـل  ،)١()َك 

 )٢(اللیـل المظلـم، لفـرط سـوادها وظلمتهـا"مجمل، أي ألبست وجوههم أجزاء أو أغشـیة مـن سـواد 
سـالم قـالوا: المـراد مـن هـذا ویقول أبو عبداهللا الرازي في شـرح هـذه اآلیـة: " واعلـم أن حكمـاء اإل

 .)٣(السواد ههنا سواد الجهل وظلمة الضالل، فإن الجهل طبعه طبع الظلمة"

َصم  (ومثله قوله تعالى:  –
َ
ْ َ  َواْأل

َ
مجمـل؛ لوجـود أداة التشـبیه وحـذف  "تشبیه مرسـل )٤() َ ْأل

وجه الشبه، أي مثل الفریق الكافر كاألعمى واألصم فـي عـدم البصـر والسـمع، حیـث كـاألعمى 
لــى الخیــر وعــدم معرفتــه إیــاه، ومثــل إاهتدائــه  موجــه الحــق فــي الــدنیا واآلخــرة، وعــدلتعامیــه عــن 

لحال الكفرة بحال مـن خلـق  وهذا تشبیه )٥(األصم؛ لعدم سماعه الحجج، فال یسمع ما ینتفع به"
 أعمى وأصم ال تنفعه عبارة وال إشارة.  

ــةٍ  (تعــالى: سـبحانه و  ومثـل ذلـك قولـه – بَ ــًة َكَشــَجرٍة َطي  بَ ــٍة  ( .)٦() َ َِمــًة َطي  َ َِمــٍة َخِب ثَ
ةٍ  فـي كـٍل تشـبیه مرسـل، حیـث شـبه الكلمـة الطیبـة وهـي یقـول الزحیلـي: " ،)٧() َكَشَجَرٍة َخِب ثَ

حید واإلسالم ودعوة القرآن، بالشجرة الطیبة وهي النخلة. كما شبه الكلمة الخبیثة وهي كلمة التو 
  .)٨(كلمة الكفر أو الشرك، بالشجرة الخبیثة وهي شجرة الحنظل ونحوه"

َ ِ  (ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:  – فـي هـذه اآلیـة " تشـبیه مرسـل مجمـل، حیـث إن  ،)٩() َ َْمِح اْ َ
جـــــيء كطـــــرف العـــــین أو رجـــــع البصـــــر مـــــن أعلـــــى الحدقـــــة إلـــــى قیـــــام الســـــاعة فـــــي ســـــرعة الم

  ألن اهللا تعالى یقول  ؛وهذا یعني أن سرعة قیام الساعة وبعث الخالئق كلمح العین ،)١٠(أسفلها"
 كن فیكون. 

                                                           
  .١٠/٢٧یونس: ) ١(
  .١١/١٥٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ٢(
  .٨٤/ ١٧التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب: الرازي، ج ) ٣(
  .١١/٢٤هود:) ٤(
  .٤٩- ١٢/٤٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .١٤/٢٤إبراهیم: ) ٦(
  .١٤/٢٦إبراهیم: ) ٧(
  .٢٤٣- ١٣/٢٤١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٨(
  .١٦/٧٧النحل: ) ٩(
  .١٩٢- ١٤/١٩٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
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وِْد الَْعِظيمِ  (ومثل ذلك أیضًا قوله تعالى:  – " تشبیه مرسل مجمل، ذكـرت أداة الشـبه  )١() َ لط 
وقـــد فســـر األلوســـي هـــذه اآلیـــة بقولـــه:  )٢(كالجبـــل فـــي رســـوخه وثباتـــه" أي، وحـــذف وجـــه الشـــبه

  )٣("كالجبل المنیف الثابت في مقره"

َهــا َجــان   (ومثلــه قولــه تعــالى:  –   
َ
ویفســرها الزحیلــي بقولــه: " أي كأنهــا حیــة خفیفــة  )٤() َك 

شـدة حركتهـا ویؤكد األلوسي ما ذهب إلیه الزحیلي بقوله حیث: " شـبهها سـبحانه فـي  )٥(سریعة"
  .)٦(واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحیات السریعة الحركة"

ن ُه ُهوَ  (ومثل ذلك قوله تعـالى:  –
َ
 )٨("تشـبیه مرسـل مجمـل، أي كانـه عرشـي فـي الهیئـة" )٧() َك 

، ویشرح الزجاج هذه اآلیة فیقول: " ولم تقل إنه عرشها، وال قالت: لیس هو بعرشـها، شـبهته بـه
  .وهذا یدل علي رجاحة عقلها )٩(ألنه منكر"

ِ  (ومثل ذلك قوله تعالى: – اِس َكَعَذاِب ا   َة ا   "تشبیه مرسل مجمل، حذف منه وجه  )١٠()فِتْنَ
ویقـــول البروســـوي "قـــال بعضـــهم: جعـــل فتنـــة النـــاس فـــي الصـــرف عـــن  )١١(الشـــبه فهـــو مجمـــل"

 . )١٢(اإلیمان كعذاب اهللا في الصرف عن الكفر"

ـــــًرا (ومثـــــل ذلـــــك قولـــــه تعـــــالي:  – ـــــِه َوقْ ُذَ يْ
ُ
ن  ِ  أ

َ
ـــــأ   حیـــــث یبـــــین الزحیلـــــي  )١٣() َك

أن هــــذه اآلیــــة احتــــوت علــــى "تشــــبیه مرســــل مجمــــل، حــــذف منــــه وجــــه الشــــبه، وذكــــر فیــــه أداة 
  )١٤(التشبیه"

                                                           
  .٢٦/٦٣الشعراء: ) ١(
  .١٩/١٥٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ٢(
  .٨٦/ ١٩روح المعاني: األلوسي، ج) ٣(
  .٢٧/١٠النمل: ) ٤(
  .١٩/٢٦١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٥(
  .١٦٣/ ١٩روح المعاني: األلوسي، ج ) ٦(
  .٢٧/٤٢النمل: ) ٧(
  .١٩/٣٠٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .٤/٩٢القرآن الكریم وٕاعرابه: الزجاج، ج معاني) ٩(
  .١٠/ ٢٩العنكبوت: ) ١٠(
  .٢٠/١٩٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١١(
منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ، ٤٢٨/ ٦روح البیان في تفسیر القرآن: البروسوي، ج) ١٢(

  بیروت، لبنان.
  .٣١/٧لقمان: ) ١٣(
  .٢١/١٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ١٤(
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ویوضح األلوسي هذا التشبیه بقوله: " أي صممًا مانعًا من السماع، وأصل معنى الوقر الحمـل 
أمـا البیضـاوي فیقـول فـي تفسـیرها: "  ،)١(ى صـار حقیقـة فیـه"الثقیل أستعیر للصمم ثم غلـب حتـ

  .)٢(مشابهًا من في أذنیه ثقل ال یقدر أن یسمع"

یقـول الزحیلـي:" هـذا تشـبیه مرسـل  .)٣() َح   َ َد َ لُْعرُْجوِن الَْقـِديمِ  (ومثلـه قولـه تعـالى:  –
الدقـــة، واالنحنـــاء، مجمـــل، ألنـــه لـــم یـــذكر فیـــه وجـــه الشـــبه، وهـــو مشـــتمل علـــى ثالثـــة أوضـــاع: 

أمــا الزجــاج یقــول فــي تفســیره لهــذه اآلیــة:" العرجــون هــو عــود العــذق الــذي یســمى  )٤(والصــفرة"
الكباسة وحقیقة العرجون أنه الذي علیه العذق، والعرجون عود العذق الذي تركبه الشماریخ من 

طلعــه، العــذق، فــإذا جــف وقــدم دق وصــغر فحینئــذ یشــبه الهــالل فــي آخــر الشــهر، وفــي أول م
 . )٥(وتقدیر عرجون من االنعراج"

ـوٌن  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الصافات:  – ُهن  َ ـيٌْض َمْكنُ   
َ
یقـول الزحیلـي: "  .)٦()َك 

أي كــأن ألــوانهن مــن البیــاض المشــوب بــأدنى الصــفرة، كــالبیض المحصــون المصــون المســتور 
والزحیلـي  )٧("اللـون أحسـن ألـوان النسـاءالذي لم تمسه األیدي، ولم یتلـوث بـالریح والغبـار. وهـذا 

بقوله هذا یوضح التشبیه في اآلیة، وهو من قبیل التشبیه المرسل المجمل الذي ذكرت فیـه أداة 
التشــبیه كــأن وحــذف منــه وجــه الشــبه، وهــذا التشــبیه مســتخدم عنــد العــرب حیــث" تشــبه العــرب 

  )٨(النساء وتسمیهن بیضات الخدور"

ُه ُرؤَطلْ (ومثله قولـه تعـالى: – نـ 
َ
ـياِط ِ وُ ُعهـا َك  یقـول الزحیلـي: " أي فـي الهـول  .)٩() ُس ا ش 

أماالشوكاني فیفسر هذه اآلیة بقوله: "أي ثمرها وما تحمله كأنه في  )١٠(والشناعة وتناهي القبح"
تنــاهي قبحــه وشــناعة منظــره رؤوس الشــیاطین فشــبه المحســوس بالمتخیــل وٕان كــان غیــر مرئــي 

                                                           
  .١٦/ ٢١روح المعاني: األلوسي، ج ) ١(
منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، ٢/٢٧٧ج، أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي) ٢(

  لبنان.
  .٣٩/ ٣٦یس:) ٣(
  .٢٣/١٠ریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والش) ٤(
  .٢٨٧/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٥(
  .٤٩/ ٣٧الصافات: ) ٦(
  .٢٣/٩٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٣٠١/ ٣الكشاف: الزمخشري، ج) ٨(
  .٦٥/ ٣٧الصافات: ) ٩(
  .٢٣/٩٧لمنهج: الزحیلي،جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وا) ١٠(
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والعـرب  )١(في القبح كمـا تقـول فـي تشـبیه مـن یسـتقبحونه : كأنـه شـیطان" للداللة على أنه غایة
  .لشیطانتشبه قبیح الوجه با

يمٌ  (ومثله قوله تعالى:  – ن ُه َوِ   َ ِ
َ
ن اآلیة اشتملت علـى" تشـبیه مرسـل مجمـل، إحیث ) ٢() َك 

تشبیه في زوال ویقول ابن عاشور في تفسیرها: "  ) ٣(أي ذكرت أداة التشبیه وحذف وجه الشبه"
  )٤(العداوة ومخالطة شوائب المحبة"

ْعالمِ (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الشورى:  –
َ
ْحِر َ ْأل یقول  .)٥() َوِمْن آياتِِه اْ َواِر ِ  اْ َ

  .)٦(الزحیلي: " أي كالجبال في الضخامة والِعظم"

ي بقولـه: " تشـبیه مرسـل مجمـل، یشـرح اآلیـة الزحیلـ )٧() َكذ َِك اْ ُُروجُ (ومثله قوله تعـالى:  –
ویقــول األلوســي فــي تفســیره لآلیــة :"  )٨(رض المیتــة"حیــاء المــوتى بــإخراج النبــات مــن األإشــبه 

التعبیـــر عـــن إخـــراج النبـــات مـــن األرض باإلحیـــاء وعـــن إحیـــاء المـــوتى بـــالخروج تفخـــیم لشـــأن 
لمـوتى لتوضـیح منهـاج اإلنبات وتهوین ألمر البعث وتحقیق للماثلة بـین إخـراج النبـات وٕاحیـاء ا

  .)٩(القیاس وتقریبه إلى إفهام الناس"

ْصَحابِِهمْ  (ومثله قوله تعالى فـي سـورة الـذاریات:  –
َ
" أي نصـیبًا مـن   )١٠() َذنُوً ا ِمثَْل َذنُوِب أ

  .)١١(العذاب مثل نصیب أسالفهم المكذبین في الشدة واأللم"

ـونٌ  (ومثله قوله تعالى:  – ُهْم  ُْؤ ُـٌؤ َمْكنُ   
َ
یقـول الزحیلـي: "كـأن الغلمـان فـي الحسـن  )١٢() َكـ 

  .)١٣(والبهاء لؤلؤ مستور، مصون في الصدف، لم تمسه األیدي"
                                                           

  .٣٩٧/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ج ) ١(
  . ٤١/٣٤فصلت: ) ٢(
  .٢٤/٢٢٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٣(
  ، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس.٢٣٩/ ٢٤التحریر والتنویر: محمد الظاهر ابن عاشور، ج ) ٤(
  .٤٢/٣٢الشورى: ) ٥(
  .٢٥/٦٧لتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ا) ٦(
  .١١/ ٥٠ق: ) ٧(
  .٢٦/٢٨٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .١٧٧/ ١٦روح المعاني: األلوسي، ج) ٩(
  ٥١/٥٩الذاریات: ) ١٠(
  .٢٧/٤٥جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ) ١١(
  .٢٤/ ٥٢الطور: ) ١٢(
  .٢٧/٦٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٣(
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ْعجاُز َ ٍْل خاِوَ ةٍ (ومثل ذلك قوله تعالى:  –
َ
ُهْم أ   

َ
یقول الزحیلي: " حیـث شـبهوا فـي  . )١() َك 

علـى األرض التـي  طول قاماتهم حین صرعتهم الـریح، وطـرحتهم علـى وجـوههم بالنخـل السـاقط
ُهمْ (وفسـرها الزجـاج فقـال: "  )٢(لیست لها رؤوس"   

َ
ههنـا فـي موضـع حـال، والمعنـى تنـزع  )َك 

، )٣(النــاس مشــبهین بالنخــل، المنقعــر المقطــوع مــن أصــوله، وكانــت الــریح تكــبهم علــى وجــوههم"
  .هذا أن التشبیه تشبیه مرسل مجمل وواضح من كالم الزحیلي

َ نُوا َكَهِشيِم ا ُْمْحتَِظرِ (ومثله قوله تعالى:  – " أي مثل المتهشم الیابس، المتكسـر مـن  .)٤() فَ
  .)٥(الشجر، الذي یجمعه صاحب الحظیرة لماشیته في الشتاء"

ْؤ ُِؤ ا َْمْكنُوِن  (هذا وقد وضح الزحیلي التشبیه في قوله:  – ْمثاِل ا ل 
َ
بقوله:  )٦()وَُحوٌر ِ ٌ  َكأ

  )٧(نه وجه الشبه، أي كأمثال اللؤلؤ في بیاضه وصفائه"" تشبیه مرسل مجمل، حذف م

ـٍل َخاِوَ ـةٍ  (ومثل ذلك قوله تعالى فـي سـورة الحاقـة:  – ْعَجاُز َ ْ
َ
ُهْم أ   

َ
یشـرح الزحیلـي  )٨() َك 

ویفســرها الشــوكاني فیقــول: " أي  )٩(هــذه اآلیــة بقولــه:" أي كــأنهم أصــول نخــل ســاقطة أو بالیــة"
ضــح مــن كـالم الزحیلــي بــأن هـذه اآلیــة احتــوت علـى تشــبیه مرســل ویت )١٠(خالیـة ال جــوف فیهـا"

  .مجمل

ُهْم إ  نُُصٍب يُوفُِضونَ (ومثله قوله تعالى:  –   
َ
یقول الزحیلي:" تشبیه مرسل مجمـل،  .)١١() َك 

  .)١٢(وفي التشبیه تهكم بهم وتعریض بسخف عقولهم، وتجهیل لهم بعبادة غیر اهللا"

 

                                                           
  .٢٠/ ٥٤القمر:) ١(
  ٢٧/١٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
    .٧١/ ٥ج ، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ٣(
    .٥٤/٣١القمر: ) ٤(
    .٢٧/١٦٦ر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنی) ٥(
  .٥٦/٢٣الواقعة: ) ٦(
  .٢٧/٢٤٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٧/ ٦٩الحاقة: ) ٨(
  .٢٩/٨٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
  .٢٨٠/ ٥ج ، فتح القدیر: الشوكاني) ١٠(
  .٤٣/ ٧٠المعارج: ) ١١(
  .٢٩/١٢٧ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٢(
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ِ  (ومثله قوله تعالى:  – ٍر َ لَْقْ ِ تَْرِ    یقـول الزحیلـي:" تشـبیه مرسـل مجمـل، لحـذف  .)١() َ َ
وجه الشبه، وفي التشبیه بالقصر وهو الحصن تشبیه مـن جهتـین، مـن جهـة العظـم، ومـن جهـة 

والشــوكاني فســرها فقــال: " أي كــل شــررة مــن شــررها التــي ترمــي بهــا كالقصــر مــن  .)٢(االرتفــاع"
من النار متفرقا والقصر : البنـاء العظـیم وقیـل القصـر  القصور في عظمها والشرر : ما تطایر

جمـــع قصـــرة ســـاكنة الصـــاد مثـــل حمـــر وحمـــرة وتمـــر وتمـــرة وهـــي الواحـــدة مـــن جـــزل الحطـــب 
 .)٣(الغلیظ"

ْو  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة النازعات:  –
َ
ًة أ ُهْم يَْوَم يََرْوَ َها  َْم يَلْبَثُوا إِال  َعِشي    

َ
َك 

ویوضــح هــذا التشــبیه الشــوكاني  )٥(یقــول الزحیلــي هــذا: " تشــبیه مرســل مجمــل" .)٤() ُضــَحاَها
فیقــول: " أي إال قــدر آخــر نهــار أو أولــه أو قــدر الضــحى الــذي یلــي تلــك العشــیة والمــراد تقلیــل 

  .)٦(مدة الدنیا، والجملة تقریر لما یدل علیه اإلنذار من سرعة مجيء المنذر به"

ـوِث )يَـوْ (ومثله قوله تعـالى:  – ـاُس َ لَْفـَراِش ا َْمبْثُ ُ ـوُن ا   حیـث یفسـر الزحیلـي . )٧(َم يَ
التشبیه في هذه اآلیة فیقـول: "تشـبیه مرسـل مجمـل، ذكـر فیـه أداة التشـبیه، وحـذف وجـه الشـبه، 

  )٨(وهو: في الكثرة واالنتشار والضعف والهوان"

ــوِش  (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى:  – ُف ــِن ا َْمنْ الزحیلــي: "أي فــي تطایرهــا وخفــة  یقــول )٩() َ لِْعْه
وفســــرها أبـــو الســــعود فــــي كتابـــه فقــــال: " أي كالصــــوف الملـــون بــــاأللوان المختلفــــة  )١٠(تناثرهـــا"

 .)١١(المندوف في تفرق أجزائها وتطایرها في الجو"

 
                                                           

  .٣٢/ ٧٧المرسالت: ) ١(
  .٢٩/٣٢٤ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٣٥٩/ ٥ج ، فتح القدیر: الشوكاني) ٣(
  .٤٦/ ٧٩النازعات: ) ٤(
  .٣٠/٤٨في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر) ٥(
  .٣٨٠/ ٥فتح القدیر: الشوكاني، ج ) ٦(
  .١٠١/٤القارعة: ) ٧(
  .٣٧٦/ ٣٠التفسیر المني في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
  .١٠١/٥القارعة: ) ٩(
  .٣٧٦/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.، ٨٩٨/ ٥ج، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود) ١١(
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ُ ولِ  (ومثل ذلك قوله تعالى:  –
ْ
أ َجَعلَُهْم َكَعْصٍف م  حیث یفسر الزحیلي التشبیه في هذه )١() فَ

بقوله:" أي جعلهـم فضـالت وبقایـا مثـل ورق الـزرع أو الشـجر إذا أكلتـه الـدواب، ثـم راثتـه،   اآلیة
،وواضح من كـالم الزحیلـي هـذا أن التشـبیه قـد ذكـرت فیـه األداة، وحـذف منـه )٢(فأهلكهم جمیعًا"

 وجه الشبه لهذا هو تشبیه مرسل مجمل. 

  .ه مرسل مفصلتشبیومن التشبیه ما یذكر فیه األداة ووجه الشبه ویسمى 

یقول الزحیلي بـأنهم: " یغـاثوا بمـاء  .)٣() بَِماء   هل  َْشوِى ا وجوه (ومن ذلك قوله تعالى:  –
غلـــیظ كعكـــر الزیـــت، أو كالـــدم والقـــیح، یشـــوي جلـــود الوجـــوه مـــن شـــدة حـــره، إذا أراد الكـــافر أن 

فسیر بأن اآلیـة ویتضح من هذا الت) ٤(یشربه وقربه من وجهه شواه، حتى تسقط جلدة وجهه فیه"
  .كاف ووجه الشبه بأنه یشوي الوجوهشملت أداة التشبیه وهى ال

ِب  يَْومَ  (ومثله قوله تعالى في سورة االنبیـاء:  – ِجل   ِلُْكتُ َماَء َكَطي  ا س  "أي  ) ٥() َ ْطوِي ا س 
  .)٦(نطوي السماء طیًا مثل طي الصحیفة على ما كتب فیها"

  (ومثل ذلك قوله تعالى:  –
َ
یقول الزحیلي: " تشبیه مرسل مفصل، وفي  .)٧() ن ُه ِ َالٌَة ُصْفرٌ َك 

تشــــــبیه مــــــن ثــــــالث جهـــــــات: مــــــن العظــــــم، واالرتفـــــــاع،  صالتشــــــبیه بالجمــــــاالت وهــــــي القلـــــــو 
   هي الناقة . صالقلو المقصود ب.و )٨(والصفرة"

ك قولـه ومـن ذلـ مجمـالً  اً مؤكد اً تشبیهومن التشبیه ما تحذف منه األداة ووجه الشبه ویسمى  –
ــاْ َْ ِ  (تعـالى فـي سـورة یـونس:  ـ اْسـِتْعَجا َُهم بِ  

ــاِس ا    ُ  ِلن  ـُل ا   "أي  .)٩()َو َـْو ُ َعج 
كاستعجالهم أو مثل استعجالهم، ووضع االستعجال موضع التعجیـل لهـم بـالخیر إشـعارًا بسـرعة 

تعجیـل مـن اهللا، واالسـتعجال ن الإویقـول الزحیلـي بـأن العلمـاء قـالوا:"  )١٠(إجابته لهم في الخیر"

                                                           
  .٥/ ١٠٥الفیل: ) ١(
  .٤٠٧/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٢٩/ ١٨الكهف: ) ٣(
  .٢٤٣/ ١٥ج ، : الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ٤(
  .٢١/١٠٤األنبیاء: ) ٥(
  .١٧/١٣٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٧٧/٣٣المرسالت: ) ٧(
  .٢٩/٣٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج الزحیلي، ج ) ٨(
  .١١/ ١٠یونس: ) ٩(
  .١١/١١٩ج ، المنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ١٠(
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لذلك رب العباد رحیم بعباده ال یستجیب دعاءهم على أنفسـهم أو أمـوالهم أو أوالدهـم ، من العبد
بالشر في حال الضجر والغضـب، فلـو عجـل اهللا للنـاس العقوبـة كمـا یسـتعجلون الثـواب والخیـر 

یـوم القیامـة؛ ألنهـم حینئـذ  لماتوا؛ النهم خلقـوا فـي الـدنیا خلقـًا ضـعیفًا، وذلـك علـى عكـس خلقهـم
لهــذا هــو  ،داة ووجــه الشــبهوواضــح مــن هــذا الكــالم أن التشــبیه حــذف منــه األ )١(یخلقــون للبقــاء"

تشـبیه مؤكـد مجمـل، ولــم أجـد فـي حــدود مـا اطلعـت علیــه إال هـذه اآلیـة التــي احتـوت علـي هــذا 
 التشبیه المؤكد المجمل. 

ا مــا ذكرتــه مــن أقســام التشــبیه باعتبــار وقــد أكثــر أهــل البالغــة فــي تقســیم التشــبیه، فعــد
األداة، واعتبـــار وجـــه الشـــبه، فهنـــاك مـــن یقســـم التشـــبیه باعتبـــار اإلفـــراد والتعـــدد والتركیـــب، وكـــذلك 

ه الى تشبیه المحسوس بالمحسوس، یكما یقسمون التشبیه باعتبار طرف باعتبار قرب التشبیه وبعده،
و العكس، ولم أعثر فیما شرحه الزحیلـي فـي كتابـه أو المعقول بالمعقول، أو المحسوس بالمعقول، أ

موضوع الدراسة وأخص منـه السـور المكیـة، علـى هـذه التقسـیمات التـي ذكرهـا علمـاء البالغـة، ولـذا 
آثرت أن أقصر حدیثي على أنواع التشبیه كما أوردها الزحیلي في كتابه فیمـا یخـص السـور المكیـة 

  على النحو اآلتي: 
  أنواع التشبیه: 

  لتشبیه البلیغ: ا -١
وهــو" الــذي یحــذف فیــه وجــه الشــبه وأداة التشــبیه، وســموا مثــل هــذا بلیغــًا، لمــا فیــه  التشــبیه البلیــغ

أبي اإلصـبع عـن هـذا  ابن ، ویقول)٢(اختصار من جهة، وما فیه من تصور وتخیل من جهة أخرى"
  .)٣(التألیف". التشبیه: " وحد التشبیه البلیغ إخراج األغمض إلى األظهر بالتشبیه مع حسن

یقـول الزحیلـي: "  )٤()َوَما ا ياة ا نيا إِال  لَِعـٌب َو َْهـٌو  (ومـن التشـبیه البلیـغ قولـه تعـالى:   –
أمــا ابــن الجــوزي فیفســرها علــى ثالثــة أقــوال:  )٥(حیــث جعلــت الــدنیا اللعــب واللهــو نفســه مبالغــة"

الشــيء یلعــب بــه، وقیــل ومــا إال ك، وقصــر عمرهــا، "قیــل ومــا الحیــاة الــدنیا فــي ســرعة انقطاعهــا
فأما فعل الخیر، فهو من عمل اآلخرة ال من الدنیا، وقیـل ، أمر الدنیا والعمل لها إال لعب ولهو

 ب : ما ال ُیجدي ـــه، واللعــــروا بــــا أمــــالشتغالهم عم، وـــب ولهــوما أهل الحیاة الدنیا إال أهل لع

                                                           
  .١٢٢/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١(
  .٣٣٠معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص:) ٢(
  م.١٩٩٥،القاهرة،  ١٥٩تحریر التحبیر: ابن أبي األصبع المصري، تحقیق: حفني شرف، ص: ) ٣(
  .٣٢/ ٦األنعام: ) ٤(
  .١٧٦/ ٧ر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسی) ٥(
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  .شبیه، ووجه الشبه فهو تشبیه بلیغداة التوقد جاء التشبیه خالیًا من أ )١(نفعًا"

، )٣("أي كالصـم الــبكم فــي عـدم الســماع وعــدم الكــالم" )٢()ُصــم  َوُ ْ ــم(ومثلـه قولــه تعــالى:  –
ْقَوى(ومثل ذلك قوله تعالى في سورة االعراف:  حیث یبین الزحیلـي ان اآلیـة  )٤() َوِ َاُس ا  

وقـــال النیســـابوري فـــي  )٥(بـــه إلـــى المشـــبه "احتـــوت علـــى: " تشـــبیه بلیـــغ، مـــن إضـــافة المشـــبه 
تفســیرها: " هــو لبــاس القلــب والــروح والســر والخفــي، فلبــاس القلــب مــن التقــوى هــو الصــدق فــي 

ولبـاس الـروح مـن التقـوى هـو محبـة ، ت الطمع في الـدنیا ومـا فیهـاءاطلب المولى فیواري به سو 
التقـوى هـو رؤیـة المـولى فیـواري  ولباس السر من، المولى فیواري به سوآت التعلق بغیر المولى

ولبــاس الخفــي مــن التقــوى بقــاؤه بهویــة المــولى فیــواري بهــا هویــة غیــر ، بهــا رؤیــة غیــر المــولى
  .)٦(المولى"

ــَذا بََصــائِرُ  (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى:  – " أي هــذا القــرآن بصــائر، تشــبیه بلیــغ، أي هــذا  )٧() َه
ســبحانه  –وكـالم الزحیلـي هـذا یعنـي أن اهللا ، )٨(كالبصـائر، وأصـله هـذا بمنزلـة بصـائر القلـوب"

التشبیه علـى سـبیل شبه القرآن بالبصائر، وقد جاء التشبیه خاٍل من وجه الشبه وأداة  –وتعالى 
  .التشبیه البلیغ

، )١٠("أي كالنـار فـي الحـرارة، وشـدة االحمـرار" )٩() َح   إَِذا َجَعلَُه نَاًرا (ومثله قوله تعـالى "  –
 به وأداة التشبیه لهذا فهو تشبیه بلیغ. حیث حذف وجه الش

ـاءً  (وشبیه من ذلك قوله تعالى :  – َجَعلْنَاُهْم ُ ثَ "أي كالغثـاء فـي سـرعة زوالـه، حیـث  )١١() فَ
شبههم في دمارهم بغثاء السیل، وهو ما یحمله من الورق والعیدان الیابسة، وأصل الغثاء: نبـت 

                                                           
، المكتب اإلسالمي، دار ابن حزم للطباعة والنشر ٤٣٣ص: ، زاد المسیر في علم التفسیر: ابن الجوزي) ١(

  ه.١٤٢٣، ١والتوزیع، ط
  .٣٩/ ٦األنعام: ) ٢(
  .٧/١٩٣ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٣(
  .٢٦/ ٧األعراف: ) ٤(
  .١٦٨/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  ه.١٤١٦، ١، ط١٣٧٧/ ٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد: نظام الدین النیسابوري، ج) ٦(
  .٧/٢٠٣األعراف: ) ٧(
  .٩/٢٢٤ج ، يالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیل) ٨(
  .٩٦/ ١٨الكهف: ) ٩(
  .١٦/٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
  .٢٣/٤١المؤمنون: ) ١١(
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حــذف منــه أداة التشــبیه لتشــبیه البلیــغ الــذي توهــذا مــن ا )١(یــبس، أي صــیرناهم مثلــه فــي الیــبس"
  .للتحقیر ووجه الشبه

ً  (ومثل ذلك قوله تعالى:  – نثُورا " أي كالغبـار المنثـور فـي الجـو فـي حقارتـه وعـدم  )٢() َهبَاء م 
مـــا یخـــرج مـــن الكـــوة مـــع ضـــوء الشـــمس شـــبیهًا (الهبـــاء)  ، وقـــد فســـرها الزجـــاج فقـــال:")٣(نفعـــه"

 )٤(أحـــبط أعمـــالهم حتـــى صـــارت بمنزلـــة الهبـــاء المنثـــور" – عـــز وجـــل بالغبـــار، وتأویلـــه: أن اهللا
شــبه أعمــالهم بالهبــاء وقــد جــاء التشــبیه خــاٍل  –ســبحانه وتعــالى  –وكــالم الزحیلــي یعنــي أن اهللا 

  .التشبیه على سبیل التشبیه البلیغمن وجه الشبه وأداة 

ً  (ومثل ذلك قوله تعـالى:  – يَْل ِ اسا ُ ُم ا ل  ویقـول ابـن  )٦(" أي كاللبـاس السـاتر" )٥() َجَعَل لَ
ألن ظلمتــــه تغشــــى األشــــخاص وَتشــــتمل علیهــــا ، الجــــوزي فــــي تفســــیرها: " أي : ســــاترًا بظلمتــــه

 وهذا یعد تشبیه بلیغ ألنه حذف منه اداة التشبیه ووجه الشبه،  )٧(اشتمال اللباس على البسه"

ـحَ  (ومثله قوله تعالى فـي سـورة النمـل:  – " أي تمـر كمـر السـحاب فـي  )٨() اِب َ ُمـر  َ ـر  ا س 
عز وجل شبه مرور الجبال بمرور السحاب في السرعة "وذلـك ألن االجـرام  –، فاهللا )٩(السرعة"

وجـه الشـبه  ، وهـذا تشـبیه بلیـغ ألنـه)١٠(الكبار إذا تحركت في سمت واحد ال تكـاد تبـین حركتهـا"
  .وأداة التشبیه محذوفة

اِس بََصائَِر  ِ  (ومثله قوله تعالى:  – فیقول الزحیلي في هذه اآلیة: " تشبیه بلیغ، حـذفت  )١١() لن 
 .)١٢(فیه أداة الشبه ووجه الشبه، أي أعطیناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس"

                                                           
  .١٨/٤٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١(
  .٢٣/ ٢٥الفرقان: ) ٢(
  .٤٣/ ١٩حیلي،  جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الز ) ٣(
  .٥/٥٠معاني القر آن وٕاعرابه: الزجاج، ج) ٤(
  .٢٥/٤٧الفرقان: ) ٥(
  .١٩/٧٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .١٠١٨زاد المسیر في علم التفسیر: ابن الجوزي، ص: ) ٧(
  .٢٧/٨٨النمل: ) ٨(
  .٣٩/ ٢٠منهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وال) ٩(
  .١٨٤/ ٢ج ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي) ١٠(
  .٤٣/ ٢٨القصص: ) ١١(
  .٢٠/١٠٦ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٢(
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ـونَ  (ومثل ذلك قوله تعـالى :  – ـٌد ُ َْ ُ یقـول الزحیلـي: " أي كالجنـد فـي  )١() َوُهْم  َُهـْم ُجنْ
شبه الكفار بالجند في الخدمـة والـدفاع عـن اآللهـة، وقـد  –وجل  عز –، فاهللا )٢(الخدمة والدفاع"

 .لتشبیه على سبیل التشبیه البلیغجاء التشبیه خاٍل من وجه الشبه وأداة ا

رَْض َ ْهـًدا (ومثله قوله تعـالى فـي سـورة الزخـرف:  –
َ
ُ ـُم اْأل " أي كالمهـد وهـو  )٣() َجَعَل لَ

أن كــون األرض مهــدًا إنمــا حصــل ألجــل كونهــا " وقــد فســرها الــرازي فقــال: )٤(الفــراش والبســاط"
واقفـــة ســـاكنة وألجـــل كونهـــا موصـــوفة بصـــفات مخصوصـــة باعتبارهـــا یمكـــن االنتفـــاع بهـــا فـــي 

ولمـا كـان المهـد موضـع الراحـة ، الزراعة وبناء األبنیة في كونها ساترة لعیوب األحیاء واألموات
ســبحانه  –ومــن هــذا یتضــح أن اهللا ، )٥(للصــبي جعــل األرض مهــدًا لكثــرة مــا فیهــا مــن الراحــات"

 شــبه األرض بالمهــد، وقــد حــذف منــه وجــه الشــبه وأداة التشــبیه لیكــون تشــبیهًا بلیغــاَ  –وتعــالى 
 .داعیًا إلى مزید من التأمل 

رَْض ِ َهاًدا (ومثله قوله تعالى:   –
َ
 َْم َ َْعِل اْأل

َ
"أي جعلنـا األرض كالمهـاد الـذي یفترشـه  )٦() أ

  .)٧(النائم"

ــاًدا(ه قولــه تعــالى: ومثلــ – ْوتَ
َ
ــاَل أ بَ وقــال  )٩("أي والجبــال كاألوتــاد التــي تثبــت غیرهــا" )٨() َواْ ِ

لــألرض لتســـكن وال تتحــرك كمــا یرســـي  صــاحب كتــاب فـــتح القــدیر: " أي جعلنــا الجبـــال أوتــاداً 
 ، ویتضح من هذا الكالم بأن اآلیة تمثل التشبیه البلیغ الذي حذف منـه وجـه)١٠(الخیام باألوتاد"

  .به وأداة التشبیهالش

بَْوابًا (ومثله قوله تعالى:  –
َ
َ نَْت أ ،وقـد وضـح )١٢(" أي كاألبواب في التشقق والتصدع" )١١() فَ

األلوسي التشبیه البلیغ في هذه اآلیة بقوله: "أي فصـارت شـقوقها لسـعتها كـاألبواب أو فصـارت 
                                                           

  .٧٥/ ٣٦یس: ) ١(
  .٤٣/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٤٣/١٠رف: الزخ) ٣(
  .١٢١/ ٢٥ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .١٩٧/ ٢٧ج ، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب: الرازي) ٥(
  .٦/ ٧٨النبأ: ) ٦(
  .٧/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .٧/ ٧٨النبأ: ) ٨(
  .٧/ ٣٠ج ، لعقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في ا) ٩(
  .٣٦٤/ ٥فتح القدیر: الشوكاني، ) ١٠(
  .١٩/ ٧٨النبأ: ) ١١(
  .١٥/ ٣٠ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٢(
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أبـواب وقیـل الفـتح علـى من كثرة الشقوق كأن الكـل أبـواب أو بتقـدیر مضـاف أي فصـارت ذات 
ن كلهــا أبــواب أظــاهره والكــالم بتقــدیر مضــاف إلــى الســماء أي فتحــت أبــواب الســماء فصــارت كــ

 . )١(ویجامع ذلك شقها فتشق وتفتح أبوابها وتعقب بأن شقها لنزول المالئكة"

یقــول الزحیلــي: " أي كالمســك فــي الطیــب  )٢() ِختَاُمــُه ِ ْســٌك (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى:  –
، ویتضــح مــن كــالم الزحیلــي أن اآلیــة احتــوت علــى تشــبیه بلیــغ لــذا حــذف منــه وجــه )٣(ة"والبهجــ

  الشبه وأداة التشبیه. 
  

  التشبیه التمثیلي:  -٢

: "ما وجهه وصف منتزع مـن متعـدد أمـرین )٤(والتشبیه التمثیلي كما عرفه صاحب اإلیضاح
فهو تشبیه تمثیلـي، وقـد ورد التشـبیه  عدة  من أمور اً أو أمور"، فكل تشبیه جاء فیه وجه الشبه مركب

   .ةبشكل كبیر في آیات القرآن المكی التمثیلي

ْكُه يَلَْهث (ومنه قوله تعالى:  – ْو َ ْ ُ
َ
یقول  )٥() َ َمثَلُُه َكَمثَِل ا  ب إِن َ ِْمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أ

الكلب في دوام الزحیلي: "شبه حاله التي هي مثل في السوء كحال أخس الحیوانات، وهي حالة 
، فالزحیلي فـي شـرحه لهـذه اآلیـة أكـد أن التشـبیه الـذي )٦(لهثه، سواء في حالة التعب أو الراحة"

قـال: "  حـین صـاحب الكشـافالزمخشـري  كـالم فیه من قبیل التشبیه التمثیلي، وقد أكد الزحیلي
حــال  فصــفته التــي هــي مثــل فــي الخســة والضــعة كصــفة الكلــب فــي أحســن أحوالــه وأذلهــا، وهــي

دوام اللهث به واتصاله سـواء حمـل علیـه أي: شـد علیـه وهـیج فطـرد، أو تـرك غیـر متعـرض لـه 
بالحمــل علیــه، وذلــك أن ســائر الحیــوان ال یكــون منــه اللهــث إال إذا هــیج منــه وُحــرك... فوضــع 

موضع حططانه أبلغ حد؛ ألن تمثیله بالكلب في أحسن أحواله  )َ َمثَلُُه َكَمثَِل ا  ب(قوله: 
ضـرب أحسـن مثـل فـي  –عز وجـل  –ویتضح من هذا الكالم بأن اهللا  )٧(ذلها في معنى ذلك"وأ

   .ذلك بالتارك آلیاته والعادل عنهاأحسن أحواله و 

                                                           
  .١٥/ ٣٠روح المعاني: األلوسي، ج ) ١(
  .٢٦/ ٨٣المطففین: ) ٢(
  .٣٠/١٢٥ج ، عة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشری) ٣(
  . ٣٧١ص: ، اإلیضاح: الخطیب القزویني) ٤(
  .٧/١٧٦األعراف: ) ٥(
  .١٦١/ ٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .١٠٤/ ٢الكشاف: الزمخشري، ج ) ٧(
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ْ َمـا ُُهْم َكَرَمـاٍد  (ومن التشبیه التمثیلي كـذلك قولـه تعـالى:  –
َ
ِهْم أ ـَر   يَن َ َفـُروا بِ ِ

َمثَُل ا  
ْت بِِه ا ر  ُح ِ  يَ  الصـالحة كالصـدقة وصـلة الـرحم  الهمأعمـ مثـل" أي  )١() ْوٍم َ ِصٍف اْشتَد 

وبــر الوالــدین، یــوم القیامــة إذا طلبــوا ثوابهــا مــن اهللا تعــالى، كمثــل الرمــاد حیــث یمحقهــا اهللا كمــا 
، وقــد فســرها الزجــاج فقــال: " فهــو مرفــوع علــى )٢(تمحــق الــریح الشــدیدة الرمــاد فــي یــوم عاصــف"

، )٣(مثل الذین كفروا بربهم، أو مثل الذین كفروا بربهم فیما یتلى علیكم" معنى وفیما یتلى علیكم
كمثل الرماد الذي تفرقه الریح في یـوم عاصـف، ویتضـح مـن الكـالم السـابق بـأن اآلیـة اشـتملت 

   .وهذا یعني بأن أعمالهم مهما تبلغ من الصالح فال فائدة منها على تشبیه تمثیلي

نَ اثًـا َوالَ  (ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
ٍة أ ـو  ُ ونُواْ َ ل ِ  َ َقَضْت َغْز ََها ِمن َ ْعِد قُ  )٤() تَ

یقول الزحیلي: " تشبیه تمثیلي، شـبه تعـالى مـن یعاهـد ثـم یـنقض عهـده بـالمرأة التـي تغـزل غـزًال 
  .)٥(ثم تنقضه"

عْ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سـورة طـه: – َ  َمـا َمت  ن  َ يْ َيَْك إِ ْزَواًجـا َوال َ ُمد 
َ
ـِه أ ـا بِ نَ

نيَا نُْهْم زَْهَرَة اْ َيَاِة ا   ،حیث یفسـر الزحیلـي التشـبیه التمثیلـي فیهـا بقولـه: " شـبه متـاع ) ٦() م 
  .)٧(الحیاة الدنیا ونعیمها بالزهر الجمیل الذي یذبل وییبس"

ـالُْعْرَوِة َ َقِد اْستَمْ  (تعالى: سبحانه و ومما فسره الزحیلي على أنه تشبیه تمثیلي قوله  – َسـَك بِ
ُ َسِميٌع َعِلـيمٌ  "شـبه مـن تمسـك باإلسـالم بمـن أراد الصـعود  )٨() ا ُْوْ َ َ َال انِفَصاَم  ََها َوا  

، وقد فسرها األلوسـي بقولـه: )٩(الى قمة جبل، فتمسك بأوثق حبل، وحذف أداة التشبیه للمبالغة"
وره كلها المحسن في أعماله بمن ترقى أم "  شبه حال المتوكل على اهللا عز وجل المفوض إلیه

، وهذا مـن )١٠(في جبل شاهق أو تدلى منه فتمسك بأوثق عروة من حبل متین مأمور انقطاعه"
 .وجه الشبه منتزع من أمور متعددةقبیل التشبیه التمثیلي الذي یكون فیه 

                                                           
  .١٨/ ١٤إبراهیم: ) ١(
  .٢٣١/ ١٣الزحیلي، ج  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج:) ٢(
  .١٢٨/ ٣ج ، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ٣(
  .٩٢/ ١٦النحل: ) ٤(
  .٢١١/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .١٣١/ ٢٠طه: ) ٦(
  .٣٠٣/ ١٦ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٧(
  .٣١/٢٢لقمان: ) ٨(
  .٢١/١٦٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٩٥/ ٢١روح المعاني: األلوسي، ج ) ١٠(
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ِفَرٌة، فَ (ومن ذلك قوله تعالى في سورة المدثر:  – ُهْم ُ ٌُر ُ ْس َنْ   
َ
ْت ِمْن قَْسَوَرةٍ َك  حیث  )١() ر 

یفسر الزحیلي التشبیه التمثیلـي فیهـا بقولـه: " شـبههم فـي إعراضـهم ونفـورهم عـن اسـتماع الـذكر 
  .، ویعد هذا التشبیه في غایة التقبیح والتهجین لحالهم)٢(بحمر التي هربت من األسد"

َ  (ومن التشبیه التمثیلي أیضـًا قولـه تعـالى:  – يَن ا   ِ
ـِل َمثَُل ا   ْوِ ـاَء َكَمثَ

َ
ِ أ ُذوا ِمْن ُدوِن ا  

 ً ََذْت بَ ْتا َكبُوِت ا   حیـث" شـبه الكفـار فـي عبـادتهم األصـنام بـالعنكبوت فـي بنائهـا  )٣() الَْعنْ
، ویتضـح مـن الكـالم السـابق أن وجـه )٤(بیتا ضعیف النسج قابال لالختراق والزوال بنفخة هـواء"

  ل اآلیة التشبیه التمثیلي. الشبه منتزع من متعدد لهذا تمث

وقــد كثــر التشــبیه التمثیلــي فــي الســور المكیــة، "ألن فــي ضــرب األمثــال زیــادة إفهــام وتــذكیر 
، وهــذا یتناســب مــع طبیعــة مشــركي العــرب المنكــرین للرســالة والنبــوة ومــا یتعلــق )٥(وتصــویر للمعــاني"

  بها من قضایا البعث والنشور والحساب. 
  التشبیه المقلوب:  -٣

و جعل المشبه به مشبهًا، والمشبه مشبهًا به، أو جعل الفـرع أصـًال واألصـل فرعـًا، وذلـك وه
الدعاء أن المشـبه بـه أتـم واكمـل فـي صـورة وجـه الشـبه مـن المشـبه، وهـذا علـى سـبیل المبالغـة، وقـد 

   .، وقد جاء في آیات القرآن الكریم)٦(سماه ابن جني "غلبة الفروع على األصول"

ْجَعُل ا ُْمْسِلِمَ  َ  ُْمْجِرِم َ (عالى: ومن ذلك قوله ت – َ نَ
َ
یقول الزحیلي فـي تفسـیره لهـذه  )٧() أ

اآلیة: " تشبیه مقلوب لیكون أبلغ وأروع؛ ألن األصل: أفنجعل المجرمین كالمسلمین في األجـر 
 –، حیـث ال تســویة بـین المطیـع والعاصــي، ولـم أعثـر فیمــا یخـص موضـوع الدراســة )٨(والثـواب"
 إال على هذه اآلیة التي احتوت على التشبیه المقلوب.  –المكیة السور 

  

 
                                                           

  .٥١-٧٤/٥٠المدثر: ) ١(
  .٢٤١/ ٢٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٤١/ ٢٩العنكبوت: ) ٣(
  .٢٠/٢٤٢ج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه) ٤(
  .٥٣٨/ ٢الكشاف: الزمخشري، ) ٥(
  لبنان.، ، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت٣٠٠/ ١الخصائص: ابن جني، حققه علي النجار، ج ) ٦(
  .٣٥/ ٦٨القلم: ) ٧(
  .٦٦/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٨(
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  أغراض التشبیه:
یعــد التشــبیه مــن أهــم مواضــیع علــم البیــان وأظهرهــا؛ ذلــك أنــه مــا مــن علــم إال وكــان للتشــبیه 
دور فــي إبــرازه وٕایضــاحه، فــإن أردت أن تعــرف االســتعارة أو المجــاز أو الكنایــة ال یتســنى ذلــك دون 

معرفــة بالتشــبیه "والتشــبیه یزیــد المعنــى وضــوحًا، ویكســبه تأكیــدًا، ولهــذا أطبــق جمیــع  أن تكــون لــك
المتكلمین من العجم والعرب علیه، ولم یستغن أحد منهم عنه، وقد جـاء عـن القـدماء وأهـل الجاهلیـة 

لـى المشـبه إبعضـها  ، وللتشبیه أغراض بالغیـة یعـود)١(ما یستدل به على شرفه وموقعه من البالغة"
لــى المشــبه بــه، وقــد ألمــح الزحیلــي فــي كتابــه التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة إالــبعض األخــر و 

  والمنهج فیما یخص السور المكیة، إلى بعض هذه األغراض ومنها:  
  بیان حال المشبه:  -١

   .)٢("وذلك حینما یكون المشبه غیر معروف الصفة قبل التشبیه فیفیده التشبیه الوصف"

" أي مثل المتهشم الیابس، المتكسر  )٣() فَ نُوا َكَهِشيِم ا ُْمْحتَِظرِ  (قوله تعالى:  وذلك نحو –
فالمشـــبه بـــه وهـــو الهشـــیم  )٤(مـــن الشـــجر، الـــذي یجمعـــه صـــاحب الحظیـــرة لماشـــیته فـــي الشـــتاء"

كهــم اهللا، لیوضــح حــال المشــبه وهــم القــوم الــذین أهل –ورق الشــجر الیــابس المتكســر  -المحتظـر
 .قوم صالح

ُ ولِ  (وكقوله تعـالى :  –
ْ
أ َجَعلَُهْم َكَعْصٍف م  فضـالت وبقایـا  أصـحاب الفیـل "أي: جعـل )٥() فَ

  .)٦(مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب، ثم راثته،  فأهلكهم جمیعًا"

ــوِث  (وكقولــه تعــالى:  – ــَراِش ا َْمبْثُ ــاُس َ لَْف ُ ــوُن ا   ــْوَم يَ " فــي الكثــرة واالنتشــار  )٧() يَ
  )٨(الضعف والهوان"و 

ویفسرها الزجاج فیقول: " المعنى: یوم یكون الناس كالفراش المبثوث، والفـراش مـا تـراه كصـغار 
  البق یتهافت في النار، وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر، والفراش المبثوث؛ ألنهم 

                                                           
  .١٨٣ي، ص: الصناعتین: أبو هالل العسكر ) ١(
  .٢١٩ص: ، جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي) ٢(
  .٣١/ ٥٤القمر: ) ٣(
  .١٦٦/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٠٥/٥الفیل: ) ٥(
  .٣٠/٤٠٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .٤/ ١٠١القارعة: ) ٧(
  .٣٧٦/ ٣٠تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، جال) ٨(
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  .)١(إذا بعثوا یموج بعضهم في بعض كالجراد الذي یموج بعضه في بعض"

ْت ِمـْن قَْسـَوَرةٍ  (وكقولـه تعـالى:  – ـر  ِفَرٌة، فَ ُهْم ُ ٌُر ُ ْسـ َنْ   
َ
" شـبههم فـي إعراضـهم  )٢() َك 

فهــو فــي هــذا التشــبیه یشــبه حــال  )٣(ونفــورهم عــن اســتماع الــذكر بحمــر التــي هربــت مــن األســد"
 المنافقین، ونفورهم عن الحق بحال الحمر الوحشیة عند هروبها من األسد.

  ار حال المشبه: بیان مقد-٢

" وذلك إذا كان المشبه معـروف الصـفة قبـل التشـبیه معرفـة إجمالیـة، وكـان التشـبیه یبـین مقـدار هـذه 
   )٤(الصفة"

ـ(وذلك نحو قوله تعالى:  – ِ َ اَعِة إِال  َ َْمِح اْ َ ْ ُر ا س 
َ
" حیـث إن قیـام السـاعة فـي  )٥()َوَما أ

، فـالزحیلي یشـیر )٦(علـى الحدقـة إلـى أسـفلها"سرعة المجيء كطرف العین أو رجع البصر مـن أ
فـــي كالمـــه هـــذا إلـــى أن المقصـــود مـــن التشـــبیه والفائـــدة منـــه بیـــان مقـــدار المشـــبه وهـــو الســـاعة 

  وسرعة القدر على اإلتیان بها كما عبر عن ذلك. 

  تقریر حال المشبه في ذهن السامع: -٣

   .)٧(ضاح بالمثال""كما إذا كان ما أسند الى المشبه یحتاج إلى التثبت واإلی

ْت بِِه ا ر  ُح ِ  (ذلـك نحـو قولـه تعـالى: و  – ْ َما ُُهْم َكَرَماٍد اْشتَد 
َ
ِهْم أ يَن َ َفُروا بَِر   ِ

َمثَُل ا  
ــٍف  ــْوٍم َ ِص " أي مثــل أعمــالهم الصــالحة كالصــدقة وصــلة الــرحم وبــر الوالــدین، یــوم  )٨() يَ

ل الرمـاد حیـث یمحقهـا اهللا كمـا تمحـق الـریح الشـدیدة القیامة إذا طلبوا ثوابها من اهللا تعالى، كمث
  .)٩(الرماد في یوم عاصف"

                                                           
  .١٧١/ ٥، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ١(
  .٥١-٧٤/٥٠المدثر: ) ٢(
  .٢٤١/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٢٠٣جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي، ص: ) ٤(
  .٧٧/ ١٦النحل: ) ٥(
  .١٩٢/ ١٤ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٢٠٣جواهر البالغة: السید احمد الهاشمي، ص: ) ٧(
  .١٨/ ١٤إبراهیم: ) ٨(
  .٢٣١/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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ـَذْت بَ ْتـاً  (وكقوله تعـالى:  – َ ْوِ َاَء َكَمثَِل الَْعنَكبُوِت ا  
َ
ِ أ َُذوا ِمْن ُدوِن ا   يَن ا   ِ

َمثَُل ا  
َكبُوِت  َْو َ نُوا  َ  وَْهَن اْ ُيُوِت َ َيُْت الَْعنْ

َ
حیـث "شـبه الكفـار فـي عبـادتهم  )١() ْعلَُمونَ َو ِن  أ

، وممـا )٢(األصنام بالعنكبوت في بنائها بیتا ضعیف النسج قابال لالختراق والـزوال بنفخـة هـواء"
تقدم ذكره یتضح لنا أن هذا الغرض ال یتحقق إال إذا كان وجه الشبه أقوى وأوضح فـي المشـبه 

 ع. به من المشبه حتى یتقرر ویثبت في ذهن السام

  تزیین المشبه: -٤

ـونِ ، وَُحوٌر ِ  ٌ  (كقوله تعالى:  – ْؤ ُـِؤ ا َْمْكنُ ـاِل ا ل  ْمثَ
َ
یقـول الزحیلـي: " أي كأمثـال  )٣() َكأ

  .)٤(اللؤلؤ في بیاضه وصفائه"

ـونٌ  (ومنه قولـه تعـالى:  – ُهْم  ُْؤ ُـٌؤ َمْكنُ   
َ
"أي كـأن الغلمـان فـي الحسـن والبهـاء لؤلـؤ  )٥() َكـ 

ومــن كــالم الزحیلــي هــذا یتضــح أن التشــبیه  )٦(الصــدف، لــم تمســه األیــدي"مســتور، مصــون فــي 
  جاء لفائدة بالغیة هي تزین المشبه حتى یظهر في صورة حسنة وجمیلة.

  تقبیح المشبه:-٥

ْكُه يَلَْهث (وذلك نحو قوله تعالى:  – ْو َ ْ ُ
َ
 )٧() َ َمثَلُُه َكَمثَِل ا  ب إِن َ ِْمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أ

الزحیلي: "شـبه حالـه التـي هـي مثـل فـي السـوء كحـال أخـس الحیوانـات، وهـي حالـة الكلـب یقول 
  .)٨(في دوام لهثه، سواء في حالة التعب أو الراحة "

ــياط  (وكقولــه تعــالى:  – ــُه ُرؤوُس ا ش ن 
َ
ــا َك  یقــول الزحیلــي: "أي فــي الهــول  )٩() َطلُْعَه

فسیرها: " وفیـه ثالثـة أقـوال: قیـل الشـیاطین: أما الزجاج فیقول في ت )١٠(والشناعة وتناهي القبح"

                                                           
  .٤١/ ٢٩العنكبوت: ) ١(
  .٢٤٢/ ٢٠ة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقید) ٢(
  .٢٣-٢٢/ ٥٦الواقعة: ) ٣(
  .٢٤٥/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٤/ ٥٢الطور:) ٥(
  .٦٩/ ٢٧ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٧/١٧٦األعراف: ) ٧(
  .١٦١/ ٩ج ، ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر ف) ٨(
  .٣٧/٦٥الصافات: ) ٩(
  .٩٧/ ٢٣ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
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حیات لهـا رؤوس فشـبه طلعهـا بـرؤوس تلـك الحیـات، وقیـل:  رؤوس الشـیاطین: نبـت معـروف، 
وقیــل هــو القــول المعــروف إن الشــيء إذا اســتقبح شــبه بالشــیطان، فقیــل: كأنــه وجــه الشــیطان، 

وأیـن  )١(ما یكون من االشـیاء"وكأنه رأس الشیطان، والشیطان ال یرى، ولكنه یستشعر أنه أقبح 
كان المقصود برؤوس الشیاطین، فـإن الثابـت أن التشـبیه جـاء لتقبـیح المشـبه وهـو الشـجرة التـي 

 تخرج في أصل الجحیم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .٢٣١/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج) ١(
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  المبحث الثاني
  المجازالحقیقة و 

  . )١(ه"مصدر على وزن مفعل، "جاز الشيء جوازًا، أو جاوز المكان إذا تعدا المجاز في اللغة:

، )٢(: " هو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له... مع قرینة عدم إرادته"والمجاز عند البالغیین
وهذا یعني أن المجاز یقتضي وجود عالقة بین المعنى الذي وضع له اللفظ أصًال والمعنـى الجدیـد، 

ا في التشبیه واالستعارة المشابهة كم تأي بین معناه الحقیقي ومعناه المجازي، لكن هذه العالقة لیس
ن المجـاز سـمي بـذلك؛ ألن" اللفــظ إمـع وجـود قرینـة تـدل علـى منـع إرادة المعنــى األصـلي، ولـذا قیـل 

، وقـد عـرف اإلمـام )٣(الذي یعدل به عما یوجبه أصل الوضع جـازوا بـه موضـعه األصـلي أي تعـداه"
ا عــدل بــاللفظ عمــا یوجبــه أصــل عبــد القــاهر الجرجــاني فــي كتابــه أســرار البالغــة المجــاز فقــال: " وٕاذ

اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه األصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضـع 
  . )٤(فیه أوًال"

وقــد تحــدث معظــم علمــاء أهــل اللغــة والبالغــة عــن المجــاز وأفــردوا لــه فصــوًال فــي مؤلفــاتهم، 
ذلــك فــإني أمیــل إلــى تقســیم المجــاز إلــى ولــذا فــإن تقســیمات المجــاز كثــرت وتعــددت تســمیاتها، ورغــم 

قســـمین أولهمـــا: المجـــاز العقلـــي ویســـمى أیضـــًا اإلســـنادي أو الحكمـــي، وثانیهمـــا: المجـــاز المرســــل 
  ویسمى المفرد. 

  أوًال: المجاز العقلي: 
أن كـل كلمـة   ومن البالغیین من یطلق علیـه المجـاز اإلسـنادي والحكمـي والتركیـب " وحـده

، وكمــا عرفــه )٥(هــا عــن موضــعه فــي الفعــل لضــرب مــن التــأول فهــو مجــاز "أخرجــت الحكــم المفــاد ب
، )٦(صــاحب اإلتقـــان بقولـــه: " أن یســند الفعـــل أو شـــبهه إلـــى غیــر مـــا هـــو لــه أصـــالة لمالبســـته لـــه "

والزحیلي في كتابه التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج تحدث عن المجاز بنوعیه، وقد مثل 

                                                           
  .١/٥٣٢ج، لسان العرب: ابن منظور) ١(
،  دار الكتب العلمیة، ٥٧٢تحقیق: عبد الحمید هنداوي، ص:  المطول: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازي،) ٢(

  م.٢٠٠١بیروت، 
  .٢٣١انظر السابق، ص: ) ٣(
  .٣٦٥أسرار البالغة: عبد القاهر الجرجاني، ص: ) ٤(
  .٣٥٦السابق، ص: ) ٥(
  .٥٦/ ٣اإلتقان في علوم القرآن: جالل  الدین السیوطي، ج ) ٦(
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ر مـــن عالقـــة تـــربط بـــین المعنـــى األصـــلي والمجـــازي، وممـــا ذكـــره الزحیلـــي مـــن للمجـــاز العقلـــي بـــأكث
  عالقات المجاز العقلي: 

  ما كانت عالقته الزمانیة:  -١

َعَذاَب يَْوٍم (تعـالى: سبحانه و وذلك بإسناد الفعل إلى زمن وقوعه، ومثل له الزحیلي بقوله 
ــيٍط  الـــذي هــو الیــوم، مــع أنــه لــیس بجســـم حیـــث یقــول الزحیلــي: " أســند اإلحاطــة للزمــان ) ١() ُ ِ

  وكأن الزحیلي أشار إلى أن اآلیة اشتملت على مجاز عقلي عالقته زمانیة. )٢(والعذاب فیه "

ْمتُْم  َُهن   (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة یوسف:  – ُ لَْن َما قَد 
ْ
یقول الزحیلي: " مجاز  )٣() يَأ

لناس؛ ألن السنین ال تأكل، وٕانما یأكل الناس مـا عقلي من قبیل اإلسناد إلى الزمان والمراد به ا
ویتضح من الكالم السـابق أن اهللا عـز وجـل أسـند األكـل إلـى السـنین مـن بـاب  )٤(ادخروه فیها "

  العالقة الزمانیة. يذالمجاز العقلي 

ةً  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – َ ِ َهاِر ُمبْ یبصر،  یقول الزحیلي: " ألن النهار ال )٥() آيََة ا  
، ویقـول ابـن عاشـور فـي تفسـیر هـذه )٦(بل یرى فیـه، فهـو مجـاز مـن إسـناد الشـيء إلـى زمانـه "

اآلیة: "أي جعلنا الظلمة آیة وجعلنا سـبب اإلبصـار آیـة، وأطلـق وصـف "مبصـرة " علـى النهـار 
  .)٧(على سبیل المجاز العقلي إسنادًا للسبب "

نَا قُُرونًـ (ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:  –
ْ
 َْشأ

َ
یفسـر الزحیلـي هـذه اآلیـة بقولـه: " مجـاز عقلـي،  )٨(ا )أ

ویتضح من الكالم السابق أن اآلیة اشتملت على مجاز عقلي  )٩(أرید به: أممًا في تلك األزمنة"
  .عالقة زمانیة يذ

 

 
                                                           

  .٨٤/ ١١هود: ) ١(
  .١٢/١٢٣ج ، في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر ) ٢(
  .٤٨/ ١٢یوسف: ) ٣(
  .٢٧٤/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٢/ ١٧اإلسراء: ) ٥(
  .٣١/ ١٥ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٤٤/ ١٥التحریر والتنویر: ابن عاشور، ج ) ٧(
  .٤٥/ ٢٨القصص: ) ٨(
  .١١٢/ ٢٠ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
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َهارِ  (ومثل ذلك قوله تعالى:  – يِْل َوا    یقول الزحیلي: " أسند المكر إلـى اللیـل )١() بَْل َمْكُر ا ل 
أمــا الزجــاج فیفســرها بقولــه: " معنــاه بــل  )٢(علــى ســبیل المجــاز العقلــي، أي المكــر الواقــع لــیًال "

، ویتضـــح مـــن الكـــالم الســـابق أن الزحیلـــي أســـند المكـــر إلـــى اللیـــل )٣(مكـــركم فـــي اللیـــل والنهـــار"
 والنهار، أما الزجاج فقد أسنده لإلنسان " بل مكركم".

ي تفسیره حیث قال: " وأضاف المكـر إلـى اللیـل والنهـار وعلى هذا النحو جاء قول ابن عطیة ف
والـدوام، وهـذه اإلضـافة كمـا قـالوا: لیـل  وبؤ الـدمن حیـث هـو فیهمـا، ولتـدل هـذه اإلضـافة علـى 

  .)٤(ائم ونهار صائم"ق

َهـا (وكذلك قوله تعالى في سورة غـافر:  يَْل ِل َْسُكنُوا ِ يـِه َوا   ُ ُم ا ل  ي َجَعَل لَ ِ
ُ ا   َر ا  

ا  ً ِ یقول الزحیلي في شرحه لهذه اآلیة: " مجاز عقلـي، مـن إسـناد الشـيء إلـى زمانـه،  )٥()ُمبْ
وهــذا یــدل علــى أن العالقــة زمانیــة ألنــه أســند اإلبصــار إلــى  )٦(وهــو إســناد اإلبصــار إلــى وقتــه "

  النهار. 
  المكانیة: ما كانت عالقته -٢

َضل  َسِ يالً  َ   َمَ نًا (عالى: وذلك بإسناد الفعل إلى مكان وقوعه، نحو قوله ت –
َ
یقـول  )٧() َوأ

  ).٨(سناد مجازي؛ ألن الضالل ال ینسب إلى المكان، ولكن إلى أهله "إالزحیلي: " 

، )١٠(یقول الزحیلي: " نسب األمن إلى الحرم، وهو ألهلـه") ٩() َحَرًما آِمنًا (ومن ذلك قوله تعالى: 
  العالقة المكانیة.  يمجاز عقلي ذ ویتضح من هذا بأن اآلیة قد احتوت على

  

                                                           
  .٣٣/ ٣٤سبأ: ) ١(
  .١٨٧/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٩٢/ ٤، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ٣(
ج ، العزیز: عبد الحق ابن عطیة  األندلسي، تحقیق: عبد السالم محمدالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ) ٤(

  ه.١٤٢٢، ،١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، ٤/٤٢١
  .٦١/ ٦٧غافر: ) ٥(
  .١٤٧/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٦(
  .  ٣٤/ ٢٥الفرقان: ) ٧(
  . ٥٥/ ١٩ج ، المنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٨(
  .٥٧/ ٢٨القصص: ) ٩(
  .١٣٠/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
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  المفعولیة: ما كانت عالقته -٣

  .وذلك بالتصریح باسم الفاعل والمراد اسم المفعول

ةٍ (ومن ذلك قوله تعالى:  – یقول الزحیلي: " مجاز عقلـي إذا أریـد بالراضـیة ) ١()ِ  ِع َشٍة َراِضيَ
  .)٢(اسم الفاعل، أي راض بها صاحبها"

صـاحب العیشـة ولیسـت العیشـة  ؛ ألن الـذي یرضـى هـو)٣(: " معناه مرضیة"أما المفسرون قالوا
  .نفسها

ـم  َوُهـَو  (تعالى فـي سـورة النازعـات:  اهللا ومن ذلك قول – ـْذنَاُهْم ِ  اْ َ بَ َخْذنَاُه وَُجنُوَدُه َ نَ
َ
فَأ

علـى  یقول الزحیلي: " مجاز عقلي، أطلق اسم الفاعل على اسم المفعـول، أي مـالم )٤()ُ ِليٌم 
، ویتضح من كالم الزحیلي هذا أن اآلیة فیهـا مجـاز )٥(طغیانه وادعاء الربوبیة والعناد والفجور"

  عقلي عالقته المفعولیة. 

  السببیة: ما كانت عالقته -٤

  ویســـند الفعـــل فیهـــا إلـــى ســـبب وقوعـــه، ومثـــل الزحیلـــي لهـــذا النـــوع مـــن المجـــاز بقولـــه تعـــالى:  –
ةً  ( َ ِ َة ُمبْ اقَ لمعنى "أي أنه لما كانت الناقة سببًا فـي إبصـار الحـق والهـدى، نسـب وا )٦() ا  

ى ى مجـاز عقلـي ذ، حیث یتضح مـن الكـالم السـابق أن اآلیـة قـد اشـتملت علـ)٧(إلیها اإلبصار"
  .العالقة السببیة

ُب َما َ ُقوُل  (ومثله قوله تعالى:  – ْكتُ یقول الزحیلي: " مجـاز عقلـي مـن إسـناد الشـيء  )٨() َسنَ
 .    )٩(به، أي نأمر المالئكة بالكتابة"إلى سب

                  

                                                           
  .٧/ ١٠١القارعة:  ) ١(
  .٣٧٦/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ٢(
  .١٤٥/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ) ٣(
  .٤٠/ ٧٩ات: النازع) ٤(
  .٣٧-٣٥/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٥(
  .٥٩/ ١٧اإلسراء: ) ٦(
  .١٠٤/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
  .٧٩/ ١٩مریم: ) ٨(
  .١٥٥/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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  ثانیًا: المجاز المرسل: 
ن اسم المجـاز المفـرد " وهـو مـا كانـت العالقـة بـین مـا اسـتعمل فیـه ومـا و یطلق علیه البالغی

، وهنـاك مــن یطلـق لفـظ المجــاز اللغـوي ویــدخل ضـمنه االســتعارة )١(وضـع لـه مالبســته غیـر التشــبیه"
علـــى ضـــربین: مرســـل  )یقصـــد اللغـــوي(: "وهـــذا المجـــاز )٢(الـــه اإلمـــام الطیبـــي حیـــث قـــالوهـــذا مـــا ق

واستعارة"، ولكني في هذه الدراسة آثرت أن أفرد عنوانًا للحدیث عن االستعارة واقتصـرت حـدیثي هنـا 
على المجاز المرسل اتباعًا لما هو متبع  في أغلب كتب البالغة على نحـو مـا رأیـت فیمـا وقـع بـین 

  منها، ومما ذكره الزحیلي من عالقات المجاز المرسل: یدي 
  السببیة: -١

أي أن یطلق السبب ولكن المقصود المراد  )٣(" هي كون الشيء المنقول عنه سببًا ومؤثرًا في غیره "
   .المسبب

ً  (وذلك كما في قوله تعالى:  – َماَء َعلَيِْهْم ِمْدَرارا رَْسلْنَا ا س 
َ
عبر عن یقول الزحیلي: "  )٤() َوأ

 )٥(المطــر بالســماء مــن قبیــل المجــاز المرســل، وعالقتــه الســببیة؛ ألن المطــر ینــزل مــن الســماء"
  .و المسبب على سبیل المجاز المرسلفأطلق السماء وهو السبب وأراد المطر وه

ً  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى فـي سـورة هـود:  – ُ ْم ِمْدَرارا َماَء َعلَيْ أي" عبـر  )٦() يُرِْسْل ا س 
فهو أطلـق السـبب وأراد المسـبب علـى سـبیل المجـاز  )٧(السماء عن المطر، لنزوله من السماء"ب

 المرسل. 

ِخيـَك  (ومن ذلك قولـه تعـالى:  –
َ
یقـول الزحیلـي: " مجـاز مرسـل عـن  )٨() َس َُشد  َعُضـَدَك بِأ

وهــو  ، فقــد أطلــق العضــد)٩(التقویــة، ألن شــد العضــد یســتلزم شــد الیــد، وشــد الیــد مســتلزم للقــوة "
السبب وأراد المسبب وهـو التقویـة علـى سـبیل المجـاز المرسـل علـى نحـو مـا فسـره الزحیلـي، أمـا 

                                                           
  .٣٩٧اإلیضاح: الخطیب القزویني، ص: ) ١(
  م.١٩٩٦، ١دار الجیل، بیروت، ط، ٣٦٩التبیان في البیان: اإلمام الطیبي، تحقیق: عبد الستار زموط،  ص: ) ٢(
  .٢٣٣جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي، ص: ) ٣(
  .٦/ ٦األنعام: ) ٤(
  .١٣٧/ ٧حیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الز ) ٥(
  .٥٢/ ١١هود: ) ٦(
  .٨٧/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٣٥/ ٢٨القصص: ) ٨(
  .١٠٠/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
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الزجــاج فیقــول فــي تفســیرها: " ولفــظ العضــد علــى جهــة المثــل؛ ألن الیــد قوامهــا عضــدها، فكــل 
  .د وهو السبب وأراد المسبب المعینوهذا یعني أنه أطلق العض )١(معین عضد"

یقـول الزحیلـي: " المـس مجـاز مرسـل عـن األلـم،  )٢() ُذوقُوا َ س  َسـَقرَ  (ومنه قولـه تعـالى:  –
، ویتضــح مــن هــذا الكــالم )٣(وعالقتــه الســببیة، فــإن مســها ســبب لأللــم، ویــراد بالــذوق اإلحســاس"

  بأنه أطلق السبب وهو المس وأراد المسبب وهو مس جهنم سبب لأللم. 
  المسببیة:  -٢

   .یطلق المسبب ویكون المراد السبب وذلك بأن )٤(بًا وأثرًا لشيء آخر"" وهي أن یكون المنقول عنه مسب

ْفِسـِه  (وقد مثل الزحیلي لـذلك بقولـه تعـالى:  ـ فَِلنَ بَْ َ
َ
قَْد َجاءُ م بََصآئُِر ِمن ر   ُ ْم َ َمـْن أ

ِفيٍظ  ُ م ِ َ نَاْ َعلَيْ
َ
ائر الحجـج والبـراهین حیـث یقـول " المـراد بالبصـ )٥()َوَمْن َعِ َ َ َعلَيَْها َوَما أ

فقد أطلق المسـبب وهـو البصـائر وأراد السـبب وهـو الحجـج والبـراهین،  )٦(التي تبصرون بها الحقائق"
   .من باب تسمیة المسبب باسم السبب وهذا

ُ ْم َوِر ًشـا  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – ُ ْم ِ َاًسا يُـَوارِي َسـْوآتِ نَزْ َا َعلَيْ
َ
يَا بَِ  آَدَم قَْد أ

ــ ــَوَى َوِ َ ْق " أي أنزلنــا مطــرًا ینبــت القطــن والكتــان، ویقــیم البهــائم ذات األصــواف  )٧() اُس ا  
فقــد أطلــق المســبب وهــو اللبــاس وأراد الســبب وهــو المطــر، ألن اللبــاس  )٨(واألوبــار واألشــعار "

نفسه لم ینـزل مـن السـماء وٕانمـا الـذي ینـزل المطـر أو المـاء فینبـت القطـن، وینبـت النبـات الـذي 
 . ه على الصوف والشعر والوبر وغیرهو مصدر األكل عند الحیوان الذي نحصل منه

ــْرآنَ  (ومثـل ذلــك قولــه تعــالى:  – َت الُْق
ْ
ــَرأ ــإَِذا قَ

، حیــث )١٠("أي إذا أردت قــراءة القــرآن" )٩() فَ
رادة الفعــل بالفعــل المســبب عنهــا إعبــر عــن  –عــز وجــل  –یتضــح مــن الكــالم الســابق بــأن اهللا 

                                                           
  .١٠٨/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ) ١(
  .٤٨/ ٥٤القمر: ) ٢(
  .١٧٩/ ٢٧یر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج التفس) ٣(
  .٢٣٣جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي، ص: ) ٤(
  .١٠٤/ ٦األنعام: ) ٥(
  .٣١٨/ ٧ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٢٦/ ٧األعراف: ) ٧(
  .١٦٨/ ٨منهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وال) ٨(
  .٩٨/ ١٦النحل: ) ٩(
  ٢٣٠/ ١٤ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
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الق المســبب وهــي االســتعاذة علــى الســبب وهــي اإلرادة، والمعنــى: إذا أردت وهــذا مــن بــاب إطــ
  .وذكر الكل للتعظیم  -قراءة القرآن فاستعذ باهللا من الشیطان الرجیم

ارِ  (ومن ذلك قوله تعالى:  – نَْت تُنِقُذ َمْن ِ  ا  
َ
فَأ
َ
یقول الزحیلي في تفسیره لهذه اآلیـة "  )١() أ

؛ ألن الضــالل )الكفــر والضــالل(وأراد الســبب  )دخــول جهــنم (مجــاز مرســل، أطلــق المســبب 
  . )٢(سبب لدخول النار"

َماِء  (تعالى في سورة غافر: سبحانه و ومما كانت عالقته المسببیة قوله  – ُ ْم ِمْن ا س  ُل لَ َوُ َ  
ألن  ؛)٤(أي" أطلق الرزق الذي هـو مسـبب وأراد المطـر الـذي هـو سـبب فـي األرزاق" )٣()ِرْزقاً 

الســماء ال ینــزل منهــا إال المطــر، وقــد ســمي المطــر فــي هــذه اآلیــة رزقــًا علــى اعتبــار أن الــرزق 
ینشــأ عــن نــزول المطــر، فــالمطر عنــدما ینــزل ینشــأ عنــه النبــات الــذي هــو طعــام اإلنســان، لــذا 
سمي المطر رزقًا من باب تسمیة الشيء باسـم مـا ینـتج عنـه، فـأطلق المسـبب وهـو الـرزق وأراد 

  .هو السبب على سبیل المجاز المرسل المطر الذي
ـَماِء ِمـْن ِرْزقٍ  (وشـبیه مـن ذلـك قولـه تعـالى:  – ُ ِمـْن ا س  نَزَل ا  

َ
" أي مطـر؛ ألن  )٥()َوَما أ

 )٦(المطــــر النــــازل مــــن الســــماء هــــو ســــبب الــــرزق والنبــــات، أمــــا الــــرزق فــــال ینــــزل مــــن الســــماء"
 ،ب لـه فیكـون هـو عندئـذ مسـبب عنـهفالمقصـود بـالزرق المطـر الـذي ینـزل مـن السـماء وهـو سـب

 .العالقة المسببیة يمجاز المرسل ذوجاء التعبیر به على سبیل ال
ُ ــْم  (وعلـى هــذا النحـو أیضــًا جـاء قولــه تعـالى:  – " أطلــق الــرزق، وأراد  )٧()  ا ســماء ِرْزقُ

  العالقة المسببیة.  يوهذا على سبیل المجاز المرسل ذ )٨(المطر؛ ألنه سبب األقوات"
  الجزئیة:   -٣
ـْت  (:Uأي أن یطلق الجزء ویراد الكل، ومن المجاز المرسل ذي العالقة الجزئیة قوله   – َوَ م 

َك    )٩() َ َِمُة َر  
                                                           

  .١٩/ ٣٩الزمر: ) ١(
  .٢٦٢/ ٢٣ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .١٣/ ٤٠غافر: ) ٣(
  .٨٧/ ٢٤ج، المنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٤(
  .٥/ ٤٥الجاثیة: ) ٥(
  .٢٤٩/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٢/ ٥١الذاریات: ) ٧(
  .١٣/ ٢٧ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  .١١٥/ ٦األنعام: ) ٩(
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وأراد الكــــل وهــــو القــــرآن،  )الكلمــــة(فــــأطلق الجــــزء )١(یقــــول الزحیلــــي: " أي تــــّم كالمــــه ووحیــــه "
 .الكریم نى: أي تم كالم اهللا وهو القرآنوالمع

"أي قراءة الفجر، وهي صالة الفجر ألن القـراءة جـزء  )٢() َوقُْرآَن الَْفْجرِ  (تعالى:  ومنه قوله –
 .  )٣(منها"

َها َ َِمٌة ُهَو قَائِلَُها (ومن ذلك قوله تعالى:  – نه أطلق الكلمة علـى إیقول الزحیلي: " إذ  )٤() إِ  
مــن قبیــل المجــاز المرســل  وهــذا ، أي أطلــق الجــزء وهــي الكلمــة وأراد الكــل الجملــة )٥(الجملــة "

  .ذات العالقة الجزئیة

يِْديِهمْ  (ومنه قوله تعالى:  –
َ
َمْت أ ٌة بَِما قَد  ِصيبَ ن تُِصيبَُهم م 

َ
المعنـى: " أریـد بمـا  )٦() َو َْوال أ

 .فأطلق الجزء وأراد الكل )٧(كسبوا؛ ألن أكثر األعمال تزاول باألیدي"
ٍء َها ٌِك إِال  وَْجَهُه  َوال تَْدُع َمعَ  (ومثل ذلك قوله تعالى:  – َ َ إِال  ُهَو ُ   َ ْ ِ إِ ًَها آَخَر ال إِ ا  

َ ِْه تُرَْجُعونَ  فأطلق الجزء الوجه وأراد الكل ذات اهللا  )٩("أي ذاته المقدسة " )٨() َ ُ اْ ُْ ُم َو ِ
 العالقة الجزئیة. يالمقدسة على سبیل المجاز المرسل ذ

قِْم وَْجَهَك  (الى: وشبیه من ذلك قوله تع –
َ
حیـث ذكـر  )١١(" أي توجه إلى اهللا بكلیتـك " )١٠()فَأ

 .خص الوجه ألنه جامع حواس اإلنسانالوجه وهو الجزء، وأراد كل اإلنسان وهو الكل، وقد 
ـاِس  (ومن ذلك قوله تعالى في سـورة الـروم:  – يْـِدي ا  

َ
یقـول الزحیلـي: "  )١٢() بَِما َكَسبَْت أ

  .)١٣(الجزء وهو األیدي وٕارادة الكل "مجاز مرسل بإطالق 
                                                           

  .١٢/ ٨ج ، لشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة وا) ١(
  .٧٨/ ١٧اإلسراء: ) ٢(
  .١٤٠/ ١٥ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٣(
  .١٠٠/ ٢٣المؤمنون: ) ٤(
  .٩٩/ ١٨ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٥(
  .٤٧/ ٢٨القصص: ) ٦(
  .١١٣/ ٢٠ج، عقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في ال) ٧(
  .٨٨/ ٢٨القصص: ) ٨(
  .١٧٤/ ٢٠ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
  .٣٠/ ٣٠الروم: ) ١٠(
  .٨١/ ٢١ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١١(
  .٤١/ ٣٠الروم: ) ١٢(
  .٩٧/ ٢١ج، العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي التفسیر المنیر في) ١٣(
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مـن قبیـل  )وجهـه(" مجـاز مرسـل فـي  )١()َوَمْن  ُْسِلْم وَْجَهـهُ  (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى: –
 .)٢(إطالق الجزء وٕارادة الكل "

ًة ِ  َعِقِبهِ  (ومثل ذلـك قولـه تعـالى:  – مجـاز  (كلمـة) یقـول الزحیلـي: " )٣() وََجَعلََها َ َِمًة بَاِ يَ
ـُدونَ (، والمراد بالكلمة الجملة التي قالها، وهي: مرسل ا َ ْعبُ مـن قبیـل إطـالق  )إِن ِ  بََراٌء ِ م 

الكــل وأراد  ، أطلــق الجــزء وهــي الكلمــة -عــز وجــل -فمــن الواضــح أن اهللا )٤(الجــزء وٕارادة الكــل"
 .وهي الجملة

لصـالة، مـن إطـالق " أراد بـه ا )٥() فاقرؤوا ما ت   من القـرآن (ومن ذلك قوله تعـالى:   –
 .)٦(الجزء وهو القرآن على الكل وهو الصالة "

ةٌ  (وشبیه مـن ذلـك قولـه تعـالى:  – اِ َ یقـول الزحیلـي: " مجـاز مرسـل فـي رأي  )٧() وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نـ 
الزمخشري، من إطالق الجـزء وٕارادة الكـل، فقـال: الوجـه عبـارة عـن الجملـة، قـال البیضـاوي: وتفسـیره 

الظاهر، وٕان المستعمل بمعناه ال یعّدى بإلى لـذا قـال النیسـابوري فـي غرائـب القـرآن: بالجملة خالف 
 .)٨(األولى أن یراد بالوجوه: العیون، فیكون من إطالق الكل على الجزء، ال عكسه"

 )٩()َو َِذا ِ يَل  َُهْم اْرَكُعوا ال يَْرَكُعـونَ  (وعلى هذا النحو جاء تفسیر الزحیلي لقولـه تعـالى:  –
فقـــد ذكـــر  )١٠(أطلـــق الركـــوع وأراد بـــه الصـــالة، فهـــو مـــن قبیـــل إطـــالق الـــبعض وٕارادة الكـــل"أي "

الركوع وهو الجزء، وأراد الصالة وهي الكـل، وذلـك ألن الركـوع الـركن الدالـة علـى الصـالة أكثـر 
فعبـر  )١١(من غیره وهذا ما أكده الزجاج في تفسیره لآلیـة بقولـه: " إذا أمـروا بالصـالة لـم یصـلوا"

  .لصالة بالركوع، وهو جزء منها على سبیل المجاز المرسل ذي العالقة الجزئیةعن ا

 " أي أصحابها وهم  )١٢() وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة الغاشیة:  –

                                                           
  .٢٢/ ٣١لقمان: ) ١(
  .١٦٢/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٢٨/ ٤٣الزخرف: ) ٣(
  .١٤٠/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج) ٤(
  .٢٠/ ٧٣المزمل: ) ٥(
  .٢٠٢/ ٢٩ج، یدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العق) ٦(
  .٢٢/ ٧٥القیامة: ) ٧(
  .٢٦٢/ ٢٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  .٤٨/ ٧٧المرسالت: ) ٩(
  .٣٣٠/ ٢٩ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
  .٥/٢١٠، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ١١(
  .٢/ ٨٨الغاشیة: ) ١٢(
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حیـث یتضـح  )١(الكفار، فهو مجاز مرسـل بـإطالق الجـزء وهـو الوجـوه وٕارادة الكـل وهـي الـذوات"
العالقـة  يعز وجل أطلق الجزء وأراد الكـل مـن قبیـل المجـاز المرسـل ذ -م أن اهللامن هذا الكال

 الجزئیة. 

ِ   ََهٍب َوتَب   (من ذلك أیضًا قوله تعالى في سـورة المسـد: و  –
َ
ْت يََدا أ یقـول الزحیلـي:  )٢() َ ب 

الكـل وهـو فقـد أطلـق الجـزء وهـو الیـد وأراد  )٣(" مجاز مرسل، أطلق الجزء وأراد الكـل، أي هلـك"
 يألن أكثــر العمــل یكــون بهــا، وهــذا مــن قبیــل المجــاز المرســل ذ ؛نفســه وقــد خــص الیــد بالــذكر

  العالقة الجزئیة. 
  الكلیة:    -٤

آيَـاِت  (أي أن یطلق الكل والمراد المقصود الجزء كما في قوله تعالى:  – َوتِلَْك َ ٌد َجَحُدواْ بِ
 ْ بَُعوا ِهْم وََعَصْواْ رُُسلَُه َوا   ـاٍر َعِنيـدٍ  َر   ْ َر ُ   َجب 
َ
" المـراد عصـوا رسـولهم هـودًا، مـن  )٤() أ

یشــیر بكالمــه هــذا أن  والزحیلــي )٥(قبیــل المجــاز المرســل مــن بــاب إطــالق الكــل وٕارادة الــبعض"
لكنــه أراد جــزءًا أو بعضــًا مــن الرســل  )رســله(عالقــة كلیــة فــأطلق الكــل  وذ اآلیــة مجــاز مرســل

  .كفر بنبي فقد كفر بجمیع األنبیاءمن  وهو هود علیه السالم، ألن

ـْوُم نُـوٍح ا ُْمرَْسـِل َ  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى فـي سـورة الشـعراء:  – بَْت قَ یقـول  )٦() َكـذ 
الزحیلي: " مجاز مرسل...، فإنه أراد بالمرسلین نوحًا وذكره بصـیغة الجمـع تعظیمـًا لـه، وتنبیهـًا 

فهــو أطلــق الكــل وهــو المرســلین وأراد  )٧(رســلین"علــى أن مــن كــذب رســوًال فقــد كــذب جمیــع الم
 .لمجاز المرسل ذات العالقة الكلیةالبعض وهو نوحًا علیه سالم من باب ا

َصابَِعُهْم ِ  آَذانِِهمْ (: Uومن ذلك قوله   –
َ
حیث أطلق  )٩("المراد رؤوس أصابعهم" )٨() َجَعلُوا أ

،  العالقــة الكلیــة يالمجــاز المرســل ذالكــل وهــو األصــابع، وأراد أطــراف األصــابع وهــذا مــن قبیــل 
 .للمبالغة في اإلعراض التام عن السماع

                                                           
  .٢٠٤/ ٣٠ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١(
  .١/ ١١١المسد: ) ٢(
  .٤٥٥/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٣(
  .٥٩/ ١١هود: ) ٤(
  .٨٧/ ١٢ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٥(
  .١٠٥/ ٢٦الشعراء: ) ٦(
  .١٨٣/ ١٩ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٧(
  .٧/ ٧١نوح: ) ٨(
  .٢٩/١٣٩ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
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  اعتبار ما سیكون: -٥

ـ (وذلك بأن یكون المراد من اللفظ ما سیكون علیه، وقد مثل له الزحیلـي بقولـه تعـالى:  – ْعِ ُ
َ
أ

 ً ــرا فــي " رًا خمــ"مقصــود بكلمــة فــالزحیلي یشــیر أن ال )٢(" أي عنبــًا یــؤول إلــى الخمــر " )١() َ ْ
، وٕانمــا اســتعملت الخمــر بــدل العنــب علــى ســبیل المجــاز المرســل باعتبــار مــا كــان، اآلیــة عنــب

ً (بقولـه  ىبري وأكده في تفسیره فقال: " وعنـوهو ما ذهب إلیه الط ـرا ْعِ ُ َ ْ
َ
أي إنـي أرى  )أ

نـب، ، فالعالقة بین الخمر والعنب هو أن الخمر یستخرج مـن الع)٣(في نومي أني أعصر عنبًا"
أي أن العنب یصبح خمرًا، فأطلقت لفظة الخمر على العنب أو سمي العنب خمرًا على اعتبار 
مــا ســیكون علیــه فــي المســتقبل. ولــم أجــد فــي حــدود مــا اطلعــت علیــه إال علــى هــذه اآلیــة التــي 

  احتوت علي مجاز مرسل باعتبار ما سیكون.  
  الحالیة:  -٦

  .)٤(" وهي كون الشيء حاًال في غیره" یعرفها صاحب كتاب جواهر البالغة بقوله:

یقـول الزحیلـي: "  )٥() َوا  ِ  َوا ز  ْتُونِ  (وقد ورد هذا النوع من المجاز في مثل قوله تعالى:  –
فهو مجاز مرسل عالقته الحالیة بإطالق الحـال ، إن أرید موضعهما وهما الشام وبیت المقدس 

ذكـر الحـال وهـو  -عـز وجـل -یلـي لآلیـة بـأن اهللاحیث یتضح من تفسیر الزح، )٦(وٕارادة المحل"
  التین والزیتون، وأراد المحل وهما الشام وبیت المقدس. 

  المحلیة:   -٧

وقــد كثــر وجــود هــذا النــوع مــن المجــاز المرســل فــي آیــات  ،أي أن یطلــق المحــل ویــراد مــا یحــل فیــه
   .والشریعة والمنهجدة القرآن المكي على ما فسره الزحیلي في كتاب التفسیر المنیر في العقی

                                                           
  .٣٦/ ١٢یوسف: ) ١(
  .٢٦١/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
تحقیق أحمد عبد الرازق البكري، ومحمد ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري) ٣(

، دار السالم للطباعة ٤٥٣٩/ ٦عادل محمد، ومحمد عبد اللطیف خلف، ومحمود مرسي عبد الحمید، ج
  ه.١٤٢٨، ٢والنشر والتوزیع والترجمة، ط

  .٢٣٥ص: ، ید أحمد الهاشميجواهر البالغة: الس) ٤(
  . ١/ ٩٥التین: ) ٥(
  .٣٠٣/ ٣٠ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
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ـُدورِ  (ومن ذلك قوله تعالى:  – " أي شـفاء للقلـوب التـي فـي الصـدور  )١() وَِشَفاٌء  َِمـا ِ  ا ص 
وهـذا مـن قبیـل المجـاز المرسـل  )٢(من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء االعتقاد والخلـق"

 .القلوبهو العالقة المحلیة حیث أطلق المحل وهو الصدور وأراد الحال و  يذ

ِ ـٌم  (ومثل ذلك قولـه تعـالى:  –
َ
ْخـَذُه أ

َ
َخَذ الُْقَرى َوِ َ َظا َِمٌة إِن  أ

َ
َك إَِذا أ ْخُذ َر  

َ
َوَ َذ َِك أ

  )٤(یقول الزحیلي: " مجاز مرسل، اطلق المحل وأراد الحال وهو أهل القرى" )٣() َشِديدٌ 

ِل الَْقْرَ َة ال   (وشبیه من ذلك قوله تعـالى:  –
َ
ا َواْسأ ْ بَلْنَا ِ يَهـا َو ِنـ 

َ
ا ِ يَها َوالِْعْ َ ال ِ  أ ِ  ُكن 

فـالزحیلي یشـیر  )٦(" أي أهل القریة فعبر عن الناس باسـم القریـة ألنهـم محلهـم" )٥()  ََصاِدقُونَ 
ألن القریة ال تسأل،  ؛العالقة المحلیة يفي كالمه هذا أن اآلیة قد احتوت على مجاز مرسل ذ

 .رادة من یحل فیهإ یل ذكر المحل و القریة هنا أهل القریة علي سبوٕانما المراد ب

ْكنَا ِمْن قَْرَ ـةٍ  (ومثله قوله تعـالى فـي سـورة الحجـر:  – ْهلَ
َ
یقـول الزحیلـي فـي تفسـیره  )٧() َوَما أ

حیــث أطلــق القریــة وأراد بهــا  )٨(هــذه اآلیــة: " أي أهلهــا، مــن قبیــل إطــالق المحــل وٕارادة الحــال"
ن المقصــود باآلیــة أي مــا عــذبنا مــن أهــل قریــة. ففــي كــل هــذه اآلیــات حــذفت أهــل القریــة، فیكــو 

 على سبیل المجاز المرسل ذي العالقة المحلیة. (قریة)لیحل محلها كلمة  (أهل) لفظة

ـا (ومن ذلك قوله تعالى:  – ِتنَ یقـول الزحیلـي: " أي أدخلنـاه فـي الجنـة؛  )٩() وأدخلنـاه ِ  رَْ َ
وهــو مــا ذهــب إلیــه الشــوكاني فــي تفســیره فقــال: " ومعنــى فــي  )١٠(ألنهــا مكــان تنــزل الرحمــات"

 )١١(رحمتنـــا : فـــي أهـــل رحمتنـــا. وقیـــل: فـــي النبـــّوة . وقیـــل: فـــي اإلســـالم. وقیـــل: فـــي الجنـــة  "
 .العالقة المحلیة يى مجاز مرسل ذفالزحیلي في كالمه یشیر إلى أن اآلیة قد احتوت عل

                                                           
  .٥٧/ ١٠یونس:) ١(
  .٢٠٠/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٠٢/ ١١هود: ) ٣(
  .١٤٢/ ١٢لمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وا) ٤(
  .٨٢/ ١٢یوسف: ) ٥(
  .٣٩/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٤/ ١٥الحجر: ) ٧(
  .٨/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  . ٧٥/ ٢١األنبیاء: ) ٩(
  .٩٢/ ١٧ة والمنهج: الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریع) ١٠(
  .٤١٧/ ٣ج، فتح القدیر: الشوكاني) ١١(
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ْهلَكْ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
" أي أهل قرن، فهو مجاز  )١() نَا َ بِْلِهم ّمن قَْرنٍ َ م أ

  .)٢(مرسل، والقرن : مئة عام"

م  الُْقَرى (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  –
ُ
یقول الزحیلي: " مجاز مرسل، أي لتنذر  )٣() ِ ُنِْذَر أ

 )٤( أهل مكـة، وكمـا حـذف أهـل حـذف المنـذر بـه وهـو العـذاب، أي لتنـذر أهـل مكـة العـذاب..."
أما الزجاج في تفسیره لآلیة السابقة یقول: " المعنى: لتنذر أهل أم القرى ومن حولها؛ ألن البلد 

 .باإلنذار أهل أم القرى ال ذاتها فالمقصود )٥(ال یعقل"

ْكنَا ِمـْن قَْرَ ـةٍ  (ومثل ذلك قوله تعالى:   – ْهلَ
َ
حیـث تـم  )٧(" ... أي مـن أهـل قریـة" )٦() َوَما أ

 ریة والمراد الحال وهو أهل القریة. أطالق المحل وهو الق

ــه (وممــا كانــت عالقتــه المحلیــة كــذلك قولــه تعــالى:  – ــْدُع نَاِديَ  )٩(" أي أهــل نادیــه" )٨() فَلْيَ
فالنادي هو المكان الذي یجتمع فیه الناس، والمقصود هنا من یكون فـي النـادي، ولـیس النـادي 

الم الزحیلي أن في اآلیة مجازًا مرسًال نفسه، فالنادي المحل والمراد من فیه، حیت یتضح من ك
  ذا عالقة محلیة. 

ن فــي المجــاز وتنــاولوه بالشــرح والتوضــیح، وقــد تعــددت عالقتــه عنــد و هــذا وقــد اهــتم البالغیــ
بعضهم، واختلفت تعریفاتهم له إال أنهم أجمعوا علـى أن المجـاز" مـا أریـد بـه غیـر المعنـى الموضـوع 

 )١٠(ز مـن هـذا الموضـوع إلـى هـذا الموضـوع إذا تخطـاه إلیـه"أصل اللغة، وهـو مـأخوذ مـن جـا له في
إال أننـي اقتصـرت فـي حـدیثي عــن المجـاز بقسـمیه العقلـي واللغـوي علــى مـا ذكـره الزحیلـي فـي كتابــه 
من تفسیر واضح وصریح كما سبق ذكره آنفًا، فقد رأیت الزحیلي یفسر آي القرآن المكي موضحًا ما 

    .اً غویم لأ اً كان عقلیأ به من مجاز سواءً 
                                                           

  .٣/ ٣٨َص: ) ١(
  .١٦٤/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٤٢/٧الشورى: ) ٣(
  .٢٩/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٩٩/ ٤الزجاج، ج  معاني القرآن وٕاعرابه:) ٥(
  .٢٠٨/ ٢٦الشعراء: ) ٦(
  .٢١٩/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٧(
  .١٧/ ٩٦العلق: ) ٨(
  .٣٢٢/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
تحقیق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  ص: ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الدین ابن األثیر) ١٠(

  ، دار النهضة مصر. ٨٤
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   المبحث الثالث
  االستعارة

لفــظ مشــتق مــن العاریــة، " وهــي نقــل الشــيء مــن شــخص إلــى آخــر، یقــال:  :االســتعارة لغــة
    )١(استعار فالن من كنانته سهمًا... االستعارة من العاریة، وهي معروفة "

فـت كلهـا تـدور فـي محـور واحـد وٕان اختل وقد ذكر علمـاء البالغـة تعریفـات عـدة لالسـتعارة
فــي اللفــظ والتعبیــر، ویعــد الجــاحظ أول مــن عرفهــا كفــن بالغــي إذ یقــول: " االســتعارة تســمیة الشــيء 

، بینما عرفها اإلمام الطیبي في قوله: " هي أن تذكر أحد طرفي التشـبیه )٢(باسم غیره إذا قام مقامه"
مشبه ما یخص به من وترید به اآلخر مدعیًا دخول المشبه في جنس المشبه به داًال علیه بإثباتك لل

، ویقــول القاضــي الجرجــاني فــي وســاطته: " وٕانمــا االســتعارة مــا )٣(اســم جنســه أو لفــظ یســتعمل فیــه "
اكتفـى فیهـا باالسـم المسـتعار عــن األصـل، ونقلـت العبـارة فجعلـت فــي مكـان غیرهـا، ومالُكهـا تقریــب 

، حتـى ال یوجـد بینهمـا منـافرة، التشبیه، ومناسبة المسـتعار لـه للمسـتعار منـه، وامتـزاج اللفـظ بـالمعنى
ومما عرفت به االستعارة قول صاحب تحریر التحبیر:  )٤(وال یتبین في أحدهما إعراض عن اآلخر "

  . )٥(" هي تسمیة المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبیه "
ى المسـتعار لـه، ومن كل هذا نلخص أن االستعارة تشبیه حذف أحد طرفیه إما المشـبه وهـو مـا یسـم
مـن اآلیـات  كثیـراً وٕاما المشبه به ویسمى المستعار منه، وقد أشار الزحیلي فـي تفسـیره للسـور المكیـة 

    .التي احتوت على استعارة دون أن یذكر نوعها
ن َ فْ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –

َ
ًة أ ِ ن 

َ
َ َْك وََجَعلْنَا َ َ قُلُو ِِهْم أ ن  َْستَِمُع إِ َقُهوُه َوِ  َوِمنُْهم م 

ــًرا وهــو تمثیــل بطریــق ، " عبــر باألكنــة فــي القلـوب، والــوقر فــي اآلذان حیــث )٦() آَذانِِهــْم َوقْ
،حیــث اســتعار األكنــة لبعــدهم عــن الحــق، واســتعار الــوقر )٧(االســتعارة، إلعراضــهم عــن القــرآن "

  .رح بهالي لم یصلعدم انقیادهم لرسالة التوحید، وهذا من باب االستعارة التصریحیة ولكن الزحی

                                                           
  .٩٤١، ٩٤٠/ ٤لسان العرب: ابن منظور، ج ) ١(
  .١٥٣/ ١دار المعارف، القاهرة، مصر، ج، البیان والتبیین: الجاحظ) ٢(
، ص: ١٩٩٦، دار الجیل، بیروت، ١التبیان في البیان: اإلمام الطیبي، تحقیق: عبد الستار حسین زموط، ط) ٣(

٣٧٧.  
الوساطة بین المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزیز الجرجاني، تحقیق: محمد إبر اهیم، وعلي البجاوي، ص: ) ٤(

  ، منشورات المكتبة المصریة، بیروت.٤١
  .٩٧تحریر التحبیر: ابن أبي اإلصبع المصري، ص: ) ٥(
  .٢٥/ ٦األنعام: ) ٦(
  .١٦٧/ ٧والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة ) ٧(
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ُ  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة األنعــام:  – ــثُُهُم ا   ــْو  َ بَْع یقــول الزحیلــي:" فیــه  )١() َوا َْم
 -ویتضــح مــن الكــالم الســابق بــأن اهللا )٢(اســتعارة؛ ألن المــوتى عبــارة عــن الكفــار لمــوت قلــوبهم"

ون الحـق، والسـبب فـي ذلـك الكفار باألموات ألنهم ال یفهمون الصواب وال یعقلـ شبه -عز وجل
 بأنهم ال یفكرون تفكیرًا صحیحًا فیما أنزل اهللا فصاروا بمنزلة الموتى الذین ال یسمعون.  

ـِب  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ُح الَْغيْ " اسـتعار المفـاتح لألمـور الغیبیـة كأنهـا  )٣() وَِعنَْدُه َمفاتِ
ي فـي كتابـه الكشـاف فیقـول: " جعـل ویفسـرها اإلمـام الزمخشـر  )٤(مخازن خزنت فیها المغیبـات "

للغیب مفاتح على طریق االستعارة ألن المفاتح یتوّصل بهـا إلـى مـا فـي المخـازن المتوثـق منهـا 
بــاإلغالق واألقفــال، والمــراد أن الّلــه تعــالى وحــده هــو العــالم بالمغیبــات، كمــن عنــده مفــاتح أقفــال 

  .)٥(المخازن ویعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما في المخازن"

يِْل  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – اُ ْم بِا ل  ي َ تََوف  ِ
"استعار تـوفي المـوت للنـوم  )٦()َوُهَو ا  

ن النــوم فیــه قــبض الــروح عــن إ"حیــث  )٧(لمــا بینهمــا مــن التشــابه فــي زوال اإلحســاس والتمییــز"
 . )٨(التصرف، وتبقى الحیاة، بدلیل بقاء الحركة والتنفس"

م  الُْقَرى  (لى: ومثله قوله تعا –
ُ
ي َ ْ َ يََديِْه َوِ ُنِذَر أ ِ

ُق ا   َصد  نَزْ َاهُ ُمبَارٌَك م 
َ
َوَهَذا ِكتَاٌب أ

ـافُِظونَ  يَن يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم َ َ َصَالتِِهْم ُ َ ِ
یقـول  )٩() َوَمْن َحْو ََها َوا  

  .)١٠(تعارة حیث شبهت باألم ألنها أصل المدن والقرى "الزحیلي: " مكة المكرمة، وفیه اس

"استعارة حیث شبه ما یعتورهم مـن كـرب  )١١()  ِ  َ َمراِت ا َْموِْت  (ومن ذلك قوله تعالى :  –
  .)١٢(الموت وغصصه بالذین تتقاذفهم غمرات الموت ولججه "

                                                           
  .٣٦/ ٦األنعام: ) ١(
  .١٨٩/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٥٩/ ٦األنعام: ) ٣(
  .٢٢٧/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٨/ ٢الكشاف: الزمخشري، ج ) ٥(
  ٦٠/ ٦األنعام: ) ٦(
  .٢٢٧/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
  .٢٣٤/ ٧، ج المرجع السابق) ٨(
    .٩٢/ ٦األنعام: ) ٩(
  .٢٨٦/ ٧ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
  .٩٣/ ٦األنعام: ) ١١(
  .٢٩٥/ ٧ج  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي،) ١٢(
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ْحيَ ْ  (ومن االستعارة أیضًا قولـه تعـالى:  –
َ
َوَمْن  َن َميْتاً فَأ

َ
ـُه ِ   ( ) ناهُ أ نُوراً َ ْمِ ... َمثَلُ

لُماِت  یقول الزحیلي: " الموت والحیاة، والنور والظلمات: استعارة، فقـد اسـتعارة المـوت  )١()الظ 
  .)٢(للكفر، والحیاة لإلیمان، والنور للهدى، والظلمات للضالل"

ْخـرى (ومن ذلك قوله تعالى:  –
ُ
ث" اسـتعار أثقـال الحمـل علـى حیـ )٣() َوال تَـِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ

  .)٤(الظهور ألثقال الذنوب واألثام "

ْ ُعـَدن   َُهـْم ِ اَطـَك ا ُْمْسـتَِقيمَ  (ومن ذلك قوله تعالى فـي سـورة األعـراف:  –
َ
أي"  )٥() َأل

 .)٦(استعار الصراط لطریق الهدایة الموصل إلى الجنة "

َم ِ َهادٌ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ـْوقِِهْم َغـَواٍش   َُهْم ِمْن َجَهن  یقـول الزحیلـي: "  )٧() َوِمـْن فَ
  .ار تكون محیطة بهم من كل الجوانبن النإحیث  )٨(استعارة لما یحیط بهم من كل جانب "

ِ  (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – َمُن َمْكـَر ا  
ْ
ِ فَال يَـأ ِمنُوا َمْكَر ا  

َ
فَأ
َ
یفسـر الزحیلـي  )٩() أ

ویؤكـد هـذا التفسـیر اإلمـام  )١٠(اسـتعارة السـتدراج العبـد والتمهیـد لعقابـه" اآلیة بقوله: " مكـر اهللا:
الزمخشــري فــي كتابــه الكشــاف حیــث یقــول: " مكــر اهللا: اســتعارة ألخــذ العبــد مــن حیــث یشــعر 
والســتدراجه فعلــى العاقــل أن یكــون فــي خوفــه مــن مكــر اهللا كالمحــارب الــذي یخــاف مــن عــدوه 

 .)١١(الكمین والبیات والِغیَلة"

یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة اسـتعیر الوقـع للثبــوت  )١٢() فََوَ ـَع اْ ـَـق   (مـن ذلـك قولـه تعـالى: و  –
 .أي أن الحق ظهر وثبت كالشمس )١٣(والظهور والحدوث"

                                                           
  .١٢٢/ ٦األنعام: ) ١(
  .٢٧/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٦٤/ ٦األنعام: ) ٣(
  .١٢٢/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٦/ ٧األعراف: ) ٥(
  .١٥٢/ ٨ج، زحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ال) ٦(
  .٤١/ ٧األعراف: ) ٧(
  .٢٠٤/ ٨ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  .٩٩/ ٧األعراف: ) ٩(
  .١٧/ ٩ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
  .٧٨/ ٢الكشاف: الزمخشري، ج) ١١(
  .١١٨/ ٧األعراف: ) ١٢(
  .٤٥/ ٩یر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المن) ١٣(
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ـِ  َ نَـْت  (ومن ذلك قوله تعـالى فـي سـورة األعـراف:  – ْغـالَل ال 
َ
ُهْم َواأل َ ْ َوَ َضُع َ نُْهْم إِ

ــيِْهمْ  عار اإلصــر واألغــالل لتكــالیفهم الثقیلــة أو الشــاقة، فاإلصــر واألغــالل حیــث "اســت )١() َعلَ
 -عز وجل -ویتضح من الكالم السابق أن اهللا )٢(مثل لما كان في شرائعهم من األشیاء الشاقة"

أراد أن یخفف عنهم ما كلفوا به من التكالیف الشاقة كالقصاص في القتل، العمد أو الخطأ مـن 
نفس عنـد التوبـة، وتحـریم السـبت، وقطـع األعضـاء المذنبـة وغیرهـا لـذا غیر شرع الدیة، وقتـل الـ

  .ر واألغالل لهذا التكالیف الشاقةتم استعارة اإلص

ُه َسـِميٌع  (تعالى: اهللا ومن ذلك قول – ِ إِنـ  ـا   اْسـتَِعْذ بِ
يَْطاِن نَـْزٌغ فَ َك ِمَن ا ش  ا يََ َ ن    َو ِم 

ألنـه شـّبه وسوسـة الشـیطان ؛ونحوهـا فـي الجلـد، وفیـه اسـتعارة "النزغ: إدخـال اإلبـرة  )٣() َعِليمٌ 
  تعــالى فــي ســورة یــونس: اهللا ســبحانه و  ، وكــذلك قــول)٤(وٕاغــراءه النــاس علــى المعاصــي بــالنزغ"

  .)٦(یقول الزحیلي: " استعارة لما سبقه من التوراة واإلنجیل اللذین بشرا به " )٥() َ ْ َ يََديْهِ  (

ً (الى: ومن ذلك أیضًا قوله تع – ِ ا َهاَر ُمبْ ألن الناس  ؛" استعارة، شبه النهار باإلنسان )٧()َوا  
یبصرون فیه، فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له أي لإلبصار علـى طریـق المبالغـة، كمـا 

  .)٨(قالوا: لیل أعمى ولیلة عمیاء، إذا لم یبصر الناس فیها شیئا لشدة إظالمها "

ةً ال يَ ُ  (ومنه قولـه تعـالى:  – ُ ْم ُ م  ْ ُرُ ْم َعلَيْ
َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة، عبـر  )٩() ْن أ

 . )١٠(عن االلتباس والستر بالغمة، أي ال یكن أمركم مبهما، فیكون كالغمة "

أي  )١٢(" اسـتعارة لتغلـیظ العقـاب ومضـاعفته ") ١١()َواْشُدْد َ َ قُلُو ِِهْم  (ومنـه قولـه تعـالى:  –
  .لكفر حتى ال تنشرح لإلیمانلیها اجعلها قاسیة واطبع ع

                                                           
  .١٥٧/ ٧األعراف: ) ١(
  ١١٦/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  ٢٠٠/ ٧األعراف: ) ٣(
  .٢١٦/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٣٧/ ١٠یونس: ) ٥(
  .١٧٤/ ١١منیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر ال) ٦(
  .٦٧/ ١٠یونس: ) ٧(
  .٢١٥/ ١١ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  ٧١/ ١٠یونس: ) ٩(
  .٢٢٦/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
  ٨٨/ ١٠یونس: ) ١١(
  .٢٥٠/ ١١نیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر الم) ١٢(
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اٍط ُ ْسـتَِقيمٍ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة،  )١() إِن  َر   َ َ ِ َ
وقـد أكـد اإلمـام البیضـاوي مـا ذهـب  )٢(فإنه اسـتعار الطریـق المسـتقیم للداللـة علـى كمـال العـدل"

 .)٣( یضیع عنده معتصم وال یفوته ظالم "نه على الحق والعدل الأإلیه الزحیلي فقال: " أي 

َ  ُرْ ٍن َشِديدٍ  (ومنه قوله تعـالى:  – ْو آوِي إِ
َ
یفسـرها الزحیلـي بقولـه: " اسـتعارة، والمـراد  )٤()أ

 .)٥(بها قومه وعشیرته؛ ألن اإلنسان یلجأ إلیهم ویستند كاالستناد إلى ركن "

ـْمَس إِ    (تعـالى فـي سـورة یوسـف: سبحانه و ومن ذلك قوله  – َحَد َعَ َ َكْوَكبًا َوا ش 
َ
يُْت أ

َ
َرأ

ْ تُُهْم ِ  َساِجِدينَ 
َ
یقول الزحیلي: " فیها اسـتعارة ألن الكواكـب والمـذكور معهـا  )٦() َوالَْقَمَر َرأ

ساجدة، فلما وصفها بصفات العقالء وهو السـجود، أطلـق  :مما ال یعقل، فكان األصل أن یقال
  .)٧(ستعارة "علیها فعل من یعقل على طریق اال

"اسـتعار المكـر للغیبـة ألنهـا تشـبهه فـي  )٨() َسِمَعْت بَِمْكِرِهن   (تعـالى: سـبحانه و ومنه قولـه  –
 . )٩(اإلخفاء "

ــِدَ ُهن   (وشـبیه منــه قولـه تعــالى :  – يْ
َ
ْعــَن أ " اسـتعار لفــظ القطـع للجــرح أي جــرحن  )١٠() َوَ ط 

  .)١١(أیدیهن "

ِ َوَال َ يْ  (ومن ذلك قوله تعـالى:  – ُسـوا ِمـْن َرْوِح ا  
َ
حیـث" اسـتعار الـروح وهـو تنسـیم  )١٢() أ

 . )١٣(" الریح الطیبة النسیم، للفرج بعد الكرب، والیسر بعد الشدة

                                                           
  .٥٦/ ١١هود: ) ١(
  .٨٧/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٤٦٠/ ١أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي، ج ) ٣(
  .٨٠/ ١١هود: ) ٤(
  .١١٣/ ١٢الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ) ٥(
  .٤/ ١٢یوسف: ) ٦(
  . ٢٠٤/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٣١/ ١٢یوسف: ) ٨(
  .٢٥١/ ١٢ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
  .٣١/ ١٢یوسف: ) ١٠(
  .٢٥١/ ١٢ج ، : الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ١١(
  .٨٧/ ١٢یوسف: ) ١٢(
  .٣٩/ ١٣ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٣(
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ـاَس ِمـَن  (ومنه قوله تعالى في سورة إبـر اهـیم:  – ْخـِرَج ا   ـَك ِ ُ ْ َ ـاُه إِ نَزْ َ
َ
ـاٌب أ ا َـر ِكتَ

إِْذِن رَ  وِر بِ َ  ا   لَُماِت إِ اِط الَْعِز ـِز اْ َِميـدِ الظ  َ ِ  َ ِهْم إِ یقـول الزحیلـي: "اسـتعارة،  )١()   
وقــد أكــد هــذا الكــالم الزجــاج فــي  )٢(اســتعار الظلمــات للكفــر والضــالل، والنــور للهــدى واإلیمــان"

واإلیمــان بــین  ،قولــه: " الظلمــات مــا كــانوا فیــه مــن الكفــر؛ ألن الكفــر غیــر بــین فمثــل بالظلمــات
نور" وعلیه جاء قول سید قطب في الظـالل: "  لتخـرج هـذه البشـریة مـن الظلمـات، نیر فمثل بال

ظلمات الـوهم والخرافـة وظلمـات األوضـاع والتقالیـد، وظلمـات الخیـرة فـي تیـه األربـاب المتفرقـة، 
واضطراب التصورات والقیم والموازین... لتخرج البشریة من هذه الظلمات كلها إلى النـور الـذي 

مات، یكشفها فـي عـالم الضـمیر وفـي دنیـا التفكیـر، ثـم یكشـفها فـي واقـع الحیـاة یكشف هذه الظل
یة من قبیـل االسـتعارة وهذه اآل )٣(والقیم واألوضاع والتقالید، واإلیمان باهللا نور یشرق في القلب"

  .التصریحیة

ِ يِه ا َْموُْت  (ومن ذلك قوله تعـالى:  –
ْ
َ اُد  ُِسيُغُه َوَ أ ُعُه َوَال يَ َجر  ِمن ُ   َمَ ٍن َوَما ُهـَو  َ تَ

ٍت َوِمن َوَرآئِِه َعـَذاٌب َغِلـيٌظ  "اسـتعارة لمـا یغشـاه مـن كـروب وشـدة، فقـد یوصـف  )٤() بَِمي 
  .)٥(المغموم بأنه في حالة موت "

َ ِْهـمْ  (ومنه قوله تعالى فـي سـورة إبـراهیم:  – ـاِس َ ْهـوِي إِ ئَِدًة ِمـْن ا   فْ
َ
یقـول  )٦() فَاْجَعْل أ

ألن حقیقـــة الهـــوّي النـــزول مـــن علـــو إلـــى انخفـــاض، ؛ي فـــي كلمـــة "تهـــوي: فیـــه اســـتعارة الزحیلـــ
فهــو قــد یكــون مــن  )تحــنّ (مــن مكــان بعیــد، بعكــس  وحبــاً  كــالهبوط، والمــراد: تســرع إلــیهم شــوقاً 

 . )٧(المقیم بالمكان "

ل   (ومنه قولـه تعـالى:  – ُ ْم َ َ ِ ُ ْم َدَخًال بَ ْنَ ْ َمانَ
َ
ِخُذواْ أ "  )٨() قََدٌم َ ْعَد ُ بُوتَِهـا َوَال َ ت 

فیــه اســـتعارة القـــدم للرســـوخ فـــي الـــدین والـــتمكن فیــه، لكـــون الثبـــات یكـــون عـــادة بالقـــدم، ثـــم شـــبه 
 .)٩(االنحراف عن الحق بزلل القدم، وهو تشبیه المعنوي باالنزالق الحسي بطریق االستعارة"

                                                           
  .١/ ١٤إبراهیم: ) ١(
  .٢٠٠/ ١٣ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٢٠٨٥/ ٤في ظالل القرآن: سید قطب، ج ) ٣(
  .١٧/ ١٤إبراهیم: ) ٤(
  .٢٢٤/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٣٧/ ١٤إبراهیم: ) ٦(
  .٢٥٩/ ١٣ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٧(
  .٩٤/ ١٦النحل: ) ٨(
  .٢١٢/ ١٤ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
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ي يُلْحِ  (ومنه قوله تعالى في سورة النحل:  – ِ
َ ْهِ  َِساُن ا   یقول الزحیلـي: "اسـتعار  )١() ُدوَن إِ

َومــا َأْرَســْلنا ِمــْن َرُســوٍل ِإالَّ (اللســان للغــة والكــالم، والعــرب تســتعمل اللســان بمعنــى اللغــة مثــل: 
  .)٢(" )ِبِلساِن َقْوِمهِ 

إَِماِ ِهمْ  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة اإلسـراء:  – نَاٍس بِ
ُ
إلمـام " اسـتعارة، اسـتعار ا )٣() ُ   أ

  .)٤(الذین یتقدم الناس في الصالة لكتاب األعمال، لمالزمته اإلنسان وتقدمه یوم القیامة"

ْن يَنَقض   (ومثله قوله تعـالى:  –
َ
ألن اإلرادة مـن  ؛ یفسـرها الزحیلـي بقولـه: "اسـتعارة )٥() يُِر ُد أ

هــب إلیــه الزجــاج مــا ذ لزحیلــيوقــد أكــد ا )٦( صــفات العقــالء، وٕاســنادها إلــى الجــدار اســتعارة..."
: "... والجــدار ال یریــد إرادة حقیقیــة، إال أن فــي هیئتــه فــي التهیــؤ للســقوط قــد ظهــرت كمــا بقولــه

تظهـر أفعــال المریــدین القاصــدین، فوصــف بــاإلرادة إذ الصـورتان واحــدة، وهــذا كثیــر فــي الشــعر 
االســتعارة  ویتضــح مــن الكــالم الســابق أنــه تــم وصــف الجــدار بــاإلرادة وهــذا یعــد مــن )٧(واللغــة"

  .مكنیة، ولكن الزحیلي لم یصرح بهاال

َ  َجنَاِحــَك  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  – "اسـتعارة، اسـتعار جنـاح الطیــر  )٨() َواْضــُمْم يـَـَدَك إِ
  .ید على سبیل االستعارة التصریحیةفقد أطلق الجناح وأراد به ال) ٩(بجناح اإلنسان"

َ ءَ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة األنبیاء:  – م  ا   یقـول الزحیلـي:  )١٠()َوال  َْسَمُع ا ص 
"اســـتعارة، اســـتعار الصـــّم للكفـــار، ألنهـــم كالبهـــائم ال یســـمعون النـــداء إلـــى اإلیمـــان ســـماع تـــدبر 

فالكفـــار المعرضـــون عـــن ذكـــر اهللا بمنزلـــة مـــن ال یســـمع، وهـــذا مـــن بـــاب االســـتعارة  )١١(وتفهـــم"
  .اولكنه لم یصرح الزحیلي بهذ، یحیة التصر 

                                                           
  .١٠٣/ ١٦النحل: ) ١(
  .٢٣٠/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٧١/ ١٧اإلسراء: ) ٣(
  .١٢٨/ ١٥ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .٧٧/ ١٨الكهف: ) ٥(
  .٦/ ١٦ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٢٥٠/ ٣ج، ني القرآن وٕاعرابه: الزجاجمعا) ٧(
  .٢٠/٢٢طه: ) ٨(
  .٢٠١/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
  .٤٥/ ٢١األنبیاء: ) ١٠(
  .٦٠/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١١(
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"استعارة، استعار لفـظ الهـوي: وهـو السـقوط  )١() َ َقْد َهَوى (ومنه قوله تعالى في سورة طه:  –
 .)٢(من علو إلى سفل للهالك والدمار"

ِ ُســوا َ َ رُُءوِســِهمْ (ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  – ــم  نُ یقــول الزحیلــي: " اســتعارة، شــبه  )٣() ُ 
ت یصــــــبح أســــــفله أعــــــاله بطریــــــق رجــــــوعهم عــــــن الحــــــق إلــــــى الباطــــــل بــــــانقالب الشــــــخص حــــــ

  .)٤(االستعارة"

ــونَ  (ومنـه قولــه تعــالى فـي ســورة المؤمنــون:  – ــَك ُهــُم ا َْواِرثُ ْوَ ِ
ُ
" اســتعارة الســتحقاقهم  )٥() أ

 . ، فقد جعله اهللا حقًا وواجبًا لهم كالمیراث)٦(الفردوس من أعمالهم"

َع َطَرائَِق  (ومن ذلك قوله تعالى:  – " استعارة، شبهت السـموات بطبقـات  یقول الزحیلي: )٧() َسبْ
 .)٨(النعل؛ ألنه طورق بعضها فوق بعض، كمطارقة النعل، وكل شيء فوقه مثله، فهو طریقه"

ــا (ومنـه قولــه تعـالى:  – ْ يُ ِنَ
َ
ــَك بِأ

ْع الُْفلْ " اسـتعارة، عبــر عـن الحفــظ والرعایــة أو  )٩() اْصــنَ
  .)١٠(اعاته في األغلب بعینیه"الحراسة بالصنع على األعین؛ ألن الحافظ للشيء یدیم مر 

حیث یفسر الزحیلي االستعارة فیها بقوله:  )١١() فََذرُْهْم ِ  َ ْمَرتِِهمْ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
 .)١٢(" شبه ما هم فیه من الجهالة والضاللة بالماء الذي یغمر اإلنسان برمته"

" استعارة، استعار الیدین لمـا هـو  )١٣() َ ْ َ يََدْي رَْ َِتهِ (ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان:  –
 .)١٤(أمام الشيء وقدامه "

                                                           
  .٨١/ ٢٠طه: ) ١(
  .٢٥٣/ ١٦ج، شریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة وال) ٢(
  .٦٥/ ٢١األنبیاء: ) ٣(
  .٦١/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٤(
  .١٠/ ٢٣المؤمنون: ) ٥(
  .٩/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .١٧/ ٢٣المؤمنون: ) ٧(
  .٢٣/ ١٨ج، عقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في ال) ٨(
  .٢٧/ ٢٣المؤمنون: ) ٩(
  .٣١/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
  ٥٤/ ٢٣المؤمنون: ) ١١(
  .٥٦/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٢(
  .٤٨/ ٢٥الفرقان: ) ١٣(
  .٧٧/ ١٩ج، یر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المن) ١٤(
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ً  (ومن ذلك قوله تعالى:  – وا َعلَيَْها ُصّماً َوُ ْميَانا "استعارة، استعار لمن لم یتغافل  )١()  َْم َ ِر 
 .)٢(عن الهدایة واإلنذار حال من ال یسمع وال یبصر "

 (ومثل ذلك قولـه تعـالى فـي سـورة النمـل:  –
َ
ـَك َ بَْل أ ـَك َطْرفُ ْ َ یقـول الزحیلـي: "  )٣()ْن يَْرتَد  إِ

استعارة، استعار رجوع الطرف للسرعة في اإلتیان بالعرش، مشبهًا السرعة بالتقاء الجفنین الذي 
   .)٤(هو ارتداد الطرف"

" اسـتعارة، اسـتعار العمـى للتعـامي عـن  )٥() بَْل ُهـْم ِمنَْهـا َ ُمـونَ (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –
 .)٦(عدم التفكر في أدلة إثباتها "الحق، و 

ْن َرَ ْطنَا َ َ قَلِْبَهـا (وشبیه مـن ذلـك قولـه تعـالى:   –
َ
" اسـتعارة، شـبه مـا ألقـى فـي  )٧()  َْوَال أ

 . وللتقویة والتثبیت  )٨("لفظ الربط للصبر قلبها من الصبر بربط الشيء خشیة ضیاعه، مستعیراً 

ثْقا َُهمْ وَ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة القصص:  –
َ
ْحِملُن  أ یقول الزحیلي فـي تفسـیره  )٩() َ َ

  .)١٠(لهذه اآلیة: " استعارة، شبه الذنوب باألثقال؛ ألنها تثقل اإلنسان معنویًا "

نُفِســِهْم َ ْمَهــُدونَ  (ومنــه قولــه تعــالى فــي ســورة الــروم:  –
َ
أل " اســتعارة، شــبه القــائم  )١١() فَ
وقــد أكــد  )١٢(للراحــة والســالمة " ّده للنــوم علیــه، تــوفیراً باألعمــال الصــالحة بمــن یمهــد فراشــه ویعــ

فقـــال: " أي یوطئـــون ألنفســـهم منـــازل فـــي الجنـــة  لشـــوكاني فـــي تفســـیرهمـــا ذهـــب إلیـــه ا الزحیلـــي
فجعــــل ، وقـــد مهـــدت الفـــراش مهــــدًا : إذا بســـطته ووطأتـــه، والمهـــاد : الفــــراش، بالعمـــل الصـــالح

اء المنـــازل فـــي الجنـــة وفرشـــها . وقیـــل : األعمـــال الصـــالحة التـــي هـــي ســـبب لـــدخول الجنـــة كبنـــ
  .)١٣(من قولهم في المشفق : أمٌّ فرشت فأنامت "، المعنى : فعلى أنفسهم یشفقون

                                                           
  .٧٣/ ٢٥الفرقان: ) ١(
  .١٠١/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٤٠/ ٢٧النمل: ) ٣(
  .٣٠٠/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .٦٦/ ٢٧النمل: ) ٥(
  .١٨/ ٢٠المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج  التفسیر) ٦(
  .١٠/ ٢٨القصص: ) ٧(
  .٦١/ ٢٠ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  ١٣/ ٢٩العنكبوت: ) ٩(
  .١٩٧/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ١٠(
  .٤٤/ ٣٠الروم: ) ١١(
  .٩٧/ ٢١ج، سیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتف) ١٢(
  .٢٢٩/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ) ١٣(
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ي َ ـْ َ يََديْـهِ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأ:  – ِ
ـا   ْن نُْؤِمَن بِهَذا الُْقْرآِن َوال بِ

 )١() لَ
ذ لـیس للقـرآن یـدان، ولكنـه اسـتعارة لمـا سـبقه مـن یقول الزحیلي: " استعارة في الجملة األخیرة، إ

  .)٢(الكتب السماویة المتقدمة"

" اسـتعارة، اسـتعار لفـظ الیـدین لمـا یكـون  )٣() َ ْ َ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ  (ومنـه قولـه تعـالى :  –
  .)٤(من األهوال أمام اإلنسان "

ـِدنا (ومنه أیضـًا قولـه تعـالى:  – "اسـتعارة، شـبه حـال مـوتهم بحـال  )٥() َمـْن َ َعثَنـا ِمـْن َ ْرقَ
  .)٦(نومهم، أي من بعثنا من موتنا "

ـا َعـِن اْ َِمـ ِ  (وكذلك قوله تعالى في سورة الصـافات:  – تُوَ نَ
ْ
"  )٧() قَا ُوا إِن ُ ْم ُكنـتُْم تَأ

 .)٨(استعارة لجهة الخیر أو للقوة والشدة أو لجهة الدین"
رِْض َ ُ َمقاِ ـــُد  (ومــن ذلـــك قولـــه تعــالى:  –

َ
ـــماواِت َواْأل "اســـتعارة، شـــبه الخیـــرات  )٩() ا س 

والبركـــات واألرزاق بخـــزائن، واســـتعار لهـــا لفـــظ المقالیـــد أي المفـــاتیح، والمعنـــى: خـــزائن رحمتـــه 
 .)١٠(وفضله بیده تعالى "

ْوَرَ نَا (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:   –
َ
ي َصَدَ نَا وَْعَدُه َوأ ِ

ِ ا     َوقَا ُوا اْ َْمُد ِ  
ُ
أ رَْض نَ َبَو 

َ
األ

ْجُر الَْعاِ ِل َ 
َ
ُث  ََشاء فَِنْعَم أ ِة َحيْ بحال الوارث وتصرفه في  "استعارة، تشبیهاً  )١١() ِمَن اْ َن 

وقد أكد الشـوكاني هـذا فـي تفسـیره فقـال: " أي أرض الجنـة كأنهـا صـارت مـن غیـرهم  )١٢(إرثه "
ض التـي كانــت ألهـل النــار لـو كــانوا مــؤمنین كوهــا وتصـرفوا فیهــا وقیـل إنهــم ورثــوا األر لإلـیهم فم

 .)١٣(... وقیل إنها أرض الدنیا"
                                                           

  .٣١/ ٣٤سبأ: ) ١(
  .١٨٦/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  . ٤٦/ ٣٤سبأ: ) ٣(
  .٢٠٥/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  . ٥٢/ ٣٦یس: ) ٥(
  .٢٦/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٨/ ٣٧الصافات: ) ٧(
  .٧٩/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٨(
  .٦٤/ ٣٩الزمر: ) ٩(
  .٤٥/ ٢٤ التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ١٠(
  .٧٤/ ٣٩الزمر: ) ١١(
  .٥٩/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٢(
  .٤٧٨/ ٤فتح القدیر: الشوكاني ،ج ) ١٣(
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ْع  َواْ َِص ُ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
َ
یقول الزحیلي: "استعارة، استعار  )١() َوما  َْستَوِي اْأل

وقـــد فســـر الزجـــاج اآلیـــة بقولـــه: " هـــذا مثـــل ضـــربه اهللا  )٢(األعمـــى للكـــافر، والبصـــیر للمـــؤمن"
والكــافرین، المعنــى: ال یســتوي األعمــى عــن الحــق وهــو الكــافر، والبصــیر بــالحق وهــو للمــؤمنین 

ففــي هــذه اآلیــة اســتعارة تصــریحیة حیــث شــبه الكــافر بــاألعمى،  )٣(المــؤمن الــذي یبصــر رشــده"
  .والمؤمن بالبصیر

ـَ ٍن بَِعيـدٍ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة فصـلت:  – ْوَ َِك ُ نَاَدْوَن ِمـن م 
ُ
اسـتعارة، " )٤() أ

شبه حالهم في إعراضهم عن سماع القرآن وقبوله بحال من ینادي من مكان بعید، بجامع عدم 
، البیضـاوي فـي تفسـیره فقـال: " أي صـم وهـذا تأكیـد لقـول )٥(السماع وعدم الفهـم فـي كـل منهمـا"

  .)٦(وهو تمثیل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن یصاح به من مسافة بعیدة"

حیــث  )٧(ول الزجــاج فــي تفســیر اآلیــة "یعنــي مــن قســوة قلــوبهم ُیبَعــُد عــنهم مــا یتلــى علــیهم "ویقــ
یتضــح مــن الكــالم الســابق أن اآلیــة تحتــوي علــى اســتعارة تمثیلیــة، ولــم یشــر الزحیلــي إلــى هــذا 

 بقوله الصریح. 

ــهِ  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة الــذاریات:  –  بُِرْكِن
ــَو   ي فــي تفســیره یقــول الزحیلــ )٨() َ تَ

المنیــر: " اســتعارة، اســتعار الــركن للجنــود والجمــوع، ألنــه یتقــوى بهــم، ویعتمــد علــیهم كمــا یعتمــد 
  .)٩(على الركن في البناء "

" اسـتعارة، اسـتعار خرطـوم  )١٠()َس َِسُمُه َ َ اْ ُْرُطومِ (ومن ذلك قوله تعالى فـي سـورة القلـم: –
  .)١١(اف "الفیل ألنف اإلنسان، لالستهانة واالستخف

                                                           
  .٥٨/ ٤٠غافر: ) ١(
  .١٤٧/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٢٠٢/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج ،ج ) ٣(
  .٤٤/ ٤١فصلت: ) ٤(
  .٢٤٥/ ٢٤التفسیر المنیر  في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٣٥٥/ ٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي، ج ) ٦(
  .٤/٢٩٥معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج ،ج ) ٧(
  .٣٩/ ٥١الذاریات: ) ٨(
  .٣٥/ ٢٧ج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه) ٩(
  .١٦/ ٦٨القلم: ) ١٠(
  .٥٠/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١١(
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ا َطـَ  ا ْـاءُ  (وكذلك قوله تعـالى فـي سـورة الحاقـة:  – " اسـتعارة، شـبه ارتفـاع المـاء  )١() إِن ا  َم 
 .)٢(بطغیان اإلنسان على االنسان"

ً  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى فـي سـورة الجـن:  – ـَددا ـا َطرائِـَق قِ "اسـتعارة، اسـتعار الطـرق  )٣() ُكن 
  .)٤(للمذاهب المختلفة "

ْجـَديِْن  (قوله تعالى:  ومن ذلك – "اسـتعارة، اسـتعار النجـدین لطریقـي الخیـر  )٥()َوَهـَديْناُه ا  
وقــد جــاء الزجــاج بــالمعنى نفســه )٦(والشــر أو الســعادة والشــقاوة، وأصــل النجــد: الطریــق المرتفــع "

 )٧(في تفسیره لآلیة فقال: " ألم تعرفـه طریـق الخیـر وطریـق الشـر بـین كبیـان الطـریقین العـالیین"
شـبه الخیـر والشـر بـاألرض المرتفعـة وهـذا مـن  -عـز وجـل -ویتضح مـن الكـالم السـابق أن اهللا

 قبیل االستعارة التصریحیة التي لم یشر إلیها الزحیلي بقوله الصریح. 

ـوا (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى فـي سـورة األحقـاف:  – ـا َعِملُ یقـول  )٨() َوِلـُ   َدرََجـاٌت ِ م 
وقـد أكـد هــذا الكـالم صـاحب كتـاب فــتح  )٩(تعارة، اسـتعار الــدرجات للمراتـب "الزحیلـي فیهـا: "اسـ

والكــافرین مـن الجـّن واإلنــس مراتـب عنــد ، القـدیر فقـال: "أي : لكــّل فریـق مـن الفــریقین المـؤمنین
إذ الثواب درجـات،  بالدرجات للتغلیب، -عز وجل -وقد عبر اهللا )١٠(اهللا یوم القیامة بأعمالهم "

  .والعقاب دركات

ْ نَا ِكتَاٌب َ نِْطُق بِاْ َق   (ومن ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون:  – " استعارة، شبه  )١١() َوَ َ
ن إحیـث  )١٢(الكتاب بمن لـه لسـان ینطـق، مبالغـة فـي وصـفه بإظهـار البیـان وٕاعـالن األحكـام "
وهـذا مـن قبیـل المراد بالكتاب صحائف األعمال التي سجلت فیها المالئكة أعمال العباد بـأمره، 

 .للوضوح والتصریح االستعارة المكنیة
                                                           

  .٦٩/١١الحاقة: ) ١(
  .٨٢/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .١١/ ٧٢الجن: ) ٣(
  .١٦٧/ ٢٩هج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمن) ٤(
  .١٠/ ٩٠البلد: ) ٥(
  ..٢٤٨/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٥٠/ ٥ج، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ٧(
  .١٩/ ٤٦األحقاف: ) ٨(
  .٤٠/ ٢٦ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
  .٢١/ ٥ج، : الشوكانيفتح القدیر) ١٠(
  .٦٢/ ٢٣المؤمنون: ) ١١(
  .٦٣/ ١٨ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٢(
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ــونِ  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة الشــعراء:   – ِطيُع
َ
َ َوأ ُقوا ا   ــا   یقــول الزحیلــي: "  )١() فَ

  . )٢(استعار الطاعة التي هي انقیاد اآلمر المتثال األمر"

التقسیمات المعروفـة لالسـتعارة،  وذلك من خالل ؛وهناك من اآلیات القرآنیة التي بین الزحیلي نوعها
فقد ذكر الزحیلي في تفسیره كًال من االستعارة المكنیة، واالسـتعارة التصـریحیة، واالسـتعارة التمثیلیـة، 

  وذلك من خالل التصریح بها. ، واالستعارة التبعیة

  
  أوًال: االستعارة المكنیة: 

قرینـة تشـبه الـالزم المسـاوي لـه إلیـه وهي: " أن یذكر المشبه ویراد بـه المشـبه بـه داًال علیـه ب
وهــذا یعنــي أن كــل اســتعارة یحــذف منهــا المســتعار منــه ویصــرح  )٣(أو إضــافته علــى ســبیل التخیلیــة"

ن االســـتعارة المكنیـــة یحـــذف منهـــا إبالمســـتعار لـــه فهـــي اســـتعارة مكنیـــة، لـــذا نـــري البالغیـــین یقولـــون 
  المشبه به، ویرمز إلیه بشيء من لوازمه. 

ا َسَكَت َ ْن ُ ـوَ  الَْغَضـُب  (زحیلي لالستعارة المكنیة بقولـه تعـالى: وقد مثل ال –  )٤() َو َم 
یقول الزحیلي حیث: " شبه الغضب بإنسان ثائر یرعد بصوته، طالبا االنتقام، ثم حذف المشبه 

أي اختفــى الصــوت. وهــو تشــبیه لطیــف رائــع  )ســكت( بــه، وصــرح بشــيء مــن لوازمــه وهــو
  .عارة مكنیة حیث شبه الغضب بإنسانن في اآلیة استوهذا یعني أ )٥(بلیغ"

رُْض زُْخُرَ َهـا(ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
َخَذْت األ

َ
"اسـتعارة، شـبه األرض حینمـا تتـزین  )٦() أ

بالنبات واألعشاب واألزهار، بالعروس المزینة بالحلي والثیاب، ثم حـذف المشـبه بـه وأشـیر إلـى 
ا یعنــي أن اآلیــة قــد احتــوت علــى اســتعارة مكنیــة حیــث وهــذ )٧(شــيء مــن لوازمــه وهــو الزخــرف "

  .رض بالعروس التي تتزین في زفافهاشبه األ

                                                           
  .١٤٤/ ٢٦الشعراء: ) ١(
  .١٩٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٣٨٢التبیان في البیان: اإلمام الطیبي، ص: ) ٣(
  .١٥٤/ ٧ األعراف:) ٤(
  .١٠٩/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ج ) ٥(
  .٢٤/ ١٠یونس: ) ٦(
  .١٤٧/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
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یقـول الزحیلـي فـي تفسـیره  )١()ِمنْهـا قـائٌِم وََحِصـيٌد  (ومن ذلك قوله تعالى في سـورة هـود:  –
ه، وشـبه لآلیة: " استعارة مكنیة، شبه الباقي من آثار القرى بعد تدمیرها بالزرع القـائم علـى سـاق

  )٢(ما دمر مه أهله بالزرع المحصود"

ارَ  (ومن ذلك قوله تعالى:  – ْورََدُهُم ا  
َ
أي " شبه النار بماء یـورد، وحـذف المشـبه بـه،   )٣() فَأ

ورمز له بشـيء مـن لوازمـه، وهـو الـورود، وشـبه فرعـون فـي تقدمـه علـى قومـه بمنزلـة مـن یتقـدم 
  .)٤("على الواردین إلى الماء، للري من العطش 

ل   (ومن ذلك قوله تعالى في سورة اإلسراء:  – ـاَح ا   یقـول الزحیلـي: "  )٥() َواْخِفْض  َُهَما َجنَ
شبه الذل بطائر ذي جناح، ثم حذف الطائر، ورمز إلیه بشيء من لوازمـه، وهـو الجنـاح، فهـذه 

وبهذا یكون  ،)٦(ادة"استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعیة لألمیر والخدم للس
" أي: ألـن لهمـا جانبـك متـذلًال  حـین قـال فـي تفسـیره لآلیـة جـاجقد أكد ما ذهـب إلیـه الز  الزحیلي

شــبه  -عــز وجــل -ویتضــح مــن الكــالم الســابق أن اهللا )٧(لهمــا، مــع مبالغتــك فــي الرحمــة لهمــا "
وحنایـا الوجـدان، الذل بالطائر الذي له جناح "وهنا یشـف التعبیـر ویلطـف، ویبلـغ شـغاف القلـب 

وكأنمــا للــذل  ، فهــي الرحمــة تــدق وتلطــف حتــى لكأنهــا الــذل الــذي ال یرفــع عینــًا وال یــرفض أمــراً 
   .)٨(جناح یخفضه إیذانًا بالسالم واالستسالم"

" شبه التواضع  )٩() َواْخِفْض َجنَاَحَك  ِلُْمْؤِمِن َ  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحجر:  –
 )١٠(طــائر جناحــه عنــد إرادة الهبــوط، فــأطلق علــى المشــبه اســم الخفــض"ولــین الجانــب بخفــض ال

وهذا یعني أن في اآلیة استعارة مكنیة حیث شبه المؤمنین وهم المخاطبون في اآلیـات بالطـائر 
   .الذي له جناح

                                                           
  .١٠٠/ ١١هود: ) ١(
  .١٤٢/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٩٨/ ١١هود: ) ٣(
  .١٣٧/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .٢٤/ ١٧اإلسراء: ) ٥(
  .٤٩/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .١٩٢/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٧(
  .٢٢٢١/ ٤في ظالل القرآن: سید قطب، ج ) ٨(
  .٢٢/ ١٥ر: الحج) ٩(
  .٢٣٤/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
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ةٍ  (ومثل ذلك قوله تعالى:  –  (ظهرهـا) یقـول الزحیلـي: " فـي )١() َما تََرَك َ َ َظْهِرَها ِمـْن َدابـ 
استعارة مكنیـة، شـبه األرض بدابـة تحمـل علـى ظهرهـا أنـواع المخلوقـات، ثـم حـذف المشـبه بـه، 

  . )٢(ورمز إلیه بشيء من لوازمه، وهو الظهر،..."

ــادِ  (وشــبیه مــن ذلــك قولــه تعــالى:  – ْوتَ
َ
ــْوُن ُذو األ " شــبه الملــك بخیمــة كبیــرة ُشــدت  )٣() َوفِرَْع

ویقــول صــاحب كتــاب  )٤(لعهــا، وذكــر األوتــاد تخییـل"حبالهـا باألوتــاد لترســخ فـي األرض، وال تقت
روح المعاني في تفسیر هذه اآلیة: " شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببیت ثابت 

 .ارة المكنیةوهذا من قبیل االستع )٥(أقیم عماده وثبتت أوتاده "

ُ ِ ـاَس ا (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النحل:   – ذاَ َها ا  
َ
یقـول  )٦() ْ ُـوِع َواْ َـوِْف فَأ

الزحیلي: " استعارة في أذاقها، حذف منهـا المشـبه بـه، شـبه ذلـك اللبـاس لكراهتـه بالطعـام المـّر، 
وحذف المشـبه بـه، ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه، وهـو اإلذاقـة، علـى طریـق االسـتعارة المكنیـة، 

واشـــتمل علـــیهم مـــن الجـــوع  أي أنـــه اســـتعار الـــذوق إلدراك أثـــر الضـــرر، واللبـــاس لمـــا غشـــیهم
  .)٧(والخوف، وأوقع اإلذاقة علیه، نظرا إلى المستعار له"

ً  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الملك:  – یقول الزحیلي في تفسیر هذه  )٨() َسِمُعوا  ََها َشِهيقا
وبهـذا یكـون الزحیلـي  )٩(اآلیة: " اسـتعارة مكنیـة، شـبه شـدة اسـتعارها وحسیسـها بصـوت الحمـار"

: صـوتًا كصـوت الحمیـر عنـد  : " أيحـین قـاللآلیة   في تفسیره كد ما ذهب إلیه الشوكانيأ قد
وهــذا مــن بــاب االســتعارة المكنیــة حیــث شــبه جهــنم فــي  )١٠(وهــو أقــبح األصــوات"، أّول نهیقهــا

 استعارها بصوت الحمیر.

                                                           
  .٤٥/ ٣٥فاطر: ) ١(
  .٢٨٠/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .١٢/ ٣٨ص: ) ٣(
  .١٧٣/ ٢٣ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .١٧٠/ ٢٣معاني: األلوسي ،ج روح ال) ٥(
  .١١٢/ ١٦النحل: ) ٦(
  .٢٥٠/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
  .٧/ ٦٧الملك: ) ٨(
  .١٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٩(
  .٢٦٠/ ٥فتح القدیر: الشوكاني ،ج ) ١٠(
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ُ ِمـنْ  (ومن االستعارة المكنیة قوله تعالى في سورة الملـك :  – َ اُد َ َم   ِظ  تَ أي: "  )١() الَْغـيْ
شبه جهنم في شدة غلیانهـا ولهبهـا، بإنسـان شـدید الغـیظ والحنـق علـى عـدوه مبالغـة فـي إیصـال 

حیـــث  )٢(الضـــرر إلیـــه، وحـــذف المشـــبه بـــه ورمـــز إلیـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه، وهـــو الغـــیظ الشـــدید"
شــدة یتضــح مــن الكــالم الســابق أن اآلیــة قــد احتــوت علــى اســتعارة مكنیــة حیــث شــبه جهــنم فــي 

  اشتعالها بإنسان شدید الغیظ على عدوه. 

  
  ثانیًا: االستعارة التصریحیة: 

وســـمیت باالســـتعارة ، هـــي االســـتعارة التـــي یصـــرح فیهـــا بالمســـتعار منـــه ویحـــذف المســـتعار لـــه
تناول الزحیلي  وقد )٣(التصریحیة: " أي: مصرح فیها باللفظ الدال على المشبه به والمراد به المشبه"

  ة على هذه االستعارة .شواهد قرآنی

ـالً  (ومن ذلك قوله تعـالى فـي سـورة طـه:  – یقـول الزحیلـي: "  )٤() وََساَء  َُهْم يَْوَم الِْقيَاَمـِة ِ ْ
  .)٥(بلفظ المشبه به " استعارة تصریحیة، شبه الوزر بالحمل الثقیل، مصرحاً 

ــ (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة القصــص:  – ْ بَ
َ
ــيِْهْم األ ــْت َعلَ " اســتعارة  )٦() اءُ َ َعِميَ

تصــریحیة...، اســتعیر العمــى لعــدم االهتــداء، فهــم ال یهتــدون لألنبــاء، ثــم قلــب للمبالغــة فجعــل 
ویقـول صـاحب كتـاب روح المعـاني:  )٧(األنباء ال تهتدي إلیهم، وأصـله: فعمـوا عـن األنبـاء،..."

ى علـیهم ال تهتـدي "وجوز أن یكون في الكالم استعارة مكنیـة تخیلیـة أي فصـارت األنبـاء كـالعم
  .)٨(إلیهم"

ــَك ال  ُْســِمُع ا َْمــْو  (ومثـل ذلـك قولــه تعـالى فـي ســورة الـروم:  – إِن 
أي: " شـبه الكفــار  )٩() فَ

بـــالموتى وبالصـــم فـــي عـــدم ســـماعهم ســـماع تـــدبر ووعـــي العظـــات والعبـــر واألدلـــة علـــى صـــدق 
                                                           

  .٨/ ٦٧الملك: ) ١(
  .١٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٢٤١ص: ، جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي) ٣(
  .١٠١/ ٢٠طه: ) ٤(
  .٢٧٨/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٥(
  .٦٦/ ٢٨القصص: ) ٦(
  .١٤١/ ٢٠المنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٧(
  .١٠٢/ ٢٠روح المعاني: األوسي، ) ٨(
  .٥٢/ ٣٠الروم: ) ٩(
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مثل ضـربه اهللا للكفـار كمـا قـال: ویقول الزجاج في تفسیره لهذه اآلیة: " هذا  ،)١(الرسالة النبویة"
فجعلهــم فــي تــركهم العمــل بمــا یســمعون ووعــي مــا یبصــرون بمنزلــة  ) صــم ب ــم عــ  (

لهـــا المخلوقــــون دلیــــل علــــى المـــوتى؛ ألن مــــا بــــین مـــن قدرتــــه وصــــنعته التـــي ال یقــــدر علــــى مث
  .)٢("وحدانیته

ي  َْهـَو اْ َـ (ومثل ذلك قولـه تعـالى فـي سـورة لقمـان:  – یقـول الزحیلـي:  )٣() ِديِث َمـْن  َْشـَ ِ
(یشـتري) "استعارة تصریحیة، شبه حاله بحال من یشتري سلعة وهو خاسـر فیهـا، واسـتعار لفـظ 

  .)٤(بطریق االستعارة"لمعنى (یستبدل) 

ِب ِمـْن َمـَ ٍن بَِعيـدٍ  (ومـن ذلـك قولـه تعـالى :  – وَن بِالَْغيْ
" اسـتعار لفـظ القـذف  )٥() َوَ ْقِذفُ

وهـذا  )٦(بغیر علم وٕانما بالظن بالصائد الذي یرمي هدفا بعیـدا فـال یصـیبه "للقول، وشبه القائل 
 من قبیل االستعارة التصریحیة.

ــ   (ومــن االســتعارة التصــریحیة كــذلك قولــه تعــالى فــي ســورة فــاطر:   – ْع
َ
ــتَوِي اْأل ــا  َْس َوم

ـــ ُ  ى الطریـــق أي: " اســـتعار المشـــبه بـــه وهـــو األعمـــى للكـــافر، لعـــدم االهتـــداء إلـــ )٧()َواْ َِص
 )٨(الصــحیح، واســتعار البصــیر للمــؤمن الهتدائــه إلــى مــنهج االســتقامة ووضــوح الطریــق أمامــه"

  .الكافر باألعمى، والمؤمن بالبصیرویتضح من الكالم السابق أن اهللا عز وجل شبه 

َهاَر  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة یس:  – ُخ ِمنُْه ا   يُْل  َْسلَ یقول الزحیلـي  )٩()َوآيٌَة  َُهْم ا ل 
اسـتعارة تصـریحیة، صـرح فیهـا بلفـظ المشـبه بـه، حیـث  (نسـلخ) : فـي تفسـیره لآلیـة: " فـي قولـه

لإلزالـة  (السـلخ) شبه إظهار ضوء النهار من ظلمة اللیل بسلخ الجلد عـن الشـاة، واسـتعار كلمـة
 .)١٠(واإلخراج"

                                                           
  .١١٠/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١(
  .١٤٤/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٢(
  .٧/ ٣١لقمان: ) ٣(
  .١٣٠/ ٢١ج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه) ٤(
  .٥٣/ ٣٤سبأ: ) ٥(
  .٢١٤/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢١/ ٣٥فاطر: ) ٧(
  .٢٥٣/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .٣٧/ ٣٦یس: ) ٩(
  .١٠/ ٢٣: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ١٠(
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َ  الُْفلِْك ا َْمْشُحو (ومثل ذلك قوله تعالى:  – َ َق إِ
َ
" شبه خروج یونس علیه السالم  )١() نِ إِْذ أ

 . )٢(بغیر إذن ربه بإباق العبد، أي هربه من سیده "

بَْصارِ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  –
َ
يِْدي َواأل

َ
ْوِ  األ

ُ
یقـول الزحیلـي: " اسـتعار األیـدي  )٣() أ

  .)٤(للقوة في العبادة واألبصار للتبصر في الدین"

ُ ْم بِاْ َق  َهَذا  (ومثل ذلك قوله تعالى:  – یقول الزحیلي: " أي یشهد  )٥() ِكتَاُ نَا يَنِطُق َعلَيْ
علیكم بالحق، وهذا أبلغ من شهادة اللسان، ألن شهادة الكتـاب ببیانـه أقـوى مـن شـهادة اإلنسـان 

ویتضح من الكالم السابق أن اهللا عز وجل شبه الكتـاب بمـن یصـدر عنـه البیـان مـع  )٦(بلسانه"
  .لكنه یحفظ األعمال بدون زیادة وال نقصان أن الكتاب ال ینطق

ـونِ  (ومن ذلك قولـه تعـالى:  – ـَب ا َْمنُ ـِه َر ْ ُص بِ   َ َ ْم َ ُقو ُوَن َشاِعٌر   
َ
" أسـتعیر لفـظ  )٧() أ

لنوائب الدهر وحوادثه، بتشـبیه حـوادث الـدهر بالریـب بجـامع التقلـب وعـدم  )وهو الشك(الریب 
  .)٨(االستمرار على حالة واحدة"

ــا َماَءَهــا َوَ ْرَ َهــا (ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة النازعــات:  – ْخــَرَج ِمنَْه
َ
یفســرها  )٩() أ
أي نباتهـــا، شـــبه أكـــل النـــاس برعـــي (َمْرعاهـــا(الزحیلـــي بقولـــه: "اســـتعارة تصـــریحیة فـــي كلمـــة 

األنعــــام، وأســــتعیر الرعــــي لإلنســــان، بجــــامع األكــــل. فــــإطالق المرعــــى علــــى مــــا یأكلــــه النــــاس 
  .)١٠(استعارة"

                                                           
  .١٤٠/ ٣٧الصافات: ) ١(
  .١٣٨/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٤٥/ ٣٨ص: ) ٣(
  .٢١٣/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٤(
  .٢٩/ ٤٥الجاثیة: ) ٥(
  .٢٨١/ ٢٥ج، لمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وا) ٦(
  .٣٠/ ٥٢الطور: ) ٧(
  .٧٣/ ٢٧ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  .٣١/ ٧٩النازعات: ) ٩(
  .٤٣/ ٣٠ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
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َس  (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة التكــویر:  – ف  ــنَ ِح إَِذا َ  ــبْ یقــول الزحیلــي فــي  )١() َوا ص 
تفســـیرها: " شـــبه إقبـــال النهـــار وانتشـــار الضـــیاء بنســـمات الهـــواء العلیـــل، واســـتعار لفـــظ التـــنفس 

 .)٢(إلقبال النهار بعد الظالم الدامس" 

ــوِْت وَ  (ومــن االســتعارة التصــریحیة قولــه تعــالى:  – ــْكَرُة ا َْم ــاَءْت َس یقــول الزحیلــي: "  )٣() َج
بین مدى شدة الموت وغمرته یحیث استعار السكرة ل )٤(استعار لفظ السكرة لهول الموت وشدته"

 التي تغشي اإلنسان، وهذا من قبیل االستعارة التصریحیة. 
  

  ثالثًا: االستعارة التمثیلیة: 
ك بأن تأخذ وصف إحدى الصورتین المنتـزع مـن أمـور " وهي أن یكون الجامع في حكم الواحد، وذل

ثــم تــدخل صــورة المشــبه فــي جــنس صــورة المشــبه بــه مبالغــة  ،فتشــبهه بوصــف صــورة أخــرى یشــابهه
وهذا یعني أن الجامع بـین المسـتعار لـه والمسـتعار  )٥(فتكسوها لفظ المشبه به مبالغة من غیر تغیر"

  رد كما في االستعارتین المكنیة والتصریحیة. منه في االستعارة التمثیلیة مركب ال لفظ مف

وقد وردت االستعارة التمثیلیة في القرآن المكي علـى نحـو مـا فسـر الزحیلـي بصـورة كبیـرة ،ومـن  –
ُ ْم  (ذلــك قولــه تعــالى:  ــيْ ــْت َعلَ يَ یقــول الزحیلــي: " شــّبه مــن ال یهتــدي بالحجــة  )٦()َ ُعم 

  .)٧(على سبیل االستعارة التمثیلیة " لخفائها علیه بمن سلك الصحراء ال یعرف طرقها

أي" شـبه  )٨() َما ِمْن َداب ٍة إِال  ُهَو آِخـٌذ بِنَاِصـيَِتَها (ومثل ذلك قوله تعالى فـي سـورة هـود:  –
ومــن كــالم  )٩(الخلــق وهــم فــي قبضــة اللّــه وملكــه بمــن یقــود دابــة بناصــیتها، فهــي مقــدورة لــه "

 .التصریحیةهذا من قبیل االستعارة الزحیلي یتضح أن 

                                                           
  .١٨/ ٨١التكویر: ) ١(
  .٨٧/ ٣٠عة والمنهج: الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشری) ٢(
  .١٩/ ٥٠ق: ) ٣(
  .٢٩٢/ ٢٦ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .٣٨٧ص: ، التبیان في البیان: اإلمام الطیبي) ٥(
  .٢٨/ ١١هود: ) ٦(
  .٥٣/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٧(
  .٥٦/ ١١هود: ) ٨(
  .٨٧/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٩(
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ْقُف ِمْن فَْوقِِهمْ  (ومثل ذلك قوله تعالى:   – َخر  َعلَيِْهْم ا س  "استعارة تمثیلیـة، شـّبه حـال  )١() فَ
ثم انهدم علیهم وأهلكهم، ووجه الّشبه أّن ما ظّنوه سببا لحمـایتهم،  الماكرین بحال قوم بنوا بنیاناً 

تعارة لـــذي یســـقط علـــیهم علـــى ســـبیل االســـفقـــد شـــبه أعمـــالهم بالبنـــاء ا )٢(فـــي فنـــائهم" كـــان ســـبباً 
  .التمثیلیة

فـي تفسـیره فیقـول: "التعبیـر یصـور  قـد أكـد الزحیلـي كـالم سـید قطـبوفي تفسـیر هـذه االسـتعارة 
هــــذا المكــــر فــــي صــــورة بنــــاء ذي قواعــــد وأركــــان وســــقف إشــــارة إلــــى دقتــــه وٕاحكامــــه ومتانتــــه 

ساســها والســقف یخــر علــیهم مــن وضــخامته... فالقواعــد التــي تحمــل البنــاء تحطــم وتهــدم مــن أ
  .)٣(فوقهم فیطبق علیهم ویدفنهم"

بَْ ـمُ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
َحـُدُهَما أ

َ
ـْ ِ أ

ُ َمثًَال رَُجلَ َب ا   أي "مثّـل  )٤() َوَ َ
در حیث ال ینطق وال یتكلم بخیر وال بشيء وال یق )٥(فیها الوثن باألبكم الذي ال ینتفع به بشيء"

  .تعلق بنفسه أو بغیرهعلى شيء ی

ُ َمثًَال َ بْداً َ ْملُو ً  (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  – َب ا   حیـث" مثـل فیهـا الـوثن  )٦()... َ َ
عن كـل شـيء"  زٌ عاج بق بأنهویتضح مما س )٧(واألصنام بالمملوك العاجز عن التصرف رأسًا"

حیـث شـبه  )٨(مـا عبـدًا هللا تعـالى"عنه الحر الشـتراكهما فـي كونه وٕانما وصفه بالمملوكیة لیخرج 
  .هذا من قبیل االستعارة التمثیلیةو ،األوثان واألصنام بالمملوك الذي ال یقدر على فعل شيء 

ـيِْهْم ِ َيِْلـَك َورَِجِلـَك  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة اإلسـراء:  – ْجِلـْب َعلَ
َ
یقـول  )٩() َوأ

اوین بالفــارس الــذي یصــیح بجنــده للهجــوم الزحیلــي: " شــّبه حــال الشــیطان فــي تســّلطه علــى الغــ
 . )١٠(على األعداء، للغلبة علیهم"

                                                           
  .٢٦/ ١٦النحل: ) ١(
  .١١١/ ١٤ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٢١٦٨/ ٤ج، في ظالل القرآن: سید قطب) ٣(
  .٧٦/ ١٦النحل: ) ٤(
  .١٨٥/ ١٤منهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وال) ٥(
  .٧٥/ ١٦النحل: ) ٦(
  .١٨٥/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
  .٦٠/ ٥روح البیان في تفسیر القرآن: البروسوي ،ج ) ٨(
  .٦٤/ ١٧اإلسراء: ) ٩(
  .١١٤/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
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"شـبه حالـه صـّلى اللّـه  )١() بَاِخٌع َ ْفَسَك َ َ آثَارِِهمْ  (ومن االستعارة التمثیلیة قوله تعـالى:  –
 )٢(علیــه وآلــه وســّلم مــع المشــركین بحــال مــن فارقتــه األحبــاب، فهــّم بــإهالك نفســه حزنــا علــیهم"

  .یلي أن في اآلیة استعارة تمثیلیةمن كالم الزحفیتضح 

ــِري (ومنــه قولــه تعــالى:  – ــنُُهْم ِ  ِغَطــاٍء َ ــْن ِذْك ْ يُ
َ
ــْت أ یقــول الزحیلــي: " شــبه  )٣() َ نَ

إعراضهم عن اآلیات الكونیة وعدم النظـر فیهـا، وبالتـالي عـدم اإلیمـان. بمـن ألقـى غطـاء علـى 
 .قبیل االستعارة التمثیلیةهذا من و  )٤(عینیه، على سبیل التمثیل "

یقـول  )٥() بَْل َ ْقِذُف بِاْ َق  َ َ اْ َاِطـِل َ يَْدَمُغـهُ  (ومنه قوله تعـالى فـي سـورة األنبیـاء:   –
استعارة تمثیلیة، شّبه الحق بشيء صلب  )نقذف (الزحیلي في تفسیره لآلیة السابقة: " في قوله

لغلبة الحق علـى الباطـل بطریـق التمثیـل، كمـا جامد، والباطل بشيء رخو، وأستعیر لفظ القذف 
حیث یتضح من الكالم السابق أنه استعار القـذف والـدمغ لضـیاع  )٦(یرمي اإلنسان شیئا فیتلفه"

  .هذا من قبیل االستعارة التمثیلیةالباطل وفنائه وذلك من خالل قوة الحق، وضعف الباطل و 

ــتُْم  (ومنــه قولــه تعــالى فــي ســورة المؤمنــون:  – ُكن ــونَ فَ ُ ْم تَنِكُص ــابِ ْ َق
َ
" شــبه  )٧() َ َ أ

والسـبب فـي ذلـك نفـورهم عـن تلـك اآلیـات )٨(إعراضهم عن الحق بالتراجع القهقري إلـى الخلـف "
  .عراضهم عن اآلیات بالتراجع للخلفإ وعمن یتلوها لذا شبه ابتعادهم و 

ظ (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة الفرقان:  – یقول الزحیلي:  )٩()اً َوَزِ  اً َسِمُعوا  ََها َ َغي 
" شبه صوت غلیانها بصوت المغتاظ وزفیره، لما فیها من هیـاج واضـطرام، وهـو صـوت یسـمع 

  .)١٠(من جوفه "

                                                           
  .٦/ ١٨الكهف:  )١(
  .٢٠٢/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .١٠١/ ١٨الكهف: ) ٣(
  .٣٤/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .١٨/ ٢١األنبیاء: ) ٥(
  .٢٣/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٦(
  .٦٦/ ٢٣المؤمنون: ) ٧(
  .٦٩/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٨(
  .١٢/ ٢٥الفرقان: ) ٩(
  .٢٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٠(
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َعَراُء يَ  ِبُعُهُم الَْغاُووَن  (ومثل ذلك قوله تعالى :  – ُهْم ِ  ُ   َواٍد يَِهيُموَن  ،َوا ش    
َ
 َْم تََر  

َ
 )١()أ

الشـعراء بـإفراطهم فـي المـدیح والهجـاء واسترسـال الخیـال بالتائـه فـي الصـحراء الـذي  " شبه حـال
رها: " لــیس یعنــي بــه یأمــا الزجــاج فیقــول فــي تفســ )٢("، فهــو ال یــدري أیــن یســیرهــام علــى وجهــه

أودیة األرض، إنما هو مثل لقولهم وشعرهم، كما تقول في الكالم: أنا لك في واٍد وأنـت لـي فـي 
رید أنك في واد من األرض، إنما یرید أنا لك فـي واٍد مـن النفـع كبیـر وأنـت لـي فـي واٍد، ولیس ی

وعلـــى هـــذا التفســـیر فـــإن فـــي اآلیـــة اســـتعارة  )٣(صـــنف، والمعنـــى أنهـــم ُیغُلـــون فـــي الـــذم والمـــدح"
  .من الزجاج والزحیلي كلٌ ما فسره تمثیلیة على نحو 

ْصوَ  (وشبیه من ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
نَ َر األ

َ
یقـول الزحیلـي: "  )٤() اِت  ََصـوُْت اْ َِمـ ِ إِن  أ

، ولــم یــذكر أداة التشــبیه، وٕانمــا فعین أصــواتهم برفــع الحمیــر أصــواتهاســتعارة تمثیلیــة، شــبه الــرا
حیــث شــبه مــن یرفــع ) ٥(أورده بطریــق االســتعارة للمبالغــة فــي الــذم والتنفیــر عــن رفــع الصــوت "

  .هذا من قبیل االستعارة التمثیلیةو  ، صوته بصوت الحمیر وهو أنكر أصوات الحیوانات

ـاِن  (تعـالى: اهللا سسبحانه و  ومثل ذلك قول – ْذقَ
َ
َ  األ ـِ َ إِ ْغـَالًال فَ

َ
ْ نَاقِِهْم أ

َ
إِن ا َجَعلْنَا ِ  أ

ْقَمُحونَ  یقـول الزحیلـي: " شـبه حـال الكفـار فـي امتنـاعهم عـن اإلیمـان بمـن ُغلـت  )٦() َ ُهم م 
ر مرفوع الـرأس خـافض البصـر، ال یسـتطیع فعـل شـيء وال االلتفـات یده إلى عنقه بالقیود، فصا

وقـد  )٧(إلى غیره. وكذلك شبه حالهم بمـن وجـد بـین سـّدین ال یسـتطیع النفـاذ واالهتـداء لطریقـه "
فسرها الزجاج بقوله: " أي أضللناهم فأمسكنا أیدیهم عن النفقة في سبیل اهللا والسعي فیما یقرب 

  .یة قد احتوت على استعارة تمثیلیةلتفسیر فإن اآلوعلى هذا ا )٨(إلى اهللا"

ْ َعاًما (ومثل ذلك قوله تعالى:  –
َ
يِْدينَا أ

َ
ا َعِملَْت أ ن ا َخلَْقنَا  َُهْم ِ م 

َ
َو َْم يََرْوا  

َ
أي "شبه  )٩() أ

  .)١٠(" بیدیه، ویتقنه بذاته، واستعار لفظ العمل للخلق قیامه بالخلق والتكوین بمن یعمل أمراً 
                                                           

  .٢٢٥/ ٢٦الشعراء: ) ١(
  .٢٤٠/ ١٩ي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیل) ٢(
  .٨١/ ٤ج ، معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج) ٣(
  .١٩/ ٣١لقمان: ) ٤(
  .١٤٢/ ٢١ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٥(
  .٨/ ٣٦یس: ) ٦(
  .٢٩١/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٧(
  .٢١١/ ٤ج، اجمعاني القرآن وٕاعرابه: الزج) ٨(
  .٧١/ ٣٦یس: ) ٩(
  .٤٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
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إَِذا نَـَزَل  َِسـاَحِتِهمْ  (ذلك قوله تعالى في سورة الصـافات: ومن  –
یقـول الزحیلـي: " شـبه  )١()فَ

العــذاب النــازل بهــم بجــیش هجــم علــیهم بغتــة، فلــم ینتصــحوا بكــالم ناصــح، وال اســتعدوا للــدفاع، 
أســـند النـــزول إلـــى  -عـــز وجـــل -ویتضـــح مـــن الكـــالم الســـابق أن اهللا )٢(حتـــى هـــزمهم وأفنـــاهم"

جعله في ساحتهم، حیث شبهه بجیش هجمهم فهزمهم وأفناهم وهذا من قبیل االستعارة العذاب و 
 التمثیلیة. 

يعاً َ بَْضـتُُه يَـْوَم الِْقيَاَمـِة  (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى في سورة الزمر:  – رُْض َ ِ
َ
َواأل

ــه ــاٌت  ِيَِميِن ــمَواُت َمْطِو   ــل لعظمتــه و  )٣() َوا س  رة كمــال قدرتــه وحقــایقــول الزحیلــي: " مّث
بمن قبض شیئا عظیمـا بكفـه، وطـوى السـموات بیمینـه بطریـق  قدرتهالسموات واألرض بالنسبة ل

  .)٤(االستعارة التمثیلیة"

ا (ومنه قوله تعالى:  – ا وََعِشي  اُر ُ ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدو  یفسرها الزحیلي بقوله: " حیث  )٥() ا  
  .)٦(یع، وجعل النار كالطالب الراغب في الكفار"شبه حالهم بحال متاع یعرض للب

رِْض ِائْ ِيَا َطوًْ   (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
َماء َوِ َ ُدَخاٌن َ َقاَل  ََها َو ِأل َ  ا س  ُ م  اْستََوى إِ

تَ ْنَا َطائِِعَ  
َ
ْو َكْرًها قَاَ َا أ

َ
 أي" مثـل تـأثیر قدرتـه فـي السـموات واألرض بـأمر السـلطان )٧()أ

ل وهذا بیان علـى قـدرة اهللا عـز وجـل واالمتثـا )٨(أحد رعیته بتنفیذ شيء، وامتثال األمر بسرعة "
  .ألوامره وطاعته

یقول الزحیلي: "  )٩() َمن َ َن يُِر ُد َحْرَث اآلِخَرِة نَزِْد َ ُ ِ  َحْرثِهِ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
 .)١٠(الزرع لیجني منه الثمرة "استعارة تمثیلیة، شبه العمل لآلخرة بالزارع یزرع 

                                                           
  .١٧٧/ ٣٧الصافات: ) ١(
  .١٥٦/ ٢٣ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .٦٧/ ٣٩الزمر: ) ٣(
  .٤٦/ ٢٤ج، یليالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزح) ٤(
  .٤٦/ ٤٠غافر: ) ٥(
  .١٢٦/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .١١/ ٤١فصلت: ) ٧(
  .١٩٢/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  ٢٠/ ٤٢الشورى: ) ٩(
  .٥٢/ ٢٤حیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الز ) ١٠(
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رُْض  (ومنه قوله تعالى في سورة الدخان:  –
َ
ـماُء َواْأل ـيِْهُم ا س  َ ـْت َعلَ "اسـتعارة  )١() فَما بَ

تمثیلیة، أي لم تحزن علـى هالكهـم السـماء واألرض، وهـذا أسـلوب عربـي یقـال للتحقیـر والـتهكم 
 صـالحًا، وال صـعد إلـى السـماء عمـل ألن الكفار لم یعملوا علـى هـذه األرض عمـالً ؛) ٢(بحالهم "

فــي تفســیره " اســتعارة  قــد أكــد الزحیلــي كــالم األلوســيصــالح فتبكــي، وفــي تفســیر هــذه االســتعارة 
تمثیلیة تخییلیة شبه حـال مـوتهم لشـدته وعظمتـه بحـال مـن تبكـي علیـه السـماء واألجـرام العظـام 

وقیــل : هــي اســتعارة ، موضــعهوأثبــت لــه ذلــك والنفــي تــابع لإلثبــات فــي التجــوز كمــا حقــق فــي 
مكنیـــة تخییلیـــة بـــأن شـــبه الســـماء واألرض باإلنســـان وأســـند إلیهمـــا البكـــاء أو تمثیلیـــة بـــأن شـــبه 

 . )٣(حالهما في عدم تغیر حالهما وبقائهما على ما كانا علیه بحال من لم یبك "

 )٤() ِلَقاَء يَْوِمُ ْم َهَذاَوِ يَل اْ َْوَم نَ َساُ ْم َكَما  َِس تُْم  (وشبیه من ذلـك قولـه تعـالى :  –
 أي "مّثل تركهم في العذاب بمن سجن في مكان ثم نسیه السّجان من غیر طعام وال شـراب،... 

ذا علــى وهــ )٥(والمــراد: نتــرككم فــي العــذاب ونعــاملكم معاملــة الناســي، ألن اللَّــه تعــالى ال ینســى "
 .سبیل االستعارة التصریحیة

ـِل ا َْوِر ـدِ  َوَ ْنُ  (ومنـه قولـه تعـالى:   – ـِه ِمـْن َحبْ ْ َ َرُب إِ
قْ
َ
یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة  )٦() أ

تمثیلیة، مّثل اللَّه تعالى علمه بأحوال العبد بحبل الوریـد القریـب مـن القلـب، للداللـة علـى القـرب 
  .)٧(بطریق االستعارة "

َماءِ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة القمر:  – بَْواَب ا س 
َ
ْحنَا أ " شبه تدفق المطـر مـن  )٨() َ َفتَ

فقــد شــبه األمطــار فــي كثرتهــا بأنهــار  )٩(الســحاب بانصــباب أنهــار انفتحــت بهــا أبــواب الســماء "
  .وهذا على سبیل االستعارة التمثیلیة

                                                           
  .٢٩/ ٤٤الدخان: ) ١(
  .٢١٨/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .١٢٤/ ٢٥روح المعاني: األلوسي ،ج ) ٣(
  .٣٤/ ٤٥الجاثیة: ) ٤(
  .٢٨٩/ ٢٥ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٥(
  .١٦/ ٥٠ق: ) ٦(
  .٢٩٢/ ٢٦المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر ) ٧(
  .١١/ ٥٤القمر: ) ٨(
  .١٥٤/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٩(
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ــيًال  (ومنــه ولــه تعــالى:  – ــوَن فَِت بقــول الزحیلــي: " أي ال ینقصــون مــن ثــواب  )١()َوال ُ ْظلَُم
 .)٢(نواة، وهو مثل للقلة "أجورهم ولو بمقدار خیط شق ال

ـال ُ ْمِسـَك (وجاءت االستعارة التمثیلیة فـي قولـه تعـالى:   – ٍة فَ اِس ِمْن رَْ َ ُ  ِلن  ْح ا   َما َ ْفتَ
  .)٤(یقول الزحیلي: " استعارة تمثیلیة، أستعیر الفتح إلطالق النعم واإلمساك للمنع" )٣() ََها

ْن َ ُقوَل َ ُ  (ومنـه قولـه تعـالى :  –
َ
ُكـونُ أ "اسـتعارة تمثیلیـة، شـبه سـرعة إنجـازه  )٥() ُ ـْن َ يَ

وهــذا مــن بــاب قــدرة اهللا وٕارادتــه إذا تعلقــت ) ٦(األشــیاء بــأمر المطــاع مــن غیــر امتنــاع وال تــأخیر"
 فیحدث.، حدثأبشيء من األشیاء أن یقول له : 

ْهد (وشبیه من ذلـك قولـه تعـالى:  –
َ
ا َ  وَْجِهِه أ َ َمْن َ ْمِ  ُمِكب 

َ
ا َ  أ ْن َ ْمِ  َسِو   م 

َ
ى أ

ــتَِقيمٍ  علــى صــراط مســتقیم،  یقــول الزحیلــي: "مّثــل المــؤمن بمــن یمشــي ســویاً  )٧() ِ اٍط ُ ْس
وعلــى هــذا النحــو جــاء تفســیر  )٨(ا علــى وجهــه إلــى طریــق جهــنم "ومثّــل الكــافر بمــن یمشــي مكًبــ

سـالك الطریقـة المسـتقیمة،  أن المـؤمن -عـز وجـل -الزجاج لآلیة السابقة حیث قال: " أعلـم اهللا
وهـــذا مـــن بـــاب االســـتعارة  )٩(وأن الكـــافر فـــي ضـــاللته بمنزلـــة الـــذي یمشـــي مكبـــًا علـــى وجهـــه "

  .التمثیلیة

َ  ُ نُِقـَك َوال  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سـورة اإلسـراء:  – ولَـًة إِ
َوال َ َْعْل يَـَدَك َمْغلُ

للبخیـل الـذي حـبس یـده عـن العطـاء بمـن شـّدت یـده إلـى أي " مثّـل  )١٠()تَ ُْسْطَها ُ   الْ َْسِط 
  .)١١(عنقه، بحیث ال یستطیع مّدها، وشّبه السرف ببسط الكف، حیث ال تمسك شیئا"

                                                           
  .٧١/ ١٧اإلسراء: ) ١(
  .١٢٨/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٢(
  .٢/ ٣٥فاطر: ) ٣(
  .٢٢١/ ٢٢سیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التف) ٤(
  .٨٢/ ٣٦یس: ) ٥(
  .٥٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٢/ ٦٧الملك: ) ٧(
  .٣٠/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٨(
  .١٥٦/ ٥لزجاج، ج معاني القرآن وٕاعرابه: ا) ٩(
  .٢٩/ ١٧اإلسراء: ) ١٠(
  .٥٠/ ١٥ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١١(
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  رابعًا: االستعارة التبعیة:  

" هـي أن یكــون المســتعار أفعــاًال وصــفات أو حروفــًا... وٕانمــا ســمیت تبعیــة، ألن المــذكورات 
صادر األفعال والصفات وفي متعلقات معاني الحروف ثم یسري منها ال تقع موصوفات، فتقع في م

ومعنـــى ذلـــك أن یكـــون  )١(وٕالیهـــا، ونعنـــي بمتعلقـــات معـــاني الحـــروف مـــا یعبـــر عنهـــا عنـــد تفســـیرها"
   .ا سمًا مشتقًا أو فعًال أو حرفاً المستعار إم

َ َ ْنَا َ َ آَذانِِهمْ  (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الكهـف:  – یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة  )٢() فَ
تبعیـــــة، شـــــبهت اإلنامـــــة الثقیلـــــة بضـــــرب الحجـــــاب علـــــى اآلذان، كمـــــا تضـــــرب الخیمـــــة علـــــى 

  .)٣(السكان"

ــو ِِهمْ  (ومنـه قولـه تعـالى :  – "اسـتعارة تبعیـة أیضـا ألن الـربط هـو الشــد،  )٤() َوَرَ ْطنــا َ  قُلُ
 .)٥(والمراد شددنا على قلوبهم كما تشد األوعیة باألوكیة"

ـوِر  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى:  – َوتََرْ نَا َ ْعَضُهْم يَْوَمئٍِذ َ ُمـوُج ِ  َ ْعـٍض َونُِفـَخ ِ  ا ص 
ــاُهْم َ ًْعــا َجَمْعنَ شـبههم لكثــرتهم  )یمــوج(یقـول الزحیلـي: " اســتعارة تبعیـة فـي الفعـل )٦() فَ

  .)٧(وتداخل بعضهم في بعض، بموج البحر المتالطم"

ً  (ومنه قوله تعالى:  – ُس َشـ ْبا
ْ
أ أي "شـبه انتشـار الشـیب باشـتعال النـار فـي  )٨() َواْشتََعَل ا ـر 

، )٩(الحطب، واستعیر االشتعال لالنتشار، وهذا من أحسن االستعارة وأبـدعها فـي كـالم العـرب" 
لفـــظ اشـــتعل،  ویتضـــح مـــن الكـــالم الســـابق أن اآلیـــة قـــد احتـــوت علـــى اســـتعارة تبعیـــة وذلـــك فـــي

  .بومكنیة في لفظ الشی

                                                           
  .٣٨٤ص: ، التبیان في البیان: اإلمام الطیبي) ١(
  .١١/ ١٨الكهف: ) ٢(
  .٢١١/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٣(
  .١٤/ ١٨الكهف: ) ٤(
  .٢١١/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٥(
  .٩٩/ ١٨الكهف: ) ٦(
  .٢٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ٧(
  .٤/ ١٩مریم: ) ٨(
  .٥٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج) ٩(
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ْفِ ــ (ومــن ذلــك قولــه تعــالى:  – یقــول الزحیلــي: " اســتعارة تبعیــة، شــبه  )١() َواْصــَطنَْعتَُك ِ َ
اختیــاره للمحبــة والرســالة والتكــریم والتكلــیم بمــن یختــاره الملــك للمهــام الجلیلــة، لمــا یــرى فیــه مــن 

  .)٢(المقومات والخصال الحمیدة، لئال یكون أحد أقرب منزلة منه إلیه"

ً  (ه تعالى في سـورة الشـعراء: ومنه قول – حـا ْح بَ ِْ  َوَ  ْنَُهْم َ تْ أي " اسـتعار المفتـاح  )٣() فَاْ تَ
للحـــاكم، والفـــتح للحكـــم؛ ألنـــه یفـــتح المنغلـــق مـــن األمـــر، والمعنـــى: احكـــم بیننـــا وبیـــنهم بحكمـــك 

   .)٤(العادل"

ْ ـَ َ إِن  َهَذا الُْقْرآَن َ ُقـص  َ َ  (ومن ذلك قوله تعالى في سـورة النمـل:  –
َ
اِ يـَل أ َ ْ  بَـِ  إِ

ي ُهْم ِ يِه َ ْتَِلُفونَ  ِ
یقول الزحیلي: " في هذا الفعل المضارع استعارة تبعیـة، اسـتعار  )٥() ا  

فكـان كاإلنسـان الـذي یقـص علـى   نسان الناطق إلى القرآن، لتضمنه نبأ األولینما یتكلم به اإل
لـي وهـذا یعنـي أن الفعل كما یتضح من كـالم الزحی فاالستعارة هنا وقعت في  )٦(الناس األخبار"
  .االستعارة تبعیة

ٍب َسِليمٍ  (ومثلها قوله تعالى في سورة الصافات: – ُه بَِقلْ اسـتعارة  )جاء (" في  )٧() إِْذ َجاَء َر  
 )٨(تبعیة، شبه إقباله على ربه مخلصًا بمن قدم على الملك بهدیة ثمینة، ففاز بالرضى والقبـول"

 الكالم السابق أن االستعارة التبعیة قد جاءت بالفعل جاء.  ویتضح من

ً  (ومن االستعارة التبعیة قوله تعالى:  – ةً َميْتا نا بِِه بَْ َ ْ َْ 
َ
حیث" شّبه األرض قبل نزول  )٩() فَأ

ــه، أي أحیاهــا بــالمطر" فقــد شــبه األرض بالمیــت وبعــد نــزول ) ١٠(المطــر بالمیــت، ثــم أنشــرها الّل
  .والشجر وخرج منها الفالل والثماربت بها الزرع المطر أحیاها فن

                                                           
  .٤/ ١٩مریم: ) ١(
  .٢٠٦/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج  )٢(
  .١٤٤/ ٢٦الشعراء: ) ٣(
  .١٨٣/ ١٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .٧٦/ ٢٧النمل: ) ٥(
  .٢٧/ ٢٠ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .٨٤/ ٣٧الصافات: ) ٧(
  .١٠٩/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٨(
  .١١/ ٤٣الزخرف: ) ٩(
  .١٢١/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
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یقول الزحیلي: " استعارة تبعیة، استعمل اإلفاضة  )١()بَِما تُِفيُضوَن ِ يِه  (ومنه قوله تعالى :  –
 .)٢(في األخذ في الشيء واالندفاع فیه"

اُصوَن  (ومن ذلك قوله تعـالى فـي سـورة الـذاریات:   – اسـتعارة  )قتـل(" فـي قولـه:  )٣()قُِتَل اْ َر 
حیــث  )٤(تبعیــة، حیــث اســتعار القتــل للــدعاء بــاللعن، ألن الملعــون یشــبه المقتــول فــي الهــالك "

 .قتل على سبیل االستعارة التبعیة جاءت االستعارة في الفعل

رَْسلْنَا َعلَيِْهُم ا ر  َح الَْعِقيمَ  (ومنه قوله تعالى في سورة الذاریات أیضًا:   –
َ
 )٥() َوِ  َ ٍد إِْذ أ

شـبه استئصـالهم بعقـم النسـاء، ) اْلَعِقـیم: (یقول الزحیلي في شرح اآلیة: " استعارة تبعیة في قوله
وفــي تفســیر هــذه ) ٦(ثــم أطلــق المشــبه بــه علــى المشــبه، واشــتق منــه العقــیم بطریــق االســتعارة "

ا أهلكـتهم االستعارة یؤكد األلوسي ما ذهب إلیه الزحیلي في تفسیره فیقـول: " سـمیت عقیمـًا ألنهـ
وقطعت دابرهم ... فشبه إهالكهـم وقطـع دابـرهم بعقـم النسـاء وعـدم حملهـن لمـا فیـه مـن إذهـاب 

 .)٧(النسل"

ً  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:   – رِْض َ بَاتـا
َ
ُ ْم ِمـْن األ نْ َتَ

َ
ُ أ یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة  )٨() َوا  

  .)٩(ي ینمو تدریجیا "شبه إنشاءهم وخلقهم أطوارا بالنبات الذ )أنبتكم(تبعیة في 

ً  (ومنه قوله تعـالى فـي سـورة المزمـل:  – َ قَْرضاً َحَسنا قَْرُضوا ا  
َ
"اسـتعارة تبعیـة، شـبه  )١٠() َوأ

حیـث  )١١(التصدق علـى المحتـاجین بـإقراض اللّـه تعـالى ألنـه هـو الـذي یعطـي الثـواب المقابـل "
  .المحتاجین ىراد التصدق والتبرع علأطلق اإلقراض وأ

                                                           
  .٨/ ٤٦األحقاف: ) ١(
  .١٤/ ٢٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .١٠/ ٥١یات: الذار ) ٣(
  .٧/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .٤١/ ٥١الذاریات: ) ٥(
  .٣٥/ ٢٧ج ، المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي فسیر) الت٦(
  .١٥/ ٢٧روح المعاني: األلوسي، ج ) ٧(
  .١٧/ ٧١نوح: ) ٨(
  .١٣٩/ ٢٩ج ، یعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المنیر في العقیدة والشر ) ٩(
  .٢٠/ ٧٣المزمل: ) ١٠(
  .٢٠٢/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١١(
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فیـه "اسـتعارة  )١()َواْخِفْض َجناَحَك  ِلُْمـْؤِمِن َ  (لك قولـه تعـالى  فـي سـورة الحجـر: ومثل ذ –
سـتعیر اسـم المشـّبه اتبعیة، شّبه خفض الجانب بخفض الجناح بجامع العطف والرقة فـي كـٍل، و 

، وهــذا یعنـي أن فــي )٣(ویقــول الزجـاج فــي تفسـیرها: " أي: ألـن جانبــك للمـؤمنین" )٢(بـه للمشـّبه "
  یــــة اســــتعارة مكنیــــة حیــــث شــــبه المــــؤمنین وهــــو المخــــاطبون فــــي اآلیــــات بالطــــائر الــــذي لــــه اآل

  جناح.
  

  خامسًا: االستعارة التخییلیة: 
" هي أن یستعار لفـظ دال علـى حقیقـة خیالیـة تقـدر فـي الـوهم ثـم تـردف بـذكر المسـتعار لـه 

التخییل، وسماها العلوي االستعارة یضاحًا لها وتعریفًا لحالها. وقد سماها ابن األثیر الحلبي استعارة إ
   .)٤(الخیالیة الوهمیة "

ــهُ (وقـد مثــل الزحیلــي لالسـتعارة التخییلیــة بقولــه تعــالى فـي ســورة الحجــر:  – ــَدنَا َخَزائِنُ  )٥() ِعنْ
یقـــول الزحیلـــي: " اســـتعارة تخییلیـــة وتمثیـــل لكمـــال قدرتـــه، شـــبه قدرتـــه تعـــالى علـــى كـــل شـــيء 

فقـد ذكـر الخـزائن  )٦(ویخـرج منهـا كـل شـيء علـى وفـق حكمتـه " بالخزائن المودع فیهـا األشـیاء،
 من باب التمثیل ال الحقیقة ألنه مقتدر على كل مقدور. 

  

  سادسًا: االستعارة المرشحة:
هي أن یذكر في الكالم ما یالئم المستعار منه، أي المشبه به،  نحو قولـه تعـالى فـي سـورة 

یقـول الزحیلـي: " اسـتعارة، اسـتعار التجـارة للمعاملـة مـع اللّـه  )٧() يَرُْجوَن ِ َاَرًة لَْن َ بُورَ  (فاطر: 
ویقـول  )٨(وهـو الـذي یسـمى ترشـیحا" )لَـْن َتُبـورَ (ثوابه، وشبهها بالتجارة الدنیویة، وأیدها بقوله:  لنیل

  .)٩(صاحب تحریر التحبیر" وأجل االستعارات االستعارة المرشحة"

                                                           
  .٨٨/ ١٥الحجر: ) ١(
  .٦٧/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .١٥٢/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج ،ج ) ٣(
  .٩١ص: ، عجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوبم) ٤(
  .٢١/ ١٥الحجر: ) ٥(
  .٢٠/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٩/ ٣٥فاطر: ) ٧(
  .٢٥٨/ ٢٢ج، التفسیر المنیر في: العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٨(
  .٩٩ص:  ،تحریر التحبیر: ابن أبي اإلصبع المصري) ٩(
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ة حسب المحسوس والمعقول أو حسـب أقسـام الكـالم وهناك من البالغیین من یقسم االستعار 
"فاالســـــتعارة منهـــــا كثیـــــف، وهـــــو اســـــتعارة األســــــماء لألســـــماء... ولطیـــــف، وهـــــو اســـــتعارة األفعــــــال 

والزحیلي لم یذكر شـیئًا مـن ذلـك فـي تفسـیره فقـد سـار علـى مـنهج تفسـیر االسـتعارة وبیـان )١(لألسماء"
  إلى المقصود من االستعارة.الجامع بین المستعار له والمستعار منه لیصل 

وهكــــذا فــــإن االســــتعارة وردت بكثــــرة فــــي الســــور المكیــــة علــــى نحــــو مــــا فســــر الزحیلــــي ذلــــك 
وخصوصــًا فــي االســتعارة التصــریحیة والمكنیــة والتمثیلیــة، وهــذا لــیس غریبــًا أن تــرد االســتعارة بهــذه 

تهم وبالغـتهم، حیـث كـانوا الصورة الكبیرة في القرآن المكي، وهو الذي نزل متحدیًا العرب في فصاح
قــد وصــلوا إلــى حــد الــتمكن فــي اللغــة، والتفــنن فــي البیــان، والفصــاحة فــي الكــالم فكــان لالســتعارة فــي 
القرآن المكي الذي یخاطبهم وهم أهل بیان وفصاحة كان لها تواجد ملحوظ وكبیـر" فهـي أحـد أعمـدة 

تــــزیین اللفــــظ وتحســــین الــــنظم الكــــالم، وعلیهــــا المعــــول فــــي التوســــع والتصــــرف، وبهــــا یتوصــــل إلــــى 
    . )٢(والنثر"

                                                           
  .١٠١ص: ، تحریر التحبیر: ابن أبي اإلصبع المصري) ١(
  .٤٢٨ص: ، الوساطة بین المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزیز الجرجاني) ٢(
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  المبحث الرابع
  والتعریض الكنایة  

: أن تــتكلم بشــيء وتریــد غیـره، یقــال كنــى عــن األمــر بغیـره، یكنــى كنایــة، یعنــي إذا تكلــم الكنایــة لغــة
  وهذا یعني أن الكنایة في أصل استعمالها تدل على الستر والخفاء.  ،)١(بغیره مما یستدل علیه

اهتمامــًا كبیــرًا بالشــرح  البالغیــونواهــتم فقــد عرفهــا العلمــاء تعریفــات عــدة، : نایــة اصــطالحاً أمــا الك
والتفســـیر یقـــول ابـــن النـــاظم" هـــي تـــرك التصـــریح بالشـــيء إلـــى مســـاویه فـــي اللـــزوم ینتقـــل منـــه إلـــى 

لمعنـى ن الكنایة لفظ أطلق وأرید به الزم المعنـى مـع جـواز إرادة اإ :وعلیه یمكن أن نقول )٢(الملزوم"
األصلي كما هو في أصل اللغة وهذا بخالف المجاز الذي ال یجوز فیه إرادة المعنـى األصـلي، وقـد 

تفســـیرًا لآلیـــات المكیــــة  -التفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشـــریعة والمـــنهج -أورد الزحیلـــي فـــي كتابـــه
  المشتملة على كنایات على النحو اآلتي: 

  أوًال: أقسام الكنایة: 
إلـى ثالثــة أقسـام باعتبـار المطلــوب فقـد تكـون كنایـة عــن صـفة مـن الصــفات،  تنقسـم الكنایـة

  . )٣(وقد تكون موصوفًا، وقد تكون كنایة عن نسبة

  الكنایة عن صفة: -١

ا ُسِقَط ِ   (وذلك بأن یكون المراد من الكنایة صفة مـن الصـفات المعنویـة كقولـه تعـالى:  – َو َم 
يْــِديِهمْ 

َ
  ایــة عــن شــدة النــدم ألن النــادم یعــض علــى یــده عــادة ألمــا یقــول الزحیلــي: " كن )٤() أ

یــده حیــث" یقــال للرجــل النــادم علــى مــا فعــل الخســر علــى مــا فــرط منــه: قــد ُســِقط فــي  )٥(وحزنــا "
، وقـــد رویـــت ُســـِقط فـــي القــراءة فـــالمعنى: ولمـــا ســـقط النـــدم فــي أیـــدیهم، كمـــا تقـــول للـــذي ســِقطوأ

قـد حصـل فـي یـده مـن هـذا مكـروه، ُتَشـبُه  -یـدوٕان كان مما ال یكون في ال -یحصل على شيء
 فكًال من الزحیلي والزجاج یؤكدان أن اآلیة  )٦(ما یحصل في القلب وفي النفس بما یرى بالعین"

                                                           
  .٣٠٦/ ٥انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج ) ١(
د الحمید هنداوي، تحقیق: عب، المصباح في المعاني والبیان والبدیع: بدر الدین بن مالك الدمشقي ابن الناظم) ٢(

  .٢٠٠١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٨٥ص: 
  .٤٠ص: ، دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني) ٣(
  .١٤٩/ ٧األعراف: ) ٤(
  .٩٤/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٥(
  .٣٠٦/ ٢معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج ،ج ) ٦(
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  .ندم، وهي من قبیل الكنایة عن صفةقد احتوت على كنایة عن ال

  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى فـي سـورة الكهـف:  –
َ
يِْه َ  ما أ ُب َكف  " كنایـة  )١()ْ َفَق ِ يها ُ َقل 

  .وهذا من قبیل الكنایة عن الصفة )٢(عن التحسر والندم؛ ألن النادم یضرب بیمینه على شماله"

ا ُِم َ َ يََديْـِه َ ُقـوُل يَـا َ ْ َـِ   (ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الفرقـان:  – َوَ ْوَم َ َعض  الظ 
ُسوِل َسِ يالً  َْذُت َمَع ا ر  ویروى أن عقبة بـن أبـي معـیط  )٤(" كنایة عن الندم والحسرة" )٣() ا  

 هو الظالم هنا فقوله یعض الظالم كنایة عن صفة الندم. 

ـا (ومن ذلك قوله تعالى في سورة هـود:  – ْ يُ ِنَ
َ
یقـول الزحیلـي: " كنایـة  )٥() واصنع الفلك بِأ

ســـتنا وحفظنـــا لـــك، فعبـــر عـــن أي اعمـــل الســـفینة بأعیننـــا والمـــراد بحرا )٦(عـــن الرعایـــة والحفـــظ "
 الحراسة والرعایة والحفظ باألعین علي سبیل الكنایة عن صفة. 

ْ نَاُ ُهْم  ََهـا َخاِضـِع َ (ومنه قوله تعالى في سورة الشـعراء:  –
َ
ْت أ أي " كنایـة عـن  )٧() َ َظل 

لـوا لهـا ویقـول البیضـاوي فـي تفسـیره لآلیـة: " منقـادین وأصـله فظ )٨(الذل والهوان الـذي یلحقهـم "
خاضعین فأقحمت األعناق لبیان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله . وقیـل لمـا وصـفت 

وهـذا مـن  )٩(األعناق بصفات العقالء أجریت مجراهم . وقیل المـراد بهـا الرؤسـاء أو الجماعـات"
 .اب الكنایة عن صفة الذل والهوانب

ْزَواجِ  (ومنـه قولـه تعـالى :  –
َ
نَا َهْب َ َا ِمْن أ ْ ـُ ٍ َر  

َ
َة أ اتِنَا قُر  أي " كنایـة عـن  )١٠()نَا وَُذر   

  .)١١(الفرحة والسرور"

                                                           
    .٤٢/ ١٨الكهف: ) ١(
  .٢٤٩/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٢(
  .٢٧/ ٢٥الفرقان: ) ٣(
    .٤٩/ ١٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .٣٧/ ١١هود: ) ٥(
  .٦٦/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٤/ ٢٦الشعراء: ) ٧(
  .١٢١/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٨(
  .١٥٠/ ٢ج، أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي) ٩(
  .٧٤/ ٢٥الفرقان: ) ١٠(
  .١٠١/ ١٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١١(
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َجاَ  ُجنُوُ ُهْم َ ْن ا َْمَضاِجعِ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة السجدة:  – یقول ، )١() َ تَ
فهــم  ألن المقصــود بالمضــاجع أمــاكن النــوم والراحــة )٢(الزحیلــي: " كنایــة عــن كثــرة العبــادة لــیًال"

  یترفعون عن هذه األماكن لیقیمون اللیل، ألن في القیام ترتاح النفوس والضمائر. 

یقول  )٣() َوَما ُ بِْدُئ اْ َاِطُل َوَما يُِعيدُ  (ومن الكنایة عن الصفة قوله تعالى في سورة سبأ:  –
یبـق منـه وهـذا یعنـي أن الباطـل قـد زال ولـم ،)٤(الزحیلي: " كنایة عن زهوق الباطـل ومحـو أثـره "

 أي أثر. 

ْ َشُف َ ْن َسـاقٍ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة القلم:  – أي" كنایـة عـن ، )٥() يَْوَم يُ
 .األمر وصعوبة الهول یوم القیامةوهذا مثل لشدة الحال و  ،)٦(شدة الهول یوم القیامة "

ـٍق  (ومثلـه قولـه تعـالى :  – َكُ   َطبَقاً َ ـْن َطبَ ْ َ لـي: " كنایـة، كنـى بـه عـن یقـول الزحی )٧() لَ
  .)٨(الشدة واألهوال التي یتعرض لها اإلنسان "

ــْوِم  (وشــبیه مــن ذلــك قولــه تعــالى:  – ــُر الَْق ــَع دابِ أي " كنایــة عــن إهالكهــم بعــذاب ، )٩()َ ُقِط
هالكهـــم إهم ؤ حیـــث أن الكفـــار كـــذبوا الرســـل وأصـــروا علـــى الشـــرك فكـــان جـــزا )١٠(االستئصـــال "

االنغمــاس فــي التــرف وســعة المعیشــة قــد یكــون اســتدراجًا ومقدمــة  بالعــذاب وهــذا یــدل علــى أن
  .یة على كنایة عن صفة وهي الهالكالعقاب، لذا احتوت اآل

ـا  (عـراف: وشبیه من ذلك أیضًا قوله تعالى فـي سـورة األ – آيَاتِنَ بُواْ بِ
يَن َكـذ  ِ

َوَ َطْعنَا َدابَِر ا  
  .)١٢(استئصالهم وٕاهالكهم جمیعًا " " كنایة عن، )١١() َوَما َ نُواْ ُ ْؤِمِن َ 

 

                                                           
  .١٦/ ٣٢السجدة: ) ١(
  .٢٠٣/ ٢١عقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في ال) ٢(
  .٤٩/ ٣٤سبأ: ) ٣(
  .٢٠٥/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .٤٢/ ٦٨القلم: ) ٥(
  .٦٦/ ٢٩ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٦(
  .١٩/ ٨٤االنشقاق: ) ٧(
  .١٤٥/ ٣٠ي العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر ف) ٨(
  .٤٥/ ٦األنعام: ) ٩(
  .١٩٨/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
  .٧٢/ ٧األعراف: ) ١١(
  .٢٥٩/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٢(
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ْ ُرنا (ومتل ذلك قوله تعالى في سورة یونس:  –
َ
تاها أ

َ
  .)٢(" كنایة عن العذاب والدمار " )١() أ

ْ ُرنَا (وشبیه منه قوله تعـالى:  –
َ
ا َجاَء أ  )٤(یقـول الزحیلـي: " األمـر كنایـة عـن العـذاب" )٣() َو َم 

وقــع عــذابنا، وهــو الــریح العقــیم، فاآلیــة احتــوت علــى أي لمــا حــان وقــت نــزول أمرنــا بالعــذاب، 
 كنایة عن العذاب. 

َك  (وعلى هذا النحو جاء تفسیر الزحیلي لقوله تعالى في سورة هود:  – ْ ُر َر  
َ
"كنایة  )٥() َجاَء أ

 .وهو هالك قوم لوط )٦(عن العذاب الذي حكم به اهللا علیهم"

ـَر َهـ(وشبیه من ذلك قوله تعالى:   – ن  َدابِ
َ
یقـول الزحیلـي: "  )٧() ُؤالِء َمْقُطـوٌع ُ ْصـِبِح َ أ

حیـث أوحـى اهللا إلـى لـوط بـأن قومـك مستأصـلون بـالهالك عـن ) ٨(كنایة عن عذاب االستئصال"
  .آخرهم عند طلوع الصبح

ـاٍت  (ومنـه قولـه تعـالى:  – ـيِْهْم َحَ َ " كنایـة عـن الهـالك؛ ألن  )٩() فَال تَْذَهْب َ ْفُسَك َعلَ
  .، وهذا من قبیل الكنایة عن الصفة)١٠(ت هلك اإلنسان "النفس إذا ذهب

" كنایـة، كنـى بـذلك  )١١() َوتََرْ نَا َعلَيِْه ِ  اآلِخِر نَ  (ومنه قوله تعالى فـي سـورة الصـافات:  –
" كنایـة  )١٣( ) َوَهَن الَْعْظـُم ِمـ    (ومنـه قولـه تعـالى:  )١٢(عن الذكر الجمیل والثناء الحسن"

   )١٤(الجسم"عن ذهاب القوة وضعف 

                                                           
  .٢٤/ ١٠یونس: ) ١(
  .١٤٧/ ١١ج، یر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیليالتفسیر المن) ٢(
  .٥٨/ ١١هود: ) ٣(
  .٨٧/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٤(
  .١١/٧٦هود: ) ٥(
  .١٠٥/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٦٦/ ١٥الحجر: ) ٧(
  .٤٧/ ١٤في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج  التفسیر المنیر) ٨(
  .٨/ ٣٥فاطر: ) ٩(
  .٢٢٨/ ٢٢ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ١٠(
  .٧٨/ ٣٧الصافات: ) ١١(
  .١٠٤/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٢(
  .٤/ ١٩مریم: ) ١٣(
  .٥٠/ ١٦ر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنی) ١٤(
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فهذه اآلیات جاءت الكنایة فیها عن صفة، ومن المعلوم أن الكنایة عن صفة نوعان إما كنایة قریبة 
ینتقل فیها المطلوب بغیر واسطة، أو كنایة بعیدة ینتقل فیها المطلوب بوسـائط كثیـرة ومتعـددة، وهـذا 

فـى بتفسـیرها، وبیـان المـراد مـن ما لم یوضحه الزحیلي في شـرحه للكنایـات الـواردة فـي تفسـیره بـل اكت
  الكنایة.

  الكنایة عن موصوف: -٢

   .ون المكنى عنه موصوفاً وهي أن یك

اَها (وقد وردت الكنایة عن موصوف في نحـو قولـه تعـالى:  – ا َ َغش  یقـول الزحیلـي: "  )١() فَلَم 
ي عمـا ، حیث من حسـن أداب القـرآن، ومـن روعـة بیانـه أن یكنـ)٢(التغشي: كنایة عن الجماع "

یسـتقبح ذكــره ویسـتعمل التلمــیح ال التصـریح وهــو مـا عبــر عنـه الزجــاج فـي قولــه " كنایـة أحســن 
  .عندما بین أن اآلیة كنایة عن الجماع )٣(كنایة"

ـ (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة مـریم:  – " كنایـة عـن المعاشـرة  )٤() َو َْم َ ْمَسْسِ   ََ ٌ
  .)٥(الزوجیة بالجماع"

َ َْك َجنَاَحـَك  (ه تعالى في سورة القصـص: ومنه قول – یقـول الزحیلـي: "كنایـة،  )٦() َواْضُمْم إِ
وهكـذا فـإن الزحیلـي أكـد أن فـي اآلیـة  )٧(كنى بالجناح عن الید؛ ألنها لإلنسان كالجناح للطـائر"

  .ن موصوف حیث كنى بالجناح عن الیدكنایة ع

اُت ا(ومنه قوله تعالى في سورة الصافات:  – ْرِف قَاِ َ " كنایة، كنى بـذلك عـن الحـور  )٨() لط 
وال یــردن غیــرهم. ومــن كــالم الزحیلـــي )٩(العــین ألنهــن عفیفــات ال ینظــرن إلــى غیــر أزواجهــن "

                                                           
  .١٨٩/ ٧األعراف: ) ١(
  .١٩٩/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ٢(
  .٣١٩/ ٢معني القرآن وٕاعرابه: الزجاج ،ج ) ٣(
  .٢٠/ ١٩مریم: ) ٤(
  .٦٦/ ١٦ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ) ٥(
  .٣٢/ ٢٨القصص: ) ٦(
  .٩٤/ ٢٠ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٧(
  . ٤٨/ ٣٧الصافات: ) ٨(
  .٨٨/ ٢٣ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٩(
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كنــى بقاصــرات الطــرف عــن حــور  یتضــح أن اآلیــة قــد احتــوت علــي كنایــة عــن موصــوف حیــث
  .العین

وحَ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى فـي سـورة غـافر:  – ِ  ا ر  ْ ـِرهِ  يُلْ
َ
أي " الـروح كنایـة  )١() ِمْن أ

عن الوحي؛ ألنه كالروح للجسـد، وسـمي الـوحي روحـًا؛ ألن النـاس یحیـون بـه مـن مـوت الكفـر، 
  .ن اآلیة كنایة عن موصوف هو الوحيفالزحیلي یؤكد بذلك أ )٢(كما تحیى األبدان باألرواح"

 ْواٍح وَُدُ ٍ  وََ َلْناُه َ  ذاِت  (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى:  –
َ
"كنایـة عـن السـفینة  )٣() أ

فاآلیة كنایة عن موصوف، وهو السـفینة، ومنـه قولـه  )٤(التي تتركب من األخشاب و المسامیر"
ا َ ْعلَُمـوَن  (تعـالى:   إِن ا َخلَْقناُهْم ِ م 

یقـول الزحیلـي: "كنایـة عـن المنـي، مـع نزاهـة  )٥()َ  
ـهُ (ن ذلـك قولـه تعـالى: م)    ٦(التعبیر، وحسن التذكیر" َ ـِ يَل  َ   " كنایـة بالسـبیل  )٧() ُ م  ا س 

فاللفظ القرآني عبر عن خروجه من بطن أمه بلفظ  بالسـبیل وهـذا  )٨(عن خروجه من فرج األم"
  . من قبیل الكنایة عن موصوف

 )٩()ْجُنـوٍن َصـاِحُبُكْم ِبمَ َوَما  (ومن الكنایة عن موصوف أیضًا قوله تعـالى فـي سـورة التكـویر:  –
 )١٠(")صاحبكم("كنایة، كنى عن محمد صلى اهللا علیه وسلم بلفظ 

ً (ومتل ذلك قولـه تعـالى:  – َ  َ بْدا ي َ نْ ِ
يَْت ا  

َ
َرأ
َ
"كنایـة، كنـى بالعبـد عـن رسـول اللَّـه  )١١() أ

  .علیه وسلمحیث كنى بالصاحب وبالعبد عن محمد صلى اهللا  )١٢(صّلى اللَّه علیه وسّلم"

                                                           
  .١٥/ ٤٠غافر: ) ١(
  .٩١ -٨٧/ ٢٤ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٢(
  .١٣/ ٥٤القمر: ) ٣(
  .١٥٤/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج) ٤(
  .٣٩/ ٧٠المعارج: ) ٥(
  .١٢٧/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ٦(
  .٢٠/ ٨٠عبس: ) ٧(
  .٦٤/ ٣٠لزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ا) ٨(
  .٢٢/ ٨١التكویر: ) ٩(
  .٨٧/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي ،ج ) ١٠(
  .٩/ ٩٦العلق: ) ١١(
  .٣٢٢/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، ج ) ١٢(
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َك (تعالى:  ومنه قوله – یقول الزحیلي: " الكلمـة هنـا كنایـة عـن  )١()َو َْوال َ َِمٌة َسبََقْت ِمْن َر  
  .)٢(القضاء والقدر"

َك  (ومنه قوله تعالى:  – ْت َعلَيِْهْم َ َِمُة َر   " كنایة عن القضاء األزلي بأنهم یموتون  )٣() َحق 
هب إلیه الزمخشري في تفسیره حیث قال: وقد أكد هذا ما ذ )٤(على الكفر ویخلدون في العذاب"

" ثبــت علــیهم قــول اهللا الــذي كتبــه فــي اللــوح، وأخبــر بــه المالئكــة أنهــم یموتــون كفــارًا، فــال یكــون 
ویتضح من الكالم السابق أنهـم وجبـت علـیهم كلمـة  )٥(غیره ،وتلك كتابة معلوم ال كتابة مقّدر "

  العذاب، حیث كنى بالكلمة عن القضاء والقدر. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنني لم أعثر في تفسیر الزحیلي للقرآن المكي على القسم الثالـث مـن   
  .)٦(أقسام الكنایة وهي الكنایة عن نسبة وهي التي یقصد بها " تخصیص الصفة بالموصوف "

  

      ثانیًا: بالغة الكنایة:
بالــدلیل، فــإذا قلنــا  یــرى علمــاء البالغــة أن الســر فــي جمــال الكنایــة إتیانهــا المعنــى مصــحوباً 

فالن كثیر الرماد فهذه كنایة عن كرمه ألن المعنى األصلي مخلفات نـاره كثیـره لـذا فهـو كثیـر طهـي 
الطعام إلكرام ضیفه، فالكنایة تقدم المعنى مصحوبًا بالدلیل، وهـذا مـا أكـد ابـن النـاظم حیـث قـال : " 

ن التصـریح بالتشـبیه، وأن المجـاز أبلــغ واعلـم أن أربـاب البالغـة مطبقـون علـى أن االسـتعارة أقـوى مـ
من الحقیقة، وأن الكنایة أوقع في النفس من التصریح، فإن االستعارة نوع مـن المجـاز، وفـي المجـاز 
والكنایــة دعــوى الشــيء ببینــة، وهــو ذكــر مــا ال ینفعــك عنــه بخــالف الحقیقــة والتصــریح، وفــرق بــین 

وقد أدرك الزحیلـي فـي تفسـیره أهمیـة الكنایـة، ففسـر  )٧(دعوى الشيء ببینة ودعواه بدونها واهللا أعلم "
اآلیات المكیة التي بها كنایة أجمل تفسیر، بأجمل تعبیر، حیث أطلق الكنایة على اآلیات المشـتملة 

  على تلك الصورة البیانیة بمسماها. 
  

  

                                                           
  .١١٠/ ١١هود: ) ١(
  .١٦١/ ١٢ج ، الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج:) ٢(
  .٩٦/ ١٠یونس: ) ٣(
  .٢٦٢/ ١١ج ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٤(
  .٢٠٣/ ٢ج، الكشاف: الزمخشري) ٥(
  .١٨٨ص: ، المصباح في المعاني والبیان والبدیع: ابن الناظم) ٦(
  .٩١ص: ، المصباح في المعاني والبیان والبدیع: ابن الناظم) ٧(
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  ثالثًا: الكنایة والتعریض: 
ریض، فمــنهم مــن یضــعه هنــاك اخــتالف فــي كتــب البالغــة ومؤلفیهــا عنــد حــدیثهم عــن التعــ

ضــمن الكنایــة وال یجــد فرقــًا بینــه وبــین الكنایــة، ومــنهم مــن یعتبــره فنــًا بالغیــًا منفــردًا عنهــا ففــرق بینــه 
   .وبین الكنایة

ــةً  ــالتعریض لغ : " عــرض تعریضــًا: إذا لــم یــبن، والتعــریض خــالف التصــریح، والمعــاریض التوریــة ف
   )١(بالشيء عن الشيء"

وهـذا یعنـي أنـه المعنـى الخفـي ال  )٢(" المعنـى الحاصـل عنـد اللفـظ ال بـه " :أما التعـریض اصـطالحاً 
الظاهر لأللفاظ فهو غیر مباشر، وهو بذلك یختلف عن الكنایة، التعریض یفهم من سیاق الجملة ال 
بلفظها، ولذا فله أبلغ األثر في النفس، فهو أكثر خفاًء من الكنایة، وال یقع في لفظه بخالف الكنایـة 

   .)٣(قع في لفظه وقد تقع في جملةفقد ت

ال  َ (وقد مثل الزحیلي للتعریض بقوله تعالى:  – ُ وَ ن  ِمَن الَْقْوِم ا ض 
َ
یقول الزحیلي: "  )٤() َأل

ُرونَ (ومنه قوله تعالى في سورة االعراف:  )٥(تعریض بضالل قومه" ناٌس َ تََطه 
ُ
ُهْم أ "  )٦() إِ  

  . )٧(بن عباس: عابوهم بما یمدح به"هذا تعریض بما یوهم الذم، قال ا

  

                                                           
  .٧٣٦/ ٤لسان العرب: ابن منظور، ج ) ١(
  .٣٨٠/ ١ج، الطراز: العلوي) ٢(
  .٨٥/ ٣ج، انظر: اإلتقان: اإلمام السیوطي) ٣(
  .٧٧/ ٦األنعام: ) ٤(
  .٢٦٠/ ٧ج، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي) ٥(
  .٨٢/ ٧األعراف: ) ٦(
  .٢٨٠/ ٨المنهج: الزحیلي ،ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و ) ٧(
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 الثالثالفصل 
 لبديعية عند الزحيلياأللوان ا

 
 وفیه مبحثان

 . المحسنات المعنویةالمبحث األول: 
 المحسنات اللفظیةالمبحث الثاني: 
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  مقدمة: 
البدیع هو الفن الثالث من فنون البالغة التي عرفها العرب، وقد ذكر األصفهاني في كتـاب 
األغاني، أن أول من أطلق مصـطلح البـدیع علـى هـذا العلـم هـو الشـاعر العباسـي مسـلم بـن الولیـد " 

روف بالبدیع، وهو لقب هذا الجنس بالبدیع واللطیف، وتبعه وهو فیما زعموا أول من قال الشعر المع
. لكــن البــدیع )١(فیــه جماعــة، وأشــهرهم فیــه أبــو تمــام الطــائي؛ فإنــه جعــل شــعره كلــه مــذهبًا واحــدًا فیــه"

كعلم من أحد علوم البالغة ارتبط بابن المعتز الذي ألف كتاب البدیع وجمع فیه ألوانًا بدیعیة متفرقة 
قیقــة عنــدما قــال: "...وٕانمــا غرضـنا مــن هــذا الكتــاب تعریــف النــاس أن المحــدثین لــم وقـد أكــد هــذه الح

، وهكذا أخذ علم البدیع یتطور شـیئًا فشـیئُا إلـى أن )٢(یسبقوا المتقدمین إلى شيء من أبواب البدیع  "
وصل إلى ما نعرفه اآلن من فنونه على ید جماعة من العلماء أمثال: قدامـة بـن جعفـر، وأبـو هـالل 

لعسكري، وابن رشیق، وابـن سـنان الخفـاجي، وابـن أبـي اإلصـبع المصـري، وكـذلك أسـامة بـن منقـذ، ا
والسكاكي وغیرهم من العلماء، فالمهم من هذا كله ٌأن علماءنا القدماء َعرفوا البـدیع وفسـروه دون أن 

د أشــار یعطــوه مســماه كمــا نجــد هــذا عنــد الجــاحظ، وعبــد القــاهر الجرجــاني، وغیــرهم مــن العلمــاء، وقــ
إن شـاء اهللا  –الزحیلي إلى المحسنات البدیعیة في كتابه وهذ ما سأبینه في هذا الفصل مـن الدراسـة 

وقبل ذلك ال بـد مـن اإلشـارة إلـى تعریـف البـدیع، فالبـدیع فـي اللغـة مـن " بـدع الشـيء یبدعـه بـدعًا  –
بــدع، والبـدیع مــن أســماء وابتدعـه: أنشــأه وبـدأه، وأبــدعت الشــيء: اخترعتـه ال علــى مثـال، والبــدیع الم

  . )٣(اهللا تعالى "
والبدیع عند علماء البالغة " علم تبحث به وجوه تفید الحسن في الكالم بعد رعایة المطابقـة 
لمقتضـــى المقـــام، ووضـــوح الداللـــة  علـــى المـــرام، ومرتبتـــه فـــي البالغـــة بعـــد مرتبتـــي علمـــي المعـــاني 

ذن بغیـر إذن، ویتعلـق بالقلـب مـن غیـر كـٍد، وٕان والبیان، ویفید في إظهار رونق الكالم حتى یلـج األ
وجوه التحسین الزائد إما راجعة إلى تحسین المعنى أصالة، وٕان كان ال یخلو من تحسین اللفظ تبعًا، 

ویتضـح مـن هـذا أن  ،)٤(وأما راجعة إلـى تحسـین اللفـظ كـذلك فـاألولى تسـمیته معنویـة والثانیـة لفظیـة"
غیة التي یحسن بها المتكلم عبارته ویزینها بها، وعلیه فـإن المحسـنات علم البدیع یتناول الفنون البال

البدیعیة تنقسم لقسمین لفظي ومعنوي و "الحدیث عن المحسن البدیعي في معناه، والنـوع اآلخـر فـي 
.والثابت مـن )٥(لفظه، ما هو إال توضیٌح لحدود الصورة الجمالیة من خالل مصطلحات علم البدیع "

یلي في كتابه التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج تحدث عـن كـال القسـمین ذلك كله أن الزح
  مما سیأتي توضیحه في هذا الفصل.  

                                                           
  .١٩٧٠دار الكتب المصریة، القاهرة، ، ١٣/ ١٩تحقیق: علي البجاوي، ج، األغاني: أبو فرج األصفهاني) ١(
  م.١٩٨٢ه، ١٤٠٢، ٣، دار المسیرة، بیروت، ط ٣كتاب البدیع: ابن المعتز، ص) ٢(
  .١٧٤/ ١ج، لسان العرب: ابن منظور) ٣(
  .١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٣٢٨/ ١: محمد التونجي، جالمعجم المفصل في األدب) ٤(
  .١٩٨٨، دار البشیر، األردن، ١١٥مفهوم المعنى بین األدب والبالغة: محمد أبو علي، ص: ) ٥(
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  المبحث األول
  المحسنات المعنویة 

  
  وهي المحسنات ذات العالقة بالمعنى، تعتمد علیه، ویكون أساسها، ومن هذه المحسنات: 

  الطباق: أوًال: 
  . )١(فقة، یقال: طابقت بین الشیئین إذا جمعت بینهما على حد واحد"" الموا :الطباق لغة

"أن یجمــع فــي الكــالم بــین المتضــادین، مــن قــولهم طــابق الفــرس إذا أوقــع : والطبــاق عنــد البالغیــین
و" المـراد بالمتضـادین: المتقـابالن فـي الجملـة، أي سـواء أكـان التقابـل  )٢(رجله في المشي مكان یـده"

كل وجه، وسـواء أكـان التقابـل حقیقیـًا أم اعتباریـًا، وسـواء أكـان بـین وجـودین كمـا  من وجه ما أم من
هي حقیقة التضاد أم بین وجودي وعدمي، أو عدمیین، فإذا كان بین وجودي وعدمي فهو ما یطلـق 

ومــن كــالم الســبكي الســابق نفهــم أن الطبــاق أنــواع وأصــناف فمنــه  )٣(علیــه علمــاء البالغــة التكــافؤ"
ن حقیقیین، وطباق مجازي وهو ما كان بألفـاظ مجازیـة، وهنـاك الطبـاق اوهو ما كان اللفظالحقیقي: 

كیـة اآلیـات المشـتملة الخفي، وطباق السلب، وطباق التردید، وقد ذكر الزحیلي في تفسیره لآلیات الم
  ، ومنها:  على الطباق

ورَ  (قوله تعالى:  – لُماِت َوا   ة ونور، وجمـع الظلمـات وأفـرد "أي أنشأ كل ظلم ) ٤() َجَعَل الظ 
النـــور لكثـــرة أســـبابها، والنـــور واحـــد وٕان تعـــددت مصـــادره. وقـــدمت الظلمـــات علـــى النـــور، ألنهـــا 

والمــراد بالظلمــة كمــا قــال جمهــور  )٥(أســبق فــي الوجــود، فقــد وجــدت مــادة الكــون المظلمــة أوال"
سـرین المـراد بهمـا الكفـر المفسرین: ظلمة اللیل، وبالنور : نـور النهـار، وهنـاك مـن قـال مـن المف

المـراد بهمـا فـي ن و واإلیمان، فالطباق في اآلیة ظاهره بـین الظلمـات والنـور وٕان اختلـف المفسـر 
  .وهو طباق إیجاب

                                                           
  .٥٦٨/ ٤لسان العرب: ابن منظور: ج) ١(
  .٢١٠المصباح في المعاني والبیان والبدیع: ابن الناظم: ص: ) ٢(
، ٢٢٦/  ٢شرح تلخیص المفتاح: بهاء الدین السبكي، تحقیق: عبد الحمید هنداوي،جعروس األفراح في ) ٣(

  المكتبة العصریة، بیروت. 
  .١/ ٦األنعام: ) ٤(
  .١٣١/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
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ُ ْم وََجْهـَرُ ْم  (وقولـه  – رِْض َ ْعلَُم ِ  
َ
ماواِت َوِ  اْأل ُ ِ  ا س  أي" مـا تسـرون  )١()َوُهَو ا  

یعلـم السـر والجهـر، وقـد فسـر أبـو السـعود اآلیـة  –عـز وجـل  –فـاهللا   )٢(وما تجهرون به بینكم"
فقال: " أي ما أسررتموه وما جهرتم به من األقوال وما أسررتموه وما أعلنتموه كائنا ما كان من 

  .هو من نوع واحد فكال اللفظین اسمفالطباق في اآلیة طباق إیجاب و ) ٣(األقوال واألعمال"

ـٍة  (فـي سـورة األنعـام:  وشبیه من ذلك قوله تعـالى – ٍة إِال  َ ْعلَُمها َوال َحب  َوما  َْسُقُط ِمْن َوَرقَ
رِْض َوال َرْطـٍب َوال يـا ٍِس 

َ
 )٥(یقـول الزحیلـي بـین "رطـب ویـابس طبـاق" )٤() ِ  ُظلُماِت اْأل

ویوضح ذلك محمد حجازي في تفسیره التفسیر الواضح فیقول: " ولیست هناك حبة في ظلمات 
وال شيء رطب، وال شيء یابس، أي وال حي بالمعنى العـام، ، حیقة وأغوارها البعیدةاألرض الس

  .)٦(وال یابس إال في مكنون علمه الثابت "

ُ ْم َعذاباً ِمْن  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة األنعام:  – ْن َ بَْعَث َعلَيْ
َ
قُْل ُهَو الْقاِدُر َ  أ

رُْجِلُ مْ 
َ
ْو ِمْن َ ِْت أ

َ
ُ ْم أ فالمقصـود بقولـه تعـالى " مـن فـوقكم كـالرجم بالحجـارة  ،)٧() فَْوقِ

وقیـــل . )٨(والطوفــان والصـــیحة والـــریح، أو مـــن تحـــت مثـــل الزلـــزال والبركـــان، والخســـف والرجفـــة"
 )٩(أیضـــًا " مـــن فـــوقكم یعنـــي األمـــراء الظلمـــة ومـــن تحـــت أرجلكـــم یعنـــي الســـفلة وعبیـــد الســـوء "

  .طباق بین فوقكم وتحتكد على أن الفالزحیلي بتفسیره لآلیة یؤ 

ْجَزْوَن بِمـا  (ومنه قوله تعـالى:  – ْ َم َسيُ ْ ِسبُوَن اْإلِ يَن يَ ِ
ثِْم َو اِطنَُه إِن  ا   وََذُروا ظاِهَر اْإلِ

فُو  وقد فسر  )١١(یقول الزحیلي: " یوجد طباق بین لفظ ظاهر وباطن") ١٠()َن  نُوا َ ْقَ ِ

                                                           
  .٣/ ٦األنعام: ) ١(
  .١٣١/ ٧هبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: و ) ٢(
  .١٢١/ ٢إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود، ج ) ٣(
  .٥٩/ ٦األنعام: ) ٤(
  .٢٢٧/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
 - ه١٣٨٩، ٦القاهرة، ط، مطبعة االستقالل الكبرى، ٦٣/ ٧التفسیر الواضح: د. محمد محمود حجازي، ج) ٦(

  م.١٩٦٩
  .٦٥/ ٦األنعام: ) ٧(
  .٢٤٤/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
، دار الحدیث ١٢/ ٧الجامع ألحكام القرآن،  ألبي عبداهللا األنصاري القرطبي، تعلیق محمد الحفناوي، ج) ٩(

  م.٢٠٠٢ه، ١٤٠٣القاهرة، 
  .١٢٠/ ٦األنعام: ) ١٠(
  .١٧/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١١(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٤٦ 
 

 لثالفصل الثا

ین اللفظــین حیــث قــال: " الظــاهر: مــا كــان یظهــر الشــوكاني فــي تفســیره فــتح القــدیر الطبــاق بــ
: وقیل یل: ما أعلنتم وما أسررتم،كأفعال الجوارح والباطن : ما كان ال یظهر كأفعال القلب، وق

  .)١(الزنا الظاهر والزنا المكتوم "

ْمثاِ ا َوَمْن جاَء بِا(وشبیه من ذلك قوله تعالى :  –
َ
ِة فَلَُه َعْ ُ أ ـال َمْن جاَء بِاْ ََسنَ ِة فَ  س   ئَ

یقـول الزحیلـي: " الحسـنة والسـیئة بینهمـا طبـاق، قـال  ،)٢() ُ ْزى إِال  ِمثْلَها َوُهْم ال ُ ْظلَُمونَ 
فاآلیــة علــى نحــو مــا فســرها  )٣(والســیئة هــي الشــرك "، الــبعض بــأن الحســنة قــول ال إلــه إال اهللا

  اهللا.الزحیلي تشتمل طباق إیجاب، وهو بین اإلیمان باهللا والشرك ب

ْو  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة األعراف:  –
َ
ُسنا بَياتاً أ

ْ
جاَءها بَأ ْكناها فَ ْهلَ

َ
َوَ ْم ِمْن قَْرَ ٍة أ

بیاتًا وقائلون بینهما طباق، فبیاتًا لیال، البینات: اإلغـارة علـى "یقول الزحیلي:  )٤() ُهْم قائِلُونَ 
بـالظهیرة، مـن القیلولـة: وهـي اسـتراحة نصـف  العدو لیًال، واإلیقاع به على غّرة، قـائلون نـائمون

عــز  –ویبــین اهللا  )٥(النهــار، وٕان لــم یكــن معهــا نــوم، أي مــرة جاءهــا لــیًال، ومــرة جاءهــا نهــارًا "
  .من القرى وأهلها أهلكهم بالعذاب فجاءهم مرة لیًال، ومرة نهاراً  اً في هذه اآلیة بأن كثیر  -وجل 

ْ   (ومن ذلك قوله تعالى:  – َة َح   َ َفْوا َوقا ُوا قَْد َ س  آباَءنَـا ُ م  بَد  ِة اْ ََسنَ ا َم َن ا س   ئَ
ًة َوُهْم ال  َْشُعُروَن  َخْذناُهْم َ ْغتَ

َ
اُء فَأ اُء َوا     ن " الحسـنة والسـیئة إیقـول الزحیلـي  )٦()ا    

وقد فسرها  )٧(عقل "بینهما طباق، فالسیئة كل ما یسوء صاحبه، والحسنة ما یستحسنه الطبع وال
مكــان الحــال الســیئة مــن البأســاء والضــراء الحــال الحســنة مــن أي أبـو حیــان فــي تفســیره فقــال: " 

فالطباق في اآلیة هو طباق إیجاب، وهو طباق  )٨(الّسّراء والنعمة...، وقیل مكان الشر الخیر "
  .بین اسمین الحسنة والسیئة

                                                           
  .١٥٧/ ٢فتح القدیر: الشوكاني، ج ) ١(
  .١٦٠/ ٦األنعام: ) ٢(
  .١١٩/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٤/ ٧األعراف: ) ٤(
  .١٤٠/ ٨یعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر ) ٥(
  ٩٥/ ٧األعراف: ) ٦(
  .١٤-٩/١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
، دار ٣٤٩/ ٤تفسیر البحر المحیط: أبو حیان األندلسي، تحقیق عادل عبد الوجود، علي محمد معوض، ج) ٨(

  م.٢٠٠١ه، ١٤٢٢، ١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ُة قا ُوا َ ـا هـِذهِ َو ِْن  (: وشبیه من ذلك قوله تعالى في سـورة األعـراف – إِذا جاَءْ ُهُم اْ ََسنَ
فَ

وا بُِمو  َوَمْن َمَعُه  ُ ٌة َ ط    " الحسـنة والسـیئة بینهمـا طبـاق، أي إذا جـاءهم  )١()تُِصبُْهْم َس  ئَ
الخصــب والــرزق وزیــادة الثمــار والمواشــي قــالوا لنــا هــذه، یعنــي هــذا لنــا بمــا نســتحقه مــن العمــل 

والتوفیق، وٕان أصابتهم سیئة، أي جدب وقحط، تشاءموا بموسى ومـن معـه وقـالوا هـذا والمعرفة 
وهـو  –الحسـنة والسـیئة  -فاللفظ القرآني جـاء فیـه الطبـاق بـین اسـمین )٢(بسببهم وما جاؤوا به "

  .من قبیل طباق اإلیجاب

وَْحيْنـا إِ  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  –
َ
ْن أ

َ
اِس َعَجباً أ  اَن  ِلن 

َ
نْـِذِر أ

َ
ْن أ

َ
 رَُجـٍل ِمـنُْهْم أ

ِهـمْ  ـَد َر   ن   َُهْم قََدَم ِصـْدٍق ِعنْ
َ
يَن آَمنُوا أ ِ

ِ ا  
اَس َو َ   "اإلنـذار: اإلخبـار بمـا فیـه  )٣() ا  

فالمحســن البــدیعي بــین  )٤(تخویــف، والتبشــیر: إعــالم مقتــرن بالبشــارة بحســن الجــزاء أو الثــواب"
  .أنذر وبشر طباق إیجاب

ُ  (لك أیضًا قوله تعالى: ومن ذ – ا َوال َ ْفعاً إِال  ما شاَء ا   ْفِ  َ   ْ ِلُك ِ َ
َ
أي"  )٥()قُْل ال أ

إنــي بشــر ال أملــك لنفســي ضــرا أمنعــه، وال نفعــا أجلبــه، إال مــا شــاء الّلــه أن یقــدرني. والمــراد أن 
فاآلیـة  )٦(الّله سبحانه"إنزال العذاب على األعداء وٕاظهار نصر المؤمنین ال یقدر علیه أحد إال 

  .على نحو ما فسرها الزحیلي تشتمل على طباق إیجاب، وهو طباق بین اسمین ضرًا ونفعاً 

ـُه  (ومن ذلك قولـه تعـالى:  – ْو نَهاراً ماذا  َْسـتَْعِجُل ِمنْ
َ
تاُ ْم َعذابُُه بَياتاً أ

َ
ْ تُْم إِْن أ

َ
َرأ
َ
قُْل أ

أي لیًال وقت "بیاتًا "  فالمقصود ب )٨(تًا ونهارًا طباق"یقول الزحیلي بین: " بیا )٧()ا ُْمْجِرُ وَن 
  .اء بین اسمین لذا فهو طباق إیجابمبیتكم، والنهار وقت شغلكم، فالطباق ج

ْمَطْرنـا َعلَيْهـا  (ومنه قوله تعالى في سورة هود:  –
َ
ْ ُرنا َجَعلْنا  ِ َها سافِلَها َوأ

َ
ا جاَء أ فَلَم 

يٍل َمنُْضـ سـبحانه  –ن اهللا إحیـث  )١٠(بـین " عالیهـا وسـافلها طبـاق" )٩()ودٍ ِحجاَرًة ِمْن ِسـج 
                                                           

  .١٣١/ ٧األعراف: ) ١(
  .٦٠- ٥٨/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢/ ١٠یونس: ) ٣(
  .٩٧/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٤٩/ ١٠یونس: ) ٥(
  .١٩٠/ ١١هج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمن) ٦(
  .٥٠/ ١٠یونس: ) ٧(
  .١٩٠/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .١١/٨٢هود: ) ٩(
  .١١٣/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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جعــل عالیهــا ســافلها، أي قــراهم بــأن رفعهــا جبریــل إلــى الســماء وأســقطها مقلوبــة إلــى  –وتعــالى 
 .األرض، وهذا من قبیل طباق اإلیجاب

ــهِ  (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:   – إِْذنِ  بِ
ــٌس إِال  ــُم َ ْف َ ل  ِت ال تَ

ْ
ــأ ــْوَم يَ ــنُْهْم َشــِ    يَ فَِم

یقول الزحیلي بین كلمتین" شقي وسعید طباق، أي فمن أهل الجمع من النـاس فـي  )١()وََسِعيدٌ 
 )٢(ذلــك الیــوم شــقي معــذب لكفــره وعصــیانه، ومــنهم ســعید مــنعم فــي الجنــان إلیمانــه واســتقامته "

  .وسعید وهو من قبیل طباق اإلیجاب فالمحسن البدیعي جاء بین شقي

ِكــُرونَ (لــه تعــالى فــي ســورة یوســف: ومنـه قو  – بــین " عــرف وأنكــر  )٣() َ َعــَرَ ُهْم َوُهــْم َ ُ ُمنْ
طبــاق، والمعرفــة وعرفــان الشــيء: التّفّكــر فــي أثــره، واإلنكــار: ضــّد المعرفــة، أي أنهــم لــم یعرفــوه 

ألن مالمـــح الكبـــار ال  -علیـــه الســـالم–وقـــد عـــرفهم یوســـف  )٤(لبعــد عهـــدهم بـــه وظـــّنهم هالكـــه"
  .فالطباق بین اللفظین طباق إیجاب كثیرًا، أما مالمح الصغار تتغیر كثیرًا عند الكبر،تتغیر 

ـا  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – ِفُقـوا ِ م  ـالَة َوُ نْ ـوا يُِقيُمـوا ا ص  يـَن آَمنُ ِ
قُْل ِلِعباِدَي ا  

ِ َ يَْوٌم ال َ يْ 
ْ
ْن يَأ

َ
ًة ِمْن َ بِْل أ ا وََعالِ يَ یقـول الزحیلـي:   )٥()ٌع ِ يِه َوال ِخـالٌل َرَزقْناُهْم ِ  

والعالنیـة وهـي  )أي فـي الخفیـة("سرًا وعالنیة بینهما طباق، ویكون اإلنفاق ممـا رزق فـي السـّر 
أي المتبرع (وٕاخفاء المتطوع به  )أي في النفقة(الجهر، قال البیضاوي: واألحب إعالن الواجب 

إیجــاب وهــو أیضــًا طبــاق  طبــاق" ســرًا وعالنیــًة  " فالمحســن البــدیعي بــین )٦(" )أو المتصــدق بــه
  .بین اسمین

ِخِر نَ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
ْ
ُ ْم َولََقْد َعِلْمنَا ا ُْمْستَأ  )٧()َولََقْد َعِلْمنَا ا ُْمْستَْقِدِمَ  ِمنْ

یقــول الزحیلــي: " المســتقدمین مــن مــاتوا مــن ذریــة آدم، والمســتأخرین األحیــاء الــذین تــأخروا إلــى 
طبـاق إیجـاب،  فاآلیة على نحو ما فسرها الزحیلـي تشـتمل علـى )٨(القیامة، أي بقوا أحیاء "یوم 

  .وهو طباق بین اسمین

                                                           
  .١١/١٠٥هود: ) ١(
  .١٤٩-١٤٦/ ١٢شریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة وال) ٢(
  .٥٨/ ١٢یوسف: ) ٣(
  .١٤/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهیه الزحیلي، ج) ٤(
  .٣١/ ١٤إبراهیم: ) ٥(
  .٢٤٨/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٤/ ١٥الحجر: ) ٧(
  .٢٠/ ١٤المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر ) ٨(
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ـُؤا أ (ومثله في ذلك قوله تعالى في سورة النحل:  – َفي  ٍء َ تَ ُ ِمـْن َ ْ َق ا   َو َْم يََرْوا إِ  ما َخلَ
داً  مائِِل ُسج  ِ َوُهـْم داِخـُرونَ ِظالُ ُ َعِن اْ َِمِ  َوا ش  أي" عـن جـانبي الشـيء أول  )١() ِ  

  .الیمین والشمائل وهو طباق إیجاب فالطباق جاء بین )٢(النهار وآخره "

ُ ُم الَْكِذَب هذا َحالٌل َوهذا  (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  –  ِْس َتُ
َ
َوال َ ُقو ُوا ِ ا تَِصُف أ

ِ الْكَ  َحرامٌ  وا َ َ ا   ْفَ ُ والمعنـى  )٤(یقـول الزحیلـي: "حـالل وحـرام بینهمـا طبـاق" )٣() ِذَب ِ َ
المقصود من اآلیة القرآنیة وال تقولوا أیها المشركون للكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حـالل ِلمـا 

مه اهللا، وهذا حرام ِلما أَحلَّه اهللا؛ لتختلقوا على اهللا الكذب بنسبة  ، فاآلیـة ما حللـتم ومـا حـرمتمحرَّ
  .طباق إیجاب، وهو طباق بین اسمین النحو تشتمل على على هذا

َذقْناَك ِضْعَف اْ َياةِ وَِضْعَف ا َْمماِت  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة اإلسراء:  –
َ
إِذاً َأل

 ً ُد  ََك َعلَيْنـا نَِصـ ا یقـول الزحیلـي: " ضـعف الحیـاة وضـعف الممـات بینهمـا  )٥() ُ م  ال َ ِ
الــدنیا وضــعف عــذاب اآلخــرة، أي مثلــي مــا یعــذب غیــرك فــي الــدنیا  طبــاق، أي ضــعف عــذاب

فالمحســن البــدیعي الــذي اشــتملت علیــه اآلیــة طبــاق إیجــاب، وهــو أیضــًا طبــاق بــین  )٦(واآلخــرة"
  .اسمین

اً َونَذِ  (ومن ذلـك قولـه تعـالى:  – رَْسلْناَك إِال  ُم َ  
َ
نَْزْ اُه َو ِاْ َق  نََزَل َوما أ

َ
ً َو ِاْ َق  أ  )٧() يرا

یقــول الزحیلــي بــین" مبشــرًا ونــذیرًا طبــاق، مبشــرا لمــن أطاعــك مــن المــؤمنین بالجنــة، ونــذیرا لمــن 
أرســل لیكــون مبشــرًا  -صــلى اهللا علیــه وســلم -حیــث أن الرســول)٨(عصــاك مــن الكــافرین بالنــار"

یــل لمــن أطــاع بالجنــة، ونــذیرًا مخوفــًا لمــن عصــى بالنــار، فالطبــاق جــاء بــین اســمین وهــو مــن قب
  .طباق اإلیجاب

                                                           
  .١٦/٤٨النحل: ) ١(
  .١٣٩، ١٤/١٣٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .١١٦/ ١٦النحل: ) ٣(
  .١٤/٢٥٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٧٥/ ١٧ اإلسراء:) ٥(
  .١٣٢/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١٠٥/ ١٧اإلسراء: ) ٧(
  .١٨٤-١٧٩/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
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ـوٌد  (ومنه قولـه تعـالى:  – يْقاظاً َوُهـْم ُرقُ
َ
" األیقـاظ: أي منتبهـین ألن أعیـنهم  )١( )َوَ َْسبُُهْم أ

طبـاق إیجـاب وهـو أیضــًا  " أیقاظـًا ورقــود " فالمحســن البـدیعي بـین )٢(منفتحـة، والرقـود : النیـام "
  .بین اسمینطباق 

ُهْم بِالَْغداِة َوالَْعِ   يُِر ُدوَن َواْصِ ْ  َ  (ومن ذلك قوله تعالى:  – يَن يَْدُعوَن َر   ِ
ْفَسَك َمَع ا  

حیـث الغـداة الصـباح، والعشـي  )٤(بین" الغداة والعشي طباق، أي في طرفي النهار" )٣() وَْجَههُ 
  .المساء، فاآلیة على نحو ما فسرها الزحیلي تشتمل على طباق إیجاب، وهو طباق بین اسمین

ْ ـَرًة (قولـه تعـالى: ومـن ذلـك  – الْ  سَمُعوَن ِ يها لَْغـواً إِال  َسـالماً َو َُهـْم ِرْزُ ُهـْم ِ يهـا بُ
ا  . )٦(یقول الزحیلي " بكرة وعشیًا بینهما طباق " )٥( )وََعِشي 

يِْدينَا َوَما َخلَْفنَا (ومنـه قولـه تعـالى:  –
َ
َك َ ُ َما َ ْ َ أ ْ ِر َر  

َ
 بِأ
ُل إِال  َوما َ ْ َ ذ ِـَك  َوَما نَ ََ  

َك  َِسـّياً  وقـد  )٨(یقـول الزحیلـي: " لـه مـا بـین أیـدینا ومـا خلفنـا بینهمـا طبـاق" )٧( )َوَما َ َن َر  
أي مــن الجهــات واألمــاكن أو مــن األزمــة الماضــیة  فســرها اإلمــام الشــوكاني فــي تفســیره فقــال: "

ال نقـدر علـى أن ننتقـل مـن جهـة والمستقبلة ومـا بینهمـا مـن الزمـان أو المكـان الـذي نحـن فیـه فـ
إلـى جهـة أو مـن زمـان إلـى زمــان إال بـأمر ربـك ومشـیئته وقیـل المعنــى : لـه مـا سـلف مـن أمــر 

  )٩(الدنیا وما یستقبل من أمر اآلخرة "

ـرُِجُ ْم تـاَرًة  (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ِمنْها َخلَْقناُ ْم َوِ يها نُِعيُدُ ْم َوِمنْها ُ ْ
ــرى  ْخ

ُ
حیــث نعیــدكم بــالموت،  )١١(یقــول الزحیلــي: " نعیــدكم ونخــرجكم بینهمــا طبــاق " )١٠( )أ

  .ونخرجكم عند البعث

                                                           
  .١٨/ ١٨الكهف: ) ١(
  .٢١٢، ٢١٠/ ١٥لي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحی) ٢(
  .٢٨/ ١٨الكهف: ) ٣(
  .٢٣٨/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٦٢/ ١٩مریم: ) ٥(
  .١٣٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  . ٦٤/ ١٩مریم: ) ٧(
  .١٣٧/ ١٦ة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریع) ٨(
  .٣٤٢/ ٣فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٩(
  .٥٥/ ٢٠طه: ) ١٠(
  .٢٢١/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١١(
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ً  (ومنه قوله تعالى في سورة طـه:  – ـُت بَِصـ ا ـْد ُكنْ ْع  َوقَ
َ
تَِ  أ "  )١( ) قاَل رَب   َِم َحَ ْ

أنه تعالى إنما  وقد فسرها الرازي من وجهین بقوله: " أحدهما : )٢(أعمى وبصیرًا بینهما طباق "
أنـزل بــه هــذا العمــى جــزاء علــى تركــه اتبــاع الهــدى واإلعــراض عنــه . والثــاني : هــو أن األرواح 
البشریة إذا فارقـت أبـدانها جاهلـة ضـالة عـن االتصـال بالروحانیـات بقیـت علـى تلـك الحالـة بعـد 

  .بین اسمین فاآلیة تشتمل على طباق إیجاب، وهو طباق )٣(المفارقة وعظمت اآلالم الروحانیة"

رَْض  (ومن ذلك قوله تعالى فـي سـورة األنبیـاء:  –
َ
ـماواِت َواْأل ن  ا س 

َ
يَن َ َفُروا أ ِ

َو َْم يََر ا  
َ
أ

فَال يُْؤِمنُونَ 
َ
ٍء َ   أ یقول الزحیلي: "بین  )٤( ) نَتا َرتْقاً َ َفتَْقناُهما وََجَعلْنا ِمَن ا ْاِء ُ   َ ْ

ذات رتـق، أي ملتـزقتین، والمعنـى:  :: السد والضم وااللتحام، والمرادالرتق والفتق طباق، فالرتق
َفَفَتْقناُهمـا أي فصـلناهما بـالتنویع والتمییـز، فجعلنـا السـماء  كانتـا شـیئا واحـدا، أو حقیقـة متحـدة.

  .)٥(سبعا واألرض سبعا. والفتق: الفصل بین الشیئین الملتصقین"

وُ ْم بِا      (ومنه قوله تعـالى:  –
ـةً َوَ بْلُ " یوجـد طبـاق بـین الشـر والخیـر، أي  )٦()  َواْ َْ ِ فِتْنَ

فـاللفظ القرآنـي  )٧(بالبالیا والنعم، أو المحبوب والمكروه، كفقر وغنى، وسقم وصـحة، وذّل وعـّز"
  .وهو من قبیل طباق اإلیجاب -الشر والخیر –جاء فیه الطباق بین اسمین 

یقـول الزحیلـي: "  )٨() رََغباً َورََهباً َو نُوا َ ـا خاِشـِع َ َوَ ْدُعونَنا  (ومن ذلك قوله تعالى:  –
وقــد وضــح اإلمــام الــرازي فــي  )٩(رغبــًا ورهبــًا بینهمــا طبــاق، رغبــًا فــي رحمتنــا، ورهبــًا مــن عــذابنا"

فاآلیـة علـى نحـو مـا  )١٠(تفسیره الطباق في اآلیة بقوله: " الرغبة في ثوابه، والرهبـة مـن عقابـه "
 لزحیلي والرازي تشتمل على طباق إیجاب، وهو طباق بین اسمین.من ا لٌّ فسرها ك

                                                           
  .١٢٥/ ٢٠طه: ) ١(
  .٢٩٣/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٢/١٣١یر الكبیر: الرازي، جالتفس) ٣(
  .٣٠/ ٢١األنبیاء: ) ٤(
  .٤٢/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٢١/٣٥األنبیاء: ) ٦(
  .٥١/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٢١/٩٠األنبیاء: ) ٨(
  .١٢١/ ١٧العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في ) ٩(
  .٢١٨/ ٢٢التفسیر الكبیر: الرازي، ج) ١٠(
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١٥٢ 
 

 لثالفصل الثا

ً  (ومنه قوله تعـالى فـي سـورة الفرقـان:  – داً َوِ يامـا ِهْم ُسـج  ـوَن  ِـَر   يـَن يَِ يتُ ِ
یقـول  )١() َوا  

  .والمعنى المقصود أي ساجدًا وقائمًا یصلي باللیل )٢(الزحیلي: " سجدًا وقیامًا بینهما طباق"

ــتُْم  (ك قولــه تعــالى: وشــبیه مــن ذلــ – ــا إِْن ُكنْ ــا بَ ْنَُهم ــِرِب َوم ــِق َوا َْمْغ ــاَل رَب  ا َْمْ ِ ق
فـاهللا سـبحانه وتعـالى هـو رب طلـوع الشـمس  )٤(" المشرق والمغرب بینهما طباق " )٣()َ ْعِقلُونَ 

 وظهـــور النهـــار، وكـــذلك هـــو رب غـــروب الشـــمس وزوال النهـــار، فالطبـــاق فـــي اآلیـــة جـــاء بـــین
  .من قبیل طباق اإلیجاباسمین فهو 

ِة فَلَُه َخْ ٌ ِمنْها َوُهْم ِمْن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  – َمْن جاَء بِاْ ََسنَ
اِر َهْل ُ َْزْوَن إِال  ما ُكنْتُْم َ ْعَملُوَن ٨٩( ْت وُُجوُهُهْم ِ  ا   ُكب  ِة فَ  )٥()) َوَمْن جاَء بِا س   ئَ
أي بین اإلیمان والعمـل  )٦(ول الزحیلي: " من جاء بالحسنة، ومن جاء بالسیئة بینهما طباق "یق

الصالح، واإلشـراك بـاهللا والمعاصـي، فالطبـاق فـي اآلیـة جـاء بـین اللفظـین الحسـنة والسـیئة وهـو 
  .من قبیل طباق اإلیجاب

َ  إِال  ُهــَو (ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى:  – ُ ال إِ و  َواْآلِخــَرِة َوَ ُ َوُهــَو ا  
ُ
ــُد ِ  اْأل َ ُ اْ َْم

َ ِْه تُرَْجُعوَن   )٨(بینهما طباق، األولى الدنیا واألخرة الجنة "" خرة " األولى واآل )٧()اْ ُْ ُم َو ِ
والمعنـى وهــو اهللا الــذي ال معبـود بحــق ســواه، لــه الثنـاء الجمیــل والشــكر فـي الــدنیا واآلخــرة، ولــه 

ٕالیــه تُـــَردُّون بعــد ممـــاتكم للحســاب والجـــزاء، فالمحســن البـــدیعي بــین األولـــى الحكــم بــین خلقـــه، و 
  .إیجاب وهو أیضًا طباق بین اسمین خرة طباقواآل

ً (ومن ذلك قوله تعالى فـي سـورة الـروم:  – َق َخْوفاً َوَطَمعا یقـول   )٩() َوِمْن آياتِِه يُِر ُ ُم الَْ ْ
 للمسافر من الصواعق، وطمعًا في الغیث الزحیلي: " خوفًا وطمعًا بینهما طباق، خوفاً 

 
                                                           

  .٦٤/ ٢٥الفرقان: ) ١(
  .١٠١/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٨/ ٢٦الشعراء: ) ٣(
  .١٣٦/ ١٩لزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه ا) ٤(
  .٢٧/٨٨النمل: ) ٥(
  .٢٠/٣٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٧٠/ ٢٨القصص: ) ٧(
  .١٤٧/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٣٠/٢٤الروم: ) ٩(
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١٥٣ 
 

 لثالفصل الثا

للمقـیم وقـال الضـحاك  للمسـافر وطمعـاً  وقد فسرها الشوكاني في تفسیره فقال: " خوفـاً  )١(للمقیم" 
في الغیـث وقـال یحیـى بـن سـالم: خوفـا مـن البـرد أن یهلـك الـزرع  من الصواعق وطمعاً  : خوفاً 

ا أن یكــون البــرق برقــا خلبــا ال یمطــر وطمعــا فــي المطــر أن یحیــي الــزرع وقــال ابــن بحــر : خوفــ
فاآلیـــة علـــى نحـــو مـــا فســـرها الزحیلـــي وغیـــره تشـــتمل علـــى طبـــاق  )٢(وطمعـــا أن یكـــون ممطـــرا "

  .إیجاب، وهو طباق بین اسمین

اِس ِ ُِذيَقُهْم َ ْعَض (ومنه قوله تعالى :  – يِْدي ا  
َ
ْحِر بِما َكَسبَْت أ َظَهَر الَْفساُد ِ  الَْ   َواْ َ

 ِ ــونَ ا   ــْم يَرِْجُع ُه ــوا لََعل  " البــر والبحــر بینهمــا طبــاق، البــر: الجــزء الیــابس مــن  )٣() ي َعِملُ
والبحـــر: الجـــزء المـــائي، والمـــراد: فـــي أهـــل البـــر ســـكان القـــرى والمـــدن والفیـــافي، وأهـــل  األرض،

والمعنـى أي ظهـر الفسـاد فـي البـر والبحـر مـن جـدب  )٤(السـواحل، وركـاب البحـار" البحر سكان
وكثـــرة المضـــار وقلـــة المنـــافع،  والقحـــط وقلـــة النبـــات، وكثـــرة الحـــرق والغـــرق وأخـــذ المـــال ظلمـــاً 

  .إیجاب وهو أیضًا طباق بین اسمین فالمحسن البدیعي بین البر والبحر طباق

ي َخلََقُ ْم ِمْن َضْعٍف ُ م  َجَعَل ِمْن َ ْعِد َضـْعٍف  (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – ِ
ُ ا   ا  

، أي بعـد ضـعف الطفولـة قـوة الشـباب "  یقـول الزحیلـي: "ضـعف وقـوة بینهمـا طبـاق )٥( ) ةً قُو  
  .وهذا من قبیل طباق اإلیجاب )٦(بعد بلوغ الحلم "

ماواِت  (ومثله في ذلك قوله تعالى في سورة لقمان:  – ُ ْم ما ِ  ا س  َر لَ َ َسخ  ن  ا  
َ
 َْم تََرْوا أ

َ
أ

سْ 
َ
رِْض َوأ

َ
ةً َوما ِ  اْأل ُ ْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َو اِطنَ َغ َعلَيْ یقـول الزحیلـي: " ظـاهرة وباطنـة  )٧() بَ

بینهما طبـاق،  فالظـاهرة: كـل مـا یعلـم بالمشـاهدة كحسـن الصـورة وتسـویة األعضـاء، والباطنـة: 
، فكـم فـي بـدن اإلنسـان مـن نعمـة ال یعلمهـا، وال یهتـدي ما ال یعلـم إال بـدلیل، أو ال یعلـم أصـالً 

وهو مـن قبیـل  –اطنة ظاهرة وب –فاللفظ القرآني جاء فیه الطباق بین اسمین   )٨(لعلم بها"إلى ا
  .طباق اإلیجاب

                                                           
  .٦٦/ ٢١لمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وا) ١(
  .٢٢٠/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٢(
  .٤١/ ٣٠الروم: ) ٣(
  .٢١/٩٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٥٤/ ٣٠الروم: ) ٥(
  .١١٣/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٠/ ٣١لقمان: ) ٧(
  .١٥٨/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
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١٥٤ 
 

 لثالفصل الثا

ـهاَدِة الَْعِز ـُز ا ـر ِحيمُ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – ـِب َوا ش  یقـول  )١() ذ َِك   ِـُم الَْغيْ
فاآلیـة  )٢(خلق وما حضـر "الزحیلي: "الغیب والشهادة بینهما طباق، أي... یعلم ما غاب عن ال

  .ها الزحیلي تشتمل على طباق إیجابعلى نحو ما فسر 

ْ ـَ ِ  (وعلى هذا النحو جـاء قولـه تعـالى:  –
َ
ْد  ُدوَن الَْعذاِب اْأل

َ
ُهْم ِمَن الَْعذاِب اْأل َوَ ُِذيَقن 

ـــوَن  ـــْم يَرِْجُع ُه كبـــر هـــو یقـــول الزحیلـــي: " األدنـــى واألكبـــر بینهمـــا طبـــاق، ألن األ )٣()لََعل 
وقــد فســرها الثعــالبي فــي تفســیره فقــال: "ال خــالف أن العــذاب األكبــر هــو عــذاب   )٤(األقصــى"

اآلخــرة، واختلــف فــي تعــین العــذاب األدنــى؛ فقیــل هــو الســنون التــي أجــاعهم اهللا فیهــا، وقیــل هــو 
 ق فـي اآلیـةفالطبـا )٥(مصائب الدنیا من األمراض، ونحوها وقیـل هـو القتـل بالسـیف... وغیرهـا"

  .من قبیل طباق اإلیجاب

ـرادى (ومنه أیضًا قولـه تعـالى:  – ـ  َوفُ ِ َمثْ ْن َ ُقوُ وا ِ  
َ
ِعُظُ ْم بِواِحَدٍة أ

َ
 )٦() قُْل إِن ما أ

یقــول الزحیلــي: " مثنــى وفــرادى بینهمــا طبــاق، أي أن تقومــوا فــي طلــب الحــق بــالفكرة الصــادقة 
وهــذا مــن قبیــل طبــاق ) ٧(جتمــاع یشــوش الفكــر"ألن اال ؛ متفــرقین: اثنــین اثنــین، أو واحــدا واحــداً 

  .اإلیجاب، وهو طباق بین اسمین

ــُه (ومنــه قولــه تعــالى:  – ــاً فَِمنْ ــا َحّب ــا ِمنَْه ْخرَْجنَ
َ
ْحيَ ْنَاَهــا َوأ

َ
ــُة أ رُْض ا َْميْتَ

َ
ــْم األ ــٌة  َُه َوآيَ

ُ لُونَ 
ْ
ل: " مـوت ویفسـرها ابـن عاشـور فـي تفسـیره فیقـو  )٩(" بین الموت واإلحیاء طباق " )٨()يَأ

األرض جفافها وجرازتها لخلوها من حیاة النبات فیها، وٕاحیاؤها خـروج النبـات منهـا مـن العشـب 
  )١٠(والكأل والزرع "

                                                           
  .٦/ ٣٢السجدة: ) ١(
  .١٨٨/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢١/ ٣٢السجدة: ) ٣(
  .٢٠٩/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
، ١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط٣٣١/ ٤بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن: الثعالبي، ج) ٥(

  م. ١٩٩٧ه، ١٤١٨
  .٤٦/ ٣٤سبأ: ) ٦(
  .٢٠٥/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٣٣/ ٣٦یس: ) ٨(
  .١٠/ ٢٣والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة ) ٩(
  .١٣١/ ٢٢التحریر والتنویر: ابن عاشور، ج) ١٠(
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١٥٥ 
 

 لثالفصل الثا

ْفِسـِه (ومنه قوله تعـالى:  – ِتِهَمـا ُ ِْسـٌن َوَظـا ٌِم ِ َ  إِْسـَحاَق َوِمـْن ُذر   
َوَ اَرْ نَا َعلَيِْه وََ َ

وقـد فسـرها الشـوكاني فقـال:" أي محسـن  )٢(محسن وظالم طباق"یقول الزحیلي بین "  )١()ُمِب ٌ 
فاآلیــة علــى هــذا النحــو اشــتملت  )٣(فــي عملــه باإلیمــان والتوحیــد وظــالم لهــا بــالكفر والمعاصــي"

  .ى طباق إیجاب وهو طباق بین اسمینعل

ْحَن بِ  (وعلــى هــذا النحــو جــاء قولــه تعــالى:  – ــب  ــُه  َُس ــاَل َمَع بَ ْرنَا اْ ِ ــخ  ــا َس ــ إِن  الَْعِ  
اقِ  َ ْ یقــــول الزحیلــــي: " العشــــي واإلشــــراق بینهمــــا طبــــاق، ألن المــــراد بهمــــا المســــاء  )٤()َواْإلِ

 .)٥(والصباح"

َ َ (ومثله في ذلك قوله تعالى:  – ـْوِل ال إِ وِْب َشِديِد الِْعَقـاِب ِذي الط  ابِِل ا  
نِْب َوقَ َ فِِر ا  

َ ِْه ا َْمِص ُ  ل طباق وهذا من قبی )٧(یقول الزحیلي: "الذنب والتوب بینهما طباق" )٦( ) إِال  ُهَو إِ
  .اإلیجاب الواقع بین اسمین

ً  (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى:  – اُر ُ ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدّواً وََعِشّيا " غدوًا وعشیًا  )٨() ا  
  .یعرضون على النار صباحًا ومساءً  نهمإحیث  )٩(بینهما طباق"

َك  (من ذلك قوله تعالى:  وشبیه – ْح ِ َْمِد َر   نِْبَك وََسب  ْغِفْر ِ َ ِ َحق  َواْستَ فَاْصِ ْ إِن  وَْعَد ا  
وقـد فسـرها أبـو  )١١(یقـول الزحیلـي:" العشـي واإلبكـار بینهمـا طبـاق" )١٠() بِالَْعِ   َواِإلبَْ ارِ 

وقیَل َصلِّ لهذیِن الوقتیِن ، ًا بحمِده تعاَلىالسعود في تفسیره فقال: " أْي وُدْم على التسبیِح ملتبس
بــَك بالعشــيِّ ، إْذ كــاَن الواجــُب بمكــَة ركعتــیِن ُبكــرًة وركعتــیِن عشــیاً  ، واإلبكــاروقیــَل صــلِّ ُشــكرًا لرِّ

                                                           
  .١١٣/ ٣٧الصافات: ) ١(
  .٢٣/١١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٤٠٦/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٣(
  .١٨/  ٣٨ص: ) ٤(
  .٢٣/١٧٩ة وللشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقید) ٥(
  .٣/ ٤٠غافر: ) ٦(
  .٢٤/٧٢التفسیر المنیر في العقیدة وللشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٤٦/ ٤٠غافر: ) ٨(
  .٢٤/١٢٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
  .٤٠/٥٥غافر: ) ١٠(
  .٢٤/١٤١ي العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ١١(
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١٥٦ 
 

 لثالفصل الثا

ل طبــاق فالمحســن البــدیعي فــي اآلیــة جــاء مــن قبیــ )١(وقیــَل ُهَمــا صــالُة العصــِر وصــالُة الفجــِر"
  .اإلیجاب الواقع بین اسمین

ْ َ ُُهْم َ ُهْم ال  َْسَمُعونَ  (ومنه قوله تعالى في سورة فصـلت:  –
َ
ْعَرَض أ

َ
 )٢()  َِش اً َونَِذيراً فَأ

لمن أطاع وبالنار منـذرًا لمـن ن القرآن جاء مبشرًا بالجنة إحیث   )٣(" بشیرًا ونذیرًا بینهما طباق"
  .عصى

ْضنَا  َُهْم  (ومنه قوله تعالى في سورة فصلت:  – يْـِديِهْم َوَمـا َوَ ي 
َ
نُوا  َُهْم َما َ ـْ َ أ قَُرنَاَء فََز  

وقــد فســرها ابــن  )٥(یقــول الزحیلــي: " مــا بــین أیــدیهم ومــا خلفهــم بینهمــا طبــاق" )٤() َخلَْفُهــمْ 
الجوزي في تفسیره بثالثة أقوال فقال: "أحدها : ما بین أیدیهم : مـن أمـر اآلخـرة أنـه ال جنَّـة وال 

فزیَّنــوا لهـم اللــّذات وجمـع األمــوال وتــرك ، ومــا َخْلَفهـم : مــن أمــر الـدنیا، نـار وال بعــث وال حسـاب
علـى ، : مـن أمـر اآلخـرةومـا خلفهـم، : مـن أمـر الـدنیا: ما بین أیـدیهماإلنفاق في الخیر، والثاني

مـن  فكـلٌّ  )٦(: ما عزموا على فعله"وما خلفهم، عكس األول، والثالث : ما بین أیدیهم : ما فعلوه
  .حیلي وابن الجوزي یؤكد أن اآلیة قد احتوت على محسن بدیعي وهو طباق اإلیجابتفسیر الز 

ْحَسـنُ  (ومنه قولـه تعـالى:  –
َ
ـال ِ  ِ َ أ ُة اْدَ ـْع بِ ُة َوال ا س   ئَ یقـول  )٧() َوال  َْستَوِي اْ ََسنَ

ة مـا یكرهـا اهللا الزحیلي: " الحسنة والسیئة بینهما طباق، فالحسنة ما ترضي اهللا ویتقبلها، والسیئ
  .ل طباق اإلیجاب الواقع بین اسمینوهذا من قبی )٨(ویعاقب علیها"

م  الُْقـَرى  (ومنه قوله تعـالى فـي سـورة الشـورى:  –
ُ
َ َْك قُْرآناً َعَر ِّياً ِ ُنِْذَر أ وَْحيْنَا إِ

َ
َوَ َذ َِك أ
َب ِ يِه فَِر  ِع َوَمْن َحْو ََها َوُ نِْذَر يَْوَم اْ َْمِع ال َر ْ ِة َوفَِر ٌق ِ  ا س  " الجنـة  )٩() ٌق ِ  اْ َن 

ن النــاس یــوم القیامــة ینقســمون إلــى فــریقین: فریــق فــي الجنــة إحیــث  )١٠(والســعیر بینهمــا طبــاق"

                                                           
  .٤٩٤/ ٤إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم: أبو السعود، ج) ١(
  ٤/ ٤١فصلت: ) ٢(
  .٢٤/١٨٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٢٥/ ٤١فصلت: ) ٤(
  .٢٤/٢٠١الشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة و ) ٥(
  .١٢٥٦زاد المیسر في علم التفسیر: ابن الجوزي، ص) ٦(
  .٣٤/ ٤١فصلت: ) ٧(
  .٢٤/٢٢٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٧/ ٤٢الشورى: ) ٩(
  .        ٢٥/٢٩لي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحی) ١٠(
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١٥٧ 
 

 لثالفصل الثا

وهم الذین آمنوا باهللا واتبعوا ما جاءهم به رسوله محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم، وفریـق فـي النـار 
 .، وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد صلى اهللا علیه وسلمالمستعرة، وهم الذین كفروا باهللا

َْعلَُهـْم  (ومنه قوله تعالى في سورة الجاثیـة:  – ن   
َ
ـ  ئَاِت أ يـَن اْجَ َُحـواْ ا س  ِ

ْم َحِسـَب ا  
َ
أ

ُكُمـ ْيَاُهْم َوَ َماُ ُهْم َسـآَء َمـا َ ْ اِ َاِت َسَوآًء    يَن آَمنُواْ وََعِملُواْ ا ص  ِ
یقـول  )١( ) ونَ َ   

 .) ٢(الزحیلي: " السیئات والصالحات بینهما طباق، ومحیاهم ومماتهم بینهما طباق "

ْم  ِِإل َساِن َما َ َم   ((وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة النجم:  –
َ
وَ  ٢٤أ

ُ
ِ اآلِخَرُة َواأل  ِ َ (

وقـد فسـرها أبـو حیـان فـي تفسـیره   )٤(یقول الزحیلـي: " األخـرة واألولـى بینهمـا طبـاق" )٣() )٢٥(
ولـیس ألحـد أن یبلـغ منهمـا ، ویمنـع مـن یشـاء، فیعطي منهما مـا یشـاء، أي هو مالكهما فقال: "

  .خرة والدنیا بأسرها هللا عّز وجلّ وهذا یدل على أن أمور اآل )٥(إال ما شاء اهللا "

ْ (ومنــه قولــه تعــالى فــي ســورة القلــم:  – ــِلِمَ  َ   ــُل ا ُْمْس ْجَع َ نَ
َ
ــِرِم َ أ " المســلمین  )٦() ُمْج

 .)٧(والمجرمین بینهما طباق حیث المطیع والعاصي "

ْوا (ومنـه قولـه تعـالى:  – ـر  ـَك َ َ ْوَ ِ
ُ
ْسـلََم فَأ

َ
ـا الَْقاِسـُطوَن َ َمـْن أ ا ا ُْمْسِلُموَن َوِمن  ن ا ِمن 

َ
َو 

 ً ــدا الجــائرون عــن  یقــول الزحیلــي: " المســلمون والقاســطون بینهمــا طبــاق، فالقاســطون )٨()رََش
المسـلمون  -فـاللفظ القرآنـي جـاء فیـه الطبـاق بـین اسـمین )٩(طریق الحـق وهـو اإلیمـان والطاعـة"

 .وهو من قبیل طباق اإلیجاب -سطونوالقا

 

                                                           
  .٤٥/٢١الجاثیة: ) ١(
  .٢٥/٢٧٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٥/ ٥٣النجم: ) ٣(
  .٢٧/١٠٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج ) ٤(
  .١٦١/ ٨تفسیر البحر المحیط: أبو حیان األندلسي، ج) ٥(
  .٣٥/ ٦٨القلم: ) ٦(
  .٦٦/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .١٤/ ٧٢الجن: ) ٨(
  .٢٩/١٦٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
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١٥٨ 
 

 لثالفصل الثا

ْو ُضـَحاَها (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  –
َ
ًة أ ـوا إِال  َعِشـي  ُهْم يَْوَم يََرْوَ َها  َْم يَلْبَثُ   

َ
  ( ")١( 

وقد فسرها الشوكاني في تفسیره فقال: " أي إال قدر آخر نهار  )٢(ا بینهما طباق"عشیة وضحاه
       )٣(أو أوله أو قدر الضحى الذي یلي تلك العشیة والمراد تقلیل مدة الدنیا"

ـْوَن  (هذا وقد یأتي الطبـاق بـین فعلـین نحـو قولـه تعـالى فـي سـورة األعـراف:  – ـاَل ِ يَهـا َ ْيَ قَ
والمقصـود  )٥(" فیهـا تحیـون وفیهـا تموتـون بینهمـا طبـاق" )٤()َن َوِمنَْها ُ ْرَُجوَن َوِ يَها َ ُموتُو

 )٦(ومنها تخرجون إلـى دار اآلخـرة"، باآلیة الكریمة "أي في األرض تحیون، وفیها یأتیكم الموت
  .وهو من قبیل طباق اإلیجاب -موتونتحیون وت -فاللفظ القرآني جاء فیه الطباق بین فعلین

َخـَذْ ُهْم  (لك أیضًا قوله تعالى: ومن ذ –
َ
ـا أ َواْختَاَر ُ وَ  قَْوَمُه َسبِْعَ  رَُجًال  ِِميَقاتِنَا فَلَم 

ا إِنْ  َفَهاُء ِمن  ُ ْهِلُكنَا بَِما َ َعَل ا س 
َ
ْهلَْكتَُهْم ِمْن َ بُْل َو ِي اَي أ

َ
ِ َ  ا ر ْجَفُة قَاَل رَب   َْو ِشئَْت أ

 فِتْ َتَُك تُِض 
 بَِها َمْن  ََشاُء َوَ ْهِدي َمْن  ََشاءُ إِال 

یقـول الزحیلـي " تضـل وتهـدي بینهمـا  )٧() ل 
لـیس اإلجبـار أو اإلكـراه علـى الوقـوع  )تضل بها من تشـاء(طباق، والمراد باإلضالل في قوله 

في الضالل كما تقول الجبریة؛ ألنه لم یقل: تضـل بهـا مـن تشـاء مـن عبـادك عـن الـدین، وألنـه 
أي بالرجفـــة، ومعلــوم أن الرجفـــة ال یضــل اهللا بهـــا، فوجــب التأویـــل،  )تضـــل بهــا(ال: تعــالى قــ

وتأویل ذلك أنك تعاقب من تشاء بشرط أال یؤمن، أو تهلك مـن تشـاء بهـذه الرجفـة، أمـا الهدایـة 
فالمحسن ، )٨(یراد بها التوفیق واإلرشاد إلى وجوه الهدایة ومسالكها" )تهدي من تشاء(في قوله 

 .وهو من قبیل طباق اإلیجاب الواقع بین فعلین -تهدي وتضل -اء بین اللفظینالبدیعي ج
 اْ َلْـَق ُ ـم  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى فـي سـورة یـونس:  –

ُ
ُ ْم َمْن َ بَْدأ َ ئِ قُْل َهْل ِمْن ُ َ

ُكـونَ  ن ا تُْؤفَ
َ
 اْ َلَْق ُ م  يُِعيُدُه فَ 

ُ
ُ َ بَْدأ ول الزحیلـي: " یبـدأ.. ثـم یعیـده یقـ )٩( ) يُِعيُدُه قُْل ا  

  .)١٠(بینهما طباق، حیث جعل اإلعادة كاالبتداء في اإللزام بها، لظهور برهانها"

                                                           
  .٤٦/ ٧٩النازعات: ) ١(
  .٣٠/٤٨یلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزح) ٢(
  .٣٨٠/ ٥فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٣(
  .٢٥/ ٧األعراف: ) ٤(
  .٨/١٦١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .١٩٦/ ٢فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٦(
  .١٥٥/ ٧األعراف: ) ٧(
  .٩/١١٥،١١٢جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ) ٨(
  .١٠/٤یونس: ) ٩(
  .١٧٠،١٦٩/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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١٥٩ 
 

 لثالفصل الثا

ِخُروَن َسـاَعًة َوَال  َْسـتَْقِدُ ونَ  (ومنـه قولـه تعـالى:  –
ْ
ـَال  َْسـتَأ َجلُُهـْم فَ

َ
"   )١() إَِذا َجاَء أ

ة أجــل محــدود، وأنــه ال یســبق أحــد حیــث أن لكــل أمــ  )٢(یســتأخرون ویســتقدمون بینهمــا طبــاق"
  .لى طباق إیجاب جاء فیه بین فعلینأجله المحدد له، وال یتأخر عنه، فاآلیة احتوت ع

ال ِحـَ   (ومنه قوله تعالى في سـورة هـود:  –
َ
ـُه أ ْخُفوا ِمنْ ُهْم يَ ْنُوَن ُصـُدورَُهْم ِل َْسـتَ ال إِ  

َ
أ

ْغُشوَن ِ يَاَ ُهْم َ ْعلَُم َما  ُِ    یقول الزحیلي: " ما یسرون وما یعلنون  )٣()وَن َوَما ُ ْعِلنُوَن  َْستَ
"أي یعلـــم تعـــالى مـــا یبطـــون ومـــا یظهـــرون، وكـــأن اآلیـــة تقـــول: ال تظنـــوا أن  )٤(بینهمـــا طبـــاق "

تغطیتكم وتستركم وتحجبكم عن اهللا، بل اهللا یعلم سرائركم وظواهركم، ال تخفى علیه خافیـة مـن 
  .ي جاء فیه الطباق بین فعلین وهو من قبیل طباق اإلیجابفاللفظ القرآن )٥(أحوالكم"

ى (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى:  – ْوُع وََجاَءتُْه الْ ُْ َ ا َذَهَب َ ْن إِبَْراِهيَم ا ر   )٦( ) فَلَم 
" ذهــب الــروع.. وجاءتــه بینهمــا طبــاق، حیــث ذهــب عــن إبــراهیم الخــوف والرعــب مــن المالئكــة 

  .)٧(ته البشرى بالولد بدل الروع"حین لم یأكلوا وجاء

ِت ِ َلْـٍق َجِديـدٍ  (ومنه قوله تعـالى:  –
ْ
ُ ْم َوَ ـأ  يُـْذِهبْ

ْ
" یـذهبكم ویـأِت بینهمـا  )٨() إِْن  ََشأ

ن اهللا هو القادر على إفنائكم إذا خالفتم أوامره، واإلتیان بخلـق جدیـد سـواكم علـى إطباق، حیث 
ره مـــا ذهـــب إلیـــه الزحیلـــي حیـــث یقـــول: " فیعـــدم وقـــد أكـــد الشـــوكاني فـــي تفســـی )٩(غیـــر صـــفتكم"

والمقـام یحتمـل أن ، ویـأتي بمـن یطیعـه مـن خلقـه، ویهلك العصاة، الموجودین ویوجد المعدومین
فـاللفظ القرآنـي  )١٠(ویحتمـل أن یكـون مـن نـوع آخـر"، یكون هذا الخلـق الجدیـد مـن نـوع اإلنسـان

  .جاء فیه الطباق بین فعلین وهو من قبیل طباق اإلیجاب

                                                           
  .٤٩/ ١٠یونس: ) ١(
  .١٩٠/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٥/ ١١هود: ) ٣(
  .١٦/ ١٢: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ٤(
 –ه ١٤٣٠، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ٥١٥/ ٢صفوة التفاسیر: الشیخ محمد علي الصابوني، ج) ٥(

  م.٢٠٠٩
  .٧٤/ ١١هود: ) ٦(
  .١٠٨،١٠٥/ ١٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .١٩/ ١٤إبراهیم: ) ٨(
  ٢٣٢،٢٣١/ ١٣ي العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر ف) ٩(
  .١٠٢/ ٣فتح القدیر: الشوكاني، ج) ١٠(
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١٦٠ 
 

 لثالفصل الثا

ُ ْم ِ يَها َ َاٌل ِحَ  تُِر ُوَن وَِحَ   َْ َُحونَ  (ومن ذلك قوله تعالى:  –   )١() َولَ

یقــول الزحیلــي: " تریحــون.. تســرحون بینهمــا طبــاق، فتریحــون أي تردونهــا بالعشــي مــن المرعــى 
ي فكالم الزحیلـ )٢(وتسرحون أي تخرجونها بالغداة صباحًا إلى المرعى" )حظیرتها(إلى مراحها 

  .ى طباق إیجاب وهو طباق بین فعلینیبین أن اآلیة قد احتوت عل

ـاِدهِ (ومـن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ُه َ َن بِِعبَ ْزَق  َِمْن  ََشاُء َوَ ْقـِدُر إِنـ  َك يَ ُْسُط ا ر  إِن  َر  
 ً ن ع علـى مـن یشـاء ویضـیق علـى مـأي یوسـ )٤("یبسط ویقدر بینهما طباق" )٣( ) َخِب اً بَِص ا

  .یشاء

ْو  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى فـي سـورة اإلسـراء:  –
َ
ُ ْم أ  يَـرَْ ْ

ْ
ُ ْم إِْن  ََشأ ُم بِ

ْعلَ
َ
َر  ُ ْم أ

بُْ مْ   ُ َعذ 
ْ
  )٦(یقول الزحیلي: " یرحمكم ویعذبكم بینهما طباق" )٥() إِْن  ََشأ

یشـــأ یـــوفقكم وقـــد فســـرها الشـــوكاني فـــي تفســـیره فقـــال: " هـــذا خطـــاب للمشـــركین والمعنـــى : إن 
لإلســـالم فیـــرحمكم أو یمیـــتكم عـــن الشـــرك فیعـــذبكم، وقیـــل هـــو خطـــاب للمـــؤمنین : أي إن یشـــأ 

إن هـــذا تفســـیر : لیشـــأ یعــذبكم بتســـلیطهم علـــیكم، وقیــ یــرحمكم بـــأن یحفظكـــم مــن الكفـــار أو إن
یعذبكم وهو من فالطباق جاء في اآلیة الكریمة بین الفعلین یرحمكم و  )٧(للكلمة التي هي أحسن"

  .قبیل طباق اإلیجاب

ـْت بَِهـا(وشیبه مـن ذلـك قولـه تعـالى:  – یقـول الزحیلـي: "  )٨() َوال َ َْهْر بَِصـالتَِك َوال ُ َافِ
فـاللفظ القرآنـي جـاء  )٩(تجهر وتخافت بینهما طباق، والجهر: رفع الصوت، والمخافتة: اإلخفـاء"

  .ابوهو من قبیل طباق اإلیج -وتجهریخافت  -فیه الطباق بین فعلین

                                                           
  .٦/ ١٦النحل: ) ١(
  .٨٨/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٣٠/ ١٧اإلسراء: ) ٣(
  .٥٠/ ١٥حیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الز ) ٤(
  .٥٤/ ١٧اإلسراء: ) ٥(
  .٩٨/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٣٥/ ٣فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٧(
  .١١٠/ ١٧اإلسراء: ) ٨(
  .١٨٩/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
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 لثالفصل الثا

َم ال َ ُمـوُت ِ يَهـا َوال  (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  – إِن  َ ُ َجَهن 
ُه ُ ِْرماً فَ ِت َر  

ْ
إِن ُه َمْن يَأ

حیث" ال یموت موتًا یستریح به من العذاب، وال یحیا  )٢(" یموت ویحیا بینهما طباق" )١() َ ْيَا
  .)٣(حیاة یجد معها روح الحیاة"

وا َوَ َن َ ْ َ َذ َِك قََوام (قوله تعالى:  همنو  – فُوا َو َْم َ ْقُ ُ نَفُقوا  َْم  ُْ ِ
َ
يَن إَِذا أ ِ

" لم  )٤() َوا  
یســرفوا ولــم یقتــروا بینهمــا طبــاق، أي لــم یجــاوزوا الحــد المعتــاد، ولــم یضــیقوا تضــییق الشــحیح، 

طبــاق اإلیجــاب علــى  فكــالم الزحیلــي یؤكــد أن اآلیــة اشــتملت )٥(والقتــر واإلقتــار والتقتیــر البخــل"
  .وهو طباق بین فعلین

ِ ن  ُصُدورُُهْم َوَما ُ ْعِلنُونَ (ومنه قوله تعالى:  – َك َ َْعلَُم َما تُ یقول الزحیلي: "  )٦() َو ِن  َر  
والمقصـــود باآلیـــة الكریمـــة هـــو أن اهللا یعلـــم مـــا  )٧(طبـــاق" )یعلنـــون(أي تخفـــي و )تكـــن(بـــین 

  .تخفیه صدور خلقه وما یظهرونه

بُونَ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – َ ِْه ُ ْقلَ ُب َمْن  ََشاُء َوَ رَْحُم َمْن  ََشاُء َو ِ یقـول  )٨() ُ َعذ 
" أي هـو سـبحانه بعـد النشـأة اآلخـرة یعـذب مـن یشـاء  )٩(الزحیلي: " یعذب ویرحم بینهمـا طبـاق"

لمصـــدقون لرســـله تعذیبـــه وهـــم الكفـــار والعصـــاة ویـــرحم مـــن یشـــاء رحمتـــه وهـــم المؤمنـــون بـــه ا
  .)١٠(العاملون بأوامره ونواهیه"

َماِء َوَما  (ومن ذلك قوله تعالى:  – رِْض َوَما َ ُْرُج ِمنَْها َوَما يَِ ُل ِمْن ا س 
َ
َ ْعلَُم َما يَِلُج ِ  األ

" یلـج ویخـرج، ینـزل ویعـرج بـین كـل منهمـا طبـاق،  )١١( ) َ ْعُرُج ِ يَها َوُهَو ا ـر ِحيُم الَْغُفـورُ 
نـه یعلـم مـا یـدخل فـي األرض كالغیـث الـذي ینفـذ فـي موضـع وینبـع فـي آخـر، وكـالكنوز إ حیـث

                                                           
  .٧٤/ ٢٠طه: ) ١(
  .٢٤٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٤٢/ ٥معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج) ٣(
  .٦٧/ ٢٥الفرقان: ) ٤(
  .١٩/١٠٢،١٠١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٧٤/ ٢٧ل: م) الن٦(
  .٢٢/ ٢٠والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة ) ٧(
  .٢١/ ٢٩العنكبوت: ) ٨(
  .٢١٢/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
  .١٩٧/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ج) ١٠(
  .٢/ ٣٤سبأ: ) ١١(
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والدفائن واألموات، ویعلم ما یخرج من األرض، كالحیوان والنبات والماء والفلزات، كما أنه یعلم 
ما ینزل من السماء كالمالئكة والكتب واألرزاق واألمطار والصواعق، وما یعرج فیهـا كالمالئكـة 

فكالم الزحیلـي یـوحي أن فـي  )١(ال العباد والغازات واألدخنة ووسائل النقل الجوي والطیور"وأعم
  .اآلیة طباق إیجاب وهو طباق بین فعلین

ٍة فَال ُ ْمِسَك  ََها َوَما ُ ْمِسْك فَال ُ رِْسَل  (ومنه قوله تعالى:  – اِس ِمْن رَْ َ ُ  ِلن  ْح ا   َما َ ْفتَ
" یفـتح ویمسـك بینهمـا طبـاق، یفـتح بمعنـى یعطـي،  )٢()ُهـَو الَْعِز ـُز اْ َِكـيمَ ُ ِمْن َ ْعِدهِ وَ 

فالطبـــاق فـــي اآلیـــة الكریمـــة جـــاء بـــین فعلـــین وهـــو مـــن قبیـــل طبـــاق  )٣(ویمســـك بمعنـــى یمنـــع"
  .اإلیجاب

َغـْ ِ ِحَسـاٍب (وشبیه من ذلـك قولـه تعـالى:  – ْ ِسـْك بِ
َ
ْو أ
َ
ـاْمُ ْ أ یقـول  )٤() َهَذا َ َطاُؤنَـا فَ

 )٥(زحیلـــي: " فـــامنن وأمســـك بینهمـــا طبـــاق، ألنهـــا بمعنـــى أعـــط  مـــن شـــئت وامنـــع مـــن شـــئت"ال
 . فالطباق جاء بین فعلین وهو من قبیل طباق اإلیجاب

وقد ورد في تفسیر الزحیلي لآلیات المكیـة طبـاق السـلب وهـو: " مـا اختلـف فیـه الضـدان إیجابـًا  –
ـُم َوِمنُْهْم َمْن يُؤْ  (كقوله تعالى:  )٦(وسلبًا " ْعلَ

َ
ـَك أ ـِه َوَر   ِمُن بِِه َوِمـنُْهْم َمـْن ال يُـْؤِمُن بِ

ــِدينَ  یقــول الزحیلــي:" مــن یــؤمن بــه... ومــن ال یــؤمن بــه بینهمــا طبــاق الســلب،  )٧()بِا ُْمْفِس
فالمشركون في الحال واالستقبال فربقان: فریق یصدق بالقرآن في نفسه ویعلم أنه الحـق، ولكنـه 

ك فیــه ال یصــدق بــه هــذا فــي الحــال. ویجــوز أن یــراد بفعــل یــؤمن یعانــد بالتكــذیب، وفریــق یشــ
االســـتقبال، أي ومـــن هـــؤالء الـــذین بعثـــت إلـــیهم یـــا محمـــد ســـیؤمن بـــالقرآن، ویتبعـــك وینتفـــع بمـــا 

فالطبـاق جـاء بـین  )٨(أرسلت به، ومنهم من سیصر على كفره، ویموت على ذلـك ویبعـث علیـه"
  .مثبت ومنفي

 

                                                           
  .١٣٥،١٣٣/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج ) ١(
  .٢/ ٣٥فاطر: ) ٢(
  .٢٢١/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٣٩/ ٣٨ص: ) ٤(
  .١٩٧/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  م.١٩٩٧، ١، دار الفكر العربي، دبي، ط١٢١من روائع البدیع: مأمون یاسین، ص) ٦(
  .٤٠/ ١٠یونس: ) ٧(
  .١٨٢،١٨١/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٦٣ 
 

 لثالفصل الثا

نُفَسُهمْ وَ  (ومنـه أیضـًا قولـه تعـالى:  –
َ
ِ ْن َظلَُموا أ " مـا ظلمنـاهم ولكـن  )١() َما َظلَْمنَاُهْم َولَ

ظلمــوا بینهمــا طبــاق ســلب، حیــث مــا ظلمنــاهم بــإهالكهم مــن غیــر ذنــب، ولكــن ظلمــوا أنفســهم 
وقـد فسـرها الـرازي فـي تفسـیره فقـال: " وفیـه وجـوه : األول : ومـا  )٢(بتكذیبهم رسـلنا وكفـرهم بهـم"

ولكــن ظلمــوا أنفســهم بــالكفر والمعصــیة . الثــاني : أن الــذي نــزل ، إلهــالكظلمنــاهم بالعــذاب وا
ظلمـــوا أنفســـهم بســـبب  :ألجـــل أن القـــوم أوالً ، بـــالقوم لـــیس بظلـــم مـــن اهللا بـــل هـــو عـــدل وحكمـــة

إقـدامهم علــى الكفــر والمعاصــي فاسـتوجبوا ألجــل تلــك األعمــال مـن اهللا ذلــك العــذاب . الثالــث : 
ولكــن نقصــوا حــظ أنفســهم حیــث اســتخفوا ، عــیم فــي الــدنیا والــرزق... یریــد ومــا نقصــناهم مــن الن

أي بـــین منفـــي  )ولكـــن ظلمـــوا (و)مـــا ظلمنـــاهم(فالطبـــاق الســـلب بـــین  )٣(بحقـــوق اهللا تعـــالى"
 . ومثبت

 ُونَ  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ا َ ْفَعُل َوُهـْم  ُْسـأ ُل َ م 

َ
یقـول الزحیلـي: " ال  )٤() ال  ُْسأ

بینهما طباق السلب، حیث ال یسـأله الخلـق عـن قضـائه فـي خلقـه، وهـو یسـأل  ُیسأل... ُیسألون
  .فالطباق جاء بین منفي ومثبت )٥(الخلق عن عملهم؛ ألنهم عبید"

ـِه إِْن ُكنـتُْم  (ومنه قوله تعالى:  – يْ
ـاُر َعلَ ُ  َوال ُ َ ٍء َوُهَو ُ ِ ُكوُت ُ   َ ْ قُْل َمْن  ِيَِدهِ َ لَ

ول الزحیلي: " وهو یجیر...،وال یجار علیه طباق السلب، أي یغیث من یشـاء یق )٦()َ ْعلَُموَن 
ویحرســه ویمنعــه مــن الغیــر، وهــو ال یغــاث أحــد وال یمنــع منــه، والمعنــى بأنــه یحمــي وال ُیحمــى 

  .)٧(علیه"

اِس ال َ ْعلَُموَن * َ ْعلَُموَن َظاِهراً مِ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  – ْ َ َ ا  
َ
ِ ن  أ َن اْ َيَاِة َولَ

ْ يَا وقـد جـاء الطبـاق السـلب بـین  )٩(بینهمـا طبـاق السـلب"(ال یعلمـون) و (یعلمـون)  " )٨( ) ا  
  .منفي ومثبت

                                                           
  .١١/١٠١هود: ) ١(
  .١٢/١٤٣،١٤٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٥٧/ ١٨التفسیر الكبیر: الرازي، ج) ٣(
  .٢٣/ ٢١األنبیاء: ) ٤(
  .٣٩،٣٢/ ١٧ر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسی) ٥(
  .٨٨/ ٢٣المؤمنون: ) ٦(
  .٨٥/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٧،٦/ ٣٠الروم: ) ٨(
  .٤٦/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
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 لثالفصل الثا

رَْسلْنَا رُُسًال ِمـْن َ بِْلـَك ِمـنُْهْم َمـْن  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سـورة غـافر:  –
َ
َولََقْد أ

" قصصنا... لم نقصـص بینهمـا طبـاق  )١() ْقُصْص َعلَيَْك قََصْصنَا َعلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن  َْم  َ 
"أي أنبأنــاك بأخبــارهم ومــا لقــوه مــن قــومهم، ومــنهم مــن لــم نقصــص علیــك  خبــره وال  )٢(الســلب"

فــاللفظ القرآنـي الــذي جـاء فیــه طبـاق الســلب كــان ) ٣(أوصـلنا إلیــك علـم مــا كـان بینــه وبـین قومــه"
  .بین مثبت ومنفي

ً  (عالى: ومن ذلك أیضًا قوله ت – َحدا
َ
نَا أ َك بَِر   ا بِِه َولَْن  ُْ ِ آَمن 

ْشِد فَ َ  ا ر  یقول  )٤() َ ْهِدي إِ
  .)٥(الزحیلي: "آمنا ولن نشرك بینهما طباق السلب: ألن اإلیمان ضد الشرك ونفي له"

ـُدونَ  (ومنه قولـه تعـالى فـي سـورة الكـافرون:  – ْ بُُد َمـا َ ْعبُ
َ
لـى" فقـد احتـوت اآلیـة ع ) ٦()ال أ

وقــد فســرها الشــوكاني فــي تفســیره فقــال: " أي ال  ) ٧(طبــاق الســلب، فــاألول نفــي والثــاني إثبــات"
أفعـل مـا تطلبـون منـي مـن عبــادة مـا تعبـدون مـن األصـنام قیــل والمـراد فیمـا یسـتقبل مـن الزمــان 

ال الذي في معنى االستقبال كما أن مـا (المضارع)  ألن ال النافیة ال تدخل في الغالب إال على
 .)٨(في معنى الحال" (مضارع) تدخل إال على

ن الطبــاق إوقــد یــأتي الطبــاق بألفــاظ المجــاز، وهــو مــا یســمى بطبــاق المجــاز أو التكــافؤ حیــث 
  .یكون بین المعنیین المجازیین للكلمتین المتضادتین

ْ َ  َواْ َِصُ  ((وذلك نحو قولـه تعـالى:  –
َ
لَُماُت ١٩َوَما  َْستَوِي األ وُر ( ) َوال الظ  ) ٢٠َوال ا  

ل  َوال اْ َُروُر ( ْ ـَواُت ٢١َوال الظ 
َ
ْحيَاُء َوال األ

َ
یقـول الزحیلـي: " بـین  )٩()) َوَما  َْستَوِي األ

وقــد وضــح هــذا الزجــاج حــین قــال: " هــذا مثــل ضــربه اهللا للمــؤمنین والكــافرین،  )١٠(كــل طبــاق"
المعنـى: ال یسـتوي األعمـى عـن الحـق وهـو الكـافر، والبصـیر بـالحق وهـو المـؤمن الـذي یبصــر 

                                                           
  .٧٨/ ٤٠: غافر) ١(
  .١٦٥/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٥٠٢/ ٤فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٣(
  .٢/ ٧٢الجن: ) ٤(
  .١٥٨/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٢/ ١٠٩الكافرون: ) ٦(
  .٤٤٠/ ٣٠ة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقید) ٧(
  .٥٠٦/ ٥فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٨(
  .٢٢/ ٣٥فاطر: ) ٩(
   ٢٥٢/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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 لثالفصل الثا

(وال الظـــل وال الحـــرور) الظلمـــات: الضـــالالت، والنـــور: الهـــدى (وال الظلمـــات وال النـــور)  رشـــده
حـق الــذین هـم فـي ظـل فـي الحــق، وال أصـحاب الباطـل الـذین هــم المعنـى ال یسـتوي أصـحاب ال

ْ َواُت  (في حرور، أي فـي حـر دائـم لـیًال ونهـارًا... 
َ
ْحيَاُء َوال األ

َ
األحیـاء:  ) َوَما  َْستَوِي األ

 . )١(هم المؤمنون، واألموات: الكافرون"

بالطبــاق المعنــى فالطبــاق بــین األلفــاظ المشــتملة علیهــا اآلیــة هــو طبــاق مجــازي، إذ المقصــود 
 المجازي لأللفاظ ال الحقیقي كما جاء في تفسیر اآلیات. 

ومن أنواع الطباق ما یسمى بالطباق الخفي أو المعنوي، وقد أشـار الزحیلـي إلـى هـذا فـي سـورة  –
َ  َعـَدًدا ((الكهف في قوله تعالى:  َ َ ْنَا َ َ آَذانِِهْم ِ  الَْكْهِف ِس ِ ـاُهمْ ١١فَ  ) ُ ـم  َ َعثْنَ

ْحَ ـ ِ َْعلَمَ 
َ
ي  اْ ِْزَ ْ ِ أ

َ
یقـول الزحیلـي: " فضـربنا علـى آذانهـم.. ثـم بعثنـاهم بینهمـا  )٢() أ

 . )٣(طباق معنوي؛ ألن معنى األول: أنمناهم والثاني أیقظناهم"
 

  المقابلة: ثانیًا: 
لمواجهــة والتقابــل بــاًال: عارضــه، والمقابلــة اقابلــة وقِ مــن " قابــل الشــيء بالشــيء مُ  المقابلــة فــي اللغــة

   .)٤(مثله"

:" أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر...، ثم یؤتى بمـا یقابلهـا ذلـك والمقابلة في اصطالح البالغیین
وهكذا، وهي بذلك تختلف عـن الطبـاق الـذي  )٥(على الترتیب بأن یكون األول لألول، والثاني للثاني"
، كمــا أن " الطبــاق ال یكــون إال باألضــداد علــى ال یكــون فیــه التضــاد إال بــین لفظــین اثنــین ال غیــر

وقـــد تكـــون المقابلـــة بـــین صـــورة وصـــورة أو حالـــة  )٦(حـــین تكـــون المقابلـــة باألضـــداد وغیـــر األضـــداد"
   .بین الطباق والمقابلة صلة وثیقة وحالة، لذا نجد من الكالم السابق أن الصلة

                                                           
  .٢٠٢/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ١(
  .١٢/ ١٨الكهف: ) ٢(
  .١٥/٢١٠عقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في ال) ٣(
  ٥/١٠انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج) ٤(
  .٢٣١/ ٢عروس األفراح: بهاء الدین السبكي، ج ) ٥(
  .١٢٦من روائع البدیع: مأمون یاسین، ص:) ٦(
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 لثالفصل الثا

"أدخلنـي مـدخل،  )١( )ْدٍق َوَأْخِرْجِنـي ُمْخـَرَج ِصـْدقٍ َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِنـي ُمـْدَخَل ِصـ(ومنه قوله تعـالى:  –
ویقــول الشــوكاني: "وقــد اختلــف المفســرون فــي معنــى اآلیــة فقیــل  )٢(وأخرجنــي مخــرج بینهمــا مقابلــة"

نزلــت حــین أمــر بــالهجرة یریــد إدخــال المدینــة واإلخــراج مــن مكــة... وقیــل المعنــى : أمتنــي إماتــة 
ق وقیــل المعنــى : أدخلنــي فیمــا أمرتنــي بــه وأخرجنــي ممــا صــدق وابعثنــي یــوم القیامــة مبعــث صــد

نهیتني عنه وقیل إدخاله موضع األمن وٕاخراجه من بین المشـركین وهـو كـالقول األول وقیـل المـراد 
إدخال عز وٕاخراج نصر وقیل المعنى : أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق وأخرجني منه عند 

لتنــي بالصــدق وأخرجنــي بالصــدق وقیــل اآلیــة عامــة البعــث مخــرج صــدق وقیــل: أدخلنــي حیثمــا أدخ
فـي كـل مـا تتناولـه مـن األمـور فهـي دعــاء ومعناهـا رب أصـلح لـي وردي فـي كـل األمـور وصــدري 

وعلى الرغم من اختالف المفسرین في معنى اآلیة إال أنها  قد احتوت على مقابلة اثنین   )٣(عنها"
  .باثنین

َوُقــْل َجــاَء اْلَحــقُّ َوَزَهــَق اْلَباِطــُل ِإنَّ اْلَباِطــَل َكــاَن (ســراء: ومــن ذلــك أیضــًا قولــه تعــالى فــي ســورة اإل –
وقد وضح هـذا ابـن الجـوزي  )٥(یقول الزحیلي: " جاء الحق وزهق الباطل بینهما مقابلة" )٤( ) َزُهوًقا

ك، ن اآلیة فیها أربعة أقوال: " أحدها : أن الحق : اِإلسالم، والباطل : الشـر إ :في تفسیره حین قال
والثاني : أن الحق : القرآن، والباطل : الشیطان، والثالث : أن الحق : الجهاد، والباطل : الشـرك، 

فالمقابلـــة كمـــا هـــو واضـــح فـــي اآلیـــة  )٦(والرابـــع : الحـــق : عبـــادة اهللا، والباطـــل : عبـــادة األصـــنام"
  .الكریمة كانت بین كلمتین وكلمتین

ْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوإِْن ُیِرْدَك ِبَخْیـٍر َوإِْن یَ (ومنه قوله تعالى في سورة یـونس:  –
ــِلهِ  ــال رَادَّ ِلَفْض یقــول الزحیلــي: " وٕان یمسســك اهللا بضــر... وٕان یــردك بخیــر، بــین الجملتــین  )٧( )َف

مقابلــة، حیــث أنــك عنــدما تتعــرض لضــرر یمــس جســمك أو مالــك مــن مــرض أو فقــر أو ألــم، فــال 
أو ال رافــع لــه إال اهللا، وٕان یــردك أو یخصــك اهللا بخیــر منــه فــي دینــك أو دنیــاك مــن نصــر كاشــف 

                                                           
  .٨٠/ ١٧اإلسراء: ) ١(
  .١٤٠/ ١٥ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي،) ٢(
  .٢٥٢/ ٣فتح القدیر: الشوكاني، ج) ٣(
  .٨٠/ ١٧اإلسراء: ) ٤(
  .١٤٠/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٨٢٨زاد المیسر في علم التفسیر: ابن الجوزي، ص) ٦(
  .١٠٧/ ١٠یونس: ) ٧(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٦٧ 
 

 لثالفصل الثا

فالمقابلـــة جـــاءت بـــین یمسســـك بضـــر، ویـــردك  )١(ورخـــاء ونعمـــة وعافیـــة، فـــال دافـــع لفضـــله إال اهللا"
  .بخیر، لذا كانت اثنین باثنین

ُ ُرُهْم بِا َْمْعرُ  (وقد مثل الزحیلي للمقابلة بقوله تعـالى:  –
ْ
) ٢() وِف َوَ نَْهـاُهْم َ ـْن ا ُْمنَكـرِ يَأ

یقــول الزحیلــي: " فیهــا مــا یســمى بالمقابلــة...، فــالمعروف هــو مــا تعرفــه العقــول الرشــیدة وتألفــه 
الطباع السلیمة، أما المنكر هو ما تنكره النفوس الصافیة فهو علیه الصالة والسالم ال یأمر إال 

 ثالثـــة م الزحیلـــي هـــذا نفهـــم أن فـــي اآلیـــة مقابلـــةومـــن كـــال )٣(بـــالخیر، وال ینهـــى إال عـــن الشـــر"
  .ثالثةب

ُم َعلَيِْهْم اْ َبَائِـَث  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – بَاِت َوُ َر  ي  " فیهـا مـا  )٤()َوُ ِل   َُهْم الط 
یســمى بالمقابلــة، أمــا الطیبــات هــي مــا تســتطیبه األنفــس مــن األطعمــة ومــا كــانوا حرمــوه علــى 

حـائر والسـوائب والوصـائل، أمـا الخبائـث هـي مـا تأبـاه النفـوس، كالمیتـة والخنزیـر أنفسهم مـن الب
 -عـز وجــل -فــاهللا )٥(والـدم المسـفوح، ومــا یؤخـذ مـن األمــوال بغیـر حـق كالربــا والرشـوة والخیانـة"

  .حلل لإلنسان الطیبات وحرم علیه الخبائث، فالمقابلة جاءت في اآلیة الكریمة ثالثة بثالثة

َ   (ًا قولـه تعـالى: ومن ذلك أیضـ – ُ ُر بِالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َو ِيتَاِء ِذي الُْقْرَ  َوَ ـنْ
ْ
َ يَأ إِن  ا  

 ِ ْ
یقـول الزحیلـي: " مقابلـة حیـث جمـع بـین األمـر بثالثـة،  )٦() َ ْن الَْفْحَشاِء َوا ُْمنَكِر َواْ َ

: " العـدل هـو القسـط والتسـویة وقد فسرها القاسمي في محاسن التأویـل فقـال )٧(ونهى عن ثالثة"
 في الحقوق وترك الظلم وٕایصال كل ذي حق إلى حقه، واإلحسان أي التفضل بأن یقابل الخیر

بـــأكثر منـــه، والشـــر بـــأن یعفـــو عنـــه، وایتـــاء ذي القربـــى أي إعطـــاء القرابـــة مـــا یحتـــاجون إلیـــه،   –
ر أي كـل مـا أنكـره ویهنى عن الفحشاء أي عما فحش من الـذنوب وأفـرط قبحهـا كـالزنى، والمنكـ

  )٨(الشرع، والبغي أي العدوان على الناس "

                                                           
  .٢٨٢،٢٨٠/ ١١هبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: و ) ١(
  .١٥٧/ ٧األعراف: ) ٢(
  .١٢١،١١٦/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .١٥٧/ ٧األعراف: ) ٤(
  .١٢١،١١٦/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .١٦/٩٠النحل: ) ٦(
  .٢١١/ ١٤في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر ) ٧(
،  ٢، دار الفكر بیروت، ط١٠/١٥٠تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل: محمد جمال الدین القاسمي، ج) ٨(

  م.١٩٧٨ - ه١٣٩٨



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٦٨ 
 

 لثالفصل الثا

بـى مقابـل فالمقابلة في اآلیة الكریمـة جـاءت ثالثـة بثالثـة حیـث العـدل واإلحسـان وٕایتـاء ذي القر 
  .الفحشاء والمنكر والبغي

ْسُحوًرا (تعـالى: سـبحانه و ومنـه قولـه  – َك يا  و  م  ُظن 
َ
ّ  أل ُظن   ( )َو ِ

َ
َك يَا فِرَْعْوُن َو ِ   أل

 ً ــورا بُ یقــول الزحیلــي: " بینهمــا مقابلــة، أي إنــي ألظنــك یــا موســى أن النــاس ســحروك  )١() َمثْ
وخبلوك، فصرت مختلط العقل، وٕاني ألظنك یا فرعون مغلوبًا هالكـًا مصـروفًا عـن الخیـر میـاًال 

 . )٢(إلى الشر"

ــاُب وََســاَءْت  (ومـن ذلــك أیضـًا قولــه تعــالى:  – َ ــ َْس ا    ً  بِ ــَواُب  ( )٣() ُ ْرَ َفقــا نِْعــَم ا  
 ً ن هذا الشراب ال یزیـل إیقول الزحیلي: " مقابلة بین النار والجنة، حیث  )٤()وََحُسنَْت ُ ْرَ َفقا

عطشـــًا وال ُیســـكن حـــرارة، بـــل یزیـــد فیهـــا، وقـــد ســـاءت النـــار منـــزًال ومجتمعـــًا وموضـــعًا لالرتفـــاق 
ومــن  )٥(علــى أعمــالهم وَحُســنت منــزًال ومقــرًا ومقامــًا " واالنتفـاع، وفــي المقابــل نعمــت الجنــة ثوابــاً 

كالم الزحیلي نفهم أن في اآلیة مقابلة، وهي مقابلة حالة بحالة، حیث قابل بین حال أهل النار 
  .وحال أهل الجنة

ِه َ يُعَ  (ومنه قوله تعالى:  – َ  َر   بُُه ُ م  يَُرد  إِ
ا َمْن َظلََم فََسوَْف ُ َعذ  م 

َ
ْ ًرا قَاَل أ بُُه َعَذابًا نُ ذ 

ا َمْن آَمَن وََعِمَل َصاِ ًا فَلَُه َجَزاًء اْ ُْسَ  ٨٧( م 
َ
" بینهما مقابلة، أي من ظلم نفسه  )٦() ) َوأ

بالشرك واإلصرار على الكفـر، ولـم یقبـل دعـوتي، فسـنعذبه بالقتـل فـي الـدنیا، أمـا مـن آمـن بـاهللا 
 .)٧(مما یقتضیه اإلیمان، فجزاؤه الجنة" ووحدانیته وصدق دعوتي، وعمل عمًال صالحاً 

یقول الزحیلي  )٨() ِمنَْها َخلَْقنَاُ ْم َوِ يَها نُِعيُدُ مْ  (ومن ذلك قوله تعالى في سورة طه:  –
فیها: " مقابلة، قابل بین منهـا وفیهـا وبـین الخلـق واإلعـادة، أي مـن األرض مبـدؤكم، فـإن أبـاكم 

مــن الغــذاء مرجعهــا إلــى األرض، ألن الغــذاء الحیــواني  آدم مخلــوق مــن تــراب، والنطفــة المتولــدة

                                                           
  .١٠٢/ ١٧اإلسراء: ) ١(
  .١٨٣ ،١٧٩/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٩/ ١٨الكهف: ) ٣(
  .٣١/ ١٨الكهف: ) ٤(
  .٢٤٣، ٢٣٨/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٨٨/ ١٨الكهف: ) ٦(
  .٢٥، ٢٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٥٥/ ٢٠طه: ) ٨(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٦٩ 
 

 لثالفصل الثا

من النبات، والنبات من امتزاج الماء والتراب، وٕالى األرض مصیركم بعد موتكم، فتدفنون فیها، 
  .)١(وتتفرق أجزاؤكم حتى تصیر من جنس األرض ترابًا"

  .فالمقابلة جاءت لتبین قدرة اهللا في خلق اإلنسان من األرض وٕاعادته إلیها

ً (ومنه قوله تعـالى :  – َهـاَر  ُُشـورا ـْوَم ُسـبَاتاً وََجَعـَل ا   يَْل ِ َاساً َوا   ُ ْم ا ل   )٢() َجَعَل لَ
فـاهللا سـبحانه وتعـالى جعـل اللیـل سـاترًا  )٣("مقابلة بین اللیل والنهار، والنوم والتقلب في المعـاش"

وجعــل لكــم النهــار؛ لتنتشــروا فــي  لكــم بظالمــه كمــا یســتركم اللبــاس، وجعــل النــوم راحــة ألبــدانكم،
  .األرض، وتطلبوا معایشكم

ً  (تعـالى: سـبحانه و ومن ذلك أیضًا قولـه  – َحُسنَْت ُ ْستََقّراً (و  )٤() َساَءْت ُ ْستََقّراً َوُمَقاما
 ً   .)٦(یقول الزحیلي: " مقابلة بین نعیم أهل الجنة، وعذاب أهل النار" )٥() َوُمَقاما

ِقَ  ((لى : ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـا – ُة  ِلُْمت  ْزِلَفِت اْ َن 
ُ
زَِت اْ َِحيُم  ِلَْغاِو نَ ٩٠َوأ  )٧()) َوُ ر 

" بینهمــا مقابلــة، أي إن ذلــك الیــوم هــو الیــوم الــذي ُقربــت وأدنیــت فیــه الجنــة للمتقــین الســعداء، 
ت ینظـــرون إلیهـــا ویــــدخلون فیهـــا، تعجـــیًال للبشــــارة والمســـرة بمــــا علمـــوا فـــي الــــدنیا مـــن صــــالحا

األعمال، وهو الیوم الذي أظهرت فیه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالین عـن الحـق الكـافرین 
األشـــقیاء، بحیـــث یرونهـــا ویعلمـــون أنهـــم مواقعوهـــا، تعجـــیًال للغـــم والحســـرة علـــى شـــقاوتهم فـــي 

  .)٨(الدنیا"

ـ (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى في سـورة القصـص:  – ِة فَلَ ُه َخـْ ٌ ِمنَْهـا َمْن َجاَء بِاْ ََسنَ
ـونَ  يَن َعِملُوا ا س   ئَاِت إِال  َمـا َ نُـوا َ ْعَملُ ِ

ِة فََال ُ َْزى ا   یقـول  )٩( ) َوَمْن َجاَء بِا س   ئَ

                                                           
  .٢٢٥، ١٦/٢٢١قیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في الع) ١(
  .٤٧/ ٢٥الفرقان: ) ٢(
  .٧٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٦٦/ ٢٥الفرقان: ) ٤(
  .٧٦/ ٢٥الفرقان: ) ٥(
  .١٩/١٠١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٩١/ ٢٦الشعراء: ) ٧(
  .١٧٨، ١٧٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٨٤/ ٢٨القصص: ) ٩(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٧٠ 
 

 لثالفصل الثا

الزحیلــي: " بینهمــا مقابلــة حیــث مــن أتــى بالخصــلة الحســنة فلــه منهــا خیــر، ومــن جــاء بالفعلــة 
  .)١(السیئة یعاقب بما یلیق بعمله "

ـَ ُوَن (لك أیضًا قولـه تعـالى: ومن ذ – اِ َاِت َ ُهْم ِ  َروَْضٍة ُ ْ يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ
ا ا   م 

َ
فَأ

ونَ  )١٥( ْوَ َِك ِ  الَْعَذاِب ُ َْ ُ
ُ
آيَاتِنَا َوِلَقاِء اآلِخَرِة فَأ بُوا بِ

يَن َ َفُروا َوَ ذ  ِ
ا ا   م 

َ
 )٢()َوأ

مقابلــة بــین حــال الســعداء الــذین یتنعمــون ویســرون ســرورًا یمــأل یقــول الزحیلــي: " بــین الجملتــین 
القلـــب والـــنفس ویظهـــر البشاشـــة بمـــا حظـــوا بـــه مـــن روضـــات الجنـــات ذات البهجـــة والخضـــرة 
واألنهــــار الجاریــــة، وبــــین األشــــقیاء الجاحــــدون بوجــــود اهللا ووحدانیتــــه، المكــــذبون رســــله وآیاتــــه، 

 )٣(فــي عــذاب جهــنم، ال غیبــة لهــم عنــه أبــدًا" المنكــرون وقــوع البعــث بعــد المــوت، فهــم مخلــدون
ومن كالم الزحیلي هذا نفهم أن في اآلیة مقابلة، وهـي مقابلـة حالـة بحالـة حیـث قابـل بـین حـال 

  .في الجنة وحال الكافرین في النارالمؤمنین 

ُ ْر بِا َْمْعُروِف َوانَْه َعـِن ا (ومنه قوله تعـالى:  –
ْ
َالَة َوأ قِِم ا ص 

َ
َكـرِ يَا ُ َ   أ " مقابلـة  )٤( )  ُْمنْ

بین اللفظین، أي أمر النفس والغیر بما هـو معـروف شـرعًا وعقـًال، كمكـارم األخـالق، ومحاسـن 
نع الـنفس واآلخـرین مـن المعاصـي والمنكـرات المحرمـة شـرعًا والقبیحـة عقـًال، والتـي ماألفعال، و 

ت بـین كلمتـین وكلمتـین، فالمقابلـة فـي اآلیـة الكریمـة جـاء )٥(تغضب اهللا، وتوجـب عـذاب جهـنم"
  .وشبیه

ـالُْعْرَوِة  (من ذلك قوله تعـالى:  – ِ َوُهَو ُ ِْسـٌن َ َقـِد اْستَْمَسـَك بِ َ  ا   َوَمْن  ُْسِلْم وَْجَهُه إِ
ُ وِر (

ُ
ُة األ بَ ِ َ قِ َ  ا   ـا َ ـرِْجُعُهْم  )٢٢ا ُْوْ َ  َو ِ َ ْنَ ـال َ ُْزنْـَك ُ ْفـُرُه إِ َوَمْن َ َفَر فَ

ُدوِر َ نُ  َ َعِليٌم بَِذاِت ا ص  ومن یسلم وجهه إلى (یقول الزحیلي: " )٦() َب ئُُهْم بَِما َعِملُوا إِن  ا  
بینهما ما یسـمى بالمقابلـة، حیـث مـن یخلـص  ) ومن كفر فال یحزنك كفره( ، ) اهللا وهو محسن

اتبــاع مــا أمــر اهللا بـــه، العبــادة والعمــل إلــى اهللا، وینقــاد ألمـــره، ویتبــع شــرعه، مــع إتقــان عملـــه ب

                                                           
  .١٧٣، ١٧٠/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .١٦/ ٣٠الروم: ) ٢(
  .٦٠، ٥٧/ ٢١نهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والم) ٣(
  .١٧/ ٣١لقمان: ) ٤(
  .١٤٩، ١٤٢/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٢٣/ ٣١لقمان: ) ٦(
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 لثالفصل الثا

  ســــــیلقى الجــــــزاء الحســــــن علــــــى عملــــــه، وأمــــــا مــــــن كفــــــر بــــــاهللا ورســــــوله، فیجــــــازیهم بــــــاإلهالك 
  .)١(والعذاب"

َوى...  (ومنه قوله تعالى:  –
ْ
اُت ا َْمأ اِ َاِت فَلَُهْم َجن  يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ

ا ا   م 
َ
ا  )١٩( أ م 

َ
َوأ

َواهُ 
ْ
يَن فََسُقوا َ َمأ ِ

ارُ ا   " بینهما ما یسمى بالمقابلة وذلك بین الوصـفین والجـزاءین،  )٢() ْم ا  
أي إن الذین صدقت قلوبهم بآیات اهللا ورسله، وعملوا صالح األعمال، فلهم جنات المأوى، وأما 

  .)٣(الذین فسقوا وكفروا باهللا، وخرجوا عن الطاعة، وعملوا السیئات، فمأواهم النار"

ْوَ َِك  َُهـْم َمْغِفـَرٌة (تعـالى:  ومن ذلك أیضًا قوله –
ُ
اِ َاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ

ْجِزَي ا   َ ِ
ِ مٌ  )٤َوِرْزٌق َكِر ٌم (

َ
ْوَ َِك  َُهْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أ

ُ
يَن َسَعْوا ِ  آيَاتِنَا ُمَعاِجِز َن أ ِ

 )٤() َوا  
مغفرة والــرزق الكــریم جــزاء المحســنین، والعــذاب یقــول الزحیلــي: " بینهمــا مــا یســمى بالمقابلــة، فــال

  .)٥(والرجز األلیم جزاء المجرمین"

ـوا  (وشبیه من ذلك قوله تعـالى:  – ـوا وََعِملُ يـَن آَمنُ ِ
يَن َ َفُروا  َُهْم َعَذاٌب َشـِديٌد َوا   ِ

ا  
ْجٌر َكِب ٌ 

َ
اِ َاِت  َُهْم َمْغِفَرٌة َوأ الذین كفروا بـاهللا ورسـوله  " بینهما مقابلة... حیث إن )٦() ا ص 

وأنكروا البعث، واتبعـوا وسـاوس الشـیطان، لهـم عـذاب شـدید فـي نـار جهـنم، والـذین صـدقوا بـاهللا 
 )٧(ورســوله وبــالیوم اآلخــر، وعملــوا صــالح األعمــال لهــم مغفــرة لــذنوبهم وأجــر كبیــر وهــو الجنــة"

هللا وبـین اء الذین كفـروا بـاقد قابل بین جز  -سبحانه وتعالى -ومن الكالم السابق یتضح بأن اهللا
  .جزاء الذین آمنوا باهللا

َجاٌج وََجَعَل  (ومنـه قولـه تعـالى:  –
ُ
ْحَر ِْن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِ لٌْح أ ي َ َرَج اْ َ ِ

َوُهَو ا  
 ً  )وهـذا ملـح أجـاج( )هذا عـذب فـرات(یقول الزحیلي: "  )٨() بَ ْنَُهَما بَْرزَخاً وَِحْجراً َ ُْجورا

                                                           
  .١٦٣، ١٦٢/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .٢٠/ ٣٢السجدة: ) ٢(
  .٢٩٠/ ٢١المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر ) ٣(
  .٥/ ٣٤سبأ: ) ٤(
  .١٣٧/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٧/ ٣٥فاطر: ) ٦(
  .٢٣١، ٢٢٨/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٥٣/ ٣٥فاطر: ) ٨(
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یهما ما یسمى بالمقابلـة... حیـث إن البحـرین یسـتویان فـي الصـورة، ویختلفـان فـي المـاء، فـإن بن
  .)١(أحدهما عذب فرات، واآلخر ملح أجاج"

ـِر نَ  (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ق  الَْقْوُل َ َ الَْ فِ " بـین  )٢() ِ ُنِْذَر َمْن َ َن َحّياً َوَ ِ
، قابــل بــین اإلنــذار واإلعــذار، وبــین المــؤمنین والكفــار، حیــث أن الجملتــین مــا یســمى بالمقابلــة

صــفة المـــؤمنین أحیـــاء القلـــوب، أمـــا الكـــافرون فهـــم لكفـــرهم وســـقوط حجـــتهم وعـــدم تـــأملهم أشـــبه 
  .)٣(باألموات في الحقیقة، لعدم تأثرهم بعظات القرآن"

يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا  (ومنـه قولـه تعـالى :  – ِ
ْم َ َْعُل ا  

َ
ْم أ

َ
رِْض أ

َ
اِ َاِت َ  ُْمْفِسـِديَن ِ  األ ص 

ارِ  ِقَ  َ لُْفج  یقول الزحیلي: " اآلیـة : مقابلـة بـین المـؤمنین والمفسـدین، وبـین  )٤() َ َْعُل ا ُْمت 
المتقـــین والفجـــار،... أي أنجعـــل الـــذین آمنـــوا بـــاهللا وصـــدقوا رســـله، وعملـــوا بفرائضـــه، وأصـــلحوا 

ألرض بالمعاصــــي، أم نجعــــل أتقیــــاء المــــؤمنین كأشــــقیاء الكــــافرین أعمــــالهم، كالمفســــدین فــــي ا
  .)٥(والمنافقین والمنهمكین في معاصي اهللا من المسلمین"

اِر َوِمْن َ ِْتِهْم ُظلٌَل  (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –  َُهْم  ( )٦()  َُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن ا  
ـٌة ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمبْ ِ  یقـول الزحیلـي: " مقابلـة بـین حـال أهـل النـار وحـال أهـل  )٧()ي 

الجنـــة، حیـــث أن أهـــل النـــار لهـــم أطبـــاق متراكمـــة مـــن النـــار الملتهبـــة علـــیهم، مـــن فـــوقهم ومـــن 
تحــتهم، أي أن النــار محیطــة بهــم مــن كــل جانــب، أمــا الــذین اتقــوا عــذاب ربهــم بــأداء فرائضــه 

بنیــة محكمــة البنــاء، وهــي القصــور الشــاهقة ذات واجتنــاب معاصــیه، لهــم فــي الجنــات غــرف م
  .)٨(الطبقات المزخرفات العالیة"

                                                           
  .٢٤١/ ٢٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .٧٠/ ٣٦یس: ) ٢(
  .٤٧، ٤٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٢٨/ ٣٨ص: ) ٤(
  .١٩٤، ١٩٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .١٦/ ٣٩الزمر: ) ٦(
  .٢٠/ ٣٩الزمر: ) ٧(
  .٢٦٨، ٢٦٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج ) ٨(
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ـاآلِخَرِة  (ومن ذلك قوله تعالى:  – ـوَن بِ يَن ال يُْؤِمنُ ِ
ز ْت قُلُوُب ا  

َ
ُ وَْحَدُه اْشَمأ َو َِذا ُذِكَر ا  

ـونَ  يَن ِمْن ُدونِِه إَِذا ُهْم  َْستَ ِْ ُ ِ
اهللا تعـالى واألصـنام،  ینفیهـا مقابلـة بـ " )١()َو َِذا ُذِكَر ا  

إذ كــل واحــد  ،لقــد تقابــل االستبشــار واالشــمئزاز :وقــال الزمخشــري ،وبــین االستبشــار واالشــمئزاز
منهما غایة في بابه؛ ألن االستبشار: أن یمتلئ قلبه سرورًا حتى تنبسط له بشرة وجهه ویتهلـل، 

  .)٢(باض في أدیم وجهه"واالشمئزاز أن یمتلئ غمًا وغیظًا حتى یظهر االنق

ً  (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  – َم ُزَ را َ  َجَهن  يَن َ َفُروا إِ ِ
يـَن  ( )٣() وَِسيَق ا   ِ

وَِسيَق ا  
 ً ِة ُزَ را َ  اْ َن  ُهْم إِ َقْوا َر   یقول الزحیلي: " مقابلة بینهما، قابل بین حال السعداء وحـال  )٤() ا  

افرون إلــى النـار، ســوقًا عنیفـًا بزجــر وتهدیـد ووعیــد، جماعـات متفرقــة األشـقیاء، حیـث یســاق الكـ
مرتبة، بعضها إثر بعض، لكـل جماعـة قائـد هـو رأسـهم فـي الكفـر وداعیـتهم إلیـه، وفـي المقابـل 
ُیساق المؤمنین بإعزاز وتشریف وتكریم وفدًا إلى الجنة، جماعة جماعـة، المقربـون فـاألبرار، ثـم 

مع أمثالهم: األنبیاء مع األنبیاء، والصدیقون مـع الصـدیقین، والشـهداء الذین یلونهم، كل طائفة 
  .)٥(مع بعضهم، والعلماء مع أقرانهم"

ـاٌع َو ِن   (وشبیه من ذلك قوله تعـالى فـي سـورة غـافر:  – ـا َمتَ ْ يَ ـاُة ا   َما َهـِذهِ اْ َيَ يَا قَْوِم إِ  
ــَرارِ  دنیویــة مجــرد ن الحیــاة الإیســمى بالمقابلــة... حیـث " بینهمـا مــا  )٦() اآلِخــَرَة ِ َ َداُر الَْق

ثـم یـزول وینتهـي بـالموت، وٕان اآلخـرة هـي دار االسـتقرار والبقـاء والخلـود،  متاع یتمتع بـه قلـیالً 
فقـد  )٧(فهي دائمة باقیة ال زوال عنها، وال انتقال منهـا، والنـاس إمـا فـي النعـیم وٕامـا فـي الجحـیم"

  .اآلخرة التي تعد دار بقاء وخلود الفانیة ومتاعها، وبینبین الدنیا  -عز وجل -قابل اهللا

                                                           
  .٤٥/ ٣٩الزمر: ) ١(
  .٢٥، ١٨/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٧١/ ٣٩الزمر: ) ٣(
  .٧٣/ ٣٩الزمر: ) ٤(
  .٦٢، ٥٩/ ٢٤لتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جا) ٥(
  .٣٩/ ٤٠غافر: ) ٦(
  ..١٢٨، ١٢٦/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
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ْحَسـنُوا  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  –
َ
يـَن أ ِ
ـِزَي ا   َساُءوا بَِما َعِملُوا َوَ ْ

َ
يَن أ ِ
ْجِزَي ا   َ ِ

ن كًال مـن المحسـن والمسـيء یجـزى بعملـه، إ" بینهما ما یسمى بالمقابلة، حیث  )١() بِاْ ُْسَ  
  .)٢(العمل خیرًا كان الجزاء خیرًا، وٕان كان شرًا كان الجزاء شرًا" فإن كان

اٍت  ( )٣() إِن  ا ُْمْجِرِمَ  ِ  َضالٍل وَُسُعرٍ  (تعالى: سبحانه و  ومنه قوله – ِقَ  ِ  َجن  إِن  ا ُْمت 
ن كــذبوا ن المشـركین بــاهللا الـذیإیقــول الزحیلـي: " بینهمــا مـا یسـمى بالمقابلــة، حیـث  )٤() َوَ َهــرٍ 

رسله وابتعدوا عن الحق والصراط المستقیم، في نیران مستقرة في جهنم یوم القیامة، أما المتقین 
األتقیاء فهم في جنات الخلد التي تجري أنهار الماء والعسل واللبن من تحت قصورهم، وهم في 

 -نفهـم بـأن اهللاومن كـالم الزحیلـي هـذا   )٥(كرامة ومنزلة عند ربهم المالك القادر على ما یشاء"
  .بین جزاء المجرمین وجزاء المتقینسبحانه وتعالى قد قابل 

مَ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة الملـك:  – ِهْم َعـَذاُب َجَهـن  يَن َ َفُروا بَِر   ِ   )٦() َو ِ  
ِب  َُهْم َمْغِفَرةٌ  (  ُهْم بِالَْغيْ َشْوَن َر   يَن َ ْ ِ

ن لكل الجاحدین بربهم، إ " مقابلة، حیث )٧()إِن  ا  
المكــذبین رســله مــن الجــن واإلنــس عــذاب نــار جهــنم، أمــا الــذین یخــافون عــذاب ربهــم ولــم یــروه، 

، ویخــافون اهللا فــي الســر والعلــن، هــؤالء لهــم مغفــرة ورجــاء ثوابــه فیؤمنــون بــه خوفــًا مــن عذابــه
وبــین الــذین آمنــوا  فالمقابلــة كانــت بــین الــذین كفــروا بــربهم )٨(عظیمــة، وثــواب جزیــل هــو الجنــة"

 بربهم خوفًا من عذابه.

وِ َ ِكتَابَُه  ِيَِمينِِه َ يَُقوُل َهاُؤْم اقَْرُءوا  (تعالى: اهللا سبحانه و  ومن ذلك أیضًا قول –
ُ
ا َمْن أ م 

َ
فَأ

وَت ِكتَا ِ  ( )٩()ِكتَا ِيَْه 
ُ
وِ َ ِكتَابَُه  ِِشَماِ ِ َ يَُقوُل يَا َ ْ َِ   َـْم أ

ُ
ا َمْن أ م 

َ
ـْه َوأ یقـول  )١٠()يَ

الزحیلي: "مقابلة... حیث من أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة علیـه مـن أعمالـه بیمینـه، فیقـول 

                                                           
  .٣١/ ٥٣النجم: ) ١(
  .١١٨/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٤٧/ ٥٤القمر: ) ٣(
  .٥٤/ ٥٤القمر: ) ٤(
  .١٩٠، ١٧٩/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٦/ ٦٧الملك: ) ٦(
  ١٢/ ٦٧الملك: ) ٧(
  .٢٠، ١٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .١٩/ ٦٩الحاقة: ) ٩(
  .٢٥/ ٦٩ة:الحاف) ١٠(
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١٧٥ 
 

 لثالفصل الثا

مـن شـدة فرحـه وابتهاجـه لكـل مـن لقیـه، خـذوا هـذا الكتـاب فـاقرؤوا مـا فیـه، لعلمـه أنـه صـار مــن 
كربـًا وألمـًا ونـدمًا و  اله أو من وراء ظهره، فیقول حزناً الناجین، أما الشقي الذي یعطى كتابه بشم

لما رأى فیه من سیئاته وقبیح أعمالـه: یـا لیتنـي لـم أعـط كتـابي، وهـذا دلیـل علـى وجـود العـذاب 
  .)١(النفسي قبل العذاب الجسدي"

ُه ا     َجُزو ً ( (ومنه قوله تعالى:  – ُه اْ َْ ُ َمنُو ً ٢٠إَِذا َ س  یقول الزحیلـي:  )٢() ) َو َِذا َ س 
) ٣(ن اإلنســـان إذا مســـه الضـــر لـــم یصـــبر، وٕاذا مســـه الخیـــر لـــم یشـــكر"إقابلـــة، حیـــث " بینهمـــا م

فالمقابلة جاءت بین اإلنسان الذي إذا أصـابه الفقـر والمـرض فهـو كثیـر الحـزن والشـكوى، وبـین 
المنــــع اإلنســــان الــــذي إذا أصــــابه الخیــــر مــــن غنــــى أو منصــــب أو القــــوة والصــــحة فهــــو كثیــــر 

 .واإلمساك والبخل على غیره

ا َمْن َطَ  (  (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – م 
َ
ْ يَا (٣٧فَأ إِن  اْ َِحـيَم ٣٨) َوآثََر اْ َيَاَة ا  

) فَ
َوى

ْ
ْفَس َ ْن ا َْهَوى (( )٤()ِ َ ا َْمأ ِه َوَ َ  ا   ا َمْن َخاَف َمَقاَم َر   م 

َ
َة ِ َ ٤٠َوأ إِن  اْ َن 

) فَ
َوى

ْ
ــأ بینهمــا مقابلــة، حیــث مــن تكبــر وتمــرد، وتجــاوز الحــد فــي الكفــر  یقــول الزحیلــي: " )٥()ا َْم

والمعاصي، وقدم الحیاة الدنیا على أمر الدین واآلخرة، ولم یستعد لهـا، وال عمـل عملهـا، فالنـار 
المحرقة هي مأواه ومثواه ومستقره، أما من خاف القیام بین یـدي اهللا عـز وجـل وخـاف حكـم اهللا 

ة اهللا وجاللـــه، ونهـــى نفســـه عـــن هواهـــا وزجرهـــا عـــن المعاصـــي فیـــه یـــوم القیامـــة، وأدرك عظمـــ
والمحـــارم التـــي تشـــتهیها، وردهـــا إلـــى طاعـــة موالهـــا، فالجنـــة مكانـــه الـــذي یـــأوي إلیـــه، ومســـتقره 

  .)٦(ومقامه ال غیرها"

َماُء َ نَاَها ( (ومنه قولـه تعـالى:  – ْم ا س 
َ
اَها٢٧أ رَْض  َ  ( )٧() ) َرَ َع َسـْمَكَها فََسـو 

َ
ْعـَد َواْأل

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَ ْرَ َهـا  )٣٠( َذ َِك َدَحاَها
َ
یقـول الزحیلـي: " بینهمـا مقابلـة حیـث  )٨() أ

وفیـــه تصـــویر لألمـــر المعقـــول، وهـــو  (بناهـــا) أشـــار اهللا تعـــالى إلـــى كیفیـــة خلـــق الســـماء بقولـــه:

                                                           
  .٩٨، ٩٢/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .٢١/ ٧٠المعارج: ) ٢(
  .١٢٠/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٣٩/ ٧٩النازعات: ) ٤(
  .٤١/ ٧٩النازعات:) ٥(
  . ٥١، ٤٨/ ٣٠یعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر ) ٦(
  .٢٨/ ٧٩النازعات: ) ٧(
  .٣١/ ٧٩النازعات:) ٨(
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وجعلهــا كالبنــاء  اإلبــداع واالختــراع، بــاألمر المحســوس وهــو البنــاء، ثــم رفــع ثخانتهــا فــي الجــو،
المرتفــع فــوق األرض بــدون أعمــدة، وجعلهــا عالیــة البنــاء، مســتویة الخلــق، معدلــة الشــكل، أمــا 
األرض فقد بسطها ومهدها وجعلها مفلطحة كالبیضة بعد خلـق السـماء، إال أنهـا كانـت مخلوقـة 
غیـــر مـــدحوة قبـــل خلـــق الســـماء، ثـــم دحیـــت بعـــد خلـــق الســـماء، ثـــم بعـــد ذلـــك فجـــر مـــن األرض 

نهــــار والبحــــار والعیــــون والینــــابیع، وأنبــــت فیهــــا النباتــــات لبنــــي آدم قوتــــًا كــــالحبوب والثمــــار، األ
  .)١(ولألنعام مرعى كاألعشاب والحشائش"

ِ  نَِعيٍم ( (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – بَْراَر لَ
َ
ـاَر لَـِ  َجِحـيمٍ ١٣إِن  اْأل    )٢( )) َو ِن  الُْفج 

 -ن الذین أطاعوا اهللاإألبرار والفجار، وبین النعیم والمعاصي، حیث " بینهما مقابلة، قابل بین ا
ولـم یقـابلوه بالمعاصـي یصـیرون إلـى دار النعـیم وهـي الجنـة، وأمـا الـذین كفـروا بـاهللا  -عز وجل

  .)٣(وبرسله، وقابلوا ربهم بالمعاصي یصیرون إلى دار الجحیم، وهي النار المحرقة"

ـاِر لَـِ  ِسـج  ٍ َ    (وشبیه من ذلك قوله تعـالى:  – ـاَب  ( )٤() إِن  ِكتَاَب الُْفج   إِن  ِكتَ
  َ

ـ َ  ي  بَْراِر لَـِ  ِعل 
َ
بینهمـا مقابلـة، حیـث قابـل بـین حـال الكفـار، وحـال یقـول الزحیلـي: " )٥()اْأل

حیــث یتضــح مــن الكــالم الســابق أن المقابلــة قــد جــاءت بــین  )٦(األبــرار، وبــین ســجین وعلیــین"
ل الكفـــار العصـــاة التـــي أعمـــالهم مكتوبـــة فـــي دیـــوان الشـــر وســـجل أهـــل النـــار وهـــو حـــالتین حـــا

الســجین، ومصــیرهم یكــون جهــنم والعــذاب المهــین، وحــال األبــرار التــي تكــون أعمــالهم مرصــودة 
  .في أعالي الجنة، ومصیرهم إلى الجنة

يَن َ تَنُوا ا ُْمْؤِمِنَ  َوا (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ِ
 ُْمْؤِمنَاِت ُ م   َْم َ تُوُ ـوا فَلَُهـْم إِن  ا  

َم َو َُهْم َعَذاُب اْ َِر ِق ( ـاٌت  )١٠َعَذاُب َجَهن  اِ َاِت  َُهـْم َجن  يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ
إِن  ا  
ْ َهاُر َذ َِك الَْفـْوُز الَْكِبـ ُ 

َ
ة، أي إن یقـول الزحیلـي: " بینهمـا مقابلـ )٧() َ ِْري ِمْن َ ِْتَها األ

الذین أحرقوا بالنار المؤمنین والمؤمنات باهللا ورسـوله، ولـم یتركـوهم أحـرارًا فـي دیـنهم، وأجبـروهم 
إما على اإلحراق أو الرجوع عن دینهم ثم لم یتوبوا من قبیح صنعهم ویرجعوا عـن كفـرهم، فلهـم 

                                                           
  .٤٥، ٤٣/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .١٤/ ٨٢االنفطار: ) ٢(
  .١٠٢/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٧/ ٨٣المطففین:  )٤(
  .١٨/ ٨٣المطففین: ) ٥(
  .١١٨/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١١/ ٨٥البروج: ) ٧(
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ًا ال شــریك لــه كفــرهم عــذاب جهــنم، أمــا الــذین آمنــوا وصــدقوا بــاهللا ربــًا واحــد بفــي اآلخــرة بســب
وبالرسل والیوم اآلخر والمالئكة والكتب اإللهیة، وعملـوا صـالح األعمـال باتبـاع أوامـره واجتنـاب 

  .)١(نواهیه، لهم جنات تجري من تحت قصورها األنهار، ذلك الفوز العظیم "

َ  ( (ومنه قولـه تعـالى:  – ُر َمْن َ ْ ك  ْشـَ  ١٠َسيَذ 
َ
بَُها األ َجن  ینهمـا مقابلـة، حیـث "ب )٢()) َوَ تَ

ن المـؤمنین الـذین یخشـون ربهـم هـم الـذین تنفـع معهـم الـذكرى، أمـا الـذي یتجنـب الـذكرى عــادة إ
 .)٣(ویبتعد عنها الشقي في علم اهللا الكافر"

ةٌ ٢وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة ( (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:   – ٌة نَاِصبَ وُُجوٌه يَْوَمِئٍذ ( )٤() ) َ ِ لَ
ــ ةٌ ٨ٌة (نَاِعَم ــيَ ــْعِيَها َراِض یقــول الزحیلــي: " فیهمــا مقابلــة بــین وجــوه األبــرار ووجــوه  )٥( ))  َِس

ن وجـــوه الفجـــار خاضـــعة ذلیلـــة فـــي ذلـــك الیـــوم  لمـــا فیـــه مـــن العـــذاب، ونســـب إالفجـــار، حیـــث 
في الدنیا ال أجر لهم علیها؛  ةألن أثره یظهر علیها، وأعمالهم الكثیر ؛الخشوع والذل إلى الوجود 

ما هم علیه من الكفر والضالل، أما وجوه األبرار یـوم القیامـة تكـون ذات نعمـة وبهجـة ونضـرة ل
وحســـن، لمـــا شـــاهدوا مـــن عاقبـــة أمـــرهم، وقبـــول عملهـــم، فهـــي لعملهـــا الـــذي عملتـــه فـــي الـــدنیا 

  .)٦(راضیة"

ْ َرَمُه (ومنه قوله تعالى:  –
َ
ُه فَأ ا اْإلِ َْساُن إَِذا َما اْ تََالُه َر   م 

َ
ْ ـَرَمِن فَأ

َ
َمـُه َ يَُقـوُل َر   أ َوَ ع 

َهانَِن ١٥(
َ
ا إَِذا َما اْ تََالُه َ َقَدَر َعلَيِْه ِرْزقَُه َ يَُقوُل َر   أ م 

َ
و  )أكـرمن(" قابـل بـین  )٧() ) َوأ
ن لـیس الغنـى وبسـط الـرزق دلـیًال علـى اإلكـرام إوبین توسـعة الـرزق وتضـییقه، حیـث  )أهانن(

  .)٨(كما أن الفقر لیس دلیًال على اإلهانة واإلذالل"والتفضیل واالصطفاء، 

َها ( (ومنه قوله تعـالى:  – َهاِر إَِذا َجال  يِْل إَِذا َ ْغَشاَها٣َوا  
"مقابلـة بینهمـا، حیـث  )٩( ) ) َوا ل 

النهـــار إذا جلـــى الشـــمس وكشـــفها وأظهـــر تمامهـــا، ففـــي اكتمـــال النهـــار كمـــال وضـــوح الشـــمس، 

                                                           
  .١٦١/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .١١/ ٨٧األعلى: ) ٢(
  .٢٠٠، ١٩٤/ ٣٠لشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة وا) ٣(
  .٣/ ٨٨الغاشیة: ) ٤(
  .٩/ ٨٨الغاشیة: ) ٥(
  .٢٠٩، ٢٠٤/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١٦/ ٨٩الفجر: ) ٧(
  .٢٣٣، ٢٢٩/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٤/ ٩١الشمس: ) ٩(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٧٨ 
 

 لثالفصل الثا

ویتضح من  )١(ویغطي ضوءها بظلمته، فیزیل الضوء وتغیب الشمس" واللیل إذا یغشى الشمس
  .لنهار واللیل وبین جالها ویغشاهاالكالم السابق أن المقابلة قد جاءت بین ا

َها ( (ومنه قولـه تعـالى:  – َح َمْن َز   فْلَ
َ
ـاَها٩قَْد أ ـْد َخـاَب َمـْن َدس  یقـول الزحیلـي  )٢() ) َوقَ

ن زكى نفسه فهذبها ونماها وأعالها بالتقوى والعمـل الصـالح، وقـد بینهما: " مقابلة، حیث فاز م
خســـر مـــن أضـــل نفســـه وأغواهـــا وأهملهـــا وأخملهـــا، ولـــم یهـــذبها ولـــم یتعهـــدها بالطاعـــة والعمـــل 

  .)٣(الصالح"

ْ َطى َوا  َ  ( (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى فـي سـورة اللیـل:  –
َ
ا َمْن أ م 

َ
َق بِاْ ُْسَ  ٥فَأ ) وََصد 

ى )٦( هُ  ِلْ ُْ َ ُ ْغَ  (( )٤() فََسنُ َ   َل َواْستَ ا َمْن َ ِ م 
َ
َب بِاْ ُْسَ  (٨َوأ

ُه ٩) َوَ ذ  ُ ) فََسنُ َ  
ــى " بینهمــا مقابلــة، حیــث مــن بــذل مالــه فــي وجــوه الخیــر، واتقــى محــارم اهللا التــي  )٥()  ِلُْعْ َ

ف به من األفعال والتروك، وُنیسر نهى عنها، وصدق بموعود اهللا... فإنا نسهل علیه كل ما كل
له اإلنفاق في سبیل الخیر والعمل بطاعة اهللا، أما من بخـل بمالـه، فلـم یبذلـه فـي سـبیل الخیـر، 
واســتغنى بشــهوات الــدنیا عــن نعــیم اآلخــرة، وكــذب بــالجزاء فــي الــدار اآلخــرة، فســنهیئه للخصــلة 

ر علیــه أســباب الخیــر والصــالح، العســرى والطریقــة الصــعبة التــي ال تنــتج إال شــرًا، حتــى تتعســ
ومن كالم الزحیلي هذا نفهم أن في اآلیة مقابلة،  )٦(ویضعف عن فعلها، حتى یصل إلى النار"

كــــذب، والیســــرى بــــین أعطــــى وبخــــل، واتقــــى واســــتغنى، وصــــدق و  -عــــز وجــــل -فقــــد قابــــل اهللا
  .والعسرى

ْ بُُد َما َ ْعبُُدوَن ( (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:  –
َ
ـدُ ) وَ ٢َال أ ْ بُ

َ
ْ تُْم َ بُِدوَن َما أ

َ
 )٧( ) َال أ

یقــول الزحیلــي: " مقابلــة بــین الجملتــین فــي االســتقبال، حیــث أننــي ال أعبــد علــى اإلطــالق مـــا 
تعبدون من األصنام واألوثان، وفي المقابل لستم أنتم ما دمتم على شـرككم وكفـركم عابـدین اهللا 

  .)٨(الذي أعبد، فهو اهللا وحده ال شریك له"

                                                           
  .٢٥٨، ٢٥٦/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١(
  .١٠/ ٩١الشمس: ) ٢(
  .٢٦٠، ٢٥٧/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٧/ ٩٢اللیل: ) ٤(
  .١٠/ ٩٢اللیل:) ٥(
  .٢٧٠، ٢٦٨/ ٣٠دة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقی) ٦(
  .٣/ ١٠٩الكافرون: ) ٧(
  .٤٤١، ٤٤٠/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٧٩ 
 

 لثالفصل الثا

ْم ( (شبیه من ذلك قوله تعـالى: و  – نَا َ بٌِد َما َ بَد  
َ
ْ بُدُ ٤َوال أ

َ
ْ تُْم َ بُِدوَن َما أ

َ
 )١() )َوال أ

 نني ال أعبد عبادتكم وال أسلكها وال أقتدي إ" مقابلة بین الجملتین في الحال أو الماضي، حیث 

تقتـدون بـأوامر اهللا وشـرعه فـي بها، وٕانما أعبد اهللا على الوجه الـذي یحبـه ویرضـاه، أمـا أنـتم ال 
ویقــول الزمخشــري فــي تفســیر اآلیــة: " ومــا  )٢(عبادتــه، بــل قــد اختــرعتم شــیئًا مــن تلقــاء أنفســكم"

كنــت قـــط فـــي الحـــال أو فــي الماضـــي عابـــدًا مـــا عبــدتم، یعنـــي لـــم تعهـــد منــي عبـــادة صـــنم فـــي 
  .)٣(دته"الجاهلیة، فكیف ترجى مني في اإلسالم؟ وما عبدتم في وقت ما أنا على عبا

ا َمْن َ ُقلَْت َ َواِز نُُه ( (ومنه قوله تعـالى:  – م 
َ
ةٍ ٦فَأ ـا َمـْن ( )٤() ) َ ُهَو ِ  ِع َشٍة َراِضيَ م 

َ
َوأ

ْت َ َواِز نُُه ( ُه َهاِوَ ةٌ ٨َخف  م 
ُ
یقـول الزحیلـي: " بینهمـا مقابلـة، أي مـن ثقلـت موازینـه  )٥() ) فَأ

سیئاته، فهو في عیشة مرضیة یرضاها صـاحبها بأن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على 
فــي الجنـــة، فــي المقابـــل مــن رجحـــت ســیئاته علـــى حســناته، أو لـــم تكــن لـــه حســنات یعتـــد بهـــا، 

 . )٦(فمسكنه أو مأواه جهنم، وسماها أمه: ألنه یأوي إلیها كما یأوي الطفل إلى أمه"
  

  المشاكلة: ثالثًا: 
الشـكل: الشــبه والِمثـل، وقـد تشـاكل الشـیئان وشــاكل مـأخوذة مـن الشـكل و" المشـاكلة فـي أصـل اللغــة

   .)٧(هم صاحبه"نكل واحد م

، أو : "ذكـر الشـيء بلفـظ غیـره لوقوعـه فـي صـحبة ذلـك الغیـر تحقیقـاً والمشاكلة عند علمـاء البالغـة
ن موجودین اوذلك بوجود لفظین متشابهین، لكنهما ال یحمالن ذات المعنى، فإذا كان اللفظ )٨(تقدیرًا"
مــن الســیاق تكــون المشــاكلة ســیاق تكــون المشــاكلة تحقیقیــة، وٕان كــان أحــدهما مقــدرًا ومفهومــًا فــي ال

   .تقدیریة

                                                           
  .٥/ ١٠٩الكافرون: ) ١(
  .٤٤٢، ٤٤٠/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٢٣٨/ ٤اف: الزمخشري، الكش) ٣(
  .٧/ ١٠١القارعة: ) ٤(
  .٩/ ١٠١القارعة: ) ٥(
  .٣٧٧، ٣٠/٣٧٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١٤٥/ ٢انظر لسان العرب: ابن منظور، ج ) ٧(
  .٢٣٧/ ٢عروس األفراح: بهاء الدین السبكي، ج) ٨(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٨٠ 
 

 لثالفصل الثا

ٌة ِمثْلَُها (وقد مثل الزحیلي في تفسیره للمشاكلة ومن ذلك قوله تعالى:  – ٍة َس  ئَ  )١() وََجَزاُء َس  ئَ
 ویقول الزجاج:   )٢(سمي جزاء السیئة سیئة للتشابه بینهما في الصورة"یقول الزحیلي: "

فـي اللفـظ، عاملهـا لـیس بمسـیىء، ولكنهـا  )سیئة(في اللفظ والمعنى، والثانیة  )سیئة("فاألولى –
سمیت سیئة، ألنها مجازاة لسوء، فإنما یجازي السوء بمثله، والمجازاة به غیر سیئة توجب ذنبًا، 

. والمالحـظ مـن كـالم )٣(یتـه"وٕانما قیل لها سیئة لیعلم أن الجارح والجاني یقتص منه بمقدار جنا
الزحیلـــي أن فـــي اآلیـــة مشـــاكلة تحقیقیـــة فكلمـــة الســـیئة الثانیـــة جـــاءت بهـــذا اللفـــظ علـــى ســـبیل 

  .المشاكلة الحقیقیة والمعنى الجزاء

ا  َِسـ نَاُ مْ (ومن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  – وا بَِما  َِس تُْم ِلَقاَء يَْوِمُ ْم َهَذا إِنـ 
 )٤() فَُذوقُ

ي: " بینهما مشاكلة... ألن اهللا تعالى ال ینسى، وٕانما المراد نترككم في العذاب ترك یقول الزحیل
  .)٥(الشيء المنسي"

یقـول الزحیلـي: "  ) ٦( )َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم َال  َْشُعُروَن (ومنـه قولـه تعـالى:  –
  .)٧(ى سبیل المشاكلة "مشاكلة، سمى تعالى إهالكهم مكرًا عل )ومكرنا ( )ومكروا (

ً  (ومنه قوله تعالى:  – ُع َمْكرا َ ْ
َ
ُ أ " المكر: إخفاء الكید، وهـو مـن اهللا تعـالى إمـا  )٨() قُْل ا  

االستدراج أو الجزاء على المكر، وتسمیة عقوبة اهللا مكرًا من باب المشاكلة، فأنت یا محمد قـل 
تـدبروا مكائـدهم إلطفـاء نـور اإلسـالم، أو أشـد لهم بأن اهللا أسرع جزاًء لكم على أفعـالكم قبـل أن 

 . )٩( استدراجًا..."
  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٤٠/ ٤٢الشورى: ) ١(
  .٧٩/ ٢٥سیر المنیر في العقیدة  والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتف) ٢(
  .١٤١/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٣(
  .١٤/ ٣٢السجدة: ) ٤(
  .١٩٦/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٥٠/ ٢٧النمل: ) ٦(
  .٣١٥/ ١٩ة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریع) ٧(
  .٢١/ ١٠یونس: ) ٨(
  .١٤٤، ١٤١/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
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١٨١ 
 

 لثالفصل الثا
  

  اللف والنشر: رابعًا: 
   .)١(یعني البسط، والطي: نقیض النشر النشر ففي اللغةالطي، وأما  اللف لفة

: " أن یـذكر اثنـین فصـاعدًا ثـم یـأتي بتفسـیر ذلـك جملـة أما المقصود باللف والنشـر عنـد البالغیـین
   .)٢(یة الترتیب ثقة بأن السامع یرد إلى كل واحد منهم ما له"مع رعا

ــَدَك  (وقــد مثـل الزحیلــي لـه بقولــه تعـالى:  )٣(" فهـو فــي الحقیقـة جمــع ثـم تفریــق" – َوال َ َْعــْل يَ
َ  ُ نُِقَك َوال تَ ُْسْطَها ُ   الْ َْسِط َ تَْقُعَد َ لُوًما َ ُْسوًرا ولًَة إِ

ي: " یقـول الزحیلـ  )٤() َمْغلُ
 إلــىلــف ونشــر مرتــب، أعــاد لفــظ ملومــًا إلــى البخیــل، ولفــظ محســورًا  )َفَتْقُعــَد َمُلوًمــا َمْحُســوًرا(

عنقــك فتقعــد ملومــًا، وال تبســطها كــل  إلــىوكــأن المعنــى: وال تجعــل یــدك مغلولــة   )٥(اإلســراف"
  .البسط فتقعد محسوراً 

َ  َعلَيِْهْم (ومن ذلك أیضًا قولـه تعـالى:  – يـَن َو َِذا ُ تْ ِ يـَن َ َفـُروا  ِ   ِ
آيَاُ نَا بَ  نَاٍت قَاَل ا  

ْحَسـُن نَـِدي ا
َ
ي  الَْفِر َقْ ِ َخْ ٌ َمَقاًمـا َوأ

َ
ْضـَعُف  ( )٦() آَمنُوا أ

َ
َمـْن ُهـَو َ   َمَ نًـا َوأ

ـــًدا وأحســـن (والثـــاني إلـــى ) خیـــر مقامـــاً (" لـــف ونشـــر مرتـــب، حیـــث رجـــع األول إلـــى )٧()ُجنْ
  .)٨(")ندیا

ُغـوا ِمـْن  (نـه قولـه تعـالى: وم – َهاَر ِل َْسُكنُوا ِ يِه َوِ َ ْتَ يَْل َوا   ُ ُم ا ل  َوِمْن رَْ َِتِه َجَعَل لَ
یقول الزحیلي: " لف ونشر مرتب، ذكـر اللیـل والنهـار، ثـم أعـاد السـكن إلـى اللیـل،  )٩() فَْضِلهِ 

 -ســبحانه وتعــالى -ابق أن اهللاویتضــح مــن الكــالم الســ )١٠(وابتغــاء الــرزق إلــى النهــار بالترتیــب"

                                                           
  .٣٨٢/ ٥انظر لسان العرب: ابن منظور، ) ١(
مطابع ، ١٢٩/ ٧نهایة األرب في فنون األدب: أحمد عبد الوهاب النویري، تحقیق: أحمد المزین، ج ) ٢(

  كوستاتوماس وشركائه، القاهرة.
  .٢١٢/ ٢الطراز: العلوي، ج) ٣(
  .٢٩/ ١٧اإلسراء: ) ٤(
  .٥٠/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٧٣/ ١٩مریم: ) ٦(
  .١٩/٧٥مریم: ) ٧(
  .١٤٩/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٧٣/ ٢٨القصص: ) ٩(
  .١٥٢/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٨٢ 
 

 لثالفصل الثا

من فضله بالنهار في سكون، وابتغاء الرزق للنهار، أي لتسكنوا في اللیل، ولتبتغوا لجعل اللیل ل
  .السعي للمعاش

بَْت َ ُمـوُد وََ ٌد بِالَْقارَِعـِة ( (ومـن ذلـك أیضـًا قولـه تعـالى:  – ْهِلُكوا  )٤َكذ 
ُ
ـأ ـا َ ُمـوُد فَ م 

َ
فَأ

ِة ( اِ يَ ةٍ ) وَ ٥بِالط  َ ٍ َ ِ يَ ْهِلُكوا بِِر ٍح َ ْ
ُ
ا َ ٌد فَأ م 

َ
" لـف ونشـر مرتـب، فقـوم ثمـود  )١() أ

أهلكوا بالصیحة الطاغیة، أي المجاوزة للحد، حد الصیحات من الهول، وأمـا عـاد فـأهلكوا بـریح 
 ومـن كـالم الزحیلـي هـذا نفهـم بـأن اآلیـة قـد )٢(باردة تحرق ببردها كإحراق النار، شدیدة الهبوب"

 .)وأما عاد( )فأما ثمود(والنشر جاء في قوله ) كذبت ثمود وعاد( احتوت على لف في قوله

اِر  َُهْم ِ يَها َزِ ٌ  وََشِهيٌق (ومنه قوله تعالى في سورة هود:  – ِ  ا   يَن َشُقوا فَ ِ
ا ا   م 

َ
 ( )٣()فَأ

يَن ِ يَها مَ  ِة َخاِ ِ ِ  اْ َن  يَن ُسِعُدوا فَ ِ
ا ا   م 

َ
َك َوأ رُْض إِال  َما َشاَء َر  

َ
َماَواُت َواْأل ا َداَمِت ا س 

یقـول الزحیلـي: " فیـه لـف ونشـر مرتـب، حیـث خلـود أهـل الجنـة فـي  )٤()َ َطاًء َ ْ َ َ ْـُذوٍذ 
الجنة، وأهل النار في النار ثابـت بنصـوص القـرآن العدیـدة، وأمـا االسـتثناء بالمشـیئة هنـا، فیـراد 

إن  (وت واالستمرار، وعبـر بـذلك لبیـان أن هـذه القضـایا بمشـیئة اهللا تعـالى به الداللة على الثب
 .)٥(أي من غیر اعتراض أحد " )ربك فعال لما یرید

ْن (ومن ذلك أیضًا قوله تعـالى:  –
َ
رَْدُت أ

َ
ْحِر فَأ َ نَْت  َِمَساِكَ  َ ْعَملُوَن ِ  اْ َ ُة فَ ِفينَ ا ا س  م 

َ
أ

ِ يبََها َوَ َن َوَراَءُهمْ 
َ
ٍة َغْصبًا ( أ ُخُذ ُ   َسِفينَ

ْ
ْ ِ ٧٩َ ِلٌك يَأ بََواُه ُ ْؤِمنَ

َ
َ َن أ ا الُْغَالُم فَ م 

َ
) َوأ

ْن يُْرِهَقُهَما ُطْغيَانًا َوُ ْفًرا(
َ
َخِش نَا أ ـَرَب ٨٠فَ قْ

َ
ا ِمنُْه َزَ ًة َوأ ُهَما َخْ ً ْن ُ بِْد َُهَما َر  

َ
رَْدنَا أ

َ
) فَأ

ا ا ِْ ٨١رُْ ًا ( م 
َ
ةِ ) َوأ َ َن ِلُغَالَمْ ِ يَ ِيَمْ ِ ِ  ا َْمِدينَ " لف ونشر مرتب بعد ذكـر  )٦() َداُر فَ

 .)٧(ركوب السفینة، وقتل الغالم، وبناء الجدار"
  

  

  

                                                           
  .٤/ ٦٩: الحاقة) ١(
  .٨٧، ٨٢/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .١٠٦/ ١١هود: ) ٣(
  .١٠٨/ ١١هود: ) ٤(
  .١٤٧، ١٤٦/ ١٢ة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقید) ٥(
  .٨٢/ ١٨الكهف: ) ٦(
  .٦/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٨٣ 
 

 لثالفصل الثا

  تأكید المدح بما یشبه الذم:  خامسًا: 
ُیعد هذا اللون من علم البدیع، وقد ذكره العلوي في التوجیه فقال: " وأما في مصطلح علماء 

لبیــان فهــو أن یكــون الكــالم لــه وجهــان، ثــم إنــه یــرد فــي البالغــة علــى اســتعمالین... األول أن یؤكــد ا
المــدح بمــا یكــون مشــبهًا للــذم بــأن تنفــي عــن الممــدوح وصــفًا معینــًا ثــم تعقبــه باالســتثناء فتــوهم أنــك 

  ، )١(اســـــتثنیت مـــــا یـــــذم بـــــه فتـــــأتي بمـــــا مـــــن شـــــأنه أن یـــــذم بـــــه وفیـــــه المبالغـــــة فـــــي مـــــدح الممـــــدوح"
وقــد ســمى أســامة بــن المنقــذ هــذا اللــون مــن البــدیع الرجــوع واالســتثناء فقــال: " هــو أن تــذكر شــیئًا ثــم 

  .)٢(ترجع عنه"

ِ يًما ( (ومن ذلك قوله تعالى:  –
ْ
 )٣()) إِال  ِ يًال َسَالًما َسَالًما٢٥َال  َْسَمُعوَن ِ يَها لَْغًوا َوَال تَأ

لذم، ألن السالم لیس من جنس اللغو والتـأثیم، ثـم أثنـى یقول الزحیلي: " تأكید المدح بما یشبه ا
ویفســر الزجــاج اآلیــة بقولــه: " اللغــو: مــا یلغــى مــن الكــالم ویــؤثم فیــه،  )٤(علــیهم بإفشــاء الســالم"

فقــد جــاء بصــفة ذم منفیــة، ثــم أعقبهــا بــأداة  )٥( وســالما: اســم جــامع لخیــر متضــمن للســالمة.."
دها صـــفة ذم أخـــرى، فجـــاء بصـــفة مـــدح تأكـــد المـــدح اســـتثناء لتـــوهم الســـامع أن مـــا ســـیأتي بعـــ

  السابق.

وهكذا فإن هذا اللـون مـن البـدیع ورد فـي اآلیـات المكیـة علـى نحـو مـا فسـر الزحیلـي بطریـق 
اســتثناء صــفة مــدح مــن صــفة ذم منفیــة، مــع العلــم بــأن تأكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم قــد یــأتي بطریــق 

ح أخـرى منهـا، وهـو مـا لـم أجـده فـي اآلیـات المكیـة آخر، وذلك بإثبات صفة مدح واستثناء صفة مـد
كما فسرها الزحیلي في كتابه، كما لم أجد تأكیـد الـذم بمـا یشـبه المـدح، ولعـل ذلـك یرجـع إلـى حـرص 
الدین الجدید على تغییر بعض المفاهیم الخاطئة في ذهن الجاهلیین فجاءت اآلیات المكیة لتأكد أن 

  یة أصبح مع اإلسالم مدحًا.ما یعتقد أنه ذم في العقلیة الجاهل
  

  

  

  

  

                                                           
  .١٣٦الطراز: العلوي، ص) ١(
یة، ، دار الكتب العلم١٧٧البدیع في البدیع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، تحقیق: عبد علي مهنا، ص) ٢(

  .١بیروت، ط
  .٢٦/ ٥٦الواقعة: ) ٣(
  .٢٤٦/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٧٥/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٥(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٨٤ 
 

 لثالفصل الثا

  التقسیم: سادسًا: 
" أن تقســــم الكــــالم قســــمة مســــتویة تحتــــوي علــــى جمیــــع أنواعــــه ال یخــــرج منهــــا جــــنس مــــن    

وقــد یطلــق التقســیم علــى أمــرین آخــرین أولهمــا: أن ُتســتوفى أقســام الشــيء، وثانیهمــا: أن  )١(أجناســه"
وقد مثل الزحیلي في تفسـیره لآلیـات المكیـة   )٢(ه"تذكر أحوال الشيء مضافًا إلى كل منها ما یلیق ب

   .للتقسیم الذي یستوفي أقسام الشيء

ُكوَر ( (وذلك في قوله تعالى:  – ْو يُـَزو ُجُهْم ٤٩َ َهُب  َِمْن  ََشاُء إِنَاثًا َوَ َهُب  َِمْن  ََشاُء ا  
َ
) أ

قول الزحیلي: " فیها ما یسمى بالتقسیم، حیـث ی  )٣( ) ُذْكَرانًا َو ِنَاثًا َوَ َْعُل َمْن  ََشاُء َعِقيًما
فقــــط، أو یجعــــل لهــــم الــــذكور  اً ن اهللا المالــــك یهــــب ویمــــنح بعــــض النــــاس إناثــــًا فقــــط، أو ذكــــور إ

والمعنى یجعل أحوال العباد في األوالد ، واإلناث، أو یجعل من یشاء عقیمًا، فال یلد وال یولد له
تقـدیم اإلنـاث؛ لتكثیـر النسـل وتطیـب قلـوب  أربعة أصناف مختلفة على مقتضى المشیئة، ولعـل

  .  )٤(اآلباء، والتكریم واالهتمام ردًا على العرب الذین یعدونهن بالبالء"
  

  

  

   المبالغة :سابعًا: 

. " واعلـم أن المعنـى إذا زاد عـن )٥(من " بالغ فالن في أمري: إذا لم یقصـر فیـه " المبالغة في اللغة
ألفاظه في كتبهم، فسماه قوم: اإلفراط، والغلو، واإلیغال، والمبالغـة، التمام سمي مبالغة، وقد اختلفت 

، والمبالغة أصناف وأقسام فمنها )٧(المبالغة قدامة بن جعفرى والذي أسم )٦(وبعضه أرفع من بعض"
اإلغـراق، ومنهـا الغلـو، ومنهــا اإلیغـال وكلهـا " راجعــة إلـى دعـوى المــتكلم للوصـف اشـتدادًا أو ضــعفًا 

 اً وأیـ )٨(ما یسلمه العقل ویستقر بـه، وذلـك المقـدار إمـا ممكـن فـي نفسـه أو غیـر ممكـن" على ما فوق
   .كان األمر فإن الزحیلي وفي تفسیره لآلیات المكیة ذكر المبالغة وفسرها دون بیان نوعها

                                                           
  .٣٧٥الصناعتین: أبو هالل العسكري، ص: ) ١(
  .٢٣٠جواهر البالغة: أحمد الهاشمي،  ) ٢(
  .٥٠/ ٤٢الشورى: ) ٣(
  .٩٨، ٩٧/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٥٨/ ١انظر لسان العرب: ابن منظور، ج) ٥(
 .١٥٥البدیع في البدیع :  أسامة بن منقذ، ص: ) ٦(
  .١٤٧انظر تحریر التحبیر: ابن أبي اإلصبع المصري، ص: ) ٧(
  .٢٣١المصباح: ابن الناظم، ص: ) ٨(



  احملسنات البديعية عند الزحيلي
 

١٨٥ 
 

 لثالفصل الثا

نـَزَل  (ومن ذلك تفسـیره لقولـه تعـالى:  –
َ
َ َحق  قَْدرِهِ إِْذ قَا ُواْ َما أ ـ  َوَما قََدُرواْ ا   ٍ ََ  

َ َ ُ ا  
ءٍ  ن َ ْ نـزول شـيء مـن الـوحي علـى أحـٍد مـن الرسـل،  همیقول الزحیلي: " مبالغة إنكـار  )١() م 

ومنكـــري الـــوحي إمـــا طائفـــة مـــن الیهـــود وٕامـــا قـــریش، ویقـــول ابـــن كثیـــر فـــي هـــذا بـــأن الیهـــود ال 
ال محمد صلى اهللا ینكرون إنزال الكتب من السماء، أما قریش والعرب قاطبة كانوا ینكرون إرس

  .)٢(علیه وسلم؛ ألنه من البشر"

َك َ ُفـوٌر رَِحـيمٌ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – إِن  َر  
" غفـور  )٣() َ َمْن اْضُطر  َ ْ َ بَاٍغ َوال َ ٍد فَ

 .)٤(ورحیم من صیغ المبالغة، أي كثیر المغفرة والرحمة"

ُ ْم ِمْدَراًرايُرِْسِل ا س   (ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في سورة هود:   –   )٥() َماَء َعلَيْ

نكــم إذا اســتغفرتم وتبــتم یرســل اهللا علــیكم مطــرًا كثیـــرًا إیقــول الزحیلــي: " مــدرارًا للمبالغــة، حیــث 
وقــد وضــح (مفعــال) علــى وزن یفیــد المبالغــة فــي الشــيء (مــدرارا)  فقــد جــاءت كلمــة )٦(متتابعــًا"

 .الزحیلي أن المقصود من ذلك المبالغة

وِء إِال  َما رَِحـَم َر   إِن  َر    (تعالى:  ومنه قوله  – اَرٌة بِا س  م 
َ
ْفَس َأل ُئ َ ْفِ  إِن  ا   بَر 

ُ
َوَما أ

یقـول الزحیلــي: " أمــارة: مـن صــیغ المبالغــة، علـى وزن فعــال، مبالغــة فــي  )٧() َ ُفــوٌر رَِحــيمٌ 
لــة بــالطبع للشــهوات ن كــل نفــس میاإوصــف الــنفس باالنــدفاع نحــو المعاصــي والمهالــك، حیــث 

واألهواء، إال النفس التي عصمها اهللا من االنـزالق فـي المعاصـي، ووفقهـا لالسـتقامة وتلـك هـي 
 .)٨(نفس األنبیاء، وسیرة الُصلحاء"

ارٌ  (ومنه قوله تعالى:  – ِ ال ُ ُْصوَها إِن  اِإل َْساَن لََظلُوٌم َكف  وا نِْعَمَت ا   "َظُلوٌم  )٩()َو ِْن َ ُعد 
صــیغة مبالغــة علــى وزن فعــول وفعــال، أي كثیــر الظلــم لنفســه بالمعصــیة وٕاغفــال شــكرها،  فَّــارٌ كَ 

  .)١٠(وكثیر الكفر والجحود لنعمة ربه "

                                                           
  .٩١/ ٦ام: األنع) ١(
  .٢٨٨، ٢٨٦/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .١٤٥/ ٦األنعام: ) ٣(
  .٧٨/ ٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٥٢/ ١١هود: ) ٥(
  .٨٧/ ١٢ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي،) ٦(
  .٥٣/ ١٢یوسف: ) ٧(
  .١٣/٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٣٤/ ١٤إبراهیم: ) ٩(
  .٢٥٤/ ١٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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١٨٦ 
 

 لثالفصل الثا

ـا (ومن ذلك أیضـًا قولـه تعـالى:  – يًقا نَِ ي  ُه َ َن ِصـد  "  )١( ) َواْذُكْر ِ  الِْكتَاِب إِبَْراِهيَم إِنـ 
غ فــي الصــدق، وهــو الــذي یكــون عادتــه الصــدق، أو كثیــر الصــدیق: صــیغة مبالغــة، أي المبــال

وقد فسرها الزجاج في تفسیره فقال: " الصدیق: اسم  )٢(التصدیق بالحق حتى یصیر مشهورًا به"
للمبالغـة فـي الصـدق، ویقـال لكـل مـن صــدق بتوحیـد اهللا وأنبیائـه وعمـل بمـا ُیصـدق بـه صــدیق، 

  .)٣(ومن ذلك سمي أبو بكر الصدیق"

ِر ُ ْم آيَاِ  فََال  َْستَْعِجلُونِ  (قوله تعـالى:  ومنه أیضاً  –
ُ
 )٤() ُخِلَق اْإلِ َْساُن ِمْن َعَجٍل َسأ

یقــول الزحیلــي: " مبالغــة فــي وصــف اإلنســان، جعــل اســتعجاله كأنــه مخلــوق مــن العجــل نفســه، 
  .)٥(كقول العرب لمن الزم اللعب: هو من لعب"

ْ  (ومن ذلك قولـه تعـالى:  – ى يَْوَمئٍِذ  ِلُْمْجـِرِم َ يَْوَم يََرْوَن ا  َ َة َال  ُْ َ " مبالغـة  )٦() َمَالئِ
، ومنـه قولـه )٧(بنفي الجنس، والمعنى: ال یبشر یومئذ المجرمون، وعدل عنه إلى ذلـك للمبالغـة"

ِ يمٍ  (تعـالى: 
َ
اٍك أ ف 

َ
ُل َ َ ُ   أ " كالهمـا صـیغة مبالغـة علـى ورن فعـال وفعیـل، أي  )٨( ) َ َ  

  .)٩(كذب كثیر الفجور"كثیر ال

ـِه  (تعالى: اهللا سبحانه و  ومن ذلك أیضًا قول – ْ َ ٍء َو ِ ُكـوُت ُ   َ ْ ي  ِيَِدهِ َ لَ ِ
َحاَن ا   فَُسبْ

ویقـول  )١١(یقـول الزحیلـي: " صـیغة مبالغـة مـن الُملـك، أي الملـك الواسـع التـام" )١٠() تُرَْجُعونَ 
ملكـوت أبلـغ فـي اللغـة مـن الُملـك؛ ألن الـواو والتـاء الزجاج: " والملكـوت بمنزلـة الُملـك، إال أن ال

  .)١٢(تزادان للمبالغة"

                                                           
  .٤١/ ١٩مریم: ) ١(
  .١١٠، ١٠٢/ ١٦وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ) ٢(
  .٢٧٠/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ج ) ٣(
  .٣٧/ ٢١األنبیاء: ) ٤(
  .٥١/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٢٢/ ٢٥الفرقان: ) ٦(
  .٤٣/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
  .٢٢٢/ ٢٦الشعراء: ) ٨(
  .٢٤٠/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
  .٨٣/ ٣٦یس: ) ١٠(
  .٥٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١١(
  .٢١٤/ ٢معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، ) ١٢(
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 لثالفصل الثا

" ...وصـیغة المبالغـة علـى وزن فعـول  )١() إِن  اإل َْساَن لََكُفوٌر ُمِبـ ٌ  (ومنـه قولـه تعـالى:  –
وفعیل، حیث إن اإلنسان جحود نعم ربه جحودًا بینًا، یقابل وضوح النعمة، فیكـون الجحـود مـن 

  .)٢("أبین الكذب

ِ ٌ (وعلى هذا النحو جـاء قولـه تعـالى:  –
َ
اٌب أ یقـول الزحیلـي: " صـیغة مبالغـة  )٣() بَْل ُهَو َكذ 
  . )٤(على وزن فعال وفعل، أي كثیر الكذب، عظیم البطر"

وهكذا  وبعـد مـا تـم قولـه عـن المبالغـة وأقسـامها یتضـح لنـا أنهـا وثیقـة الصـلة باإلطنـاب، فكثیـر 
ضـــمن المبالغــة، والعكـــس صــحیح، وخصوصـــُا اإلطنــاب بالزیـــادة،  مــن شــواهد اإلطنـــاب تــدخل

واإلطناب بالتكرار، واإلطناب باالحتراس، واإلطناب باإلیغال، ولذا آثرت أن أقصر حـدیثي فـي 
ه أعطـى اللفـظ مسـماه نـالمبالغة على األصناف التي صرح الزجاج فیها بلفظ المبالغة، بمعنـى أ

  االصطالحي عند علماء البدیع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .١٥/ ٤٣الزخرف: ) ١(
  .١٣٠، ١٢٨/ ٢٥المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج التفسیر) ٢(
  .٢٥/ ٥٤القمر: ) ٣(
  .١٦٥/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
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 لثالفصل الثا

  المبحث الثاني
  المحسنات اللفظیة 

  الجناس: أوًال: 
" وهو أن تجيء الكلمة ُتجانس ُأخرى فـي بیـت شـعر وكـالم، ومجانسـتها لهـا أن تشـبهها فـي تـألیف  

وقد خلص علماء البالغة إلى تعریف شامل للجناس وهو قولهم: " هو تشـابه الكلمتـین  )١(حروفها.."
ویســـمیه الـــبعض التجنـــیس، والتجـــانس، والمجانســـة، وقـــد ورد  )٢(نـــى"فـــي اللفـــظ، واختالفهمـــا فـــي المع

الجناس في تفسیر الزحیلي لآلیات المكیة بنـوعین الجنـاس النـاقص، وجنـاس االشـتقاق، أمـا الجنـاس 
   .الناقص هو ما اختلف فیه اللفظان في عدد الحروف

َمَراِت  (وذلك نحو قوله تعـالى:  –  )٤(لزحیلـي: " فیهمـا جنـاس نـاقص"یقـول ا )٣() ُ ِ ِمْن ُ   ا  
  .ن الزیادة كانت بحرف واحد في نهایة كلمة كليإحیث 

َهَواِت فََسوَْف  (ومنه قوله تعالى:  – بَُعوا ا ش  َالَة َوا   َضاُعوا ا ص 
َ
ٌف أ َف ِمْن َ ْعِدِهْم َخلْ َخلَ فَ

ا ء خلـف سـوء مـن بعـد بینهما" جناس ناقص لتغیـر الحركـات والشـكل، أي فجـا )٥() يَلَْقْوَن َ ي 
أولئك السعداء وهو األنبیاء علیهم السالم وأتباعهم القائمون بحدود اهللا وأوامره، المؤدون فرائض 

 .)٦(اهللا، التاركون لزواجره"

َك بَِصً ا (وشبیه من ذلك قوله تعالى:   – تَْصِ ُوَن َوَ َن َر  
َ
) أتصبرون(یقول الزحیلي: " )٧() أ

 .)٨(اقص، لتقدیم بعض الحروف، وتأخیر بعضها"بینهما جناس ن(بصیرًا) 

" جنـاس نـاقص، األول مـن القـول،  )٩()قَاَل إِ   ِلَعَمِلُ ْم ِمْن الَْقاِلَ   (منـه قولـه تعـالى: و  –
  .)١٠(والثاني من الِقلى مصدر َقَلى، أبغض بغضًا شدیدًا "

                                                           
  .٢٥كتاب البدیع: ابن المعتز، ص: ) ١(
  م.٢٠٠٥ه، ١٤٢٦ام ، ع٤، ط٢٧٩من بالغة القرآن: د. محمد علوان، د. نعمان علوان، ص) ٢(
  .٦٩/ ١٦النحل: ) ٣(
  .١٦٧/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٥٩/ ١٩مریم: ) ٥(
  .١٣١، ١٣٠/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٠/ ٢٥الفرقان: ) ٧(
  .٣٨/ ١٩لشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة وا) ٨(
  .١٦٨/ ٢٦الشعراء: ) ٩(
  .٢٠٤/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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رَْسلْنَا ِ يِهْم ُمنِْذرِ  (وشبیه من ذلك قولـه تعـالى:  –
َ
ـُة ٧٢ َن (َولََقْد أ بَ َف َ َن َ قِ ) فَاْ ُظْر َكيْ

بینهمـا جنـاس نـاقص، یـراد بـاألول الرسـل، وبالثـاني  )اْلُمْنـَذِرینَ ( )ُمْنـِذِرینَ ("  )١() ا ُْمنَْذِر نَ 
  .)٢(األمم"

ــتُْم (ومنـه قولــه تعــالى:  – ــا ُكنْ َغــْ ِ اْ ـَـق  َو َِم ــتُْم َ ْفرَُحــوَن ِ  األرِْض بِ َذِلُ ــْم بَِمــا ُكنْ
ن إحیـــث  )٤(بینهمــا جنــاس نــاقص" )َتْمَرُحـــونَ ( )َتْفَرُحــونَ (یقــول الزحیلــي: "  )٣()ْمرَُحـــونَ  َ 

 .ن قد وقعا في وسط الكلمةیلمختلفن ایالحرف

ي  َعِتيـٌد ( (وشبیه من ذلـك قولـه تعـالى:  – َم ُ    )٢٣َوقَاَل قَِر نُُه َهَذا َما َ َ ـا ِ  َجَهـن  لِْقيَ
َ
أ

اٍر َعِنيـدٍ  ن إحیـث  )٦(جنـاس نـاقص لتغـایر حرفـي النـون والتـاء" )َعِنیـدٍ ( )َعِتیـدٌ ("  )٥() َكف 
  .ن وقعا في وسط الكلمةین المختلفیالحرف

َك بَِمْجنُوٍن ( (ومنه قوله تعالى:  – نَْت بِِنْعَمِة َر  
َ
ْجًرا َ ْ َ َ ْمنُونٍ ٢َما أ

َ
"   )٧() ) َو ِن   ََك َأل

 . )٨(نهما الختالف الحرف الثاني"جناس ناقص بی )َمْمُنونٍ ( )َمْجُنونٍ (

اِق ( (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  – اُق بِا س  ِت ا س 
ف  َك يَْوَمئٍِذ ا َْمَسـاُق ٢٩َواْ َ َ  َر    )٩() ) إِ

اُق (یقـول الزحیلـي: "  یـة عـن حیـث زادت الثان )١٠(بینهمـا جنـاس نـاقص" )ا َْمَسـاُق (و  )ا س 
 .األولى بحرف في أول الكلمة

یقـول الزحیلـي بینهمـا: " جنـاس نـاقص أو غیـر  ) َو ٌْل ِلُ   ُهَمَزٍة  َُمَزةٍ  (لـه تعـالى: ومنـه قو   –
 ن وقعا في أول الكلمتین. ین المختلفین الحرفإتام" حیث 

  

                                                           
  .٧٣/ ٣٧الصافات: ) ١(
  .٩٧/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٧٥/ ٤٠غافر: ) ٣(
  .١٦١/ ٢٤لمنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر ا) ٤(
  .٢٤/ ٥٠ق: ) ٥(
  .٢٩٩/ ٢٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٣/ ٦٨القلم: ) ٧(
  .٤٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٣٠/ ٧٥القیامة: ) ٩(
  .٢٧٠/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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قَْد َجاَءُ ْم  (أما جناس االشتقاق وهو أن یكون للكلمتین أصل واحد في اللغة كقوله تعالى:  –
ْفِسـِه بََصائُِر ِمْن َر  ُ ْم  َ  ـ فَِلنَ بَْ َ

َ
بینهمـا  )بصـائر وأبصـر(یقـول الزحیلـي: "  )١()َمـْن أ

ن البصــائر هــي البینــات والحجــج التــي اشــتمل علیهــا القــرآن الكــریم، أمــا إجنــاس اشــتقاق، حیــث 
ع بینهمــــا األصــــل ن الكلمتــــین یجمــــإحیــــث  )٢(البصــــر فهــــو الــــذي نــــدرك بــــه األشــــیاء الحســــیة"

  .االشتقاقي الواحد

ـَد (ى: ــــالــتعومنـه قولـه  – َما َطـائُِرُهْم ِعنْ َال إِ  
َ
وا بُِموَ  َوَمْن َمَعُه أ ُ ٌة َ ط    َو ِْن تُِصبُْهْم َس  ئَ

 ِ   .ن أصلهما واحدإحیث   )٤(بینهما جانس اشتقاق" )َطاِئُرُهمْ (و )َیطَّیَُّروا("   )٣() ا  

حْ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة یـونس:  –
َ
يَن أ ِ َسنُوا اْ ُْسـَ  َوِزَ ـاَدٌة َوال يَْرَهـُق  ِ  

ونَ  ِة ُهْم ِ يَها َخاِ ُ ْصَحاُب اْ َن 
َ
وَ َِك أ

ُ
 )أحسنوا الحسنى ("  )٥( ) وُُجوَهُهْم َ َ ٌ َوال ِذل ٌة أ

هم ؤ ن الذین أحسنوا العمل في الدنیا باإلیمان والعمـل الصـالح جـزاإبینهما جناس اشتقاق، حیث 
  .وا والحسنى ذات أصل اشتقاقي واحدمن أحسن فكلٌّ  )٦(اآلخرة" في الدار جنةال

ُ َوُهـَو  (وعلى هذا النحـو جـاء قولـه تعـالى:  – ُ ـَم ا   َ َْك َواْصِ ْ َح   َ ْ َوات ِبْع َما يُوَ  إِ
بینهمـا جنـاس اشـتقاق، حیـث یقضـي اهللا بالفصـل  )الحاكمین( )یحكم(" )٧() َخْ ُ اْ َاِكِم َ 

بـین المكـذبین فینصـرك علـیهم ویحقـق لـك الغلبـة، وهـو أعـدل الحكـام وأحكمهـم، ویقضـي بینك و 
تـــین ذات  أصـــل اشـــتقاقي مـــن الكلم فكـــلٌّ  )٨(بالعـــدل التـــام والحكمـــة الصـــحیحة والواقـــع الحقیقـــي"

  .واحد

                                                           
  .١٠٤/ ٦األنعام:  ) ١(
  .٣١٩/ ٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .١٣١/ ٧األعراف: ) ٣(
  .٥٨/ ٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٦/ ١٠یونس: ) ٥(
  .١٥٣، ١٥١/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١٠٩/ ١٠یونس: ) ٧(
  .٢٨٧، ٢٨٥/ ١١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
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 لثالفصل الثا

ِ َمْكُرُهْم َو ِْن َ َن َمكْ  (ومنه قولـه تعـالى:  – ُرُهْم ِلَ ُوَل ِمنُْه َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُهْم وَِعنَْد ا  
بَاُل  ن هؤالء الذین سكنوا في مساكن الذین ظلمـوا أنفسـهم إ" فیه جناس اشتقاق، حیث  )١() اْ ِ

لم تتغیر حالهم عن حال من سبقهم، فإنهم مكروا مكرهم جهـد طـاقتهم فـي إبطـال الحـق وتقریـر 
  .ألصل االشتقاقي الواحدحیث یجمع بین مكروا ومكرهم ا ) ٢(الباطل"

َ  َحـ    (تعـالى: سبحانه و ومنه أیضًا قوله  – ِ 
ـا ُمَعـذ  ْخـَرى َوَمـا ُكن 

ُ
َوال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

   )٣( )َ بَْعَث رَُسوالً 

 )٤(یقول الزحیلي: " تزر وازرة بینهما جناس اشـتقاق، أي ال تحمـل نفـس آثمـة وزر نفـس أخـرى"
 .أصلهما واحد من كلمة تزر، وكلمة وازرة فكلٌّ 

رَْحـُم  (تعـالى: سـبحانه و وشبیه من ذلك قوله  –
َ
نَْت أ

َ
ِ َ ا     َوأ    َ س 

َ
ُه   ي وَب إِْذ نَاَدى َر  

َ
َو 

اِ ِ َ  ـــر  ن الكلمتـــین إحیـــث  )٦(یقـــول الزحیلـــي: "أرحـــم الـــراحمین فیهـــا جنـــاس اشـــتقاق" )٥() ا 
  .أصلهما واحد

نْـَت َخـْ ُ  َوقُْل  (تعالى: سبحانه و  وعلى هذا النحو جاء قوله –
َ
ـاَرً  َوأ ًال ُمبَ نِْزلِْ  ُمـْ َ

َ
رَب  أ

ِل َ    )٧() ا ُْمْ ِ

  .ن اللفظین أصلهما واحدإحیث  )٨(یقول الزحیلي: " أنزلني منزًال جناس اشتقاق"

نَْت ِمْن الَْ فِِر نَ (ومنـه قولـه تعـالى:  –
َ
" وفعلـت فعلتـك  )٩() َوَ َعلَْت َ ْعلَتََك ال ِ  َ َعلَْت َوأ

  .وهذا یعني أن أصلهما واحد )١٠(جناس اشتقاق، الختالف الشكل واتحاد الحروف"

                                                           
  .٤٦/ ١٤إبراهیم: ) ١(
  .٢٧٥، ٢٧٠/ ١٣هج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمن) ٢(
  .١٥/ ١٧اإلسراء: ) ٣(
  .٣١/ ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٨٣/ ٢١األنبیاء: ) ٥(
  .١٠٨/ ١٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٢٩/ ٢٣المؤمنون: ) ٧(
  .٣١/ ١٨نیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر الم) ٨(
  ١٩/ ٢٦الشعراء: ) ٩(
  .١٢٧/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
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ـونَ  (وشبیه مـن ذلـك قولـه تعـالى:  – ـٍب يَنَقِلبُ ي  ُمنَقلَ
َ
يَن َظلَُموا أ ِ

" منقلـب  )١() وََسيَْعلَُم ا  
  .أصل واحد تن الكلمتین ذاإحیث  )٢(ینقلبون بینهما جناس اشتقاق"

ـب  الَْفـرِِح َ  (: ومنه أیضـًا قولـه تعـالى – َ ال ُ ِ یقـول  )٣( )إِْذ قَاَل َ ُ قَْوُمُه ال َ ْفَرْح إِن  ا  
  .ألن اللفظین أصلهما واحد )٤(جناس اشتقاق" (ال تفرح) (الفرحین) الزحیلي: "

ْ ـتُْم َ ْرُُجـونَ  (قولـه تعـالى:  ومنـه –
َ
رِْض إَِذا أ

َ
یقـول  )٥() ُ م  إَِذا َدَ ُ ـْم َدْعـَوًة ِمـْن األ

  .ن كًال من الكلمتین أصلهما واحدأل )٦(الزحیلي: " دعاكم دعوة بینهما جناس اشتقاق"

لُْقوُه ِ  اْ َِحيمِ  (ومنه أیضًا قوله تعالى:  –
َ
" ابنوا لـه بنیانـًا بینهمـا  )٧() قَا ُوا اْ نُوا َ ُ بُ ْيَاناً فَأ

االشــتقاقي الواحــد، ومنــه قولــه  األصــل )بنیانــاً (و  )ابنــوا(حیــث یجمــع بــین  )٨(جنــاس اشــتقاق"
ةٌ  (تعـالى:  ـا َحَسـنَ ْ يَ ْحَسنُوا ِ  َهِذهِ ا  

َ
يَن أ ِ بینهمـا جنـاس  )حسـنة( )أحسـنوا("  )٩()  ِ  

  .ألن أصل الكلمتین واحد )١٠(اشتقاق"

ةٍ  (وشبیه من ذلك قولـه تعـالى:  – ُ ْم ِمـْن ُ ِصـيبَ َصـابَ
َ
یقـول الزحیلـي: " جنـاس  )١١() َوَما أ

  .الكلمتین ذات األصل االشتقاقي الواحد إنحیث  )١٢(اشتقاق"

ــافَِس  (قولــه تعــالى فــي ســورة المطففــین:  أیضــاً  ومنــه – ــَك فَلْيَ َنَ ــٌك َوِ  َذ ِ ِختَاُمــُه ِ ْس
  )١٣() ا ُْمتَنَافُِسونَ 

                                                           
  .٢٢٧/ ٢٦الشعراء: ) ١(
  .٢٤٠/ ١٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٧٦/ ٢٨القصص: ) ٣(
  .١٥٨/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٢٥/ ٣٠الروم: ) ٥(
  .٦٦/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٩٧/ ٣٧الصافات: ) ٧(
  .١٠٩/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .١٠/ ٣٩الزمر: ) ٩(
  .٢٦٢/ ٢٣التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
  .٣٠/ ٤٢الشورى: ) ١١(
  .٦٨/ ٢٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٢(
  .٢٦/ ٨٣المطففین: ) ١٣(
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ن كلمــــة یتنــــافس، وكلمــــة إحیــــث   )١(یقــــول الزحیلــــي: " فلیتنــــافس المتنافســــون جنــــاس اشــــتقاق"
  .واحدالمتنافسون أصلهما 

یقـول الزحیلـي: "بینهمـا  )٢( ) وََشاِهٍد َوَ ْشُهودٍ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى في سورة البروج:  –
 ن الكلمتین یجمع بینهما األصل االشتقاقي الواحد. إحیث   )٣(جناس اشتقاق"

اق، یقــول الزحیلـي: " بینهمــا جنــاس اشــتق )٤() َوَواِ ٍ َوَمــا َوَ َ  (وشـبیه مــن ذلــك قولـه تعــالى:  –
  .)٥(فكل من الوالد والولد مشتق من الوالد"

ـــى (ومنــه قولـــه تعـــالى:  – ـــَك  ِلْ ُْ َ ُ صـــل األیـــث ح )٧(" بینهمـــا جنـــاس اشـــتقاق" )٦() َونُ َ  
  .متین واحدلشتقاقي للكاال

ْحَ ِم اْ َـاِكِم َ  (ومنـه قولـه تعـالى:  –
َ
ـأ ُ بِ لَ َْس ا  

َ
یقـول الزحیلـي: " أحكـم الحـاكمین  )٨()أ

  ألن الكلمتین ذات أصل اشتقاقي واحد.  ؛ )٩(اشتقاق" جناس

  

  السجع:  ثانیًا: 
مــأخوذ مــن: " ســجع الرجــل إذا انطلــق بكــالم لــه فواصــل كقــوافي الشــعر مــن غیــر  الســجع فــي اللغــة

وزن.. یســجع ســجعًا فهــو ســاجع وســجاع وســجاعة والحمامــة تســجع ســجعًا إذا دعــت، وهــي ســجوع 
 .)١٠(وساجعة، وحمام ُسجع وسواجع"

                                                           
  .١٢٤/ ٣٠وهبه الزحیلي، ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج:) ١(
  .٣/ ٨٥البروج: ) ٢(
  .١٥٥/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٣/ ٩٠البلد: ) ٤(
  .٢٤٣/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .٨/ ٨٧األعلى: ) ٦(
  .١٨٨/ ٣٠والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة ) ٧(
  .٨/ ٩٥التین: ) ٨(
  .٣٠٣/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٩(
، مؤسسة ٢١٤العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومي وٕابراهیم السامرائي، ص: ) ١٠(

  م.١٩٨٨، ١األعلمي للمطبوعات، بیروت، ط
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" أن یكون مقاطع شطر األجزاء على سجع موافـق للـروي ومقـاطع شـطرها  والسجع عند أهل البدیع
  ومـــن العلمــــاء مــــن یفضــــل أن یطلــــق علیــــه  )١(اآلخـــر متداخلــــة للموافقــــة مســــجوعة وغیــــر مســــجوعة"

  ) ٢(فـــي القـــرآن مســـمى الفاصـــلة القرآنیـــة و "الفاصـــلة كلمـــة آخـــر اآلیـــة كقافیـــة الشـــعر وقرینـــة الســـجع"
ثبتــه، ومــنهم مــن أن فمــنهم مــن د ذكــر اإلمــام الســیوطي آراء العلمــاء فــي الســجع ووجــوده فــي القــرآوقــ
   .نفاه

ــا (وقـد أشــار الزحیلـي فــي تفسـیره للقــرآن المكــي إلـى الســجع فـي نحــو قولــه تعـالى:  – ْحنَ َو ـَـْو َ تَ
وا ِ يِه َ ْعرُُجوَن ( َماِء َ َظل  ـُن ) لََقا ُوا ١٤َعلَيِْهْم بَابًا ِمَن ا س  بَْصاُرنَا بَـْل َ ْ

َ
َرْت أ َما ُسك  إِ  

   .)٤(یقول الزحیلي: " یعرجون ومسحورون بینهما سجع" )٣()قَْوٌم َ ْسُحوُروَن 

ـ  (ومنـه قولـه تعـالى:  – َ ِ ْ
َ
ْو أ
َ
ْحـَر ِْن أ َغ َ َْمـَع اْ َ بْلُ

َ
بَْرُح َح   أ

َ
َو ِْذ قَاَل ُ وَ  ِلَفتَاُه ال أ

ا بَ ٦٠(ُحُقبًا  ً ا ) فَلَم  ْحِر َ َ ََذ َسِ يلَُه ِ  اْ َ َغا َ َْمَع بَ ِْنِهَما  َِسيَا ُحوَ ُهَما فَا   ا ٦١( لَ ) فَلَم 
ـا ٦٢َجاَوَزا قَاَل ِلَفتَاُه آتِنَا َغَداَءنَا لََقْد لَِقينَا ِمْن َسَفِرنَا َهَذا نََصبًا ( َو ْنَ

َ
يَْت إِْذ أ

َ
َرأ
َ
) قَاَل أ

إِ   
ْخَرِة فَ َ  ا ص  ـَذ َسـِ يلَُه ِ  إِ َ ْذُكـَرُه َوا  

َ
ْن أ

َ
يَْطاُن أ  َْساِ يُه إِال  ا ش 

َ
 َِسيُت اْ ُوَت َوَما أ

ْحِر َعَجبًا حیث  )٦(سجع یناسب أواخر اآلیات") (سربًا) (عجبًا) (حقباً یقول الزحیلي: " )٥() اْ َ
  .اتفقت الفواصل في حرف الروى

ـِه ِعلًْمـا َ ْعلَُم مَ  (وشبیه من ذلك قوله تعالى:  – يُطـوَن بِ يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهـْم َوال ُ ِ
َ
ا َ ْ َ أ

ـَل ُظلًْمـا (١١٠( وِم َوقَْد َخاَب َمْن َ َ َ   الَْقي  ) َوَمـْن َ ْعَمـْل ِمـَن ١١١) َوَ نَِت ا ْوُُجوُه  ِلْ
اِ َاِت َوُهَو ُ ْؤِمٌن فََال َ َاُف ُظلًْما َوَال َهْضًما سجع (ظلمًا) (هضمًا)  (علمًا)"  )٧() ا ص 

 حیث اتفقت أواخر الكلمات بحرف الروى.        )٨(مؤثر غیر متكلف"

                                                           
  .١٩٨المصباح: ابن الناظم، ص: ) ١(
  .١٨٨/ ٣اإلتقان: جالل الدین السیوطي، ج ) ٢(
  .١٥/ ١٥الحجر: ) ٣(
  .١٤/ ١٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٦٣/ ١٨الكهف: ) ٥(
  .٢٨٧ /١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١١٢/ ٢٠طه: ) ٧(
  .٢٨٣/ ١٦التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
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ُ م  َجَعلْنَاُه ُ ْطَفًة ِ   )١٢َولََقْد َخلَْقنَا اِإل َساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطٍ  ( (منـه قولـه تعـالى: و  –
َخلَ  )١٣قََراٍر َمِكٍ  ( ْطَفَة َعلََقًة فَ َخلَْقنَا ا ُْمْضَغَة ِعَظاماً ُ م  َخلَْقنَا ا   ْقنَا الَْعلََقَة ُ ْضَغًة فَ

ْحَسـُن اْ َـاِلِق َ 
َ
ُ أ ـارََك ا   بَ نَاُه َخلْقاً آَخـَر َ تَ

ْ
 َشأ

َ
َكَسْونَا الِْعَظاَم َ ْماً ُ م  أ یقـول  )١() فَ

  .)٢(سجع سائغ مقبول ال تكلف فیه"(طین) (مكین) (الخالقین)  الزحیلي: "

ُقوِن (  (لك قولـه تعـالى: وشبیه من ذ – ـا   نَا َر  ُ ـْم فَ
َ
ًة َواِحَدًة َوأ م 

ُ
ُ ْم أ تُ م 

ُ
 )٥٢َو ِن  َهِذهِ أ

يِْهْم فَرُِحوَن ( ْ َرُهْم بَ ْنَُهْم ُزُ راً ُ   ِحْزٍب بَِما َ َ
َ
ُعوا أ فََذرُْهْم ِ  َ ْمَرتِِهْم َحـ    )٥٣َ تََقط 

َمـا  )٥٤ِحٍ  (   
َ
َ َْسبُوَن  

َ
ـ َ أ ـِه ِمـْن َمـاٍل َوَ  ِ ُهْم بِ (فـاتنون)  یقـول الزحیلـي:  )٣() نُِمـد 

  .)٤(سجع مقبول ال تكلف فیه"(فرحون) (حین) (بنین) 
ْن  َـْم  َْسـَمْعَها (ومنه قوله تعالى في سورة لقمـان:  –

َ
ْكِ اً َكأ َ  َعلَيِْه آيَاُ نَا َو   ُ ْستَ َو َِذا ُ تْ

ُذَ يِْه َوقْر
ُ
ن  ِ  أ

َ
ِ ٍم (َكأ

َ
هُ بَِعَذاٍب أ ْ اُت  )٧اً فَ َ   اِ َاِت  َُهْم َجن  يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ

إِن  ا  
ِعيِم ( ا َوُهَو الَْعِز ُز اْ َِكـيُم  )٨ا   ِ َحق  يَن ِ يَها وَْعَد ا   یقـول الزحیلـي: "مراعـاة  )٥()َخاِ ِ

حیث جـاء السـجع فـي اآلیـة  )٦(ر المتكلف"الفواصل في الحرف األخیر، وهو السجع الحسن غی
    .السابقة في ألیم والنعیم والحكیم

) َوِظل  ٢٩) َوَطلٍْح َمنُْضوٍد (٢٨ِ  ِسْدٍر َ ُْضوٍد ((ومنه أیضًا قوله تعـالى فـي سـورة الواقعـة:  –
یقـــول الزحیلـــي: " ســـجع لطیـــف غیـــر متكلف...ممـــا یزیـــد فـــي التـــأثیر الكـــالم  )٧() َ ْمـــُدودٍ 

  .ف األخیر في مخضود ومنضود وممدودفالسجع جاء في توافق الفواصل في الحر  )٨(وجماله"
َماِء َذاِت ا ر ْجِع ((ومنه قوله تعالى:  – ـْدِع ١١َوا س  رِْض َذاِت ا ص 

َ
" سـجع رصـین  )٩() ) َواأل

  .لسجع في لفظه تعالى الرجع والصدعحیث جاء ا )١٠(یزید في جمال األسلوب"
                                                           

  .١٤/ ٢٣المؤمنون: ) ١(
  .١٧/ ١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٥٥/ ٢٣المؤمنون: ) ٣(
  .٦٢/ ١٨: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) ٤(
  .٨/ ٣١لقمان: ) ٥(
  .١٣١/ ٢١التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .٣٠/ ٥٦الواقعة: ) ٧(
  .٢٥٨/ ٢٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .١٢/ ٨٦الطارق: ) ٩(
  .١٨٠/ ٣٠ة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسیر المنیر في العقید) ١٠(
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ٌة ( (ومثلـه قولـه تعـالى:  – ٍة (٩ َِسْعِيَها َراِضيَ ٍة َ ِ َ ـةً ١٠) ِ  َجن   )١() ) ال  َْسَمُع ِ يَهـا الِ يَ
لفظـــه تعـــالى راضـــیة وعالیـــة  حیـــث جـــاء فـــي )٢(یقـــول الزحیلـــي: " ســـجع رصـــین غیـــر متكلـــف"

  .والغیة

 (ومنه قوله تعالى:  –
َ
ـْوٌج َسـأ لْـِ َ ِ يَهـا فَ

ُ
ِظ ُ  َما أ ُ ِمْن الَْغيْ َ اُد َ َم    َـْم تَ

َ
 َُهْم َخَزَ تَُهـا أ

ُ ْم نَِذيٌر( تِ
ْ
ْ ـتُْم  )٨يَأ

َ
ٍء إِْن أ ُ ِمْن َ ْ َل ا   ْ نَا َوقُلْنَا َما نَز  َكذ  قَا ُوا بََ  قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فَ

ـ )٩إِال  ِ  َضالٍل َكِبٍ  ( ْصـَحاِب ا س 
َ
ا ِ  أ ْو َ ْعِقُل َما ُكن 

َ
ا  َْسَمُع أ   )٣()ِعِ  َوقَا ُوا  َْو ُكن 

ي لفظــه تعــالى فقــد جــاء الســجع  فــ  )٤(یقــول الزحیلــي: " ســجع مرصــع لمراعــاة رؤوس اآلیــات"
  .نذیر وكبیر والسعیر

ـُ ْم ِمـْن ُدوِن ا ـر ْ َِن إِِن (ومثله قوله تعالى:  – ُ ُ ُ ـْم َ نْ ـٌد لَ ي ُهـَو ُجنْ ِ
ْن َهَذا ا   م 

َ
أ

م  ٢٠الَْ فُِروَن إِال  ِ  ُغُروٍر (
َ
ـو  ) أ ْ َسَك ِرْزقَُه بَْل َ  وا ِ  ُ تُ

َ
ُ ْم إِْن أ ي يَْرُزقُ ِ

ْن َهَذا ا  
 .)٦(سجع مرصع لمراعاة رؤوس اآلیات" )نفور( )غرور("  )٥( ) َوُ ُفورٍ 

ُ ْم َحاِصـباً (وعلى هذا النحو جاء قوله تعـالى:  – ـيْ ْن يُرِْسـَل َعلَ
َ
َماِء أ ِمنتُْم َمْن ِ  ا س 

َ
ْم أ
َ
أ

َف نَِذيِر (فََستَْعلَ  ِ ـِ  ( )١٧ُموَن َكيْ ـَف َ َن نَ َكيْ يَن ِمْن َ ـبِْلِهْم فَ ِ
َب ا    )١٨َولََقْد َكذ 

ءٍ  ُ ـل  َ ْ اٍت َوَ ْقِبْضَن َما ُ ْمِسُكُهن  إِال  ا ر ْ َُن إِن ُه بِ ْ ِ فَْوَ ُهْم َصاف  َ  الط  َو َْم يََرْوا إِ
َ
 أ

حیث جاء في نذیر ونكیر  )٨(مرصع مراعاة لرؤوس اآلیات " یقول الزحیلي: "سجع )٧() بَِص ٌ 
  .وبصیر

ُ ْم ِمـْدَراًرا ((ومنه أیضًا قوله تعالى في سورة نـوح:  – َماَء َعلَيْ ) َوُ ْمـِدْدُ ْم ١١يُرِْسِل ا س 
ْ َهاًرا (

َ
ُ ْم أ اٍت َوَ َْعْل لَ ُ ْم َجن  َ  َوَ َْعْل لَ ْ َواٍل َوَ  ِ

َ
ُ ـْم َال ١٢بِأ ِ  ) َمـا لَ تَرُْجـوَن ِ  

                                                           
  .١١/ ٨٨الغاشیة: ) ١(
  .٢٠٨/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .١٠/ ٦٧الملك: ) ٣(
  .١٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .٢١/ ٦٧الملك: ) ٥(
  .٣٠/ ٢٩ر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، جالتفسی) ٦(
  .١٩/ ٦٧الملك: ) ٧(
  .٢٤/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
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ْطـَواًرا١٣َوقَاًرا (
َ
یقـول الزحیلـي: " مـدرارًا، أنهـارًا، وقـارًا، أطـوارًا سـجع  )١() ) َوقَْد َخلََقُ ْم أ

  .)٢(مرصع مراعاة لرؤوس اآلیات" 

ِقَ  ِ  ِظالٍل َوُ يُوٍن ( (ومنه قوله تعالى:  – ا  َْشتَُهونَ ٤١إِن  ا ُْمت  سـجع  ") ٣( ) ) َوفََواِكَه ِ م 
  .وذلك بین الفظ القرآني عیون، ویشتهون )٤(مرصع، وهو توافق الفواصل في الحرف األخیر"

ِس ((وشبیه من ذلك قوله تعـالى:  – ِسُم بِاْ ُ  
قْ
ُ
ِس (١٥فََال أ ـِل إَِذا ١٦) اْ َـَواِر الُْكـ   يْ

) َوا ل 
َس ١٧َعْسَعَس ( ف  ِح إَِذا َ نَ بْ خنس، والكنس، وعسعس، وتنفس یقول الزحیلي: " ال )٥() ) َوا ص 

  .)٦(سجع مرصع ..مراعاة لرؤوس اآلیات"

َفِق ( (ومثله قوله تعالى:  – ِسُم بِا ش 
قْ
ُ
يِْل َوَما وََسَق (١٦فَال أ ) ١٨) َوالَْقَمِر إَِذا ا  َسَق (١٧) َوا ل 
ٍق  َكُ   َطبًَقا َ ْن َطبَ ْ َ جـاء السـجع حیـث  )٨(" سـجع مرصـع.. مراعـاة لـرؤوس اآلیـات" )٧() لَ

و توافـــق الفواصـــل فـــي الحـــرف المرصـــع فـــي لفظـــه تعـــالى الشـــفق، ووســـق، واتســـق، وطبـــق وهـــ
  .األخیر

آَوى ( (ومنه قوله تعالى فـي سـورة الضـحى:  – ْدَك يَ ِيًما فَ  َْم َ ِ
َ
) َووََجَدَك َضـاال َ َهـَدى ٦أ

)٧  َ ْ
َ
فـق الفواصـل مراعـاة یقـول الزحیلـي: " سـجع مرصـع وهـو توا )٩() ) َووََجَدَك َ ئِال فَأ

 .في لفظه تعالى آوى، فهدى، وأغنى فالسجع المرصع جاء )١٠(لرؤوس اآلیات"

إَِذا فَرَْغَت فَانَْصْب ( (ومنه أیضًا قوله تعالى:  –
َك فَارَْغْب ٧فَ َ  َر   " سجع مرصع  )١١() ) َو ِ

 . )١٢(مراعاة لرؤوس اآلیات"

                                                           
  .١٤/ ٧١نوح: ) ١(
  .١٣٩/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٢(
  .٤٢/ ٧٧المرسالت: ) ٣(
  .٣٣١/ ٢٩التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٤(
  .١٨/ ٨١التكویر: ) ٥(
  .٨٧/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٦(
  .١٩/ ٨٤االنشقاق: ) ٧(
  .١٤٥/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٨(
  .٨/ ٩٣الضحى: ) ٩(
  .٢٨٢/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٠(
  .٨/ ٩٤الشرح: ) ١١(
  .٢٩٣/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ١٢(
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  االحتباك:  ثالثًا: 
وقــد  )١(بـت نظیــره فـي الثـاني، وفــي الثـاني مـا أثبــت نظیـره فـي األول""هـو أن یحـذف مــن األول مـا أث

   .متل له الزحیلي في تفسیره لآلیات المكیة

ا (وذلك في قوله تعـالى:  – ً ِ َهاَر ُمبْ يَْل ِل َْسُكنُوا ِ يِه َوا   ن ا َجَعلْنَا ا ل 
َ
 َْم يََرْوا  

َ
یقـول  )٢() أ

لمــًا لیســكنوا فیــه، والنهــار مبصــرًا لیتصــرفوا فیــه، فحــذف الزحیلــي: " وبیانــه هنــا: جعلنــا اللیــل مظ
 .)٣( ")لیسكنوا فیه (لداللة  )لیتصرفوا فیه (علیه، وحذف  )مبصراً (لداللة  )مظلماً (

م  الُْقـَرى َوَمـْن  (ومنه أیضـًا قولـه تعـالى:  –
ُ
ـِذَر أ نْ ـا ِ ُ ـَك قُْرآنًـا َعَر ِي  ْ َ وَْحيْنَا إِ

َ
َوَ َذ َِك أ

یقول الزحیلي: " كما حذف كلمة أهل حذف المنذر به وهو العذاب، أي لتنذر أهـل  )٤()َحْو ََها
   )٥(مكة العذاب.."

ا َمْن َ ُقلَْت َ َواِز نُُه ((ومنه قوله تعالى فـي سـورة القارعـة:  – م 
َ
ٍة ٦فَأ ) َ ُهَو ِ  ِع َشـٍة َراِضـيَ

ْت َ َواِز نُُه (٧( ا َمْن َخف  م 
َ
ُه َهاِوَ ـةٌ ٨) َوأ م 

ُ
یقـول الزحیلـي: " فیهـا احتبـاك.. حـذف  )٦() ) فَأ

فهـــو فـــي عیشـــة (وحـــذف مـــن الثانیـــة  )عیشـــة راضـــیة(وذكـــر فیهـــا  )فأمـــه الجنـــة(مـــن األول 
  .  )٧(" )فأمه هاویة(وذكر  )ساخطة

  

                                                           
  .٣٦معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، ص: ) ١(
  .٨٦/ ٢٧النمل: ) ٢(
  .٣٣/ ٢٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٣(
  .٧/ ٤٢الشورى: ) ٤(
  .٢٩/ ٢٤التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٥(
  .١١/ ١٠١القارعة: ) ٦(
  .٣٧٦/ ٣٠التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، ج) ٧(
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 الخاتمة

  الخاتمة
رحلة مشوقة للغوص في أسرار  - وذلك من خالل تفسیره - كانت الرحلة مع وهبه الزحیلي

نیه وبیان إعجازه، فقد حاولت أن أعیش في الصفحات السابقة معه القرآن الكریم وٕاظهار معا
  .ألتحدث عن جهوده البالغیة

فقد أشرت إلى جانب من حیاة هذا العالم الجلیل وتحدثت عن حیاته العلمیة وبعض مؤلفاته 
  .باإلضافة إلى شیوخه وتالمیذه 

حرص  فیه  وقد عشت مع جهوده في مجال الدرس البالغي وهو مجال دراستي ووجدت
یستكشف معانیها  فحاول أن  ، في تحلیله للمسائل البالغیة أثناء تفسیره لآلیات القرآنیةالمجتهد 

  .ویبین هذه األغراض والمعاني 

كما تحدثت في الفصل األول عن مسائل علم المعاني في تفسیر وهبه الزحیلي فقد أظهرت 
بیر في إبرازها، وقد تحدثت عنها في مكانها من كثیرا من القضایا البالغیة التي كان للزحیلي جهد ك

  خالل دراستي لتفسیره وٕاظهار األسرار والمعاني البالغیة لكل قضیة من هذه القضایا.

كما أشرت في الفصل الثاني إلى مسائل علم البیان في تفسیر الزحیلي من التشبیه وأنواعه، 
  منها والكنایة والتعریض.واالستعارة وأنواعها والمجاز وأنواعه وعالقات كل نوع 

وأشرت في الفصل األخیر الى مسائل علم البدیع في تفسیر الزحیلي من مطابقة ومقابلة 
  ولف ونشر ومشاكلة وسجع ومبالغة وغیرها.

  كما وأنني في مسیرتي عبر هذه الفصول الثالثة تكتشف لي بعض النتائج والتوصیات منها: 
  أوًال: النتائج:

التي تزخر بها المكتبة العربیة، إذ أنه موسوعة تتناول  التفسیر كتب یعد كتاب الزحیلي من -١
نحویا، وصرفیا، وكذلك في التفسیر، إضافة إلى البالغة  - عز وجل –دراسة كتاب اهللا 

 التي أردت من خالل هذا البحث التأكید على اهتمام الزحیلي بمسائلها.

ما یدلل على  ،ومعانٍ بیان، وبدیع، المختلفة من  بفنون البالغة غنیةآیات القرآن المكي  -٢
 المستوى البالغي لعرب الجاهلیة الذین جاء القرآن متحدیا لهم بفصاحتهم وبالغتهم.

، وقد كان یفسر اآلیات المكیة كافة  أنواعهابتناول الزحیلي في كتابه الصور البیانیة  -٣
بالغي الذي موضحا ما بها من صور بیانیة، معطیا إیاها في بعض األحیان المصطلح ال

 عرفت به عند علماء البالغة كما وجدت ذلك مثال في التشبیه واالستعارة والكنایة. 
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 الخاتمة

یتضح من خالل تفسیر الزحیلي لبعض اآلیات المكیة مدى الذوق البالغي الرفیع عند هذا  -٤
 العالم ، ذلك أنه تطرق لموضوعات علم البیان وعلم البدیع.

 

  ثانیًا: التوصیات: 

على دراسة اللغة العربیة، والمتخصصین في تدریسها بدراسة كتاب التفسیر أوصي القائمین  -١
المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، وخاصة الذین تخصصوا في دراسة النواحي البالغیة 

 باالهتمام بهذا البحث ألنه قلما تحدث عنه الباحثون من قبل. 
وا التفسیر البالغي للقرآن الكریم كون وأخیرا كم هو مفید لدارسي البالغة العربیة أن یتناول -٢

  مثله. ةأن یأتوا بآی نالكتاب الذي عجز كل أهل األرض منذ نزوله وٕالى قیام الساعة ع
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 أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة

 ثانیًا: فهرس المصادر والمراجع

 ثالثًا: فهرس الموضوعات
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 الفھارس العامة

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة 

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  الفاتحة

  ٦١  ٥  ) إِي اَك َ ْعبُدُ (

  ٥٥  ٧  ) ِ  ا َمغُضوِب َعلَيِهمْ غَ (

  األنعام

ورَ ( لُماِت َوا     ١٤٤  ١  ) َجَعَل الظ 

) ً َماَء َعلَيِْهْم ِمْدَرارا رَْسلْنَا ا س 
َ
  ٩٥  ٦  ) َوأ

ْ نَاَءُهمْ (
َ
  ٧٢  ٢٠  ) َكَما َ ْعِرفُوَن أ

ْ َن ...(
َ
ُ واْ أ َ ْ

َ
يَن أ ِ يًعا ُ م  َ ُقوُل  ِ     ٤١  ٢٢  ) َو َْوَم َ ُْ ُُهْم َ ِ

) ً   ١٠٤  ٢٥  )َوِ  آَذانِِهْم َوقْرا

ُهْم لََ ِذبُونَ (   ١٥  ٢٨  )َو ِ  

  ٨٠  ٣٢  )َوَما ا ياة ا نيا إِال  لَِعٌب َو َْهٌو (

) ُ   ١٠٥  ٣٦  ) َوا َْمْو  َ بَْعثُُهُم ا  

ْ م(   ٨١  ٣٩  )ُصم  َو ُ

  ١٣٦  ٤٥  )َ ُقِطَع دابُِر الَْقْوِم (

رِْض (
َ
ٍة ِ  ُظلُماِت اْأل   ١٠٥،١٤٥  ٥٩  ) ...َوما  َْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة إِال  َ ْعلَُمها َوال َحب 

يِْل ( ي َ تََوف اُ ْم بِا ل  ِ
  ١٠٥  ٦٠  )وَُهَو ا  

ُ ْم ( ْن َ بَْعَث َعلَيُْ ْم َعذاباً ِمْن فَْوقِ
َ
  ١٤٥  ٦٥  ) ...قُْل ُهَو الْقاِدُر َ  أ
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  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

ا ِِم َ ( ْكَرى َمَع الَْقْوِم الظ    ٦٦  ٦٨ )فََال َ ْقُعْد َ ْعَد ا  

) ِ نَْدُعواْ ِمن ُدوِن ا  
َ
نَا َونَُرد    َما َال يَنفَ  أ   ٢٥  ٧١  ) ...ُعنَا َوَال يَُ  

  ٦٢  ٧٥  ) َوَ َذ َِك نُرِي إِبَْراِهيمَ (

ال  َ ( ُ وَ ن  ِمَن الَْقْوِم ا ض 
َ
  ١٤١  ٧٧ ) َأل

م  الُْقَرى (
ُ
  ١٠٥  ٩٢ )أ

  ١٠٥  ٩٣  )  ِ  َ َمراِت ا َْموِْت (

َوى ُ ِْرُج الَْ   ِمَن ا َْمي ِت َوُ ِْرُج  إِن  ( ُق اْ َب  َوا   َ فَالِ   ٢٣  ٩٥   ) ...ا  

ْفِسِه ( بَْ َ فَِلنَ
َ
  ٩٦،١٩٠  ١٠٤ )قَْد َجاَءُ ْم بََصائُِر ِمْن َر  ُ ْم َ َمْن أ

َك ( ْت َ َِمُة َر     ٩٧  ١١٥  ) َوَ م 

يَن يَْ ِسبُوَن اْإلِ ْمَ ( ِ
ثِْم َو اِطنَُه إِن  ا     ١٤٥  ١٢٠  ) ...وََذُروا ظاِهَر اْإلِ

لُماِت    ١٠٦  ١٢٢ )نُوراً َ ْمِ ... َمثَلُُه ِ  الظ 

َن اِإل ِس ( تُم م  ْكَ ْ   ٤١،٤٢  ١٢٨ ) قَِد اْستَ

َك َ ُفوٌر رَِحيمٌ (   ١٨٥  ١٤٥  ) َ َمْن اْضُطر  َ ْ َ بَاٍغ َوال َ ٍد فَإِن  َر  

ْهَواء (
َ
ْع أ بُواْ بِآيَاتِنَاَوَال تَ  بِ يَن َكذ  ِ

  ٦٦  ١٥٠ ) ا  

  ٣٧  ١٥٢  ) ...َال نَُ ل ُف َ ْفًسا إِال  وُْسَعَها َو َِذا قُلْتُْم فَاْعِد ُواْ َو َْو َ َن َذا (

  ٦٦  ١٥٧ ) يَْصِدفُوَن َ ْن آيَاتِنَا(

ِ َ  َهْل يَنُظُرونَ (
ْ
ْو يَأ

َ
َك أ ِ َ َر  

ْ
ْو يَأ

َ
ِ يَُهُم ا َْمَالئَِ ُة أ

ْ
ْن تَأ

َ
  ١٩،٢٢  ١٥٨ ) ...إِال  أ

ْمثاِ ا َوَمْن جاَء بِا س   ئَِة فَال (
َ
  ١٤٦  ١٦٠  ) ...َمْن جاَء بِاْ ََسنَِة فَلَُه َعْ ُ أ
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  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

ْخرى(
ُ
  ١٠٦  ١٦٤  ) َوال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أ

  األعراف

ْو ُهْم قائِلُونَ (
َ
ُسنا بَياتاً أ

ْ
جاَءها بَأ ْهلَْكناها فَ

َ
ٍة أ   ١٤٦  ٤ ) َوَ ْم ِمْن قَْر َ

ْ ُعَدن  (
َ
  ١٠٦  ١٦  )  َُهْم ِ اَطَك ا ُْمْستَِقيمَ َأل

  ١٥٨  ٢٥ )قَاَل ِ يَها َ ْيَْوَن َوِ يَها َ ُموتُوَن َوِمنَْها ُ ْرَُجوَن (

نَْزْ ا َعلَيُْ ْم ِ اساً (
َ
  ٨١  ٢٦  )قَْد أ

َم ِ َهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواٍش  َُهْم ِمْن (   ١٠٦  ٤١  ) َجَهن 

ْ ُر (
َ
َال َ ُ اْ َلُْق َواأل

َ
  ٤٦  ٥٤  )أ

  ٧٢  ٥٧  ) َكذ ك ُ ِْرُج ا ْْوَ  (

  ١٣٦  ٧٢  ) َوَ َطْعنا دابِرَ (

ُرونَ ( ناٌس َ تََطه 
ُ
ُهْم أ   ١٤١  ٨٢  ) إِ  

ْ َ قَْوِمنَا ( نَا اْ تَْح بَ ْنَنَا َو َ ْنَا َر   ِ تََو     ٣٥  ٨٩ )  ...َ َ ا  

ْ ا َم َن ا س   ئَِة اْ ََسنََة َح   َ فَ (   ١٤٦  ٩٥  ) ...ْوا َوقا ُوا قَْد َ س  ُ م  بَد 

ْهُل الُْقَرى(
َ
ِمَن أ

َ
َو أ
َ
  ٥٠  ٩٨    ) أ

) ِ َمُن َمْكَر ا  
ْ
ِ فَال يَأ ِمنُوا َمْكَر ا  

َ
فَأ
َ
  ١٠٦  ٩٩  ) أ

  ١٣  ١١٣  )  ِ َ َو ِن ُ ْم  َِمَن ا ُْمَقر  (

  ١٠٦  ١١٨  ) فََوَ َع اْ َق  (

  ١٤٧،١٩٠  ١٣١  ) ...فَإِذا جاَءْ ُهُم اْ ََسنَُة قا ُوا َ ا هِذهِ َو ِْن تُِصبُْهْم َس  ئٌَة (
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  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  ٦٣  ١٣٧  ) َوَما َ نُواْ َ ْعرُِشونَ (

تَْوا َ َ قَْوٍم َ ْعُكُفوَن َ َ (
َ
ْحَر فَأ اِ يَل اْ َ َ ْ   ٦٣  ١٣٨ ) ...وََجاَوْزنَا بِ َِ  إِ

ُخْذَها بُِقو  ( ٍء فَ وِْعَظًة َوَ ْفِصيًال ل ُ   َ ْ ٍء م  ُ ْر َ ْ
ْ
  ٥٩  ١٤٥  ) ...ةٍ َوأ

يِْديِهمْ (
َ
ا ُسِقَط ِ  أ   ١٣٤  ١٤٩ ) َو َم 

ا َسَكَت َ ْن ُ وَ  الَْغَضُب (   ١١٦  ١٥٤  ) َو َم 

َخَذْ ُهْم َواْختَاَر ُ وَ  قَْوَمُه َسبِْعَ  رَُجًال  ِِمي(
َ
ا أ   ١٥٨  ١٥٥  ) ...َقاتِنَا فَلَم 

ْغالَل ال ِ  َ نَْت َعلَيِْهمْ (
َ
ْ َُهْم َواأل   ١٠٧  ١٥٧  ) َو ََضُع َ نُْهْم إِ

  ٢١  ١٦٦  )ُكونُوا قَِرَدةً َخاِس َِ  (

َك  َو ِذْ ( َخَذ َر  
َ
ْشَهَدُهْم  أ

َ
تَُهْم َوأ   ٦١  ١٧٢  ) ...ِمْن بَِ  آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذر   

ْكُه يَلَْهث( ْو َ ْ ُ
َ
  ٨٤،٨٩  ١٧٦ ) َ َمثَلُُه َكَمثَِل ا  ب إِن َ ِْمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أ

ن َك حَ (
َ
  ٧٢  ١٨٧  ) ِ   َ نَْهاَك 

اَها( ا َ َغش    ١٣٨  ١٨٩  ) فَلَم 

يْطاِن نَْزغٌ ( َك ِمَن ا ش  َ ن  َ ْ َ (  ١٠٧  ٢٠٠  

  ٨١  ٢٠٣  ) َهَذا بََصائِرُ (

  التوبة

ى اهللاُ (    أ  ١٠٥ )  َ َملَُ ْم َورَُسوُ ُ َوا ُمْؤِمنُونَ َوقُِل اْ َملُوا فََسَ َ

  یونس

نِْذِر (
َ
ْن أ
َ
وَْحيْنا إِ  رَُجٍل ِمنُْهْم أ

َ
ْن أ
َ
اِس َعَجباً أ  اَن  ِلن 

َ
  ١٤٧  ٢  ) ...أ
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 اْ َلَْق ُ م  (
ُ
َ ئُِ ْم َمْن َ بَْدأ ُ  قُْل َهْل ِمْن ُ َ   ١٥٨  ٤   ) ...يُِعيُدهُ قُْل ا  

  ٧٩  ١١  ) ا     اْستِْعَجا َُهْم بِاْ َْ ِ (

) ً ُع َمْكرا َ ْ
َ
ُ أ   ١٨٠  ٢١ " ) قُْل ا  

  ٥٧  ٢٢   ) ...اءْ َها ِر ٌح َ ِصٌف وََجَر َْن بِِهم بِِر ٍح َطي بٍَة َوفَرُِحواْ بَِها جَ (

رُْض زُْخُرَ َها(
َ
َخَذْت األ

َ
  ١١٦،١٣٧  ٢٤  ) أ

ْحَسنُوا اْ ُْسَ  َوِز َاَدةٌ َوال يَْرَهُق وُُجوَهُهْم َ َ ٌ َوال (
َ
يَن أ ِ   ِ   ... (   ١٩٠  ٢٦  

ْغِشيَْت وُُجوُهُهْم قَِطًعا ِمَن ا ل يِْل 
ُ
َما أ   

َ
  ٧٣  ٢٧  )َك 

َالُل ( ُ َر  ُ ُم اْ َق  َ َماَذا َ ْعَد اْ َق  إِال  ا ض  ُ ُم ا     ٢٥  ٣٢ ) ...فََذلِ

َ آئِ ُ ( ُ قُْل َهْل ِمن ُ َ  اْ َلَْق ُ م  يُِعيُدهُ قُِل ا  
ُ
ن َ بَْدأ   ٢٧  ٣٤  ) ...م م 

  ١٠٧  ٣٧  ) َ ْ َ يََديْهِ (

ْعلَُم (
َ
َك أ   ١٦٢  ٤٠  ) ...َوِمنُْهْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمنُْهْم َمْن ال يُْؤِمُن بِِه َوَر  

ِخُروَن َساَعًة َوَال  َْستَْقِدُ ونَ (
ْ
َجلُُهْم فََال  َْستَأ

َ
  ١٤٧،١٥٩  ٤٩   ) إَِذا َجاَء أ

  ٦٦،١٤٧  ٥٠  )  َْستَْعِجُل ِمنُْه ا ُْمْجِرُ ونَ (

ُ م  إِ (
َ
  ٢٥  ٥١  )آَمنْتُم بِِه آآلَن َوقَْد ُكنتُم بِِه  َْستَْعِجلُونَ  َذا َما َوَ عَ أ

ُدورِ (   ١٠٢  ٥٧  ) وَِشَفاٌء  َِما ِ  ا ص 

) ً ِ ا َهاَر ُمبْ   ١٠٧  ٦٧  )َوا  

ُْت ( ِ تََو     ٣٤  ٧١  ) َ َعَ  ا  

ْ َوا ِِهمْ (
َ
نَا اْطِمْس َ َ أ   ١٨  ٨٨   ) َر  
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َك ( ْت َعلَيِْهْم َ َِمُة َر     ١٤٠  ٩٦ "  ) َحق 

  ٦٤  ١٠٣ ") ُ م  ُ نَ   رُُسلَنَا(

ُ بُِ   فَال َ ِشَف َ ُ إِال  ُهَو َو ِْن يُرِْدكَ َو ِْن َ ْمَسْسَك (    ١٦٦،  ٦٦  ١٠٧ ) ...ا  

ُ وَُهَو َخْ ُ ( ْع َما يُوَ  إَِ َْك َواْصِ ْ َح   َ ُْ َم ا     ١٩٠  ١٠٩ ) ...َوات بِ

  هود

ال ِحَ  (
َ
ْخُفوا ِمنُْه أ ُهْم يَ ْنُوَن ُصُدورَُهْم لِ َْستَ ال إِ  

َ
  ١٥٩  ٥  ) ...  أ

اٍط ُ ْستَِقيمٍ (   ١٠٨،١٢٢  ٥٦  ) إِن  َر   َ َ ِ َ

َصم  (
َ
ْ َ  َواْأل

َ
  ٧٣  ٢٤  ) َ ْأل

يَْت َعلَيُْ ْم (   ١٢٢  ٢٨  )َ ُعم 

ْ يُ ِنَا(
َ
  ١٣٥  ٣٧  ) واصنع الفلك بِأ

) ً َماَء َعلَيُْ ْم ِمْدَرارا   ٩٥،١٨٥  ٥٢  ) يُرِْسْل ا س 

يًعا( ِكيُدوِ  َ ِ   ٢٠  ٥٥  )فَ

  ١٠٨  ٥٦  ) َما ِمْن َداب ٍة إِال  ُهَو آِخٌذ بِنَاِصيَِتَها(

يْنَاُهْم ِمْن ( ا َوَ   ٍة ِمن  يَن آَمنُوا َمَعُه بِرَْ َ ِ
يْنَا ُهوًدا َوا     َ... (  ٥٠،١٣٧  ٥٨  

  ١٠٠  ٥٩  ) وََعَصْوا رُُسلَهُ (

ِ إِْن َعَصيْتُهُ ( ِ  ِمَن ا     ٢٢  ٦٣  )َ َما تَِز ُدونَِ  َ ْ َ َ ِْس ٍ  َ َمْن َ نُْ ُ

ى( ْوُع وََجاَءتُْه الْ ُْ َ ا َذَهَب َ ْن إِبَْراِهيَم ا ر    ١٥٩  ٧٤   ) فَلَم 

َك ( ْ ُر َر  
َ
  ١٣٧  ٧٦  ) َجاَء أ
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َ  ُرْ ٍن َشِديدٍ ( ْو آوِي إِ
َ
  ١٠٨  ٨٠ )أ

ْمَطْرنا َعلَيْها (
َ
ْ ُرنا َجَعلْنا  ِ َها سافِلَها َوأ

َ
ا جاَء أ   ١٤٧  ٨٢  ) ...  فَلَم 

  ٩٢  ٨٤  ) َب يَْوٍم ُ ِيٍط َعَذا(

ْورََدُهُم ا  ارَ (
َ
  ١١٧  ٩٨   ) فَأ

  ١١٧  ١٠٠  )ِمنْها قائٌِم وََحِصيٌد (

نُفَسُهمْ (
َ
  ١٦٣  ١٠١ " ) َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِ ْن َظلَُموا أ

َخَذ الُْقَرى (
َ
  ١٠٢  ١٠٢  )إَِذا أ

ِت ال تََ ل ُم َ ْفٌس إِال  بِإِْذنِِه فَِمنُْهْم َشِ   وََسِعيدٌ (
ْ
  ١٤٨  ١٠٥ )يَْوَم يَأ

ِ  ا  اِر  َُهْم ِ يَها َزِ ٌ  وََشِهيٌق ( يَن َشُقوا فَ ِ
ا ا   م 

َ
  ١٨٢  ١٠٦   )فَأ

يَن ِ يَها َما َداَمِت  ِة َخاِ ِ ِ  اْ َن  يَن ُسِعُدوا فَ ِ
ا ا   م 

َ
  ١٨٢  ١٠٨ )  ...َوأ

َك (   ١٤٠  ١١٠ )َو َْوال َ َِمٌة َسبََقْت ِمْن َر  

ْجَر ا ُْمْحِس ِ َ (
َ
  ٦٦  ١١٥  ) َال يُِضيُع أ

  یوسف

ْمَس َوالَْقَمرَ ( َحَد َعَ َ َكْوَكباً َوا ش 
َ
يُْت أ

َ
  ١٠٨  ٤ ).. إِ   َرأ

  ٦٥  ٢٩  )ِمَن اْ َاِطئَِ  (

يِْدَ ُهن  (
َ
ْعَن أ   ١٠٨،١٠٨  ٣١  ) َوَ ط 

) ً ْعِ ُ َ ْرا
َ
  ١٠١  ٣٦  ) أ

َرى َسبَْع َ َقَراٍت (
َ
  ٦٣  ٤٣ ") إِ   أ
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ْمتُْم  َُهن  ( ُ لَْن َما قَد 
ْ
  ٩٢  ٤٨  ) يَأ

وِء إِال  َما رَحِ ( اَرةٌ بِا س  م 
َ
ْفَس َأل ئُ َ ْفِ  إِن  ا   بَر 

ُ
  ١٨٥  ٥٣  ) ...َم َر   َوَما أ

  ١٤٨  ٥٨  ) َ َعَرَ ُهْم وَُهْم َ ُ ُمنِْكُرونَ (

ةَ ( ْل الَْقْر َ
َ
  ١٠٢  ٨٢ ) َواْسأ

ْو تَُ وَن (
َ
 تَْذُكُر يُوُسَف َح   تَُ وَن َحرًَضا أ

ُ
   ٤٦  ٨٥  ) ...قَا ُواْ تَاهللا َ ْفتَأ

) ِ ُسوا ِمْن َرْوِح ا  
َ
  ١٠٨  ٨٧  ) َوَال َ يْأ

ِ إِن َك لَِ  َضَال َِك الَْقِديمِ (   ١٦  ٩٥ ) تَا  

ًدا ( وا َ ُ ُسج  بََو ِْه َ َ الَْعْرِش وََخر 
َ
  ٣٥  ١٠٠   )   َوَرَ َع أ

ْجرٍ (
َ
 ُُهْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
  ٥٥  ١٠٤  ) َوَما  َْسأ

  إبراهیم

ور ( َ  ا   لَُماِت إِ    ١٠٩  ١  )ِمْن الظ 

ِ يِه ا َْموُْت (
ْ
  ١٠٩  ١٧  )َو َأ

ِهمْ ( يَن َ َفُروا بَِر   ِ
ْت بِِه  َمثَُل ا   ْ َما ُُهْم َكَرَماٍد اْشتَد 

َ
  ٨٥،٨٨  ١٨ ) ...أ

ِت ِ َلٍْق َجِديدٍ (
ْ
 يُْذِهبُْ ْم َو َأ

ْ
  ١٥٩  ١٩  ) إِْن  ََشأ

) ِ َعَفاُء  ِ   يعاً َ َقاَل ا ض  ِ َ ِ ْكَ ُوا إِن ا ُكن ا َو ََرُزوا ِ     ٦٤  ٢١   ) ...يَن اْستَ

ةٍ (   ٧٣  ٢٤   ) َ َِمًة َطي بًَة َكَشَجرةٍ َطي بَ

ةٍ    ٧٣  ٢٦  ) َ َِمٍة َخبِ ثٍَة َكَشَجَرةٍ َخبِ ثَ

ُعوا(   ١٩  ٣٠  ) قُْل َ َمت 
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ا َرَزقْناُهْم ( الةَ َو ُنِْفُقوا ِ م  يَن آَمنُوا يُِقيُموا ا ص  ِ
  ١٤٨  ٣١ ) ...قُْل لِِعباِدَي ا  

ارٌ ( ِ ال ُ ُْصوَها إِن  اِإل َْساَن لََظلُوٌم َكف  وا نِْعَمَت ا     ١٨٥  ٣٤  )َو ِْن َ ُعد 

فْئَِدةً ِمْن ا  اِس َ ْهوِي إَِ ِْهمْ (
َ
  ١٠٩  ٣٧ ) فَاْجَعْل أ

ِ َمْكُرُهْم َو ِْن َ َن َمْكُرُهْم (   ١٩١  ٤٦ ) ...َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُهْم وَِعنَْد ا  

رُْض  َ (
َ
ُل األ َماَواُت يَْوَم ُ بَد  رِْض َوا س 

َ
  ٥٥  ٤٨  ) ْ َ األ

  الحجر

ةٍ ( ْهلَْكنَا ِمْن قَْر َ
َ
  ١٠٢  ٤  ) َوَما أ

ْكَر َو ِن ا َ ُ َ َافُِظونَ ( ْ َا ا     ١  ٩ )إِن ا َ ُْن نَز 

َما ُسك  ( بَْصاُرنَا بَْل َ ُْن قَْوٌم َ ْسُحوُروَن لََقا ُوا إِ  
َ
  ١٩٤  ١٥  )َرْت أ

  ١٣٢  ٢١  ) ِعنَْدنَا َخَزائِنُهُ (

  ١١٧  ٢٢ "  ) َواْخِفْض َجنَاَحَك  ِلُْمْؤِمنِ َ (

ِخِر نَ (
ْ
  ١٤٨  ٢٤  )َولََقْد َعِلْمنَا ا ُْمْستَْقِدِمَ  ِمنُْ ْم َولََقْد َعِلْمنَا ا ُْمْستَأ

  ٤١  ٤٦  )اْدُخلُوَها  َِسَالٍم آِمنِ َ (

ِح َ ( ن  َدابَِر َهُؤالِء َمْقُطوٌع ُ ْصبِ
َ
  ١٣٧  ٦٦ ) أ

َن ا َْمثَاِ  َوالُْقْرآَن الَْعِظيمَ (   ٤٩  ٨٧   ) َسبًْعا م 

  ١٣٢  ٨٨  )َواْخِفْض َجناَحَك  ِلُْمْؤِمنِ َ (

  النحل

ْ رِهِ َ َ َمن  ََشاء ِمْن ِعبَاِدهِ (
َ
وِح ِمْن أ ُل ا َْمآلئَِ َة بِا ْر    َ ُ... ( ٥٩  ٢  
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  ١٦٠  ٦  ) َولَُ ْم ِ يَها َ َاٌل ِحَ  تُِر ُوَن وَِحَ   َْ َُحونَ (

ْقُف ِمْن فَْوقِِهمْ ( َخر  َعلَيِْهْم ا س    ١٢٣  ٢٦  ) فَ

رَْض (
َ
ُ بِِهُم األ ن َ ِْسَف ا  

َ
يَن َمَكُرواْ ا س   ئَاِت أ ِ

ِمَن ا  
َ
فَأ
َ
  ٢٤  ٤٥  ) ...أ

ُ ِمنْ ( ُؤا ِظالُ ُ َعِن  َو َْم يََرْوا إِ  ما َخلََق ا   َفي  ٍء َ تَ ْ َ... (  ١٤٩  ٤٨  

رِْض ِمن َدآب ٍة (
َ
َماَواِت َوَما ِ  األ   ٤٨  ٤٩   ) ...َوِ    َْسُجُد َما ِ  ا س 

ُعواْ فََسوَْف َ ْعلَُمونَ (   ١٩  ٥٥  ) َ تََمت 

ا  َْشتَُهونَ (   ٥٤  ٥٧  )َوَ َْعلُوَن ِ   اْ َنَاِت ُسبَْحانَُه َو َُهم م 

  ١٨٨  ٦٩  ) ُ ِ ِمْن ُ   ا  َمَراِت (

ُ َمثًَال َ بْداً َ ْملُو ً ( َب ا   َ َ ...(  ١٢٣  ٧٥  

بَْ مُ َوَ َ (
َ
َحُدُهَما أ

َ
ُ َمثًَال رَُجلَْ ِ أ   ١٢٣  ٧٦  ) َب ا  

) ِ َ اَعِة إِال  َ َْمِح اْ َ ْ ُر ا س 
َ
  ٧٣،٨٨  ٧٧  )َوَما أ

ا ِيَل تَِقيُ ُم اْ َر  ( َ َ (   ٤٢  ٨١  

ُ ُر بِالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َو ِيتَاِء ِذي الُْقْرَ  َو َنَْ  َ ْن 
ْ
َ يَأ   ١٦٧  ٩٠  ) ...إِن  ا  

  ٨٥  ٩٢  ) َ َقَضْت َغْز ََهاَوَال تَُ ونُواْ  ل  (

ل  قََدٌم َ ْعَد ُ بُوتَِها ( ِ َ َ(  ١٠٩  ٩٤  

َت الُْقْرآنَ (
ْ
  ٩٦  ٩٨  ) فَإَِذا قََرأ

نَْت ...(
َ
َما أ ُل قَا ُوا إِ   ْعلَُم بَِما ُ َ  

َ
ُ أ ْ َا آيًَة َمَ َن آيٍَة َوا     ٦٢  ١٠١  ) َو َِذا بَد 

ي يُلِْحُدوَن إَِ ْهِ ( ِ
  ١١٠  ١٠٣  )  َِساُن ا  
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ُ ِ اَس اْ ُوِع َواْ َوِْف فَ ( ذاَ َها ا  
َ
  ١١٨  ١١٢  ) أ

ُ ُم الَْكِذَب هذا َحالٌل وَهذا (  ِْس َتُ
َ
  ١٤٩  ١١٦  ) ...َوال َ ُقو ُوا ِ ا تَِصُف أ

  اإلسراء

ةً ( َهاِر ُمبِْ َ   ٩٢  ١٢  ) آيََة ا  

ْفِسَك اْ َْوَم َعلَيَْك َحِس بًا(  َكتَابََك َكَ  بِنَ
ْ
  ٤٢  ١٤  ) اقَْرأ

ا ُمَعذ  َِ  َح   َ بَْعَث رَُسوالً ( ْخَرى َوَما ُكن 
ُ
  ١٩١  ١٥   )َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أ

َ ْرنَا ُمْ َ (
َ
  ٤٥  ١٦  )ِ يَها أ

ل  (   ١١٧  ٢٤  ) َواْخِفْض  َُهَما َجنَاَح ا  

َ  ُ نُِقَك َوال تَ ُْسْطَها ُ   الْ َْسِط (   ١٢٨،١٦٨،١٨١  ٢٩  )َوال َ َْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إِ

ْزَق  َِمْن  ََشاُء َو َْقِدُر إِن ُه َ َن بِِعبَاِدهِ ( َك يَ ُْسُط ا ر    ١٦٠  ٣٠   ) ...إِن  َر  

ََذ ِمَن ا َْمآلئَِ ِة إِنَاثًا( ْصَفاُ ْم َر  ُ م بِاْ َ َِ  َوا  
َ
فَأ
َ
  ٢٧  ٤٠ ) أ

إَِذا ُكن ا ِعَظاًما(
َ
ً  أ إِن ا  ََمبُْعوثُوَن َخلْقاً َجِديدا

َ
  ٢٤  ٤٩   )َوُرفَاتاً أ

ْو َحِديًدا(
َ
  ٢١  ٥٠  ) قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أ

 يَرْ (
ْ
ْعلَُم بُِ ْم إِْن  ََشأ

َ
بُْ مْ َر  ُ ْم أ  ُ َعذ 

ْ
ْو إِْن  ََشأ

َ
ُ ْم أ ْ َ (  ١٦٠  ٥٤  

ن ُدونِِه فََال َ ْمِلُكوَن َكْشَف ...( يَن َزَ ْمتُم م  ِ
  ٤٢  ٥٦  ) قُِل اْدُعواْ ا  

ةً ( اقََة ُمبِْ َ   ٩٤  ٥٩ ) ا  

ْجِلْب َعلَيِْهْم ِ َيِْلَك وَ (
َ
  ١٢٣  ٦٤  ) رَِجِلَك َوأ

  ٥٤  ٦٦  ) إِن ُه َ َن بُِ ْم رَِحيًما(
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نَاٍس بِإَِماِ ِهمْ (
ُ
  ١١٠،١٢٨  ٧١  ) ُ   أ

َذقْناَك ِضْعَف اْ َياةِ وَِضْعَف (
َ
ُد  ََك إِذاً َأل   ١٤٩  ٧٥ ) ...ا َْمماِت ُ م  ال َ ِ

  ٩٨  ٧٨  ) َوقُْرآَن الَْفْجرِ (

  ١٦٦  ٨٠   )َوقُْل َجاَء اْ َق  َوزََهَق اْ َاِطُل إِن  اْ َاِطَل َ َن زَُهوقًا(

تُوا قُْل لَِ ِ اِ  (
ْ
ْن يَأ

َ
  ١  ٨٨ )ْجتََمَعِت اْإلِ ُْس َواْ ِن  َ َ أ

ن قَا ُواْ (
َ
ن يُْؤِمنُواْ إِْذ َجاءُهُم ا ُْهَدى إِال  أ

َ
  ٢٤  ٩٤   ) ...َوَما َمنََع ا  اَس أ

ُهْم يَْوَم الِْقيَاَمةِ ( ُ ُ ْ ماً وَُصّماً َ َ وَُجو َوَ ْ   ٦١  ٩٧  ) ...ِهِهْم ُ ْمياً َو ُ

) ً َك يَا فِرَْعْوُن َمثْبُورا ُظن 
َ
  ١٦٨  ١٠٢  ) َو ِ   أل

) ً اً َونَِذيرا رَْسلْناَك إِال  ُم َ  
َ
نَْزْ اهُ َو ِاْ َق  نََزَل َوما أ

َ
  ١٤٩  ١٠٥  ) َو ِاْ َق  أ

  ١٦٠  ١١٠  ) َوال َ َْهْر بَِصالتَِك َوال ُ َافِْت بَِها(

  الكهف

يَن ( ِ
َ  ا   َ ا ُْمْؤِمنِ نُْه َو ُ َ   ُ ًسا َشِديًدا ِمن   

ْ
ُنِذَر بَأ   ... (    ٤٧  ٢  

ا َو ُنِذرَ  ُ  َوَ ً ََذ ا   يَن قَا ُوا ا   ِ
  ٤٧  ٤  ) ا  

ْفَسَك َ َ آثَارِِهْم إِن ل ْم يُْؤِمنُوا بَِهَذا ( َك بَاِخٌع      ٢٣،١٢٤  ٦  ) ...فَلََعل 

َ َ ْنَا َ َ آَذانِِهمْ (   ١٢٩  ١١  ) فَ

ْحَ   ُ م  َ َعثْنَاُهْم ِ َْعلَمَ   (
َ
ْ ِ أ ي  اْ ِْز َ

َ
  ١٦٥  ١٢  ) أ

  ١٢٩  ١٤  ) َوَر َْطنا َ  قُلُو ِِهمْ (

يْقاظاً وَُهْم ُرقُوٌد (
َ
   ١٥٠  ١٨   )َوَ َْسبُُهْم أ
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ْسِمْع (
َ
بِْ ْ بِِه َوأ

َ
  ١٧  ٢٦  )أ

ُهْم بِالَْغداةِ َوالَْعِ   ( يَن يَْدُعوَن َر   ِ
  ١٥٠  ٢٨ ) ...َواْصِ ْ َ ْفَسَك َمَع ا  

اُب وََساَءْت ُ ْرَ َفقاً ( َ   ٧٩  ٢٩   ) بِ َْس ا   

 ً   ١٦٨  ٣١ )نِْعَم ا  َواُب وََحُسنَْت ُ ْرَ َفقا

ْ َفَق ِ يها (
َ
يِْه َ  ما أ   ١٣٥  ٤٢  )ُ َقل ُب َكف 

تَهُ ( ِخُذونَُه وَُذر    َ تَت 
َ
ْوِ َاء ِمن ُدوِ  وَُهْم لَُ ْم َعُدو  بِ َْس  أ

َ
  ٢٥  ٥٠   )...أ

ََذ َسِ يلَُه ِ    ( ْذُكَرهُ َوا  
َ
ْن أ
َ
يَْطاُن أ  َْساِ يُه إِال  ا ش 

َ
  ١٩٤  ٦٣ ) ...َوَما أ

ْن يَنَقض  (
َ
  ١١٠  ٧٧  ) يُِر ُد أ

ِفينَُة فََ نَْت  َِمَساِكَ  َ ْعمَ ( ا ا س  م 
َ
رَدت  ...أ

َ
ْحِر فَأ   ٤١  ٧٩   ) لُوَن ِ  اْ َ

ا الُْغالمُ ( م 
َ
  ٤١  ٨٠   ) َوأ

ةِ  ( ُغَالَمْ ِ يَ ِيَمْ ِ ِ  ا َْمِدينَ َداُر فََ َن لِ ا اْ ِ م 
َ
  ١٨٢  ٨٢ ) َوأ

ا َمْن آَمَن وَ  ( م 
َ
  ١٦٨  ٨٨  ) َعِمَل َصاِ ًا فَلَُه َجَزاًء اْ ُْسَ  َوأ

  ٨١  ٩٦  ) َح   إَِذا َجَعلَُه نَاًرا(

  ١٢٩  ٩٩  ) َ ُموُج ِ  َ ْعٍض (

ْ يُنُُهْم ِ  ِغَطاٍء َ ْن ِذْكِري(
َ
  ١٢٤  ١٠١  ) َ نَْت أ

ْوِ َاء (
َ
ِخُذوا ِعبَاِدي ِمن ُدوِ  أ ن َ ت 

َ
يَن َ َفُروا أ ِ

َحِسَب ا   فَ
َ
  ٢٧  ١٠٢  ) ...أ

  مریم

ُس َش ْباً (
ْ
أ   ١٢٩،١٣٠،١٣٧  ٤  ) َواْشتََعَل ا ر 
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  ١٣٨  ٢٠  ) َو َْم َ ْمَسْسِ   ََ ٌ (

ا ُِموَن اْ َْوَم ِ  َضاللٍ (   ٦٧  ٣٨  ) لَِ ِن الظ 

ا( يًقا نَِ ي    ١٨٦  ٤١   ) َواْذُكْر ِ  الِْكتَاِب إِبَْراِهيَم إِن ُه َ َن ِصد 

بَُعوا ( َالةَ َوا   َضاُعوا ا ص 
َ
َخلََف ِمْن َ ْعِدِهْم َخلٌْف أ   ١٨٨  ٥٩  ) ...فَ

  ١٥٠  ٦٢  ) ...ال ْ سَمُعوَن ِ يها لَْغواً إِال  َسالماً َو َُهْم ِرْزُ ُهْم ِ يها بُْ َرةً (

ْ ِر (
َ
ُل إِال  بِأ يِْدينَا َوَما َخلَْفنَا َخلَْفنا َوَما نَ ََ  

َ
َك َ ُ َما َ ْ َ أ   ١٥٠  ٦٤   ) ...َر  

يَن ( ِ يَن َ َفُروا  ِ   ِ
  ١٨١  ٧٣  ) ...  َو َِذا ُ تَْ  َعلَيِْهْم آيَاُ نَا بَ  نَاٍت قَاَل ا  

ْضعَ 
َ
  ١٨١  ٧٥ " )ُف ُجنًْداَمْن ُهَو َ   َمَ نًا َوأ

ْكتُُب َما َ ُقوُل (   ٩٤  ٧٩  ) َسنَ

  طه

َمَواِت الُْعال( رَْض َوا س 
َ
ْن َخلََق األ   ٦٢  ٤  )تَِ  ًال ِ م 

  ٥٣،١١٠  ٢٢  )َ يَْضاء ِمْن َ ْ ِ ُسوٍء (

ْخرَْجنَا(
َ
ْزَواجاً ِمْن َ بَاٍت َش    فَأ

َ
  ٦١  ٥٣  )بِِه أ

ْخرى (
ُ
  ١٥٠،١٦٨  ٥٥   )ِمنْها َخلَْقناُ ْم َوِ يها نُِعيُدُ ْم َوِمنْها ُ ْرُِجُ ْم تاَرةً أ

لْقُ (
َ
َ ِْه ِمن ِسْحرِِهْم ...قَاَل بَْل أ ُل إِ ُهْم ُ َي    ٤٢  ٦٦  ) وا فَإَِذا ِحبَا ُُهْم وَِعِصي 

لِْق َما ِ  يَِمينَِك (
َ
  ٤٣  ٦٩   )  َوأ

ًدا( َحَرةُ ُسج  لِْ َ ا س 
ُ
  ٤٣  ٧٠  ) فَأ

ِت َر   (
ْ
َم ال َ ُموُت ِ يَها َوال َ ْيَاإِن ُه َمْن يَأ   ١٦١  ٧٤  ) ُه ُ ِْرماً فَإِن  َ ُ َجَهن 
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  ١١١  ٨١  ) َ َقْد َهَوى(

  ١١٩  ١٠١  ) وََساَء  َُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة ِ ْالً (

اِ َاِت وَُهَو ُ ْؤِمٌن فََال   (   ١٩٤  ١١٢  ) ... َ َاُف ُظلًْما َوَمْن َ ْعَمْل ِمَن ا ص 

) ً ْع  َوقَْد ُكنُْت بَِص ا
َ
تَِ  أ   ١٥١  ١٢٥   ) قاَل رَب   َِم َحَ ْ

ْ يَا(   ٨٥  ١٣١  )زَْهَرةَ اْ َيَاةِ ا  

  االنبیاء

نَزْ َا إَِ ُْ ْم كِ (
َ
فَال َ ْعِقلُونَ لََقْد أ

َ
  ٢٦  ١٠   )تَابًا ِ يِه ِذْكُرُ ْم أ

  ١٢٤  ١٨  ) بَْل َ ْقِذُف بِاْ َق  َ َ اْ َاِطِل َ يَْدَمُغهُ (

 ُونَ (
َ
ا َ ْفَعُل وَُهْم  ُْسأ ُل َ م 

َ
  ١٦٣  ٢٣ ) ال  ُْسأ

يَن َ َفُروا( ِ
َو َْم يََر ا  

َ
رَْض َ َ تَا َرْ ًقا َ َفتَْقنَاُهَما  أ

َ
َماَواِت َواأل ن  ا س 

َ
أ

فَال يُْؤِمنُونَ 
َ
ٍء َ   أ  )وََجَعلْنَا ِمَن ا َْماء ُ   َ ْ

٢٦،١٥١،٣٧  ٣٠  

وَن ( ت  َ ُهُم اْ َاِ ُ فَإِن م 
َ
ن َ بِْلَك اْ ُْ َ أ   ٣٧  ٣٤   )َوَما َجَعلْنَا لِ ََ ٍ م 

ةً (   ١٥١  ٣٥  ) َوَ بْلُوُ ْم بِا     َواْ َْ ِ فِتْنَ

ِر (
ُ
  ١٨٦  ٣٧  ) ُ ْم آيَاِ  فََال  َْستَْعِجلُونِ ُخِلَق اْإلِ َْساُن ِمْن َعَجٍل َسأ

ْ ُر وَُهْم ِ  َ ْفلٍَة (
َ
ِ َ األ ةِ إِْذ قُ نِذرُْهْم يَْوَم اْ َْ َ

َ
  ٣٨  ٣٩ ) ...َوأ

َ ءَ ( م  ا     ١١٠  ٤٥  )َوال  َْسَمُع ا ص 

  ١١١  ٦٥  ) ُ م  نُِ ُسوا َ َ رُُءوِسِهمْ (

َ ةِ ( الةِ َو ِيتَاء ا ز    ٤٨  ٧٣  )َوَ نُوا َ َا َ بِِدينَ  فِْعَل اْ َْ َاِت َو ِقَاَم ا ص 
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  ١٠٢  ٧٥  ) وأدخلناه ِ  رَْ َِتنَا(

ي وَب إِْذ نَادَ (
َ
اِ ِ َ َو  رَْحُم ا ر 

َ
نَْت أ

َ
ِ َ ا     َوأ    َ س 

َ
ُه     ١٩١  ٨٣ ) ى َر  

  ١٥١  ٩٠  ) َو َْدُعونَنا رََغباً َورََهباً َو نُوا َ ا خاِشِع َ (

ْ َرُهْم بَ ْنَُهمْ (
َ
ُعوا أ   ٥٨  ٩٣  )اِجُعونَ ُ   إَِ ْنَا رَ  َوَ َقط 

ِجل   ِلُْكتُِب ( َماَء َكَطي  ا س    ٧٩  ١٠٤   ) َ ْطوِي ا س 

ْسِلُمونَ ( نتُم م 
َ
  ٣٢  ١٠٨  ) َ َهْل أ

  المؤمنون

  ١١١  ١٠  )ا َْواِرثُوَن (

ْحَسُن اْ َالِِق َ   (
َ
ُ أ نَاهُ َخلْقاً آَخَر َ تَبَارََك ا  

ْ
 َشأ

َ
  ١٩٥  ١٤  ) ُ م  أ

  ١٣  ١٥   ) ُ م  إِن ُ ْم َ ْعَد َذ َِك  ََمي تُونَ (

  ٣٩  ١٧  ) َسبَْع َطَرائَِق (

  ٣٩  ١٨    ) َو ِن ا َ َ َذَهاٍب بِهِ (

ْ يُ ِنَا(
َ
  ١١١  ٢٧  ) اْصنَْع الُْفلَْك بِأ

لِ َ ( نَْت َخْ ُ ا ُْمْ ِ
َ
ًال ُمبَاَرً  َوأ نِْزلِْ  ُمْ َ

َ
  ١٩١  ٢٩ ) َوقُْل رَب  أ

َجَعلْنَاُهْم ُ ثَاءً (   ٨١  ٤١  ) فَ

  ١١١  ٥٤  ) فََذرُْهْم ِ  َ ْمَرتِِهمْ (

اٍل َو َ ِ َ ( ُهْم بِِه ِمن م  َما نُِمد    
َ
َ َْسبُوَن  

َ
  ١٩٥، ٢٤  ٥٥  ) أ

  ٥٥  ٥٦ ) اْ َْ َاِت   َُساِرُع  َُهْم ِ  (
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ْ نَا ِكتَاٌب َ نِْطُق بِاْ َق  (   ١١٥  ٦٢  ) َوَ َ

ْ َقابُِ ْم تَنِكُصونَ (
َ
ُكنتُْم َ َ أ   ١٢٤  ٦٦ ) فَ

ٍء وَُهوَ ( ُ  َوال ُ َاُر َعلَيِْه إِْن  قُْل َمْن  ِيَِدهِ َ لَُكوُت ُ   َ ْ ِ ُ... (  ١٦٣  ٨٨  

ْن نُِر ََك َما نَِعُدُهْم لََقاِدُرونَ (
َ
  ١٣  ٩٥  ) َو ِن ا َ َ أ

َها َ َِمٌة ُهَو قَائِلَُها(   ٩٨  ١٠٠  ) إِ  

  الفرقان

َعامَ ( ُ ُل الط 
ْ
ُسوِل يَأ   ٣١  ٧  ) َماِل َهَذا ا ر 

ا ُِمونَ (   ٦٧  ٨  ) َوقَاَل الظ 

ظاً َوَزِ  اً (   ١٢٤  ١٢ )َسِمُعوا  ََها َ َغي 

َك بَِصً ا( تَْصِ ُوَن َوَ َن َر  
َ
  ١٨٨  ٢٠  ) أ

ى يَْوَمئٍِذ  ِلُْمْجِرِم َ (   ١٨٦  ٢٢  ) يَْوَم يََرْوَن ا َْمَالئَِ َة َال  ُْ َ

) ً نثُورا   ٨٢  ٢٣  ) َهبَاء م 

ا ُِم َ  يََديْهِ (   ١٣٥  ٢٧  ) َ َعض  الظ 

  ٩٣  ٣٤  ) َ   َمَ نًا(

نَت تَُ وُن َعلَيِْه َو ِيالً (
َ
فَأ
َ
ََذ إِ ََهُه َهَواهُ أ يَْت َمِن ا  

َ
َرأ
َ
  ٣٥  ٤٣   )أ

َهاَر  ُُشو( ْوَم ُسبَاتاً وََجَعَل ا   ً َجَعَل لَُ ْم ا ل يَْل ِ َاساً َوا     ١٦٩، ٨٢  ٤٧  ) را

نَزْ َا (
َ
رَْسَل ا ر  َاَح  ُْ اً َ ْ َ يََدْي رَْ َتِِه َوأ

َ
ي أ ِ

  ٦٢  ٤٨ ) ...وَُهَو ا  

داً َوِ ياماً ( ِهْم ُسج  يَن يَِ يتُوَن  َِر   ِ
  ١٥٢  ٦٤  ) َوا  
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  ١٦٩  ٦٦   ) َساَءْت ُ ْستََقّراً َوُمَقاماً (

فُوا َو َْم َ ْقُ ُوا َوَ َن َ ْ َ َذ َِك قََوام( نَفُقوا  َْم  ُْ ِ
َ
يَن إَِذا أ ِ

  ١٦١  ٦٧  ) َوا  

وا َعلَيَْها ُص (   ١١٢  ٧٣  ) ّماً َوُ ْميَاناً  َْم َ ِر 

) ٍ ُ ْ
َ
ةَ أ   ١٣٥  ٧٤  ) قُر 

  ١٦٩  ٧٦  ) َحُسنَْت ُ ْستََقّراً َوُمَقاماً (

  الشعراء

ْ نَاُ ُهْم  ََها َخاِضِع َ (
َ
  ١٣٥  ٤  ) َ َظل ْت أ

رِْض (
َ
َ  اْأل َو َْم يََرْوا إِ

َ
ن َتْنَا ِ يَها ِمن ُ   َزْوٍج َكِر مٍ  أ

َ
  ٢٧  ٧ )َ ْم أ

َ  َهاُرونَ ( رِْسْل إِ
َ
  ٤٣  ١٣  )فَأ

َك (  َْم نَُر  
َ
  ٤٣  ١٨ ) أ

نَْت ِمْن الَْ فِِر نَ َوَ َعلَْت َ عْ (
َ
  ١٩١  ١٩  ) لَتََك ال ِ  َ َعلَْت َوأ

رِْسَل إَِ ُْ ْم  ََمْجنُونٌ (
ُ
  ١٤  ٢٧  ) إِن  رَُسولَُ ُم ا ى أ

ِق َوا َْمْغرِِب َوما بَ ْنَُهما إِْن ُكنْتُْم َ ْعِقلُ (   ١٥٢  ٢٨  )ونَ قاَل رَب  ا َْمْ ِ

وِْد الَْعِظيمِ (   ٧٤  ٦٣  ) َ لط 

ِقَ  (( ُة  ِلُْمت  َفِت اْ َن  ْزلِ
ُ
زَِت اْ َِحيُم  ِلَْغاِو نَ ٩٠َوأ   ١٦٩  ٩١  )) َو ُر 

بَْت قَْوُم نُوٍح ا ُْمرَْسِل َ (   ١٠٠  ١٠٥  ) َكذ 

  ١٣٠، ١١٦  ١٤٤ ) فَاْ تَْح بَ ِْ  َو َ ْنَُهْم َ تْحاً (

)  َ   ١٨٨  ١٦٨  )قَاَل إِ   لَِعَمِلُ ْم ِمْن الَْقالِ
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ْهلَْكنَا ِمنْ (
َ
ةٍ  َوَما أ   ١٠٣  ٢٠٨  ) قَْر َ

ِ يمٍ (
َ
ف اٍك أ

َ
ُل َ َ ُ   أ   َ َ (   ١٨٦  ٢٢٢  

  ١٢٥  ٢٢٥  ) ِ  ُ   َواٍد يَِهيُمونَ (

ي  ُمنَقلٍَب يَنَقِلبُو(
َ
يَن َظلَُموا أ ِ

  ١٩٢  ٢٢٧  ) نَ وََسيَْعلَُم ا  

  النمل

بِ ٍ (   ٣٨  ١   )طس تِلَْك آيَاُت الُْقْرآِن َو ِتَاٍب م 

ا َرآَها َ ْهَ   ( لِْق َعَصاَك فَلَم 
َ
  ٧٤، ٤٤  ١٠  ) َوأ

ْمُل اْدُخلُوا َ َساِكنَ ُ ( َها ا     
َ
  ٣٣  ١٨  ) ْم ال َ ِْطَمن ُ ْم ُسلَيَْماُن ...يَا  

ْ َعْمَت   وََ َ (
َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَِّ  أ

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِ  أ

َ
   ت  ١٩  )...رَِبّ أ

ْن يَْرتَد  إَِ َْك َطْرفَُك (
َ
  ١١٢  ٤٠  )َ بَْل أ

ن ُه ُهوَ (
َ
  ٧٤  ٤٢  ) َك 

  ١٨٠  ٥٠   )َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا وَُهْم َال  َْشُعُروَن (

  ١١٢  ٦٦  ) بَْل ُهْم ِمنَْها َ ُمونَ (

ئِن  (
َ
ئَِذا ُكن ا تَُراباً َوآبَاُؤنَا أ

َ
  ٢٦  ٦٧  ) ا  َُمْخرَُجونَ أ

رِْض فَاْ ُظُروا َكيَْف َ َن َ قِبَُة ا ُْمْجِرِم َ (
َ
  ١٩  ٦٩  ) قُْل ِسُ وا ِ  اْأل

َك َ َْعلَُم َما تُِ ن  ُصُدورُُهْم َوَما ُ ْعِلنُونَ (   ١٦١  ٧٤ ) َو ِن  َر  

  ١٣٠  ٧٦  ) إِن  َهَذا الُْقْرآَن َ ُقص  (

ا( ً ِ َهاَر ُمبْ ن ا َجَعلْنَا ا ل يَْل لِ َْسُكنُوا ِ يِه َوا  
َ
 َْم يََرْوا  

َ
  ١٩٨  ٨٦  ) أ
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َحاِب (   ٨٢،١٥٢  ٨٨  ) َ ُمر  َ ر  ا س 

  القصص

رِْض (
َ
  ٦٣  ٤ ) إِن  فِرَْعْوَن َعال ِ  األ

يَن اْستُْضِعُفوا( ِ
ُمن  َ َ ا   ن   

َ
  ٦٣  ٥  ) َونُِر ُد أ

ةُ َ ْ ٍ ِ  َو ََك ال َ قْ ( ةُ فِرَْعْوَن قُر 
َ
  ٦٤  ٩  ) ...تُلُوهُ َعَ  َوقَالَْت اْ َرأ

ْن َر َْطنَا َ َ قَلِْبَها(
َ
  ١١٢  ١٠  )  َْوَال أ

تَِمُروَن بَِك ِ َْقتُلُوكَ (
ْ
 يَأ
َ
  ١٣  ٢٠    )إِن  ا َْمَأل

  ١٣٨  ٣٢  ) َواْضُمْم إَِ َْك َجنَاَحَك (

ِخيَك (
َ
  ٩٥  ٣٥ ) َس َُشد  َعُضَدَك بِأ

اِس (   ٨٢  ٤٣  ) بََصائَِر  ِلن 

نَا قُُرونًا )(
ْ
 َْشأ

َ
  ٩٢  ٤٥ أ

يِْديِهمْ (
َ
َمْت أ   ٩٨  ٤٧  ) بِما قَد 

تُوا بِِ تَاٍب قُ (
ْ
  ٢٠  ٤٩  ) ْل فَأ

  ٩٣  ٥٧  ) َحَرًما آِمنًا(

ْ بَاءُ (
َ
  ١١٩  ٦٦  ) َ َعِميَْت َعلَيِْهْم األ

و  َواْآلِخَرةِ َوَ ُ (
ُ
ُ ال إِ َ إِال  ُهَو َ ُ اْ َْمُد ِ  اْأل   ١٥٢  ٧٠  ) ...وَُهَو ا  

َهاَر لِ َْسُكنُوا ِ يِه (   ١٨١  ٧٣  ) ...  َوِمْن رَْ َتِِه َجَعَل لَُ ُم ا ل يَْل َوا  

ب  الَْفرِِح َ ( َ ال ُ ِ   ١٩٢  ٧٦   )إِْذ قَاَل َ ُ قَْوُمُه ال َ ْفَرْح إِن  ا  
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يَن َعِملُوا ا س   ئَاِت فَال ُ ْ ( ِ
  ١٦٩، ٦٧  ٨٤  ) َزى ا  

  ٩٨  ٨٨  ) إِال  وَْجَههُ (

  العنكبوت

ا وَُهْم َال ُ ْفتَنُوَن ( ْن َ ُقو ُوا آَمن 
َ
ُ وا أ ْن ُ ْ َ

َ
َحِسَب ا  اُس أ

َ
  ٢٨  ٢ )أ

ِ َآلٍت ( َجَل ا  
َ
  ١٤  ٥   ) فَإِن  أ

) ِ   ٧٤  ١٠  )فِتْنََة ا  اِس َكَعَذاِب ا  

ثْقا َُهمْ (
َ
ْحِملُن  أ   ١١٢  ١٣  ) َوَ َ

ُب َمْن  ََشاُء َو َرَْحُم َمْن  ََشاُء َو َِ ِْه  ُ (   ١٦١  ٢١  ) ْقلَبُونَ ُ َعذ 

اِدِ  َ ( ِ إِْن ُكنَْت ِمَن ا ص    ٢٢  ٢٩ )ائْ ِنَا بَِعَذاِب ا  

َماء بَِما ( َن ا س  ِة رِْجًزا م  ْهِل َهِذهِ الَْقْر َ
َ
  ٣٨  ٣٤  ) ...إِن ا ُمِ  ُوَن َ َ أ

رَْسلْنَا َعلَيِْه َحاِصباً (
َ
ن أ َخْذنَا بَِذنبِِه فَِمنُْهم م 

َ
ُ   أ   ٣٦  ٤٠ ) فَ

ُهْم ِ  ( َ ن  ِ ِمن َ ْعِد َما ُظِلُمواْ َ ُبَو  يَن َهاَجُرواْ ِ  ا   ِ
  ٨٩، ٨٦، ٤٥  ٤١  ) ...َوا  

  ٥٠  ٥٥   )يَْوَم َ ْغَشاُهُم الَْعَذاُب (

  الروم

ْ َ َ ا  اِس ال َ ْعلَُموَن (
َ
  ١٦٣  ٦   )َولَِ ن  أ

 اْ َلَْق ُ م  يُِعيُدهُ  ُم  (
ُ
ُ َ بَْدأ َ ِْه تُرَْجُعونَ  ا     ٥٩  ١١  )إِ

ْوَ َِك ِ  الَْعَذاِب ُ َْ ُونَ  (
ُ
بُوا بِآيَاتِنَا َولَِقاِء اآلِخَرةِ فَأ   ١٧٠  ١٦  )َوَ ذ 

َق َخْوفاً َوَطَمعاً (   ١٥٢  ٢٤  ) َوِمْن آياتِِه يُِر ُ ُم الَْ ْ
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ْ تُْم َ ْرُُجونَ (
َ
رِْض إَِذا أ

َ
  ١٩٢  ٢٥  ) ُ م  إَِذا َدَ ُ ْم َدْعَوةً ِمْن األ

قِْم وَْجَهَك (
َ
  ٩٨  ٣٠  ) فَأ

يِْدي ا  اِس (
َ
ْحِر بِما َكَسبَْت أ   ١٥٣، ٩٨  ٤١  ) ...َظَهَر الَْفساُد ِ  الَْ   َواْ َ

نُفِسِهْم َ ْمَهُدونَ (
َ
أل   ١١٢  ٤٤ ) فَ

َجاُؤوُهم بِاْ َ  نَاِت فَانتََقْمنَا(   ٤٤  ٤٧  ) فَ

  ١١٩  ٥٢  ) فَإِن َك ال  ُْسِمُع ا َْمْو (

ةً ( ي َخلََقُ ْم ِمْن َضْعٍف ُ م  َجَعَل ِمْن َ ْعِد َضْعٍف قُو  ِ
ُ ا     ١٥٣  ٥٤  ) ا  

  لقمان

ِهْم ، وَُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم يُوقِنُونَ ( وَ َِك َ َ ُهًدى ِمْن َر  
ُ
  ٥٠  ٥- ٤  ) ...أ

ي(   ١٢٠، ٧٤  ٧  )  َْهَو اْ َِديِث  َمْن  َْشَ ِ

ِعيِم  ( اِ َاِت  َُهْم َجن اُت ا   يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ
  ١٩٥  ٨ )إِن  ا  

يَن ِمن ُدونِ ( ِ
ُروِ  َماَذا َخلََق ا  

َ
ِ فَأ   ٦٧  ١١ ) ...ِه َهَذا َخلُْق ا  

هُ ( م 
ُ
يِْه َ َلَتُْه أ   ٤٧  ١٤  )بَِواِ َ

َ   َ رِْجُعُ مْ (   ٣٤  ١٥   ) إِ

ُ ن ِ  َصْخَرةٍ ( ِت  َ تَ
ْ
رِْض يَأ

َ
ْو ِ  األ

َ
َماَواِت أ ْو ِ  ا س 

َ
  ٥٤  ١٦  ) ...أ

ُ ْر بِا َْمْعُروِف يَا ُ َ   (
ْ
َالةَ َوأ قِِم ا ص 

َ
  ١٧٠  ١٧   ) َوانَْه َعِن ا ُْمنَْكرِ أ

ْصَواِت  ََصوُْت اْ َِم ِ (
َ
نَ َر األ

َ
  ١٢٥  ١٩  ) إِن  أ

َر لَ ُ ( َ َسخ  ن  ا  
َ
 َْم تََرْوا أ

َ
ماواِت َوما ِ  أ   ١٥٣  ٢٠  ) ...ْم ما ِ  ا س 
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)  َ   ٩٩، ٨٥  ٢٢  ) َ َقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ ا ُْو ْ

َ َعِليٌم بِ  ( ُدوِر إَِ ْنَا َ رِْجُعُهْم َ نُ َب ئُُهْم بَِما َعِملُوا إِن  ا     ١٧٠  ٢٣ )َذاِت ا ص 

  السجدة

هاَدةِ الَْعِز ُز ا ر ِحيمُ (   ١٥٤  ٦  ) ذ َِك   ُِم الَْغيِْب َوا ش 

ْمَع ( وِحِه وََجَعَل لَُ ُم ا س  اهُ َوَ َفَخ ِ يِه ِمن ر    ٥٩  ٩  ) ...ُ م  َسو 

َ  َر  ُ ْم تُرَْجُعونَ (   ٣٤  ١١  ) ُ م  إِ

  ٥٦  ١٢ )َو َْو تََرى إِِذ ا ُْمْجِرُ ونَ (

  ١٨٠  ١٤  ) فَُذوقُوا بَِما  َِس تُْم لَِقاَء يَْوِمُ ْم َهَذا إِن ا  َِس نَاُ مْ (

َجاَ  ُجنُو ُُهْم َ ْن ا ْمَ (   ١٣٦  ١٦  ) َضاِجعِ َ تَ

َواُهْم ا  ارُ   (
ْ
يَن فََسُقوا َ َمأ ِ

ا ا   م 
َ
  ١٧١  ٢٠  ) َوأ

) ِ َ ْ
َ
ْد  ُدوَن الَْعذاِب اْأل

َ
ُهْم ِمَن الَْعذاِب اْأل   ١٥٤  ٢١  ) ...َوَ ُِذيَقن 

  سبأ

رِْض َوَما َ ُْرُج ِمنَْها َوَما يَِ ُل ِمْن  َ (
َ
  ١٦١  ٢   ) ...  ْعلَُم َما يَِلُج ِ  األ

ْوَ َِك  َُهْم َعَذاٌب ِمْن   (
ُ
يَن َسَعْوا ِ  آيَاتِنَا ُمَعاِجِز َن أ ِ

  ١٧١  ٥  ) ...َوا  

  ٣١  ٧  ) يُ َب ئُُ مْ  َهْل نَُدل ُ ْم َ َ رَُجلٍ (

َ  ا  َولَقد آتَ ْنَا َداُووَد ِمن ا فَْضًال (
َ
ْ َ َوأ ِ  َمَعُه َوالط  و 

َ
  ٣٨، ٣٦  ١٠  ) ...يَا ِجبَاُل أ

) ِ يَن َزَ ْمتُْم ِمْن ُدوِن ا   ِ
  ٥٦  ٢٢ ) قُِل اْدُعوا ا  

ِهمْ ( ا ُِموَن َ ْوقُوفُوَن ِعنَد َر     ١١٣، ٥٦  ٣١  ) َو َْو تََرى إِِذ الظ 
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َهارِ (   ٩٣  ٣٣ ) بَْل َمْكُر ا ل يِْل َوا  

ْوالُدُ مْ (
َ
ْ َوالُُ ْم َوال أ

َ
ُ ْم ِعنَْدنَا ُزلَْ   َوَما أ   ٤٤  ٣٧   ) بِال ِ  ُ َقر  ُ

ِ َمثْ  َوفُرادى( ْن َ ُقوُ وا ِ  
َ
ِعُظُ ْم بِواِحَدةٍ أ

َ
  ١٥٤، ١١٣  ٤٦  ) قُْل إِن ما أ

  ١٣٦  ٤٩  ) َوَما ُ بِْدئُ اْ َاِطُل َوَما يُِعيدُ (

  ١٢٠  ٥٣  ) َو َْقِذفُوَن بِالَْغيِْب ِمْن َمَ ٍن بَِعيدٍ (

  فاطر

ٍة فَال ُ ْمِسَك  ََها َوَما ُ ْمِسْك ( ُ  ِلن اِس ِمْن رَْ َ   ١٢٨  ٢  ) ...َما َ ْفتَْح ا  

ن ُ م بِ ( ِ الَْغُروُر َوال َ ُغر    ٥١  ٥  )ا  

يَن آَمنُوا وََعِملُوا ( ِ
يَن َ َفُروا  َُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوا   ِ

  ١٧١  ٧  ) ...ا  

اٍت (   ١٣٧، ٥٦  ٨  ) فَال تَْذَهْب َ ْفُسَك َعلَيِْهْم َحَ َ

ْع  َواْ َِص ُ (
َ
  ١٢٠  ٢١  )َوما  َْستَوِي اْأل

ْ َواُت   (
َ
ْحيَاُء َوال األ

َ
  ١٦٤  ٢٢ )َوَما  َْستَوِي األ

 َْواُ َها وََغَرا ِيُب ُسودٌ   (
َ
  ٦٢  ٢٧  )ُ ْتَِلٌف أ

  ١٣٢  ٢٩  ) َرةً لَْن َ بُورَ يَرُْجوَن ِ َا(

ِهْم إِال  َمْقتًا َوال يَِز ُد الَْ فِِر َن ُ ْفُرُهْم إِال  َخَساًرا  (   ٥١  ٣٩    ) ِعنَد َر  

  ١١٨  ٤٥  ) َما تََرَك َ َ َظْهرَِها ِمْن َداب ةٍ (

)     ً َجاٌج وََجَعَل بَ ْنَُهَما بَْرزَخاً وَِحْجراً َ ُْجورا
ُ
  ١٧١  ٥٣  ) وََهَذا ِ لٌْح أ

َماء َماء( نَزَل ِمَن ا س 
َ
َ أ ن  ا  

َ
 َْم تََر أ

َ
  ٢٩  ٦٣ ) أ
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  یس

  ١٤  ٣   ) إِن َك  َِمَن ا ُْمرَْسِل َ (

ْغالالً (
َ
ْ نَاقِِهْم أ

َ
  ١٢٥  ٨  ) إِن ا َجَعلْنَا ِ  أ

رَْسلُونَ (   ١٤  ١٤  )إِن ا إَِ ُْ ْم م 

  ٥١  ٢٠  ) ات بُِعوا ا ُْمرَْسِل َ (

ْجًرا (
َ
لُُ ْم أ

َ
  ٥١  ٢١    ) ات بُِعوا َمن ال   َْسأ

ُذ ِمن ُدونِِه آ َِهًة إِن يُرِْدِن ا ر ْ َن بُِ   ال  ُ ْغِن َ    ( ِ
  
َ
 
َ
  ٢٨  ٢٣  ) ...أ

ْخرَْجنَا ِمنَْها َحبّاً (
َ
ْحيَ ْنَاَها َوأ

َ
رُْض ا َْميْتَُة أ

َ
  ١٥٤  ٣٣ ) ...َوآيٌَة  َُهْم األ

َهاَر  َوآيٌَة  َُهْم ا ل يُْل (   ١٢٠  ٣٧  ) َْسلَُخ ِمنُْه ا  

  ٧٥  ٣٩  ) َح   َ َد َ لُْعرُْجوِن الَْقِديمِ (

  ٦٥، ٣٦  ٤٠  ) َوُ   ِ  فَلٍَك  َْسبَُحونَ (

) ُ ُ ْطِعُم َمن ل ْو  ََشاء ا  
َ
ْطَعَمهُ  أ

َ
  ٣١  ٤٧  ) أ

  ١١٣  ٥٢ " ) َمْن َ َعثَنا ِمْن َ ْرقَِدنا(

ق  الَْقْوُل َ َ الَْ فِِر نَ (   ١٧٢  ٧٠  ) ِ ُنِْذَر َمْن َ َن َحيّاً َوَ ِ

ْ َعاماً (
َ
يِْدينَا أ

َ
ا َعِملَْت أ   ١٢٥  ٧١  ) ِ م 

  ٨٣  ٧٥  ) وَُهْم  َُهْم ُجنٌْد ُ َْ ُونَ (

ُكونُ ( ْن َ ُقوَل َ ُ ُ ْن َ يَ
َ
  ١٢٨  ٨٢  ) أ

ٍء َو َِ ِْه تُرَْجُعونَ ( ي  ِيَِدهِ َ لَُكوُت ُ   َ ْ ِ
  ١٨٦  ٨٣  ) فَُسبَْحاَن ا  
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  الصافات

  ١٤  ٤   ) إِ ََهُ ْم  ََواِحدٌ إِن  (

) ُ   ١١٣،  ٤٣  ٣٥    ) إَِذا ِ يَل  َُهْم ال إَِ َ إِال  ا  

ْرِف ( اُت الط    ١٣٨  ٤٨  ) قَاِ َ

ُهن  َ يٌْض َمْكنُ (   
َ
  ٧٥  ٤٩  )وٌن َك 

ياِط ِ ( ن ُه ُرُؤُس ا ش 
َ
  ٨٩، ٧٥  ٦٥  ) َطلُْعها َك 

  ١٨٩  ٧٣  ) فَاْ ُظْر َكيَْف َ َن َ قِبَُة ا ُْمنَْذِر نَ   (

  ١٣٧  ٧٨  ) ِ  اآلِخِر نَ  َوتََرْ نَا َعلَيْهِ (

ُه بَِقلٍْب َسِليمٍ (   ١٣٠  ٨٤  ) إِْذ َجاَء َر  

لُْقوهُ ِ  اْ َِحيمِ (
َ
  ١٩٢  ٩٧  ) قَا ُوا اْ نُوا َ ُ بُ ْيَاناً فَأ

 إِ (
تِِهَما ُ ِْسٌن َوَظا ٌِم َو َاَرْ نَا َعلَيِْه وََ َ   ١٥٥  ١١٣ ) ...ْسَحاَق َوِمْن ُذر   

َ  الُْفلِْك ا َْمْشُحونِ ( َ َق إِ
َ
  ١٢١  ١٤٠  ) إِْذ أ

ِة  ََسبًا( ن  ْ َ اْ ِ ُة  وََجَعلُوا بَ ْنَُه َو َ ن    ٥٨  ١٥٨  ) ...َولََقْد َعِلَمِت اْ ِ

  ١٢٦  ١٧٧  )فَإَِذا نََزَل  َِساَحتِِهمْ (

بِ ٌ ( ْم لَُ ْم ُسلَْطاٌن م 
َ
  ٢٩  ١٥٦  ) أ

  َص 

ْهلَْكنَا َ بِْلِهم ّمن قَْرنٍ (
َ
  ١٠٣  ٣    ) َ م أ

  ٦٧  ٤  ) َوقَاَل الَْ فُِرونَ (
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  ١٥  ٥  ) إِن  هذا   ء ُعَجاٌب (

ْوتَادِ (
َ
  ١١٨  ١٢  ) َوفِرَْعْوُن ُذو األ

اقِ ( َ ْ بَاَل َمَعُه  َُسب ْحَن بِالَْعِ   َواْإلِ ْرنَا اْ ِ   ١٥٥  ١٨  )إِن ا َسخ 

ينَ ( ِ
ْم َ َْعُل ا  

َ
اِ َاِت َ  ُْمْفِسِديَن ِ   أ   ١٧٢  ٢٨  ) ...  آَمنُوا وََعِملُوا ا ص 

ْ ِسْك بَِغْ ِ ِحَساٍب (
َ
ْو أ
َ
  ١٦٢  ٣٩  ) َهَذا َ َطاُؤنَا فَاْمُ ْ أ

بَْصارِ (
َ
يِْدي َواأل

َ
ْوِ  األ

ُ
  ١٢١  ٤٥  ) أ

  الزمر

ْع بُِ ْفرَِك قَِليالً قُ (   ٢٠  ٨   ) ْل َ َمت 

ْ يَا َحَسنَةٌ ( ْحَسنُوا ِ  َهِذهِ ا  
َ
يَن أ ِ   ِ  (  ١٩٢  ١٠  

  ١٧٢  ١٦   )  َُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن ا  اِر َوِمْن َ ِْتِهْم ُظلٌَل (

ْ ِعبَادِ ( يَن  َْستَِمُعوَن الَْقْوَل ، فَ َ   ِ
  ٦٧  ١٧  )ا  

اِر )(   ٦٨  ١٩  َمن ِ  ا  

ٌة    ١٧٢  ٢٠  ) َُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمبْ ِي 

ا ِِم َ (   ٦٨  ٢٤  ) َوِ يَل  ِلظ 

  ٦٨  ٣٢  ) َمثًْوى ل لَْ فِِر نَ (

ُ بَِ اٍف َ بَْدهُ ( لَ َْس ا  
َ
  ٢٣  ٣٦  ) أ

ِ ُشَفَعاءَ ( َُذوا ِمْن ُدوِن ا   ِم ا  
َ
  ٢٦  ٤٣  ) أ

) ُ يَن ال يُْؤِمنُوَن َو َِذا ُذِكَر ا   ِ
ز ْت قُلُوُب ا  

َ
  ١٧٣  ٤٥  ) ... وَْحَدهُ اْشَمأ
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رِْض (
َ
ماواِت َواْأل   ١١٣  ٦٤  ) َ ُ َمقاِ ُد ا س 

مَواُت ( يعاً َ بَْضتُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة َوا س  رُْض َ ِ
َ
  ١٢٦  ٦٧  ) ...َواأل

) ً َم ُزَ را َ  َجَهن  يَن َ َفُروا إِ ِ
  ١٧٣، ٦٨  ٧١  ) وَِسيَق ا  

 ً ِة ُزَ را َ  اْ َن  ُهْم إِ َقْوا َر   يَن ا   ِ
  ١٧٣  ٧٣  ) وَِسيَق ا  

رْ (
َ
ْوَرَ نَا األ

َ
  ١١٣  ٧٤  )َض َوأ

  غافر

ْوِل ال إَِ َ ( وِْب َشِديِد الِْعَقاِب ِذي الط  نِْب َوقَابِِل ا     ١٥٥  ٣   ) ...  َ فِِر ا  

ْ نَا بُِذنُو ِ ( ْ ِ فَاْ َ َ ْحيَ ْتَنَا اثْ َتَ
َ
ْ ِ َوأ نَا اثْ َتَ َمت 

َ
نَا أ   ٣٣  ١١  ) نَا   ...قَا ُوا َر  

َماِء ِرْزقاً ( ُل لَُ ْم ِمْن ا س    َ   ٩٧  ١٣  )َو ُ

ْ ِرهِ (
َ
وَح ِمْن أ   ١٣٩  ١٥  ) يُلِْ  ا ر 

ا ِِم َ (   ٦٨  ١٨  ) َما  ِلظ 

  ٦٨  ٢٥  ) َ فِِر َن إِال  ِ  َضاللٍ َوَما َكيُْد الْ (

َ ْقتُلُوَن (
َ
ْن آِل فِرَْعْوَن يَْ تُُم إِيَمانَُه أ ْؤِمٌن م    ٢٦  ٢٨   ) ...َوقَاَل رَُجٌل م 

ْ يَا َمتَاٌع َو ِن  اآلِخَرةَ ( َما َهِذهِ اْ َيَاةُ ا     ١٧٣  ٣٩  ) ِ َ َداُر الَْقَرارِ  يَا قَْوِم إِ  

اُر ُ ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدّواً وََعِشيّاً (   ١٥٥، ١٢٦  ٤٦  ) ا  

نْبَِك وََسب ْح ِ َْمِد (
ْغِفْر ِ َ ِ َحق  َواْستَ   ١٥٥  ٥٥  ) ...فَاْصِ ْ إِن  وَْعَد ا  

ْع  َواْ َِص ُ (
َ
  ١١٤  ٥٨ ) َوما  َْستَوِي اْأل

ةٌ ( اَعَة َآلِ يَ   ١٥  ٥٩ "  ) إِن  ا س 
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) ً ِ ا َهاَر ُمبْ  ٩٣  ٦١  ) َوا  

ُ ْم بَِما ُكنْتُْم  َ (   ١٨٩، ٦٠  ٧٥ ) ...ْفرَُحوَن ِ  األرِْض بَِغْ ِ اْ َق  َو َِما َذلِ

رَْسلْنَا رُُسًال ِمْن َ بِْلَك ِمنُْهْم َمْن قََصْصنَا َعلَيَْك (
َ
  ١٦٤  ٧٨  ) ...َولََقْد أ

  فصلت

ْ َ ُُهْم َ ُهْم ال  َْسَمُعونَ  َِش اً َونَِذيراً فَ (
َ
ْعَرَض أ

َ
  ١٥٦  ٤  ) أ

ْ ُفُرونَ ( ئِن ُ ْم َ َ
َ
  ٥٨  ٩  ) قُْل أ

ْو َكْرهاً (
َ
رِْض اِئْ ِيَا َطوْ ً أ

َ
  ١٢٦  ١١ ) َ َقاَل  ََها َو ِأل

ْعَرُضوا(
َ
ثَْل َصاِعَقِة َ ٍد َو َُمودَ  َ ُقْل  فَإِْن أ نَذْرتُُ ْم َصاِعَقًة م 

َ
  ٥٨  ١٣ )أ

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهمْ (
َ
نُوا  َُهْم َما َ ْ َ أ ْضنَا  َُهْم قَُرنَاَء فََز     ١٥٦  ٢٥ ) َوَ ي 

ْحَسنُ َوال  َْستَوِي اْ ََسنَُة َوال ا س   ئَ (
َ
  ١٥٦، ٧٦  ٣٤  ) ُة اْدَ ْع بِال ِ  ِ َ أ

  ٢٠  ٤٠  ) اْ َملُوا َما ِش ْتُمْ (

َ ٍن بَِعيدٍ ( ْوَ َِك ُ نَاَدْوَن ِمن م 
ُ
  ١١٤  ٤٤  ) أ

  الشورى

وْ (
َ
م  الُْقَرى َوَمْن َوَ َذ َِك أ

ُ
  ١٩٨، ١٥٦، ١٠٣  ٧  ) ...َحيْنَا إَِ َْك قُْرآناً َعَر ِيّاً ِ ُنِْذَر أ

  ١٢٦  ٢٠  ) َمْن َ َن يُِر ُد َحْرَث اآلِخَرةِ (

َصابَ (
َ
  ١٩٢  ٣٠  ) ُ ْم ِمْن ُ ِصيبَةٍ َوَما أ

ْعالمِ (
َ
ْحِر َ ْأل   ٧٦  ٣٢ ) َوِمْن آياتِِه اْ َواِر ِ  اْ َ

  ١٨٠  ٤٠  ) وََجَزاُء َس  ئٍَة َس  ئٌَة ِمثْلَُها(
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ْو يَُزو ُجُهْم ُذْكَرانًا وَ   (
َ
  ١٨٤  ٥٠    )  ِنَاثًا َوَ َْعُل َمْن  ََشاُء َعِقيًماأ

  الزخرف

رَْض َ ْهًدا(
َ
  ٨٣  ١٠  ) َجَعَل لَُ ُم اْأل

ةً َميْتاً ( نا بِِه بَْ َ ْ َْ 
َ
  ١٣٠  ١١  ) فَأ

  ١٨٧، ١٥  ١٥  ) إِن  اإل َْساَن لََكُفوٌر ُمبِ ٌ (

  ٩٩  ٢٨ ) وََجَعلََها َ َِمًة بَاِ يًَة ِ  َعِقبِهِ (

لَ َْس ِ  ُ لُْك ِ ْ َ (
َ
  ٢٩  ٥١ ) أ

  ٤٩، ٤٩، ٤٥  ٧١ ) ُ َطاُف َعلَيِْهْم بِِصَحاٍف (

ُ ْم  ِلَْحق  َ رُِهونَ  لََقْد ِجئْنَاُ م( َ َ ْ
َ
  ٥٨  ٧٨  )بِاْ َق  َولَِ ن  أ

ُ ونَ ( ْ ًرا فَإِن ا ُمْ ِ
َ
بَْرُ وا أ

َ
ْم أ
َ
  ٥٨  ٧٩  ) أ

  الدخان

رُْض فَ (
َ
ماُء َواْأل   ١٢٧  ٢٩  ) ما بََ ْت َعلَيِْهُم ا س 

  الجاثیة

واِت واألرِْض آلياٍت (   ١٦  ٣   )إّن   ا سم 

َماِء ِمْن ِرْزقٍ ( ُ ِمْن ا س  نَزَل ا  
َ
  ٩٧  ٥  )َوَما أ

ْن  َْم  َْسَمْعهايُِ   ُ ْستَ (
َ
  ٧٢  ٨  ) ْكِ اً َكأ

يَن آَمنُواْ ( ِ
َْعلَُهْم َ    ن   

َ
يَن اْجَ َُحواْ ا س   ئَاِت أ ِ

ْم َحِسَب ا  
َ
  ١٥٧  ٢١   ) ...أ

  ١٢١  ٢٩ ) َهَذا ِكتَاُ نَا يَنِطُق َعلَيُْ ْم بِاْ َق  (
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  ١٢٧  ٣٤  ) َوِ يَل اْ َْوَم نَ َساُ ْم َكَما  َِس تُْم لَِقاَء يَْوِمُ ْم َهَذا(

  األحقاف

  ٢١  ٤   ) اْ تُوِ  بِِ تَاٍب ِمْن َ بِْل َهَذا(

ْن يَْدُعو ِمْن ُدو( َضل  ِ م 
َ
ِ َوَمْن أ   ٢٣  ٥  )ِن ا  

  ١٣١  ٨  )بَِما تُِفيُضوَن ِ يِه (

يْهِ ( يْنَا اِإل َساَن بَِواِ َ   ٤٨  ١٥   )َووَص 

ا َعِملُوا( ُ   َدرََجاٌت ِ م    ١١٥  ١٩  ) َولِ

) 
َ
ْ يَاأ   ٤٣  ٢٠  ) ْذَهبْتُْم َطي بَاتُِ ْم ِ  َحيَاتُِ ُم ا  

فْئَِدُ ُهم(
َ
بَْصارُُهْم َوال أ

َ
ْ َ  َ نُْهْم َسْمُعُهْم َوال أ

َ
  ٥١  ٢٦   ) َ َما أ

  ق

  ٧٦  ١١ ) َكذ َِك اْ ُُروجُ (

قَْرُب إَِ ِْه ِمْن َحبِْل ا َْوِر دِ َوَ ْ (
َ
  ١٢٧  ١٦  ) ُن أ

َماِل قَِعيدٌ (   ٤٤  ١٧  ) َعِن اْ َِمِ  وََعِن ا ش 

  ١٢٢  ١٩  ) وََجاَءْت َسْكَرةُ ا َْموِْت (

اٍر َعنِ  ( َم ُ   َكف  لِْقيَا ِ  َجَهن 
َ
  ١٨٩  ٢٤ ) يدٍ أ

  الذاریات

اُصوَن (   ١٣١  ١٠  )قُتَِل اْ َر 

ُ ْم (   ٩٧  ٢٢  )  ا سماء ِرْزقُ
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  ١٥  ٢٣  ) فََورَّب ا سماء واالرض إِن ُه َ َق  (

نَكرُ (   ٤٤  ٢٥   ) ونَ قَْوٌم م 

  ٤٤  ٢٩   ) َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيمٌ (

 بُِرْكنِهِ (
  ١١٤  ٣٩  ) َ تََو  

  ١٣١  ٤١  ) ا ر  َح الَْعِقيمَ (

ن ر  ( ِر ُد ِمنُْهم م 
ُ
ن ُ ْطِعُمونِ َما أ

َ
ِر ُد أ

ُ
  ٥١  ٥٧  ) ْزٍق َوَما أ

ْصَحابِِهمْ (
َ
  ٧٦  ٥٩  ) َذنُو ًا ِمثَْل َذنُوِب أ

  الطور

ُهْم  ُْؤ ٌُؤ َمْكنُونٌ (   
َ
  ٨٩، ٧٦  ٢٤  ) َك 

  ١٢١  ٣٠  ) َب ا َْمنُونِ َر ْ (

ْم َ ُ اْ َنَاُت َولَُ ُم اْ َنُونَ (
َ
  ٦٠  ٣٩  ) أ

  النجم

ْم  ِِإل َساِن َما َ َم   ((
َ
وَ  (٢٤أ

ُ
ِ اآلِخَرةُ َواأل  ِ َ (١٥٧  ٢٥ ) )٢٥  

) ِ ْجِزَي ا   يَن ِ َ ِ
َساُءوا بَِما َعِملُوا َوَ ِْزَي ا  

َ
  ١٧٤، ٥٢  ٣١  ) ...يَن أ

  القمر

َماءِ ( بَْواَب ا س 
َ
ْحنَا أ   ١٢٧  ١١  ) َ َفتَ

 ْواٍح وَُدُ ٍ (
َ
  ١٣٩  ١٣  ) وََ َلْناهُ َ  ذاِت أ
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ةٍ ( ْعجاُز َ ٍْل خاِو َ
َ
ُهْم أ   

َ
  ٧٧  ٢٠  ) َك 

) ٌ ِ
َ
اٌب أ   ١٨٧  ٢٥  ) بَْل ُهَو َكذ 

  ٨٧، ٧٧  ٣١  ) فَ نُوا َكَهِشيِم ا ُْمْحتَِظرِ (

َ ر  بَِل ا س  (
َ
ْدَ  َوأ

َ
اَعُة أ   ٥٢  ٤٦   )  اَعُة َ وِْعُدُهْم َوا س 

  ١٧٤  ٤٧   ) إِن  ا ُْمْجِرِمَ  ِ  َضالٍل وَُسُعرٍ (

  ٩٦  ٤٨  ) ُذوقُوا َ س  َسَقرَ (

ِقَ  ِ  َجن اٍت َو َ    ١٧٤  ٥٤  ) َهرٍ إِن  ا ُْمت 

  الواقعة

  ٨٩  ٢٢  )وَُحوٌر ِ  ٌ (

ْمثاِل ا ل ْؤ ُِؤ ا َْمْكنُوِن  (
َ
  ٨٩  ٢٣  )َكأ

ِ يًما ((
ْ
  ١٨٣  ٢٦  )ًما) إِال  ِ يًال َسَالًما َسَال ٢٥َال  َْسَمُعوَن ِ يَها لَْغًوا َوَال تَأ

  ١٩٥  ٣٠  ) َوِظل  َ ْمُدودٍ   (

بُونَ ( ال وَن ا ُْمَكذ  َها ا ض    
َ
  ٥٨  ٥١  ) ُ م  إِن ُ ْم  

يِن (   ٥٨  ٥٦  ) َهَذا نُُز ُُهْم يَْوَم ا  

  الملك

) َ َ   ٥٢  ٣    ) فَارِْجِع اْ َ

 ِ ْ َ َ َ َكر    ٥٢  ٤  ) ُ م  ارِْجِع اْ َ
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مَ ( ِهْم َعَذاُب َجَهن  يَن َ َفُروا بَِر   ِ   ١٧٤  ٦ ) َو ِ  

  ١١٨  ٧  ) َسِمُعوا  ََها َشِهيقاً (

ُ ِمْن الَْغيِْظ (   ١١٩  ٨  ) تََ اُد َ َم  

ِعِ  ( ْصَحاِب ا س 
َ
ا ِ  أ ْو َ ْعِقُل َما ُكن 

َ
  ١٩٦  ١٠   )َوقَا ُوا  َْو ُكن ا  َْسَمُع أ

ُهْم بِالَْغيِْب  َُهْم َمْغِفَرةٌ ( َشْوَن َر   يَن َ ْ ِ
  ١٧٤  ١٢  )إِن  ا  

ْ ِ فَْوَ ُهْم َصاف اٍت َو َْقبِْضَن َما   ( َ  الط  َو َْم يََرْوا إِ
َ
  ١٩٦  ١٩  ) ...أ

ُ مْ ( ي يَْرُزقُ ِ
ْن َهَذا ا   م 

َ
ْ َسَك ِرْزقَُه بَل    وا ِ   أ

َ
  ١٩٦، ٢٣  ٢١ ) ...إِْن أ

ا َ  ( ْن َ ْمِ  َسِو   م 
َ
ْهدى أ

َ
َ َمْن َ ْمِ  ُمِكب ا َ  وَْجِهِه أ

َ
  ١٢٨  ٢٢  ) ...أ

  القلم

ْجًرا َ ْ َ َ ْمنُونٍ   (
َ
  ١٨٩  ٣   ) َو ِن   ََك َأل

  ١١٤  ١٦  )َس َِسُمُه َ َ اْ ُْرُطومِ (

ْجَعُل ا ُْمْسِلِمَ  َ  ُْمْجِرِم َ ( َ نَ
َ
  ١٥٧، ٨٦  ٣٥  ) أ

  ١٣٦  ٤٢  ) يَْوَم يُْ َشُف َ ْن َساقٍ (

  الحاقة

ةُ ( ةُ ، اْ َاق    ٥٢  ٢،١   )  َما اْ َاق 

بَْت َ ُموُد وََ ٌد بِالَْقارَِعِة (   ١٨٢  ٤  )  َكذ 

ةٍ ( ْعَجاُز َ ٍْل َخاِو َ
َ
ُهْم أ   

َ
  ٧٧  ٧  ) َك 

ا َطَ  ا ْاءُ (   ١١٥  ١١  ) إِن ا  َم 



  
 

٢٣٦ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

ا َمْن ( م 
َ
وِ َ ِكتَابَُه  ِيَِمينِِه َ يَُقوُل َهاُؤْم اقْرَُءوا ِكتَا ِيَْه فَأ

ُ
  ١٧٤  ١٩   )أ

وَت ِكتَا ِيَْه (
ُ
وِ َ ِكتَابَُه  ِِشَماِ ِ َ يَُقوُل يَا َ ْ َِ   َْم أ

ُ
ا َمْن أ م 

َ
  ١٧٤  ٢٥ )َوأ

  المعارج

  ١٧٥  ٢١  ) ُه اْ َْ ُ َمنُو ً َو َِذا َ س    (

ا َ ْعلَُموَن (  إِن ا َخلَْقناُهْم ِ م 
  َ(  ١٣٩  ٣٩  

ُهْم إ  نُُصٍب يُوفُِضونَ (   
َ
  ٧٧  ٤٣ ) َك 

  نوح

َصابَِعُهْم ِ  آَذانِهِ (
َ
  ١٠٠  ٧  ) مْ َجَعلُوا أ

ْطَواًرا  (
َ
  ١٩٧  ١٤  ) َوقَْد َخلََقُ ْم أ

رِْض َ بَاتاً (
َ
ُ ْم ِمْن األ نْ َتَ

َ
ُ أ   ١٣١  ١٧  ) َوا  

ي  َو َِمن َدَخَل بَ ِْ َ ُ ْؤِمنًا َو ِلُْمؤْ ( َ  َوا ُْمْؤِمنَاِت رَب  اْغِفْر ِ  َو َِواِ َ   ٤٩  ٢٨  )ِمنِ

  الجن

) ً َحدا
َ
نَا أ َك بَِر   َ  ا ر ْشِد فَآَمن ا بِِه َولَْن  ُْ ِ   ١٦٤  ٢  ) َ ْهِدي إِ

) ً ا َطرائَِق قَِددا   ١١٥  ١١  ) ُكن 

ن ا ِمن ا ا ُْمْسلِ (
َ
ً َو  ْوا رََشدا ْوَ َِك َ َر 

ُ
ْسلََم فَأ

َ
  ١٥٧  ١٤ )ُموَن َوِمن ا الَْقاِسُطوَن َ َمْن أ

  المزمل

ْن َخْ ٍ ( نُفِسُ م م 
َ
ُ واْ أل   ١٣١، ٩٩، ٤٩  ٢٠  )َوَما ُ َقد 

ْدَراَك َما َسَقرُ (
َ
  ٣١  ٢٧ ) َوَما أ
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  المدثر

) ْ َك   َك فَ رْ ، َوَر     ٣٥  ٥- ٣  )َوا ر ْجَز فَاْهُجرْ ، َوِ يَابََك َ َطه 

  ٤٥  ٤٢   )َما َسلََكُ ْم ِ  َسَقَر   (

ُب ( ا نَُ ذ  يِن  َوُ ن    ٤٨  ٤٦  )  ِيَْوِم ا  

ُهْم ُ ٌُر ُ ْس َنِْفَرةٌ (   
َ
  ٨٨  ٥٠  )َك 

  القیامة

  ٩٩  ٢٢   ) وُُجوهٌ يَْوَمئِذٍ (

اِق (( اُق بِا س  ِت ا س  ف  َك يَْوَمئٍِذ ا٢٩َواْ َ َ  َر     ١٨٩  ٣٠  )  َْمَساُق ) إِ

ْوَ  (
َ
ْوَ   ََك فَأ

َ
  ٦٠  ٣٤  ) أ

َك ُسًدى( ْن ُ ْ َ
َ
َ َْسُب اْإلِ َْساُن أ

َ
  ٢٨  ٣٦  ) أ

  المرسالت

لِ َ ( و 
َ
 َْم ُ ْهِلِك األ

َ
  ٢٩  ١٦ .)أ

ِه ٍ ( اء    ن م  م م   َْم َ ْلُق  
َ
  ٣٠  ٢٠  ) أ

ٍر َ لَْقْ ِ (   ٧٨  ٣٢  ) تَْرِ   َِ َ

ن ُه ِ َالٌَة ُصْفرٌ (
َ
  ٧٩  ٣٣ ) َك 

ِقَ  ِ  ِظالٍل َوُ يُونٍ ( ا  َْشتَُهونَ ٤١( إِن  ا ُْمت    ١٩٧  ٤٢   ) ) َوفََواِكَه ِ م 

  ٩٩  ٤٨  )َو َِذا ِ يَل  َُهْم اْرَكُعوا ال يَْرَكُعونَ (
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  النبأ

بَإِ الَْعِظيمِ (   ٤٣  ٢ ) َعِن ا  

رَْض ِ َهاًدا(
َ
 َْم َ َْعِل اْأل

َ
  ٨٣  ٦  ) أ

وْ (
َ
بَاَل أ   ٨٣  ٧  ) تَاًداَواْ ِ

بَْوابًا(
َ
َ نَْت أ   ٨٣  ١٩  ) فَ

  ٢١  ٣٠  ) فَُذوقُوا فَلَْن نَِز َدُ ْم إِال  َعَذابًا(

ا( وُح َوا َْمالئَِ ُة َصف    ٥٠  ٣٨   ) يَْوَم َ ُقوُم ا ر 

  النازعات

َماُء َ نَاَها (( ْم ا س 
َ
اَها٢٧أ   ١٧٥  ٢٨   ) ) َرَ َع َسْمَكَها فََسو 

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَ رَْ َها(
َ
  ١٧٥، ١٢١  ٣١  ) أ

وَ  (
ْ
  ١٧٥  ٣٩  )ىفَإِن  اْ َِحيَم ِ َ ا َْمأ

  ٩٤  ٤٠  ) وَُهَو ُ ِليمٌ (

وَى (
ْ
َة ِ َ ا َْمأ   ١٧٥  ٤١  )فَإِن  اْ َن 

ْو ُضَحاَها(
َ
ًة أ ُهْم يَْوَم يََرْوَ َها  َْم يَلْبَثُوا إِال  َعِشي    

َ
  ١٥٨، ٧٨  ٤٦  ) َك 

  عبس

  ٦٠  ١  )...َع ََس َوتََو   (

  ٦٠  ٣  )َوَما يُْدِر َك لََعل ُه يَز    (

ْ َفَرهُ 
َ
  ١٧  ١٧ ) قُتَِل اِإل َساُن َمآ أ
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هُ ُ م  ا س  ( َ   ١٣٩  ٢٠  ) ِ يَل  َ  

  التكویر

َس ( ف  بِْح إَِذا َ نَ   ١٩٧، ١٢٢  ١٨  ) َوا ص 

ُ ْم بَِمْجنُوٍن (   ١٣٩  ٢٢  )َوَما َصاِحبُ

  االنفطار

َك ( َك بَِر       ٦  )الَْكِر مِ  َما َغر 

بَْراَر لَِ  نَِعيٍم ((
َ
اَر لَِ  َجِحيمٍ ١٣إِن  اْأل   ١٧٦  ١٤   )) َو ِن  الُْفج 

  المطففین

ِفَ  (( يَن إَِذا اْكتَا ُواْ َ َ ا  اِس  َْستَْوفُونَ ١َو ٌْل ل لُْمَطف  ِ
  ٣٩  ٢   )) ا  

اِر لَِ  ِسج  ٍ (   ١٧٦  ٧   )َ   إِن  ِكتَاَب الُْفج 

بَْراِر لَِ  ِعل ي  َ 
َ
  ١٧٦  ١٨  )َ   إِن  ِكتَاَب اْأل

  ١٩٢، ٨٤  ٢٦ ) ِختَاُمُه ِ ْسٌك (

  االنشقاق

َكُ   َطبَقاً َ ْن َطبٍَق (    ١٣٦  ١٩  ) لََ ْ

  البروج

  ١٩٣  ٣   ) وََشاِهٍد َوَ ْشُهودٍ (

اِ َاِت  َُهْم َجن اٌت َ ِْري ِمْن  ( يَن آَمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ
  ١٧٦  ١١  ) ...إِن  ا  
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  الطارق

اِرُق ( ْدَراَك َما الط 
َ
  ٣٢  ٢  ) َوَما أ

َماِء َذاِت ا ر ْجِع (( ْدِع ١١َوا س  رِْض َذاِت ا ص 
َ
  ١٩٥  ١٢  ) ) َواأل

  األعلى

ى(   ٥٦  ٢   ) َخلََق فََسو 

َر َ َهَدىقَ (   ٥٦  ٣    ) د 

ى( َك  ِلْ ُْ َ ُ   ١٩٣  ٨  ) َونُ َ  

))  َ ُر َمْن َ ْ ك  ْشَ  ١٠َسيَذ 
َ
بَُها األ   ١٧٧  ١١  )) َو َتََجن 

  الغاشیة

  ٩٩  ٢  ) وُُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ (

ةٌ ٢وُُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة ((   ١٧٧  ٣   ) ) َ ِ لٌَة نَاِصبَ

  ١٧٧  ٩   ))  َِسْعيَِها َراِضيَةٌ ٨وُُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمٌة ((

ٍة َ ِ ٍَة (٩ َِسْعيَِها َراِضيٌَة (( ةً  )١٠) ِ  َجن    ١٩٦  ١١  ) ال  َْسَمُع ِ يَها الِ يَ

  الفجر

َك بَِعادٍ (  َْم تََر َكيَْف َ َعَل َر  
َ
  ٣٠  ٦   ) أ

َهانَِن  (
َ
ا إَِذا َما اْ تََالهُ َ َقَدَر َعلَيِْه ِرْزقَُه َ يَُقوُل َر   أ م 

َ
  ١٧٧  ١٦  ) َوأ

  ٦٠  ١٧  ) َ   بَل ال  تُْ ِرُ وَن اْ َ ِيمَ (
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  البلد

  ١٩٣  ٣  ) َوَواِ ٍ َوَما َوَ َ (

ْجَديِْن (   ١١٥  ١٠  )وََهَديْناهُ ا  

  الشمس

َها (( َهاِر إَِذا َجال  يِْل إَِذا َ ْغَشاَها) ٣َوا     ١٧٧  ٤   ) َوا ل 

َها (( فْلََح َمْن َز  
َ
اَها٩قَْد أ   ١٧٨  ١٠ ) ) َوقَْد َخاَب َمْن َدس 

  اللیل

ْ َطى َوا  َ  (
َ
ا َمن أ م 

َ
  ٥٦  ٥  )فَأ

هُ  ِلْ ُْ َ  ( ُ   ١٧٨  ٧  ) ىفََسنُ َ  

ى ( هُ  ِلُْعْ َ ُ   ١٧٨  ١٠  ) فََسنُ َ  

  الضحى

)   َ ْ
َ
  ١٩٧  ٨  ) َووََجَدَك َ ئِال فَأ

  الشرح

ْح  ََك َصْدرَكَ (  َْم  َْ َ
َ
  ٣٠  ١  ) أ

َك فَارَْغْب ٧َت فَانَْصْب (فَإَِذا فَرَغْ (   ١٩٧  ٨  ) ) َو َِ  َر  

ا( ا، فَإِن  َمَع الُْعْ ِ  ُْ ً   ٥٢  ٦،٥   )  إِن  َمَع الُْعْ ِ  ُْ ً

  التین

  ١٠١  ١  ) َوا  ِ  َوا ز  ْتُونِ (
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) ُ لَ َْس ا  
َ
ْحَ ِم اْ َاِكِم َ أ

َ
  ٣٠  ٨  )  بِأ

  العلق

) ً ي َ نَْ  َ بْدا ِ
يَْت ا  

َ
َرأ
َ
  ١٣٩  ٩  ) أ

  ١٠٣  ١٧  ) فَلْيَْدُع نَاِديَه(

  القدر

  ٥٣  ١   ) َ ْلَِة الَْقْدرِ (

ْدَراَك َما َ ْلَُة الَْقْدرِ وَ (
َ
  ٣٢  ٢   ) َما أ

وحُ ( ُل ا َْمالئَِ ُة َوا ر  ْ رٍ  َ َ  
َ
ن ُ   أ ِهم م    ٤٨  ٤   )ِ يَها بِإِْذِن َر  

  القارعة

  ٦٨  ٢،١ )َما الَْقارَِعةُ ، الَْقارَِعة(

ْدَراَك َما الَْقارَِعةُ وَ (
َ
  ٣٢  ٣  ) َما أ

  ٨٧، ٧٨  ٤  ) يَْوَم يَُ وُن ا  اُس َ لَْفَراِش ا َْمبْثُوِث (

  ٧٨  ٥ ) َ لِْعْهِن ا َْمنُْفوِش (

  ١٧٩  ٧  )ِضيَةٍ ِ  ِع َشٍة َرا(

ْت َ َواِز نُُه (( ا َمْن َخف  م 
َ
ةٌ ٨َوأ ُه َهاِو َ م 

ُ
  ١٧٩  ٩- ٨  ) ) فَأ

ْدَراَك َما ِهيَهْ (
َ
  ٣٢  ١٠  )َوَما أ

  التكاثر

 َْهاُ ُم ا  َ ثُرُ (
َ
  ١٦  ١   ) أ
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  ٥٦  ٥  )  َْو َ ْعلَُموَن ِعلَْم اْ َِق ِ (

    ٤،٣   ) َ   َسوَْف َ ْعلَُموَن، ُ م  َ   َسوَْف َ ْعلَُمونَ (

  العصر

  ٣٨  ٢ "  )إِن  اِإل َساَن لَِ  ُخْ ٍ (

ْ ِ َوتََواَصْوا بِاْ َق  َوتَ (   ٥٣،  ٤٩  ٣   ) َواَصْوا بِا ص 

  الهمزة

َدهُ ( َع َماًال وََعد  ي َ َ ِ
  ٣٨  ٢  )ا  

  الفیل

ُ ولِ (
ْ
أ َجَعلَُهْم َكَعْصٍف م    ٨٧، ٧٩  ٥ ) فَ

  قریش

  ٣٥  ١  ) ِإليالِف قَُر ٍْش (

  ٣٥  ٣   ) فَلْيَْعبُُدوا رَب  َهَذا اْ َيِْت (

ْن َخوٍْف ( ن ُجوٍع َوآَمنَُهم م  ْطَعَمُهم م 
َ
ي أ ِ
  ٣٩  ٤   ) ا  

  الكوثر

ْ َطيْنَاكَ (
َ
  ٦٤  ١   )الَْكْوثَرَ  إِن ا أ

  الكافرون

ْ بُُد َما َ ْعبُُدونَ (
َ
  ١٦٤  ٢   )ال أ

ْ بُُد َما َ ْعبُُدوَن ((
َ
ْ بُدُ ٢َال أ

َ
ْ تُْم َ بُِدوَن َما أ

َ
  ١٧٨  ٣   ) ) َوَال أ
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ْم (( نَا َ بٌِد َما َ بَد  
َ
ْ بُدُ ٤َوال أ

َ
ْ تُْم َ بُِدوَن َما أ

َ
  ١٧٩  ٥  ) )َوال أ

  المسد

ِ   ََهٍب (
َ
  ١٠٠  ١  ) يََدا أ

  اإلخالص

َمدُ ( ُ ا ص    ٣٩  ٢   ) ا  

  الفلق

اثَاِت ( ف    ٥٣  ٤   ) َوِمن َ   ا  
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  ثانیًا: فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم. •

اإلتقان في علوم القرآن: اإلمام السیوطي، تحقیق: أحمد بن أحمد، مكتبة الصفا، القاهرة،  .١
  م.٢٠٠٦، ١ط

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  .٢
  والنشر والتوزیع.  مصطفى، دار الفكر للطباعة

  أسرار البالغة: عبد القاهر الجرجاني. .٣

إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطیب الباقالني، تحقیق: السید صقر، دار المعارف،  .٤
  القاهرة.

األغاني: أبو فرج األصفهاني، تحقیق: علي البجاوي، دار الكتب المصریة، القاهرة،  .٥
  م.١٩٧٠

اصرالدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ن .٦
  البیضاوي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 

  اإلیضاح في علوم البالغة: الخطیب القزویني، دار الكتاب اللبناني، لبنان. .٧

ي محمد بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن: الثعالبي، حققه وعلق علیه الشیخ: عل .٨
معوض، والشیخ عادل أحمد عبد الوجود، دار إحیاء التراث العر بي، بیروت، لبنان، 

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١ط

البدیع في البدیع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، تحقیق: عبد علي مهنا، دار الكتب  .٩
  م. ١٩٧١، ١العلمیة، بیروت، ط

  یم، دار المعرفة، بیروت.البرهان في علوم القرآن: الزركشي، تحقیق: محمد إبراه .١٠

البصائر والذخائر: أبو حیان التوحیدي، تحقیق: وداد القاضي، دار صادر، بیروت،  .١١
  م.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١لبنان، ط

  م.١٩٩٢، ٣البالغة االصطالحیة: عبد العزیز قلقیلة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .١٢
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  م.١٩٩٣، ٢یین، طالبالغة والتحلیل األدبي: أحمد أبو حاقة، دار العلم للمال .١٣

  البیان والتبین: عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت. .١٤

  البیان والتبین: عمرو بن بحر الجاحظ، دار المعارف، القاهرة، مصر. .١٥

  م.١٩٧٣تأویل مشكلة القرآن: ابن قتیبة، تحقیق: السید صقر، دار التراث،  .١٦

، تحقیق: عبد الستار زموط، دار التبیان في البیان: اإلمام الطیبي الحسین بن محمد .١٧
  م.١٩٩٦، ١الجیل، بیروت، ط

  م.١٩٩٥تحریر التحبیر: ابن أبي األصبع المصري، تحقیق: حفني شرف، القاهرة،  .١٨

  التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس. .١٩

جود، علي محمد تفسیر البحر المحیط: أبو حیان األندلسي، تحقیق: عادل عبد الو  .٢٠
  م.٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل: محمد جمال الدین القاسمي، دار الفكر، بیروت،  .٢١
  م.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ٢ط

التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب: الفخر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  .٢٢
  م.١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١لبنان، ط

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحیلي، دار الفكر المعاصر، بیروت،  .٢٣
  م.١٩٩١، ١لبنان، ط

، ٦التفسیر الواضح: د. محمد محمود حجازي، مطبعة االستقالل الكبرى، القاهرة، ط .٢٤
  م.١٩٦٩هـ، ١٣٨٩

د القزویني، تحقیق: عبد الرحمن البرقوقي، التلخیص في علوم البالغة: جالل الدین محم .٢٥
  م.١٩٢٣، ٢القاهرة، ط

التمثیل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي، تحقیق: عبد  .٢٦
  م.١٩٨١هـ، ١٤٠١، ٢الفتاح محمد الحلو، الدار العربیة للكتاب، ط
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بري، تحقیق: أحمد عبد جامع البیان عن تأویل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جریر الط .٢٧
الرازق البكري، ومحمد عادل محمد، ومحمد عبد اللطیف خلف، ومحمود مرسي عبد 

  م.٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ٢الحمید، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط

  م. ١٩٩٦هـ، ١٤١٦الجامع في اللغة العربیة: عادل جابر وآخرون، دار الصفا، عمان،  .٢٨

رآن: ألبي عبد اهللا األنصاري القرطبي، تعلیق: محمد الحفناوي، دار الجامع ألحكام الق .٢٩
  م.٢٠٠٢هـ، ١٤٠٣الحدیث، القاهرة، 

  جواهر البالغة: السید أحمد الهاشمي. .٣٠

  الخصائص: ابن جني، تحقیق: علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.  .٣١

، ٥: محمد رضا، القاهرة، طدالئل اإلعجاز: اإلمام عبد القادر الجرجاني، تحقیق .٣٢
  ه. ١٣٧٢

روح البیان في تفسیر القرآن: اإلمام الشیخ إسماعیل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي  .٣٣
البروسوي، ضبطه وصححه وخرج آیاته: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، منشورات محمد 

  علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. 

العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبداهللا روح المعاني في تفسیر القرآن  .٣٤
  م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨الحسیني األلوسي، دار الفكر للطباعة والنشر، 

الجوزي، الكتب  زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد .٣٥
  م.٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١اإلسالمي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  م.١٩٣٩عقود الجمان في علم المعاني والبیان: جالل الدین السیوطي، القاهرة،  شرح .٣٦

صفوة التفاسیر: الشیخ محمد علي الصابوني، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  .٣٧
  م.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

  الصناعتین: أبو هالل العسكري، تحقیق: مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، لبنان. .٣٨

  لوي، دار الكتب العلمیة، بیروت.الطراز: یحیى بن حمزة الع .٣٩

عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح: بهاء الدین السبكي، تحقیق: عبد الحمید  .٤٠
  هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان.
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 م. ١٩٨٤علم المعاني: عبد العزیز عتیق، دار النهضة، بیروت،  .٤١

براهیم السامرائي، مؤسسة العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومي، وإ  .٤٢
  م.١٩٨٨، ١األعلى للمطبوعات، بیروت، ط

، ١غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد: نظام الدین النیسابوري، ط .٤٣
  هـ.١٤١٦

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر: اإلمام الشوكاني، دار  .٤٤
  المعرفة، بیروت، لبنان.

اني بشرح أقصى األماني في البیان والبدیع والمعاني: أبي یحیى زكریا فتح منزل المب .٤٥
  م.١٩٤١، ٦األنصاري، تصحیح: سالم رضوان العیوني، الجمالیة محار النوم، مصر، ط

  م.١٩٨٤فن البالغة: عبد القادر حسین، عالم الكتب العلمیة، بیروت،  .٤٦

  في ظالل القرآن: السید قطب. .٤٧

  العباس المبرد، مكتبة المعارف، بیروت. الكامل في اللغة واألدب: أبو .٤٨

  م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ٣كتاب البدیع: ابن المعتز، دار المسیرة، بیروت، ط .٤٩

  الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بیروت، لبنان. .٥٠

  م.١٩٨٨لسان العرب: ابن منظور، دار الجیل، بیروت،  .٥١

بن األثیر، تحقیق: أحمد الحوفي، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر: ضیاء الدین ا .٥٢
  وبدوي طبانة، دار النهضة، مصر.

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: عبد الحق ابن عطیة األندلسي، تحقیق: عبد  .٥٣
  هـ.١٤٢٢، ١السالم محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ي ابن الناظم، تحقیق: المصباح في المعاني والبیان والبدیع: بدر الدین بن مالك الدمشق .٥٤
  م.٢٠٠١عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

المطول: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازي، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب  .٥٥
  م.٢٠٠١العلمیة، بیروت، 
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معاني القرآن وٕاعرابه: إبراهیم بن السري الزجاج، تحقیق: عبد الجلیل شلبي، دار الحدیث،  .٥٦
  م.٢٠٠٥القاهرة، 

معترك األقران في إعجاز القرآن: جالل الدین السیوطي، تحقیق: علي البجاوي، القاهرة،  .٥٧
  م.١٩٧٣

، ٣معجم البالغة العربیة: بدوي طبانة، دار المنارة، جدة، دار الرفاعي، الرباط، ط .٥٨
  م.١٩٨٨

، ١معجم المصطلحات البالغیة: أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط .٥٩
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٢٥٠ 
 

 الفھارس العامة

  ثالثًا: فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة 

  ١  أهمیة البحث

  ٢  سبب اختیار الموضوع

  ٢  أهداف الدراسة

  ٢  الدراسات السابقة

  ٢  منهج البحث

  ٢  خطة البحث

  التمهید

  حیاته  وأخباره  -الزحیلي

  ٦  نسبه

  ٦  تحصیله العلمي

  ٧  شیوخه وتالمیذه

  ٨  نتاجه العلمي

  ٨  مؤلفاته



  
 

٢٥١ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٩  دراسة وصفیة للكتاب

  الفصل األول

  التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة عند الزحیلي

  ١١  مقدمة

  ١٢  المبحث األول: الخبر.

  ١٢  الخبر االبتدائي

  ١٢  الخبر الطلبي

  ١٣  الخبر اإلنكاري

  ١٧  المبحث الثاني: اإلنشاء. 

  ١٧  أوًال: اإلنشاء غیر الطلبي

  ١٧  صیغ التعجب.

  ١٨ ثانیًا: اإلنشاء الطلبي

  ١٨ األمر.-١

  ١٨  الدعاء   

  ١٨  التهدید والوعید   

  ٢٠  التعجیز   

  ٢١  اإلهانة والتحقیر   

  ٢١  السخریة   



  
 

٢٥٢ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٢٢  االستفهام  -٢

  ٢٢  النفي   

  ٢٣  النهي   

  ٢٤  اإلنكار   

  ٢٥  اإلنكار والتعجب   

  ٢٦  التوبیخ   

  ٢٩  التقریر   

  ٣١  السخریة واالستهزاء والتهكم   

  ٣١  التفخیم   

  ٣٢  األمر    

  ٣٣  التمني    

  ٣٣  النداء  -٣

  ٣٤  المبحث الثالث: التقدیم والتأخیر 

  ٣٤  أوًال: التخصیص

  ٣٥  ثانیًا: العنایة واالهتمام

  ٣٦  ثالثًا: تقویة الحكم وتقریره في نفس السامعین

  ٣٧  المبحث الرابع: التعریف والتنكیر

  ٣٧  أوًال: التعمیم



  
 

٢٥٣ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٣٨  ثانیًا: التعظیم والتهویل

  ٣٨  ثالثًا: التفخیم

  ٣٩  رابعًا: بیان الشدة

  ٣٩  لى كثرة طرقهخامسًا: إیماء إ

  ٤٠  المبحث الخامس: اإلیجاز

  ٤٠  أوًال: إیجاز بالحذف

  ٤١  حذف المفعول-١

  ٤١  حذف الصفة-٢

  ٤١  حذف الحال-٣

  ٤١  حذف االسم المجرور-٤

  ٤٢  حذف المضاف إلیه-٥

  ٤٢  حذف المعطوف-٦

  ٤٢  حذف الفعل-٧

  ٤٣  حذف جملة-٨

  ٤٤  حذف المبتدأ-٩

  ٤٤  حذف الخبر- ١٠

  ٤٥  حذف شبه جملة- ١١

  ٤٥  حذف جواب الشرط- ١٢



  
 

٢٥٤ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٤٥  حذف بعض الجمل- ١٣

  ٤٦  حذف الحرف- ١٤

  ٤٦  ثانیًا: إیجاز القصر 

  ٤٧  المبحث السادس: اإلطناب

  ٤٧  أوًال: اإلطناب بذكر الخاص بعد العام

  ٤٩  ثانیًا: ذكر العام بعد الخاص

  ٥٠  ثالثًا: اإلطناب بالتكرار

  ٥٣  رابعًا: اإلطناب باالحتراس

  ٥٤  خامسًا: اإلطناب بالتتمیم

  ٥٤  سادسًا: اإلطناب بالتذییل

  ٥٤  سابعًا: اإلطناب باالعتراض

  ٥٥  المبحث السابع: الذكر والحذف

  ٥٧  المبحث الثامن: خروج الكالم عن مقتضى الظاهر

  ٥٧  أوًال: االلتفات

  ٥٧  االلتفات من الخطاب الى الغیبة -١

  ٥٩  االلتفات من الغیبة الى الخطاب -٢

  ٦١  االلتفات من التكلم الى الخطاب -٣

  ٦١  االلتفات من الغیبة الى التكلم -٤



  
 

٢٥٥ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٦٢  االلتفات من التكلم الى الغیبة -٥

  ٦٢  بلثانیًا: التعبیر عن الماضي بلفظ المستق

  ٦٤  ثالثًا: التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي

  ٦٤  رابعًا: وضع الجمع موضع المفرد

  ٦٥  تغلیبخامسًا: ال

  ٦٦  سادسًا: وضع الظاهر موضع الضمیر

  الفصل الثاني

  الصور البیانیة في كتاب التفسیر المنیر

  ٧٠  مقدمة

  ٧١  المبحث األول: التشبیه. 

  ٨٠  أنواع التشبیه

  ٨٠  التشبیه البلیغ -١

  ٨٤  التشبیه التمثیلي-٢

  ٨٦  التشبیه المقلوب-٣

  ٨٧  أغراض التشبیه

  ٨٧  بیان حال المشبه-١

  ٨٨  بیان مقدار حال المشبه-٢

  ٨٨  تقریر حال المشبه في ذهن السامع-٣



  
 

٢٥٦ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٨٩  تزیین المشبه-٤

  ٨٩  تقبیح المشبه-٥

  ٩١  ي: الحقیقة والمجازالمبحث الثان

  ٩١  أوًال: المجاز العقلي: 

  ٩٢  ما كانت عالقته الزمانیة-١

  ٩٣  ما كانت عالقته المكانیة-٢

  ٩٤  ما كانت عالقته المفعولیة-٣

  ٩٤  ما كانت عالقته السببیة-٤

  ٩٥  ثانیًا: المجاز المرسل

  ٩٥  السببیة-١

  ٩٦  المسببیة-٢

  ٩٧  الجزئیة -٣

  ١٠٠  الكلیة -٤

  ١٠١  اعتبار ما سیكون -٥

  ١٠١  الحالیة -٦

  ١٠١  المحلیة -٧

  ١٠٤  ث الثالث: االستعارة المبح

  ١١٦  أوًال: االستعارة المكنیة



  
 

٢٥٧ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ١١٩  ثانیًا: االستعارة التصریحیة 

  ١٢٢  ثالثًا: االستعارة التمثیلیة

  ١٢٩  رابعًا: االستعارة التبعیة  

  ١٣٢  خامسًا: االستعارة التخییلیة 

  ١٣٢  سادسًا: االستعارة المرشحة

  ١٣٤  المبحث الرابع: الكنایة والتعریض.

  ١٣٤  أوًال: أقسام الكنایة

  ١٣٤  الكنایة عن صفة -١

  ١٣٨  الكنایة عن موصوف -٢

  ١٤٠  ثانیًا: بالغة الكنایة

  ١٤١  ثالثًا: الكنایة والتعریض 

  الفصل الثالث

  األلوان البدیعیة عند الزحیلي

  ١٤٣  مقدمة

  ١٤٤  المبحث األول:  المحسنات المعنویة

  ١٤٤  أوًال: الطباق

  ١٦٥  ثانیًا: المقابلة

  ١٧٩  ثالثًا: المشاكلة 



  
 

٢٥٨ 
 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ١٨١  رابعًا: اللف والنشر

  ١٨٣  خامسًا: تأكید المدح بما یشبه الذم

  ١٨٤  سادسًا: التقسیم

  ١٨٤  سابعًا: المبالغة 

  ١٨٨  المبحث الثاني: المحسنات اللفظیة.

  ١٨٨  أوًال: الجناس

  ١٩٣  ثانیًا: السجع

  ١٩٨ ثالثًا: االحتباك

  ١٩٩  الخاتمة

  ١٩٩  النتائجأوًال: 

  ٢٠٠  التوصیاتثانیًا: 

  ٢٠١  الفهارس العامة

  ٢٠٢  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  ٢٤٥  ثانیًا: فهرس المصادر والمراجع.

  ٢٥٠  ثالثًا: فهرس الموضوعات.

 



  ملخص البحث
الزحیلي وجهوده البالغیة في ضوء كتابه التفسیر المنیر في  :هذه الدراسة التي تحمل عنوان 

، تبین المسائل البالغیة التي تناولها الزحیلي في الكتاب )السور المكیة(والشریعة والمنهج  العقیدة
  .المذكور 

المسائل البالغیة ، ثم عمدت حیث قمت بحصر اآلیات المكیة التي فسرها الزحیلي في ضوء 
ل مثّ  المعاني ، والبدیع ، والبیان ، وهو ما: إلى تصنیفها وفق فروع البالغة العربیة الثالثة 

  .الفصول الثالثة من هذا البحث 
  .التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة عند الزحیلي :  الفصل األول

  .المنیر الصور البیانیة في كتاب التفسیر :  الفصل الثاني

  .األلوان البدیعیة عند الزحیلي :  الفصل الثالث

ثم ختمت البحث بالحدیث عن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها خالل هذه 
  .الدراسة ، التي استخدمت فیها المنهج االستقرائي الوصفي التحلیلي 

العقیدة والشریعة وقد اتضح لي بعد أن أنهیت بحثي أن كتاب الزحیلي التفسیر المنیر في 
والمنهج من كتب التفسیر التي تزخر بها المكتبة العربیة ، إذ أنه موسوعة تتناول دراسة كتاب اهللا 

  .نحویًا ، وصرفیًا وكذلك في التفسیر ، إضافة إلى البالغة  –عز وجل  –

المستوى یات القرآن المكي غنیة بفنون البالغة المختلفة من بیان وبدیع ومعان ،ما یدلل على آ
  .البالغي لعرب الجاهلیة الذین جاء القرآن متحدیًا لهم بفصاحتهم وبالغتهم

    :أما التوصیات 

أوصي القائمین على دراسة اللغة العربیة ، والمتخصصین في تدریسها بدراسة كتاب  -1
 .التفسیر المنیر، وخاصة الذین تخصصوا في دراسة النواحي البالغیة 

العربیة أن یتناولوا التفسیر البالغي للقرآن الكریم كونه  كم هو مفید لدارسي البالغة -2
 .م الساعة عن أن یأتوا بآیة مثلهالكتاب الذي عجز كل أهل األرض منذ نزوله وٕالى قیا

   



Abstract 
The title of this study is Zuheili and his rhetorical efforts in the 

light of his book At Tafseer Al Muneer in creed, shariah and approach 
(Mekeyya Surahs). It deals with the rhetorical issues that Zuheili dealt 
with in the above-mentioned book.  

The researcher limits the Mekeyya verses that were explained by 
Zuheili in the light of the rhetorical issues. Then they were classified in 
accordance with the three branches of Arab rhetoric: semantics, 
metaphors and stylistics and eloquence. These represent the three 
chapters of the study.  
First Chapter: grammatical structures from the rhetorical view of 
Zuheili. 
Second Chapter: images of eloquence in At Tafseer Al Muneer.  
Third Chapter: metaphors and stylistics of Zuheili. 
At the end, the researcher presents his conclusions and recommendations 
of this study in which the inductive, descriptive analytical approach has 
been used. 

The researcher realized, after finishing the research, that Zuheili 
book, At Tafseer Al Muneer in creed, shariah and approach, is one of the 
books that really enriches the Arab library since it deals with the Holy 
Qur’an grammatically and morphologically in addition to explanation and 
rhetoric.  

Mekeyya verses are full of semantics, metaphors and stylistics and 
eloquence. This indicates the rhetorical level of Arabs whom Holy 
Qur’an challenged in terms of eloquence and rhetoric. 
Recommendations:   

1- Specialists and teachers of Arabic language are recommended to 
study At-Tafseer Al Muneer especially those who specialized in 
rhetorical aspects.  

2- Students of Arabic language are encouraged to study rhetorical 
explanation of Holy Qur’an since it is the book that nobody has been 
able to produce even similar book to since it was sent and until the 
Judgment Day.  

  

  

 




