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 ممخص البحث بالمغة العربية
اـ عبد القاهر الجرجػايي مػف كتػب يعد كتاب ) درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ( لإلم

التفسػير القيمػػل التػػي تػـ تحقيقػػ، حػػديانال فالكتػاب لػػيس مػػف المطػك ت المممػػلل ك  مػػف الم ت ػػرات 
الم ملل لقد حكل الكتاب يقػك ن ززيػرة عػف عػدد مػف اعػفـ التفسػير كالحػديث كالموػل كاليحػك كالفقػ، 

 كعمـ الكفـ كزيرها. 

ى مػا بػ، تمػاـ بفزػل ال طػاب كف ػاحت، كيظػـ الكمػـل بيى اإلماـ ميهج، في الكقػكؼ عمػ
كالكقػػكؼ عمػػى زعجػػاز القػػرآف كذلػػؾ عمػػكد تمػػؾ البفزػػلل فػػالكاير مػػف كجػػك  البفزػػل بمػػا فيهػػا مػػف 
زفاضل كتكسعل كالتػي قػاـ بتكضػيحها كتحميمهػا كاإل ػارة زليهػا فػي تفسػير درج الػدر جػديرة باليكػت 

لم ػػطمحات البفزػػل المػػذككرة بمسػػمياتها فػػي درج كالتيقيػػبل كمػػف الفاأػػدة اف يكػػكف هيػػاؾ ضػػبط 
 الدرر كتسميل ما لـ يأت عمى تحديد مسمى ل، كفؽ ما ا طمح عمي، البفزيكف.

الكتػػاب زا ػػر بأكجػػ، البفزػػل الم تمفػػل كباسػػتد  ت اإلمػػاـ فػػي تفسػػير ا يػػات القرآييػػل   
جميػل حيػث ا تياراتػ، مػف  كتبياي، مراد الحؽ سػبحاي، كتعػالىل كمػا كايػت لمجهػكد اليحكيػل مسػاحل

ػا عػرض جهػكد اإلمػاـ ال ػرفيل كالموكيػلل  الككفييف كالب رييف كتكضيح مذهب، اليحكمل كتػـ ايضن
ي ػػاأيل كتعريػػؼ  كفػػي الدراسػػل بيػػاف لممعػػايي كاحػػكاؿ المفػػظ العربػػي بمػػا فيهػػا مػػف اسػػاليب  بريػػل كا 

طيػػاب كمسػػاكاة كف ػػؿ كك ػػؿل كدرا يجػػاز كا  سػػل البييػػل التعبيريػػل كتيكيػػر كتقػػديـ كتػػأ ير كق ػػر كا 
 كالكظيفيل كبياف ف احل المفظ المفرد كالمؤلؼ كال ركج عف مقتضى الظاهر. 

اما اليكت البياييل مػف ت ػبي، كتمايػؿ كحقيقػل كمجػاز كاسػتعارة ككيايػل كتعػريض حيػث تػـ 
بياف طرؽ زيراد المعيى بكجك  م تمفلل كتكضيح مػا ذكػر  اإلمػاـ فػي تفسػير درج الػدرر مػف كجػك  

ف الكفـ  كالبػديع بأيكاعػ، الم تمفػلل كفػي الدراسػل عمػؿ الباحػث عمػى عػرض كجػك  البفزػل تحسي
فػػي تفسػػير درج الػػدرر مػػف  ػػفؿ زيػػراد آراق اإلمػػاـ كطريقتػػ، فػػي التفسػػير مسػػتعيينا بطريقػػل تحميػػؿ 
المحتكل معتمدنا عمى اساسيات البفزل في كتب التراث كرؤل عمماق البفزل كاإلعجػاز القرآيػيل 

قػدـ الباحػث ال ػركحات الفزمػل لػذلؾل مسػتعيينا بػمراق عممػاق الموػل كاليحػك كالتفسػير كالتربيػػل   كمػا
ليسػػت مص الباحػػػث اليكػػػت البفزيػػػل فػػػي تفسػػػير اإلمػػاـ كمػػػا ابايتػػػ، الدراسػػػل مػػػف د  ت كعظػػػات 

 كجماليات مؤارة كفاعمل في اليفس الب ريل  اطبت القمب كالعقؿ.
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Abstract 
The book of “Darj Ad-Dorr in the Interpretation (tafsir) of the Holy Quran” by 

Imam Abd Al-Qaher Al-Jirjani is one of the most valuable books of tafsir that 

has been recently edited. The book is not an extended or extremely 

summarized tafsir book. It contains valuable quotations by the prominent 

scholars of tafsir, hadith, language, Arabic grammar, fiqh, and philosophy 

(among others). Imam Al-Jirjani based his method on observing the words that 

deliver required ideas in an eloquent and well-structured style. He pondered 

over the miracle of the Quranic text, which is the source of this eloquence. 

This made the aspects of these eloquence that he indicated and analyzed in his 

Book a worthy topic of further investigation. It is useful in this context to 

collect the rhetoric terms that were named in Darj Ad-Dorr and to designate 

proper names for those who were not given such names according to the 

rhetorical literature. 

The book is rich in several rhetoric aspects and their impact on Imam Al-

Jirjani’s interpretation of the Quranic verses and their purposes.  It is also rich 

in clarifying the grammatical opinions including the Kufis and the Basri 

schools, in addition to the opinions of Imam Al-Jirjani. The study clarified the 

grammatical and structural efforts of the Imam, in addition to the meanings 

and conditions of Arabic terms including the stative and structural styles, 

definition, bringing forward, delay, qassr, concision, redundancy, equality, 

separation, connection, studying of expressive and functional structures, 

clarifying articulateness of the single and assembled terms, and finally 

adoption of the indirect meaning. As for the expressive benefits, they included  

representation, exemplification, reality, metaphor, isti’arah, kinayah, and 

indication. The study indicated the methods of introducing the meaning in 

different ways, and clarified what the Imam said in his tafsir Darj Ad-Dorr 

regarding the methods of speech and badee’ considering its different kinds. 

In the study the researcher presented the rhetoric aspects in the tafsir of Darj 

Ad-Dorr through explaining the views of the Imam and his method of 

interpretation using the method of content analysis based on the rhetoric basics 

stated in the traditional Arabic language resources, and the opinions of the 

scholars of eloquence and the miraculous language of the Noble Qur'an. The 

study provided the required explanations in this regard, supported by the views 

of the scholars of Arabic language and grammar, interpretation, and education. 

This was carried out to conclude the rhetoric aspects in the tafsir of Darj Ad-

Dorr in addition to  the aesthetic and preachy aspects that inspire. 
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 إىداء
 .إلى التي أسكن إلييا بمودة ورحمة 

لى الذين يتدبرون القرآن الذي ال ريب فيو من لدن حكيم عميم،  وا 
يتمونو آناء  الرحمن عمميم القرآن قرآًنا عربًيا من غير ذي عوج،

الميل وأطراف النيار خاشعين متصدعين بقموب مؤمنة مفتوحة 
، فييدييم لمتي ىي أقوم، فميم البشرى في الحياة رميسًرا ليم لمذك

 -إن شاء اهلل -الدنيا واآلخرة بما فيو شفاء ورحمة فال يشقون 
 .ال تبديل لكممات اهلل ذلك ىو الفوز العظيم
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 شكر وتقدير
لحمد اهلل الذم اكرميي ك اعاييي عمى زتماـ هذا البحثل بذلت ما بكسعي في سبيؿ زتمام، ا     

ب رؼ البحث في القرآف الكريـ كتفسير   ك رؼ  عمي عمى الكج، األماؿل كا كر ربي اف مىف  
دراسل كجك  البفزل العربيل كد  تها لمراأد المبدع اإلماـ عبد القاهر الجرجايي زماـ البفزل 

كيطيب  لعربيل كاإلعجاز القرآيي مف  فؿ كتاب، األ يؿ تفسير درج الدرر في القرآف العظيـ.ا
لي اف اتقدـ بال كر كالعرفاف ألستاذم كالم رؼ عمى رسػالتي األسػتاذ الدكتكر: يعماف  عباف 

ر ادمل كلـ يب ػؿ عمػى بي ح اك م كرةل بؿ ذلؿ  عمكافل الذم لـ يأؿي جهدنا في تكجيهي كا 
 -عز كجؿ  -بات البحث كالتق يل كاامج ال در بإجابات  ػافيل كافيػلل اسأؿ المكلى  عك 

بقمب محب اف يديـ عمي، ال حل كالعافيلل كيبقي، مفذنا لطػفب العمـ كالمعرفلل كما اتكج، 
ب الص التقدير كال كر ألساتذة قسـ المول العربيل الذيف يمت  رؼ التعمـ عمى يديهـ كالتعرؼ 

ػي دراستيا لمساقات بريامج الدكتكرا ل حيث كقفكا مسايديف كم جعيف كمؤازريفل كا ص عمػيهـ ف
بالػذكر األستاذ الدكتكر يبيؿ ابك عمي كاألستاذ الدكتكر كماؿ زييـ كاألستاذ الدكتكر محمد عمكاف 
ػد كاألستاذ الدكتكر عبد ال الؽ العؼ كاألستاذ الدكتكر محمكد العامكدمل كاألستاذ الدكتكر محم

البػعل كاألستاذ الدكتكر يكسؼ الكحمكت متميينا لمجميع استمرار الرفعل كدكاـ التقدـ كاليجاحل 
كالػ كر مك كؿ لمدكتكر زبراهيـ حمادة  ديقي كزميمي لتعاكي، معي بما كسع، مف كقت كجهدل 

ا اف ا كر القاأميف عمى مكتبل الجامعل اإلسفميل كمكتبل جامعل األق ى كم كتبل كيسعديي ايضن
ككالل الوكث الدكليل حيث لمست ميهـ كؿ تعػاكف كاهتمػاـل فجزاهـ اهلل عيي كعف المسمميف  ير 
الجزاقل ك  يفكتيي في هذا المقاـ اف اتكجػ، بالػ كر العميـ ألهمي كزكجتي كابياأي كا دقاأي 

جينا مف كزمفأي في العمؿ كالدراسلل ككؿ مف سعدت بمعكيت، كياليي  ػرؼ دعم، كمؤازرت،ل را
ا لكجه، الكريـل ك دمل لكؿ زيكر عمى تراث هذ  األمل ككيكزهال  اهلل اف يككف هذا العمؿ  ال ن
كمساهمل متكاضعل ميي إليارة الطريؽ لمك كؿ إل راقات المبدعيف الذيف قدمكا كيكزنا عزيزةل 

حيث سبؽ هؤ ق تؤكد عمى عقيدتيا اليقيل كايتماأيا ألمتيا اإلسفميل كالعربيل كتاري يا العريؽ 
األفذاذ زمايهـ بما اضافكا لممكتبل العربيلل فكايكا ركادنا سطركا حركفنا مف يكر اضاقت ليا 

 .استوفرؾ ربيل كاتكب زليؾل كاحمدؾ كا كر فضمؾ الطريؽل كمهدت ليا سبيميا.
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 المقدمة:

زف  الحمػػدى هلل يحمػػدي ل كيسػػتعييي،ل كيسػػتوفري ل كيعػػكذي بػػاهلل مػػف  ػػركر ايفسػػيال كمػػف سػػيأات 
مف يهدً  اهللي فف ميضؿ  ل، كمف ييضمٍؿ فف هادم ل،ل كا هدي اف   زل، ز  اهللل كا هدي اف  اعماليال
كمػػف تػػبعهـ  -الميػػاميف  ر ػػمى اهلل عميػػ، كعمػػى آلػػ، ك ػػحب، الكػػراـ الوػػ -ا عبػػد  كرسػػكل،محمػػدن 

 .بإحساف زلى يـك الديف

ككمما  ددت تعٌمقنا ك كقنامف اسرار القرآف العظيـ كركعل بياي، اٌيؾ كٌمما ابحرت في، از زف 
ككمما يهمت  .ل كما يبعد عي، زٌ  مف جفا قمب،تمكت، كبحت هكل يفسؾ كارتقيت بعقيدتؾ كاعتقادؾ

تعمقػػت بػػػ، كالتزمػػػت بػػأكامر ربػػػؾ سػػبحاي، كايتهيػػػت بمػػا ييهػػػى عيػػػ،ل مػػف فيضػػػ، كمعييػػ، الٌ ػػػافي 
 .كسرت في طريؽ المهتديف المتقيف

ي مػف م ػيفات بفزيػل  كيحكيػل كت ػريفيل كزيرهػا زف الذم تركػ، عبػد القػاهر الجرجػاي 
زلػى كتاباتػ، فػي البفزػلل  ت،ترجػع  ػهر مػف اعػفـ التػراث العربػي حيػث  ـه مىػيدرؾ دكيما  ؾ اي، عى 

لهػػذا العمػػـل كيعػػد كتابػػا : )د أػػؿ اإلعجػػاز( ك)اسػػرار البفزػػل( مػػف اهػػـ الكتػػب التػػي  مؤسػػسفهػػك 
بيػػاف زعجػػاز القػػرآف الكػػريـ كفضػػم، عمػػى الي ػػكص ايلفػػت فػػي هػػذا المجػػاؿل كقػػد الفهػػا الجرجػػايي ل

 . األ رل مف  عر كيار

ػا قايعنػال عالػػمنال ذا يسػؾ كديػفاإلمػاـ كاف  مهمػل فػي ال ػعر كاألدب  اتػرؾ آاػارن حيػث  كرعن
كاليحػػك كعمػػـك القػػرآفل باإلضػػافل زلػػى "د أػػؿ اإلعجػػاز" ك"اسػػرار البفزػػل" الػػذم اكرد فيهمػػا معظػػـ 

امػػا كتابػػ، فػػي ل كالفقػػ، كالموػػلكال ػػرؼ تبٌحػػر فػػي عمػػكـ اليحػػك ل لعربيػػلآراأػػ، فػػي عمػػـك البفزػػل ا
ككضػػػع درج الػػػدرر( فكػػػاف زضػػػافل قيمػػػل بمػػػا ز ػػػر مػػػف  درر يحسػػػف الكقػػػكؼ عميهػػػال التفسػػػير )

اإلمػػاـ عبػػد لقػػد امتمػػؾ  ."الرسػػالل ال ػػافيل فػػي اإلعجػػاز" لتأكيػػد عممػػ، الميهجػػي فػػي هػػذا المكضػػكع
ف سػبق،ل كذلػؾ لقدرتػ، عمػى التحميػؿ بميهجيػل عمميػل سػبقت ما ميز  عف عممػاق ع ػر  كمػ القاهر

 بيى اإلماـ عبد القاهر ميهج، في الكقكؼ عمى ما ب، تماـ بفزل ال طاب كف احت،  ع ر ل لقد
التحميػػػؿ فاقتضػػػى األمػػػر عمػػػكد تمػػػؾ البفزػػػلل  كيظػػػـ الكمػػػـل كالكقػػػكؼ عمػػػى زعجػػػاز القػػػرآف كذلػػػؾ

ا يطباع الػذاتي زيػر  كتجيبكالتأكيؿ المكضكعيل  ل كالتذكؽكالتكضيح كذكر ال كاهد كالتف يؿ
ل فالكاير مف كجك  البفزل  بمػا فيهػا مػف زفاضػل كتكسػعل كالتػي قػاـ القاأـ عمى معرفل مكضكعيل

جػديرة باليكػت كالتيقيػبل كمػف الفاأػدة اف  ربتكضيحها كتحميمها كاإل ارة زليها في تفسير درج الػدر 
ذككرة بمسػػمياتها فػػي درج الػػدرر كتسػػميل مػػا لػػـ يػػأت يكػػكف هيػػاؾ ضػػبط لم ػػطمحات البفزػػل المػػ

  .عمى تحديد مسمى ل،
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آيل مف آيػات عاملل كالمول العربيل  زٌف المول مف ابرز مقكمات حضارة ام امل كيهضتها
مػػيس مػػف العجيػػب اف تزدهػػر الدراسػػات فاهلل اكدعهػػا اهللي اإليسػػافى ميػػذ اف عمٌػػـ آدـ األسػػماق كٌمهػػا  

الكايػر مػف تكقٌػؼ حيػث  لاا كمينػد يزكؿ القرآف الكريـ الػذم ارتبطػت بػ، ارتباطنػبعكالبفزيل الموكيل 
عمػػى  فايػػا ل فبمػػغ   ل كتبيػػاف اسػػرار هػػذا اإلعجػػاز كالتعػػرؼسػػبر ازػػكار العممػػاق عيػػد هػػذا األمػػر ل

ػػفػػي هػػذا األمػػر مبمونػػ هـبعضػػ لكتػػاب اهلل   دمػػل كػػاف الباعػػث كالوايػػلك ل بمػػا ادرؾ كتبػػيف اا عظيمن
ػػتراانػػ بهػػذا مٌػػؼ ليػػا األكاأػػؿ فف اٌم تحريػػؼ  ا عميػػ، مػػكحفاظنػػ  ا فػػي عممػػي اليحػػك كال ػػرؼا عظيمن

 كيكػػت البيػػاف البفزػػيامتػػدت العيايػػل زلػػى تأمػػؿ مػػكاطف اإلعجػػاز ك  كالبفزػػل ي ػػار زليػػ، بالبيػػافل
عمػػـ يعتػػز بػػ، بمػػا لػػ، مػػف المزيػػل كالتفػػرد فػػي فكػػاف ليػػا تػػراث ل الػػيظـ كاسػػرارككجػػك  تحسػػيف الكػػفـ 

 . مف العمكـ في كتب التفسير عامل ككتاب درج الدرر  ا ل  البفزل كزير 

 :اآلي والسوركتاب درج الدرر في تفسير 
) درج الػػدرر فػػي تفسػػير  اك المسػػمى (ا م كالسػػكر) درج الػػدرر فػػي تفسػػير يعػػد كتػػاب     

دد حكل يقػك ن ززيػرة عػف عػ لالجرجايي مف كتب التفسير القيملالقرآف العظيـ( لإلماـ عبد القاهر 
مف اعفـ التفسير كالحديث كالمول كاليحك كالفق، كعمـ الكفـ كزيرها مف العمكـل ككاير مف هؤ ق 
األعػػفـ اأمػػل فػػي تمػػؾ العمػػـك كػػابف مسػػعكد كابػػي هريػػرة كابػػف عبػػاس كمجاهػػد كالفػػراق كابػػي عبيػػدة 

عاهال كاسػكيها كالزجاج كابف عرفل كاألزهرمل فجمع كايرنا مف اقكاؿ هؤ ق األعفـ كآراأهػـل كلػـ  ػ
في ايايا كتابػ،ل فهػي دليػؿ عمػى سػعل اطفعػ، كزػزارة عممػ،ل كتعطػي  ػكرة كاضػحل عػف مرحمػل 

 .(1)مهمل مف مراحؿ مسيرة التأليؼ في تفسير القرآف الكريـ

: كليد بف احمد بف  الح الحسيف ي ػارك، زيػاد عبػد المطيػؼ القيسػي بتحقيػؽ قاـ كؿ مف     
ـ(ل كهػك بعيػكاف ) دىٍرجي الػدرر 2008 -هػػ 1429رات الحكمػل )الكتاب ال ادر عف سمسمل ز دا

فػػػػي تفسػػػػير ا م كالسػػػػكر( لإلمػػػػاـ عبػػػػد القػػػػاهر الجرجػػػػايي كيسػػػػب، المؤلفػػػػاف لإلمػػػػاـ عبػػػػد القػػػػاهر 
ػػػا كػػػؿ مػػػفالجرجػػػايي كالكتػػػاب مػػػف اربػػػع م : طمعػػػت  ػػػفح الفرحػػػاف جمػػػداتل كقػػػاـ بتحقيقػػػ، ايضن

ـ(ل 2009 -ق1430ل يا ػػركف كمكزعػػكف)ي ػػارك، محمػػد اديػػب  ػػككرل ال ػػادر عػػف دار الفكػػر
بعيػػػكاف) ديٍرجي الػػػدرر فػػػػي تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ الميسػػػػكب لإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػػايي(  هػػػكك 

كالكتاب مف مجمديف كفي،   يجـز المؤلفاف يسبل الكتاب لإلمػاـ عبػد القػاهر الجرجػايي حسػب مػا 
اف زلػى كيجػدر اإل ػارة  يسػبت، لويػر . ترجح لديهما كاي، لػيس لإلمػاـل بػؿ لويػر  لكػيهـ لػـ يسػتطيعا

                                                           

درج الػدرر فػي تفسػير القػرآف العظػيـل دراسػل كتحقيػؽ  (.ـ2009 -هػػ1430.)عبد القػاهر الجرجػاييييظر: ( 1) 
 (41-1/40)جدار الفكرل يا ركف كمكزعكف  :عمافل 1ط/ لرافل محمد اديب  كك طمعت  فح الفرح
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الضػػـ سػػفيط  ػػوير تػػد ر فيػػ، بضػػبطت)ديٍرج( بضػػـ فسػػككفل كالػػديرج  (الفرحػػاف ك ػػككر)طبعػػل 
فقػػد ضػػػبطت )دىٍرج(  (الحسػػيف كالقيسػػػي)امػػػا طبعػػل  .كالجمػػع ادراج كدرجػػل لالمػػراة طيبهػػا كاداتهػػػا

ا كادرجػ، طػكا   كدرج ال يق في ال يق .بفتح كسككف كالدرج لؼ ال يقل يقاؿ درجت، يدرج، درجن
 .(1) كاد م،

 أىمية الدراسة:
مكايل اإلماـ عبد القػاهر الجرجػايي ك ػهرت، العمميػل كتبحػر  فػي  ػتى العمػكـل  ا ػل زف     

ا جمينػػا فػػي تفسػػير  درج الػػدررك عمػػـ البفزػػل  ل يتطمػػب السػػعي كالبحػػث فػػي كتػػب الػػذم بػػدا كاضػػحن
ادة مستفيضػػػل كاسػػػتجفب الػػػدرر اليفيسػػػل ميهػػػال اإلمػػػاـ كالوػػػكص فػػػي بحارهػػػا كدراسػػػتها دراسػػػل جػػػ

تفسػير مػف هػذ  الكتػب التػي تسػتكجب عمػى البػاحايف دراسػت، مػف جكايػب الالػدرر فػي  رجككتاب د
 ػػتىل ك ا ػػل الدراسػػات البفزيػػل كاليحكيػػل كال ػػرفيلل فالكتػػاب زا ػػر بأكجػػ، البفزػػل الم تمفػػل 

سػػبحاي،ل فيتسػػـ طػػابع الكتػػاب  الحػػؽ، مػػراد فػػي تفسػػير ا يػػات القرآييػػل كتبيايػػ ت اإلمػػاـاسػػتد  بك 
باإليجاز في تفسير  ا يات القرآييلل فف تجد ح كنا زاأػدنا اك زطيابنػا م ػفن بػؿ تكسػعنا فيمػا يقتضػي 

زٌف تفسير  كد  تها البياييل " ها اإلعرابيل كبييتها ال رفيلعزظهار معايي األلفاظ كما يتعمؽ بمكاق
 ت رل ز  اٌي، يعٌد مف التفاسير القٌيملل فهك لػيس مػف الم ت ػرات درج الدرر كبالرزـ مف اٌي، م

الم ٌملل ك  مف المطك ت الممٌملل فهك ذك فاأدة لمقارئ العػادٌم زيػر الم ػتٌصل كمػا اٌيػ، ذك فاأػدة 
 .(2)"عاليل لمقارئ الم تٌص في آف كاحد

جػػػزاق عمػػػى يػػػد تػػػـ تحقيػػػؽ الكتػػػاب  اكؿ األمػػػر فػػػي  ػػػكؿ احيػػػث الدراسػػػل جديػػػدة  تعتبػػػر     
مػف  ػػفؿ  كب ػيرة كايػر مػف البػاحايف كالدارسػيف زلػى اف ايتهػى األمػر كتػـ تحقيػؽ الكتػاب كػامفن 

ف ـ تحقيػؽ: كليػد بػف احمػد بػف  ػالح الحسػي 2008ف در حػديانا فػي العػاـ  رسالتييف عممييتيفل
، ـ تحقيػػؽ: طمعػػت  ػػفح الفرحػػاف ي ػػارك 2009ل كفػػي العػػاـي ػػارك، زيػػاد عبػػد المطيػػؼ القيسػػي

مػػف اهػػداؼ هػػذ  الدراسػػل تكضػػيح  ااػػر البفزػػل فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ زف  .محمػػد اديػػب  ػػككر
كمػػػا جػػػاق فػػػي تفسػػػير درج الػػػدرر لإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاييل كيمكػػػف القػػػكؿ زف اهميػػػل هػػػذا 

كعمـ مف اعفـ  لبفزل العربيلفي اراأد  -رحم، اهلل -ألف اإلماـ كدكاعي ا تيار  تأتيالمكضكع  
 تلمىا يحظ بدراساك . كجك  البفزل العربيلب زا رل ككتاب درج الدرر ك يخ العربيل تراث العربيال

عػػػدا ز ػػػارات اك تمميحػػػات لمػػػف قػػػامكا  -عمػػػى قػػػدر عمػػػـ الباحػػػث كتق ػػػي، –بفزيػػػل مت   ػػػل

                                                           

 (2/269ييظر: ابف ميظكر الم رمل لساف العربل مادة درج )ج(1) 

 (11/ 2)ج درج الدرر في تفسير القرآف العظيـعبد القاهر الجرجاييل ( 2)



5 
 

بتحقيقػػػ،ل كتكمػػػف اهميػػػل الدراسػػػل فػػػي التبػػػايف بػػػيف المحققػػػيف فػػػي يسػػػبل الكتػػػابل كبالمقابػػػؿ قياعػػػل 
 ففنػا  (القيسػيك الحسػيف ): الجرجايي مكافقنا لرام المػؤلفيف الكتاب لإلماـ عبد القاهر فبأالباحث 

لرام مؤلفي درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ الميسكب لإلماـ عبد القػاهر الجرجػايي )الفرحػاف 
 كذكػرف يسػبت، لويػر اإلمػاـل ا  يسػتطيع ابأيػ، لػيس لإلمػاـ  مػع ايهمػ اك ككر( حيث رجػح لػديهم

زٌف كتػػاب درج الػػدرر فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كحسػػب مػػا تػػرجح لػػدٌمل كاهلل اعمػػـل اٌف :" حػػدهماا
الكتاب ليس لعبد القاهر الجرجاييل بؿ هك لوير ل كلػـ اسػتطع يسػبت، لويػر ل زذ لػـ تكجػد عفمػات 
 داٌلل عمى ذلؾل فهك في رايي المتكاضعل ميسكب ل،ل كيبقى كذلؾ حتى يتبٌيف لي اك ألحد زيػرم

كهذا  يتطمب جهػدنا كعمػفن دؤكبنػا فػي زيػراد األدلػل المقيعػل كالػرد عمػى مػف  لػـ  .(1)" مؤٌلؼ الكتاب
يػػػذكراف بػػػأف  (الفرحػػػاف ك ػػػككر)ف كعمػػػى سػػػبيؿ الماػػػاؿ  اف المحققػػػيٌ  .يابػػػت يسػػػبل الكتػػػاب لإلمػػػاـ

ي مػك مػف الكتاب  اؿ مف ام ز ارة زلى يظريل اليظـ التي ا تهر بهػا اإلمػاـ فيقػك ف: " كالكتػاب 
ل كالباحػث يػرل اف اإلمػاـ  (2) ام ز ارة  زلى يظريل اليظـ التي عرؼ بها عبػد القػاهر الجرجػايي"

عبػػد القػػاهر الجرجػػايي اتػػى عمػػى ذكػػر الػػيظـ كضػػـ الكمػػـ كاإلعجػػاز كمقتضػػى اليحػػك فػػي جكايػػب 
َُْذْى ِِف َريٍْت ِإَوْن لُ } :فيقكؿ في درج الدرر في تفسػير  لييػات الكريمػل .كايرة مف كتاب، درج الدرر

ٌْ ِيسْوُِِ  ْا بُِكَْرةٍ ِي دُ
ْ
جْلَة لََعَ َخجِْؽٍَة فَد ـه ة ٍَ ًه يما كقع التحدم ههيا بيظـ عجيب [23 ?ابلقؿة] {ِم : " كا 

ا زير متياقض ك  هػزؿل فيسػمي، الف ػحاق لطيبػ، كبػدك احكامػ،  ػعرنا  بديع تضمف معيى  حيحن
كسػػحرنا
كاهلل تعػػالى ايػػزؿ القػػرآف عمػػى يظػػـ هػػك زايػػل " كيقػػكؿ فػػي مكضػػع آ ػػر مػػف الكتػػاب: ل"(3)

ل كحسب ما ترجح لػدل الباحػث (4)"بمساف عربٌي مبيف  عمى ما تعارفك  كاعتادك  الف احل عيدهـ
اف الكتػػػاب لإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي قطعنػػػا لقػػػكؿ كػػػؿ  طيػػػب   ظينػػػا دكف  –كاهلل اعمػػػـ  –

التػي تؤكػد هػذا التػرجيح كتكافػؽ مػف اكػد تمحيص كتدقيؽل كفي الدراسػل مبحػث كامػؿ عػف األدلػل 
اف الكتاب لإلماـ عبد القاهر الجرجايي كذلؾ بحسف الظف باهلل كاألمػؿ بػأف يكفقيػا الحػؽ سػبحاي، 

 .زلى ما يحب كيرضى

  أليػػ، كػػفـ الحػػؽ سػػبحاي، ييهػػؿ مػػف معييػػ، الػػذم   ييضػػبل الكتػػب اعظػػـكتػػاب اهلل  زف
األفاضؿ كسمفيا األكاـر اهميت، ك رف، ف مركا عػف عمماؤيا كيأيس ب، فت فك اليفكس. لقد عرؼ 

ا ػرؼ مػا ي ػتوؿ بػ، اإليسػاف فػي هػذ  فالقرآف الكريـ  لبذلكا اليفس كاليفيس في  دمت،ك سكاعدهـ 

                                                           

 (11 /2) ج درج الدرر في تفسير القرآف العظيـعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (17 /1الم در السابؽ ) ج (2)
 (1/121الم در يفس، ) ج (3)
 (163 /1) ج درج الدرر في تفسير ا م كالسكر .( عبد القاهر الجرجايي4)
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ػػػؿ   مػػػف العزيػػػز ل كالكتػػػابالحيػػػاةل فهػػػك سػػػبيؿ اليجػػػاة فػػػي الػػػداريف الػػػيعـ التػػػي ايعمهػػػا اهلل عمػػػى  اىجى
بػػ، كتبميػػغ  الميكطػػل الرسػػالل ألداق الب ػػر سػػيد اي،ا ػػطفى الحػػؽ سػػبح حيػػث اإليسػػاف كاعظمهػػال
 آيات القرآف العظيـ.

 منيج البحث: 

التفسػػػير دراسػػػل ي ػػػكص ك  فػػػي تحميػػػؿ سػػػيعتمد الباحػػػث زف  ػػػاق اهلل  المػػػيهج الك ػػػفي 
كتػاب الباحػث  يعتمدسػ البحث اهداؼ كلتحقيؽت في الكتاب  التي كردكال كاهد البفزيل القرآييل 

درج الػػدرر فػي تفسػير القػػرآف العظػيـل دراسػػل يسػػ ل كتػاب )قػاهر الجرجػاييل عبػػد التفسػير اإلمػاـ 
ل يا ػػػركف كمكزعػػػكفل 1كتحقيػػػؽ طمعػػػت  ػػػفح الفرحػػػافل محمػػػد اديػػػب  ػػػككرل دار الفكػػػرل ط/

درج الدرر ) ( م درنا رأيسنا بسبب تيظيم، كترقيم، ليياتل اما كتابـ2009هػ/ 1430عمافل  
يػاد عبػػد ااد بػػف تحقيػػؽ: كليػ (فػي تفسػػير ا م كالسػكر لمطيػؼ القيسػػيل حمػد بػػف  ػالح الحسػػيف كا 

ل فيػػػتـ اعتمػػػاد  فػػػي حػػػا ت ضػػػيقل بسػػػبب ـ2008هػػػػ/ 1429ل بريطاييػػػال ل  مجمػػػل الحكمػػػل1ط/
رأيسػاف  سػت راج الكجػك    عكبات التحقيؽ التي قد ترد في الم ػدر األكؿل فالكتابػاف م ػدراف

سػػبحاي،ل كيػػتـ ذلػػؾ مػػف  ػػفؿ ضػػبط المفػػاهيـ الحػػؽ  يػػاتاإلمػػاـ   البفزيػػل كالد ليػػل فػػي تفسػػير
بػالرجكع لمم ػادر كتأ يمها كالتعميؽ عميهػا   التفسيريل الي كص كتحميؿ ا يات كال كاهدكجمع 
عػرض كجػك  البفزػل فػي  عمػى عمػؿ الباحػثكفػي الدراسػل  لالمتعمقػل العديػدة كالدراسػات كالمراجع

 تحميػػؿ بطريقػػل امسػػتعيين  ، فػػي التفسػػيرتفسػػير درج الػػدرر مػػف  ػػفؿ زيػػراد آراق اإلمػػاـ كطريقتػػ
ل القرآيػيلبفزل كاإلعجػاز ا كرؤل عمماقاساسيات البفزل في كتب التراث  ىعم االمحتكل معتمدن 

  كالتربيػل كالتفسػير كاليحػك عممػاق الموػل بػمراق امسػتعيين  ال ػركحات الفزمػل لػذلؾل الباحػث قػدـ كمػا
كمػػا ابايتػػ، الدراسػػل مػػف د  ت كعظػػات  اـتفسػػير اإلمػػ البفزيػػل فػػياليكػػت يسػػت مص الباحػػث ل

د بػ، اإلمػاـ عبػد  اطبػت القمػب كالعقػؿل كبييػت مػا تفػر  كجماليات مؤارة كفاعمل في اليفس الب ريل
 القاهر الجرجايي.

 الصعوبات: 
فػي ع ػر لػـ تتضػح معػايير اابتػل  درج الدررتأ يؿ لمكجك  البفزيل التي كردت في تفسير  -

 كمقييل.
البفزيػػػػل تتطمػػػػب التػػػػػأمؿ كاليظػػػػر كالت ػػػػييؼل فأحياينػػػػا تكػػػػكف تمميحػػػػات  الكايػػػػر مػػػػف الكجػػػػك  -

 كا  ارات دكف تسميل كتكضيح لمم طمح.
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اهميػػل الرجػػكع لكتػػب اإلمػػاـ فػػي اليحػػك كال ػػرؼ ككتػػب اليحػػكييف كال ػػرفييف لتق ػػي اكجػػ،  -
 .ال فؼ كتكضيح رام اإلماـ كترجيح، لممساأؿ كفقنا لمذهب، اليحكم كال رفي

كتػػػػاب لإلمػػػػاـ عبػػػػد القػػػػاهر الجرجػػػػايي باألدلػػػػل العمميػػػػل كالقػػػػراأف ممػػػػا تطمػػػػب زابػػػػات يسػػػػبل ال -
   لكجكد رسالتيف عمميتيف: زحداهما   تجـز بيسبل الكتاب كتعتبر  ميسػكبناالتمحيص كالتدقيؽ

كالتي بعيكاف:)درج الدرر في تفسير القػرآف العظػيـ( كاأل ػرل التػي تؤكػد يسػبل الكتػاب  لإلماـ
 درج الدرر في تفسير ا م كالسكر(.:)لجرجايي كالتي بعيكافلإلماـ عبد القاهر ا

 : السابقة الدراسات
ـــة  الوجـــوه) العيػػػكاف: يفس ف تكجػػػد دراسػػػات كابحػػػاث بػػػتعتبػػػر الدراسػػػل جديػػػدة فػػػ      البالغي

يمػػػا اقت ػػػرت  ىــــ(471 ت والدالليـــة فـــي تفســـير درج الـــدرر لإلمـــام عبـــد القـــاىر الجرجـــاني كا 
مجمكعػل مػف البػاحايف  مػتايب ال اص بتحقيؽ الم طكطاتل فقاالج الدراسات لهذا الكتاب عمى

 عمى اليحك المف ؿ التالي:كذلؾ  لكالدارسيف بتحقيؽ اجزاق مف الكتاب زلى اف تـ تحقيق، كامفن 

مػػػف اكؿ سػػػكرة الفاتحػػػل زلػػػى آ ػػػر سػػػكرة البقػػػرة دراسػػػل فػػػي ميػػػاهج التفسػػػير  الم طػػػكطتحقيػػػؽ  .1
 ـ.2003هػ/ 1423دييل(  ر ستير ) الجامعل األرسالل ماج –لمباحال حياف لطفي ذياب 

تحقيؽ الكتاب مف اكؿ سػكرة الفاتحػل زلػى آ ػر سػكرة البقػرة لمباحػث كليػد بػف احمػد بػف  ػالح  .2
 ـ.2005بيركت(  –الزبيرم رسالل ماجستير )جامعل الجياف 

تحقيػػػؽ م طػػػكط درج الػػػدرر مػػػف اكؿ سػػػكرة الفاتحػػػل زلػػػى آ ػػػر سػػػكرة يػػػكيس لمباحػػػث طمعػػػت  .3
 ـ.2005هػ/ 1425رسالل دكتكرا  فمسفل لول عربيل )جامعل بوداد(  -اف فح الفرح

تحقيؽ م طكط درج الػدرر مػف اكؿ سػكرة الفاتحػل زلػى آ ػر سػكرة البقػرة لمباحػث عقيػؿ محمػد  .4
 ـ.2007رسالل دكتكرا  ) جامعل األزهر بالقاهرة(  –عقيؿ احمد 

يػاس دراسػل كتحقيػؽ  فػي م طػكط درج الػدرر مػف اكؿ سػكرة الػد اف زلػى آ ػر سػكرة ال تحقيؽ .5
رسػػالل ماجسػػتير  –ت  ػػص التفسػػير كعمػػـك القػػرآف لمباحاػػل امػػؿ مبػػركؾ مبػػارؾ ال ػػاعدم 

 هػ. 1432 -1431) جامعل مؤتل(  
تحقيؽ م طػكط درج الػدرر مػف اكؿ سػكرة آؿ عمػراف زلػى آ ػر سػكرة اليسػاق دراسػل لمح ػكؿ  .6

دكتكرا  ) كميػل ا داب كالعمػـك  رسالل –عمى درجل الدكتكرا   لمباحال يكاؿ بيت محمد سردار 
 اإلداريل بمكل المكرمل (  

تحقيػػؽ م طػػكط درج الػػدرر مػػف اكؿ سػػكرة األيعػػاـ زلػػى آ ػػر سػػكرة األعػػراؼ دراسػػل لمح ػػكؿ  .7
 –جامعػل اـ القػرل رسػالل دكتػكرا  )  –عمى درجل الػدكتكرا   لمباحاػل هيػد بيػت محمػد سػردار 

 (   مكل المكرمل
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اكؿ سكرة األيفاؿ زلى آ ر سكرة زبراهيـ دراسل لمح كؿ عمى تحقيؽ م طكط درج الدرر مف  .8
 دكتكرا  ) كميل التربيل بالقكيعيل(   لدرجل الدكتكرا   لمباحال لكلكة بيت عبد اهلل الم عمي

م طػػكط درج الػػدرر مػػف اكؿ سػػكرة الحجػػر زلػػى آ ػػر سػػكرة طػػ، دراسػػل لمح ػػكؿ عمػػى  تحقيػػؽ .9
رسػػالل ماجسػػتير ) كميػػل ا داب  –حيـ بػػالطك درجػػل الماجسػػتير  لمباحاػػل بيػػاف ييػػت عبػػد الػػر 

 كالعمـك اإلداريل بمكل المكرمل(  
تحقيؽ م طكط درج الدرر مف اكؿ سػكرة األيبيػاق زلػى آ ػر سػكرة الز ػرؼ دراسػل لمح ػكؿ  .10

 رسالل دكتكرا  ) كميل التربيل بأبها(   –عمى درجل الدكتكرا   لمباحال ذ يل  بيت عمي ال هرم 
عبد القاهر الجرجايي لمباحال سماح السيد عزب  ميس لدرج الدرر  تحقيؽ كدراسل م طكط .11

 جامعل األزهر . -ماجستير التفسير كعمـك القرآف لمف اكؿ سكرة يس زلى آ ر سكرة الحديد
تحقيؽ م طكط درج الدرر مف اكؿ سكرة مػريـ زلػى آ ػر سػكرة اليػكر لمباحػث محمػد حسػيي  .12

 ـ.2010األزهر بالقاهرة( رسالل دكتكرا  ) جامعل  –عبد الرحيـ حماد 
تحقيؽ م طكط درج الدرر األجزاق مف السادس زلى الاامف لمباحث اسعد عبد المػيعـ ها ػـ  .13

 ـ.2010رسالل ماجستير ) جامعل األزهر بالقاهرة(  –عبد العاؿ
تحقيػػؽ م طػػكط درج الػػدرر األجػػزاق مػػف الاالػػث زلػػى ال ػػامس لمباحػػث محمػػد عمػػي بيػػكمي  .14

 .ـ2010امعل األزهر بالقاهرة( رسالل ماجستير ) ج –احمد
تحقيػػؽ كدراسػػػل األجػػزاق الاػػػايي ع ػػر كالاالػػػث ع ػػػر كالرابػػع ع ػػػر مػػف تفسػػػير  درج الػػػدرر  .15

 ػكقي عبػد ال ػادؽ عبػد الحميػد )قسػـ التفسػير كعمػـك لمباحػث لإلماـ عبػد القػاهر الجرجػايي 
 ـ.2014كميل ا كؿ الديف كالدعكة بالميكفيل  (  -القرآف

ت ػػػريفيل فػػػي كتػػػاب درج الػػػدرر فػػػي تفسػػػير ا م كالسػػػكر لعبػػػد القػػػاهر المسػػػاأؿ اليحكيػػػل كال .16
الجرجػػايي : جمعنػػا كدراسػػل لمباحاػػل مييػػرة بيػػت عمػػي بػػف عبػػدالمطيؼ العفػػالؽل جامعػػل اإلمػػاـ 

 محمد بف سعكد اإلسفميلل كميل المول العربيلل  قسـ اليحك كال رؼ كفق، المول.
فسػير القػرآف العظػيـ لعبػد القػاهر الجرجػػايي المسػاأؿ اليحكيػل كال ػرفيل فػي درج الػدرر فػي ت .17

ا كدراسل كتقكيمػنال لمباحاػل ال ػيماق  ػبرم م ػطفى البيػال رسػالل دكتػكرا  مػف هػ جمعن 471ت
 قسـ الموكياتل األزهر.

ا فػػي ضػػكق تفسػػير درج الػػدرر فػػي تفسػػير  طػػل بحػػث بعيػػكاف )عبػػد القػػاهر الجرجػػايي يحكينػػ .18
 ـ.2016د ايدل معهد البحكث كالدراسات العربيلل ا م كالسكر( لمباحث محمد كلد الدا  كل

دراسل بعيكاف) مبحث عبد القاهر اليحكم في تفسير  درج الػدرر( مػف زعػداد الباحاػل  ديجػل  .19
 عبد القادر بكزيدكرة.
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"ل بحػث الميسػكب لعبػد القػاهر الجرجػايي درج الػد "تفسػير اار التقديـ القرآيي في المعيى فػي .20
لمػػػدكتكر: محمػػػد عبػػػد ذيػػػاب مايػػػؿ الهيتػػػيل مي ػػػكر فػػػي مجمػػػل جامعػػػل طيبػػػل لػػػيداب كالعمػػػـك 

 .هػل المممكل العربيل السعكديل1437- 11العدد/  -مسلاإليساييلل السيل ال ا

 تحقيق الكتاب كاماًل:

رسػالل دكتػكرا  فػي التفسػير  لعبداهلل عبدالرحمف ال طيب لعبد القاهر الجرجاييل تفسير القرآف .1
 .ل زير مي كر  ـ1993عاـ  (جامعل ماي ستر ببريطاييا) كعمـك القرآف

حمػد بػف اـ عبػد القػاهر الجرجػاييل تحقيػؽ: كليػد بػف درج الدرر في تفسير ا م كالسكر لإلمػا .2
يػػاد عبػػػد المطيػػػؼ القيسػػيل )ا ػػػؿ هػػػذا التحقيػػؽ رسػػػالتاف عمميتػػػاف( ط/ ل  1 ػػالح الحسػػػيف كا 

 ـ .2008هػ/ 1429مجمل الحكمل ل بريطاييال 
مػاـ عبػد القػػاهر الجرجػاييل دراسػل كتحقيػػؽ درج الػدرر فػي تفسػػير القػرآف العظػيـ الميسػػكب لإل .3

ل يا ػػركف كمكزعػػكفل عمػػافل  1لفرحػػافل محمػػد اديػػب  ػػككرل دار الفكػػرل ط/طمعػػت  ػػفح ا
 ـ.2009هػ/ 1430

http://repository.taibahu.edu.sa/bitstream/handle/123456789/17497/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.pdf?sequence=1


  
 

 عبد القاىر الجرجاني 

 أشعاره( –وفاتو  -تراثو العممي -تالميذه –عمماؤه  –حياتو )

 حياتو:
عبد القاهر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاييل ابك بكر: كاضػع ا ػكؿ البفزػل. كػاف     

بػػك بكػر عبػػد اهػك ل )بػػيف طبرسػات ك راسػاف( لػػ،  ػعر رقيػػؽ (1). مػف اهػػؿ جرجػافمػف اأمػل الموػػل
ا عمػى مػذهب  ػعرم فقيهنػا عمى مذهب األا متكممن كاف يحكين ل (2)القاهر بف عبد الرحمف الجرجايي

. كما كاف آيل في اليحكل حتى لقب ب يخ العربيػل بالكرع كالتقكل مع الديف المتيف اتسـ لال افعي
ل كزمبػت عميػ،  ػهرة اليحػكم كمػا العربيػل كالموػل كالبيػاف اأمػلها فقد كاف مف كبار ماما  في زماي، ك 

 .(3)يتاجزكاف ل،  عر قميؿ   يدؿ عمى  اعريل كززارة 

ػػا ممهكفػػل بالبيػػاف كبتػػذكؽ البيػػافل جبمػػل      كػػاف عبػػد القػػاهر فقيهنػػا  ػػافعينا ا ػػعرينال كػػاف يفسن
كػاف عبػد القػاهر  .(4)كاألدب كاليقػد فػي زمايػ، فطر عميهػال كاكتسػابنا  ػقمت،  ػحبل فحػكؿ ال ػعر

ػػا محكػػـ األداة جيػػد اليظػػر فػػي عمػػـ الكػػفـل كاديبنػػا ذكاقػػل فػػاأؽ التػػذكؽل م ػػرؽ البيػػاف عػػف  متكممن
اسػػرار تػػذكؽ الكػػفـ اليبيػػؿ ال ػػريؼ البػػاهرل مقتػػدرنا كػػؿ ا قتػػدار عمػػى تحميػػؿ الكػػفـ المركػػب مػػف 

ل (5)ممامػلل كعمػى تكسػـ آاػار العفأػؽ الظػاهرة كالم فيػلاأللفاظ تحميفن يك ؼ الستر عف  بايا  ال
                                                           

ا مػف البمػداف تع ػب اهمهػا كاظهػركا مفا رهػا بػد كؿ ( يقكؿ السهمي في تاريخ جرجاف: " فإيي لمػا رايػت كايػرن 1)
حتػى ار ػكا لػذلؾ كجماعػل مػف العممػاق عيػدهـ  دهػـ ككػكف ال مفػاق كاألمػراقال حابل رضي اهلل عػيهـ اجمعػيف بف

رحمهػـ اهلل  ػيؼ فػي ذكػر عممػاق اهػؿ  تكاريخل ك يفكا فيها ت ػاييؼ عمػى مػا بموهػـ كلػـ ار احػدنا مػف م ػاي يا
ا عمى تكافر عمماأهػا كتظػاهر  ػيك ها كفضػفأها اميػر فتحػت جرجػاف فػي ايػاـ  .جرجاف ت ييفنا اك ارخ لهـ تأري ن

المؤمييف عمر بف ال طاب رضي اهلل عي، بعد فتح يهاكيد لما قتؿ اليعماف بف مقرف كلػي  ففتػ، ا ػك  سػكيد بػف 
  .مقرف فجاق زلى الرم كفتحها اـ عسكر زلى قكمس كفتحها اـ فتح جرجاف

 (44 -43ص) ابك القاسـ السهمي الجرجاييل تاريخ جرجاف :ييظر
القفطػػػيل  ( 3/340) ج  ػػذرات الػػػذهبالعىكػػػرمل  العمػػػاد ابػػف (49- 48 /4) جاألعػػػفـ  الزركمػػػيل :ييظػػر (2)

 (11: )ص عبد القاهر بفزت، كيقد احمد مطمكبل  (2/188) ج ايبا  الركاة
احمػػد بػػػف  (2/190)جزيبػػا  الػػركاة القفطػػيل  ( 2/370)جفػػػكات الكفيػػات  ػػفح الػػديف بػػف  ػػاكرل  :ييظػػر (3)

 (1/131ل طبقات المفسريف) جمحمد األدي،
 (107ص )محمكد محمد  اكرل ابك فهرل مدا ؿ زعجاز القرآف (4)
 (120 - 119ص  الم در السابؽ ) (5)
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ذا مػػا كػػاف اإلمػػاـ قػػد يسػػؽ سػػمات بفزػػل ال طػػاب كف ػػاحت،ل كمػػا رآهػػا فػػي مقالػػل العممػػاق فػػي  كا 
ل كلػـ اا بػيف مػا هػك محقػؽ لبفزػل ال طػاب تمامىهػا كعمكدىهػا جامعنػمعيى البفزػل كالف ػاحل يسػقن 

  فإيػ، قػد ادعػا زلػى التف ػيؿ كالتبيػيف فػي األمػريف معنػيرتض الكقكؼ عيد البياف ال في المجمؿل 
 . (1)بدا بتف يؿ مقكمات بفزل ال طابل كتبييف الطريؽ زلى تحقيقها

 عمماؤه:
ي، قد تتممذ عمى يػد  ػيخ كاحػد بجرجػاف هػك ابػك الحسػيف محمػد اجمعت الم ادر عمى ا    

كيقػكؿ يػاقكت الحمػكم فػي  ل(2)بف الحسيف بف عبد الكارث الفارسػي اليحػكم ل فمػـ يأ ػذ عػف زيػر 
" ككاف ال يخ عبد :معجـ األدباق اف عبد القاهر قرا عمى القاضي عمي بف عبد العزيز الجرجايي

ك ػمخ بأيفػ، با يتمػاق زليػ،ل كطػٌكؼ فػي  ػػبا    القػاهر الجرجػايي قػد قػرا عميػ، كازتػرؼ مػف بحػػر 
كعمماق ع ر ل كل، رساأؿ مدٌكيل  البفد ك الط العبادل كاقتبس العمـك كا دابل كلقي م ايخ كقت،

ػل (3)كا عار مفييلل ككاف جيد ال ػط مميحػ، ا عمػى طريقػل ابػي الحسػف كػاف  ػافعي المػذهب متكممن
عػف ابػي  ا كايػرةل ا ػذ اليحػك بجرجػافاأل عرمل كفي، ديفل كل، فضيمل تامل بػاليحكل ك ػيؼ كتبنػ

ل كا ػذ عيػ، عمػي بػف ابػي الحسيف محمد بف الحسف الفارسي ابف ا ت ال ػيخ ابػي عمػي الفارسػي
يزيد الف يحيل كذكر  السمفي في معجم،ل فقاؿ: د ؿ عمي، لصل كهك في ال ػفةل فأ ػذ جميػع 

 ما كجدل كالجرجايي ييظر زلي،ل كلـ يقطع  فت، كل، يظـ فمي،:

 :تالميذه
ي اػػر الكبيػػر الػػذم مكيػػ، مػػف ت ػػدر مجػػالس العمػػـ فػػجرجػػايي العظيمػػل األكػػاف لميزلػػل ال    

بػك عػامر الفضػؿ ا . فق د  طفب العمـ مف كؿ مكػاف لفسػتفادة مػف عممػ، كمػف ابػرزهـ:جرجاف
 -(6) (هػػ502ت)بك زكريا ابف ال طيػب التبربػزم ا .(5)هػ(474)تبف اسماعيؿ التميمي الجرجايي

                                                           

 (7(  ييظر: محمكد تكفيؽ محمد سعدل يظريل اليظـ كقراقة ال عر عيد عبد القاهر الجرجايي)ص1)
 (2/188فيات)ج(  فح الديف بف  اكرل فكات الك  3/340(  ييظر: ابف العماد العىكرمل  ذرات الذهب) ج2)

 (4/1797ييظر: ياقكت الحمكمل معجـ األدباق) ج (3)
 (465ص ) ابف كاير الدم قيل طبقات ال افعييفييظر:  (4)
  (16/192)ج األدباق معجـ الحمكمل ياقكت ( 3/255) جكفيات األعياف ابف  مكافل  :ييظر (5)
 (7/131) جمعجـ األدباق مكمل كياقكت الح (192-6/191) جكفيات األعياف  ابف  مكافل  :( ييظر6)

ــــــــــــكَ   و ترِمــــــــــــاْل  ى العقــــــــــــلِ عَمــــــــــــ رْ ِب
 

ـــــــ  ـــــــى الجيـــــــلِ  لْ وِم ـــــــلَ  إل ـــــــائِ  مي  (4) مى
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حمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل المهايػػػاذم الضػػػرير ا -(1) (هػػػػ 516ت)عمػػػي بػػػف زيػػػد الف ػػػيحي ا سػػػترابادم 
  .(3)لسجزمابراهيـ بف محمد زحمد بف ابك ي رل ا -(2) ل،  رح كتاب الممعل اليحكم

 :تراثو العممي
ػػا عممينػػ مػػؼ ليػػا الجرجػػايي تراانػػ     ؼ هػػذ  ا ي ػػهد لػػ، بالسػػبؽ كالريػػادة كيمكػػف ت ػػييا عظيمن

  :التمليؼ عمى اليحك ا تي
ـــوالً أ م تػػػار ا  تيػػػار فػػػي فكاأػػػد معيػػػار  -سػػػرار البفزػػػل ا -د أػػػؿ ا عجػػػاز  وم البالغـــة:: عم

 .ا كتاب الطراأؼ األدبيلكل، ايضن  .اليظاأر في المعايي كالبياف كالبديع كالقكافيل مفقكد

 -عجػاز القػرآف ال ػويرا  ك  -عجػاز القػرآف الكبيػر ز -تفسير سكرة الفاتحػل : (4)ا: عموم القرآنثانيً 
ل اك درج الػدرر درج الػدرر فػي تفسػير ا م كالسػكر -عجػاز القػرآف لمكاسػطيزي  ػرح المعتضد ف

  .الرسالل ال افيلفي تفسير القرآف العظيـل 
ل اػػـ ل  ػػ، فػػي فػػي  ػػرح اإليضػػاح ألبػػي عمػػي الفارسػػي كتػػاب المويػػي : (5)ا : عمــوم النحــوثالًثــ

ػػاكلػػ،  ل ػػرح متكسػػط لكتػػاب اإليضػػاح يضػػاح(مجمػػد سػػما  )المقت ػػد فػػي  ػػرح اإل ا م ت ػػر يضن
كالجمػؿ كهػك  ػرح  -العكامؿ الماألكل،  -باإليجاز كهك  رح لكتاب اإليضاح يضاح المسمى اإل

بيػات فػي فعػػؿ اسػػتل  -فػي اليحػك لالتتمػ -كالتم ػػيص  ػرح لكتػاب الجمػػؿ -لكتػاب العكامػؿ الماأػل
  .مر الباقي عمى حرؼ كاحداأل

ــا: ــم الصــرف: رابًع المقت ػػد فػػي  ػػرح  -(7)دة فػػي الت ػػريؼالعمػػ -(6)المفتػػاح فػػي الت ػػريؼ  عم
 .(8)التكممل ألبي عمي الفارسي

                                                           

 ( 3/340) ج ذرات الذهب كابف عماد العكرمل  ( 3/337) جعيافكفيات األابف  مكافل  :ييظر (1)
 ( 1/320) ج بويل الكعاةالسيكطيل  ( 1/217) ج األدباق معجـ الحمكمل ياقكت :ييظر (2)
 معجػػػػػػـ الحمػػػػػػكمل يػػػػػػاقكت ( 1/20) ج المقت ػػػػػػد فػػػػػػي  ػػػػػػرح اإليضػػػػػػاح الجرجػػػػػػاييل القػػػػػػاهر عبػػػػػػد :ييظػػػػػػر (3)

 (1/187األدباق)ج
الكفيػػػػػات  فػػػػػكات  ػػػػػاكرل بػػػػػف الػػػػػديف  ػػػػػفح ( 3/340الػػػػػذهب ) ج  ػػػػػذرات العىكػػػػػرمل العمػػػػػاد ابػػػػػف :ييظػػػػػر (4)
 (2/370)ج
  ػػػرح فػػػي المقت ػػػد الجرجػػػاييل القػػػاهر عبػػػد:  ( 3ص  ) العكامػػػؿ الماأػػػلعبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاييل  :ييظػػػر (5)

 (24ص ) اإليضاح
 (26) صاهر الجرجاييل المفتاح في ال رؼ عبد الق :ييظر (6)
 ( 2/1169) جك ؼ الظيكف( حاجي  ميفلل  3/340) ج ذرات الذهب  : ييظر (7)
 (419 ص) زحساف عباسل تاريخ اليقد األدبي عيد العربييظر:  (8)
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 دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة:
كتابيف هما مػف ا ػهر م ػيفات،ل زف لػـ  -رحم، هلل –اإلماـ عبد القاهر الجرجايي  ٌمؼ     

تػػي كتػػاب د أػػؿ اإًلعجػػاز الػػذم اكدع فيػػ، يظريتػػ، فػػي الػػيظـل الفيككيػػا ا ػػهرهما عمػػى اإًلطػػفؽل 
: "كهكػػػذا كايػػػت كممػػػل اليحػػػك اك كممػػػل الػػػيظـ تعبيػػػرنا عػػػف التػػػزاـ يػػػل(اليحػػػك الااي)اطمػػػؽ عميهػػػا اسػػػـ 

 تسػػبؽل كالبفزػيفيهػػا تطػكير لمبحػث اليحػػكم  اـ فػي كتابػ، د أػػؿ اإًلعجػاز طريقنػرسػػ لقػد ل(1)جػاد"
ك الػد أؿل اٌما الكتاب الاايي فهك )اسػرار البفزػل(ل الػذم هػك  ػيل كؿ اليظريات الموكيل الحديال

كقػػػد الفػػػ، لوايػػػل بفزيػػػلل ككضػػػع األ ػػػكؿ كالقػػػكاييف كبيػػػاف األقسػػػاـ كذكػػػر الفػػػركؽ بػػػيف العبػػػارات 
كيمكػػػف زجمػػػاؿ المكضػػػكعات التػػػي تطػػػرؽ زليهػػػا الجرجػػػايي فػػػي كتابػػػ، )اسػػػرار  .كالفيػػػكف البياييػػػل

ي البفزػل( فػػي اػفث مكضػػكعات: اك ن: حػػديث عػف المفػػظ كالمعيػى كتأكيػػد عمػػى اهميػل المعيػػى فػػ
الكػػػفـ )التػػػأليؼ( كاف الجػػػكدة فيػػػ، مردهػػػا زلػػػي المعيػػػى دكف المفػػػظل كعمػػػى هػػػذا فػػػإف الػػػكاف البػػػديع 

لقػد  لكالبياف كالتجييس كالسجع كالطباؽ كا ستعارة زيما يعكد الحسف فيهػا زلػي المعيػى دكف المفػظ
ل الع كاأي كاكد في، عمى الجايب الحي اليابضل كابتعد عف الفهـل اعتيى بالمباب مف هذا العمـ "

كال مط الوكزاأي بيف اليظريل البفزيل كتطبيقاتهال لـ يعتف بالحدكد المقيدة في عمـ الميطؽل كلـ 
ا حػػكؿ مػػا يقدمػػ، مػػف يتػػاج فيػػاض زبػػداعي ل كػػاف ككػػد  مي ػػبن ايعػػر لمقكقعػػل المفظيػػل اهميػػل مطمقنػػ

ارمل الهـر الحضلى اكج عظمت، كيدفع ب، الى ذركة م اركت، في بياق زييهض بهذا الفف األ يؿ 
ل اك ك الومظػل فػي الرسػـال كهػذا العمػـ يفسػ،ل مػف الجفػاؼ فػي الحػدل فماذا يجيي الباحث كالمػتعمـ

قػػكؿ: في يػػذكر  ػػكقي ضػػيؼ اف الػػد أؿ اسػػبؽ مػػف األسػػرارلل (2) "ال ػػرامل المضػػييل فػػي القاعػػدة
المعايي كالبياف  ظريتي عمميلعبد القاهر مكايل كبيرة في تاريخ البفزلل زذ استطاع اف يضع ي"ك 

ل اٌما اليظرٌيل األكلػى ف ػٌص بعرضػها كتف ػيمها كتابػ، د أػؿ اإلعجػازل كاٌمػا اليظرٌيػل ايقن دق اكضعن 
ل كاف ًقسمل البفزػل زلػى عمػكـ افاػل لػـ تكػف قػد الااييل ف ٌص بها كبمباحاها كتاب، اسرار البفزل

ادؽ كاكضػحل كأليػ، تراجػع فػي    كذكػر اف آراق  فػي األ يػر (3)استقرت حتى ع ر عبػد القػاهر"
األسرار عف راي، في المجاز فقػد جعمػ، عقمينػا كمػ، فػي الػد أؿل كجعػؿ بعضػ، لوكينػا فػي األسػرارل 
"ككأيما تكاممػت لػ، اداتػ، فػي ت ػكير دقػاأؽ التراكيػب البفزيػل كاارهػا فػي اليفػكسل كتػدؿ مباحاػ، 

لػد أؿ لمػػا يجػرم فػي كفمػ، مػػف فيهمػا كفػي ال ػكر البياييػػل جميعنػا ايػ،  ػيؼ هػػذا الكتػاب بعػد ا

                                                           

 (35ص) م طفى يا ؼل اليقد العربي يحك يظريل ااييل (1)
 (34ص) ، الفييل كبفزت، العربيلمحمد حسيف ال ويرل مجاز القرآفل   اأ  (2)
 (160ص)  كقي ضيؼل البفزل تطكر كتاريخ (3)
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حكاـل كلمػا يي ػر فيػ، آراق يفسػيل   عهػد ليػا بهػا فػي الػد أؿ" ل كيقػكؿ (1)دقل كاستيعاب كضبط كا 
زحسػػاف عبػػاس: "زف عبػػد القػػاهر بعػػد اف ايتهػػى مػػف كتابػػ، د أػػؿ اإلعجػػاز الػػذم تحػػدث فيػػ، عػػف 

 (2)ابػػ، اسػػرار البفزػػل"المعيػػى حػػاكؿ اف ي  ػػص كتابنػػا لدراسػػل معيػػى المعيػػى فكػػاف مػػف ذلػػؾ كت
كذهػػب فريػػؽ آ ػػر زلػػى اف اسػػرار البفزػػل اسػػبؽ كمػػيهـ ال ػػيخ عمػػى عبػػد الػػرازؽ كاحمػػد مكسػػى 

ل " كقػػد يكػػكف الػػدليؿ عمػػى اف األسػػرار قبػػؿ (3)كمحمػػد عبػػد المػػيعـ  فػػاجي كحفيػػي محمػػد  ػػرؼ
هػذا الماػؿ  الد أؿ ما جاق في الد أؿ" كضربكا ل، الماؿ بػالممح كمػا عرفػت" ل كفػي األسػرار يجػد

ػا فػي كتبػ،  ال كيعقب احمد مطمكب عمى ما سبؽ:" كلكف قكلػ، كمػا عرفػت عبػارة يكررهػا داأمن ايضن
ل كيتػابع: "زف الحػديث عػف هػذا المكضػكع قػد   يك ػؿ زلػى  لكي   يظهر السامع كالقارئ جاهفن

كؿ األمػر ف عبػد القػاهر كػاف فػي ا  ألبػؿ األسػراررام قاطع كلكف األدلل ترجح اف الد أؿ الػؼ ق
اٌمػا مػا قالػ، طػاش كبػرل زاد  فيهمػا:  ل(4)معيينا في الدراسات القرآييػل ككايػت مسػالل القػرآف ت ػوم،"

فهذا القػكؿ ابمػغ  ل(5)"اا كف رن  رفن "كلك لـ يكف ل، سكل كتاب اسرار البفزل كد أؿ اإًلعجاز لكفا  
اإلعجػػاز فػػي القػػرآفل زذنا  بيػػاف كجػػ، مػػف اجػػؿً  د أػػؿ اإلعجػػاز ايل ػػؼ كتػػابل تعبيػػر عػػف مكايتهمػػا

ٍيف جميمىٍيف  كهما: سيبكي، كالجاحظل  فماد ت، األكلى هي القرآفل اـ زف  عبد مىمى القاهر اعتىمىد عمى عى
ػػػفى عيػػػد  فػػػي  ػػػمب ماد تػػػ، التػػػي ابتىػػػدىاها  يمػػػا د ى فهػػػك لػػػـ ييتىًفػػػع بهمػػػا فػػػي الجزأي ػػػات فحسػػػبل كا 

ل اليحك مبمونا لـ يسبقهـ زلي، احػدكسيبكي، بمىوىا في فق، كاستى رىجهال فقد ذكىر الجرجايي اف  ال ميؿ 
ام: عمـ ال عر كمعرفل جكهر  كطابعػ،  -كايهما ذركة هذا العمـل اـ ذكىر اف  الجاحظ بمىغ في باب،

مبمػغ ال ػي يف فػي عمػـ اليحػكل كتفػر د الجػاحظ فػي عمػـ ال ػعر كتفػرفد ال ػي يف فػي عمػـ  -كمعدي،
 .(6)معايي اليحك

                                                           

 (191-190ص  )  كقي ضيؼل البفزل تطكر كتاريخ (1)
 (429ص) زحساف عباسل تاريخ اليقد األدبي عيد العرب (2)
 (32ص  ) احمد مطمكبل عبد القاهر الجرجاييل بفزت، كيقد  (3)
 (33 -32ص  ) الم در السابؽ (4)
 (1/160) جطاش كبرل زاد  ) احمد بف م طفى (ل مفتاح السعادة كم باح السيادة  (5)
 (24ص  )مد ؿ زلى كتابىٍي عبد القاهر الجرجايي  لمحمد ابك مكسىييظر:  (6)
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  :وفاتو
كهكػػػذا طػػػكل الزمػػػاف ل  (1)(كاربعماأػػػلحػػػدل كسػػػبعيف زهػػػػ )  471تػػػكفي الجرجػػػايي سػػػيل     

جيػاؿ عمػى مػر الع ػكر بمػا  مفػ، مػف آاػار قيمػل األ ليقراهاالمضيأل  اإلماـ  فحل مف  فحات
 .مف تراا، العممي الذم يهؿ كييهؿ مي، الدارسكف الى يكميا هذا

 أشعاره:
لكػػف  لاقافتػػ،تيػػكع ك قػػاهر الجرجػػاييل كا عتػػراؼ بتميػػز ل اجمػػع العممػػاق عمػػى تفػػكؽ عبػػد ال    

مػػػف تماػػػؿ جايبنػػا التػػي ت ػػاؤميل فيمػػػا كرد فػػي بعػػض ا ػػػعار  البػػدت يظػػرة عبػػػد القػػاهر الجرجػػػايي 
فقػػػد جمعػػػت كتػػػب  تبٌرمػػػ، مػػػف الزمػػػاف كاهمػػػ،ل كذٌمػػػ، الع ػػػر كاليػػػاسل متمامػػػل فػػػيل تػػػ،جكايػػػب حيا

 التراجـ كالطبقات بعض ا عار  ل ميها قكل،:

هال فيقكؿ:كت ؿ يقمت، عمى ع ر  كاهؿ ع   ر  كعدـ كعيهـ كتقديرهـ العمـ اىٍكجى

                                                           

الكفيػػػػػات  فػػػػػكات  ػػػػػاكرل بػػػػػف الػػػػػديف  ػػػػػفح ( 3/340) ج الػػػػػذهب  ػػػػػذرات العىكػػػػػرمل العمػػػػػاد ابػػػػػف :ييظػػػػػر (1)
 (2/370)ج
 (2/190) ج زيبا  الركاة عمى ايبا  اليحاةالقفطيل  (2)

 (2/190) ج الم در السابؽ(3) 
 الجرجػػػايي عبػػػد القػػػاهرل احمػػػد مطمػػػكب( 186ص ) الفيػػػركز آبػػػادلل  البموػػػل فػػػي تػػػراجـ اأمػػػل اليحػػػك كالموػػػل (4)

 (24-20ص ) بفزت، كيقد 

 الــــــــذي نحــــــــُن فيــــــــو وقــــــــٍت ىــــــــذاْ  أيّ 
 

 ا بالقيــــــــــــاِس والتشــــــــــــبيوِ دَجــــــــــــ قـــــــــــدْ  
 
  

 
 

ــــــــي تقـــــــــ ــــــــا ســــــــارْت العقــــــــول لك  كّمم
 

 (2)ـــطـــــــــَع ِتيًيــــــــا توّغمــــــــْت فــــــــي ِتيــــــــوِ  
 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذْ َى ــــــــــــــــيس في ــــــــــــــــاٌن ل  ا زم
 

ــــــــــــةِ   ــــــــــــِة والجيال ــــــــــــو ســــــــــــوى النذال  ـ
 
 
 

ــــــــــــــــْرَق فيــــــــــــــــو صــــــــــــــــاعدٌ   لــــــــــــــــم َي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــم ُمو النذال  (3)إاّل وُس
 

ــــــــــْر عمــــــــــى العمــــــــــِم يــــــــــا خميمــــــــــي  َكبِّ
 

 
 

ـــــــــَل ىـــــــــائمِ   ـــــــــى الجيـــــــــِل َمْي ـــــــــْل إل  وِم
 

 
 

 تعــــــــــــش ســــــــــــعيًدا حمــــــــــــارًا ْش وِعــــــــــــ
 

 (4)البيـــــــــــائمِ  فـــــــــــي طـــــــــــالعِ  فالّســـــــــــعدُ  
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فػي ع ػر  بػيف اهػؿ زمايػ،ل  ا  ي ٌؾ في اٌف الرجػؿ يعػيش زريبنػهذ  األ عار  يتأمؿمف     
جهمػػل مػػٌدعكف العمػػـل كهػػـ ميػػافقكف متمٌمقػػكفل كيػػرل اٌف العمػػـ الحقيقػػي   اي ػػار لػػ، يقٌدركيػػ، فهػػـ 

القػػاهر بعممػػ، المتمٌيػػز كب ػػيرت، الااقبػػل كػػاف لػػ، مػػذهب زيػػر مػػذاهب  عبػػد فػػإفكيفهمكيػػ،ل كلػػذا 
فػػي كادل ككػاف معا ػػرك   ؤ راآ تكايػمعا ػري،ل فمػـ يقػػٌدركا مػا تكٌ ػؿ زليػػ، كمػا كػاف يػػدعك زليػ،ل 

ل بعػد اف ااقبػلل التػي لػـ تتكٌ ػؼ زٌ  حػديان ل فمػـ يفقهػكا  ػر ات، كيزعاتػ، التجديديػل الاآ ػر كاد في
فػػػي  اك ظػػف ن  كا  ػػاراتيجػػد ميهػػا مفمػػح فجػػاق ال ػػرؽ كالوػػرب بيظريػػات لوكيػػل كيقديػػل حدياػػلل 

 .تكٌ ؿ زليها كيادل بها قبؿ ما يقرب مف الؼ عاـقد  الجرجايي القاهر م يفات عبد

ا:كمف ا عا  ر  ايضن

ا مدح يظاـ الممؾ الحسف بف زسحؽ كزير السفجقل:  كمف ا عار  ايضن

                                                           

 (1/222) جزيبا  الركاة ل القفطي  (1)

     ا إىاًبــــــــــــــــــــــــ النـــــــــــــــــــــــاُس  خمـــــــــــــــــــــــعَ 
 

ـــــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــــــــوْ وتب  إىـــــــــــــــــــــــــابِ  يا ف
 
  

 
 

ــــــــــــــــــــــراءً  ــــــــــــــــــــــا إن إث       لِ مــــــــــــــــــــــن الم
 

 لمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابِ  بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمٍ  
 

 
 

 

ـــــــــــــــن خـــــــــــــــيمِ  ـــــــــــــــيس م ـــــــــــــــريمِ  ل      الك
 

ـــــــــــــــــــابِ     الخـــــــــــــــــــيم والمحـــــــــــــــــــض الّمب
 

 
 

ـــــــــــــــالِ  ـــــــــــــــيس باإلقب ـــــــــــــــ ل  لَ مـــــــــــــــا ني
   

 الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبِ  بتقبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  
 
 

  رانوالخســــــــــــــــ الــــــــــــــــرب ِ  يَ إّن بــــــــــــــــاغ
   

 وبـــــــــــــــــــــــــــابِ  مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــابٍ  
 

 
 بصــــــــــــــــــــــــيرٍ  غيــــــــــــــــــــــــرُ  رٌ تــــــــــــــــــــــــاج

   
 (1)الحســـــــــــــــــــــــــــــــــابِ  بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــاديرِ  

 

 

ــــــــــــــــَث غــــــــــــــــدا ــــــــــــــــو جــــــــــــــــاوَد الغي       ل
 

ــــــــــــــــــــــــدرا  ــــــــــــــــــــــــو أْج ــــــــــــــــــــــــالجوِد من  ب
 

 
 

 

ــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــرف عرفــــــــــــــــــــو  أو ق
 

  بالمســـــــــــــــــــــــِك كـــــــــــــــــــــــان أعطـــــــــــــــــــــــرا 
 

 
 

 ذو شـــــــــــــــــــــــــيٍم لـــــــــــــــــــــــــو أنيـــــــــــــــــــــــــا
   

 فـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــاِء مـــــــــــــــــا تغي ـــــــــــــــــرا 
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كيظهػػر ايػػ، كػػاف يت يػػر ا ػػدقاق  مػػف بػػيف اكلأػػؾ الػػذيف يميػػزكف بػػيف الجميػػؿ كالقبػػيحل كيقػػدركف 
 :(2)ال ديؽل كيعرفكف قدر  اما هؤ ق الذيف   يميزكف ك  يقدركف فف  ير فيهـ

 :اإلماـ يقكؿ طمب،ل في كزهدهـ العمـ طمب عف الياس زحجاـ كييتقد

                                                           

 (21 ص)احمد مطمكبل عبد القاهر الجرجاييل بفزت، كيقد  ك  (2/189) جالقفطيل زيبا  الركاة : ييظر (1)
 (15-14ص )( 8احمد احمد بدكمل عبد القاهر الجرجاييل سمسمل اعفـ العرب ) :ييظر (2)
 (566-565ص)البا رزمل ابك الحسف ل دميل الق ر كع رة اهؿ الع ر (3)

 (566ص الم در السابؽ )(4) 

ـــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــْو أنيـــــــــــــــــــــــــــا   وىمُّ
   

 لمـــــــــــــــــــــــــــنجِم مـــــــــــــــــــــــــــا تغـــــــــــــــــــــــــــورا 
 

 
 لــــــــــــــــو مــــــــــــــــس  عــــــــــــــــوًدا يابًســــــــــــــــا

 
 (1)أورَق ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 

 إالّ   فـــــــــي األمـــــــــرِ  مطمـــــــــعٌ  مـــــــــا لـــــــــكَ 
 

ـــــــــــــرَ   ـــــــــــــبِ األمـــــــــــــر القَ  إذا مـــــــــــــا أنك  ايَح
 

 
 

 

ــــــــــا وىــــــــــو يجيــــــــــلُ  ــــــــــب ٍ  فأّم ــــــــــين ق  ب
 

ـــــــــــين الحســـــــــــنِ   ـــــــــــ وب  ايحَ حَ ا َصـــــــــــفرقاًن
 

 وُ ْنــــــــــمِ  الخيــــــــــرِ  فــــــــــي رجــــــــــاءِ  فإّنــــــــــكَ 
 

ــــــــــــيَ رِ  تكيــــــــــــلُ  الفــــــــــــالةِ  بــــــــــــأجوازِ    (3)اَح
 

 
 

ـــــــــدْ  ـــــــــاُس  أصـــــــــب َ  ق ـــــــــل  الن ـــــــــو  ، وك  ب
 

ـــــــــــي    زىـــــــــــد القنـــــــــــوعِ  اآلدابِ  طمـــــــــــبِ ف
 

 
 

 

ـــــــــةٍ  تـــــــــرى فـــــــــي الكـــــــــلِّ  لســـــــــتَ   ذا ىّم
 

 الولـــــــــــــوعِ  وفـــــــــــــرطُ  ه الشـــــــــــــوقُ ييـــــــــــــزُّ  
 

 اقارًئـــــــــــ تـــــــــــرىْ  حـــــــــــينَ  تـــــــــــرىْ  لكــــــــــنْ 
 

 جــــــــوعِ  الشــــــــيء عمــــــــى غيــــــــرِ  كاآلكــــــــلِ  
 

 
 

 لــــــــــو فــــــــــي ف ــــــــــمة وقــــــــــتٌ  يجــــــــــيءُ 
 

 اليـــــــوى بـــــــالّنزوعِ  شـــــــابَ  مـــــــنْ  مجـــــــيءَ  
 

 افكـــــــــــــــرً و  مُ فـــــــــــــــي أحياِنـــــــــــــــ راهُ تـــــــــــــــ
 

 (4)لّرجــــــــوعِ ا أمــــــــرَ  يعجــــــــلُ  فــــــــي ســــــــببٍ  
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 الجرجاني القاىر عبد لإلمام الكتاب نسبة أدلة

 نسخ الكتب: -1
ــى النســخة (ل كميهػػا 95بػػرقـ ) -اسػػطيبكؿ  -كهػػي ترجػػع زلػػى مكتبػػل كػػكبريمي فػػي تركيػػا  :األول

اعيػي القػرآف  -( لكحل مػف القطػع الكبيػر 328(ل كهي في )1168 كرة ميكركفمـ تحمؿ الرقـ )
"كتػػاب درج الػػدرر لإلمػػاـ العفمػػل عفمػػل العػػالـ  كاف الكتػػابكعمػػى كجػػ، اليسػػ ل كتػػب عيػػ كمػػ،.

 ي.كقدكة السمؼ كال مؼ عبد القاهر الجرجاي

ػا بػػرقـ ) النسـخة الثانيـة: ( كتقػػع 1169( كلهػا ميكػركفمـ بػرقـ )94كهػي مػػف مكتبػل كػكبريمي ايضن
 كالياسخ يتػرؾ التيقػيط فػي كايػر مػف الحػركؼ. كمػا كتػب عمػى كجػ، اليسػ ل (  فحل.550في )

"كتػػػاب تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـً المسػػػمى بػػػدرج الػػػدرر تػػػألًيؼ ال ػػػًيخ اإلمػػػاـ كالحجػػػل الهمػػػاـل عمػػػدة 
تومػػػػد  اهلل بالرحمػػػػل  يالمفسػػػػريف كزبػػػػدة المػػػػأكلًيف مك يػػػػا عبػػػػد القػػػػاهر بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الجرجػػػػاي

 كالرضكاف".
ل " كهػي كهي اليسػ ل األ ػؿل كهػي اكضػح اليسػخ كليسػت بأكممهػا  ألف اليسػ  :الثالثة النسخة

( كلهػا ميكػػركفمـ 96اسػطيبكؿ تحػت رقػػـ ) -يسػ ل محفكظػل فػػي مكتبػل "يػكر عاماييػػل" فػي تركيػػا 
ك طهػػػا كاضػػػح جػػػدنا كمقػػػركقل كفػػػي اعمػػػى  ( لكحػػػلل قطػػػع كبيػػػر.210( كهػػػي فػػػي )1173بػػػرقـ )

كاسػفؿ  ال فحل ابت  ػتـ عميػ،: )الحمػد هلل الػذم هػدايا لهػذا كمػا كيػا ليهتػدم لػك  اف هػدايا اهلل(.
. تألًيؼ ال يخ اإلماـ العالـ العفمل كحيد دهػر   :تبكي  مي، كتاب درج الدرر. تفسير القرآف العظيـً

 كفريد ع ر  عبد القاهر الجرجايي تومد  اهلل برحمت،.
( ميهػػا يسػػ ل 1400تحػػت رقػػـ ) بإسػػباييا األسػػككلكهػػي يسػػ ل محفكظػػل بػػدير  :الرابعــة النســخة

كفمـ دكف رقـ مرفقل مع اليس ل التي قبمها.  كهذ  اليس ل م كرة في الجامعل األردييل عمى ميكر 
اكار اليسخ سقطنا كسقط ميها اكار مف كرقل في بعض األحياف يب هػت عميػ، فػي مكضػع،ل كربمػا 

تفسػير القػرآف  تػب:ح ؿ السقط في كممل اك جزق ميها اك جممل بكاممهال كعمى زفؼ اليس ل كي 
سػػػيديا ال ػػػيخ المحقػػػؽ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي  (.ف )العظػػػيـ المسػػػمى بػػػدرج الػػػدرر. تػػػأليؼ سػػػمطا

 اسػػـ فيهػػا يػػذكر لممؤلػػؼ مقدمػػل مػػف الم طكطػػل الكتػػاب يسػػخ ل  مػػت(1)تومػد  اهلل برحمتػػ،. آمػػيف(
 الػٌدرر درج: )الكتاب اسـ اف األ ؿ يس ل في العيكاف  فحل عمى ابت كقد. في، كميهج، كتاب،
 تفسػػير: )كب ؾ يسػػ تي فػػي العيػػكاف فحتي ػػ عمػػى المابػػت كا سػػـ ل(العظػػيـ القػػرآف تفسػػير فػػي

                                                           

 (68/ 1جيل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر )ييظر: عبد القاهر الجرجاي (1)
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 كهػػي ل(العظػػيـ القػػرآف تفسػػير الػػدرر درج: )ع يسػػ ل كفػػي ل(الػػدرر بػػدرج المسػػمى العظػػيـ القػػرآف
 .(1)الجرجاييٌ  القاهر عبد زلى الكتاب يسبل عمى األربع الٌيسخ ال كاجمعتجدن  متقاربل

 :نسبة الكتاب لمؤلفو -2
ـ  القضػػػػايا التػػػػي يبػػػػدا محق ػػػػؽي      ببياًيهػػػػا ) درج الػػػػدرر فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف الكػػػػريـ (  مػػػػف اهػػػػ

 مػػف المؤلػػؼ كػػاف زذا كب ا ػل زليػػ،  ميسػػكب اٌيػ، كا ل ػػاحب، الكتػػاب هػذا "هػػؿكتكًضػيًحها هػػي: 
 زلػى يحتػاج فهػذا البفزػٌيل اليحػكمٌ  األديػب العٌفمػل الجرجػاييٌ  القاهر عبد كاإلماـ األعفـ األأمل
 كعمػى الكبيػرل العػالـ لهػذا الذاتٌيػل السػيرة افٌ  كم ػٌقل اتعقيػدن  راألمػك  يزيػد كمٌمػا كعياقل كم ٌقل جهد
فالحقيقػل اف الكتػاب مػذككر فػي اهػـ  .(2)المسألل"  هذ  ماؿ في كايرنا تسعفيا    هرت،ل مف الرزـ

ؿي مػػف ذكػػرى هػػذا  .م ػػادر التػػراجـ ككتػػب الفهػػارس التػػي يعتػػد بهػػا كتعتمػػد فػػي البحػػث العممػػي فػػأك 
هارًس كالتي تذكري اسماقى الكتًب كمؤل فيها هػك حػاجي  ميفػل فػي كتابًػ، )ك ػؼ الكتابى في كتًب الف

ل ككممػل (3)لم يخ: عبد القاهر الجرجػاييل ظيػان  م ت ر درج الدررل في التفسير:" الظيكف( فيقكؿ
كمػا ذكػر  زسػماعيؿي با ػا البوػدادمف فػي ل اف الكتػاب لويػر اإلمػاـ )ظينا( مف حػاجي  ميفػل   تيفػي

عارفيف( زذ ييدرج في ضمًف الكتًب التي ال فها الجرجايي كتابنا باسـ )درج الدرر في تفسيًر )هديل ال
ديػب الي ٍحػًكٌم اىبيػك بكػر ال  ػاًفًعي األ يالجرجػاييقكؿ البودادم في هديل العػارفيف:" ا ًم كالسكًر( ل 
الجرجاييػػل جمػػؿ ًفػػي ل يضػػاح ًفػػي الي ٍحػػكيجػػاز ًفػػي ميٍ تى ػػر اإلاإل: سػػرار البفزػػلامػػف ت ػػاييف، 

ر ًفي تىٍفًسير ا ل كالسكر لالي ٍحك ذكر برككمماف كتاب التفسير في ترجمت، لإلماـ يك  .(4)"درج الدفرى
)درج الػػػدرر(: يقػػػكؿ )كهػػػك  :بعػػػد قكلػػ، عبػػد القػػػاهر الجرجػػػاييل ففػػػي كتابػػ، تػػػاريخ األدب العربػػػي 

الػػػذم ذهػػػب زليػػػ، برككممػػػػاف اٌف . كممػػػا يؤكػػػد الٌيفػػػػي (5)تفسػػػير القػػػرآف(: "كييسػػػب  طػػػػأ لمٌ ػػػريؼ"
ل كاٌف )درج الػدرر(  ػف مػف اٌيػل يقػكؿ عػف عممػاق بعػد  هػػ 816ال ريؼ الجرجايٌي تكٌفي في سػيل 

القرف الرابعل كلػك كػاف ال ػريؼ مؤلػؼ الكتػاب فػف يعقػؿ ا  ييقػؿ عػف اعػفـ بعػد ذلػؾ القػرفل ك  
اف لمجرجػػايي كتػػاب  ـ اليػػبفق ػػاحب سػػير اعػػف الحػػافظ الػػذهبي يػػذكر .سػػٌيما الٌزم  ػػرٌم كزيػػر 

عمػػػى اف الجرجػػػايي فعػػفن طػػػرؽ جايػػػب ؿ "تفسػػير سػػػكرة الفاتحػػل" كايػػػ، فس ػػػرها فػػي مجمػػػدل كهػػػذا يػػد
التفسيرل فإذا كاف بدا بتفسير الفاتحل فحتمنا يكا ؿ تفسير البػاقي مػف كتػاب اهلل كمػا جػرت عميػ، 

                                                           

 (15/ 1عبد القاهر الجرجاييل  درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (5/ 2) ج الم در السابؽ(2) 
 (745/ 1حاجي  ميفلل ك ؼ الظيكف عف اسامي الكتب كالفيكف ) ج (3)
 (606/ 1البودادمل هديل العارفيف ) ج (4)
 (206ص ل5يخ األدب العربي) مج/برككممافل تار  (5)
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تػػ،   اف يأ ػػذ عػػادة المفس ػػريف الػػذيف يت ػػدفكف لتفسػػير القػػرآف الكػػريـل فاأل  ػػؿ اف يػػتىـ  القػػرآف برم 
يقػكؿ الػذهبي:   .(1)جزقنا مي، ز  اف تدرك، المييل قبؿ زتمام،ل كهذا  يق يادر كاليادر   حكـ ل،

 .الفارسػػي عمػػي ابػػي األسػػتاذ ا ػػت ابػػف حسػػف بػػف محمػػد الحسػػيف ابػػي عػػف بجرجػػاف اليحػػك "ا ػػذ
ا ك ػػيؼ  م ت ػػر)ك ضػػ ـل( القػػرآف زعجػػاز) كلػػ، مجمػػدنال افاػػيف يكػػكف( لإليضػػاح) حػػاففن   ػػرحن
 فػي الفاتحػل كفسػر ل(المفتػاح) ككتػاب ل( الماأػل العكامػؿ) ككتػاب اسػفارل افاػل ل( اإليضاح  رح
ػال  ػافعينال ذلػؾل ككػاف كزيػر( الجمؿ)ك ل(الت ريؼ في العمد) كل، مجمدل  يسػؾ ذا ا ػعرينال عالمن
 د أػػػؿ م ػػػيفات، اجػػػؿى  يف:" كمػػػففػػػي طبقػػػات المفسػػػر  احمػػػد بػػػف محمػػػد األديػػػ،كيقػػػكؿ  .(2)كديػػػف"

 . (3)التفسير" ك يؼ المعايي عمـ في البفزل كاسرار اإلعجاز

 الوجوه البالغية  والداللية في تفسير درج الدرر: -3
ػػا فػػي هػػذا الجرجػايي فػػي جايػػب البفزػػل اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر بػركز  زف     ػكؿ ميطمقنػػا عظيمن

هػػػك الكاضػػػع المؤس ػػػس لقكاعػػػدها فؼ ز  بهػػػا البفزػػػل لػػػـ تعػػػرؼ ز  بػػػ، كلػػػـ يعػػػر اف حتػػػى العمػػػـ  
كا ػػهرها  كا ػكلهال فػإذا ذكػػرت البفزػل ذكػػر الجرجػايي معهػال كمػػا كتبػ، التػػي ال فهػا فػي هػػذا الفػف

كاإلقبػػاؿ ال ػػديد عميهػػا ز  اكبػػر دليػػؿ ك ػػاهد عمػػى تميفػػز  بهػػا  د أػػؿ اإلعجػػاز كاسػػرار البفزػػل()
الكايػػػر مػػػػف المباحػػػث البياييػػػػل  سػػػير درج الػػػػدرراإلمػػػػاـ فػػػي تف اكدعلقػػػد كضػػػمكع، فػػػي مباحاهػػػػا. 

كاإل ارات البفزيل حتى اكسب مكضكع التفسير في هذا الكتاب مكايػل رفيعػل كجميمػل فػي مادتهػا 
البفزيل. زف مػف يتتب ػع اسػمكب الجرجػايي فػي كتبػ، المطبكعػل كجكايػب الطػرح التػي ذكرهػا كبسػط 

يجد كايرنا مف التكافؽ كالت اب، بييهال مع اف كتاب الكفـ فيها سكاق الجكايب البفزيل اك اليحكيل 
التفسػير جػيح فيػ، مؤل فػػ، عمػا اعتػاد  مػػف اسػمكب البسػط كاإلطيػاب كاإلطالػػل فػي عرضػ، لممسػػاأؿ 

ليسػهؿ كاإليجػاز ألي، يدرؾ اف األسمكب األماؿ لتفسير القرآف هػك ا  ت ػار   البفزيل كاليحكيل
 ماػؿ الجرجػايي مؤل فػات بعػض هيػاؾ ل بػؿر اق الكتػاب الكػريـتياكل، كا ستفادة مي، لجميع  راأح قيػ

مىؿ" كتاب  يسػتعمؿ كزيرهػا" اليحػك في التتمل" ككتاب" ال رؼ في المفتاح" ككتاب" اليحك في الجي
زف الم ػػطمح البفزػػي قػػديمنا  ل(4)التفسػػير فػػي درج الػػدرر  اسػػمكب زػػرار عمػػى ا  ت ػػار اسػػمكب

ا مف عمكـ البفزل الاف ال: المعايي كالبياف كالبديع حيث اطمؽ اسـ البفزل كالف ػاحل كاف مزيجن
فمف ال عكبل زيجاد الم ػطمح الػذم يياسػب  لكالمجاز كالبراعل كالبياف اك البديع اك يظريل اليظـ

                                                           

 (52/ 1ييظر: عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج(1) 
 (433 -432/ 18سير اعفـ اليبفق ط الرسالل )ج الذهبيل(2) 
 (1/133ل طبقات المفسريف) جاحمد بف محمد األدي، (3)
 (52/ 1ا م كالسكر ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ييظر:  (4)
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كجػك  البيػػاف كاإلعجػػاز كالػػد  تل فكػػاف اإلمػػاـ يػػذكر العػػدكؿ كيريػػد ا لتفػػات كي ػػير زلػػى اسػػمكب 
فحػػاـ كالومػػط كيبػػيف الم ػػاكمل دكف اإل ػػارة زلػػى الم ػػطمحل كيتحػػدث الحكػػيـ حػػيف يتحػػدث عػػف اإل

لػى الت ػبي،  عف المجاز دكف اف يف ؿ في عفقاتػ، كايكاعػ،ل كي ػير زلػى ا سػتعارة ب ػكؿ عػاـ كا 
ربمػا ك  كالتمايؿ كزيرها كالكيايل كالتعريضل كيبيف  يكؼ المعايي كالبديع بعبارات مكجزة مكافلل

 اكجػ، بتبيايػ، لقػد تميػز كايفػرد اإلمػاـ فػي تفسػير درج الػدررا  ت ػار.  اراد اف يأ ذ كتابػ، طػابع
الكريمػػػل بعبػػػارة مػػػكجزة مكافػػػلل لكيػػػ، كػػػاف يتبػػػع ذلػػػؾ  ا يػػػات فػػػي كاإلعجػػػاز كالف ػػػاحل البفزػػػل
ا المتيكعػػل الد لػػل كاحتمػػا ت الم تمفػػلل ا راق بتكضػػيح  تفسػػير  فكػػاف الكػػريـ بػػالقرآف كفمػػ، مػػدعمن

دراج آراقك  ال ػػػريؼل اليبػػػكم بالحػػػديث ا ست ػػػهادك بػػػالقرآفل  قػػػرآفال يقػػػـك عمػػػى تفسػػػير  العممػػػاقل ا 
كفػػػي ف ػػػكؿ الدراسػػػل تكضػػػيح لكجػػػك   .كزيرهػػػا األ بػػػارل األماػػػاؿل الق ػػػصل ال ػػػعريلل ال ػػػكاهد

البفزػػل كالف ػػاحل كد  ت اإلعجػػاز كالبيػػاف مػػا يؤكػػد اف تفسػػير درج الػػدرر لإلمػػاـ عبػػد القػػاهر 
 ، كطريقل عرض،.الجرجايي بأسمكب، كميهج

 نظرية النظم في درج الدرر: -4
زف القضيل التي تابت يسبل الكتاب لإلماـ عبد القاهر الجرجايي اك لويرة ) يظريل    

)الفرحاف ف اما ذكر  المحققزلى  ي اربادئ األمر  يكف كعرفت ب،ل اليظـ( التي ا تهر بها اإلماـ
: " اكرد في كاير مف المكاضع الجزق األكؿل يقكؿ محقؽ الذيف قا  بأي، ميسكب لإلماـ ك ككر(

ما ي الؼ يظرٌيل اليظـ التي ابتكرها الجرجايٌيل فيفحظ اٌي، في عدد مف المكاضع يقكؿ: "كذا 
كاعمـ اف "لكفؽ رؤكس ا م"ل كهذا يتعارض مع يظريل اليظـل زذ يقكؿ في د أؿ اإلعجاز: 

الٌيحكل كتعمؿ عمى قكاييي،  ليس الٌيظـ ز  اف تضع كفمؾ الكضع الذم يقتضي، عمـ
اف تضع "فالتٌقديـ كالتٌأ يرل اك تويير الٌتركيب لكفؽ رؤكس ا م   يتٌفؽ مع قكل،:   ل(1)"كا كل،

كقد يرٌد عمى ما سبؽ: اٌف عبد القاهر الجرجايٌي رٌبما  ."كفمؾ الكضع الذم يقتضي، عمـ الٌيحك
ج لدي، فكرة يظرٌيل اليظـل ككاف هذا التفسير اٌلؼ درج الدرر في اٌكؿ حيات، العمميل قبؿ اف تيض

بدايل طريق، مع هذ  اليظرٌيلل لما تضٌمف مف امكر بفزٌيل كايرةل تدٌؿ عمى بذرة جٌيدة ليظريل 
كالرد عمى هذا بتساؤؿ: اليس التقديـ كالتأ ير يككف كفقنا  .( 2)"اليظـل كما اٌي، لـ يتتممذ عمى احد
محكـ مف لفظ كمعيىل اليس التقديـ كالتأ ير يعتمد قكاييف  لممعايي كلد  ت جديدة في يظـ

كا كؿ اليحك العربي كهك مكضكع مف مكضكعات، كباب مف ابكاب،ل كاف كفؽ رؤكس ا م 
كالفكا ؿ كالسجع ال ارج عف ذلؾ ل، كجك  بفزيل تت كؿ مف كجك  تحسيف الكفـ ألزراض 
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ا   . ت كمعاييكلها د  يافبفزيل   تقؿ اهميل عف المعايي كالب األمر كما يرل  فميسكايضن
ف كاف كذلؾ اليس  لبأف درج الدرر كتب، في مقتبؿ العمر كفي اكؿ حيات، العمميلف االمحقق كا 

الكاير مف العمماق يبوكا كابدعكا كترككا ليا تراانا عظيمنا كايكا قد كتبك  في اكؿ حياتهـ العمميلل 
مكجزة فإي، يقؼ كايرنا عيدها إلدراؾ المرامي كالوايات اما الياطر في عبارات اإلماـ المكافل ال

ف االتي اتضحت في درج الدررل كيقكؿ المحقق التي تؤكد مساحل اليضج كالمعرفل كالتميز
ا:" ل (1)الجرجايٌي" القاهر عبد بها عرؼ التي الٌيظـ يظرٌيل زلى ز ارة امٌ  مف ي مك كالكتاب ايضن

 ارات حكؿ يظريل اليظـ كاير حيث ي ير اإلماـ في اكار كلقد تبيف اف ما كرد في الكتاب مف ز
 زلى اإلطياب عف العدكؿ العرب عيد البفزل مف مكضع زلى يظريت،ل يذكر ميها: "كمف

 التجييسل زلى اإلطباؽ كعف اإلطباؽل زلى التجييس كعف اإلطيابل زلى اإليجاز كعف اإليجازل
 هذ  مف الكاحد الففٌ  لزكـ كترؾ ريحلالت  زلى التعريض كعف التعريضل زلى الت ريح كعف
 كاعتادك ل تعارفك  ما عمى عيدهـ الف احل زايل هك يظـ عمى القرآف ايزؿ تعالى كاهلل. الفيكف
ُُ }ل كفي تفسير  ا يل الكريمل: ( 2)مبيف" عربيٌ  بمساف هِيَ  ُزبُؿِ  هَِف  ِإَوٍه وه

َ
 [196 ?النٕؿاء] {اْْل

ذا المعيى الميظكـ المكتسى بمفظ مكسكـل سكاق كاف عربٌيا اك دليؿ عمى اٌف القرآف هك ه"يقكؿ: 
ٌيما ايزل،زير عربٌيل معجزن  في الفاظ عربٌيلل ليككف ابيف لمم اطبيف في  اهلل ا اك زير معجزل كا 

ٌيما جعم، معجزن  حياق ا ليككف برهاين ع ر اليزكؿل كا  براق األكم، كاألبرص كا  ا كاليد كالع ال كا 
ْٕذُىْ  إِنِ }: عف اإلعجاز في قكل، كفي حديا، ل(3)"المكتى َُ نْ  اِْقذَ

َ
يقكؿ:  [33?الؿسلٌ] {َتَُْفُؾوا أ

 في المعجزة  احب ماؿ هك مف طكؽ عف ال ارج العادةل بياقض اإلتياف هك اإلعجاز "كحدٌ 
ٌيما دعكل  ٌحل عمى برهاينا كيككف ي يي،ل ك  يزيي، ال يق كذلؾ ال مقلل التحٌدمل  كقع اليبٌكةل كا 
ا معيى تضٌمفل بديعل عجيب ظـبي ههيا  الف حاق فيسٌمي،ل هزؿل ك  متياقض زير  حيحن
ل كيقكؿ في تفسير  ا يل الكريمل مف سكرة (4)كسحرنا"  عرا احكام، كبدكٌ  كذكق، لطيب،

ٌُ }يكسؼ: وَيَْك  َجُقه   ًًنْ َٔ  ٌَ ْظَك
َ
ة اهَْقَىِه  أ ًَ ِ ََة ث وَْظيْ

َ
َؾا إحَِلَْك  أ ٌْ  ُلََْخ  ِإَونْ  اهُْقْؿآنَ  َِ ٌَ  َرجْوُِِ  يِ ًِ َ  ل

ْقف] {اهَْغةفِوِيَ   األ فؽل مكاـر عمى الباعث كالعجبل ال دؽ زفادة في زايل كاف ما "[3 ?ي
ل عف الزاجر  كذكر كاألكلياقل األيبياق اقا يص لتضٌمي، كهك القرآفل ممتيعل سهؿ بيظـ المـك
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فسير ا يل ل كيقكؿ في مكضع آ ر في ت(1)المفسديف" عمؿ كق ارل المتقيفل عاقبل
ٌْ }?الكريمل وُكىْ  هَ ذًى إِّله  يَُْض 

َ
ُكىُ  ُحَقةدِوُُْكىْ  ِإَونْ  أ هْ  َْ دْثَةرَ  يُ

َ
ونَ  َّل  ُثىه  اْْل "  [111 ?ًٔؿان آل] {ُحَََْصُ

 معجزة ا يل كحكـ القتاؿ قضٌيل ألفٌ  يقاتمكا  لـ اك قاتمكا الكفر قضٌيل مف ألٌي، مستأيؼ  كفـ" 
اليس كؿ ما سبؽ ي ير زلى يظريل اليظـ  ل( 2)كعد " ايجز اهلل ألفٌ  كالمعيى  اليظـ عف فضفن 

  .التي ابدعها اإلماـل فكيؼ بالكتاب ي مك مف ام ز ارة زلى يظريل اليظـ  !

 ودرج الدرر: توافق  األسموب في )دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ( -5
قن }تتمكف قػكؿ اهلل تعػالى:  زيكـ"يقكؿ اإلماـ عبد القاهر الجرجايي في د أؿ اإلعجاز:      

ْا ثًسن ِؾا اهقؿآن ّل يأدْن ثًسوهُ ل كقكلػ،: [13 ?ِهْد] {هنئ اصذًٕخ اْلنف واجلٌ لَع أن يأد
ل فقكلكا ا ف: ايجكز اف يككف تعالى قد امر يبي،  مى اهلل عمي، [23 ?ابلقؿة] {بكْرة يٌ يسوُ}

يػػر اف يككيػػكا قػػد عرفػػكا الك ػػؼ كسػػمـ بػػأف يتحػػدل العػػرب زلػػى اف يعارضػػكا القػػرآف بمامػػ،ل مػػف ز
ك  بػػػد مػػف " "ل أليهػػػـ زف قػػػالكا:  الػػذم زذا اتػػػكا بكػػفـ عمػػػى ذلػػؾ الك ػػػؼل كػػػايكا قػػد اتػػػكا بمامػػ، 

مطالبػػل بػػأف يػػأتكا بكػػفـ عمػػى  -كمػػا   ي فػػى-"يجػػكز"ل ابطمػػكا التحػػدمل مػػف حيػػث زف التحػػدم 
ػػك ػػؼل ك  ت ػػح المطالبػػل باإلتيػػاف بػػ، عمػػى ك ػػؼ مػػف زيػػر اف يكػػكف ذلػػ ا ؾ الك ػػؼ معمكمن

ٌيما كقع التحٌدم  كيقكؿ اإلماـ في درج الدرر:  (3)ا"لممطالب كيبطؿ بذلؾ دعكل اإلعجاز ايضن  "كا 
ا زير متياقض ك  هػزؿل فيسػٌمي، الف ػحاق لطيبػ، ههيا بيظـ عجيب بديعل تضٌمف معيى  حيحن 

دُْ?}كذكقػػػ، كبػػػدٌك احكامػػػ،  ػػػعرنا كسػػػحرنال ك  يكػػػكف كػػػذلؾ ل كيظػػػاأر 
ْ
 {ا ِِبَهههِؽيٍر ِيسْوِهههُِ فَوَْيهههد

يةٍت }ل كقكل،: [34?اجلضى] ٍر ِيسْوُِِ ُيْفََتَ َْ رْشِ ُق َٕ ِ ْا ث دُ
ْ
نُْف }ل كقكل،: [13?ِْد] {فَد َِٕخ اْْلِ ًَ ٌِ اِْصذَ ِ ه

هَ
  ٌ  .(4)"[88?اْلرساء]اآليح  {َواجْلِ

ط يسمي اإلماـ اسمكب الحكيـ في د أؿ اإلعجاز بالموالطل كيسمي، في درج الدرر بالوم     
ىْ  قَةهَْخ }كاإلفحاـل  ففي قكؿ الحؽ سبحاي،:  ُّ َ ىْ  ل ُّ ٌُ  إِنْ  رُُقوُ ٌه  يِسْوُُسىْ  برََشٌ  إِّله  ًَنْ َ  َوهَِس ٌ   اَّلله ًُ  َح

ٌْ  لََعَ  ٌْ  يََنةءُ  َي ِ  يِ نْ  جَلَة ََكنَ  َوَية ِٔجَةدِه
َ
تِيَُسىْ  أ

ْ
ةنٍ  ٍَأ َُ ِ  بِإِذْنِ  إِّله  بُِكوْ ِ  َولََعَ  اَّلله َْ  اَّلله ِ فَوْيَذَ  ّكه

ْؤِيََُْن، ًُ ْ ّله  جَلَة َوَية ال
َ
َ  خ َّْكه ِ  لََعَ  َجذَ َؽاٍَة َوقَؽْ  اَّلله نه  ُقجُوَََة َِ ٍَْة َية لََعَ  َوجَلَْىِِبَ ًُ ِ  َولََعَ  آذَْحذُ ِ  اَّلله َّْكه  فَوْيَذَ

ُْنَ  ّّكِ َْ ذَ ًُ ْ  في لإلي اؼ ٌممكاس{ ًمٍاميكيـٍ  بى ىره  ًز ٌ  يىٍحفي  ًزفٍ }" ل يقكؿ اإلماـ:[12 -11 ?إثؿاِيى] {ال
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 عمى الب ر بعض تفضيؿ في هلل الم يأل بإابات دعاكيهـ ساأر في الومط استدرككا بما الجداؿ
ل كسمي اإلماـ (1)الم اهدة" زيكار عف لعجزهـ الجداؿ في إلفحامهـ الحميدة  بال  اؿ بعض

 رعى مامؾ: ياسال كقكؿ" عبد القاهر الجرجايي هذا األسمكب في د أؿ اإلعجاز الموالطل بقكل،:
 عمى فقاؿ القيدل يريد األدهـ(ل عمى ) ألحمميؾ: الحجاج ل، قاؿ الذم ككقكؿ ل"كالحرمل الحؽ
 يق د   مما ذلؾ ا ب، كما كاأل هب(ل األدهـ عمى يحمؿ األمير )كماؿ: الموالطل سبيؿ
زلى يفس ل يسمي اإلماـ عبد القاهر الجرجايي في د أؿ اإلعجاز )الموالطل( حيث ا ار (2)في،"

المااؿ الذم يكرد  البفزيكف في اسمكب الحكيـل اما في درج الدرر فقد اطمؽ عمي، 
 الرسؿ اإلماـ)الومط( باستدراكهـ دعاكيهـ حيف يتحدث عف اإلفحاـ في جدالهـ في تكضيح قكؿ

كمف هذا يتضح التقارب في فكر  . بالمكجب القكؿ بطريؽ جكاب مامكـ{ ب ر ز  يحف }زف
 .لكتابيف) د أؿ اإلعجاز كدرج الدرر(اإلماـ في ا

ا يتضح  تكافؽ اسمكب اإلماـ في درج الدرر ككتابي، د أؿ اإلعجاز كاسرار البفزل ايضن
كعرض الكفـل يقكؿ في يظـ طريقل ك  ارادهاالتي  كالمعايي كاأللفاظ است دام، يفس الكمماتب

 هذيف ترٌكب كالحياة رابلالتٌ  عمى الٌيفس كمزيل الريح عمى الٌركح "كمزيل درج الدرر:
زيما تككف المزيل كيجب الفضؿ زذا احتمؿ في ظاهر كيقكؿ في د أؿ اإلعجاز:"  .(3)الجكهريف"

الحاؿ زير الكج، الذم جاق عمي، كجها آ رل اـ رايت اليفس تيبك عف ذلؾ الكج، ا  رل كرايت 
ا في د أؿ اإلعجاز (4)"ا كقبك ن لمذم جاق عمي، حسين  متحدانا عف المزيل كهكل ل كيقكؿ ايضن

كمف المعمكـ اف   معيى لهذ  العبارات كساأر ما يجرم مجراهال مما يفرد في، المفظ اليفس:" 
باليعت كال فلل كييسب في، الفضؿ كالمزيل زلي، دكف المعيىل زير ك ؼ الكفـ بحسف الد لل 

ؽ كاعجب كاحؽ بأف كتمامها فيما ل، كايت د للل اـ تبرجها في  كرة هي ابهى كازيف كآي
ككج، القربل في، اي، م الفل لهكل " ل كيقكؿ اإلماـ في درج الدرر:(5)"تستكلي عمى هكل اليفس

(6)"اليفس األمارة بالسكق كقهر لها
ا: "  كقيؿ: عامل فيمف لـز هكل اليفس ل كيقكؿ اإلماـ ايضن

كفي اسرار البفزل  ل(7)"كالطبيعل كاستهاف بالعقؿ كال ريعلل كفيها تيبي، عمى قبح هذ  ال  مل
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كقبؿ زتماـ العبرةل اف الحسف كالقبح فيها   يتعدل يتحدث عف اليفس كالعقؿ كالقبح بقكل،: "
 َػوَْقََةُزىْ  َوهََقؽْ }  ا يل الكريمل: ل كفي تفسير (1)"المفظ كالجرسل زلى ما يياجي في، العقؿ اليفس

ْرٍَةُزىْ  ُثىه  ْه ؿاف] { َو لىقى يقكؿ:" [11 ?أْل { يعيي }كى ـٍ ك ٍريىاكي { يعيي  مؽ الطييل }ايـ   ى ـٍ مىٍقيىاكي ٍد  ى
كقيؿ: اـ لترادؼ األ بار  -عمي، السفـ-ت كير اليفس الجامعل ل كر الياس كهك يفس آدـ 
لتقرير   كيقكؿ في اسرار البفزل: " .(2)"دكف األ ياق الم بر عيهال كالت كير زمالل األ كاؿ

 .(3)"اف تكمؿ العبارة لتأديت،ل كيبمغ البياف كي،  كرت،  عفكت كير  في اليفسل فضفن 

كمف األمامل السابقل يتضح تقارب اسمكب اإلماـ باست دام، يفس الكممات كالتراكيب  
 .كطريقل العرض

 منيج االختيار من الكوفيين والبصريين: -6
ر جمػػع الجرجػػػايي بػػػيف مػػػذهبي الب ػػرييف كالكػػػكفييف ك مػػػط بييهمػػػال فقػػد كػػػاف مػػػف اي ػػػا    

المدرسػػل ا يتقاأيػػلل فيػػكرد احياينػػا م ػػطمحات الب ػػرييف كاحياينػػا ا ػػرل م ػػمحات الكػػكفييفل فمػػـ 
 ليتع ب لمذهب معيفل ك  يقؼ عمى مساأؿ ال ػفؼ بػؿ كػاف ييتقػي مػا كافػؽ قياعاتػ، كميهجػ،

يقكؿ المحقؽ :"اٌما الم طمحات فأكارها ب رٌيلل كهذا زير مستورب لدل عممػاق القػرف ال ػامس 
ػػػا كايػػػرنا مػػػف م ػػػطمحات الكػػػكفٌييفكمػػػا  كرٌبمػػػا اسػػػتعمؿ الم ػػػطمحيف  .بعػػػد ل كلكٌيػػػ، اسػػػتعمؿ ايضن

 دييػاقض يفسػ، بعػل كهػذا  ػحيح لكػف المحقػؽ (4)لمٌتعبير عف الٌ يق الكاحػد فػي مكاضػع م تمفػل"
ن  زلػػػى الكػػػكفٌييفل فهػػػك يعتػػػٌد بػػػمراأهـل كيقػػػٌدمها فػػػي كايػػػر مػػػف "بػػػأف  يقػػػكؿاف  الجرجػػػايي اكاػػػر مػػػيفن
ا:(5)" .اف عمى آراق الب رٌييفل كقد يكتفي بهااألحي  كرٌبمػا الككفٌييفل آراق يقٌدـ "فيرا  ل كيقكؿ ايضن
 يعيػػػي   هػػػذا كلكػػػفٌ . الكػػػكفٌييف اأٌمػػػل ا ػػػهر احػػػد الفػػػٌراقل آراق سػػػٌيما ك  بتفسػػػيرهال اك بهػػػال اكتفػػػى
 كرٌبمػػػا ضػػػيحهالتك  فػػػي يفٌ ػػػؿ كقػػػد الكػػػكفٌييفل آراق مػػػع يعرضػػػها قػػػد التػػػي الب ػػػرٌييف آراق ززفالػػػ،
لػػـ ي ػػرح بمذهبػػ، اليحػػكم زيػػ، كػػاف يميػػؿ زلػػى المدرسػػل الب ػػريل لػػذكر  ل (6)زيرهػػا" عمػػى رٌجحهػػا

زف معظػـ الكتػب التػي ترجمػػت اليحاة الب رييف في مؤلفات،: كسيبكي، كا  فش كال ميؿ كزيرهـل 
أؿ مػا يػدؿ عمػى ميمػ، ل لػػـ تػػ رح بمذهبػػ، اليحػػكمل كلكػػف هيػاؾ مػف الػد لعبػد القػػاهر الجرجػػايي

                                                           

 (6عبد القاهر الجرجاييل اسرار البفزل )ص  (1)
 (643/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (181عبد القاهر الجرجاييل اسرار البفزل )ص  (3)
 (59/ 1) ج بد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف الكريـع (4)
 (16/ 1) ج الم در السابؽ (5)

 (57/ 1) جالم در يفس، (6) 
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: لػػذلؾ يمكػف القػػكؿ : ) ا حابيا ( في عدة مكاضػعب رم إل ارت، زلى الب رييف بقكل،لمميهج ال
اف اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر عمػػػى الػػػرزـ مػػػف ككيػػػ، تتممػػػذ عمػػػى يػػد يحػػػاة بوػػػداد كمؤلفػػػػاتهـ ز  ايػػػػ، قػػػػرا 

ها ككايػػػػػت جػػػػػذكر الفمػػػػػػسفل اليحكيػػػل فػػػي ترااػػػػ، كتػػػػػب اليحػػػػػك البػػػػػػ رمل كتفحػػػػػ هال كا ػػػػػذ زبػػػػػػدت
ل اما في درج الدرر فقػد اتضػح ميهجػ، فػي ا  تيػار بمػا كافػؽ رؤيتػ، كميهجػ، متجػاكزنا ( 1)اليحكم

 ففات اليحكييف كتع بهـ  راأهـل لقد تمتع اإلماـ بمقدرة فاأقل كمميزة في تحميؿ مساأؿ اليحك 
ا اقكال، بالحجج كالبر  كاٌمل تف يؿ اكفى عػف مذهبػ،  .اهيف كالد أؿ كترتيب األفكاركياق ها مدعمن

)الجهكد بػػػػ :المعيػػػكفالٌيحػػػكٌم فػػػي الكػػػفـ كا تياراتػػػ، مػػػف الكػػػكفييف الب ػػػرييف فػػػي الف ػػػؿ األكؿ 
  .اليحكيل كال رفيل كالموكيل(

 ذكر المفتاح في الصرف وعالقتو بدرج الدرر: -7
عمػػى حػػد مػػا -العظػػيـ الميسػػكب لإلمػػاـ  يقػػكؿ محققػػا كتػػاب درج الػػدرر فػػي تفسػػير القػػرآف    

كممػػا تجػدر اإل ػػارة زليػ، اٌف المؤلػػؼ اكرد  ػفؿ حدياػػ، عػف اسػػـ  ػككر(: " ) الفرحػػاف ك -زعمػكا
َْ } ا يػل الكريمػل: اهلل تعػالى )البػارئ(  ػفؿ تفسػير ه ُِ  ُ ِرُ  ابْلَهةرِئُ  اخْلَهةهِ ُ  اَّلله ّْ َىه ًُ ْ ةءُ  َلُ  ال ًَ ْقه

َ
 اْْل

ةَواتِ  ِِف  َية َلُ  يَُكّجِطُ  احْلُْكَن  ًَ رِْض  الكه
َ
َْ  َواْْل ُِ ـُ  َو ـِي َٕ كقد استكفييا "يقكؿ:  [24 ?احلرش] {احْلَِميىُ  اهْ
ا بهػذا فقػد ذكػر اٌف كقد استب رت  يػرن كيتابع المحقؽ: "ل (2) "الكفـ في األسماق في مفتاح الهدل

ل كبعػػػد جهػػػد لمجرجػػػايٌي كتابػػػا هػػػك المفتػػػاحل فقمػػػت: زٌف ضػػػاٌلتي قػػػد كجػػػدتل فبحاػػػت عػػػف الكتػػػاب
ا كبحاػت فيػ، عػف ذلػؾ فمػـ اجػد  ػػيأن  (المفتػاح فػي ال ػرؼ)تكٌ ػمت زلػى كتػاب لمجرجػايٌي اسػم، 

يدٌؿ عمى ما ذكر ل كلك باإل ارةل فكػاف المفتػاح فػي ال ػرؼ لػيس لػ، عفقػل فػي ا ػتقاؽ بأسػماق 
ا اسػم، كتابن  ا بهذا ا سـ فيما لدٌم مف م ادر يذكراهلل مف قريب ك  بعيدل كما اٌيي لـ اجد كتابن 

كتابػػ، لي ػػير  -رحمػػ، اهلل -اف اإلمػػاـ ل لكػػف الحقيقػػل(3)"مفتػػاح الهػػدلل سػػكاق لمجرجػػايٌي اك زيػػر 
ز ارة كاضحل مف اإلماـ لكتاب، )المفتاح في ال رؼ( بك ف، بالفعؿل فهي  المفتاح في ال رؼ

باب بعيكاف )ابييػل ل كفي الكتاب "كقد استكفييا الكفـ في األسماق"مفتاح الهدلل كبقكل، بالكتاب 
كاإلماـ في حديا، عف اسماق اهلل في درج الدرر ا ار اكار مف  مرة زلى ا  تقاؽ  ل(4)"األسماق(

مما يؤكد ز ارت، زلى كتاب في ال رؼل كهذا يجافي ما كرد عػف محققػي درج الػدرر فػي تفسػير 
عفقػل فػي ا ػتقاؽ  بالقكؿ:" فكاف المفتاح في ال رؼ ليس لػ، (الفرحاف ك ككر)القرآف العظيـ: 

                                                           

 (14( ييظر: فؤاد عمي م يمرل فمسفل عبد القاهر الجرجايي اليحكيل في د أؿ اإلعجاز) ص1)
 (631/ 2ـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظي(2) 
 (10/ 2) ج الم در السابؽ(3) 
 (29المفتاح في ال رؼ )ص  الجرجاييل القاهر عبد(4) 



27 
 

بأسػػماق اهلل مػػف قريػػب ك  بعيػػد". لكػػف اإلمػػاـ ا ػػار زلػػى الكتػػاب كمكضػػكعات، التػػي ميهػػا األسػػماق 
 .حيث بيف في درج الدرر ما اراد!  ا ل كلـ ي ر زلى اسماق اهلل الحسيى

 تميػز فكأيػ، ا ػرلل كتػب في عميها يعار قٌمما م طمحات الجرجايي القاهر عبد است دـ
كزيػػر الكاقػػػع  م ػػطمح الفعػػؿ الكاقػػػع كالمجػػاكز لمفعػػؿ المتعػػدم ام،اسػػت دكميهػػا:   باسػػت دامهال

كمػا كرد يفػس الم ػطمح فػي درج الػدررل  (1)فػي كتػاب )مفتػاح ال ػرؼ(" كالمطاكع لمفعؿ الفـز
 األفعاؿ عمى يد ؿ ك  كافل حياما الكاقع الفعؿ إلابات، تأكيد  يكع( قد) لفظل "كفي يقكؿ اإلماـ:
 .(2)التأكيديف"  ستاقاؿ باليكف اٌكدت التي األفعاؿ عمى ك  بكاقعلل ليست ألٌيها المجزكمل 

: فقػاؿ ل( ػٌي ( ) ػيق) ا ػؿ زفٌ : الفراق قكؿ بتفسير يكتفى اإلماـ عبد القاهر الجرجايي    
 كادزمػت األكلػى الهمػزة فمٌييػت  فيعل كزف عمى  أيق األ ؿ في ك يق  يقل جمع{ اىٍ ياقى }"ك
 الكايػرة األقػكاؿ ذكػر عػف كاعػرض ل(3)"المدزـ بحذؼ است ؼٌ  اـ  ٌيأا ف ار كهٌيف مٌيت في كما
زلي،ل لكف هذا  ذهب ما في ل، بمكافقت، يكحي الفراق قكؿ بتفسير كاكتفاأ، يفسهال( ا ياق) كزف في

ػػػا مبػػػدا ا يتقػػػاق فمػػػا اكرد  فػػػي المفتػػػاح    يعيػػػى مكافقتػػػ، آراق الكػػػكفييف جمعيهػػػال كيؤكػػػد هػػػذا ايضن
ال لكي، ي ير زلى رام الكسػاأيمكا كهػذا يػدحض  -فقنا راي، في درج الدرر كا تيار  رام الفراق ايضن

 جمػػع فيقػػكؿ فػػي المفتػاح: "األ ػػياق -مػا جػػاق بػ، محققػػا درج الػػدرر) الفرحػاف ك ػػككر( بأيػػ، كػكفي
 ف ػػار الكممػػلل  ـ هػػي التػػي الهمػػزة قػػٌدمت اٍفًعػػفق كزف عمػػى كأٍ ػػًدقىاقل اٍ ػػًيأىاق: ا ػػمها  ىػػٍيقل
" األ ػياق" افٌ  الم ػادر تجمػع فتكػاد .(4)اٍفعىػاق": الفػٌراق كقػاؿ اٍفعػاؿل: الكسػاأي كقػاؿ لىٍفعىػاقل: كزيها
 يت ػػػؿ القػػػاهر كعبػػػد كالفػػػراقل األ فػػػش رام هػػػك اٍفًعػػػفق كزف عمػػػى اٍ ػػػًيأاق: ا ػػػمها  ػػػيقل جمػػػع

 ابػػف فالحسػػي بػف محمػػد الحسػػيف ابػي طريػػؽ عػػف الفارسػي عمػػي ابػػي طريػؽ عػػف األ فػػش بمػذهب
 .(5)اٍفعىاق: الفٌراق كقاؿ ل اٍفعاؿ: الكساأي عمي كقاؿ ابي ا ت ابف - الفارسي الكارث عبد

 كهػػذا المأ ػػذل سػػهمل العبػػارةل مػػكجزة كتبػػ، كسػػاأر م ػػيؼ التفسػػير فػػي الجرجػػايي لوػػل زف
  رل في اليحك كال رؼ كالمول.ك أف كتب، األ تفسير درج الدرر  أف

 

                                                           

 (13المفتاح في ال رؼ )ص  الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (194/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
 (588/ 1ج)  العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

 (110  -109عبد القاهر الجرجاييل المفتاح في ال رؼ )ص (4)
 (110 -109: عبد القاهر الجرجاييل حا يل المفتاح في ال رؼ )ص ييظر (5)
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 الجرجاني: القاىر دعب ومذىب وعقيدة اإلمام فكر -8
 كػػػػاف: "الػػػػذهبي فقػػػػاؿ عقيدتػػػػ، كحػػػػد دكا ذكػػػػركا حيػػػػث عقيدتػػػػ، عمػػػػى العممػػػػاق اعػػػػفـ حكػػػػـ    

ػػكذكػػر ابػػف كايػػر: "ل (1)"ا ػػعرينا ا عمػػى طريقػػل ابػػي الحسػػف األ ػػعرمل كفيػػ،  ػػافعي المػػذهب متكممن
ػكػاف يحكينػ ل(2)"ا كايػرةديفل كل، فضػيمل تامػل بػاليحكل ك ػيؼ كتبنػ  ػعرم ب األا عمػى مػذها متكممن

كما كاف آيل فػي اليحػكل حتػى ل اتسـ بالكرع كالتقكل مع الديف المتيف لا عمى مذهب ال افعيفقيهن 
العربيػل كالموػل كالبيػافل كزمبػت عميػ،  اأمػلمامها فقد كاف مف كبار ا  لقب ب يخ العربيل في زماي، ك 

  .(3)يتاجز هرة اليحكم كما كاف ل،  عر قميؿ   يدؿ عمى  اعريل كززارة 

 ال ػػػافعيل لمػػػذهب الفقهػػػي بايتماأػػػ، ي ػػػرح اإلمػػػاـ اف تفسػػػير درج الػػػدرر يجػػػد مػػػف يقم ػػػب
ػػا ييطبػػؽ كهػػذا لهػػال تطػػرؽ التػػي ال ػػفات آيػػات فػػي كمػػا األ ػػاعرةل لمػػذهب العقػػدم كايتماأػػ،  تمامن

 التػػي التػػراجـ كتػػب ذكرتػػ، مػػا عيػػ، كهػػذا ذلػػؾ ذكػػركا فػػإيهـ لمجرجػػاييل تػػرجـ مػػف زلػػى حػػيف الرجػػكع
اإلمػػاـ يػيهج مػػذهب ال ػافعي فػػي  افٌ  يتبػٌيف البحػث فػػي تفسػير درج الػػدرر عيػػد كػفلػػ،ل كل ترجمػت

األرجػح الػرام فاإلمػاـ يتتبػع  .بعضػها فػي اليعمػاف حييفػل ابػي اإلمػاـ مػيهج كييهج بعض المساأؿ
مػا بػػأف يػرل احػد رجمػػيف اعمػـ بتمػؾ المسػػألل  التػيبدليمػ،ل زمػا باألدلػػل المف ػمل  يعرفهػػا كيفهمهػال كا 

  يأ ػذ  عبػد القػاهر الجرجػايي قػكؿل فاإلمػاـ عمػى قك ن  حهك اتقى هلل فيما يقكل، فيرجمف ا  ر ك 
ا بػػػدليؿ  معتبػػػرة بهػػػا ييتػػػرٌ ص التػػػي الفقهػػػاق تكػػػكف اقػػػكاؿ بػػػؿ بػػػر ص الفقهػػػاق لمجػػػرد الهػػػكلل  ػػػرعن
يقػكؿ ابػف تيميػل: "ابػت بالكتػابل كالسػيلل كاإلجمػاع اف اهلل سػبحاي،   رعي يذكر  فيرجح المسأللل

لى فػرض عمػى ال مػؽ طاعتػ، كطاعػل رسػكل،ل كلػـ يكجػب عمػى هػذ  األمػل طاعػل احػد بعييػ، كتعا
 األمل  ديؽ كاف حتى - كسمـ عمي، اهلل مى  -في كؿ ما يأمر ب، كييهى عي،ل ز  رسكؿ اهلل 

 عمػيكـ" كاتفقػكا لػي طاعل فف اهلل ع يت فإذا اهللل اطعت ما "اطيعكيي: يقكؿ يبيها بعد كافضمها
ا احػػد لػػيس ايػػ، عمػػى كمهػػـ  األأمػػل كهػػؤ ق .رسػػكؿ ز  عيػػ، كييهػػى بػػ، يػػأمر مػػا كػػؿ فػػي مع ػػكمن

 الكاجػب هػك كذلػؾ يقكلكيػ،ل مػا كػؿ فػي تقميػدهـ عػف اليػاس يهػكا قد - عيهـ اهلل رضي - األربعل
  .(4)قبميا " مي،  ير برام جاق فمف رايي هذا: حييفل ابك فقاؿ عميهـل

                                                           

 (.432/ 18الذهبيل سير اعفـ اليبفق )ج (1)
 (465ص  )ابف كاير الدم قيل طبقات ال افعييف  (2)

طبقػػػػػػػات ل احمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد األديػػػػػػػ، (2/370) جفػػػػػػػكات الكفيػػػػػػػات كرل ػػػػػػػا بػػػػػػػف الػػػػػػػديف  ػػػػػػػفح :ييظػػػػػػػر (3)
 (2/190) جزيبا  الركاة  ( القفطيل17-2/13) جدميل الق ر الحسفل ابك البا رزمل (1/331)جالمفسريف

 (124 -123/ 5ابف تيميلل الفتاكل الكبرل  بف تيميل ) ج (4)
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 :الشافعي اإلمام مذىب من االختيار
د اجمعػػػت كتػػػب التػػػراجـ عمػػػى اف عبػػػد القػػػاهر  ػػػافعي المػػػذهب مػػػتكمـ عمػػػى مػػػذهب لقػػػ

ػػػا بالفقػػػ، ال ػػػافعيل كايػػػ، مػػػف  األ ػػػعرمل األمػػػر الػػػذم يعطػػػي د لػػػل كاضػػػحل ايػػػ، كػػػاف فقيهنػػػا عالمن
كػاف فقيهنػا  ػافعينا ا ػعرينال كػاف ل ف(1)المتكمميف عمى ا كؿ المذهب األ عرم حيث اعتػداؿ الفقػ،

ػػا ممهكفػػل بالبيػػا ف كبتػػذكؽ البيػػافل جبمػػل فطػػر عميهػػال كاكتسػػابنا  ػػقمت،  ػػحبل فحػػكؿ ال ػػعر يفسن
 يقتػػػؿ كػػػاف زف يقتػػػؿ "بػػأف السػػاحر كهػػػك مػػػذهب ال ػػػافعي: حكػػػـاكرد  .(2)كاألدب كاليقػػد فػػػي زمايػػػ،

 معبػػكدل اٌت ػػاذ اك كفػػر كممػػل سػػحر  كػػاف زف ككػػذلؾ يكسػػؼل ابػػي عػػف مػػركمٌ  ال ػػرط كهػػذا بسػػحر ل
 ألٌيػػػ، كفػػػر  زيػػػر اك يفسػػ، فػػػي كفػػػر هػػػك زٌمػػا كايػػػرنا اك قمػػػيفن  سػػػحرال مػػف  ػػػيأنا اسػػػتحؿٌ  زف ككػػذلؾ
 هذ  عدا فيما قتم، كالحكـ فكجب كفر استحٌم، فإذا في،ل ا جتهاد يسكغ   بتحريم،  الحكـ مقطكع
   .(3)كاليكاؿ" اإليذار الافال األكج،

ف ذكػػر بػػأف: "حػػدٌ       امػػايكف ربال ػػ ذكػػر اإلمػػاـ حػػد ال ػػرب عيػػد ال ػػافعي اربعػػكف جمػػدة كا 
(4)جمػدة" اربعػكف ال افعي كعيد جمدة

جَْفْقُذىْ  ية قُنْ }: قكلػ، ل كفػي 
َ
ٌْ  خ ٌِ  َػْيٍ  ِي يْ ْاِدَ قْهَؿبِيَ  فَوِوْه

َ
 َواْْل

ْا َوّل اَّللَ  َواُْخُجُؽوا}: كقكل، ل[215?ابلقؿة] ٌِ  َمهحْبةً  ثُِِ  ترُْشُِك يْ ْاِدَ ْ  {اهُْقهْؿى َوبِهِؾي إِْظكهةٍةً  َوبِهةل
 كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى كػػاف ها ػػـل بيػػي فقػػراق اٌيهػػـ عمػػى قامػػت قػػد الٌد لػػل فٌ لكػػ [36?اهّجكههةء]

 ايػدم زسػالل عػف يوييكـ ما الفيق  مس في اليس: لهـ يقكؿ الحاجل مقدار ال مس مف يعطيهـ
 بمجػػٌرد الٌ ػػافعيٌ  كعيػػد كسػػٌمـل عميػػ، اهلل  ػػٌمى الٌيبػػيٌ  مػػكت بعػػد بػػالفقر اسػػتحقاق، عيػػديا الٌيػػاسل اػػـٌ 
 ابػف ككػذلؾ كزيػرهـل الها ػمٌييف فػي عػاـٌ  كالمسػاكيف باإلجمػاعل بػالفقر اليتػامى استحقاؽك  القرابلل
 الزكػكات في هـ ما ب فؼ الماؿ هذا في اٌيهـ عمى التٌيبي، القربى ذكم ت  يص كفاأدة .الٌسبيؿ

َػْؾٍة ِإَوذْ }: قكل، في كما زيرهـ عمى ت ريفهـ اك كالٌ دقاتل
َ
ٌَ  أ ىْ ِييسهةرَ  اجلهبِّيِيَ  ِي ٌْ  َوِيَْهَك  ُّ  َوِيه

ـاب] {ٍٍُْح  يقػكؿ اإلمػاـ:  [98?ابلقهؿة] {َوِيهيلَل  وَِصِْبِيهَن  َورُُقهوُِِ  َوَمالنَِمذِهُِ : }كقكلػ، [7:اْلظ
 تفقػػػد عمػػػى التٌيبيػػػ، اك الحضػػػايلل لحػػػؽٌ  األزييػػػاق اقػػػاربهـ زلػػػى يككمػػػكا   اف اليتػػػامى "كت  ػػػيص
ههْؿوَ } ففػػي قػػكؿ:ل (5)المحتػػاجيف" ًَ ْ ههفة َوال حكػػـ تػػرؾ الٌسػػعي بييهمػػا  يػػذكر [158?ابلقههؿة] {ةَ إِنه الىه

                                                           

 (15حكيل في د أؿ اإلعجاز) ص( ييظر: فؤاد عمي م يمرل فمسفل عبد القاهر الجرجايي الي1)
 (107ص) محمكد محمد  اكرل ابك فهرل مدا ؿ زعجاز القرآفييظر:  (2)

 (212/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)
 ( 62/ 1ييظر: احكاـ القرآف لمج اص ) ج

 (583/ 1ج)  العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)

 (735/ 0) ج الم در السابؽ(5) 
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 ل يقػػكؿ(1)"كالٌسػػعي سػػٌيل يجػػب بتركػػ، الػػٌدـ عيػػديال كعيػػد ال ػػافعٌي كاجػػب يمزمػػ، العػػكد لهػػا" بقكلػػ،:
 اف بعػػدهـ كمػػف كالتػػابعيف ال ػػحابل مػػف العممػػاق جمػػاهير "مػػذهب: مسػػمـ  ػػرح فػػي اليػػككم اإلمػػاـ
 كممػف زيػر ل ك  بػدـ يجبػر ك  بػ،ل ز  ي ػح   جالحػ اركػاف مػف ركػف كالمػركة ال فا بيف السعي
سػػحاؽ كاحمػػد كال ػػافعي مالػػؾ بهػػذا قػػاؿ  ابػػك كقػػاؿ تطػػكعل هػػك: السػػمؼ بعػػض كقػػاؿ اػػكرل كابػػك كا 

اف راي، في هػذ  المسػألل  كبذكر لفظ )عيديا( يتبيف .(2)كجبر " ع ى ترك، فإف كاجب هك: حييفل
 كاجب يمزم، العكد لها". ال افعيٌ  كعيد م الؼ لم افعيل لكي، يكرد رام ال افعي بقكل،:"

 مػػارٌ : معػػاف افاػػل السػػبيؿ "ك بػػف اإلمػػاـ اكاػػر مػػف رام فػػي المسػػالل الكاحػػدة فيقػػكؿ: اكرد    
عايت، كالوازم الزكاةل مستحؽٌ  كهك كاهم، مال، عف كالميقطع الضيؼل كهك الطريؽ  كرٌبما قربلل كا 
ًفي}الزكاةل  يستحؽٌ  عتاقهـ" المماليؾ ا تراق: كقيؿ بيفلالمكات زعايل{ الر قابً  كى )زعايل معيى  .(3)كا 

عتػػاقهـ المماليػػؾ ا ػػتراق)ل كمعيػػى(4)كال ػػافعي حييفػػل ابػػي قػػكؿ المكػػاتبيف(  .(5)ال ػػافعي قػػكؿ(  كا 
 مػػػف ي تػػػار فهػػػك كرايػػػ، كفكػػػر  ميهجػػػ، كافػػػؽ بمػػػا كا  تيػػػار ا يتقػػػاق مػػػذهب اإلمػػػاـ يػػػذهب كبهػػػذا

 المهػـٌ  لٌبيػؾ: كسػٌمـ عميػ، اهلل  ػٌمى اليبػيٌ  ؿ اإلمػاـ: "كتمبيػليقػك  .اليعمػاف حييفػل ابػي كمف ال افعي
 الزيػػػادة كتجػػػكز لػػػؾ  ػػػريؾ   كالممػػػؾل لػػػؾ كالٌيعمػػػل الحمػػػد زفٌ  لٌبيػػػؾل لػػػؾ  ػػػريؾ   لٌبيػػػؾ لٌبيػػػؾل
. كهػػػذا كارد فػػػي مسػػػيد ال ػػػافعي. كيكافػػػؽ رايػػػ، رام ال ػػػافعي فػػػي تفسػػػير  قكلػػػ، سػػػبحاي،: (6")عميػػػ،

ىْ } ُِ مْ  ِِف  وََمةوِْر
َ
 القػكـ قمػكب اسػتمالل فيػ، كالمعيػى كاإلباحلل الٌيدب عمى [159 ?ًٔؿان آل] {ؿاْْل

 ا جتهػػاد جػكاز عمػى يػدؿ ال ػػافعيل قػكؿ ل كهػك(7)األمػر" زمضػػاق فػي كبإ ػراكهـ زلػيهـ باإل ػواق
 فػػي كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى لرسػػكل، اذف اهلل فػػإف الػػكحيل زمكػػاف مػػع بػػالظيكف كاأل ػػذ األمػػكر فػػي
 ا ػحاب،ل فيػ، ي ػاكر اف السػفـ عميػ، يبيػ، اهلل امػر الػذم المعيػى فػي تأكيػؿال اهػؿ كا تمؼ. ذلؾ

                                                           

 (268/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 

 (9/20اليككمل الميهاج  رح  حيح مسمـ بف الحجاج )ج (2)
 (280/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

/ 1الك ػاؼ ) جالزم  ػرمل ( ك 188/ 1اليكت كالعيكف) جالماكردمل ( ك 133 /2ييظر: تفسير الطبرم ) ج(4) 
219) 
 ( 143/ 1تفسير البوكم ) جالبوكمل ( ك 188/ 1اليكت كالعيكف) جالماكردمل ييظر:  (5)
 (300/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (6)

ل ك عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر (122 )ص مسػػػيد ال ػػػافعيال ػػػافعيل ك  (331 /1) جالمكطػػػأ الجػػػكهرمل مسػػػيد ييظػػػر: 
 (49 – 48 المسيد )ص

 (445/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (7)
 (250 /4) جتفسير القرطبيالقرطبيل ك  (67 /9)جالتفسير الكبير الرازمل ييظر: 
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 كتألفػا ألقدارهـل كرفنعا ليفكسهـل كتطييبنا العدكل لقاق كعيد الحركبل مكايد في ذلؾ: طاأفل فقالت
ف ديػػيهـل عمػػى  كابػػف كالربيػػع قتػػادة عػػف هػػذا ركم. بكحيػػ، رايهػػـ عػػف ازيػػا  قػػد تعػػالى اهلل كػػاف كا 

ف جػػكز مػػا ي ػػالؼل كمػػف .(1)افعيكال ػػ زسػػحاؽ  فػػي جػػاق مػػا ذلػػؾ امامػػل كيعػػرض آراق ال ػػافعي كا 
يًْةٍُِسىْ  َلّفةَرةُ  ذلَِك }: الحػؽ سػبحاي، قػكؿ تفسػير 

َ
 التكفيػر يجػكز "ك : يقػكؿ زذ ل[89?اهًةاؽة] {خ

 عػػػف يتحػػػدث عيػػػدما يفسػػػها ا يػػػل فػػػي يقػػػكؿ ل ككػػػذلؾ(2)اهلل" رحمػػػ، لم ػػػافعي  ففنػػػا الحيػػػثل قبػػػؿ
ف:  ػعير مػف  ػاع اك تمػرل مػف  ػاع اك بػٌرل مػف  ػاع ي ؼ مسكيف لكؿ يككف اإلطعاـ  "كا 
ف لم ػػافعيل  ففنػػا جػػاز كعٌ ػػاهـ زػػٌداهـ  كيجػػكز لم ػػافعيل  ففنػػا جػػاز ايػػاـ ع ػػرة كاحػػدنا اطعػػـ كا 
نْ }: الحػػؽ سػػبحاي، يبػػيف رام ابػػي حييفػػل كال ػػافعي قػػكؿ تفسػػير  . كعيػػد(3)لػػ،"  ففنػػا القيمػػل دفػػع

َ
 أ

ههوا  ع ػػر  مسػل اإلكمػػاؿ تكجػب التػي الػٌيقصل كاإلقامػػل: "كالق ػػر: قػاؿ [101?اهجكههةء] {َتْقَُصُ
ػا يكمن
ػال كهػػك ع ػر  مسػل اإلقامػػل مػدة "كاقػؿ :قػاؿ المبسػػكط ففػي الحيفيػل بػ، قػػاؿ مػا كهػذا "(4)  يكمن
.  (5)عيػ،" اهلل رضػي عامػاف قػكؿ كهػك ايػاـل اربعػل: عيػ، اهلل رضػي ال ػافعي كقاؿ عمرل ابف قكؿ

ْغِْ  اَّللُ  يُؤاِػهُؾُزىُ  ّل} :تعػالى اهلل قػكؿ تفسػير  فػي اليمػيف رةكفا عف كيتحدث
يًْهةٍُِسىْ  ِِف  ثِهةلوه

َ
 خ

 ٌْ هْؽُتىُ  ثًِهة يُؤاِػُؾُزىْ  َوهِس يًْهةنَ  َخقه
َ
 ز  الكفٌػارة  ػكـ يجػكز "ك : فيقػكؿ ل[89?اهًةاهؽة] {اْْل

 . (6)"(متتابعات اياـ لافا ف ياـ: )كابي مسعكد ابف قراقة في ركم لما لم افعيل  ففنا متتابعنا
ًْهَخ  فَهإِنْ }: الحػؽ سػبحاي، بقػكؿ المهػر فػي الزيػادة جكاز عمى ست هدا      ًَ تْ

َ
رْشهاً  خ َٔ  ٌْ ًِه  فَ

 ا تمػػؼ " كقػػد ل(7)المهػػر" فػػي الزيػػادة جػػكاز عمػػى "دليػػؿ: يقػػكؿ اإلمػػاـ [27?اهقىههه] {َِْٔههِؽكَ 
 بعػػد ال ػػداؽ فػػي الزيػػادة :كمحمػػد يكسػػؼ كابػػك حييفػػل ابػػك فقػػاؿ المهػػرل فػػي الزيػػادة فػػي الفقهػػاق
ف عيهػػال مػػات اك بهػػا د ػػؿ زف اابتػػل كهػػي جػػاأزةل اليكػػاح  الزيػػادةل بطمػػت الػػد كؿ قبػػؿ طمقهػػا كا 
 مسػتقبميل هبػل بميزلػل الزيػادة: كال ػافعي الهذيؿ بف زفر كقاؿ العقدل في المسمى ي ؼ لها ككاف
ف جميعنػال قكلهما في جازت قبضتها زذا اإلمػاـ عمػى ذكػر ا ػعار  كيػأتي .(8)بطمػت" تقبضػها لػـ كا 

                                                           

 (250/ 4تفسير القرطبي ) جطبيل القر ( ك 67/ 9التفسير الكبير )جالرازمل ييظر: (1) 
 (1/584عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (581/ 1) ج الم در السابؽ (3)
 (1/521) ج الم در تفس، (4)
 (236/ 1السر سيل المبسكط ) ج (5)

 (581/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (6)
 (420/ 2) ج الم در السابؽ (7)
 (3/106في احكاـ القرآف ) ج لالج اصييظر:  (8)
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نْ } :سػبحاي، ال افعي ففي قكلػ،
َ
ْا أ ٌُ ذِي

َ
وَيَْة أ َٔ  ٌَ وْ  اهًْةءِ  ِي

َ
هة أ ًّ هؿاف] {اَّللُ  َرَزقَُسهىُ  ِم  [50?أْل

ٌيما: يقكؿ اإلماـ ف الجميع عمى اإلفاضل استعمؿ "كا   سبيؿ عمى زفاضت، يت ٌكر   ما في، كاف كا 
ْػؿِْصَة}: كقكلػ، اإلتباعل

ُ
ٌْ  أ ثَْةنَِهة دِيةرٍِهة ِي

َ
 [الػكافر مػف: ](1)الٌ ػافعيٌ  كقػاؿ ل [246?ابلقهؿة] {َوخ

 :كهك

ٌيما لـ يقكلكا:   يفيض  ألٌف في،  ٌمل ب ؿ كلكٌيهـ ذكركا كج، الميع كعٌمت،"  (2) كا 
َْ }ل: كذكر بيتنا آ ر في معرض تفسير  ا يل الكريمػ  ُِ ِي َو   اَّله

ُ
َْ  يُِٕيهُؽهُ  ُثىه  اخْلَوْ َ  َحجَْؽأ ه ُِ نُ  َو َْ ه ِْ

َ
 أ

وَيُِْ  َسُن  َوَلُ  َٔ ًَ ْ لَْعَ  ال
َ
ةَواتِ  ِِف  اْْل ًَ رِْض  الكه

َ
َْ  َواْْل ُِ ـُ  َو ـِي َٕ

في  كىهيكى } [27 ?الؿوم] {احْلَِميىُ  اهْ مىٍي،ً  اىٍهكى { عى
 [:الطكيؿ مف]  ال اعر قاؿ عمي،ل هٌيف: ام

 االختيار من مذىب أبي حنيفة:
 مػػػيهج كيػػػيهج مػػػذهب ال ػػػافعي فػػػي بعػػػض المسػػػاأؿعبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي يػػػيهج اإلمػػػاـ 

 كما الدررل درج تفسير كاف "كلما :يقكؿ  محقؽ درج الدرل بعضها في اليعماف حييفل ابي اإلماـ
 كاحكػػاـ التفسػػير كتػػب بعػػض  ػػأف هػػك كمػػا الفقيهػػلل األحكػػاـ اسػػتيباط ميػػ، الوػػرض لػػيس ا ػػرتل
 ال ففيػلل المسػاأؿ بتقريػر كايػرنا يفسػ، ي ػوؿ كلػـ األحكػاـل ذكػر فػي يسػرؼ لػـ مؤلفػ، فإف القرآفل
 ابي اإلماـ مذهب زلى يتطرؽ فهك تفسير ل كؿ في الحيبمي اك المالكي المذهب يذكر لـ اي، فيجد

                                                           

مجمػػػع الهيامػػػيل ك  (ل78 )صاألحاديػػػث الطػػػكاؿ : الطبرايػػػيلكعػػػزم  البيػػػت ال ػػػعرم زلػػػى جميػػػؿ بػػػف معمػػػر (1)
 ػرح  ػكاهد  السػيكطي فػيل كعػزم زليػ، (150 ل الػديكاف )ص( كهػك فػي  ػعر الراعػي اليميػرم276/ 8الزكاأد)ج

 ( كركايت، فيهما: كهٌزة يسكة مف حٌي  دؽ يزٌججف الحكاجب كالعيكيا.776 – 775/ 2يي) جالمو
 (759/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
 (437/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

ـــــــــــا إذا ـــــــــــاتُ  ْم ـــــــــــرزنَ  الغاني ـــــــــــا َب   يوًم
 

 
 

 والعيوَنـــــــــــــــا الحواجـــــــــــــــبَ  وزّججـــــــــــــــن 
 

 
 

ــــــــى نْ  أمــــــــوتَ  أن رجــــــــالٌ  تمّن  أمــــــــتْ  وا 
 

 
 

 (3)بأوحـــــــدِ  فييــــــا لســـــــتُ  ســــــبيلٌ  فتمــــــكَ  
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 بػػؿ المػػذهبيفل هػػذيف فػػي القػػكؿ يفٌ ػػؿ كلػػـ تعػػالىل اهلل رحمهمػػا ال ػػافعيل اإلمػػاـ بكمػػذه حييفػػلل
 .( 1)ل،" كالم الؼ عمي،ل هك الذم المذهب قكؿ بذكر ز ارة زليهما ي ير

بػػف  ػهيب عػػف جػػابر بػػف عبػد اهلل قػػاؿ: سػػألت، عػػف عػػف ابػػي حييفػل عػػف يزيػػد  ذكػر الركايػػل: " -
ـٌ ي رجهـ ب فاعل محٌمد  ٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـل ا مف الٌ فاعل قاؿ: يعٌذب اهلل اقكامن  اهؿ اإليماف ا

ـٍ ًب ػػاًرًجيفى ًمٍيهػػا{ قػػاؿ: هػػي فػػي الػػذيف كفػػركال اقػػرا  مػػا قبمهػػا مػػا هيػػ كعػػف  .(2)"قمػػت: فػػأيف قكلػػ،: }كى
ف ا ػػذكا المػاؿ كلػػـ يقتمػػكا "ا لعقكبػات مرتٌػػب عمػػى الجػراأـ: زف ا ػػافكا  الٌطريػػؽ يفػكا مػػف األرضل كا 

ف ا ذكا الماؿ كقتمػكا قػتمهـ قٌطعت ايديهـ  ف قتمكا كلـ يأ ذكا الماؿ قتمكال كا  كارجمهـ مف  فؼل كا 
ـٌ يقتمهـ اـٌ ي مبهـ ليككف القطع اأر األ ذل كالقتػؿ اػأر القتػؿل  اإلماـ ك مبهـل كل، اف يقٌطعهـ ا

كالٌ ػػمب بعػػد  كالٌيفػػي عيػػديا بػػالحبس حيػػث يست ػػكب، اإلمػػاـ. كالٌ ػػمب لمجمػػع بػػيف المحظػػكريف.
ـٌ يطعػػف فػػي يحػر لقتػؿل كركل الحسػػف بػف زيػػاد عػػف ابػي حييفػػل اٌيػػ، ي ػمب حي ػػا ل كفػػي قػػكؿ (3)"ا اػ

ًلم ػػػػػ،ً }الحػػػػػؽ سػػػػػبحاي،: مىػػػػػى كى ػػػػػفً  اٍلبىٍيػػػػػتً  ًحػػػػػجف  الي ػػػػػاسً  عى ػػػػػًبيفن  ًزلىٍيػػػػػ،ً  اٍسػػػػػتىطىاعى  مى [ 97: عمػػػػػراف آؿ{ ]سى
عػػػاأؽ عيػػػد ابػػػي حييفػػػل. )السػػػبيؿ(: كجػػػكد الػػػٌزاد كالٌراحمػػػلل كالٌسػػػفمل مػػػف العكاأػػػؽل كالعمػػػى يقكؿ:"

 .(4)ر"كمسػػػػتطيع اإلحجػػػػاج كمسػػػػتطيع الحػػػػٌج حػػػػيف المػػػػرض كالحػػػػبس فيمػػػػا تػػػػكاترت فيػػػػ، األ بػػػػا
{ ام: في حكم،ل كما يقاؿ: عيػد ابػي حييفػلكيقكؿ: ـٍ ل كيػكرد راينػا لإلمػاـ ابػي حييفػل (5)"}ًعٍيدى باًرًأكي
ػػا: " ل (6)"حهـل ككافقػػ، السػػٌدمكالٌ ػػابأكف: اهػػؿ كتػػاب عيػػد ابػػي حييفػػل تحػػٌؿ  ميػػاكحتهـ كذبػػاأايضن

ْا}كفي قكلػ، سػبحاي،: ُٕ ِّهىْ  فَةْدَذ ىْ  إحَِلْ ُّ َ ال َْ ْمه
َ
هة َوَّل  أ َِ ُزوُْ

ْ
افًهة دَأ يقػكؿ  [6 ?اهجكهةء] { َوبِهَؽاًرا إرِْسَ

{ حكـ معٌمؽ ب رطل كمجػرد    يػدٌؿ عمػى يفػي مػا عػدا ل كألٌف ا يػل اإلماـ:" ـٍ ـٍ اىٍمكالىهي }فىاٍدفىعيكا ًزلىٍيًه
بػراهيـ تضٌميت حكـ ا لٌدفع عيد كجكد الٌ ػرطل كلػـ تتضػٌمف الػٌدفع عيػد عدمػ،. كعػف ابػف سػيريف كا 

 .(7)"الٌي عٌي لـ يريا الحجر عمى الحٌرل كب، ا ذ ابك حييفل رحم، اهلل

رجع ا حاب الويـ زلى داكد عميػ، عف سميماف عمي، السفـ مبيينا رام ابي حييفل: "ق ل اكرد  -
مافل فأرسػػػؿ داكد زلػػػى سػػػميمافل فقػػػاؿ: كيػػػؼ رايػػػت قضػػػاأي بػػػيف الٌسػػػفـ ل فػػػأ برك  بمػػػا قػػػاؿ سػػػمي

                                                           

 (77/ 2) ج العظيـ القرآف فسيرت في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (564/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (563/ 1) ج الم در يفس، (3)

 (416/ 1) جالم در يفس، (4) 
 (157/ 1) ج الم در يفس، (5)
 (169/ 1) ج يفس،الم در  (6)

 (466/ 1) ج الم در يفس،(7) 
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هؤ ق  قاؿ: يعـ ما قضيتل قاؿ: عزمت عميؾ بحٌؽ اليبٌكةل كبحٌؽ الممؾل كبحٌؽ الكالد عمى كلد  
ال قاؿ: ما هك  قاؿ: يأ ذ اهؿ زٌ  ما ا برتييل فقاؿ سميماف: زير هذا كاف اكفؽ بالفريقيف جميعن 

رمهـل فييتفعػػكف بألبايهػػا كسػػميها كا ػػكافها كيسػػمهال كيعمػػؿ اهػػؿ الوػػيـ الكػػـر الوػػيـ بمػػا افسػػدت كػػ
ألهؿ الكـر في كػرمهـ حتػى يعػكد كهيأتػ، يػكـ افسػدتل فقػاؿ داكد عميػ، الٌسػفـ: يعػـ مػا قضػيتل 
ل كقٌكمكا ما ا اب اهػؿ الكػـر مػف الوػيـ ل فكجػدك   فقضى داكد بييهـ بذلؾل فقٌكمكا بعد ذلؾ الكـر

ل فقضى ب، داكد عمي، الٌسػفـل كحكػـ سػميماف عميػ، الٌسػفـ كهػك ابػف احػدل ع ػرة  ماؿ امف الكـر
قػػكؿ سػػميماف: زيػر هػػذا كػػاف اكفػؽل دليػػؿ عمػػى جػكاز م ػػاركل اليبػػٌي كاإلمػاـ فػػي ا جتهػػاد   سػيل.

ْمهؿِ }لقكل، تعػالى: 
َ
ْى ِِف اْْل ُِ . كقػكؿ داكد: عزمػت عميػؾل دليػؿ عمػى [159?آل ًٔهؿان] {وَمهةوِْر

ا امكػػفل كلهػػذا رجػػع ابػػك حييفػػل مػػف قػػكؿ زلػػى قػػكؿ. كفػػي قضػػاأ، بقضػػاق كجػػكب طمػػب األحسػػف مػػ
سػػػميماف دليػػػؿ عمػػػى اٌيػػػ، كػػػاف عمػػػى سػػػبيؿ الفتػػػكلل كلػػػـ يبػػػـر قضػػػاق ل اك كػػػاف مػػػف  ػػػريعت، فسػػػخ 

كعػػػف  .(1)"بػػػاليٌص ا جتهػػػاد ل اك اكحػػػى اهلل اٌف الحػػػٌؽ مػػػا قالػػػ، سػػػميمافل ف ػػػار فسػػػخ ا جتهػػػاد 
ًلمٌػػ: }قكلػػ، سػػبحاي، ػػفات الحػػؽ فػػي  ٍ ػػًرؽي  ،ً كى ٍوػػًربي  اٍلمى لفػػكا فىأىٍييىمػػا كىاٍلمى  كاًسػػعه  اهللى  ًزف   اهللً  كىٍجػػ،ي  فىػػاىـ   تيكى

ًمػػػيـه   عػػػف متعػػػاؿ الكجػػػك ل  ػػػالؽ كهػػػك  مقػػػ،ل كأكجػػػ، لػػػيس( اهلل كجػػػ،) "ك: يقػػػكؿ ل[115:البقػػػرة{ ]عى
 مػف ؿاكٌ  مف اٌكؿ كقد. كتعالى سبحاي، الكريدل حبؿ مف اقرب كهك كاألقطارل الجهات في الحمكؿ

 عيػػػد ل كػػػذلؾ(2)مػػػرادا" يكػػػكف اف ممكػػػف كهػػػك كالقبػػػكؿل كالرضػػػكاف بالرحمػػػل اإلقبػػػاؿ بأٌيػػػ، ا ػػػحابيا
نْ }: تعػالى اهلل قػكؿ تفسػير  ُؿونَ  َِ ُْ نْ  إِّلّ  َحَْ

َ
ىُ  أ ُّ تَِي

ْ
ًَالنَِمحُ  دَأ ْ وْ  ال

َ
ِتَ  أ

ْ
وْ  َرب َك  يَأ

َ
ِتَ  أ

ْ
ْٕهُي  يَهأ  آيهةتِ  َب

 زذ األمرل زتياف عمى حممها يجكز   ل،  فل الربٌ  زتياف افٌ  "دليؿ: يقكؿ [158?اْلٍٕةم] {َرّبَِك 
 مف حقيقيل تعالى هلل  فل "كالتكميـ: فيقكؿ الكفـ  فل عف ل اٌما(3)يفس،" عمى يعطؼ   ال يق
 ل[164?اهجكهةء] {دَْسوِيًهةً  ُمهْى اَّللُ  َوَّكهىَ }: تعػالى اهلل قػكؿ تفسػير  عيد كذلؾ (4)كيفٌيل" زير
كىم ـى : }بقكل، اٌكد كقد حقيقلل تعالى اهلل "كقكؿ :آ ر مكضع في كيقكؿ  كالتأكيد{ تىٍكًميمان  ميكسى اهللي  كى
ههه} {َكنَ  َويهههة}: قكلػػػ، فحػػػكل كفػػػي ا سػػػتعارةل زيهػػػاـ ليفػػػي نْ  هِبَرَشٍ

َ
ُُ  أ ههه ًَ  {وَْظيهههةً  إِّلّ  اَّللُ  يَُسّوِ

ف ل كقيػػؿ: كالمعرفػػل عمػػـ بتمييػػز الػػٌذهل (5)حقيقػػل"  ػػفت، القػػكؿ افٌ  عمػػى يػػدؿ مػػا [51?النههْرى]
ل  "تعٌرؼ زلى اهلل في الٌر اق يعرفػؾ فػي الٌ ػٌدة"تم يص يقيض، العمـ لقكل،  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ: 

                                                           

 (318 /2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (231 -230/ 1) جالم در السابؽ  (2)
 (638/ 1) ج الم در يفس، (3)
 (540/ 1) ج الم در يفس، (4)
 (173/ 1) ج الم در يفس، (5)
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كلػذلؾ   كضػٌد المعرفػل اإليكػار كقيؿ: سككف اليفس زلى ما كقع ب، العمـل لقػكلهـ: الػٌيفس عػركؼ.
 .(1)"اكجب ابك حييفل معرفل اهلل  في اإليماف

 حييفػل ابػك قػاؿ كقيؿ: )الٌتكا ي بالحٌؽ(: هك طمب العمػـ."ابي حييفل:  يكرد اقكا ن لإلماـ    
عمػى رجػؿل فقمػت:  م ػطفيف: قدمت مكل مع ابي فرايت الٌيػاس عي، اهلل رضي اابت بف الٌيعماف

 مػػف هػػذا  فقػػالكا: عبػػد اهلل بػػف الحػػارث  ػػاحب رسػػكؿ اهلل  ػػٌمى اهلل عميػػ، كسػػٌمـل فسػػمعت، يقػػكؿ:
 ل قكلػ،(2)"مف تفٌق، هلل كفا  اهلل ما اهٌم، مف امر ديي، كدييا "عمي، كسٌمـ:  قاؿ رسكؿ اهلل  ٌمى اهلل

ٌَ  إِنه }: تعالى اهلل قكؿ تفسير  في جاق فقد ييقصل ك  يزيد   اإليماف بأف ِيه  ثِهةَّللِ  يَْسُفهُؿونَ  اَّله
 كهػذا ل(3)قص" يػي ك  يزيد   اإليماف افٌ  عمى دليؿ ا يل "كفي: يقكؿ زذ [150?اهجكةء] {َورُُقوُِِ 
 المقا ػد  ػرح فػي جػاق فقػد بعػد  مف كافق، كمف تعالى اهلل رحم، حييفل ابك اإلماـ ب، يقكؿ القكؿ
 الحػرميفل زمػاـ ا تيػار كهك العمماقل مف ككاير كا حاب،( اهلل رحم،) حييفل ابي "كعيد: يٌ ، ما
 الزيػػادة فيػػ، يت ػػٌكر ك  كاإلذعػػافل الجػػـز حػػد البػػالغ لمت ػػديؽ اسػػـ ألٌيػػ، يػػيقصل ك  يزيػػد   ايػػ،

 اهلل كتػػاب دؿ   كيقػػكؿ عػػف فػػتح مكػػل بأيهػػا فتحػػت عيػػكة م الفنػػا رام ال ػػافعي:" قػػد .(4)كاليق ػػاف"
 عميػػػ،- اليبػػػي عمػػػيهـ مػػػف   اػػػـ عيػػػكةل فتحػػػت مكػػػل اف السػػػير ا ػػػحاب كاجمػػػع الركايػػػات كتػػػكاترت
 الكتػػاب  ػػالؼ فقػػد ا ػػمحن  فتحػػت: قػػاؿ فمػػف طمقػػاقل فسػػمفكا امػػكالهـ يقسػػـ كلػػـ كاطمقهػػـ  -السػػفـ
 العممػػاق بعػػض فػإف ال ػػافعي عيػكة تفػػتح لػـ مكػػل اف زلػػى ذهػب كممػػف .(5)اإلجمػاع" ك ػػرؽ كالسػيل
 بهذا قاؿ كممف. كسمـ عمي، اهلل  مى مي، األماف ا ذكا اهمها كلكف عيكةل تفتح لـ مكل اف زعمكا

 ابػػي دار د ػػؿ "مػػف :كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى بقكلػػ، القػػكؿ قػػاأمك هػػذا كاسػػتدؿ .اهلل رحمػػ، ال ػػافعي
 عمي، اهلل  مى الي بي ا ذها هؿ مكل في ال فؼ كهذا ال حيحل في اابت كهك آمف" فهك سفياف
 يعيػي الفػتح زػزكة فػي ال ػمح  ػب، كاألمػاف. األمػاف لهػا ا ػذ اك الجمهػكرل قكؿ كهك عيكة  كسمـ
 .(6) ا ذت ككرهنا عيكة كقيؿ اميت فقيؿ فيها كا تمفكا مكلل

                                                           

 (262/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 ( 734/ 2) جالم در السابؽ (2) 

( بألفػػاظ متقاربػػل. ذكػػر هػػذ  الق ػػل كالحػػديث الحػػافظ ابػػف 32/ 3) جال طيػػب البوػػدادم فػػي تػػاريخ بوػػدادييظػػر: 
 (ل كقد كقع هذا الحديث مف كجً، آ رل كهك باطؿ.269/ 1حجر في لساف الميزاف ) ج

 (247/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (2/261التفتازييل  رح المقا د في عمـ الكفـ ) ج (4)
 (865/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (5)
 (58 -2/57اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف ) جييظر: ال يقيطيل  (6)
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وْ }: سبحاي، قكل، األحياؼل ففي مذهب زلى ال افعي مذهب، عف اإلماـ ي رج -
َ
 اهّجِكةءَ  ّلَمْكُذىُ  أ

ْا يةءً  ََتُِؽوا فَوَىْ  ًُ ًه ّيِجهةً  َوهِٕيؽاً  َذَذَي  دكف ال ػرعي المػاق بالمػاق "كالمػراد: يقػكؿ [43?اهجكهةء] {ََ
 مػػػاق أليػػػ،  التمػػػر بيبيػػػذ الكضػػػكق جٌكزيػػػا كلهػػػذا الػػػيجسل المػػػاق كجػػػكد مػػػع التػػػيمـ لجػػػكاز الموػػػكم
 عيػد بػ، يتكضػأ قػاؿ األ ػؿ ففػي التمػر يبيػذ "امػا. اهلل رحمػ، حييفػل ابػي رام ذاتػ، كهك (1) رعي"
 كقػاؿ يتػيمـل ك  بػ،ل يتكضػأ قػاؿ ال ػوير الجػامع كفػي زلػيل احػب ذلػؾ مػع تيمـ كلك الماقل عدـ
 - حييفػل ابػي عػف الحسػف ركايػل كهػك التػيمـل كبػيف بييػ،ل الجمػع مػف بػد   - اهلل رحم، - محمد
 تعػػالىل اهلل ال ػػافعي رحمػػ، قػػكؿ كهػػك بػػ،ل يتكضػػأ ك  يتػػيمـل يكسػػؼ ابػػك كقػػاؿ تعػػالىل اهلل رحمػػ،
 .(2)زلي،" رجع اي، - تعالى اهلل رحم، - حييفل ابي عف الجامع في يكح كركل

 موقفو من األشاعرة والمعتزلة:
 كػػاف: "الػػذهبي فقػػاؿ عقيدتػػ، كحػػد دكا ذكػػركا حيػػث عقيدتػػ، عمػػى العممػػاق اعػػفـ لقػػد حكػػـ     

 ال ػػفات  يػات تعرفضػ، عيػد سػيما ذلػؾل زلػػى عامتهػا الجرجػايي ل حيػث ت ػير مؤلفػات(3)"ا ػعرينا
 اسػرار" كػػ كتبػ، بعػض  ػفؿ مػف كاضػح ب ػكؿ اإلمػاـ عبػد القػاهر الجرجػايي ا عريل في، فتتجمى
 تتعمػػػؽ امػػػكر بػػػاهلل تقػػػكـ اف لقػػػد يفػػػي األ ػػػاعرة ككتػػػاب تفسػػػير درج الػػػدررل "اإلعجػػػاز"ك" البفزػػػل
 كا سػػػتكاق بذاتػػػ،ل تقػػػكـ التػػػي ا  تياريػػػل ال ػػػفات مػػػف بػػػاهلل يتعمػػػؽ مػػػا يفػػػي ام: كم ػػػيأت، بقدرتػػػ،
 مػف  ػفل باعتبارهػا كزضػب، كرضػا  اهلل كػفـ فيفػكا كالوضػبل كالرضػا كالكػفـ كالمجيق كاليزكؿ

 مػػف كذلػؾ لتحػكؿلكا التويػر عميػ، يطػرا اهلل بػأف القػكؿ تسػتمـز هلل ال ػفات هػذ  يسػبل  ػفات،ل كاف
َْ }: سػبحاي، قكلػ، في ا ستكاق كعف  فل .الم مكقات  فات ِي ُِ رِْض  ِِف  َيهة هَُسهىْ  َػوَ َ  اَّله

َ
 اْْل

ة ًٕ ى ُثىه  زَلِي َْ ةءِ  إَِل  اْقَذ ًَ ٌه  الكه ُِ ا ْه َٓ  فََك ةَواٍت  َقجْ ًَ َْ  َق ُِ ءٍ  ثُِسهّنِ  َو وِهيىٌ  ََشْ ـ  } [29 ?ابلقهؿة] {َٔ  ايػ
 . (4)كق د"  عمد بمعيى "زيها: فقاؿ لها تفسير  في األ اعرة مذهب يذهب{ اقً الس مى  ًزلىى اٍستىكىل
ِ  ََيْوُِفْنَ  } يقكؿ اإلماـ في تفسير  قكؿ الحؽ سػبحاي،:      ُْكىْ  هَُسىْ  ثِةَّلله ًُ ُ  هُِيْ  َورَُقهُْلُ  َواَّلله
َظ   
َ
نْ  أ

َ
ْهُ  أ ًُ ْا إِنْ  يُْؿ  مػا زتيػاف كحقيقتػ، مجػاز لفػظ( هللا زرضػاق)"ك [62 ?اتلْبهح] { ُمهْؤِيَِيَ  ََكٍُه
ك ي } اهللل دكف الرضا مبتوى في حا ؿ كالتويير الفعؿ مف اهلل يرضا  : كقيؿ. اهلل زلى عاأد{: ييٍرضي

                                                           

 (597/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (88/ 1المبسكط ) ج للسر سيا(2) 

 (.432/ 18يبفق )جالذهبيل سير اعفـ ال (3)
 (128/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)
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 المؤلػػؼ   ألف(1)كاحػػدة " كتابػػل فػػي دكيػػ، مػػف كاسػػـ اهلل اسػػـ بػػيف الجمػػع لكراهػػل كهػػذا رسػػكل،ل زلػػى
 كالقػدرة كالعمػـ الحيػاة ماػؿ .األ ػاعرة يابتهػا يالت ال فات باستاياق هلل  فل كؿ يؤكؿ فهك ا عرم
  ػػػفل كتػػػأكلهـ يتأكلكيهػػػا فهػػػـ ال ػػػفات هػػػذ  زيػػػر امػػػا اليفسػػػيل كالكػػػفـ كالب ػػػر كالسػػػمع كاإلرادة
 كاسػػتيفأ، لػ، بقهػر  العػرش عمػى اهلل كاسػتكاق الاػػكابل بػإرادة الرحمػل ك ػفل العقػابل بػإرادة الرضػا
ٌِ }: قكؿ  الحؽ سػبحاي، فيك  .اهلل ل فات تأكيفتهـ آ ر زلى عمي،ل  [3 ?اهفةحتح] { الؿهِظيىِ  الؿهسْلَ
 الرقػلل تقتضػي أليهػا الرحمػل  ػفل يفػي فػي األ ػاعرة مذهب كهك ال يرل زرادة بأيها الرحمل فس ر
  ػفات سػبع زابػات عمػى يركػزكف األ ػاعرة اف المعمػكـ كمف - قكلهـ حد   عمى - عيها ميز   كاهلل

 :الياظـ قكؿ في مجمكعل

 ال ير زرادتؾ: ميؾ كالرحملي . الرحمل مف م تق اف اسماف{: الر ًحيـً  الر ٍحمىفً }يقكؿ اإلماـ: "    
 ارؽف  ا سػػميف كاحػدي . كالجفػاكة الفظاظػل: كضػٌد ي . عميػ، بإيعامػؾ ميت ػمل الرتبػل فػي دكيػؾ هػك بمىػف
 -لم يػر زرادتػؾ بأيهػا - لمرحمػل التفسػير ل كهذا(3)"لمتأكيد: كقيؿ. ا سميف كرر كلهذا ا  رل مف
  الرحمل. ل فل كتأكيمهـ األ اعرة تفسير هك
ْا ِإَوَذا} يكضح اإلماـ في تفسػير  قػكؿ الحػؽ:     ٌَ  هَُقه ِيه ْا اَّله َُه ْا آَي ُ َههة قَهةل ْْا ِإَوَذا آَي  إَِل  َػوَه

يَِِّىْ  َِ ُ  َمَية ُسىْ  إٍِهة ْاقَةل َٕ ة َي ًَ ٌُ  إِجه ـِاَُْن، ًَنْ ّْ ُ  ُمْكَذ ّْـِئُ  اَّلله ِّىْ  يَْكَذ ِ ىْ  ث ُِ ؽ  ًُ ِّىْ  ِِف  َوَي ِ ْغَيةٍ ْنَ  َُ ُّ ًَ ْٕ  {َح
{ ًبًهـٍ  يىٍستىٍهًزئي  الم ،ي . }اهلل ز  زل،   قكؿ بإظهار محم دل بأ حاب{ ميٍستىٍهًزأيكفى } [15 -14 ?ابلقؿة]

)يجػػازيهـ عمػػى اسػػتهزاأهـ( يكافػػؽ تفسػػير األ ػػاعرة  قػػكؿ اإلمػػاـ ل ففػػي(4)اسػػتهزاأهـ" عمػػى يجػػازيهـ
الذيف ييفكف  فل ا ستهزاق بالكافريف عف اهللل في رفكف ظػاهر المفػظ عػف معيػا  األ ػمي الػذم 

فػػي  أليػػ، باسػػم، الجػػزاق سػػمي اسػػتهزاأهـل جػػزاق يجػػازيهـ: ام بهػػـل يسػػتهزئ "اهلل  اطبيػػا اهلل بػػ،ل
يقػػكؿ الطبػرم فػي تفسػػير : "زف  .لعػػض العممػاق اسػتهزاق اهلل بهػػـ عمػى الحقيقػيحمػؿ بك   (5)مقابمتػ،"

معيػػى ا سػػتهزاق فػػي كػػفـ العػػرب زظهػػار المسػػػتهزئ لممسػػتهزا بػػ، مػػف القػػكؿ كالفعػػؿ مػػا يرضػػػي، 

                                                           

 (779/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (62/ 0) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (100/  1) العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(3) 
 (112/ 1) ج الم در السابؽ (4)
 (89/ 1البوكمل تفسير معالـ التيزيؿ في تفسير القرآفل زحياق التراث ) ج (5)

ــــــــــــوُ  ــــــــــــاةُ  ل ــــــــــــالمُ  الحي  والبصــــــــــــرْ  والك
 

 
 

 (2)واقتــــــــــــــــدرْ  وعمــــــــــــــــمٌ  إرادةٌ  ســــــــــــــــمعٌ  
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ظػػاهرنال كهػػك بػػذلؾ مػػف قيمػػ، كفعمػػ، بػػ، ميكىر طيػػ،ي مسػػاقىتى،ي باطينػػا "  كيكافقػػ،
كيقػػكؿ ابػػف كايػػر فػػي  .(1)

ذا كمػػا ا ػػبه، مػػف اسػػتهزاق اهلل تعػػالى ذكػػر  كسػػ ريت، كمكػػر  ك ديعتػػ، لمميػػافقيف كاهػػؿ تفسػػير : "فهػػ
 .(2)ال رؾ ب،"

وهىَ }: امػا فػي قكلػ، سػبحاي،     َٔ ةءَ  آَدمَ  َو ًَ ْق
َ
ة اْْل َّ ىْ  ُثىه  ُُكه ُّ ًَ َؿ اَلنَِمحِ  لََعَ  َٔ ًَ ْ ٍْبُِبهِْ   َذَقهةَل  ال

َ
 خ

ةءِ  ًَ ْق
َ
ُؤَّلءِ  ثِأ ـى }يقػكؿ اإلمػاـ:  [31 ?ابلقهؿة] { يَ َوهةدِرِ  ُلَُْذىْ  إِنْ  َِ م ػ ـى  كىعى ـى : قػاؿ{ اأٍلىٍسػمىاقى  آدى  "اىٍلهىػ

 التػي األ ػياق ذكات معرف، آدـ الهـ تعالى اهلل اف .األ اعرة عيد العمكـ اقساـ احد كهذا. (3)ككف ؽ"
 ىعمػ لهػـ فقاؿ المفأكل عمى المسميات هذ  عرض اـ كميافعها اسماأها كمعرف، الجيل في  مقها
  ادقيف. كيتـ اف هؤ ق بأسماق ايبأكيي التعجيز سبيؿ

 كأكجػ، لػيس( اهلل كجػ،)كاألقطارل "ك الجهات في الحمكؿ عف متعاؿو  اهلل اإلماـ بأف يذكر    
 ل{الم ػ،ً  كىٍجػ،ي  فىػاىـ  : }سػبحاي، ففػي قكلػ، (4)الجهػات" في الحمكؿ عف متعاؿ الكجك ل  الؽ كهك  مق،ل
 ك  يفينػا   الجهػل فػي ال كض عدـ السي ل اهؿ كمذهب. الجهل يفي في األ اعرة كفـ ي ب، كهذا
ػف لػـ كالسي ل الكتاب ألف زاباتنا  قػا كلػـ ذلػؾ فػي يف    تركػ، مػا يتػرؾ اف اكلػى بػاب فمػف لهػال يتطر 
ٌْ  ُك  }كفي قكؿ الحؽ سبحاي،: . كرسكل، اهلل ة َي َّ وَيْ  عمى : "اميقكؿ اإلماـ [26 ?الؿسلٌ] { فَةنٍ  َٔ

يىٍبقىى} كهفؾل بطفف كالفياق الفياق حكـ في دا مكف. عميها مبييل كالسماق األرضل  عػف يمتيع{ كى
ب ػػػؾى  كىٍجػػػ،ي } الفيػػػاق ؿً  ذيك}  اهلل يبقػػػى ام{ رى ػػػفى  مػػػف بمعيػػػى اك ب ػػػأي، الكايػػػر: كالجميػػػؿ كالجفلػػػل{ اٍلجى
أل ػػاعرة فػػي يفػػي  ػػفل يبقػػى عمػػى مػػذهب ا  اإلمػػاـ اق اهلل لكػػفبقػػاق كجػػ، اهلل هػػك بقػػل (5)معاييػػ،"

ػػؿ  -الكجػػ،ل كاأل ػػؿ حمػػؿ المفػػظ عمػػى ظػػاهر  فيابػػت هلل  ػػز  كىجى كجهنػػا يميػػؽ بجفلػػ، لػػيس كمامػػ،  -عى
  يق كهك السميع الب ير.

َ  إِنه }يقكؿ الحؽ سبحاي،:       ٌَ  َُيِت   َّل  اَّلله َذِؽي ْٕ ًُ ْ  "د لػل: يكضػح اإلمػاـ [190 ?ابلقهؿة] {ال
 المعتديف افٌ  إلجماعيا ا رل كابكت، مٌرة مجازنا  يتفاأ، اإلرادة كضعم في المحب ل زطفؽ اف عمى

ف تعػػالى هلل مػػرادكف  المحبػػل تحمػػؿ اف ل فاأل ػػؿ (6) " اـ مػػراد هػػك هػػؿ ا عتػػداق فػػي  الفكيػػا كا 
ػػز  - ايػػ، ككمػػا{ اٍلميٍعتىػػًديفى  ييًحػػبف   ى : }قكلػػ، فػػي بابهػػا عمػػى ػػؿ   عى  دؿ   المعتػػديف عػػف محبتػػ، يفػػى -كىجى

                                                           

 (303/ 1الطبرم ل تفسير جامع البياف ت  اكر ) ج(1) 
 (94/ 1ابف كايرل تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (041/ 0) ج والسور اآلي تفسير في الدرر الجرجاييل درج القاهر عبد (3)

 (230/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)

 (608/ 2) ج السابؽالم در (5) 

 (294/ 1) ج الم در يفس،(6) 
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 اإلمػػاـ هػػك زليػػ، ذهػػب كمػػا مجػػازنال كليسػػت اابتػػل هلل فالمحبػػل المعتػػديفل لويػػر المحبػػل زابػػات عمػػى
 التفسػير هػذا فػي المػكاطف مػف كايػر فػي ال فات  يات تأكيفت، في يتبي ا  الذم األ اعرة مذهب
ػا: .ايدييا بيف الذم َ  إِنه }كفي قكؿ الحؽ سػبحاي، ايضن ْعِكجِيَ  َُيِت   اَّلله ًُ ْ يقػكؿ  [195 ?قهؿةابل] {ال

 .كالػٌذكر لمعبػادة ارتضػاؤ  رٌبػ، العبػد كمحٌبل كرامات،ل كساأر لديي، ارتضاؤ  عبد  اهلل اإلماـ: "محبل
 كهػذا ل(1)كالٌسػكق" بػالمكرك  تحٌبػ، ك  كالٌسػكقل بػالمكرك  عدٌكؾ تريد اٌيؾ كاإلرادة المحٌبل بيف كالفرؽ
مػاـ عبػد القػاهر اإل زليػ، ذهػب كمػا اهلل عف لالمحب ييفكف حيث المحبل تأكيؿ في األ اعرة مذهب

ِتَ }اما في قكلػ، سػبحاي،:  .المذهب لهذا تقرير  في الجرجايي
ْ
وْ  َرب َك  يَأ

َ
ِتَ  أ

ْ
ُْٕي  يَأ  {َرّبِهَك  آيَهةتِ  َب

 زذ األمػر زتيػاف عمى حممها يجكز   ل،  فل الرب زتياف اف يقكؿ اإلماـ: "دليؿ [158 ?اْلٍٕةم]
(2)س،"يف عمى يعطؼ   ال يق

 فػي السػيل اهػؿ مػذهب كيقػرر األ ػاعرة مػذهب عػف ي رج كهيال  
 اف يمكف   اي، اإلماـ بيف كقد. كتعالى سبحاي، لمرب  فل كايها حقيقت، عمى كاي، اإلتياف زابات
 .يفس، عمى يعطؼ   ال يق ألف األمر زتياف اإلتياف يككف

ْهٌ } يقكؿ اإلماـ: في تفسير قكؿ الحؽ سبحاي،: ٌَٕح، ًَعِموَحٌ  هِؾٍ يَْْيَ  وُُص  دَْىَم  ٍَةِوَجٌح، َػةِم
ك ه }"[4 - 2 ?اهغةميح] {َظةِيَيحً  ٍَةًرا  سَلِيمٍ  َوَبْيَ } الجحيـ بيف طكافهـ يكمأذ كعممهـ الكجك ل ذك{ كيجي
  ػػعيرتيفل بػػيف كالعقػػد العقبػػلل كاقتحػػاـ الٌ ػػراطل عمػػى الجػػكاز فػػي كيكٌمفهػػـ ل[44?الههؿسلٌ] {آنٍ 

 يكمأػذ يا ػبل عاممػل كجػك : تقػدير  كتػأ يرل تقػديـ الكػفـ فػي: كقيؿ. عذاب ذلؾ ككؿٌ  هذال كيحك
 .(3)"الممحػػػػػديف كسػػػػػاأر كالمعتزلػػػػػلل الػػػػػٌركافض كيٌسػػػػػاؾ كالبراهمػػػػػلل الٌرهبػػػػػاف كجػػػػػك  كهػػػػػي  ا ػػػػػعلل

 الػدييال فػي هلل تعمػؿ لػـ كمػا عػددها اإلمػاـل عاممػل يا ػبل فػي اليػارلكجػك  اهػؿ الكفػر كالمق كد 
الػػػػدييا  يكيقػػػػاؿ: عاًممىػػػػله فػػػػفػػػػي اليػػػػارل  ذليمػػػػل السػػػػياؽهػػػػذا فػػػػي   ا ػػػػعلل ك اراليػػػػ فػػػػياهلل  فأعممهػػػػا

ل كيجدر اإل ارة زلى ذكر )المعتزلل( مف بيف هػؤ ق الػذيف ا  رة بالعذاب يبالمعا يل ياً بىله ف
ي مكف يػارنا حاميػل يػدلؿ كيؤكػد اف اإلمػاـ مػف األ ػاعرةل فكيػؼ ي ػؼ )المعتزلػل( بهػذا الك ػؼ 

  .ميهـ زف كاف

 بػاهللل احمػؼ: ام باهللل اليميف في يقاؿ قكؿ اإلماـ عبد القاهر الجرجايي في البسممل :"كماي 
 فػػي يى ػػركي،ي    الػػذم اسػػم،{ اهللً } المػػذككرل الميسىػػم ى كهػػك دكف الػػٌذكر كهػػي التسػػميلل با سػػـ كييػػراد

ًل،ى : مف م تؽ :كقيؿ. الحسف بف محم د عيد م تؽ   زير كهك. زير  ب، التسم ي : مف كقيؿ. يىكلى، كى

                                                           

 (297/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (638 /1) ج السابؽالم در (2) 
 (707/ 2ج) يفس، الم در (3)
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 ايػ، ي ػيؼ الجرجػايي اف معو (1)العبادة" مراتب ألعمى المستحؽف  المحمكد الربف : معيا . يميك ي    ى 
 ككمػػا. التسػػميل يفػػس كهػػك المسػػمى زيػػر ا سػػـ اف المعتزلػػل ز  ايػػ، يتبيػػى مػػذهب المعتقػػد ا ػػعرم
 كالػػذم التقػػديراتل جميػػع عمػى عبػػث هػػك القػكؿ هػػذا مػػف المعتزلػل زليػػ، ذهػػب مػا اف كايػػر ابػػف قػاؿ
 اف يتبػي ف كبػ،  (2)كسػيبكي،" عبيػدة ابػك زليػ، ذهػب مػا كهػك المسػمى هػك ا سـ اف السفيل اهؿ عمي،

ف. األ ػػاعرة كمػػذهب المعتزلػػل مػػذهب: المػػذهبيف ييهػػؿ مػػف الجرجػػايي  فػػي ا عتزالػػي ميمػػ، كػػاف كا 
 مػػف لكايػػر تبييػػ،  ػػفؿ مػػف يتجمػػى األ ػػاعرة مػػذهب زلػػى ميمػػ، بييمػػا جػػدنال كقميمػػل محػػدكدة مسػػاأؿ

ف ا ذ ببعض آراق المعتزلل  .مساأمهـل فهك ا عرم كا 

 مصادر اإلمام: -9
كايػر مػف الفكاأػد كال ػراأد فػي م تمػؼ المعػارؼ ايفرد اإلماـ عبد القػاهر الجرجػايي بػذكر     

 يجػدالقػارئ يتيقػؿ مػف فػف  زلػى فػفل فتػارة  تمعارؼ م تمفل جعمػعمى الكتاب ضفي ا مماكالفيكف 
ل كتػػارة ا ػػرل يقمػػب ياظريػػ، بالفكاأػػد ال ػػرفيل بالمسػػاأؿ اليحكيػػل يعمػػؿ عقمػػ،يكػػت البفزيػػل كتػػارة ال

ألمػػـ السػػابقلل زلػػى زيػػر ذلػػؾ مػػف الػػكاف المعػػػارؼ اا بػػار مػػف  كيػػدرؾ العبػػرالمعجميػػل الموكيػػلل 
دقػل فييهؿ مػف مياهمهػال لقػد حػرص اإلمػاـ عمػى  يجكؿ في جياف هذ  المعارؼ ئالم تمفلل فالقار 

مػػكجزنا فػػي  فكػػاف دقيقنػػا فػػي عباراتػػ،ل لكزيػػر ذلػػؾ لاحاػػ، التػػي استعرضػػها يحكينػػا كبفزينػػا كلوكينػػامب
)درج تفسػػػير فػػػي ال ففػػػات دكف تع ػػػب ألحػػػد. ز ػػػر ل حيادينػػػااليقػػػك تمتاب تنػػػا فػػػي  اسػػػتد  ت،ل

كالفقػػ،  آراق كايػػرة ألأمػػل التٌفسػػير كالحػػديث كالٌموػػل كالٌيحػػكا ػػذ م تمفػػلل ك بيقػػؿ مػػف م ػػادر الػػٌدرر( 
القػاهر اإلمػاـ عبػد الم ػادر التػي اعتمػد عميهػا هػذ  تف ػح ف  ماٌدتػ، العممٌيػل تٌلفػحيث تأكالقراقة 

تفسير درج  زف قيمل .الجرجايي عف سعل اطفع، كمعرفت،ل كتعبر عف    يل مكسكعيل متميزة
 بمػادة بالكتػا ليحظػى ميهػا ييقػؿ التػي م ػادر  بقيمػل الدرر لإلماـ عبػد القػاهر الجرجػايي تتضػح

عىتٍ  التي العمميل الدرر بأحمى تحم ى فالكتاب ر ييلل عمميل اإل ػارة  كيمكػف الكتاب مادة بها ري  
 اإلماـ مف كتب التفسػير عمػى اعتمد :كميها تفسير ل في المؤلؼ اعتمدها التي الم ادر اهـ   زلى

 التػي التفاسػير ابػرز مػف كالكتاب. الطبرم جرير بف لمحمد" القرآف تفسير في البياف جامع" كتاب
 لكػػؿ   اساسػػياف م ػػدراف كهمػػا" حػػاتـ ابػػي ابػػف تفسػػير" كتػػاب زليػػ، يضػػاؼ عميهػػال ا عتمػػاد يمكػػف
 ت) كالفػراق ل(هػػ 189 ت) الكساأي امااؿ المول اأمل مف القرآف لمبارزيف معايي اما كتب .تفسير
 مجػػاز كتابػ، فػي( ػهػ 210 ت) المايػى بػف معمػر عبيػػدة كابػك القػرآفل معػايي كتابػ، فػي( هػػ 207

 كتابػػػ، فػػػي( هػػػػ 310 ت) كالزجػػػاج ل(هػػػػ 276 ت) قتيبػػػل كابػػػف ل(هػػػػ 215 ت) كاأل فػػػش القػػػرآفل
                                                           

 (100 -99/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 ( 29/ 1ابف كايرل تفسير ابف كاير ) ج (2)
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ػػد عمػػى اساسػػي ب ػػكؿ التاري يػػل الركايػػات فػػي كاعتمػػد القػػرآفل معػػايي  فػػي الطبػػرم جريػػر بػػف محم 
ايػ، يقػؿ عػف مػا يابػت اف الكتػاب لإلمػاـ عبػد القػاهر الجرجػايي زف  ."كالممػكؾ األمػـ تػاريخ" كتاب،

ابػػك  -( هػػػ 32لقػػد يقػػؿ عػػف اعػػفـ اأمػػل التفسػػير: عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد )ت الػػذيف سػػبقك ل  العممػػاق
مجاهػػد  -( هػػ 68عبػد اهلل بػف عٌبػاس )ت  -( هػػ 57هريػرةل عبػد الػرحمف بػف  ػ ر الدكسػػي )ت 

قتػػادة بػػف دعامػػل السدكسػػػي )ت  -(110الحسػػف الب ػػرم )ت  -( هػػػ 103بػػف جبػػر المكػػي )ت 
 بػف السػاأب بف محمد اليضرل ابك -( هػ 127الٌسدٌمل زسماعيؿ بف عبد الرحمف )ت  -( ػه 117
  .( هػ 182عبد الرحمف بف زيد بف اسمـ العدكٌم )ت  -هػ( 146الكمبي )ت  ب ر

ابػػك  -( هػػػ 207امػػا اأمػػل الموػػل كاليحػػك فأ ػػذ عػػف: الفػػراقل ابػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد )ت 
ابػف  -( هػػ 215األ فش األكسطل سعيد بف مسعدة )ت  -( هػ 213عبيدةل معمر بف المايى )ت 

ابف  -( هػ 311الٌزٌجاجل زبراهيـ بف الٌسرٌم )ت  -( هػ 276قتيبلل عبد اهلل بف مسمـ الدييكرم )ت 
كاٌمػل اعػفـ افػاد اإلمػاـ مػيهـ فػي كتابػ،ل كلكٌيػ، لػـ يكاػر  .( هػػ 323عرفلل زبراهيـ بػف محمػد )ت 

كمف  اك باألكار افال آراقل ٌراييف كاما لـ ييقؿ عف بعضهـ اكار مف ٌرام مف حكايل اقكالهـل كربٌ 
المقبػرٌمل ابػك سػعيدل كيسػاف )ت -( هػػ 68زيػد بػف ارقػـ )ت  هؤ ق األعفـ بحسػب سػيي كفيػاتهـ:

 120زيػػد بػػف عمػػػي )ت  -(  هػػػ 105ابػػك رجػػاق العطػػاردمل عمػػراف بػػػف ممحػػاف )ت  -( هػػػ 100
ابػػك عمػػرك بػػف  -(  هػػػ 150مقاتػػؿ بػػف حٌيػػاف )ت قبػػؿ  -(  هػػػ 145رؤبػػل بػػف العٌجػػاج )ت  -( هػػػ

ال ميػؿ  -( هػػ 161الاػكرمل سػفياف بػف سػعيد بػف مسػركؽ )ت  -( هػػ 154العفق الحضػرمي )ت 
 -( 180سيبكي،ل ابك ب رل عمرك بف عاماف بف قيبػر )ت  -(  هػ 175بف احمد الفراهيدم )ت 

مػػؤرج بػػف  -(  هػػػ 182يػػكيس بػػف حبيػػب )ت  -(  هػػػ 182ابػػك يكسػػؼل يعقػػكب بػػف زبػػراهيـ )ت 
يحيى بف كاير العيبرم )ت  -(  هػ 203الٌيضر بف  ميؿ )ت  -(  هػ 195عمرك الٌسدكسٌي )ت 

األ ػمعيل عبػد الممػؾ بػف قريػب )ت  -( هػػ 206قطػربل محمػد بػف المسػتييرل )ت  -(  هػ 205
 231حمػػد بػػف زيػػاد )ت ابػػف األعرابػػيل م -( 224ابػػك عبيػػدل القاسػػـ بػػف سػػفـ )ت  -(  هػػػ 216
ابػػك العبػػاس المبػػٌردل  -(  هػػػ 255ابػػك حػػاتـل سػػهؿ بػػف محمػػد بػػف عامػػاف الٌسجسػػتايي )ت  -(  هػػػ

الطبػرمل محمػد  -(  هػػ 291اعمػبل احمػد بػف يحيػى الكػكفي )ت  -( هػػ 285محمد بػف يزيػد )ت 
ارزيجيل ال ػ -(  هػػ 328ابف األيبارمل محمد بف القاسـ بف ب ار )ت  -( هػ 310بف جرير )ت 

ابػك عمػي الفارسػيل الحسػف بػف احمػد بػف عبػد الوفػار  -( هػػ 348ابك حامدل احمد بػف محمػد )ت 
 .(1)( هػ 377)ت 
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 الشواىد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر واألمثال واألخبار

 تفسير القرآن بالقرآن: -1
 بيػي ف مكضػع فػي ميػ، اجمػؿ فما القرآفل مف القرآف معايي بياف التماس في العمماق اجتهد    
ؿ   بياي،ل عمى ايحيؿ اك آ ر مكضع في  القػرآف تفسػير قػدرنا كارفعها كاحسيها التفسير طرؽ فإف اىجى

فػػػإٌف القػػػرآف الكػػػريـ قػػػد ا ػػػتمؿ عمػػػى اإليجػػػاز كاإلطيػػػابل كاإلجمػػػاؿ كالتبيػػػيفل كاإلطػػػفؽ بػػػالقرآفل 
ـٌ كال اٌصل كما اكجز في مكاف فقد بس ككػذلؾ يجػد فػي ق ػص ل ط في مكػاف آ ػركالتقييدل كالعا

ـٌ تفٌ ػػؿ فػػي  فػػي آ ػػرل كقػػد يػػذكر جػػزق ميهػػا مكضػػع القػػرآف تػػأتي الق ػػل فػػي مكػػاف م ت ػػرةل اػػ
زٌف ا ػٌح الطػرؽ فػي ذلػؾ: اف يفٌسػر القػرآف بػالقرآفل "يقػكؿ ابػف تيميػل: ل   يذكر فػي آ ػرمكاف ك 

كػاف فقػد بسػط فػي مكضػع فما اجمؿ في مكافل فإٌي، قد فٌسػر فػي مكػاف آ ػرل كمػا ا ت ػر فػي م
ََْصُؽوا }فهك كتاب اهلل تعالى المعجزل ل ( 1)"آ ر َ َِِْٔؽ َدْيِ اَّللِ ل  ٌْ ْْ َكَن ِي

َ فَال َحَذَؽثهُؿوَن اهُْقْؿآَن َول
َ
أ

فػإذف ييبوػي عمػى المفٌسػر عيػد مػا يفٌسػر آيػل مػف القػرآف اف  [.82?اهجكهةء]  {ذِيُِ اِْػذاِلفةً َلسِياً 
فػػي مكضػػكعها كيستحضػػرهال فقػػد يحتػػاج زلػػى بعضػػهال لتكضػػيح معيػػى يسػػتذكر ا يػػات األ ػػرل 
 مػف يعػدٌ  كالػذم   ا جتهػاد يد مػ، مػا كمي،  ريح هك ما مي، اليكع كهذا ا يل التي هك ب ددها.

 :تعػػالى اهلل قػػكؿ فػػي كمػػا التبػػاسل زيػػر مػػف  ػػراحل المعيػػى عمػػى يػػدؿٌ  مػػا هػػك اإللهػػي التفسػػير
ةءِ } ًَ ةرِِق، َوالكه ُه ْدَراكَ  َوَية َواه

َ
ةرُِق، َية أ ُه  سبحاي، الحؽ ففٌسر [3 - 1 ?اهُةرق] {اثلهةقُِت  اجلهْضىُ  اه

 المجتهػد فيػ، ا ػاب فمػا بالقرآف لمقرآف ا جتهادم التفسير كاما .الااقب اليجـ بأي، بالطارؽ المراد
 المعيى بعض في، ا اب اك في، ا طأ كما بالقرآفل لمقرآف اهلل لبياف في، كفؽ فقد تعالىل اهلل مراد
 عمػى لمقػرآف القػرآف كتفسػير. لمقػرآف اإللهػي التفسػير زلػى اجتهػاد  ييسػب اف ي ح فف بعض دكف
 كيػت " لػك: اهلل رحمػ، جبػر بػف مجاهػد قػاؿ كقػد لويرهػال القػراقات زحػدل تفسير فمي، كايرة  ايكاع
 كميػ، .(2)" لتسػأ ممػا القػرآف مػف كايػرو  عػف عبػاسو  ابف اسأؿ اف احتج لـ مسعكدو  ابف قراقة قرات
 زلى العاـ  كت  يص المطمؽل كتقييد المجمؿل بياف كمي، كاكضحل مي، ا هر بمفظ المفظ تفسير
 كػاف مػا كهػك بػالقرآفل القػرآف تفسػير هػك التفسػيرل هػذا طرؽ في تبحث التي ايكاع، مف ذلؾ زير
ر اليظػػ  مػػف كايػػر عمػػى يقػػكـ عمػػؿ كهػػك القػػرآفل معػػايى بعػػض تعػػرؼ فػػي ال ػػحابل زليػػ، يرجػػع
 .(3) كالتعقؿ كالتدبر

                                                           

 (363/ 13بف تيميلل مجمكع الفتاكل )جا (1)
 (141/ 1الاعالبيل  تفسير الجكاهر الحساف في تفسير القرآف ) ج(2) 
 (33/ 1ييظر: محمد الذهبيل التفسير كالمفسركف ) ج (3)
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 بالقرآن: القرآن بتفسير العمماء عناية
 عػيهـ يقػؿ فيمػا ذلػؾ ااػر كظهػر العمػـ اهػؿ مف جماعل التفسير مف اليكع بهذا اعتيى لقد    
 كزيػػرهـ اسػػمـ بػػف زيػػد بػػف الػػرحمف كعبػػد كقتػػادةل كمجاهػػدل عبػػاسل ابػػف عػػف فػػركم .التفسػػير مػػف
 المعيػػى إل ػػابل المفسػػر اجتهػػاد مأ ػػذ  يكػػكف مػػا زالبنػػا لكيػػ، بػػالقرآف  القػػرآف لتفسػػير كايػػرة امامػػل
 مػػػف ا ػػػهر كمػػػف المفسػػػريف كبػػػار مػػػف جماعػػػل بعػػػدهـ بػػػ، بػػػالقرآفل كاعتيػػػى لػػػذلؾ فيسػػػتدؿ المػػػراد 
 فػػي كال ػػيقيطي .الدم ػػقي كايػػر الطبػػرم كابػػف المفٌسػػريف زمػػاـ: تفاسػػيرهـ فػػي بػػ، عيايتػػ، ظهػػرت
 فك المفٌسػر  تكٌسػعلػ، ا  ي الػتفٌطف ييبوػي كممػا .(1)قرآفبػال القػرآف زيضػاح فػي البيػاف اضػكاق تفسير 
ف كػػايكا لاتكٌمفنػػ ذكػػرك  مػػا بعػػض فػػي   ي ػػير حتػػى بػػالقرآف القػػرآف تفسػػير فػػي  تفسػػير يقػػٌدمكف كا 

  .التفسير ايكاع مف زير  عمى بالقرآف القرآف

 المنفصل: والتفسير المّتصل التفسير
 قكلػػػ، فػػػي كمػػػا المفس ػػػرة  ا يػػػل مكضػػػع فػػػي فيػػػ، التفسػػػيري  يكػػػكف مػػػا ميػػػ، بػػػالقرآف القػػػرآف تفسػػػير -

ًؽى ذِيُِ  َريَْت  َّل  اهِْمَذةُب  َذلَِك }: سبحاي، ذهقَِي، ُِ ًُ ٌَ  لِوْ ِي َُْنَ  اَّله ْنَ  ثِةهَْغيْتِ  يُْؤِي ًُ اَلةَ  َوُيقِي ة الىه ًه  َوِم
ىْ  ُِ ََة ٌَ  ُحَْفُِقَْن، َرزَْر ِي َُْنَ  َواَّله ة يُْؤِي ًَ ِ ٍْـَِل  ث

ُ
ٍْـَِل  َوَية إحَِلَْك  خ

ُ
ٌْ  خ هىْ  َوبِهةآْلِػَؿةِ  َرجْوِهَك  ِي َُهْنَ  ُِ ِ ْق  { يُ

 . كاعمالهـ اك افهـ بذكر بالمتقيف المراد فبٌيف [4 - 2 ?ابلقؿة]

 قػػكؿ فػػي كمػػا آ ػػرل مكضػػع فػػي المفس ػػرة كا يػػل مكضػػعل فػػي المفس ػػرة ا يػػل فيػػ، تكػػكف مػػا كميػػ، -
ٌَ  َولََعَ }: الحػؽ سػبحاي، ِي ةُدوا اَّله ََة َِ ْي ََة ةيَ  َظؿه وَيَْك  قََىْى َٔ  ٌْ ىْ  َوَية َرجُْن  ِي ُِ ََة ًْ وَ َّ  ٌْ ْا َوهَِسه  ََكٍُه

ىْ  ُّ جُْفَك
َ
ْنَ  خ ًُ وِ ْْ  فػي الحػؽ سػبحاي، قػكؿ زلػى كاإل ػارة اليحؿ  سكرة في كهذا ل [118 ?اجلعن] {َح

ٌَ  لََعَ }: األيعاـ سكرة ِي ةُدوا اَّله ََة َِ ْي ُفؿٍ  ذِي ُكه  َظؿه ُّ  ٌَ ََ  ابْلََقؿِ  َوِي ََة ىِ َواهَْغ ْي ِّىْ  َظؿه يْ
وَ ة َٔ ًَ ُّ  إِّله  ُمُعَْم

ة سَلَوَْخ  َية ًَ ُِ ُْر ُّ وِ  ُّ
َ
ايَة أ َْ وْ  احْلَ

َ
ٍَ  َية أ مٍ  اْػَذوَ ْْ َٕ ِ ىْ  َذلَِك  ث ُِ ََة يْ ـَ ِّىْ  َص  ?اْلٍٕةم] {لََىةدِقُْنَ  ِإَوٍهة ثَِجْغيِ

 .اليحؿ سكرة قبؿ يزلت األيعاـ سكرة اف عمى يدؿ كهذا [146

ـٌ       ال ا كبيػػرن كاعتمػػد عميػػ، اعتمػػادن  لبهػػذا اليػػكع مػػف التفسػػيرعبػػد القػػاهر الجرجػػايي  اإلمػػاـاهػت
فقد اكار مف ظاهرة ا ست هاد با يات الكريمل لبياف معايي القرآف الكريـل كقد يٌكع اسػاليب، عمػى 

 :ييذكر ميها عمى سبيؿ األمامل   عمى سبيؿ الح ر فهي كايرةا كاؿ متعددة 

ََة}ففػي قكلػ، سػبحاي، :رل: يفٌسر آيل بميل ا  - 1 يْ ٌَ انِيَن  ثَِن  إَِل  َوقَ  ِِف  تَلُْفِكهُؽنه  اهِْمَذةِب  ِِف  إرِْسَ
رِْض 

َ
َتْيِ  اْْل ٌه  َمؿه وُ ْٕ ا َوتَلَ ًّْ وُ ا اإلماـ يقكؿ [4 ?اْلرساء] {َلجًِيا ُٔ كمبيينا معيى  قضى د  ت مكضحن

                                                           

 (7مقدمل المؤلؼ )ص  لال يقيطيل اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآفييظر:  (1)
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ػٍييا}" العمك: قىضى يْ }: كقكلػ، كاعمميػال اكحييػا{ كى ٌَ ْمؿَ  ذلَِك  إحَِلُِْ  َةَوقَ
َ
ميػك ا{ لىػتىٍعميف  } .[66?احلضؿ] {اْْل  عي

ّلّ }: قكلػ، كميػ، كبيػرنال عتك ا لتعتفٌ : ام: كىًبيرنا
َ
ْا أ وُ ْٕ ه  َت ٌَ } :كقكلػ، [31?اجلًن] {لََعَ ي ِ  يُؿِيُؽونَ  ّل لَِّله

ا ًّْ وُ رِْض  ِِف  ُٔ
َ
 .(1)"[83?اهقىه] {اْْل

األلفػاظ بمػػا يرادفهػال كمػػف  اإلمػاـؾ مػف  ػفؿ تفسػػير است ػهاد  عمػى معيػػى كممػل بميػل: كذلػػ - 2
ٌَ }: الحؽ سبحاي، في قكؿ ذلؾ: رِْض ُيْفِكِؽي

َ
ْْا ِِف اْْل َس ْٕ امامػل عمػى  عدةذكر  [60?ابلقؿة] {َوّل َت

كجمػػػع المفظػػػيف فػػػي معيػػػى كاحػػػد يهايػػػل فػػػي  ليعاػػػى كعػػػاث يعيػػػث: افسػػػد ىكعاػػػ"التٌػػػرادؼ فقػػػاؿ: 
ْهٌ يََْْيهِههٍؾ ُمْكههفَِؿةٌ } [ل كقكلػػ،:30لػػر ٍجسى ًمػػفى اأٍلىٍكاػػاًف{ ]الحػػج:البفزػػلل كقكلػػ،: }فىػػاٍجتىًيبيكا ا  {وُُصهه

ُِ } كقكل،: [38?ٔبف] ْا ْى َوََنْ ُِ ُٓ رِسه ًَ ٍّة ّل نَْك
َ
ْم ََيَْكُجَْن خ

َ
ـػؿف] {ىْ أ [80:ال

 (2). 

يػػذكر ميهػػا حدياػػ، عػػف فػػي معػػرض حدياػػ، عػػف القضػػايا اليحكٌيػػل:  لآيػػأكار مػػف يست ػػهد بػػ - 3
تٌػػى}تػػى( فيقػػكؿ: "معػػايي )ح  ل(زلػػى) يحػػك الوايػػل: معػػاف لافاػػل الكػػفـ فػػي تػػد ؿ( حتػػى{ )تىت بًػػعى  حى
 جميعنػػال كاألفعػػاؿ األسػػماق عمػػى تػػد ؿ  فالوايػػل المبالوػػلل  بمعيػػى كالعطػػؼ ل(كػػي) يحػػك كالتعميػػؿ
ذا. باألسماق كالعطؼ باألفعاؿل م تٌ ل كالتعميؿ  مي ػكبل اك مرفػكع فهػك مضػارع فعػؿ كليهػا كا 
 مضػػارع فعػػؿ كبعػػدها مابتنػػال اك ميفي ػػا يكاػػر اك يطػػكؿ فعػػفن  قبمهػػا رايػػت متػػى: كجهػػاف ذلػػؾ كفػػي
ٌتى: }تعالى اهلل قاؿ ل(اف) بتقدير فاي ب، كا ستقباؿ الماضي في األٌكؿ الفعؿ حكـ حكم،   تىت ًبعى  حى
ل ـٍ ْا}: كقاؿ{ ًمم تىهي ُ ىْ : }كقاؿ ل[214?ابلقؿة]  {الؿهُقُْل  َحُقَْل  َظّت  َوُزلْـِل ُِ  دَُسهْنَ  ّل َظهّت  َوقهةدِوُْ
ََحٌ  طالت،ل الفعؿ ترداد المراد ألفٌ  .[193?ابلقؿة] {فِذْ . األٌكؿ الفعػؿ حكـ في الاايي الفعؿ فيككف كا 
ف ػػػ حسػػػفل فرفعػػػ،(  ) مكػػػاف( لػػػيس) كحسػػػيت ل( )  ب اميفي ػػػ المضػػػارع الفعػػػؿ كػػػاف كا   عمػػػى اقياسن

 }: قكلػػ، يحػػك ل(  اف) بعػػد(  )  ب الميفػػيٌ 
َ
ُٓ  ّلّ أ ِّههىْ  يَؿِْصهه ّلّ } ل[89?َههُ] {إحَِلْ

َ
ََههحٌ  دَُسههْنَ  أ  فِذْ

ٍهُسىْ } . كفػي قكلػ، سػبحاي،:(3)"  71?اهًةاؽة] َْ ْٕوَىَ  َظته  َوجَلَجْوُ ٌَ  َج َضةِِِؽي ًُ ْ ٌَ  ِيَُْسىْ  ال هةثِؿِي  َوالىه
 َْ ْػَجهةَرُكىْ  َوَججْوُ
َ
تٌػيكضػح اإلمػاـ: " [31 ?ذلًهؽ] {أ يىٍبميػكىا{ عطػؼ عمػى قكلػ،: }حى ٌيمػا }كى ل كا  ـى ى{ يىٍعمىػ

ا زلى اهلل في الٌمفظ كالمعيىل كالبفق الاٌايي مسيد زلى حسف العطؼ عمي، لككف البفق األٌكؿ مسيدن 
لػػػى اكلياأػػػ، فػػػي المعيػػػىل اك المػػػراد بػػػاألٌكؿ: اإل ػػػابل بالبفيػػػا كالمكػػػار ل كالاػػػايي:  اهلل فػػػي الٌمفػػػظ كا 

 .(4)ا  تيار"

                                                           

 (211/ 2) ج العظيم القرآن تفسير في لدررا درج الجرجاني، القاهر عبد (1)

 (165/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (234/ 1) ج الم در يفس، (3)
 (572/ 2) ج يفس، الم در (4)
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ََحٌ } حيث المعيى: فعيػد قكلػ، تعػالى: بيف حاليف في آيتيف مف الم ابهل - 5 ْى َظَكه ُّ  {ِإَوْن دُِىهجْ
ز بػار عػف بعػض الميػافقيفل ت ػاقمكا بػاليبٌي  ػٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـ كقػالكا: "يقػكؿ:  [78?اهجكةء]

ََُح } :يقص بقدكم، زٌفتيال كزمت اسعاريال كهك قريب مف قٌ ػل آؿ فرعػكف ُى احْلََكه ُّ فَهإِذا صهةَءتْ
 ِ ْا جَلة ِِؾه ُ ؿاف]اآليح  {قةل بيف حاؿ الميافقيف في عهد اليبٌي  ٌمى اهلل عمي، ف اب،  (1)"[131?أْل

 كسٌمـ كحاؿ بيي زسراأيؿ في معاممل يبٌيهما عميهما الٌسفـ.

عمػا : يػذكر ميهػا .كاألمامل كايرة كاردة في ابػكاب الدراسػل يست هد با يل عمى معيى بفزيٌ  - 6
ـُ اهَْمهؿِيىُ } سبحاي،:ميل في ماؿ قكل، ا طمح عمى تسميت، ا ستعارة التهك ـِيه َٕ

ٍَْخ اهْ
َ
 {ُذْق إٍِهَك خ

ْن } يقػكؿ سػبحاي،:ك  [49 ?ادػةن]
َ
ْو أ
َ
ُجهُؽ آثَةُؤٍَهة أ ْٕ ْن َجَْتَُك َيهة َح

َ
ُمُؿَك أ

ْ
َواَلدَُك دَأ

َ
يُْت أ َٕ ْا يَة ُم ُ قَةل

ٍْهَخ احْلَوِهيُى الؿه 
َ
َْاجِلَهة َيهة نََنهةُء إٍِههَك َْل ْم

َ
َن ِِف أ َٕ يقػكؿ اإلمػاـ عبػد القػاهر  [87 ?ِهْد] {ِمهيؽُ َجْف

)الػٌذكؽ(: زحسػاس طبيعتػ،  بػالمسل يسػتعمؿ فػي المطعػكـ كالم ػركب حقيقػلل كفػي "كالجرجػايي: 
ة اَّلُل بِلةَس اجْلُِْع َواخْلَِْْف }الٌاكاب كالعقاب استعارةل قاؿ اهلل تعػالى:  َّ ذاَر

َ
ل (2)"[112?اجلّعن] {فَأ

ً ػيدي{  يبػيف اف معيػى هػذا است هد اإلماـ با يل عمى م ـي الر  ًمػي عيى بفزٌي: ففػي قكلػ، تعػالى: }اٍلحى
ـُ اهَْمؿِيىُ } هك السفي، الجاهؿل فيست ػهد بقكلػ، تعػالى: ـِي َٕ

ٍَْخ اهْ
َ
ل ف ػرج [49?ادػةن] {ُذْق إٍِهَك خ

ًمػػي(3)بهػػذا مػػف المعيػػى الظػػاهر زلػػى المعيػػى المجػػازٌم فػػي ا يتػػيف ـي . كيقػػكؿ فػػي مكضػػع آ ػػر: }اٍلحى
ـُ اهَْمؿِيىُ }الٌسفي، الجاهػؿل  كقكلػ،:  الر ً يد ـِي َٕ

ٍَْخ اهْ
َ
. كقيػؿ: هػك عمػى [49?ادػهةن] {ُذْق إٍِهَك خ

ا َرجْهَن ِهؾا}ظاهر ل ام: كيت الحميـ الر يد حتى ا فل كقكؿ امػكد ل ػالح:  ًّْ  {ُلََْخ ذِيَة َمؿُْصه
[62?ِْد]

(4). 

ة َوفُذَِعْخ }يذكر عيد تفسير  ب زلي،:  ذها قك ن بأكار مف آيل مؤٌيدن  ا ست هاد -7  َّ َْاُب ْ ث
َ
 ?الـمؿ] { خ

ٌْ }: قكلػػ، فػػي "الػػكاك: الػػكاك مقحمػػل فػػي اكاػػر مػػف مكضػػع [73 ـْيِ  َوِيهه  [66 ?ِههْد] {يَِْْيهِههؾٍ  ِػهه
ْاثُّهة َوفُذَِعهْخ  صةؤُِة}: قكلػ، فػي كما مقحملل ثْ

َ
[71?الـمهؿ] {خ

ٍييىػا}ل (5)  كاك [15: يكسػؼ{ ]كىاىٍكحى
[103?الىهةفةت] {لِوَْضجِيِ  ُُ َودَوه }مقحمػلل 

ٌَ اجلههةِس َوَّل ?}كفػي قكلػ، سػبحاي، .(6") يَْكهَذْؼُفَْن ِيه

                                                           

 (508/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (419/ 1) جالسابؽ الم در (2) 
 (18/ 2) ج الم در يفس،(3) 
 (112 /2) ج يفس، الم در(4) 
 (107/ 2) ج الم در يفس،(5) 
 (123/ 2) جالم در يفس، (6) 
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وُهْنَ  ًَ ْٕ هة َح ًَ ِ ُ ث ِل َوَنَن اَّلله ْْ ٌَ اهَْقه ْى إِذْ يُبَّيُِذَْن َية َّل يَؿََْض ِيه ُّ َٕ َْ َي ُِ ِ َو ٌَ اَّلله هة يَْكَذْؼُفَْن ِي ًُ  {ذُلِي
ذا )يبيٌ "يقكؿ اإلماـ:  [108 ?اهجكةء] تكف(: كالتٌبييت زذا كقع عمى المعػايي هػك التٌفكيػر بالٌميػؿل كا 

ُُ }كقػاؿ:  [108?اهّجكةء] {ذْ يُبَّيُِذْنَ إِ }كقع عمى الٌذكات فهك مكرها بالٌميؿل قاؿ اهلل تعػالى:  َه جَلُبَّيِتَ
 ُُ وَ ِْ
َ
ٌَ ِإَوذا هَُقه}ل كهك كاقع ههيا عمػى زيػر قػكلهـل كهػي قريبػل مػف قكلػ،: [49?اجلًّن] {َوأ ِيه ْا اَّله

ُسىْ  َٕ ْا إٍِّة َي ُ ِّْى قةل يَِ َِ ْْا إِل َمية
َّة ِإَوذا َػوَ ْا آَي ُ ْا قةل َُ ُ } .[14?ابلقؿة] {آَي  {يُبَّيُِذْنَ  َية يَْسُذُت  َواَّلله

هِؽ  }سبحاي،:  ،قكلاما في  ل(1)"في الٌمكح المحفكظ ل كقيؿ: كتابل الحفظل [81 ?اهجكةء] ّْ َولَهْى َح
َ
أ

ٌَ يَؿِزُْ ي ِ
هْى َّل لَِّله ُّ ِّْى َذ ِ هْب

ُٓ لََعَ قُوُ َجه ُْ ِّْى َوَج ِ ْى ثِهُؾٍُْب ُِ ََة َوهجْ
َ
ْْ نََنةُء أ َ ْن ل

َ
ة أ َّ وِ ِْ

َ
ِؽ أ ْٕ ٌْ َب رَْض ِي

َ
َن اْْل

ْنَ  ُٕ ًَ ؿاف] {يَْك لأللفاظ عيد اإلماـ معاف يحكمها اليظـ كمياسبتها  لفسػت داـ فػي ك  [100 ?أْل
{ "هػـ في راي، السياؽ فتككف في مكقعها  فيبيف اإلماـ  تفسير  قكل، سبحاي،: }ًلم ًذيفى يىًرايكفى اأٍلىٍرضى
يىٍطبىػػػػػعي{ كػػػػػفـ مسػػػػػتأيؼل كقيػػػػػؿ: معطػػػػػكؼ عمػػػػػى قكلػػػػػ،:  المكجػػػػػكدكف كقػػػػػت اإليكػػػػػار كاإليػػػػػذارل }كى

{ل كقكل،: ـٍ ٍبياهي ٌَ }}اى ى ِي َََؾُر اَّله ْى َذ ُّ َصوُ
َ
ِّْى أ { الٌ يق الٌيافع زف [.11?يْنف] {هَُقِِضَ إحَِلْ }  يىٍسمىعيكفى

ٌيما قاؿ:   يسمعكفل كلـ يقؿ:   يفقهكفل لممبالول في الٌيفي"  .(2) اق اهللل كا 
ْوهَعةُب  َوٍَةَدى} ففي قكل، سػبحاي،:ا عمى آ ر: يست هد با يل ليرٌجح راين  -8

َ
َههحِ  أ ْوهَعةَب  اجْلَ

َ
 أ

نْ  اجلهةرِ 
َ
َؽٍَة َية وََصْؽٍَة قَؽْ  أ َٔ ََة َو ة َرب  نْ  َظقًّ َّ ؽَ وَ  َية وََصْؽُتىْ  َذ ة َرب ُسىْ  َٔ هؿاف] {َظقًّ  المػراد [44 ?أْل
ٌيمػا الكعيػدل الٌيػار اهػؿ حػؽٌ  في بالكعد  ِإَونْ } :كقكلػ، الكػفـل  زدكاج بالكعػد عيػ، العبػارة كقعػت كا 

ْا ْا يَْكَذغِيُس ّْنِ  ثًِةءٍ  يُغةزُ ًُ ْ  جميعنػا الفػريقيف حػؽٌ  فػي بالكعػد المػراد افٌ  كيحتمػؿ [.29?المّف] {ََكل
ْا}: تعػالى اهلل قػاؿ المكتل بعد البعث هك ًُ قَْك

َ
ّْؽَ  ثِةَّللِ  َوأ ِّىْ  َص ِ يًْةٍ

َ
ُر  ّل خ َٕ ٌْ  اَّللُ  َحجْ ُْت  َي ًُ  ثَهم َح

ؽاً  ْٔ وَيُِْ  َو ة َٔ : الحػؽ سػبحاي،عػف )مػا( فػي }ًزي مػا{ فػي قػكؿ اإلمػاـ: يقػكؿ ك  .(3)"[38?اجلّعن] {َظقًّ
ُصَْرُكْى يََْْم اهْقِيةَيهحِ }

ُ
َن أ ْْ َْفه زٌف )مػا( هيػا كافٌػلل زذ لػك كايػت بمعيػى  ?[185ًٔهؿان آل] {ِإَوٍهًة دُ

ػػػًل{ مػػػف ال ػػػملل كال ػػػمل   تيفػػػؾ عػػػف  { بػػػالرفعل كلكػػػاف قكلػػػ،: }يىػػػٍكـى اٍلًقيامى ـٍ كي ػػػكرى )الػػػذم( لكػػػاف }ايجي
إٍِهًة َحجْوُهُْكُى }ل [28?فةَؿ] {إٍِهًة ََيََْش اَّللَ }ل [11?يف] {إٍِهًة ُتَِْؾرُ }المك كؿل كقكل، تعالى: 

 (4)"[92?اجلّعن] {ثُِِ اَّلُل 

                                                           

 (510 -1/509) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (787/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (654/ 1) ج العظيـ لقرآفا تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

 (455/ 1) ج ؽبالم در السا(4) 
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 الحديث النبوي الشريف: -2
يقػكؿ ل السٌيل هي الم ػدر الاػايي مػف م ػادر الت ػريعل كهػي مكٌضػحل لمقػرآف الكػريـزف      

زف ا ػح الطػرؽ فػػي ذلػؾ اف يفسػر القػرآف بػالقرآف   فمػا اجمػؿ فػػي ابػف تيميػل رحمػ، اهلل تعػالى: "
ل فػػإف فقػػد بسػػط فػػي مكضػػع آ ػػر مكػػاف فإيػػ، قػػد فسػػر فػػي مكضػػع آ ػػر كمػػا ا ت ػػر مػػف مكػػاف

جْلهة }ل كفػي قػكؿ الحػؽ سػبحاي،:  (1)اعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسٌيلل فإٌيها  ارحل كمكٌضحل ل،" ـَ ٍْ
َ
إٍِّهة خ

 ًً ٌْ لِوْؼههةنََِِي َػِىههي راَك اَّلُل َوّل دَُسهه
َ
ّ ِ تِلَْعُسههَى َبههْيَ اجلّههةِس ثًِههة أ   {ةإحَِلْههَك اهِْمذههةَب ثِههةحْلَ

ِّىْ }: ،كيقكؿ سػبحايل [105?اهجكةء] َِل إحَِلْ ـّ َّةِس ية ٍُ َ لِو جْلة إحَِلَْك اَّّلِْلَؿ تِلُبَّيِ ـَ ٍْ
َ
ل [44?اجلعن] {َوخ

ػا ٍٍ }: كفػي قكلػ، ايضن ْْ ؽًى َورسَْلًَح هَِقه ُِ ْا ذِيُِ َو ِي اِْػَذوَُف ُى اَّله ُّ َ َ ل وَيَْك اهِْمذةَب إِّّل تِلُبَّيِ َٔ جْلة  ـَ ٍْ
َ
َوية خ

َُْنَ  ا  زٌيي اكتيػت القػرآف "هذا قاؿ رسكؿ اهلل  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ: ل كل[64?اجلعن] (64) {يُْؤِي
 رسػكؿ قػاؿ كمػا كالورض: اٌيؾ تطمب تفسير القرآف مي،ل فإف لػـ تجػد  فمػف السػٌيلل "(2)"كمام، مع،

 فػإف: "قػاؿ. اهلل بكتػاب: قػاؿ".  تحكػـ  بػـ: "الػيمف زلػى بعاػ، حػيف لمعاذ كسمـ عمي، اهلل  مى اهلل
 رسػكؿ فضػرب: قػاؿ. برايػي اجتهػد: قػاؿ".  تجػد  لػـ فإف: "قاؿ. اهلل رسكؿ بسيل :قاؿ".  تجد  لـ
 يرضػػى لمػػا اهلل رسػػكؿ رسػػكؿ كفػػؽ الػػذم هلل الحمػػد: "كقػػاؿ  ػػدر ل فػػي كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى اهلل

ا في اعتماد  عمى احاديث رسكؿ اهلل  ٌمى اهلل عميػ، كعمى المفٌسر اف يككف حذرن ل (3)" اهلل رسكؿ
 اف يأ ذ بال حيح الاابت ميهال كيترؾ الضعيفل كالمكضكعلل فييٌز  تفسير  عيها.كسٌمـل كذلؾ 

ليفٌسػر  الم ػرفلا عمػى السػٌيل اليبكٌيػل ا كبيػرن اعتمػادن اإلماـ عبد القاهر الجرجػايي اعتمد لقد      
لػـ اهتمامػ، لهػذا اليػكع مػف التفسػيرل لكٌيػ،  حيث اكلى م تمفل كمتيٌكعللكبكجك  بها القرآف الكريـل 

 كفػػػي بعضػػػهااألحاديػػػث الضػػػعيفلل يقػػػؼ عيػػػد الحػػػديث ال ػػػحيح كالمتػػػكاتر فقػػػط بػػػؿ اكرد بعػػػض 
ل عمػػى بعضػػهاف يػػذكر زسػػياد الحػػديثل فيكتفػػي بػػذكر المػػتفل كقػػد يعتمػػد فػػي تفسػػير  ل فػػمكضػػكعل

ا است ػهاد  ا فػي ذلػؾ عمػى مػا اكرد  مػف قػكؿ اإلمػاـ احمػد بػف حيبػؿ رحمػل اهلل عميػ،ل مبػٌررن مستيدن 
حاديث الضعيفلل فعف احمد بف حيبػؿ قػاؿ: زذا ركييػا عػف رسػكؿ اهلل فػي الحػفؿ كالحػراـ بهذ  األ

                                                           

 ( 13/363ابف تيميلل فتاكم ابف تيميل )ج (1)
 (4/200/4604ج/) ل السيف( كابك داكد22/410/17174ج/مف حديث ا رج، احمد ) (2)
 (7/ 1ابف كايرل تفسير ابف كاير ت سفمل ) ج (3)
 ( 3/303/3592جالسيف ) لييظر الحديث: ابك داكد  
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ػػ ذا ركييػػا فػػي فضػػاأؿ األعمػػاؿل كمػػا   يضػػع حكمن ا ك  كالسػػيف كاألحكػػاـ ت ػػٌدديا فػػي األسػػاييدل كا 
  . (1)"يرفع، تساهميا في األساييد

اليبكٌيل المطٌهرة في التفسػير  في ذكر األحاديث اسمكب اإلماـ عبد القاهر الجرجاييجاق       
 عمى اليحك ا تي:

يذكر الحديث ب كؿ مبا ر لمعيى ا يلل زذ يذكر ا يل فػي ضػمف الحػديثل كالماػاؿ عميػ،:  - 1
عػػػف ابػػػي مكسػػػىل عيػػػ، عميػػػ، الٌسػػػفـ: اٌف اهلل تعػػػالى يممػػػي "فػػػي سػػػكرة هػػػكد عميػػػ، الٌسػػػفـ يقػػػكؿ: 

ْػؾُ  َوَكَؾلَِك  }ل اـ قرا: يمهؿل حتى زذا ا ذ  لـ يفمت لمٌظالـل اك قاؿ:
َ
َػؾَ  إَِذا َرّبَِك  أ

َ
 َوِوَ  اهُْقهَؿى أ

حٌ  ًَ ِ ةل ْػَؾهُ  إِنه  َّ
َ
حِلىٌ  أ

َ
 .(2)" [102 ?ِْد] { َمِؽيؽٌ  أ

: ماػػاؿ ذلػػؾ عيػػد تفسػػير قكلػػ، كريمػػل يست ػػهد بحػػديث عمػػى معيػػى اسػػتيبط، مػػف معيػػى آيػػل - 2
ْا اَّلَل َوالؿهُقهَْل }:سػبحاي، ُٕ ي َِ

َ
زيمػا ذكػر الرسػكؿ لػيعمـ اف اكامػر  "[ل يقػكؿ: 132?آل ًٔهؿان] {َوأ

ف لـ ييطؽ بها الكتاب لتقريػر اهلل ذلػؾ بتبقي زعجػاز ل كقػد تػكاترت األ بػار ايػ،  تػ، ريعل كاجبلل كا 
ل ايكًتيتي  ًزي ي اى ى .(3)"كتيت القرآف كمام، مرتيف"ا ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ قاؿ:  ًمٍامى،ي  اٍلًكتىابى  مىعى،ي  كى

ْا}?بحاي،امػا قكلػ، سػ - 3 ُٔ ٌْ  َيْغفَِؿةٍ  إَِل  وََقةرِ َهحٍ  َرّبُِسىْ  ِي ة وََص َّ ًُ ْؿ ةَواُت  َٔ ًَ رُْض  الكه
َ
تْ  َواْْل ِٔهؽه

ُ
 أ

ذهقِيَ  ًُ يست هد بحديث عمى معيى بفزيل كهك الحذؼل في ا يل: ففػي ف [133 ?ًٔؿان آل] {لِوْ
ًةواُت ?}تفسير قكل، تعالى ة الكه َّ ًُ ْؿ يما " ل يقكؿ:[133?آل ًٔؿان] {َٔ ام: كعرض السماكاتل كا 

. يبػػػػيف اإلمػػػػاـ: (4)"الضػػػػبع يعجػػػػل سػػػػمييل"حػػػػذؼ لعػػػػدـ اإليهػػػػاـل كقكلػػػػ،  ػػػػٌمى اهلل عميػػػػ، كسػػػػٌمـ: 
ساًرعيكا} ػا اليػاس بعػض مسػابقل كهػي الجٌيػلل زلػى المسػارعل{ كى  األجػؿ ايقضػاق مسػابقتهـ اك. بعضن

 عمػػى الكقػػكؼ :كقيػػؿ الهجػػرةل: كقيػػؿ الوػػزكل: كقيػػؿ الٌتكبػػلل زٌيػػ،: فقيػػؿ الجٌيػػلل يكجػػب عمػػؿ زلػػى
                                                           

 (2/377عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (134 ص) الركايل عمـ في الكفايل البودادمل ييظر: ال طيب

 ( 2/114عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (4/1997/2583)ج سمـ حيح م ل(ل كمسمـ6/74/4686ج)ل  حيح الب ارمالحديث ا رج، الب ارم 

 (96/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (3)
كبركايػل:  ( الحديث عػف المقػداـ بػف معػدم كػرب كسػيد   ػحيح4/200/4604ج) ل السيفالحديث ركا  ابك داكد

ل ايكًتيتي  ًزي ي اى ى ) ًمٍامى،ي  اٍلًكتىابى   (مىعى،ي  كى
 (432/ 1درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج عبد القاهر الجرجاييل(4) 
  الويـل مف يعجل: فقاؿ الضبع عف سأؿ اي، هريرة ابي عف
 ( 118/24291 /5) ج ابف ابي  يبلل الم يؼ: ييظر
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 بػف ايػس كعػف الطاعػلل: جبيػر بػف سػعيد كعػف كالجماعػاتل الجمعػل: كقيػؿ كاليهيل األمر قضٌيل
ػػػهىا.}الفػػػراأض: عمػػػيٌ  كعػػػف العمػػػؿل فػػػي اإل ػػػفص: عامػػػاف كعػػػف األكلػػػىل الٌتكبيػػػرة: مالػػػؾ  عىٍرضي

ٌيما. السمكات كعرض: ام{ الس ماكاتي   "الٌضػبع: كسػٌمـ عميػ، اهلل  ٌمى كقكل، اإليهاـ لعدـ حذؼ كا 
 جاق: العرضل قيؿ عمى يدؿٌ    كالٌطكؿ زاأدل اٌي، الٌطكؿ عمى دليؿ العرض كذكر .سمييل" يعجل

سػػػاًرعيكا: }قكلػػػ، ارايػػػت: فقػػػاؿ ال طٌػػػاب بػػػف عمػػػر زلػػػى يهػػػكدمٌ  ٍوًفػػػرىةول ًزلػػػى كى  عمػػػر فقػػػاؿ ا يػػػلل{ مى
 اليهػار ارايػت: فقػاؿ  ػيقل فيهػا عيػدهـ يكػف كلػـ اجيبػك ل: كسػٌمـ عمي، اهلل  ٌمى محٌمد أل حاب

 :عمػػر فقػػاؿ اهللل  ػػاق حيػػث: قػاؿ الميػػؿ  فػػأيف: قػػاؿ بمػىل: قػػاؿ كاألرضل السػػمكات يمػػأل جػاق زذا
 .(1")اهلل كتاب لفي زٌيها المؤمييف امير يا بيد  يفسؾ كالذم: اليهكدمٌ  فقاؿ ل اهلل  اق حيث كالٌيار

ٌَ }في قكل، تعالى: فمف ا يلل يست هد بالحديث عمى معيى عاـ يمكف اف يؤ ذ  - 4 ي ِ ة اَّله َّ ح 
َ
ية خ

وهُسهْى ُتْفوُِعهْنَ  َٕ ْا اَّلَل هَ ُق ْا َواِته ُُ ِ وا َووةثُِؿوا َوراث ْا اِْوِِبُ َُ يعطػي معيػى ف[ 200?آل ًٔهؿان] {آَي
كالظاهر مف الربػاط ارتبػاط ال يػؿل كلكيػ،  : مقاكمل العدٌك بالاٌبات عمى مٌر األمركهي )المرابطل(
كفػي الحػديث: ا  ادلكػـ مػا يمحػك اهلل "يست هد بالحديث بقكل،: ك  لفي كؿ ما يمـز كيابت يستعمؿ

ب، ال طايال كيرفع ب، الدرجات  قالكا: بمى يا رسكؿ اهللل قاؿ: زسباغ الكضكق في الٌسبراتل كيقؿ 
 .(2)"لٌرباطاألقداـ زلى الجماعاتل كايتظار ال فة بعد ال فةل فذلكـ الٌرباط فذلكـ الٌرباط فذلكـ ا

كالمػراد بػ، "ي ير في است هاد  بالحديث زلى حكـ فقهي: فعيدما يتحػدث عػف ميػراث البيػات  – 5
البيات حالل ا يفراد يراف بالفرض لفبيتيف الٌاماافل كقاؿ ابف عٌباس: لهما الٌي ؼل كزير  اعتبػر 

ع است ػػهد كتػػرؾ ابيتػػيف ا بيتػػيف بػػاأل تيف مػػف األب كاألـٌ اك مػػف األبل فػػركم اٌف سػػعد بػػف الٌربيػػ
ـٌل كامراة كعم   ال فكٌرث الٌيبٌي  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ ا بيتيف الٌامايف كالمراة الٌامف كاعطى الباقي العػ
كايػػت كاحػػدة ك ػػككيا فػػي ب سػػها ا باسػػتحقاؽ زحػػدل ا بيتػػيف امػػث المػػاؿ كاكاػػر ميػػ، لػػك ك  تيقينػػ
 .(3)"عي،
ٌَ إِذا }: الحػؽ سػبحاي،مف ذلؾ حيف فسر قػكؿ  يذكر الحديث اك معيا  ك  ي ير زلي،: - 6 ِيه َواَّله

ونَ  ْى يَجَْذَِصُ ُِ ُى ابْلَْْغُ  ُّ وةَب
َ
المسػتٌباف مػا قػا  مػف  ػيق فعمػى ": يػذكر اإلمػاـل [39?النهْرى] {أ

                                                           

 (530/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (460/ 1) ج العظيـ رآفالق تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 

  (105/51 /1) جل ت ب ارل السيفالترمذم: ييظر الحديث
 تفسػػير فػػي الػػدرر كدرج (1/470) ج العظػػيـ القػػرآف تفسػػير فػػي الػػدرر درج الجرجػػاييل القػػاهر ييظػػر: عبػػد (3)
 (575/ 2) ج كالسكر ا م
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كهػذا يػص حػديث لميبػي  ػٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـل كلكيػ، لػـ يػذكر  ل(1)"البادئل حتى يعتدم المظمكـ
ٌْ } :الحؽ سبحاي،ب يق. كيقكؿ في تفسير قكؿ  اي، حديث كلـ ي ر زلي، ْا َوهَ ُٕ ي ُِ نْ  تَْكَذ

َ
ْا أ ُ ْٕهِؽل  َت

ْْ  اهّجَِكةءِ  َبْيَ  َ ْا فَاَل  َظَؿْوُذىْ  َول ًِيوُ يْنِ  ُكه  دَ ًَ ْ ة ال َِ وهَقحِ  َذَذَؾُرو َٕ ًُ ْ ْا ِإَونْ  ََكل ْا دُْىوُِع ُق َ  فَإِنه  َوَتذه  ََكنَ  اَّلله
ة َدُفًْرا ًً ف سػٌكل   يفػى كػؿ اسػتطاعل كػؿ العػدؿ بيػيهف"  [129 ?اهجكهةء] { رَِظي ألٌف اإليسػاف كا 

 كػؿٌ  تجػكركا{ تىًميميػكا فىػف} لبييهٌف في القسـ لـ يقدر اف يسٌكم بييهٌف في الحٌب كالمفاكهل كالمطايبل
كها}بعضػهٌفل  عػف كتعرضػكا بعضػهفٌ  عمى تقبمكا بأف الجكر  كػالمكلى اك كالمعتػٌدة تترككهػا{ فىتىػذىري
كػاف رسػكؿ "قالػت: حيػث عاأ ػل رضػي اهلل عيهػا حػديث السػيدة زلػى  كهػك بهػذا ي ػير ل(2)عميها "

المهـ هذا قسمي فيما اممؾل فػف تمميػي فيمػا تممػؾ "اهلل  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ يقسـ فيعدؿل كيقكؿ: 
ْا}: سػػبحاي،ل فػػي معػػرض بيػػاف معيػػى قكلػػ، (3)"يعيػػي القمػػب لك  اممػػؾ ُقهه َ  َواته َ  إِنه  اَّلله ُٓ  اَّلله  رَسِيهه
 معيػػى فػي كالٌتحػذير الٌزجػػرل لتأكيػد الحسػاب سػرعل يبػيف اإلمػاـ: "ذكػػر [4 ?اهًةاههؽة] {احْلَِكههةِب 

 اليبي  ٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـ حديثزلى ي ير  كهك بهذا (4)عٌذب" الحساب في يكقش الجزاقل كمف
: "  فت، بعض في يقكؿ كسمـ عمي، اهلل  مى اليبي "سمعت: قالت المركم عف السيدة عاأ لل

 اف: " قػػاؿ اليسػػير  الحسػػاب مػػا اهللل يبػػي يػػا: قمػػت اي ػػرؼل فممػػا"  يسػػيرنا حسػػابنا حاسػػبيي المهػػـ
 ي ػػيب مػػا ككػػؿ همػػؾل عاأ ػػل يػػا يكمأػػذ الحسػػاب يػػكقش مػػف زيػػ، عيػػ،ل فيتجػػاكز كتابػػ، فػػي ييظػػر

 كمػفل كفي ركايل الب ارم كمسمـ: "(5)" ت كك، ال ككل حتى عي،ل ب، كجؿ عز اهلل يكفر المؤمفل
ػػٌذب" الحسػػاب فػػي يػػكقش فظػػ، لمسػػيل   لكػػف هػػذا يػػدلؿ سػػعل معرفتػػ، كحكلػػـ يبػػيف ايػػ، حػػديثل (6)عي

 .اليبكيل فهي عمى لساي،

 :سػبحاي، الحؽا في ا يل بحديث ليزيد مف تكضيح ا يل: فعيدما يتحدث عف قكؿ يعمؿ امرن  - 7
َر } َٕ ُ  َذَج رِْض  ِِف  َحجَْعُر  ُغَؿاثًة اَّلله

َ
ُُ  اْْل َْارِي يَْف لَ  هُِيِيَ َْْءةَ  يُ ِػيُِ  َق

َ
َضـُْت  َويْوََذة يَة قَةَل  أ َٔ

َ
نْ  أ

َ
ُزْنَ  أ

َ
 أ

َؾا ِيسَْن  َوارِيَ  اهُْغَؿابِ  َِ
ُ
َْْءةَ  فَأ ِخ  َق

َ
ْوَجطَ  أ

َ
ٌَ  فَأ  ًمفى } يقكؿ اإلماـ:  ار [31 ?اهًةاؽة] {اجلهةدِِييَ  ِي

                                                           

 (553/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 ( 4/274/4894ج/السيف ) لل كابك داكد(4/2000/2587)جال حيح  لييظر الحديث: مسمـ

 (531/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
ابػك  (2253/ 1416/ 3) ج الػدارمي الدارميل سيف (321/7937/ 13)ج المسيد ييظر: احمد بف حيبؿل (3)

 ( 242/2134/ 2) ج داكدل السيف
 (652/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (4)
  (260/24215/ 40ج)ييظر: احمد بف حيبؿل المسيد (5)
 (2204/2876/ 4) ج مسمـ  حيحو (112/6536/ 8)ج الب ارم ييظر:  حيح (6)
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ٌيمػا عمػى{ الٌياًدًميفى   عميػ، كسػٌمـ: "اػفث   تقبػؿ تػكبتهـ: لػـ تيفعػ، الٌيدامػل لقكلػ،  ػٌمى اهلل قتمػ،ل كا 
اإلمػاـ يعمؿ  (1)كحدها" الٌيدامل اك يبٌيل قتم، اك يبي ا قتؿ كمف القتملزبميس راس الكفرة كقابيؿ راس 

اػػفث   تقبػػؿ تػػكبتهـ: زبمػػيس راس " هػػذا اليػػدـ مػػف القاتػػؿ بحػػديث اليبػػي  ػػٌمى اهلل عميػػ، كسػػٌمـ:
يمػا  ل لكف الحديث لـ  يػرد بهػذ (2)"ا اك قتم، يبييبي  الكفرةل كقابيؿ راس القتملل كمف قتؿ  الركايػل كا 

 عبػػد عػػف كاأػػؿل ابػػي عػػف عا ػػـل حػػدايا ابػػافل حػػدايا ال ػػمدل عبػػد : "حػػداياكرد فػػي مسػػيد احمػػد
 اك يبيل قتم، رجؿ القياملل يكـ عذابنا الياس ا د: " قاؿ كسمـل عمي، اهلل  مى اهلل رسكؿ اف اهللل
مػاـ يبينػال قتؿ  اهلل زضػب ا ػتد" ل ككرد فػي  ػحيح الب ػارم:(3)" الممامػيف مػف كمماػؿ للضػفل كا 
 .(4)كسمـ" عمي، اهلل  مى اهلل رسكؿ كج، دمى مف عمى اهلل زضب كا تد يبيل قتم، مف عمى

احاديػػث تػػدؿ عمػػى معيػػى كاحػػد كلكػػف فػػي امػػاكف م تمفػػل: قسػػـ احاديػػث فضػػؿ اإلمػػاـ يػػذكر  -8
ٌْ ِِف }رةل فعيػدما ي ػؿ زلػى قكلػ، تعػالى: السجكد كسجكد التفكة عمى مكاطف كايػ ِ يَْكهُضُؽ َيه َوَّلِلّ

ْى ثِةهُْغُؽّوِ َواآْلوةلِ  ُّ
ُ الل ِّ ًْْعً َوَكؿِْةً َو ََ رِْض 

َ
ًةواِت َواْْل ؽ] {الكه ا عػف رسػكؿ ل يػذكر حػديان [15?الٔؿ

 سػػجد كجهػػي"اهلل  ػػٌمى اهلل عميػػ، كسػػٌمـ: كػػاف رسػػكؿ اهلل  ػػٌمى اهلل عميػػ، كسػػٌمـ يقػػكؿ زذا سػػجد: 
هَؽيَْة َواِْصَذبَيَْهة إِذا ُتهذْم ?}الحؽ سبحاي،عيد قكؿ ك ل (5)"لمذم  مق،ل ك ؽ سمع، كب ر  َِ  ٌْ ه ًه َوِم

ؽاً َوُبِسيًّة وا ُقضه ٌِ َػؿ  ِّْى آيةُت الؿهسْل يْ
وَ حػديث ابػي هريػرة رضػي اهلل  اإلمػاـ يكرد .[58?مؿيى] {َٔ

جدل اعتػزؿ ال ػيطاف يبكػي كيقػكؿ: امػر زذا قػرا ابػف آدـ السػجدة فسػ" عي،ل عي، عمي، السفـ قػاؿ:
  .(6)"ابف آدـ بالسجكد فسجدل فم، الجيلل كامرت بالسجكد فع يت فمي اليار

 ماػاؿ ذلػؾ: مػا ركم عػف اليبػٌي عميػ، الٌسػفـ: لكيهػا قميمػلل بأحاديث ضعيفلل است هد اإلماـ – 9
كذلػؾ فػي  ل(7)"قكا ابػدازف لربكـ يفحات في اياـ دهركـل فتعرضكا لهال فعسى اف تػدرككـل فػف ت ػ"

                                                           

 (562/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 لـ يقؼ الباحث عمى هذ  الركايل في متكف األحاديث. (2)

 (413/3868/ 6مسيد ) جبف حيبؿل الييظر: احمد (3) 
 (102/4076/ 5 حيح الب ارم ) جالب ارمل ييظر:  (4)
احمػػدبف حيبػػؿل  ييظػػر الحػػديث: (151/ 2عبػد القػػاهر الجرجػػاييل درج الػػدرر فػػي تفسػػير القػرآف العظػػيـ ) ج (5)

 كهك حديث  حيح. (60/1414/ 2) ج داكد ابي ابك داكدل سيف (21/25821 /43) المسيد
  (1182/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (6)

  (445/9713/ 15)ج المسيد احمد بف حيبؿل ييظر:
 (144/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (7)

 .ضعيؼ حديث كهك (19/233/519)ج الكبيرالمعجـ  الطبراييل ث:ييظر الحدي
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ُْقَف }تفسير قكؿ اهلل تعالى:  ِصُؽ رِيَط يُ
َ
ْقهف] {إِّّنِ َْل يست ػهد بأحاديػث مكضػكعل: كمػا  [94?ي

رِْض }فػػي سػػكرة اليػػكر كعيػػد تفسػػير معيػػى اليػػكر فػػي قػػكؿ اهلل تعػػالى: 
َ
ههًةواِت َواْْل  {اَّلُل ٍُههُْر الكه

 يػػػكرم احػػػرؽى  افٍ  اسػػػتحي كاىيػػػا ييػػػكرم ال  ػػػٍيبي  "المكضػػػكع: القدسػػػي ل يػػػكرد الحػػػديث [35?اجلهههْر]
ِّياً }ككذلؾ يكرد ق ل الوراييؽ عيد تفسير  قكؿ اهلل تعالى:  ل(1)بيارم" َّ ٍْٕي  ْى بِلَ ُّ ٌُ ْٕ ْْ َكَن َب َ  {َول

جْلَةهُ  إٍِهة}?ل كفي قكؿ الحؽ سػبحاي،[88?اْلرساء] ـَ ٍْ
َ
َؿبِيًّة قُْؿآًٍة خ وهُسىْ  َٔ َٕ قِوُْنَ  هَ ْٕ ْقهف] {َت  [2 ?ي

ٍليػػا ي  ًزٌيػػا}اإلمػػاـ يقػػكؿ  ًبي ػػا}م ػػدر  اك القػػراقةل مػػف اسػػـ{ قيٍرآيػػان }الكتػػاب  زلػػى عاأػػد الضػػمير{ اىٍيزى { عىرى
 فهػػك بالعربيػػل تكمػػـ مػػف كػػؿ كلكػػف كالػػدل بػػاب ليسػػت العربيػػل "زفٌ : الٌسػػفـ عميػػ، قػػاؿ العػػرب بموػػل

الكػػريـل يبػػيف ل امػػا فػػي حػػديث اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي عػػف اإلعجػػاز فػػي القػػرآف (2)عربػػٌي"
ٌِ  قُنْ } اإلمػاـ:" ِ هِخ  هَهه َٕ ًَ نْهُف  اْصَذ ٌ   اْْلِ ه قػاؿ الفػراق: لػأف بػف مرفػكع  ألٌيػ،  [88 ?اْلرساء] { َواجْلِ
كفيها  د لل عمػى اٌف مػا القػى ال ػيطاف فػي سػكرة  ا.ين ا{ معي}ظىًهيرن ل كقد جـز بعض القٌراق كاليميف
 فاعل ترتجىل  لـ يكف بماؿ القرآف عمػى مػا فيػ، ل ميهٌف (3)كهك قكل،: تمؾ الوراييؽ العمى .اليجـ

مف الف احل كالجزالل كالجرياف عمى لساف ذم الرساللل كالتباس، بالقرآف عيد اهؿ المقالل زلػى اف 
ٍىْث}يس ، اهلل تعالى بقكل،: 

ُ
َلُؿ َوَلُ اْْل هَُسُى اَّله

َ
هىى ،خ ًِ ٌح  ًَ  [22 - 21?اجلضهى] {دِوَْك إِذاً قِْك

ـّىخ باإليكار السابؽل كهك قكل،: }فاٌت ؿ هذا الياس ُٕ ْحُذُى الاّلَت َواهْ
َ
فََؿخ
َ
ْػؿى ،أ

ُ
  {َوَيَةةَ اثلّةثِلََح اْْل

 يتبػػٌيف فيػػ،  ػػدر الكػػفـ زليػػ،ل كايفػػتح عػػكار زجػػارة ال ػػيطاف لديػػ،ل ل ات ػػا ن [20 - 19?اجلضههى]
 عمي، ليبيا عف المكضكع الحديث في ل هذا(4)"كاستقامت دعكل اإلعجاز مف بعد ما كادت تميؿ

 قكلػ، بعػد الػيجـل سكرة في الٌسفـل عمي، اليبي لساف عمى الكفـ ال يطاف زلقاق ق ل في الٌسفـل
ْحُذىُ }: تعالى

َ
فََؿخ
َ
ى الاّلَت  أ ـّ ُٕ ْػؿى اثلّةثِلَحَ  َوَيَةةَ   َواهْ

ُ
 ال ػيطاف اف حا ميها [20 - 19?اجلضى] {اْْل

 ل آلهػػتهـ عمػػى الايػػاق فيهػػا كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى اليبػػي لسػػاف عمػػى كممػػاتو  قراقتػػ، اايػػاق فػػي القػػى
ابات  مػف الق ػل هػذ  فيػ، رد كتابنػا األلبػايي الػديف يا ػر ال ػيخ الػؼ كقد اهللل عيد لها ال فاعل كا 

                                                           

 .مكضكع كالحديث( 1/64/1108ع اـ ال بابطيل جامع األحاديث القدسيل)ج ييظر الحديث: (1)
 (119/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 

ف تيميػػل فػػي "ا قتضػػاق": هػػذا حػػديث ضػػعيؼل ( كقػػاؿ عيػػ، ابػػ407/ 21ييظػػر: ابػػف عسػػاكرل تػػاريخ دم ػػؽ )ج
 (325/926/ 2ككأي، مركب. كقاؿ األلبايي: ضعيؼ جدنال سمسمل األحاديث الضعيفل ) ج

 الوراييؽ جمع زريكؽ طاأر اسكد مف طير الماق طكيؿ العيؽ.  (3)
 ( 310 – 308/ 3ابف كايرل التفسير ) جك ( 287/ 10ييظر: ابف ميظكرل لساف العرب )ج

 (227/ 2القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج عبد (4)
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: (1)بأحاديػػػث مرسػػػملاإلمػػػاـ يست ػػػهد ك  (.الوراييػػػؽ ق ػػػل ليسػػػؼ المجػػػاييؽ ي ػػػب) سػػػما  ا ػػػمهال
َّةِس ِإَونه رَ }? عف ابف المسيب قاؿ: لما يزلت فمافن  و َيْغفَِؿةٍ لِو ؽ]اآليح  {بهَك ََّلُ ل قاؿ عمي، [6?الٔؿ

ككػذلؾ  ل(2)"لك  عفك اهلل كتجاكز  ما هيأ احدا عيشل كلك  كعيد  كعقابػ،  ٌتكػٌؿ كػؿ احػد"الٌسفـ: 
يُ  َوْؽُركَ }في قكل، تعالى:  ٌِ   .[97?احلضؿ] {يَ

احػدهمال فاإلمػاـ كمػا اعتمػد كاحػدة  ليػدلؿ كيكضػح  اكار مف حديث عمى معيى آيػل يذكر - 10
: ففػػي تفسػػير  قػػكؿ عمػػى تفسػػير القػػرآف بػػالقرآف است ػػهد بالحػػديث بأيكاعػػ، سػػكاق ضػػعيؼ اك حسػػف

ٌْ  }: الحؽ سبحاي، ًَ نْ  َرّبُِِ  هَِقةءَ  يَؿُْصْ ََكنَ  َذ ًَ ْٕ اًل  فَوَْي ًَ َظهًؽا َرّبِهُِ  ثَِِٕجهةَدةِ  يرُْشِهكْ  َوَّل  َوهةحِلًة َخ
َ
 {أ

سبب يزكؿ ا يلل فإي، يذكر حديايف ليؤكد اف معيى ا يل اإلماـ  يفاف يبكبعد  [110 ?المّف]
: عف سػهؿ بػف سػعد السػاعدم ما ركم عف :ولاأل ل هك ما جاق في سبب اليزكؿل كالحديااف هما
المؤمف يٌيت،  ير مف عمم،ل كعمػؿ الميػافؽ  يػر مػف "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ: 

 ز  سػار فػي قمبػ، سػكرتافل فػإف كايػت كلػيس مػف مػؤمف يعمػؿ عمػفن  يٌيت،ل ككؿ يعمؿ عمى ييتػ،ل
عػف ابػي سػعد بػف ابػي فضػالل األي ػارم قػاؿ:  والحديث اآلخـر:ل (3)"األكلى هللل فف تهدـ ا  ػرة

زذا جمع الياس يـك القيامل ليـك   ريب في، يػادل "سمعت رسكؿ اهلل  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ يقكؿ: 
عممػػػ، هلل احػػػدال فميطمػػػب اكابػػػ، عيػػػد زيػػػر اهللل فػػػإف اهلل ازيػػػى  مػػػؿميػػػاد: مػػػف كػػػاف ا ػػػرؾ فػػػي ع

 .(5)ل كالاايي عيد األلبايي حديث حسف(4)"ال ركاق عف ال ريؾ

                                                           

المرسؿ: هك الحديث الذم سقط مف سيد  ال حابي ماال، قكؿ: سعيد بف المسيب كاماال، مف التابعيفل قػاؿ  (1)
رسػػػػكؿ اهلل  ػػػػمى اهلل عميػػػػ، كسػػػػمـل بحػػػػذؼ ال ػػػػحابي الػػػػذم ركل عيػػػػ،ل كالحػػػػديث المرسػػػػؿ مػػػػف ايػػػػكاع الحػػػػديث 

 الضعيؼ.

  (149/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 
 احاديػث ت ػريج) األسػفار حمؿ عف كابك الفضؿ العراقيل المويي (285 /9)ج القرطبيل التفسير: ييظر الحديث

 (181 /4)ج( الديف عمـك زحياق
 (1164/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (3)

 عػف   ي ػح ضػعيؼ كهػك حػديث(  255-3)الحميػل  يعػيـل ابػك ك(  185-6) الكبير المعجـ ييظر: الطبراييل
 (1/861/5977) ج الجامع ضعيؼ في اهلل رحم، األلبايي ال يخ ضعف، كقد كسمـ. عمي، اهلل  مى اهلل رسكؿ
 (262/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)

  (1406/4203/ 2) ج ك ابف ماجلل  السيف (15838 /161/ 25)جبف حيبؿل المسيد  احمد ييظر :
 (145/482/ 1) جييظر: األلباييل  حيح الجامع ال وير  (5)
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 :الشعر -3
عيايل زير قميمل بالٌ كاهد الٌ عريلل كقد است هد بها  لإلماـ عبد القاهر الجرجايي كايت     

  .البفزيلك  عمى المساأؿ الٌيحكٌيل كالٌ رفٌيل كالٌموكٌيل

 االستشياد بالشعر ألغراض نحوية:

ىْ  َية}في قكل، سبحاي،: ي تار اإلماـ      ُِ  ٌَ ةّرِي ٌَ ِ ٌْ  ثُِِ  ث َظؽٍ  يِ
َ
ِ  بِإِذْنِ  إِّله  أ  ?ابلقؿة] {اَّلله

ما} مذهب الب رييف في زيادة مف فيقكؿ:" [102  الٌضرٌ   زلحاؽ: كالٌضرٌ { ًبضار يفى  هيـٍ  كى
 في الٌيفعل كالهاق: كيقيضهما اليق افل معيى كفيهما كالمكرك ل لبؤسا كهما بالٌ يقل كالٌضرر

 اد ؿ اٌي، ز  احدنال ب، بضاٌريف هـ كما: ب،ل كتقدير  يفٌرقكف عٌما اك الٌسحرل عف كيايل{ ًب،ً }
ٌْ  يَؿاُزىْ  َِنْ }: قاؿ كما لمتأكيد[ مف] َظؽٍ  يِ

َ
 [البسيط مف: ]ال اعر كقاؿ ل[127?اتلْبح] {أ

معيػػى" قىػػاؿى الككفي ػػكف همػػا مايي ػػاف لفظنػػا كى ػػا )كػػف ككمتػػا( فاسػػماف مفػػرداف مق ػػكراف كى "كػػف" ل (2)"كام 
ك"كمتػػا" اسػػماف مفزمػػاف لإلضػػافلل كلفظهمػػا مفػػردل كمعياهمػػا مايػػىل كلػػذلؾ اجيػػز فػػي ضػػميرهما 

 عتبار المعيى فيايىل كاعتبار المفظ فيفردل كقد اجتمعا في قكل، "مف البسيط":ا

ٍْبِيهةَء اَّللِ }: الحػؽ سػبحاي،كفي تفسير  قكؿ 
َ
ك)لػـ( اداة "يقػكؿ:  [91?ابلقهؿة] {قُْن فَوَِى َتْقُذوُهَْن خ

لطمب الحٌجلل كهك في األ ؿ )لماذا(ل كتقدير : ألجؿ اٌم  يق ذلؾ الفعؿ كذلػؾ القػكؿل كيظيػر  
{: رفع عيد الكساأي لحذؼ  اليا بل تقدير : اف   .}(4)"في ا  ت ار: )عـٌ( ك )مـٌ(   تىٍعبيديكفى
 يعبدكا ل كاي د: ]مف الٌطكيؿ[

                                                           

 (254/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 تل بدؿ )اعيت(.( كفي،: عيٌ 14البيت لميابول الذبياييل الديكاف )ص  

 (398/ 1ابك البقاق العكبرمل المباب في عمؿ البياق كاإلعراب ) ج (2)
 (56/ 1األ مكييل  رح األ مكيى أللفيل ابف مالؾ ) جييظر:  (3)
 (198/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)

 أســـــــائُميا   …   ُأصـــــــْيالًنا فييـــــــا وقفـــــــتُ 
 

 (1)أَحــــدِ  مــــن  بــــالّربعِ  ومــــا جواًبــــا أعيــــتْ  
 

 
 

 
 

 
 

ـــــــا  كالُىَمـــــــا ِحـــــــين جـــــــد  الَجـــــــرُي َبْيَنُيَم
 

ــــــــا وكــــــــاَل َأْنَفْيِيَمــــــــا رَابــــــــي  ــــــــْد َأْقَمَع  (3)َق
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ْخُجؽُ } يظيػر :
َ
ُمُؿوّ ِ أ

ْ
َذَغْيَ اَّللِ دَأ

َ
ُُنْ تَْكَذْمِثُ }ل كقكلػ،: [64?الـمؿ] {أ ًْ كفػي  .[6?اهًهّؽزؿ] {َوّل َت

 احد اقػكاؿ الفػٌراق  اٌيػ،  بػر بمعيػى اليهػيل ككػكف ال بػر بمعيػى اليهػي  كككيػ، بمعيػى األمػر ]فػي
ٌه قكل، تعالى[: } ُِ ْوّلَد

َ
ٌَ أ ْٕ ًِ ْاِداُت يُْؿ ْ َػْؾٍَة ِإَوذْ  } ل كلهذا قرا ابٌي:[233?ابلقؿة] {َوال

َ
 ثَِن  ِييَسةَق  أ

انِيَن  ُْٕجُؽونَ  َّل  إرِْسَ َ  إِّله  َت كفي قكل، ا  ر: جكاب القسـل زذ الميااؽ هػك العهػد  [83 ?ابلقؿة] { اَّلله
 .(1)"المكٌاؽ  باليميف

تٌػى}اإلماـ طػكيفن عيػد بعػض األلفػاظ ماػؿ: )حتػى( فيقػكؿ: "يقؼ       تػد ؿ( حتػى{ )تىت بًػعى  حى
 المبالوػػػلل  بمعيػػػى كالعطػػػؼ ل(كػػػي) يحػػػك كالتعميػػػؿ ل(زلػػػى) يحػػػك الوايػػػل: معػػػاف لافاػػػل الكػػػفـ فػػػي

. باألسػػماق كالعطػػؼ باألفعػػاؿل م تٌ ػػل كالتعميػػؿ جميعنػػال كاألفعػػاؿ األسػػماق عمػػى تػػد ؿ  فالوايػػل
ذا  يطػكؿ فعػفن  قبمهػا رايػت متػى: كجهػاف ذلػؾ كفػي مي ػكبل اك مرفػكع فهك مضارع فعؿ هاكلي كا 
 كا سػػتقباؿ الماضػػي فػػي األٌكؿ الفعػػؿ حكػػـ حكمػػ، مضػػارع فعػػؿ كبعػػدها مابتنػػال اك ميفي ػػا يكاػػر اك

ٌتى: }تعالى اهلل قاؿ ل(اف) بتقدير فاي ب، ل تىت ًبعى  حى ـٍ ْا} :كقػاؿ{ ًمم تىهي   {الؿهُقهُْل  ُقهَْل حَ  َظهّت  َوُزلْـِلُه
ىْ } ?وقهةل [214?ابلقؿة] ُِ ََهحٌ  دَُسهْنَ  ّل َظهّت  َوقهةدِوُْ  مػف: ]ال ػاعر كقػاؿ .[193?ابلقهؿة] {فِذْ

 [الطكيؿ

طالتػػػ،ل الفعػػػؿ تػػػرداد المػػػراد ألفٌ  ف. األٌكؿ عػػػؿالف حكػػػـ فػػػي الاػػػايي الفعػػػؿ فيكػػػكف كا   الفعػػػؿ كػػػاف كا 
 بعػػد(  )  ب الميفػػيٌ  عمػػى قياسػػا حسػػفل فرفعػػ،(  ) مكػػاف( لػػيس) كحسػػيت ل( )  ب ميفٌيػػا المضػػارع

ّلّ }: قكلػ، يحػك ل(  اف)
َ
ُٓ  أ ِّىْ  يَؿِْص ّلّ } [89?َُ] {إحَِلْ

َ
ََحٌ  دَُسْنَ  أ  رايػت ل كمتػى[71?اهًةاهؽة] فِذْ

 الماضػي فػي قبمهػا مػا حكػـ حكمػ، يكػف لـ فعفن  بعدهاك  كالكارةل الطكؿ معيى في، ليس فعفن  قبمها
 ألفٌ  ميػػؾ  قريبنػػا اكػػكف حتػػى جأػػت :قكلػػؾ يحػػك فارفعػػ، األٌكؿ لفاعػػؿ الفعػػؿ كػػاف اك كا سػػتقباؿل

ػال ز  يقػع   الحػاؿ  كفعػؿ فيهػال ايت حاؿ اك مضت حاؿ فعؿ زٌما( حتى) بعد الفعؿ  فػإف مرفكعن

                                                           

 (189/ 1رآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير الق (1)

ــــــــذا أالَ  ــــــــر الزا ِجــــــــِري أيُّي  ىالــــــــَوغَ  أحِ 
 

 
 

ـــــَيدَ  وأنْ    ُمْخِمـــــِدي َأْنـــــتَ  َىـــــلْ  الَمـــــذ اتِ  أْش
 

 
 

 خيِمنــــــــا ألــــــــوانَ  الــــــــّروعِ  يــــــــومَ  وتنكــــــــرُ 
 

 
 

 أشــــقرا الجــــون تحســــبَ  حّتــــى الــــّدمِ  مــــن 
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ذا كليهػػا اسػػـ لويػػر فاعػػؿ األٌكؿ فاي ػػب، اك ا الفعػػؿ كػػاف رفعػػ،ل كاكاػػر الٌيحػػكٌييف عمػػى الٌي ػػب. كا 
 .(1)فهك معرب بإحدل الحركات الٌافث" 

 االستشياد بالشعر ألغراض صرفية:

 بييهػػال فيمػػا تتعاقػػب التػػي الٌ ػػرفٌيل الٌ ػػيغ مػػف اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي عػػددنا ذكػػر     
 بمعيى( فعيؿ) مجيق عف تحٌدث لكتابا بدايل في ا ستعاذة عمى كفم، ففي المعيىل في كتتٌفؽ

ل بمعيػػػػى: "الػػػٌرجيـ: فقػػػػاؿ ل(مفعػػػكؿ)  يػػػػرجـ ألٌيػػػ، بػػػػذلؾ سػػػٌمي المقتػػػػكؿل بمعيػػػى كالقتيػػػػؿ المرجػػػـك
 فػػي( بػػديع) عػػف حدياػػ، عيػػد( مفعػػؿ) ك( فعيػػؿ) تعاقػػب كذكػػر .(2)كي ػػتـ" يمعػػف ألٌيػػ، اك بالٌ ػػهبل

ُٓ }: تعالى قكل، ًةواتِ  ثَِؽي رِْض  الكه
َ
ال الٌ عر مف ببيت ل، كاستدؿٌ  ل[117?ابلقؿة] {َواْْل : فقاؿ ايضن

 :قاؿ كاألليـل كالٌسميع المفعؿ بمعيى "فعيؿ

بيػي  [54 ?ابلقهؿة] {هَِقِْْيهُِ  ُمهَْى  قَهةَل  ِإَوذْ } كعف الجمكع التي   كاحد لها مف لفظهال يقكؿ :
{ تقػدير : ل زسراأيؿ كالقكـ: اسـ لمجماعل   كاحد ل، مف لفظ،ل يطمؽ عمى العقػفق  اٌ ػل }يػا قىػٍكـً

ا مػػف )المػػٌف( كػػاف  ػػيأن ل "ك(4)"يػػا قػػكميل ز  اٌيػػ، اكتفػػى بكسػػرة المػػيـ عػػف اليػػاقل كمػػا تقػػكؿ: يػػا ربٌ 
مف لفظػ، عيػد األ فػشل كقػاؿ  ا ي ب، الٌسمايىل ك  كاحد ل،)الٌسمكل( كاف طيرن كجيس الٌتريجبيفل 

 العسؿل كقاؿ: ]مف الطكيؿ[ ال ميؿ: الكاحد: سمكاةل كيقاؿ: الٌسمكل:

                                                           

 (234/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (80/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 ( 232/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

 (140 )صالديكاف ييظر:البيت لعمرك بف معدم كرب 
 (156/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(4) 
 ( 158/ 1) ج الم در السابؽ (5)

 (158 /1) جديكاف الهذلييفييظر: ذؤيب الهذليل  يبالبيت أل

ــــــــــِميُع  الــــــــــد اعي َرْيَحاَنــــــــــةَ  َأِمــــــــــنْ   الس 
 

ــــــــــــَؤرِّقُني   .(3)ُىُجــــــــــــوُع  وَأْصــــــــــــَحاِبي ُي
 
  

 
 

ْنــــــــــــُتمُ  َجْيــــــــــــًدا ِبــــــــــــاهللِ  َوَقاَســــــــــــَمَيا   أَل
 

ـــــذُّ   ـــــنَ  أَل ـــــْمَوى ِم ـــــا ِإَذا الس  ـــــوُرَىا  َم  (5)َنُش
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 االستشياد بالشعر ألغراض لغوية:

ٌَ }: الحؽ سبحاي، ؿامامل عمى الٌترادؼ في قك  عدةذكر ي     رِْض ُيْفِكهِؽي
َ
ْْا ِِف اْْل َسه ْٕ  {َوّل َت

كجمػع المفظػيف فػي معيػى كاحػد يهايػل فػي  لكعاي يعاى كعاث يعيث: افسػد": يقكؿف [60?ابلقؿة]
ْوزةنِ }البفزلل كقكل،: 

َ
ٌَ اْْل ْا الؿِّْصَف ِي ْهٌ يََْْيهٍِؾ ُمْكفَِؿةٌ }ل كقكل،: [30?احلش]اآليح  {فَةْصَذجُِج  {وُُص

ىْ }ل كقكل،: [38?ٔبف] ُِ ْا ْى َوََنْ ُِ ُٓ رِسه ًَ ٍّة ّل نَْك
َ
ْم ََيَْكُجَْن خ

َ
ـػؿف] {أ   ل كقاؿ ذك الٌرٌمل:[80?ال

َٔ يقكؿ الحؽ سبحاي،: } َى اَّلل   َٕ جْ
َ
ٌَ خ ِي َٓ اَّله َؽاءَي َّ يقَِي َوالن  ّؽِ ٌَ اجلهبِّيَِي َوالّىِ يِّْى ّيِ

 [69 ?اهجكةء] {وَ
هُْْت } ?ويف قْل ًَ ْ ُقهَْب ال ْٕ ه َح َؽاء إِذْ َظَْضَ َّ ْم ُلَُذْى ُم

َ
جػاق الم ػترؾ فػي لفػظ  ل(133 ?ابلقهؿة) {أ

 ل حيث است دـ في ا يل األكلى بمعيى القتمى في سبيؿ اهلل كهك جمع مأ كذ مػف ا ػؿ( هداق)
المفرد  هيد. ام ا في ا يػل الا ايي ػلل فقػد اسػت دـ بمعيػى حضػكر اك  ػهكدل كهػك جمػع مػأ كذ مػف 
ا ػػػؿ المفػػػرد  ػػػاهد. كيػػػدؿف عمػػػى المعيػػػى األكؿ فػػػي ا يػػػل األكلػػػى الكممػػػات المجػػػاكرة : الي بيػػػيفل 

ػػالحيف. بييمػػا يػػدؿف عمػػى المعيػػى ا  ػػر فػػي ا يػػل الا ايي ػػلل  ػػديقيفل كػػذا ال   كممػػات ماػػؿ: اداة ال  
ٌيمػا سػٌمكا  ػهداق ا سػتفهاـ كحضػكر المػكتل يقػكؿ اإلمػاـ: { اسػتعييكا بػملهتكـل كا  ـٍ }كىايٍدعيكا  يػهىداقىكي

لػػزعمهـ اٌيهػػـ ي ػػهدكف مػػا قػػدر لهػػـ مػػف ال يػػر كال ػػر فيقػػدركف عمػػى توييػػر ل اك ي ػػهدكيهـ عيػػد 
ننِهه َ }احتيػػاجهـ زلػػيهـ فيي ػػركيهـل كقكلػػ،:  َ َُ  ٌَ ْحهه

َ
ل كيقػػكؿ (2)عمػػى زعمهػػـ" [62?اهقىههه] {خ

ـٍ كيٍيػػتيـٍ  يػػهىداقى{ )اـ( بمعيػػى الػػؼ ا سػػتفهاـ  عمػػى كجػػ، اإليكػػارل كمػػا قػػاؿ ال ػػاعر: ]مػػف  ػػا:}اى ايضن
 الكامؿ[

كليس بمعيى )بؿ(  ألٌف ما يجيق مف بعد )بؿ( يجػيق محٌققػال كلػـ يػرد بػ، التحقيػؽ ههيػا  ألٌيهػـ 
لـ يككيكا  هداقل ك  يقاؿ: اابت   هكدهـ كاراد ب، آباقهـ  ألٌي، لك كاف كػذلؾ لقػاؿ: زذ قػاؿ لكػـ 

، مرتٌػب عمػى اسػتفهاـ مضػمرل فيكػكف تقػدير : ما تعبدكف مف بعػدمل كلػـ يقػؿ: لبييػ،. كيحتمػؿ اٌيػ
                                                           

 (185/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر عبد القاهر الجرجاييل درج (1)
 (122/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج جاييلالجر  القاهر عبد(2) 

  لَعــــــــُس  ُحــــــــو ةٌ  َشــــــــَفَتْيَيا ِفــــــــي َلْمَيــــــــاءُ 
 

ــــي  ــــاتِ  َوِف ــــي المِّث ــــا َوِف ــــَنب َأْنَياِبَي  (1) " َش
 

 
 
  

 
 

ـــــــــــــُروَدتانِ  وَعَمْييمـــــــــــــا ـــــــــــــاُىما َمْس  َقَ 
 

ــــــــــــــــواِب  صــــــــــــــــنع أو داود  ــــــــــــــــعُ  الس   ُتب 
 
  

 
 

 بواِســــــــــٍط  رأيــــــــــتَ  َأمْ  َعيُنــــــــــكَ  َكــــــــــَذَبْتكَ 
 

بــــــــابِ  ِمــــــــنَ  الَظــــــــالمِ  َغَمــــــــَس    خيــــــــاال  الر 
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ا هدتـ ك ٌيل زبراهيـ اـ كيػتـ  ػهداق زذ حضػر يعقػكب المػكتل كمٌمػا يقػٌرب هػذا التأكيػؿ زيكػارهـ 
) ػػهدكا(: فيػػ، معيػػى اليػػزكؿ كال مػػؽ    ال كتحػػريفهـ الكمػػـ فػػي المكضػػعيف جميعنػػال فاألمػػريف جميعنػػ

ريي بميزلػػل: حضػػر عيػػدمل فيكػػكف عبػػارة عػػف ألٌف الحاضػػر يسػػتعمؿ بػػإزاق البػػادمل كقكلػػؾ: حضػػ
. كيقػػػكؿ: "} يػػػهىداقى{ "جمػػػع  ػػػهيد". ك ػػػهادتهـ يػػػكـ القيامػػػل عمػػػى الكفٌػػػار بتكػػػذيب (1)القػػػرب فقػػػط"

األيبياق عمػيهـ الٌسػفـل لمػا عػاييك ل اك ابػت عيػدهـ بػالكحيل اك عممػك  باإل بػار المتػكاترل كقيػؿ: 
ٌيما  اركا ك  .(2)ذلؾ   ألٌف كٌؿ يبٌي كاف يتمك "حٌجل عمى الياس عيد زجماعهـ. كا 

ػا م تمفػل بمعػاف يػأتي( اإلؿٌ )يكضح اإلمػاـ اف   اهلل كاسػـ كالٌذٌمػل كالعهػد القرابػل: هػي ايضن
ْا ّل}: تفسػػير  قكلػػ، سػػبحاي، اايػػاق فػػي ذكرهػػا اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي كقػػد كربكبٌيتػػ،ل  يَؿُْرُجهه
هحً  َوّل إِّلًّ  ذِهيُسىْ   ياػر ل اك  ػعر  العػربل كػفـ مػف ب ػاهد معيػى لكػؿٌ   ػهدكاست [8?اتلْبهح] {ذِيه

 :حٌساف قاؿ القرابلل: "اإلٌؿ": فقاؿ

 :قاؿ كالٌذٌملل العهد: كاإلؿٌ 

 .(3)زؿ" مف ي رج لـ هذا زفٌ  كيحكـ: الٌ ٌديؽ بكر ابك قاؿ كربكبٌيت،ل اهلل اسـ: كاإلؿٌ 

 االستشياد بالشعر ألغراض بالغية:

الحقيقػي زلػى معػاف ا ػرلل  الكضعي معيا  عف الم تمفل بأيكاع، ا ستفهاـ اسمكب ي رج    
{ ]البقػػػرة:عيػػػد تفسػػػير اإلمػػػاـ قػػػكؿ اهلل سػػػبحاي،: } ـٍ ـٍ تىٍعمىػػػ [ يقػػػكؿ: بمعيػػػى اإلابػػػاتل كقكلػػػ،: 107اىلىػػػ

لَْكُخ ثَِؿّبُِسىْ }
َ
ؿاف] {خ  [ل قاؿ جرير  ]مف الكافر[:172?أْل

                                                           

 (249/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (256/ 1) جالم در السابؽ (2) 
 (749/ 1) جالم در يفس،  (3)

 (77ديكاف جرير )ص :(ل ييظر222/ 1) جالم در يفس، (4) 

ــــــــــــُركَ  ــــــــــــنْ  ِإل ــــــــــــكَ  ِإن   َلَعْم ــــــــــــَرْيٍش  ِم  ُق
 

ــــــــــــإلِّ   ــــــــــــْقبِ  َك ــــــــــــنْ  الس  ــــــــــــاِم  رَْألِ  ِم  الن ع
 

 
 

 
  

 
 

 كأّنــــــــــُو لــــــــــْم َيَكــــــــــْن َبْيِنــــــــــي وبيــــــــــنكمُ 
 

 رعـــــــــــــــــى وال ِذَمـــــــــــــــــمُ إل  وال ُخمّــــــــــــــــة تُ  
 

 
 

 
  
 
 

ــــــــرَ  أََلْســــــــُتمْ  ــــــــن خي ــــــــبَ  َم ــــــــا َرِك   المطاي
 

ــــــــــــدى  ــــــــــــاَلِمينَ  وأْن  (4)راِح  بطــــــــــــونَ  الع
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: محتػػـر اٌيػػ، يطػػؽ لمٌػػذم كقكلػػؾ يقل ػػ   مكهػػكـ زلػػى ز ػػارة{ ال ػػًذم هػػذىا}يبػػيف اإلمػػاـ اف:"
هايػل تحقيػر مف اإل ارة كراق ما عميؾ ي فى الكفـل ك  مجاز مف كهك يحترمؾل الذم هذا مف  كا 
ػػا باإل ػػارة زليػػ، المسػػيد تعريػػؼ دكاعػػي كمػػف .الحاداػػل هػػذ  فػػي  ػػاض لمػػف  التعػػريض ق ػػد ايضن

 جريػػػرنا يهجػػػك الفػػػرزدؽ كقػػػكؿ لالحسػػػي باإل ػػػارة ز  عيػػػد  تتميػػػز   األ ػػػياق كاف السػػػامعل بوبػػػاكة
 :عمي، كيفت ر

في "يكضح اإلماـ التعبير اك العدكؿ بالضمير عف ا سـ الظاهر لمتعظيـ بقكل،: }كىهيكى اىٍهػكى
مىٍيً،{ ام: هٌيف عمي،ل قاؿ  ال اعر ]مف الطكيؿ[: عى

كقيػػػؿ: زلػػػى اإلعػػػادة اهػػػكف عميػػػ،ل ام: ايسػػػر مػػػف  لكالضػػػمير عاأػػػد زلػػػى األبػػػد اك اإلعػػػادة جميعنػػػا
ف كػػف األمػػريف عيػػد  كاحػػدل كقيػػؿ: الضػػمير عاأػػد زلػػى ال مػػؽ  البػػداقة فػػي  ػػكاطركـ كاكهػػامكـل كا 

الذم هػك الم مػكؽل كاهػكف مػف الهػكاف. ام: الم مػكؽ اهػكف عمػى اهلل مػف اف يعتديػ، فػي  ػفات، 
كيػذكر اإلمػاـ عبػد القػاهر الجرجػايي ا لتفػات مػف ل (3)العمىل كيتعٌرؼ ب، زلػى مػف قػٌدر لػ، الهػدل

ادة الجمػػع بمفػػظ كاحػػدل }قىًعيػػده قػػاؿ ابػػف عٌبػػاس: قعػػكد. كقػػاؿ الفػػٌراق: كيجػػكز زر المفػػرد زلػػى الجمػػع: 
ًِيَ }كقكؿ مكسى:  َ ل كيجػكز اف يكػكف كاحػدنا اكتفػي بػ، عػف [16?النهٕؿاء] {إٍِّة رَُقُْل َرّبِ اهْٕهةل

  احب،ل ام: قعيدافل كقكل،:

 ت ػػػبي،{ كيتًػػػبى  كىمػػػا}: "(المجمػػػؿ الت ػػػبي،) ال ػػػب، كجػػػ، عتبػػػاربا ي ػػػير اإلمػػػاـ زلػػػى الت ػػػبي،     
 جميػػػع مػػػف بػػػ، كالم ػػػٌب، الم ػػػٌب، كػػػكف يكجػػػب   الت ػػػبي، زذ كٌمهػػػال ال ػػػفات دكف الٌ ػػػياـ بمجػػػٌرد
َسنِ  اَّللِ  َِْٔؽَ  ِٔحىس َيَسَن  إِنه }: تعػالى اهلل قػاؿ الكجك ل ًَ هىْ  إِنْ }: كقػاؿ ل[59?ًٔؿان آل] {آَدمَ  َل ُِ 

                                                           

 (1378/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في لدررا درجعبد القاهر الجرجاييل (1) 
 (51ال افعيل الديكاف ) ص  (2)
 (437/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (588/ 2) ج الم در السابؽ (4)

 ِبِمـــــــــــْثِمِيْم  َفِجْئِنـــــــــــي آَبـــــــــــاِئي ُأوَلِئـــــــــــكَ 
 

ـــــــا ِإَذا  ـــــــا َجَمَعْتَن ـــــــرُ  َي ـــــــاِمعُ  َجِري  (1)" الَمَج
 

 
 

 
 

 
  

 
 

ــــــــى رجــــــــالٌ  ن أمــــــــتْ  أن أمــــــــوتَ  تمّن    وا 
 

 (2)فييـــــــا بأوحـــــــدِ  لســـــــتُ  ســـــــبيلٌ  فتمـــــــكَ  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

ــــــــــَمــــــــــبِ  نحــــــــــنُ   بمــــــــــا   نا وأنــــــــــتَ دَ ا عْن
 

ـــــــــــدكَ   ـــــــــــرأيُ  راضٍ  ِعن ـــــــــــُف " وال  (4)مختم
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  إِّلّ 
َ
ؿُْصْنِ  ًعدَ  َظّت }: كقػاؿ ل[44?اهفؿقةن] {ٍْٕةمِ ََكْْل ُٕ  ت ػبي، كيحتمػؿ. [39?يهف] {اهَْقهِؽيىِ  ََكهْ
ـي }بػػالكجكبل ك الكجػػكب ػػيا  مػػف: ]ال ػػاعر الطعػػاـل قػػاؿ عػػف اإلمسػػاؾ عػػف عبػػارة الموػػل فػػي{ ال  
 [البسيط

 حكايػل تعػالى اهلل قػاؿ السػككتل كعػف سػكيتل زذا الػٌريحل  ػامت: يقػاؿ البيتل في السككف كعف
ٌِ  ٍَههَؾرُْت  إِّّنِ }: مػػريـ عػػف  عػػف اإلمسػػاؾ عػػف عبػػارة: ال ػػرع كفػػي ل[26?مههؿيى] {َوههْْيةً  لِوههؿهسْل

 .(1) الٌيٌيل" مع المفطرات

ػػٍف ذىا ال ػػًذم ييٍقػػًرضي اهللى{ يعطػػي ": زلػػى ا سػػتعارة  رجػػايياإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجي ػػير       }مى
ـٌ اسػػتعير لمػػا تقتطعػػ، مػػف مالػػؾ فتدفعػػ، زلػػى  القػػرضل كالقػػرض فػػي األ ػػؿ هػػك القطػػع بالٌيػػابل اػػ
ـٌ اسػػػتعمؿ فػػػي تقػػػديـ الحسػػػف كالسػػػٌي  زذا  ا يػػػؾ لييفقػػػ، كيوػػػـر مامػػػ، مػػػف زيػػػر عقػػػد ك  تأجيػػػؿل اػػػ

 ي الٌ مت: ]مف البسيط[اقتضت الجزاقل قاؿ امٌيل بف اب

ا ييجزل سكؼ امرئ كؿف   .(2)سيأنا اك .حسينا قرضن

يت ٌيػػػؿل  مػػػا اعيػػػي عميػػػؾل ظمٌػػػ، كالقػػػى ميػػػؾ كقػػػرب حػػػاذاؾ زذا: الطػػػاأر كيقػػػكؿ اإلمػػػاـ: "كاظمٌػػػؾ
ٌيمػػا ابػػيضل زػػيـ: كالزمػػافل كالومػػاـ ال ػػهر اظػػؿٌ : فيقػػاؿ كالزمػػاف لم ػػهر كيسػػتعار ػػا سػػٌمي كا   زمامن

.  ػكت،: الٌسػحاب كزمومػل. جكفػ، فػي المػاق يوػـٌ  ألٌيػ، بالمػاق كلمقاحػ، كيسػترهال السػماق يوػـٌ  ألٌي،
 [الطكيؿ مف: ]رجفن  يمدح الحطيأل قاؿ كجماعلل كاحد كالوماـ

                                                           

 (344/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (1/239) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (158/ 1) ج الم در السابؽ(3) 

ــــــلٌ  ــــــَياٌم، َخْي ــــــلٌ  ِص ــــــرُ  وَخْي ــــــاِئَمٍة  َغْي  َص
 

ـــــتَ   ـــــاِج، َتْح ـــــَرى الَعَج ـــــ وُأْخ ـــــا كُ َتْعُم   المُُّجَم
 

 
 

 
 

 
  

 
 ال تخمطــــــــــــــــّن خبيثــــــــــــــــات بطّيبــــــــــــــــة 

 
ـــــــ  ـــــــع ثياَب ـــــــواخم ـــــــا جُ ك منيـــــــا واْن  عريان

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

ـــــــا غبـــــــت إذا ـــــــا غـــــــاب عّن  ربيعنـــــــا عّن
 

 (3)وب"تـــــؤ  حـــــين الغـــــرّ  الغمـــــام ونســـــقى 
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 مػػػف  اٌكؿ مػػػف اٌكؿ كقػػػد. كتعػػػالى سػػػبحاي، الكريػػػدل حبػػػؿ مػػػف اقػػػرب قػػػكؿ اإلمػػػاـ:" كهػػػكي     
   الػذم(: الكاسػع)مػرادنال  يكػكف اف ممكف كهك كالقبكؿل كالٌرضكاف بالرحمل اإلقباؿ بأٌي، ا حابيا
 [البسيط مف: ]عمرك بف زيد قاؿ ل كقدرة كرحمل عممنا يضيؽ

ٍبػؿً : }كيقػكؿ فػػي مكضػػع آ ػر عمػػى لسػػاف الفػػٌراق ًريػػدً  حى  مػػف عػػرؽ: كالكريػػد يفسػ،ل زلػػى مضػػاؼ{ اٍلكى
 .(2)بيفسها"   بأمر  قاأمل زليهال ميها يفس كؿٌ  زلى اقرب تعالى كاهلل. كالعمباكيف الحمقكـ

َ }سبحاي،: الحؽ اما في قكؿ  ْا اَّلله ُق َضَجَك َلْثَةُ اخْلَجِيِر فَةته ْٔ
َ
ْْ أ َ ّيُِت َول ُه قُْن َّل يَْكَذِْي اخْلَجِيُر َواه

وهُسههْى ُتْفوُِعههْنَ  َٕ بْلَههةِب هَ
َ
وِ  اْْل

ُ
)ال بيػػث(: الكػػافركفل "ل يقػػكؿ اإلمػػاـ:[100 ?اهًةاههؽة] {يَههة أ

لىٍك  { عمى سبيؿ المبالولل كلذلؾ لـ يقتض ك)الٌطٌيب(: المؤميكفل ذكرهـ لعمكـ ال طابل}كى بىؾى اىٍعجى
ْْ َظَؿْوُذىْ }ال كقكل،: جكابن  َ ْا َبْيَ اهّجِكةءِ َول ُ ِؽل ْٕ ْن َت

َ
 ل كقاؿ: ]مف الطكيؿ[[129?اهّجكةء] {أ

ا دكف اف يكػػكف يػػأتي اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي عمػػى ذكػػر  ا  ػػارحن الم ػػاكمل مكضػػحن
ّْـُِئ }تفسير  ك رح، كتكضيح، معيكينػا بالم ػاكمل فيقػكؿ: " ِّىْ اَّلُل يَْكَذ ِ  يجػازيهـ عمػى اسػتهزاأهـ {ث

ـاُء َقّحَِبٍح َقّحَِبٌح ِيسْوُّة} ?كقكلػ، وَهيُْسْى فَةْخَذهُؽوا} ل كقكلػ،:[40?النْرى] {وََص َٔ ٌِ اِْخَذهؽى  ًَ  {َذ
 ؿ ال اعر: ]مف الكافر[:كقا [194?ابلقؿة]

ـــــــــــــــــجْ  يَ  اَل أاْل   نـــــــــــــــــاعميَ  دٌ َحـــــــــــــــــأَ  نْ يَم
     
 

 (4)"ايَنــــــــجاىمِ الَ  جيــــــــلِ  وقَ جيــــــــل َفــــــــفنَ  
 

 
 

 

                                                           

 (231/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (588/ 2) جالم در السابؽ (2) 

 (587/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (112/ 1) ج الم در يفس،(4) 

ـــــــــــو إنّ  ـــــــــــز اإلل ـــــــــــم واســـــــــــع عزي    حك
 

 (1)والـــــــــّنعم" والبأســـــــــاء الخيـــــــــر بكفّــــــــو 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

ـــــــــــرح قاعـــــــــــًدا ـــــــــــت يمـــــــــــين اهلل أب  فقم
 

 (3)"ولـــــو قطعـــــوا رأســـــي لـــــديك وأوصـــــالي 
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 األمثال واألخبار: -4
ََة َيهة َّل }في قكل، سبحاي،: كردت الكاير مف األمااؿ في معرض تفسير ل ف      وْ ِ ًّ ََة َوَّل حُتَ َربه

َهة َوا ةقََح جَلَة ثُِِ َواْخُف َخ ََ ٌَ  اهَْقِْْم اهَْلفِؿِي
ٍَة لََعَ َّلٍَة فَةٍَُْصْ ْْ ٍَْخ َم

َ
ََة خ  [286 ?ابلقؿة] {ْغفِْؿ جَلَة َوارسَْلْ

ا: ٍميػػا مػػا   طاقىػػلى لىيػػا بًػػً،{   تكٌمفيػػا مػػا يسػػتحيؿ فعمػػ، مٌيػػا عمػػى كجػػ، "يقػػكؿ اإلمػػاـ مكضػػحن م  }كى  تيحى
كجػ، الٌ ػرع. كالٌتحميػؿ: الٌتكميػؼ ل كفػي العذاب كالعقابل ك  ما يتمؼ ايفسيا عمييا في فعم، عمى 

ٌيا{ ذيكبيا.}كىًاٍزًفٍر لىيا{ البسيا  الماؿ: الٌيفس عزكؼ كما حٌممتها احتممت. { امح كمٌحص }عى }كىايٍعؼي
ٍميا{ ارد بيا ال ير   .(1) "العفك كاستر قباأحيا.}كىًاٍرحى

َْد   }اما في تفسير قكل، سػبحاي،:  يَ
َ
َظُؽُزىْ  خ

َ
نْ  أ

َ
َهحٌ  َلُ  دَُسْنَ  أ ٌْ  َص ََةٍب  ََنِينٍ  ِي ْخ

َ
 ََتْؿِي َوأ

 ٌْ ة ِي َّ ِ ةرُ  حَتْذ َّ جْ
َ
ة َلُ  اْْل َّ ٌْ  ذِي َؿاتِ  ُكِّ  ِي ًَ ُُ  اثله َوةثَ

َ
َفةءُ  ُذّرِيهحٌ  َوَلُ  اهِْمَِبُ  َوأ َٕ ة ًُ َّ َوةَب

َ
َىةرٌ  فَأ ْٔ  ٍَةرٌ  ذِيُِ  إِ

ع ار( مػف اليكبػاقل كفػي الماػؿ: كيستق ي اإلماـ مكجزنا بقكل،: )اإل [266 ?ابلقؿة] {فَةْظََتَقَْخ 
ا فقد  قيت زع ارنال يضرب لمف يعتقد قدرة في يفس، فيبتمى بمف فكق،  .(2)"زف كيت ريحن

ََةٌت  آيَةٌت  ذِيُِ }قكل، سبحاي،:تفسير  في  يقكؿ اإلماـ     ِ ٌْ  إِثَْؿاِِيىَ  َيَقةمُ  ثَّح ُُ  َوَي ًَة ََكنَ  َدَػوَ  {آِي
البييات ألي، حكـ ابت كضركرة في الجاهميل كاإلسفـل في  مف جممل ا يات" ?[97 ?ًٔؿان آل]

( الماؿ: )آمف مف حماـ مكل كآمف ل كقػاؿ ابػف عبػاس: لػك كجػدت قاتػؿ ابػي فػي مػف ظبػي بػالحـر
الحػػـر  لمػػا هجتػػ،ل كعػػف ابػػف عمػػر مامػػ، ل كعػػف ابػػف الزبيػػر: زيمػػا يسػػتيزؿ سػػعيد مػػكلى معاكيػػل  

أد مهـ الحػػـر  اػػـ اسػػتفتى ابػػف عبػػاس فػػيهـ فمػػـ كجماعػػل مػػف ا ػػحاب، كػػايكا تح ػػيكا بالطاأفػػل فػػ
يػػر ص لػػ، فػػي  ػػيقل كقػػاؿ: هػػف  قبػػؿ اف اد مػػتهـ الحػػـر  فػػأ رجهـ ابػػف الزبيػػر مػػف الحػػـر اػػـ 
 ػػػمبهـ. كلسػػػيا يػػػرل اإل ػػػراجل كلكػػػف   يطعػػػـ الجػػػايي ك  يسػػػقى ك  يجػػػالس حتػػػى يضػػػطر زلػػػى 

 . (3) "ال ركج في رج فيتبع فيقاـ عمي، الحد
ْا قُنْ } سػبحاي،: الحػؽ يقكؿ      ٍْفُِق

َ
ًًْْع  خ وْ  ََ

َ
ة أ ًِ ٌْ  َلْؿ  قًَْْيهة ُلَْهُذىْ  إٍِهُسهىْ  ِيهَُْسىْ  ُحَذَقجههَن  هَه

ابػف عبػاس: يزلػت فػي جػٌد بػف قػيس حيػث قػاؿ: }اٍأػذىٍف اإلماـ: "قػاؿ  يبيف [53 ?اتلْبح] {فَةِققِيَ 
يػؾ بػ،ل كقكلػ،: }قيػٍؿ اىٍيًفقيػكا{ فػي هذا مالي  ذ مي، ما  ػأت فػإيي اعي [49 ?اتلْبح]ًلي كى ى تىٍفًتي ي{ 

                                                           

 (454/ 1درر في تفسير ا م كالسكر ) جعبد القاهر الجرجاييل درج ال (1)
 (362/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 ( 30/ 1األمااؿ ) جمجمع  ل(ل كالميدايي31/ 1األمااؿ ) ججمهرة لهذا الماؿ اكرد  العسكرم 
 (415/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)

 (87/ 1مجمع األمااؿ ) جالميداييل ( ك 199ك  12/ 1جمهرة األمااؿ ) جالعسكرمل ييظر: 
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هىْ }معيى ال رط  كقكل،:  ُّ َ ْو َّل تَْكهَذْغفِْؿ ل
َ
ْى أ ُّ َ كقػاؿ ابػك الػدرداق كجػدت  [80 ?اتلْبهح] {اْقَذْغفِْؿ ل

 .(1)"كفي الماؿ: )عش رجبنا  تر عجبنا( ل)ا بري تىٍقًم،
ُ  َذهُِسىُ }كفي قكل، سبحاي،:  وُْك  َلُ  َرب ُسىْ  اَّلله ًُ ْ ِ  ال ٌَ َواَّله ْنَ  ي ُٔ ٌْ  دَْؽ ًْوُِمْنَ  َية ُدوٍُِِ  ِي ٌْ  َح  ِي

ًِيٍ  ُْ { حبػل فػي بطػف يػكاة التمػرل كقيػؿ: لفافػل يػكاة التمػر ل يقكؿ اإلمػاـ:" [13 ?فةَؿ] {قِ }ًقٍطًميرو
 {َػجِيٍ  ِيسُْن  يُجَّجِبَُك  َوَّل } :كفي ا يل الكريمل .(2)"يضرب ب، الماؿ في القمل كالحبل كاليقير كالفتيؿ

معطػكؼ عمػى مضػمر تقػدير : احطيػا بالويػب كال ػهادة  بيػرنال ك  يكضػح اإلمػاـ: "  [14 ?ؿفةَ]
 .(3)"ييبأؾ باألمر احد ماؿ  بير ب، كالماؿ الساأر: ما حٌؾ جمدؾ ماؿ ظفرؾ

ٌَ }?اما في قكؿ الحؽ سبحاي، ة َػةِدِي َّ ةَواُت  َداَيخِ  َية ذِي ًَ رُْض  الكه
َ
 نه إِ  َرب َك  َمةءَ  َية إِّله  َواْْل

ةٌل  َربهَك  ٕه ة َذ ًَ ِ { يحتمؿ ككف ايفسهـ يقكؿ: " [107 ?ِْد] {يُؿِيؽُ  ل ا دىامىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي زف }مى
المطيفػػػػل فػػػػي اليػػػػار قبػػػػؿ مجػػػػيق القيامػػػػل كايفطػػػػار السػػػػماق كتبػػػػدؿ األرض كبعاػػػػرة مػػػػا فػػػػي القبػػػػكر 

ل كيحتمػؿ اف المػػراد كؼ اليػاراف المػراد بالسػماكات سػػق كا سػتاياق حالػل الرقػدة كال ػػعقلل كيحتمػؿ
ببقاق السماكات كاألرض بقاق اجزاأهما   بقاق تأليفهما ك  د لل عمى فياق األجزاق المتف يل بعػد 

كقػد  .(4)الحسػؿ" سػفٌ  آتيػؾ  : كقػكلهـ األمااؿل مجرل جرل: كقيؿ لالكجكد كا ستاياق حالل الدييا

                                                           

 (890/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 ( 57/ 1مجمع األمااؿ ) جالميدايي: ييظر: 

قيقل التي بيف اليكاة كالتمر. ككذا قاؿ ابػف القطمير:  ؽ اليكاةل كقيؿ: الق رة التي فيهال كقيؿ: هي الق رة الر (2) 
( كزاد: كيقاؿ: هي اليكتل البيضاق التي في ظهر اليكاة التػي تيبػت ميهػا الي مػل. 231/ 11ميظكر في المساف )ج

 الكػريـ القػرآف فػي" قطميػر"  كممػل ذيكػرت تقكؿ: ما ا بت مي، قطميرنال ام  يأنال فهك يضرب ب، الماؿ فػي القمػل.
 .[13: فاطر{ ]ًقٍطًميرو  ًمفٍ  يىٍمًمكيكفى  امى } كاحدة مرة
 (2/490) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

 ( كبف يسبل في تاج العركس )حكؾ( كلفظ،:111الماؿ هك بيت لم افعي كما في ديكاي، )ص هذا ييظر: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ظيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؾٍ   ماحى

 
 فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

/ 3كذكػر  الميػػدايي فػي مجمػػع األماػػاؿ ) ج ماػؿ يضػػرب بػ، لفعتمػػاد عمػػى الػيفس كتػػرؾ ا تكػاؿ عمػػى ا  ػػريف. 
ٌؾ ظهرم ماؿ يدمل كمام، الزم  رم في المستق ي في امااؿ العرب ) ج250  (.321/ 2( بمفظ: ما حى
 (115/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)

 . ال ألف الحسؿ ابف الضب كهك يعمر طكيفن ماؿ يضرب عمى عدـ القدـك مطمقن 
المستق ػي فػي الزم  ػرمل ( ك 415جمهرة األماػاؿ )صالعسكرمل ( ك 128/ 1ادب الكاتب) جابف قتيبلل ييظر: 

 (244/ 2امااؿ العرب ) ج
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جػػػرل مجػػػرل "كقيػػػؿ: لسػػػكر بركايػػػل ا ػػػرل: كرد الماػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ درج الػػػدرر فػػػي تفسػػػير ا م كا
  .(1)"األمااؿ كقكلهـ:   آتيؾ سيا ال يؿ كًمٍعزىل الًفٍزًرل كقيؿ: مقدار دكاـ السماكات كاألرض

يتفرد اإلماـ بأسمكب، المػكجز فػي تفسػير  ا يػات الكريمػل ك ا ػل فػي ذكػر  كجػك  البفزػل       
ماـ بسط القكؿ في ذكػر  الق ػص كاأل بػارل فػكرد كد  ت األلفاظ كالمعايي كيظـ الكمـل لكف اإل

ل (2)عف اإلماـ مف اإلسراأيميات كمػا بػٌيف محققػا كتػاب درج الػدرر الػذيف قػا  بأيػ، ميسػكب لإلمػاـ
ككافػػؽ هػػذا الػػرام محققنػػا درج الػػدرر الػػذيف قػػا  بػػأف الكتػػاب تػػأليؼ اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي 

 جػؿف  ميها قسمنا ذكر التي اإلسراأيميات مف الق ل هذ بقكلهـ في الحا يل في اكار مف مكضع:" 
ل كيػذكر (3)تكػذ ب" ك  ت ػد ؽ   اإلسػراأيميات اف تقػد ـ كقػد. كزيػرهـ كالطبرم كالقرطبي المفسريف

ػا:" "هػػذ   لػػـ اييػػي كمػػا بيػػال مػػر كمػػا تكػػذب ك  ت ػدؽ   التػػي اإلسػػراأيميات قبيػػؿ مػػف الق ػػل ايضن
 مػف العديػد يقمػ، الجرجػايي المؤلػؼ مػف تكػرر كقػد يػدمل بػيف التػي التفاسػير كتب في عميها اعار

  .(4)كالمراجع" الم ادر كتب في ا ؿ عمى لها يعار لـ التي كاأل بار الق ص

يرل الباحث اف في بعض ما اكرد  اإلماـ ا بارنا ميقكلػل كقػد ي ػفها باإلسػراأيمياتل لكػف      
 ػػػمى اهلل عميػػػ،  –هػػػي مػػػف سػػػيرة رسػػػكؿ اهلل  الكايػػػر مػػػف الق ػػػص كاأل بػػػار التػػػي ذكرهػػػا اإلمػػػاـ

كفػي تفسػير  قكلػ،  -رضػي اهلل عػيهـ كارضػاهـ -كا بار  حابت، الكراـ كالسػمؼ ال ػالح  -كسمـ
نْ  َوَّل }سبحاي،:  َٕ َُقَِك  إَِل  َيْغوُْهَحً  يََؽكَ  ََتْ  افٌ : عمػرك بػف الميهاؿ يقكؿ :"عف [29 ?اْلرساء] {ُخ

ػال يستكسػي، كسػٌمـ عمي، اهلل  ٌمى  اهلل رسكؿ زلى ابيها بعات امراة  حتػى: قػاؿ زف: لػ، كقالػت درعن
 كسػٌمـل عميػ، اهلل  ػٌمى اهلل رسػكؿ ابيهػا فػأتى قمي ػؾل تستكسػيؾ اٌمػي زفٌ : لػ، فقػؿ  ػيقل يأتييي
 يهػي ا يل كفي فأيزؿل زلي،ل فدفع، قمي ،ل كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى اهلل رسكؿ فيزع ذلؾل  ل، كذكر
ل كالق ػػل كردت فػػي كايػػر مػػف ركايػػات (5)اليفقػػل فػػي اإلسػػراؼ عػػف هػػيكي كالب ػػؿل اإلمسػػاؾ عػػف

 يػػا: فقػاؿ  ػبي اتػى: جػابر قػاؿ التػراث: كا بػار كتػب التفسػير كالحػديثل يقػكؿ البوػكم فػي زحيػاق
ػػا تستكسػػيؾ امػػي زف اهلل رسػػكؿ  فقػػاؿ قمي ػػ،ل ا  كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى اهلل لرسػػكؿ يكػػف كلػػـ درعن

                                                           

 ( 985/ 3عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج(1) 
: 153/ 3الجممل الااييل مف الماػؿ كهػي "  آتيػؾ ًمٍعػزىل الًفػٍزًر" ذكرهػا الميػدايي فػي مجمػع األماػاؿ ) ج (ل كالًفػٍزري

يما لقب بذلؾ ألي، كافى المكسـ بمعزل فايهبها هياؾ   .لقب سعد بف زيد مياة بف تميـل كا 
 (73/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (420/ 1درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) جحا يل عبد القاهر الجرجاييل  (3)

 (487/ 2) ج الم در السابؽ(4) 
 ( 212 -211/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(5) 
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 زف لػػ، قػؿ: فقالػت امػ، زلػى فعػاد آ ػرل كقتػا زلييػػا فعػد كػذال يظهػر سػاعل زلػى سػاعل مػف: لم ػبي
 قمي ػ، فيػزع دار   -كسػمـ عميػ، اهلل  ػمى - اهلل رسػكؿ فػد ؿ عميؾل الذم الدرع تستكسيؾ امي

 تمسػؾ ك : عيقػؾ{ يعيػي زلػى مومكلػل يػدؾ تجعػؿ }ك  :تعػالى اهلل فػأيزؿ .عرياينا كقعد زيا  كاعطا 
ٌَ }:ي قػكؿ الحػؽ سػبحاي،كف .(1)ال ير في اليفقل عف يدؾ ِي ْا اَّله ِ  اْقَذَضةثُ ٌْ  َوالؿهُقْلِ  َّلِله ْٕهؽِ  ِي  َيهة َب

ىُ  ُّ َوةَب
َ
ٌَ  اهَْقْؿحُ  أ ي ِ ْا لَِّله َُ ْظَك

َ
ىْ  أ ُّ ْْا ِيَْ َق ْصؿٌ  َواته

َ
يىٌ  أ ِْ  يعػت يقػكؿ اإلمػاـ:" [172 ?ًٔهؿان آل] { َٔ

 ببػػدر قػػريش قتػػاؿ زلػػى  - كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى - اهلل رسػػكؿ يػػدبهـ حػػيف كاسػػتجابتهـ لممػػؤمييفل
ػػا زف: كقيػػؿ مػػيهـل بطػػف عميهػػا كيايػػل لبيػػي مػػاق كهػػك ال ػػورل   ككػػايكا احػػد مػػف رجعػػكا لمػػا قري ن
 اليبػي ذلػؾ فبمػغ اردفتـل الككاعب ك  قتمتـ محمدنا    يعتـ بأسما: لبعض بعضهـ قاؿ بالركحاق

 قري نػا ذلػؾ بمػغ كلمػا لطاعػللكا بالسػمع فأجػابك  زليهـ ال ركج زلى المؤمييف فيدب -السفـ عمي،-
قالػت لعػركة: يػا ابػف ا تػي! كػاف ابػكاؾ  -رضػي اهلل عيهػا  -عاأ ػل  كعف .(2)يرجعكا" كلـ مضكا

ػػا ا ػػاب رسػػكؿ اهلل  مػػا ا ػػاب يػػـك احػػد  - ػػمى اهلل عميػػ، كسػػمـ  -مػػيهـ: الزبيػػر كابػػك بكػػرل لم 
" فاٍيتيػًدبى مػيهـ سػبعكف  كاي رؼ عي، الم رككفل  اؼ اف يرجعكال قػاؿ: "مػف يػذهب فػي زاٍػًرًهـ 

ل قاؿ: كاف فيهـ ابك بكر كالزبير  .(3)"رجفن

 ال ػفة عمي، اهلل رسكؿ  ومكا قد الم رككف كاف"يركم اإلماـ ا بارنا عف ززكة ال يدؽ:      
 بػف ن  فػأمر تعػالىل اهلل ك ػفهـ حتػى كالع ػاق كالموػرب كالع ػر الظهػر  فة عف يكمأذ كالسفـ
 است مؼ كقد المدييل زلى الترتيبل كرجع عمى فقضاهف بعدها  فة لكؿ اقاـك  الظهر كاقاـ فأذف
ل اـ بػػف اهلل عبػػد عميهػػا  المهػػاجريفل لػػكاق األعظػػـ لػػكاق  يحمػػؿ يكمأػػذ حاراػػل بػػف زيػػد ككػػاف مكتػػـك
 مػػع ح ػػف زلػػى التجػػأ قػػد اابػػت بػػف حسػػاف ككػػاف األي ػػارل لػػكاق  ػػاحب عبػػادة بػػف سػػعد ككػػاف
: تقكؿ ك فيل يرمكف اليهكد مف ع رة فق د  المطمبل عبد يتب  فيل فيهف اليساق مف جماعل

يػػد ؿل كايسػػت  ػػفيل لدكيػػؾ يػػا ابػػا الكليػػد كهػػك يػػأبى ك  يتجاسػػر عمػػيهـل فػػديا احػػدهـ مػػف البػػاب 
فهػػذ  زػػزكة ال يػػدؽ عمػػى سػػبيؿ ل فػػاحتجزت  ػػفيل باكبهػػا كيزلػػت زليػػ، لكسػػاأر اليسػػاق مػػف حسػػاف

 .(4)" ا  ت ار

                                                           

  (309/ 2) ج مـكالع بحر تفسير السمرقيدمل( 130/ 3البوكمل تفسير زحياق التراث ) جييظر:  (1)
 (549/ 2عبد القاهر الجرجاييل حا يل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر) ج (2)
 (1880/ 4( كمسمـ ) ج373/ 7) ج :كرد في  حيح الب ارم ((3

  (1401 -1400/ 3عبد القاهر الجرجاييل حا يل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج (4)
/ 2) ج البوػػكم تفسػير ل(317/ 2) ج كايػػر ابػف تفسػػير مػف كػؿ فػػي( يػدؽال  زػػزكة) الوػزكة هػػذ  تفا ػيؿ ييظػر:
 ( 1362/ 3) ج مسمـ  حيح ل(1509/ 4) ج الب ارم  حيح ل(435/ 2) ج القرطبي كتفسير ل(254
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 المبحث األول: جيود عبد القادر الجرجاني النحوية

 :تمييد
) اسػػػػػرار البفزػػػػػل كد أػػػػػؿ  كتبػػػػػ،عبػػػػػد القػػػػػاهر الجرجػػػػػايي فػػػػػي اإلمػػػػػاـ م ػػػػػادر  تيكعػػػػػت    

فهي لوكيل كيحكيل كبفزيل كيقديلل كمف اقدـ الذيف ا ار ككتاب التفسير درج الدرر(  -اإلعجاز
كاعمػـ ايػا ل كقػاؿ: "هػ(  احب الكتاب ال هيرل فقد يقؿ راي، فػي التقػديـ180 - .يبكي، )زليهـ  س

ا يجرم مجػرل األ ػؿل زيػر العيايػل كا هتمػاـ. قػاؿ  ػاحب الكتػابل لـ يجدهـ اعتمدكا في،  يأن 
ف كايػػا  كهػػك يػػذكر الفاعػػؿ كالمفعػػكؿ: "كػػأيهـ يقػػدمكف الػػذم بيايػػ، اهػػـ لهػػـل كهػػـ ببيايػػ، اعيػػىل كا 

   . (1)يهمايهـ كيعييايهـ"  اجميعن 

حيػػث  لػػيس الػػيظـ ز  تػػك ى معػػايى  اليحػػكيكػػرر اف اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي ظػػؿ     
ا رج اليحك مف يطاؽ  كميت، كجفاف،ل كسما ب، فكؽ ال ففات كالتأكيفت حكؿ البياق كاإلعرابل 

الكمػػـ بعضػػها بػػبعضل  معمـك اف لػػيس الػػيظـ سػػكل تعميػػؽ ضػػع اليحػػك لفكػػرة )الػػيظـ(ل فقػػاؿ:"زذ ا
ا:" كاعمـ اف ليس اليظـ ز  اف تضع كفمؾ الكضع كجعؿ بعضها بسبب مف بعض". كقاؿ ايضن 

 .(2)".الذم يقتضي، عمـ اليحك

الػػيظـ البميػػغ   يػػتـ ز  بالتعػػالؽ ف الك ػػكؿ زلػػى اعبػػد القػػاهر فيكضػػح اإلمػػاـ يمضػػي ك      
ا زليها مف زاكيل المعيى المتبكع   المفػظ يظكرن اليحكم الذم ييسج العفقات بيف اجزاق التراكيبل م

  يظػػـ فػػي الكمػػـ ك  ترتيػػبل حتػػى يعم ػػؽ بعضػػها بػػبعضل كييبيػػى بعضػػها عمػػى فيقػػكؿ: " التػػابع 
كاف الكمـ تترتب في اليطؽ بسبب ترتب معاييهػا فػي الػيفسل  .بعضل كتجعؿ هذ  بسبب مف تمؾ

اق حػركؼل لمػا كقػع فػي ضػميرل ك  هجػس كا ػد ا مت مف معاييها حتى تتجػرد ا ػكاتن كايها لك 
فػػي  ػػاطرل اف يجػػب فيهػػا ترتيػػب ك  يظػػـ كاف يجعػػؿ لهػػا امكيػػل كميػػازؿل كاف يجػػب اليطػػؽ بهػػذ  

ل اليحكي ػػل  زلػى اإلمػػاـ عػػد القػػاهري ػػير ك ل (3)"قبػؿ اليطػػؽ بتمػػؾ   يىعيًػػي بػػ، بقكلػػ،: "مسػػتكل ال ػػح 
د  ذاتهال بؿ العفقات ا ليحكيل بيف اجػزاق الكػفـ  زذ   يرجػع زليهػا مستكل حركات اإلعراب في حى

ل اك الفىسادل  ل يظـو اك فساد ل ك كحدىها الك ؼ بال ح  يقكؿ اإلماـ: "فف ترل كفمنا كيً ؼ ب ح 

                                                           

 (107عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز)ص  (1)
 (81ص الم در السابؽ ) (2)
 (56-55)ص الم در يفس، (3)
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اك كيً ؼ بمزي ل كفضؿ فيػ،ل ز  كايػت تجػد مرجػع تمػؾ كذلػؾ لمفسػادل كتمػؾ المزيػل كذلػؾ الفضػؿ 
 .(1)"ؿ في ا ؿو مف ا كل،ل كت ؿ ببابو مف ابكاب،زلى معايي اليحك كاحكام،ل ككجدت، يىد ي 

يسػمي،  اا معيينػعيا ر الكفـ بعضها زلى بعضل ضػمن اليظـ عيد عبد القاهر ضـ يعيي 
عبػػد القػػاهر بمسػػميات تػػكحي كمهػػا با رتبػػاط القػػاأـ عمػػى التياسػػب كا يسػػجاـ كالتػػأليؼ كالتركيػػبل 

كمػػػا يػػػص عبػػػد  ل(2)كيرل كاليسػػػج كالتحبيػػػركالترتيػػػبل كالػػػيظـل كاليظػػػاـل كاليضػػػدل كاليسػػػؽل كالت ػػػ
فمػػيس الػػيظـ ز  اف تضػػع كفمػػؾ الكضػػع الػػذم يقتضػػي، عمػػـ اليحػػكل كتعمػػؿ : " القػػاهر الم ػػهكر

عمى قكاييي، كا كل،ل كتعرؼ مياهج، التي يهجػتل فػف تزيػغ عيهػال كتحفػظ الرسػـك التػي رسػمت 
اإلمػاـ كػاف اكاػر ارتباطنػا بعمػـ  فػاليحك عيػدز  دليػؿ عمػى مػا ذكػرل ل (3)"لؾ فف ت ؿ ب ػيق ميهػا

المعايي كالبفزل مي، بالقكاعد الميطقيل الجامدة التػي   تسػمح بػأم دكر د لػي اػايكمل كفػي هػذا 
الػػرام اقتػػراب مػػف بفزػػل عبػػد القػػاهر كيقػػد ل أليػػ، اعتمػػد عمػػى القكاعػػد كاأل ػػكؿ كلكيػػ، لػػـ يػػيس 

ف كػاف فػي د أػؿ اإلعجػاز اكاػر ارتباطنػا اليزعل األدبيل كالذكؽ في تحميم، كيظرت، زلػى ال ػعرل كا  
باليزعل العمميل  ألي، كػاف يجػادؿ فػي مسػألل اإلعجػازل كهػي قضػيل تعتمػد عمػى الحجػل كالميطػؽ 

لإلمػػاـ كتػػب قيمػػل فػػي اليحػػك كمػػف تمػػؾ الكتػػب )العكامػػؿ ل (4)زلػػى جايػػب الػػذكؽ كاإلدراؾ العميػػؽ"
التػػي تػػدلؿ  -عمػػى لطػػؼ حجمهػػا –مػػل المأػػل( التػػي  ػػؼ حممهػػا كعػػـ يفعهػػا ككتابػػ، مػػف آاػػار  الجمي

عمػػى ا ػػكؿ ميهجػػ، فػػي التػػأليؼ فأ ػػؿ لمػػف جػػاق بعػػد ل تػػرل فيػػ، بجػػفق العقميػػل الكفميػػل فػػي 
ل اػـ ييطمػؽ لرفػع ال مكليل فهك ب ػير بعمػـك العربيػلالتحميؿ كالتحاكـل كالممسل الميطقيلل كاليظرة 

كمل اك ميطقػي يحػكمل لقػد عيػي  ركحها بمول القضايا كا سػتيتاجات العقميػلل فكأيػ، رياضػي لوػ
ل ككتػػاب الجمػػؿ لإلمػػاـ (5)بهػػذا الم ت ػػر المطيػػؼ ب ػػركح تعػػد بالع ػػراتل كميظكمػػات كتعميقػػات

العكامػػؿ  قسػػـايػػ، ي الفػػ، فػػي ميهجػػ، فقػػد  رعبػػد القػػاهر  ػػرح م ت ػػر لكتابػػ، العكامػػؿ الماأػػل زيػػ
فهػك يجعػؿ العكامػؿ افاػل  ما هيػااالمأل زلى لفظيل كمعيكيلل كقسـ المفظيل زلى سماعيل كقياسيلل 

اقسػػاـ: عكامػػؿ مػػف األفعػػاؿ كااييػػل مػػف الحػػركؼ كاالاػػل مػػف األسػػماقل كيضػػع لمكتػػاب مقػػدماتل 
  .(6)كي تم، بأ ياق ميفردةل كالمقدمل كال اتمل ليستا مف العكامؿ

                                                           

 (83رجاييل د أؿ اإلعجاز )صعبد القاهر الج(1) 
 (80( كعبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز ) ص3ييظر: عبد القاهر الجرجاييل اسرار البفزل  )ص (2)
 (81صالم در السابؽ ) (3)
 (242ص ) احمد مطمكبل عبد القاهر الجرجاييل بفزت، كيقد  (4)
 (9-8ص ) العكامؿ المأل  لعبد القاهر الجرجايي :ييظر (5)
 (8ص ) عبد القاهر الجرجاييل الجمؿ :ييظر (6)
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  ومذىبو النحوي:اختياراتو من الكوفيين والبصريين 
 المصطم  النحوي:

ك مػػط بييهمػػال فقػػد ي بػػيف مػػذهبي الب ػػرييف كالكػػكفييف الجرجػػاياإلمػػاـ عبػػد القػػاهر جمػػع     
مف اي ار المدرسل ا يتقاأيلل فيكرد احياينا م طمحات الب ػرييف كاحياينػا ا ػرل م ػمحات كاف 

بػػؿ كػػاف ييتقػػي مػػا كافػػؽ  مسػػاأؿ ال ػػفؼ مػػىك  يقػػؼ ع الكػػكفييفل فمػػـ يتع ػػب لمػػذهب معػػيفل
 .كميهج، قياعات،

 مصطم  البصريين: 
 :البدل

 مكػػاف يبػػدؿ اػػـل ا سػػـ يفػػ يسػػتعمىؿي  الفعػػؿ مػػف بػػابه  هػػذا سػػيبكي، البػػدؿ فػػي كتابػػ،:" يػػذكر    
 الترجمػللم ػطمح  كيقػؿ اسػت داـم ػطمح البػدؿ   كيست دـ اإلمػاـ عبػد القػاهرل ( 1) ".ا سـ ذلؾ
لٍَُْ } ?ففي تفسير  ا يل الكريملل (2)الككفيكف يسمفكي، الترجمل كالتبييف كالتكريرف

َ
ٌِ َك يَْكد ؿِ  َٔ ّْ ه  النه

َؿامِ   ل}ًقتػاؿو ًفيػً،{ مكسػكر عمػى طريػؽ بػدؿ ا  ػتماؿ" حيػث يقػكؿ: [217 ?ابلقؿة] { ذِيُِ  قَِذةلٍ  احْلَ
 إِنه }?كفػي قػكؿ الحػؽ سػبحاي، ل( 3)"كبدؿ ا  تماؿ هك زبداؿ حػاؿ ال ػيق اك مػا يجػرم مجػرا  ميػ،

 َ َف  اَّلله َُ ًْظة آَدمَ  اْو َؿانَ  َل َوآ إِثَْؿاِِيىَ  َوآَل  َوٍُ ًْ ًَِي، لََعَ  ِٔ َ ةل َٕ ة ُذّرِيهحً  اهْ َّ ٌُ ْٕ ٌْ  َب ٍْٕي  ِي ُ  َب ٌٓ  َواَّلله ًِي  َق
وِيىٌ  ي لن }يقكؿ: " [34 -33 ?ًٔؿان آل] {َٔ  .(4)"البدؿ عمى ي ب يكرةل{ ذير 

 الظرف:

مػػرات كايػػرةل الم ػػطمح الػػذم يسػػمي، الب ػػريكف) الظػػرؼ(  اإلمػػاـ عبػػد القػػاهراسػػتعمؿ      
هة} :"فػي تفسػير ا يػل الكريمػل ل فيقػكؿ(5)الظركؼ محاؿ لحمػكؿ األ ػياق فيهػاف الككفيك  كسما  ًَ  ُُكه
ةءَ  ًَ

َ
هىْ  أ ُّ َ  زضػمار الظػرؼ كعمٌػل الي ػبل محػؿٌ  فػي مػاض زمػاف ظػرؼ( كممػا) [20 ?ابلقهؿة] {ل
 ك ػػػمت، ال ػػػملل زلػػػى يحتػػػاج مػػػبهـ كهػػػك ال ػػػافضل بيػػػزع كا سػػػـ المفػػػظ دكف المعيػػػى فػػػي( فػػػي)

                                                           

 (150/ 1( سيبكي،ل الكتاب لسيبكي، ) ج1)
 (432 هاب الديف األيدلسيل الحدكد في عمـ اليحك )ص ييظر: ( 2)
 (1/313( عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج3)

 (392/ 1الم در السابؽ ) ج (4)
 (141كات األيبارمل اسرار العربيل )صابك البر ييظر: ( 5)
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{ كىراقى ي } كي ػبالقػرآف   يعيػي{ كىراقى ي } كيقػكؿ:ل (1)"الضػكق فػي مضػكا{ مى ىٍكا} في، كالعامؿ( اضاق)
ػػػا:"( 2)"الظػػػرؼ عمػػػى ذا)" ل( 3)"العظػػػيـ العػػػذاب كالمظػػػركؼ الظػػػرؼل عمػػػى ي ػػػب{ يىػػػٍكـى } ل كايضن ( كا 

 .(4)"الظرؼ محؿٌ  يحؿٌ  المستقبؿ في لمتكقيت
 التمييز:

يكػػرةل بمعيػػى مػػفل مبػػيف إلبهػػاـ اسػػـ اك  اسػػـ فهػػك التمييزيسػػمي الب ػػريكف الم ػػطمح بػػ      
ِإَوذِ }كفػػي قكلػػ، سػػػبحاي،:  ل(5)ل اك المفسػػرل اك المميػػزاحياينػػا: التفسػػير اك التبيػػيفكيسػػمى  ليسػػبل

ًَة  ةَ َخيْ رْشَ َٔ ُُ ازْجََذة  َىةَك احْلََضَؿ فَةجَْفَضَؿْت ِيَْ َٕ ِ  [60 ?ابلقؿة] {اْقتَْكََق ُمَْى هَِقِْْيُِ َذُقوََْة اْْضِْب ث
ٍييان{ ي ب عمى التمييز"يستعمؿ اإلماـ عبد القاهر الجرجايي م طمح الب رييف بقكل،:  ل (6) "}عى

ا عمػػى قكلػػ، سػػبحاي،: تعميقنػػ الفػػراق يقػػكؿاك التفسػػير عيػػد الكػػكفييفل  الكػػاف يسػػمي التمييػػز مفس ػػرن ك 
ًجهة } َِ رِْض َذ

َ
َظِؽِِْى ِمْنُء اْْل

َ
ٌْ أ ٌْ ُحْقَجَن ِي يي ػب الػذهب أليػ، مفس ػرل   : "[91 ?آل ًٔهؿان] {فَوَ

يأتي مام، ز  يكرةل ف رج ي ب، كي ب قكلؾ: عيدم ع ركف درهمنال كلؾ  يرهمػا كب نػال كماػؿ 
ْؽُل َذلَِك ِوَيةًية }قكل،:  َٔ ْو 

َ
[95 ?اهًةاؽة] {أ

"(7). 

 المفعول ألجمو: 

 كػؿ كهػك اجمػ، كمػف ألجمػ، المفعػكؿ كيسػمى ل، المفعكؿ المفاعيؿ مفيقكؿ ابف ه اـ: "ك      
وُهْنَ  } :تعػالى كقكلػ، كذلػؾ كالفاعػؿ الزمػاف فػي لػ، م ارؾ لحدث معمؿ م در َٕ ىْ  ََيْ ُّ َٕ ِ َوهةث

َ
 ِِف  أ

ِّهىْ  ِ ٌَ  آَذاٍ ِٔ ِ  ِيه ا َْ هه ههْْتِ  َظهَؾرَ  الىه ًَ ْ  لجعػػؿ عمػ، ذكػر مي ػكب م ػدر فالحػذر [19 ?ابلقهؿة] {ال
ٍكفنػػا اعطيتػػؾ: كقكلػػؾ هػػك زيمػػا: "اتفسػػيرن  ألجمػػ، المفعػػكؿ الفػػراق كسػػمى ل(8)"ا ذاف فػػي األ ػػابع   ى

قنا يما ال كؼل تعطي،   فأيت لكفىرى ل يسػتعمؿ (9)"التفسػير عمػى في ػب، ال ػكؼ اجػؿ مػف تعطيػ، كا 
وُههْنَ } اإلمػػاـ م ػػطمح الب ػػرييف فيكضػػح اإلعػػراب حػػيف يفسػػر ا يػػل الكريمػػل: َٕ ىْ  ََيْ ُّ َٕ ِ َوههةث

َ
 ِِف  أ

                                                           

 (118/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (1/198) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (2)
 (1/419)ج الم در السابؽ (3)
 (1/110)جيفس،  الم در (4)

 (295/ 2لى الفيل ابف مالؾ ) جابف ه اـل اكضح المسالؾ زييظر: (5) 
 (164/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(6) 
 (201( ك كقي ضيؼل المدارس اليحكيل )ص 225/ 1ييظر: الفراقل معايي القرآف ) ج (7)
 (226ابف ه اـ ل  رح قطر اليدل كبؿ ال دل )ص  (8)
 (17/ 1الفراقل معايي القرآف ) ج (9)
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ِّىْ  ِ ٌَ  آَذاٍ ِٔ ِ  ِي ا َْ ْْتِ  َظَؾرَ  الىه ًَ ْ ُ  ال ٌٍ  َواَّلله ٌَ  ذُلِي ذىرى } بقكل،:" [19 ?ابلقؿة] {ثِةهَْلفِؿِي : ام{ اٍلمىٍكتً  حى
 [الطكيؿ مف: ]الطاأيٌ  حاتـ كقاؿ بٌرؾل في اطمعن  زرتؾ: كقكلؾ المكتل لحذر

ٌْ  َلسِيٌ  َوده }  طمح ) مفعكؿ ل،( في تفسير  ا يل الكريمل:يذكر اإلماـ الم   ِْنِ  ِي
َ
 اهِْمَذةِب  أ

 ْْ َ ٌْ  يَُؿد وٍَُسىْ  ل ْٕؽِ  ِي ةٍُِسىْ  َب ًَ ةًرا إِي سىدان }" فيقكؿ اإلماـ: [109 ?ابلقؿة] {َظَكًؽا ُلفه  ل"ل، مفعكؿ{ "حى
ْا} ل، سػبحاي،:كفي قك  .(2)بيزع ال افض. كالحسد اف   تؤهؿ ذا يعمل لها" فايت ب  اهّجَِكهةءَ  َوآدُه
ٌه  ِّ ِ }ًيٍحمىػلن{ عطٌيػل ل م ػدر جػاق ب ػفؼ الم ػدرل فهػي فػي "يقػكؿ:  [4 ?اهجكةء] {ًِنْوَحً  َوُؽقَةد

ٌيمػػػا اجػػػرم مجػػػرل العطٌيػػػل  ألٌيػػػ، يابػػػت مػػػف زيػػػر معاكضػػػل. كقيػػػؿ: الٌيحمػػػل: مػػػا  معيػػى اإليتػػػاق. كا 
}لىي ػا "كفػي مكاضػع يػذكر الم ػطمحيف:ل (3)"كهي ي ب  ألٌيػ، مفعػكؿ لػ، لييتحم، الٌرجؿ مف الٌديف

{ عمى اٌي، مفعكؿ ل،ًبأى  ـٍ مفعكؿ كف ازمب ا تيار  م طمح الب رييف)ل .(4)"ل اك عمى التفسيرٍلًسيىًتًه
ٌْ } ل ففػي قكلػ، سػبحاي،:لػ،( ًَ ٌِ  فَِىَيةمُ  ََيِؽْ  لَىْ  َذ َؿيْ ّْ ْيِ  َمه َٕ ِ َبهحً  ُيَذَذهةث ْْ ٌَ  دَ ِ  ِيه ُ  َوَننَ  اَّلله وِ  اَّلله هةَٔ ًً  ي

ة ًً ٌَ } كفػي قكلػ، سػبحاي،: ل(5)"}تىٍكبىػلن{ ي ػب  ألٌيػ، مفعػكؿ لػ،" يقػكؿ: [92 ?اهجكةء] {َظِمي ِيه  َواَّله
َُؾوا اًرا َمْكِضًؽا اَّته ْؤِيَِيَ  َبْيَ  َوَتْفؿِيًقة َوُكْفًؿا ِْضَ ًُ ْ ا(: مضاٌرةل كهك ي ب )ضرارن  [107 ?اتلْبح] {ال

 .(6)"عمى اٌي، مفعكؿ ل،

 :الجر

: يعػيش ابػف قػاؿل بػػالجر الب ريكف ب، يريد ما ب، كيريد( ال فض) معايي، في لفراقا اكرد    
كيسػتعمؿ اإلمػاـ م ػطمح الجػر  ل(7)"الكػػكفييف عبػارات مػف كال فػض الب رييف عبارات مف الجر

ْا َوَّل }ل ففػػي قكلػػ، سػػبحاي،: ت دـ م ػػطمح ال فػػض فػػي مسػػاأؿ ا ػػرلفػػي مسػػاأؿ كيسػػ وُهه َٕ َ  ََتْ  اَّلله
حً  ًَ ْؿ ُٔ  

َ
ةٍُِسىْ ِْل ًَ نْ  ْح

َ
وا أ ْا َتَِب  ُق ْا َوَتذه ُ  اجلهةِس  َبْيَ  َودُْىوُِع ٌٓ  َواَّلله ًِي وِيىٌ  َق يبػيف  [224 ?ابلقؿة] {َٔ

                                                           

 (81 ص)الديكاف الطاأيل: ييظر (116/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (224/ 1الم در السابؽ ) ج (2)

 (465/ 1)جالم در يفس، (3) 
 (493/ 1الم در يفس، )ج(4) 
 (518/ 1)ج الم در يفس،(5) 
 (796/ 1)ج يفس،الم در (6) 
 (110ل ص1( كالسيكطيل األ با  كاليظاأر في اليحك) مج/123/ 2لمف ؿ ) جييظر: ابف يعيشل  رح ا (7)

 إدَِّخـــــــــــاَرُه  الَكـــــــــــِريمِ  َعـــــــــــْورَاءَ  َوَأْغِفـــــــــــرُ 
 

ـــــْولِ  َعـــــنْ  َوُأْعـــــِرُض   ـــــيمِ  َق ـــــا  ال مِئ َم  (1)"َتَكرُّ
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 تجعمػػكا ك : الاػػايي المعيػػى كعمػػى تبػػٌركال   اف أليمػػايكـ مبتذلػػل عػػدة اهلل اسػػـ تجعمػػكا ك اإلمػػاـ: "
كا اىفٍ } فيككف لبٌركـل: ام تبٌركال ألف امايعن  اهلل اسـ  عمػى األيمػاف عػف بػد ن  الجػرٌ  مكضػع فػي{ تىبىرف

 اف تػػاركيف :تقػػدير  الٌي ػػب محػػؿٌ  فػػي سػػيبكي، كعيػػد كالكسػػاأٌيل ال ميػػؿ عيػػد ا  ػػتماؿ بػػدؿ طريػػؽ
ُؤٍَّبُِبُسىْ  قُنْ } ل ففي قكؿ الحػؽ سػبحاي،:(1)"لتبٌركا اك تبٌركال

َ
ٌْ  ِِبَْيٍ  أ ٌَ  َذهُِسىْ  ِي يه ِ ْْا لَِّله َقه  َِْٔهؽَ  اته

ِّىْ رَ  ِ َهةٌت  ّب ٌْ  ََتْؿِي َص ة ِي َّ ِ ةرُ  حَتْذ َّ جْ
َ
ٌَ  اْْل ة َػةِدِي َّ ٌيػاته }يبػيف اإلمػاـ:" [15 ?ًٔؿان آل] { ذِي  رفػع{ جى

( جٌيػػات: )الب ػػرٌيكف كاجػػاز .الكػػكفٌييف عيػػد الػػفـ  بػػر اٌيػػ، كعمػػى الب ػػرٌييفل عيػػد ا بتػػداق عمػػى
ٍيػرو } لفظػػل عػف بػػد ن  الجػرٌ  عمػى  كلػػـ لفظػ،ل دكف محمٌػػ، عمػى محمػػك ن  مػف بػػد ن  الٌي ػب كعمػػى ل{ًب ى
 .(2)"الفا ؿ لمكاف الفٌراق يجز

 مصطم  الكوفيين:
 :الخفض

كما ذكر في م طمح الجر ال اص بالب رييفل فإف م طمح ال فض  اص بالككفييف      
يسػػتعمؿ اإلمػػاـ م ػػطمح  الجػػر مػػف عبػػارات الب ػػرييف كال فػػض مػػف عبػػارات الكػػػكفييفلي فػػكمػػا 

ٌِ }ل ففػي قكلهبحايػ،:يحكيػل متيكعػل ال فض في مساأؿ اِقُؼْنَ  هَِس ىْ  اهِْٕوْىِ  ِِف  الؿه ُّ َُهْنَ  ِيَْ ْؤِي ًُ ْ  َوال
َُْنَ  ة يُْؤِي ًَ ِ ٍْـَِل  ث

ُ
ٍْـَِل  َوَية إحَِلَْك  خ

ُ
ٌْ  خ ًِيَ  َرجْوَِك  ِي قِي ًُ ْ اَلةَ  َوال ْؤدُْنَ  الىه ًُ ْ ََكةَ  َوال ـه َُهْنَ  اله ْؤِي ًُ ْ ِ  َوال  ثِهةَّلله

وهَهَِك  اآْلِػؿِ  َواحْلَْْمِ 
ُ
ِّىْ  أ َُْؤتِي ْصهًؿا َقه

َ
هة أ ًً ي ِْ { فػي محػٌؿ "فيقػكؿ:  [162 ?اهجكهةء] { َٔ ًقيًمػيفى }كىاٍلمي

{ ام: الٌراسػ كف فػي العمػـ مػف جممػل اليهػكد كمػف زيػرهـ ال فض عطفنػ ـٍ ا عمػى الٌضػمير فػي }ًمػٍيهي
ْا}ل كفي تفسػير ا يػل الكريمػل: (3)"مف الم ٌميف ُ ََة َية إِّله  ةجَلَ  ِٔوْىَ  َّل  ُقجَْعةٍََك  قَةل َذ ًْ وه ٍْهَخ  إٍِهَك  َٔ

َ
 خ

وِيىُ  َٕ )سبحاف( م در حقيقي ل كقالت المفأكل عيد التحٌدم: ما ايزهؾ [32 ?ابلقؿة] { احْلَِميىُ  اهْ
كهػػك فػػي  لعيػػد اهػػؿ الككفػػل كػػالوفراف كالحمػػرافل كلػػذلؾ ايت ػػبل كعيػػد الب ػػرييف هػػك كالم ػػدر

ََة}اما في قكل،:  .(4)"محٌؿ ال فض وْ َٕ ة هَُسىْ  وََص َّ ةيَِل  ذِي َٕ ٌْ  َي  [20 ?احلضؿ] {ثَِؿازِرِيَ  َلُ  لَْكُذىْ  َوَي
{ هػػػـ الػػػٌذرارم كالمماليػػػؾ يقػػػكؿ اإلمػػػاـ: " عػػػاًيشى { فػػػي محػػػٌؿ الٌي ػػػبل عطفػػػا عمػػػى }مى ػػػٍف لىٍسػػػتيـٍ مى }كى

{  كهػػـ األطفػػاؿل كالمجػػاييفل كالسػػكاأـ. كقيػػؿ: فػػي محػػؿ ال فػػض عطفنػػ ـٍ ا عمػػى الضػػمير فػػي }لىكيػػ

                                                           

 (321/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (384/ 1) ج الم در السابؽ (2)

 (539/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (132/ 1) ج الم در يفس،(4) 
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ٌَ }كفي قكل،:  .(1)"كالبهاأـ ِي ْا اَّله ْػؿُِص
ُ
ٌْ  أ فػي محػٌؿ يقػكؿ: " [40 ?احلهش] {َظه ٍّ  ثَِغهْيِ  دِيَهةرِِِىْ  ِيه

ة يَة}اما في قكل، سبحاي،:  .(2)" مف الذيف ظممكاال فض بد ن  َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِيه ْا اَّله َُه ْا َّل  آَي  ُبُيهَْت  دَهْؽُػوُ

نْ  إِّله  اجلهِبِّ 
َ
ٍٍ  إَِل  هَُسىْ  يُْؤذَنَ  أ ة َٕ ٌَ  ْيَ دَ  ََ ؿِي ِّ ٌْ  إٍَِةهُ  ٍَة ْا ُدِخيذُىْ  إَِذا َوهَِس ُذىْ  فَإَِذا فَةْدُػوُ ًْ ِٕ وا ََ  فَةٍْتَرِشُ

نِِكيَ  َوَّل 
ْ
ـاب] {حِلَِؽيٍر  ُمْكَذأ نِِكيَ  َوَّل } [53 ?اْلظ

ْ
ا فػي محػٌؿ ال فػض معطكفنػ {حِلَهِؽيٍر  ُمْكَذأ

ٍيرى ياًظًريفى ًزيا ي{ ؽُ }،: ل كفي قكؿ الحؽ سػبحاي(3)"عمى قكل،: }زى ًْ ِ  احْلَ ؿِ  َّلِله َِ ةَواتِ  فَة ًَ رِْض  الكه
َ
 َواْْل

ِٔنِ  اَلنَِمحِ  َصة ًَ ْ وِ   رُُقاًل  ال
ُ
ْصََِعحٍ  أ

َ
ػلو{ "يبػيف اإلمػاـ:  [1 ?فةَؿ] {أ فػي محػٌؿ الٌي ػب "}ايكًلػي اىٍجًيحى

 مف المفأكلل كيجكز زبداؿ الٌيكػرة مػف كيحتمؿ: اٌي، في محٌؿ ال فض بد ن  لعمى اٌي، يعت لمرسؿ
 .(4)"لمعرفلا

 :العماد

ػؿي  مػا اف زلػى الككفيػكف ذهب      مػف مكضػع كلػ، عمػادنال يسػمى كال بػر اليعػت بػيف بػ، ييٍف ى
 مػػا حكػػـ حكمػػ، اف زلػػى بعضػػهـ كذهػػب قبمػػ،ل مػػا حكػػـ حكمػػ، اف زلػػى بعضػػهـ كذهػػب اإلعػػرابل

  بػػرال كػػاف زذا كال بػػر اليعػػت بػػيف يىٍفً ػػؿي  أليػػ، ف ػػفن  يسػػمى ايػػ، زلػػى الب ػػريكف كذهػػب. بعػػد 
 مػػػف لػػػ، مكضػػػع ك " العاقػػػؿ هػػػك زيػػػد: "كقكلػػػؾ اليعػػػت معيػػػى مػػػف لي ػػػرج ا سػػػـ ليعػػػت مضػػػارعنا
ر  ال ػػارحل كمػػف الب ػػريكف يسػػمكي، " ضػػمير الف ػػؿ " ككجػػ، تسػػميت، بػػذلؾ مػػا ذكػػك  ل(5) اإلعػػراب

كالككفيكف يسمكي، عمادنا ككج، تسميتهـ زيػا  بػذلؾ ل " الف ؿ" كما قاؿ الياظـ "العمماق مف يسمي،
كلككيػػ، حافظنػػا لمػػا بعػػد  حتػػى   يسػػقط عيػػ، ال بريػػل د عميػػ، فػػي تأديػػل المعيػػى المػػرادل يعتمػػ ايػػ،

دُُْكىْ  ِإَونْ } ل ففي قكل، سبحاي،:(6)كالعماد لمبيتل الحافظ لمسقؼ مف السقط
ْ
َقةَرى يَد

ُ
ىْ  أ ُِ َْ  ُتَفةُدو ُِ   َو

وَيُْسىْ  ذُلَؿهمٌ  ىْ  َٔ ُّ  كىهيػكى }مح الكػكفييف فيبػيف بقكلػ،: "يسػتعمؿ اإلمػاـ م ػط [85 ?ابلقهؿة] {إِْػَؿاُص
ـه  ر  ـٍ  ميحى مىٍيكي هيـٍ  عى ٌيمػا الػكاكل هػذ    ػمل لتعػٌذر جػاقت عمػاد{: كىهيػكى { }ًزٍ ػراجي  التقػدير فػي فعػؿ هػك كا 
. ز ػراجهـ عمػيكـ حٌرميػا كقػد: كلقمػت ز ػراجهـل عمػيكـ كمحػـر: يقػؿ لػـ( هػك) اسػقطت لػك ترل ا 

                                                           

 (171/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (340/ 2) ج  السابؽ الم در (2)

 (472/ 2) ج الم در يفس، (3)
 (487/ 2) ج الم در يفس،(4) 
/ 2اإلي ػػػاؼ فػػػي مسػػػاأؿ ال ػػػفؼ بػػػيف اليحػػػكييف الب ػػػرييف كالكػػػكفييف ) ج األيبػػػارمل البركػػػات ابػػػكييظػػػر: (5) 
579) 
( كحا يل ابف عقيؿل  رح ابف عقيػؿ عمػى الفيػل 2/456يل ) ج رح الرضي عمى الكافا سترباذمل ييظر:   (6)

 (372/ 1) ج ابف مالؾ



74 
 

 ضػػمير هػػك: كقيػػؿ. زيػػد البػػاب عمػػى هػػذا: كقكلػػؾ ايػػ،لبي( ز ػػراجهـ)ك مػػبهـل كاسػػـ( هػػك: )كقيػػؿ
ُُ  ُمَْى  يَة} كفي قكل، سبحاي،: .(1)"كال أف األمر ٍَة إٍِه

َ
ُ  خ ـُ  اَّلله ـِي َٕ

 ميكسى يا} [9 ?اجلًن] {احْلَِميىُ  اهْ
 ل(2)"عماد هك: الفراق كقاؿ. ال جرة في الٌيار جاعؿ زلى اك الميادلل زلى عاأديقكؿ اإلماـ: "{ ًزي ،ي 
ة}: قكل، في كما عماد{ ًزي ها} في الضميريقكؿ: ك  َْٕه  ّل فَإٍِّه ثْىةرُ  َت

َ
 .(3)"[46?احلش] {اْْل

 :الصرف

اٌكل، حادال   تستقيـ زعادتيها عمى مػا عيًطػؼ عميهػال  يتأتي بالكاك معطكفلن عمى كفـو ف    
ػٍرؼي  حػريؼى المعطكفػل بػالكاك زف  ػأت جعمػت هػذ  األالفػراق: "  كهػذا كػفـفإذا كاف كذلؾ فهػك ال  

ػػػٍرؼ فػػػإف قمػػػت:   كمػػػا الٌ ػػػرؼ  قمػػػت: اف تػػػأتي بػػػالكاكي ػػػبنا عمػػػى مػػػا يقػػػكؿي اليحكٌيػػػكف مػػػف ال  
اٌكل، حادال   تستقيـ زعادتيها عمى ما عيًطؼ عميهال فإذا كػاف كػذلؾ فهػك  يمعطكفلن عمى كفـو ف

ٍرؼي كقكؿ ال اعر:  ال  

ػٍرفنا زٍذ كػاف مىعطكفنػا"ا    "بييمػا  ل(5)ترل اي،   يجكز زعادة ) ( ًفػي )تػأتي مامػ،( فمػذلؾ سيػٌمي  ى
ل (6)زلػػى اف المضػػارع بعػػد هػػذ  الحػػركؼ مي ػػكب بػػأف مضػػمرة كجكبنػػا" ذهػػب جمهػػكر الب ػػرييف 

َِ }ففي قكل، سػبحاي،:  ْا احْلَ ه ثِةبْلَة ْنَ َوَّل دَوْبُِك ًُ ْٕوَ جُْذْى َت
َ
ْا احْلَ ه َوخ ًُ يبػيف  [42 ?ابلقؿة] {ِن َودَْسُذ

ف  ػػػػػأت جعمتػػػػػ، مي ػػػػػكبنا عمػػػػػى  ػػػػػؽ { معطػػػػػكؼ عمػػػػػى اليهػػػػػي مجػػػػػزكـل كا  ػػػػػكا اٍلحى تىٍكتيمي اإلمػػػػػاـ: "}كى
 .(7)الٌ رؼ"

 التفسير والمفسر:

سبحاي،:  ا عمى قكل،تعميقن  الفراق يقكؿ اك التفسير عيد الككفييفل  اليسمي التمييز مفس رن 
جًة } َِ رِْض ذَ

َ
َظِؽِِْى مِْنُء اْْل

َ
ٌْ أ ٌْ ُحْقجََن يِ : "يي ب الذهب ألي، مفس رل   [91 ?آل ًٔؿان] {فَوَ

                                                           

 (192/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (401/ 2) ج الم در السابؽ (2)
 (442/ 2) ج يفس،الم در  (3)

 يركل ألبى األسكد الدؤلي في ق يدة طكيمل.( )باب الكاك( لأل طؿل ك 424/ 1يسب، سيبكي، في كتاب، ) ج(4)  
 (34 -33/ 1معايي القرآف ) ج لالفراق (5)
 (166 كقي ضيؼل المدارس اليحكيل )ص  (6)
 (158/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (7)

ــــــــو ــــــــأتي مثم ــــــــق وت ــــــــَو عــــــــن خم  ال َتْن
 

ـــــــــك   ـــــــــيمُ عـــــــــار عمي ـــــــــَت عِظ  (4)"إذا َفعم
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 يرهما كب نال كماؿ يأتي مام، ز  يكرةل ف رج ي ب، كي ب قكلؾ: عيدم ع ركف درهمنال كلؾ 
ْؽُل ذَلَِك ِويَةًية}قكل،:  َٔ ْو 

َ
  .(1)"[95 ?اهًةاؽة] {أ

ُثىه }: كايرنا يد اإلماـ عبد القاهر الجرجايي في تفسير  ا يل الكريملالتفسير عكرد قد ل
َْةً  َمؽ  قَْك

َ
ْو أ
َ
ِْٕؽ ذَلَِك فَِىَ ََكحْلَِضةَرةِ أ ٌْ َب بقكل،:  "كي ب }قىٍسكىةن{  [74 ?ابلقؿة] {قََكْخ قُوُْبُُسْى يِ

ْْبَ هَُسْى }التفسيرل كقكل،: كفي مكضع آ ر يذكر: ايت ب اليفس عمى  ل(2)عمى التفسير" َِ فَإِْن 
ُُ َجْفكً  ٍء يَِْ ٌْ ََشْ ا"[4?اهجكةء] {ةَخ  كيذكر  في مكاضع جملل ميها: ل(3)ل كقكلؾ: ضقت ب، ذرعن

لن }ل "(4)"ي ب عمى التفسير"{ ا}يىٍفعن   .(5)"التفسير عمى ي ب الجٌيلل ميازؿ اك الك رفن  رتبل"{ دىرىجى
قىر م}" ٍيينا كى : كقكل، التفسير عمى ي ب{ دىرىجاتو }ك .(6)"التفسير عمى ي ب اليفسن  طيبي: ام{: عى
لىٍيً رىةي } ٌَ  {ٍُجَّجِبُُسىْ  َِنْ }: كقكل، ل[21:اإلسراق{ ]دىرىجاتو  اىٍكبىري  كى ْػََسِي

َ
ًْٔةّلً  ثِةْْل

َ
 أ

[103?المّف]
(7). 

 :النعت

ْاوَصَ } الفراق اكؿ مف ا طمح تسميل ال فل باليعػتل ففػي قكلػ، سػبحاي،:       وُ ةَ  َٕ ـه ه ِٔ
َ
هة أ َّ وِ ِْ

َ
 أ

ذِههحً 
َ
وُْنَ  َوَكَؾلَِك  أ َٕ م ػطمحات  "فمػف (8)"كالقطػع اليعػت فيػ، يجكز {اىًذل لو }: يقكؿ [34 ?اجلًن] {َحْف

كا ػذ المتػأ ركف بتسػميت،ل  (9)".بالتفسػير تسميل ال فل باليعتل كتسػميل التمييػز .كالككفييف الفراق
ٌَ } ففي قكل، سبحاي،: ّيِ  َوَمَكةِز َهةتِ  ِِف  َجحً ََ ْؽنٍ  َص  اعتبارا{ طىي بىلن }"يقكؿ اإلماـ: [72 ?اتلْبح] { َٔ

ْا}كفي قكل، سبحاي،:  .(10)"بالمعيى ااعتبارن  الفعؿ كذٌكر الٌيعتل ايث لمفظ ُ ََة َوقَةل  ثَهنْ  ُغوْهٌف  قُوُُْب
ىُ  ُّ ََ َٕ ُ  هَ َُْنَ  َية َذَقوِياًل  ثُِسْفؿِِِىْ  اَّلله  فيككف يؤميكفل قميفن : امماـ: "يكضح اإل [88 ?ابلقؿة] {يُْؤِي

                                                           

 (201( ك كقي ضيؼل المدارس اليحكيل )ص 225/ 1ييظر: الفراقل معايي القرآف ) ج (1)
 (182/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (246/ 1الم در السابؽ ) ج (3)
 (471/ 1) ج الم در يفس، (4)
 (520/ 1) ج يفس، الم در (5)
 (267/ 2الم در يفس، ) ج (6)

 (348/ 1) ج الم در يفس، (7)
 (497/ 1الفراقل معايي القرآف ) ج (8)
 (333ضيؽل المدارس اليحكيل )ص  كقي  (9)

 (394/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (10)
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(1)"محذكؼ اسـ يعت القميؿ
حِ } :سبحاي، كفي قكل،  َٕ ٌِ ِِف ابْلُْق ًَ ْح

َ
َْادِ اْْل ْ َِئِ ال ٌْ َمة ة ٍُْدَِي ِي َِ دَة

َ
ة خ ًه فَوَ

َضَؿةِ  ٌَ النه َجةَرَكحِ ِي ًُ ْ  ـلاأل ػأ ضدٌ { اأٍلىٍيمىفً }  ٌقي، ك ٌط،{ اٍلكادً   اًط ً }يقكؿ: " [30 ?اهقىه] {ال
ػاكفػي قكلػ،  .(2)"كيعبػر  يسػمك، مػف الػكادم كايمػف ل(ال اط ) يعت كهك ِٔهنِ } :ايضن اَلنَِمهحِ  َصة ًَ ْ  ال
وِ   رُُقاًل 
ُ
ْصََِعحٍ  أ

َ
لو  ايكًلي}يذكر: " [1 ?فةَؿ] {أ  .(3)"لمرسؿ يعت اٌي، عمى الٌي ب محؿٌ  في{ اىٍجًيحى

 :القطع

قىػػػػاؿى الكيسػػػمي، الككفيػػػػكف القطػػػػع كيعيػػػػكف الحػػػػاؿ"       كفيفػػػػكف يٍيتى ػػػػب عمػػػػى اٍلقطػػػػع يعيػػػػكف كى
اؿ ِّؽَ }ففي قكل، سبحاي،"  لل كالفراق يسمي، القطع(4)"اٍلحى ُ  َم ُُ  اَّلله ٍه

َ
َْ  إِّله  إَِلَ  َّل  خ اَلنَِمهحُ  ُِ ًَ ْ ولُهْ َوال

ُ
 َوأ

ة اهِْٕوْىِ  ًً ِ ٍِ  قَةن َْ  إِّله  إَِلَ  َّل  ثِةهْقِْك ـُ  ُِ ـِي َٕ
ا يبيف } [18 ?ًٔؿان آل] {احْلَِميىُ  اهْ مي ػكب عمػى  {قىاًأمن

ْهُ } :كفي قكل، سبحاي، ل(5)"عت ب، معرفلالقطع ألي، يكرة يي  ُُ  َمةِِؽٌ  َوَيذْوُ ٌْ  ِيَْ  ُمَْى  لَِذةُب  َرجْوُِِ  َوِي
ػػاف [17 ?ِههْد] {إَِيةًيههة ل امػػا اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر (6)"مي ػػكب عمػػى  القطػػع :"يقػػكؿ الفػػراق ايضن

ا:الجرجايي  ل (7)" ػب عمػى القطػعل كتقػدير :  ػهد اهلل القػاأـ بالقسػط { يا}قاًأمن " فيذكر القطع ايضن
ففػػي  لف مػػذهب المدرسػػتيفكبػػيٌ    يػػذكر القطػػع ز  كذكػػر الم ػػطمحيفلكػػف اإلمػػاـ عمػػى األزمػػب 

ىْ  رِيَن  ِإَوَذا} سػبحاي،: كلػ،ق ُّ َ ْا ل َُ ة آِي ًَ ِ َل  ث ـَ ٍْ
َ
ُ  خ ْا اَّلله ُ ٌُ  قَةل ة ٍُْؤِي ًَ ِ ٍْـَِل  ث

ُ
ََة خ وَيْ ِ  َوَيْسُفُؿونَ  َٔ هةث  َوَراَءهُ  ًَ

 َْ ُِ قًة احْلَ    َو ة ُمَىّؽِ ًَ ِ ىْ  ل ُّ َٕ ػد قن }مي "ك :يقػكؿ [91 ?ابلقهؿة] {َي ل كعمػى اا{ ي ػب عمػى القطػع ككفي ػ ى
ػد قان  كيقكؿ في مكضػع آ ػر:" .(8)"االحاؿ ب ري   ػا:  .(9)"ل اك الحػاؿ{ ي ػب عمػى القطػع}مي ى كايضن

كعيػػػػػد الب ػػػػػرٌييف ي ػػػػػب عمػػػػػى  لكػػػػػفـ }كيفٌػػػػػاران{ ي ػػػػػب عمػػػػػى القطػػػػػع  ألٌيػػػػػ، جػػػػػاق بعػػػػػد تمػػػػػاـ ا"
 .(11)"كهك ضٌد الحراـ لل اك عمى القطع{ ي ب عمى الحاؿ}حىف ن ".(10)ؿ"الحا

                                                           

 (196/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (421/ 2) ج الم در السابؽ (2)
 (487/ 2) ج يفس، الم در (3)
 (167/ 1عمؿ البياق كاإلعراب ) ج ابك البقاق العكبرمل المباب في (4)
 (200/ 1الفراقل معايي القرآف ) ج (5)

 (6/ 2) ج الم در السابؽ(6) 
 (384/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (7)

 (198/ 1) ج الم در السابؽ(8) 
 (394/ 1) ج الم در يفس، (9)

 (224/ 1) ج الم در يفس، (10)
 (274/ 1) ج ر يفس،الم د (11)
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 المذىب النحوي:
تجاكز اإلمػاـ عبػد القػاهر فػي ميهجػ، اليحػكم مسػألل الطفقػل الموكيػل اك الحكػـ بال ػحل      

سػػػرار كجماليػػػات كتػػػذكؽ تمػػػؾ كالفسػػاد عمػػػى التراكيػػػب الموكيػػػل كمػػا فعػػػؿ اليحػػػاة زلػػػى البحػػػث عػػف ا
ف لػػػـ ي ػػػرح بمذهبػػػ، اليحػػػكم فإيػػػ، كػػػاف يميػػػؿ زلػػػى المدرسػػػل الب ػػػريل لػػػذكر  اليحػػػاة  التراكيػػػبل كا 

" )هػذا مػا ذهػب زليػ، : ا  فش كال ميؿ كزيرهـل فيػذكرهـ بعبػارةك الب رييف في مؤلفات،: كسيبكي، 
ا اقكالػػػ، ل تمتػػػع اإلمػػػاـ بمقػػػدرة فاأقػػػل كمميػػػزة فػػػي تحميػػػؿ مسػػػاأؿ اليحػػػا ػػػحابيا( ك كياق ػػػها مػػػدعمن

بالحجج كالبراهيف كالد أؿ كرتب األفكارل كاستدؿ بها كك ؼ دقاأقهػا مػف  ػفؿ البحػث كالتأكيػؿ 
حساس، المرهؼ في تتبع الي كصل اإلماـ عبد القاهر الجرجايي  كساعد  في ذلؾ ذكق، الرفيع كا 

ع عػف اليحػكل بػؿ زف عمػـ "باألساس رجػؿ يحػكمل كهكػذا كػاف يسػمى قػديمنال كاقكالػ، باألسػاس دفػا
يػػ، كاضػػع ا ػػكل، لػػـ يكػػف ز  زحيػػاق لػػركح المعيػػى كالحػػس كالػػذكؽ فػػي عمػػـ االمعػػايي الػػذم قيػػؿ 

مػػى كػػؿ هػػذا بتعمػػيفتهـ كتحمػػيفتهـ كحججهػػـ الػػداأرة حػػكؿ قضػػيل عجهػػز اليحػػاة االيحػػك بعػػد اف 
ك ػاة مػف كضػع قكاعػد اإلعراب فحكلك  هػدفنا اك ن كا يػرنال فاسػتيفذ الجهػد كمػ، كضػاعت القيمػل المت

كضكابط تقػرب فهػـ الموػل ألبياأهػا كتػذكقهـ لهػا كمعػرفتهـ بأسػرارها الجماليػلل كاسػس يظمهػا كهػذ  
ل اإلماـ لـ يمتـز بمذهب المدرسل (1" )كسع زايل مف مجرد اإلعراباامكر هي بالتأكيد ابعد مدل ك 

فػػػي الكايػػػر مػػػف سػػػتيف الب ػػػريل ك  تع ػػػب لمػػػذهب المدرسػػػل الككفيػػػلل بػػػؿ يقػػػرر آراق احػػػد المدر 
يمػا اكردهػا مػف  ػفؿ ترجيح احدهمادكف المساأؿ اليحكيل  ل فمـ يعرضها ب ػكؿ  ػفؼ يحػكمل كا 

عرابهػػػال كػػػاف لإلمػػػاـ الجرجػػػايي ميهجػػػ،  فػػػي ا يتقػػػاق ال ػػػاص  تفسػػػير  لييػػػات القرآييػػػل الكريمػػػل كا 
 .مـ اليحك كا كل،بحيث تقتضي عكالمعايي كعفقتها باليظـ  كا  تيار كرؤيت، لد  ت اإلعراب

 إقرار رأي البصريين:
 :)العطف عمى ال مير المرفوع دون تأكيد( ال مير المنفصل

 فػػي فعػػؿ كمػػا فيػػ،ل كيفٌ ػػؿ كحػػدهـ الب ػػرٌييف راماإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي  يػػذكر    
ٌْ  آَدمُ  يهة َوقُوَْة}: ،يسػبحا قكلػ، فػي الميف ػؿ الٌضمير عف حديا، ٍْهَخ  اُْقهُس

َ
َههحَ  َوَزوُْصهَك  خ  {اجْلَ

 الضػمير عمػى العطػؼ يجػكز ايػ، زلػى الككفيكف ذهبيقكؿ ابك البركات ا يبارم: " .[35?ابلقؿة]
 ز  يجػػكز   ايػػ، زلػػى الب ػػريكف كذهػػب ".كزيػػده  قيٍمػتي : "يحػػك الكػػفـل ا تيػػار فػػي المت ػػؿ المرفػكع
 معػػ، جػػكزي فإيػػ، ف ػػؿ اك تككيػد هيػػاؾ كػػاف زذا ايػػ، عمػػى كاجمعػكا .ال ػػعر ضػػركرة فػػي قػػبح عمػى

                                                           

 (14ل ص  1عبد القاهر الجرجاييل المقت د في  رح اإليضاح ) مج/ (1)
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 لمتٌأكيػػػدل( ايػػػت)"ك: فيقػػػكؿ:  ميحػػػى الب ػػػرييف فػػي ذلػػػؾيحػػػا اإلمػػػاـ ك . (1)"قػػػبح زيػػػر مػػػف العطػػؼ
ْت }: كقكل، َِ ٍَْخ  اِذْ

َ
ُػْكَ  خ

َ
يَْخ  فَإَِذا}: كقكل، ل[42?َُ] {َوأ َْ ٍْهَخ  اِْقهَذ

َ
ٌْ  خ هَك  َوَيه َٕ  {اهُْفوْهِك  لََعَ  َي

ا زيػر  يػذكر كلػـ فيػ،ل ؿكفٌ ػػ الب ػرٌييف لػرام مكافػؽ ذلػؾ افٌ  ذكػر اػػـٌ  [28?اهًؤيَهْن] : مكضػػحن
ٌيمػػا"  لػػػيس زذ الفعػػؿل فػػػي المرفػػكع الٌضػػػمير عمػػى المرفػػػكع الظٌػػاهر عطػػػؼ الٌتككيػػد هػػػذا اقتضػػى كا 

ْْ }: كقكلػ، فا ػؿ بيػكع اك ميف ػؿل مرفػكع بضمير بالتٌأكيد ز  الب رٌييف عيد ذلؾ يجكز  مهةءَ  لَه
ْكَة ية اَّللُ  َ َْ

َ
 .(2) "كآباؤيا: يقؿ كلـ ل[148?اْلٍٕةم] {آثةُؤٍة َوّل أ

 :تفيد الترتيبال الواو 

 زلػى ذهابػ،كميها  الككفٌييفل مذهبفي مساأؿ يحكيل م الفنا  الب رٌييف ت آراق اإلماـكافق    
َُهِت  َمهْؿَيىُ  يهة}: تعػالى قكلػ، ففػي ل مكضػع مف اكار في ذلؾ ككٌرر الٌترتيبل تفيد   الكاك افٌ   اُْر

 الٌرككع  عمى تقديم، يكجب   الٌسجكد كتقديـ": فيقكؿ [43?ًٔؿان آل] {َواِْرَلِع  َواُْقُضِؽي لَِؿّبِكِ 
 المتٌفقيفل في كالٌيسبل الم تمفيف ا سميف في الكاك ألفٌ  الٌترتيب  دكف كا  تراؾ لمجمع الكاك ألفٌ 
ٌيمػػا  قكلػػ، عػػف حدياػػ، عيػػد مػػٌرتيف ذلػػؾ ككػػٌرر. (3)("بػػ، اهلل بػػدا بمػػا ابػػدؤكا) :لقكلػػ، بالٌ ػػفا بػػدئ كا 
وَْظيَْة}: ي،سبحا

َ
ُْٕقَْب  ِإَوْقعةَق  ِإَوْقًةِخيَن  إِثْؿاِِيىَ  إِل َوأ ْقهجةِط  َوَي

َ
ِٔحىسه َواْْل ي هَْب  َو

َ
 َوُيهْنَُف  َوخ

 مػف لككيػ، لػ، ات ػريفن  كيػكيس اٌيػكب عمػى عيسػى كقػٌدـ": فقػاؿ [163?اهّجكةء] {وَُقوَيًْةنَ  َوِةُرونَ 
ل اكلػػي جممػػل ػػ الٌسػػفـ عميػػ، يػػكيس عػػف قػػاؿ اػػـٌ  .الٌترتيػػب تكجػػب   كالػػكاك العػػـز ٌيمػػا: اايضن  قٌدمػػ، كا 
 .(4)"الٌترتيب تكجب   الكاك ألفٌ  كسميماف  كداكد هاركف عمى

 :المنادى المفرد مبني عمى ال م

"ذهب الككفيكف زلى اف ا سـ الميادل المعرؼ المفرد معرب مرفكع بويػر تيػكيف. كذهػب     
كذهب الب ريكف زلى اي،  لكليس بفاعؿ ك  مفعكؿ الفىر اق مف الككفييف زلى اي، مبيٌي عمى الضـل

ل كذهػب اإلمػاـ مػذهب الب ػرييف فػي ذلػؾل (5")مبيي عمى الضـل كمكضع، الي ب  أليػ، مفعػكؿ

                                                           

 (388/ 2ابك البركات األيبارمل اإلي اؼ في مساأؿ ال فؼ بيف اليحكييف الب رييف كالككفييف ) ج (1)

 (135/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (396/ 1) ج سابؽالم در ال (3)

 (413/ 2اليساأيل السيف الكبرل ) جييظر الحديث: 
 (644/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (4)

 (264/ 1ابك البركات األيبارمل اإلي اؼ في مساأؿ ال فؼ بيف اليحكييف الب رييف كالككفييف ) ج(5) 
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ََة}ففي قكل، سػبحاي،:  ٌْ  آَدمُ  يَة َوقُوْ ٍَْخ  اْقُس
َ
َهحَ  َوَزوُْصَك  خ  مفػرد يػداق زذ يقػكؿ: [35 ?ابلقؿة] { اجْلَ

 .(1)"(بعد) ك( قبؿ) ،لم ابهت الضـٌ  عمى مبييٌ 
 :وقوع الفعل الما ي حاالً 

"  يجػكزي اف يقػعى الًفعػؿي الماًضػي حػا ن ز   اف تكػكفى معػ، )قىػٍد( يقكؿ ابك البقاق العكبرم:     
ًلػػػؾى مػػػف زيػػػًر تقػػػدير"  ل ففػػػي تفسػػػير  ا يػػػل الكريمػػػل:(2)ظػػػاهرةن اك مقػػػدرةن. كقػػػاؿى الككفيفػػػكف: يجػػػكزي ذى

ِ  دَْسُفُؿونَ  َليَْف } ِ ث َْادًة َوُكَْذُىْ  ةَّلله ْم
َ
ْظيَةُزىْ  أ

َ
ًِيذُُسىْ  ُثىه  فَأ ْنَ  إحَِلُِْ  ُثىه  َُيْيِيُسىْ  ُثىه  يُ ُٕ  ?ابلقؿة] {دُؿَْص

كيٍيػػتيـٍ }يكضػح اإلمػػاـ:" [28  كمعيػػىل كيبييهػػا الزجػػاج: "(3)"مضػػمرة فيػػ،( قػد) ك لمحػػاؿل فيػػ، الػػكاك{ كى
ضمار لمحاؿل الكاك كهذ  كيتـ كقد( ككيتـ)  .(4)"عمي، دليؿ الكفـ في كاف زذا اأزج قد كا 

 اآلن في األصل:

اسػػـ فػػي ا ػػؿ كضػػع، كاسػػتعمال، بػػدليؿ د ػػكؿ حػػرؼ ا ف يقػػكؿ ابػػك حيػػاف األيدلسػػي:"     
" ا ف اسػـ فػي األ ػؿ. كقػالكا مػف مسػاأؿ ال ػفؼ بػيف الب ػرييف كالكػكفييف كل فهػ(5)الجر عمي،"

(6)"ا م، فعؿ ماض
ْا} ل ففػي قكلػ، سػبحاي،:  ُ ة ثِةحْلَ ِّ  ِصبَْخ  اآْلنَ  قَةل َِ وُهْنَ  ََكُدوا َوَيهة فََؾَِبُْ َٕ  {َحْف

: اعيػػػي المكجػػكدل لمكقػػػت اسػػـ{ اٍ فى }كيػػػذهب اإلمػػاـ اف ا ف اسػػـ حػػػيف يقػػكؿ: " [71 ?ابلقهههؿة]
 .(7)"اإلتياف: كالمجيق {ًجٍأتى } في، كالعامؿ الظرؼل عمى ميت ب كهك. الحاؿ

 :الناصب بعد حتى

عيػػػػػد  ف اليا ػػػػػب لمفعػػػػػؿ المضػػػػػارعابػػػػػيف الب ػػػػػرييف كالكػػػػػكفييف  مػػػػػف مسػػػػػاأؿ ال ػػػػػفؼ     
ففػي  لكيكافؽ رام اإلماـ الب ػرييف ل(8)بحتى" الككفييف : " بعد حتى بأف مضمرةل كقاؿالب رييف

هةُروَت َوَيهةُروَت وَ }قػكؿ الحػؽ سػبحاي،:  َِ وََمْيِ ثَِجةثَِن  ًَ
ْ ٍْـَِل لََعَ ال

ُ
ْعَؿ َوَية خ َْن اجلهةَس الّكِ ًُ ّوِ َٕ َيهة ُح

                                                           

 (135/ 1في تفسير القرآف العظيـ ) ج عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر (1)
 (386ابك البقاق العكبرمل التبييف عف مذاهب اليحكييف )ص  (2)
 (127/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
عراب، ) ج (4)  (107/ 1الزجاجل معايي القرآف كا 

 (1423/ 3) جابك حياف األيدلسيل ارت اؼ الضرب مف لساف العرب  (5)
 (134محمد الطيطاكمل ي أة اليحك كتاريخ ا هر اليحاة )ص (6)  

 (204/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (7)
 (134محمد الطيطاكمل ي أة اليحك كتاريخ ا هر اليحاة )ص  (8)
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ََحٌ  ٌُ فِذْ ة ًَنْ ًَ َظٍؽ َظته َحُقَّْل إِجه
َ
ٌْ أ ةِن ِي ًَ ِ ّو َٕ تٌػىيقػكؿ اإلمػاـ:  "} [102 ?ابلقهؿة] {ُح  لموايػلل{ يىقيػك  حى

(1)"تي ب   كرٌبماافل  بتقدير الفعؿ كتي ب ا سـل تجرٌ 
 . 

 :زيادة من

اك  به،ل كهك األكؿ: اف يككف بعد يفي  الب رييف  رطاف: لزيادة "مف" عيد "جمهكر    
ٌْ  هَُسىْ  َية}مااؿ اليفي:  اليهي كا ستفهاـل كالاايي: اف يككف مجركرها يكرة.  {َدْيُهُ  إَِلٍ  يِ

ؿاف] ٌْ  َِنْ }كاليهي: "  يقـ "مف" احد"ل كا ستفهاـ:  [,85 ?أْل ِ  َدْيُ  َػةهِ ٍ  يِ ل [3 ?فةَؿ] {اَّلله
ىْ  َية}ل، سبحاي،: ففي قك  .(2)كمٌاؿ اليهي بقكل،: "ما لباغو مف مفٌر" ُِ  ٌَ ةّرِي ٌَ ِ ٌْ  ثُِِ  ث َظؽٍ  يِ

َ
 بِإِذْنِ  إِّله  أ

 ِ ما} ي تار اإلماـ مذهب الب رييف في زيادة مف فيقكؿ:" [102 ?ابلقؿة] { اَّلله { ًبضار يفى  هيـٍ  كى
 اليق افل معيى كفيهما كالمكرك ل البؤس كهما بالٌ يقل كالٌضرر الٌضرٌ  زلحاؽ: كالٌضرٌ 

 هـ كما: كتقدير ل ب، يفٌرقكف عٌما اك الٌسحرل عف كيايل{ ًب،ً } في كالهاقل عالٌيف: كيقيضهما
ٌْ  يَؿاُزىْ  َِنْ }: قاؿ كما لمتأكيد[ مف] اد ؿ اٌي، ز  الاحدن  ب، بضاٌريف َظؽٍ  يِ

َ
 ل[127?اتلْبح] {أ

 [البسيط مف: ]ال اعر كقاؿ

 .مامل اي، كافؽ مذهب الب رييفاألكيتضح مف 
 :رب بين الحرفية واالسمية

ذهب الككفيكف زلى اف "رب" اسـ. كذهب الب ريكف زلى اي، حرؼ جر. اما الككفيكف      
لمعدد  عمى "كـ" ألف "كـ" لمعدد كالتكايرل ك"رب" فإيهـ احتجكا بأف قالكا: زيما قميا زي، اسـ حمفن 

كالتقميؿل فكما اف كـ اسـ فكذلؾ رب. كالذم يدؿ عمى اف رب ليست بحرؼ جر ايها ت الؼ 
يما تقع  حركؼ الجرل كذلؾ في اربعل ا ياق  احدها: ايها   تقع ز  في  در الكفـل كا 
متكسطل  أليها زيما د مت رابطل بيف األسماق كاألفعاؿ. كالاايي: ايها   تعمؿ ز  في يكرة 

الجر تعمؿ في اليكرة كالمعرفل. كالاالث: ايها   تعمؿ ز  في يكرة مك كفلل كحركؼ  كحركؼ

                                                           

 (213/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (750/ 2المرادمل تكضيح المقا د كالمسالؾ ب رح الفيل ابف مالؾ ) ج (2)
 (254/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (3)
 ( كفي،: عٌيتل بدؿ )اعيت(.14البيت لميابول الذبياييل الديكاف )ص  

 أســـــــائُميا   …   ُأصـــــــْيالًنا فييـــــــا وقفـــــــتُ 
 

ـــت  ـــا أعي ـــا جواًب ـــالّربعِ  وم ـــن  ب ـــدِ  م  (3)"أَح
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الجر تعمؿ في يكرة مك كفل كزير مك كفلل كالرابع: اي،   يجكز عيدكـ زظهار الفعؿ الذم 
كاما  .تتعمؽ ب،. كككي، عمى  فؼ الحركؼ في هذ  األ ياق دليؿ عمى اي، ليس بحرؼ

قالكا: الدليؿ عمى ايها حرؼ ايها   يحسف فيها عفمات األسماق ك   الب ريكف فاحتجكا بأف
عفمات األفعاؿل كايها قد جاقت لمعيى في زيرها كالحرؼل كهك تقميؿ ما د مت عمي، يحك 

ة} ففي قكؿ الحؽ سبحاي،: .(1)"رب رجؿ يفهـ" ام ذلؾ قميؿ ًَ َْد   ُربَ ٌَ  يَ ِي ْْ  َزَفُؿوا اَّله َ ْا ل  ََكٍُ
ًِيَ   الميككرةل األسماق عمى ز  يد ؿ  ك  جارٌ  حرؼ[ ربٌ ] " يذكر اإلماـ: [2 ?احلضؿ] {ُمْكوِ

يما حاؿل اك ماض فعؿ عمى ز  يد ؿ ك  الكاٌفلل بما العمؿ عف كؼٌ  فعؿ زلى  رؼ فإف  كا 
 احكاؿ اكار افٌ  ترل ا  ماضل فكأي، محاللل   كاجب ألي، المستقبؿ الفعؿ عمى هاهيا د ؿ

 .(2)"الماضي لفظ عمى القرآف في مذككر القيامل

 :كال وكمتا اسمان مفردان 

معيػى"     قىاؿى الككفي كف همػا مايي ػاف لفظنػا كى ل (3)"كام ا )كف ككمتا( فاسماف مفرداف مق كراف كى
"كػػػػف" ك"كمتػػػػا" اسػػػػماف مفزمػػػػاف لإلضػػػػافلل كلفظهمػػػػا مفػػػػردل كمعياهمػػػػا مايػػػػىل كلػػػػذلؾ اجيػػػػز فػػػػي 

 ايىل كاعتبار المفظ فيفردل كقد اجتمعا في قكل، "مف البسيط":ضميرهما اعتبار المعيى في

ذهب الككفيكف زلى اف "كفل ككمتا" فيهما تاييل لفظيل كمعيكيلل كا ؿ كف "كؿ" ف ٌففػت 
يلل كزيدت التاق في "كمتا" لمتأييثل كاأللؼ فيهمػا كػاأللؼ فػي "الزيػداف"ل الفـل كزيدت األلؼ لمتاي

ا دن ازفػر كذهب الب ريكف زلى اف فيهما ل كالعمراف" كلـز حذؼ يكف التاييل ميهما لمزكمهما اإلضافل
ػا ال كرحن  ُِكَْذهة} ففػي قػكؿ الحػؽ سػبحاي،: .(5) لفظي ا كتاييل معيكيلل كاأللؼ فيهما كاأللؼ في ع ن

ة آدَْخ  َهتَْيِ اجلَْ  َّ ُزوَ
ُ
وِىْ  َولَىْ  أ ْْ ُُ  َت ْؿٍَة َمحًْبة ِيَْ ة َوفَضه ًَ ُّ َ ًؿا ِػاَلل َّ يقرر اإلماـ عبد  [33 ?المّف] {َج

 الٌمفػظل فػي مكٌحػداف اسػماف: ككمتػا كػفالقاهر الجرجايي رام الب رييف في هذ  المسػألل بقكلػ، : "
                                                           

/ 2 ػػػفؼ بػػػيف اليحػػػكييف الب ػػػرييف كالكػػػكفييف ) جييظػػػر: ابػػػك البركػػػات األيبػػػارمل اإلي ػػػاؼ فػػػي مسػػػاأؿ ال (1)
686) 
 (167/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (398/ 1ابك البقاق العكبرمل المباب في عمؿ البياق كاإلعراب ) ج (3)
 (56/ 1األ مكييل  رح األ مكيى أللفيل ابف مالؾ ) جييظر:  (4)

/ 2لبركػػػات األيبػػػارمل اإلي ػػػاؼ فػػػي مسػػػاأؿ ال ػػػفؼ بػػػيف اليحػػػكييف الب ػػػرييف كالكػػػكفييف ) جابػػػك اييظػػػر: (5) 
359) 

ـــــــا  كالُىَمـــــــا ِحـــــــين جـــــــد  الَجـــــــرُي َبْيَنُيَم
 

ــــــــا وكــــــــاَل َأْنَفْيِيَمــــــــا رَابــــــــي  ــــــــْد َأْقَمَع  (4)َق
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لػػىل عمػػى كػػألؼ كالفهمػػا التٌاييػػلل كمعياهمػػا  كػػؿٌ  اك كاحػػدل كػػؿٌ : كالمعيػػى الميفػػردن   برهمػػا فكيكػػك  كا 
 .(1)"ككذا كذا ميهما كاحدة

 ي الكوفيين:أإقرار ر 
 :َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ 

ل" اف زلى الككفيكف ذهب     ـى ٍبتىدىآفل اسماف" كًبٍأسى  ًيٍع  فعػفف ايهمػا زلػى الب ػريكف كذهػب مي
لي، يت ر فىافل   ماضياف  الػدليؿ: قػالكا بػأف فػاحتجكا كفيكفالك الككفييفل اما مف الكساأي ذهب كا 

 بػيعـ زيػد مػا" تقػكؿ ايها العرب عف جاق قد فإي، عميهما  ال فض حرؼ د كؿ اسماف ايهما عمى
ؿي   :اابت بف حٌساف قاؿ" الرجي

 الجػػػرٌ  حػػػرؼ بػػػد كؿ كاحتٌجػػػكا كبػػػأسل يعػػػـ اسػػػمٌيل زلػػػى الكػػػكفٌييف كاكاػػػري  الفػػػٌراقي  "كذهػػػب
ػػا رام الكػػكفييف: ففػػي قػػكؿ الحػػؽ (3)عميهمػػا" ل امػػا اإلمػػاـ فقػػد اكرد آراق المدرسػػتيف كادلتهمػػا مرجحن
ة} سبحاي،: ًَ ْوا ثِئَْك ىْ  ثُِِ  اْمََتَ ُّ جُْفَك

َ
: ماػؿ ماضياف فعفف( يعـ) ك( بأس)"يقكؿ:  [90 ?ابلقؿة] {خ

ػػا األٌكؿ كيكػػكف زالبنػػال اسػػميف يقتضػػي ميهمػػا كاحػػد ككػػؿٌ  ال ػػرؼل فميعػػا دك ػػه لعػػب  لعمػػكـ عام 
ـٌل كالاػػايي المػػدح ػػا  كالػػٌذ  فيرتفػػع جػػيس اسػػـ زٌمػػا األٌكؿ ا سػػـ اػػـٌ  م  ػػكصل المق ػػكد ألفٌ   ا  
ٌمػػا بالفعػؿل . محػػذكؼ مبتػػدا  بػػر ألٌيػػ، ابػػدنا  مرفػػكع الاػايي كا سػػـ التفسػػيرل عمػػى فييت ػػب يكػػرة كا 

ٍكا ًبٍأسىػمىا: }ههيػا األٌكؿ  سـكا كا اىفٍ : }كالاػايي{ اىٍيفيسىػهيـٍ  بًػ،ً  ًاٍ ػتىرى  كعيػد. الب ػرٌييف قػكؿ كهػذا{ يىٍكفيػري
 لزكمهمػا حػرفيف ككيهمػا عمػى كالػدليؿ الٌ ػفلل معيػى كفيهمػا الفعػؿل ي بهاف حرفاف هما الككفٌييف
 كايا لك كألٌيهما كالواأبل اليفس عف كالحكايل كال طاب كالجمع كالتأييث التذكير في كاحدة  كرة
 كيعػػػـ كبأسػػػتل بػػػأس: قكلػػػؾ جػػػكاز األفعػػػاؿ ي ػػػبهاف اٌيهمػػػا عمػػػى كالػػػدليؿ ل(قػػػد) لػػػد مهما فعمػػػيف

 الرجػػػؿ كيعػػػـ زيػػػدل الرجػػػؿ بػػػأس :قكلػػػؾ اسػػػتقفؿ ال ػػػفل معيػػػى فيهمػػػا افٌ  عمػػػى كالػػػدليؿ كيعمػػػتل

                                                           

ابػػك البركػػات األيبػػارمل ييظػػر: ( 247/ 2عبػػد القػػاهر الجرجػػاييل درج الػػدرر فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ ) ج (1)
 (81/ 1اإلي اؼ في مساأؿ ال فؼ بيف اليحكييف الب رييف كالككفييف ) ج

 (81/ 1ابك البركات األيبارمل اإلي اؼ في مساأؿ ال فؼ بيف اليحكييف الب رييف كالككفييف ) ج ييظر: (2)

 (411/ 1ابف ال اأغل الممحل في  رح الممحل ) ج (3)

ــــــــوُ  ُيْؤِلــــــــفُ  الجــــــــارُ  ِبــــــــِنْعمَ  ألســــــــتُ   َبْيَت
 

 (2) !ُمْصـــــِرَما المـــــال ُمْعـــــِدمَ  أو ِقم ـــــةٍ  أَخـــــا 
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( الكفػر)اسػـل ك ههيػا( ـايفسػه بػ، ا ػتركا مػا) هػذا عمػركل كعمػى كمحمػكد زيد مذمكـ كامٌ  عمركل
 .(1)ال افض " بيزع فايت ب لها م ترل( األيفس)ك ب،ل م ترل

 :ألفاظ اإلشارة أسماء موصولة

 مك ػك ن  اإل ػارة اسػماق مػف  ػيقه  ك " ذىا" يكػكف  يقكؿ ابف يعيش فػي  ػرح المف ػؿ: "    
ا" معها كاف زذا" ذا" مف ذكريا  فيما ز    الب رييفل عيد  اسػماق جميعى  اف زلى فيكفالكك  كذهب". مى

ف مك كللل تقع اف يجكز اإل ارة ا" معها يكف لـ كا   َوَيهة}: تعػالى قكلي، ميها بأ ياقل كاحتٌجكا ل"مى
ًِيََِك  دِوَْك  جْهُذىْ  ُثهىه }: تعػالى قكلػ، فػي اىٍعمىػب قالػ، مػا ذلػؾ كمف [17 ?َُ] {ُمَْى  يَة بَِي

َ
هُؤَّلءِ  خ َِ 

جُْفَكُسىْ  َتْقُذوُْنَ 
َ
 .(2)"ايفسػكـ تقتمػكف الٌػذيف: كالمػراد ل"الػذيف" بمعيػى هػؤ ق اف [85 ?ابلقهؿة] { خ

ْهُ  َذلَِك } ففي قكؿ الحؽ سبحاي،: وَيَْك  َجذْوُ َٔ  ٌَ اتبػع  [58 ?ًٔهؿان آل] {احْلَِميىِ  َواَّّلِْلؿِ  اآْليَةتِ  ِي
{ ز ػارة  زلػى مػا سػبؽل ك}يىٍتميػك ي{  بػر لػ،ل كالبػاقياإلماـ مذهب الككفييف بقكلػ،:   ل بػر اػاف "}ذًلػؾى

 .(3)اك )ذلؾ( بمعيى الذمل ك)يتمك (  مل ل،ل كال بر قكل،: }ًمفى اٍ ياًت{.}اٍ ياًت{ آيات اهلل"
 :المعاني بين الحروف ناوبت

. ذلػؾ يجيػزكف كالككفيػكف ا  ػرل بعضها مكقع الحركؼ بعض كقكع الب ريكف يجيز      
 عػػػف حكػػػي مػػػاك"  مجازيػػػلل   قيػػػلحقي تأديػػػل الكػػػكفييفل عيػػػد آ ػػػرل حػػػرؼ معيػػػى الحػػػرؼ تأديػػػلك 

اإلمػػاـ عبػػد  تبٌيػػى (4)".حػػرؼ لكػػؿ كاحػػد معيػػى عمػػى ا قت ػػار مػػف األحػػرؼ هػػذ  فػػي الب ػػرييف
 حػرؼ معيػى زلػى الحػرؼ ي ػرج مػا اكايػرن  فيجػد  المسػأللل هػذ  في الككفييف رامالقاهر الجرجايي 

كػكف بمعيػػى )الػكاك(ل كمػػا تيػػاكب )اك(: ت كميهػا: تفسػػير ل فػي اجػػدن  كايػرة ذلػػؾ عمػى كاألمامػػل آ ػرل
َْةً }: سبحاي،في قكل،  َمؽ  قَْك

َ
ْو أ
َ
ل فجعمها هػك بمعيػى )الػكاك(ل كيقػؿ [74?ابلقؿة] {فَِىَ ََكحْلِضةَرةِ أ

ز  ايػػػ، فػػػي ماػػػؿ هػػػذا "قػػػكؿ زيػػػر  بأيهػػػا بمعيػػػى )بػػػؿ(ل كسػػػٌكغ قكلػػػ،: زيهػػػا بمعيػػػى )الػػػكاك( بقكلػػػ،: 
ْدَّن  َذلِهَك }ماـ في تفسير  ا يػل الكريمػل: يقكؿ اإل. (5)"المكضع  ستدراؾ ال كاب باأل كب

َ
نْ  أ

َ
 أ

ْا دُ
ْ
ةَدةِ  يَد َّ ة لََعَ  ثِةلنه َّ ِّ وْ  وَْص

َ
ْا أ نْ  ََيَةفُ

َ
ةنٌ  دَُؿده  أ ًَ ْح

َ
ْٕؽَ  خ ِّىْ  َب ِ ةٍ ًَ ْح

َ
ْا خ ُق َ  َواته ْا اَّلله ُٕ ًَ ُ  َواْق ّْهِؽي َّل  َواَّلله  َح

ـٌ بٌيف كج،" [108 ?اهًةاؽة] { اهَْفةِققِيَ  اهَْقْْمَ  الحبس لفستحفؼ بعد الٌ فة }اىٍف "ا حتياط:  ا

                                                           

 (230/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (430/ 2ابف يعيش:  رح المف ؿ  بف يعيش ) ج (2)

 (494/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجد القاهر الجرجاييل عب(3) 
 (463/ 2السيكطيل همع الهكامع في  رح جمع الجكامع ) ج (4)
 (591/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
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مػػى كىٍجًههػا كالاٌػايي: لم ػػكؼ مػف اف تبطػػؿ ايمػايهـ بأيمػاف زيػػرهـ زذا عاػر عمػػى  يىػٍأتيكا{ ًبال  ػهادىًة عى
تيػػػاكب )اػػػـ(: فقػػػد جعمهػػػا ل (1)"كقيػػػؿ: }اىٍك{ بمعيػػػى الػػػكاكل ام: ا حتيػػػاط احػػػد المعييػػػيف  يػػػايتهـ.

ْا} :سبحاي،كل، بمعيى )الكاك(ل كذلؾ في ق ٌُ ذِي
َ
ل ك بهها با يػل األ ػرل مػف [199?ابلقؿة] {ُثىه أ

ِّيؽٌ }سكرة يػكيس قػكؿ اهلل تعػالى:   ففػي قػكؿل لفػاق بمعيػى الػكاكاك . (2)"[46?يهْنف] {ُثهىه اَّلُل َمه
ٌْ  َوَكىْ }الحػؽ سػبحاي،: ة قَْؿَيحٍ  ِي َِ ََة وَْم ِْ

َ
ة أ َِ ََة فََضةَء ُق

ْ
وْ  َبَيةدًة ثَأ

َ
ىْ  أ ؿاف] {نَ قَةنِوُْ ُِ ل يػذكر [4 ?أْل

 كفػػػػي قكلػػػػ، .(3) "فىجاقىهػػػػا بىٍأسيػػػػيا{ الفػػػػاق بمعيػػػػى الػػػػكاكل كقكلػػػػؾ: اعطيتيػػػػي فأحسػػػػيت زلػػػػيٌ "اإلمػػػاـ: 
َمؽه ذِْلؿاً } :سبحاي،

َ
ْو أ
َ
ل جعؿ )اك( بمعيى )بػؿ(ل [200?ابلقؿة] {فَةذُْلُؿوا اَّلَل َلِؾْكؿُِكْى آثةَءُزْى أ

( اك: )كقيػػؿ ل"ا ػػدٌ  بػػؿ{ "اى ىػػد   اىكٍ } قػػكؿ اإلمػػاـ:"يل قتهال ام: عكػػس سػػاب(الػػكاكبأيهػػا بمعيػػى ) كذكػػر
 .(4)"الكاك بمعيى

 :جواز إتيان التمييز معرفة

كف كػكفى      المراد اف التمييز   يككف ز  يكرة عمى مذهب الب رييفل كاما الككفيكف فييجػك زي
 التمييز معرفل. كاستدلكا بقكؿ ال اعر:

فػػاليفس باتفػػػاؽ الفػػػريقيف اف زعرابػػػ، تمييػػػزل كهػػػك معػػػر ؼ بػػػأؿل فػػػالككفيكف لهػػػذا ال ػػػاهد جػػػك زكا اف 
 يككف التمييز معرفلل كاأل ؿ عيد الب رييف اي،   يككف ز  يكرةل فالب ريكف عمى قكاعدهـ اف

 ل ففػػي قػػكؿ الحػػؽ سػػبحاي،:(5) مطػػرد كالوالػػب هػػك القاعػػدةل كمػػا عػػدا  ممػػا  الفهػػا يػػؤكؿال ػػيق ال

{ ٌْ ٌْ  يَؿَْغُت  َوَي ٌْ  إِّله  إِثَْؿاِِيىَ  ِموهحِ  َخ َُ  َي ُُ  َقفِ ََةهُ  َوهََقؽِ  َجْفَك َفيْ َُ جَْية ِِف  اْو ُُ  اد  ٌَ  اآْلِػهَؿةِ  ِِف  ِإَوٍهه ًِه َ  ل
ههةحِلِيَ  اـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي  فػػي هػػذ  المسػػألل فػػي ركػػب اإلمػػيسػػير  [130 ?ابلقههؿة] {الىه

ػػًف،ى } كفػػيالكػػكفييف كيػػذكر اربعػػل آراق كيػػدلؿ عمػػى رام الفػػراق با يػػات القرآييػػل:" يقػػكؿ اإلمػػاـ: "  سى
 سػف، فػفف: قػكلهـ ككػأفٌ  مٌمتػ،ل عػف رزػب حػيف زبػراهيـ يفػس اسػت ؼٌ : األٌكؿ :اقػكاؿ اربعػل{ يىٍفسى،ي 

 لػـ قػكؿ كهػذا ل( الحػؽٌ  سػف، مػف: )كسػٌمـ عميػ، اهلل  ػٌمى قكلػ، هػذا  كماػؿ ميػ،ل اكار زذا ال رابل
                                                           

 (181/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (302/ 1) جالم در السابؽ (2) 
 (641/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (303/ 1) ج يفس، الم در (4)

 (551ييظر: الحازميل فتح رب البريل في  رح يظـ ا جركميل لم يقيطي )ص (5) 

ــــــــــا َأْن َعَرْفــــــــــتَ   ُوُجوَىَنــــــــــا رََأْيتُــــــــــَك َلم 
 

 َصَدْدَت َوِطْبَت الن ْفَس َيا َقْيُس َعـْن َعْمـٍرو 
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وَيْهههُِ } ?قكلػػ، كميػػ، يفسػػػ،ل جهػػؿ اٌيػػ،: كالاػػػايي .األأٌمػػل عػػف يػػرك وْ  َقهههفِيّةً  احْلَههه    َٔ
َ
هههِٕيفةً  أ ًَ} 

. راي، سف، ففف: كقكلهـ ل"الحؽ سف، مف ز ": كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى قكل، كيحتمؿ [282?ابلقؿة]
جُْفِكهههُسىْ  َويِف : }تعػػػالى اهلل قػػػاؿ مي ػػػأهال جهػػػؿ زلػػػى ٌدميػػػؤ  الػػػيفس كجهػػػؿ

َ
فَهههال خ

َ
هههونَ  أ  {ُتجَِْصُ

لػػى ل(1) "رٌبػػ، عػػرؼ فقػػد يفسػػ، عػػرؼ مػػف: )كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى كقػػاؿ ل[21?اَّلاريههةت]  هػػذا كا 
 سػف، مػف ز : )قكلػ، هذا كيحتمؿ. ال افض بيزع فايت ب يفس،ل في سف،: كالاالثل الزٌجاج ذهب
( مػػػف) زلػػػى اسػػػيد فمٌمػػػا لمػػيفسل الفعػػػؿ زفٌ : الفػػػٌراق قػػػكؿ: كالرابػػػع .رايػػ، سػػػف، فػػػفف: كقػػػكلهـ ل(الحػػؽ

ْْبَ  فَإِنْ }: كقكل، التفسيرل عمى اليفس ايت ب ٌْ  هَُسىْ  َِ ءٍ  َخ ُُ  ََشْ : كقكلؾ ل[4?اهجكةء] {َجْفكةً  ِيَْ
َؿتْ }: كقكلػ، كػالٌيكرةل المعرفػل مػف[ كهي] الذرعن  ب، ضقت ُِ  كتقػكؿ ل[58?اهقىهه] {َيِٕحَنَذّة ثَ
 اٌي، اليفس عمى كاقع زير اليفس فعؿ الٌسف، افٌ  عمى كالدليؿ. رايؾ ككاقت بطيؾل كجعت: العرب

ٌيمػا اكسػعهـل ايػت ادارن : يقػاؿ   كمػا زيػدل سف، راي،: يقاؿ    اكسػعهـ كايػت رايػ، سػف، زيػد: يقػاؿ كا 
 "ادارن 

(2). 

 :العطف عمى ال مير المجرور

العطؼ عمى الضمير الم فكضل كذلؾ يحك قكلؾ "مػررت  ذهب الككفيكف زلى اي، يجب     
امػا الككفيػكف فػاحتجكا بػأف قػالكا: الػدليؿ عمػى ايػ، ل كذهػب الب ػريكف زلػى ايػ،   يجػكز بؾ كزيػد"

ْا}يجكز اي، قد جاق ذلؾ في التيزيؿ ككفـ العػربل قػاؿ اهلل تعػالى:  ُق َ  َواته ِي اَّلله  ثِهُِ  تََكهةَءلُْنَ  اَّله
رَْظةمِ 

َ
ك  يكاػر ل (3) بػال فض كهػي قػراقة احػد القػراق السػبعل كهػك حمػزة الزيػات [1 ?اهجكهةء] {َواْْل

ههة َذَقههةَل }ا  يحػػك: اسػػمن  اك ا كػػافالعطػػؼ عمػػى الضػػمير الم فػػكض ز  بإعػػادة ال ػػافضل حرفنػػ َّ َ  ل
رِْض 

َ
ًًْْع  ااْتَِية َولِْْل وْ  ََ

َ
ة أ ًِ ََة قَةتَلَة َلْؿ دَحْ

َ
ةنِِٕيَ  خ ْا} [11 ?فىوخ] {ََ ُ هَك  ُْٕجهؽُ جَ  قَهةل َّ َ  آثَةنِهَك  ِإَوَلَ  إِل

ةِخيَن  إِثَْؿاِِيىَ  ًَ ة ِإَوْقَعةَق  ِإَوْق ًّ َ ٌُ  َواِظًؽا إِل ْنَ  َلُ  َوًَنْ ًُ ًماىاؿ ل (4) كليس بفـز [133 ?ابلقؿة] {ُمْكوِ كى
اًفض قىٍكل، تىعىػالىى ادىة اٍل ى ًمير الم فكض بعد ًزعى ُ  قُنِ }  :اٍلعىطؼ عمى الض  يُسىْ  اَّلله ََّضِ ة ُح َّ ٌْ  ِيَْ  َوِي

جُْذىْ  ُثىه  َلؿٍْب  ُكِّ 
َ
ة} [64 ?اْلٍٕةم] {ترُْشُِكْنَ  خ َّ وَيْ َٔ وُْنَ  اهُْفوِْك  َولََعَ  َو ًَ كى ى  ل[22 ?اهًؤيَْن] { حُتْ

                                                           

( كابػػك الفػػداق 189الم ػػيكع فػػي معرفػػل الحػػديث المكضػػكع )ص لالحػػديث مكضػػكعل ييظػػر: الهػػركم القػػارم (1)
 (343/ 2ال فاق ) جالعجمكييل ك ؼ 

 (298/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
/ 2اإلي ػػػاؼ فػػػي مسػػػاأؿ ال ػػػفؼ بػػػيف اليحػػػكييف الب ػػػرييف كالكػػػكفييف ) ج األيبػػػارمل البركػػػات ييظػػػر: ابػػػك (3)
379) 
 (353 -352/ 3اكضح المسالؾ زلى الفيل ابف مالؾ ) جييظر: ابف ه اـل  (4)
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ػػػ، اهلل }كىات قػػػكا اهلل ال ػػػًذم تسػػػاقلكف بًػػػً،  ٍمػػػزىة رىحمى ًلػػػؾ  ففنػػػا ألٍكاػػػر اٍلبى ػػػًرييف بًػػػدىًليؿ ًقػػػرىاقىة حى يجػػػب ذى
اـكاألرحاـ فف ي ح اف يقاؿ: مررت بؾ كزيدل بؿ   بد مػف اف يقػاؿ: مػررت  ل(1){ ب فض اأٍلىٍرحى

ففػي قػكؿ  ل(2)بؾ كبزيدل ام: زي،   بد في العطؼ عمى الضمير المجركر مف زعادة حرؼ الجػر
ْا} الحػؽ سػبحاي،: ُ ٌْ  قَةل ٌَ  َصةَءٍَة َية لََعَ  ٍُْؤزَِؿكَ  هَ ََةتِ  ِي ِ ِي ابْلَّح َؿٍَ  َواَّله َُ ٍَْخ  َية فَةقِْي  ةَذ

َ
هة قَةٍض  خ ًَ  إِجه

ِ  َتْقِِض  ِؾه َيةةَ  َِ جَْية احْلَ يػا كىال ػًذم}  يذهب اإلماـ مذهب الكػكفييف بقكلػ،:" [72 ?َُ] {اد   قسػـل{ فىطىرى
 ًفي ال ًذم{ فطريا كىال ًذم} قىٍكل،"  .(3)"الجارٌ  تكرار زير مف المجركر عمى امعطكفن  يككف اف كيجكز
 .(4)"اٍلقسـ عمى ً ٍأت فا  ك  مىا عمى اٍلعىطؼ عمى  فض مىكًضع

 :المعنى في يوافقو اسم إلى االسم إ افة

 يجػػػكز ايػػػ، زلػػػى الككفيػػكف ذهػػػب المعيػػػى  فػػي يكافقػػػ، اسػػػـ زلػػػى ا سػػـ زضػػػافل تجػػػكز هػػؿ    
 الككفيػػكف امػػا يجػػكز   ايػػ، زلػػى الب ػػريكف كذهػػب المفظػػافل ا تمػػؼ زذا يفسػػ، زلػػى ال ػػيق زضػػافل
 اهلل قػػاؿ .كايػػرنا العػػرب ككػػفـ اهلل كتػػاب فػػي ذلػػؾ جػػاق قػػد أليػػ، ذلػػؾ  قميػػا زيمػػا: اقػػالك  بػػأف فػػاحتجكا
َؾا إِنه } :تعالى َِ  َْ ُّ َ ْاقٕح] {احْلَقِيِ  َظ    ل  فيػ، األ ػؿ ألف لمحػؽل يعػت المعيى في كاليقيف [95 ?ال
 كقػػػاؿ كاحػػػدل بمعيػػػى كهمػػػا اليعػػػتل زلػػػى الميعػػػكت فأضػػػاؼ الميعػػػكتل هػػػك كاليعػػػت اليقػػػيفل الحػػػؽ
ارُ }: تعػالى ٌَ  َػْيٌ  اآْلِػَؿةِ  َوَدَ ي ِ ْْا لَِّله َق فَاَل  اته

َ
قِوُْنَ  أ ْٕ ْقهف] {َت  يعػت المعيػى فػي كا  ػرة [109 ?ي

جْلَة} :تعػالى  يػرل كقػاؿ ا  ػرة كلمدار: في، كاأل ؿ لمدارل ـه ٌَ  َوٍَ ةءِ  ِي ًَ ََهة ُيَجةَرًن  َيةءً  الكه ٍْبَذْ
َ
 ثِهُِ  فَد

َهةٍت   الب ػريكف امػا .زليػ، اضػاف، كقػد الح يدل هك المعيى في كالحب [9 ?ق] {احْلَِىيؽِ  وََظته  َص
 كال ػيق كالت  ػيصل التعريػؼ بهػا يػراد اإلضػافل ألف يجػكز    زيػ، قميػا زيما: قالكا بأف فاحتجكا

 أليػ، فيػ،  لهػـ حجػل فػف بػ، احتجػكا مػا امػا: الكػكفييف كممػات عػف الجػكاب بيفس،ل كاما يتعرؼ  
قامػل زليػ،ل المضاؼ حذؼ عمى محمكؿ كم،  حػؽ لهػك هػذا زف: }تعػالى قكلػ، امػا مقامػ،ل  ػفت، كا 

 كلدار: في، فالتقدير{  ير ا  رة كلدار: }تعالى قكل، كاما .اليقيف األمر حؽ: في، فالتقدير{ اليقيف
 لمػا اسػـ الحػب ألف الح ػيد  الػزرع حػب ام{ الح ػيد كحػب: }تعػالى قكلػ، كامػا .ا  ػرة الساعل
: تقػػكؿ ايػػؾ تػػرل ا  لمحػػبل   الحػػبل فيػػ، يبػػت الػػذم الػػزرع يكػػكف زيمػػا لح ػػدكا الػػزرع فػػي ييبػػت

جػػػكز اإلمػػػاـ زضػػػافل ا سػػػـ عمػػػى اسػػػـ يكافقػػػ، فػػػي  .(5)الحػػػب ح ػػػدت تقػػػكؿ ك  الػػػزرعل ح ػػػدت
                                                           

 (583 رح  ذكر الذهب  )ص ييظر: ابف ه اـل  (1)

 (81 كقي ضيؼل المدارس اليحكيل )ص ييظر:  (2)
 (291/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (470/ 2مكيل ابك محمد القيسي القيركاييل م كؿ زعراب القرآف ) ج (4)

 (280/ 10ألسمكب القرآف الكريـ )ج ييظر: محمد عبد ال الؽ عضيملل دراسات (5)
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ً ػيدً  كىحىب  }" المعيى مكافقنا رام الككفييفل بقكل،:  الػٌزرع يكػكف اف كيجػكز يفسػ،ل زلػى اضػيؼ{ اٍلحى
 .(1)الح يد" هك

 :ترجي  دون ايةالرو 
 ف ييت ر ألحػدهماايكرد اإلماـ عبد القاهر الجرجايي رام المدرستيف دكف ترجيح كدكف 

  ر:ا دكف  ااك يقر راين 
 انتصاب )مثاًل( عمى القطع:

َ  إِنه }في قكؿ الحؽ سػبحاي،:      نْ  يَْكَذْعِي  َّل  اَّلله
َ
حً  َية َيَساًل  يَْْضَِب  أ ًَ ْ ُٕ هة َب ًَ هة َذ َّ َْْر ه فَ يه

َ
 ةفَأ

 ٌَ ِي ْا اَّله َُ ًُْنَ  آَي ْٕوَ ُُ  َذَي ٍه
َ
ٌْ  احْلَ    خ ِّىْ  ِي ِ ة َرّب يه

َ
ٌَ  َوأ ِي َرادَ  َيةَذا َذَيُقْلُْنَ  َزَفُؿوا اَّله

َ
ُ  أ َؾا اَّلله َّ ِ ن   َيَساًل  ث ٌِ  يُ

ِّْؽي َلسًِيا ثُِِ  ن   َوَية َلسًِيا ثُِِ  َوَي ٌِ اىفن " [26 ?ابلقؿة] {اهَْفةِققِيَ  إِّله  ثُِِ  يُ { ايت ب عمػى القطػعل }مى
ل كعيػد الب ػرييف ايت ػب عمػى الحػاؿ فكأٌي، قاؿ: بهذا الماؿل فمٌما قطعت األلؼ كالفـ ايت ػب.

ِْٕم َميْؼةً }كقكل،:   .(2)"[72?ِْد] {َوِؾا َب

 :معنى بمى

ٌْ }}بىمى{ يقيض )يعـ(ل كهك يفي لقكلهـ:      ََة هَ كه ًَ يهةًية إِّله  اجلهةرُ  َت
َ
ُْٕؽوَدةً  خ ل [80 ?ابلقؿة] { َي

)بمى( مكضػػكع عمػػى ا ػػم، ماػػؿ )عمػػى( عيػػد الب ػػرٌييفل كعيػػد الكػػكفٌييف ا ػػم،: يقػػكؿ اإلمػػاـ:"ك
ـٌ زيد الياق لٌما جعمك  مستقفن   .(3)"ا بيي، كبيف ما   يستقٌؿ بيفس، بيفس، فرقن )بؿ( ا

 :أصل الميم

ىه  قُنِ }في قكؿ الحؽ سػبحاي،:      ُّ وِْك  َيةلَِك  الوه ًُ ْ وَْك  دُْؤِت  ال ًُ ْ ٌْ  ال وَْك  َوَتْْنِعُ  تََنةءُ  َي ًُ ْ ٌْ  ال ًه  ِم
)المهـٌ( في األ ؿ: يا اهللل فعٌمؽ بم ر  الميماف بد  عف " يقكؿ اإلماـ: [26 ?ًٔؿان آل] { تََنةءُ 

ـٌ  حركؼ الٌيداق عيد الب ػرٌييف. كقػاؿ الفػٌراق: ارل اٌف المػيـ فػي آ ػر  بقٌيػل كػفـل كتقػدير : يػا اهلل ا
ـٌ  اق دل ماؿ: بال يرل ام: ـٌ زلييػا. كقيػؿ: مػيـ جمػع الحقػت با سػـل كذلػؾ جمػع ال مػؽل كالمهػ همػ

ل، العبادل زيدت ميـ ا رل لمتأكيدل اك زيػادة كمػا زيػدت فػي عب ػـ كيحػك .  عمى هذا: زل، ال مؽ كا 

                                                           

 (588/ 2) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ (1)

 (126/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (188/ 1) ج يفس،الم در (3) 
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ا مػف عف الحسف اٌف المهـٌ مجمع الٌدعاق. كعف ابي رجاق العطاردٌم: في هذا جماعل سبعيف اسػمن 
 .(1)"اهلل تعالى. كعف الٌيضر بف  ميؿ: مف دعا بهذا ا سـ فقد دعا اهلل بجميع اسماأ،اسماق 

 :(أخر)عدم صرف 

َْ }?يقكؿ الحؽ سػبحاي،     ِي ُِ َل  اَّله ـَ ٍْ
َ
وَيَْك  خ ُُ  اهِْمَذةَب  َٔ ةٌت  آيَةٌت  ِيَْ ًَ ٌه  ذُلَْم ه م   ُِ

ُ
 اهِْمَذهةِب  أ

َػؿُ 
ُ
ةٌت  َوأ َّ ِ {كى }"ماـ:يقكؿ اإل [7 ?ًٔؿان آل] { ُيتََنةث ري ٌيمػا ]لػـ[ ي ػرؼ لمتأييػث  اي ى جمع ا ػرل. كا 

 .(2)"كالعدؿ عيد الب رٌييفل كقاؿ الكساأي: ألٌي،  فل كا سـ ماؿ: عمر

 :القول في سبحان

ْا}اما في قكؿ سبحاي،:       ُ ًْذَََة َية إِّله  جَلَة ِٔوْىَ  َّل  ُقجَْعةٍََك  قَةل وه ٍَْخ  إٍِهَك  َٔ
َ
وِيىُ  خ َٕ  { احْلَِميىُ  اهْ

)سػبحاف( م ػدر حقيقػي كقالػت المفأكػل عيػد التحػٌدم: مػا ايزهػؾ. ر اإلمػاـ: "كيػذ [32 ?ابلقؿة]
كهػػك فػػي  لل كعيػػد الب ػػرييف هػػك كالم ػػدرل كلػػذلؾ ايت ػػبيػػد اهػػؿ الككفػػل كػػالوفراف كالحمػػرافع

ـى لىيا{ بأسماق هؤ قمحٌؿ ال ف  .(3)"ض.}  ًعٍم

 :وزن التوراة

ـه }في قكل، سػبحاي،: اما       وَيَْك  َل ٍَ قًة ثِةحْلَ ِّ  اهِْمَذةَب  َٔ ة ُمَىّؽِ ًَ ِ َل  يََؽيْهُِ  َبهْيَ  ل ـَ ٍْه
َ
َراةَ  َوخ ْْ  اتلهه

َْنِيَن  ا ؿ الٌتكراة عيد الككفٌييف: تكريل  بكزف تك يلل فمٌما يكضح اإلماـ: " [3 ?ًٔؿان آل] {َواْْلِ
الفتحػل فايقمبػت اليػاق الفػا  ا رجكا الٌمفظ مف حٌيز األفعاؿ زلى األسماق يقمكا حركل عيف الفعػؿ زلػى

لتحٌركهػػا كايفتػػاح مػػا قبمهػػا. كهػػك معيػػى اإليػػراق  ألٌف اهلل تعػػالى اكرل لمكسػػى عميػػ، الٌسػػفـ يػػارال 
َوهََقْؽ ?}ككاف ذلؾ سبب كتاب، فسٌمي كتاب، بذلؾ. كقيؿ: سٌمي لككي، ضياق كهدلل قاؿ اهلل تعالى

هيةًء َوذِ  ًِ . كقيػؿ: زٌيػ، مػف الٌتعػريض  ألٌف [48?اْلٍبيهةء] {ْلهؿاً آدَحَْة ُمْى َوِهةُروَن اهُْفْؿقهةَن َو
كعيػػػػد  الٌتعػػػػريض فػػػػي التػػػػكراة كايػػػػر. كقيػػػػؿ: زٌيػػػػ، بالموػػػػل العبرٌيػػػػل: تػػػػكرك  ل كهػػػػك األدب كالمتػػػػأٌدب

كمػػػا فػػػي تػػػكلج ل م ػػػتٌؽ مػػػف  الب ػػػرٌييف كزف التٌػػػكراة: ككريػػػل كقك ػػػرةل قمبػػػت الػػػكاك األكلػػػى تػػػاق
 .(4)"اإليراق

                                                           

 (388/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (379/ 1) جالم در السابؽ  (2)

 (132/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (376/ 1) ج الم در يفس،(4) 
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 الخبر: الرفع عمى االبتداء أو

ىْ }كفي قكل،:      ُّ ّيِي ْنَ  َوِيَْ
ُ
ًُْنَ  َّل  أ ْٕوَ َيةِّنه  إِّله  اهِْمَذةَب  َح

َ
ىْ  ِإَونْ  أ َ ْنَ  إِّله  ُِ ُْ  [78 ?ابلقؿة] {َح

{ يزلػػ"يػػذكر: يفػػكفى ـٍ ايم  ًمػػٍيهي )اٌمٌيػػكف(: رفػػع عمػػى ا بتػػداق عيػػد ل كت فػػي المقمٌػػديف مػػف اهػػؿ الكتػػاب}كى
 .(1)"ف عمى اٌي،  بر بحرؼ  افض كليس باسـ بحرؼالب رٌييفل كعيد الككفٌيي

 إعراب جنات:
ُؤٍَبِّبُُسىْ  قُنْ }في قكل، سبحاي،: اما      

َ
ٌْ  ِِبَْيٍ  أ ٌَ  َذهُِسىْ  ِي ي ِ ْْا لَِّله َق ِّىْ  َِْٔؽَ  اته ِ َهةٌت  َرّب  ََتْؿِي َص

 ٌْ ة ِي َّ ِ ةرُ  حَتْذ َّ جْ
َ
ٌَ  اْْل ة َػةِدِي َّ {درستيف:يبيف رام الم [15 ?ًٔؿان آل] {ذِي ٌياته رفع عمى ا بتداق  }جى

 كاجػاز الب ػرٌيكف: )جٌيػات( عمػى الجػٌر بػد ن  ف.ل كعمى اٌي،  بر الػفـ عيػد الكػكفٌييعيد الب رٌييف
} ٍيرو ل كلػـ يجػز الفػٌراق  عمى محٌم، دكف لفظ، مف ) ير( محمك ن ل كعمى الٌي ب بد ن عف لفظل }ًب ى
 .(2)"لمكاف  الفا ؿ

 نصب خيرًا:

ْا َػههْياً هَُسههىْ }ياػػ، عػػف قػػكؿ اهلل تعػػالى: كفػػي حد     َُ رام يػػذكر  [170?اهجكههةء] {فَههِِي
ي ػػػػب عمػػػػى القطػػػع عيػػػػد الكػػػػكفييفل كعمػػػػى المحػػػػؿ عيػػػػد "ل فيقػػػػكؿ: ل كالككفػػػػة الب ػػػػر  المدرسػػػتيف

 .(3)"االب رييفل فكأيؾ قمت: اأت  يرن 

 نماذج نحوية:
ف كايت لػ، ا تياراتػ، مػف ا     لمدرسػتيف كفقنػا لرؤيتػ، كميهجػ، اإلماـ عبد القاهر الجرجايي كا 

ا مكقفػ، يػ، مبػدينا كجهػل يظػر افهك في مكاضػع كايػرة يعػرب عػف ر  ل فيقػـك بتحميػؿ المسػاأؿ مكضػحن
اليحكيػػل كفقنػػا لػػذلؾ مػػع زيػػراد ا حتمػػا ت الم تمفػػل كاألكجػػ، اإلعرابيػػل كاسػػباب الجػػكاز كالكجػػكب 

 كسعل معرفت،.يت، كذلؾ تعبير كاضح عمى مرك  لكيحتمؿ(في تفسير  كممل ) مكررنا

 :أدوات االستفيام معاني

ادكات ا سػتفهاـل كمػف األمامػل عميهػا: فػي تفسػير  قػكؿ اهلل تعػالى:  بتكضػيح معػايياهتـ     
وِهيىٌ } َٔ  ٌٓ ُُ اَّللِ إِنه اَّلَل واِقه ْا َذَسىه وَْص ه  َْ ًََة دُ ْح

َ
ْغؿُِب فَد ًَ ْ رْشُِق َوال ًَ ْ ِ ال [ 115?ابلقهؿة] (115) {َوَّلِلّ

)مػػا(  ػػارت لم ػػرطل كعمػػت األمػػاكف عمػػـك   )ايػػف( اسػػتفهاـ عػػف المكػػافل فػػإذا ات ػػمت ب"يقػػكؿ: 
                                                           

 (185/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 ( 384/ 1) جالم در السابؽ (2) 
 (541/ 1) ج الم در يفس،(3) 
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ُْْت })اٌم(ل قػاؿ اهلل تعػالى:  ًَ ْ ْا يُْؽرِْكُسُى ال ًََة دَُسٍُْ ْح
َ
ِت } [78?اهجكةء] {خ

ْ
ْا يَهأ ٌَ يهة دَُسٍُْه ْح

َ
خ

ٍْبِيهةَء قُْن }: الحؽ سػبحاي،كفي تفسير  قكؿ ل (1) [148?ابلقؿة] {ثُِسُى اَّلُل زَلِيٕةً 
َ
فَوِهَى َتْقُذوُهَْن خ

)لـ( اداة لطمب الحٌجلل كهػك فػي األ ػؿ )لمػاذا(ل كتقػدير : ألجػؿ اٌم ك"يقكؿ:  [91?ابلقؿة] {اَّللِ 
 .(2)" يق ذلؾ الفعؿ كذلؾ القكؿل كيظير  في ا  ت ار: )عـٌ( ك )مـٌ(

 الواو لالستئناف:

ُسىْ  } في تفسير  ا يل الكريمل: يكضح اإلماـ     ُّ َ َْ  إِّله  إَِلَ  َّل  َواِظؽٌ  إَِلٌ  ِإَول ُِ  ٌُ  { الؿهِظيىُ  الؿهسْلَ
{ الكاك لفستأياؼ.:"[163 ?ابلقؿة] ـٍ لهيكي كاٌت ػالها بمػا قبمهػا اٌيػ، لٌمػا ذكػر لألٌمػل الحييفػل فػركع  }كىاً 

الٌديف مػف الٌ ػبر كالٌ ػفة كالٌسػعي بػيف الٌ ػفا كالمػركة اتػى بػذكر األ ػؿ ليزيػدهـ مسػارعل زليهػا 
كرفػع الضػمير  قػٌدر لػ، التيبيػ،. يؿ: لٌما ذـٌ الكفر اعقب، مػا فيػ، ال ػفص مػف الكفػرل لتيبيػ، مػفكق

{ لػـ يجػز  {ل كلٌمػا ابتػدا فقػاؿ: }  ًزلػ،ى ًزٌ  هيػكى ـٍ لهيكيػ المستايى ألٌي، عمى المبتدا األٌكؿ كهػك قكلػ،: }كىاً 
ٌمػا رد  بيهن في ا ستاياق ز  الٌرفع  ألٌف المستايى زٌما ييت ب عمػى الف ػؿ ت ػ ا عمػى ا بػالمفعكؿل كا 

ـٌ دكي،ل زذ ال بر مضمر كتقدير :   زل، ليا اك  المستايى مي،ل ك  ف ؿ ههيا  ألٌف الكفـ زير تا
 .(3)" لكـ ز  اهلل

 تعدد األوجو:

ة} في تفسػير ا يػل الكريمػل: اإلماـ يبيف     ًه َ ْمُؿٍَة َصةءَ  َول
َ
ََة أ ًْدا ََنهيْ ُِ  ٌَ ِي َُ  َواَّله ُُ  ْاآَي َٕ  ثِؿسَْلَحٍ  َي

َهههة ػػلو ًمٌيػػا{ يجػػكز اف يكػػكف }ًمٌيػػا{ مٌت ػػفن " [58 ?ِههْد] {ِي  برحمػػلل ام: برحمػػل مػػف عيػػديال }ًبرىٍحمى
ف اراد األكؿل فػػال زم:  كيجػػكز اف يكػػكف مٌت ػػف ب ٍييػػا{ ام: يٌجييػػاهـ مػػف امريػػا. كا  معطػػكؼ  }يىج 

ف اراد الاػػا كقيػػؿ: الػػكاك فػػي  يي فهمػػا ظػػاهراف.عمػػى مضػػمرل تقػػدير : ميػػ،ل كمػػف  ػػزم يكمأػػذ. كا 
{ مقحملقكل،: } ًمٍف ً ٍزًم يىٍكًمًأذو ْاثُّة}ل كمػا فػي قكلػ،: كى ثْ

َ
كفػي " .(4)"[71?الـمؿ] {صةؤُِة َوفُذَِعْخ خ

ْا}قكل، سبحاي،:  ُ ْا َوقَةل ًْدا ُلٍُْ وْ  ُِ
َ
َذُؽوا ٍََىةَرى أ ّْ ٌَ  ََكنَ  َوَيهة َظَِيًفهة إِثْهَؿاِِيىَ  ِموههحَ  ثَهنْ  قُهنْ  َت  ِيه

رْشِهههكِيَ  ًُ ْ احػػػدها: اٌف معيػػػى قػػػكلهـ: اتٌبعػػػكا اليهكدٌيػػػل  }ًمم ػػػلى{ افاػػػل اكجػػػ،: [135 ?ابلقهههؿة] {ال
كالاػػايي: زقامػػل المضػػاؼ زليػػ، مقػػاـ ل ا بػػالمعيىكاضػػمر ا تٌبػػاع اعتبػػارن  كالٌي ػػرايٌيلل في ػػب الممٌػػل

لكػػفـ مك ػػكلل كالاالػػث: اٌف )بػػؿ( تػػارة تػػد ؿ فػػي ا المضػػاؼل تقػػدير : بػػؿ ا ػػحاب ممٌػػل زبػػراهيـ.
                                                           

 (230/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (198/ 1) ج السابؽ درالم  (2)

 (270-269/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (107/ 2) ج يفس، الم در(4) 
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ذا  كايػػػػػػػت مف ػػػػػػػكلل فمعياهػػػػػػػا ا بتػػػػػػػداق ههيػػػػػػػا في ػػػػػػػب عمػػػػػػػى التحػػػػػػػريض  كتػػػػػػػارة مف ػػػػػػػكللل كا 
ًييفن كا  .(1)"{ يعت زبراهيـ عمي، الٌسفـل ي ب عمى القطعاإلزراق.}حى

 المنصوبات:

ػا مػف المي ػكبات:     ًَة} "يذكر اإلمػاـ ايكاعن ي ي ػب ليػزع ال ػافضل اك [ 61 ?اْلرساء] { َِ
ال اك لمحػػاؿل ام: قدرتػػ، ك ػػكرت، فػػي حػػاؿ ايي لقكلػػ،ل ام: ككيػػ، فػػي ا بتػػداق طيينػػألٌيػػ، مفعػػكؿ اػػ

ََههحً }" .(2)"اككيػػ، طيينػػ  .(3)"ي ػػب عمػػى الحػػاؿل اك القطػػعل اك المفعػػكؿ الاػػايي [7 ?المّههف] {زِي
ًْظة}" ػ [76 ?اْلٍبيةء] {َوٍُ  [17 ?الهؿوم] {فَُكهجَْعةنَ } .(4)"اي ب بفعؿ مضمرل ام: كيٌجييا يكحن

َهحَ } ل(5)"كاراد بالتسػبيح ال ػفة المكتكبػل ى الم درلي ب عم ِ  ُقه ـاب] {اَّلله ي ػب  [62 ?اْلظه
ي ب بالظرؼل كالعامؿ  [29 ?الكضؽة] {اهَْفذْطِ  يَْْمَ } ".(6)"عمى الم درل ام: سٌف اهلل فيؾ سٌيت،

ف }  يىٍيفىػػعي{ فػػإف حمميػػا ا يػػل: األٌكؿ عمػػى يػػكـ بػػدر فيفػػي اليفػػع يفػػي العفػػك عػػيهـ بويػػر  فػػداقل كا 
ؿِْصُفْنَ } .(7)"حمميا  عمى فتح مكل فيفي اليفع هي ككيهـ مهػاجريف زيػر طمقػاق ًُ ْ ََهحِ  ِِف  َوال ِؽي ًَ ْ  {ال

ـاب] المكلٌػػدكف لألقػػكاؿ المضػػطربل التػػي   قػػرار لهػػال ك  حقيقػػلل كارجػػؼ اليػػاس فػػي  [60 ?اْلظهه
ٍمعيػكًييفى اىٍييىمػا ايًقفيػػكا ا قميفن ز  زماينػػالٌ ػيق: زذا  اضػكا فيػ، كاضػػطربكا.}ًزٌ  قىًمػيفن{ ز  قميمػيفل اك  .}مى

ل كعمػػى قكلػػ،: ز  ل ي ػػب عمػػى الحػػاؿ اك البػػدؿا قمػػيفن ايً ػػذيكا{ فعمػػى قكلػػ،: ز  قميمػػيفل اك ز  زماينػػ
كفػي ا يػل دليػؿ عمػى جػكاز قتػؿ الميػافؽ زذا اظهػر  كالٌ ػتـ كقكلػ،: ل ي ػب عمػى الػذـٌ ا قميفن زماين 
)يػػكـ(: ي ػب عمػى الظػػرؼ ألحػد األ ػياق األربعػػل:  [30 ?ًٔههؿان آل] { ؽُ ََتِهه يَههْْمَ } " .(8)"يفاقػ،

ِىيُ }احدها: ال بر الذم في )ليس(ل كالاػايي:  ًَ ْ ل كالاالػث: العقػاب المضػمر [28?آل ًٔؿان] {ال
ُُ اَّللُ }في الٌتحذيرل كالرابع: الجزاق فػي فحػكل  ًْ وَ ْٕ }مػا{ فػي محػٌؿ الٌي ػب ك.[29?آل ًٔهؿان] {َح

)اٌف(. كالكػافر زٌيمػا يتمٌيػى بعػد   ل ي ػب ب (األجؿ كالوايػل))األمد(: ك د اك الكٌد عمي،.لكقكع الكجك 

                                                           

 (251/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 

 (219/ 2) ج الم در السابؽ (2)
 (237/ 2) ج يفس، الم در (3)

 (317/ 2) جيفس، الم در (4) 
 (436/ 2) ج يفس، الم در(5) 
 (466/ 2) ج يفس، الم در(6) 
 (448/ 2الم در يفس، ) ج(7) 
 (474/ 2) ج يفس، الم در(8) 
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حضػػارها فػػي  األمػػد كمػػا يتمٌيػػى طػػكؿ األجػػؿ ك  محػػيص. حضػػار األعمػػاؿ: زحضػػار اكابهػػال كا  كا 
  .(1)"جكهر قابؿ لها كالمرآة تقبؿ الٌ كرةل اك كاف العرض عييا قاأمل

 الواو في ويرى:

ٌَ  َوَيَؿى} ماـ في تفسير ا يل الكريمل:يبيف اإل     ِي ْا اَّله ودُ
ُ
ِي اهِْٕوْىَ  أ ٍْـَِل  اَّله

ُ
ٌْ  إحَِلَْك  خ  َرّبَِك  ِي

 َْ ِّْؽي احْلَ ه  ُِ اِط  إَِل  َوَي َٕـِيـِ  ِِصَ
ًِيؽِ  اهْ يىرىل{ لفستأياؼل كهك عطؼ " [6 ?قجأ] { احْلَ الكاك في: }كى

{ في محٌؿ الٌرفع  أليٌ ل الجممل ـى{ ي ب ألٌي، مفعكؿ اػافك ، مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعم،.ك}ال ًذيفى  }اٍلًعٍم
ػػؽ { ك { فػػي محػػٌؿ الٌي ػػب لكقػػكع الٌرؤيػػل عميػػ،ل ككػػذلؾ }اٍلحى ألٌف الٌرؤيػػل زذا كايػػت فػػي  }ال ػػًذم ايٍيػػًزؿى

 .(2)"معيى العمـ اك الظٌف اقتضت مفعكليف

 معاني )حتى(:

تٌػى}( فيقػكؿ: "يقؼ اإلماـ طػكيفن عيػد بعػض األلفػاظ ماػؿ: )حتػى      تػد ؿ( حتػى{ )تىت بًػعى  حى
 ل المبالوػػػل بمعيػػػى كالعطػػػؼ ل(كػػػي) يحػػػك كالتعميػػػؿ ل(زلػػػى) يحػػػك الوايػػػل: معػػػاف لافاػػػل الكػػػفـ فػػػي

. باألسػػماق كالعطػػؼ باألفعػػاؿل م تٌ ػػل كالتعميػػؿ الجميعنػػ كاألفعػػاؿ األسػػماق عمػػى تػػد ؿ  فالوايػػل
ذا  يطػكؿ فعػفن  قبمهػا رايػت متػى: كجهػاف ؾذلػ كفػي مي ػكبل اك مرفػكع فهك مضارع فعؿ كليها كا 
 كا سػػتقباؿ الماضػػي فػػي األٌكؿ الفعػػؿ حكػػـ حكمػػ، مضػػارع فعػػؿ كبعػػدها المابتنػػ اك اميفي ػػ يكاػػر اك

ٌْ }: تعالى اهلل قاؿ ل(اف) بتقدير فاي ب، ْدُ  َخََْك  دَؿََْض  َوهَ ُّ َٓ  َظته  اجلهَىةَرى َوَّل  احْلَ ىْ  دَتهجِ ُّ  قُنْ  ِموهَذ
َؽى إِنه  ُِ  ِ َْ  اَّلله َؽى ُِ ُّ ْ ْا}: كقػاؿ [120 ?ابلقؿة] {ال ُ  ل[214?ابلقهؿة]  {الؿهُقهُْل  َحُقَْل  َظّت  َوُزلْـِل

ىْ }: كقاؿ ُِ ََحٌ  دَُسْنَ  ّل َظّت  َوقةدِوُْ  [الطكيؿ مف: ]ال اعر كقاؿ .[193?ابلقؿة] {فِذْ

طالتػػػ،ل الفعػػػؿ تػػػرداد المػػػراد ألفٌ  ف. األٌكؿ الفعػػػؿ حكػػػـ فػػػي الاػػػايي الفعػػػؿ فيكػػػكف كا   الفعػػػؿ كػػػاف كا 
 بعػػد(  )  ب الميفػػيٌ  عمػػى قياسػػا حسػػفل فرفعػػ،(  ) مكػػاف( لػػيس) كحسػػيت ل( )  ب ميفٌيػػا المضػػارع

ّلّ }: قكلػ، يحػك ل(  اف)
َ
ُٓ  أ ِّىْ  يَؿِْص ّلّ }، [89?َُ] {إحَِلْ

َ
ََحٌ  دَُسْنَ  أ  رايػت كمتػىل [71?اهًةاؽة] فِذْ

 الماضػي فػي قبمهػا مػا حكػـ حكمػ، يكػف لـ فعفن  كبعدها كالكارةل الطكؿ معيى في، ليس فعفن  قبمها
 ألفٌ  ميػػؾ  اقريبنػػ اكػػكف حتػػى جأػػت :قكلػػؾ يحػػك فارفعػػ، األٌكؿ لفاعػػؿ الفعػػؿ كػػاف اك كا سػػتقباؿل

                                                           

 (390/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (477/ 2) ج السابؽ الم در(2) 

ــــــــومَ  وتنكــــــــرُ  ــــــــّروعِ  ي ــــــــوانَ  ال ــــــــاخيمِ  أل  ن
 

 
 

ــــّدم مــــن  ــــى ال  أشــــقرا الجــــونَ  تحســــبَ  حّت
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ػ ز  يقػع   لحػاؿا  كفعػؿ فيهػال ايت حاؿ اك مضت حاؿ فعؿ زٌما( حتى) بعد الفعؿ  فػإف المرفكعن
ذا كليهػػا اسػػـ  الفعػػؿ كػػاف لويػػر فاعػػؿ األٌكؿ فاي ػػب، اك ارفعػػ،ل كاكاػػر الٌيحػػكٌييف عمػػى الٌي ػػب. كا 

ٍهُسىْ }. كفي قكل، سبحاي،: (1)فهك معرب بإحدل الحركات الٌافث"  َْ ْٕوَىَ  َظته  َوجَلَجْوُ ٌَ  َج َضةِِِؽي ًُ ْ  ال
ٌَ  ِيَُْسىْ  ةثِؿِي ْػَجهةَرُكىْ  َْ َوَججْوُه َوالىه

َ
يىٍبميػكىايكضػح اإلمػاـ: " [31 ?ذلًهؽ] {أ { عطػؼ عمػى قكلػ،: }كى

تٌػػى ٌيمػػا حسػػف العطػػؼ عميػػ، لكػػكف الػػبفق األٌكؿ مسػػيدن }حى ل كا  ـى ا زلػػى اهلل فػػي الٌمفػػظ كالمعيػػىل { يىٍعمىػػ
لى اكلياأ، في المعيىكالبفق الاٌايي مسيد زلى اهلل ف بالبفيا  ل اك المراد باألٌكؿ: اإل ابلي الٌمفظ كا 
 .(2)كالمكار ل كالاايي: ا  تيار"

 إما ومعناىا:

}ًزٌما{ لمٌ ٌؾ كالٌت ييرل كلـ يعقب كفمػا مسػتقف بيفسػ، ب ػفؼ )اك(. كاعمػـ "يقكؿ اإلماـ:     
ِّْى ُظكْ })اف( كههيػال كقكلػ،:   اٌف }ًزٌما{ رٌبما ك ػمت بػالفعميف ب ْن َتذهِؼَؾ ذِي

َ
َب ِإَوّية أ ّؾِ َٕ ْن ُت

َ
  {َةً إِّية أ

ِّىْ }كرٌبمػػا ك ػمت بػػالفعميف بويػر )اف( كقكلػ،:  [86?المّههف] ههيْ
وَ َٔ ْى ِإَوّيههة َحُذههُْب  ُّ ُب ههّؾِ َٕ  {إِّيههة ُح

)اف( حػٌؿ الفعػفف محػٌؿ الم ػدر ككػاف فيهمػا معيػى األمػر عمػى   ل فػإف ك ػمت ب[106?اتّلْبح]
ف ك ػػمت  بويػػر )اف( كايػػا  بػػريفل كالكاجػػب مػػف  بعييػػػ،ل   همااحػػد ال بػػريف سػػبيؿ الٌت ييػػرل كا 

ٌمػػا ميػػؾ زلقػػاق زٌمػػا: ههيػػا كالتٌقػػدير كالمػػبسل اإليهػػاـ ا  ػػر كفاأػػدة ٌيمػػا .ليمقػػي ليػػا تسػػميـ كا    ٌيػػركا كا 
 كػػػؿٌ  مػػػف الٌسػػػفـ عميػػػ، مكسػػػى عػػػذر قطػػػع كلق ػػػدهـ عيػػػدهـ األمػػػريف ك سػػػتكاق لجػػػراتهـ مكسػػػى
 .(3)كج،"

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (234/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (572/ 2) ج السابؽ م درال (2)
 (687/ 1) جالم در يفس،   (3)
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  الصرفيةالمبحث الثاني: جيود عبد القاىر الجرجاني 

 يد:تمي
لممسػػػاأؿ ال ػػػكتيل كمقدمػػػل لمدراسػػػل الت ػػػريفيلل لكيػػػ، عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي لػػػـ يعػػػرض 

اضػػاؼ فيػػ،  حيػػثاضػػاؼ  ػػيأنا فػػي مكضػػكعات، الت ػػريفيل التػػي   ػػص لهػػا كتابػػ، "المفتػػاح"ل  
فهك يربط ال ػكؿ بػالمعيىل كمػا المعايي التي تكتسبها بالزياداتل كهي المعايي في األفعاؿل  باب

في هذا الكتاب طريقػ، اإليجػازل فهػك  اإلماـ عبد القاهراعتمد  .اليحك كعمـ المعيىربط بيف عمـ 
ذلػػػػؾل لكػػػػيهـ لػػػػـ  القػػػػدماق سػػػػبقك  زلػػػػى زف اكتفػػػػى بػػػػإيراد القاعػػػػدةل كالتمايػػػػؿ لهػػػػا بماػػػػاؿ اك اايػػػػيفل

ل كما اد ؿ ضمف تمؾ المكضكعات باب مستقفن ضمف مكضكعات الت ريؼ ي ٌ  كا لها بابنا
ـٌ ك ل (1) ؿ المازيي كابف جيي بيي، كبيف مكضكعات الت ريؼا  تقاؽل الذم ف بػًإيراد اإلمػاـ اهت

ـٌ بت ػريؼ األفعػاؿ زلػى  ػيوها الت ػريفيل الزمييػلل ك ػٌرفها مػع يػكف  الت ريفات كاألمامػلل فػاهت
ل اػـ اهػػتـ بػًإيراد  ػيغ هػي التػي تمػػـز (2)التككيػدل كزٌيػر  ػيوها زلػى اليهػػي كاألمػر كالجحػد كاليفػي

كلعػٌؿ مػف  ت ػريفيل كالت ػوير كاليسػب كالتاييػل كالجمػع كالتأييػث. يػبل كلػـ يػد ؿ ابكابنػاالتراك في
كالتمػريفل  التػدريبابرز ما يٌت ؿ بميهج،ل اي، لـ يد ؿ في مكضكعات، المساأؿ التي يق د بهػا 

التي تعتمد عمى التعٌمؿ ككػٌد الػذهفل كاقت ػرت مكضػكعات، عمػى ك ػؼ ظػكاهر لوكيػل كتحميمهػا 
ػػا،ل كهػػك ي ػػٌرح بعػػدـ اكفػػؽ مفهكمػػ همػػاؿ اليظػػر  همٌيػػل تمػػؾ المسػػاأؿل ك  يػػرل حرجن فػػي طرحهػػا كاً 

فيهال فهك يقكؿ في )د أؿ اإًلعجاز(: "فإف بداكا فذكركا مساأؿ الت ريؼ التي يضعها اليحكيكف 
لمرياضلل كلضرب مف تمكيف المقاييس في اليفكسل كقػكلهـ: كيػؼ تبيػي مػف كػذا كػذال ككقػكلهـ: 

 .(3)" كتتٌبعهـ األلفاظ الكح يل كذال ما كزف

ككؿ ذلؾ في زطار يظريت،  ممفهـك الحديث لمت ريؼفطف اإلماـ عبد القاهر الجرجايي ل
ويػر  ػكرها كمػا يترتػب عػف ذلػؾ مػف معػاف تتحػيف الم هكرة يظريل اليظـل فبيف د  ت األلفاظ 

مػػػف توييػػػر فػػػي  اليظر فيمػػػا يعػػػرض مػػػف لمكممػػػاتبػػػعيػػػى ي: الت ػػػريؼ عيػػػد المحػػػدايفكمػػػا جديػػػدة 
حيػث ال كرة كال كؿ   تفؼ المعايي ام تحكيػؿ الكممػل زلػى ابييػل م تمفػل   ػتفؼ المعػاييل 

الورض المعيػػكم هػػك المعػػايي اك القػػيـ ال ػػرفيل التػػي تكتسػػبها ال ػػيول بتويرهػػا زلػػى المق ػػكد بػػ

                                                           

 (4-1/3ابف جييل المي ؼ ) جييظر:  (1)
 (13 -6ييظر: عبد القاهر الجرجاييل  المفتاح في ال رؼ ) ص (2)
 (81-80ص )د أؿ اإًلعجاز ل عبد القاهر الجرجايي (3)
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د  ػػكاٌص  ػػكرة جديػػدةل اك قيػػٍؿ: زٌيهػػا ال ػػكاٌص ال ػػرفيل لمكممػػات التػػي يترتػػب عمػػى كجكدهػػا كجػػك 
 .(1)معٌييل في الجمؿ كالتراكيبل فف يق د بالورض المعيكم المعايي المعجمٌيل

 :الظواىر الصرفية في درج الدرر

 :اإلبدال -1

  المغة: في بدالاإل

ل بػػػدؿ ال ػػػيق زيػػػر  ل كتبػػػدؿ ال ػػػيق كتبػػػدؿ بػػػ، كاسػػػتبدل،ل كمػػػ، اتحػػػذ ميػػػ، بػػػد ن  يقػػػاؿ :
 حالػػ،ل عػػف ال ػػيق توييػػر التبػػديؿ فػػي أل ػػؿ"كا ػػؿ فػػي التبػػديؿ توييػػر ال ػػيق عػػف حالػػ،ل كاأل

 .(2)تاهلل" في تاق الكاك مف كإبدالؾ آ ر  يق مكاف  يق جعؿ اإلبداؿ في كاأل ؿ

  في االصطالح: اإلبدال

 فػي تبػدؿ عمػل حػركؼ الحػركؼ هػذ  تكػكف ا  ب ػرط آ ػر حػرؼ مكاف حرؼ كضع هك
 ال ػػػكتيل القػػػكاييف مػػػف يكفقػػػا كاإلبػػػداؿ. آ ػػػر مكضػػػكع هػػػك ك زعػػػف ن  يسػػػمى هػػػذا ألف بييهػػػا مػػػا

حػدكث  زلػى لتػؤدم امعنػ  ػرفيل ك  ػكتيل عكامػؿ تجتمػع قػد ايػ، بمعيى ل كاحد آف في كال رفيل
هػػا تمكييػػ، مػػف حسػػف ل اهمالموػػل فػػي امػػكر كايػػرة مركيػػلكتفيػػد معرفػػل اإلبػػداؿ  لاإلبػػداؿ فػػي المفػػظ
 ػػمها المبػػدؿ ميػػ، ا أليػػ، بمعرفتػػ، بكجػػكد زبػػداؿ فػػي كممػػل مػػا يػػتمكف مػػف معرفػػل  اسػػت داـ المعجػػـ

"كمف سيف  لبالتالي يقـك بإرجاعها زلى ا مها مما يسهؿ عمي، البحث عف معياها دا ؿ المعجـك 
 " . كًرفػف" ػ،ل كمدهػ،" ك"فػرس ًرفػؿ" قامػل بعضػها مقػاـ بعػضل كيقكلػكف "مىدىحى العرب زبداؿي الحركؼ كا 

: سػػػبحاي،جػػػؿ ايػػاؤ  قكلػػػ،  فأٌمػػػا مػػا جػػػاق فػػي كتػػػاب اهلل لكهػػك كايػػػر م ػػهكر قػػػد ال ػػػؼ فيػػ، العممػػػاق
يىِ } ِْ َٕ ْْدِ اهْ ُه َىةَك ابْلَْعَؿ فَةجَْفوََ  فََلَن ُك  فِْؿٍق ََكه َٕ ِ ِن اْْضِْب ث

َ
وَْظيََْة إَِل ُمَْى أ

َ
[ 63 ?النٕؿاء] {فَأ

. كذيكر عف ال ميؿ ايػ، قػاؿ فػي قكلػ، (فمؽي ال بح كفىرىق،)فالفـ كالراق يتعاقباف كما تقكؿ العرب: 
ْا}: سبحاي، هًؽا َوَننَ  اّدِيَهةرِ  ِػاَلَل  فََضةُق ْٔ هًّْل  َو ُٕ اسيػكا{ [5 ?اْلرساء] {َيْف : زيمػا اراد فحاسػكا }فىجى

يقػكؿ اإلمػاـ عبػد القػاهر ل (3)"فقامت الجيـ مقاـ الحاقل كما احسب ال ميؿ قاؿ هػذا ك  احقفػ، عيػ،
كقيػؿ:  .يبػل مػف المػيـ فػي الم ػرجك)بٌكل(: هي مٌكػل  ألٌف البػاق قر  لالجرجايي: }ًببىك لى{ هي الكعبل

                                                           

 (231 – 229ييظر: كماؿ ب رل دراسات في عمـ المول )ص (1)
 (48/ 11ميظكرل لساف العرب )ج ابف (2)
 (154ال احبي في فق، المول العربيل كمساأمها كسيف العرب في كفمها )ص ابف فارسل  (3)
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ألٌف اليػػػػاس يتبػػػػاٌككفل يتزاحمػػػػكف فيهػػػػا اٌيػػػػاـ المكسػػػػـ. كيقػػػػاؿ: بٌكػػػػلل كأٌيهػػػػا تبػػػػٌؾ اعيػػػػاؽ الجبػػػػابرة 
 الطيػب ابػك قػاؿل الموػكم الطيػب كابػك السكيت ابف اليكع هذا في ال ؼى  كممف" .(1) ٌتضاعهـ فيها"

ػػ العػػرب اف باإلبػػداؿ المػػراد لػػيس" : كتابػػ، فػػي يمػػا حػػرؼ مػػف حػػرؼ تعػػكيض دتتىعىم   لوػػاته  هػػي كا 
 حػػػرؼو  فػػػي ز  ي تمفػػػا   حتػػػى كاحػػػد لمعيػػػى ليوتػػػيف فػػػي المفظتػػػاف تتقػػػارىبي  متفقػػػلو  لمعػػػافو  م تمفػػػل
 .(2)"كاحد

  :اإلبدال حول االختالف

 ا تمؼ العمماق حكؿ ما يد ؿ في داأرة اإلبداؿ كما ي رج عيهال كيمكف تمييز افال آراق رأيسل:
يػػركف اٌف اإلبػػداؿ قػػد يقػػع بػػيف كػػؿ حػػرؼ كآ ػػر مػػف حػػركؼ الموػػلل سػػكاق كايػػت  :رأي المتوســعين

  .اإلبداؿ يتسع في جميع حركؼ المولف لمتقاربل الم ارج اك كايت متباعدتها
ا لتحقػػؽ اإلبػػداؿل كمػػف هػػؤ ق ابػػف جيػػي الػػذم ا ػػترط  كهػػـ الػػذيف كضػػعكا  ػػركطن  رأي الم ــيقين:
ذا تقػػارب كاعمػػـ اف هػػذ  الحػػركؼ ك"تقػػارب الم ػػارج   ممػػا تباعػػدت فػػي التػػأليؼ كايػػت احسػػفل كا 

  .(3)"الحرفاف في م رجيهما قبح اجتماعهمال ك  سيما حركؼ الحمؽ
 فػػي فػػكؾ قػػكلهـ كذلػػؾل يمػػامهـ ابػػف سػػيد  الػػذم ا ػػترط فقػػط تقػػارب الم ػػرجيف :المتوســطين رأي

 .(4) اإلضافل

 الفروق بين اإلبدال الصرفي واإلبدال المغوي:

 كميها: الموكم كاإلبداؿ ال رفي إلبداؿا بيف فركؽ هياؾ

 همػػزة اليػػاق اك الػكاك زبػػداؿ ماػؿ ميقػػاس مطػرد ايػػ، كمػػا اابتػل ميضػػبطل قكاعػد لػػ، ال ػرفي اف -1
 يطرد. ك  ييقاس   سماعي فهك الموكم اما كباأع. قاأؿل يحك: الفاعؿ: اسـ في

 اف بػد فػف كسػماقل ؿلقػاك  ماػؿ: فػي كاجب فاإلبداؿ ا ستعماؿ في ضركرم ال رفي اإلبداؿ -2
قامػػل الحػػركؼ زبػػداؿي  العػػرب سػػيف مػػفف :الموػػكم اإلبػػداؿ امػػا كسػػماق. قاأػػؿل يقػػاؿ:  مقػػاـ بعضػػها كا 
 .(5) باأؿالق با تفؼ ي تمؼ كلكي، العربل كفـ في مطرد زير سماعي كهك لبعض

                                                           

 (509/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر عبد القاهر الجرجاييل درج (1)
 (356/ 1المزهر في عمـك المول كايكاعها ) جالسيكطيل (2) 
 (79/ 1عراب ) جسر  ياعل اإلابف جييل  (3)
 (121/ 1الم  ص ) جييظر: ابف سيد ل  (4)
 (72)ص المهجات العربيلزبراهيـ اييسل ( 154ييظر: ابف فارسل ال احبي)ص (5)
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يمػػػا قػػػاكؿ ماػػػؿ: األ ػػػميل ال ػػػيول اسػػػتعماؿ فيػػػ، يجػػػكز   ال ػػػرفي اإلبػػػداؿ -3  لقاأػػػؿ يقػػػاؿ: كا 
يما المولل في لها كجكد   ألي، تستعمؿ   األكلى فال يول  كالتعميـ. لمتكضيح بها يؤتى كا 

 كجاا. جذال ماؿ: الااق اك بالذاؿ العرب ييطؽ كأف تستعمفف فال يوتاف الموكم اإلبداؿ اما

 )هػدات قكلػ،: فػي جمعهػا تسػعل. يراهػا مالػؾ فػابف محػدكدة حػركؼ فػي يقػع ال ػرفي اإلبداؿ -4
ػ )طكيػت قكلػ،: فػي جمعهػا اييػلام يراهػا التسهيؿ كفي (امكطين   فهػي ًعػد تها ا ػتفؼ كعمػى (.اداأمن

 .(1) ل، مجاؿ كمها كالمول سماعي ألي، مح كرة حركؼ ل، فميس الموكم اإلبداؿ ماا .مح كرة

 اإلبدال في تفسير درج الدرر:
مػػا جػػاق فػػي كذلػػؾ   سػػير :تفبػػداؿ فػػي كايػػرة لإلامامػػل  اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػاييذكػػر      

ُتْى ذِيّة}: سػبحاي،ااياق كفم، عمػى قكلػ، 
ْ
{  [72?ابلقؿة] {ِإَوذْ َرَذوُْذْى َجْفكةً فَةّداَرخ زذ قػاؿ: }فىػاٌدارىٍاتيـٍ

 كادزمػػػت فػػػي الػػػداؿل ف ػػػارت المدزمػػػل سػػػاكيلل فابتػػػدئ بهػػػا بهمػػػزة تػػػدافعتـ.  ػػػٌيرت التػػػاق دا ن 
قُهْن : }سبحاي،كفي قكل،  .(2)"[1?اهّجكةء]  {تَكةاَوُْنَ }و  [38?اتلْبح] {اِزّةقَوُْذىْ }الك ؿل يظير : 
ْا ثُؿِْةٍَُسىْ   )هػات(: اداة لمٌسػؤاؿ كمػا اٌف هػاق كهػاؾ اداة لإلعطػاق"ذكػر اٌف  [111?ابلقؿة] {ِةدُ

ـٌ بػػٌيف اٌف ا ػػؿ هػػذ  األداة فعػػؿل كاٌف هاقهػػا مبدلػػل مػػف همػػزةل فقػػاؿ: " كاأل ػػؿ فيػػ، فعػػؿل ام: "اػػ
ـٌ جعػؿ مػف حٌيػز الحػركؼ فميػع الٌ ػرؼ ز  عمػى جهػل آتل فقمبت الهمػ زة هػاق كمػا فػي هػراؽل اػ

وَيْهُِ آثةَءٍهة}: سػبحاي،كفػي قكلػ، ل (3)"األمر َٔ هَْفيَْهة 
َ
ُٓ يهة خ ْا ثَْن ٍَتهجِه ُ  ":يقػكؿ [170?ابلقهؿة] {قةل

ام اٌف ا ػػػم،  ل(4)"ك)ا بػػػاق(: جمػػػع ابل كالهمػػػزة التػػػي هػػػي فػػػاق الفعػػػؿ مبدلػػػل  جتمػػػاع الهمػػػزتيف
كرٌبما اكرد المااؿ ل ااباق( عمى كزف )افعاؿ( فأبدلت الهمزة الاٌاييلل كهي فاق الكمملل الفا لمٌتسهيؿ)

ًة ثُِغهُؿورٍ } :تفسػير  قػكؿ الحػؽ سػبحاي،مف زير تف يؿل كما فعؿ في  ُِ هؿاف] {فَهَؽّّل  [22?أْل
 (5)"حػدل الفمػات يػاقكقيؿ: جٌراهمال مف الٌدٌؿ كالٌدالٌػلل ف ػٌيرت ز"فذكر معايي )د هما(ل كميها: 

ـٌ قمبت الياق الفا لتحٌركها كايفتاح ما قبمها  ?اهجكهةء] {ثَِذِعيههحٍ  ُظّيِحهُذىْ  ِإَوَذا}كفػي قكلػ، سػبحاي،: لا
، بػافث يػاقات حػذفت التػي هػي كالٌتحٌيل عمى كزف التٌفعيؿ مف الحياةل كا ػميقكؿ اإلماـ: " [86

                                                           

 ( 75ابف مالؾل األلفيل )ص ييظر: (1) 
 (1563/ 3المرادمل تكضيح المقا د كالمسالؾ ب رح الفيل ابف مالؾ ) جك 

 (180/ 1رر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الد (2)
 (227/ 1) ج الم در السابؽ (3)

 (275/ 1) ج الم در يفس،(4) 
 (646/ 1) ج يفس،الم در  (5)
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كقكلػػؾ: الٌتحٌيػػات ل يف فػػي األ ػػرل كالٌتك ػػيلالفعػػؿ كعػػٌكض ميهػػا هػػاق كادزمػػت زحػػدل البػػاقيت ـ 
: سػبحاي،ككػذلؾ فعػؿ فػي قكلػ، . (1)"هللل قيؿ: اإلحياق هلل تعالىل تقكؿ: حٌياؾ اهللل ام: احياؾ اهلل

{ ٍٍ يّة
َ
ؿاف] {ِِف ِقذهحِ خ ل ككاضح اٌي، يعيي اٌف التٌػاق (2)"سدسل ا م،:"زذ قاؿ عف )سٌتل(:  [54?أْل

ماػػؿ  زبػػداؿ افعالهػػا فػػي حػػدث كايػػرة آيػػات الكػػريـ القػػرآف فػػي جػػاقت قػػدك مبدلػػل مػػف الػػٌداؿ كالسػػيفل 
ؿِ  وََقَ ، َوَية َوالوهيْنِ }:  سػبحاي، قكلػ، ًَ هَكَ ، إَِذا َواهَْق َلُْبه  ات َجًقة هَََتْ ََ  ٌْ َج ٍ  َخ  - 17 ?اّلننقةق] {ََ
ػسػبحاي،  كقكلػ، الكاكمل المااؿ( كسؽ) مف م تؽ( اتسؽ) ففعؿ [19 ٌْ } :اايضن ًَ َذ

َ
ِّهُِ  َحهذهَِق  أ َْْص ِ  ث

ْءَ  َؾابِ  ُق َٕ ًِيَ  َورِيَن  اهْقِيَةَيحِ  يَْْمَ  اهْ ِ ةل ْه ْا لِو  هك هيا كال اهد ل [24 ?الـمؿ] {دَْسِكجُْنَ  ُلَُْذىْ  َية ُذوقُ
ىْ } : كقكل، كذلؾل الكاكم المااؿ( كقى) مف الم تؽ( يتقي) فعؿ ىْ  ُِ ُّ ْزَواُص

َ
اَللٍ  ِِف  َوأ َرانِكِ  لََعَ  ِّ

َ
  اْْل

( ككأ) مف( متكأكف) سالـ مذكر جمع جاق الذم الفاعؿ اسـ ا تؽ حيث ل [56 ?يف] {ِمبُْنَ ُيذه 
 اافاينػ الفعػؿ كػاف إذاف .هيا لذكرها المجاؿ يتسع   التي ا يات مف ذلؾ زير زلى الكاكمل المااؿ
 اإلبػػداؿ مػػف اليػػكع كهػػذال دا ن  تبػػدؿ ا فتعػػاؿ تػػاق فػػإف زام اك ذاؿ اك داؿ(  األكؿ حرفػػ، ام) فػػاؤ 

ٍَّبُِبُسىْ }: في ماػؿ قكلػ، سػبحاي، اهلل كتاب في اايضن  مكجكد
ُ
هة َوخ ًَ ِ ُزوُْنَ  ث

ْ
ِػُؿونَ  َوَيهة دَهأ  ِِف  دَهؽه

 عميػ، كطبقػت( د ػر) مػف ا ػتؽ الػذم( تػد ركف) قكلػ، هػك كال ػاهد [49 ?ًٔؿان آل] {ُبُيْدُِسىْ 
 مػػػف افتعػػػاؿ(: ا ٌد ػػػار)ك"يقػػػكؿ اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي:  الػػػذكرل السػػػالفل اإلبػػػداؿ قاعػػػدة
قىاؿى }:  سبحاي، بقكل، ككذلؾل (3)"كيحك  متاع مف الحاؿ لاايي تعدٌ  ما فالٌذ يرة الٌذ رل ػا ال ًذم كى  يىجى
ػا ػػلو  بىٍعػدى  كىاد كىػػرى  ًمٍيهيمى ـٍ  اىيىػا ايم  ( ادكػػر) فعمهػػا فػي حػػدث لالػذم [45: يكسػػؼ{ ]فىأىٍرًسػميكفً  ًبتىٍأًكيًمػػ،ً  اييىب ػػأيكي
ثَْخ }:  سبحاي، قكل، اايضن  كمي، ل(  ذكر) مف م تؽ كهك زبداؿ ىْ  َلؾه ُّ ْا ٍٍُْح  قَْْمُ  َرجْوَ ثُ   َخجَْؽٍَة فََمؾه
ْا ُ َُْنٌ  َوقَةل كيقػكؿ  ل(زجػر) مػف ا تؽ الذم( ازدجر)  في زبداؿ كقع حيث [9 ?اهقًؿ] {َوازُْدِصؿَ  دَلْ
فن{ مػػد فن " اإلمػػاـ ػػد  ى ذاك  .(4)"عػػؿ( عمػػى كزف )مفتل ا ػػم،: مػػدت فن }اىٍك مي  فػػاؤ  اافاينػػ الفعػػؿ كػػاف ا 
 يىٍ ػطىًفي الم ػ،ي }:  سػبحاي، قكلػ،  ماػؿ طػاق تبػدؿ ا فتعػاؿ تػاق فػإف ظػاق اك طػاق اك ضاد اك  اد
ًأكىػػلً  ًمػػفى  ًمػػفى  ريسيػػفن  اٍلمىفى ػػًميعه  الم ػػ،ى  ًزف   الي ػػاسً  كى  ل(ي ػػطفي) هػػك كال ػػاهد [75: الحػػج{ ] بىً ػػيره  سى

ًَ } :كػذلؾ سبحاي، كقكل، ىْ ُج ُّ ُٕ ِ ىْ  ُثىه  قَوِياًل  ّذ ُِ ؿ  َُ ٌْ َؾاٍب  إَِل  ٍَ َٔ  ٍِ  حػدث حيػث[24 ?هقًهةن] {َغوِهي
ػ  كقكلػ، ل(يضػطرهـ) في زبداؿ وُِِ  ُمَْى  قَةَل  إِذْ }: اايضن ِْ

َ
ة َقِتِيُسىْ  ٍَةًرا آنَْكُخ  إِّّنِ  ِْل َّ وْ  ِِبَهَِبٍ  ِيَْ

َ
 أ

ةٍب  آتِيُسىْ  َّ وهُسهىْ  قَبٍَف  بِِن َٕ وُْنَ  هَ َُ  ا ػادن  فػاؤ  جػاقت( ت ػطمكف) ففعػؿ ل [7 ?ناجلًه] {دَْىه
                                                           

 (513/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (658/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (399/ 1) ج الم در يفس، (3)

 (775/ 1) ج يفس،الم در (4) 
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ػػًميى )  قاعػػدة تطبيػػؽ بعػػد اػػـ( ا ػػتمى) سي ػػبح افتعػػؿ كزف عمػػى  ػػيغ لػػك كبالتػػالي( يىٍ ػػمىى ػػػ  ى
َفيَْةهُ }معيى )ا  طفاق( في قكل، تعالى: اإلماـ بٌيف كفي مام،  .(ا طمى) اإلبداؿ َُ  {َوهََقِؽ اِْوه

ٌيما جعمت التٌاق في، طػاق لمكافقتهػا الٌ ػاد فػي كهك عمى كزف ا فتعاؿ" :يقكؿل [130?ابلقؿة] ل كا 
 .(1)"اإلطباؽ فبٌيف سبب اإلبداؿ كهك مكافقل الٌطاق الٌ اد

 اإلعالل: -2

 :في المغة واالصطالح اإلعالل
هػػك توييػػر حػػرؼ العمػػل لمت فيػػؼل بقمبػػ،ل اك زٍسػػكاي،ل اك حذفػػ،  فأيكاعػػ، افاػػل: اإلعػػفؿ:     

  .(2)القمبل كاإلسكافل كالحذؼ"

 الفرق بين اإلعالل واإلبدال:

امػػػا اإلبػػػداؿ: فهػػػك جعػػػؿ ميٍطمىػػػؽ حػػػرؼ مكػػػاف آ ػػػر. ف ػػػرج بػػػاإلطفؽ اإلعػػػفؿ بالقمػػػبل   
ل زذ يجتمعػػػاف فػػػ يحػػػك قػػػاؿ  ي  ت ا ػػػ، بحػػػركؼ العمػػػلل فكػػػؿ زعػػػفؿ يقػػػاؿ لػػػ، زبػػػداؿ ك  عٍكػػػسى

زير مكػاف  يكف فك رج بالمكاف الًعكىضل فقد يك ليحك اٍ طىبىر كاد كر يكرمىل كييفرد اإلبداؿ ف
: قػد ييطمػؽ اإلبػداؿ عمػى يكقػاؿ األ ػمكي لابػف كاسػـ يًعػدىة كاسػتقامل كهمزتػ مالمعك ض مي، كتاقى 

مػػا ييعػػـ القمػػبل ز  اف اإلبػػداؿ ززالػػلل كالقمػػب زحالػػل كاإلحالػػل   تكػػكف ز  بػػيف األ ػػياق المتماامػػلل 
  .(3)ويير" كمف اىـ  ا تص بحركؼ العمل كالهمزةل أليها تقاربها بكارة الت

 كبػاع قػاؿ فػي كمػا الفنػا قيًمبىتىا قبمهما ما كايفتح تحركتا زذا كالياق الكاك اف كمم  ،: اما القمب"
 الػذم لفعػؿ اكل كعيف كحكر لفعؿ عيينا كايتا اك بعدهما ما سكف زذا تقمباف ك ل كززا كرمى كيكل

 زيػػادة آ ػػر  مػػا اكل كاكػػاجتكر  الػػكاكم افتعػػؿ اكل كعػػيف عػػكر: يحػػك افعػػؿ كزف عمػػى ميػػ، الك ػػؼ
يىػػكىاف: يحػك القمػػب لهػذا مسػتحقيف حػػرفيف اكؿ زحػداهما كايػت اكل كػػدكراف باألسػماق ت ػتص  ل(4)"حى

ديهيـٍ }كيذكر اإلماـ القمب بقكل،:"  اهلل قػاؿ اإلفػرادل سػبيؿ عمى الكؿٌ  يتياكؿ عاـ اسـ الجمع احد{ اىحى
َظؽٍ  لَْكُته  اجلهِبِّ  نِكةءَ  ية}: تعالى

َ
ٌَ  َلأ ـاب] {اهّجِكةءِ  ِي  اايامن  احديا يمبث: العرب كتقكؿ ل[32?اْلظ

ّيهة}: تعػالى اهلل قػاؿ زابػاتل فػي األٌكؿ بمعيػى ك ػار تمٌيػز كرٌبما. ي رب ك  يأكؿ  
َ
َظهُؽُلًة أ

َ
 أ

                                                           

 (247/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (122 -121 ذا العرؼ في فف ال رؼ )ص احمد الحمفكمل  (2)

 (122)ص  العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(3) 
 (276المول العربيل معياها كمبياها )ص تماـ حسافل  (4)
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ُُ  فَحَْكَِق  ة شَلْؿاً  َربه يه
َ
ْقف] {َذُيْىوَُت  اآْلَػؿُ  َوأ  مالذ اليكـ كيسٌمى. محالل   ا  ر كا  ر ل[41?ي

 الػكاك فقمبػت كحػد: األ ػؿ فػي كهػك األٌكؿل اليػكـ األكلػى العربٌيػل فػي كهػك األحػدل يكـ السبت بعد
 تقٌضػػػى فػػػي كمػػػا يػػػاق الٌسػػػييات زحػػػدل فقمبػػػت  دسسػػػها{ دىٌسػػػاها}كقكلػػػ،:" .(1)"(ايػػػاة) فػػػي كمػػػا همػػػزة

 دسػا مف هك: فارس بف احمد كقاؿ. الهركمٌ  عبيد ابك ذكر كالٌتعميؿل اإل فاق كالٌتدسيس كت ٌدلل
 مبا ػرة سػبيؿ كعمػى تعػالىل اهلل هػك التٌقػدير سبيؿ عمى كالمدٌسى كالمزٌكى. كقؿٌ  زٌمض زذا يدسكا
 . (2)الٌيفس" ذك اإليساف هك الفعؿ

ُجهُؽ ?}سػكرة الفاتحػلعمى اإلعفؿ في )درج الدرر( ما جػاق فػي كايرة امامل كردت  ْٕ إِيّةَك َج
كهػك فػي األ ػؿ: يسػتعكفل ": يقػكؿ اإلمػاـ {يسػتعيفإلمػاـ: }يقػكؿ ال [5?اهفةحتح] {ِإَويّةَك نَْكَذِٕيُ 

ل (3)"فيقمػت كسػرة الػكاك زلػى السػاكف قبمهػا فايكسػر مػا قبػؿ الػكاك فايقمبػت يػاقل يحػك: ميعػاد كميػزاف
ََهةُزىْ  ِإَوذْ }كفي قكؿ الحػؽ سػبحاي،:  ٌْ  ََنهيْ ْْنَ  آلِ  ِيه ه َٔ ْءَ  يَُكهُْمٍَُْسىْ  فِْؿ هَؾاِب  ُقه َٕ ُْنَ  اهْ  يُهَؾِّبِ

 ََ بْ
َ
ٌْ  ثاََلءٌ  َذهُِسىْ  َويِف  نَِكةَءُزىْ  َويَْكَذْعُيْنَ  ةَءُزىْ خ يىٌ  َرّبُِسىْ  ِي ِْ يكضح اإلمػاـ  [49 ?ابلقؿة] {َٔ

ػػٍكفى  آؿً  ًمػػفٍ }د لػػل كممػػل )آؿ(:   إِثْههؿاِِيىَ  آَل  آدَحَْههة َذَقههؽْ }: كقكلػػ، كآلػػ،ل فرعػػكف عبكدٌيػػل مػػف{ ًفٍرعى
هحَ  اهِْمذةَب  ًَ حُ  َتُقهْمُ  َوَيهْْمَ } ل[54?اهجكهةء] {َواحْلِْم َٔ ْا الّكهة ْدِػوُه

َ
ْْنَ  آَل  أ ه َٔ َمهؽه  فِْؿ

َ
هؾاِب  أ َٕ  {اهْ

  ؿٌ  المهـٌ : )كقاؿ ل( الٌ دقل ليا تحؿٌ    محٌمد آؿ زٌيا: )كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى كقاؿ ل[46?اغفؿ]
 ابدؿ اـٌ  ل(هراؽ)ك( هٌياؾ) في كما همزة الهاق فقمبت األهؿل(: ا ؿ) كا ؿ (.اكفى ابي آؿ عمى
: عيػػػد  فػػػإفٌ  الكسػػػاأي عيػػػد ز  اهيػػػؿ: ا ؿ كت ػػػوير(. آدـ) ك( آ ػػػر)  ك الفػػػا السػػػاكيل الهمػػػزة مػػػف
 كالع ػيرة الذٌرٌيػل مػف عميػ، كيعتمدكف عمي، كيعتمد زلي،ل كيؤكلكف زلي، يؤكؿ مف :الرجؿ كآؿ. اكيؿ

{ تحٌدث عػف قمػب الػ .(4)كاألتباع" ـٍ كفى اىٍبياقىكي كاك همػزة فػي كفي ا يل يفسها في قكل، تعالى: }ييذىب حي
سػمكل كقيػؿ: بيػيل يحػك:  كا ػؿ )ا بػف(: بيػكل يحػك:": يقػكؿ)ابياق( بعد اف بٌيف ا ػؿ )ا بػف( ف

ٌيمػػا ايقمػػب الػػكاك كاليػػاق همػػزة لكقكعهمػػا طرفػػا يػػدمل كقيػػؿ: بيػػك اسػػتد  ن   بقػػكلهـ: بيػػكف كبيػػيف. كا 
تػػكح ف ػػار فػػي التقػػدير المف كقبمهمػػا الػػؼ كالػػٌدعاق كالعطػػاق  ألٌف تقػػٌدـ األلػػؼ عميػػ، كتقػػٌدـ الحػػرؼ

كبعػػد اف بػػٌيف ا ػػؿ )التٌػػكراة( عيػػد الكػػكفٌييف فػػي قكلػػ، تعػػالى: ل (5) "الفػػا فمٌمػػا حٌركػػت ايقمبػػت همػػزة
َْنِيَن } ْْراةَ َواْْلِ َل اتله ـَ ٍْ
َ
ا ؿ الٌتكراة عيد "ذكر ما حدث فيها مف زعفؿل فقاؿ:  [3?آل ًٔؿان] {َوخ

                                                           

 (237/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (714/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (2)
 (102/ 1) جالم در السابؽ  (3)
 (151/ 1) ج الم در يفس، (4)
 (152/ 1) ج الم در يفس، (5)
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الٌمفظ مف حٌيز األفعاؿ زلى األسػماق يقمػكا حركػل عػيف  الككفٌييف: تكريل بكزف تك يلل فمٌما ا رجكا
كفػي حدياػ، عػف }الس ػماكاًت{ فػي "ل الفعؿ زلى الفتحػل فايقمبػت اليػاق الفػا لتحٌركهػا كايفتػاح مػا قبمهػا

رَْض } :سبحاي،قكل، 
َ
هًةواِت َواْْل ِي َػوَهَ  الكه هؿاف] {إِنه َربهُسُى اَّلُل اَّله زٌيمػا لػـ ": يقػكؿ [54?أْل

ماقات  ألٌف الهمػزة فػي كحػدايها زيػر ا ػمٌيلل كهػي كاك ايقمبػت همػزة لكقكعهػا طرفػا بعػػد يجمػع سػ
في مكضع آ ر قبػؿ هػذا اٌف )الٌسػمكات( جمػع )سػماكة(ل كاٌف )سػماق  اإلماـ ذكركي ل(1)"الؼ زاأدة

رِْض } :في تفسير  قكل، سبحاي،كسماكة( بمعيىل كذلؾ 
َ
ًةواِت َواْْل  [164?قؿةابل] {إِنه ِِف َػوِْ  الكه

ٌيمػػا لجمػػع سػػماكةل ماػػؿ: حمامػػات كحمامػػل. كالٌسػػماكة كالٌسػػماق بمعيػػى"زذ قػػاؿ عػػف )الٌسػػمكات(:   كا 
 كاحػػد جػػيس مػػف كاألرض م تمفػػلل اجيػػاس مػػف السػػمكات ألفٌ  األرض  يجمػػع كلػػـ السػػمكات جمػػع
 اإلمػاـ تحػٌدثي [109?اتلْبح] {لََع َمفة ُصُؿٍف ِةرٍ }: الحػؽ سػبحاي، كفػي قػكؿل (2)"الٌ عيد  كهك

)هػار(: هػاأرل قػٌدمت "عف يكعيف مف اإلعفؿ في )هار( احدهما بالقمػب كا  ػر بالحػذؼ فقػاؿ: 
كقػد تحػذؼ الهمػزة  ل ـ الفعؿ كاٌ رت عيي، عمى سبيؿ القمبل كقكلؾ: هك  ػاكي الٌسػفح ك ػاأؾ

ا ا مػػف زيػػر قمػػبل فػػي حػػديث  زيمػػل كذكػػر الٌسػػيل قػػاؿ: تركػػت المػػٌخ رار ا حقيقي ػػمػػف )هػػاأر( حػػذفن 
)المكتى(: جمع مٌيت ل كا م، عيد الفػٌراق: مكيػتل ك ػريع ك ػرعىل كيقكؿ:"ك .(3)"كالمطٌي هارا

كجريح كجرحىل فاستاقمت الكسػرة عمػى الػكاك كال ػركج مػف الػكاك زلػى اليػاقل فجعػؿ يػاقل فأدزمػت 
 .(4)"كقيؿ: ا م،: ميكتل الياق في الياق

 :الصي  تعاقب -3

لم ػػطمح الت عاقػػب يمكػػف تمييػػز  عػػف زيػػر  مػػف الظػػكاهر  الػػـ يػػذكر العممػػاق تعريفنػػا محػػٌددن     
 عمػػى ك ػػؼ هػػذ  الظٌػػاهرة الموكٌيػػلل ككػػاف التػػي تيػػدرج تحػػت هػػذا ا سػػـل كيمكػػف اف ييٌت ػػذ دلػػيفن 

كأٌيػػػ، لفظػػػل  ػػػارحلل ت ػػػؼ مسػػػألل مػػػف مسػػػاأؿ الموػػػلل  –فػػػي الوالػػػب  –كركد  فػػػي م ػػػٌيفاتهـ 
  مػؼ: كقكلػؾ عقيبػ، فهػك  ػيأا يعقػب  ػيق ؿككحمد: "ايقكؿ ال ميؿ بف ل كتكٌضح ما جرل فيها

 عقيػػب ميهمػا كاحػػد كػؿ عقيبػاف فهمػػا ا  ػر عقػب احػػدهما قضػى زذا كاليهػار الميػػؿ بميزلػل ي مػؼ
: التػػػداكؿل كالعقيػػػب "ل (5)"  ػػػاحب،ل همػػػا يىتىعاقبػػػاف  ا ػػػيأن  اعقػػػب  ػػػيق كػػػؿ: كالت عاقػػػبي كا عتقػػػابي

                                                           

 (658/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير يف الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (270/ 1) ج السابؽ الم در (2)

 (798/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (207/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)
 (179/ 1العيف ) جال ميؿ بف احمدل معجـ  (5)
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قيػػب  ػػاحب،ل  كيىعتقبػػاف: زذا جػػاق هػػذا كذهػػب هػػذال كالميػػؿ كاليهػػار قيبػػافل فكػػؿف كاحػػد ميهمػػا عى عى
قيبيؾ الذم ييعاقبؾ في    .(1)العمؿل يعمؿ مرةنل كتعمؿ ايت مرة" كعى

يسػػٌمي ابػػك عمػػي القػػالي هػػذ  الظٌػػاهرة بالت عاقػػبل كيق ػػرها عمػػى تعاقػػب األ ػػكاتل كيفػػرد     
كجػاقت كٌمهػا تحػت  ا مطكٌ  في امالي،ل تجاكز ماأػل ك مسػيف  ػفحل فػي ابػكاب متفٌرقػلللها حديان 

مادة: عقبل كمم ا قال،: "كقاؿ ابك ي ػر عػف األ ػمعي: عاقػب ييعاقػبي معاقبػلل زذا راكح.  كقػاؿ 
: زذا ركبتي عيقبػلل كركػبى عيقبػل" –رحم، اهلل  –ابك عبيدة  ل كمػا (2)عف األ معي:  اعقبتي الرجؿى

كتكسػػػع ابػػػف جٌيػػػي )ت ل (5)اقل كالمػػػيـ كالبػػػ(4)ل كالػػػفـ كاليػػػكف(3)تحػػػٌدث عػػػف تعاقػػػب: الفػػػاق كالاػػػاق
هػػػػػ( فػػػػي د لػػػػل الت عاقػػػػبل فهػػػػي   تقت ػػػػر عيػػػػد  عمػػػػى الت عاقػػػػب الٌ ػػػػكتيل بػػػػؿ تتعػػػػٌدا  زلػػػػى 293

 .(6)الٌد لتيف: الٌ رفيل كاليحكٌيلل يقكؿ: "األلؼ كاليكف عاقبتا تاق التأييثل كجرتا مجراهما

 ف احػػد هػػذ  األ ػػػكاتمػػف األ ػػكات الميتقاربػػل الم ػػارج ل كيكػػك  يقػػع التعاقػػب بػػيفى جممػػل
 التػػي الٌ ػػرفٌيل الٌ ػػيغ مػػف اعػػددن اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي  ذكػػرًقبنػػا لػػ،ي . ميعىا ركا  ػػػ ا ػػػفن 
 عػف تحػٌدث الكتػاب بدايػل فػي ا سػتعاذة عمػى كفمػ، ففػي المعيػىل فػي كتتٌفػؽ بييهػال فيما تتعاقب
لجػالمر  بمعيػى: يـجالػرٌ ": فقػاؿ ل(مفعػكؿ) بمعيى( فعيؿ) مجيق  سػٌمي المقتػكؿل بمعيػى كالقتيػؿ ـك
 حدياػػ، عيػػد( مفعػػؿ) ك( فعيػػؿ) تعاقػػب كذكػػر .(7)"كي ػػتـ يمعػػف ألٌيػػ، اك بالٌ ػػهبل يػػرجـ ألٌيػػ، بػػذلؾ
ُٓ }: تعالى قكل، في( بديع) عف هًةواتِ  ثَهِؽي رِْض  الكه

َ
 مػف ببيػت لػ، كاسػتدؿٌ  ل[117?ابلقهؿة] {َواْْل

 :قاؿ كاألليـل كالٌسميع المفعؿ بمعيى فعيؿ": فقاؿ الايضن  الٌ عر

                                                           

 (616/ 1لساف العرب ) جابف ميظكرل (1) 
 (185/ 1مالي القالي ) جاابك عمي القاليل  (2)
 (34/ 2) ج الم در السابؽ (3)
 (41/ 2) ج الم در يفس، (4)
 (52/ 2) ج الم در يفس، (5)

 (211/ 3ال  اأص ) جابف جييل (6) 
 (99/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (7)
 (136 )صالديكاف ل(ل البيت لعمرك بف معدم كرب232/ 1) ج الم در السابؽ (8)

ــــــــــِميُع  الــــــــــد اعي َرْيَحاَنــــــــــةَ  َأِمــــــــــنْ   الس 
 

ـــــــــــَؤرِّقُني  ـــــــــــَحاِبي ُي ـــــــــــوعُ  وَأْص  .(8)" ُىُج
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ٌْ  َودَثْجِحذةً } :سػبحاي، قكلػ، كفػي ِّىْ  ِيه جُْفِكه
َ
 بمعيػى يػأتي قػد( التٌفعيػؿ) افٌ  ذكريػ [265?ابلقهؿة] {خ

تىٍاًبيتنا}": فقاؿ( التٌفٌعؿ) : تعػالى اهلل قػاؿ ا  ػتبا ل زكاؿ عيػد التٌفٌعػؿ افمكػ يجػكز كالتٌفعيػؿ التاٌبتنػ{ كى
ّمن] {دَبْذِيالً  إحَِلُِْ  َودَبَذهنْ } ـّ  الحػؽ قػكؿ عػف الحديث كفي .(1)"الاكاب  اك الٌيٌيل تابيت: كقيؿ [8?اهً

ٌٍ  ثَِقُجْلٍ  َرب ّة َذَذَقجهوَّة}: سبحاي، ٍْبََذّة َظَك
َ
 بكضػكحـ اإلمػا بػٌيفي [37?ًٔهؿان آل] {َظَكَةً  ٍَجةدةً  َوخ

: قاؿ اٌي، فذكر اايضن  بويرها استدؿٌ  بؿ ا يل في ميها جاق بما يكتؼ مـف ال رفيلل الٌ يغ تعاقب
 اإليبػػاتل معيػػى الٌيبػػات فػػي ألفٌ  ا زيباتنػػ: يقػػؿ لػػـ ككػػذلؾ بمعيػػىل ألٌيهمػػا بتقٌبػػؿ : يقػػؿ كلػػـ{ ًبقىبيػػكؿو }

وَ }: كقكل،
َ
ة أ ُؽوا ُُكًه َِ ً  ًع ّْؽا  [236?ابلقؿة] {َيذةًًع }: كقكل، معاهدةل :يقؿ كلـ ل[100?ابلقؿة] {َخ

ٌٍ  دَهؽايَجُْذىْ  إِذا}: سبحاي، كقكل، التمٌتعن : يقؿ كلـ المتعلل آيل في : يقػؿ كلػـ ل[282?ابلقهؿة] {ثِهَؽيْ
َِالً  ِهؾا َػوَْقَخ  ية َربهَة}: سػبحاي، قكلػ، كفي ل(2)"بتدايف : كقيػؿ": يقػكؿ [191?ًٔهؿان آل] {ثهة
    .(3)"فعمؾ في مبطف كيت ما: ام المبطؿل بمعيى ههيا الباطؿ

 :والصي  الصرفيةالم أبنية الك -4
 كذلػؾ الكممػلل بيػاق هػك اهلل رحمػ، اإلماـ عبد القاهر الجرجػايي بها اهتـ التي األمكر مف     
 د لتها. كتكضيح اهامعي بياف مف يزيدكهيأتها  الكممل بييل  معرفل ألف

 ًزف  }سػػبحاي،: الحػػؽ قػػكؿ كمػػف ذلػػؾ: العممػػاق بػػيف ا ففنػػ يػػكرد اف زيػػر مػػف الكممػػل ا ػػؿ يبػػٌيف -ا 
لىلى  ٍلزى  السػاعلل قبػؿ الزلزلػل زف": قكلػ، عمقمػل عػف يقػفن  الزلزلػل ا ػؿ في يقكؿ ل[1:الحج{ ]الٌساعىلً  زى
[ 44:الػركـ{ ]يىٍمهىديكفى  فىأًلىٍيفيًسًهـٍ : }سبحاي، قكل، كفي (4)"الزلؿ مف كا م، ال ديدل ا ضطراب كهك
 .(5)"الفراش تكاير مف كا م، المسيرل تكطأل كهي بمعيىل كالتمهيد المهد": يقكؿ

يقِيَ }: سػػبحاي، الحػػؽ قػػكؿ كميػػ،: كتكضػػيح المعيػػى لمكممػػل ال ػػرفي الػػكزف يػػذكر -ب ههّؽِ  {َوالّىِ
 زايػػػل ألق ػػػى كهػػػي ال ػػػدؽل مػػػف فٌعيػػػؿ": فيقػػػكؿ( الٌ ػػػٌديؽ) كممػػػل كزف يػػػذكر ل[<;?اهجكهههةء]

كممػػػا يبػػػرهف اف ل (6)"بكػػػر ابػػػك هػػػك عميػػػ، المجمػػػع ديؽكال ػػػ الت ػػػديؽل اك الك ػػػؼ فػػػي المبالوػػػل
كتاب تفسير درج الدرر لإلماـ عبد القاهر الجرجايي يجػد تكافقنػا بػيف مػا كرد فػي تفسػير  كبػيف مػا 

                                                           

 (361/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (393/ 1) ج السابؽالم در (2) 
 (457/ 1) ج الم در يفس، (3)
 (330/ 2) ج الم در يفس، (4)

 (438/ 2) ج يفس،الم در (5) 
 (503/ 1ج) الم در يفس،(6) 
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ال" فيٍعمىػى" ياق كرد في كتاب ) المفتاح في ال رؼ( فيقكؿ اإلماـ في المفتاح: "تقمب  فػي كاكنا اسػمن
ػػػىل ك  طيػػػٍكبىى: يحػػك  ًم ػػػيل: يحػػػك اليػػػاقل فتسػػػمـ قبمهػػػال مػػػا يكسػػر كلكػػػف ال ػػػفلل فػػػي مػػػبتق ككيكسى

 جامع اسـ كهك فيعمىل كزف عمى اسـ{ طيكبى}ل كفي درج الدرر يقكؿ: "(1)ًضٍيزىل" كًقسمل ًحٍيكىىل
إلمػػػاـ فػػػي مكضػػػع آ ػػػر: كيقػػػكؿ ا .(2)" ا تحػػػاد بػػػركح الطيبػػػل الحيػػػاة فكأٌيهػػػا يسػػػتطابل مػػػا لكػػػؿ

 فيػتكٌمـ الباطػؿ مكهكمػ، مػف ا ػيأن  يقطػع الم تمػؽ ككػأفٌ  القطػعل كهك رملالف مف( افتعاؿ{ )ًاٍفتىرل}"
 .(3)"ب،

 كلكٌيػ،ل رؤيتػ، ميهج اإلماـ ا  تيار كا يتقاق مػف مدرسػتي الب ػرة اك الككفػل بمػا ياسػبزف  -ج
 اكتفػى زذ ل(ا ػياق) عػف حدياػ، في فعؿ كما ال ففاتل في ال كض عف البعيد ميهج، عمى ظؿٌ 

  ػػفيعل كزف عمػػى  ػػأيق األ ػػؿ فػػي ك ػػيق  ػػيقل جمػػع{ اىٍ ػػياقى }بقكلػػ،: "ك اقالفػػر  قػػكؿ بتفسػػير
 .(4)"المػػدزـ بحػػذؼ اسػػت ؼٌ  اػػـ ا ػػٌيأن  ف ػػار كهػػٌيف مٌيػػت فػػي كمػػا كادزمػػت األكلػػى الهمػػزة فمٌييػػت

 ك": فقػػػاؿ ل( ػػٌي ( ) ػػيق) ا ػػؿ زفٌ : الفػػراق قػػكؿ بتفسػػػير اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي كتفػػىي
 كادزمػت األكلػى الهمػزة فمٌييػت  ػفيعل كزف عمػى  ػأيق األ ػؿ فػي قك ػي  يقل جمع{ اىٍ ياقى }

 في الكايرة األقكاؿ ذكر عف كاعرض المدزـل بحذؼ است ؼٌ  اـ  ٌيأا ف ار كهٌيف مٌيت في كما
ل لكف هذا   زلي، ذهب ما في ل، بمكافقت، يكحي الفراق قكؿ بتفسير اأ،كاكتف ليفسها( ا ياق) كزف

ا  هذا ل كيؤكديف جمعيهايعيى مكافقت، آراق الككفي مكافقنػا  مػا اكرد  فػي المفتػاحفمبػدا ا يتقػاق ايضن
ػػا رايػػ، فػػي درج الػػدرر كهػػذا يػػدحض مػػا  -ل لكيػػ، ي ػػير زلػػى رام الكسػػاأيكا تيػػار  رام الفػػراق ايضن

 جمػػع األ ػػياق"فيقػػكؿ فػػي المفتػػاح:  -جػػاق بػػ، محققػػا درج الػػدرر) الفرحػػاف ك ػػككر( بأيػػ، كػػكفي
 ف ػػار الكممػػلل  ـ هػػي التػػي الهمػػزة قػػٌدمت اٍفًعػػفق كزف عمػػى كأٍ ػػًدقىاقل اقاٍ ػػًيأى : ا ػػمها  ىػػٍيقل
" األ ػياق" افٌ  الم ػادر تجمػع فتكػاد .(5)"اٍفعىػاق: الفػٌراق كقػاؿ اٍفعاؿل: الكساأي كقاؿ للىٍفعىاق: كزيها
 يت ػػػؿ القػػاهر كعبػػد كالفػػػراقل األ فػػش رام هػػك اٍفًعػػػفق كزف عمػػى اٍ ػػًيأاق: ا ػػػمها  ػػيقل جمػػع
 ابػف الحسػيف بػف محمػد الحسػيف ابػي طريػؽ عػف الفارسػي عمػي ابػي طريػؽ عف األ فش ببمذه
 .(6)" اٍفعىاق: الفٌراق كقاؿ اٍفعاؿل: الكساأي كقاؿ عمي ابي ا ت ابف - الفارسي الكارث عبد

                                                           

 (111)ص ي ال رؼ المفتاح ف الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (154/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (2)
 (404/ 0) جالمصدر السابق  (3)

 (588/ 1) ج الم در يفس، (4)
 (110  -109المفتاح في ال رؼ )صعبد القاهر الجرجاييل  (5)
 (110 -109حا يل المفتاح في ال رؼ )ص  : عبد القاهر الجرجاييلييظر (6)



015 
 

 فػي جػاق مػا ذلػؾ فمػف: الكممػل كزف عمػى ااعتمػادن  لهمػا كممتػيف معيػى بػيف الفػرؽاإلماـ  يبٌيف -د
َْصةً  َتجُْغٍَّْة: }حؽ سػبحاي،ال قكؿ تفسير  :العػيف بكسػر كالعػكجل": يقػكؿ زذ ل[<<?ًٔهؿان آل] {ِٔ
 .(1)"اميت بن  يككف فيما الميؿ: بالفتح كالعكجل الرامل في الزيغ

 فػي جػاق ما كماالها: بالكزف معها كم تركل ميها  هرة اكار ا رل بكممل كمملاإلماـ  يكضح - هػ
وْ }: قكلػ، سػبحاي، تفسػير

َ
ى اَكٍُْ أ ًـّ  كسػجدل كركػع زػازمل جمػع": فيقػكؿ ل[;:6?ًٔهؿان آل] {ُغه

: يقػيض سػٌيألل   ػمل{ سىػي أىلن }كيبيف بإيجػاد التضػاد كا  ػتراؾ فػي الػكزف:" .(2)"كساجد راكع جمع
 .(3)"الككفل كاهؿ الفٌراق قكؿ قياس في( فعيمل) ككزيها. حسيل   مل

 فَهةذُْلُؿوا}: الحػؽ سػبحاي، قػكؿ فػي( ا  ق) كممػل عف حديا، فعيد: الكممل مفرداإلماـ  يبيف -ك
ههؿاف] {اَّللِ  آّلءَ  لػػى الػػى كاحػػدها اليعمػػػاقل: ا  ق": يقػػكؿ ل[<;?أْل  مفػػػرد يبػػيف ككػػذلؾ. (4)"كا 
نْ }: سػبحاي، قكل، في( افأدة) َٕ فْهَِؽةً  فَةْص

َ
ٌَ  أ ل (5)"د(فػؤا كاحػدها): فيقػكؿ ،[>8?إثهؿاِيى] {اجلّةِس  ِي

ٌيما سٌمي يميين ككاحدة )األيماف(: ال: كيقكؿ كايكا ي افحكف بأيمايهـ ا ألٌيهـ يميفل كهي الحمؼل كا 
كعػػف ابػػف عٌبػػاس اٌف اليمػػيف اسػػـ مػػف  كقيػػؿ: لمٌتكايػػؽ كالت ػػديدل كاليمػػيف: القػػٌكة عيػػدهـعيػػد ذلػػؾ 

ا فهػػك مينػػا كيي مينػػاسػػماق اهلل تعػػالىل فػػإف  ػػٌحت فػػاليميف بمعيػػى اليػػامفل تقػػكؿ: يمػػف اهلل اإليسػػاف يى 
 .(6)"العرب: يميف اهللل كايمف اهلل كايمفميمكفل تقكؿ 

: اإلمػػػػاـ كايػػػػر فػػػػي تفسػػػػير درج الػػػػدرر: يقػػػػكؿ كطراأقهػػػػا تبيػػػػاف الجمػػػػكع ك ػػػػيوها كا ػػػػكلها -ز
كيػأتي بػالجمع كتكضػيح ا ػم، كاعتباراتػ، ففػي قكلػ،  ل(7)"الجمػع  ػيول عمػى كاحد اسـ( عرفات)"

ُْٕقَْب  َجْفِف  َظةَصًح ِِف  إِّله } سبحاي،: ة َح َِ ة ٌَ ْقف] {قَ الحاجل: امضاهال كاظهرها. ك  يقكؿ: [68 ?ي
{ هيػػكى  ًز    ًزلىػػ،ى   ى  الم ػػ،ي }كفػػي قكلػػ، سػػبحاي،:  ل(8)"كقيػػؿ: ا ػػم، حاأجػػل قضػػيل الػػيفسل جمعػػ، حػػكاأج.

}ًزلى{  عتبار معيػى الجمػعل كهػك الح ػر ل كتسميل لممؤمييف كزجر لويرهـ"يقكؿ:  ل[87: اليساق]
تقػكؿ: جمعػت ال يػؿ زلػى اإلبػؿل ام:  ـ القيامػل مػف المجمػكع كمػاكاإلرجاق كالتٌأ يرل اك يككف يػك 

                                                           

 (417/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (444/ 1) ج الم در السابؽ(2) 
 (188/ 1) جالم در يفس، (3) 
 (672/ 1) ج الم در يفس، (4)
  (165/ 2) ج الم در يفس، (5)

 (321/ 1) ج الم در يفس،(6) 
 (301/ 1) ج يفس،الم در (7) 
 (139/ 2) ج الم در يفس، (8)
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راذجُِلة}: سػبحاي، ،قكلػ تفسػير  عيػد ككذلؾ .(1)"ضممت
َ
 كارذاؿ ارذؿل جمػع": يقػكؿ ل[>7?ِهْد] {أ

كيبػػيف جػػكاز كاحتمػػا ت مجػػيق بعػػض المفػػردات فػػي معيػػى . (2)"ال سػػيس اليػػذؿ كهػػك: رذؿ جمػػع
 مػا بعػد  عمػى المعيػى.لكحداف كمعيا  معيػى الجمػعل فجمػع فظ ا}الس ماًق{ لفظ، ل:  المفرد كالجمع

كيجػكز  ا يراد ب، الجػيسل كمػا يقػاؿ: كاػر الػٌدرهـ كالػٌدييار فػي ايػدم اليػاس.كيجكز اف يككف كاحدن 
يسػبؽ ذكػر ل كقكلػ،: كيحتمػؿ اٌيػ، كٌيػى عٌمػا لػـ ل مع يكاحيهػال كمػا يقػاؿ: اػكب ا ػفؽاٌي، اراد بالج

جْلةهُ } ـَ ٍْ
َ
 ُمهَْى  قَةَل  ِإَوذْ } كعف الجمكع التي   كاحد لها مػف لفظهػال يقػكؿ: ل(3)"[31?اهقؽر] {إٍِّة خ
كالقكـ: اسـ لمجماعل   كاحد ل، مف لفظ،ل يطمؽ عمى العقػفق  اٌ ػل }يػا  [54 ?ابلقؿة] {هَِقِْْيُِ 

{ تقدير : يا قكميل ز  اٌي، اكتفى بكسرة الميـ عف الياقل كما تقكؿ: يػا ربٌ  )المػٌف( كػاف "كل (4)"قىٍكـً
ك  كاحػػػد لػػػ، مػػػف لفظػػػ، عيػػػد  ا ي ػػػب، الٌسػػػمايىل)الٌسػػػمكل( كػػػاف طيػػػرن كا مػػػف جػػػيس التٌػػػريجبيفل  ػػػيأن 

 العسؿل كقاؿ: ]مف الطكيؿ[ ل كقاؿ ال ميؿ: الكاحد: سمكاةل كيقاؿ: الٌسمكل:األ فش

المػػأل:  ل   كاحػػد لػػ، مػػف لفظػػ،ل كاألمػػفق جمػػع الجمػػع. كقيػػؿ:أل(: الكجػػك  كاأل ػػراؼ)المػػكيقػػكؿ :
 يقػكؿ يػكـ بػدر: قتميػا عجػاأز كسمع الٌيبٌي  ػٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـ رجػفن  لجماعل تمتم  بها األعيف

 .(6)"ضرت فعالهـ احتقرت فعالكـ اكلأؾ مأل مف قريش لك ح"ال فقاؿ  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ:  معن 
قػاًمعي{ كاحػدها مقمعػلل كهػي كػالهر كعف الجمكع التي لها مفػرد مػف لفظهػال يقػكؿ: " اكة العظيمػلل }مى

)الطٌػازكت(: كيقػكؿ: ك ل(7)"م تٌؽ مف قكلهـ: قمعت، فايقمعل ام: ادلمت، فذؿٌ  كقيؿ: لاتسٌمى: جرزن 
يل اهلل. كهك كاحد يذٌكر في لفظ،ل م تٌؽ مف اسـ لكٌؿ معبكد دكف اهلل تعالىل اك مطاع في مع 

{ ل كيقكؿ اإلماـ:"(8)"الٌطويافل كقاؿ ابك عمٌي: هك م در يكضع مكضع الجمع كالكاحد  }كىاأٍلىٍيعاـً

                                                           

 (513/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (100/ 2) ج السابؽ الم در(2) 
 (136/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(3) 
 ( 156/ 1) ج الم در السابؽ(4) 

 (158 /1) جابك ذؤيب الهذليل ديكاف الهذلييف
 (158/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (5)
 (344/ 1) ج الم در السابؽ (6)
 (333/ 2) ج يفس،الم در  (7)

 (352/ 1) ج يفس، الم در(8) 

ْنــــــــُتمُ  َجْيـــــــًدا …   ِبـــــــاهللِ  َوَقاَســـــــَمَيا   أَل
 

ـــــذُّ   ـــــْمَوى ِمـــــنَ  أَل  (5)"ُشـــــوُرَىا نَ  َمـــــا ِإَذا الس 
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ػػا: (1)"جمػػع يعػػـ ل كالػػيعـ: الما ػػيل مػػف اإلبػػؿ كالبقػػر كالوػػيـل   كاحػػد لػػ،  مػػف لفظػػ، ل كيقػػكؿ ايضن
  كاحد ل، مف لفظ،. كيقع ههيا عمى البقر الكح ٌيل كالٌظبػاق جمع  ل)األيعاـ(: جمع الٌيعـل كهكك

ػٍيًد{ ٍيػرى ميًحم ػي ال   { اسػتاياق مػف بهيمػل األيعػاـلكالكعكؿ لقكل،: }زى ـٍ مىػٍيكي كالمػراد بػ،  ل}ًزٌ  مػا ييٍتمػى عى
العػػػالمكف: اإليػػػس كالجػػػٌف عػػػف ابػػػف كعػػػف  ػػػيول جمػػػع الجمػػػع يقػػػكؿ اإلمػػػاـ: " ل(2)"الميتػػػل كيحكهػػػا

ًَِي ٍَهِؾيؿاً }ضػي اهلل عيهمػال لقكلػ،: عٌباس ر  َ ل كهػك جمػع الجمػعل ك  [1?اهفؿقهةن] {حِلَُمَْن لِوْٕةل
ـٌ كٌؿ جيس ميػ، عػالـ عمػى حػدة عيػد التف ػيؿل  كقيؿ: العالـ ما حكا  لكاحد ل، مف لفظ، الفمؾل ا

ـٌ كػٌؿ جماعػل كا يػرة مػف كػٌؿ كبياي، اٌف الجٌف عالـل كاإليس عالـل كالطير عالـل كالمكا ي عػالـل اػ
 .(3)"جيس عالـل كبياي، اٌف العرب عالـل كالعجـ عالـل كاهؿ كٌؿ ع ر عالـ

ٌْ }: سػبحاي، قكلػ، كميػ،: معييػل  يول عمى كممل مجيقاإلماـ  يعمؿ  -ح ِ  ِِف  َكنَ  َوَي ْٔهه ِِؾه
َ
 أ

 َْ ُّ ْٔه اآْلِػَؿةِ  ِِف  َذ
َ
ن   أ ًَ

َ
يؿ عمى لفظل اعمى زٌيما جاقت التفض ":يقكؿ ل[7>?اْلرساء] {َقبِيالً  َوأ

عمػػى القمػػب مػػف فعػػؿ عيػػد الفػػراقل ب ػػفؼ التفضػػيؿ فػػي األلػػكاف  ألٌف المػػراد بػػ،: عمػػى القمػػبل ك 
يجػػكز اف يقػػاؿ: فػػفف اعمػػى مػػف فػػفف فػػي القمػػبل ك  يجػػكز فػػي العػػيف. كقػػاؿ ل اإليسػػاف بوفمتػػ،

لتفضػيؿ بعػض اليحػكييف: كػؿ يعػت عمػى افعػؿل كالفعػؿ ميػ، افاػي عػار عػف الزيػادات الممحقػل فا
عمػػى لفظػػل افعػػؿ جػػاأز. تقػػكؿ: عمػػي كزرؽ كع ػػيل فهػػك اعمػػى كازرؽ كاع ػػى مػػف فػػفف.  ميػػ،

 .(4)"كايكر  الفراق  ألٌف الكارة في هذ  األفعاؿ زير مت كرةل كالتفضيؿ يككف بعد الكارة كالمبالول

ْْا إَِذا}:كمي، قكل، سبحاي، كعف التذكير كالتأييث يبيف تيكع ال يازل: -ط ًَ ىْ ثَ  دََؿا ُّ ََ  ?ابلقهؿة] {حْه
: سػػبحاي،كفػي قكلػ،  (5)"اف ػػاعدن  اايػيف بػيف يكػػكف كالتٌفاعػؿ الٌرضػال مػػف تفاعػؿ كالٌتراضػي" [232

ذكػر اٌف ا ت ػاص الع ػكؼ بػالٌريح يويػي عػف عفمػل  [22?يهْنف] {صةَءدّْة رِيهٌط ًعِوهٌف }
ـٌ يقػؿ فػي )عا ػؼ( اكاػر مػف لوػلل فقػاؿ:  ا ػؼ كعا ػفل ريػح ع قػاؿ الفػٌراق: تقػكؿ:"التٌأييػثل اػ

ػػػ )المػػػدرار( مػػػف الػػػٌدٌر عمػػػى كزف مفعػػػاؿل   يؤٌيػػػثل كيقػػػكؿ: "ك  .(6)"اعمػػػى لوتػػػيفل كاع ػػػفت ايضن
 َبهْيَ  ثُِِ  ُحَفّؿِقُْنَ  َية} في قكل، سػبحاي،:. اما (7)"تقكؿ: رجؿ مذكار كمأياثل كامراة مذكار كمأياث

                                                           

 (383/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (543/ 1) ج السابؽ الم در (2)

 (128/ 1) ج س،الم در يف(3) 
 (221/ 2) ج الم در يفس،(4) 
 (328/ 1) جيفس، الم در (5) 
 (328/ 1) ج الم در يفس،(6) 
 (600/ 1) ج الم در يفس، (7)



018 
 

ؿْءِ  ًَ ْ تأييث: مراة كامراةل ككأٌف همزة الك ؿ كمرق كامرؤ لوتافل كفي ال" [102 ?ابلقؿة] { َوَزوِْصُِ  ال
كابتػػدئ بهمػػزة ل فسػػٌكيت المػػيـ كهػػي فػػاق الفعػػؿ زٌيمػػا عٌكضػػت مػػف الهمػػزة األ يػػرة زذ    ػػكرة لهػػا

كالتاييل: مرقاف كامرؤاف كمراتػاف كامراتػافل كهػي فػي التأييػث اكاػر  .الك ؿ كما في ا سـ كا بف
 .(1)"استعما ن 

  ألٌيها تك ؿ زلى معرفل ا كؿ األسػماق مامهػا لمهٌمل  رفيٌ ي فهدراسل جمكع الٌتكسير اما  -م
 .(2)"الٌت ػوير كالجمػػع مػػف كاد كاحػػد": يػػذكر سػػيبكي، افماػؿ الٌت ػػوير يػػرٌد األ ػػياق زلػى ا ػػكلهال 

كجمكع الٌتكسير يكعاف: احدهما: جمكع القٌملل كا  ر: جمكع الكارة. كجمع القٌمل يدٌؿ حقيقل عمى 
. كردت ابييل (3)الع رةل كجمع الكارة يدٌؿ عمى ما فكؽ الع رة زلى زير يهايلافال فما فكقها زلى 

ٌِ إِْظكةٍةً َوذِي } :سبحاي،قكل، تفسير في فل عيد اإلماـ جمكع الٌتكسير في مكاضع كايرة  يْ ْاِدَ
ْ َوبِةل

ل كقيػؿ: زٌيػ، )يػدامى( جمػع يػديـ  }كىاٍليىتػامى{ جمػع يتػيـ ك": يقػكؿ [83?ابلقهؿة] {اهُْقْؿى َواحْلَذهةن
ػػ ل)ال طايػػا(  مقمػػكب ك فػػاألكؿ  ل(4)"ا كػػاليميف كاأليمػػافل كالٌ ػػريؼ كاأل ػػراؼكقػػد يجمػػع اليتػػيـ ايتامن

عمى زير قياسل كالاايي عمى القكؿ زٌف ال طايا جمع  طيأل عمى )فعاأؿ(ل كهك قكؿ الب ػرييف 
ْوعةِب } :سبحاي،ل كفي قكل، (5)" الذيف يركف اٌي، عمى )فعالى(ب فؼ الككفييف 

َ
ٌْ أ َوّل تُْكَبُن َخ

ا ػػحاب جمػػع  ػػحابل ك ػػحاب جمػػع  ػػحبل ماػػؿ ": يقػػكؿ اإلمػػاـ [119?ابلقههؿة] {اجْلَِعههيىِ 
: سػبحاي،كفػي قكلػ،  .(6)"ركاب كركبل اـٌ  حب جمع  احبل كيحتمؿ اٌف األ حاب جمع قٌمل

رٍِة َيَةِقَمَة}
َ
ياًسكىيا{ زٌما هي جمع )ميسؾ( بػ": يقكؿ [128?ابلقؿة] {َوأ الفتحل كهػك الم ػدرل }مى

ٌْ ُحْقَذُن ِِف } :سبحاي،في قكل، اما  ل(7)"اك جمع )ميسؾ( بالكسرل كهك مكضع الٌيسؾ ًَ ِ ْا ل ُ َوّل َتُقْل
ْظيةءٌ 

َ
ْاٌت ثَْن أ ْم

َ
{ جمػع ماأػتل كأ ػحاب جمػع يقػكؿ اإلمػاـ [154?ابلقؿة] {َقبِيِن اَّللِ أ : }اىميػكتي

اقه{ جمع حٌيل كحٌي عمى كزف )فعيػؿ( فػي }اىٍحيك لكقيؿ: جمع مكيتل كأ راؼ ك ريؼ ل احب
 .(8)"األ ؿ

                                                           

 (214/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (417/ 3الكتاب ) جسيبكي،ل  (2)
 (114/ 4ل ابف مالؾ ) ج رح ابف عقيؿ عمى الفيابف عقيؿل  (3)

 (219/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(4) 
 (663/ 2) ج كالككفييف الب رييف اليحكييف بيف ال فؼ مساأؿ في ابك البركات ا يبارمل اإلي اؼ (5)

 (233/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(6) 
 (244/ 1) ج لم در السابؽا(7) 
 (265/ 1) ج الم در يفس،  (8)
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ِنِ }:  في تفسير  يذكر اإلماـ الت وير -ؾ ّّ ًَ ٌَ  َذ ىْ  اهَْلفِؿِي ُّ ِّوْ ْم
َ
 :يقػكؿ [17 ?اهُهةرق] {ُرَويْهًؽا أ

ٍيػػػدنا} {اٍلكػػػاًفًريفى  فىمىه ػػػؿً : }قكلػػػ، مػػػف بػػػدؿ{ اىٍمًهٍمهيػػػـٍ }" كى  كهػػػك الركيػػػدن  زمهػػػا ن : ام الم ػػػدرل يعػػػت{ ري
 تحٌركػػػت زذا اركداينػػػ تػػػركد الػػػٌريح رادت مػػػف ا ػػػم، ارفػػػؽل :ام بفػػػففل اركد: يقػػػاؿ ركدل يرت ػػػو
(1)" فيفل

 . 

فػٌرؽ فػي ا سػت داـ بػيف  كمف ا راق التي كٌضحها كتبياهال كقٌمما ت يع في كتب ال رؼ اف  -ل
هْؤِيََِي }في قكلػ، سػبحاي،: ف: (2)الجحد كاليفي ًُ ْ ُ حِلَهَؾَر ال يقػكؿ:  [179 ?آل ًٔهؿان] {َية ََكَن اَّلله

"يزلت في الفرؽ بيف الم م يف كالميافقيفل عف ابف جريج كمجاهد كابػف زسػحؽل كذلػؾ اٌف القػكـ 
تمٌيكا اف يعطكا عفمل يعرفكف بها احد الفريقيف مف ا  ر كمعيا : ما اهلل بتارؾ لممؤمييفل كالفـ 

ٌيما تي ب ألٌيها في الحقيقل  ـ )كي(" "ك) ( اليفي  تد ؿ عمى  اما   فيقكؿ: ل(3) ـ الجحدل كا 
"يػرل .(4)ا سـ بمعيى )ليس(ل كعمػى الفعػؿ الماضػي  بمعيػى )لػـ(ل كعمػى المضػارع بمعيػى )مػا("

اف  سػـ الفاعػػؿ  ػػيغ مبالوػػل  ا ػػلل ت تمػػؼ عػػف تمػػؾ التػػي تسػػت دـ  سػػـ المفعػػكؿل فبعػػد اسػػـ 
المفعػكؿ ذكػر المبالوػل ميػ،: ًمٍي ػار ل كبعػد اسػـ اميطمقنػالفاعؿ ذكػر المبالوػل ميػ،: يٌ ػار كيى ػر 

 (6)"ك)الٌي ػػػير(: الٌيا ػػػرل عمػػػى طريػػػؽ المبالوػػػلل كالٌ ػػػهيد كالقعيػػػد"ل فيقػػػكؿ: (5)كًمٍي ػػػر مطمقػػػان"
ا:  "ك)الٌ ٌديؽ(: فٌعيؿ مف الٌ دؽل كهي ألق ى زايل المبالول في الك ؼ بالٌ ػدؽ كيقكؿ ايضن

 .(7)"اك الٌت ديؽ. كالٌ ٌديؽ

حػػػيف  تفسػػػير بكضػػػكح فػػػي )اف الموػػػل بالسػػػماع( هر الجرجػػػايي بمكقفػػػ،  ػػػٌرح اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػا -
ؿْءِ َوَزوِْصُِ }تحٌدث عف )المرق( في قكل، تعالى:  ًَ ْ فقػاؿ:  [102?ابلقهؿة] {ية ُحَفّؿِقَُْن ثُِِ َبْيَ ال

ـٌ "كمرق كامرؤ لوتافل كفي التأييث: مراة كامػراة" قيػؿ فػي همػزة الك ػؿ فػي قػكلهـ:  بػيف مػال اػ
ككػأٌف همػزة الك ػؿ زٌيمػػا عٌكضػت مػف الهمػزة األ يػرة زذ    ػكرة لهػػال "ة( فقػاؿ: )امػرؤ كامػرا

                                                           

 (1718/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 ( 13المفتاح في ال رؼ )ص  (2)

ابات ابات،ل القمب في ما يفي هك: الجحد  . جهل كؿ مف لميفي بمرادؼ كليس يفي،ل القمب في ما كا 
 ( .178/ 2) ج الكميات كفكملال البقاق ييظر: ابك

 (452/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)
 (105/ 1) ج السابؽ الم در (4)

 (13المفتاح في ال رؼ )ص  الجرجاييل القاهر عبد(5) 
 (223/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(6) 
 (503/ 1) ج سابؽالم در ال (7)
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فسٌكيت الميـ كهي فاق الفعؿ كابتدئ بهمزة الك ؿ كما في ا سـ كا بف. كقيػؿ: زٌيمػا سػٌكيت 
فاق الفعؿ في ماؿ هذ  األسماق كابتدئ بهمزة الك ؿ  ألٌيها اسماق كار دكرها عمى األلسيلل 

ـٌ بػػػٌيف مكقفػػػ، مػػػف ماػػػؿ هػػػذ  العمػػػؿ المتكٌمفػػػلل "اؿ التػػػي عمػػػى  ػػػيول األمػػػرف ػػػٌبهت باألفعػػػ ل اػػػ
"ل لكيػػ،   ييفػػي كماػػؿ هػػذ  العمػؿ كا ل كالٌموػػل بالٌسػػماع"كتعكيمػ، عمػػى الٌسػػماع فػػي الٌموػل فقػػاؿ: 

 كمراتاف كامرؤاف مرقاف: كالتاييل م تٌؽل زير مكضكع المرق "ككأفٌ  القياس عمى كفـ العرب:
ل اكاػػػر التأييػػػث فػػػي كهػػػي كامراتػػافل  احسػػػيكا: )حػػػديث فػػػي ز  يػػػرك فمػػػـ الجمػػػع كاٌمػػػا اسػػػتعما ن

 جػاأز سػفمل جمػع كهػذا المػرؤكف  يريػد ايف: رآهـ لطاأفل رؤبل كقاؿ ل( المرؤكف اٌيها مألكـ
 .(1)بالقياس"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (253/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
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 جيود عبد القاىر الجرجاني المغوية: المبحث الثالث 

 تمييد:

ػػ ياكرد الجرجػػاي   ليكالػػػكظيف يكالػػد ل يتمؿ عمػػى ايػػػكاع المعيػػى الافاػػل المعجمػػا ي ػػي ن
التػػأليؼ كقبػػؿ اف ت ػػير زلػػى ال ػػكرة  ياف ييظػػر زلػػى الكممػػل قبػػؿ د كلهػػا فػػ ي" ييبوػػ :يقػػكؿ فيػػ،

)المعيػى المعجمػي( كتػؤدل فػي الجممػل معيػى مػف  اا كتعجبنػا كيهينػا كامػرن بها يككف الكمـ ز بارن  يالت
ل كبيػػاق لفظػػل عمػػى لفظػػل )المعيػػى زفادتهػػا ز  بضػػـ كممػػل زلػػى كممػػلى   سػػبيؿ زلػػ يالمعػػايي التػػ

الد لل حتى تككف هذ  ادؿ عمى معياها  يفالكظيفي( هؿ يت كر اف يككف بيف المفظيف تفاضؿ 
كقػػػد قسػػػـ  ل(1) ( "يمكسػػػكمل بػػػ، ) المعيػػػى الػػػد ل يالػػػذل كضػػػعت لػػػ، مػػػف  ػػػاحبتها عمػػػى مػػػاه

لكػػػفـ عمػػػى ضػػػربيف : ضػػػرب ايػػػت ت ػػػؿ ميػػػ، زلػػػى ا" :قسػػػميف فقػػػاؿ يالمعيػػػى الػػػد ل يالجرجػػػاي
ال ركج عمػى الحقيقػل فقمػت  بػالورض بد لل المفظ كحد  كذلؾ زذا ق دت اف ت بػر عػف زيػد مػافن 

ل كضػػرب آ ػػر ايػػت   ت ػػؿ ميػػ، زلػػى  يطفؽ عػػف عمػػرك فقمػػت عمػػرك ميطمػػؽل كبػػا ػػرج زيػػد
المول اـ تجػد  يمكضكع، ف الورض بد لل المفظ كحد  كلكف يدلؾ المفظ عمى معيا  الذل يقتضي،

لػػػذلؾ المعيػػػى د لػػػل ااييػػػل ت ػػػؿ بهػػػا زلػػػى الوػػػرض كمػػػدار هػػػذا األمػػػر عمػػػى الكيايػػػل كا سػػػتعارة 
ذ قد عرفػت هػذ  الجممػل فهاهيػا عبػارة م ت ػرة كهػى اف تقػكؿ المعيػى تعيػى بػالمعيى  .كالتمايؿ كا 

تعقػػؿ مػػف المفػػظ  ل كبمعيػػى المعيػػى افلمفػػظ  كالػػذل ت ػػؿ زليػػ، بويػػر كاسػػطلالمفهػػـك مػػف ظػػاهر ا
بػػػيف الموػػػل الفييػػػل كالكػػػفـ  يفػػػرؽ اإلمػػػاـ .(2)معيػػػى اػػػـ يفضػػػى بػػػؾ ذلػػػؾ المعيػػػى زلػػػى معيػػػى آ ػػػر"

المعتػػادل   مػػف حيػػث ال ػػحل الموكيػػل اك اليحكيػػلل بػػؿ مػػف حيػػث الفييػػل التػػي تيطمػػؽ مػػف قػػكاييف 
قكايييػ، ز  اف تضػع كفمػؾ الكضػع الػذم يقتضػي، "عمػـ اليحػك" كتعمػؿ عمػى "المولل فمػيس الػيظـ 

كا كل،ل كتعرؼ مياهج، التي يهجت فف تزيغ عيهال كتحفػظ الرسػـك التػي رسػمت لػؾل فػف ت ػؿ 
ي ػمؿ بػؿ ل الموػل قػكاييف في مح كرة ليست" اليظـ" الفييلاإلماـ اف المول  يعيي . (3)"ب يق ميها

 .فييلال ال  اأص كذلؾ كي مؿ اليحاةل عيد هي كما المول قكاييف القاهر عبد لدل اليحك عمـ

                                                           

 ( 47ص )د أؿ اإلعجاز عبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (177ص ) الم در السابؽ (2)
 (81ص ) الم در يفس، (3)
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 :الظواىر المغوية في درج الدرر

 :االشتقاق -1

الموػػػػل العربيػػػػل ك  لفات ػػػػفت بالمركيػػػػل كالسػػػػعل العػػػػرب تتميػػػػز بهػػػػا لوػػػػلا  ػػػػتقاؽ  ظػػػػاهرة    
ل كفي الحديث الذم ا رج، الترمذم ك ٌحح، عف عبدالرحمف بف عكؼ اي، سمع رسكؿ ا تقاقيل

يػػي  ػػققت  الػػرحمف الػػرحيـ  اهلل  ػمى اهلل عميػػ، كسػػمـ يقػػكؿ : قػػاؿ اهلل تعػػالى : "ايػا  ػػققت الػػرحـ كا 
ـ  ً ػٍؿ مػف ك ػميي كاقطىػٍع مػف  الها اسمن  مف اسمي فمف ك مها ك مت، كمف قطعها قطعتػ،ل الم هػ

ػػمها  ي ػػي  ػػققتي لمػػر ًحـً مػػف اسػػمي فمػػف ك ى ـي كا  قطعيػػي فيقػػكؿي اهللي تبػػارؾ كتعػػالىى ايػػا الػػر حمفي الػػر حي
 .(1)"ك متي، كمف بتىكها بىتٍكتي،

 :شتقاق في المغةاال

 مػػػف الحػػػرؼ كا ػػػتقاؽ لالق ػػػد متػػػرؾ ليميينػػػا ك ػػػما ن  ال  ػػػكمل كفػػػي الكػػػفـ فػػػي األ ػػػذي    
ل  ىق ؽى : كيقاؿ مي،ل اىٍ ذي ي : الحرؼ  كبي يػ، كس ػع،: الكىػفـى  " ػق ؽ ل(2)م ػرج" احسػف ا رج، زذا الكفـى
، ككٌلد . فت ػقؽ{ ا ػقن }  ػق، زذ: كزيػر  الحطػب "ك ػقؽ ل(3)م ػرج" احسػف ا رجػ، بعػضل مػف بعضى
 .(4")م رج احسف ا رج،: ت قيقنا الكفـ  قؽ: المجاز كمف

  :في االصطالحاالشتقاق 

 لهػا ليػدؿ تركيػب كهيأػل ا ػميل كمػادة معيػى اتفاقهمػا مػع ا رل مف  يولو  اٍ ذي  ا  تقاؽي      
ػًذره  ضػرب مػف كضػارب هيأل اك احركفن  ا تمفا ألجمها مفيدة بزيادة األ ؿ معيى عمى بالااييل  كحى

ػًذر" مف فا  ػتقاؽ ل (6)كتوايرهمػا" الكتركيبنػ معيػىن  تياسػبهما ب ػرط آ ػر مػف لفػظ فهػك " يػزع. (5)حى
متفػػؽو معػػ، فػػي المعيػػى كفػػي الحػػركؼ األ ػػميلل اك اسػػتيباط  ييق ػػد بػػ، اسػػت راج لفػػظو مػػف آ ػػر

بل زلػػػى لبييػػػل الكممػػػل باليسػػػ يتضػػػم ف زطالػػػلن  - فػػػي ازمػػػب  ػػػكر  –كا  ػػػتقاؽ   ػػػيول مػػػف ا ػػػرلل

                                                           

كىا ي  لالترزيب كالترهيبالميذرمل  (1)  (3/230حسف ) ج ًبًإٍسيىاد اٍلبىز ار رى
/ 4تػػػػاج الموػػػػل ك ػػػػحاح العربيػػػػل ) ج لال ػػػػحاحالجػػػػكهرم ل  (ل184/ 10لسػػػػاف العػػػػرب )جابػػػػف ميظػػػػكرل  (2)

1503) 
 (1223/ 2معجـ المول العربيل المعا رة ) جاحمد م تار عمرل  (3)
 (522/ 25تاج العركس )جالزبيدمل  (4)
 (275/ 1المزهر في عمـك المول كايكاعها ) جالسيكطيل  (5)
 (62المفتاح في ال رؼ )ص جرجاييل عبد القاهر ال (6)
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ػػػم ػػػدرهال كلعػػػؿ  هػػػذا الط هيػػػاؾ آ ؼ ل ففػػػي تيميػػػل الموػػػل اريػػػؽ هػػػك اقػػػرب الطػػػرؽ كاكارهػػػا يتاجن
د عميهػػػا اسػػػتوياقن عػػػف المفػػػظ  ـ  التعػػػكف الكممػػػات الم ػػػتقل يجػػػرم اسػػػتعمالها فػػػي يسػػػر كسفسػػػلل كتػػػ

ٍكغي ل األجيبيل ماؿ: السيارةل كالحك املل كالحاسبل كالحاسكبل كالهاتؼ كممل مػف ا  تقاؽ هك  ى
 ال ػيغل تسػمى  ػرفيل هيأػات عمى تأتي العربيل فالكممات ل(1)ا رل عمى حسب قكاييف ال ر ؼ

 .ال ػػػيغ هػػػذ  بػػػيف ا ػػػتفؼ الكاقػػػع فػػػي هػػػك التركيبيػػػلل الياحيػػػل مػػػف الكممػػػات بػػػيف ال ػػػفؼ كاف
 ال ػػيولل الم تمفػػل األ ػػؿ المتحػػدة الكممػػات بػػيف كال ػػرفيكف اليحكيػػكفل بػػ، قػػاؿ الػػذم كا رتبػػاط

 ال ػػػػػيوتيف فػػػػػي تكجػػػػػد األ ػػػػػؿ حػػػػػركؼ فػػػػألف لفظػػػػػي  امػػػػػا. ااايينػػػػػ كمعيػػػػػكم لاك ن  لفظػػػػػي رتبػػػػاطا
ف الترتيػػبل بػػيفس المتػػرابطتيف  تػػرد اف زذنا بػػد فػػف األ ػػرلل فػػي عيػػ، كممػػل فػػي الهيكػػؿ ا تمػػؼ كا 

 الك ػؼل هػذا تك ػفاف المتيف الكممتيف اف المفحظ فألف معيكم  كاما كاحدل ا ؿ زلى الكممتاف
 المادتػاف ت تمػؼ كمػا   ال ػيوتافل ت تمػؼ كمػا داأرت،ل في ت تمفاف كاحد عاـ معيى عف تعبراف

 .(2)كاحدة مادة زلى الكممتاف هاتاف ترد اف زذنا بد فف المعجميتافل

 :أنواع االشتقاق

 كيمكف التعرفؼ عمى ايكاع اربعل مف ا  تقاؽ هي:

  :االشتقاق الصغير أو األصغر

 ا  ػػتقاؽ ايػػكاع اكاػػر األ ػػور ل كا  ػػتقاؽتقاؽ عيػػد زطفقػػ،زليػػ، ا  ػػ ؼهػػك مػػا يي ػػر     
 الكممػلل ت اريؼ تقميب معرفت، كطريؽ" المول عمماق اكار لدل ب، محتج"  كهك العربيلل في كركدنا
ػٍرب زالبنػا  حركفنػا اك اطػراد د لػلى ل كمهػا ال يغ ا ؿ هي  يول زلى ميها يرجع حتى  فإيػ،ل كضى
 د لػػل اكاػػر فكمهػػا كاضػػربل كيضػػربل كمضػػركبل ضػػاربل مػػاا فقػػطل الضػػرب مطمػػؽ عمػػى داؿ" 

ػػرىبى  حركفنػػال كاكاػػر  كفػػي" ب ر ض" فػػي م ػػتركل ككمهػػا د لػػلل كاكاػػر حركفنػػا ميسػػاكو  الماضػػي كضى
 .(3)"تركيبها هيأل

 :االشتقاق الكبير، ويسمى بالقمب

 اتمجمكعػػ بػػيف بترتيػػب مقيػػد زيػػر مطمػػؽ ارتبػػاط عػػف عبػػارة فهػػك: الكبيػػر ا  ػػتقاؽ امػػا    
 يتوػػاير مهمػػا كاحػػد مػػدلكؿ زلػػى ميهػػا كػػؿ   مػػف يت ػػرؼ كمػػا السػػتل تقاليبهػػا ترجػػعل  ػػكتيل افايػػل

                                                           

 (489 /1) جالمعجـ الكسيط ييظر: زبراهيـ م طفى كآ ركفل ( 1)
 (178مياهج البحث في المول )ص ييظر: تماـ حسافل  (2)
 (175-174دراسات في فق، المول )ص  بحي ال الحل  (3)
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 كعقػد ل"األكبػر با  ػتقاؽ: "كسػما  جيػيل ابف ا  تقاؽ مف اليكع بهذا اكلع كقدل ال كتي ترتيبها
ا ف فن  ل، ". ؿ ـ س" لالافاي المادة هذ  تقاليب ميهال المكضحل األمامل مف عددنا في، ذكر  ا  

 تقمبػػػػػػت مهمػػػػػا" س ـ ؿ" "ـ س ؿ" "س ؿ ـ" "ـ ؿ س" "ؿ س ـ" "ؿ ـ س" اف يػػػػػرل جيػػػػػي فػػػػػابف
  كالمفييل  اإل حاب عميها الم تمؿ لها الجامع المعيى" فإفل رايت كما ال كتي ترتيبها كا تمؼ
 .(1)ال مؽ" كهك" الس مىؿي " الاكب ميها

 :االشتقاق األكبر، ويسمى اإلبدال

 تؤ ػذ اف اليحػت "كمعيػى جممػل(ل الكبػارل كهػك اليحػت )زمػا مػف كممتػيف اك مػف ا  تقاؽ    
هػك بيػاق كممػل جديػدة مػف كممتػيف  ل(2)بحػظ" جميعػا ميهمػا آ ذة تككف ميهما كممل كتيحت كممتاف

اك اكار اك مف جمملل بحيث تككف الكممتاف اك الكممػات متبػاييتيف فػي المعيػى كال ػكرةل كبحيػث 
 كيق ػد " بحظ في الٌمفظل دالل عميهما جميعان فػي المعيػى اآ ذة ميهما جميعن  الكممل الجديدةتككف 
 هػػذ  مػػف ت ػػيع اػػـ اكاػػر اك احرفنػػ كاحػػدة كػػؿ مػػف فتيحػػت اكاػػر اك كممتػػيف زلػػى تػػأتي اف باليحػػت
 ذلؾ كمف الفقهاقل السيل عمى ا سفميل الم طمحات في اليحت كقع كقد .جديدة كممل الحركؼ
 حي: الحيعمل". باهلل ا  قكة ك  حكؿ  "  قكؿ: الحكقمل ". الرحيـ الرحمف اهلل بسـ"  قكؿ: البسممل
 اف ا ذافل كرزػػػـ فػػػي"  الفػػفح عمػػػى حػػي ال ػػػفةل عمػػػى حػػي"  قػػػكؿ: الحيعمتػػاف .ال ػػػفة عمػػى
  .(3)است دمك " ايهـ ز  اليحتل في يتكسعكا لـ الفقهاق
ِ  اْقهىَ  َوَيهْؾُلُؿوا} الكريمػل:اإلماـ اليحت في معرض حدياػ، فػي تفسػير ا يػل ذكر       ِِف  اَّلله
 ٍٍ يهة
َ
ْٕوَُْيةٍت  خ  مػف رزقهػـ عمػى مػا كال ػكر عمي،ل كالاياق كالتهميؿ بالقكؿ: "التحميد [28 ?احلش] {َي

فاليحػػت مػػف كممتػػيف ييقسػػـ افاػػل ايػػكاع هػػي: اليحػػت  .(4)الػػذبح" عيػػد البسػػممل اك كالهػػدمل السػػكاأـ
ـٌ( فػػػي  كيػػػذكر اإلمػػػاـ اليحػػػت فػػػي تكضػػػيح، .ليسػػػبيالك ػػػفيل كاليحػػػت ا سػػػميل كاليحػػػت ا )المهػػػ
كقاؿ الفػٌراق: ارل اٌف   عف حركؼ الٌيداق عيد الب رٌييف.األ ؿ: يا اهللل فعٌمؽ بم ر  الميماف بد ن 

ـٌ بال يرل ام: اق دل ماؿ: ـٌ زلييا. كقيؿ: ميـ جمع  الميـ في آ ر  بقٌيل كفـل كتقدير : يا اهلل ا هم

                                                           

 (186دراسات في فق، المول )ص  بحي ال الحل  (1)
 (329 -328/ 1مول ) جمقاييس الابف فارسل (2) 
 (31حامد  ادؽ قييبيل معجـ لول الفقهاق )ص ك  محمد ركاس قمعجي(3) 
 (336/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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لػػ، العبػػادل زيػػدت مػػيـ ا ػػرل الحقػػت با سػػـل كذلػػ ـٌ عمػػى هػػذا: زلػػ، ال مػػؽ كا  ؾ جمػػع ال مػػؽل كالمهػػ
 .. كعب ـ عيي بها هيا عبد  مس(1)"لمتأكيدل اك زيادة كما زيدت في عب ـ كيحك 

ال ب ػػػرط مياسػػػبتهما فػػػي المعيػػػىل كاتفاقهمػػػا فػػػي ا  ػػتقاؽ يػػػزع لفػػػظ مػػػف لفػػػظل كلػػػك مجػػازن     
. كهكػذا ت ػترؾ مفػردات كػؿ افػي ال ػيول حقيقػل اك تقػديرن رتهمػا الحركؼ األ ميل كترتيبهػال كمواي

مػػادة لوكيػػل فػػي حركفهػػا الافاػػل كترتيبهػػال كتمتقػػي عمػػى معيػػى ي ػػممها. اػػـ يفػػرد كػػؿ ميهػػا ب ػػيول 
كمبيػى كد لػل  ا ػل. كقػد اسػمكا هػذا اليػكع مػف ا  ػتقاؽل ا  ػتقاؽ ال ػوير. كبحػث ا  ػػتقاؽ 

ب كابي الحسف األ فػش كالمبػرد كابػف  الكيػ،ل كبػرع كاير مف األأمل المتقدميف كاأل معي كقطر 
ل كاكزػؿ فيػ، احمػد ابػف فػارس فػي كتابيػ، )فقػ، الموػل( بكػر بػف دريػد فػي كتابػ، )ا  ػتقاؽ(في، ابك 

)مقػاييس الموػل( ل قػاؿ ابػف فػارس فػي فقػ، الموػل: " اجمػع اهػؿ الموػلل ز  كالمعركؼ بال ػاحبيل 
العرب ت ػتؽ بعػض الكػفـ مػف بعػضل كاف اسػـ الجػف ل كاف امف  ذ عيهـل اف لمول العرب قياسن 

كاجيػػ، ل م ػػتؽ مػػف ا جتيػػافل كاف الجػػيـ كاليػػكف تػػد ف ابػػدان عمػػى السػػتر. تقػػكؿ العػػرب لمػػدرع جيػػل
الميػػؿ. كهػػذا جيػػيفل ام هػػك فػػي بطػػف امػػ، اك مقبػػكر. كاف األيػػس مػػف الظهػػكرل يقكلػػكف: آيسػػت 

  .(2)مف عمـل كجهم، مف جهؿ" ال يق اب رت،. كعمى هذا ساأر كفـ العربل عمـ ذلؾ 

 :األصل في االشتقاق
ا تمؼ الب ريكف ك الككفيػكف فػي ا ػؿ ا  ػتقاؽل فػذهب الب ػريكف زلػى اف ا ػم، هػك     

 ذلػػػؾ فػػػي الموكيػػػكف هػػػؤ ق كذهػػػبل الم ػػػدر فػػػي حػػػيف يػػػرل الككفيػػػكف اف الفعػػػؿ ا ػػػؿ ا  ػػػتقاؽ
 ذلػؾ فػي كاتػكا ل"عميػ، كفػرع لالفعػؿ مف م تؽ الم در اف زلى الككفيكف ذهب: " هيريف مذهبيف
 يػػػذكر كايػػػ، فيػػػ،ل يعمػػػؿ الفعػػػؿ كاف  عتفلػػػ،  كيعتػػؿ العقػػػؿل ل ػػػحل ي ػػػح ف الم ػػػدرأبػػػ بحجػػج
 الفعػػؿ جعػػؿ هػػك هيػػا المػػراد اف تػػرل كايػػت فاعػػؿل بفعػػؿ ز  معيػػا  يت ػػكر   كايػػ، لمفعػػؿل تأكيػػدنا
يما فحسبل الم در ا ؿ   الم تقاتل ا ؿ  جعمػك  لب ػرييفا ألف بالذكر  الم در ا تص كا 
ػػال األ ػػؿ هػػذا مػػف الككفيػػكف فجعػػؿ ا  ػػتقاؽل ا ػػؿ  مػػف عػػدا  مػػا كػػؿ عمػػى ذلػػؾ كايسػػحب فرعن
 ال ػحيحن  ز  يػأتي   فالم در األ رلل بعد كاحدة الككفييف حجج عمى كالرد بالضركرةل ال يغ

 يعتػػؿ زيمػػا يعتػػؿ الػػذم كهػػذا الافاػػيل عػػف فػػرع كهػػك األ ػػؿل عػػف زيػػادة فيػػ، مػػا ز  ميػػ، يعتػػؿ ك 
 الم ػادر مػف يكػكفى  اف ا  ػتقاؽ فػي األ ػؿف".(3)كالفرعيػل األ ػالل عمى يدؿ   كذلؾ لمت اكؿل

                                                           

 (388/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1)

 (36 -35ص) كفمها في العرب كسيف كمساأمها لعربيلا المول فق، في ال احبي  ابف فارسل (2)
 (179مياهج البحث في المول )ص تماـ حسافل  (3)
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 كيومػػبي  كالمكػػاف كالزمػاف الم ػػادر كاسػػماق ميهػا كال ػػفات المزيػدة األفعػػاؿ فػػي يكػكف مػػا كا ػدؽي 
ػػرٍ  مػػف كجػػراد ا زتػػراب مػػف يي ػػتؽ اف يمكػػف كويػػراب األجيػػاس اسػػماق فػػي كيقػػؿ العىمىػػـ فػػي ل (1)د"الجى

ٌَ } كفي قكؿ الحؽ سػبحاي،: ِي ْْنَ  َواَّله َْفه ْزَواًصة َوَيَؾُرونَ  ِيَُْسىْ  ُحَذ
َ
اإلمػاـ يتبيػى  [234 ?ابلقهؿة] {أ

كفى }رام الب رييف في ا ؿ ا  تقاؽ بقكلػ،:  يىػذىري  ي ػتؽٌ  ك  لػ،ل م ػدر   فعػؿ كهػذا يتركػكفل{ كى
 فػػػػي ذر مػػػػف الفعػػػػؿ العػػػػرب اماتػػػػت :الموػػػػل اهػػػػؿ "قػػػػاؿ .(2)الماضػػػػي" بمفػػػػظ يػػػػذكر ك  ا سػػػػـل ميػػػ،

فذكر اف الفعؿ )يذركف(   م در ل، فػف ي ػتؽ ميػ، ا سػـ ك   .(3)كذرت،"  يقكلكف فف الماضيل
اف ا ػؿ ا  ػتقاؽ الم ػدر كلػيس الفعػؿ كهػذا ي ػػالؼ يقكلػكف  يػذكر بمفػظ الماضػي  فالب ػريكف
 .الفعؿالككفييف فيما ذكركا اف األ ؿ 

 :رراالشتقاق في تفسير درج الد
كي ػص ميهػا مػا يسػٌمى ل اإلمػاـفي )درج الدرر( امامل كايرة عف م تٌقات األلفاظ ذكرهػا      

 :با  تقاؽ األ ور اك العاـ اك الٌ رفيل كسٌما  ابف جٌيي ا  تقاؽ الٌ وير كذكر اٌف المراد بػ،
ف ا تمفت  يو، كمبايي،" اف تأ ذ ا فن   .(4)"  مف األ كؿ فتتقٌرا ل فتجمع بيف معايي،ل كا 

في سكرة الفاتحػل  يكضح اإلماـ عبد القاهر الجرجايي ا  تقاؽ في مكاضع كايرةل كميها     
ـٌ يقػؿ رايػيف فػي ا ػتقاق، البسممل  حيف ذكر يقؿ عف بعضهـ اٌف اسـ الجفلل )اهلل( زير م ػتٌؽل اػ

ي . كتحػػػٌدث بعػػػد  عػػػف ا ػػػتقاؽ لفظػػػ"كقيػػػؿ: م ػػػتؽ مػػػف كلػػػ، يكلػػػ،ل كقيػػػؿ: مػػػف    يمػػػك ": يقػػػكؿف
ِ } :كفي قكل، سػبحاي، .(5)"اسماف م تٌقاف مف الٌرحمل")الرحمف الرحيـ(ل فذكر اٌيهما  ةءُ  َوَّلِله ًَ ْقه

َ
 اْْل

ْهُ  احْلُْكَن  ُٔ ة فَةْد َّ ِ هؿاف] {ث اٌت ػالها بمػا قبمهػا مػف حيػث ذكػر الكفٌػار كهػـ ل يبػيف: " [180 ?أْل
{ ييٍمًحػديكفى } (: تأييػث األحسػف)الحسػيىك)األسماق(: الٌتسميات التػي يكمٌػـ اهلل بهػا. ل ممحدكف ال ػًذيفى

ًفي اىٍسماًأً،: الذيف ا تٌقكا أل يامهـ اسماق مف اسماق اهلل عٌز كجٌؿل كالٌفت مف اهللل كالعٌزل مف 
ُمُؿٍهة}العزيزل كالذيف ايكركا زطفؽ تسميتيف عمى مسٌمى كاحد فقالكا: 

ْ
نَْكُضُؽ هًِة دَأ

َ
ٌُ خ  {َوَية الؿهسْل

كيد ؿ فػي جممػل هػؤ ق الػذيف قػالكا: اسػماق اهلل م مكقػلل كالػذيف اطمقػكا عمػى اهلل . [60?اهفؿقةن]
اسػػـ الجسػػـ ل كالػػذيف فٌرقػػكا بػػيف األسػػماق الم ػػتٌقل مػػف  ػػفات  الػػٌذات كبػػيف األسػػماق الم ػػتٌقل مػػف 

                                                           

 (278/ 1المزهر في عمـك المول كايكاعها ) جالسيكطيل  (1)
 (403/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر عبد القاهر الجرجاييل درج(2) 
 (98/ 6مقاييس المول ) جابف فارسل  (3)
 (136/ 2ال  اأص ) ججييل  ابف (4)

 (100/ 1درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل (5) 
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ىْ }: سػبحاي،كفي قكلػ، ل (1)" فات الفعؿ ُّ َٓ ِموهَذ ـٌ ذكػر معيػى )الممٌػل( [120?ابلقؿة] {َظّت دَتهجِ ل اػ
كالممٌػل: معظػـ الػٌديف كال ػريعلل عػف ابػف األعرابػٌيل قػاؿ ابػك العٌبػاس: يعيػي ": بقكلػ،بػٌيف ا ػتقاقها 

ككأٌيهػػػا مسػػػتعارة مػػػف الممٌػػػل التػػػي هػػػي الٌديػػػل كاألرش  ألٌيهػػػا مسػػػيكيل م ػػػركعل ل بػػػالمعظـ: الجممػػػل
يػت الاٌػكبل زذا لبسػتها مف المٌمل كهػي الٌرمػؿ المحٌمػىل كقيػؿ: مػف قكلػؾ: تممٌ  مامها. قيؿ: ا تقاقها

وهىَ }?"ل كفي قكؿ الحؽ سػبحاي،(2) "مفكة مف الٌدهر َٔ ةءَ  آَدمَ  َو ًَ ْق
َ
ة اْْل َّ يكضػح  [31 ?ابلقهؿة] {ُُكه

( آدـ)المفأكػػلل ك عمػػى مزٌيػػل لػػ، كػػاف لمػػا لٌقيػػ، لػػك ألٌيػػ، كلقٌػػف  ا بػػر اٌيػػ،   ككفٌػػؽ اإلمػػاـ: "الهػػـ
ُؿ َرَمٌهةنَ }: سػبحاي،كفػي قكلػ، ل (3)المكف" ادمل اك األرضل اديـ مف م تؽٌ  ّْ  [185?ابلقهؿة] {َم

كجمعػػػػ،: ا ػػػػهر ك ػػػػهكر. م ػػػػتٌؽ مػػػػف "بػػػػٌيف معيػػػػى )الٌ ػػػػهر(ل اػػػػـ تحػػػػٌدث عػػػػف جمعػػػػ، كا ػػػػتقاق،: 
ٌْ }يفسػها: الكريمػل ا يػل في تفسير معيى )الٌسفر( كا تقاق، عيد كفم،  كبيف. (4)"الٌ هرة  ََكنَ  َوَيه
ة ًٌ وْ  َمؿِي
َ
كاسـ )الٌسفر( في الٌمول ي مؿ اٌم  ركج مف الكطف ": فيقكؿ [185 ?ابلقؿة] { َقَفؿٍ  لََعَ  أ

: سػػبحاي،كفػػي قكلػػ، ل (5)"كلػك مػػٌدة سػػاعلل زذ ا ػتقاق، مػػف سػػفارة الٌسػفيرل اك اإلسػػفار كهػػك الٌظهػكر
هًةءِ } ٌَ الكه وَيَْهة يةنِهَؽةً ِيه َٔ َِل  ْن ُحَْنّ

َ
ُٓ َرب َك أ ي ُِ ْن يَْكَذ ة( بػٌيف معيػى )الماأػد [112?اهًةاهؽة] {َِ

)الماأػػدة(: ال ػػكاف حالػػل كػػكف الٌطعػػاـ عميػػ،ل م ػػتٌؽ مػػف الميػػدل كهػػك العطػػاق ك ": بقكلػػ، كا ػػتقاقها
ََة} كفي قكل، سبحاي، : .(6)"كالٌيفع كالعكفل تقكؿ: ماديي كيميديي ْت  َربه ٌْ  جَلَة َِ ََة ِي ْزَواِص

َ
ََة أ ِ  َوُذّرِيهةد

ةَ  ْخُيٍ  قُؿه
َ
ََة أ وْ َٕ ذهقِيَ  َواْص ًُ { عبارة عػف المرضػٌيل  ل يبيف اإلماـ:[74 ?اهفؿقةن] {ًيةإَِية لِوْ }قير ةى اىٍعييفو

ت ًقػػيفى ًزمامػػان{ ام: كٌفقيػػا لمتقػػكلل كاتبعيػػا ذٌرٌياتيػػا ل كضػػٌد  سػػ يل العػػيفل كسػػ يف العػػيف }كىًاٍجعىٍميػػا ًلٍممي
ٌيمػػا لػػـ يقػػؿ ر كػػكف  عتبػػا اك  عتبػػار كػػٌؿ كاحػػد مػػف الػػراعيفل اك  عتبػػار الم ػػدرل بػػالتقكلل كا 

ًِيَ }ا سـ م تٌقا مػف الفعػؿل كقكلػ،:  َ كفػي قػكؿ الحػؽ  .(7)[16?النهٕؿاء] {إٍِّهة رَُقهُْل َرّبِ اهْٕهةل
ْؽٍَة إٍِهة}سبحاي،: ؿاف] {إحَِلَْك  ُِ : عرفل ابف كقاؿ زليؾل تبيا{ ًزلىٍيؾى  هيٍديا}يكضح اإلماـ: [156 ?أْل

 مػف الٌمفظػل بػؿ: كقيػؿ اليهػكدل لقػب  ػتقاؽا الٌمفػظ هػذا كمػف :قيػؿ. الهػكادة كميػ، امػرؾل زلػى سكٌيا

                                                           

 (711/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (235/ 1) ج الم در السابؽ(2) 
 (131/ 1) ج يفس،الم در  (3)

 (286/ 1) جالم در يفس، (4) 
 (287/ 1) ج يفس، الم در (5)

 (592/ 1) ج الم در يفس،(6) 
 (391 -390/ 2) ج الم در يفس،(7) 
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لََك  ِإَوَذا}ل يقكؿ الحػؽ سػبحاي،: (1)لقبهـ"
َ
َجةدِي َقد ِصيُت  قَؿِيٌت  فَإِّّنِ  َخّنِ  ِٔ

ُ
َْةَ  أ ه ْٔ اعِ  َد  َدًَعنِ  إَِذا اده

ْا ْا ِل  فَوْحَْكَذِضيُج َُ ىْ  ِب  َوحْلُْؤِي ُّ وه َٕ  الػٌدعكة ايفػذ{ ًجيػبي اي }ل يبيف اإلمػاـ: " [186 ?ابلقؿة] {يَؿُْمُؽونَ  هَ
 اك حقيقل زجابل يكع فإٌي،  الٌردٌ  اإلعراضل فأٌما كيقيض، جميعنال كالفعؿ بالقكؿ يككف كذلؾ كاجيزل

 اسػػـ اك اإلجابػلل مػف م ػتؽٌ  كا ستب ػػارل كالجػكاب كاإلب ػار  ا سػتجابل بمعيػى مجػازنال كاإلجابػل
جابل مي، ا تؽٌ  مكضكع جابتيا عكتيالد قبكؿ هي زٌيايا اهلل اإلجابلل كا   .( 2)امر " قبكؿ زٌيا  كا 

 :الترادف -2
عفقػػل كالتتعػػدد ا ػػكاؿ العىفقػػل بػػيف المفػػظ كالمعيػػىل كمػػف هػػذ  األ ػػكاؿ عفقػػل التػػرادؼل      
في كجكد كممات تتبادؿ المكاقع مع بعضها دكف اف يتوير المعيى عمى الرزـ مف ا تفؼ  تتماؿ

فػي هػذ  الحالػل عفقػل زيجػابل تػدؿ عمػى كجػكد قرابػل المككيات ال كتيل لهذ  الكمماتل كالعفقػل 
 ككاػػرة التعبيػػرل بسػػعل تت ػػؼ العربيػػلل فبػػيف الكممتػػيف اك الكممػػات التػػي تقبػػؿ التبػػادؿ مػػع بعضػػها

 ا ػػػكؿ فػػي كازياهػػا اػػركةل الموػػػات اكسػػع البػػاب هػػذا فػػي لوتيػػػا فػػإف الػػد  تل كتيػػكع المفػػرداتل
 كالعكامػؿ الظػركؼ مػف القػرآف لموػل اتػيح فقػد دياػللكح قديمػل مت ػعبلل معػافو  عمى الدكاؿ الكممات

 عمػػى كمػػ، هػػذا مػػف فػػايطكت لهجاتهػػال كتيػػكع ا ػػتقاقهال كاسػػاليب اسػػتعمالهال طراأػػؽ مػػف كسػػع مػػا
 الكممػػػل اف عػػػاـ بكجػػػ، الموػػػات فقػػػ، فػػػي كالقاعػػػدة العػػػالـ لوػػػات فػػػي لػػػ، يظيػػػر   لوػػػكمل مح ػػػكؿ
 .(3)مف ا ستعما ت هال يتاح ما بقدر المعايي كالد  ت مف تعطي الكاحدة

 :في المغةالترادف 

 ام كاردفػػػ، الرجػػػؿ ردؼ فىييقىػػػاؿ ا  ػػػر  مػػػؼ احػػػد ركيػػػكب المػػػادم الٌموىػػػًكمٌ  اى ػػػم، التػػػرادؼ    
مف،ل ركب مف، كارتدف،  ى  ردفػ، فىهيػكى   ىػٍيأا تبػع  ػيق ككػؿ ال ػيق تبػع مىا هيكى  الد اب لل فالردؼ عمى  ى
ذا مػف فىهيػكى   ػيق  مػؼ  يق تتىابع كىاً  ػرىاد مرادفػل قىػٍكلهـ هىػذىا التػرادؼل كى  عمػى الػٌذكر ركيػكب ام اٍلجى

ييقىػػاؿ ػػا كىاًحػػد كػػؿ أًلىف ردفػػاف كىالي هىػػار ًلمٍيػػؿ اأٍليٍياىػػىل كى ػػاًحبىل ردؼ ًمٍيهيمى قػػد ام  ى  قىٍكلػػ، فسػػر يتبعػػ،يل كى
ّّنِ } :تىعىػالىى

َ
ُزىْ  خ ًِؽ  هٍْف  ُم

َ
ٌَ  ثِد اَلنَِمحِ  ِي ًَ ْ ٍعيػى [9 ?لاْلٍفهة] {ُمهْؿدِذِيَ  ال  فرقػل بعػد فرقػل يػٍأتكفى  ًبمى

                                                           

 (702/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (289/ 1) جالسابؽ الم در(2) 
 (293-292دراسات في فق، المول )ص  بحي ال الحل  :ييظر (3)
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قىػػاؿى  الٌزجػػاج رال عمػػى ػػردًفيفى  اٍلفػػراق كى ميتىتىػػابعيف" مي
ذا ردفػػ،ل فهػػك  ػػيأنا تىبًػػعى  مػػا: "الػػر ٍدؼي  (1)  تتػػابع كا 

ٍمؼي   يقه   .(2)الٌتراديؼ" فهك  يقو   ى

 : في االصطالحالترادف 

ل فػػي ا تحػػػاد عػػف عبػػارة      كاحػػػد  ػػيق عمػػػى الدالػػل المفػػػردة ظاأللفػػا تػػكالي هػػػك: كقيػػؿ المفهػػػـك
ل فػػي ا تحػػاد كالاػػايي ال ػػدؽل فػػي ا تحػػاد احػػدهما معييػػيف عمػػى كاحػػدل كيطمػػؽ باعتبػػار  المفهػػـك
ممػػاق ل (3)بييهمػػا" يفػػرؽ لػػـ الاػػايي زلػػى يظػػر كمػػف بييهمػػال فػػرؽ األكؿ زلػػى يظػػر كمػػف ػػر ؼى عي كقػػد عى

األلفػػاظ المفػػردة الدالػػل عمػػى  ػػيق العربيػػل التػػرادؼ عػػف طريػػؽ ز ػػراج المحتػػرزاتل فػػالترادؼ هػػك: 
 كاف ماكهك ما ا تمؼ لفظ، كاتٌفؽ معيا . كحٌد  ال ريؼ الجرجايي بقكل،:  ل(4)كاحد باعتبار كاحد

  مػػؼ احػػد ركػػكب هػػك الػػذم التػػرادؼل مػػف ا ػػذنا الم ػػترؾل ضػػد كهػػك كايػػرةل كاسػػماؤ  كاحػػدنا معيػػا 
 العربيػػػػل اهػػػػؿ كعيػػػػد ل (5)األسػػػػد"ك  كالميػػػػث عميػػػػ،ل راكبػػػػاف كالمفظػػػػيف مركػػػػكب المعيػػػػى كػػػػأف آ ػػػػر 

 ا ؿ بحسب ا يفراد عمى الد لل في كذلؾ الفاظ اك مفرديف لفظيف تكارد هكف كالميزاف كاأل كؿ
  ػػػرج المفظػػػيف فبقيػػػد. مترادفػػػل تسػػػٌمى األلفػػػاظ كتمػػػؾ كاحػػػدةل جهػػػل مػػػف كاحػػػد معيػػػى عمػػػى الكضػػػع
 .(6) م تمفيف لفظيف كالمؤٌكد مي، المؤٌكد ككف لعدـ المفظي التأكيد

 كيػػػت: "الفارسػػػي عمػػػي ابػػػك ل يقػػػكؿالعربيػػػل فػػػي التػػػرادؼ كقػػػكع القػػػدامى العممػػػاق بعػػػض ييكػػػر     
 ابػػػف فقػػاؿ  الكيػػػ،ل ابػػف كمػػػيهـ الموػػلل اهػػػؿ جماعػػػل مػػف كبالحضػػرة بحمػػػب الدكلػػل سػػػيؼ بمجمػػس
 كهػػك كاحػػدنا اسػػمنا ز  لػػ، احفػػظ مػػا: كقػػاؿ عمػػي ابػػك فتبسػػـ اسػػمنال  مسػػيف لمسػػيؼ احفػػظ:  الكيػػ،
كهػذا  .(7)" ػفات هػذ : عمػي ابػك فقاؿ ككذا  ككذا كال اـر المهيد فأيف:  الكي، ابف اؿق. السيؼ

ف  الموػات سػاأر اف   اردت   يعيي اي،   يقر بالترادؼ لكي، يفػرؽ بػيف ا سػـ كال ػفات بقكلػ،: "كا 
مطل فهذا العربيل المول زبايل تبٌيف  ارسػيلالف بالموػل كاك ػاف، السػيؼ عف يعبر اف احتجيا لك أليا زى
 كالفػرس األسػد ككػذلؾ كايػرةنل  ػفات بالعربيػل لمسػيؼ يػذكر كيحف كاحدل باسـ ًز    ذىًلؾى  امكييا لما

                                                           

 (11المطاأؼ في المول = معجـ اسماق األ ياق )ص احمد المبابيدم الدم قيل (1) 
 (114/ 9لساف العرب )جابف ميظكرل (ل 22/ 8العيف )جال ميؿ بف احمدل  (2)
 (56التعريفات )ص عمي بف  ريؼ الجرجاييل  (3)
 (402 /1) جالمزهر السيكطيل  (4)
 (199التعريفات )ص  الجرجاييل  ريؼ بف عمي (5)
/ 1ك ػاؼ ا ػطفحات الفيػكف كالعمػـك ) ج التهػايكمل الحيفػي الفػاركقي القاضػي ابػف عمػي بػف ييظر: محمد (6)
406) 
 (256 -295دراسات في فق، المول )ص  بحي ال الحل  (7)
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 مػػف الموػػات لسػػاأر كايػػف ذاؾل مػػف هىػػذىا فػػأيف المترادفػػلل باألسػػماق المسػػٌماة األ ػػياق مػػف كزيرهمػػا
ا الس عل مىى ًب،ً   فاق   مىا هىذىا  العرب لمول مى  .(1)ييهيىل" ذم عى

 سباب األلفاظ المترادفة:أ

قيػكعً : األ ػكؿ اهػؿي  يذكر السيكطي في المزهػر اسػباب األلفػاظ المترادفػل:" قػاؿ       األٍلفػاظ ًلكي
 .سبباف المترادفل

 كاأل ػػػرل ا سػػػميف احػػػدى  القبيمتػػػيف زحػػػدل تىضػػػع بػػػأف األكاػػػر كهػػػك كاًضػػػعىيف مػػػف يكػػػكف اف :األول
ـى  ٍضػػعىاف يى ػػتىهر اػػـ بػػاأل رل زحػػداهما  ػػعرى ت اف زيػػر مػػف الكاحػػد لمميسىػػم ى ا  ػػر ا سػػ  كي فػػى الكى

ٍضع يمتبس اك الكاضعاف  .ا طفحيل المواتً  ككف عمى مبيي"  ا  ر كهذا بكضع احدهما كى
 :فكاأد األقؿ كل، كهك كاحد كاضع مف يككف اف :والثاني

 المفظػيف داح يسي ربما اليفس فإي، في عما اإل بار زلى - الطرؽ ام - الكساأؿ تكار اف: ميها
 يطىػؽ اي، عي، ييٍحفظ فمـ اٍلاىغ السالؼ الزمف في األذكياق بعضي  كاف ب، كقد اليطؽ عمي، عسر اك

 .ذلؾ عمى قدىر لما قىٍ د  عمى تعييي، المىتراًدفات كلك  الراق بحرؼ

 المفػػظ ألف كالياػػر كذلػػؾ الػػيظـ فػػي البفزػػل كاسػػاليب الف ػػاحل طػػريؽً  سػػمكؾ فػػي التكسفػػع: كميهػػا
 مػػػف ذلػػػؾ كزيػػر كالت رً ػػػيعي  كالت ٍجيًػػيسي  كالقافيػػػلي  الس ػػٍجعي  آ ػػػر لفػػػظ مػػع باسػػػتعمال، يتػػأت ى قػػػد دى الكاحػػ

 .الم فظ ذلؾ مع ميرادف، باستعماؿ ذلؾ يتأت ى ك  البديع ا ياؼ

ـ كب، التبايفي  هك كاأل ؿي  األٍ ؿ ً فؼ عمى الترادؼى  اف: الااييل  .ًميهاج، في البيضاكم جزى

ا ا  ػر فيكػكف مػف اجمػى المتػرادفيف احد يككفي  قد: الاالال  الحػاؿي  يػيعكس ال فػي كقػد لي ػر  ػرحن
 .آ ريف دكف قكـو  زلى باليسبل

 تسػمى كمػا فػالمتكاردة مترادفػل كالفػاظ متػكاردة الفػاظو  زلػى تيقسػـ كاحػد بمعيػى التػي األلفاظي : الرابعل
 لفػظ مقػاـ لفػظ يقػاـ التي هي كالمترادفلي ل كًضٍرزامان  كلىٍياان  اسدا كالسبع كقىٍهكىة ك هباق عقارا ال مر
 .(2)" متقاربل لمعاف

                                                           

 (19ال احبي في فق، المول العربيل كمساأمها كسيف العرب في كفمها )ص ابف فارسل  (1)
 (319/ 1المزهر في عمـك المول كايكاعها ) جالسيكطيل  (2)
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 :في تفسير درج الدرر الترادف
األلفػاظ بمػا  اإلمػاـل كذلػؾ مػف  ػفؿ تفسػير الكتػاب امامػل كايػرة عمػى التٌػرادؼكردت فػي      

ّل وَ } :الحػؽ سػبحاي، فػي قػكؿ يرادفهال كلكٌي، لـ يستعمؿ م طمح الترادؼ في ما ذكر . كمف ذلؾ
 ٌَ رِْض ُيْفِكِؽي

َ
ْْا ِِف اْْل َس ْٕ كجمػع المفظػيف  لكعاي يعاػى كعػاث يعيػث: افسػد"فقاؿ:  [60?ابلقؿة] {َت

ْوزهةنِ }في معيى كاحد يهايػل فػي البفزػلل كقكلػ،: 
َ
ٌَ اْْل ْا الؿِّْصَف ِي ل [30?احلهش]اآليهح  {فَةْصَذجُِج

ْهٌ يََْْيهٍِؾ ُمْكفَِؿةٌ }كقكل،:   }ل كقكلػ،: [38?ٔبف] {وُُص
َ
ىْ أ ُِ ْا هْى َوََنْه ُِ ُٓ رِسه ًَ ٍّة ّل نَْكه

َ
 {ْم ََيَْكُجَْن خ

ـػؿف]  كقاؿ ذك الٌرٌمل: [80?ال

ٌسػػٌر كالٌيجػػػكلل )عػػاث( ك )افسػػد( بمعيػػى كاحػػػدل ككػػذلؾ: الػػٌرجس كالػػكافل كالكجػػػ، كاإلسػػفارل كال  ف
رَْقههوَْةكَ }: سػػبحاي،كفػػي قكلػػ،  .كالحػػٌكة كالٌمعػػس

َ
ايفػػذياؾل كقػػد يكػػكف "قػػاؿ:  [119?ابلقههؿة] {إٍِّههة أ

{ كيقػكؿ  .فاإلرساؿ كاإليفػاذ كاإلطػفؽ مترادفػات ل(2)"ا في زير هذا المكضعاإلرساؿ زطفقن  }اٍلعىٍفػكى
مف ايفسهـ اإليمػافل اك  اٌ ػل فػي  الٌ فح كالمتاركلل كذلؾ قبؿ آيل الٌسيؼل اك بعد ما يظهركف

ّْهِؽي } :تفسير  ا يل الكريملكفي  .(3)"الٌذرارم كالٌيسكاف. كعف ابف عٌباس العفك: الٌزكاة ّل يََةُل َخ
ًِيَ  ِ ههةل ّْ  ل)الٌييػػؿ( هػػك اإلدراؾ كاإل ػػابل"ذكػػر ماػػاليف عمػػى التػػرادؼل فقػػاؿ:  [124?ابلقههؿة] {اه

ِّههْؽٍَةوَ } ?)العهػػد(: الك ػػٌيل كاألمايػػل لقكلػػ،ك . فالٌييػػؿ كاإلدراؾ (4)"[125 ?ابلقههؿة] {إِثْههَؿاِِيىَ  إَِل  َٔ
تىػٍكا{ فػي  ا.كاإل ابل بمعيى كاحدل كالعهد كالك ٌيل كاألمايل بمعيى كاحد ايضن  كفي بياي، معيػى }عى

ِّىْ }قكل، تعالى:  ِ ْمؿِ َرّب
َ
ٌْ أ ْْا َخ َقُؿوا اجلّةقََح وََخَذ َٕ ؿاف] {َذ تىٍكا{ ت [77?أْل  ل(5)"مٌردكا كطوكاقاؿ: }كىعى

ة}كفػي قكلػ، سػبحاي،:  فالعتٌك كالٌتمٌرد كالٌطوياف مترادفػات. ًَ َُْنَ  إِجه ْؤِي ًُ ْ ٌَ  ال ِي ُ  ُذلِؿَ  إَِذا اَّله  وَِصوَْخ  اَّلله
ىْ  ُّ }كىًجمىٍت{ افػػت كفزعػػتل كهػػذ  الحالػػل هػػي األكلػػىل كاٌمػػا الحالػػل "يقػػكؿ:  [2 ?اْلٍفههةل] { قُوُههُْب

ُُ  َتْقَنِٕؿ  أياسل قاؿ اهلل تعػالى: }الاٌاييل فا طمأياف كا ست ٌَ  ُصوُْدُ  ِيَْ ِي ْْنَ  اَّله ىْ  ََيَْن ُّ  دَوِهيُ  ُثهىه  َربه

                                                           

 (165/ 1درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (233/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (718/ 1) ج الم در يفس، (3)
 (237/ 1) ج الم در يفس، (4)
 (143/ 1) ج الم در يفس، (5)

 لَعــــــــُس  ُحــــــــو ةٌ  َشــــــــَفَتْيَيا ِفــــــــي َلْمَيــــــــاءُ 
 

ــــي  ــــاتِ  َوِف ــــي المِّث ــــا َوِف ــــَنب  َأْنَياِبَي  (1) "َش
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ىْ  ُِ ىْ  ُصوُُْد ُّ ِ  ذِْلؿِ  إَِل  َوقُوُُْب : سػبحاي،كفػي تفسػير  معيػى )لفػت( فػي قكلػ، ل (1)"  [23 ?الـمؿ] {اَّلله
ِصبْتَ }

َ
ْا أ ُ ) ػرؼ( بمعيػى ام اٌف )لفػت( ك ل(2)"ًفتىيا{ لت رفيا}ًلتىمٍ ":يقكؿ [78?يْنف] {َة تِلَوْفَِذَةقةل
ٌِ  ِِف  إِْلَؿاهَ  َّل }كفي قكل، سػبحاي،:  كاحد. َ  قَؽْ  اّدِي ٌَ  الؿ ْمؽُ  دَبَيه }قىػٍد يقكؿ:" [256 ?ابلقهؿة] {اهَْْغِّ  ِي

  .(3)"احد اد  بمعيى ك  د كالر   د كالر  كالرف ل تىبىي فى الرفٍ دي{ اإل ابل كا ستقاملل ك)الوٌي( ضٌد 
انِيَن  ثَِن  يَة}?في قكل، سبحاي،اما ِتَ  اذُْلُؿوا إرِْسَ ًَ ْٕ ِ ًُْخ  اههِت  ٍ َٕ جْ

َ
وَيُْسىْ  خ ْا َٔ ْوفُه

َ
ّْهِؽي َوأ َٕ ِ  ث

وِف 
ُ
ِؽُكىْ  أ ّْ َٕ ِ ُجْنِ  ِإَويهةيَ  ث َِ  ا ػذت الػذم عهػدم اتٌمػكا{ ًبعىٍهػًدم كىاىٍكفيػكا}"يقػكؿ:  [40 ?ابلقهؿة] {فَهةْر

: بمعيىل كالعهد كالكفاق عميكـل كاإليفاق فرضت التي فراأضي :كقيؿ ٌمٌيلاأل اليبيٌ  هذا في عميكـ
هًةءِ ذاِت }}ال ػًذم ًاٍ تىمىفيػكا ًفيػً،{ هػك قيػاـ السػاعلل قػاؿ اهلل تعػالى: كيقكؿ اإلماـ:" .(4)الك ٌيل" َوالكه

ٍل رُلَْذوِههٍف  ْْ ْلَعِظـيِم  ال ــِذي ُىـْم ِفيــِو }الن َبــِإ ال كقػاؿ: [8 - 7?اَّلاريههةت] {احْلُُجههِك  إٍِهُسههْى هَههِف قَهه
 . كقيػؿ: هػك القػرآف. فقيػؿ: زيػ، سػحر ك ػعر ككهايػل. يػدٌؿ عميػ، قكلػ،:[3 - 2ُمْخَتِمُفوَن{ ]النبـأ:

ِّىْ } َِل إحَِلْ ـّ َّةِس ية ٍُ َ لِو  .(5)" 44]اليحؿ: {تِلُبَّيِ

 المشترك المفظي: -3

ل كا اركا زلػى ا، العمماق لهكتيب  اهتـ عدد كبير مف الموكييف كالبفزييف في هذ  الظاهرةل   
لػػى اارهػػ ا ػػكاهده الػػد لي فػػي بيػػاف معػػايي القػػرآفل فالم ػػترؾ الم فظػػي مػػف الظٌػػكاهر الٌد لٌيػػل   اكا 

ال ا ل التي دعت عكامؿ متعددة لكقكع،ل فكما تتطػكر الكممػات كتتويػر تتطػٌكر كتتوٌيػر معاييهػا 
ا عمػػى اسػػاس تػػدا ؿ الٌموػػات كتطػػكر مػػع احتفاظهػػا بأ ػػكاتها. تػػأتي ظػػاهرة الم ػػترؾ المفظػػي زٌمػػ

م ا لفستعماؿ المجازمل فالتعبير عف المعيى المراد يتسع عػف طريػؽ الم ػترؾ المفظػيل  األلفاظ كا 
كمقتضػى الحػػاؿ  د ليػل مرتبطػل بظػػكاهر لوكيػل تياسػب ظػػركؼ ا سػتعماؿك  بفزيػػلفيايػر قضػايا 

 كالسياؽ.

                                                           

 (722/ 1درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل (1) 
 (826/ 1) جم در السابؽ ال(2) 
 (352/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (143/ 1) جالم در يفس، (4) 
 (188/ 2) ج الم در يفس، (5)
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 :في المغةالمشترك المفظي 

 ا ػترؾ كقػد بمعيػى: ت ػاركيال يقاؿ: ا تركيا ال ريكيفل سكاق: م الطل كلرٍ كال ى  كلرٍ "ال ً       
فػي  ا:  ػرت  ػريك،ل كا ػتركيا كت ػاركياك ارؾ احدهما ا  ر. ك اركت ففين  الرجففل كت اركا

ػػػريؾي "ل ك"(1)كػػػذا   ػػػريكلل كالمػػػراة. كا ػػػراؼ ك ػػػرفاق  ػػػريؼ ماػػػؿ كا ػػػراؾل  يػػػرىكاقى  عمػػػى يجمػػػع ال ى
ٍكيا.  ىػػريكى،ي   ػػرتي : ففينػػا رىكتي ك ػػا.  ػػراأؾ كاليسػػاق ٍكيا كاٍ ػػتىرى ػػًرٍكتي،ي . كػػذا فػػي كتى ػػارى  البيػػع فػػي ك ى
 .(2) ً ٍركىلن" اىٍ رىكي،ي  كالميراثً 

  المشترك في االصطالح:

 فػأكار م تمفػيف معييػيف عمػى الػداؿ الكاحػد المفػظ الزبيػدم اف الم ػترؾ المفظػي هػك:" ذكر    
قػكؿ سػيبكي، حيػث قػاؿ:  اإل ػارة زلػى كجػدير بالػذكر.  (3)وػل "الم تمػؾ اهػؿ عيد السكاق عمى د لل

 كاحػػػدهل كالمعيػػى المفظػػيفً  كا ػػتفؼى  المعييػػيًفل   ػػتفؼ المفظػػيفً  ا ػػتفؼ كفًمهػػـ مػػف افٌ  اعمػػـ"
 معاف في، ي ترؾ لفظ فكؿ الم ترؾ قاؿ السر  ي:"كاماك  ل(4)"المعيييف كا تفؼ المفظيف كاتفاؽ

 ا يفػراد عمػى بػ، المػراد هػك كاحػد كػؿ يكػكف اف احتمػاؿ عمػى بػؿ تظػاـا ي سػبيؿ عمػى   اساـو  اك
ذا  كلمميزاف كلم مس الماق كلعيف لمياظر فإي، العيف اسـ ماؿ ا  ر ايتفى ب، مرادنا الكاحد تعيف كا 

 تيػكع معيػا ل كلػك  كا تمػؼ  ػكرت، اتحدت ما هك فالم ترؾ. (5)المعيف" كلم يق الماؿ مف كلميقد
 معيػا ل اتحػاد ز  لييػتج كػاف مػا استعمال، اتحاد مع  كرت، اتحاد ألف معيا   يكعت لما ا ستعماؿ

 البيأػػات لتوػػاير زمػػا اسػػتعمالهال طراأػػؽ توػػايرت بييمػػا الم ػػترؾل فػػي تماامػػت كحػػدها ال ػػكرة كلكػػف
ما الموكيل  .(6)الحقيقل زياارهـ اك بالمجاز كلكعهـ مدل في المستعمميف لتفاكت كا 

 شترك المفظي:موقف العمماء من الم

 فبعضػػهـ  ػػتىل مػػذاهب فيهػػا كذهبػػكا الٌمفظػػيٌ  الم ػػترؾ ظػػاهرة فػػي المفوػػل عممػػاق ا تمػػؼ      
 الٌموػل فػي كجكدهػا بعػدـ لمقػكؿ آ ػر فريػؽه  ذهػب كقػد العربٌيػلل الٌمول في بكجكدها كقاؿ بها اعترؼ
األ ػػياق الكايػػرة  "كتسػػمى :ابػػف فػػارس بقكلػػ، يػػذكر عميهػػال  اسػػتيد التػػي كحجتػػ، رايػػ، كلكػػؿو  الكاحػػدةل

                                                           

 (450/ 10)ج رؾ  ل مادة( ابف ميظكرل لساف العرب1)
  (ل مادة  رؾ 1593)ص  ( الجكهرمل ال حاح تاج المول ك حاح العربيل2)
بيدمل تاج العركس مف جكاهر القام3)  (1/25كس ) ج( الز 
 (24/ 1( سيبكي،ل الكتاب ) ج4)

 (026/ 0) ج السرخسي أصول السرخصي، (5)

 (302ييظر:  بحي زبراهيـ ال الحل دراسات في فق، المول )ص  (6)
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مػػػػف الػػػػذيف  درسػػػػتكي، كابػػػف ل(1)با سػػػـ الكاحػػػػد يحػػػػك عػػػيف المػػػػاقل كعػػػػيف المػػػاؿل كعػػػػيف السػػػػحاب"
يرفضػػكف الم ػػترؾ المفظػػي كضػػيؽ مفهػػـك الم ػػترؾ المفظػػي كا ػػرج ميػػ، كػػؿ مػػا يمكػػف رد معاييػػ، 

ٌيمػا " بقكلػ،: كالتعميل الومكض   لإلبايل كضعت زٌيما المول زلى معيى كاحدل  حيث  رح بأفٌ   كا 
 ضػد احػدهما اك م تمفػيف لمعييػيف كاحػدو  لفػظو  كضػع جاز فمك المعايي عف لإلبايل مكضكعل الٌمول
 فػي الٌمفظػيٌ  لمم ػترؾ رفضػ، فػي درسػتكي، كابػف ل(2)كتوطيػل" تعميػل بػؿ زبايػل ذلػؾ كػاف لمػا ا  ر
 ز  الٌمفػظ يحتمؿ   بحيث العربٌيلل الٌمول مفردات عف الومكض يفي زلى يهدؼ زٌيما الكاحدة الٌمول
 المجازيػل ا سػت دامات ذات الكممات في الف ؿ كفي الٌمول. اداق في الٌدقل يؤكد مٌما كاحدنا معيى

كيرفض زبراهيـ اييس مف المحدايف اف يككف الحقيقيل  بالمعيى المجازم المعيى  رتباط  عكبل
 م تمفػيف معييػيف زلػى ؤٌدمتػ لفظػ، فػي ز  يقػع   المفظػيٌ  المجاز مف الم ترؾ المفظيل فالم ترؾ

 ابػت ا رتبػاط فػإذا ايػكاع مػف يػكع امٌ  اك عفقلل اٌيل اك مفبسل اديى بييهما ليس ا  تفؼل كؿٌ 
 بالم ػترؾ هػذا سػٌمييا التٌبػايف كػؿٌ  متبػايييف معييػيف عػف يعٌبػر قػد الكاحد المفظ افٌ  ي كص مف ليا

 ماػؿ يعػدٌ  اف ي ح فف ل، مجاز ا  ر فكا األ ؿل هك المعيييف احد افٌ  اتضح زذا الٌمفظٌيل اما
 تكجػػد   حػػيف الػػد لي المعيػػار زلػػى كيكػػكف المجػػكق ل(3) امػػر  حقيقػػل فػػي المفظػػيٌ  الم ػػترؾ مػػف هػذا

ف مسػػتقمل الكممػػل كتكػػكف المعييػػيف بػػيف د ليػػل عفقػػل  زذا كامػػا كالكتابػػلل اليطػػؽ يفػػس لهػػا كػػاف كا 
 فػػي يعتريهػػا تطػػكر يتيجػػل معيػػى مػػف اكاػػر عمػػى دلػػت كاحػػدة كممػػل فهػػي كم ػػابهل عفقػػل كجػػدت
 .المعايي كبالتالي تتعدد المعيى

كتبػكا فػي الػذيف مػف ل ففي هذا الفػف كلهػـ جهػد م ػككركبير فضؿ  لعمماق البفزل كالمول   
( بعيػػكاف هػػػ150 )تا اك دراسػػل مقاتػػؿ بػػف سػػميماف البم ػػي المتػػكفى ال جمعنػػهػػذا يظريػػل اك تطبيقنػػ

مػا اتفػؽ لفظػ، كا تمػؼ معيػا  مػف  )بعيػكافككتػاب آ ػر ل (4) لعظػيـ(في القػرآف ا الكجك  كاليظاأر)
ػ ق(ل285المبػرد)ت  محمد بػف يزيػدل (القرآف المجيد ا كهػك مػف الكتػب المبكػرة التػي ك ػمتيا معالجن

الكجػػػك  ق( كتػػػاب )ت ػػػحيح  395ككتػػػب ابػػػك هػػػفؿ العسػػػكرم ) ت .(5)قضػػػيل الم ػػػترؾ المفظػػػي
)الكجػك  كاليظػاأر أللفػاظ كتػاب  ق(478)ت  الػداموايياـ كتب الحسػيف بػف محمػد ل (6)(كاليظاأر

                                                           

 (59/ 1فق، المول العربيل كمساأمها كسيف العرب في كفمها) ج ل( ابف فارسل ال احبي1)
ل الم ترؾ المفظي (2)  (12في الحقؿ القرآيي )ص  عبد العاؿ سالـ مكـر
 (213زبراهيـ اييسل د لل األلفاظ )ص ييظر:  (3)

 (7ييظر: مقاتؿ بف سميماف البم يل الكجك  كاليظاأر في القرآف العظيـ) ص(4) 
  ( ييظر: المبردل ما اتفؽ لفظ، كا تمؼ معيا  مف القرآف المجيد لالمقدمل.5)
 (6-5)ص( ييظر: العسكرمل ت حيح الكجك  كاليظاأر 6)
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ا كتابنػػ ق(911) ت ككتػػب السػػيكطيل (1)يعتبػػر مػػف كبػػار عممػػاق القػػرف ال ػػامساهلل العزيػػز( كهػػك 
 عمػى يػديؾ بكمتػا "فاٍ ػدد: فيقكؿ عف كتاب، (معترؾ األقراف في م ترؾ القرآف) يحمؿ اسـ مستقفن 
 هػذا فٍرسػاف مػف لست - اهلل عمـ - ايي مع األقرافل رؾكمعت القرآف بإعجاز المسٌمى الكتاب هذا

 جميػػؿ يضػػميي اف رجػػاق المتقػػدميفل عمػػى تطف مػػت لكيػػي ال ػػأفل هػػذا فػػي يجػػكؿ مػػف ك  المٍيػػدافل
 .(2)"كسعهـ ما التجاكز حسف مف كيسعيي معهـل ا حتماؿ

الرجػؿ "  يكػكف : فػي اإلتقػاففيقػكؿ الم ػترؾ المفظػي مف المؤيديف لظػاهرة  السيكطي زف
ا كايػػرةل كفسػػر بعضػػهـ بػػأف المػػراد اف يػػرل المفػػظ الكاحػػد ا كػػؿ الفقػػ، حتػػى يػػرل لمقػػرآف كجكهنػػفقيهنػػ

 ل(3)يحتمؿ معايي متعددة فيحمم، عميها زذا كايت زير متضادةل ك  يقت ر ب، عمى معيػى كاحػد"
المتكاطأػل  فالكجك : المفظ الم ترؾ الذم يستعمؿ في عدة معافل اما كممل اليظاأر فتعيػي األلفػاظ

اك المترادفل فكؿ م ترؾ لفظي يحمػؿ فػي دا مػ، ترادفنػال زف المسػاف فػي القػرآف الكػريـ عمػى اربعػل 
اكج،: المول كالدعاق كالعضك المعركؼ كالاياق الحسفل كمعيػى هػذا اف المسػاف لػ، اربعػل كجػك  اك 

فالمسػاف مػع اربعل معاف فهك م ترؾ لفظػيل كهػك فػي يفػس الكقػت يممػؾ عػدة يظػاأر كمترادفػاتل 
ل يقػكؿ (4)المول يككف ترادفنا كهك مع الدعاق يككف ترادفنا اايينا كمػع الايػاق الحسػف يكػكف ترادفنػا االانػا

ََة } اإلماـ في تفسػير  ا يػل الكريمػل: جْ َِ ىْ  َوَو ُّ َ ٌْ  ل ََة ِي ََة رسَْلَذِ وْ َٕ ىْ  وََص ُّ َ وِيًّة ِوْؽقٍ  لَِكةنَ  ل  ?مهؿيى] {َٔ
ًمي ا.}اجمعيف الكتاب كاهؿ كاكلياأ، كمفأكت، تعالى اهلل جهل مف حسينا اياق{ ً ٍدؽو  ًلسافى } [50 {  عى
ٌيما الجميؿل الٌذكر هك{ ً ٍدؽو  ًلسافى }" كيقكؿ: .(5) ريفنا" رفيعنا  فيسػعدكال بػ،ل ليؤميػكا ذلػؾ تمٌيػى كا 

 هػػك الٌمسػػاف عمػػؿ كيقػػكؿ فػػي مكضػػع آ ػػر: "ألفٌ  .(6)كرحمػػل"  يػػرنا ب ػػفتهـ فيػػزاد عميػػ،ل كي ػػمكا
 الٌ ػػػػالحل اعمالػػػػ، رافػػػػع هػػػػك لسػػػػاي، عمػػػػى الٌطيػػػب كالكمػػػػـ الٌ ػػػػدرل فػػػػي الػػػػذم الٌطيػػػػب الكمػػػػـ افػػػعر 

 حيث يقكؿ: "كقد حد  اهؿ األ كؿ بأيػ، المفػظ الكاحػد ا فا فن كيضع السيكطي حدن . (7)باألركاف"

                                                           

("عمػػـ الكجػػك  كاليظػػاأر هػػك مػػف فػػركع عمػػـ التفسػػيرل كمعيػػا  اف تكػػكف الكممػػل الكاحػػدة ذكػػرت فػػي مكاضػػع مػػف 1)
 .القرآف عمى لفظ كاحدل كاريد بها في كؿ مكاف معيى زير ا  ر"

 (22ص )ييظر: الداموايي الحسيف بف محمدل ز فح الكجك  كاليظاأر
 (388/ 1القرآف كييسم ى زعجاز القرآف كمعترؾ األقراف ) ج ( السيكطيل معترؾ األقراف في زعجاز2)
 (185/ 10)ج في عمـك القرآف ( السيكطيل اإلتقاف3)

 (149ييظر: احمد م تار عمرل عمـ الد لل )ص  (4)
 (272/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)

 (395/ 2) ج الم در السابؽ(6) 
 (488/ 2) ج ر يفس،الم د (7)
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 افاػػل ك"لم ميػػؿ ل(1) الػػداؿ عمػػى معييػػيف م تمفػػيف فػػأكار د لػػل عمػػى السػػكاق عيػػد اهػػؿ تمػػؾ الموػػل"
 : معياها كي تمؼ لفظها يستكم كاحدة قافيلو  عمى بياتا

كب ػٍرب جمػع كالاػايي ال ػمس زيركب: األكؿ فالويري  جمػع كالاالػث المممػكقة العظيمػل الػد ٍلك كهػك: زى
 ل كهذا يضيؼ مركيل كاتساع لمول كيضفي عميها لمسل جماليل.(2)المي فضل الًكهىاد كهي: زرب

 أنواع المشترك المفظي

 االشتراك المطمق:

  زذ زف جميػػع (3)المفػػظ الم ػػترؾ فػػي جميػػع معاييػػ،"يق ػػد با  ػػتراؾ المطمػػؽ:" اسػػتعماؿ     
عمػػاؿ الم ػػترؾ المفظػػي فػػي جميػػع معاييػػ، مػػا لػػـ يكػػف  المعػػايي المحتممػػل لمقػػرآف الكػػريـ مػػراد ل كا 
ممتيعنا الجمع بيف مدلك ت تمؾ المعػايي كهػي ظػاهرة مكجػكدة فػي كتػب التفسػير بمسػميات ا ػرل 

كهػػذا يػػدلؿ اف  لػػدرر يكػػرر كممػػل )كيحتمػػؿ( كايػػرنالكػػالمحتمفت الموكيػػلل كاإلمػػاـ فػػي تفسػػير  درج ا
اإلماـ يترؾ مساحل مػف التأكيػؿ المعبػر عػف الػد  ت بػإيراد األدلػل عمػى كػؿ مػا يقػكؿل ففػي قػكؿ 

ٌَ }الحؽ سبحاي،: ة َػةِدِي َّ ةَواُت  َداَيخِ  َية ذِي ًَ رُْض  الكه
َ
ةٌل  َربهَك  إِنه  َرب َك  َمةءَ  َية إِّله  َواْْل ٕه ة َذ ًَ ِ  {ؿِيؽُ يُ  ل

{ يحتمؿ ككف ايفسهـ المطيفل في اليار قبؿ يقكؿ: " [107 ?ِْد] ا دىامىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي زف }مى
مجػػػػيق القيامػػػػل كايفطػػػػار السػػػػماق كتبػػػػدؿ األرض كبعاػػػػرة مػػػػا فػػػػي القبػػػػكر كا سػػػػتاياق حالػػػػل الرقػػػػدة 

حالل العػرض كالحسػاب كال عقلل كيحتمؿ اف المراد بالسماكات سقكؼ اليار كدركاتها كا ستاياق 
اك حالػػػل عقكبػػػل ا سػػػتهزاقل كيحتمػػػؿ اف المػػػراد ببقػػػاق السػػػماكات كاألرض بقػػػاق اجزاأهمػػػا   بقػػػاق 

                                                           

 (292/ 1( السيكطيل المزهر في عمـك المول كايكاعها ) ج1)
  (298 -297 /1) ج الم در السابؽ (2)

 (6ييظر: ال ميؿ بف احمد الفراهيدمل الديكاف ) ص 
 (1/46ييظر: محمد ال ضرمل ا كؿ الفق، ) ج (3)

     الَيـــــــوى َدَواعـــــــي مـــــــن قمبـــــــي ويـــــــ َ  يـــــــا
 

 الُغــــــــــــروبْ  عنــــــــــــد الجيــــــــــــرانُ  َرَحــــــــــــل إذْ  
 
 

 
 

 
 

 
    

ــــــــــــــي أتبعــــــــــــــُتيم ــــــــــــــد َطْرف ــــــــــــــوا وق     َأْزَمُع
 

ــــــــــــي   ودمــــــــــــعُ   ــــــــــــْيضِ  عين ــــــــــــروبْ  كَف  الُغ
 

 
 

 

ــــــــــــــــاُنواْ  ــــــــــــــــييم ك ــــــــــــــــة وف  َحــــــــــــــــر ة َطْفم
 

ـــــــــل عـــــــــن تفتـــــــــر  ـــــــــ أقـــــــــاحي ِمْث  ُروبْ الُغ
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ل ككمػا قػاؿ (1)" تأليفهما ك  د لل عمى فياق األجػزاق المتف ػيل بعػد الكجػكد كا سػتاياق حالػل الػدييا
 دكف كجكههػػػا بعػػػضو  زلػػػى اهػػػامعي  ػػػرؼي  ألحػػػد يكػػػف لػػػـ كجكهنػػػال احتممػػػت زذا كالكممػػػل الطبػػػرم:"
ل ل ام زير جاأز يقؿ التي هي األزمب في اسػتعماؿ العػرب (2)لها" التسميـ يجب بحجل ز  بعضو

الٌمفظػي  الم ػترؾ عمػى كايػرة امامػل( الػدرر درج) عف معيى زلى زير  ز  بحجل التسػميـ بهػال كفػي
ٌيمػػػا الم ػػػطمحل هػػػذا اإلمػػػاـ يسػػػتعمؿ المطمػػػؽل دكف اف  عيػػػ، يتحػػػٌدث الػػػذم لٌمفػػػظا بػػػذكر يكتفػػػي كا 

جْلههة}: سػػبحاي، قكلػػ، فػػي :ذلػػؾ كمػػف الم تمفػػلل معاييػػ، كيػػكرد ـَ ٍْ
َ
ٌَ  لََعَ  فَد ِيهه ْا اَّله هه ًُ وَ ا َّ ـً  {رِْصهه

: الموػػل  كفػي المكتػافل كهػػك الطػاعكفل: كقيػؿ ل"العػذاب(: "الٌرجػػز) ك: يقػكؿ اإلمػاـ [59?ابلقههؿة]
ٌيمػا زيػػر مرضػٌيل لمعيػى اسػـ  اهلل اهمكػػ،: قيػؿ اهلل سػػ ط فػي مػات زذا ألٌف اإليسػػاف رجػزنا  كػػاف كا 

ذا كدٌمر ل  اهلل زضػب هيػا الرجػز فػي ل كا تمفػكا(3)بػ،" كاسػتأار اهلل تكفٌػا : قيػؿ مرضات، في مات كا 
نْ } :سػػبحاي، قكلػػ، فػػي( الطٌػػكاؼ) عػػف كفمػػ، ل كفػػي(4) اهمكهػػـ تعػػالى اـ طػػاعكف

َ
ِههؿا أ ّّ  ثَحْههِتَ  ََ

ةنِفِيَ  ُّ : فقػاؿ معػاف افاػل لػ، افٌ  ذكػر اػـٌ  الػٌدكراف(ل مػف قريػب كاؼ")الطٌػ: قػاؿ [125?ابلقؿة] {لِو
 كالٌتعهٌػػد العكػػكؼل زيػػر كهػػي كالٌسػػياحل الم ػػركعل المعهػػكد الطػػكاؼ :معػػاف افاػػل يحتمػػؿ "كههيػػا
ـٍ  طىٌكافيػػػكفى : }تعػػػالى اهلل قػػػاؿ طاأفنػػػال ال ػػػادـ سػػػٌمي كميػػػ، مىػػػٍيكي  مػػػف قريػػػب كالػػػبعض ل[58:اليػػػكر{ ]عى

كلػػػ، )ههيػػػا( ام فػػػي السػػػياؽ القرآيػػػي حيػػػث ذكػػػر: الطػػػكاؼ الم ػػػركع كاإلمػػػاـ يؤكػػػد بق ل(5)بعػػػض"
 يػأتي( اإلؿٌ )يكضح اإلمػاـ اف  .كالسياحل كهي زير العككؼ كالتعهد عمى  دمل البيت -المعهكد
ا م تمفل بمعاف ذكرهػا اإلمػاـ عبػد القػاهر  كقػد كربكبٌيتػ،ل اهلل كاسػـ كالٌذٌمػل كالعهد القرابل: هي ايضن

ْا ّل}: فسير  قكل، سبحاي،ت ااياق في الجرجايي حً  َوّل إِّلًّ  ذِيُسىْ  يَؿُْرُج  لكؿٌ  كاست هد[ 8?اتلْبح] {ذِيه
 :حٌساف قاؿ القرابلل: "اإلٌؿ": فقاؿ يار ل اك  عر  العربل كفـ مف ب اهد معيى

                                                           

 (985/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (315/ 1الطبرمل تفسير جامع البيافل تحقيؽ  اكر ) ج (2)
 (163 -1/162عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (363/ 1ج) التفسير في المحيط ييظر: ابك حياف األيدلسيل البحر  (4)

 (240/ 1) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ (5) 
 ( 242حساف بف اابتل الديكاف  )ص  (6)

 قــــــــــــريشٍ  مـــــــــــنْ  إلّـــــــــــكَ  إنّ  ِلَعْمـــــــــــُركَ 
 

ــــــــــإلِّ   ــــــــــامِ  رَْألِ  مــــــــــنْ  الّســــــــــقبِ  َك  (6)الّنَع
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 ي ػػرج لػػـ هػػذا زفٌ  كيحكػػـ: الٌ ػػٌديؽ بكػػر ابػػك قػػاؿ كربكبٌيتػػ،ل اهلل اسػػـ: كاإلؿٌ  .كالٌذٌمػػل العهػػد: كاإلؿٌ 
ُ }. كفػػي تفسػػير اإلمػػاـ كتكضػػيح، معػايي كممػػل ) كحفػػدة( فػػي قكلػػ، سػػبحاي،:(1)زؿ" مػف ههَن  َواَّلله َٕ  َص

ٌْ  هَُسىْ  جُْفِكُسىْ  ِي
َ
ْزَواًصة خ

َ
َن  أ َٕ ٌْ  هَُسىْ  وََص ْزَواِصُسىْ  ِي

َ
ٌَ  َوَرَزقَُسهىْ  َؽةً وََظَفه ثَجِيَ  أ ّيَِجهةتِ  ِيه ُه  اه

نِ  َِ فَجِةبْلَة
َ
َُهْنَ  أ هِخ  يُْؤِي ًَ ْٕ ِ ِ  َوبَِ هىْ  اَّلله يػذكر اإلمػاـ الم ػرؾ المفظػي  [72 ?اجلعهن] {يَْسُفهُؿونَ  ُِ

 عممػ،ل عمػى كالػد  اعػاف قػد مػا كالحفػدة ال ػوار البيػكف: قػاؿ عبػاس لكممل)حفدة( يقفن عػف: "ابػف
 .(2)ال دىـ": كقيؿ األك دل اك د الحفدة: كقيؿ األ تافل كالحفدة ك داأل البيكف: مسعكد ابف كقاؿ

 األ داد:

هػذا "عػف مفهػـك التضػاد :ابف األيبارم يقكؿ اما عف الم ترؾ المفظي كعفقت، بالتضادل       
التػي تكقعهػا العػرب عمػى المعػايي المتضػادةل فيكػكف الحػرؼ ميهػا  (األلفػاظ)كتابي ذكر الحػركؼ 

مػػف سػػيف العػػرًب فػػي األسػػماق اف ييسىػػمفكا المتضػػاد يف باسػػـو " زف ل(3)" معييػػيف م تمفػػيفعػػف  امؤدينػػ
ٍكف لألبيض ٍكف لألسكد كالجى قاؿ: كايكػرى يػاسه هػذا المػذهىب كاف العػربى تػأتي باسػـ ل كاحد يحك الجى

ُوا ا}الحػؽ سػبحاي،:  . كفي قػكؿ(4)كاحد ل يق كضد  "
َ
ة َرأ ًه َ وا اجلهَؽاَيَح ل رَس 

َ
ْى َوأ ُّ ََ َؾاَب َوقُِِضَ ثَحْه َٕ هْ

ْنَ  ًُ وَ ْْ ْى َّل ُح ُِ ٍِ َو ا [54 ?يْنف] {ثِةهْقِْك ٌْ }: كقكل، سبحاي، ايضن َل َوَي ْْ رَسه اهَْق
َ
ٌْ أ اٌء ِيَُْسْى َي َْ َق

ةرِ  َّ يِْن وََقةرٌِب ثِةجله
َْ ُمْكَذْؼٍف ثِةلوه ُِ  ٌْ َؿ ثُِِ َوَي َّ ؽ] {َص ( مف الفاظ األضداكممل  [10 ?الٔؿ  د:)اسر 

ػلى{ عيػد اٌكؿ لحظػل "اإلمػاـ:  يكضػح يقاؿ: اسررت الحديث كتمت، كاسررت، اظهرت،ل كا الي دامى }كىاىسىػرف
ـٌ يعترفػكف كيتفعبػكف" ـٌ الحسػرة مػف بعػد كمػا يحمفػكف كيجحػدكف اػ ا
ػلى{ فػي اٌكؿ ل (5) كا الي دامى }كىاىسىػرف

سػػػػت فى بالميػػػػؿ كسػػػػرب مٌمػػػػف اسػػػػٌر القػػػػكؿ اك جهػػػػر اك مػػػػف ا ". (6)امػػػػرهـل كحسػػػػرتهـ بعػػػػد ذلػػػػؾ"
ٌَ } ل كيقكؿ اإلماـ في تفسير  ا يل الكريمػل:(7)باليهار" ِي َ ْنَ  اَّله ُْ ىْ  َح ُّ جه

َ
ِّهىْ  ُماَلقُْ خ ِ هىْ  َرّب ُّ جه

َ
 إحَِلْهُِ  َوخ

ْنَ  ُٕ ٍّة}: كقكلػ، كيسػتيقيكفل يعممػكف [46 ?ابلقؿة] {َراِص
َ
َّة َوخ ََ نْ  َّ

َ
ٌْ  أ ـَ  هَ ِض ْٕ ٌّ ] {اَّللَ  ُج  ل[12?اجله

ّّنِ  َََُْخ َّ  إِّّنِ }ك
َ
ُْ  ُمالقٍ  خ  اليقػيف معيػى عمػى يطمػؽ األضػداد مػف كالظػفٌ  .[20?احلةّقهح] {ِظكهةبَِي

                                                           

 (749/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (1077/ 3درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (1)ص األضدادل مقدمل الكتاب لمحمد بف القاسـ لابف ا يبارم (3)
 (60سل ال احبي في فق، المول العربيل كمساأمها كسيف العرب في كفمها )ص ابف فار  (4)
 (823/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)

 (484/ 2) ج السابؽ الم در(6) 
 (149/ 2) ج الم در يفس، (7)
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 احػػػػػد زلػػػػػى كالميػػػػػؿ قمػػػػػيفن  ال ػػػػػؾٌ  مجػػػػػاكزة كهػػػػػك الحسػػػػػبافل معيػػػػػى عمػػػػػى كيطمػػػػػؽ العمػػػػػـل كحقيقػػػػػل
األضػػػداد يتجمٌػػػى فػػػي احتػػػكاق المفظػػػل الكاحػػػدة عمػػػى معييػػػيف م ػػػتركيف فػػػي اليطػػػؽ ك  ل(1)اليقيضػػػيف"
  التعبير. في كا تساع المفظيل الاركة يمكٌ  في كهذا يسهـل تبايياف في الد للكلكيهما م

 االشتراك بين الحقيقة والمجاز:

ػػػػا الٌموػػػػات كتطػػػػكر األلفػػػػاظ تػػػػدا ؿ اسػػػػاس عمػػػػى ظػػػػاهرة الم ػػػػترؾ المفظػػػػي زٌمػػػػا تػػػػأتي      م   كا 
ييبوػػي ا  يكػػكف  اتفػػاؽ الم فظػػيف كا ػػتفؼ المعييػػيف":سػػيد  ابػػف المجػػازم اك كمػػا بػػيف لفسػػتعماؿ

ـٌ  ا فػػػي الكضػػػع ك  ا ػػػفن ق ػػػدن  كلكي ػػػ، مػػػف لوػػػات تػػػدا مت اك اف تكػػػكف لفظػػػل تسػػػتعمؿ لمعيػػػى اػػػ
 الم ػػترؾ كقػػكع اسػػباب احػػد المجػػاز كقػػد يكػػكفل (2)"تسػػتعار ل ػػيق فتكاػػر كتسػػير بميزلػػل األ ػػؿ

ػا المعييػػيف احػد يكػػكف بػأف المفظػي  جػػازالم يسػى اػػـ المجػاز بطريػؽ ا  ػػر عػف األ ػػؿ فػي متفرعن
ل كضعنا اكارل اك م تمفتيف لحقيقتيف المكضكعل المفظل ل يذكر ال ككايي: "كهكالكقت بمركر  اك ن
 ألف  (3)بالمجاز" زير  كعمى بالحقيقلل ال يق عمى يدؿ ما: بالكضع كذلؾل ف رج هما حيث مف

 لكػف زليهػال فػظالم فييقػؿ فيهػال كالتكسػع تطكر  عف ي أ زيما المفظ بها يرتبط التي المجازيل المعايي
 المعيػار زلػى يمجػأ معاييهػال كتتعػد د كالهجػاقل اليطؽ يٍفس تممؾ الم فظي الم ترؾ كًممات كايت زذا

ذا الد ليل  ام ػا مستقم لل كًممل ميهيما كف   ألف   م كمل  فميس المعيىييف بيف د لي ل عفقل تكجد لـ كا 
 فػػالمفظ .المجػػاز طريػػؽ عػػف اك رت عبػػر الػػزمفتطػػك   كاحػػدة كممػػل فهيمػػا عفقػػل كم ػػابهل كجػػدت زذا

 كالم ػترؾ .الم ػترؾ باسـ كم  ك ل كميقكلل مستعارة: اقساـ افال م تمفل معاف عمى المطمؽ
 عيػ، يقػؿ اػـ المسػمييفل احد استحق، اي، عمى   لممعيييف م تركنا األكؿ بالكضع كضع الذم هك
َٕ }سبحاي،:  .  ففي قكل،(4) زير  زلى ْا يَة ُم ُ ْن قَةل

َ
ْو أ
َ
ُجُؽ آثَةُؤٍَهة أ ْٕ ْن َجَْتَُك َية َح

َ
ُمُؿَك أ

ْ
َواَلدَُك دَأ

َ
يُْت أ
ٍَْخ احْلَوِيُى الؿهِميؽُ 

َ
اجِلَة َية نََنةُء إٍِهَك َْل َْ ْم

َ
َن ِِف أ َٕ اإلماـ با يل عمى معيى  يست هد ل[87 ?ِْد] {َجْف
ً ػػيدي{  يبػػيف اف معيػػى"بفزػػٌي:  ـي الر  ًمػػي هػػذا هػػك السػػفي، الجاهػػؿل فيست ػػهد  ففػػي قكلػػ، تعػػالى: }اٍلحى

ـُ اهَْمؿِيىُ }بقكل، تعالى:  ـِي َٕ
ٍَْخ اهْ

َ
ل ف رج بهذا مػف المعيػى الظػاهر زلػى [49?ادػةن] {ُذْق إٍِهَك خ

ـي الر ً يدي{ .(5)"المعيى المجازٌم في ا يتيف ًمي ىٍيتى اٍلحى  طاب  برم زيكارم كالورض مي، اف  }ًزي ؾى ألى

                                                           

 (161/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (4/173( ابف سيد ل الم  ص ) ج2)

 (57/ 1ال ككاييل زر اد الفحكؿ زلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األ كؿ ) ج (3)
 (87 -85ييظر: الوزاليل معيار العمـ في فف الميطؽ )ص (4)

 (18/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(5) 
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ما جاق ب، مف العمـ  كيس ركف مي،ل فالمعيى الظاهر هك الحمـ كالعقػؿ  قكـ  عيب ييكركف عمي،
امػا فػي  لالسػفي، الجاهػؿمعيى كالفهـ لكف المعيى المجازم ككضع، في هذ  ال يول يجعم، يأ ذ 

ْا}: قكؿ الحؽ سبحاي، ُٕ ي َِ
َ
َ  َوأ ْا َوَّل  َورَُقَْلُ  اَّلله ُٔ ََةَز ْا َت َت  َذَذْفَنوُ َِ واَواوْ  رِيُعُسىْ  َودَْؾ َ  إِنه  ِِبُ  اَّلله

 َٓ ٌَ  َي ةثِؿِي كيػـٍ }يبػيف اإلمػاـ:" [46 ?اْلٍفهةل] {الىه : كسػٌمـ عميػ، اهلل  ػٌمى  قػاؿ الٌي ػرل ريػح{ ًريحي
 الوضػب عيػد الٌ ػدر فػي األيفػاس تزايػد الػٌريح: كقيػؿل (1) بالػٌدبكر" عػاد كاهمكػت بالٌ ػبا "ي ػرت
 اسػتكفكها تيػازعكا فػإذا األعضاقل قٌكة في يديز  كذلؾ الٌ درل في قميفن  كاحتباسها ا هتماـل بطكؿ
  .(2) يق" ميها كالمسايفل لممطاعيل يبؽ كلـ التٌيازع جهل في

 المعنى في المفظي المشترك أثر

 :األثر الداللي

في  كمفظل ) قسكرة(    ؾ اف لمم ترؾ المفظي اار  في الد لل في تفسير القرآف الكريـل    
ة} قكلػ، سػبحاي،: ًَ ىْ  َذ ُّ َ ٌِ  ل َي، اتلهْؾلَِؿةِ  َٔ ًِ ْٕؿِ ىْ  ُي ُّ جه

َ
ٌْ  فَهؿهتْ  ، ُمْكهتََْفَِؿةٌ  سُلُهؿٌ  َلهد َرةٍ  ِيه َْ  {قَْكه

يػ، يايػر إف طريػؽ ا  ػتراؾل فعػفكمػا اف التعبيػر عػف المعيػى المػراد يتسػع  [51 - 49 ?اهًؽزؿ]
آيػػي قضػػايا د ليػػل مرتبطػػل فػػي عمكمهػػا بظػػكاهر لوكيػػل تياسػػب ظػػركؼ ا سػػتعماؿل كالتعبيػػر القر 

يها الرامي اك األسد اك أفقد فسر ب  لكايرنا ما ي تار مفردة معييل لها اكار مف د لل كمفظل قسكرة
ابمػغ  ػكرة  ترسػـ هػذ  المعػاييل كبهػذا (3)،ظفمػك  اكؿ الميػؿ  لرماة اك ا كات اليػاس اكاجماعل 

كير تكايفنا فػي لهؤ ق الذيف ييفركف مف مجرد  كت القرآف كما تيفر الحمر الكح يل فيزداد الت 
ػا عػف ابػف عٌبػاسل فيبيف اإلمػاـ ذلػؾ يقػفن الد لل }فىػر ٍت ًمػٍف قىٍسػكىرىةو{ قػاؿ: هػك ركػز الٌيػاس. ": ايضن

  .(4)"الٌرماة قاؿ سفياف: يعيي: حٌسهـ كا كاتهـ. كعف ابي هريرة قاؿ: األسد. كقاؿ ابف عٌباس:
نْ  َودَؿَْدُجهههْنَ }لػػػل: فػػػي تكضػػيح، د  -رضػػى اهلل عيهػػػا -يػػذكر اإلمػػػاـ حػػديث عاأ ػػػل 

َ
 أ

ٌه  ُِ بيػكفى : }الكريمل ا يل في قكل،  في عاأ ل : قالت[127 ?اهجكةء] {َتَِْمُعْ تىٍرزى ػكهيف   اىفٍ  كى {  تىٍيًكحي
 ما ييكحكا اف فيهكا كالجماؿ الماؿ قميمل تككف حتى حجر  في تككف التي يتيمت،ل عف احدكـ رزبل
 ماؿ لهف يكف لـ زذا عيهف رزبتهـ اجؿ مف بالقسط ز  اليساق يتامى مف كجمالها مالها في رزبكا

                                                           

 (461/2013/ 3لمسيد )ج ييظر الحديث: احمد بف حيبؿل ا (1)
 (737/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(2) 
 (339/ 10)ج التفسير في المحيط ييظر: ابك حياف األيدلسيل البحر (3)
 (1677/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)
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ػا. }عمػي مػذهب كهػك يتزكجهػا اف لمػكلي اف عمػى دليػؿ كفيػ، ال ػويرةل: كاليتيمػل كجماؿل  طىػابى  مى
بيػػكفى }ل كفػػي معيػػى قكلػػ، سػػبحاي،: (1)زاػػـ" زيػػر مػػف{ لىكيػػـٍ  تىٍرزى ػػكهيف   اىفٍ  كى يجػػكز معيػػى اإلقبػػاؿ { تىٍيًكحي

زبػػػػػكف فػػػػػي( اك )ترزبػػػػػكف عػػػػػف(ل كذكػػػػػر ابػػػػػف عا ػػػػػكر اف المعييػػػػػيف كمعيػػػػػى اإلعػػػػػراض ام: )تر 
 .(2)معييي،" في الم ترؾ استعماؿ حد عمى مق كديف تيكحكهف اف "كترزبكف مق كداف:

 القرآني: اإلعجاز في أثره

بمعيػػى  (قضػػىكممػػات  تعػػد مػػف الم ػػترؾ المفظػػي ماػػؿ: )كتػػاب اهلل جػػٌؿ ايػػاؤ   كردت فػػي     
ههة قََِضهه} :حػػتـل كقكلػػ، تعػػػػػالى َّ وَيْ ههَْْت  َٔ ًَ ْ  :كقضػػى بمعيػػى امػػر كقكلػػ، تعػػالى [42 ?الـمههؿ] {ال

انِيَن ِِف اهِْمَذةِب } ََة إَِل ثَِن إرِْسَ يْ ٌَ كقضػى بمعيػى  ػيع كقكلػ،  لل ام اعمميػاهـ[4 ?اْلرساء] {َوقَ
ٍَخ قَةٍض  فَةقِْي َية}تعالى: 

َ
كقضػى بمعيػى فػرغ يقػػاؿ لمميػت قضػى ام فػرغل كميػ،  [72 ?َُ] {أ

هٌ }تعػالى:  قكل، ى يه ُّ ُُ َوِيهَْ ٌ قََِض ًَنَْجه ى يه ُّ َْ ًِ وَيُِْ فَ َٔ  َ ُؽوا اَّلله َِ ْا َية ًَع ْؤِيََِي رَِصةٌل َوَؽقُ ًُ ْ ٌَ ال ِي
ْا َتجِْؽياًل  ُ ل ُؿ َوَية ثَؽه ِْ ـاب{]يَجَذ ا د  ت )قضػى(  .[23 ?اْلظ يقػكؿ اإلمػاـ فػي درج الػدرر مكضػحن

قيًضيى }"ات التي ترد فيها بقكل،:في اكار مف مكضع مع ا تفؼ سياؽ ا ي  حكـ امضي{ اأٍلىٍمري  كى
ُقههَْب  َجْفههِف  ِِف }"ل (4)كقضػػي" قػػٌدر{ كيتًػػبى }"ل كيقػػكؿ: (3)فػػيهـ" اهلل ْٕ ة َح َِ ههة ٌَ ْقههف] {قَ  [68 ?ي

ََة}"ل (5)حػكاأج" جمعػ، اليفسل قضيل: كالحاجل كاظهرهال امضاهال يْ ٌَ ْمؿَ  َذلَِك  إحَِلُِْ  َوقَ
َ
نه  اْْل

َ
 َداثِهؿَ  أ

ؤُ  ْعٌ  َّلءِ َِ ُُ ٍييا} [66 ?احلضؿ] {ُمْىجِِعيَ  َيْق قىضى  دابًػرى  اىف  }كالق ػلل ال ػأف{ اأٍلىٍمػرى  ذًلؾى }اكحييال{ كى
ٍييا}"ل (6)المقضٌي" لألمر برحمل{ مىٍقطيكعه  هؤي قً  قىضى يَْة}: كقكلػ، كاعمميػال اكحييػا{ كى ٌَ  ذلِهَك  إحَِلُِْ  َوقَ
ْمؿَ 
َ
[66?احلضؿ] {اْْل

ه فَإَِذا}"ل (7") ٌَ ََةِقهَمُسىْ  يُْذىْ قَ  كقػاؿ بميػىل متعٌبػداتكـ [200 ?ابلقهؿة] { َي
ػا"ل (8)ذبػاأحكـ": مجاهػد مىػٍيفً  اىي مى ػٍيتي سػػأؿ اأٍلىجى : كقػػاؿ مكسػى  قضػى األجمػيف امٌ : عبػاس ابػف قىضى

 اٌتمهمػػا: قػػاؿ مكسػػى  قضػػى األجمػػيف امٌ : جبريػػؿ سػػألت :قػػاؿ الٌسػػفـ عميػػ، اليبػػي اكارهمػػا كعػػف
                                                           

 ( 566/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1)
 (3/139/2494)جييظر الحديث: الب ارم 

  (214/ 5التحرير كالتيكير) ج لابف عا كر (2)
 (308/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (444/ 1الم در السابؽ ) ج (4)

 (139/ 2) ج الم در يفس،(5) 
 (176/ 2) ج يفس،الم در (6) 
 (200/ 2) جالم در يفس، (7) 
 (302/ 1الم در يفس، ) ج (8)
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ْمًؿا َِض قَ  ِإَوَذا} كاكممهمػا
َ
تمامػ، ال ػيق قطػع: كالقضػاق [117 ?ابلقؿة] {أ مضػاؤ  كا   مػف: ]قػاؿ ل كا 

 [الكامؿ

  . (1)" األداق بمعيى القضاق يككف كقد
يُْذىْ  فَإَِذا}: "الفػراغ: يذكر السيكطي عػدة اكجػ، لمكممػل      ٌَ ََ  قَ ل  [200 ?ابلقؿة] {ةِقَمُسىْ َي

ْمًؿا قََِض  إَِذا}: كاألمر
َ
ة أ ًَ ٌْ  َلُ  َحُقُْل  فَإِجه ىْ }: ل كاألجؿ[47 ?ًٔؿان آل] {َذَيُمْنُ  ُز ُّ َْ ًِ ٌْ  فَ  قََِض  َي

 ُُ ـاب] { ًَنَْجههه ـٍ  بىٍييًػػػي اأٍلىٍمػػري  لىقيًضػػػيى : }ل كالف ػػػؿ[23 ?اْلظههه بىٍيػػػيىكي : ل كالمضػػػي[58: األيعػػػاـ{ ]كى
ُ  حِلَْقِِضَ } ْمًؿا اَّلله

َ
ًّْل  ََكنَ  أ ُٕ ِّىْ  هَُقِِضَ }: ل كالهػفؾ[42 ?اْلٍفةل] {َيْف ىْ  إحَِلْ ُّ َصوُ

َ
ل [11 ?يهْنف] {أ

ة: }كالكجػكب ًه َ ْمؿُ  قُِِضَ  ل
َ
ُْٕقهَْب  َجْفهِف  ِِف  َظةَصهحً  إِّله }: ل كاإلبػراـ[22 ?إثهؿاِيى] {اْْل ة َح َِ هة ٌَ  {قَ

ْقف] ََة}: كاإلعػفـ [68 ?ي يْ ٌَ انِيَن إِ  ثَِن  إَِل  َوقَ ّله  َرب َك  َوقََِض }: ل كالك ػيل [4 ?اْلرساء] { رْسَ
َ
 خ

ُجُؽوا ْٕ   .(2)" . [23 ?اْلرساء] { إِيهةهُ  إِّله  َت

    الفقيي: الحكم في األثر

 معييػػػيف بػػػيف م ػػػتركنا كػػػاف فػػػإف فيػػػ،ل ييظػػػر م ػػػترؾ لفػػػظ السفػػػي ل اك الكتػػػاب فػػػي كرد زذا    
ف .بػػالحكـ المق ػػكد أليػػ، ال ػػرعي  المعيػػى عمػػى حممػػ، كجػػب  ػػرعيل كا  ػػر لوػػكمل احػػدهما  كا 

 هػذا عمػى يػدؿ بػدليؿل ميهػا كاحػد معيػى عمػى حممػ، كجػب لولل اكار اك معيييف بيف م تركنا كاف
ل لمعيى كضع لفظ: فاليكاح .الحمؿ : المفظػيف ضـ في، ألي، ذات،  العقد عمى زطفق، ف ح الضـ 

 البعض فظف   العقدل عمى زطفق، ا تيًهرى  كلكف: اايضن  الكطق عمى زطفق، كالقبكؿ ك ح   اإليجاب
 .(3)مجػاز العقػد كفػي حقيقػلل الػكطق فػي ايػ، ا  ػر الػبعض كظػف   زيػر ل فػي مجاز في، حقيقل اي،
اَلُق }: سبحاي، قكل، كفي ُه دَةنِ  اه ُْٕؿوٍف  فَإِْمَكةكٌ  َمؿه ًَ ِ وْ  ث

َ
 ييٍحمىؿي  .[229 ?ابلقؿة] {بِإِْظَكةنٍ  تََْسِيطٌ  أ

ػػؿي  ك  الزكجيػػلل الع ػػمل حمػػؿ كهػػك ال ػػرعيل  معيػػا عمػػى  حػػؿ هػػك الػػذم الموػػكم معيػػا  عمػػى ييٍحمى
ْا ِإَونْ }يقكؿ اإلماـ في تفسػير ا يػل الكريمػل:" .مطمقنا القيد ُم ـَ اَلَق  َٔ ُه َ  فَهإِنه  اه ٌٓ  اَّلله ًِي وِهيىٌ  َقه َٔ} 

                                                           

  (232/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (19/ 1)جديكاف الهذلييفييظر:  عراق الهذلييفل ذؤيب الهذلي ل  يبالبيت أل

 (139 /3ييظر: السيكطيل معترؾ األقراف في زعجاز القرآف ) ج (2)
 (1/239ييظر: محمد بكر زسماعيؿل دراسات في عمـك القرآف) ج(3) 

 قَ ـــــــــــــاُىما َمْســـــــــــــرودتان وعمييمـــــــــــــا
 

 ُتب ــــــــــــــــعُ  الّســــــــــــــــواب ِ  َصـــــــــــــــنعُ  أو داودُ  
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 عػف ركم هكػذا لباأيػل تطميقػل كقعػت اإليػفق مػٌدة ايقضػاق زلػى الفػيق تػرؾ يعيػي [227 ?ابلقؿة]
 ألفٌ  القاضػي  بقضػاق الفرقػل هػذ  تتعمٌػؽ ك  عمػرل كابػف عٌبػاس كابف اابت بف كزيد كعميٌ  عاماف
 الٌت ميػل(: الطٌػفؽ)ك .الق ػد(: العػـز)ك .كالعٌيػل الٌمعػاف فرقػل ب ػفؼ بحكمػ،ل متعمٌػؽ زير ابتداق 

ٌيمػػا .كالٌتسػػريح  ل كقكلػػ،(1)كالحامػػؿ" لحػػاأضكا بهػػال م ػػتٌص  يعػػت هػػذا ألفٌ  طػػالؽ : لممػػراة يقػػاؿ كا 
نْ }: سبحاي،

َ
ْا َوأ ًُ رِي

َ
اَلةَ  أ ْهُ  الىه ُق َْ  َواته ُِ ِي َو ونَ  إحَِلُِْ  اَّله  ال فة عمى ييٍحمىؿي  [.72 ?اْلٍٕةم] { حُترَْشُ

ػػؿي  ك  العبػػادة كهػػي ال ػػرعيل بمعياهػػا  حمػػؿ فػػي كالسػػبب .الػػدعاق كهػػك الموػػكمل معياهػػا عمػػى ييٍحمى
 الموػكم معيا  عف المفظ هذا يقؿ لما ال ارع اف   هك الموكمل   فحيا  ط معيا  عمى الم ترؾ

 الد لػل متعػي ف ال ػارع عيػٍرؼً  فػي المفػظ كػافل فيػ، اسػتعمم، الػذم ال ػرعي ا  طفحي معيا  زلى
وهَقههةُت } :فػػي ا يػػل الكريمػػل" القػػرق" كلفػػظ .زليػػ، الم ػػير فيجػػب لػػ،ل ال ػػارع كضػػع، مػػا عمػػى َُ ًُ ْ  َوال

 ٌَ بهْى ٌه  َحََتَ ِّ جُْفِك
َ
 يكػكف اف مػف زذنا بيػد   فػف لوػكيفل معييػيف يحتمؿ. [228 ?ابلقؿة] {قُُؿوءٍ  زاََلزَحَ  ثِد

ما الحيضل زما: التعييف عمى مرادنا المعيييف احد  المجتهػد ل كعمػى(2)األضػداد مػف كهك .الطفٍهر كا 
 كػؿ كجػاق مػذهبيفل مػىع ميػ، المػراد فػي الفقهػاق ا تمػؼ ميػ،  كلهػذا المػراد لمعرفػل جهد  يبذؿ اف

ػا اف الحػيض اكلػى مػف الطهػر:" بأد لل فريؽ كقو } متساكيلل يبػيف اإلمػاـ مرجحن  اقػراقل: يقػؿ كلػـ{ قيػري
 فيػ،( مػف: )كقيػؿ كايػرةل قػركق فتجتمػع اقػراقل افاػل تتػرٌبص مػيهفٌ  مطٌمقػل كػؿٌ  زذ المطٌمقاتل لذكر
 قػػرقنال الحػػيض يسػػٌمي مػػف عػػربال مػػف: العػػفق بػػف عمػػرك ابػػك قػػاؿ .قػػركق مػػف افاػػل: ام مقػػٌدرل
 افٌ  زيػػر قػػرقنال الحػػيض  مػػع الطهػػر فيسػػٌمي يجمعهمػػا مػػف كمػػيهـ قػػرقنال الٌطهػػر يسػػٌمي مػػف كمػػيهـ
 .(3)" .كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى اليبيٌ  لول لككي،  اكلى الحيض

 عمل المشترك المفظي

عم ل  -المجازعم ل  عم ل تعدد األ ؿ ا  تقاقي عمؿ الم ترؾ المفظي عمى اليحك التالي:
 -استعماؿ الم تؽ في زير كجهػ، عم ل -عم ل تعدد معايي األ ؿ الكاحد -تعدد كظاأؼ األدكات

  .(4)عم ل ا يتماق ألجزاق م تمفل

                                                           

 (395/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (382السجستاييل زريب القرآف )ص ييظر:  (2)
 (324/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)
 (216لعزيز كالكاركرمل الم ترؾ الم فظٌي كدكر الس ياؽ في، ) ص ييظر: عبدا (4)
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 :  تعدد األصل االشتقاقيِّ

معػػػػايي المفػػػػردة الم ػػػػتركل فػػػػي ا يتػػػػيف ترجػػػػع زلػػػػى ا ػػػػميف ا ػػػػتقاقييف ال يعيػػػػي هػػػػذا اف
ل ييقسػػـ األ ػػؿ ا ك م تمفػػيفل  ل كاأل ػػؿ الفعمػػيف  ػػتقاقيف زلػػى افاػػل ايػػكاعل هػػي: األ ػػؿ ا سػػميف

 كا ؿ الجمع.

 تعدد األصل االسمّي: 

ِىيًّة}: ت، قكؿ الحؽ سبحاي،امام  مف     َٔ يُِْ َولَْى يَُسٌ َصجهةًرا  اِدَ َْ ِ ا ث كقكل،  [14 ?مؿيى] {َوَبؿًّ
ِ َيهة ُدْيه} سبحاي،: وَيُْسْى َويُْؽ اهَِْبّ َٔ كممتػاف لهمػا فػي ا يتػيف  [96 ?اهًةاهؽة] {ُذْى ُظُؿًيهةوَُظّؿَِم 

ػدفل  ػار لهمػا ال  ػكؿ يفسػ، ا لكي هما عف طريؽ ال   ػٍيدي }ل يقػكؿ اإلمػاـ: "معيياف م تمفاف تمامن   ى
هْت }ففػي قػكؿ الحػؽ سػبحاي،:  .(1)زيػر " اك الٌمحػـ مأككؿ متكٌح نا جيس، كاف ما كؿٌ {: اٍلبىر   َذَجَُصَ

ٍَُت وَ  ٌ ُص َٔ ُؿونَ ثُِِ  ُٕ ْى َّل يَْن ْ }كقكل،:  [11 ?اهقىه] {ُِ ُؿوا ّه َه ًَُجة فَة  ل[6 ?اهًةاؽة] {ِإَون ُلَُذْى ُص
ييب)زف  الم ترؾ  جاق بمعيػى البعػد فػي ا يػل األكلػىل كبمعيػى الجيابػل ضػد الط هػارة فػي ا يػل  (جي

عبػػارتيف الس ػػابقتيف لهػػذ  الا ايي ػػلل كيػػدرؾ هػػذا الفػػرؽ مػػف  ػػفؿ الس ػػياؽل ففػػي ا يػػل األكلػػى يجػػد ال
هيا. كمها تمٌاؿ الس ياؽ الػذم يحػدد  {فب رت}قٌ ي، ام تابعي،ل كمعها كممل  أل ت،الجزأي ل قالت 

يب)معيى البعدل كتككف  ٍيػبي  (جي ػا فػي ا يػل الا اييػلل فيجػد  لهيػا مػأ كذة مػف األ ػؿ ا سػمي  جى ام 
ح المعيػى الا ػايي  {فتيممػكا}ك {فػاطهركا}ك {فازتسػمكا}ك {زذا قمػتـ زلػى ال ػفة}سياؽ العبارات  تػرج 

ييبى )كهك معيى الجيابل كهي كممل م تقل مف األ ؿ  (: الوسػؿ)"ك ل يقكؿ اإلماـ:(2)اك اجيب  (جى
 بكػػؿٌ  بالوسػػؿ الكجػػكب لسػػقط{ مػػاقن  تىًجػػديكا فىمىػػـٍ : }قكلػػ، فمػػك  الكضػػكقل  اعضػػاق عمػػى المػػاق زمػػرار

ييبنا كى } ل(3" )(مع) بمعيى{  ًزلىى}ماأعل ك  يعتنا كاف زذا كجمع كاحد( الجيب)ك مجيييفل ك : ام{ جي
 .(4)جيب" كقكـ جيبل كامراة جيبل رجؿ: يقاؿ  سـل

 تعدد األصل الفعمي:

َُْن }امػػا تعػػدد األ ػػؿ الفعمػػي مػػف تعػػدد األ ػػؿ ا  ػػتقاقي فػػي ماػػؿ قكلػػ، سػػبحاي،:     يُههَؾِّبِ
ََةءُزْى َويَْكَذْعُيَْن نَِكةءُزىْ  بْ

َ
ن يَْْضِهَب َيهَسالً }كقكلػ،:  [49 ?ابلقؿة] {خ

َ
َ َّل يَْكهَذْعِي أ  {إِنه اَّلله

                                                           

 (585/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 ( ل مادة جيب2/202) جل الم باح الميير في زريب ال رح الكبير ( ييظر: الفيكمي الحمكم ل2)

 (654/ 2) ج كالسكر ا م سيرتف في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (3)
 (491/ 1) ج الم در السابؽ(4) 
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فقد جاق في ا يل األكلى بمعيى الحياة م تؽ مػف  ( يستحي)فالم فظ الم ترؾ هيا ل [26 ?ابلقؿة]
 {ايجييػػػػػاكـ مػػػػػف آؿ فرعػػػػػكف}يحيػػػػػيل ام ابقػػػػػا  حي ػػػػػال كهػػػػػذا المعيػػػػػى تكضػػػػػح، العبػػػػػارات  (احيػػػػػا)
فكمهػػا كمػػا تػػرل تما ػػؿ سػػياؽ الػػي ص الػػذم يػػرجح هػػذا  (بػػفق)كلفػػظ { حكف ابيػػاقكـيػػذب  { }يسػكمكيكـ}

فػي ا يػل الا ايي ػل الػذم ك  (يستحي)المعيىل ككذلؾ  يول هذا الفعؿ تدؿ عمى الت عدم  ففان لمفظ 
ػػ ا. كقػػد جػػاقت  ػػيوت، بمعيػػى الحيػػاقل كهػػي م ػػتقل مػػف الفعػػؿ حيػػٌي: حيػػاقن كهػػي ضػػد يػػأتي  زمن
بهذا المعيى في  (يستحي)فمبا ةل كهذا المعيى يفهـ مف سياؽ آيل ا رل كرد فيها لفظ الجراة كال

ُ َّل }قكل، تعالى:  نِِكَي حِلَهِؽيٍر إِنه َذهُِسهْى ََكَن يُهْؤذِي اجلههِبه فَحَْكهَذْعِي ِيهَُسْى َواَّلله
ْ
َوَّل ُمْكَذأ
ٌَ احْلَهه ِّ  ـاب] {يَْكههَذْعِي ِيهه يػػل كاضػػح الد  لػػل اف  المػػراد بهػػذا الم فػػظ ل فسػػياؽ هػػذ  ا [53 ?اْلظهه

:  ل كماػػؿ قػػكؿم ػػتقل مػػف الحيػػاة ضػػد المػػكتل فهػػي (1)الحيػػاق زف  هػػذا المعيػػى مػػف قبيػػؿ "الي سػػفيف
 ل يقػكؿ اإلمػاـ: "ا سػتحياق(2)"المقابملل ألف  القرآف يزؿ بمول هؤ ق العربل كهك فف مف كفـ بػديع

ل يقضي، امتياع  :تعػالى اهلل عػف م بػرنا كسػٌمـ عميػ، اهلل  ػٌمى قاؿ ب،ل تعالى ك ف، كرد كقد الكـر
كػػريـل   حيػػيٌ  اهلل زفٌ : عٌبػػاس ابػػف كقػػاؿ ل(3)بيػػارم" يػػكرم احػػرؽ اف اسػػتحيي كايػػا يػػكرمل الٌ ػػيب"

ل (4)كحفظػػػ،" كتػػػدبير  زيجػػػاد  الحكمػػػل اقتضػػػت مػػػا ك ػػػؼ عػػػف ا متيػػػاع يقتضػػػي   ههيػػػا كالكػػػـر
يىٍسػػػتىٍحييكفى }كيقػػػكؿ:   لمكػػػاف العػػػذاب ا ػػػدٌ  كهػػػك ل ػػػدمتهٌفل رجػػػاق زيػػػااكـ حيػػػاة يسػػػتبقكف{ ـٍ ًيسػػػاقىكي  كى
ََهة}ل يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: (5)اكفػاق" بف ايامى كبقاأهفٌ  ضياعهفٌ  وُهىه إحَِلْ َِ ِّْى  ِ اٍ َْ  {َواهَْقهةنِوَِي ِْلِْػه

ـاب] ْى قَهِنِوُْنَ } [ل كيقكؿ سبحاي،:18 ?اْلظ ُِ ْو 
َ
ََة َبَيةدًة أ ُق

ْ
ة ثَأ َِ هؿ] {فََضةء الكممػل ل ف [4 ?افأْل

ل حيػث جػاقت بمعيػى القػكؿ ام الكػفـ الػذم ييطقػ، الم سػاف فػػي  (قاأػؿ) تعػدف مػف الم ػترؾ الم فظػي 
( يكضػػح قيػػؿ)ا يػػل األكلػػى كهػػي م ػػتقل مػػف قػػكؿ. كبمعيػػى القيػػؿ ام كقػػت الظ هيػػرة م ػػتقل مػػف 

 الٌيػػػكـ: قػػػاأمكفل كالقيمكلػػػل كهػػػـ: ام لمحػػػاؿل مضػػػمرة كاك: قػػػاًأميكفى { هيػػػـٍ  اىكٍ : }قكلػػػ، اإلمػػػاـ: " كفػػػي
  .(6)كقيمكلل" قاأمل اقيؿ قمت: تقكؿ الٌيهارل ي ؼ في كا ستراحل

                                                           

 ل مادة حيا( 211/ 14( ييظر: ابف ميظكرل لساف العرب )ج1)
 (1/33( اليسفيل مدارؾ التيزيؿ كحقاأؽ التأكيؿ) ج2)

 .مكضكع كالحديث ل(8039) الفردكس مسيد كالديمميل ل(110/ 3) ج الكامؿ عدمل ابف ييظر الحديث:(3) 

 (125/ 1د القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعب (4)
 (152/ 1) ج الم در السابؽ (5)

 (642/ 1) ج الم در يفس،(6) 
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 :أصل الجمع

ا فػي ال  ػكؿ كالر سػـل كلكي ػ، يرجػع زلػى ا  ػتفؼ فػي يق د بهذا اف يككف الجمػع متطابقنػ    
َٔ }ل يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: معايي ا ؿ المفػرد َى اَّلل   َٕ جْ

َ
ٌَ خ ِي َٓ اَّله يقَِي َي هّؽِ ٌَ اجلهبِّيِهَي َوالّىِ ِّى ّيِه يْ

وَ
َؽاء َّ ُْْت }كفػي قكلػ،:  [69 ?اهجكةء] {َوالن  ًَ ْ ُْٕقَْب ال َؽاء إِذْ َظَْضَ َح َّ ْم ُلَُذْى ُم

َ
 ل[133 ?ابلقؿة] {أ

ل حيث است دـ في ا يل األكلى بمعيػى القتمػى فػي سػبيؿ اهلل كهػك { هداق}جاق الم ترؾ في لفظ 
المفرد  هيد. ام ا في ا يل الا ايي ػلل فقػد اسػت دـ بمعيػى حضػكر اك  ػهكدل جمع مأ كذ مف ا ؿ 

كهػػك جمػػع مػػأ كذ مػػف ا ػػؿ المفػػرد  ػػاهد. كيػػدؿف عمػػى المعيػػى األكؿ فػػي ا يػػل األكلػػى الكممػػات 
ػػالحيف. بييمػػا يػػدؿف عمػػى المعيػػى ا  ػػر فػػي ا يػػل الا ايي ػػلل  ػػديقيفل كػػذا ال   المجػػاكرة: الي بيػػيفل ال  

{ اسػػتعييكا بػػملهتكـل مػػات ماػػؿ: اداة ا سػػتفهاـ كحضػػكر المػػكتل يقػػكؿ اإلمػػاـ:كم ـٍ }كىايٍدعيكا  يػػهىداقىكي
ٌيما سٌمكا  هداق لػزعمهـ اٌيهػـ ي ػهدكف مػا قػدر لهػـ مػف ال يػر كال ػر فيقػدركف عمػى توييػر ل اك  كا 

ننِهه َ }ي ػػهدكيهـ عيػػد احتيػػاجهـ زلػػيهـ فيي ػػركيهـل كقكلػػ،:  َ َُ  ٌَ ْحهه
َ
عمػػى  [62?اهقىههه] {خ

ل كيقػػكؿ: "} يػػهىداقى{ "جمػػع  ػػهيد". ك ػػهادتهـ يػػكـ القيامػػل عمػػى الكفٌػػار بتكػػذيب األيبيػػاق (1)زعمهػػـ"
عمػػيهـ الٌسػػفـل لمػػا عػػاييك ل اك ابػػت عيػػدهـ بػػالكحيل اك عممػػك  باإل بػػار المتػػكاترل كقيػػؿ: حٌجػػل 

ٌيما  اركا كذلؾ   ألٌف كٌؿ يبٌي كاف يتمك " كىاىٍيتيـٍ  يهىداقي{ بما في ل}(2)عمى الياس عيد زجماعهـ. كا 
ِّيؽٌ }كتابكـ. كقيؿ: ايتـ عقفقل كقكل،:  َْ َمه ه ُِ َٓ َو ًْ ه هََْق الكه

َ
ْو خ
َ
ل ام: حاضػر بالعقػؿ [37?ق] {أ

ا د  ت الكممل في سياقات آيات كايرة ل كيقكؿ(3)كالهٌمل" َؽاءَ  ِيَُْسىْ  َوَيذهِؼؾَ } :مكضحن َّ  آل] {ُمه
}كىال فػػػهىداًق{ األأٌمػػػػل الػػػػذيف ي ػػػهدكف عمػػػػى قػػػػكمهـل اك  ل(4)يجتبػػػػيكـ بالٌ ػػػػهادة " [140 ?ًٔههههؿان

ػػ ٌيمػػا سػػٌمكا  ػػهداق  ألٌيهػػـ يبعاػػكف كاكداجهػػـ ت ػػ ب دمن ل (5)ا ي ػػهدكف"المقتكلػػكف فػػي سػػبيؿ اهللل كا 
ٌْ  َولَىْ } ىْ  يَُس ُّ َ َؽاءُ  ل َّ ىْ  إِّله  ُم ُّ جُْفُك

َ
دليؿ عمى اٌف حكـ المعاف زٌيما يجب عمى مف هك  [6 ?اجلْر] {خ

ا يتقػػػاؿ مػػػف ا ػػػؿ الكضػػػع زلػػػى امػػػا  .(6)يس ال ػػػهداق دكف المحػػػدكديف كالعبيػػػد كيحػػػكهـ "مػػػف جػػػ
ـٌ تقسػيم، لقسػميفل األك ؿ ميهمػا: عم ػل المجػاز فػي األسػماقل كااييهمػا عم ػل  الت كسع في المعيىل كتػ

 :المجاز في األفعاؿ
                                                           

 (122/ 1) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ  (1)
 (256/ 1) ج السابؽ الم در(2) 
 (417/ 1) ج يفس، الم در(3) 
 (438/ 1) ج فس،الم در ي(4) 
 (503/ 1) ج يفس، الم در(5) 
 (355/  2) الم در يفس،(6) 
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 عمة المجاز في األسماء:

ُذَن ثِة}يتبيف في قكؿ الحؽ سبحاي،:   
ُ
ِ َواجْلُُؿوَح قَِىةٌص َواْل ٌّ ٌه ثِةلّكِ ُذِن َوالّكِ

ُ
 ?اهًةاؽة] {ْل

ُذنٌ } ل كيقػكؿ سػبحاي،:[45
ُ
َْ أ ُِ ٌَ يُْؤُذوَن اجلهِبه َويُِقْلَُْن  ِي ُى اَّله ُّ . فالم ػترؾ جػاق [61اتلْبح{]َوِيَْ

ا ييقػػاؿ كهػك بمعيػػى اداة الس ػػمع فػػي ا يػل األكلػػىل كبمعيػػى الػذم يسػػتجيب لمػػ (اذف)هيػا فػػي الم فػػظ 
ل حيػػث يفحػػظ فػػي ا يػػل األكلػػى كركد الكممػػاتل  فػػي ا يػػل الا اييػػلل كهػػك فػػي هػػذا المعيػػى مجػػازم"

ح المعيى األكؿ (كالجركح ق اص) (الس ف بالس ف)ماؿ:  ام ا  لكم ها تما ؿ الس ياؽ المفوكم  الذم يرج 
ػمير(يػؤذكف)المعيى الا ايي في ا يل الا اييػلل فتػدل يا عميػ، الكممػل:  حيػث يتما ػؿ قػكلهـ ( هػك)ل كالض 

ل القابميػػل كا سػػتماع لمػػا ييقػػاؿ كهػػذا يفهػػـ مػػف  ػػمى اهلل عميػػ، كسػػمـ هيػػا فػػي يسػػبتهـ زلػػى الر سػػكؿ
ل ب يك ػػؼسػػياؽ الػػي صل كهػػذا مػػا  ًمػػٍيهيـي }يقػػكؿ اإلمػػاـ: "تػػدا ؿ المفوػػات اك لفسػػتعماؿ المجػػازم   كى

 اهلل  ػٌمى اهلل كيعيبػكف رسػكؿ بالكفر كيتكٌممكف الٌديف يطعيكف الميافقكف فكا{ الي ًبي   ييٍؤذيكفى  ال ًذيفى 
 اذف هػػػك فإٌيمػػػا عػػػذريا فسػػػيقبؿ عيػػػد ل كحمفيػػػا زليػػػ، اعتػػػذريا قكليػػػا بموػػػ، زف: كيقكلػػػكف كسػػػٌمـل عميػػػ،

ٌيمػا  كالمػتكٌمـ. تحقيػؽ زيػر مػف الٌت ػديؽ سػريع ا سػتماع سػريع كػاف مػف بهػذا يك ػؼ سامعلل كا 
ٍيػػرو  ايذيفي } اٌيػػ، اهلل سػػكيدل فبػػٌيف بػػف الحػػفس اك سػػكيد بػػف سجػػف الكممػػل بهػػذ   كرحمػػل ك ػػفح{  ى
 فػػػي الميػػػافقيف لي ػػػٌدؽ كفسػػػاد  ػػػرٌ  اذف كلػػػيس بالٌ ػػػدؽل لممػػػؤمييف كي ػػػهد اهلل ي بػػػر  بمػػػا يػػػؤمف

ُُ ?}يقكؿ الحػؽ سػبحاي، .(1)الكاذبل"  اعذارهـ ةَر َجَجةدُه َضَت اهُْمفه ْٔ
َ
َسِن َديٍْر أ ًَ ل [20 ?احلؽيهؽ] {َل

َهىَ }كيقكؿ سبحاي،:  َّ ةَر ٍَةَر َص ََةفَِقةِت َواهُْمفه ًُ ْ ََةفِقَِي َوال ًُ ْ َؽ اَّلل ال َٔ فإف  الم فظ كيف ار  [68 ?اتلْبح] {َو
ل حيػػث جػػاق فػػي ا يػػل األكلػػى بمعيػػى توطي ػػل البػػذكر كدفيهػػا فػػي  جمػػع كػػافر كهػػك م ػػترؾ لفظػػيف

راع. كفي ا يل الا ايي   ففػي  لل  جاق ليدؿ  عمى معيى الت وطي ل د لل مجازي ػلاألرضل ام بمعيى الزف
يبػػػيف اإلمػػػاـ قػػػكؿ الحػػػؽ سػػػبحاي،: ا يػػػل األكلػػػى توطي ػػػل لمبػػػذكر كفػػػي ا يػػػل الا ايي ػػػل توطي ػػػل لمحػػػؽل 

ػػبى }  يظػػرهـ كقمٌػػل العاجػػؿل بالٌسػػركر   ت ا ػػهـ المػػؤمييف اضػػداد: كقيػػؿ "الػػٌزٌراعل { اٍلكيفٌػػارى  اىٍعجى
َؾاٌب  اآْلِػَؿةِ  َويِف }كيتابع اإلماـ تكضػيح ا يػل: العكاقبل  في ٌَ  َوَيْغفَِؿةٌ  َمِؽيؽٌ  َٔ ِ  ِيه َْانٌ  اَّلله ه ًْ  {َورِ

 . (2)ا بتفق" سبيؿ زير عمى محض ك ير محضل  ر ا  رة في: ام [20 ?احلؽيؽ]

                                                           

 (778/ 1) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ (1) 
 (620/ 2) ج السابؽ الم در(2) 
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  األفعال: في المجاز عمة

ٌ يََنةء يِ }يقكؿ الحؽ سػبحاي،:  ًَ ِ ٍُ الّؿِْزَق ل ُ يَبُْك ِ اَّلله َجةدِه ِٔ كيقػكؿ  [62 ?اهَٕمجهْت] {ٌْ 
ُْكًْرا}الحؽ سػبحاي،: َؽ َموًُْية ذله ُٕ ٍِ َذَذْق ة ُكه اهْبَْك َّ ُْ فا  ػتراؾ الم فظػيف  [29 ?اْلرساء] {َوَّل دَبُْك

كالبسػػطي فػػي المفوػػل يقػػيض القػػبضل كييػػراد بػػ، فػػي ا يػػل األكلػػى معيػػى  (بسػػط)هيػػا جػػاق فػػي الفعػػؿ 
ل زلػػى ا ػػؿ معيػػى البسػػطل كييػػراد بػػ، فػػي ا يػػل الا ايي ػػل اإلسػػراؼ كهػػك مجػػازالت كسػػعل كهػػذا اقػػرب 

 عبػر مػا ل كهػذا(1)"التدا ؿ بيف الفاظ كػؿ مػف ظػاهرة الم ػترؾ كالتضػاد يرجػع   ػتفؼ الموػات"ف
امػا . (2) اليفقػل" فػي اإلسػراؼ عػف كيهي كالب ؿل اإلمساؾ عف يهي ا يل بقكل،: "كفي اإلماـ عي،

َهَك  َوَّل }: في قكل، سبحاي، ٌَ  يَْكَذِؼفه ِي َُْنَ  َّل  اَّله ِ ْق فالم ترؾ الم فظيف جاق هيػا فػي  [60 ?الؿوم] {يُ
ػػا يحمػػؿ مػػف األ ػػياق فػػي ا يػػل حيػػث جػػاق دا ن  (اسػػت ؼٌ )الكممػػل   عمػػى معيػػى  فيػػؼ الحمػػؿ مم 

كيهػزا بػ، كهػذا فػار الكييٍسػتى ىؼف بػأمر   ا  :كفػي ا يػل الا اييػل بمعيػى لاألكلى كهك المعيػى األ ػميف 
ل كي ػػير اإلمػػاـ سػػياؽالمجػػاز مػػأ كذ مػػف األك ؿل اف  الت فريػػؽ بػػيف الم فظػػيف لػػـ يكػػف ليت ضػػح لػػك  

ٌَ  فَوَْيْعَؾرِ }: كقكلػ،{ يىٍستىً ف ي ؾى  كى }لممعيى الاايي بقكل،:" ِي ٌْ  َُيهةهُِفْنَ  اَّله ِ  َخه ْمهؿِه
َ
 ل[63?اجلهْر] {أ

 .(3)تكقير " ضدٌ  اإليساف كاست فاؼ

 تعدد الوظائف:

فا  ػتراؾ  .كحركؼ الجر ماؿ: ادكات الي في كا ستفهاـ كالمك كؿ تعدفد كظاأؼ األدكاتت     
هػػي اداة متعػد دة الكظػػاأؼل فهػي تتعػػد د ف" :كايػرةيى اكيػدؿف عمػػى معػيػػأتي   )مػا(الم فظػيف فػي الم فػػظ 

هى } فػي قكلػ، سػبحاي،: ي في كهك حرؼالميها  ل(4)"معاييها كيظؿف مبياها عمى حال،   يتوي ر ُِ َوَية 
ْؤِيَِيَ  ًُ ِ ةَواِت َوَيهة ِِف }قكلػ،: كعمى معيى المك كلي ل فػي  [8 ?ابلقؿة] {ث ًَ ه ِ يَْكُضُؽ َيهة ِِف الكه َوَّلِلّ
رِْض 

َ
ًِيََِك يَة ُمهَْى ?}قكلػ،ا ستفهاـ فػي  كعمى معيىاسـل  كهك [49 ?اجلعن] {اْل  {َوَية دِوَْك بَِي
ُُ اَّلل  } قكلػ،:كعمى معيى ال  ػرط فػي  [17 ?َُ] ه ًْ وَ ْٕ ٌْ َػهْيٍ َح ْاْ ِيه

وُ َٕ . [197 ?ابلقهؿة] {َوَية َتْف
الفي ػؿ فػي حسػـ هػذا الت عػدد ف ل كالس ياؽ هك اساس تحديد هذ  المعايي الم تمفل في هذ  ا يات

حً  َية َيَساًل } : "ل كامامل اإلماـ كايرة في ما كاست داماتها كتعدد كظاأفهاالكظيفي  هك الس ياؽ ًَ ْ ُٕ  {َب
ٌَ  رسَْلَحٍ  فَجًِة: }كقكلػ،  ػملل( مػا) [26 ?ابلقؿة] ة} ل[159?ًٔؿان آل] {اَّللِ  ِي ًَ ة َذ َّ َْْر  ?ابلقؿة] {فَ

                                                           

 (1/384( السيكطيل المزهر في عمـك المول ) ج1)
 (212/ 2قرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ال(2) 
 (439/ 2) ج الم در السابؽ(3) 
 (186تماـ حسافل اجتهادات لوكٌيل ) ص (4)
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ػػلو  فىًبمػػا}"ل (1)الٌ ػػور" فػػي فكقهػػا فمػػا: كقيػػؿ كالعيكبػػكتل الػػذباب ماػػؿ ميهػػا اكبػػر [26 (: مػػا{ )رىٍحمى
. كفػػي قػػكؿ (2)كالبيػػاف" كالبػػدؿ كالٌرحمػػل الب ػػرٌييف عيػػد(  ػػيق) مقػػاـ كقػػاأـ الكػػكفٌييفل عيػػد  ػػمل

وَيُْسىُ  ُلذَِت  إِنْ }الحػؽ:  ّله  اهْقَِذةُل  َٔ
َ
ْا خ ْا ُتَقةدِوُ ُ ّله  جَلَة َوَية قَةل

َ
ِ  َقبِينِ  ِِف  ُجَقةدَِن  خ ََة َوقَؽْ  اَّلله ْػؿِْص

ُ
ٌْ  أ  ِي

ََهة دِيَةرٍَِة ِ ََةن بْ
َ
مػا}ل يقػكؿ اإلمػاـ:[246 ?ابلقهؿة] {َوخ  فػي{ ييقاتًػؿى  اى ٌ : }كقكلػ، المبػٌردل عيػد مٌيفػيل{ كى

مىى} التعٌجبل عمى(: ا برهـ ما: )ل كقكل،(3)لفستفهاـ"( ما: )زير  كقاؿ تقدير ا بتداقل { الٌيارً  عى
 ففينػا ا ػبر مػا: يقػاؿ كمػا عميهػا اجػراهـ مػا: كقيػؿ. عميهػا حبسػهـ ادكـ مػا :كقيػؿ. مكجبهػا عمى
 الفعؿل جـز بد لل ال رط معيى في، افٌ  ز  الذمل بمعيى(: ما{ )ٍيسىخٍ يى  ما}كيقكؿ: .(4)القتاؿ" عمى
ْا َوية} :يظيػر  ُم جُْفِكُسىْ  ُتَقّؽِ

َ
ٌْ  ِْل فػي تفسػير  ا يػل  ل كيقػكؿ(5)"[110?ابلقهؿة] {ََتِهُؽوهُ  َػهْيٍ  ِيه

ًْذُىْ  َوَية} الكريمل: وه َٔ  ٌَ َْارِحِ  ِي ٌه  ُيَكِّجِيَ  اجْلَ ُّ َْج ًُ ِ ّو َٕ ة ُت ًه ًَُسىُ َٔ  ِم ُ  وه ْا اَّلله  َوَية} :"[4 ?اهًةاؽة] {فَُكُ
ُذىْ  ًْ وه  .(6)" {فىكيميكا} كالجكاب ال رطل مف { َٔ

 عم ة تعدُّد معاني األصل الواحد: 

ييراد بهذا رجكع معايي ا يل زلى لفظ كاحد متعد د المعايي عمى سبيؿ األ ؿ   المجازل 
عػف عم ػل المجػازل بمعيػى اف   تكػكف هيالػؾ عفقػل بػيف الم فظ الم ترؾ رب ما يرجع لعمل ت تمؼ ف

الم فظػػيف كقػػد يكػػكف جػػاق احػػدهما مػػف لوػػل ا ػػرل قديمػػل اك قػػد يكػػكف كضػػع لكػػؿ  لفػػظ معيػػىن كقػػد 
 ل كميها:ت ادؼ الم فظاف في ال  كؿ فقط

 :  تعدُّد معاني األصل االسميِّ

ْا}يقكؿ الحؽ سبحاي،:      ة َيةءً  وَُقُق ًً ُه  سَلِي ىْ  َٓ َذَق ُِ هةَء َٕ ْي
َ
 كيقػكؿ سػبحاي،: [:6 ?ذلًهؽ] { أ

ة} ًَ ٌْ  جَلَة َذ فا  ػتراؾ هيػا فػي الم فػظ  [101 -100 ?النهٕؿاء] { سَلِهيمٍ  َوهِؽي ٍ  َوَّل  َمةفَِِٕي ، ِي
ػاحب ال ػػالص  حمػيـ حيػػث ييػراد بػػ، فػي ا يػػل األكلػى  ػػد ة الحػرارة. كيػػراد بػ، فػػي ا يػل الا ايي ػػل ال  

ًمػيـو }ل يكضػح اإلمػاـ:"متػيف ترجعػاف زلػى ا ػؿ اسػمي  كاحػدالكد. كلعػؿ  الكم  كميػ، مسػ فل مػاق{ حى

                                                           

 (126/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (445/ 1الم در السابؽ ) ج (2)

 (421/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(3) 
 (278/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(4) 
 (218/ 1) ج الم در السابؽ(5) 
 (548/ 1) ج الم در يفس،(6) 
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ًمػػيـو .}(1)الٌ ػػراب" بػػأس الكجػػك  ي ػػكم جهػػٌيـ كحمػػيـ. كالمسػػتحـ الحمػػاـ  مػػف الحػػرارة زايػػل بمػػغ اف{ حى
ٌَ  َدْيَ : }قكلػ، مف ككأٌي، زمياي،ل  ٌدة ؿِي ِّ ـاب] {إٍِهةهُ  ٍة ػًديؽو  كى }ل"(2)"[53?اْلظه ًمػيـو   ى   ميػؿ {حى

ََة}ففي قكؿ الحؽ سبحاي،:ل (3) اٌ ت،" الرجؿ كحاٌمل  اٌصل ْ يِّْىْ  َوَكذَب
وَ ة َٔ َّ نه  ذِي

َ
 ثِةجلهْفِف  اجلهْفَف  أ

ْيَ  َٕ ْيِ  َواهْ َٕ ُُ  فَةجَْجَضَكْخ } كقكل، سبحاي،: [:9 ?اهًةاؽة] { ثِةهْ هةَ  ازْجََذة ِيَْ رْشَ ًَهة َٔ هؿاف] {َخيْ  ?أْل
ا جػػػػاق فػػػػي كممػػػػل عػػػػيف حيػػػػث ييػػػػراد بهػػػػا فػػػػي ا يػػػػل األكلػػػػى عضػػػػك فالم ػػػػترؾ الم فظػػػػيف هيػػػػ [160

ػػٍيفو  ًفػػي}ل ي ػػير اإلمػػاـ:" اإلب ػػار. كيػػراد بهػػا فػػي ا يػػل الا اييػػل ييبػػكع المػػاق ًمأىػػلو  عى  مػػف مكضػػع{ حى
 فػػي زركبهػػا: قيػػؿ. ال ػػمس حػػرارة مػػف الحمػػأ فيػػ، ككاػػر اسػػفل مػػف مػػاؤ  سػػ ف المسػػتديرل البحػػر
العيفل كقكلػ،:  الكاسعل كهي عيياقل جمع{ ًعيفه }" (4)كتمايؿ" جازم: كقيؿ الحقيقيلل الحمأل العيف

ة ُثىه } َّ ُوجه ٌه  ُثىه  احْلَقِِي، َخْيَ  هَََتَ هُ
َ
ٌِ  يََْْيهِؾٍ  هَتُْكد ِيىِ  َٔ [= -> ?اتللزؿ] {اجلٕه

ـى } بػيف ل "كالفػرؽ(5)  ًعٍمػ
ٍيفى } ك{ اٍليىًقيفً  ـى } افٌ { اٍليىًقيفً  عى ػٍيفى } الٌيفسل في   القمب في يؤٌار{ اٍليىًقيفً  ًعٍم  فيهمػا يػؤٌار{ اٍليىًقػيفً  عى
ىْ }. يقكؿ الحؽ سبحاي،: (6)زبراهيـ" قٌ ل في سبؽ ما عمى جميعا ُّ جه

َ
ُؽونَ  َية يََؿْونَ  يَْْمَ  َلد َٔ  لَهىْ  يُْ

ْا حً  إِّله  يَوَْجُس َٔ ٌْ  َقة ةرٍ  ِي َّ ٌَ }?كيقػكؿ سػبحاي، [35 ?اْلظقهةف] {َج ِيه ْهُ  اَّله ه ُٕ َج َٔ  ِِف  اته هةِ  حِ َقهة َْسَ ُٕ  {اهْ
ة [117 ?اتلْبح] ًٌ ىُ  إَِذا َظته }?ويقْل أي ُّ حُ  َصةَءتْ َٔ ة فا  ػتراؾ الم فظػيف  [31 ?اْلٍٕهةم] {َبْغَذحً  الكه

هيا في الم فظ ساعل كهك جػاق بمعػافو م تمفػل فػي ا يػات الػا فث. ففػي ا يػل األكلػىل يػدؿف بمعيػا  
ػػا فػػي ا يػػل الا اييػػلل فػػإف  عمػػى جػػزق ق ػػير مػػف الػػز مف ي ػػك ر حػػاؿ هػػؤ  ق الي ػػاس يػػكـ القيامػػل. ام 

ػا فػي ا يػل الا الاػلل فػإف  معيػى لالمعيى ييراد ب، لحظلل كيػدلفيا عمػى هػذا المعيػى الس ػياؽ المفوػكمف  ام 
 . (7)كا زفل" القيامل اسماق مف اسـ{ الٌساعىلي } "ك يقكؿ اإلماـ: المراد بها يـك القياملل  (الس اعل)

ْا}اما في قكؿ الحػؽ سػبحاي،:  ًُ رِي
َ
اَلةَ  َوأ ْا الىه ََكةَ  َوآدُ ـه ْا ال ُٕ َٓ  َواْرَل الِِٕيَ  َي  ?ابلقهؿة] {الؿه

ََةًٍة}كيقكؿ سبحاي،:  [98 ٌْ  وََظ ٍهة ِي فالم ترؾ الم فظيف يتما ؿ في  [13 ?مؿيى] { دَقِيًّة َوَننَ  َوَزَنةً  َدُ
ػا فػي ا يػل الا اييػل فييػراد بهػا الت عطػؼ  لا يل األكلى زكػاة المػاؿل حيث ييراد بها في (زكاة)كممل  ام 

 يمػػكٌ : الموػػل فػػي عمػػيكـل كالٌزكػػاة كجبػػت زذا اعطكهػػا{ الز كػػاةى  كىآتيػػكا}" ل حيػػث ي ػػير اإلمػػاـ:كالر عايػػل

                                                           

 (813/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (609/ 2) ج الم در السابؽ(2) 
 (395/ 2) ج الم در يفس، (3)

 (258/ 2) ج م در يفس،ال(4) 
 (478/ 2الم در يفس، ) ج (5)

 (733/ 2) ج يفس،الم در (6) 
 (607/ 1) ج يفس،الم در (7) 
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 فيػػ، يعتبػػر الٌي ػػاب مػػف معهػػكد جػػزق عػػف عبػػارة: ال ػػرع كفػػي يمػػال زذا الػػزرعل زكػػا: يقػػاؿ ال يػػرل
ٌيمػػا. الحػكؿ  بهػػال التزكيػػل لكقػػكع: كقيػػؿ مؤٌديهػػال اػػكاب كييمػػي يكاػػر تعػػالى اهلل   ألفٌ  زكػػاة سػػٌمي كا 
ٌْ  ُػؾْ }: تعالى اهلل قاؿ ْالِِّىْ  ِي ْم

َ
ىْ  َوَؽقَحً  أ ُِ ُِؿ ّّ َُ ّكِيِّىْ  ُت ـَ ياينا}" .(1)"[103?اتلْبح] {ثِّة َودُ  عطفنا{ كىحى

 .(2)ٌبيا"ر  كحياييؾ حيايؾل: العرب تقكؿ كبركلل كرزقنا كرحمل

 عم ة تعدُّد معاني األصل الفعمّي:

ٌَ } اتضحت عمل تعدد األ ؿ الفعمي في قكؿ الحػؽ سػبحاي،:     ة َػةِدِي َّ ة َحجُْغْنَ  َّل  ذِي َّ  َخَْ
ًّل  َْ َك  هََقؽْ  قَةَل }?اما قكل، سبحاي،  [108 ?المّف] {ِظ ًَ وَ َْٕضذَِك  بُِكَؤالِ  َّ ةِصُِ  إَِل  َج َٕ ِ  َلسًِيا ِإَونه  ٍ
 ٌَ ةءِ  ِي َُ ىْ  حَلَجِْْغ  اخْلُوَ ُّ ٌُ ْٕ ٍْٕي  لََعَ  َب حيثي ييراد باألك ؿ  (يىٍبًويفالم ترؾ في كممل )  [24 ?ص] { َب

ففػي ا يػل األكلػى يفحػظ سػياؽ ا يػل الػذم يتحػدث  ليطمب اك يريدل كييراد بالا ايي يجكر كيعتػدل
ػػا المعيػػى فػػي عػػف حػػاؿ المػػؤمييف فػػي الجي ػػلل الػػذم تػػدؿف عميػػ، العبػػارة  الػػديف ف يهػػا ام الجي ػػلل ام 

فهي هيا تعيي الجكر كالت عدم  (ال مطاقل كايرنال بعضهـ: )ا يل الا اييل فيتما ؿ سياق، في الكممات
ل تحػكٌ ن { ًحػكى ن } . يقػكؿ اإلمػاـ:في الكممتيف مف  ػفؿ سػياقهماالمعيى يت ضح فكالظفمـل   ك  كايتقػا ن
 فكيػؼ الحيػاةل يسػأـ اإليسػاف فػإفٌ  يازلتػ،ل عػف التحػكؿ ابتوػاق يفػي مػف ابمػغ المكاف لطيب ك ؼ

 ظالـل اٌي، ل، ت ٌكر الذم دكف مظمكـ اٌي، ل، ي ٌكر الذم  اطب{ ظىمىمىؾى  لىقىدٍ  قاؿى }ل (3)دكيها" بما
هايل الذليؿ زعزاز ف  }الظالـل  كا  مىطػاقً  ًمفى  كىًايرنا كىاً  ػهيـٍ  لىيىٍبًوػي اٍل ي مػى بىٍعضي  يكػكف اف يجػكز{ بىٍعػضو  عى
ػػػا يكػػػكف اف كيجػػػكز الٌسػػػفـل عميػػػ، داكد كػػػفـ مػػػف ػػػا كفمن  اهللل جهػػػل مػػػف القٌ ػػػل اايػػػاق فػػػي عارضن

َػههْؾٍَة ِإَوذْ }: يبػػيف اإلمػػاـ .(4)القػػكؿ" بإضػػمار ال  ػػميف كػػفـ مػػف يكػػكف اف كيجػػكز
َ
 ِييَسههةقَُسىْ  أ

ََة ْٕ ْْقَُسىُ  َوَرَذ ْرَ  فَ  ُ ََةُزىْ  َية ُػُؾوا اه ةٍ  آدَحْ ْه وهُسهىْ  ذِيُِ  َية ُؿواَواذْلُ  ثُِق َٕ  [63 ?ابلقهؿة] {َتذهُقهْنَ  هَ
حكام،ل قػاؿ فػي الميػافقيف:  ْمَؿٍة}كا ذ : عقد  كا 

َ
َػْؾٍة أ

َ
ٌْ َرجْهُن  {قَْؽ أ ل كقػد يكػكف [50?اتلْبهح]ِي

ْى َواُْظَُص }بمعيى األسر  كقكل،:  ُِ ىْ وَُػُؾو ُِ ُػهُؾ ُكه }ل كبمعيى الو ب  كقكلػ،: [5?اتلْبح] {و
ْ
يَأ

 ََ ةٍ }كبمعيػى القبػكؿ كالٌتمٌسػؾ كقكلػ،:  [79?المّهف] {ةٍح َغْىهجً َقهفِي ْه  {ُػهُؾوا يهة آدَحَْهةُزْى ثُِقه
 .(5)"[63?ابلقؿة]

                                                           

 (145/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (265/ 2) ج السابؽ الم در (2)
 (261/ 2) ج يفس،الم در  (3)

 (525/ 2) ج يفس، الم در(4) 
 (192/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (5)
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 استعمال المشتق في غير وجيو: 

ييػػػراد اف يسػػػت دـ الم ػػػتؽ بمعييػػػيف م تمفػػػيفل كػػػأف يػػػأتي فػػػي مكضػػػع: اسػػػـ فاعػػػؿ كفػػػي 
َهة َوَية}يقكؿ الحػؽ سػبحاي،: ل امكضع آ ر ظرفن  ْٕوُْمٌ  َيَقةمٌ  َلُ  إِّله  ِي كيقػكؿ   [9;6 ?الىهةفةت] {َي

ٌْ }?سػبحاي، ًَ ِ َهَذةنِ  َرّبُِِ  َيَقةمَ  َػةَف  َول  (مقػاـ)فالم ػترؾ الم فظػيف جػاق هيػا فػي ل  [46 ?الؿسلٌ] {َص
يػػػدؿف فػػػي ا يػػػل األكلػػػى عمػػػى معيػػػى الميزلػػػلل بييمػػػا يػػػدؿف فػػػي الا اييػػػل عمػػػى معيػػػى الجػػػفؿ كالقػػػدر 

ًلمىفٍ }اإلماـ: "ل يبيف كالعظمل ـى   اؼى  كى قا ب ،ً  مى ي تافً  رى  عػاـٌ  كهػك فيتٌقيػ،ل رٌبػ، يػدم بيف مقام،: ام{ جى
ٍعميكـه{ل (1)الٌظاهر" عمى كاإليس الجفٌ  في قاـه مى ما ًمٌيا ًزٌ  لى،ي مى  في كالمدقؽ .(2)ل،" مف ز : ام ل }كى
 تكضيح اإلماـ بألفاظ مكافل مكجزة. يفحظ اإلماـ كفـ

 نتماء إلى أنماط مختمفة من أجزاء الكالم: عم ة اال 

ل اف  األجػػزاق الم ػػار هػػي اجػػزاق الكػػفـل كت ػػمؿ: األسػػماق  مػػف محػػاكر الم ػػترؾ الم فظػػي 
فات كالظفركؼ فا  تفؼ بيف الكممتيف يرجع زلى اف  كفن   مف الكممتيف ييتمػي زلػى كاألفعاؿ كال  

 ل كميها:الس ابقلجزق مف اجزاق الكفـ يواير ايتماق الكممل 

 : والوصفعم ة االنتماء إلى الفعل 

يقػكؿ ا )ذات م ػدر(ل  كتػارةن ك ػفن تأتي الكممل الم تركل في ا يتيف الم تمفتيف مرة فعفن     
ة يَة}الحؽ سػبحاي،:  َّ ح 

َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ وا آَي ْا َوَوةثُِؿوا اْوِِبُ ُُ ِ ْا َوَراث ُق َ  َواته وهُسهىْ  اَّلله َٕ  آل] { ْنَ ُتْفوُِعه هَ

ُ  َمةءَ  إِنْ  َقَذِضُؽِّن  قَةَل  } كيقػكؿ سػبحاي،: [722 ?ًٔؿان ِْٔص  َوَّل  َوةثًِؿا اَّلله ْمًؿا لََك  أَ
َ
 ?المّف] {أ

كعم تػػ، ا يتمػػاق زلػػى اجػػزاق م تمفػػل حيػػث يجػػد فػػي  ( ػػابر)فا  ػػتراؾ جػػاق هيػػا فػػي الم فػػظ ل  [69
 فػػػي ا يػػػل الا اييػػػل يجػػػد معيػػػا  ك ػػػفنا ام ك  لا يػػػل األكلػػػى اف  معيػػػى  ػػػابر فعػػػؿ امػػػر ام ا ػػػبركا

 ػػػهكةل  اٌيػػػل كعػػػف مكػػػرك  امٌ  عمػػى(: الٌ ػػػبر)"  بقكلػػػ،: اإلمػػػاـ عيػػػ، عبػػر مػػػا ال كهػػػذامتجم ػػػدن يجػػد  
 .(3)كحٌرها" الحرب مكرك  كعمى لمعدكٌ (: الم ابرة)ك

                                                           

 ( 610/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (203/ 1) ج السابؽالم در  (2)

 (460/ 1) ج الم در يفس،(3) 
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 عم ة االنتماء إلى الفعل واالسم: 

 يقػػكؿ لا )اسػػـ ذات اك م ػػدر(اسػػمن ييػػراد بهػػذا الم ػػطمح اف يػػأتي الم ػػترؾ فػػي مكضػػع     
َُْنَ  َّل  َوَرّبَِك  فَاَل }: سػبحاي، الحػؽ ْكَ  َظته  يُْؤِي ًُ ة َُيَّمِ ًَ ىْ  َمَضؿَ  ذِي ُّ ََ ِّىْ  ِِف  ََيِهُؽوا َّل  ُثهىه  ثَحْ جُْفِكه

َ
 خ

ة َظؿًَصة ًه يَْخ  ِم ٌَ ْا قَ ًُ ِ ة َويَُكّو ًً َْ }كيقػكؿ:  [:; ?اهجكةء] {تَْكوِي ِي ُِ َل  اَّله ـَ ٍْ
َ
ٌَ  خ ةءِ ا ِي ًَ  هَُسىْ  َيةءً  لكه

 ُُ اٌب  ِيَْ َ ََ  ُُ ْنَ  ذِيُِ  َمَضؿٌ  َوِيَْ ًُ حيث يدؿف عمػى  ( جر)فا  تراؾ في الم فظ ل [10 ?اجلعن] {تُِكي
ػا فػي ا يػل الا اييػلل فإي ػ، يػدؿف عمػى الي بػات  لمعيى ا  تفؼ في كجهل الي ظر فػي ا يػل األكلػى ام 

تىها} .(1)األرض"  مف ييبت ما كٌم،{ ره  ىجى }" ل يقكؿ اإلماـ:ذم الس اؽ رى  العيػاب ز   ػجرة كػؿٌ {  ىجى
ل يقػكؿ اإلمػاـ: (2)كالعفػار" المػرخ كاسػتمجد يػارل  ػجر كؿٌ  في: تقكؿ كالعرب كا بيكسل كالٌ يدؿ

ٌْ  َوية قَْْمِ }: كقكلػ، ل الميع(: الي ر)"ك ِ   َي  قػاؿ اإلعايػلل يكػكف بمعيػى كقػد ل[30?ِهْد] {َحََُْصُ
 .(3")[52:عمراف آؿ{ ]اهللً  ًزلىى اىٍي اًرم مىفٍ : }لىتعا اهلل

 المشترك المفظي في السياق ذاتو:

ة يَة}يبيف اإلماـ الم ترؾ المفظي في ) راعيا( في ا يل الكريمل:       َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ  َتُقْلُْا َّل  آَي

ََة ِٔ ْا َرا ُ ْؿٍَة َوقُْل ُْ ْا اجْ ُٕ ًَ ٌَ  َواْق َؾاٌب  َولِوَْلفِؿِي حِلىٌ  َٔ
َ
 لفظػل اليهػي عػف فػي "يزلػت [104 ?ابلقؿة] {أ

 ل(راعيػا) لفظػل كهػي ال ػتـل يريدكف بألسيتهـ لي ا اليهكد فيها  كيمحف بهال يتمٌفظكف المسممكف كاف
. كافهميػػي عٌيػػي كافهػػـ تعهٌػػدييل: ام راعيػػيل: تقػػكؿ ل كالعػػرب المراعػػاة مػػف هػػك: عرفػػل ابػػف قػػاؿ
: كاألرعػػػػف ل الرعكيػػػػل زلػػػػى بهػػػػا تػػػػذهب اليهػػػػكد ككايػػػػت ؾلسػػػػمع ارعيػػػػا: ظاهرهػػػػا: األزهػػػػرم كقػػػػاؿ

: بقكلػ، الكممػل تمػؾ تعػالى اهلل فيسػخ السػاأملل راعػي يعيػكف راعييػال: يقكلكف كايكا: كقيؿ. األحمؽ
 كفػػػي قػػػكؿ الحػػػؽ سػػػبحاي،: .(4)يحػػػك " اك سػػػؤاؿ مػػػف مٌيػػػا يكػػػكف مػػػا كارتقػػػب ايتظػػػر: ام{ ايٍيظيٍريػػػا}

جْ  َوبَلِئَْف }
َ
ْوا ثُِِ خ َ ََ ْنَ َية  ًُ ْٕوَ ْا َح ْْ ََكٍُ َ ْى ل ُّ يحتمػػػػػػػػػػػؿ اٌف كػػػػػػػػػػػر اإلمػػػػػػػػػػػاـ:  ل يذ [102 ?ابلقؿة] {ُفَك

ٌيما باعكا ايفسهـ بتفكيػت حٌظهػا مػف  ٍكا{ بمعيى: باعكال كا  )ايفسهـ( م ترل بهال فيككف حييأذ } ىرى
 ل(5)"عيػػػدهـ اكفعمهػػػـ مػػػذمكـ سػػػكاق عممػػػكا اك لػػػـ يعممػػػكال ز  اٌف المػػػراد بػػػ، ككيػػػ، مػػػذمكمن  لا  ػػػرة

                                                           

 (183/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
كاستمجد اليار: ام استكار مػف اليػار. كهػك ماػؿ تضػرب، العػرب فػي ال ػرؼ  (616/ 2) ج السابؽالم در (2) 

 ( 74/ 2ييظر: الميداييل مجمع األمااؿ ) ج .العاليل كالمرخ كالعفار  جرتاف فيهما يار
 (151/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (216/ 1) ج ر السابؽالم د (4)

 (215/ 1) ج الم در يفس،(5) 
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ٌٍ َِبٍْف }كال رل بمعيى البيعل قاؿ اهلل تعالى: " ًَ ْوهُ ثَِس َ
ََ ْقف] {َو  كفي قكل، سبحاي،: .(1)"[20?ي

{ ٌَ ِي ونَ  اَّله َيةةَ  يرَْشُ جَْية احْلَ  لالمؤميػكفل كالٌ ػرل بمعيػى البيػعيقػكؿ: "  [74 ?اهجكهةء] {ثِهةآْلِػَؿةِ  اد 
  .(2)ؿ"اقل كالتفسير هك األكٌ كيحتمؿ اٌيهـ الميافقكفل فيككف الٌ راق بمعيى ا  تر 

 المعرب: -4

 : واالصطالح التعريب في المغة
هػػػك مػػػا اسػػػتعممت، العػػػرب مػػػف األلفػػػاظ (3) اعجمػػػيل ام  ػػػير  عربينػػػمػػػف عػػػٌرب ا سػػػـ األ

المكضػػػػػػكعل لمعػػػػػػػاف فػػػػػػػي زيػػػػػػػر لوتهػػػػػػػال عمػػػػػػى يهجهػػػػػػػا كاسػػػػػػػاليبهال فألحقتػػػػػػػ، بأكزايهػػػػػػػا كابييتهػػػػػػػا 
 ل(5)سػػـ األعجمػي: اف تتفػػك  بػ، العػػرب عمػى ميهجهػػا ف تعريػب ا أكحػػد  القػدماق بػػ ل(4)كا ػكاتها

ألسػػػماق األعجميػػػل عمػػػى افاػػػل كقػػػد قسػػػـ ابػػػك حيػػػاف ا .ماػػػؿ : )السػػػجيجؿل كالسػػػيدسل كزيرهػػػا (
عربيػػل فػػي اعتبػػار مهػػا فحكمهػػا حكػػـ ابييػػل األسػػماق الالحقتػػ، بكفك : األكؿ مػػا زيريػػ، العػػرب ايػػكاع
ل امػػا رب كلػػـ تمحقػػ، بأبييػػل كفمهػػاا زيرتػػ، العػػالاػػايي مػػي كالزاأػػد كالػػكزف كهػػك المعػػرب  ك األ ػػم

ا كيمػيح فالتعريػب ي ػير المفػظ عربينػل الاالثل فقد تركك  دكف ام توييرل ككفهمػا يسػمى الػد يؿ
 .(6)ل اما الد يؿ فهك زيراد لأللفاظ الوريبل في ايايا التركيب العربياا جديدن لمول ممكن 

 الدخيل:أسباب نشوء المعرب و 
امر   يقبؿ ال ؾ فالموات اإليساييل جميعها  اعرب كالد يؿ في المول عمكمن زٌف كقكع الم    

تتبادؿ التأاير كالتأار كهي جميعها تقرض زيرها كتقترض مي، متى تجاكرت اك ات مت بعضها 
بػػػػبعض عمػػػػى ام كجػػػػ، كبػػػػأم سػػػػبب كأليػػػػل زايػػػػل. فالحاجػػػػل هػػػػي ال ػػػػرط األساسػػػػي لفسػػػػتعارة 

زد اؿ الفاظ اجيبيل لفستعراض كالت دؽ بمعرفل لول اجيبيل كا قتراض مف الموات األ رلل اما 
ي، يضعؼ المول كيؤدم زلى ظاهرة زير مرضيل. كقد كػاف العػرب عمػى  ػمل افهذا امر    ؾ 

ل وػل الفػرس كالػرـك كاألحبػاش كزيرهػابال عكب الم تمفلل فالعربيل لول جاكرت لوات ا ر ماؿ: ل
مػات األعجميػل قػديـ فػي العربيػل كمػا ذاؾ ز  يتيجػل فهي ليست بمعزؿ عف جاراتهال كد كؿ الكم

                                                           

 (307/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (611/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (2)
 ( 48:  )ص المعجـ الكسيطييظر: زبراهيـ م طفى كآ ركفل  (3)
 (125)ص مف اسرار المول  اييسل زبراهيـييظر:  (4)
 (عربل مادة 1/576) جلساف العرب ييظر: ابف ميظكرل  (5)

 (295 )ص محمد مبارؾل فق، ك  اأص العربيلييظر: (6) 
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 عػػف زيرهػػا مػػف األسػػباب التػػي رافقػػت الحيػػاة العربيػػل مػػف مجػػيق  ت ػػالها بتمػػؾ الموػػات فضػػفن 
اإلسػػفـ كالمػػد الحضػػارم فػػد مت كممػػات كايػػرة زلػػى فضػػاق الموػػلل حتػػى عػػد احػػد مظػػاهر التقػػاق 

اهػػػـ مػػػا جعػػػؿ العربيػػػل تتػػػأار بالموػػػات  العربيػػػل بويرهػػػا مػػػف الموػػػات عمػػػى مسػػػتكل المفػػػردات. كاف
األ ػػرل هػػي العفقػػات التجاريػػل كالػػرحفت الم تمفػػلل كػػذلؾ سػػمحت الفتكحػػات اإلسػػفميل لمعػػرب 

اليكياييػػل كاألتػػراؾ كاألكػػرادل بالتمػػازج مػػع ال ػػعكب األ ػػرلل فاسػػتفادت مػػف الفارسػػيل كالسػػرياييل ك 
الحػػػػػركب ال ػػػػػميبيل كفػػػػػتح كػػػػػذلؾ دكر الحػػػػػركب فػػػػػي م ػػػػػرؽ العػػػػػالـ اإلسػػػػػفمي كموربػػػػػ، مػػػػػف ك 

 .(1)األيدلس

 طريقل العرب في يقؿ األلفاظ األجيبيل اك التعريب تقكـ عمى امريف:

 بريامػػػػ، توييػػػػر حػػػػركؼ المفػػػػظ الػػػػد يؿل كذلػػػػؾ بػػػػيقص بعػػػػض الحػػػػركؼ اك زيادتهػػػػا ماػػػػؿ : –ا 
بػػػػػػػػػػػالكد   اك زبػػػػػػػػػػػداؿ حػػػػػػػػػػػرؼ عربػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػالحرؼ األعجمػػػػػػػػػػػي:(ل بيفسػػػػػػػػػػػج) بيف ػػػػػػػػػػػ،  (بريػػػػػػػػػػػامج)
 (.كسفرد)برادايس (فالكذج)

يتهػػػا فيزيػػػدكف فػػػي حركفػػػ، اك توييػػػر الػػػكزف كالبيػػػاق حتػػػى يكافػػػؽ اكزاف العربيػػػل كيياسػػػب ابي –ب 
ل كيويركف مدكد  كحركات،ل كيراعكف بذلؾ سيف العربيل ال كتيل كميع ا بتداق بسػاكفل ييق كف

 .(2)كميع الكقكؼ عمى متحرؾ ل كميع تكالي ساكييف

 :الُمعر ُب في القرآن الكريم
 لمساسػػػػػػػػها بػػػػػػػالقرآف الكػػػػػػػػريـل ا كحػػػػػػػدياا ت هػػػػػػػذ  القضػػػػػػػػيل اذهػػػػػػػاف العممػػػػػػػػاق قػػػػػػػديمن  ػػػػػػػوم     

حيػػث قػػاؿ بعضػػهـ بميػػع كقػػكع المعػػر ب فػػي القػػرآف  ل فكقػػع  ػػفؼ بيػػيهـلبأساسػػ، المتػػيف  كتعمقهػػا
 .ل ك تكسط آ ركف بيف الراييفل كقاؿ بعضهـ بجكاز (3)الكريـ

فػي الموػػات المجػاكرة لهػػال كتػػأٌارت  تتػأٌار الٌموػػات بعضػها بػػبعضل كالعربٌيػل كويرهػػا ااٌػػرت 
ـٌ ياحيػل يظهػر فيهػا هػذا التٌػأاير هػي تبػادؿ المفػردات بػيف الٌموػات. كاأللفػاظ التػي ا ػذتها  بهال كاهػ

ل كقػد ا تمػؼ عمماؤيػا األكاأػؿ فػي كجػكد المعػٌرب فػي (4)العربٌيل مف زيرها هي ما يسٌمى بػالمعٌرب

                                                           

 (20- 17المعرب كالد يؿ  )ص  لكؿ محمد باسؿ :ييظر (1)
 (9المول العربيل كمكايتها بيف الموات  )ص لفرحاف سميـييظر: (2) 
 ( 363ف كؿ في فق، المول )ص  لضاف عبد التكابرم :ييظر (3)
 (359 – 358)ص  الم در السابؽييظر:  (4)
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  آ ػػركف حتػػى قػػاؿ ابػػك عبيػػدة معمػػر بػػف المايػػى: القػػرآف الكػػريـ كعدمػػ،ل فأجػػاز  قسػػـ مػػيهـل كايكػػر 
 .(1)ربٌيلل فقد اعظـ عمى اهلل القكؿ"ا سكل الع"مف زعـ اٌف في القرآف لساين 

 :الرأي األول عدم وقوع المعر ب في القرآن الكريم

ػػػرؼ هػػػذا الػػػرامي بػػػرام الموػػػكييفل كيسػػػب، السػػػيكطي زلػػػى األكاػػػريفل كمػػػيهـ: ابػػػك عبيػػػدة      عي
 ػػػاحب كتػػػاب: مجػػػاز القػػػرآف كابػػػك بكػػػر األيبػػػا رم  ػػػاحب كتػػػاب: البيػػػاف فػػػي معمػػػريف المايػػػى 

 ػػاحب ، الموػػل  كال ػػافعي كابػػف فػػارس  ػػاحب كتػػاب: ال ػػاحبي فػػي فقػػ لزريػػب زعػػراب القػػرآف
ل البيػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف كزيػػرهـ  ػػاحب تفسػػير: جػػامع كابػػف جريػػر الطبػػرم ل: الرسػػاللكتػػاب
 كابػك جريػر كابػف ال ػافعيل اإلمػاـ كمػيهـ فػاألكاركف: فالقػرآ فػي المعػرب كقكع في األأمل ا تمفت
بينػػا قيرآينػػا: )تعػػالى لقكلػػ، فيػػ، كقكعػػ، عػػدـ عمػػى فػػارس كابػػف بكػػر ابػػك كالقاضػػي عبيػػدة : كقكلػػ، .(عىرى

{ ْْ َ ََهةهُ  َول وْ َٕ ًِيًّهة قُْؿآًٍهة َص َض ْٔ
َ
ْا أ ُ َّل  هََقهةل ْْ هوَْخ  لَه ُُ  فُّىِ َضهِهي  آيَةدُه ْٔ

َ
أ
َ
هَؿِىي  أ َٔ  ل [44 ?فىهوخ] { َو

ل كالقػػكؿ بػػأف فيػػ، مػػف لوػػات العجػػـ تقطػػع بأيػػ، عربػػي  كػػريـ آيػػات كايػػرةاف فػػي القػػرآف ال كحجػػتهـ:
جْلَهةهُ  إٍِهة}?بقكؿ الحؽ سػبحاي، فػي ا يػات الكريمػلكذلؾ ل (2)ييافي ذلؾ ـَ ٍْ

َ
َؿبِيًّهة قُْؿآًٍهة خ وهُسهىْ  َٔ َٕ  هَ

قِوُْنَ  ْٕ ْقف] {َت جْلَةهُ  َوَكَؾلَِك } [2 ?ي ـَ ٍْ
َ
ة خ ًً ؽ] {َؿبِيًّةَٔ  ُظْم جْلَةهُ  َوَكَؾلَِك [}37 ?الٔؿ ـَ ٍْ

َ
َؿبِيًّهة قُْؿآًٍة خ َٔ 

ََة ْذ ٌَ  ذِيُِ  َوَِصه َِْخيؽِ  ِي ْ ىْ  ال ُّ وه َٕ وْ  َحذهُقْنَ  هَ
َ
ىْ  َُيِْؽُث  أ ُّ َ َؿبِيًّة قُْؿآًٍة[}113 ?َُ] {ذِْلًؿا ل ٍج  ذِي َدْيَ  َٔ َْ ِٔ 

ىْ  ُّ وه َٕ وَْخ  دَةٌب } [28 ?الـمؿ] {َحذهُقْنَ  هَ ُُ  فُّىِ َؿبِيًّة قُْؿآًٍة آيَةدُ َٔ  ٍٍ ْْ ْنَ  هَِق ًُ ْٕوَ  َلَؾلَِك } [3 ?فىوخ] {َح
ََة وَْظيْ

َ
َؿبِيًّة قُْؿآًٍة إحَِلَْك  أ مه  تِلَُِْؾرَ  َٔ

ُ
ٌْ  اهُْقَؿى أ ة َوَي َّ َ ل ْْ ََهةهُ  إٍِههة[}7 ?النْرى] { َظ وْ َٕ َؿبِيًّهة قُْؿآًٍهة َص َٔ 

وهُسىْ  َٕ قِوُْنَ  هَ ْٕ ـػؿف] {َت َؾا} [3 ?ال َِ ٌق  َذةٌب لِ  َو َؿبِيًّة لَِكةًٍة ُمَىّؽِ ٌَ  حِلَُِْؾرَ  َٔ ِيه ْا اَّله ه ًُ وَ هى َّ  َوبرُْشَ
ْعِكجِيَ  ًُ ْٕوَىُ  َوهََقؽْ } [12 ?اْلظقةف] { لِوْ ىْ  َج ُّ جه

َ
ة َحُقْلُْنَ  خ ًَ ُُ  إِجه ًُ ِ ّو َٕ ِي لَِكةنُ  برََشٌ  ُح  إحَِلُِْ  يُوِْعُؽونَ  اَّله

َضِهي  ْٔ
َ
َؾا أ َِ َؿِىي  لَِكةنٌ  َو هَؿِىٍّ  ثِوَِكةنٍ } [103 ?اجلعن] {ُيجِيٌ  َٔ امػا ل [195 ?النهٕؿاء] {ُيجِهيٍ  َٔ

بػل فهػػي الفػاظ عربيػػل اتفػؽ اسػتعماؿ العػػرب لهػا مػع زيػػرهـل فهػذا مػػف األلفػاظ التػي قيػػؿ بأيهػا معر  
اكاػر فػي اسػتعماؿ كممػل كاحػدة لمعيػى كاحػد اك م تمػؼ. كػذلؾ  فقػد تتفػؽ ام تػاف اك تكارد المواتل
بيػػل   يحػػيط بهػػا ز  يبػػي  فيحتمػػؿ اف تكػػكف معػػايي هػػذ  الكممػػات قػػد  فيػػت عمػػى فػػإف الموػػل العر 

كايت لوػل قػريش كمػا قػاؿ ابػف  مػدكف: "بعيػدة عػف بػفد ل فظف ايها زير عربيل األ ؿ بعضهـ 
ف  ل(3)العجـ مف جميع جهاتها" بعدها عيها لػـ يحػؿ دكف تسػرب األلفػاظ الفارسػيل كالركميػل  كافكا 

                                                           

 (17/ 1مجاز القرآف ) جابك عبيدة بف المايىل  (1)
 (57المهذب فيما كقع في القرآف مف المعرب )ص ييظر: السيكطيل  (2)
 (635ص )مقدمل ابف  مدكف ابف  مدكفل  (3)
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ف مقػدرة لوػلو مػا عمػى تماػؿ الكػفـ األجيبػيل تعػد مزيػل فػإحديث عف التعريػبل زليهال كلكف عيد ال
 .(1) ك  ي ل لها زذا هي  ازت، عمى اكزايهال ك ٌبت، في قكالبهال كيف ت في، مف ركحها

 :الرأي الثاني وقوع المعر ب في القرآن الكريم

 كسعيد بف جبيرل لرملكمجاهد كعك كميهـ: ابف عباس ل عيرؼ هذا الرامي برام الفقهاقل    
 .ل كالجك يييل كزيرهـ. كماؿ زلي، ابف جيي كالسيكطيكعطاقل ككهب بف ميب،

 :الرأي الثالث الجمع بين الرأيين السابقين

ابػػػك عبيػػػد القاسػػػـ بػػػف سػػػفـ الهػػػركمل كمػػػاؿ زليػػػ، ابػػػك مي ػػػكر   ػػػاحب هػػػذا الػػػرام هػػػك
محػػدايف كفػػي الحقيقػػل رام ابػػي كابػػف الجػػكزمل كآ ػػركف. كايػػد هػػذا الػػرام كايػػر مػػف ال لالجػػكاليقي

قػرر اف هػذ  فهػك ي عبيد يتفؽ مع ا حاب الرام الاايي القاأؿ بكقػكع المعػرب فػي القػرآف الكػريـل
 لوػات جميػع عمػى احتػكل كالقػرآف ل بت كحكلػت زلػى العربيػلل لكيها عر األحرؼ ا كلها اعجميل

 عميػ، اهلل  ػمى اليبػيك  .كايػر  ػيق كالحب ػل كالفػرس الػركـ مػف زيػرهـ بموػات فيػ، كايػزؿ العرب
ََة َوَية}: تعالى قاؿ كقد املل كؿ زلى مرسؿ كسمـ رَْقوْ

َ
ٌْ  أ  .[4 ?إثؿاِيى] {قَِْْيُِ  ثِوَِكةنِ  إِّله  رَُقْلٍ  ِي

ل كؿ لساف مف ب، المبعكث الكتاب في يككف كاف بد فف ف قـك  .(2) قكم، بمول ا م، كاف كا 

َل } تفسػير  لييػل الكريمػل:يقكؿ اإلماـ عبػد القػاهر الجرجػايي فػي معػرض      ـَ وحُ  ثِهُِ  ٍَه  الهؿ 
ِيُي،

َ
ٌَ  تِلَُمْنَ  قَوْجَِك  لََعَ  اْْل ، ِي ٌَ َِْؾرِي ًُ

ْ َؿِىٍّ  ثِوَِكةنٍ  ال ُُ  ُيجٍِي، َٔ هِيَ  ُزُبؿِ  هَِف  ِإَوٍه وه
َ
 ?النٕؿاء] {اْْل

لمك  بمفػػظ المكتسػػي الميظػػكـ المعيػػى هػػذا هػػك القػػرآف افٌ  عمػػى بقكلػػ،: " دليػػؿ [196 - 193  سػػـك
ٌيمػا ايزلػ، اهلل فػي الفػاظ عربٌيػلل ليكػكف  اك عربي ا كاف سكاق زير عربػٌيل معجػزنا اك زيػر معجػزل كا 

بػراق األكمػ،  ٌيما جعم، معجزنا ليككف برهاينػا كاليػد كالع ػال كا  ابيف لمم اطبيف في ع ر اليزكؿل كا 
حيػػاق المػػكتى" رسػكؿ اهلل اٌيػػ، يػػتعٌمـ مػػف كيقػكؿ اإلمػػاـ : "كذلػػؾ اٌيهػـ كػػايكا يٌتهمػػكف ل (3)كاألبػرص كا 

َلُ  قُنْ } جبر كيسار كعاأشل  فبٌرا  اهلل تعالى مٌرة بقكل،: ـَ ٍْ
َ
ِي خ ْٕوَىُ  اَّله ه  َح ةَواتِ  ِِف  الَّسِ ًَ رِْض  الكه

َ
 َواْْل

 ُُ َضِهي َوِه}كمٌرة بقكلػ،:  [6 ?اهفؿقةن] {رَِظيىً  َدُفًْرا ََكنَ  إٍِه ْٔ
َ
ِي يُوِْعُؽوَن إحَِلُِْ أ ؾا لِكهةٌن لِكةُن اَّله

َؿِىي ُيجِيٌ  كجػكد زف ل (4)ل فمٌمػا يػٌبههـ عمػى هػذا رمػك  بال ػعر كالسػحر كالكهايػل"[103?اجلعن] {َٔ
 ت ػػرج   زذ زف هػػذ  األلفػػاظ القميمػػل    يقػػدح فػػي عربيػػل القػػرآف الكػػريـالمعػػر ب فػػي القػػرآف الكػػريـ 

                                                           

 (110ات في فق، المول )ص دراس :  بحي ال الحلييظر (1)
 (62المهذب فيما كقع في القرآف مف المعرب )ص ييظر: السيكطيل  (2)

 (398 -397/ 2درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل (3) 
 (379/ 2) ج الم در السابؽ (4)
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التػػي يتحػػداكيها كيفهمكيهػػا    اطػػب القػػكـ بموػػتهـ الحػػؽ سػبحاي،بػػؿ زف ل القػرآف الكػػريـ عػػف عربيتػػ،
حابها اف ييطك عػػػكا هػػػذ    زذ اسػػػتطاع ا ػػػكاتسػػػاع آفاقهػػػا هػػػذ  الموػػػل العظيمػػػل مركيػػػلهػػػذا دليػػػؿ ك 

 ػػػػارت تجػػػػارم الفاظهػػػػا فػػػػي فكي ضػػػػعكها لًميهػػػػاجهـ ل كيجػػػػركا عميهػػػػا قػػػػكاييف لوػػػػتهـ ل  األلفػػػػاظ
 .الف احل كالبفزل

أللفػاظ المعربػل فػي القػرآف الكقػكؼ عمػى اا كبيرة في محاكلل بذؿ كاير مف العمماق جهكدن     
فيمػػا كقػػع فػػي  المهػػذ ب) :هػػػ( فقػػد جمػػع فػػي كتابػػ،911ل كعمػػى راس هػػؤ ق السػػيكطي ) ت الكػػريـ

ا ا ػمها ا مػف األلػؼ زلػى اليػاقل مبيينػفػكؽ ماأػل كع ػريف كممػلل رتبهػا هجاأينػ (القرآف مف المعػر ب
 السػرر ايهػا( األفيػاف فيػكف) فػي الجػكزم ابػف حكػى(: األراأػؾ)كميهػا:  األعجمي الذم ترجع زلي،

 حػدايا المبػارؾ ابػف حػدايا عبػدةل حػدايا ابػي حػدايا: حػاتـ ابػي ابػف قػاؿ( : استبرؽ)ل (1)بالحب يل
: الجػػكالبقي كقػاؿ لاسػتبر  العجػـ بموػل كهػك الومػػيظل الػديباج ا سػتبرؽ: قػاؿ الضػحاؾ عػف جػكيبر

 حػػػاتـ كابػػػك عبيػػػد ابػػػك بالفارسػػػيل أيػػػ،ب  ػػػرح كممػػػف معػػػربل فارسػػػي الػػػديباجل زمػػػيظ: اإلسػػػتبرؽ
 .(3)الجكاليقي" ككذا فارسي اي،( المول فق،) في الاعالبي حكى( : الزيجبيؿ)ك .(2)كآ ركف"

 :المعر ب في تفسير درج الدرر
اكاف ا ػمها  اٌف ا ػمها مػف لوػات ا ػرل مػاـكردت في )درج الدرر( الفػاظ كايػرة ذكػر اإل     

بػؿ  ريـ  ييكر كجكد المعٌرب في القػرآف الكػ عبد القاهر الجرجايياإلماـ ل كهذا يعيي اٌف اعجمي
ذكػر اٌف  [40?ابلقهؿة] {ية ثَِن إرِْسانِيهَن }: الحؽ سبحاي، في قكؿ كمف امامل ذلؾ: مف المؤيديفل

ا لألسػباط كمػف بعػدهـ كسٌمي زسػراأيؿ  ألٌيػ، كػاف اساسنػ": فيقكؿ)زسراأيؿ( مف ا ؿ زير عربيل 
ـٌ قاؿ: زلى عيسى عمي، الٌسف ـٌ لـ يكف "ـل ك )زسرك( بالعبرايٌيل هك األساسل ك )زيؿ( اسـ اهللل ا ا

ا مكػػػاف )ز ػػػمكأيؿ(: فػػػي لوػػػل العػػػرب ضػػػٌمل م ػػػبعل معجمػػػل ميحػػػٌكا فيهػػػا يحػػػك األلػػػؼل كمػػػا قػػػالك 
ٌَ ِةُدوا}: سبحاي،كفي قكل،  .(4)"زسماعيؿ ِي ْا َواَّله َُ ٌَ آَي ِي جمع اليهكد: ": يقكؿ [62?ابلقؿة] {إِنه اَّله

ـٌ  (5)"يهػكدٌمل ماػؿ: عربػػٌي كعجمػيٌ  ؿ كأٌيػػ، كقيػؿ: اسػـ عجمػػٌي معػٌربل فمٌمػا عػػٌرب جعػ": يقػػكؿل اػ
هْؽٍَة ِإَوذْ } كفػي قكلػ، سػبحاي، .(6)"ا تٌؽ مػف هػاد يهػكد َٔ كحقيقػل يقػكؿ: " [51 ?ابلقهؿة] {ُمهَْى  َوا

                                                           

 (68المهذب فيما كقع في القرآف مف المعرب )ص ييظر: السيكطيل  (1)
 (71درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ )ص بد القاهر الجرجاييل ع(2) 
 (94)ص  الم در السابؽ (3)

 (141/ 1) ج الم در يفس،(4) 
 (168/ 1) ج الم در يفس،(5) 
 (168/ 1) ج الم در يفس،(6) 
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جػاأز الممكػفل الكعد اف يككف لم يقل فإذا كاف عمى ال يق فهػك مجػازل كالمػراد بػ، الت كيػؼ بال
يُْةُن يَُِٕؽُزُى اهَْفْقؿَ }كقكل،:  يا مف "ل كقاؿ  ٌمى اهلل عمي، كسٌمـ في دعاأ،: [268?ابلقؿة] {النه

ذا تكٌعد عفا )مكسى(: اسـ اعجمٌي ا م،: مك ػيل ام: المػاق كال ػجر  ألٌيهػـ "ل كزذا كعد كفى كا 
َْنِيهَن }: ي،سػبحاكفػي قكلػ،  .(1)"التقطك  بيف الماق كال جرل فعٌربت، العػرب ْْراةَ َواْْلِ َل اتله ـَ ٍْ

َ
آل ] {َوخ

كقيػؿ: ": فيقػكؿ ذكػر اكاػر مػف قػكؿ عػف ا ػؿ )التٌػكراة(ل ميهػا اٌيهػا مػف ا ػؿ عبػرمل [3?ًٔؿان
 {إِثْوِهحَف  إِّله  فََكهَضُؽوا} :سػبحاي،كفػي قكلػ،  .(2)"زٌي، بالمول العبرٌيل: تػكرك ل كهػك األدب كالمتػأٌدب

)زفعيؿ( مف: ابمسل ام: يأس مف رحمل اهللل كقيؿ: زٌي، اسـ اعجمػٌي كهك كيقكؿ: " [34 ?ابلقؿة]
ََُْن }: سػبحاي،فػي قكلػ،  ألقكاؿ الم تمفل في معيى )الجبت(كحيف يقؿ ال (3)"لذلؾ   يي رؼ يُْؤِي

ةُغْتِ  ُّ جِْخ َواه تركل بيػيهـ الٌسػحر بموػل الحب ػلل يعيػي: م ػ" :ذكػر ميهػا اٌيػ، [51?اهّجكهةء] {ثِةجْلِ
ّيَِجهًح ِِف }: سبحاي،)عدف( في قكل،   كفي كفم، عمى المراد ب .(4)"لعربكبيف بعض ا ََ  ٌَ َوَمكةِز
ْؽنٍ  َٔ َّةِت  ا عػف العػدف فقػاؿ: هػي الكػرـك كسػأؿ ابػف عٌبػاس كعبنػ": يقػكؿ اإلمػاـ[ 72?اتّلْبهح] {َص

ُُ } ل كفي قكل، سبحاي،:(5)"كاألعياب بالعبرايٌيل َهىُ  فََعْكُج َّ ا ػذت اإلماـ: "يقكؿ  [206 ?ابلقؿة] {َص
اسػػـ اعجمػػٌيل  كهػػك اليكػػرةل قػػاؿ رؤبػػل: ركيػػل جهٌيػػاـل ام: بعيػػدة القعػػرل كقػػاؿ يػػكيس:مػػف الػػٌتجٌهـ 

كالمػراد بػ، دار ل كقاؿ ابك عبيدة: )جهٌيـ( زٌيما   يي رؼ ألٌيػ، اسػـ مؤٌيػث زاد عمػى افاػل احػرؼ
ػػ سػػٌمي اعجمػػٌيل اسػػـ(: يػػكح)كيقػػكؿ :"ك .(6)"العػػذاب التػػي اعػػٌد اهلل ألعداأػػ، فػػي ا  ػػرة  لكاػػرة ايكحن

ََة َوهََقهؽْ } :سػيل  مسػيف ابػف كهػك قكمػ، زلػى اهلل بعاػ، تعػالىل اهلل   ػيل مف كبكاأ، يياحت، رَْقهوْ
َ
 أ

ًْظة ِّىْ  فَوَجَِر  قَِْْيُِ  إَِل  ٍُ هَْف  ذِي
َ
ََحٍ  خ   رذملل ز  ب، يؤمف كلـ [14 ?اهَٕمجْت] {ًَعًية شَلِْكيَ  إِّله  َق

يبػػيف اإلمػػاـ ا ػػؿ اسػػـ اهلل و ل(7)"الفمػػؾ ا ػػيع اف زليػػ، اهلل اكحػػى كالفػػرج ٌي ػػرةال لػػ، اهلل اتػػاح كلٌمػػا
 عمػػيٌ  ابػػك كقػػاؿ القػػدسل مػػف ا ػػتقاق، تعػػالىل اهلل اسػػماق مػػف عظػػيـ بقكلػػ،: "اسػػـ{ اٍلقيػػدفكسي }سػػبحاي،
 .(8)قديس" الٌسريايٌيل مف ا م،: الفسكمٌ 

                                                           

 (154/ 1درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل (1) 
 (376/ 1) ج السابؽ الم در (2)

 (134/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (496/ 1) ج الم در يفس،(4) 
 (782/ 1) ج الم در يفس،(5) 
 (306/ 1) ج الم در يفس،(6) 
 (391/ 1) ج الم در يفس،(7) 
 (1613/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(8) 



051 
 

 :لغات العرب -5
ػػمىيا بهػػا ال ػػعر الجػػاهميل ككيتًػػبى بهػػا ترااييػػا  العربيػػل التػػي يػػزؿ بهػػا القػػرآف الكػػريـلزف      كك ى

اإلسفميل   تزاؿ لول العرب في كػؿ مكػافل يسػت دمها المسػممكف فػي العػالـ كمػ، فػي عبػاداتهـل 
ال تعػاممكا بهػال كاسػتعممكها فػي لقػاقاتهـ كفي كاير مػف  ػؤكف حيػاتهـل لوػل م ػتركل لمعػرب جميعنػ

لى جايب هذ  المول كاف لكػؿ قبيمػل لهجػل  ا ػل بهػال اك كمكاسمهـ الديييل كالاقافيل كالتجاريل ل كا 
ما ك ميا مف ركايات عف لهجات العرب قبؿ اإلسفـ ليس بال يق الكايػر الػذم  ل زفلول  ا ل

كالمػػػراد بموػػػات  يمكػػػف اف ي ػػػكر ليػػػا حجػػػـ هػػػذ  المهجػػػات كمػػػدل بعػػػدها اك قربهػػػا مػػػف الف ػػػحى.
مجمكعػػل مػػف " هػػي: ات فػػي ا ػػطفح المحػػدايفكالمهجػػ .العػػرب ا ػػتفؼ لهجػػات القباأػػؿ العربيػػل

 ل(1)"ال ػػفات الموكيػػل تيتمػػي زلػػى بيأػػل  ا ػػلل كي ػػترؾ فػػي هػػذ  ال ػػفات جميػػع افػػراد هػػذ  البيأػػل
مػػػػا ك ػػػػميا مػػػػف ادب جػػػػاهمي   يماػػػػؿ المهجػػػػات ال ا ػػػػل بقباأػػػػؿ  ػػػػعراأ، بقػػػػدر مػػػػا يماػػػػؿ  لكػػػػف

يا مػػف ا بػػار كركايػػات عػػف عػػف يقػػؿ المهجػػات ألف مػػا ك ػػم األف العممػػاق اضػػربكا كايػػرن   الف ػػحى
المهجات العربيلل كما جاق ميها في القراقات المتكاترة كزير المتكاترة يمكف اف ييستيتج مي، بعضي 
  اأص المهجات العربيلل كيبيف ليػا اف ا  تففػات بػيف المهجػات   تعػدك اف تكػكف ا تففػات 

قبيمػػل تهممػ، قبيمػػل ا ػػرلل اك  قميمػل مػػف زمالػل  ػػكت اك زبدالػػ،ل اك زدزامػ،ل اك زعمػػاؿ حػرؼ عيػػد
  ترقى زلى درجل الػزعـ بػأف  -ب فل عامل  -ا تفؼ في د لل لفظ بيف قبيمل كا رلل اك ايها 

 القػرآف يػزؿ فػيمف أل ػؿي اف لالمهجات العربيل كايت متباعدةل اك ايػ، كػاف لكػؿ قبيمػل لهجػل  ا ػل
 كػػاف ممػػف العػػرب لوػػات فػػي يهـبيػػ كركادا التهػػذيبل زلػػى لوػػتيهـ بػػ،  م ػػت الػػذم قػػريشل بموػػتهـل
 يكػكف اف طبيعينػا ككاف. كميتىسكؽ مكسـ كؿ في العرب مف بهـ ييزؿ اك الحجيج مف زليهـ يجتمع
ـى  الكػفـ هػذا ليكػكف اػـ قيري يل - كسمـ عمي، اهلل  مى - اهلل رسكؿ ألف قريشل بمول القرآف  زعػي
 الحراـل المسجد كعمارةً  الحاجل لكسقاي البيتل بجكار العرب مف قريش استمازت كما كمها الموات
 .(2)ب، كافردكهـ عمي، كاحتممكا ذلؾ امرهـ العرب الؼ كقد   اأ هـ  مف كزيرها

 القػػرآفي  ايػػزؿى : " قكلػػ، كهػػك  كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى اهلل رسػػكؿ عػػف حػػديانا األاػػر اهػػؿ ركل    
ػػدل حػػرؼ كلكػػؿ كبىطػػفل ظىهػػره  لكػػؿ ميهػػا احػػرؼل سػػبعل عمػػى  فػػي ا تمفػػكا اػػـ"  مطمىػػع حػػد كلكػػؿ حى
 مػف كالفافهػا قريش لوات مف لوات سبعي  ايها عمى األكاريف كلكف األحرؼ هذا تفسير كفي تأكيم،
 العرب لوات مف لوات سبعام  السبعل باألحرؼ المرادالمق كد ك  كهذا ل(3)قيس زلى مكل ظكاهر

                                                           

 ( 16ص  )المهجات العربيل  لزبراهيـ اييس (1)
 (46زعجاز القرآف كالبفزل اليبكيل )ص الرافعيل يظر: ي (2)
 (50)ص  الم در السابؽ (3)
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 يػػػؼكاق كهػػػذيؿ قػػػريش لوػػػل كهػػػي العػػػرب لوػػػات مػػػف لوػػػات سػػػبع عػػػف ي ػػػرج   القػػػرآف اف بمعيػػػى
فػي ذكػركا اهػؿ الموػل  كيبػيف اإلمػاـ اف .(1)العػرب لوػات اف ػح كهػي كاليمف كتميـ ككيايل كهكازف

{ سػبع لوػات:  ـٌ مػف هيهػات بػالفتح بويػر تيػكيفل كهيهاتنػ"}هىٍيهاتى ا بػالفتح كالتيػكيفل كهيهػات بالضػ
ـٌ كالتيػػػػكيفل كهيهػػػػات بالكسػػػػر مػػػػف زيػػػػر تيػػػػكيفل كهيهػػػػات بالكسػػػػر  زيػػػػر تيػػػػكيفل كهيهػػػػات بالضػػػػ
يهات بإبداؿ الهمزة مف الهػاق األكلػىل كمعياهػا اليهػي كاليفػيل كفيهػا  ػيق مػف معيػى  كالتيكيفل كا 

 يسمعكف كقريشه  الجاهميل في البيتى  كتحجف  عاـ كؿ في المىكًسـ تحضر العربي  "كايتلقد ل (2)"كفٌ 
 ميستٍب ع مف ـلوتيه ك مىتٍ  العرب اف حى  ف اركا ب، تكممكا لواتهـ مف اٍستحسيك  فما العرب لواتً 
 فػي الوايػل هػـ كقػريش ق ػكرل ف ػاحتهـ فػي كالعػرب" يقكؿ اإلماـ: ل(3)األلفاظ" كميستقبىح الموات

 بموػػاتهـ كالعممػػاق أل ػػعارهـل كالػػركاة العػػرب بكػػفـ عمماؤيػػا اجمػػع:"فػػارس ابػػف يقػػكؿ .(4)"الف ػػاحل
 مػف ا تػارهـ تعػالى هللا اف كذلػؾ لوػلل كا ػفاهـ السػيلل العػرب اف ح اقري ن  اف كمحاٌلهـ كايامهـ
 حرمػ،ل قطػاف اقري نػ فجعػؿ كسػمـ عميػ، اهلل  ػمى امحمػدن  الرحمػل يبي ميهـ كا تار العربل جميع
 قريش زلى كيتحاكمكف لمحجل مكل زلى يفدكف كزيرهـ حجاجها مف العرب كفكد فكايت بيت،ل كك ة
 ربيعػلل كك ك ػلل تمػيـ عيعيػل عػف الف ػاحل فػي قػريش يقكؿ ابف جيي:" ارتفعت ل(5)"امكرهـ في

(6)بهػراق" كتمتمػلل ضػبل كعجرفيػل قػيسل كتضجعل هكازف ككسكسل
القرآف الكػريـ "احتػكل عمػى "فػل  

 كقػػد" .(7)جميػػع لوػػات العػػرب كايػػزؿ فيػػ، بموػػات زيػػرهـ مػػف الػػرـك كالفػػرس كالحب ػػل  ػػيق كايػػر"
 األسػػكاؽ فػػي كهػػؤ ق هػػؤ ق مػػف اسػػتممحك  مػػا كا ػػذكا كتػػداكلكها جميعنػػا العػػرب لوػػات بيػػيهـ داكركا
 كبهػػذا ك ػػقمك ل هػػذبك  اف بعػػد كاذاعػػك  اسػػتعممك  اػػـ كعمرتهػػا كحجهػػا ككقاأعهػػا كمكاسػػمها العربيػػل
  .(8)"كافل القباأؿ لوات بيف مف ميتقاة م تارة لوات مجمع قريش لول كايت

                                                           

ٍرقاييل العظيـ عبد ييظر: محمد (1)  (180/ 1مياهؿ العرفاف في عمـك القرآف ) ج الزف
 (1266/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر عبد القاهر الجرجاييل درج (2)
 (175/ 1مول كايكاعها ) جالمزهر في عمـك الالسيكطيل  (3)
 (593/ 2درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل  (4)
 (28ال احبي في فق، المول العربيل كمساأمها كسيف العرب في كفمها )ص ابف فارسل  (5)
 (13/ 2ال  اأص ) جابف جييل  (6)
 (127/ 2اإلتقاف في عمـك القرآف ) جالسيكطيل  (7)
ٍرقاييل العظيـ عبد حمدم (8)  (190/ 1مياهؿ العرفاف في عمـك القرآف ) ج الزف
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 :لغات العرب في  تفسير درج الدرر
ـَ  إٍِهة}قكؿ الحؽ سػبحاي،:في تفسير  يقكؿ اإلماـ      ٍْ

َ
َؿبِيًّهة قُْؿآًٍهة جْلَةهُ خ وهُسهىْ  َٔ َٕ قِوُهْنَ  هَ ْٕ  {َت

ْقف] ٍليا ي  ًزٌيا}" [2 ?ي ًبي ػا}م ػدر  اك القػراقةل مػف اسػـ{ قيٍرآينػا}الكتػاب  زلػى عاأد الضمير{ اىٍيزى { عىرى
 فهػػك بالعربيػػل تكمػػـ مػػف كػػؿ كلكػػف كالػػدل بػػاب ليسػػت العربيػػل "زفٌ : الٌسػػفـ عميػػ، قػػاؿ العػػرب بموػػل

ًبي ػػا}يف اإلمػاـ:ل كيبػػ(1)عربػٌي"  عربػػٌي  مك ػكفنا بأٌيػػ، يكػػكف اف كيجػكز كعبػػارتهـل العػػربل بموػل{ عىرى
  ػػػعار األ ػػػياق كهػػػذ  كال طبػػػل كاألذاف اإلمامػػػل كبيعػػػل كالق ػػػاص كاليحػػػر كالوػػػزك الحػػػج لمكػػػاف
كفػػػي )درج الػػػدرر( امامػػػل متفٌرقػػػل است ػػػهد فيهػػػا  ل(2)لهػػػـ" كاألتبػػػاع كاليػػػاس معييػػػكفل كهػػػـ العػػػربل
ٌْ ِيسْوِهُِ }: سبحاي،في قكل،  وات العربل ميها:بم اإلماـ ْا بُِكَْرٍة ِي دُ

ْ
ذكػر رايػيف  [23?ابلقهؿة] {فَد

مػػف الٌسػػؤر فػػي اإليػػاقل كهػػك القطعػػل الباقيػػل "ا ػػذت ميػػ، )الٌسػػكرة( احػػدهما اٌيهػػا  فػػي األ ػػؿ الػػذم
ٌف تػػػرؾ كهػػػك يريػػػد ا ل "ميػػػ،ل كهػػػك بػػػالهمز ز  اٌف لوػػػل اليبػػػٌي  ػػػٌمى اهلل عميػػػ، كسػػػٌمـ تػػػرؾ الهمػػػز

{ ]البقػػػػرة:سػػػػبحاي،كفػػػػي قكلػػػػ، ل لوػػػػل الحجػػػػاز (3)"الهمػػػػز ـي التٌػػػػابيكتي [ بػػػػٌيف معيػػػػى 248: }اىٍف يىػػػػٍأًتيىكي
)التٌػػابكت( ككزيػػ، ال ػػرفيل كذكػػر لوتػػيف فػػي جمعػػ،ل فقػػاؿ: هػػك ال ػػيدكؽل عمػػى كزف )فػػاعكؿ( 

فػػػي قكلػػػ،  مػػػاا.(4)"تكابيػػػت بموػػػل قػػػريشل كبموػػػل األي ػػػار: التٌػػػابك  كالٌتكابيػػػ، ماػػػؿ: كػػػايكفل كجمعػػػ،:
قَوهْخ َقعةثةً زِقةًّل ُقْقَةهُ بِلَََلٍ َيّيٍِخ }: سبحاي،

َ
ؿاف] {َظّت إِذا أ ذكر اٌف ك ؼ السحاب  [57?أْل

ٌيمػا ك ػؼ الٌسػحاب الاٌقػاؿ "بالجمع لول تميـل كعكد هاق }سيٍقيا ي{ زلي، باإلفراد لوػل قػريش فقػاؿ:  كا 
ـٌ تحػػٌدث عػػف ا فقػػاؿ: الهػػاق عاأػػدة زلػػى "لهػػاق فػػي )سػػقيا ( عمػػى اعتبػػار الجمػػعل كهػػك لوػػل تمػػيـل اػػ

الٌسػػػػحاب. كهػػػػك لوػػػػل قػػػػريشل يػػػػذكركف بمفػػػػظ الكحػػػػداف كػػػػٌؿ جمػػػػع   فػػػػرؽ بييػػػػ، كبػػػػيف كاحدتػػػػ، زٌ  
ََةلِهَك  َية ُصَْؽٌ }: سػبحاي،في قكل، ك ل (5)"بالهاق ومٌ  ُِ ـُ ه ّْ ٌَ  َم اِب  ِيه ـَ ْظه

َ
يقػكؿ األمػاـ  [11 ?ص] {اْْل

ػػػا: { )مػػػا( لمٌيفػػػايضن ٍيده مػػػا هيياًلػػػؾى ي عمػػػى لوػػػل تمػػػيـل كتقػػػدير : جيػػػد هيالػػػؾ مػػػا هػػػك مهػػػزـك مػػػف }جي
ف  ػػح هػػذا المعيػػى جيػػد مػػا هػػك بمهػػزكـ هيالػؾل فػػإ األحػزابل اك جيػػد مػػا هػػك هيالػػؾ بمهػزكـل اك

                                                           

 (119/ 2درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل (1) 
كقػػاؿ عيػػ، ابػػف تيميػػل فػػي "ا قتضػػاق": هػػذا حػػديث ضػػعيؼل  (407 /12)ج دم ػػؽ تػػاريخ ابػػف عسػػاكرل ييظػػر: 

 (325 /2) ج ؼ جدنال ييظر: سمسمل األحاديث الضعيفلككأي، مركب. كقاؿ األلبايي: ضعي
 (156/ 2درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل  (2)

 (122/ 1) ج الم در السابؽ(3) 
 (422/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(4) 
 (660/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(5) 
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فػي قكلػ،  كي ير لمول حمير اك الحب لل (1)")هيالؾ( ز ارة زلى األسبابكالمفأكلل فالمراد بالجيد 
ة إٍِهة}: سبحاي، َِ ََة وْ َٕ ََ  َص ًِيَ  حً فِذْ ِ ةل ْه : احػدهما: كجهػيف مػف{ ًلمظٌػاًلًميفى  ًفٍتيىػلن } [63 ?الىهةفةت] { لِو
 الٌزبػد  سػـ مكافػؽ ألٌيػ، الكفٌػار  لضػفلل اسػببن  اسػمها ككف: كالاايي الٌيارل ألهؿ اعذابن  عييها ككف
كفػػي اايػػاق كفمػػ، عمػػى معػػايي )الٌطكفػػاف( فػػي قكلػػ،  .(2)الحب ػػل" اك حميػػر لوػػل الٌتمػػر عمػػى مػػع

ْفةنَ }: سبحاي،  ُ ُِّى اه يْ
وَ َٔ رَْقوَْة 

َ
ؿاف] {فَأ هػك الطٌػاعكفل بموػل "يقػؿ عػف كهػب قكلػ،:  [133?أْل
ػػا يػػذكرل كلموػػل اليماييػػل (3)"اهػؿ الػػيمف اثًة}:" ايضن  م ػػدر ف ػػيحل يماييػػل لوػػل [28 ?اجلجههأ] {لِههؾه
 .(4)الٌتكذيب"

                                                           

 (520/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 ( 512/ 2)ج الم در السابؽ(2) 
 (68/ 1) ج الم در يفس،(3) 
 (685/ 2) ج الم در يفس،(4) 
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 :التمييد
الفاظ المول العربيل التي تتطابؽ مع الحاؿ المرتبطل ب،ل  بدراسل طبيعليهتـٌ عمـ المعايي 

المفػظ مػع ا ػتفؼ الحػاؿ. ام مػع  كبالتػالي ت تمػؼ طبيعػلبالمفظ مف حيػث فاأدتػ، فػي المعيػىل ك 
لػػػى ا تيػػػار  ل كي ػػػتص بعي ػػػر المعػػػايي كاألفكػػػارالوػػػرض الػػػذم يػػػدٌؿ عميػػػ، فػػػي سػػػياؽ الػػػيص كا 

لػػي الػػيص كمػػ، بك ػػف، تعبيػػرنا التركيػػب ال موػػكم المياسػػب لممكقػػؼ كعفقػػل كػػؿ جممػػل بػػاأل رلل كا 
ل فػػالكفـى البميػػغى هػػك الػػذم يي ػػكر   كبهػػذا "فػػإف .ـ ب ػػكرة تياسػػب احػػكاؿ الم ػػاطبيف  المػػتكممت ػػفن

عمػـ المعػايي عرفػ، البفزيػكف . المسػتقيـ كالطبػع السػميـ الػذكؽ هػك المعػايي عمػـ فػي األمػر مفؾ
 ا ػص كهػكل (1)"عمـ يعرؼ ب، احكاؿ المفػظ العربػي التػي بهػا يطػابؽ مقتضػى الحػاؿ" بقكلهـ: هك

 لػػ، المعػػايي كعمػػـ التركيػػبل بمطمػػؽ فاأدتػػ، تح ػػؿ اإلعػػراب عمػػـ اف جهػػل مػػف اإلعػػراب عمػػـ مػػف
كالكػفـ ل (2) اإلي ػاأيل الطمبيػل كبػاألمكر ال بريػلل باألمكر يتعمؽ ما كهك التركيبل ذلؾ كراق فاأدة

ا لهػذ  ر في، ال  اأص الم يرة زلى الكاف المعايي هك كفـ ترتفع ميزلت، كتي فض تبعنػالذم تتكف
ل كاسػتيعابنا لمفكػر كال ػػعكر كػاف اعمػػىل  الحالػلل فكممػا كػػاف الكػفـ ب  ػاأص تراكيبػػ، اكاػر  ػػمك ن

ل فهيػػاؾ بحػػكث تعيػػى بال ػػيازل كاحكالهػػ ل كمكقػػع اكقػػد تقسػػمت مباحػػث البفزػػل فػػي افاػػل عمػػـك
مفػػردةل فتبحػػث التعريػػؼ كالتيكيػػر كالتقػػديـ كالتػػأ يرل كالحػػذؼ كالػػذكر كالق ػػر كالف ػػؿل الكممػػل ال

هػػـ مػػا يميػػز هػػذا اليػػكع ارتباطػػ، بػػاليظـ اك  ل(3)كالك ػػؿ كزيػػر ذلػػؾ ممػػا لػػ،  ػػمل بػػأحكاؿ التراكيػػب
اليحػػػكمل فالجػػػاحظ يقػػػكؿ: "كالمعػػػايي مطركحػػػل فػػػي الطريػػػؽ يعرفهػػػا العجمػػػي كالعربػػػيل كالقػػػركم 

يمػػ ا ال ػػأف فػػي زقامػػل الػػكزفل كت يػػر المفػػظل كسػػهكلل الم ػػرجل ك ػػحل الطبػػعل ككاػػرة كالبػػدكمل كا 
لممفهػـك الػدقيؽ  يؤسػسككػفـ الجػاحظ  تم ػيص مػكجز لعمػـ المعػايي ل (4)الماقل كجػكدة السػبؾ " 

الجرجػػايي اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر كجػػاق ل كيظمػػ، سػػبؾ الكػػفـ ؽفػػي عمػػـ المعػػايي المعتمػػد عمػػى طػػر 
تقػػـك عمػػى تحميػػؿ عمػػـ المعػػايي عمػػى اسػػاس التركيػػب اليحػػكمل فػػالمفظ  فكضػػع يظريػػل الػػيظـ التػػي

يقػػكؿ:  اريػػؽ الػػيظـل يقػػكؿ: " كهػػؿ تجػػد احػػدن المفػػرد   يمكػػف اف يكػػكف لػػ، قيمػػل معيكيػػل ز  عػػف ط
هػػذ  المفظػػل ف ػػيحلل ز  هػػك يعتبػػر مكايهػػا مػػف الػػيظـل كحسػػف مفقمػػل معياهػػا لمعػػايي جاراتهػػا 

كمف  فؿ يظريل اليظـ تعددت ايكاع عمـ المعايي ماؿ: الف ؿ  ل(5)كفضؿ مؤايستها أل كاتها " 
كالك ؿل كحركؼ العطؼل كالتعريؼ كالتيكيرل كالتقديـ كالتأ يرل كالحذؼل كالتكرارل كاإلضمارل 

                                                           

 (52/ 1القزكيييل اإليضاح في عمـك البفزل ) ج (1)
 (194/ 3البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) ج ييظر: العمكمل الطراز ألسرار(2) 
 (74 -73ييظر: محمد ابك مكسىل   اأص التراكيب دارسل تحميميل لمساأؿ عمـ المعايي )ص  (3)
 (198( كعبد القادر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز)ص 132 – 131/ 3الحيكاف ) ج ( ييظر: الجاحظ ل4)
 (36( عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز)ص 5)
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كهػػذ  المباحػػػث درسػػها المفسػػركف فػػي تفاسػػػيرهـ كالزم  ػػرم كالقرطبػػي كابػػػي  .كال بػػر كاإلي ػػاق 
عربي التي البفزيكف بقكلهـ: هك عمـ يعرؼ ب، احكاؿ المفظ ال كعمـ المعايي عرف،كزيرهـل حياف 

 تػدبر يحسػف حتػى األمػكر لهػذ  اهتمػامهـ البفزػل عممػاق كجػ، ل كقػد(1)بها يطابؽ مقتضػى الحػاؿ
 الف ػيح الكػفـ كارتجػاؿ زي ػاق فػي كيقدها لفرتقاق الراقيل ا داب  كر كفهـ الرفيعلل الي كص

  ػػكاص تتبػػع هػػك المعػػايي اف ل كيعرفػػ، السػػكاكي بقكلػػ،: "اعمػػـ(2) لاألدبيػػ بعيا ػػر  الراقػػي البميػػغ
 عػػف عميهػػا بػػالكقكؼ ليحتػػرز كزيػػر  ا ستحسػػاف مػػف بهػػا يت ػػؿ كمػػا اإلفػػادة فػػي الكػػفـ تراكيػػب
 ال ػػادرة التراكيػػب الكػػفـ بتراكيػػب كاعيػػي ذكػػر  الحػػاؿ يقتضػػي مػػا عمػػى الكػػفـ تطبيػػؽ فػػي ال طػػأ
ام هك العمـ الذم ل (3)سكاهـ" عمف ال ادرة   البمواق يبتراك كهي كمعرفل تمييز فضؿ ل، عمف

مػـ تػأًت زاأػدة ف لدكاعػي الػيفس يياسػبا هػذ  األحػكاؿ كاقعػل فػي الكػفـ مكقعنػك  يبحث احكاؿ المفػظل
 ماػػػؿ عمػػػـ اليحػػػكلالػػػذم بييهػػػا  كهػػػذ  األحػػػكاؿ هػػػي الهيأػػػات كالكيفيػػػات لاقيمػػػلل ك  متكمفػػػل كريهػػػل
تقديـ كامتياع، ككجكبػ، كجػكاز الحػذؼ كامتياعػ، ككجكبػ،ل كايػكاع جكاز الك الحذؼ كالذكر كزيرهال 
 اا بيايينػحيػث كقكعهػا مطمبنػمػف  بفزيػل ي تمػؼياحيػل مػف هػؿ تياكللكػف  .التعريؼ كاحكػاـ التيكيػر

  .البفزيكف بيف ذلؾالمقاـ كيدعك زلي، الحاؿ كما  يقتضي،

 مػا كيىعػرؼ الم ػاطبيفل احػكاؿ اسػبتي ب ػكرة المػتكم ـ يي ػكر   الػذم هػك البميػغ الكفـ زف    
ػػك ر اف يجػػب ل كقػػد مقػػاـ لكػػؿ فيجعػػؿ حالػػلل كػػؿ فػػي كفمػػ، بػػ، يي ى  العمػػـ تسػػميل عمػػى اتفػػؽ مقىػػا ن
 المعػػاييل فػػذكاق عمػػـ باسػػـ الحػػاؿ اقتضػػاق طػػابؽي  بهػػا التػػي العربػػي الٌمفػػظ احػػكاؿ بػػ، تيعػػرؼ الػػذم

 لمقتضػػى مطابقنػػا كفمػػؾ كػػاف بػػ، طا فػػي اكىجػػزتى  فػػاذا القػػكؿل زيجػػاز تىقتضػػي حػػاؿ: المي اطػػب
 مطػػابؽ فهػػك: مطيبنػػا م اطبتػػ، فػػي كفمػػؾ جػػاق فػػاذا - كاإلطالػػل اإلطيػػاب تقتضػػي حػػاؿك  الحػػاؿل

ػػى لػػك ابميونػػ الحػػاليف فػػي كفمػػؾ كيكػػكف الحػػاؿل لميقتضى   ػػفل كفمػػؾ مػػف  يتفػػت عكسػػت ايػػؾ كى
 .(4) البفزل

 

                                                           

 (42( ييظر: محمد ابك مكسىل   اأص التراكيب دراسل تحميميل لمساأؿ عمـ المعايي: )ص1)
 (138/ 1ييظر: الميداييل البفزل العربيل ) ج (2)
 (161السكاكيل مفتاح العمـك )ص  (3)
 (47 -46جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص الها ميل( ييظر: (4
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 المبحث األول: األساليب الخبرية
فػػال بر كػػفـ يحتمػػؿ الت ػػديؽ كالتكػػذيب كلػػ،  لعربيػػل زمػػا  بػػر اك زي ػػاقكػػؿ كػػفـ فػػي الموػػل ال   

  :كزرضاف اإليكارمل –الطمبي  –: ا بتداأي افال ايكاع

 .ال بر فاأدة الحكـ ذلؾ كيسمى العبارةل اك الجممل تضميت، الذم الحكـ الم اطب زفادة - 1

 .(1) الفاأدة  ـز ذلؾ كيسمى بالحكـل عالـ المتكمـ اف الم اطب زفادة - 2

 .كقد ي رج ال بر الى مقا د بفزيل ا رل تعرؼ مف  فؿ السياؽ الموكم كطريقل يظـ الكفـ

  :في المغةالخبر 

 برت باألمر ام عممت،ل ك برت األمرى اٍ بيري ي زذا عرفتػ، عمػى حقيقتػ،ل كال بػري بالتحريػؾ     
ف اقػدـ اليحػكييف الػذيف عرفػكا ال بػر كمػ .(2)كاحد األ بارل كال بر: ما اتاؾ مف يبأ عمف تست بر

 الػذيف األكاأػؿ العممػاق كمػف .(3)المبرد زذ قاؿ: " ال بػر مػا جػاز عمػى قاأمػً، الت ػديؽ كالتكػذيب " 
ػا ال بػػر لمكضػكع عرضػكا  امػػرل: اربعػل الكاتػب: "كالكػػفـ ادب كتابػ، فػػي الػدييكرم قتيبػػل ابػف ايضن
 كالرزبػلل كا سػت بارل األمػرل: كهػي كالكػذبل ال ػدؽ يػد مها   افال كرزبل  كاست بارل ك برل
  .(4)ال بر" كهك كالكذب ال دؽ يد م، ككاحد

 :الخبر في االصطالح

ابػػف فػػارس الفػػارؽ فػػي تعريػػؼ ال بػػر بػػيف اهػػؿ الموػػل كاهػػؿ البفزػػل فأهػػؿ الموػػل    بػػيف
ػييظرك  ادؽ اك لي ػريف امػا اهػؿ اليظػر فيقسػمكي، عمػى كػفـ  ػ اف زلى ال بر ز  باعتبػار  زعفمن

كال بػر هػك  .كاػر مػف ايػ، زعػفـ اكاذب يقكؿ ابف فارس: " اما اهؿ المول فػف يقكلػكف فػي ال بػر 
فػي  اك تكذيبػ، كهػك زفػادة الم اطػب امػرن العمـ. كاهؿ اليظر يقكلكف: ال بر ما جاز ت ديؽ قاأمػ، ا

ال بػػر: " بػػي ف معيػػى ال ػػدؽ كالكػػذب فػػي فالقزكييػػي  امػػا .(5)مػػاضو مػػف زمػػاف اك مسػػتقبؿ داأػػـ" 
ا تمؼ الياس في ايح ار ال بر في ال ادؽ كالكاذبل فذهب الجمهكر زلػى ايػ، ميح ػر فيهمػا 
اـ ا تمفكال فقالكا األكار ميهـ: ً ٍدقي،ي مطابقل حكم، لمكاقػع ككذبػ، عػدـ مطابقػل حكمػ،ل كهػذا هػك 

                                                           

 (50عمـ المعايي )ص ل عبد العزيز عتيؽ( ييظر: (1
 (445ييظر: ابف ميظكرل لساف العرب: مادة ) بر ص (2) 
 ( 89/ 3المبردل المقتضب ) ج(3) 
 (7ابف قتيبلل ادب الكاتب )ص  (4)

 (179ابف فارسل ال احبي )ص (5) 
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 ال ػػػدؽ  معيػػػا يحمػػػؿ الػػػذمل المفيػػػد المترتػػػب الكػػػفـ مػػػف فػػػالقكؿ ل(1)الم ػػػهكر كعميػػػ، التأكيػػػؿ " 
فل  ػػادقنا كػػاف الحػػاؿ كاقػػع مفهكمػػ، كافػػؽ كالكػػذب فػػإذا  ب ػػدؽ كالمػػراد كاذبنػػال كػػاف  الفػػ، كػػاف كا 

 .ل، مطابقت، عدـ بكذب، كالمراد لمكاقع ميطابقت، ال بر

 :باعتبار حال المخاطب الخبر أنواع
ف مكػػػفـ افاػػػل ايػػػكاع لم بػػػر فػػػإف جػػػاقت الجممػػػل ال بريػػػل  اليػػػل مػػػلاسػػػتيبط البفزيػػػكف     

ذا ايكدت الجممل بمؤكد كاحد كاف ال بر طمبينػالمؤكدات سيمي  ال بر ابتداأين  ف اكػدت الجممػل ا كا  ا كا 
زف فكػػػرة الت ػػػديؽ كالتكػػػذيب اكجػػػدت تفاكتنػػػا فػػػي احػػػكاؿ ا. بمؤكػػػديف اك اكاػػػر كػػػاف ال بػػػر زيكارينػػػ

ال بريػل زمػا  الم اطبيفل فالتقسيـ ييب  عمى استعداد المتمقػي كحاجتػ، عمػى فهػـ الػد أؿل فالجممػل
بقكلػ،:  تككف  اليل مف التأكيد اك مؤكدة كقد ا ار اإلمػاـ عبػد القػاهر الجرجػايي زلػى ا  تففػات

 العامػل تجهمهػا  فيػل افركقنػ ههيػا اف ب ػدد ل يحػف مػا معرفػل زلػى الطريػؽ ازمض مما اف كاعمـ"
 هػيل ايهػا كفيػدر    بػؿ آ رل في كيعرفكيها مكضع في يجهمكيها ايهـ ليس ال ا لل مف ككاير
 اكاعتمػادن عمل التسميل يابعػل مػف طبيعػل ال بػر  كبهذا تككفل (2)تف يؿ" ك  جممل في يعممكيها ك 

 :باعتبار حاؿ الم اطب عمى ما سبؽ فال بر افال ايكاع
  الخبر االبتدائي: -1

ا مػػػف المؤكػػػدات ألف الم اطػػػب  ػػػالي الػػػذهف مػػػف الحكػػػـ الػػػذم ال بػػػر الػػػذم يكػػػكف  الينػػػ    
هَؾا} تعالى: تضمي، قاؿ َِ ْى  ُِ ُُ َلجِهُي وَ َٕ  ال بريػل الجممػل فػي ل فاأل ػؿ(3) {63 ?اْلٍبيهةء} {ثَْن َذ

 يسػتدعي الم اطػب حػاؿ يكػكف   حػيف المؤكػداتل مػف  اليػل بها يؤتى اف ميفيل اك كايت مابتل
 اك  ػػؾ عكامػػؿ ال بػػر مقػػدـ ضػػد يفسػػ، فػػي لػػيس الػػذهفل  ػػالي كػػاف زذا كذلػػؾ لػػ،ل ال بػػر تأكيػػد
 مؤكػػداتل بأيػػل مقتػػرف زيػػر زيػػراد  بػػال بر اإل بػػار ابتػػداق فػػي ا بػػار ل كيحسػػف قبػػكؿ عػػف زحجػػاـ

 } يقكؿ الحؽ سػبحاي،:
ْ
ِي َرّبِهَك  ثِةْقهىِ  اقَْؿأ نَْكهةنَ  َػوَه َ  َػوَهَ ، اَّله ٌْ  اْْلِ وَهٍ ، ِيه َٔ  

ْ
 َوَرب هَك  اقْهَؿأ

ِي ْزَؿُم،اَّله
َ
وهىَ  اْْل وهىَ  َٔ َٔ نَْكةنَ  ثِةهَْقوَِى،  هذا في ال بريل ل فالجمؿ [5 - 1 ?اهٕو ] {ْٕوَىحَ  لَىْ  َية اْْلِ

يقػكؿ اإلمػاـ  .(4)تأكيػدها يقتضػي بمػا اقترايهػا زلى الداعي كجكد لعدـ المؤكداتل مف  اليل اليص
ْْمَ } في تفسير  ا يل الكريمل: يَك  فَةحْلَ ََّضِ ٌْ  تِلَُمْنَ  ثَِجَؽٍَِك  ُج ًَ ِ ٌَ  َلسًِيا ِإَونه  آيَحً  َػوَْفَك  ل ٌْ  اجلهةِس  ِي  َخ

                                                           

 (38( كالقزكيييل التم يص)ص 86/ 1القزكيييل اإليضاح ) ج (1)
 (315/ 1جاز ) جعبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلع(2) 
 (91الرفاعيل اساليب بفزيل )ص ييظر: (3) 
 (178/ 1ييظر: الميداييل البفزل العربيل ) ج (4)
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ََة ِ .  مفػؾ لمػف كحٌجػل قػدكة فتكػكف الٌيجػاة مػف ببػديؾل ييٌجيػؾ  "فػاليكـ [92 ?يْنف] {هََغةفِوُْنَ  آيَةد
 األرض مػف يجكة عمى الٌركح ززهاؽ بعد بديؾ يمقي اليكـ: كمعياها ال برل سبيؿ عمى زٌيها: كقيؿ
ال بػر فحسػبل فحػاؿ  ل فاإلمػاـ يكضػح اف ذلػؾ قيػؿ عمػى سػبيؿ(1) مفػؾ" لمف كيكا ن  عبرة لتككف

 الم اطب   يستدعي تأكيد ال بر ل،ل فميس ل، اديى  ؾ فيما يحدث فحقيقل الكاقع تيب  بذلؾ.

 :الخبر الطمبي -2

: " يال بػػر الػػذم يتػػردد الم اطػػب فيػػ، ك  يعػػرؼ مػػدل  ػػحت،ل اك هػػك كمػػا قػػاؿ السػػكاك    
ذا القاهػػا زلػػى طالػػب لهػػا متحيػػر طرفػػا  عيػػد  مػػف دكف ا سػػتياد فهػػك  ميػػ، بػػيًف لييقػػذ  مػػف كرطػػل كا 

 اكيحػػًك )لزيػػد عػػارؼ( اك )زف زيػػدن  الحيػػرة استحسػػف تقكيػػل الميقػػذ بإد ػػاؿ الػػفـ فػػي الجممػػل اك زف  
وََصهةَء رَُصهٌن }: سػبحاي،كمف ال بر الطمبي قكل،  .(2)ا " عارؼ( كسمي هذا اليكع مف ال بر طمبين 
ََحِ يَْكَع قَةَل يَهة ُمهَْى إِ  ِؽي ًَ ْ قَْص ال

َ
ٌْ أ ٌَ ِي ًُِؿوَن ثِهَك حِلَْقُذوُهَْك فَهةْػُؿْج إِّّنِ لَهَك ِيه دَ

ْ
 يَهد
َ
هَْل ًَ ْ نه ال

ٌٍ  ِِف  يَؿُْرُجْنَ  َّل } ل يقكؿ اإلماـ في تفسير ا يػل الكريمػل:{20اهقىه}  {اجلهةِوِعيَ   َوَّل  إِّلًّ  ُمهْؤِي
حً  وهَهَِك  ذِيه

ُ
ىُ  َوأ َْٕذُؽونَ  ُِ ًُ ْ  ب رط معٌمؽ يٌياتهـ عف  بر األٌكؿ رال ب{ يىٍرقيبيكفى   }" [10 ?اتلْبح] {ال
 .(3)" لمتٌأكيد كالٌتكرار كاحد ال براف: كقيؿ. الحاؿ في يفعمكف هـ عٌما  بر ال بر كهذا القدرةل

 الخبر اإلنكاري: -3

 بمؤكػد ال بػر لػ، يؤكػد اف يجػب الحػاؿ هػذا كفػي ال بػرل لحكػـ ميكػرنا الم اطب يككف اف    
 ال بػػر مػػف الضػػرب هػػذا كيسػػمى كالضػػعؼل القػػكة هػػلج مػػف زيكػػار  درجػػل حسػػب عمػػى اكاػػرل اك

 تيٌقيػت زذا اٌيػؾ تػرل ل ي ير اإلماـ زلى اف مػف األ بػار مػف ييكػر  الم اطػب فيقػكؿ: "ا (4)زيكارينا
 بعػد بزكالػ، ا بػرؾ كلػك محالػلل   تكٌذبػ، فإٌيػؾ يكػفل لػـ عممت ما زفٌ : كقاؿ زيساف جاق اـٌ  ال بر
ا يحتاج الى اف كهك الذم ييكر  الم اطب زيكارن  ل(5)كالبرهاف" لبٌييلبا طالبت، كلكٌيؾ تكٌذب،ل لـ ككي،

ؿَْقهوَُْن إِذْ } :سبحاي،يؤك د بأكار مف مؤكد كقكل،  ًُ ْ هة ال َِ ْوَعةَب اهَْقْؿَيحِ إِذْ َصةَء
َ
ْى َيَساًل أ ُّ َ َواْْضِْب ل

ْزٍَة ثَِسةهٍِر ذَ  ـه َٕ ة َذ ًَ ُِ ثُْ ُِّى ازْجَْيِ فََمؾه ََة إحَِلْ
رَْقوْ
َ
ََة أ جُْذْى إِّله برََشٌ ِيسْوُ

َ
ْا َية خ ُ ْا إٍِهة إحَِلُْسْى ُمؿَْقوَُْن قَةل ُ َقةل

                                                           

 (828/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (81)ص  السكاكيل مفتاح العمـك (2)

 (861/ 2) ج سكركال ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (3) 
 (53عبد العزيز عتيؽل عمـ المعايي )ص ييظر:  (4)
 (218/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
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ؿَْقوُ  ًُ َ ْٕوَُى إٍِهة إحَِلُْسْى ل ََة َح ْا َرب  ُ جْذُْى إِّله دَْسِؾثَُْن قَةل
َ
ٍء إِْن خ ٌْ ََشْ ٌُ ِي َل الؿهسْلَ ـَ ٍْ

َ
 - 13 ?يف} {ْنَ َوَية خ
( ك )الػػػػفـ فقػػػػد تأكػػػػد ال بػػػػر فػػػػي قكلػػػػ، تعػػػػالى {16 { بمؤكػػػػديف همػػػػا )زف  ػػػػميكفى ـٍ لىميٍرسى : }ًزي ػػػػا ًزلىػػػػٍيكي

ُ }كفػي قكلػ، سػبحاي،: لالمزحمقػل( ْٕوَىُ  َواَّلله ىْ  َح ُّ ل يقػكؿ اإلمػاـ م ػيرنا زلػى [42 ?اتلْبح] {هََلذِثُْنَ  إِجه
ـي  كىاهللي }تأكيػػد ال بػػر بمؤكػػديف زف كالػػفـ: "  كا بػػارهـ تهػػـذكا عمػػى كاقػػع العمػػـ كػػاذبيفل يعممهػػـ{ يىٍعمىػػ

 عمى كاقعنا العمـ كاف كلك ال برل في الفـ كد كؿ{ ًزي هيـٍ : }قكل، مف الهمزة كسرة عمي، يدؿٌ  جمملل
ٌَ }كفػي مامػ، يقػكؿ سػبحاي،:  .(1)ال بر" في الفـ د مت كلما مفتكحل لكايت فعمهـ مجٌرد ِيه  إَِذا اَّله

ىْ  ُّ َوةَبذْ
َ
ْا ُمِىيَجحٌ  أ ُ ِ  إٍِهة قَةل ْنَ  إحَِلُِْ  ةِإَوٍه  َّلِله ُٕ  كيكضح اإلماـ في تفسير  ا يل:  [156 ?ابلقؿة] {َراِص
احػد  عمػى ييكػر   زذ كمهػال ال  ػكمات كجػك  قطع{ ًلم ،ً  ًزي ا: }قكل، كفاأدة لمتمميؾل الفـ{ ًلم ،ً  ًزي ا}

ي ػا: }قكلػػ، كفاأػػدة فعمػ،ل يممػػؾ مػػا فعػؿ  لمميقػػرض بػػد     ذز الػيفس عػػف الجػػزع قطػع{ رىاًجعيػػكفى  ًزلىٍيػػ،ً  كىاً 
كفي ا يل الكريمل تككيد كتكرار ككما ا ار  . (2)مي، بد     مما لمجزع كج، ك  ا فاتل مف الفايي
ي ا ًلم ،ً  اف فاأدة قكل، )ًزي اك اإلماـ  ( قطع الجزع عف اليفس المكامل فاألمر مرجع، زلى  ًزلىٍي،ً  كىاً  رىاًجعيكفى

ذيف ا ػػػابهـ الجػػػزع كايكػػػركا قضػػػاق اهلل كقػػػدر  فيؤكػػػد المػػػكلى اهلل سػػػبحاي،ل كهػػػذا الكػػػفـ مكجػػػ، لمػػػ
سػػػبحاي، بػػػأكار مػػػف تككيػػػد كيكػػػرر ليقطػػػع عمػػػى هػػػؤ ق الػػػذيف  ػػػامرهـ الظػػػف كيكػػػكف جػػػزاق ال يػػػر 

وهَهِكَ } لممؤمييف بقضاق اهلل كقدر ل كالمهتديف بال راط المستقيـ الرحمل كالموفرة:
ُ
يِّْىْ  أ

وَ َْاٌت  َٔ  َووَ
 ٌْ ِّىْ  ِي ِ وهَهَِك  حٌ َورسَْلَ  َرّب

ُ
ىُ  َوأ َذُؽونَ  ُِ ّْ ًُ ْ  .[157 ?ابلقؿة] { ال

 :األساليب الخبرية

 سػأؿ ل اإليمػاف" مجايػب الكػذب فػإفٌ  كالكػذب "زٌيػاكـ: الٌ ػٌديؽ بكػر ياب قكؿ اإلماـ يذكر    
: قػاؿ ب ػيفن  المػؤمف ايكػكف: فقيػؿ يعػـل: قػاؿ جباينا  المؤمف "ايككف: كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى الٌيبيٌ 
بػػيف ال بػػر اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي يفػػرؽ ك  .(3) " : قػػاؿ كػػٌذابنا  المػػؤمف ايكػػكف: فقيػػؿ يعػػـل

 ت مطػػكال ك { تىٍمًبسيػػكا كى }يػػذكر اكاػػر مػػف آيػػل فػػي ذلػػؾ فيفسػػر القػػرآف بػػالقرآف:"ال ػػادؽ كالكػػاذب ك 
نِ  احْلَ ه  دَوْبُِكْنَ  لِىَ } :كقكلػ، َِ ىْ  ْايَوْبِكُ  َولَىْ } ل[71?ًٔؿان آل] {ثِةبْلة ُّ وْ } ل[82?اْلٍٕةم] {إِيًةَج

َ
 أ

ػؽ  [.}65?اْلٍٕهةم] {ِمَيٕةً  يَوْبَِكُسىْ   اهلل  ػٌمى اليبػيٌ   ػفل كهػك بالكػذب( )ال ػدؽ{ ًباٍلباًطػؿً  اٍلحى
ٌيمػػػا .مكاضػػػع، عػػػف التػػػكراة كتحٌرفػػػكف الػػػدٌجاؿل ب ػػػفل كسػػػٌمـ عميػػػ،  كالكػػػذب حق ػػػا ال ػػػدؽ سػػػٌمى كا 

                                                           

 (772/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (324 -323/ 1ج عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) (2)

  (806/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (6/456/4472ييظر الحديث: البيهقيل  عب اإليماف)ج
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ل كيبػػيف اإلمػػاـ فػػي (1)" مػػا عػػدـ ككيػػ، الكػػذب كمعيػػى ككيػػ،ل تحقٌػػؽ مػػا ال ػػدؽ معيػػى ألفٌ  بػػاطفن 
 حالػػل فيػ، ذكػر الػذم الػكحي هػك: فيريػد الحػٌؽل هػك: "كتقػدير  مكضػع آ ػر اف الحػؽ هػك ال ػدؽ:

ؽ  } كيقػكؿ:"ل (2)"رٌبػؾ مػف ال ػدؽ هػك الكتابل اهؿ بًػاٍلحى ال ػدؽ  ػاع ل ف(3) "كال ػكاب ال ػدؽ{ كى
مػا جايػب ام ييهمػا بػأف المطابقػل تعتبػر فػي الحػؽ في األقػكاؿ  ا ػل كقابمػ، الكػذبل كقػد يفػرؽ ب

يعتبر ال ػدؽ مػف ك  .الكاقعل كفي ال دؽ مف جايب الحكـ  فمعيى  دؽ الحكـ مطابقت، الكاقع 
كفـ  ػدؽ كحػؽ كهػذا مػا ا ػار  ا لمكاقع قاؿ:ف كجد  مطابقن إييظر زلى ال برل فف جايب السامعل

ا في تفسير  ا يل مف سكرة هػكد ة}ل يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،:زلي، اإلماـ ايضن َِ َقُؿو َٕ ْا َذَقةَل  َذ ه ُٕ ذه ًَ  ِِف  َت
ٍٍ  زاََلزَحَ  َدارُِكىْ  يهة

َ
هؽٌ  َذلَِك  خ ْٔ اإلمػاـ عمػى اف الكعػد زيػر يتحػدث ف [65 ?ِهْد] { َيْمهُؾوٍب  َدهْيُ  َو

ت عيػكا}مكذكب ام زير م ػركؼ عػف جهػل ال ػدؽ: "  ايتهػاق عػف ز بػار{ اىٌيػاـو  اىفاىػلى  داًركيػـٍ  ًفػي تىمى
ْا}: كقكلػ، ٌتعهـلتم رِْض  ِِف  فَِكيُع

َ
هحَ  اْْل َٕ ْرَب

َ
ؿٍ  أ ُّ ْمه

َ
ٍكػذيكبو }ل [2?اتلْبهح] {أ  جهػل عػف م ػركؼ{ مى

ل كفػػي مكضػػع آ ػػر: .(5)الحػػؽٌ  ال بػػر هػػك كال ػػدؽ. مقػػالتكـ فػػي{  ػػاًدًقيفى }"كيقػػكؿ: .(4)ال ػػدؽ"
ة} ًه َ ىْ  َول ُِ ال كفي اليهكد في يزلت [101 ?ابلقؿة] {رَُقٌْل  َصةَء  ال بػر امتيػاز عمػى  للد ا يل ايضن

المتكاتر  ػادؽ بمػا امتػاز بػ،ل فػال بر اف ال بر  اإلماـكيستفاد مف كفـ  .(6)" زير  عف المتكاتر
 كهػػك كالابػػكت ال ػػحل درجػػات اعمػػى المتػػكاتر فػػي المتػػكاتر يفيػػد العمػػـل كيجػػب ت ػػديق،ل كالحػػديث

 ب ػػدقهـ العمػػـ يح ػػؿ مػػف يقمػػ، مػػا كهػػك كا ػػكل، كعمػػـك الحػػديثل الفقػػ، فػػي المعػػركؼ المتػػكاتر
 .(7) مف الكفـ زير ذلؾيحتمؿ  قد زير ك   آ ر  زلى اكل، مف مامهـ عف ضركرة

 للجملة الخبرية غرضان أصليان وضعا باعتبار المخاطب أو المتلقي وهما:
 الزم الفائدة:و  فائدة الخبر

ؼ بػالحكـ يحػك ألف  المتمقػي   يعػر   معيا  اف تفيد الجممل الم اطبل المعيى الذم تحممػ،    
اف تفيػد الجممػل الم اطبػل اف  ك ـز الفاأػدة:   .الحكػـ الم اطب ل ام زفادة)زيد قاـ( لمف   يعرؼ

 بػالحكـل عػالـ الم بػر اف الم اطػب ام زفػادةالمتكمـ عالـ يحػك: ايػت جأػت: لمػف قػاـ بػالمجيق. 

                                                           

 (145 -144/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (262/ 1) ج الم در السابؽ(2) 
 (233 /2) ج يفس،الم در (3) 
 (107/ 2) ج الم در يفس، (4)

 (132/ 1) جالم در يفس، (5) 
 ( 208-207/ 1الم در يفس، ) ج (6)
 (85ييظر: اليككمل التقريب كالتيسير )ص  (7)
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فػػػادةك   )فاأػػػدة اليػػػكع ذاهػػػ كيسػػػمى لػػػ،ل جػػػاهفن  كػػػاف زذا الجممػػػلل تضػػػميت، الػػػذم الحكػػػـ الم اطػػػب ا 
مػا .المعاممػل( )الػديف يحػك ال بػر( ػا عػالـ المػتكمـ اف الم اطػب زفػادة كا   كمػػا ال بػر يعمػـ بأيػ، ايضن
  ا متحافل في يجحت ايت: آ ر طريؽ مف كعممت، ا متحاف في يجاح، عميؾ ا فى لتمميذ تقكؿي 

ـه  عيػػد  ،بػػ الم بػػر يكػػكف اف  بػػر كػػؿ فػػي يمػػـز ألف الفاأػػدة  اليػػكع:  زـى  هػػذا كيسػػمى  ظىػػف اك عمػػ
 يجهػؿ الكػفـ زليػ، يكٌج، مف اك ال برل زلي، يمقى مف اف اساس عمى األ ؿ في فهذا يقكـ .(1)ب،

 م اطبػػ، يفيػػد اف كراأػػ، مػػف المػػتكمـ يق ػػد مػػا بػػ،ل تعريفػػ، اك زعفمػػ، كيػػراد مضػػمكي،ل ام حكمػػ،
 عيػػػد كتحمػػػـ لالوػػػيظ لػػػتكظـ مضػػػمكي، كمامػػػ،: زيػػػؾ ام ال بػػػرل بحكػػػـ عػػػالـ - المػػػتكمـ ام -ايػػػ،

 .بؾ المستويث ليداق كتستجيب الزللل عف كت فح القدرةل مع كتعفك الوضبل

 : جاعت، عمى كمايينا الدكلل سيؼ م اطبنا المتيبي كقاؿ

 تحقػػػؽ المجػػػرد ال بػػػر زلقػػػاق فػػػي األ ػػػؿ ألف  ال بػػػر دراسػػػل فػػػي البفزػػػي الجايػػػب يػػػأتي    
كي رج ال بر عف ظاهر معيا  زلػى معػافو باعتبػار  الفاأدةل ك ـز ال بر فاأدة ال اأعتيفل الفاأدتيف

حاؿ المتكمـ كفعؿ الم اطب فالسبب مرتبط باليتيجلل كالسبب هك فعؿ الم اطػب الػذم ادل زلػى 
 المعيى في يتجمىك  . كزيرها اإليكار كالتعظيـك  مبالطا زلى يتيجل ال برل فقد ي رج ال بر بفزين 

 تسػمى كهػذ  الفاأػدة  ـز ك  لمفاأدة ليست ا رل معافو  مف يتضمي، ما ال بر زلقاق كراق ما معرفل
  لم بر. البفزيل األزراض

  :الدرر درجفي تفسير البالغية الخبر أغراض 
كابػرزكا ازراضػها آيات كايرةل ي القرآييل ف الورض مف ال بر في ا ياتبحث المفسركف     

هذا األسمكب المتيكعل  كراقمف دراسل ال بر ذكر األلكاف البفزيل الكاميل  هدفهـالبفزيلل ككاف 
 في تفسير  لم بر ال بر اإليكارم. اإلماـكمف األزراض التي ذكرها 

                                                           

 (56جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص الها ميل ييظر:  (1)
 (50عمـ المعاييل عبد العزيز عتيؽ )ص  (2)

ـــكَ  تـــدوُس  ـــذرَ  عمـــى الوكـــورُ  الخيـــلُ  ب  ىال
 

 (2)مُ اعِ المَطـــــ الوكـــــورِ  حـــــولَ  ثـــــرتْ كَ  وقـــــدْ  
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 الخبر لإلنكار: -1

وَ } :سػبحاي،كرد ال بر ا بتداأي فػي قكلػ،      َٕ ْا قَةَل ثَْن َذ ْى إِْن ََكٍُه ُِ لُْ
َ
هَؾا فَةْقهد َِ ْى  ُِ ُُ َلجِهُي

ُقْنَ  ُِ {  بر  اؿ مف المؤكػدات  -عمي، السفـ  -فقكؿ زبراهيـ  {63 ?اْلٍبيةء} {َحَْ ـٍ }فىعىمى،ي كىًبيريهي
اعتقػػادهـ مػػا دامػػكا يعتقػػدكف اف   ا زلػػى معيػػى اإليكػػار كالتيبيػػ، عمػػى فسػػادكهػػك كػػفـ  ػػرج بفزينػػ
ػلقكم، مستيكرنا متهكمنا  -ي، السفـمع-اكضح زبراهيـ  ا يامهـ آلهل فاعملنل بالحجػل:  ابهػـ كممزمن

} ـٍ لقد ياقش المفسركف ال بر فػي تفسػير ا يػل السػابقل عػف حػديث سػيديا زبػراهيـ ل }بىٍؿ فىعىمى،ي كىًبيريهي
عمي، السػفـ ككيفيػل تكافػؽ آراق المفسػريف فػي بيػاف عمػؽ سػبرهـ لمعػايي ال بػر فػي القػرآف الكػريـ 

يضػػاح  كمػػف ال بػػر الػػذم  ػػرج زلػػى معيػػى  .األلػػكاف البفزيػػل التػػي يك ػػؼ عيهػػا سػػياؽ ا يػػات كا 
ـي فػػػي قكلػػػ، تعػػػالى: } اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاييالتبكيػػػت كاإليكػػػار عيػػػد الػػػتهكـ ك  ًمػػػي ً ػػػيدي  اٍلحى { الر 

ـي }كيكضػح اإلمػػاـ:" [ 87:هػكد] ًمػي ً ػػيدي  اٍلحى  كيػػت: ام ظػاهر ل عمػػى هػك: كقيػػؿ. الجاهػؿ الٌسػفي،{ الر 
ا ذِيَة ُلََْخ }: ل الح امكد كقكؿ ا فل حتى الر يد الحميـ ًّْ [62?ِْد] {ِؾا َرجَْن  َمؿُْص

كذهب ل (1)"
  .(2)الزم  رم في ا يل عمى سبيؿ الهزق كالتهكـ

زمب المفسريف جاق بأساليب م تمفل لكيها ترمػي الػى الوػرض ازف التفسير السابؽ لييل عيد 
حػيف ذكػر بأيػ، ي ػرح بػالتكبيخ كا سػتهزاق كالػتهكـ إلماـ عبد القاهر الجرجػايي اف لالبفزي يفس،
 كهذ  األلفاظ البفزيل كمها ترمي زلى زرض بفزي كاحد هك اإليكار.السفي، الجاهؿ 

 الخبر إلظيار التحسر واالستغفار: -2

ر ال بػػر زلػػى اإليكػػار كلكيػػ، فػػي مكاضػػع قرآييػػل ا ػػرل ق ػػد بػػ، زظهػػار التحسػػقػػد ي ػػرج     
كا سػػتوفار كرد ال بػػر فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى سػػبيؿ زظهػػار التحسػػر كاليػػدـ فػػي آيػػات كايػػرة كمػػف 

 َية رَِظَى َرّىِ إِنه َرّىِ َدُفٌْر رَِظيىٌ }ذلؾ قكلػ، تعػالى: 
ْءِ إِّله ةَرةٌ ثِةلك  يه

َ
ثَّؿُِئ َجْفىِس إِنه اجلهْفَف َْل

ُ
 {َوَية خ

ْقف}  زلي ػل ألف امػراة العزيػز  اإليكػارم كزرضػ، فاأػدة ال بػر ل فاإل بار هيػا مػف اليػكع{53 ?ي
ا بػػرت يسػػاق قكمهػػا كاعترفػػت بمراكدتهػػا سػػيديا يكسػػؼ عميػػ، السػػفـ  اكؿ مػػرة مػػع زظهػػار الحسػػرة 

ألف   يفسػها  تبػرئ كلػـ يكسػؼ بػرات المػراة كػفـ كا  ارة زلػى اعتػراؼ المػراة بػالمراكدة كهػك كاليدامل
 المػراةل كػفـ مػف زيػ،: "بقكلػ، اإلماـ عبد القاهر الجرجػاييرح ب، اليفس امرتها بالسكق كهذا ما  

                                                           

 (112/ 2الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر  (1)
( ابػػػك حيػػػاف األيدلسػػػيل 384/ 2) ج ( البيضػػػاكمل ايػػػكار التيزيػػػؿ507/ 3) ج الك ػػػاؼ لييظػػػر: الزم  ػػػرم (2)

 (40/ 8)ج البحر المحيط
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مىا} .عمي، ا فتراق في الويب بظهر ا ي، لـ ايي يكسؼ ليعمـ بالمراكدة اعترؼ ام { يىٍفًسػي ايبىر ئي  كى
ػا ًز   } كالعجػبل الزيا كيفي كع مت، اهلل تكفيؽ عمى التيبي، اراد ـى  مى  لكػف ام ميقطػعل اسػتاياق{ رىًحػ
ل فهػك ربػي رحػـ مػف  كػػفـ هػك: ربػيل كقيػؿ مػف رحمػل ز  تقػدير  مت ػػؿ اسػتاياق: كقيػؿ المع ػـك

يفحػػظ ايػػ، لػػـ يػػذكر الوػػرض  اإلمػػاـكالمتأمػػؿ فػػي كػػفـ  .(1)يفسػػها" تبػػرئ كلػػـ يكسػػؼ بػػرات المػػراة
يمػا اكتفػى بػذكر  المػراة اعترفػت بػالمراكدة متحسػرة عمػى  كػفـ مػف زيػ،البفزي مف هذ  األ بار كا 

كتتمل ديا يكسؼ عمي، السفـ كلـ تبرا يفسهال يمت كهذا ما ي ير زلي، حيف اكرد ايها برات سما فع
ب ػػي ز  مػػف رحػػـ ربػػي : }سػػبحاي،ا يػػل هػػي التػػي تكضػػح الوػػرض البفزػػي كتؤكػػد  فػػي قكلػػ،  ًزف  رى

ل فهػك دليػؿ تكبتهػا كتحسػرها كيػدمهازىفيكره رىًحيـه{ل  عمػتل كهػي التاأبػل اليادمػل عمػى مػا ف المع ػـك
 .زفكر رحيـ ام يبمغ الستر لمػذيكب كبميػغ اإلكػراـ لمػف يريػد كهػك إلظهػار ا سػتوفار كاليػدـ  فاهلل

عىك ؿ عميػ،  كذهب الزم  رم زلى اف اإل بار في ا يل كحممها عمى معيى ا ستوفار. كهك الذم
 . (2)ابك حياف في تفسير 

ػا ايبىػر ئي يىٍفًسػي زً سػبحاي،زف ال بر في قكل،  مى ىم ػارىةه ًبالسفػكًق{  ػرج الػى معيػى : }كى ف  الػي ٍفسى ألى
أداتي تككيػػد يزيػػد اإلقػػرار بالػػذيب كا سػػتوفار  ألف  تتمػػل ا يػػل تػػدؿ عمػػى ذلػػؾ كألف تأكيػػد ال بػػر بػػ

كييفػػػي اإليكػػػار لػػػذلؾ اكػػػدت زسػػػيادها الفعػػػؿ زلػػػى الػػػيفس األمػػػارة عمػػػى سػػػبيؿ  اا عتػػػراؼ كضػػػكحن 
جْهىَث }: سػبحاي،، كمي، يحك قكلل ا ستوفار كالتحسر

ُ
ة خ َّ ُذ ْٕ ًَ ْخ َرّبِ إِّّنِ َو

 {36 ?آل ًٔهؿان} {قَةهَ
لىػػػٍيسى : " }يقػػػكؿ اإلمػػػاـ ػػػاأٍليٍياى الػػػذ كىري  كى ي ػػػي} .احكالػػػ، عاٌمػػػل المسػػػجد لػػػزكـ يمكيػػػ، الػػػٌذكر ألفٌ { كى  كىاً 

ٍيتيها ـى  سىػػم  ػػٍريى  عػػؿج قالػػ، فمػػف بالػػٌدعاقل  بمٌت ػػؿ كلػػيس يفسػػهال فػػي لحاجػػل بػػ، تمٌفظػػت عػػارض{ مى
: كقيػػؿ الٌرجػػاؿل تريػػد   التػػي(: مػػريـ) ك بالػػٌدعاقل مٌت ػػؿ هػػك: كقيػػؿ. األعػػفـ اسػػماق مػػف( مػريـ)

فالسػػيدة العػػذراق كايػػت قػػد يػػذرت مػػا فػػي رحمهػػا لعبػػادة اهلل ككػػاف  .(3)"الٌ ػػٌر  فػػي تطػػاكع   التػػي
 .(4) ل فمما كضعتها اياى تحسرت كتألمتالعرب ييذركف الذككر

 ػركج ا يػل الػى المعيػى البفزػي ي ػير زلػى فهػك  اإلمػاـكػفـ  مفبؽ ا عمى ما ساعتمادن     
ألف  لكػؿ مقػاـ   فالمقػاـ ا ػؿ المقػاؿ ل بقكلػ، )عػارض تمفظػت بػ، لحاجػل فػي يفسػها(كهك التحسر

فكايػت اإلجابػل فػي يفػس ابيػل عمػراف اف  ال بر يتحدد زرض، في سياؽ ال بر المقػرر لػ،ف لمقاؿ
احكالػ،ل  فػي عاٌمػل  المسػجد لػزكـ كيمكيػ،  ج، اهلل تعالى ام لمعبػادةيرزقها الذكر فيككف محررنا لك 

                                                           

 (1005 -1004/ 3عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج(1) 
 (317/ 5) ج (ل ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط481/ 2  رمل الك اؼ) جييظر: الزم (2)
 (392/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)

 (63/ 4القرطبيل الجامع ألحكاـ القرآف) جييظر: (4) 
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فتسػػميتها مػػريـ كػػاف لهػػدؼ يعكضػػػها عػػف حسػػرتها كحاجػػل بػػأف تػػػرزؽ الػػذكر كمػػا يػػذرت مػػا فػػػي 
 العابػدةل بمعيػى لوػتهـ فػي مػريـ "ألف :بطيهال كهك اسـ مت ؿ بالدعاق كالعبادة كمػا ا ػار اإلمػاـ

 سػمها فيقػكؿ سػبحاي،:  مطابقنػا فعمهػا يكػكف حتػى يع ػمها اف ،زليػ كالطمػب التقػرب بذلؾ فأرادت
ة ِإَوّّنِ } َّ يْذُ ًه ة ِإَوّّنِ  َمْؿَيىَ  َق َِ ِخيُؾ

ُ
ة ثَِك  أ َّ ٌَ  َوُذّرِيهذَ ةنِ  ِي َُ يْ  ي دؽ كاف ل[36 ?ًٔؿان آل] {الؿهِصيىِ  النه

ز ال يطاف مف كلكلدها لها اإلعاذة طمب اتبعت، كيؼ ترل ا  بهال ظيها فيها  .(1)كاأ،" كا 

 الخبر إلظيار ال عف: -3

فػي القػرآف الكػريـ زيػي بالمعػايي البفزيػل المتعػددة فميػ، مػا ي ػرج الػى ال برم سمكب األ    
هُى ِيهّنِ } عمى لسػاف زكريػا:يقكؿ الحؽ سبحاي،  ل زرض زظهار الضعؼ ْْ َٕ

ٌَ اهْ ه َِ قَةَل َرّبِ إِّّنِ َو
 ٌْ ُز

َ
ُس َمحْجةً َولَْى أ

ْ
أ َن الؿه َٕ ِ  َواْمَذ ِت ًَعقِؿاً ث

َ
ٌْ َوَرايئ َوَنٍَِخ اْمَؿأ اِلَ ِي َْ ًَ ْ ُؽًَعنَِك َرّبِ َمقِّيةً ِإَوّّنِ ِػْفُخ ال

ٍَْك َوحِلّةً  ٌْ َدُ ْت ِل ِي َّ جمؿ  بريػل فػي ا ػؿ كضػعهال كاليبػي  في ا يل  مس {5 - 4 ?مؿيى} {َذ
، ربػػ، معرفػػل ذلػػؾ الكاقػػع ا يفيػػد بػػ  يريػػد اف يقػػرر كاقعنػػ الكريمػػلفػػي ا يػػات  عميػػ، السػػفـ زكريػػا 
عميػ، السػفـ  ـز الفاأدة ألف  اهلل   ي فى عمي،  يق كهك العميـ الحكيـ. زيما يريػد زكريػا فال بر 

 .ضعف، ك كف،ا مف ا مف رٌب، م رجن اف يظهر ضعف، ك كف، ممتمسن 

يمػػا       العظػػـ كهػػف مػػف ا ػػاب، مػػا ليفػػي زمػػا: اربعػػل معػػاف ألحػػد ذلػػؾ قػػاؿ يػػذكر اإلمػػاـ: "كا 
 اهلل  ػمى - يبييػا فػي كمػا اعباقهػا كاحتمالػ، العبادة  دة لمقاسات، ا اب، يككف اف الراس ك يب
جْلَة َُ، َية} - كسػمـ عميػ، ـَ ٍْ

َ
وَيَْك  خ مػا ل[2 -1?َُ] { هِتَْنََق  اهُْقْؿآنَ  َٔ  يفسػ، عػف ال يبػل ليفػي كا 

يمػايي زيػاؾ عبػادتي بسػبب اكػف لػـ: يقػكؿ فكأيػ، ال ػقي هػك ال اأػب فػإف  لطػاأؼ مػف اأبنػا  بػؾ كا 
ما  يعؾل  زليػؾ متكسػؿ فأيػا كافرنا كتكحيدؾ بعبادتؾ اكف لـ: يقكؿ فكأي، يفس، عف الكفر ليفي كا 
ما زليؾل بذلؾ ػا عبادتػؾ فػي اكػف لػـ: يقػكؿ فكأيػ، يفسػ، عف الحرماف ليفي كا   كفقتيػي فإيػؾ محركمن
 .(2")ميؾ الدعكة زجابل ألستأهؿ عمي كب رتها لها

 زذا كهيػػا يهػػف كهػػف: "فيقػػاؿ لالضػػعؼ بأسػػاليب كد  ت م تمفػػل ذكػػر المفسػػركف معيػػى    
يمػػا. يػػكهف ككهػػف يهػػف كهػػف: يقػػاؿ زيػػد ابػػك كقػػاؿ كاهػػفل فهػػك ضػػعؼ  عمػػكد أليػػ، العظػػـ ذكػػر كا 
 فيػػ، مػػا ا ػػد كأليػػ، قكتػػ،ل سػػاأر كتسػػاقط تػػداعى كهػػف فػػإذا بياأػػ،ل ا ػػؿ كهػػك قكامػػ،ل كبػػ، البػػدفل

 عظامػ، بعض مي، يهف زلى اي،: "لـ الزم  رمكذكر  ل(3)اكهف" كراق  ما كاف كهف فإذا كا مب،ل
                                                           

 (356/ 1ييظر: الزم  رمل الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج (1)
 (1168/ 3قاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) جعبد ال (2)

 (76/ 11القرطبيل الجامع ألحكاـ القرآف  )ج(3) 



066 
 

 كهػػف كػػاف اقػػكل هػػك الػػذم العظػػـ كهػػف لمػػا ايػػ، العظػػـ كهػػف ذكػػر  كفػػي ضػػعؼ ل"ام(1)كمهػػا" كلكػػف
ف   :الػذات ضػعؼ كا ػم، الضػعؼل :ل كذهب ابػف عا ػكر زلػى اف الػكهف(2)اكلى" كالجمد المحـ كا 

ْا َوَّل }قكلػ، سػبحاي،: َُ ِّ ْا َوَّل  دَ ٍُ ـَ   حَتْ
َ
ْْنَ  جُْذىُ َوخ وَ ْٔ

َ
 عػف [139 ?ًٔهؿان آل] {ُمهْؤِيَِيَ  ُلَْهُذىْ  إِنْ  اْْل

 كالػرزق ال يبػل اعتقػاد عػف تي ػمف لمػيفس حالتػاف كالحػزف كالػكهف عيػ،ل يهػكا الف ػؿ  كلػذلؾ اسباب
 عػػػف يهػػػي الحقيقػػػل فػػػي كالحػػػزف الػػػكهف عػػػف فػػػاليهي المقاكمػػػلل كتػػػرؾ ا ستسػػػفـ عميهمػػػا فيترتػػػب
ـ اف مػػا ا ػػاب زكريػػا لمقاسػػات،  ػػدة العبػػادة كاحتمالػػ، اعباقهػػا ممػػا اكهػػف ل كبػػي ف اإلمػػا(3)سػػببهما

 عػػف ال يبػػل جسػػم،ل كهػػذا مػػا ذهػػب زليػػ، اإلمػػاـ حػػيف عػػدد اسػػباب ضػػعؼ سػػيديا زكريػػال زمػػا ليفػػي
ما يفس، ما يفس، عف الكفر ليفي كا   في يكف لـوزلى رب،ل  يفس،ل فهك متكسؿ عف الحرماف ليفي كا 

ا عػف ال ضػكع فػي  ػباب، لػـ يكػف سػيديا زكريػا بعيػدن سبحاي، كفق، كب ر ل فإف اهلل  محركمنا عبادت،
كممػا يمفػت ا يتبػا   لال ضػكع كهػذا مػف د لػل هػذا   فػإف الػكهف يق ػد بػ،ا في كبر  لػذلؾك اضعن 

بػالورض البفزػي الػذم  ػرج زليػ،  تفسػيرها الكريمػل لييػل اإلماـ عبد القاهر الجرجػايي في تفسير
عبػػػر عػػػف معػػػاف اربعػػػل كايػػػت مػػػف اسػػػباب ضػػػعف، كميهػػػا مػػػا معيػػػا  كهػػػك الضػػػعؼ حيػػػث ال بػػػر 

 كالتكسؿ هلل كالدعاق.  اعباقها كاحتمال، العبادة  دة ال ضكع هلل لمقاسات،

 الخبر إلظيار االسترحام واالستعطاف: -4

تتقارب ازراض ال بػر فػي المعػايي فمػف ال بػر مػا يػأتي بمعيػى ا سػترحاـ كا سػتعطاؼ     
كمػػف ا يػػػات القرآييػػل التػػػي ل المعيػػػى مػػف ال بػػر إلظهػػػار الضػػعؼ كهػػك زػػرض قريػػػب مػػف حيػػث

 إِّّنِ  َرّبِ  قَههةَل }: الحػػؽ سػػبحاي،  بػػار ك رجػػت زلػػى معيػػى ا سػػتوفار قػػكؿجػػاقت عمػػى اسػػمكب اإل
ًُْخ  وَ ُُ  َلُ  َذَغَفؿَ  ِل  فَةْغفِؿْ  َجْفىِس  َّ َْ  إٍِه ََة قَةّل }كقكل، سبحاي،:  [16 ?اهقىه] { الؿهِظيىُ  اهَْغُفْرُ  ُِ َربه

 ٌَ ٌَ اخْلَهةرِسِي ٌه ِي ََة جَلَُمَْج ََة ِإَوْن لَْى َتْغفِْؿ جَلَة َودَؿسَْلْ جُْفَك
َ
ََة خ ًْ وَ هؿاف} {َّ فقكلػ، }ظىمىٍميىػا  {23 ?أْل

ػػػيىا{ اعتػػػراؼ ميهمػػػا بال طػػػأ كهػػػك ز بػػػار جػػػاق ب ػػػيول الماضػػػي لتأكيػػػد كقػػػكع ال طيأػػػل بعػػػد  اىٍيفيسى
 زيذارهما كيهيهما. 

 ا ػػيقه  ا طأتهػػا التػػي  طيأتػػي رب يػػا: قػػاؿ آدـ اف عميػػر بػػف عيبيػػد كعػػف" يقػػكؿ اإلمػػاـ:    
ػز   - اهلل فقػاؿ يفسػي  ًقبىػؿً  مػف ابتدعيتي،  يق اـ ت مقيي اف قبؿ عميٌ  كتبت، ػؿ   عى   ػيق بػؿ: - كىجى
 ايهػا زيػد كابػف كقتػادة الحسػف كعػف لػيل فػازفر عمػيٌ  كتبت، فكما: قاؿ ا مقؾل اف قبؿ عميؾ كتبتي،ي 

                                                           

 (4/ 3الزم  رمل الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج(1) 
 (354/ 3الماكردمل اليكت كالعيكف ) ج(2) 
 (98/ 4ييظر: ابف عا كرل التحرير كالتيكير ) ج (3)
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ب  : }قكل،  رىب   كبحمػدؾ سػبحايؾ ايػت ز  زلػ،   المهػـ: "قكلػ، هػي: مجاهػد كعػف ل{اىٍيفيسىػيىا ظىمىٍميىػا يىارى
 زيػػي رب . الػػراحميف  يػػر ايػػت فإيػػؾ . الوػػافريف  يػػر ايػػت فإيػػؾ لػػي فػػازفر يفسػػي ظممػػتي  زيػػي

مىٍيػ،ً  فىتىػابى }ذكريػال مػا جميػع زيهػا: كقيػؿ ل" الػرحيـ الت ػكاب ايػت زيؾ عمي   فىتيبٍ  يفسي ظممتي   قىبًػؿى { عى
يما تكبت،ل  زفػراف ابػت دعكت، استجابل ابت فإذا كلحكاق ليفس، استوفرى  آدـى  ألىف  " عميهما" يقؿ لـ كا 
لوػرض ل فال بر يرد في ا يل الكريمل (1) "التاأبيف تكبل قبكؿ زلى المراجعل كاير{ الت ك ابي }ك حكاقل

ػػػػيى  ب يىػػػػا ظىمىٍميىػػػػا اىٍيفيسى بػػػػأف  لكطمػػػػب لمموفػػػػرة كالرحمػػػػلكاسػػػػتعطاؼ ا{ اعتػػػػراؼ بفزػػػػي لييػػػػلل فقػػػػاؿ }رى
ذا ل ا رجياها مف يكر الطاعل زلى ظفـ المع يل كجػديا  يكضػح مسػألل  اإلماـكفـ  يظريا فيكا 

 زيػػي رب اإلمػػاـ:بفزيػػل مهمػػل كهػػي  ػػركج ال بػػر زلػػى معيػػى اإلي ػػاق فػػي بعػػض األحيػػاف فقػػكؿ 
مىٍيػػ،ً  فىتىػػابى }ذكريػػال مػػا جميػػع زيهػػا: ـ كقيػػؿالػػرحي الت ػػكاب ايػػت زيػػؾ عمػػي   فىتيػػبٍ  يفسػػي ظممػػتي   قىبًػػؿى { عى
يابػػت اف  ال بػػر فػػي ا يػػل عػػف ظمػػـ يفسػػيهما  ػػرج زلػػى معيػػى الطمػػب كمػػف المعػػركؼ اف  تكبتػػ،

ي اقك ز بار  ف ار في،لى معيى ا ستوفار زي اق اـ  رج هذا الطمب لكاف اإلاالطمب لكف مف   لا 
   عتراؼ بالذيب مف قبؿ ابكييا آدـ كحكاق عميهما السفـيبيف اف ا كاإلماـ عبد القاهر الجرجايي

كلحػػػػكاق كطمػػػػب مػػػػف اهلل سػػػػبحاي، اف يتػػػػكب عميػػػػ، فهػػػػك التػػػػكاب الػػػػرحيـل  ليفسػػػػ، كألف آدـ اسػػػػتوفرى 
اإل بػار الػذم تضػميت، ا يػل كيكضح اإلماـ اف التػكاب كايػر المراجعػل زلػى قبػكؿ تكبػل التػاأبيفل ف

اتضػح ذلػؾ فػي تكضػيح اإلمػاـ اف اهلل  يػر الوػافريف ك يػر  الكريمل  ػرج زلػى معيػى الموفػرة كقػد
 زػػرض آ ػػر زلػػي حقيقتػػ، عػػف كبػػذلؾ  ػػرج ال بػػرل الػػرحيـ الت ػػكاب الػػراحميفل كاف اهلل سػػبحاي، هػػك

 ا يل الكريمل كهك زظهار ا سترحاـ كا ستعطاؼ.  سياؽ مف يفهـ

 :والحث عمى الجد واالجتيادالخبر لتحريك اليمة  -5

مف القرآف كايرة ضع افي مك  كا جتهاد الجد عمى كالحثتحريؾ الهمل  حامفن ال بر  يأتي    
 يريػدكف عظامينػا  تكػف ك  ع ػامينا كػف: الماػؿ ل ففػيالكريـل كهػذا األسػمكب معػركؼ عيػد العػرب

 :قكل، ب،

                                                           

 (152 -151/ 1ر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) جعبد القاه (1)
 (408/ 12ييظر: ابف ميظكرل لساف العرب )ج (2)

 عصــــــــــاًما ســــــــــودتْ  عصــــــــــام نفــــــــــُس 
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كب ال بر لتحريػؾ الهمػل كحفزهػا لكػي يقتػدم اليػاس بع ػاـ فهذا الماؿ العربي الم هكر كرد بأسم
ٌَ }سبحاي،: الذم ساد بجهد  كداب، كمف ذلؾ قكل،  ي ِ ْا لَِّله َُ ْظَك

َ
َِ ُ  َوَّل  َوزَِيةَدةٌ  احْلُْكَن  أ ىْ  يَْؿ ُّ َِ  وُُصْ

وهَهَِك  ذِههحٌ  َوَّل  َرََتٌ 
ُ
ْوَعةُب  أ

َ
َهحِ  أ ىْ  اجْلَ ة ُِ َّ ونَ  ذِي سػمكب ال بػرم فػي ا يػل فاأل [26 ?يهْنف] {َػةِدُ

كال ػػدؽ كال ػػفح كال ػػهادة فػػي  الكريمػػل زرضػػ، حفػػز الهمػػل كتحػػريض اليفػػكس لفعػػؿ اإلحسػػاف
ث عمػػى ا جتهػػاد فػػي الطاعػػات فػػي كمػػف ال بػػر الػػذم يحمػػؿ مقتضػػى تحريػػؾ الهمػػـ كالحػػ سػػبيم،ل

ٌَ }: قكؿ الحؽ سػبحاي، ِيه َٓ اَّله وهَهَِك َيه
ُ
َ َوالؿهُقَْل فَأ ِٓ اَّلله ُِ ٌْ يُ ٌَ اجلهبِّيِهَي  َوَي ِّْى ِيه هيْ

وَ َٔ  ُ هَى اَّلله َٕ جْ
َ
خ

وهَهَِك َرذِيقة
ُ
ٌَ أ ةحِلَِي وََظُك َؽاءِ َوالىه َّ يقَِي َوالن  ّؽِ ل يػكازف اإلمػاـ بػيف معػايى {69 ?اهجكةء} {َوالّىِ

اليبػػػكة كال ػػػدؽ كال ػػػهادة كال ػػػفح كلكػػػؿ كزيػػػ، كدرجتػػػ، عيػػػد اهلل كرسػػػكل،ل كالجيػػػل مسػػػتحقل لكػػػؿ 
ٌيمػا اكلأؾل كاهلل  الٌيبػيٌ  اسػـ ألفٌ  الٌيبػي قػٌدـ يعمـ المحسف كالمفسد كالمطيع كزير ل فيقكؿ اإلماـ: "كا 

 كٌمهػا الٌ ػهادة معيػى يستجمع ا رؼل كالٌ ٌديؽ   ت ا ، فكاف زلي،ل المكحى بالٌداعي م تٌص 
 ا ػػػرؼل كػػػاف فمزيادتػػػ، كباطيػػػ،ل ظػػػاهر  اسػػػتكاق مػػػف المعػػػايي سػػػاأر فػػػي  ػػػدقنا يزيػػػد اػػػـٌ  ل ػػػدق،ل

 اهػػػػؿ مػػػػف كػػػػاف سػػػػكاق حػػػػافظ الٌ ػػػػريعل زذا  ػػػػالح مسػػػػمـ كػػػػؿٌ  ألفٌ  الٌ ػػػػالح  مػػػػف ا ػػػػٌص  ٌ ػػػػهيدكال
سيػػفى }يكػػفل  لػػـ اك الم ػػاهدة ًفيقنػػا}بأكلأػػؾل  كاحسػػف اكلأػػؾل احسػػف مػػا{ ايكلأًػػؾى  كىحى { ذًلػػؾى }مرافقػػلل { رى

 الجٌيػػػل كايػػت لمػػا ككعػػػد  فضػػم، فمػػك  مكعػػكدةل جعمهػػػا بفضػػم، ألٌيػػ، فضػػػفن  الجٌيػػل زد ػػاؿ: يعيػػي
ػا}المفسدل بعقكبل يعاقب   اف المحسف يكفي كلكاف مستحٌقلل ًميمن  المطيػع يعمػـ عمػيـل مػف: ام{ عى
ًفيقن : }كىحى سبحاي،فقكل، ل (1)كزير " { ز بار في، تحريؾ الهمـ ليكػكف المسػمـ ممػف يرافػؽ اسيفى ايكلىًأؾى رى

سيػفى كيحتػذم حػذكهـ كي احب الرفقاق األربعل المذككريف فػي ا يػل ًفيقنػ: }كىحى ز ػارة فيهػا { اايكلىأًػؾى رى
 بػار كاسػتدعاق زل كمعيى الكفـ : األيبياق كال ديقيف كال هداق كال الحيفزلى األ ياؼ األربعل

 اكلأػػؾ( احسػػف )مػػا الػػى معيػػى التعجػػب اإلمػػاـكقػػد ذهػػب ل لمطاعػػل التػػي ييػػاؿ بهػػا مرافقػػل هػػؤ ق
 اهلل زلػى اهلل عبػاد اقػرب مرافقػل كعػدكا حيػث الطاعػلل فػي لممػؤمييف ترزيػب بأكلأؾ( كهذا )كاحسف
 فعػػؿ فػػي يزيػػد حسػػف امػػرو  يعيػػي كػػؿ التعجػػب اسػػمكب اف   المعػػركؼ كمػػف عيػػد ل درجػػات كارفعهػػـ
 ييقتػدل قػدكة يجعمػ، اف الهػدؼ يككف الحسف األمر مف يتعجب عيدما ألييا كي اطنا  همل اإليساف

 ا يػػل الحػػؽ الهمػػـل كي ػػتـ تحريػػؾ زلػػى كال بػػر ي ػػرج المعيػػى فػػإف   هػػذا كعمػػى حسػػيلل كاسػػكة بهػػا
سيفى : }بقكل، ًفيقػان  اكلأػؾ كىحى  تكجػد ك  كال ػالحيفل كال ػهداق كال ػديقيف اليبيػيف تعيػي ك}اكلأػؾ{ ل{رى
ػ لؾ المرافؽ: هك كالرفيؽ هذ ل مف افضؿ رفقل   ػذ: يقكلػكف كلػذلؾ السػفر  كفػي اإلقامػل فػي اداأمن

 رتابػػػػل عػػػػف  رجػػػػت أليػػػػؾ اقيػػػػؿ كعر  لمتاعػػػػب الطريػػػػؽ فػػػػي تتعػػػػرض فقػػػػد الطريػػػػؽل قبػػػػؿ الرفيػػػػؽ

                                                           

 (504 -503/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
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ا يكػػكف كال ػالح بالقسػطل القػػاأمكف هػـ فال ػهداق .(1)عادتػؾ  هػػذا كعممػ،ل كفػي اعتقػػاد  فػي  ػالحن
 اهللل زلػػػى اهلل عبػػػاد اقػػػرب بمرافقػػػل كعػػػدكا حيػػػث رسػػػكل،ل كطاعػػػل اهلل طاعػػػل فػػػي لممػػػؤمييف ترزيػػػب
 .عيد  درجات كارفعهـ

 :) الوعيد والتيديد(الخبر لمتوعد -6

اسػػاليب المسػػاف العربػػي ز ػػراج ال بػػر الػػى مقتضػػيات كايػػرة. يحػػددها مقػػاـ الكػػفـ مػػف  زف    
ف زػدان ليػاظر  قريػب( فػال بر مػف اليػكع اإليكػارم زكقكؿ احدهـ لي ر ككػاف قػد يالػ، األذل ميػ، )

كرد هػذا ل التكعد مف المقتضيات التي ي ػرج اليهػا ال بػرك  لكزرض، فاأدة ال بر عمى كج، التكعد
هة}: الحػؽ سػبحاي، ل بر في القرآف الكريـ فػي قػكؿاألسمكب مف ا ًَ اءُ  إِجه ـَ ٌَ  َصه ِيه َ  َُيَهةرُِبْنَ  اَّله  اَّلله

ْْنَ  َورَُقَْلُ  َٕ رِْض  ِِف  َويَْك
َ
نْ  فََكةًدا اْْل

َ
ْا أ وْ  ُحَقذهوُ

َ
ْا أ وْ  يَُىوهُج

َ
َٓ  أ ُه ِّىْ  ُتَق يِْؽي

َ
ىْ  خ ُّ رُْصوُ

َ
ٌْ  َوأ وْ  ِػهاَلٍف  ِيه

َ
 أ

ْْا ٌَ  ُحََْف رِْض  ِي
َ
ىْ  َذلَِك  اْْل ُّ َ ـْيٌ  ل جَْية ِِف  ِػ ىْ  اد  ُّ َ َؾاٌب  اآْلِػَؿةِ  ِِف  َول يىٌ  َٔ ِْ   .[33 ?اهًةاؽة] {َٔ

كردعهػػـ فهػػـ    الم ػػركيفزف  األسػػمكب اإل بػػارم المكجػػكد فػػي ا يػػل السػػابقل جػػاق لكعيػػد     
 اهلل كعيدل زفكال التهديد زلى لت رج ال برم األسمكب بهذا جاقت فا يل ليعجزكف ربهـ مهما فعمكا

   يتحقػؽ كالميػافقيف كالم ػركيف الكفػار بحػؽٌ  فالكعيػد كذلػؾ كعيد ل ك  كعد    ي مؼ   سبحاي،
ػزاقي  ًزي مػا}يقػكؿ اإلمػاـ: .محالل فػي الػدييا  ػزم كفػي ا  ػرة عػذاب عظػيـ {:  اهللى  ييحػاًربيكفى  ال ػًذيفى  جى

 المسػمميف كبتياكؿ الم ركيفل  أف في تيزل: عٌباس ابف القتؿل قاؿ حيث مف قبمها بما اٌت الها"
 ال ػػػًذيفى }عٌبػػػاسل ابػػػف عيػػػد بالكفٌػػػارل م تٌ ػػػل فإٌيهػػػا القػػػدرة قبػػػؿ الٌتكبػػػل كاحػػػدة كهػػػي   ػػػمل فػػػي ز 

 يفػكا الٌطريػؽ ا ػافكا زف: الجػراأـ عمػى مرٌتب كالعقكبات .اهلل اكلياق يحاربكف: يعيي{: اهللى  ييحاًربيكفى 
ف األرضل مف ف  ػفؼل مػف كارجمهػـ ايػديهـ قٌطعت قتمكاي كلـ الماؿ ا ذكا كا   يأ ػذكا كلػـ قتمػكا كا 

ف قتمكال الماؿ  ي ػمبهـ اػـٌ  يقػتمهـ اػـٌ  يقٌطعهػـ اف كلػ، ك ػمبهـل اإلمػاـ قػتمهـ كقتمػكا المػاؿ ا ذكا كا 
 عيػػػديا كالٌيفػػػي .المحظػػػكريف بػػػيف لمجمػػػع كالٌ ػػػمب القتػػػؿل اػػػأر كالقتػػػؿ األ ػػػذل اػػػأر القطػػػع ليكػػػكف
 اٌيػ، حييفػل ابػي عػف زيػاد بػف الحسػف كركل القتػؿل بعػد كالٌ ػمب .مػاـاإل يست ػكب، حيث بالحبس
 يقٌطعػػكا لػػـ دراهػػـ ع ػػرة كاحػػد كػػؿ ي ػػص كلػػـ مػػا  ا ػػذكا زف .يحػػر  فػػي يطعػػف اػػـٌ  حٌيػػا ي ػػمب
 ك  ل "(2)"الٌطريؽ قٌطاع حكـ حكم، يكف لـ كيهب فقتؿ األم ار في  تومب كمف .الماؿ كضميكا
: ل فالمحاربػل(3)اإلسػفـ" اهػؿ مػف المحػاربيف فػي مترتػب ا يػل  هذ حكـ اف العمـ اهؿ بيف  فؼ

                                                           

 (2390/ 4ييظر: تفسير ال عراكم ) ج (1)
 (669 -668/ 2ا م كالسكر ) ج عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير (2)
 (239/ 4ابك حياف ا يدلسي ل تفسير البحر المحيط في التفسير ) ج (3)
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 ككػػذا السػػبيؿل كا  افػػل الطريػػؽ قطػػع كعمػػى الكفػػارل عمػػى  ػػادقل كهػػي كالم الفػػلل المضػػادة هػػي
 الم ػػركيف فػػي عامػػل ا يػػل هػػذ  اف كال ػػحيح ال ػػرل مػػف ايػػكاع عمػػى يطمػػؽ األرض فػػي اإلفسػػاد
 أليهػػـ ذلػػؾ كرسػػكل،  هلل محػاربيف سػػم تهـ الكريمػػل يػػلا  ل زف  (1)ال ػفات هػػذ  ارتكػػب ممػػف كزيػرهـ
كيحػاربكف  بأحكامػ، ي مػكفك  ال ػرع يعايػدكف بالفسػاد األرض فػي كيسػعكف ال رعل احكاـ يحاربكف
 الحيػاة فػي األساسػيل الت ػريعيل األحكػاـ بعػض بيػاف فػي مف ا يل الكريمل الػدرس فيأ ذ الفضاأؿ
 اهلل بمػػيهج المحكػػكـ المسػػمـ المجتمػػع فػػي كالحيػػاة الػػيفس بحمايػػل المتعمقػػل األحكػػاـ كهػػي الب ػػريلل
 فػػاهلل .(2)اهلل  ػػريعل ظػػؿ فػػي اهللل بػػأمر عميػػ، تقػػكـ التػػي كالسػػمطل العػػاـ اليظػػاـ كحمايػػل ك ػػريعت،ل
 الكعيػد تقػديـ بعػد ام الكعيػدل تقػديـ العػذر ززاحػل في العمل فجعؿ الكعيد في قكل، يبدؿ سبحاي،  

 كاف بػد   تعػالى ايػ، فػي  ػريح كهػذا القػكؿ يبػدؿ فمػا عذابػ،ل مػف م مػص ك  عمػل ألحػد يبػؽ لـ
 .(3)عمي، المفظ دؿ ما يفعؿ

ي بر اإلماـ عف ايكاع العقكبات التي سييالها مف يرتكػب الجػراأـل كامػر العقكبػات مرتػب     
عمػى الجػراأـ كمػا ي ػير اإلمػاـ زلػى اف هػذ  ا يػل يزلػت فػي الكفػار كالم ػركيف كتتيػاكؿ المسػػمميف 

 ز  الحػؽ ليػداق تسػتجيب   مػف الب ػريل اليفػكس مػف اف كذلػؾ   في   مل كاحدة كهي التكبػللز
ا  ػرةل  فػي ك  الػدييا فػي   كعػد  ي مػؼ   سػبحاي، فػاهلل ككعيػدل تهديد في، ب طاب  كطبت زذا
ـ مػف تطبيػؽ حػدكد اهلل كتيفيػذ العقكبػات عمػى جػراأ الػدييا فػي ميػ، يكػكف مػا زلى القرآف في ايقسـك 

 ا  رة مف حساب كعػذابل كال بػر في مي، يككف اعداق اهلل مف الكفار كالم ركيف كالميافقيف كما
 لػ، يكػكف مػا اإليساف زلى كهدايل تر يد زلى تجاكز  بؿ العقكبل في الدييا كا  رةل يقت ر عمى لـ
مػا قػد  همػفنل ممػا يسػتدعي، تجيػب يتػرؾ كلػـ سػدلن  ي مػؽ لػـ اإليسػاف ألف ا  رة  في مم ت مف

 حسػػاب لإليسػػاف يكػػكف اف اإللهيػل كالعدالػػل الحكمػػل اقتضػت كقػػد يػؤدم زلػػى ارتكػػاب هػذ  الجػػراأـل
 اعماؿ  رل كاكاب كجزاق  ير عمى ال فح كالموفرة. مف يأتي، ما عمى كعقاب

  الخبر لموعد: -7

هوَن َوه}: سػبحاي،ا كقكلػ، يحمؿ ال بر معيى الكعد احياينػ     ِٔرْشُ ٌْ ِيهَُْسْى  ةثُِؿوَن إِْن يَُس
ْى قَهٌْْم ّل َحْفقَ  ُّ جه

َ
ٌَ َزَفهُؿوا ثِهد ِيه ٌَ اَّله هْفةً ِي

َ
ْا خ ٌْ ِيَُْسْى ِيةاٌَح َحْغوُِج ْا ِيةاَتَْيِ ِإَوْن يَُس هْنَ َحْغوُِج ُّ} 

. فا يػل تحمػؿ معيػى الكعػدل كهػك كعػده بالومبػل لم ػابريفل كتكجػب زايػل الكاػػكؽ {65 ?اْلٍفهةل}
                                                           

 (95-94/ 3ييظر: تفسير ابف كاير ت سفمل ) ج (1)
 (872/ 2ييظر: سيد قطبل في ظفؿ القرآف ) ج(2) 
 (573/ 3ييظر: الرازمل تفسير مفاتيح الويب اك التفسير الكبير ) ج(3) 
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َ }لػ، سػبحاي،: بكعد اهللل الكعد ال ػادؽ كيحػك قك  ِّْى َظته يَتََجهيه جُْفِك
َ
ََة ِِف اآْلفَةِق َويِف خ ِ ِّْى آيَةد َقُُنِي

ِّيٌؽ  ٍء َم ِ ََشْ
ُُ لََعَ ُكّ ٍه

َ
َولَْى يَْسِف ثَِؿّبَِك خ

َ
ُُ احْلَ   أ ٍه

َ
ْى خ ُّ َ }اٍ فاًؽ{ "يقكؿ اإلماـ: . [53 ?فىوخ] {ل

ا يػػات فػػي ا فػػاؽ عمػػى عهػػد رسػػكؿ اهلل  الٌيػػكاحيل كاحػػد   افػػؽل  فمػػف جممػػل مػػا رات قػػريش مػػف
 ػػػٌمى اهلل عميػػػ، كسػػػٌمـ: زيمػػػاف الٌيجا ػػػٌيل كفيػػػركز الػػػٌديمميل كبػػػاداف كالػػػي الػػػيمفل كهػػػفؾ كسػػػرل 
ايػػركاز كاألسػػكد  العيسػػٌيل كاستأ ػػاؿ اليهػػكدل كم افػػل هرقػػؿل كا ػػذ اكيػػد  ػػاحب دكمػػل الجيػػدؿل 

كفػتح العػػراؽ كالٌ ػػاـل كمػا كا همػػا مػػف كمػا راك  بعػػد ذلػؾ: هػػفؾ مسػػيمملل كا ػذ طميحػػل األسػػدٌمل 
قسػطيطيييلل كهػفؾ الػٌدجاؿل كسػاأر مػا هػك الديار الٌ ػرؽ كالوػربل كمٌمػا سػيركي، بػإذف اهلل: فػتح 

مػػػأمكؿ مػػػف فضػػػؿ اهلل كرحمتػػػ،ل كالػػػذم راك  مػػػف ا يػػػات فػػػي ايفسػػػهـ عمػػػى عهػػػد رسػػػكؿ اهلل عميػػػ، 
كالمعيػػى: عميػؾ بػػالبفغ  .(1) "بعػػد ذلػؾ  الٌسػفـ: ززكاتػ، المعركفػػل زلػى يػػكـ فػتح مكػػلل كالػذم راك 

الػػذم حممتػػ،ل ك  تهػػتـ بمػػا كراق ذلػػؾ فػػيحف يكفيكػػ،ل كيػػتـ مػػا كعػػدياؾ مػػف الظفػػرل ك  يضػػجرؾ 
كيحػدد ابػف كايػر كمػا حػدد اإلمػاـ عبػد  ل(2)تأ ر ل فإف ذلؾ لما يعمـ مف الم ػالح التػي   تعممهػا
تفسػير   ا يػل الكريمػل كيبػيف مػا راك  كممػا القاهر الجرجايي جممل مف األ بار عممتها العرب فػي 

يركيػػ، كالػػذم سػػيركي، بعػػد ذلػػؾ بػػإذف اهلل ل "ام: سػػيظهر لهػػـ د  تيػػا كحججيػػا عمػػى كػػكف القػػرآف 
كسػػػمـ بػػػد أؿ  ارجيػػػل }فػػػي  حقنػػػا ميػػػز ن مػػػف عيػػػد اهللل عػػػز كجػػػؿل عمػػػى رسػػػكل،  ػػػمى اهلل عميػػػ،

 . (3)اأر األدياف"ل مف الفتكحات كظهكر اإلسفـ عمى األقاليـ كسا فاؽ{

 الخبر لمتحذير: -8

مػػػػف اسػػػػمكب ال بػػػػر فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ مػػػػا ي ػػػػرج الػػػػى زػػػػرض التحػػػػذير كقكلػػػػ، تعػػػػالى:     
ْفِكه} ًُ ْ ْٕوَُى ال ُ َح َْاٍُُسْى َواَّلله ْى فَإِْػ ُِ ْ ُُ ْى َػْيٌ ِإَوْن َُّتَةهِ ُّ َ ٌِ احْلََذةَن قُْن إِْوالٌح ل َٔ لٍََْك 

َ
ٌَ َويَْكأ َؽ ِيه

 َ ْىوِِط َول ًُ ْ ـٌ َظِمهيىٌ ال ـِيه َٔ  َ َََذُسْى إِنه اَّلله ُ ّلْخ }كىالم ػ،ي  :سػبحاي،. فقكلػ، {220 ?ابلقهؿة} {ْْ َمةَء اَّلله
ـي  كاهلل يعمػـ المفسػد ل { تحذير لمذيف يأكمكف امكاؿ اليتامى بأف اهلل يعمػـ فعمهػـ كسػيعاقبهـ عميػ،.يىٍعمى

يعمػػػـ فػػاهلل كلػػى ار بهػػذا المقػػاـ كػػاف التحػػػذيمحاكانػػا عميػػ،ل مػػف الم ػػمحل كلمػػا كػػاف امػػػر اليتػػامى 
ل كفػي هػذا  زفسػاد عمػى  كاالمفسد ألمكاؿ اليتامى مف الم ػمح لهػال فيجػازم كػفن عمػى ز ػفح، 

حه  قيؿٍ } امكالهـ عف: ام{ اٍليىتىامىى عىفً }": يقكؿ اإلماـ ٍيػره } كالحفظ الرعايل{ ًزٍ فى  اإلضػاعل مػف{  ى
فٍ } اًلطيكهيـٍ  كىاً  : تعػالى قػاؿ كقػد ز ػكايكـل فهػـ تمييػز زيػر مػف معنا كت ربكا عنام فتأكمكا باألمكاؿ{ تي ى

                                                           

 (548/ 2بد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جع (1)
 (401/ 6ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير ) ج (2)

 (187/ 7ابف كايرل تفسير ابف كاير ت سفمل ) ج(3) 
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جُْفِكُسىْ  لََعَ  َوَّل }
َ
نْ  خ

َ
ْا أ ُزوُ

ْ
ٌْ  دَأ ـي  كىالم ،ي } [61 ?اجلْر] {ُبُيْدُِسىْ  ِي ٍفًسػدى  يىٍعمى  ام{ اٍلميٍ ػًمحً  ًمػفى  اٍلمي

ىٍعيىػػتىكي } امػػكالهـ لي ػػمح ي ػػالطهـ كالػػذم لػػيسى  امػػكالهـ ليفسػػد ي ػػالطهـ الػػذم  ي ػػؽف  مػػا لكم فكػػـ{ ـٍ ألى
 ليسى  امكالهـ ليفسد ي الطهـ الذم ام ل كا ار اإلماـ زلى التحذير بقكل،(1)"الم قل كالعيت عميكـل
امػػكالهـ كبػػيف اف اهلل لػػك  ػػاق لكمفكػػـ مػػا ي ػػؽ عمػػيكـل فالرعايػػل كالحفػػظ  لي ػػمح ي ػػالطهـ كالػػذم

 عمػى المفسػد ذكر تقديـ زف في .العرب ا فؽ مف كاجتياب، اليتيـ ماؿ اتقاقك  ير مف اإلضاعلل 
 آ ػػر مػػكطف فػػي التحػػذير محػػؿ كأليػػ، معاممتػػ،ل فػػي اإلفسػػاد مػػف التحػػذير ل ػػدة ز ػػعار الم ػػمح
ٌَ  َوحْلَْؼَل }: قكلػ، فػي األك د بميزلل جعمهـ ِي ْْ  اَّله َ ْا ل ٌْ  دََؿُك ِّىْ  ِي ةفًة ُذّرِيهحً  َػوْفِ َٕ ه ْا ًِ ِّىْ  َػهةفُ هيْ

وَ َٔ 
ْا َ  فَوَْيذهُق ْاَوحْلَ  اَّلله ُ ًّل  ُقْل ْْ  فيما اك د لهـ كاف ربما بؿ اك دهـل بميزلل   أليهـ[9 ?اهجكةء] {َقِؽيًؽا قَ

 معاممػل فميحسػيكا بعػدهـل مػف اايتامنػ  ػاركا زذا اك دهػـ عمػى ي  ػكف فكما بعدهـل مف ايتاما بعد
 .(2)كالرعايل العيايل درجات زايل كهذ  ايديهـل في األيتاـ

 الخبر لمتعظيم: -9

 َََية }لى زرض التعظيـ في قكل، تعػالى:ز رج ال بر حيث ي ال بر لمق د التعظيـلى يمق     
ْٕوَىُ  ُُ  َح وِيوَ

ْ
ُ  إِّله  دَأ اِقُؼْنَ  اَّلله َهة َحُقْلُْنَ  اهِْٕوْىِ  ِِف  َوالؿه ٌْ  ُكي  ثُِِ  آَي ََهة َِْٔهؽِ  ِي ِ ؿُ  َوَيهة َرّب له ولُهْ إِّله  يَهؾه

ُ
 أ

بْلَههةِب 
َ
يػػل اسػػمكب  بػػرم ق ػػد بػػ، تعظػػيـ اهلل كايفػػراد  بعمػػـ تفسػػير ا فػػي  [7 ?ًٔههؿان آل] {اْْل

ـي تىٍأًكيمىػ،ي ًز   الم ػ،ي{ ز بػار بػايفراد اهلل بعمػـ تأكيػؿ المت ػاب، مػف  ػا يىٍعمىػ مى المت اب، مف القرآف الكػريـل }كى
لػػؾ ذل كيػػذكر اإلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػايي القػػرآف الكػػريـل كذـ لمػػف طمػػب عمػػـ ذلػػؾ مػػف اليػػاس

 احػػػػػد ردٌ ( التأكيػػػػػؿ)ك يتتبعػػػػػكفل( يتبعػػػػػكف)" مػػػػػمؿ كم ػػػػػير التأكيػػػػػؿ مرجعػػػػػ، زلػػػػػى اهلل:بتكضػػػػػيح، 
 كجػػ، عمػػى ال طػػاب فحػػكل زليػػ، يػػؤدم مػػا تبيػػيف هػػك: كقيػػؿ الظػػاهرل يطػػابؽ مػػا زلػػى المحتممػػيف
مىا. }ا ست راج ـي  كى مػا اسػتعمؿ  اإلمػاـك  ل(3)"زليػ، يػؤدم كمػا كم ػير  مملػ، :ام{ الم ػ،ي  ًز    تىٍأًكيمىػ،ي  يىٍعمى

يعممػ، اهلل كالراسػػ كف فػي العمػػـ   زليػػ، يػؤدم كمػػا كم ػير  مملػػ، يعبػر عػػف التعظػيـ فػػي اف التأكيػؿ
 اف كمعيػا  اهلل{ل ز ، }ـ تص بتأكيؿ المت اب، مػف القػرآف الكػرياييفهىـي مف معيا  تعظيـ اهلل الذم ك 
 فهػػػـ ي ػػػؿ   الػػػذم ـالكػػػف المت ػػػاب، اف المعيػػػى كػػػاف اهلل ز  المت ػػػاب،. تأكيػػػؿ بعممػػػ، اسػػػتأار اهلل

 األمػػػكر كسػػػاأر السػػػاعل بعمػػػـ ا ت ا ػػ، ماػػػؿ بػػػ، اهلل ا ػػػتص ممػػا عممػػػ، كاف تأكيمػػػ، زلػػػى اليػػاس
ذا اهلل تعػالىل زلػى فهمػ، يفكضػكف الراسػ يف اف يفيػد كػفـ ابتػداق بعػد  مػا ككاف ال مسل  ك ػؿ كا 

                                                           

 (386/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج (1)
 (567/ 8اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف )ج ييظر: ال يقيطيل (2)
 (464/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج (3)
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 ايهػـ حػاؿ فػي ت ػاب،الم تأكيػؿ يعممػكف العمػـ فػي الراسػ يف اف المعيى كاف بعد  بما اهلل ز : قكل،
ػػا} كقكلػػ،: عيػػد اهلل سػػبحاي،ل ال فأػػؽ افضػػؿ لكػػكيهـ ل فالراسػػ كف فػػي العمػػـ(1)بػػ، آميػػا يقكلػػكف  ًزي مى
ًزيػزه  الم ػ،ى  ًزف   اٍلعيمىمىاقي  ًعبىاًد ً  ًمفٍ  الم ،ى  يىٍ  ىى فيػكره  عى  ي ػير زلػى مكػايتهـ فهػـ اكليػاق  [28: فػاطر{ ]زى
فهػػـ األتقيػػاقل فمػػف يػرد اهلل بػػ،  يػػرنا يفقػػ، فػػي  ميػػ، ال ػاأفكف بػػأيهـ ك ٌ ػػهـ ك ػػفهـ زذ  مقػػ،  مػف

 الديف.

 :والتقريع الخبر لمتوبيخ -10

ْْنُ  قَةَل : }الحؽ سبحاي، قكؿي     َٔ نْ  َرجَْن  ثُِِ  آَيَُْذىْ  فِْؿ
َ
َؾا إِنه  هَُسىْ  آَذنَ  أ ْمؿٌ  َِ ًَ َ ْهُ  ل ه ًُ  ِِف  َيَمْؿُت

ََحِ  ِؽي ًَ ْ ْا ال ة تِلُْؼؿُِص َّ ة ِيَْ َّ وَ ِْ
َ
ْْ  أ هْنَ  َف فََك ًُ وَ ْٕ هؿاف] { َت  ال بػر افػادفػي ا يػل الكريمػل  [123 ?أْل

 مػا كاألحػكاؿ القػراأف بحسػب ميػ، تكلػد بفاأدتػ، عػالـ هػك مػف بػ، ا بػر حػيف أليػ، كالتكبيخ  التقريع
 زذيػػػػ،ل قبػػػػؿ زيمػػػػايهـ عمػػػػى يػػػػكب هـ كالتقريػػػػعل التػػػػكبيخ هػػػػك هيػػػػا لممقػػػػاـ كالمياسػػػػب المقػػػػاـل ياسػػػػب

يكػار الكاقػعل إليكار زيكارم فا ستفهاـ  يػأذف اف قبػؿ آميػكا ايهػـ التػكبيخ كمكضػع تػكبيخل الكاقػع كا 
 ذلػؾ راييػا كقػد بإذيػ،ل ز  تتحػرؾ فػف كالسػيتهـ قمػكبهـ ممػؾ ايػ، لػ، سػكؿ قػد طازكتػ، ككاف ل!!لهـ
يبيف اإلماـ في تفسير  ا يل الكريمػل الوػرض مػف ال بػر ل (2)طوياينا كفكق، عقفل دكي، فرعكف مف

ٌيا قاليكا}"السحرة زيمايهـ بوير عمم،:  حيف ايكر عمى ز بػارنال  كيحتمؿ كالٌسجكدل زلجاق يحتمؿ{ آمى
ػػػٍكفي  قػػػاؿى } ٍيػػػتيـٍ  ًفٍرعى  عادتػػػ، زلػػػى كعػػػاد قدرتػػػ،ل فرعػػػكف زلػػػى رجػػػع كهيأتهػػػا الع ػػػا رجعػػػت لٌمػػػا{ بًػػػ،ً  آمى

 مسػػيؤكف ـاٌيهػػ العاٌمػػل يػػرم زذيػػ،ل بويػػر زيمػػايهـ الٌسػػحرة عمػػى كايكػػر كالٌطويػػافل الكفػػر مػػف ال بياػػل
 كافٌ  قبػؿل مػف الٌسػرٌ  فػي الٌسػفـ عميػ، مكسػى كاطػؤكا قػد كػايكا اٌيهػـ كيػريهـ زذيػ،ل ييظػركا لػـ حيث

يقىط عىػف  : }فقػاؿ بالكعيد الٌت ريح اتبع، اـٌ  ل{فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى : }بقكل، الٌسحرة كهٌدد .كاحدة دعكتهـ  ألى
ـٍ  ٌيما ي افكي،ل لعٌمهـ{ اىٍيًديىكي  .(3)"عجزهـ مف  اهد لما ٌسحرةال عمى اجترا كا 

 األمػػػر اسػػػتقامل زاكيػػػل مػػػف ز  زيػػػر  بحػػػؽ يحػػػس ك  يفسػػػ،ل فػػػي ز  يفكػػػر  ى  الطازيػػل زف    
 كيتكهـ يرجك ككاف بميات،ل الكهيت، كتحدي، مكسى إليكار فرعكف يقمل اارت لقد ك هكات،ل ألهكاأ،

 عمي،ل الومب فكاف بحجلل ك اسعف فما كالسحرةل بالسحر فاستعاف بحجت،ل مكسى عمى يقضى اي،
 كآميكا فأيدكهمال . ذلك  كهاركف مكسى ليومبكا لهـ استعاف مف اف ذلؾ بعد مف ككاف. ذلؾ فأاار 

                                                           

 (82/ 1ييظر: ابف عا كرل التحرير كالتيكير ) ج (1)
 (2927/ 6ييظر: ابك زهرةل زهرة التفاسير ) ج (2)
 (689/ 1رآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير الق (3)
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 ز  البييػػػات ا يػػػات تزيػػػد   ى  كالمعايػػػد يفسػػػ،ل بال ػػػر فومػػػت زيمػػػايهـل اليػػػاس بػػػيف كت ػػػايع بهمػػػال
كفرنا
(1).  

لهػي سػع مػف اف تػذكر ازراضػ، ففيػ، الت ػريع اإلزف  األسمكب ال برم في القرآف الكػريـ اك     
 هػػػػذ  مػػػػف كايػػػػر عمػػػػى يقػػػػؼ فسػػػػكؼ المعجػػػػزة الكػػػػريـ القػػػػرآف اسػػػػاليب يسػػػػتعرض كمػػػػف لالمعجػػػػز

يمػا اابتػلل قاعدة عمى تجرم   كهي األزراضل ذكػر األحػكاؿل  كقػراأف الكػفـل سػياؽ مػف تفهػـ كا 
فػي ال بػر اكضػح ازػراض  حيػث اهـ األزراض كاألسػاليب البفزيػل اإلماـ عبد القاهر الجرجايي

ظهػار ك اإليكػار كالتػكبيخ كا سػتهزاق كالػتهكـ تكضيح، الكجك  البفزيل كاإل ػارات الد ليػل: فػذكر  ا 
الضػعؼ كالتحسػر عمػػى فػكات المػػأمكؿ كتحريػؾ الهمػػل  إلظهػػاركبػػيف ال بػر  لالتحسػر كا سػتوفار

فػي  اإلمػاـتفػرد  .لتعظػيـ كالتقريػعزلى ال بػر لمتحػذير كاكا ار  لكالتحريض كالكعد كالكعيد كالتكعد
دكف اف يحػػدد مسػػميات ا ػػطفحيل عرفػػت  حقنػػال لكيػػ، مػػف  ػػفؿ زػػراض ال بػػر احدياػػ، عػػف 

كالسػػياؽ كتبيػػاف  فيبػػدا تفسػػير  بػػالمفردة كت ػػريفهال كمكاقػػع الكمػػـ اسػػمكب، المػػكجزليتضػػح التفسػػير 
اليحػك كالبفزػل كالمعػايي ك  ال ػرؼيف ػؿ كيي ػكع فػي تفسػير  بػيف فيجد  يكجز مرة كا ػرل  الد لل

فػػي تفسػػير  لمعػػايي ال بػػر  فاإلمػػاـ .ات كسػػرد العبػػر مػػف  ػػفؿ الق ػػص كالمػػكركثكف ػػاحل ا يػػ
بػذلؾ ف ػاحل القػرآف  اسػفميل مبػرزن زيما كاف مق د  تفسير المعايي القرآييل كتكضيح ال ػريعل اإل

مػػكركث الق  ػػي كبػػمراق كالال ػػعر العربػػي بالحػػديث اليبػػكم ال ػػريؼ ك  ا فػػي كػػؿ المكاضػػعمسػػتعيين 
مػػف ذلػػؾ هػػك بيػػاف األسػػمى ل كالوػػرض الفقهػػاق كمػػذاهبهـل كييتقػػى مػػا يجػػد  كفػػؽ رؤيتػػ، كمسػػعا 

تفسػير معػايي المفػردات كمكاقػع  معتمػدنا كد لػل معاييػ، سػبؿ يظمػ، القػرآف كبيػافزعجاز كف احل 
 .البفزيلكازراض، لفهـ ال بر كمعايي،  ليياتالسياؽ العاـ الكمـ ك 

 

 

 

 

                                                           

 (2926/ 6ييظر: ابك زهرةل زهرة التفاسير ) ج (1)
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 اإلنشائية األساليب: الثاني بحثالم
اإلي ػػاق قسػػيـ ال بػػرل كال بػػر هػػك مػػا فرعايػػلل الكافػػر كميحػػك  اإلي ػػاق ب البفزيػػكف اهػػتـ    

اإلي ػػاق هػػك الكػػفـ الػػذم   يحتمػػؿ ال ػػدؽ كالكػػذب لذاتػػ،ل كذلػػؾ أليػػ، ك يحتمػػؿ ال ػػدؽ كالكػػذبل 
اإلي اق ي تمؼ عف ال بر ل فليس لمدلكؿ لفظ، قبؿ اليطؽ ب، كجكد  ارجي يطابق، اك   يطابق،
كماؿ هذا القكؿ ييطبؽ عمى ل بأي، كفـ   يحتمؿ الت ديؽ كالتكذيب كل، ايكاع كازراض بفزيل

سػػاأر اسػػاليب اإلي ػػاقل فمػػيس لمػػدلكؿ ام لفػػظ ميهػػا قبػػؿ اليطػػؽ بػػ، كجػػكد  ػػارجي يعػػرض عميػػ، 
ل كعدـ احتماؿ األسمكب مدلكل، كيقارف ب،ل فإف طابق، قيؿ: زي،  ادؽل اك  الف، قيؿ: زي، كاذب

اإلي ػػاأي لم ػػدؽ كالكػػذب زيمػػا هػػك بػػاليظر زلػػى ذات األسػػمكب بوػػض اليظػػر عمػػا يسػػتمزم،ل كا   
فإف كؿ اسمكب زي اأي يستمـز  برنا يحتمؿ ال ػدؽ كالكػذب
ال بػر اإل بػار كاإلعػفـ  فػلكظيفل (1)

ق البفزػػل: بأيػػ، مػػا عممػػا ؼ عيػػدلػػذلؾ عػػر   عػػف يسػػبلو  ارجيػػل قػػد ييطابقهػػا ال بػػر كقػػد   يطابقهػػا
 بػالفـز يفترقػاف بحقيقتهمػا افتراقهمػا بعػد كالطمػب ال بػر زف اػـ كاف محتمفن لم دؽ كالكػذب لذاتػ،

 اف فإٌمػػا الطمػػب التركيػػب زيػػر افػػاد فػػإفل (2) الطمػػب فػػي كالكػػذب ال ػػدؽ احتمػػاؿ كهػػك الم ػػهكرل
 ال ػدؽل فهػك م بػر  ؽطاب فإف ال برل فهك احتممهما فإف يحتمؿل   اك كالكذبل ال دؽ يحتمؿ
ف ف الكػػذبل فهػػك لم بػػر  مطابقنػػا يكػػف لػػـ كا   يحػػك كهػػذا اإلي ػػاقل فهػػك كػػذبنا ك   ػػدقنا يحتمػػؿ لػػـ كا 

 .(3)المفيدة كالجمؿ المركبل القضايا ايكاع مف ذلؾ كزير كاليداقل كالقسـ كالترجيل التميي

 :أقسام األسموب اإلنشائي
كاقت ر البفزيكف في دراستهـ عمى اإلي ػاق  ييقسـ اإلي اق قسميف: طمبي كزير طمبيل    
ل ازيى بي عمى اعتبار اي ، مالط با عتبارات كالمفحظات البفزيلل كاسػاليبي، هػي: األمػرل كاليهػيي

اإلي اق الطمبي يستدعي مطمكبنا زير حا ؿ كقتى الطمب كما في ف لل كاليداقكا ستفهاـكالتمي يل 
ة دُؤْ }قكل، تعالى:  ًَ ِ رْشِكِيَ فَةْوَؽْع ث ًُ ْ ٌِ ال َٔ ؿِْض  ْٔ

َ
ٌَ }كقكل،:  [94 ?احلضؿ] {َمُؿ َوأ ي ِ َوَّل حَتَْكَْبه اَّله

ِّْى يُْؿَزقُْنَ  ِ ََِْٔؽ َرّب ْظَيةٌء 
َ
ادًة ثَْن أ َْ ْم

َ
ِ أ ْا ِِف َقبِيِن اَّلله ل كقػكؿ عمػر يك ػي [169 ?آل ًٔؿان] {قُذِوُ

إف مػف اتقػى اهلل كقػا ل كمػف تككػؿ عميػ، : "يػا بيػيل اتػًؽ اهللل فػ-رضػي اهلل عيهمػا -ابيى، عبد اهلل 
َيةِت } كفا ل كمف  كر  زاد ". كذا قكلػ، تعػالى: ْيُخ حِلَ : سػبحاي،ل كقكلػ، [24 ?اهفضؿ] {يَة حَلْتَِن قَؽه

ة} َّ وَيْ َٔ ْا  ُِّى اههِت ََكٍُ ذِ
ٌْ قِجْوَ ْى َخ ُِ ٌَ اجلهةِس َية َوّله ةءُ ِي َّ َف ِ  قُنْ  َقَيُقُْل الك  رْشِ  َّلِله ًَ ْ ْغؿُِب  ُق ال ًَ ْ ِؽي َوال ّْ  َح

                                                           

 (70ييظر: عبد العزيز عتيؽل عمـ المعايي )ص  (1)
 (165ييظر: السكاكيل مفتاح العمـك )ص  (2)

 (26/ 1ييظر: العمكمل الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) ج(3) 
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 ٌْ اٍط  إَِل  يََنةءُ  َي  الطمبػي اإلي ػاق اسػاليب هػي ل هػذ زلػى زيػر ذلػؾ [142 ?ابلقؿة] {ُمْكَذقِيمٍ  ِِصَ
يما كذبنال ك   دقنا يحتمؿ   ميها كاحد ككؿ ال مسلل  حا فن  يكف لـ  يق ح كؿ ب، يطمب كا 

 فيهػا اإلي ػاق يسػمى كلػذلؾ بعػد الطمػبلالطمب  ألي، يكجد كقت اك قبؿ الطمب زيما يتحقػؽ  كقت
 ك ػػيغ اسػػاليب كلػػ، لكقػػت الطمػػب مطمكبنػػا يسػػتدعي   مػػا فهػػك: الطمبػػيٌ  زيػػر اإلي ػػاق طمبينػػال امػػا

وا َوَّل }: كقكلػ، سػبحاي، .حبػذا ك  كحبذا كبأسل يعـ: ماؿ مف كالذـ المدح  يغ :ميها كايرة ـُ ًِ  دَوْ
جُْفَكُسىْ 

َ
وا َوَّل  خ ـُ ََةثَ هْقَ  َت

َ
ْٕؽَ  اهُْفُكُْق  اِّلْقىُ  ثِئَْف  ةِب ثِةْْل هةنِ  َب ًَ ي ٌْ  اْْلِ وهَهِهَك  َحُذهْت  لَهىْ  َوَيه

ُ
هىُ  فَأ ُِ 

ْنَ  ًُ ِ ةل ْه  بكػره  )ك بث يفسنا( عمي"  )طاب يحك فعؿ زلى المحٌكلل كاألفعاؿ ل(1) [11 ?احلضؿات] {اه
( كاما   قمػيفن  كبويػر  - كاعتقػتي  - ككهبتي  كا تريتي  بعتي  يحك كايرنال بالماضي فتككف العقكد ا فن

 - كالتػػاق - كالبػػاق - بػػالكاك: فيكػػكف القىسىػػـ تعػػالى(ل كامػػا اهلل لكجػػ، حػػره  )كعبػػدم بػػاأع( )ايػػا يحػػك
ػػا( كامػا در  هلل يحػػك) .كػػذا فعمػت مػػا لعمػػرؾ: يحػػك كبويرهػا  - كحػػرل - بعسػػى فيكػػكف الرجػػاق عالمن
 البفزػل  عممػاق عيػد حػثيب   الطمبػي زيػر اإلي ػاقك  .بػالفتح( يػأتي اف اهلل يحك)عسى كا مكلؽل

يما زلى يقمت ا باره  األ ؿ في  يو، اكار ألف  هػك المعػايي عمػـ فػي عيػ، المبحػكث اإلي اقل كا 
 .(2)بفزيل لطاأؼ مف ب، يمتاز لما( الطمبي اإلي اق)

يمػا ل فػف ييقػؿ المتحػدث بػ،  بػرن م   يحتمؿ ال دؽ اك الكذب لذات،هك الذاإلي اق       ا ل كا 
كلػذلؾ   ي ػح اف ييقػاؿ لقاأمػ، زيػ،  ػادؽ فيػ، اك   زير حا ؿ كقت التكمـ ينامعي اييي   ب،  يأن 

َؾا}: يقػكؿ سػبحاي، كػاذب ِ  َػوْ ُ  َِ ُروِ   اَّلله
َ
ٌَ  َػوَ َ  َيةَذا فَأ ِي ٌْ  اَّله ْنَ  ثَهنِ  ُدوٍُِِ  ِي ًُ ِ هةل ْه هاَللٍ  ِِف  اه ًَ 

لمجػرد الطمػبل  (اركيػي  )  يػأمر الكػافريف فػي  الحػؽ سػبحاي،ل تجػد اف  [11 ?هقًهةن] {ُيجِيٍ 
يما اي أ لهـ هذا األمر عمي سبيؿ التعجيزل فالرؤيل هيا زير حا مل كقت التكمـ ل يقكؿ اإلماـ كا 

ًؽى ذِيُِ  َريَْت  َّل  اهِْمَذةُب  َذلَِك } في ز ارة لألسمكب اإلي ػاأي :" ذهقِيَ  ُِ ًُ  هػذا: ام [2 ?ابلقؿة] {لِوْ
 كالكعػػػد كالمػػػكاعظ كالق ػػػص كالٌيهػػػي األمػػػر مػػػف فيػػػ،  مػػػعج لمػػػا كتابنػػػا القػػػرآف سػػػٌمي زٌيمػػػا .القػػػرآف

 .(3) كتبت،" فقد جمعت،  يق ككؿٌ  كالكعيدل

                                                           

 (71لمعايي )ص ييظر: عبد العزيز عتيؽل عمـ ا (1)
 (69ييظر: الها ميل جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص  (2)

 (105 -1/104عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
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 وأغرا و:ء الطمبي أسموب اإلنشا
 األمر: -1

  :في المغة األمر
اسػػتعماؿ يحػػك )لييػػزؿ( ك )ايػػزؿ( ك )يػػزاؿ( عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعفقل كهػػك ال ػػيول الطالبػػل لمفعػػؿ 

تعفقل لكػػف ب ػػرط اف   يػػراد بهػػا التهديػػد اك التعجيػػز اك مطمقنػػا مػػف الم اطػػب عمػػى طريػػؽ ا سػػ
 .(1) يحكهما

 :االصطالحاألمر في 
 ليفسػػػ، ا مػػر ييظػػر اف با سػػتعفق كيق ػػد كاإللػػزاـل ا سػػتعفق كجػػ، عمػػى الفعػػؿ طمػػب    
 اـ الكاقػع فػي مي، ميزلل اعمى اكاف سكاق زلي،ل األمر يكج، اك ي اطب، ممف ميزلل اعمى اي، عمى
 جهػػل عمػػى الويػػر جهػػل مػػف الفعػػؿ اسػػتدعاق عػػف ييبػػ  قػػكؿ اك الفعػػؿل تسػػتدعى  ػػيول كهػػك " ل 

 األفعػاؿ مػف فعػؿ ام طمب في األ رل مياب ميها كؿ تيكب  يغ اربع كلألمر ل(2)"  ا ستعفق
سػـ فعػؿ ا -المضارع المجزكـ بػفـ األمػر - : فعؿ األمرهي كهذ . كاإللزاـ ا ستعفق كج، عمى
ل كهػػذ  المعػػايي لألمػػر الحقيقػػي اقػػرب زلػػى ابػػكاب اليحػػك الياأػػب عػػف فعػػؿ األمػػرالم ػػدر  -األمػػر

م تمفػل ميهػا مػا يػدؿف عمػى األمػر الحقيقػيل فعؿ األمر فهي د  ت ميها زلى ابكاب البفزلل اما 
  .كميها ما ي رج زلى د  ت ا رل

 : في تفسير درج الدررالبالغية  أغراض األمر
  الكجػػكب عمػػى تػػدؿ فاسػػتبقكا: كقكلػػ، سػػابقكال: كقكلػػ، ارعكاكسػػ: قكلػػ، فػػي األمػػر  ػػيغزف 

 الكجػػكبل اقتضػػت القػػراأف عػػف تجػػردت زذا افعػػؿل  ػػيول اف: األ ػػكؿ فػػي المقػػرر ال ػػحيح ألف
ٌَ  فَوَْيْعَؾرِ }: في قكؿ الحؽ سػبحاي، كذلؾ .لمكجكب األكار لدل كافعؿ ِي ٌْ  َُيَةهُِفْنَ  اَّله ِ  َخ ْمهؿِه

َ
نْ  أ

َ
 أ

ىْ  ُّ ََحٌ  دُِىيَج وْ  فِذْ
َ
ىْ  أ ُّ َؾاٌب  يُِىيجَ حِلىٌ  َٔ

َ
ٌٍ  ََكنَ  َوَية} :سبحاي، قكل،ك  [63 ?اجلْر] { أ ْؤِي ًُ ِ ََحٍ  َوَّل  ل  إَِذا ُمْؤِي

ُ  قََِض  ْمًؿا َورَُقُْلُ  اَّلله
َ
نْ  أ

َ
ىُ  يَُسْنَ  أ ُّ َ ٌْ  اخْلَِيَةُ  ل ْمؿِِِىْ  ِي

َ
ٌْ  أ ِْٕه  َوَي َ  َح هنه  َذَقؽْ  َورَُقَْلُ  اَّلله هاَلًّل  ًَ ًَ 

ًَة ـاب] {ُيجِح  سػمى كقػد لفمتاػاؿل مكجػب لف تيػارل قػاطع امػر  بػأف سػبحاي،ل ف ػرح [36 ?اْلظ
ّله  }: قكل، في كذلؾ مع يلل األمر م الفل كالسفـ ال فة يبييا كعمى عمي، مكسى يبي،

َ
ٌِ  خ َٕ  دَتهجِ

                                                           

 (176الكفكمل الكميات معجـ في الم طمحات كالفركؽ الموكيل ) صييظر:   (1)
 (155/ 3كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) ج العمكمل الطراز ألسرار البفزل (2)
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َىيَْخ  َٕ َذ
َ
ْمؿِي أ

َ
ِْْن  ِِف  اْػوُْفِن : }ل، قكل، يعيي [93 ?َُ] {أ ْووِطْ  قَ

َ
ْٓ  َوَّل  َوأ ٌَ  َقبِيَن  دَتهجِ ْفِكِؽي ًُ ْ  {ال

هههؿاف] يمػػػا [142 ?أْل يقػػػكؿ الحػػػؽ  الحػػػاؿل حقيقػػػل يعمػػػـ اف قبػػػؿ هػػػاركف أل يػػػ، مكسػػػى قػػػاؿ كا 
ِخ  ِل  اْغفِؿْ  َرّبِ  قَةَل }سبحاي،:

َ
ْدِػوََْة َوِْل

َ
ٍَْخ  رسَْلَذَِك  ِِف  َوأ

َ
رَْظىُ  َوخ

َ
اسِلِيَ  أ ؿاف] {الؿه  فدؿ [151 ?أْل

 يقتضػػػي األمػػػر زذ.(1)الكجػػػكب المجػػػرد األمػػػر اقتضػػػاق عمػػػى د  كالموػػػل ال ػػػرع اف عمػػػى ذكػػػر مػػػا
 قػػد األمػػر ل يػػذكر القزكييػػي فػػي اإليضػػاح اف  ػػيول(2) ففػػ، عمػػى تػػدؿ قرييػػل عػػدـ عيػػد الكجػػكب
 طمػػػب هػػػك األمػػػر  ػػػيول ل زف "مػػػدلكؿ(3)المقػػػاـ مياسػػػبل بحسػػػب الفعػػػؿ طمػػػب زيػػػر فػػػي تسػػػتعمؿ
 بالفعػؿ باإلتيػاف ليمػر ممػافن  يكػكف فالمػأمكرل را ػيالت اك الفكريػل  قيػد عػف مطمقنا الفعؿ ح كؿ
 .(4)الراجح" هك كهذا بقرييلل ز  احدهما يتعيف ك ل مهمل بعد اك فكرنال ب، اتى سكاق ب، المأمكر

ْا}يقكؿ الحػؽ سػبحاي،: ُٔ ٌْ  َيْغفَِؿةٍ  إَِل  وََقةرِ َههحٍ  َرّبُِسىْ  ِي ة وََص َّ ه ًُ ْؿ ةَواُت  َٔ ًَ ه رُْض  الكه
َ
 َواْْل

ِٔؽه 
ُ
ذهقِيَ  تْ أ ًُ ْا} :سبحاي، كقكل، [133 ?ًٔؿان آل] {لِوْ ٌْ  َيْغفَِؿةٍ  إَِل  َقةثُِق َهحٍ  َرّبُِسىْ  ِي ة وََص َّ ًُ ْؿ َٔ 

ؿِْض  َٕ ةءِ  َل ًَ رِْض  الكه
َ
تْ  َواْْل ِٔؽه

ُ
ٌَ  أ ي ِ ْا لَِّله َُ ِ  آَي ُن  َذلَِك  َورُُقوُِِ  ثِةَّلله ٌْ ِ  فَ ٌْ  يُْؤتِيُِ  اَّلله ُ  يََنهةءُ  َي  ُذو َواَّلله

نِ اهْ  ٌْ يىِ  َف ِْ َٕ سػاًرعيكا}يكضػح اإلمػاـ:" ل [21 ?احلؽيؽ] {اهْ  مسػابقل كهػي الجٌيػلل زلػى المسػارعل{ كى
ػػػال اليػػػاس بعػػػض  الٌتكبػػػلل زٌيػػػ،: فقيػػػؿ الجٌيػػػلل يكجػػػب عمػػػؿ زلػػػى األجػػػؿ ايقضػػػاق مسػػػابقتهـ اك بعضن
: كقكل، اكسارعك : فقكل، ل(5)"كاليهي األمر قضٌيل عمى الكقكؼ :كقيؿ الهجرةل: كقيؿ الوزكل: كقيؿ
 بالمبػادرة كذلػؾ كعػفل جػؿ كجيتػ، موفرتػ،ل زلػى كالمسػابقل بالمسػارعل األمػر فيػ، موفػرة زلى سابقكا

 الترا ػػػيل   الفػػكر عمػػػى كمتاهمػػا كالمسػػابقل المسػػػارعل اف  ػػؾ ك  اكامػػر ل امتاػػػاؿ زلػػى كالمسػػابقل
ْا}: ككقكلػ، ٌَ  اخْلَْيَاتِ  فَةْقتَجُِق ْح

َ
ْا َية خ تِ  دَُسٍُْ

ْ
ُ  ثُِسهىُ  يَأ هة اَّلله ًٕ َ  إِنه  زَلِي ءٍ  ُكِّ  لََعَ  اَّلله  {قَهِؽيؿٌ  ََشْ

 . ا متااؿ زلى ا ستباؽ في، كيد ؿ [148 ?ابلقؿة]

الكريـ فكجد اف لفظ افعػؿ  القرآف في األمر  يول زلى يظر اإلماـ عبد القاهر الجرجايي
ف اقتضت الكجكب  -يحتمؿ معاف ا رل   معاييهػا اهػـ امبػرزن  سػياقها كفػؽ المطمػكب  كحػدد  -كا 

 لفػػظ ايتفػػاق لجػػكاز الكجػػكب يقتضػػي األمػػر اف:" ظػػاهر اهلل اإلمػػاـ رحمػػ، يقػػكؿ عميهػػا: تػػدؿ التػػي
ػػػكا: }كقكلػػػ، اإليجػػػاب :ميهػػػا معػػػاف ع ػػػرة يحتمػػػؿ( افعػػػؿ) الكاجػػػبل كلفػػػظ زيػػػر عػػػف األمػػػر  كىاىًقيمي

                                                           

 (333/ 4ييظر: ال يقيطيل اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف ) ج (1)
 (303/ 1الدميرمل حياة الحيكاف الكبرل ) جييظر: (2) 
 (82/ 3القزكيييل اإليضاح في عمـك البفزل ) جييظر:  (3)

 (89/ 2حامد عكييل الميهاج الكاضح لمبفزل ) ج(4) 
 (432/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)



079 
 

ُِّؽوا}: كقكلػ، كاإلر ػاد ل[ 43:البقرة{ ]ال  فةى  ْم
َ
ُْٕذىْ  إِذا َوأ  ?كاإلباحػل كقكلػ، [282?ابلقهؿة] {دَجهةَح

وا} رِْض  ِِف  فَةٍْتَرِشُ
َ
ْا: }كقكلػ، كاإلعجػاز ل[10?اجلًٕح] {اْْل دُ

ْ
ٌْ  بُِكَْرةٍ  فَد  ل [23?ابلقهؿة] {ِيسْوُِِ  ِي

ْا}: كقكلػ، كالٌتهديد وُ ًَ َّهة  َواُْخُف }: كقكلػ، كالٌسػؤاؿ ل [40?فّىوخ]ية ِمئُْذْى  {اِْخ  {جَلهة َواِْغفِهؿْ  َخ
ىْ }: كقكل، الٌيدبك  ل[286?ابلقؿة] ُِ ؿْ }: كقكلػ، ا عتبػار عمػى كالحػثٌ  ل[33?اجلْر] {فَلدُِجْ ُْ  فَهةجْ

بِيَ  ًعقَِجحُ  َكنَ  َليَْف  َمّؾِ ًُ ْ ـػؿف] {ال ْا}: كقكل، كاإلكراـ ل[25?ال َههحَ  اُْدُػوُ هؿاف] {اجْلَ  ل[49?أْل
ْا: }كقكل، كا متياف ٌيما اإليجابل يعالجم مف ل كالظاهر[15?اهًوك] {َيَةلِجِّة ِِف  فَةْمُن  يحمؿ كا 

 زرادة ي ػػترط ك   ل ػػيوت، الٌرتبػػل فػػي دكيػػ، هػػك لمػػف امػػرنا يكػػكف المفػػظ هػػذا اػػـٌ  بػػدليؿل زيػػر  عمػػى
: يقػػاؿ األمػػرل عػػف ايف ػػمت اإلرادة كألفٌ  يػػرد ل كلػػـ زبػػراهيـ ابػػف بػػذبح امػػر تعػػالى اهلل ألفٌ  األمػػر 
 اليهػػيل فػػي اإلرادة لعػػدـ مػػرادنا كيػػ،ك دكف اإليجػػاب فيفيػػد بػػ،ل آمػػرؾ   كلكػػف كػػذا تفعػػؿ اف اريػػد

ْا}: تعالى كقكل، اإليجابل ًُ رِي
َ
الةَ  َوأ ْا الىه َكةَ  َوآدُ ـه   .(1)"[43?ابلقؿة] {ال

 لقػػد اتػػى اإلمػػاـ عمػػى زجمػػاؿ ازػػراض األمػػر فيمػػا سػػبؽل كبػػيف دفتػػي تفسػػير  درج الػػدرر    
ا ا رل ا ميها :تف يؿ ما ذكر كزاد ازراضن  قَةَل }: كالعبػادة الػدعاقك ،حقيقت عف األمر  ركج ايضن

ِخ  ِل  اْغفِؿْ  َرّبِ 
َ
ََة َوِْل ْدِػوْ

َ
ٍَْخ  رسَْلَذَِك  ِِف  َوأ

َ
رَْظىُ  َوخ

َ
اسِلِيَ  أ هؿاف] {الهؿه  أل ػذ " يقػكؿ: [151 ?أْل

ف عبػػػادة ا سػػػتوفار: كقيػػػؿ  التٌق ػػػير مػػػف بػػػ، ظػػػفٌ  لمػػػا{ كىأًلىً ػػػي} ا يػػػ،ل بػػػراس  الٌزلٌػػػل تكػػػف لػػػـ كا 
بفػ،ي  لىػ،ي  قػاؿى  ًزذٍ }في تكضيح،  ركج  يغ األمر لمعػاف كازػراض ا ػرل:" يقكؿ اإلماـ .(2)"معمكمل  رى
  طػاب اك السػرٌ   طػاب ككي، ال مسل في افمت حيف عمي، كرد ال طاب هذا: الحسف قاؿ{ اىٍسًمـٍ 

 ليبٌييػا قػاؿ كمػا الفطػرةل زيػر عمػى قبػؿ مػف كػاف اٌيػ، عمػى يػدؿٌ    كفهمػال كذلػؾ محتمؿ العفييل
وَىْ }: كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى ْٔ ُُ  فَههة ٍههه

َ
ههؽ] {اَّللُ  إِّله  إِلَ  ّل خ ًّ  األمػػر مػػف اليػػكع بهػػذا كالمػػراد ل[19?ذل

وَىْ } }?ل كفػػي قكلػػ، سػػبحاي،(3)كا سػػتدامل" ا سػػتقامل ْٔ ُُ  فَههة ٍههه
َ
ُ  إِّله  إَِلَ  َّل  خ ٍْجِههَك  َواْقههَذْغفِؿْ  اَّلله  َِّلَ

ْؤِيَِيَ  ًُ ََةتِ  َولِوْ ْؤِي ًُ ْ ُ  َوال ْٕوَىُ  َواَّلله َْاُزىْ  ُيَذَقوهَجُسىْ  َح  األمػر زٌيػ،يقػكؿ اإلمػاـ: " [19 ?ذلًهؽ] {َوَيسْ
 مػف اسػتوفارنا اكاػر احد زلى قعدت ما: قاؿ األعمش كعف{ ًلذىٍيًبؾى  كىًاٍستىٍوًفٍر } العمـل عمى لفستقامل

 ابػػك كقػػاؿ هريػػرةل ابػػي مػػف اسػػتوفارنا اكاػػر كػػاف احػػد زلػػى قعػػدت مػػا:  ػػالح ابػػك كقػػاؿ  ػػالحل ابػػي
هْت }?كقكلػ، سػبحاي، .(4)"الٌسػفـ عميػ، الٌيبػيٌ  مػف ااسػتوفارن  اكار كاف احد زلى قعدت ما :هريرة َِ  اذْ

                                                           

 (142/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (700/ 1) جالم در السابؽ (2) 
 (247/ 1) ج يفس،الم در (3) 
 (1543/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (4)
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ٍَْخ 
َ
ُػْكَ  خ

َ
: المٌيف بالقكؿ األمر كفاأدة تفترال ك  تضعفال ك  [42 ?َُ] {ذِْلؿِي ِِف  دَجَِية َوَّل  ثِِيَةِت  َوأ
يقػػكؿ  ل(1)"كجػػ، كػػؿٌ  مػػف فرعػػكف اعػػذار قطػػع: كالاػػايي كاسػػتمالت،ل فرعػػكفل ر ػػد بتػػكٌ ي تعٌبػػدهما
 دـ يكػف كلػـ ل فديػل دـ ككايػت محٌمهػال بموػت بديػل كػؿٌ  فػي عػاـٌ  كهػك زباحػلل امػر{ فىكيميكا}" اإلماـ:
قىكلػػػ،(2)"جيايػػػل ػػػلل اىمػػػر هىػػػذىا{ ًمٍيهىػػػا فىكيميػػػكا: }ل كى لىػػػٍيسى  ًزبىاحى ػػػابل بًػػػأىٍمر كى قىػػػاؿى  ًزيجى  اىمػػػر هيػػػكى : بىعضػػػهـ كى

يٍسػػتىحب ل( يػػدب) ًمٍيهىػػا ٍأكيػػؿيى  اىف كى
 زيجػػابل امػػر   زباحػػل امػػر ايػػاؤ  جػػؿٌ  اهلل مػػف األمػػر ل "كهػػذا(3)

جػػل جميػع بػػيف  ػػفؼ   ايػػ، كذلػؾ  اك هديػػ، مػػف يأكػػؿ لػػـ زف هيالػؾل بديتػػ، اك هديػػ، ذابػػح اف الحي
كيقػكؿ   ل(4)كاجػب" زيػر ايػ، بػذلؾ معمكمػا فكػاف عميػ،ل كاحبػا كػاف فرضػا لػ، يضػيع لػـ ايػ، بديت،ل
عجػازل تحذير{ كافىٍأتي }": اإلماـ ُْٕذىْ  إِنِ }: كقكلػ، كا  َُ نْ  اِْقَذ

َ
 اإلعجػاز ل كحػدٌ [33?الهؿسلٌ] {َتَُْفُؾوا أ

 كذلػػؾ ال مقػػلل فػػي المعجػػزة  ػػاحب ماػػؿ هػػك مػػف طػػكؽ عػػف ال ػػارج العػػادةل بيػػاقض اإلتيػػاف هػػك
ٌيمػػا .اليبػػٌكة دعػػكل  ػػٌحل عمػػى برهايػػا كيكػػكف ي ػػيي،ل ك  يزييػػ، ال ػػيق  بػػيظـ ههيػػا التحػػٌدم كقػػع كا 
ا معيػػى  تضػػٌمف بػػديعل عجيػػب  كذكقػػ، لطيبػػ، الف ػػحاق فيسػػٌمي، هػػزؿل ك  متيػػاقض زيػػر  ػػحيحن
  التحػدم قػكة زبػراز التعجيز مقاـ في باألمر التعبير بفزل ل زف سر(5) "كسحرنا  عرنا احكام، كبدكٌ 

 ػارة كمكػابرةول كفػي كػفـ اإلمػاـ ز عيػادو  مػف في، هـ عما كيقمعكا ليتعظكا كالسبيؿ إلظهار عجزهـ 
اف اليظـ دليؿ كج، زعجػاز القػرآف الكػريـل لكػف الفػرؽ بييػ، كبػيف مػف سػبق،  زلى يظريل اليظـ فيما

مػػف العممػػاق الػػذيف ا ػػاركا زلػػى الػػيظـ  اسػػع المػػدلل فقػػد جعػػؿ مػػف الػػيظـ يظريػػل تتفاضػػؿ عمػػى 
اساسػػها مراتػػب الكػػفـ كيعمػػك بعضػػها عمػػى بعػػضل كتضػػـ كػػؿ مػػا يزيػػد الكػػفـ بهػػاق ك ػػرفنال كمػػا 

ياكؿ األلكاف البفزيل بالتحميؿ كالتعميػؿ كال ػرح كالتف ػيؿ كالتقيػيف كالتحديػد كالمقاريػل كالتمايػؿل تت
مست دمنا في ذلؾ كم، ذكق، البفزي المرهؼ كعقميت، الياضجل المتفتحل
(6). 

ْا}: سػبحاي، مف األزراض التهديد في قكل،اإلماـ يذكر     وُ ًَ  [.40?فىهوخ] {ِمئُْذىْ  ية اِْخ
ْا}:تعػالى قكل، يف ككذلؾ وُ ًَ  سػبيؿ عمػى فقػاؿ": يقػكؿ [93?ِهْد] {ًعِمهٌن  إِّّنِ  َيلٍَهذُِسىْ  لََع  اِْخ

                                                           

 (289/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (339/ 2) ج الم در السابؽ(2) 
 (435/ 3السمعايي: تفسير السمعايي ) جييظر: (3) 
 (611/ 18ل تفسير جامع البياف ت  اكر )جالطبرم (4)

 (121/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(5) 
ييظػػر: عبػػد العزيػػز عبػػد المعطػػي عرفػػلل قضػػيل اإلعجػػاز القرآيػػي كاارهػػا فػػي تػػدكيف البفزػػل العربيػػلل ) ص  (6)
658) 
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 كيسػػٌمكي، كعػػذابل بسػػكق آلهػػتهـ بعػػض يعتريػػ، بػػأف ي ٌكفكيػػ، كػػايكا  ػػعيب زف قػػكـ"ل (1) "التهديػػد
يػػا : }الٌتهديػػد سػػبيؿ عمػػى فقػػاؿ كاذبنػػال ميػػكا قىػػٍكـً  كى مػػى ًاٍعمى ـٍ  عى  حالػػل هػػي التػػي تكـحػػال عمػػى{ مىكػػايىًتكي
ػذابه  يىٍأًتي،ً  مىفٍ  تىٍعمىميكفى  سىٍكؼى }الحاللل هذ  عمى عممي{ عاًمؿه  ًزي ي}ا  تيارل مف التمكيف  ييٍ ًزيػ،ً  عى
مىفٍ  { سىػمفكهيـٍ  قيػؿٍ }كيكضػح:"ل (2)"كا ضػطرار اإللجػاق بحالػل ا  تيػار حالػل يسػخ عيػد{ كػاًذبه  هيكى  كى
ميكا: }،كقكل التهديدل سبيؿ عمى يككف اف يجكز  كيجػكز ل[64?اْلرساء] {اِْقَذْفـِزْ }و{ ً ٍأتيـٍ  ما ًاٍعمى
 الفعؿل زلى اك الذاتل زلى باإل ارة يككف زٌيما التعييف ألفٌ  بالتعييف  التحدم سبيؿ عمى يككف اف
 ذات زلػػى كقعػػت لػػك ز ػػارتهـ ألفٌ  ذلػػؾ  مػػف  ػػيق عمػػى يقػػدركف   ككػػايكا الك ػػؼل لتحػػذير اك

 كهػػـ تعػػالىل اهلل افعػػاؿ زلػػى لكقعػػت فعػػؿ زلػػى كقعػػت كلػػك العبػػادةل حؽٌ يسػػت   جمػػاد زلػػى لكقعػػت
 "اابتػػكا: المعيػػى"ل (3)"مجهػػكؿ زلػػى كفمهػػـ ألحػػالكا بالك ػػؼ تحػػذيرا ق ػػدكا كلػػك بػػذلؾل معترفػػكف

 العاقبػػل لػػ، اييػػا تعممػػكف فسػػكؼ مضػػارتكـ كعمػػى اإلسػػفـ عمػػى اابػػت فػػإيي كعػػداكتكـ كفػػركـ عمػػى
 سػبيؿ عمػى زلػيهـ األمػر تفػكيض كهػي  ػأتـ مػا اعممػكا: قكلػ، ريقػلط األمر هذا كطريقل المحمكدة
ثَِْصْ } :سػبحاي، كقكلػ، .(4)التهديد"

َ
ْٓ  ثُِِ  خ ًِ ْق

َ
 بػ، كالمػراد األمػرل  ػكرة  ػكرت،"[26 ?المّهف] { َوأ

ىْ }?كقكلػ، سػبحاي، ل(5)"الحػركؼ مجػرل يجػرم جامػدل كهك اب ر ل ما: ام التعٌجبل ُِ هىْ  َوقُِفهْ ُّ  إِجه
 لتكػػرار اهللل  ػػاق زف هػػكل زٌيمػػا بالٌسػػكؽل األمػػر بعػػد بػػالكقؼ امػػر" [24 ?الىههةفةت] {َمْكههُبْلُْنَ 

ىْ }: تعػالى كقكلػ، كميهػا: اليػدبل"ل  (6)عمػيهـ كالهػكؿ ال كؼ كتضعيؼ بالٌسكؽل األمر ُِ  {فَلدُِجهْ
ؿْ : }كقكلػػػػ، ا عتبػػػػارل الحػػػػث عمػػػػىكميهػػػػا  .[33:اجلههههْر] ُْ  ًعقَِجههههُح، َكنَ  َليْههههَف  فَههههةجْ

بِ  َمّؾِ ًُ
ْ ـػهؿف{]يَ ال ميػكا: }تعػالى كقكلػ، اإلكػراـلك ل [25?ال ي ػلى  ايٍد ي  ا متيػافلك  [.49:األعػراؼ{ ]اٍلجى

ياًكًبهػػا ًفػػي فىاٍم يػػكا: }كقكلػػ، ههؿْ } سػػبحاي،: اهلل قػػكؿ عػػف حدياػػ، ك ػػفؿ ل[15:الممػػؾ{ ]مى ُْ  َليْههَف  اجْ
ْا ُب ْيسَةَل  لََك  َْضَ

َ
ْا اْْل و  ٌَ ُْٕنَ  فَاَل  فَ ي ُِ  التعجبل سبيؿ عمى امر": يقكؿ [48 ?اءاْلرس] {َقبِياًل  يَْكذَ

ػػا هيػػا فػػزاد ىْ }كفػػي قػػكؿ الحػػؽ سػػبحاي،:  ل(7)"حقيقتػػ، عػػف األمػػر  ػػركج مػػف آ ػػر يكعن ُِ  ِِف  وَمههةوِْر
ْمؿِ 
َ
 باإل ػواق القػكـ قمػكب اسػتمالل فيػ، كالمعيػى كاإلباحػلل الٌيػدب عمػى" ل[159?ًٔهؿان آل] {اْْل

                                                           

 (983/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (1) 
 (113/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 (156/ 2) ج لسابؽالم در ا(3) 
 (157/ 13الرازمل تفسير مفاتيح الويب اك التفسير الكبير )ج(4) 
 (245/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)

 (510/ 2الم در السابؽ ) ج(6) 
 (215/ 2) جالم در يفس،  (7)
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 اليبػػيٌ  م ػػاركل جػػكاز عمػػى دليػػؿ اكفػػؽل كػػاف اهػػذ زيػػر"ل (1)"األمػػر زمضػػاق فػػي كبإ ػػراكهـ زلػػيهـ
ىْ }: تعػالى لقكلػ، ا جتهاد  في كاإلماـ ُِ ْمؿِ  ِِف  وَمةوِْر

َ
{  يػكرل}ل كميهػا (2)"[159?ًٔؿان آل] {اْْل

 اهلل كقػكؿ كالٌتضػاٌدل ا سػتبداد بيػيهـ قػبح  ػكرل األمػر كػكف عمى المدح ككج، الم اكرةل مف اسـ
 اهلل رضػػي ال ػػديؽ بكػػر ابػػي بيعػػل فػػي ال طٌػػاب بػػف عمػػر كقػػاؿ ل{ٍمػػرً اأٍلى  ًفػػي }كى ػػاًكٍرهيـٍ : سػػبحاي،
 .(3)"م كرة عف ز  بعد مف اإلمارة تككف فف  ٌرهال اهلل كقى كقد فمتلل كايت زٌيها: عيهما

 لػػ،ل كيضػػعت الػػذم األ ػػؿ هػػذا زيػػر فػػي األمػػر تسػػتعمؿ  ػػيغ لقػػد ا ػػار اإلمػػاـ زلػػى اف    
كا سػتوفار  المػٌيف كالقكؿ كالعبادة كالدعاق ا عتبار عمى لحثٌ كا كاإلعجاز كاإلباحل كاإلر اد فتفيد

 كتضػػػعيؼ كالتحػػػذير كميهػػػا التهديػػػد كاليػػػدب كالك ػػػؼ كا متيػػػاف كاإلكػػػراـ كا سػػػتدامل كا سػػػتقامل
 بمػػا يقتضػػي، ال ػػيغ هػػذ  تفيػػدها التػػي المعػػايي مػػف ذلػػؾ زيػػر زلػػى عمػػى الكفػػارل كالهػػكؿ ال ػػكؼ
 عػػف كالك ػػؼ كتجمياتهػػا المعػػايي هػذ  عػػف بالحػػديث البفزيػػكف ـاهػت لقػػد األحػػكاؿل كقػػراأف السػياؽ
 التعبير.  في كمزاياها دقاأقهال

 النيي: -2
  :في المغة النيي

ضػػد األمػػر اليهػػي ام كػػفـ داٌؿ عمػػى طمػػب الكػػٌؼ مػػف  الفعػػؿ عمػػى سػػبيؿ ا سػػتعفق كضػػعنال اك 
رؾ الميهػػي عيػػ،ل اك هػػك قػػكؿ القاأػػؿ اسػػتعفق   تفعػػؿل اك هػػك القػػكؿ المقتضػػي طاعػػل الميهػػي بتػػ

قكؿ القاأؿ لمف دكي،   تفعؿ مجٌردة عف القراأف ال ارفل عف اليهيل اك  يول   تفعؿ بػإرادات 
 .(4)افث: كجكد المفظ كد لت، كا متااؿ

 : االصطالحالنيي في 
 مػف  ػأينا اقػؿٌ  هػك لمػف كيكػكف اإللػزاـل مػع ا سػتعفق كجػ، عمى ال يق عف الكؼٌ  طمب

 .الفػكر عمػى كالتحػريـ الحظػر افػادت اليهػي  ػيول كردت فمتػى التحػريـل فػي يقلحق كهك المتكمـل
 (5")كاحػػدة كفميػػل  ػػيول عميػػ، كتػػدؿ معيػػكمل اك مػػادم مػػال  ػػيق عػػف الكػػؼ هػػك طمػػب فػػاليهي:"

  : قكلػػؾ يحػػك الجازمػػل(  فػػي )  كهػػك كاحػػدل حػػرؼ الياهيػػلل ام لػػ، بػػف المقػػركف هػػي المضػػارع
                                                           

 (445/ 1ظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف الع (1)
 (318/ 2) ج السابؽالم در (2) 
 (1518/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (3)
 (267 /1ج)  كالعمـك الفيكف ا طفحات ك اؼ مكسكعلل ييظر: التهايكم (4)

 (228/ 1الميداييل البفزل العربيل ) ج(5) 
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ْا َوَّل }: قػػكؿ الحػػؽ سػػبحاي، ل كماالػػ،(1) فقا سػػتع فػػي كػػاألمر تفعػػؿل كهػػك ُكهه  َحْغَذههْت  َوَّل  ََتَكه
ُسىْ  ٌُ ْٕ ة َب ًٌ ْٕ رِْض  ِِف  ُتْفِكهُؽوا َوَّل } ل كقكلػ، سػبحاي،:[12 ?احلضهؿات] {َب

َ
ْٕهؽَ  اْْل ة َب َّ   {إِْوهاَلِظ

ههؿاف]  سػػياؽ مػػف تسػػتفاد ا ػػرل معػػافو  زلػػى معياهػػا ا ػػؿ عػػف ال ػػيول هػػذ  ت ػػرج كقػػد [56 ?أْل
ََة}: في ماؿ قكل، سػبحاي، الدعاقك :األحكاؿ قراأفك  الكفـ ََهة َوَّل  َربه وْ ِ ًّ ةقَهحَ  َّل  َيهة حُتَ  { ثِهُِ  جَلَهة ََ

ٌْ  قَْْمٌ  يَْكَؼؿْ  َّل }الي ػح كاإلر ػاد: ل ك [286 ?ابلقؿة] ٍٍ  ِيه ْْ ىَسه قَه نْ  َٔ
َ
ْا أ ىْ  َػهْيًا يَُسٍُْه ُّ  {ِيهَْ

ة يَة}التيأيس:  [11 ?احلضؿات] َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي َذِؾُروا َّل  ُؿواَزفَ  اَّله ْٕ ة احْلَْْمَ  َت ًَ ْونَ  إِجه ـَ وُْنَ  ُلَُْذىْ  َية َُتْ ًَ ْٕ  {َت

ََُؤمه  قَةَل }ا لتماس: ك  [7 ?اتلعؿيى] ُػؾْ  َّل  يَبْ
ْ
ِى  َوَّل  ثِوِْعَيِت  دَأ

ْ
 .(2) كزير ذلؾ [94 ?َُ] { ثَِؿأ

  أغراص النيي البالغية في درج الدرر:

ح   يَة} سػبحاي،: قكؿ الحػؽي     
َ
ةخ ٍَْك  َّل  الؿهُقُْل  َّ ـُ ٌَ  ََيْ ِي ْنَ  اَّله ُٔ  ?اهًةاهؽة] { اهُْسْفهؿِ  ِِف  يَُكةرِ

ِْٕضجْههَك  فَههال} :كقكلػػ، الميهػػيٌ  زيػػر زلػػى يهػػي ل يوٌمػػؾ  (: يحزيػػؾ  )"ل يقػػكؿ اإلمػػاـ:  [41  ُت
ىْ  ُّ ُ ْال ْم

َ
ىْ  َوّل أ ُِ ْوّلُد

َ
مػا فػي ا يػل ل يكضػح اإلمػاـ (3)"الٌتسػميل الٌيهػي مػف كالمق ػكد [55?اتّلْبح] {أ

الكريمػػل مػػف  ػػركج اليهػػي زلػػى معيػػى التسػػميل كالتسػػريل كالت فيػػؼ عمػػا يكابػػد  الرسػػكؿ الكػػريـ مػػف 
 بمسػػػػارعل تبػػػػاؿ ك  تهػػػػتـ  : اذل الكفػػػػار كالميػػػػافقيفل يقػػػػكؿ الزم  ػػػػرم فػػػػي الك ػػػػاؼ:" كالمعيػػػػى

 الم ػركيفل ةمػكا  كمػف لإلسػفـ الكيػد آاػار مف ميهـ يمكح بما زظهار  في ام الكفر في الميافقيف
ة يَة} في قػكؿ الحػؽ سػبحاي،:اما  .(4) رهـ" ككافيؾ عميهـ يا رؾ فإيي َّ ح 

َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ْا َّل  آَي  َتُقْلُه

ََة ِٔ ْا َرا ُ ْؿٍَة َوقُْل ُْ ْا اجْ ُٕ ًَ ٌَ  َواْق َؾاٌب  َولِوَْلفِؿِي حِلىٌ  َٔ
َ
 اليهي في يقكؿ اإلماـ: "يزلت [104 ?ابلقؿة] {أ

 لفظل كهي ال تـل يريدكف بألسيتهـ لي ا اليهكد فيها  كيمحف بهال يتمٌفظكف المسممكف كاف لفظل عف
 عٌيػػي كافهػػـ تعهٌػػدييل: ام راعيػػيل: تقػػكؿ كالعػػرب ل المراعػػاة مػػف هػػك: عرفػػل ابػػف قػػاؿ ل(راعيػػا)

: كاألرعػف الرعكيلل زلى بها تذهب اليهكد سمعؾل ككايت ارعيا: ظاهرها: األزهرم كقاؿ كافهمييل
: بقكلػ، الكممػل تمػؾ تعػالى اهلل فيسػخ. السػاأمل راعػي يعيػكف راعييػال: يقكلكف كايكا: كقيؿ األحمؽل

ل ا ار اإلماـ ايها يزلت في اليهي (5)"يحك  اك سؤاؿ مف مٌيا يككف ما كارتقب ايتظر: ام{ ايٍيظيٍريا}
 اهلل رسػكؿ  ػتـ زلػى سػبيفن  بػذلؾ اليهػكد يجػد   لكػي ذلػؾ عػف اليهػي تعػالى اهلل كايزؿ .عف ال تـ

                                                           

 (88/ 3البفزل ) جييظر: القزكيييل اإليضاح في عمـك (1) 
 (76الها ميل جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص  (2)

 (565/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (632/ 1الزم  رمل الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج (4)
 (216/ 1عظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف ال (5)
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 زلييا ايظر: ام{  ايظريا كقكلكا: }تعالى قكل، كهك معياها في هك بما كامركا كسمـ عمي، اهلل  مى

 كافعػػالهـل اقػػكالهـ فػػي بالكفػػار الت ػػب، عمػػى كالكعيػػدل كالتهديػػد ال ػػديد اليهػػي عمػػى د لػػل ل كفيهػػا(1)
 .(2)عميها رريق ك  ليا ت رع لـ التي امكرهـ مف ذلؾ كزير كعباداتهـ كاعيادهـل كلباسهـ

ة يَة }الحػؽ سػبحاي،: يقػكؿ َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ٌَ  َتذهِؼُؾوا َّل  آَي ِي َُؾوا اَّله ََُسىْ  اَّته ًوا دِي ـُ ٌَ  َوهًَِٕجة ُِ  ِي

 ٌَ ِي ْا اَّله ودُ
ُ
ٌْ  اهِْمذَةَب  أ ةرَ  َرجْوُِسىْ  ِي ْوحِلَةءَ  َواهُْمفه

َ
ْا أ ُق َ  َواته  يبيف [57 ?ؽةاهًةا] {ُمْؤِيَِيَ  ُلَُْذىْ  إِنْ  اَّلله

 سػػيهزمكف بػػأٌيهـ األٌكؿ الٌيهػػي اٌت ػػاؿ با ٌت ػػاذ اإلمػػاـ اف فاأػػدة تكػػرار اليهػػي فػػي ا يػػل الكريمػػل: "
 كلعبنػػال هػػزكنا الػػٌديف اٌت ػػاذهـ باإل بػػار عػػف الٌيهػػي هػػذا كاٌت ػػاؿ حسػػرةل ز ٌ  تػػكرث   مػػكا تهـ كافٌ 
 المت ذيف مكا ة عف فاليهي ل(3)،"ب يستهزئ مف يعادم العاقؿ زذ المعاداة عمى تحريض يكع كفي،
 الميتمػيف البػدع كاهػؿ الكتػاب كاهػؿ الم ػركيف مػف ذلػؾ ميػ، ح ػؿ مف كؿ يعـ كلعبنا هزكنا لمديف
 عبادتػػػ،ل كاهييػػػت دييػػػ،ل اهػػػيف زذا كرامػػػل ليفسػػػ، يػػػرل   الػػػذم المػػػؤمف حميػػػل ل زف(4)اإلسػػػفـ زلػػى

 بػػيف ك ق يقػكـ فكيػػؼ.. كالمعػب زقلمهػػ مػادة ربػ، يػػدم بػيف مكقفػػ، تسػػتدعي ات ػاذ  ػفت،ل كاهييػت
ل كفػي (5)عقػكلهـ فػي ليقص كيرتكبكيها الفعمل هذ  يرتكبكف الذيف هؤ ق مف احد كبيف آميكا الذيف
وا َوَّل } الحؽ سبحاي،: قكل، ـُ ََةثَ هَْقةِب  َت

َ
ْٕؽَ  اهُْفُكُْق  اِّلْقىُ  ثِئَْف  ثِةْْل ةنِ  َب ًَ ي ٌْ  اْْلِ وَههَِك  َحُذْت  لَىْ  َوَي

ُ
 فَأ

ىُ  ْنَ اه ُِ ًُ ِ ةل  .[11 ?احلضؿات] {ْه

 بػ، المدعك يحب، ما فما عي،ل الميهيٌ  كالٌتمقيب الٌسكقل الٌمقب: كالٌيزب الٌيبز"اإلماـ:  يذكر    
 اسػماأ، بأحػبٌ  تسػميت،: ا يػ، عمػى المؤمف حؽٌ  "مف: الٌسفـ عمي، الٌيبيٌ  عف ركم لما  بأسل فف
 كحمػػزة بالفػػاركؽل كعمػػر بالٌ ػػديؽل بكػػر ابػػك لقٌػػب كلقػػد الٌسػػٌيلل مػػف الٌتكييػػل كايػػت كلهػػذا  (6)زليػػ،"
ك ركج اليهػي فػي ا يػل الكريمػل زلػى معيػى كراهػل هػذا األمػر لمػا  ل(7)"اهلل بسيؼ ك الد اهللل بأسد

يترؾ مف اار في يفس اإليسافل فف بأس في اف يكيى كيمقب اإليسػاف بمػا يحػب كبأحػب اسػماأ، 
ََةرَ } الحػؽ سػبحاي،: كفي قكؿ كما بيف اإلماـ. ََة دُـِغْ  َّل  به ْٕؽَ  قُوَُْب ََة إِذْ  َب َؽيْتَ ْت  َِ َِ ٌْ  جَلَة َو ٍْهَك  ِي  َدُ

ٍَْخ  إٍِهَك  رسَْلَحً 
َ
ةُب، خ ِه َْ ْ ََة ال ُٓ  إٍِهَك  َربه ٍٍ  اجلهةِس  َصةِي ْْ َ  إِنه  ذِيُِ  َريَْت  َّل  حِلَ هةدَ  َُيْوُِف  َّل  اَّلله َٕ ًِي ْ  آل] {ال

                                                           

 (83/ 1ييظر: ال ربيييل السراج الميير ) ج (1)
 (374/ 1ييظر: ابف كايرل تفسير ابف كاير ) ج (2)
 (572/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (455/ 3ابك الطيب الحسيييل فتح البياف في مقا د القرآف ) جييظر:  (4)

 (922/ 2قطبل في ظفؿ القرآف ) جييظر: سيد (5) 
 (340/ 3) ج الكاقعل في تفسير الك اؼ ت ريج األحاديث كا اار الزيمعيل (6)

 (584/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(7) 
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 ي ي رج زلى معاف الػدعاق كالعبػادة حػيف ي ػير زلػى اف هػذ اف اليه" :يبيف األماـ [9 -8 ?ًٔؿان
ظهار عبادة كزيرها األدعيل ب يا}لمحاجل:  كا  ٌيػا} عمى محمكؿ{ رى ٌيػا يىقيكليػكفى : }ام ل{آمى : كيقكلػكف{ آمى

ب يا}  عمػى تعاقبيػا  : كقيػؿ ل قمكبيػا فتزيػغ تكفيقػؾ عٌيػا تمسػؾ ك  ت ػذليا  : ام ل{ قيميكبىيا تيًزغٍ    رى
ل كفػي قكلػ، (1)"األهػكاق بيػا فتفتػرؽ المت ػاب، عػف البحػث تكٌمفيػا  : كقيػؿ قمكبيال ززازل عمى كبياذي

ََة} سبحاي،: ََة َوَّل  َربه وْ ِ ًّ ةقَحَ  َّل  َية حُتَ َهة َواْخُف  ثُِِ  جَلَة ََ ََة جَلَة َواْغفِؿْ  َخ ٍَْخ  َوارسَْلْ
َ
َّلٍَة خ ْْ ٍَة َم  لََعَ  فَةٍَُْصْ

ْْمِ  ٌَ اهَْلفِؿِ  اهَْق ا: [286 ?ابلقؿة] {ي ٍميا كى }"يقكؿ اإلماـ مكضحن م   ما تكٌمفيا  { ًب،ً  لىيا طاقىلى    ما تيحى
 كجػػػ، عمػػػى فعمػػػ، فػػػي عمييػػػا ايفسػػػيا يتمػػػؼ مػػػا ك  كالعقػػػابل العػػػذاب كجػػػ، عمػػػى مٌيػػػا فعمػػػ، يسػػػتحيؿ
 امػػػح{ ؼي كىايٍعػػػ.}احتممػػػت حٌممتهػػػا كمػػػا عػػػزكؼ الػػػٌيفس: الماػػػؿ كفػػػي ل الٌتكميػػػؼ: كالٌتحميػػػؿ .الٌ ػػػرع
ٌيا} كمٌحص ٍميا.}قباأحيا كاستر العفك البسيا{ لىيا كىًاٍزًفٍر .}ذيكبيا{ عى    ل ربيا(2) "ال ير بيا ارد{ كىًاٍرحى

 مؤمفل كمتذكر زاأغل زلى الياس ايقساـ راكا لما ككأيهـ ربيال يقكلكف :ام هديتيا زذ بعد قمكبيا تزغ
 اف كيحتمؿ زيغل قمب، في بمف فيمحقكا هدايتهـل عدب قمكبهـ يزيغ   اف الرب بمفظ تعالى اهلل دعكا
 كاإلذعػػػاف اإليمػػػاف يعميػػػكف زذ ل ككػػػأيهـ(3)ربيػػػا قكلػػػكا: كالتقػػػدير الػػػدعاقل هػػػذا عممهػػػـ تعػػػالى يكػػػكف

 العقيػػدةل كقػػاؿ فػػي كا ضػػطراب الزيػػغ عػػف بإبعػػادهـ كيبقيػػ، يحفظػػ، اف تعػػالى اهلل زلػػى يضػػرعكف
: سبحاي، كفي قكل، .(4)الدعاق بهذا ليدعكا لممؤمييف لىتعا اهلل مف تعميـ هذا زف: المفسريف بعض

ة ية} َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ْا ّل آَي ٌْ  تَْكَبوُ ْميةءَ  َخ

َ
يقػكؿ اإلمػاـ:  [101?اهًةاهؽة] {تَُكؤُْزىْ  هَُسىْ  ُتجْؽَ  إِنْ  أ

ِ }: قكل، يزؿ لٌما اٌي، احدهما: حديايف عي، يقؿ"  قاؿ ،[97?ًٔؿان لآ] {ابْلَيْخِ  ِظش   اجلّةِس  لََعَ  َوَّلِلّ
 مػػػػٌراتل اػػػػفث عميػػػػ، فأعػػػػاد عيػػػػ،ل فسػػػػكت اهلل  رسػػػػكؿ يػػػػا عػػػػاـ كػػػػؿٌ  افػػػػي: األعػػػػراب مػػػػف رجػػػػؿ

 مػػا كيحػػؾ: فقػػاؿ ايػػال: األعرابػػيٌ  قػػاؿ الٌسػػاأؿل هػػذا مػػف: فقػػاؿ تكمٌػػـ اػػـٌ  طػػكيف فمكػػث فاستوضػػبل
 حػػديثال كفػػي. ا يػػل اهلل فػػأيزؿ لكفػػرتـل كجبػػت كلػػك لكجبػػتل يعػػـ قمػػت لػػك يعػػـل اقػػكؿ اف يؤميػػؾ
 عمػى فجمس كجه،ل احمرٌ  قد زضباف يكـ ذات كسٌمـ عمي، اهلل  ٌمى اهلل رسكؿ  رج: قاؿ ا  ر
 الٌيػػارل فػػي: قػػاؿ ابػػي  ايػػف: كقػػاؿ رجػػؿ فقػػاـ بػػ،ل احػػٌداكـ ز   ػػيق عػػف تسػػألكيي  : فقػػاؿ الميبػػر
 عمػر فقػاـ حذافػلل ابػكؾ: فقػاؿ ابػي  مػف: فقػاؿ يسػب،ل فػي يطعػف ككػاف حذافػلل بػف اهلل عبػد فقاـ
ػ كبػالقرآف دييػا كباإلسفـ رٌبا باهلل رضييا: كقاؿ  عهػد حػدياي كٌيػا اهلل رسػكؿ يػا اليبي ػ كبمحٌمػد ازمامن

                                                           

 (380/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (454/ 1لجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) جعبد القاهر ا (2)
 (31/ 3ييظر: ابك حياف ا يدلسيل البحر المحيط في التفسير ) ج (3)
 (1117/ 2ييظر: ابك زهرةل زهرة التفاسير ) ج (4)
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 ل فظػػاهر ا يػػل(1)"ا يػػل كيزلػػت زضػػب،ل فسػػكف: قػػاؿ آباؤيػػال مػػف اعمػػـ فػػاهلل ك ػػرؾ الجاهمٌيػػل فػػي
إلر ػػاد لهػػؤ ق اليهػػي عػػف األ ػػياق التػػي زذا عمػػـ بهػػا ال ػػ ص سػػاقت،ل فجػػاق اليهػػي يحمػػؿ معيػػى ا

 لكػـ كراهيػل: معيػا  ل يقػكؿ اإلمػاـ ال ػافعي: "كفػي(2)الذيف يسألكا عف ا ياق زف بدت لهـ اساقتهـ
 كسػمـ عميػ، اهلل  ػمى - رسػكل، لسػاف اك عمػى كتابػ،ل في اهلل حر م، فإف يحٌرـل لـ عما تسألكا اف
ر ـ -  عميػ، اهلل  ػمى - رسػكل، افلسػ عمػى ييسػخ اك كتابػ،ل فػي تحريمػ، اهلل ييسػخ اف ز  ابدانل حي

  .(3)بسييل" سيي ل - كسمـ

يمػا  ػيقل ميػ، يهمػؿ فػف بتكامػؿ المسػمميف حيػاة لتيظيـ الت ريعي اإللهي ييزؿ الكحي      كا 
 كيػػأتي المياسػػبيفل كالزمػػاف المكػػاف فػػي اإللهػػي الحكػػـ فييػػزؿ بالتػػدريجل الكػػريـ القػػرآف يػػزكؿ كػػاف
زرادة  كبمقتضػى اإللهيػلل الحكمػل بحسػب فيهػا  تمػؼقضػايا م اك طارأػل لحؿ مساأؿ  اؼ جكاب

األمػػكر  بعػػض عػػف الجػػكاب اسػػتعجاؿ فػػإف لػػذا كرحمػػل لمعػػالميف   كم ػػمحل كعدلػػ، الحػػؽ سػػبحاي،
 الػكحي  ػأف مػف سػبحاي، فهػك الم ػٌرعل كهػذا هلل تف ػيؿ كػؿ بؿ يتػرؾ المياقلل اك األدب مف ليس

 فيػػ، ييػػزؿ لػػـ عمػػا السػػؤاؿ كيكػػكف عػػاتهـلاليػػاس كٌتطم امزجػػل بحسػػب الػػذم ييػػزؿ بػػأمر مػػف اهلل  
ػػال فتيػػزؿ اك مكركهنػػال كحػػي التػػي تسػػيق  األسػػأمل السػػ يفل تمػػؾ عػػف بػػاليهي ا يػػل قػػد يكػػكف حرامن

 ا ياق عف تسألكا فف لساأميهال كبهذا  رج اليهي عف معيا  الحقيقي زلى معيى اإلر اد كالتكجي،ل
 كيكػػكف المػػؤمييفل بقيػػل ذلػػؾ عمػػى في ػػؽ هػػالعي سيػػكت تكػػاليؼ اك دقيقػػل امػػكر اك ميهػػال فاأػػدة  

ٌِ } ?الحػؽ سػبحاي، قػكؿ اما في .الت ديد في سببنا السؤاؿ يْ اِدَ َْ
ْ ُجُؽوا إِّله إِيهةهُ َوبِهةل ْٕ ّله َت

َ
َوقََِض َرب َك خ
 
ُ
ة أ ًَ ُّ َ ة فَاَل َتُقْن ل ًَ ُِ ْو لِِكَ

َ
ة أ ًَ ُِ َظُؽ

َ
ََِْٔؽَك اهِْمَِبَ أ ٌه  ة َحجْوَُغ ًّل إِْظَكةًٍة إِيه ْْ ة قَه ًَ ُّ َ ة َوقُْن ل ًَ ُِ ْؿ َّ ّفٍ َوَّل َتَْ

ة ًً اف [23 ?اْلرساء] {َلؿِي اف ا يػل الكريمػل فيهػا  يػذكر اإلمػاـ سػبب يػزكؿ ا يػل الكريمػل مكضػحن
قىضػى}" :يهي عف التأفؼ كبٌيف ما تحمم، مػف معػايي اإلر ػاد كالتكجيػ، كالتعمػيـ بفػؾى  كى  فػي يزلػت{ رى

 عميػػػ، كتعػػػكد بيتهػػػال عػػػف كتطػػػرد  ت ػػػتم،ل م ػػػركلل اـٌ  كلػػػ، اسػػػمـل قػػػد كػػػاف كقػػػاص ابػػػي بػػػف سػػػعد
 ال ػػديؽل بكػػر كابػػك حاراػػلل بػػف زيػػد ز  يتقدمػػ، لػػـ اإلسػػفـل متقػػدـ سػػعد ككػػاف ا ػػرلل بالجميػػؿ
 مػا عمػى بفحػكا  يػدؿٌ  عميػ،ل كيػٌص  التػأفيؼل عػف يهػي: ايؼ   لىهيمػا تىقيؿٍ { فىف} .طالب ابي بف كعميٌ 
 الجػزاق فػي اد ػؿ فكقهمػا مػا افٌ  يػدٌ ف حٌبػل كماقػاؿ ذرة ماقاؿ افٌ  كما اليهيل في اد ؿ ذلؾ فكؽ

                                                           

  (587/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (14/139/6245ال حيح ) ييظر الحديث: محمد بف حبافل

 (49-48البديع( ) ص -البياف -ييظر: محمد عمكاف كيعماف عمكافل مف بفزل القرآف ) المعايي (2)
 (795/ 2ال افعيل تفسير اإلماـ ال افعي ) ج (3)
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 مػػف حذيفػػل كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى اهلل رسػػكؿ ميػػع   كلػػذلؾ(1)"تزجرهمػػا ك { تىٍيهىٍرهيمػػا كى .}كالحسػػاب
 ك  تىٍيهىٍرهيمػا كى  بهمػال باإًلحسػاف األمػر بعد يؤذيهما عما يهى الم ركيفل  ؼ في كهك ابي، قتؿ

قيؿٍ  ا كاتل كاليهـ كاليهر اليهي بإزفظل كقيؿ يعجبؾ   عما تزجرهما  كاليهر التأفيؼ بدؿ لىهيما كى
ػػا قىػػٍك ن  ف ل(2)فيػػ،  راسػػل   جمػػيفن  كىًريمن  اؼ قػػكؿ عػػف اليهػػي عميػػ، يػػدؿ يهرهمػػا عػػف اليهػػي كػػاف كا 
 عمػػا تزجرهمػػا ك  كالمعيػػى األكلػػىل بجهػػل األعمػػى عػػف يهينػػا ذلػػؾ كػػاف األديػػى عػػف يهػػى زذا أليػػ،

ػػا قػػك  كيهرهمػػا اؼ قػػكؿ بػػدؿ لهمػػا كقػػؿ يعجبػػؾ   ممػػا يتعاطيايػػ،  مػػف لممحاسػػف اجامعنػػ ام كريمن
نه  َّل } ?ل كفي قكل، سػبحاي،(3)البر ؽه ًُ ََة َية إَِل  َخيْجَيَْك  َت ْٕ ْزَواًصة ثُِِ  َيذه

َ
ىْ  أ ُّ يػذكر  [88 ?احلضؿ] { ِيَْ

 بعػػيف زليهػا اليظػػر عميػ، فحظػػر الػدييال فػػي الٌرزبػل عػػف رسػكل،  اهلل يهػػى": عبػاس ابػػف اإلمػاـ عػف
 فقيػؿ عيييػ،ل عمػى كٌمػ، فوطٌػى الٌربيػعل ايػاـ فػي زػيـ ب، مٌرت اٌي،: الٌسفـ عمي، عي، ركم الٌرزبلل

 يهػى الرسػكؿ  ػمى اهلل عميػ، كسػمـ تعػالى الم ػ، اف ابػت. (4)"رٌبػي{ امريي }بهذا: فقاؿ ذلؾل في ل،
 الب ػرل حيػؿ يبموػ،   الػذم الكجػ، مػف - السػفـ عميػ، - رزقػ، كجعػؿ كجمع،ل ذلؾ اكتساب عف
امػر اف ي ػرف، فػي امتػ، كذكػر اف  بػؿ ليفسػ،  كاد ػار  زمساك، عف يهى اـ كالوييملل الفيق كهك

م ـى  -رسكؿ الم ،  سى مىيً، كى م ى الم ،ي عى ٌَ }كاف   يد ر لوػدل كقػاؿ تعػالى:  - ى ِيه ٍهَك َتَقو ُت اَّله َّل َحُغؿه
هةُد َزَفُؿوا ِِف  َّ ًِ ْ َهُى َوبِئَْف ال َّ ْى َص ُِ َوا

ْ
   [197 -196 ?آل ًٔهؿان] {ابْلاَِلدِ، َيَذةٌع قَوِيٌن ُثىه َيأ

لػى الجمػع   فابت اي، كاف ميهينا عف اكتساب األسباب التي يتك ػؿ بهػا زلػى اكتسػاب األمػكاؿل كا 
في ا  ييظر زلى رب،  . كيقاؿ لما اٌدب،(5)فيهي عف العطايا التي يمتمس بها افضؿ ميها في الدييا

فحظػػر عميػػ، اليظػػر زليهػا بعػػيف الٌرزبػػلل ففيهػػا الفتيػػل  زييػل الػػدييا بكمػػاؿ يظػػر ل اك كمػػا ذكػر اإلمػػاـ
كمػػا ي ػػوؿ بػػ، عػػف الحػػٌؽل كيسػػتكلى حٌبػػ، عمػػى القمػػبل "كيقػػاؿ قميػػؿ ي ػػهدؾ رٌبػػؾ  يػػر مػػف كايػػر 

  .(6)ييسيؾ رٌبؾ"
نْ  َوَّل } الحؽ سػبحاي،: يقكؿ     َٕ َُقَِك  إَِل  ْغوُْهَحً يَ  يََؽكَ  ََتْ ة َوَّل  ُخ َّ ُْ ٍِ  ُكه  دَبُْك هؽَ  اهْبَْكه ُٕ  َذَذْق

تفرد اإلماـ بأسػمكب، المػكجز فػي تفسػير  ا يػات الكريمػل ك ا ػل ي [29 ?اْلرساء] {ذَلُْكًْرا َموًُْية
فػي ذكػر  كجػػك  البفزػل كد  ت األلفػػاظ كالمعػايي كيظػػـ الكمػـل لكػف اإلمػػاـ بسػط القػػكؿ فػي ذكػػر  

                                                           

 (210/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (252/ 3التيزيؿ كاسرار التأكيؿ ) جالبيضاكمل تفسير ايكار ييظر: (2) 
 (37/ 7ييظر: ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير ) ج (3)

 (178/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(4) 
 (303/ 10ييظر: الماتريدمل تفسير تأكيفت اهؿ السيل )ج (5)

 (488/ 2) ج الق يرمل تفسير لطاأؼ اإل ارات (6) 
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ص كاأل بارل فكرد عف اإلماـ مف اإلسراأيميات كما بٌيف محققا كتاب درج الدرر الػذيف قػا  الق 
ككافػػؽ هػػذا الػػرام محققػػا درج الػدرر الػػذيف قػػا  بػػأف الكتػػاب تػػأليؼ اإلمػػاـ  ل(1)بأيػ، ميسػػكب لإلمػػاـ

 ػفها ل كيرل الباحث اف في بعض مػا اكرد  اإلمػاـ ا بػارنا ميقكلػل كقػد ي(2)عبد القاهر الجرجايي 
 –باإلسراأيمياتل لكف الكاير مػف الق ػص كاأل بػار التػي ذكرهػا اإلمػاـ هػي مػف سػيرة رسػكؿ اهلل 

 -رضػػي اهلل عػػيهـ كارضػػاهـ -كا بػػار  ػػحابت، الكػػراـ كالسػػمؼ ال ػػالح  - ػػمى اهلل عميػػ، كسػػمـ
نْ  َوَّل }: في تفسػير  قكلػ، سػبحاي، يقكؿ اإلماـ َٕ َُقِهَك  إَِل  َيْغوُْهَحً  يََؽكَ  ََتْ  عػف" [29 ?اْلرساء] {ُخ

ػػال يستكسػػي، كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى  اهلل رسػػكؿ زلػػى ابيهػػا بعاػػت امػػراة افٌ : عمػػرك بػػف الميهػػاؿ  درعن
 رسػكؿ ابيهػا فػأتى قمي ػؾل تستكسػيؾ اٌمػي زفٌ : لػ، فقػؿ ل  ػيق يػأتييي حتػى: قػاؿ زف: ل، كقالت
 فدفعػ، قمي ػ،ل كسػٌمـ عميػ، اهلل  ػٌمى اهلل رسػكؿ فيػزع ذلػؾل  لػ، كذكػر كسٌمـل عمي، اهلل  ٌمى اهلل

 .(3)"اليفقل في اإلسراؼ عف كيهي كالب ؿل اإلمساؾ عف يهي ا يل كفي فأيزؿل زلي،ل
ثَِخ  يَة} سػبحاي،: في قكل،اما     

َ
ُْٕجؽِ  َّل  خ ةنَ  َت َُ يْ ةنَ  إِنه  النه َُ يْ ٌِ  ََكنَ  النه ِىيًّة لِوؿهسْلَ  ?مؿيى] {َٔ

مػى ابيػ، بػأف ييػزؿ عميػ، العػذاب كيبػيف كيفيػل تعاممػ، يكضح اإلماـ التماس زبراهيـ ك كفػ، ع [44
 ألفٌ  يهػػػا  زٌيمػػػا{ ال  ػػػٍيطافى  تىٍعبيػػػدً    اىبىػػػتً  يػػػا}برفػػػؽ كلػػػيف كرجاأػػػ، اف يتبعػػػ، فيهديػػػ،  ػػػراطنا سػػػكيا:

 يػػا}زليػػ،ل  الحقيقػػل فػػي عبػػادتهـ فترجػػع فيهػػال فػػيكٌممهـ آلهػػتهـل ب ػػكر لمم ػػركيف يت ػػٌكر ال ػػيطاف
 لػ، لرجاأػ، بػذلؾ  يتػيٌقف كلػـ العػذابل عمي، ييزؿ اف  اؼ زٌيما"{ عىذابه  يىمىس ؾى  اىفٍ  اى اؼي  ًزي ي اىبىتً 

ٌيما اإلسفـل  عميػ، ي ػتـ كيػؼ تعػالى اهلل زلػى امػر  إلرجاأػ، الحػاؿ في ال يطاف كليٌ  اٌي، يكف لـ كا 
رجاأػيكضح ل (4)"بال كاتيـ األعماؿ فإٌيما ، امػر  زلػى اإلماـ اف زبػراهيـ اراد ألبيػ، ال يػر كالهدايػل كا 

 بػػػػالرفؽ مقركيػػػان  ذلػػػؾ كػػػػؿ كاكرد كالتمػػػاس زبػػػراهيـ عميػػػػ، السػػػفـ ألبيػػػ،ل اهللل كفػػػي اليهػػػي اسػػػػتمالل
 مستقيمنا: ام سىًكي ا ً راطنا اىٍهًدؾى  فىات ًبٍعًيي: قاؿ حيث ذلؾل يضاد بجكاب ابي، رزـ مقابم، كالمطؼ
 اٌبطػ، كالمعاطػبل اػـ الػردل ممهاك  زلى المؤدم الضفؿ مف ميجينا المطالبل اسمى زلى مك فن 
ل تىٍعبيػدً    اىبىتً  يا: فقاؿ األ ياـل عبادة مف عمي، كاف عما  عبػادة لأل ػياـ عبادتػؾ فػإف ال  ػٍيطافى
 عىً ػي ال ًلمػر ٍحمفً  كػافى  ال  ٍيطافى  ًزف  : فقاؿ يهي، عمؿ اـ عميهال كيوريؾ لؾ ييسكليها الذم هك زذ ل،ل

                                                           

ٍرجي الدفرر فػي تىًفسػًير القػرآف العظػيـل الميسػكبل محقػؽ القسػـ األكؿ: طمعػت  ػفح دي  لعبد القاهر الجرجايي(1) 
 عمافل األردف. -الفرحاف محقؽ القسـ الاايي: محمد اديب  ككر امرير اليا ر: دار الفكر 

ليػد بًػف احمػد دىٍرجي الدفرر في تىًفسًير ا ًم  لعبد القاهر الجرجايي(2)  كالسفػكىرل دراسػل كتحقيػؽ: )الفاتحػل كالبقػرة( كى
اًلح الحيسىٍيفل )ك ارك، في بقيل األجزاق(: زياد عبد المطيؼ القيسي ل اليا ر: مجمل الحكملل بريطاييا.  بف  ى

 ( 212 -211/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (1176/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجاييل عبد القاهر الجرج (4)
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 بفيػػكف عميػػؾ ايعػػـ الػػذم ربػػؾل عمػػى مسػػتعصو  ايػػ، ببيػػاف لػػ، دكتأكيػػ اليهػػيل لمكجػػب تعميػػؿ فهػػك
 .(1)اليعـ

 التمني: -3
 :في المغة لتمنيا

ػػػػا الػػػػٌيفس حػػػػديثي : الت مي ػػػػي ػػػػا يكػػػػكف ًبمى ًبمى  ًفػػػػي لمػػػػربٌ  السفػػػػؤاؿ: كالتمي ػػػػي: يكػػػػكفل قىػػػػاؿى   ى  كى
ػػػكىاًأج اٍلحى
 فليكػػػك    كمػػػا يكػػػكف بمػػػا الػػػيفس كحػػػديث فيػػػ، المرزػػػكب األمػػػر ح ػػػكؿ ت ػػػهي امل (2)
 تمييت: بكر ابك. كاسعل ك زاأي، كاير اهلل فضؿ فإف فميكار كفضم، حكاأج، اهلل سأؿ زذا كالمعيى
 ال ػػيق تمييػػت تقػػكؿ: الجػػكهرم القػػدرل كهػػك الميػػى مػػف زلػػي ي ػػير اف كاحببػػت قدرتػػ، ام ال ػػيق
 تميػىك . كاألمييػل كالمييػل المييػل كهػي كبػ،ل زيػا  كميػا  اراد ل: ال ػيق كتميػى. تمييػل زيرم كمييت
 ذلػؾل فػي يتسػع اػـ. رجػاق ارجػك  األمػر رجػكت يقػاؿ األمػؿل كهككالرجاق: . (3)ككتب، قرا : الكتاب
ِ  دَؿُْصْنَ  َّل  هَُسىْ  َية}: تىعىالىى الم ،ي  قىاؿى  .بالرجاق ال كؼ عف عبر فربما [13 ?ٍْح] {َوقَةًرا َّلِله

ل  (4)
ٍمػػ ل الر جػػاقي كتفسػػير ذلػػؾ اف الر جػػاق كال ػػكؼ يتفزمػػاف ػػا ًمٍيػػ،يل كىاٍلًفٍعػػؿ اٍليىػػٍأسل يقػػيض كىهيػػكى  ديكدمى  رىجى

كل ال كرىًجيى  يىٍرجي ى يىٍرجى ػى يىٍرتىًجػيل كاٍرتىجى ػى كتىرىج  يىتىرىج  ػٍكؼل: كالر جػاق ل(5)" كى ًفػي اٍل ى  َيهة}: الت ٍيًزيػؿ كى
ِ  دَؿُْصْنَ  َّل  هَُسىْ  قىػاؿى  .[13 ?ٍهْح] {َوقَهةًرا َّلِله ػٍكؼ معيػى ًفػي الر جػاق: اٍلفػراق قىػاؿى : اىٍعمىػب كى   ى  اٍل ى
ا: تىقكؿ اٍلجٍحدل مىعى  ًز    يككف  .(6) فتؾ مىا معيى ًفي: رجكتؾ مى

     :االصطالحالتمني في 
 المتميػيل اعتقػاد فػي ح ػكل، يرجػى   كلكػف فيػ،ل مرزػكب اك محبػكب امػر طمػب فهك "
 بعيػػػد امعػػػذرن  زليػػػ، بلباليسػػػ يػػػرا  زذ عميػػػ،ل الح ػػػكؿ فػػػي يطمػػػع   هػػػك اك ت ػػػكر ل فػػػي  سػػػتحالت،

ل لككيػ، امال ح كل، يرجى   الذم المحبكب ال يق طمب ل"هك(7)المياؿ"  بعيػد أليػ، اك مسػتحيفن

                                                           

 (336/ 3ييظر: الفاسيل البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ) ج (1)
 (383/ 15الهركمل تهذيب المول )جييظر:  (2)

 (294/ 15ابف ميظكرل لساف العرب )جييظر: (3) 
 (494/ 2ابف فارسل مقاييس المول ) جييظر:  (4)
 (124/ 11يب المول )جالهركمل تهذ (5)

 (545/ 7ابف سيد ل المحكـ كالمحيط األعظـ ) ج(6) 
 (251/ 1الميداييل البفزل العربيلل ) ج (7)
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 قريبنػال المتميػي يكػكف قػد بػؿ المتميػيل زمكػاف ي ػترط ك  ليتل ل، المكضكع ل "كالمفظ(1)الح كؿ"
ل عمى م رؼ كهك يقدـل زيدنا ليت: ماؿ  ل (2)ممكف" زير يككف كقد الممكين  بعيدنا يككف كقد القدـك

   أغراض التمني البالغية في تفسير درج الدرر:  

 يرجػػػى   الػػذل المحبػػكب األمػػر تكقػػع: األكؿ :التميػػػي فػػي يػػكعيف بػػيف البفزيػػكفيميػػز 
ل لككي، ح كل، ىْ  ُلَُْخ  حَلْتَِن  يَة}: تعالى كقكل، مستحيفن ُّ َٕ فُْزَ  َي

َ
ًزا فَأ ْْ ة فَ ًً ي ِْ ل [73 ?اهجكةء] { َٔ

 كقكلػ، ييمػ،ل فػي مطمػكع زيػر اممكينػ لككيػ، ح كل، يرجى   الذل المحبكب األمر تكقع: الااييك 
وِتَ  َية ِيسَْن  جَلَة حَلَْخ  يَة}: تعػالى

ُ
ُُ  قَةُرونُ  أ و إٍِه ٍ  ََّلُ ِّ يمٍ  َظ ِْ [79 ?اهقىه] { َٔ

زذا كػاف األمػر ل (3)
 يػرل ممػا فيػ،ل مرزػكب اك كبمحبػ امػر طمػب فهػكا المحبكب مٌما يرجى ح كل، كاف طمب، ترٌجين 

 لمجردل التكقعل  يوت، ترد كقد عمي،ل الح كؿ اك ب،ل الظفر يترقب كهك مطمكع في،ل اي، طالب،
نه  يُْؽرِيَك  َوَية} :ماػؿ ز ػفاقال حييأػذ كيسمى مي،ل محذكر امر تكقع كاف كلك َٕ حَ  هَ َٔ هة  {قَؿِيهٌت  الكه

 ا ستفهاـ بأداة يترجى كقد. ك)عسى( ؿ()لع: هما كممتاف الترجي في كيستعمؿ ل[17 ?النْرى]
 فػػي يسػػتعمؿ قػػد األ ػػؿ  ػػفؼ زمكايػػ،ل كعمػػى مػػع الميػػاؿ عزيػػز هػػك فيمػػا )لػػك( كبحػػرؼ )هػػؿ(
 في،ل المطمكع الممكف  كرة في المتميي زبراز كهك بفزيل لورض عسى( -لعؿ -)هؿ: التميي
 .(4)يق،تحق اك عمي،ل الح كؿ عمى كالتمهؼ ب،ل العيايل بكماؿ اإل عار بويل

هػػك فػػالتميي  .فػػالترجي ترقػػب ح ػػكؿ ال ػػيق فهػػك كمػػا بػػيف اإلمػػاـ فػػي الظػػاهر المعقػػكؿ 
 ل كقكؿ المتيبي:طمب ح كؿ  يق محبكب   يرجى ح كل،ل زما لككي، مستحيفن 

ما لككي، بعيػد التحقػؽ كالح ػكؿ يحػك:  وِتَ  َية ِيسَْن  جَلَة حَلَْخ  يَة}كا 
ُ
ُُ  قَةُرونُ  أ و إٍِهه ٍ  ََّلُ ِّ هيمٍ  َظه ِْ َٔ} 

ا كيعبػر فيػ، بعسػى كلعػؿ. ل فػإف كػاف ميتظػر الح ػكؿ قريػب الكجػكد كػاف ترجينػ [79 ?اهقىه]
  .(5) لعؿ -لك -هؿهي ليتل كافال ياأبل عيهال كهي:كالفاظ التميي اربعل: كاحدة ا ميلل ك 

                                                           

 (108/ 2حامد عكييل الميهاج الكاضح لمبفزل ) ج (1)
 (420/ 1السبكيل عركس األفراح في  رح تم يص المفتاح ) ج (2)
 (127الرفاعيل اساليب بفزيل )ص ييظر:  (3)
 ( 252 -251/ 1ييظر: الميداييل البفزل العربيل ) ج (4)
 (62ييظر: المرازيل عمـك البفزل البيافل المعاييل البديع )ص  (5)

ــــــــــــــــــــــتَ فَ  ــــــــــــــــــــــارَ  مي ــــــــــــــــــــــك فر  وق  وُ قَت
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ِْْن إِّّنِ }يقكؿ الحؽ سػبحاي،:  َهَح قَةَل يَة حَلَْخ قَه ِْن، رِيَن اْدُػِن اجْلَ ُٕ ًَ  آَيَُْخ ثَِؿّبُِسْى فَةْق
َْن  ًُ وَ ْٕ ل دعػا اليػاس زلػى اإليمػافالػذم " حبيػب الٌيجػاريحكػي اإلمػاـ ق ػل  [26 -25 ?يهف] {َح

يػػاتل فكطأػػك  بػػأرجمهـ حتػػى قتمػػك ل فأد مػػ، اهلل الجٌيػػلل قػػاؿ: يػػا ليػػت قػػكمي يعممػػكف. كا تمػػؼ الركا
قيػػؿ: آمػػف الممػػؾ كطاأفػػل مػػف الٌيػػاس معػػ،ل ف ػػاح جبريػػؿ عميػػ، الٌسػػفـ بالبػػاقيف. كقيػػؿ: لػػـ يػػؤمف 
الممؾ ك  احد سكل حبيب الٌيجارل كلكف رجمكا األيبيػاقل ف ػاح جبريػؿ بهػـ اجمعػيف. كركم: اٌف 

رعػاتهـل كهػك ا مػف ال كلكٌيػ، كػاف راعينػالٌرجؿ الذم آمػف بهػؤ ق الرسػؿ عمػيهـ الٌسػفـ لػـ يكػف يٌجػارن 
  .(1)"اب الميت الذم احيك  بإذف اهللل كهك الذم قتمك ل فقاؿ: يا ليت قكمي يعممكف

ََة َية} يقكؿ اإلماـ في تفسير  ا يل الكريمل:     رَْقوْ
َ
ٌْ  قَْؿيَحٍ  ِِف  أ َػْؾٍَة إِّله  ٍَِبٍّ  ِي

َ
ة أ َّ وَ ِْ

َ
َقةءِ  أ

ْ
 ثِةبْلَأ

اءِ  ه ىْ  َوالْضه ُّ وه َٕ ْنَ  هَ ُٔ ه ؿاف] { يَْضه ر عيكفى  لىعىم هيـٍ }ل " [94 ?أْل  مػف كالٌضػٌراق البأساق جعميا: ام{ يض 
الحػػػؽ امػػػا فػػػي قػػػكؿ ل (2)المقػػػدكر" المعمػػػكـ دكف المعقػػػكؿ الظٌػػػاهر فػػػي كاإلذعػػػاف الٌتضػػػٌرع دكاعػػػي
ْْا َوَّل } :سػبحاي، َه ًَ َن  َية َتَذ ٌه ُ  فَ ُسىْ  ثُِِ  اَّلله ٌَ ْٕ ٍْٕي  لََعَ  َب ة ٍَِىيٌت  لِوؿَِّصةلِ  َب ًه ْا ِم  َولِوّجَِكهةءِ  اْلتََكهُج
ة ٍَِىيٌت  ًه ْا اْلتََكْْبَ  ِم ُ ل

َ
َ  َواْقد ٌْ  اَّلله وُِِ  ِي ٌْ َ  إِنه  فَ ءٍ  ثُِسّنِ  ََكنَ  اَّلله ة ََشْ ًً وِي  يبػيف [32 ?اهجكهةء] {َٔ

ي ٍكا{ ":سبب اليزكؿ اإلماـ ـٌ سمملل قالت: ]ليت[ الجهاد كتب عمييا في يب مف "}كى  تىتىمى يزلت في ا
لٌاكاب ما ي يب، الٌرجاؿل عف مجاهد  كقيؿ: تمٌيي الٌرجاؿ اف يزادكا  في اكاب ا  ػرة كمػا زيػدكا ا

ػ { ام: في الميراث في الدييا. كقيػؿ: حسػد اليػاس بعضػهـ بعضن ال فيهػكا عػف ذلػؾ }ًلمر جػاًؿ يىً ػيبه
 زير  ماؿ جؿالر  يتميى اف ييبوي  : ل قيؿ(3)"لكٌؿ كاحد مف الفريقيف ي يب مف قضٌيل ما كسبكا

 سػػممل اـ زف كقيػؿ فضػػمؾل مػف اسػألؾ زيػػي المهػـ: ليقػػؿ كلكػف هػػك الحسػدل ذلػؾ فػػإف زيػر ل كميػزؿ
 ليتيػا: الرجػاؿ قػاؿ. بعضػتهـ كقػاؿ .الرجػاؿ اػكاب ليػا ككاف كززكيا فجاهديا رجا  كيا ليتيا: قالت
 .(4)الدييا في فضميا كما اليساق عمى ا  رة في فضميا

ارُ  هَُسىُ  ََكٍَْخ  إِنْ  قُنْ } :يقكؿ الحؽ سبحاي،     ِ  َِْٔؽَ  اآْلِػَؿةُ  اده ٌْ  َػةلَِىحً  اَّلله  اجلههةِس  ُدونِ  ِيه
ُْا َه ًَ َْْت  َذَذ ًَ ْ ٌْ  ُلَُْذىْ  إِنْ  ال ْْهُ  َوةدِرَِي، َوهَ َه ًَ ثًَؽا َحَذ

َ
ة خ ًَ ِ َيْخ  ث ِّىْ  قَهؽه يْهِؽي

َ
ُ  خ وِهيىٌ  َواَّلله ًِيَ  َٔ ِ هةل ْه  { ثِةه

 كساأر كياابكفل يبعاكف اٌيهـ زعمكا حيث اليهكد في : "يزلتايها  إلماـايذكر  [95-94 ?ابلقؿة]
ٌيمػا ا  ػرة بالػدار كالمػراد. ي ػكر ك  لهػـ بعث   الياس  المػكت بهػذ  تمٌيػي عمػيهـ تكٌجػ، الجٌيػلل كا 

                                                           

 (498/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (682/ 1) ج الم در السابؽ(2) 
 (483/ 1) ج الم در يفس، (3)
عراب، لمزجاج ) جالزجاييظر:  (4)  (45/ 2جل معايي القرآف كا 
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 كالي ػػكر البعػػث حكػػـ فػػي اليػػاس سػػاأر بػػاييكا لػػك ألٌيهػػـ عميػػ،  مجمػػع احػػدهما: لمعييػػيف الػػدعكل
كتميػػي ال ػػيق: ت ػػهي،ل كهػػك زرادة زيػػر المقػػدكرل كمػػف  .كتمٌييػػ، المػػكت كراهيػػل ـحكػػ فػػي لبػػاييكا

ي ػػٍك ي{ كػػاف حكػػـ هػػذا التحػػدم فػػي ا يػػل السػػابقل حكػػـ التحػػدم لممباهمػػل مػػع  لىػػٍف يىتىمى ادكاتػػ،: ليػػت. }كى
 التعجيػز  معيػى زلػى األ ػمي معيػا  عػف األمػر  ػركج{ المػكت فتميػكا: }قكلػ، فيك  .(1)" الي ارل

 األبػػرار  المقػػربيف  ػػأف مػػف المػػكت كتميػػى المألكفػػل ظػػكاهرهـ مػػف ك  سػػماتهـ مػػف لػػيس ؾذلػػ ألف
 كاف اي، طالب ابي بف عمي عف ركم كقد زليهال حييينا كبكى زليهال ا تاؽ بال هادة ايقف مف ألف

 يبػالي   بيػي يػا: فقػاؿ المحػاربيف بػزم هػذا مػا: الحسػف ابيػ، فقػاؿ زفلل في ال فيف بيف يطكؼ
  .(2) المكت عمي، سقط اـ قطس ابكؾ
ٍَْؾْرٍَةُزىْ  إٍِهة}سػبحاي،: اما في قكل،    

َ
َؾاثًة خ ؿُ  يَْْمَ  قَؿِيًجة َٔ ُْ ؿْءُ  َحَْ ًَ ْ َيْخ  َية ال  َوَيُقهُْل  يَهَؽاهُ  قَؽه

بيف ال فأػؽ يتميػى اف يكػكف الكػافر الحؽ حيف يقضى  [40 ?اجلجأ] { دَُؿاثًة ُلَُْخ  حَلْتَِن  يَة اهَْلفِؿُ 
لػػف  محبػػكب  ػػيق ح ػػكؿ طمػػب ا كػػال فأؽ األ ػػرل )كالبهػػاأـ( دكف اإليػػس كالجػػافل كهػػكترابنػػ

 كاإليػسل الجػفٌ : الاٌقمػيف ز  كٌمهػـ  مق، بيف اهلل يقضي "اـٌ  :ل يقكؿ اإلماـمستحيفن  لككي، يح ؿل
 قػػاؿ آ ػػرل عيػػد لكاحػػد تبعػػل يبػػؽ لػػـ زذا حتػػى القريػػاق مػػف الجمحػػاق ليقيػػد زٌيهػػـ حتػػى بعضػػهـ كيقيػػد
"[40?اجلجهأ] {دُؿاثهةً  ُلَُْخ  حَلْتَِن  ية}: الكػافر يقػكؿ ذلؾ فعيد ترابنال ككيي: اهلل

 الكػافر كيقػكؿ ل(3) 
 زيسػػاينا يكػف لػػـ زف يتميػى فهػػك ترابنػال كيػػت ليتيػي كالعػذابل األهػػكاؿ ايػكاع مػػف يعاييػ، مػػا  ػدة مػف

يما يبعثل لػبعضل  بعضػها مػف ا قت ػاص بعػد كالحيكايػات ترابنا ي ير اف كيتميى ترابنال كاف كا 
 الكػافر فيػكدٌ  ترابنػال تػردٌ  اػـ القريػاقل مف لمجٌماق فيقتٌص  تح رل البهاأـ اف: األ بار تمؾ كمضمكف

 .(4)العذاب مف ليت مص حالها

 االستفيام: -4
 : في المغة االستفيام

 كقػد يفهم،ل اف سأل،: كاستفهم،" ل"استفهـ" الفعؿ م در  ستفهاـ لالفهـ طمبا ستفهاـ 
ػا كفه متػ، فأفهمتيػ، ال ػيقى  ياستفهمي ػا المسػؤكؿ ي بػر  اف السػاأؿ طمػب الفهػـ فسػؤاؿ ل(5)"تىفهيمن  عم 

                                                           

 (235/ 1جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) (1)
 (150/ 1ييظر: محيي الديف دركيشل زعراب القرآف كبياي، ) ج(2) 
 (504/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (28/ 30تفسير الميير لمزحيمي )ييظر: الزحيميل ال (4)

 ( 12/459ابف ميظكرل لساف العرب مادة )فهـ( )ج(5) 
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ٍبر طمب: ا ست بار: "فقاؿ كا ست بار ا ستفهاـ معيى بيف فارس ابف ساكل كلذلؾ يسأؿل  مػا  ي
 . (1)"ا ستفهاـ كهك المست ًبرل عيد ليس

 :االستفيام في االصطالح

ل مػػف مػػالل هػػؿ الهمػػزةل: ع ػػرة زحػػدل كهػػيل ادكاتػػ، مػػف اداة لبكاسػػط ب ػػيق العمػػـ طمػػب
 الت ػػكر بػػ، يطمػػب مػػا :اقسػػاـ افاػػل عمػػى األدكات كهػػذ . ام كػػـل ايػػىل كيػػؼل ايػػفل ايػػافل متػػىل
 بػ، يطمػب )هػؿ(ل كمػا كهػك فحسػبل الت ػديؽ بػ، يطمػب )الهمزة( ما كهك ا رلل كالت ديؽ تارةل

ػػا يكػػف لػػـ ب ػػيق العمػػـ طمػػب ل كا سػػتفهاـ(2) ا سػػتفهاـ ادكات بقيػػل كهػػك فقػػطل الت ػػكر  مػػف معمكمن
 مػف كمػيهـ. الفهػـ طمػب ام عيػدؾل لػيس مػا  بػر طمػب زٌيػ، فيػ، قػالكا الػذل ا ست بار كهك قبؿل
 كاـ الهمػػزة: كهػػي مكضػػكعلل كممػػات ل لفسػػتفهاـ(4) الكػػفـ  ػػدر لػػ، فا سػػتفهاـ ل(3)بييهمػػا فػػرؽ
 المػراد طمب كمعيا  ل(5)كبكسرها الهمزة بفتح افكاي كمتى كايى كايف ككيؼ ككـ كام كما مف كهؿ
 جهػػل عمػػى كقكليػػال األمػػرل كفػػى فيػػ، عػػاـ المػػرادل طمػػب: فقكليػػا ا سػػتعفـل جهػػل عمػػى الويػػر مػػف

 يكعيفل عمى كآ ت، كاإليجادل التح يؿ جهل عمى المراد طمب فإي، األمرل مي، ي رج ا ستعفـل
ػػػال كجهػػػيف عمػػػى كاألسػػػماق رلزيػػػ   كهػػػؿل الهمػػػزةل فػػػالحركؼل كحػػػركؼل اسػػػماقل  ظػػػركؼ ايضن
 األسػماق كامػا كاٌيػىل ايػفل يحػك المكاييػل كالظػركؼ كاٌيػافل متػىل يحػك الزماييل فالظركؼ كاسماقل

 .(6)لفستفهاـ كمها آ ت فهذ  ككيؼ ككـل كمال مفل فهي

 :في تفسير درج الدررالبالغية االستفيام  أغراض
 لككيػ، كبيػرة عيايػل القػرآف بها عيي التي العظيمل ييلالبيا األساليب مف ا ستفهاـ اسمكب    

 بفزػػي اسػػمكب فهػػك كا تجاهػػاتل المفػػاهيـ كتابيػػت كاألهػػداؼل األفكػػار زي ػػاؿ فػػي مهمػػل كسػػيمل
 أليػػ، فيػػ،  تعقيػػد   فػػاأؽ بأسػػمكب لمممقػػي التػػي يحممهػػا فت ػػؿ  المعمكمػػل اك بػػالفكرة يػػؤدم زايتػػ،

اإلماـ عبد  كقؼ ب،ل كلقد ليا عمـ   الذم ال يق عف است بار الحقيقل في اليفسل كهك في اكقع

                                                           

 (292ابف فارسل ال احبي في فق، المول العربيل كسيف العرب في كفمها )ص (1)
 (95/ 2ييظر: حامد عكييل الميهاج الكاضح لمبفزل ) ج (2)

 (118ييظر: الرفاعيل اساليب بفزيل )ص (3) 
 (5د القاهر الجرجاييل اسرار البفزل )ص عبييظر:  (4)

 (308ييظر: السكاكيل مفتاح العمـك )ص (5) 
 (158/ 3ييظر: العمكمل الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) ج (6)
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 مػكجزة  دلػت م ت ػرة بعبػارة كازراضػ، معاييػ، عػف كك ؼ األسمكبل هذا اماـ القاهر الجرجايي
ا كهي عيد اإلماـ ا رل معاف زلى ا ستفهاـ ي رج المق كد حيث عمى  :احد ع ر زرضن

  :واإلثبات االستفيام لمتقرير – 1

 فػي جػاق مػا عيػد  كماالػ، اسػتقر قػد بػأمر كا عتػراؼ اإلقػرار عمػى لم اطػبا حمؿ معيا      
ٌْ }: سػػبحاي، قكلػػ، ٍُههَْب  َحْغفِههؿُ  َوَيهه  مػػف تطمػػب اف فا سػػتفهاـ التقريػػرم [135?ًٔههؿان آل] {اَّل 

 التقريػرل لهػا يراد التي األزراض مف زرض ألم ل زاباتنا اك يفينا عي، ييسأىؿي  ًبما يقر اف الم اطب
لَىْ }: الكريـ القرآف في امامت، كمف ذلؾل كيحك المكـك  كاإلدايل

َ
حْ  خ  [1 ?الرشهح] {َوهْؽَركَ  لََك  نرَْشَ

 .(1)"التقرير بمعيى استفهاـ": يقكؿ اإلماـ
لَىْ }في قكلػ، سػبحاي،: اما   

َ
ِّىْ  خ ِ د

ْ
  يَأ

ُ
ٌَ  َجَجأ ِي ٌْ  اَّله ِّىْ  ِيه يبػيف اإلمػاـ ايػ،  [70 ?اتلْبهح] {َرهجْوِ

 قػبمهـ مػف الػذيف يبػأ يأتهـ الـ ل(2)ا يات اعتبار عمى كحثٌ  كاإلاباتل يرالتٌقر  سبيؿ عمى استفهاـ
 لمػػف كتػػكبيخ تقريػػر اسػػتفهاـ هػػذا كالمؤتفكػػات مػػديف كا ػػحاب زبػػراهيـ كقػػكـ كامػػكد كعػػاد يػػكح قػػكـ
 بػاألقكاـ يػذكرهـ -كسػمـ عميػ، اهلل  ػمى -اليبػي عهػد في كالميافقيف الكفار مف ا يات فيهـ يزلت
 حمػػؿ ميػػ، كالمػػراد تقريرينػػال اسػػتفهامنا كيسػػمى .(3)"سػػيرتهـ زلػػيهـ كك ػػمت بمهـقػػ مػػف ضػػمكا الػػذيف

 معرفتػ، باسػتطاعت، امػر هػك اك بػ،ل العمػـ عيد  استقر قد بأمر كا عتراؼ اإلقرار عمى الم اطب
ا لػ، تكجػ، قػد تأتػ،ل لػـ كايػت جأتػ، ايػؾ ادعػى سالبنال فمػف اك كاف مكجبنا فكرينال اك حسينا  اسػتفهامن
 كا عتػراؼ اإلقػرار ميػ، لتيػزع التقيتؾل حيف كاف كماذا جأتؾ  كمتى جأتؾ  ايا هؿ: قاأف اتقريرين 
 .(4)تأت، لـ بأيؾ

 عػػف ت ػػرجٍ  فمػػـ ادكاتػػ،ل مػػف هػػذ  عػػدا مػػا ب ػػفؼ حٍرفنػػال لككيهػػا فيػػ،  األ ػػؿ" الهمػػزة هػػي    
ـ   كًمػػف ل"هػػؿ" ب ػػفؼ ل"قػػد" بمعيػػى ك  ليفػػيل تسػػتعمؿ فمػػـ مكضػػكعهال  ا ػػالتها اٍجػػؿ مػػف: ام اىػػ

 كمػا اليفػيل عمػى كد كلهػا تحػذؼل   األدكات كسػاأر .حػذفها بجػكاز: ام بالحذؼ  اٍ تي  ت في،
 عمػى كد كلهػا  ا ػلل اإلابػات عمػى ز    يػد ؿ   كزيرهػا زيد  يقـٍ  الىـ يحك اإلاباتل عمى تد ؿ
ـ   كفاأػػ،ل العطػػؼل كاك  العػػاطؼ يتقػػدـ فػػف األدكاتل مػػف زيرهػػا ب ػػفؼ ا ػػالتهال عمػػى تيبيهنػػا كايػػ

                                                           

 (433/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (782/ 1الم در السابؽ ) ج(2) 
 (464/ 10مكييل تفسير الميار )جالقم (3)
 (275/ 1ييظر: الميداييل البفزل العربيل  ) ج (4)
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ر بػػػؿ  ل زيمػػػا(2)"ا سػػػتفهاـ فػػػي ت ػػػرففنا اعػػػـ" الحاجػػػب: ابػػػف قػػػاؿ كمػػػا  الهمػػػزة اف   كذلػػػؾ ل(1)"يتػػػأ  
مػػا ا سػػتاباتل بمعيػػى زمػػا الكػػفـ فػػي تػػد ؿ ا سػػتفهاـ حػػركؼ  حػػرؼ: ل "كبمػػى(3)اليفػػي بمعيػػى كا 
 بهػا يجػاب فإيػ، )يعػـ( ب ػفؼ اإلابػات زلػى فتحيمػ، ميفػي كػفـ عمػى الدا ؿ ا ستفهاـ بها يجاب
 الهمػزة اف زاباتنػا اليفي ايقفب ككج، ل(4)استفهاـ" زير مف اليفي في )بمى( كتأتي المكجبل الكفـ

 )لػػػـ( فػػي ال ػػػريح اليفػػي عمػػػى فيهػػا الكػػامف اليفػػػي فيتسػػمط اليفػػػيل معيػػى مضػػػميل فهػػي زيكاريػػلل
  .(5)اإلابات معيى زلى فيؤكؿ زابات اليفي كيفي فييفي،ل

لَىْ }ل،: في قك اما 
َ
نه  دَؿَ  خ

َ
َ  أ ةَواتِ  َػوَ َ  اَّلله ًَ رَْض  الكه

َ
  إِنْ  ثِةحْلَ ِّ  َواْْل

ْ
تِ  يُْؾِِجُْسىْ  يََنأ

ْ
 ِِبَوْ ٍ  َوَيأ

دا ػؿ عمػى اليفػي )لػـ(  كهػك لميفػيل ام الكقػكع إليكػار هيػا ل فا سػتفهاـ[19 ?إثهؿاِيى] { َصِؽيؽٍ 
يكػار اعمػـ اف اإل ل(6)الجػكاب هػك اإلابػاتكيفي اليفي زابات كهك زابات مؤكدل كأي، اسػتفهـ فكػاف 

ىْ  قةهَْخ }: سػبحاي،كقكلػ،  -ا زذا كقع في ا ابات يجعمػ، يفينػ ُّ ِِف  رُُقوُ
َ
ِ  أ ل [10 ?إثهؿاِيى] {َمكي  اَّلله

ذا كقع في اليفي يجعم، ااباتن  لَىْ } سبحاي،:ال يحك: قكل، ام    ؾ في،ل كا 
َ
هحْ  خ  {َوهْؽَركَ  لَهَك  نرَْشَ

ابات كاليفي يفى لهمال كيفى ا ابات يفى يكار اإلزجدياؾل كبياف ذلؾ: اف ام: قد ك  [1 ?الرشح]
ََيَْكهُت } :يكار قد يككف لمتكذيبل يحككيفى اليفي ااباتل اـ اإل -

َ
نَْكهةنُ  خ نْ  اْْلِ

َ
 {ُقهًؽى ُحهَْتَكَ  أ

لَهىْ }فعيد تفسير اإلماـ قكؿ اهلل سػبحاي،:  (7) [36 ?اهقيةيح]
َ
ْٕوَهىْ  خ نه  َت

َ
َ  أ ةَواتِ  ُموْهُك  َلُ  اَّلله ًَ ه  الكه

رِْض 
َ
ٌْ  هَُسىْ  َوَية َواْْل ِ  ُدونِ  ِي ٌْ  اَّلله بمعيػى { تىٍعمىػـٍ  اىلىػـٍ }يقػكؿ:  [107 ?ابلقهؿة] {ٍَِىهيٍ  َوَّل  َوِ ٍّ  ِيه

لَْكُخ ثَِؿّبُِسىْ }اإلاباتل كقكل،: 
َ
ؿاف] {خ  ل قاؿ جرير  ]مف الكافر[:[172?أْل

                                                           

 (69/  2السيكطيل همع الهكامع  ٍرح جمع الجكامع في عمـ العربيل)  (1)
 (4/446اإلستراباذمل  ٍرح الر ضي عمى الكافيل ) ج(2) 
 (485/ 2الطبرمل تفسير جامع البياف ت  اكر ) جييظر:  (3)
 (120/ 10بقاعيل يظـ الدرر في تياسب ا يات كالسكر )جال (4)
 (82/ 4ال يقيطيل اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف ) جييظر:  (5)
 (4012/ 8ابك زهرةل زهرة التفاسير )جييظر:  (6)
 (83ييظر: الها ميل حا يل جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص  (7)
 (77(ل ييظر ديكاف جرير )ص222/ 1اييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرج (8)

ــــــــرَ  ألســــــــتم ــــــــا ركــــــــبِ  مــــــــن خي  الَمَطاَي
 

 (8")راحِ  بطـــــــــــــونَ  المينَ العـــــــــــــ وأنـــــــــــــدى 
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 : لإلنكار االستفيام -2

 يحػدث اف يمكػف اك الماضػي فػي بػ، قػاـ امػر فعػؿ الم اطب عمى اإليكار مي، المق كد    
ػػػفٍ }ل  المسػػػتقبؿل كاألمامػػػل التػػػي كردت بهػػػذا الوػػػرض كايػػػرة: يقػػػكؿ الحػػػؽ سػػػبحاي، فػػػي مى ػػػفي  كى { اىٍحسى

ـٍ }"ل(1)"احسف احد ليس: معيا  اإليكارل بمعيى استفهاـ  ل ككذلؾ(2)"اإليكار بمعيى استفهاـ{ اىيىٍأميريكي
ل كقكلػ، (3)"اإليكار بمعيى استفهاـ": ل فيقكؿ[28?ابلقؿة] {ثِةَّللِ  دَْسُفُؿونَ  َليَْف }:تعالى قكل، في

ف العبد افٌ  دليؿ كفي، اإليكارل بمعيى استفهاـ"{ اىتىٍعبيديكفى }سبحاي،:  حدأل يممؾ لـ بالقدرة اٌت ؼ كا 
{ يىت قيػػكفى  اى }ل (5)"اإليكػار بمعيػػى اسػتفهاـ"{ اىرىاىٍيتىػؾى }ل(4)"كتقػػدير  تعػالى اهلل بم ػػيأل ز ٌ  يفعنػا ك  ضػر ا

َوّل}: كقكل، حالهـل عف المستفهـ عمى اإليكار بمعيى استفهاـ"
َ
ْنَ  أ ًُ ْٕوَ [77?ابلقؿة] {َح

 فهك ل (6)"
 اك ال ػػػرع اك العقػػؿ ييكػػر  الػػذم هػػػذا يكػػكف كقػػد ميكػػرل امػػر عيػػػ، المسػػتفهـ األمػػر اف عمػػى يػػدؿ

 يكػػػكف فقػػد باإليكػػارل المػػراد بحسػػػب ايػػكاع اإليكػػارم لفسػػتفهاـ .ذلػػػؾ زيػػر اك القػػايكف اك العػػرؼ
 كمػػف .ذلػػؾ كزيػػر لمتكػػذيب زيكػػاران  اك قػػاأـل امػػر اك مضػػىل قػػد امػػر عمػػى التػػكبيخ بػػ، يػػراد زيكػػاران 
ّله } :فهارك  ا ا  ي اطب مكسى لساف عمى تعالى قكل، امامت،

َ
ٌِ  خ َٕ َىهيَْخ  دَتهجِ َٕ َذ

َ
ْمهؿِي أ

َ
 ?َهُ] {أ

ْوَفةُزىْ } :سػبحاي، كقكلػ، [93
َ
فَأ
َ
َؾَ  ثِةبْلَجِيَ  َرب ُسىْ  أ ٌَ  َواَّته اَلنَِمحِ  ِي ًَ ْ ًّل  تَلَُقْلُْنَ  إٍِهُسىْ  إٍَِةزًة ال ْْ  قَه

ة ًً ي ِْ  عميػ، يػكح سػافل عمػى سبحاي، كقكل،ل لهـ تكذيب في، زيكارنا عميهـ ييكر ل[40 ?اْلرساء] {َٔ
ْحذُىْ  قَْْمِ  يَة قَةَل } :فكذبك  قكم، دعا عيدما السفـ

َ
َرخ
َ
ََحٍ  لََعَ  ُلَُْخ  إِنْ  أ ِ ٌْ  ثَّح ٌْ  رسَْلَحً  َوآدَةِّن  َرّىِ  ِي َِْؽهِ  ِي ِٔ 

َِيْخ  ًّ ُٕ وَيُْسىْ  َذ ة َٔ َِ ْ ًُ ٍُوْـُِيُم
َ
جُْذىْ  خ

َ
ة َوخ َّ َ ْنَ  ل ُِ ٍيكىػر األمػر كيقػع ل[28 ?ِْد] {ََكرِ  سػتفهاـا  فػي المي

 .السابقل األمامل في كما ا ستفهاـ همزة بعد اإليكارم

 االستفيام لمتعجب:  -3

 ا سػػتفهاـ الحقيقػػي كهػػك الكضػػعي معيػػا  عػػف الم تمفػػل بأيكاعػػ، ا سػػتفهاـ اسػػمكب ي ػػرج    
 : العبد بف طرفل ال اعر قكؿ في ككمال التعجب كهك آ ر د لي معيى زلي ال يق حقيقل عف

                                                           

 (254/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (410/ 1الم در السابؽ ) ج (2)

 (37/ 2) ج الم در يفس،(3) 
 (578/ 1) ج الم در يفس،(4) 
 (219/ 2) ج يفس، الم در (5)
 (1322/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجد القاهر الجرجاييل عب (6)
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 ما ألف اك ا عتيادل اك اإللؼ لعدـ كده لن  استورابنا العىجىب زظهار بمعيى يىًردى  اف زم ا فالتعجفب 
م ا ا ستيكارل ب، فيقترف ًحد ت،ل ت تدف  كقد الساأؿل عيد معمكـ سببه  ل، ليس مي، يتعج ب  يىػًرد اف كا 
بػؾ فيكػكف كاإلعجػابل ا ستحساف زظهار: بمعيى التعجفب ػا بػ،ل إلعجابػؾ تعجف بػؾ األكؿ ام   فتعجف
 زيػػر المسػػتفهـ عيػػد كهػػك - المسػػتفهىـ فعىمػػ، اك ذكىػػر  قػػد مػػا ألٍمػػرو  المػػتكمـ عػػف ي ػػدر كهػػك ميػػ،ل
 اك ذيًكػر مػا فكأف   ؿليفع اك يذكر ما يقيض عمى كالمكقؼ الحاؿ لدى لل ًفٍعم،  اك ًذٍكر  كٍج، معمكـو 
 كيىجرم ا ستورابل بياف زلى في، الق د" سؤا نل فيسأؿ ميحي رنال ميموزنا امرنا المتكمـ عيد ا بحى  فيًعؿ
 .(2)"التعجفب مكطف الظاهرة ح كؿ بعد عادةن  ا ستفهاـ هذا

 [28?قهؿةابل] {ثِةَّللِ  دَْسُفُؿونَ  َليَْف }?اكضح اإلماـ اف ا ستفهاـ يأتي بمعيػى التعجػب  
 تػػػكٌلى بمػػػف يكفػػػركف حيػػػث المتعٌجػػػب لتعٌجػػػب مكضػػػع اٌيػػػ، تبيػػػيف كفيػػػ، اإليكػػػارل بمعيػػػى اسػػػتفهاـ"

فيػػػػاقهـ كحفظهػػػػـ زي ػػػػاقهـ عػػػػادتهـ كا   كيكػػػػابركف المٌػػػػٌبل قضػػػػٌيل كي ػػػػالفكف ا  ػػػػرةل الي ػػػػأة مػػػػف كا 
ِّْؽي َليَْف }ل (3)"العقؿ ُ  َح ْٕؽَ  َزَفُؿوا قًَْْية اَّلله ةٍِِّىْ  َب ًَ  البياف بمعيى استفهاـ" [86 ?نًٔؿا آل] { إِي

 كاإلسػػفـ الكفػػر حػػالتي اجتمػػاع ألفٌ  كاإلحالػػل  اإليكػػار بمعيػػى اسػػتفهاـ: كقيػػؿ. الٌتعٌجػػب لمكضػػع
 هػػذا فػػي كلكيهػػا ا سػػتفهاـل األ ػػؿ فػػي تفيػػد كمعياهػػا بمفظهػػا كيػػؼ( ) فكممػػلكيقػػكؿ: "ل (4)"محػػاؿ
 كمػا زلػيهـل رؤيتؾ تيت، الـ(: تر الـ. )المجاز سبيؿ عمى عارضل د لل التعجب عمى دلت المقاـ
 القمػب رؤيػل بػ، كالمػراد. كيفيػل اك  ازبارن  كذا مكضع زلى تب ركف اما تركف  اما: لمٌطميعل  تقكؿ
ٌَ  َوَيَؿى} :كقكل،  العمـ كهك ِي ْا اَّله ودُ

ُ
   المكضػع هػذا ماؿ في ا ستفهاـ ل كالؼ[6?قجأ] {اهِْٕوْىَ  أ

 ز  بموؾل اما سمعتل اما تسمعل الـ: كقكلؾ لمٌتكقيؼ كلكٌيها اتنالزاب ك  يفينا ك  استعفمنا تقتضي
 زطفقػ، فيجػكز المجػاز فػي كاٌمػا الحقيقػلل فػي كاسػتجهاؿ تعٌجػب زحػداث تقتضي الٌتكقيؼ مع اٌيها
ػػٍزتي }" ل كيقػػكؿ اإلمػػاـ فػػي تفسػػير :(5)"تسػػتجهؿ كلػػـ تتعٌجػػب لػػـ اـ كاسػػتجهمت  تعٌجبػػت سػػكاق { اىعىجى

 هػػك: كقيػػؿ عػػدمهال هػػك: قيػػؿ الحيػػاةل مػػف كػػالمكت القػػدرة عػػف كالعجػػز عجػػبلالت بمعيػػى اسػػتفهاـ
يمػػا. قتمػػ، عمػػى{ الي ػػاًدًميفى  ًمػػفى }  ػػار( ا ػػبح) ك يضػػادها معيػػى  عميػػ، لقكلػػ، اليدامػػل ييفعػػ، لػػـ كا 

                                                           

 (67طرفل بف العبدل الديكاف ) ص (1)
 (114األزهر الزيادل دركس في البفزل العربيل ) ص (2) 
 (127/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (412/ 1الم در السابؽ ) ج(4) 
 (338- 337/ 1) ج يفس، الم در(5) 

ـــــفَ   وا ـــــ ٌ  والحـــــقُ  صـــــدَ الق ن ـــــلُ  وكي
 

 (1)ســـــــــبيلُ  الصـــــــــالحينَ  بـــــــــينَ  ولمحـــــــــقِ  
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 قتمػػ، اك يبينػػا قتػػؿ كمػػف القتمػػلل راس كقابيػػؿ الكفػػرةل راس زبمػػيس: تػػكبتهـ تقبػػؿ   اػػفث: " السػػفـ
 .(1)"لهـ تكبل تكف لـ ملكاليدا"  يبي

  :االستفيام لمنفي – 5

ٍحدل كاإلبعاد الطٍرد: لولن  اليفي كممل تعيي      زذا يٍفينػال اىيفيػ، كزيػر ل الرجػؿ يىفىٍيػت: يقاؿ" كالجى
د ل: يٍفينا ال يقى  كيىفىى المسمميفل ميدف في يىقىر   ا   : الم ي ث كيىٍفيي  طرٍدت،ل حى ػد ل: ابيىػ، كيىفىى جى حى  جى

: اليفػػي مػػف كهػػك عيهػػال تي رجػػ،: ام طيبهػػا  كيي ػػع  باهػػا تيفػػي كػػالكير المدييػػل: الحػػديث فػػيك 
 يق ػد الػذم فالمسػتفهـ ا سػتفهاـل فػي كذلؾ مراد لمكممل الموكم المعيى ل هذا(2)"البمد عف اإلبعاد
 داأػػرة مػػف كي رجػػ، اإلابػػاتل كهػػك اليفػػي يقػػيض يسػػتبعد اف المسػػؤكؿ مػػف يطمػػب سػػؤال، مػػف اليفػػي
 ك ػػرط ا سػػتفهاـل تضػػم ي، الػػذم الحكػػـ مضػػمكف بسػػمب: ام بالسػػمب  يقػػر   اف عميػػ، بػػؿ قػػرارلاإل

كمػػف المعػػايي ل ( 3) ا سػػتفهاـ عمػػى اليفػػي اف ي ػػح  حمػػكؿ اداة اليفػػي محػػؿ اداة ا سػػتفهاـ د لػػل
ا}اليفػي: كقكلػ، تعػالى:  ا سػتفهاـ معاييػ، األ ػميل زلػى معػاف كايػرة ميهػا:  ػرجالتي ي ـَ هْن َصه ُء َِ

 اْْلِْظَكةُن 
 كقكؿ البحترم:ل [60 ?الؿسلٌ] {اْْلِْظَكةِن إِّله

كهذا ابمغي مف التعبير باليفي ال ػريح "فأسػمكب ا سػتفهاـ فػي اٍ ػؿ كضػع، يتطم ػب جكابنػا يحتػاج 
ًكي ل تفكير بعد جيبيي  المسؤكؿ كاف كلىم ا تفكيرل زلى  تكجيػ، فػي كػاف بػاليفيل األسػأمل هػذ  عػف كرى

ٍمػػفن  زليػػ، السػػؤاؿ  مػػا ذلػػؾ ل كماػػاؿ(5)ابتػػداقن" اليفػػي مػػف افضػػؿي  كهػػك اليفػػيل بهػػذا اإلقػػرار عمػػى لػػ، حى
ٌْ }: سػبحاي، اإلمػاـ قكلػ، تفسير في جاق ِي َذا َي ُٓ  اَّله : قػاؿ زذ [255?ابلقؿة] {بِإِذٍُِِْ  إِّلّ  ََِْٔؽهُ  يَْنَف
نْ }: كقكل، اليفيل بمعيى استفهاـ" ْٕوَىُ  َِ يًّة َلُ  َت ًِ  .(6)"[65?مؿيى] {َق

                                                           

 (667/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (10/247ابف ميظكرل لساف العربل  مادة يىفىى )ج (2)
 (1883/ 22/ 3ييظر الحديث: الب ارمل  حيح الب ارم ) ج 

 (124العزيز عبدالمعطي عرفلل مف بفزل اليظـ العربي ) ص  عبدييظر: (3) 
 (120الرفاعيل اساليب بفزيل )ص ييظر: (4) 
 (156 – 155عبد الفتاح   يفل المعايي في ضكق اساليب القرآف )ص(5) 
 (428/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (6)

ـــــــــد   ـــــــــ ىر إاّل غمـــــــــرةٌ ىـــــــــل ال  اوانجالؤَى
 

اّل  ـــــــــــيقةٌ وشـــــــــــيكً   ـــــــــــا  ا وا   (4)وانفراجي
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  :االستفيام لألمر – 6

:  ػمى اهلل عميػ، كسػمـ كميػ، –فػي احاديػث الرسػكؿ  األمػر بمعيى ا ستفهاـ اسمكب كرىد    
 "زيػي: فقػاؿ للػ، فجمعػكا يهػكد" مػف هيػا هػا كاف مف زلي "اجمعكا: كسمـ عمي، اهلل  مى اليبي قاؿ

 عمػػى اليهػػكد سػػؤاؿ لػػيس فالق ػػد ل(1" ).يعػػـ: فقػػالكا عيػػ،   ػػادقي ايػػتـ فهػػؿ  ػػيقل عػػف سػػاأمكـ
 ال ػدؽل عمػى ليحػاهـ با ستفهاـ  األمر عف التعبير كا تار بال دؽل امريهـ القٍ د بؿ الحقيقلل

 األمػػر عػػف رالتعبيػػ فػػي اػػـ ل بال ػػدؽ المبا ػػر فػػاألمر ك  ييفػػركا يكػػذبكال   كػػي كيتمطػػؼ معهػػـ 
 بػػػأف كالعيايػػػل ا هتمػػػاـ فػػػي الوايػػػل بمػػػكغ عمػػػى الد  لػػػل افػػػاد  ا سػػػميل الجممػػػل مػػػع بهػػػؿ با سػػػتفهاـ
 - فالرسػػػكؿ الكػػػريـ ا سػػػـل   الفعػػػؿ عمػػػى تػػد ؿى  اف هػػػؿ اٍ ػػػؿ ألف عيػػػ،  يسػػػألهـ فيمػػػا يى ػػدقك 
تىػػػ،كتفا الكػػػفـ مكاضػػػع كعػػػرىؼ كاف ػػػح العػػػربل البميػػػغ كهػػػك - كسػػػم ـ عميػػػ، اهلل  ػػػم ى  بحسػػػب كي

 زلػى ا سػتفهاـ فيػ، ي ػرج الػذم المقػاـ سػمات فًمػف"ل(2) مقا ن  مقاـو  لكؿ   فيضع األحكاؿل ميقتضيات
 زلػػػى بالقيػػػاس عػػػاؿو  ميقطػػػعل اك ميت ػػػؿ زيػػػر ل اك اجتمػػػاعي مكقػػػعو  فػػػي الطالػػػبي  يكػػػكف اف األمػػػر
تىٍيًهمػػا فػػي يتػػكف ر كاف السػػامعل مكضػػع ممػػل الم ػػتركل ذىاًكرى  اف ييمكػػف الر زبػػاتل اك األحػػداث مػػف جي
كيؤكد اإلماـ عمى ما سبؽ في تفسير  الكاير مػف ا يػات  .(3)ا ستفهاـ سبيؿ عمى تحقيقها يطمبى 

ُذىْ }: سػػبحاي، قكلػػ، فػػي التػػي كرد فيهػػا ا سػػتفهاـ بوػػرض األمػػر: كمػػا ًْ ْقههوَ
َ
أ
َ
 ل[20?ًٔههؿان آل] {أ

ههنْ }: كقكلػػ، األمػػرل بمعيػػى": فيقػػكؿ َّ جْههُذىْ  َذ
َ
ْنَ  خ ًُ ههنْ }ك ل[14?ِههْد] {ُمْكههوِ جْههُذىْ  َِ

َ
ههْنَ  خ ُٕ وِ ُه  {ُي

نْ }": سػبحاي، قكل، في ل ككذلؾ(4)"[54?الّىةّفةت] جُْذىْ  َِ
َ
هْنَ  خ ُٕ ًِ : يقػكؿ زذ [39?النهٕؿاء] {دُلَْذ

 .(5)"األمر بمعيى استفهاـ"

  :االستفيام لمنيي -7

 عػػف يهػػي بال ػػيق األمػػر ألف األمػػرل فػػي اسػػتعمال، يظيػػر اليهػػي فػػي ا سػػتفهاـ اسػػتعماؿ    
ىْ } كبالعكسل يقكؿ الحؽ سبحاي، ضد ل ُّ َج ْْ ََّتَْن

َ
ُ  خ َظ    فَةَّلله

َ
نْ  أ

َ
ْْهُ  أ  ?اتلْبح] { ُمْؤِيَِيَ  ُلَُْذىْ  إِنْ  ََّتَْن

 اك الػػداعيل اك اليا ػػحل اك ا مػػرل ل كيتمطػػؼ(6)عمػػيهـ يا ػػركـ اهلل ألف ت  ػػكهـل  : ام [13

                                                           

 (99/3169/ 4ييظر: الب ارمل  حيح الب ارم ) ج(1) 
 (125زل ) ص ييظر: عبدالقادر حسيف فف البف(2) 
 (113األزهر الزيادل دركس في البفزل العربيلل )ص ييظر:  (3)
 (386/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
 (394/ 2) ج الم در السابؽ (5)
 (291/ 1الميداييل البفزل العربيل ) جييظر:  (6)
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 األ ػميل كال ػيول ا سػتفهاـل بأسػمكب اعرضن  زلي، يدعك اك يطمب، ما فيعرض مطمبل ام طالب
 كا سػتفهاـ اليهػي ككػذا األمػر د لػل ل زف(1)اليهػي  يول اك األمرل  يول ذلؾ في تستعمؿ التي

َرْدُتىُ  ِإَونْ }: األحكاؿل كفي قكؿ الحؽ سػبحاي، كقراأف يحدد معاييها السياؽ
َ
 َيهَلنَ  َزْوٍج  اْقتِجَْؽاَل  أ

ٌه  َوآدَحُْذىْ  َزْوٍج  ُِ ةًرا إِْظَؽا َُ ُػُؾوا فَاَل  قَِْ
ْ
ُُ  دَأ ُُ  َمحًْبة ِيَْ ُػُؾوٍَ

ْ
دَأ
َ
َذةًٍة خ ّْ ة ُب ًً ًَة ِإَوثْ  [20 ?اهجكةء] { ُيجِح

ُُ }: تعالى قكل، في كما"يقكؿ اإلماـ:  ُػُؾوٍَ
ْ
دَأ
َ
 .(2)"كاإليكار اليهي بمعيى استفهاـ [20?اهجكةء] {خ

 : والتقريع االستفيام لموم -8

نْ } }: حػؽ سػبحاي،ال قكؿ عيداإلماـ  يقكؿ     ُؿونَ  َِ ُْ نْ  إِّله  َحَْ
َ
ىُ  أ ُّ تَِي

ْ
اَلنَِمحُ  دَأ ًَ ْ وْ  ال

َ
ِتَ  أ

ْ
ْمؿُ  يَأ

َ
 أ

َن  َلَؾلَِك  َرّبَِك  َٕ ٌَ  َذ ِي ٌْ  اَّله ِّىْ  ِي ىُ  َوَية َرجْوِ ُّ ًَ وَ َّ  ُ ٌْ  اَّلله ْا َوهَِس ىْ  ََكٍُ ُّ جُْفَك
َ
ْنَ  خ ًُ وِ ْْ  [33 ?اجلعن] { َح

كفى  ؿٍ هى }كالتقريعل المكـ بمعيى استفهاـ"  ييظػركف ل "كمعيػى(3)"كالتقريػع المػكـ بمعيػى اسػتفهاـ{ يىٍيظيػري
 هػػذ  احػػد جػػاقهـ زذا ز  بػػؾ يؤميػػكف   ايهػػـ: ا يػػل كتقػػدير اليفػػي معيػػا  اسػػتفهاـ كهػػؿ ييتظػػركف
ف  .(4)الػرب" مػف القػاهرة ا يات مجيق اك الرب مجيق اك المفأكل مجيق كهي الافال األمكر كا 

 معيا  اليفي ز  اف اإلماـ يرا  بمعيى المـك كالتقريع أليهـ مف المعايػديف كرد عيد بعض المفسريف
 كفػي مامػػ، قكلػػ، سػػبحاي،: كالتعيػػت فكػػاف التقريػع كالمػػـك كالتػػكبيخل العيػاد ًهمػػتهـ الػػذيف كالمتمػرديفل

ْا ِإَوَذا} ٌَ  هَُق ِي ْا اَّله َُ ْا آَي ُ َهة قَةل ىْ  َػاَل  ِإَوَذا آَي ُّ ٌُ ْٕ ٍْٕي  إَِل  َب ُ  َب ىْ  ْاقَةل ُّ زَُْج حُتَّؽِ
َ
ة خ ًَ ِ ُ  َذَذطَ  ث وَيُْسىْ  اَّلله َٔ 

ُْكىْ  فَاَل  َرّبُِسىْ  َِْٔؽَ  ثُِِ  حِلَُعةص 
َ
قِوُْنَ  أ ْٕ ذا}ل  [76 ?ابلقؿة] {َت ييكا ال ًذيفى  لىقيكا كىاً   ميافقي في يزلت{ آمى

ػػػػد ايكيىهيـٍ } التػػػػكراة: اهػػػػؿ  كالحػػػػديث هػػػػك كميـلكػػػػالتٌ  كالمٌػػػػكـل كالتحػػػػديث لمتقريػػػػع ا سػػػػتفهاـ الػػػػؼ {اىتيحى
 اهلل مف ز بار كذلؾ  فتراأهـ ككبيخ زيكار عمى فعمهـ كتقريع في اسمكب ا ستفهاـ ل زف(5)"الكفـ
كبقػاأهـ  عميػ، السػفـل مكسػى كلرسػكل، لػ، العػداكة كميا بتهـ البهتل عمى زقدامهـ عف اياؤ  جؿ

 عميػػػ، كػػػاف الػػذم ماػػػؿ عمػػػى كحسػػدنا بوينػػػا كسػػػمـ عميػػ، اهلل  ػػػمى محمػػػد كلرسػػكل، هلل عمػػى العػػػداكة
 .(6)كالسفـ ال فة عمي، مكسى ع ر في ذلؾ مف اكاأمهـ

                                                           

 (295 /1الميداييل البفزل العربيل ) جييظر: (1) 
 (475/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 
 (185/ 2الم در السابؽ ) ج (3)
 (188/ 14مفاتيح الويب اك التفسير الكبير )ج الرازمل تفسير (4)

 (184/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(5) 
 (249/ 2جامع البياف ت  اكر ) ج ل تفسيرالطبرمييظر: (6) 
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 االستفيام لالستدراج: -9

نْ  قُنْ }يقكؿ الحؽ سبحاي،:      ٌَ  ٍُجَّجِبُُسىْ  َِ ْػََسِي
َ
ةًّل  ثِةْْل ًَ ْخ

َ
ييقؿ اإلماـ  [103 ?المّف] {أ

 لهػـ ال طػاب: كقيػؿ. لي ػارلكا اليهػكد هػـ سػعيهـ ضػؿٌ  كالػذم لممػؤمييفل ال طػاب": عف الكمبػي
ههنْ }: قكلػػ، فػػي كمػػا ٍَّبِههُبُسىْ  َِ

ُ
هه خ ٍ ٌْ  برَِشّ  اسػػتدراج ا سػػتفهاـ كفاأػػدة ل[60?اهًةاههؽة] {ذلِههَك  ِيهه

ػػًديثي  اىتىػػاؾى  كىهىػػؿٍ }فػػي ا يػػل الكريمػػل:  ذكػػر األمػػاـ اف فاأػػدة ا سػػتفهاـ ا سػػتدراج .(1)"المسػػتمعيف  حى
ػػػى  التفٌكػػػر زلػػػى بػػػ، الم اطػػػب اسػػػتدراج: هػػػذا ماػػػؿ فػػػي ا سػػػتفهاـ فاأػػػدة:" بقكلػػػ، [9: طػػػ،{ ]ميكسى
ل مػف اسػتفعاؿ: ا سػتدراج (2)"قمب، في  فييجع المسمكع ليوتيـ كالتذٌكر    ػيقو  ترتيػب كاٍ ػمها دىرىجى

ػػػ،ل البيػػػاق دىرىجى : "كميػػػ،  ػػػيقل فػػػكؽ  قكلػػػ، كميػػػ، ل(3)"بعػػػض فػػػكؽ بعضػػػها مراتػػػب: بالتاقيػػػؿ كدىر جى
ٌَ }: سػبحاي، ِي ْا َواَّله ثُ ََةثِِيَ  َلؾه ِ ىْ  ةد ُّ ٌْ  َقجَْكَذْؽرُِص هْنَ  َّل  َظيُْر  ِي ًُ وَ ْٕ هؿاف] {َح : كقكلػ، ل[182 ?أْل

ٌْ  َََذْرِ   } ُب  َوَي َؾا يَُسّؾِ َّ ِ ىْ  احْلَِؽيِر  ث ُّ ٌْ  َقجَْكَذْؽرُِص ْنَ  َّل  َظيُْر  ِي ًُ ْٕوَ  ذال كعمى [.44 ?اهقوى] { َح
ل امرو  زلى امرو  مف بالمستىٍدرىجً  ايتقاؿ: فا ستدراج ل فم اك آ رى ج  ل زلى حي ج   حػاؿ مػف اك ا رلل حي

 ا سػػتدراج مػػف كالقٍ ػػد المسػػتٍدرىجل يعمػػـ اك ي ػػعر   بحيػػث الكػػفـل طيػػرؽ مػػف بطريقػػل حػػاؿو  زلػػى
ػػػل زقامػػػلي  ج  لزامػػػ، المسػػػتٍدرىج عمػػػى الحي ل اك بحػػػؽ   سػػػكاق بهػػػا  كا   زلجػػػاق: ا سػػػتفهاـ فػػػي كهػػػك بباطػػػؿو

لن  يككف جكاب زلى المسؤكؿ ج   طاعػات يظيهػا باألعمػاؿ يػأتي الذم هك يقاؿ فا عمي،ل كاأل ؿ حي
 الاػكابل لرجاق األعماؿ بتمؾ اتكا زيما فأكلأؾ كفرهـ ألجؿ ميهـ تقبؿ فف معاص ايفسها في كهي
يما  كػايكا ايهػـ بػٌيف بمطػالبهـ يفػكزكا لػـ فػإذا القيامػل يػكـ كالفػكز األجػر لطمب فيها ايفسهـ اتعبكا كا 

 فحبطػػػػت كلقاأػػػػ، ربهػػػػـ بميػػػػات كفػػػػركا الػػػػذيف اكلأػػػػؾ: قػػػػاؿف  ػػػػيعهـ بػػػػٌيف تعػػػػالى زيػػػػ، اػػػػـ ضػػػػاليفل
 .(4)اعمالهـ

  :االستفيام لمزجر والتوبيخ -11

ََة قُنْ }سػبحاي،:  اهلل قػكؿ يقكؿ اإلماـ في تفسير       َْج حُتَةص 
َ
ِ  ِِف  خ َْ  اَّلله ُِ ََة َو  َوجَلَهة َوَرب ُسهىْ  َرب 

ةجُلَة ًَ ْخ
َ
ةهُُسىْ  َوهَُسىْ  أ ًَ ْخ

َ
ٌُ  أ كيىيػا قيػؿٍ : }[139 ?ابلقهؿة] {وُِىهْنَ رُلْ  َلُ  َوًَنْه اجف [ 139:البقػرة{ ]اىتيحى

كيىيىػا قيؿٍ }ل (5)"كاإليكار الزجر بمعيى استفهاـ": يقكؿ اجف  كهػذا!  كتجادلكييػا  ات ا ػمكييا: "ام {اىتيحى
                                                           

 (1163/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (1) 
 (286/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (2)
 (266/ 2ابف ميظكرل لساف العرب ) ج (3)
 (501/ 21بير )جييظر: الرازمل تفسير مفاتيح الويب اك التفسير الك (4)

 (308/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج عبد القاهر الجرجاييل(5) 
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ـي  "كهك ل(1)التكبيخ" معيا  استفهاـ  بمعيػى اسػتفهاـ تقد ـ عيػد اإلمػاـ اك كما (2)"كتكبيخو  زيكارو  استفها
 اف زعمػػكا الجهػػؿ مػػف لمػػبموهـ كذلػػؾ كاإليكػػار لمتػػكبيخ كهػػك اسػػتفهاـ تقػػدير كفيهػػا كاإليكػػارل الزجػػر
 اـ اعمػـ اايػتـ قػؿ: تعالى قكل، عمي، دؿ كما الي راييل عمى اك اليهكديل عمى كايكا كابياق  زبراهيـ

ْدِيًّة إِثَْؿاِِيىُ  ََكنَ  َية}: ماؿ عمي، ا رل آيات كلد لل اهلل ُّ اجِيًّة َوَّل  َح ٌْ  ٍََْصَ ة َظَِيًفة ََكنَ  َوهَِس ًً  ُمْكوِ
ٌَ  ََكنَ  َوَية رْشِكِيَ  ِي ًُ ْ َن  يَة }: قكلػ، كماػؿ ل [67 ?ًٔؿان آل] {ال ِْ

َ
ْنَ  لِىَ  اهِْمَذةِب  أ  إِثَْؿاِِيىَ  ِِف  حُتَةص 

ٍْـِهَخِ  َوَية
ُ
َراةُ  خ ْْ َْنِيُن  اتله ٌْ  إِّله  َواْْلِ ِ  ِي ِؽه ْٕ فَاَل  َب

َ
قِوُْ أ ْٕ  في ايومست زذا كاألمل [65 ?ًٔؿان آل] { نَ َت

 فػػي كاجتمعػػت الػػدليؿ مػػع ييػػتظـ   مػػا اعتقػػدت تػػدبر دكف كمػػف زػػركرنا عقاأػػدها ك ػػارت الجهالػػل
 .(3)المتياقضات عقاأدها

 االستفيام لإلفحام: -11

ٌْ  قُنْ } يقكؿ الحؽ سبحاي،:      ةَواتِ  َرب   َي ًَ رِْض  الكه
َ
ُ  قُنِ  َواْْل َ  قُنْ  اَّلله فَةَّته

َ
ٌْ  ْؾُتىْ أ ْوحِلَةءَ  ُدوٍُِِ  ِي

َ
 أ

ًْوُِمْنَ  َّل  ِّىْ  َح جُْفِكه
َ
هة ِْل ًٕ ا َوَّل  َجْف هؽ] {َْضًّ ػفٍ  قيػؿٍ : }قكلػ، فاأػدة"يقػكؿ اإلمػاـ :   [16 ?الٔؿ  رىبف  مى

 بمعيػػػػػى اك الػػػػػزكاؿل بعػػػػػد اإلابػػػػػات هػػػػػك بػػػػػالجكاب اإلتيػػػػػاف كفاأػػػػػدة اإلفحػػػػػاـل{ كىاأٍلىٍرضً  الس ػػػػػماكاتً 
مىقيكا  يرىكاقى .}مضى ماب مٌت ؿ كهك ا ستفهاـل ٍمًق،ً   ى ٍمؽي  فىتى ابى،ى .}مام،  القيف: ام{ كى ى مىػٍيًهـٍ  اٍل ى { عى

لػػـ تػػرد  .(4)"بػػاهلل كا  ػػراكهـ عبػػادتهـل ا لتبػػاس ذلػػؾ فأكجػػب الم مكقػػاتل اقسػػاـ عمػػيهـ التػػبس: ام
 لمحػػيط:كممػل  ا سػػتفهاـ لإلفحػػاـ كايػػرنا عيػػد المفسػػريف كمػػف الػػذيف ذكركهػػا ابػػك حيػػاف فػػي البحػػر ا

ْا} ُ ََة َوقَةل ُذ َّ ِ آل
َ
مْ  َػْيٌ  أ

َ
َْ  أ ْهُ  َية ُِ ُب ىْ  ثَنْ  َصَؽًّل  إِّله  لََك  َْضَ ْنَ  قَْْمٌ  ُِ ًُ ـػهؿف] { َػِىه بقكلػ،  [58 ?ال

 اف يتضػػمف ا سػػتفهاـ كهػػذا اإلفحػػاـل بػػ، المق ػػكد ا سػػتفهاـ زلػػى ال بػػر مػػف التيػػزؿ سػػبيؿ "عمػػى
 اف ييكػركف   الم ػركيف ألف جهػلل مػف كالجػكاب السػؤاؿ جػاق ل  "زيمػا(5)عيسى" مف  ير آلهتهـ
جػل الػزمهـ اػـ. اجػابكا كػأيهـ كػاف ييكركال لـ فمما  يق كؿ  الؽ اهلل ػٍذتيـٍ  قيػؿٍ : بقكلػ، الحي  ًمػفٍ  اىفىات  ى
ل كفػي (6)ضػران" ك  يفعػان  أليفسػهـ يممكػكف   كهػـ فعبدتمكهـ تكليتمكهـ األ ياـ: يعيي اىٍكًلياقى  ديكًي،ً 

نْ } سػبحاي،: مام، قكؿ الحػؽ ٌْ  ََِْٔؽُزىْ  َِ ْهُ  ِٔوْمٍ  ِي ْنَ  إِنْ  جَلَة َذُذْؼؿُِص ُٕ ٌه  إِّله  دَتهجِ ْه جْهُذىْ  ِإَونْ  اه
َ
 إِّله  خ

                                                           

 (223/ 1الكاحدمل التفسير الكسيط ) ج(1) 
 (146/ 2السميف الحمبيل الدر الم كف في عمـك الكتاب المكيكف ) ج (2)
 (747/ 1ييظر: ابف عا كرل التحرير كالتيكير ) ج (3)
 (152/ 2ييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجا (4)
 (385/ 9ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير )ج (5)
 (490/ 2ابف الجكزمل زاد المسير في عمـ التفسير ) ج (6)
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 مػػف عػػرؼ بمػػا كالػػتهكـ اإلفحػػاـ ميػػ، المق ػػكد با سػػتفهاـ كجػػاق"ل [148 ?اْلٍٕههةم] {ََّتُْؿُوههْنَ 
 .(1)"ا ستد ؿ هذا بماؿ ت باهـ

 النداء: -5
  :في المغة النداء

طمب اإلقباؿ بحرؼ ياأب مياب كممل ادعكل كالوايل مي، اف ي وى مف تياديػ، زلػى امػرو 
 ذم باؿ  كلذا زمب اف يمي اليداق امر اك يهي اك اسػتفهاـ اك ز بػار بحكػـ  ػرعيل كمػا فػي قػكؿ

ة يَة}تعالى:  الحؽ سبحاي، َّ ح 
َ
زُِّؿ، ُرىْ  خ ؽه ًُ ْ ٍِْؾْر، ال

َ
ْ، َوَربهَك  فَد ِؿْ  َك َوثَِيةثَ  فََمِّبِ ّّ َُ  - 1 ?اهًؽزؿ] { َذ

َ َّل }: سبحاي، كقكل، [4 َذُؽوا إِنه اَّلله ْٕ ُ هَُسْى َوَّل َت َظنه اَّلله
َ
ّيَِجةِت َية أ ََ ْا  ْا َّل حُتَّؿُِم َُ ٌَ آَي ِي

ة اَّله َّ ح 
َ
يَة خ

 ٌَ ْٕذَِؽي ًُ ْ ة اجلهِب  لَِى حُتَّؿِ }: سبحاي، كقكل، [87 ?اهًةاؽة] {َُيِت  ال َّ ح 
َ
ُ لََك يَة خ َظنه اَّلله

َ
 ?اتلعؿيى] {ُم َية أ

ٌه }كقكل،:  [1 ِّ ِ د ٌه هِِٕؽه ُِ ّوُِقْ َُ ْقُذُى اهّجَِكةَء َذ
وه ََ ة اجلهِب  إَِذا  َّ ح 

َ
  .[1 ?اهُالق] {يَة خ

 :النداء في االصطالح

الهمػزة كام )  فهك بمعيى اٍقًبؿ  األمػر. كحػركؼ اليػداق هػي: (اقبؿ)طمب اإلقباؿ بمعيى 
اسػػتعما ن فػػي يػػداقات القػػرآف هػػك يػػال كهػػذ  األدكات ميهػػا مػػا كاألكاػػر  (كآم كايػػا كهيػػا ككاكيػػا كآ 

اليػداق لوػل الػدعاقل ل فيييادل ب، القريب كهي الهمزة كامل كمػا ييػادل بػ، البعيػد كهػي بقيػل األدكات
ا الػػدعاق بحػػركؼ م  ك ػػلل كتكسػػر يػػكف اليػػداق كتضػػـل كهمزتػػ، ميقمبػػل عػػف كاك   لكا ػػطفحن

الجمهكر ايها حركؼل كذهب بعض اليحاة زلى ايها اسماق افعاؿ تتحمػؿ ضػميرنا مسػتكينا كمذهب 
فيهػػال كاعمهػػا اسػػتعما ن: )يػػا( ييػػادل بهػػا القريػػب كالبعيػػدل كالهمػػزة لمقريػػبل ك )آ( حكاهػػا األ فػػش 

)ام( زعػػـ المبػػرد كجماعػػل مػػف المتػػأ ريف بػػف ع ػػفكر ايهػػا لمقريػػب كػػالهمزةل ككالككفيػػكفل كزعػػـ ا
كذكػر سػيبكي، ركايػل عػف العػرب اف الهمػزة لمقريػب ل لمقريب كالهمزةل ك )ام( حكاها الكساأيايها 

كمػػا سػػكاها لمبعيػػدل كمػػا هػػك لمبعيػػد )ايػػػا( ك )هيػػا(ل كزعػػـ ابػػف السػػكيتل كتبعػػ، ابػػف ال  ػػػاب اف 
)هػػػاق( هيػػػا بػػػدؿ مػػػف همػػػزة )ايػػػا(ل ك )كا( ذكػػػر سػػػيبكي، كالجمهػػػكر ايهػػػا م ت ػػػل باليدبػػػلل كقيػػػؿ 

 كيجػػكز .(2)زيرهػػال كاليػػداق زي ػػاقل كقيػػؿ زف كػػاف بال ػػفل فهػػك  بػػر يحػػك: يػػا فاسػػؽ تسػػتعمؿ فػػي
ُْقهُف } :تعػالى بقكلػ، الكريمػل ا يػل فػي ذلػؾ كرد كقػد كتقػديرهال اليداق اداة حذؼ هؿِْض  يُ ْٔ

َ
ٌْ  أ  َخه

َؾا ْقف] {َِ ََهة} :تعػالى كقكلػ، ا ػرل آيػات كفػي [29 ?ي ََة إِنْ  دَُؤاِػهْؾٍَة َّل  َربه وْ  نَِكهح
َ
  أ

َ
ٍَهةأ

ْ
د َُ  { ْػ

                                                           

 (149ا/ -8ابف عا كرل التحرير كالتيكير ) (1)
 (2179/ 4) ج ييظر: ابك حياف األيدلسيل ارت اؼ الضرب مف لساف العرب (2)
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 المقػدرة المحذكفػل اليػداق كاداة العػربل اسػاليب فػي ك ػاأع كايػر كهػذا ربيػال يا ام [286 ?ابلقؿة]
الحػػؽ  امػػا فػػي .(1) بهػػا ز  كجػػؿ عػػز اهلل اسػػـ ييػػادل ك  اليػػداقل ادكات ا ػػهر لككيهػػا( يػػا) هػػي

ىه  قُنِ }سػبحاي،:  ُّ وِْك  َيةلَِك  الوه ًُ ْ وَْك  دُْؤِت  ال ًُ ْ ٌْ  ال وَْك  َوَتْْنِعُ  ةءُ تَنَ  َي ًُ ْ ٌْ  ال ًه ـ   تََنةءُ  ِم ٌْ  َودُِٕ  تََنهةءُ  َيه
ٌْ  َودُِؾل   ءٍ  ُكِّ  لََعَ  إٍِهَك  اخْلَْيُ  بَِيِؽكَ  تََنةءُ  َي  بقكل،:( المهـٌ )يفسر اإلماـ  [26 ?ًٔؿان آل] { قَِؽيؿٌ  ََشْ

: الفػػٌراق  ػػرٌييفل كقػػاؿالب عيػػد الٌيػػداق حػػركؼ عػػف بػػد ن  الميمػػاف بػػم ر  فعمٌػػؽ اهللل يػػا: األ ػػؿ فػػي"
: كقيػؿ. زلييػا همػـٌ  :ماػؿ اق ػدل: ام بػال يرل اـٌ  اهلل يػا: كتقػدير  كفـل بقٌيل آ ر  في الميـ افٌ  ارل
لػ، ال مػؽ زلػ،: هػذا عمػى كالمهػـٌ  ال مػؽل جمع كذلؾ با سـل الحقت جمع ميـ  مػيـ زيػدت العبػادل كا 

ل (2) "الػػٌدعاق مجمػػع المهػػـٌ  افٌ  الحسػػف كيحػػك ل كعػػف عب ػػـ فػػي زيػػدت كمػػا زيػػادة اك لمتأكيػػدل ا ػػرل
يػػا  كذهػػب بعضػػهـ زلػػى اف اليػػداق ميػػ، مػػا هػػك  بػػر   زي ػػاق كهػػك اليػػداق ب ػػفل يحػػك يػػا فاسػػؽ ك

 ل (3)كمي، ما هك زي اق كهك اليداق بوير  فل لفاضؿ  حتماؿ ال دؽ كالكذب في تمؾ ال فل

 في تفسير درج الدرر:البالغية أغراض النداء 

ة يَة } الحػؽ سػبحاي،: يكضح اإلماـ قػكؿ َّ ح 
َ
ِي َربهُسىُ  اْخُجُؽوا اجلهةُس  خ ٌَ  َػوََقُسىْ  اَّله ِي  َواَّله

 ٌْ وهُسىْ  َرجْوُِسىْ  ِي َٕ  فيػ، ذكػر ألٌيػ، لمجميػع   طػاب{ الٌيػاسي  اىيفهىػا يػا}"ل [21 ?ابلقهؿة] { َتذهُقهْنَ  هَ
 ًلمٌػػػ،ً  تىٍجعىميػػػكا فىػػػف: }قكلػػػ، ؿبػػػدلي الم ػػػركيف فػػػي يزلػػػت: كقيػػػؿ. كالػػػٌرزؽ ال مػػػؽ كهػػػي العاٌمػػػلل اليعمػػػل
 حػرؼ( هػا) ػأتل ك اٌيهـ اعط: تقكؿ مبهـل اسـ( امٌ )كزيدل  يا: تقكؿ يداقل حرؼ( يا) ك {اىٍيدادان 

اليػداق  .(4)"زيػد اٌيها يا: تقكؿ ك  الفقي،ل اٌيها يا: تقكؿ ألٌيؾ  ( امٌ )  ل كالك ؼ( الياس)التيبي،ل ك
كقد ييزؿ البعيػد ميزلػل القريػب فييػادل  كيحك ل كأدعك دعكة الم اطب بحرؼ ياأب مياب فعؿهك 

لمد لػل عمػى اف ك بالهمزة اك ام تيبيها عمى اي،   يويػب عػف القمػبل بػؿ هػك مالػؾ الفػؤاد كالمػبل 
اك اليداق لمد لل عمػى  لإل ارة زلى اي، كضيعل ميحط الدرجلك   لالميادل رفيع القدر عظيـ ال أف

 ليداق زلى معاف ا رل تستفاد مف القراأفل كمف ذلؾ:ت رج الفاظ االمكايل الرفيعل. 

 التمني:  -1

هػك طمػػب امػر تحبػػ، الػػيفس كتميػؿ زليػػ، كترزػػب فيػ،ل كلكيػػ،   ييرجػػى ح ػكل، زمػػا لككيػػ،     
تقػػكؿ فػػي تميػػي  (ليػػت)مسػػتحيفن اك لككيػػ، بعيػػدنال   يطمػػع فػػي ييمػػ،ل كاألداة المكضػػكعل لػػ، هػػي 

                                                           

 (414/ 12ييظر: محمكد  افيل الجدكؿ في زعراب القرآف )ج (1)
 (388/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 
 (33/ 2ييظر: السيكطيل همع الهكامع في  رح جمع الجكامع ) ج (3)
 (119/ 1) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ  (4)



215 
 

ػال مستحيفن  األمر المحبكب الذم   طمع في، لككي،    يمكف ح ػكل،: يػا ليػت ال ػباب يعػكد يكمن
َؾا َوُكَُْخ }: سػبحاي، كمف ذلػؾ قكلػ، َِ َؼةُض إَِل ِصْؾِع اجلهْؼوَحِ قَةهَْخ يَة حَلْتَِن ِيخ  َرجَْن  ًَ ْ ة ال َِ َصةَء

َ
فَأ

ٌْ } ل كمام، قكلػ، سػبحاي،:[23 ?مؿيى] {نَْكًية َيجِْكيًّة ِ َوةثَُسىْ  َوهَه
َ
ٌن  أ ٌْ ٌَ  فَ ِ  ِي ٌه  اَّلله نْ  حَلَُقْهَ

َ
 لَهىْ  َلأ

 ٌْ ََُسىْ  دَُس ُُ  ثَحْ ََ ةٌ  َوَبحْ َْده ىْ  ُلَُْخ  حَلْتَِن  يَة َم ُّ َٕ فُْزَ  َي
َ
ًزا فَأ ْْ هة فَ ًً ي ِْ يقػكؿ اإلمػاـ  [73 ?اهجكهةء] { َٔ

د ةه{ عارضل كالتٌقدير: ليقكلٌف يا ليتييل اـٌ "كقكل،:  بىٍييى،ي مىكى ـٍ كى ـٍ تىكيٍف بىٍييىكي العارض يجكز اف  }كىأىٍف لى
 المزاحمػػلل سػبيؿ عمػى م ػاركت، يتمٌيػى ك  الحبيػب بوييمػل يفػرح الحبيػب ألفٌ يكػكف فػي مكضػع،  

} مىي  ـى اهللي عى ك )يا(: حرؼ يداقل كالتٌقدير: يػا قػكـ ليتيػي كيػت  كيحتمؿ اٌي، راجع زلى قكل،: }قىٍد اىٍيعى
{ ي ب  ألٌي، جكاب الٌتمٌيػي معهـ. يػب يفػرح بوييمػل الحبيػب ك  يتمٌيػى م ػاركت، الحبفل (1)"}فىأىفيكزى

 مػف فضؿ ا ابهـ المسمميف اف سمعكا زذا الميافقيف " لكف كما ذكر اإلماـل عمى سبيؿ المزاحمل
ل كفػي مامػ، (2)الوييمػل" مف بسهامهـ ليفكزكا   معهـ يككيكا اف تميكا كزييمل كظفر ي ر: ام اهلل

َه  اْدُػنِ  رِيَن } يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: ِْْن  حَلَْخ  يَة قَةَل  حَ اجْلَ َْن، قَ ًُ ْٕوَ ة َح ًَ ِ وَِن  َرّىِ  ِل  َدَفؿَ  ث َٕ ٌَ  وََص  ِيه
ْمَؿِييَ  ًُ ْ { كا تمفػت الركايػات "اإلمػاـ:  يكضػحل [27 -26 ?يهف] { ال }قىػاؿى يىػا لىٍيػتى قىػٍكًمي يىٍعمىميػكفى

قيؿ: لػـ يػؤمف بالباقيفل ك   -عمي، السفـ-قيؿ: آمف الممؾ كطاأفل مف الياس مع، ف اح جبريؿ 
كركم اف  الممػػؾ ك  احػػد سػػكل حبيػػب اليجػػار كلكػػف رحمػػكا األيبيػػاق ف ػػاح جبريػػؿ بهػػـ اجمعػػيف.

لػػـ يكػػف يٌجػػارنا كلكيػػ، راعو مػػف رعػػاتهـ كهػػك اب  -عميػػ، السػػفـ-الرجػػؿ الػػذم آمػػف بهػػؤ ق الرسػػؿ 
{الميػػػت الػػػذم احيػػػك  بػػػإذف اهلل كهػػػك الػػػذم قتمػػػك  فقػػػاؿ: }يىػػػا لىٍيػػػتى قىػػػٍكًمي يىٍعمىميك  ٍسػػػرىةن{ لبيػػػاف لفى }يىػػػا حى

مكضع التحسفر كأي، قيؿ: يا متحسرنال ام هؿ مف متحسر فيكـ
"(3). 

 التحسر:  -2

ذلؾ عيد يداق األطفؿ كالميازؿ كالمطايا كالقبكر كاألمكات كالكيؿ كالحسرة كما زلى ذلؾل     
َٕي   َوَيْْمَ }: سػبحاي،كمػا فػي قكلػ،  ةلِىُ  َح ْه َْؾُت  حَلْتَِن  ةيَ  َحُقُْل  يََؽيُِْ  لََعَ  اه َٓ  اَّته  يَة َقبِياًل، الؿهُقْلِ  َي

ِؾْ  لَىْ  حَلْتَِن  َويْوََت  َّته
َ
وهِن  هََقؽْ  َػوِياًل، فُاَلًٍة خ ًَ

َ
ٌِ  أ ْٕؽَ  اَّّلِْلؿِ  َٔ ةنُ  َوَننَ  َصةَءِّن  إِذْ  َب َُ يْ نَْكهةنِ  النه  لِْْلِ

ْن َتُقَْل َجْفٌف } كماؿ قكل،: [29 - 27 ?اهفؿقةن] {َػُؾوًّل 
َ
ِ  أ ُخ ِِف َصَِْت اَّلله َْ دَة لََعَ َية فَؿه يَة َظَْسَ

 ٌَ ةِػؿِي ٌَ الكه ًِ
َ ًسػرى  قىػدٍ }ل كماؿ قػكؿ الحػؽ سػبحاي،: [56 ?الـمؿ] {ِإَوْن ُلَُْخ ل  ًبًمقىػاقً  كىػذ بيكا ال ػًذيفى   ى

ت ى الم ،ً  اقىٍتهيـي  ًزذىا حى تىيىا يىا قىاليكا بىٍوتىلن  الس اعىلي  جى ٍسرى مىى حى مىػى اىٍكزىارىهيػـٍ  يىٍحًمميػكفى  كىهيػـٍ  ًفيهىػا فىر ٍطيىا مىا عى  عى

                                                           

 (505/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (246/ 1ال يقيطيل اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف ) ج (2)
 (1452/ 4عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا م كالسكر ) ج (3)
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كفى  مىا سىاقى  اى ى  ظيهيكًرًهـٍ  }بىٍوتىػلن{ اليػداق يػداق الحسػرة بقكلػ،: " :ي ػير اإلمػاـ افل [31: األيعػاـ{ ]يىػًزري
ك)التٌفػريط(: العجػز ل يداق الحسػرة مجػاز كيػداق الكيػؿ  كالتميػيل "فجأة" ل كهك كقكع عف  المكهكـ

ذا قاؿ القاأؿ: مػا الفاأػدة فػي ميػاداة الحسػرةل كالحسػرة ممػا   يجيػب ك  ل(1)"لٌتضييعكا فالفاأػدة فػي  ا 
 .مياداتها كالفاأدة في مياداة ما   يعقؿل ألف اليداق باب تيبي،

 :الندبة -3

َر }: سػبحاي، الحػؽ قكؿتفسير  في  اإلماـ يبيف     َٕ ُ  َذَج رِْض  ِِف  َحجَْعهُر  ُغَؿاثًهة اَّلله
َ
ُُ هِ  اْْل  ُيَِيه

َْارِي َليَْف  َْْءةَ  يُ ِػيُِ  َق
َ
َضـُْت  َويْوََذة يَة قَةَل  أ َٔ

َ
نْ  أ

َ
ُزْنَ  أ

َ
هَؾا ِيسَْن  أ َوارِيَ  اهُْغهَؿاِب  َِ

ُ
َْْءةَ  فَهأ ِخ  َقه

َ
 أ

ْوَجطَ 
َ
ٌَ  فَأ الكريمػل  ا يػل تفسػير  في الحقيقي المعيى عف اليداق  ركج [31 ?اهًةاؽة] {اجلهةدِِييَ  ِي

 اػـٌ  فقتمػ، ا  ػرل ليقتػؿ احػدهما كقػٌيض زػرابيف بعث تعالى اهلل زفٌ : قاؿ{ زيرابان  هللي ا فىبىعىثى }" بقكل،:
ٍيػػؼى  ًلييًريىػػ،ي .}باطيهػػا لك ػػؼ األرض ظػػاهر رفػػع(: البحػػث)ك التٌػػرابل فػػي كارا  ػػٍكاىةى  ييػػكاًرم كى { اىً يػػ،ً  سى
 ألٌيهػا   سػكاة سػٌميت لالعكرة(: الٌسكاة)ك لهابيؿ قبؿ احد يقبر لـ فإٌي، ا ي، قبر عمى كييٌبه، ليدٌل،
ٍيمىتػػػى يػػػا}كمٌػػػ،ل الجسػػػد ههيػػػا كاراد كتكح ػػػ،ل الٌراأػػػي تسػػػكق . بمعيػػػى كالكيمػػػل كالكيػػػؿ  لمكيمػػػل يػػػداق{ كى
ٍيمىتػػى} فػػي كاأللػػؼ ٌمػػا كيمتػػا ل[ يػػا: ]ا ػػم، لمٌيدبػػلل زٌمػػا{ كى  كيمتػػيل يػػا: كا ػػم، اإلضػػافلل مػػف بػػد  كا 
 ال ػػيق ذلػػؾ  فػػكت عمػػى الٌسػػامعيف اك لػػٌيفسا تيبيػػ،  يجيػػب   مػػا بيػػداق كالمق ػػكد اليػػاقل بترقيػػؽ
 زدراكػ، استق ػر {ا ػي سػكاة فػأكارم الوػراب هػذا ماػؿ اكػكف اف اعجػزت كيمتى يا قاؿ}ل (2)"كاكاي،
 طػاأر مػف كالتػدبير كالرؤيػل الفكػر فيػ، العقؿ ذك كهك يعمـل حتى بأ ي، ي يع ما جهم، في كعقم،

: كقػكلهـ المجػاز سػبيؿ عمػى يعقػؿ   ما يادلي قد اـ يعقؿل لمف يككف اف اليداق كا ؿ. يعقؿ  
 .(3)الحسػػرة كلهػػذ  العجػػب لهػػذا ايظػػركا: قػػاؿ كأيػػ، التعجػػبل بػػذلؾ كالمػػراد حسػػرةل ك يػػا عجبػػا يػػا

 ك ػػػياعل الكػػػافريف مسػػػتكل تػػػدٌيي تبيػػػيف الفييػػػل ال ػػػكرة فػػػي الحيكايػػػات هػػػذ  كجػػػكد مػػػف "فالق ػػػد
ْْا إَِذا َظته }قكؿ الحؽ سبحاي،:ل كفي مام، ي(4)ا دميل" ال فات عف كبعدهـ ت رفاتهـل دَ

َ
 َوادِ  لََعَ  خ

ًْنِ  وَحٌ  قَةهَْخ  اجله ًْ ة يَة َج َّ ح 
َ
ًُْن  خ ْا اجله َهُسىْ  َّل  َمَكةلََُِسىْ  اْدُػوُ ًَ ُِ ةنُ  ََيْ ًَ َُُْدهُ  ُقوَيْ ىْ  وَُص ُِ ُؿونَ  َّل  َو ُٕ  {يَْن

فيمػا بػيف  الزمػافل اك ذكػر  معركفنػا في ذلػؾ ا}كاًد الي ٍمًؿ{ كاف معركفن " ل يقكؿ اإلماـ:[18 ?اجلًن]
ٌيمػػا  اطبػػت  العػػرب  ألٌف اهلل تعػػالى سػػٌمط اليمػػؿ عمػػى كايػػر مػػف األمػػـل فجفهػػـ عػػف ديػػارهـل كا 

{   ل طػػاب ]العقػػفق[ لتكميفهػػا زيػػاهف تكميػػؼ العقفق ـٍ ػػي كي )مسػػاكيهـ(: قػػراهٌف كحجػػرهٌف.}  يىٍحًطمى
                                                           

 (604/ 1قرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ال(1) 
 (562-1/561) ج الم در السابؽ (2)

 (234/ 4ييظر: ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير ) ج(3) 
 (133احمد ياسكؼل جماليات المفردة القرآييل )ص  (4)
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 عػف كك ػؼ الراضػيلل المطمأيػل المؤميػل الػيفس عف ك ؼ فيها البييات ا يات هذ ل (1)"يكٌسرٌيكـ
 المؤميػػل فػػاليفس كال يػػرل ال ػػر م ػػدر ت ػػٌكر يفسػػيل امػػكر عمػػى الحاقػػدةل كتػػدؿ الحاسػػدة الػػيفس
 التقػػكل زلػػى القربػػاف قبػػكؿ سػػبب تػػرد فهػػي اكجبػػ،ل كمػػا الحػػؽ كتػػدرؾ كجههػػال عمػػى األمػػكر تعػػرؼ

ػػال  كفػػ، كتست ػػعر اهلل بػػذكر تمتمػػ  التػػي هػػي التقيػػل اهللل كالػػيفس مػػف كال ػػكؼ  ا عتػػداق كاف   داأمن
  (.2)الطوياف كيظهر ال كؼ ي تفي حيث يككف زيما

  :التوبيخ -4

َن  يَة قُنْ } يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،:     ِْ
َ
نْ  اهِْمَذةِب  أ ْنَ  َِ ًُ َهة َتَْقِ نْ  إِّله  ِي

َ
َهة أ ِ  آَي ٍْـَِل  َوَية ثِةَّلله

ُ
ََة خ  إحَِلْ

ٍْـَِل  َوَية
ُ
ٌْ  خ نه  َرجُْن  ِي

َ
ُكىْ  َوأ ْزَثَ

َ
}قيٍؿ يا اىٍهؿى اٍلًكتػاًب هىػٍؿ "ل يقكؿ اإلماـ: [59 ?اهًةاؽة] {فَةِقُقْنَ  أ

تىٍيًقميكفى ًمٌيا{ يزلت في اليهكد حيث عابكا المؤمييف لإليماف بعيسى عمي، الٌسفـ. كقيؿ: يزلػت فػي 
ة كبقػكلهـ: زٌف الٌي ارل حيث عابكا المؤمييف لإليمػاف بسػميماف عميػ، الٌسػفـ كبػيقض  ػراأع التٌػكرا

يقكؿ: كلستـ تعيبكف  كتيكركف عمييا زٌ  زيماييػا بالكػٌؿل كذلػؾ ل عيسى عبدل كافت ركا بجحكد ذلؾ
كاراد ل ميقبل كليس بميق لل كايتـ تتفٌضمكف عمييا بأف جحدتـ بعض األيبياق كذلكـ فسؽ كيقي ل

ل كيػػذهب (3)"الك ػػؼ بػػاألكار الكػػٌؿل اك الٌرفػػؽ فػػي ال طػػابل اك ز ػػراج بيػػي سػػفـ كا ػػحاب، مػػف
اإلماـ كما ذكر  كاير مػف المفسػريف اف ذلػؾ الػذم تعيبكيػ، عمييػا ميقمػل كلػيس بميق ػل كجحػكدكـ 

 ًمي ػا{ تىٍيًقميكفى  هىؿٍ  اٍلًكتابً  اىٍهؿى  }يا "فسؽ كجحكدل كفي اليداق كما يذكر الزحيمي في تفسير الميير:
 تعييبػ،ل كار ػػد اك ذمػ، اك إليكػػار  ؿمحػ   ب ػيق المسػػمميف تعييػر عمػى الكتػػاب اهػؿ تػكبيخ عمػى
ـي : تعػػػالى قكلػػػ، ب ػػػاًييفكفى  يىٍيهػػػاهي  األمػػػر مػػػف بػػػكاجبهـ القيػػػاـ فػػػي تػػػكاييهـ العممػػػاق عمػػػى اليعػػػي زلػػػى الر 

 كدلػػت الميكػػرل عػػف اليهػػي تػػركهـ فػػي اليهػػكد عممػػاق اهلل كبػػخ فقػػد الميكػػرل عػػف كاليهػػي بػػالمعركؼ
 تػػرؾ فػػي لمعممػػاق تػػكبيخ فا يػػل الميكػػرل مرتكػػبك الميكػػر عػػف اليهػػي تػػارؾ اف عمػػى ايضػػا ا يػػل
  .(4)الميكر" عف كاليهي بالمعركؼ األمر

 التنبيو:  -5
ا  ركج اليداق لمعايي التيبيػ، يذكر     ة يَة} سػبحاي،: فػي قكلػ، اإلماـ مكضحن َّ ح 

َ
ْا اجلهةُس  خ ُق  اته

هَحَ  إِنه  َربهُسىْ  ـَ ْ حِ  َزل َٔ ة ءٌ  الكه يٌى، ََشْ ِْ ةدََؿْوجَ  يَْْمَ  َٔ ُن  َّ َِ حٍ  ُك   دَْؾ َٕ ًِ ة ُمْؿ ًه ْخ  َخ َٕ ًَ ْر
َ
ُٓ  أ ٌَ  َذاتِ  ُك   َودَ

                                                           

 (402/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (378المعجزة الكبرل القرآف )ص  زهرةل ييظر: ابك (2)

 (573/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(3) 
 (248/ 6الزحيميل التفسير الميير لمزحيمي ) ج (4)
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ة سَلْنٍ  َّ ىْ  َوَية ُقَلَرى اجلهةَس  َودََؿى سَلْوَ ٌه  بُِكَلَرى ُِ َؾاَب  َوهَِس َٔ  ِ }يػا ":[2 -1 ?احلش] {َمِؽيؽٌ  اَّلله
{ عػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل األي ػػارم قػػاؿ: بييمػػا يحػػف يسػػير مػػ ع رسػػكؿ اهلل  ػػٌمى اهلل اىيفهىػػا الٌيػػاسي

ًل  ىػػٍيقه  لىػػلى الٌسػػاعى ٍلزى ـٍ ًزف  زى ب كيػػ عميػػ، كسػػٌمـ فػػي بعػػض المسػػير زذ يزلػػت عميػػ،: }يػػا اىيفهىػػا الٌيػػاسي ًات قيػػكا رى
ًظػػيـهل{ فتفاٌجػػت ياقػػل رسػػكؿ اهلل عميػػ، الٌسػػفـ مػػف اقمهػػال فيػػادل بهػػا رسػػكؿ اهلل  ػػٌمى اهلل عميػػ،  عى

اٌيهػا اليػاسل اتػدركف اٌم يػكـ ذلػؾ  فقميػا: اهلل كرسػكل، اعمػـل فقػاؿ: كسٌمـ افث مٌراتل اـ قػاؿ: يػا 
ذلؾ يكـ ي يب في، ال وير مف زير كبػرل كيسػكر فيػ، الكبيػر مػف زيػر  ػرابل كتضػع الحكامػؿ 

 اكامػر  فػي ا  ػك  ام المكمفػكفل اليػداق بهػذا المػراد ربكػـ{ اتقػكا اليػاس ايهػا }يػا ل(1)"ما في بطكيهػا
 احترسػػػػكا: كالمعيػػػػى المكػػػػرك ل مػػػػف ا حتػػػػراس: كا تقػػػػاق عميهػػػػال تقػػػػدمكا اف كيكاهيػػػػ، تترككهػػػػال اف

 .(2)عقكبت، عف بطاعت،
 الجحود واإلنكار والتقميل: -6

ٌْ  ُمَْى  يَة قُوُْذىْ  ِإَوذْ } الحؽ سػبحاي،: قكؿ  اإلماـيبيف  ٌَ  هَ َ  ٍََؿى َظته  لََك  ٍُْؤِي هَؿةً  اَّلله ّْ  {َص
ارهـ مكسػى لمميقػات  فقػالكا: لػف ي ػهد لػؾ بػالحٌؽ عيػد  طػاب لمسػبعيف الػذيف ا تػ" [55 ?ابلقؿة]

ٍهرىةن{ معاييل ٌيما قالكا: جهرة ليؤٌكػدكا قػكلهـل كييفػكا زيهػاـ الرؤيػا  لبيي زسراأيؿ زلى اف يرل اهلل }جى كا 
ـي{ احرقتكـ.}الٌ ػػػاًعقىلي{ العػػػذاب الػػػذم فيػػػ، هػػػفؾ. ػػػذىٍتكي ٌيمػػػا عكقبػػػكا لتمػػػٌردهـ  كالرؤيػػػل بالقمب.}فىأى ى كا 

مػػا ذكػػر  اإلمػػاـ مػػف تمػػرد بيػػي زسػػراأيؿ عمػػى زف ل (3)"عهـ عػػف ال ػػهادة زلػػى تح ػػيؿ مييػػتهـكامتيػا
يكػػارهـ كمػػا ا ػػابهـ يتيجػػل فعمهػػـ فػػأحرقتهـ ال ػػاعقلل كفػػي  بيػػي يػػداق سػػيديا مكسػػى كجحػػكدهـ كا 

 كمػيـ يػا اك اهللل رسػكؿ يػا اك اهللل يبي يا :يقكلكا لـ زذ مع،ل ميهـ ادب سكق باسم، ليبيهـ زسراأيؿ
 قُوْهُذىْ  ِإَوذْ }: معػ، عػادتهـ كايػت كهي التعظيـل ب فات ت عر التي األلفاظ مف ذلؾ زير اك هلللا
ٌْ  ُمَْى  يَة ٍٍ  لََعَ  ٍَْىِِبَ  هَ ة َٕ نْ  ُمَْى  يَة } ل[61 ?ابلقؿة] {َواِظؽٍ  ََ َٕ هة جَلَهة اْص ًّ َ هة إِل ًَ هىْ  َل ُّ َ هحٌ  ل َّ ِ  { آل
ؿاف] ْا} [138 ?أْل ُ هؿاف] {َربهَك  جَلَة اْدعُ  ُمَْى  يَة قَةل  جايبنػا سػاؽ الحػؽ سػبحاي،ل [134 ?أْل

 زذ. كت ػاذؿ كجػبف سػفاهل مػف ميهـ لقي، كمما قكم،ل كبيف -السفـ عمي، -مكسى بيف حدث مما
 . (4)كجحكد عياد مف ميهـ  اهد  عما كسمـ عمي، اهلل  ٌمى لمرسكؿ تسميل ذلؾ في

                                                           

 (328/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (3/ 12ييظر: القرطبيل تفسير القرطبي )ج (2)

 (174/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (3) 
 (101/ 4طيطاكمل التفسير الكسيط ) جييظر:  (4)
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 التأسف: -7

َْ ه } يقكؿ الحؽ سبحاي،:     ىْ  َودَ ُّ َقَف  يَة َوقَةَل  َخَْ
َ
ُْقَف  لََعَ  أ ْخ  يُ ٌه ََةهُ  َوابَْي ٌَ  َخيْ ـْنِ  ِي َْ  احْلُ ُّ  َذ

يىٌ  ِْ ْقهف] { َل  ألف التمهػؼ : كالتأٌسػؼ يكسػؼل عمػى تأٌسػؼٌ { اىسىػفى يػا}"األمػاـ: يكضػح [84 ?ي
 الحػػػزف: األسػػػؼ .(1)"عيػػػد  كحضػػكر  كجػػػكد  عػػػدـ حالػػل عمػػػى فتأسػػػؼ زيبتػػ،ل بعػػػد تكالػػػت المحػػف

قػػاؿى  يعقػػكب عػػف حكايػػل تعػػالى قكلػػ، الحػػزف بمعيػػى األسػػؼ تعماؿاسػػ كمػػف كالوضػػبل  اىسىػػفى يػػا }كى
مى { عى ة} :قكلػ، الوضػب كبمعيػى ييكسيؼى ًه ََة آَقُفٍَْة فَوَ ًْ ىْ  اجَْذَق ُّ ىْ  ِيَْ ُِ ََة ْغَؿْر

َ
زْلَِٕيَ  فَأ

َ
ـػهؿف] {أ  ?ال

55]
ل ى بػ،قم ضاؽ ابي، حاؿ مف سمع ما يعقكب سمع ل كهك تعبير عف الحزف ال ديد لما(2) تىػكى  كى
ٍيهيـٍ  قػاؿى  كفػارقهـ بػال بر جػاقكا الذيف بيي، عف اعرض ام عى مػى اىسىػفى يػا كى  ا ػد األسػؼ ييكسيػؼى  عى
 لفظػػػي بػػػيف الكيػػػؿ كالتجػػػايس كيػػػداق األسػػػؼ كيػػػداق اإلضػػػافل يػػػاق مػػػف مبػػػدؿ فيػػػ، كاأللػػػؼ. الحػػػزف
  .(3)المفظيل الف احل مف كهك حسي، ي فى   كيكسؼ األسؼ

 :لترىيبالتحير والتذكر وا -8

رُْض  يَة َورِيَن } قكؿ الحؽ سبحاي،:ي    
َ
ةءُ  َوَية َيةَءكِ  اثْوَِع  أ ًَ قْوِِع  َق

َ
ةءُ  وَِديَي  أ ًَ ْ ْمؿُ  َوقُِِضَ  ال

َ
 اْْل

ًؽا َورِيَن  اجْلُْدِيِّ  لََعَ  َواْقَذَْتْ  ْٕ ًِيَ  لِوَْقْْمِ  ُب ِ ةل ْه ي ػير اإلمػاـ فػي د أػؿ اإلعجػاز  [44 ?ِهْد] { اه
ا  بعضها الكمـ هذ  ارتباط زلى يرجع لما ز  القاهرةل كالفضيمل ةلالظاهر  زلى المزيل ببعض مكضحن

 كػػاف اف فػػي اػػـ امػػرتل اػػـ األرضل يكديػػت اف فػػي العظمػػل مبػػدا اف "كمعمػػكـ د لػػل اسػػت داـ يػػا:
: يقػػاؿ اف دكف ل"الكػػاؼ" زلػػى" المػػاق" اػػـ زضػػافل ل"األرض ايتهػػا يػػا" يحػػك ل"ام" دكف" بيػػا" اليػػداق
 بما كذلؾل كامرها السماق يداق  أيهال مف هك بما كامرها األرض يداق اتبع اف اـ ماقؾ{ل }ابمعي

ؿ كيػػأتي اسػػمكب اليػػداق مفيػػدنا لمعػػاف بفزيػػل كايػػرةل تفهػػـ مػػف السػػياؽ كقػػراأف األحػػكال (4) ي  ػػها"
الٌسكر مما ا ت ػت  كمف ذلؾ ما كرد في تفسير درج الدرر لإلماـ عبد القاهر الجرجايي اف هذ 

 يحػاكي اٌيػ، لػ، ت ٌكر اإللحاد اهؿ بعض افٌ  بمويا كما القكمل مف لمطيفل كالت يب ٌترهيبل" ال ب،
ًقيػػػؿى : }قكلػػػ، زلػػػى ايتهػػػى فمٌمػػػا بهػػػذيافل القػػػرآف يػػػا مػػػاقىؾً  ًاٍبمىًعػػػي اىٍرضي  يػػػا كى ػػػماقي  كى  اي ػػػٌقت{اىٍقًمًعػػػي سى
 .(5)مرارت،"

                                                           

 (142/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (70/ 9ييظر: المرازيل  تفسير المرازي )ج (2)
 (117/ 4رآف كرزاأب الفرقاف ) جييظر: الييسابكرمل زراأب الق (3)
 (46-45/ 1عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز ت  اكر ) ج (4)
 (94/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
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 المبحث الثالث: التعريف والتنكير
  :في المغةوالتنكير  التعريف

  .(1)"بعيي،   قي  عمى دلت ما :كاليكرة بعيي،ل قي  عمى دلت ما"المعرفل:     

 :االصطالحفي والتنكير  التعريف

 معػيف عمػى تػدؿ اليكػرة اف ز  الفهػـل امتيػع كا   معػيف عمػى كالمعرفػل اليكػرة مػف كؿيدؿ 
 مػػا عرفػػلالم لفػػظ فػػي زف: ام معػػيف عمػػى تػػدؿ كالمعرفػػل معػػيفل هػػك حيػػث مػػف   ذاتػػ، حيػػث مػػف

ذن  يعرفػػػ،ل السػػػامع اف زلػػػى ي ػػػير  ككيػػػ، ميهػػػا يفهػػػـ ك  فحسػػػب المعػػػيف ذات ميهػػػا يفهػػػـ فػػػاليكرة اكا 
 زمػا المعرفػلل فػي لمسامعل كالتعػيف معمكمنا كككي، المعيف ذات ميها يفهـ كالمعرفل لمسامعل معمكمنا

ما األعفـل في كما المفظل بيفس يككف اف  (2)" المعارؼ بقيل مف زير  في كما  ارجيلل بقرييل كا 

  أواًل: التعريف   

 كالمسػيد الفعميػلل الجممػل فػي الفاعػؿكػذلؾ ك  زليػ، المسػيد ا سػميل الجممل في المبتدا يماؿ
 عمػى فػالحكـ معيينػال عميػ،ل كبهػذا يكػكف المحكػكـ هػك زليػ، المسػيد كهػك فمحمػد عمي،ل محككـ زلي،

 إليػػراد العػػاـ الوػػرض البفزيػػكف جعػػؿ كلػػذا بػػالتعريؼ  التعيػػيف كتمػػاـ تامػػل زفػػادة يفيػػد   المجهػػكؿ
 تامػػلل زفػػادةن  الحكػػـ الم اطػػب زفػػادة المػػتكمـ ق ػػد التعريػػؼ ايػػكاع مػػف يػػكع بػػأم معرفنػػا زليػػ، المسػػيد
 اليكتػل هػذ  ق ػد المقتضػي هػك كالمقػاـ يكػرةنل زلي، بالمسيد ًجيق اليكتل هذ  المتكمـ يق د لـ فإذا
 التعريػؼ ايػكاع مػف يػكع لكػؿ اػـ معرفلل زلي، المسيد ادبإير  العاـ الورض هك ق دهال هذا عدـ اك
 المك ػكؿل اسػـ اإل ػارةل اسػـ العمػـل الضػميرل المعرفػل سػتل اقسػاـ: ألف كيكػات  اسػرار ذلؾ بعد

مػف األسػاليب البفزيػل التعريػؼ  ل(3)المػذككرة ال مسػل هػذ  مػف كاحػد زلػى المضػاؼ بأؿل المعرؼ
المػتكمـل كلهػا مػف األسػرار التػي تضػفي عمػى الكػفـ  التي تقتضػيها احػكاؿ الم ػاطبيفل كيق ػدها

 ميهػػا يكاػػر اك المك ػػكؿ اسػػماق فيػػ، تكاػػر الػػديكاف هػػذا ل فيقػػاؿ   يحداػػ، زيابهمػػاركعػػل كجمػػا ن 
 تعريػػػؼ مػػػف المسػػػتفادة الح ػػػر معػػػايي فيػػػ، تكاػػػر اك )مػػػف( دكف )مػػػا( اك )الػػػذيف( دكف )الػػػذم(
 يقػع  تػرا  الػذم اإل ػارة اسػـ اسػتعماؿ فإف ةلاإل ار  اسـ عيد  يأتي اك الف ؿ ضمير اك الطرفيف

                                                           

 (8/ 2) ج اإلعجاز حقاأؽ كعمـك البفزل ألسرار الطراز العمكمل (1)
 ( 112افل المعاييل البديع )ص ييظر: المرازيل عمـك البفزل البي (2)
 (175جامعل المدييل )ص  -المعايي  -ييظر: البفزل   (3)
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(1)  ػػر زػػرض مػػف ا يتقػػاؿ عيػػد الػػربط اداة مقػػاـ كيقػػكـ الكػػفـ مفا ػػؿ فػػي
الحػػؽ  كفػػي قػػكؿ  . 

وَيُِْ  وََقاَلمٌ } سػبحاي،: ُْت  َوَيْْمَ  ُوِدَ  يَْْمَ  َٔ ًُ هُر  َوَيهْْمَ  َح َٕ سػبحاي،:  قكلػ،ك  ل[15 ?مهؿيى] { َظيًّهة ُحجْ
اَلمُ } ه  َوالكه ُت  يَْْمَ  لََعَ ُمُْت  َوَيْْمَ  ُوِدْ

َ
ُر  َوَيْْمَ  أ َٕ بْ

ُ
 مرتفػع{ سىػفـه }"اإلمػاـ:  يبػيف [33 ?مؿيى] {َظيًّة خ

 الفطػػرةل زحكػػاـ فػػي المػػيفد فسػػفمل زيجػػابل تعػػالى اهلل مػػف كذلػػؾ كالػػدعاقل التحيػػل اراد با بتػػداقل
 بحػبٌ  طبيعتػ، تحكمتاسػ فمػف الفطػرةل  تػاـ فػي البعث كسفمل الفطرةل زتماـ في المكت كسفمل
 الكجػػػػ،ل مبػػػيٌض   بعػػػػث هػػػذال كك ػػػٌيت، كمػػػػات كالع ػػػيافل الفسػػػكؽ ككراهػػػػل كاإلحسػػػافل اإليمػػػاف
ي ػػػا{ ك }: قػػػاؿ الجيػػػافل م ػػػركح يىػػػٍكـى ييٍبعىػػػثي حى ػػػكتي كى يىػػػٍكـى يىمي ًلػػػدى كى مىٍيػػػً، يىػػػٍكـى كي ـه عى ػػػفى فػػػي ا يتػػػيف ف .(2)"سى

ـه ك }: السػفـ عميػػ، يحيػى عػػف تعػالى قكلػػ، فػي كالتيكيػػر التعريػؼ بػػيف لطيفػل مكازيػػل الكػريمتيف سىػػفى
ي ػػا{ يىػػٍكـى ييٍبعىػػثي حى ػػكتي كى يىػػٍكـى يىمي ًلػػدى كى مىٍيػػً، يىػػٍكـى كي ـي } سػػبحاي،: قكلػػ، السػػفـ عميػػ، عيسػػى كعػػف لعى  كىالس ػػفى

مىي   ًلٍدتي  يىٍكـى  عى يىٍكـى  كي يىٍكـى  اىميكتي  كى ي ا ايٍبعىثي  كى  ففيػ، اهلل مػف أليػ، يحيى  مع ميكرنا السفـ جاق فقد ل{حى
 مػػػف يػػػكع كػػػؿ ي ػػػمؿ ميكػػػرنا السػػػفـ يكػػػكف اف يياسػػػب كهػػػذا بالسػػػفـل ليحػػػي اهلل مػػػف ككعػػػد دعػػػاق

 ذلػؾل كهػذا مػػا اكرد  اإلمػاـ عبػد القػاهر حػػيف ذكػر ايػ، مرتفػػع عمػػى قػادر اهلل اف ك  ػؾ السػفملل
 الفطػػرةل زحكػػاـ فػػي دالمػػيف فسػػفمل زيجػػابل تعػػالى اهلل مػػف كذلػػؾ كالػػدعاقل التحيػػل با بتػػداقل اراد

الفطػرة فػف حػدكد تحػد السػفـ مػف عيػد   تػاـ في البعث كسفمل الفطرةل زتماـ في المكت كسفمل
مػػا  كهػػذا مق ػػكر كمحػػدكد يفسػػ، عمػػى معييػػلل فالسػػفـ ميػػ، حػػدكد لػػ، ب ػػر كهػػك عيسػػى اهللل امػػا
 زلػػى حاجػػل اتاألكقػػ ا ػػد اف السػػفـ فضػػيمل عمػػى الدالػػل القرآييػػل الػػد أؿ مػػفو التعريػػؼل يياسػػب
 اكػـر لمػا تعػالى كاهلل البعػثل ككقػت المػكتل ككقػت ا بتػداقل كقػت: اكقات افال كالكرامل السفمل
 يػكـ عميػ، كسػفـ: فقػاؿ الافاػل األكقػات هذ  في السفـ كعد  بأف اكرم، فإيما السفـ عمي، يحيى
ػا ذكػر السػفـ عميػ، حينػال كعيسػى يبعػث كيػكـ يمػكت كيكـ كلد  يػكـ عمػي كالسػفـ: فقػاؿ ذلػؾ ايضن

 :يعيػػي يفسػػ، عػػف عيسػػى قػػكؿ ككػػذلؾ حػػيفل يعيػػي: يػػكـ ل(3)حينػػا ابعػػث كيػػكـ امػػكت كيػػكـ كلػػدت
عميػػػ،{ فيػػػ، تيكيػػػر حيػػػث  كسػػػفـ} :فقػػػكؿ اهلل سػػػبحاي، عػػػف يحيػػػى .(4)ابعػػػث كحػػػيف امػػػكتل كحػػػيف

فـ اهللل كقػكؿ عيسػى عميػ، السػ عيػد مف السفـ تحد حدكد فف ا  تماؿ عمى كؿ ايكاع السفملل
  .عف يفس، }كالسفـ عمٌي{ في، تعريؼ كهك مق كر كمحدكد

                                                           

 (10-9ييظر: محمد ابك مكسىل د  ت التراكيب البفزيل دراسل بفزيل )ص (1)
 (265/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (162/ 10فاتيح الويب اك التفسير الكبير )جييظر: الرازمل تفسير الرازم = م (3)

ل الم ترؾ المفظي في الحقؿ القرآيي )ص ييظر: (4)   (71عبد العاؿ سالـ مكـر
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 طرق التعريف:

 :ذلؾ فمف الكفـل مقتضيات حسب ت تمؼ كايرة طرؽ الكممل تعريؼ في
 :التعريف بال مير

 مقامػات فػي زليػ، كييمجػأ زاأبل زلى م اطب زلى متكمـ مف يكع، حسبالضمير  ي تمؼ    
 حاضػػرنا المتحػػدث يكػػكف تعريفنػػا حػػيف اكاػػر يكػػكف كاحياينػػا دلكالف ػػر كالتأكيػػ كاإليجػػاز ا  ت ػػار
 يبػرز يػتكمـل مػف بالضمير اكلى مف ذكر العمػـ حتػى   يػكهـ زيػر فالتعريؼ يفس،ل عف كيتحدث

 مػػف كاكؿ القيامػػل يػػكـ آدـ كلػػد سػػيد ايػػا: "اليبػػي  ػػمى اهلل عميػػ، كسػػمـ قػػكؿ ماػػؿ الف ػػر عيػػد ذلػػؾ
 لمتٌأكيػدل( ايػت) كالضػمير ل يقػكؿ اإلمػاـ: "(1)مسػمـ ركا  "م ػفع كاكؿ  ػافع كاكؿ القبر عي، يي ؽ
ُػْكَ }: كقكل،

َ
ٍَْخ َوأ

َ
ْت خ َِ يَْخ  فَإَِذا: }كقكلػ، ل[42?َُ] {اِذْ َْ ٍْهَخ  اِْقهَذ

َ
ٌْ  خ هَك  َوَيه َٕ  {اهُْفوْهِك  لََعَ  َي

ٌيمػا. [28?اهًؤيَهْن]  فػػي المرفػكع الٌضػمير عمػى المرفػكع الظٌػاهر عطػؼ الٌتككيػد هػذا اقتضػى كا 
 فا ػػؿ بيػػكع اك ميف ػػؿل مرفػػكع بضػػمير بالتٌأكيػػد ز  الب ػػرييف عيػػد ذلػػؾ يجػػكز لػػيس زذ الفعػػؿل
ْْ }: كقكلػ، َ ْكَة ية اَّللُ  مةءَ  ل َ َْ

َ
التعريػؼ ل امػا (2)كآباؤيػا": يقػؿ كلػـ ل[148?اْلٍٕهةم] {آثةُؤٍهة َوّل أ

ػ: كفاأدت، الد لل عمى تعظيـ الم بػر عيػ، كتف يمػ، بػأف يػذكر اك ن (3)األمر كال أفبضمير  ا  مبهمن
ُُ }: سبحاي،قكؿ اهلل كميها  ل ككردت عيد اإلماـ امامل كايرةاـ يفسر ٍه

َ
وِِحَ إِل ٍٍُْح خ

ُ
 [36?ِْد] {َوأ

فػػػػي تفسػػػػير ا يػػػػل ل ك (4) "زذ يقػػػػكؿ فػػػػي الضػػػػمير فػػػػي قكلػػػػ،: }اىي ػػػػ،ي{ الهػػػػاق ضػػػػمير األمػػػػر كال ػػػػأف
ُُ }?"الكريمل ٌْ  إٍِه ِ  يرُْشِكْ  َي ُ  َظؿهمَ  َذَقؽْ  ثِةَّلله وَيُِْ  اَّلله َهحَ  َٔ َواهُ  اجْلَ

ْ
 مػف: قيػؿ" [72 ?اهًةاهؽة] {اجلهةرُ  َوَيأ

كفػي قكلػ،  ل(5)كالٌ أف" األمر ضمير كالهاق. كجؿٌ  عزٌ  اهلل مف كفـ استأياؼ[ كقيؿ] عيسىل كفـ

                                                           

 (2278/ 1782/ 4مسمـ الييسابكرمل  حيح مسمـ ) جييظر الحديث:  (1)
 (146/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج عبد القاهر الجرجاييل(2) 
ال أف يحك: هك زيد قاأـل فف يجكز اإل بار عي،ل ألي،  ـز التقديـ عمى الجممل الكاقعػل  بػرنا ضمير األمر ك (3) 

لػػ،ل فػػف يجػػكز اف تقػػكؿ: الػػذم هػػك زيػػد قػػاأـ هػػكل أليػػؾ زذا اضػػمرت، كايػػت الجممػػل  بػػرنا لػػذلؾ الضػػميرل فيمػػـز اف 
يمػػا يسػػتويي عػػف زعػػادة الضػػ مير مػػف الجممػػل ضػػمير ال ػػأف يكػػكف فيهػػا عاأػػد عميػػ،  أليػػ، لػػيس بضػػمير لم ػػأفل كا 

 (211/ 6) ج(  رح الفيل ابف مالؾ)كحد ل ك مف، ليس كذلؾل ييظر: ال اطبيل المقا د ال افيل 
 (33/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
 (577/ 1الم در السابؽ ) ج (5)
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وِِحَ  قُنْ }سػبحاي،: 
ُ
ُُ  إَِله  أ ٍه

َ
َٓ  خ ًَ ٌَ  َجَفؿٌ  اْقَذ ٌِّ  ِي ْا اجْلِ ُ ََة إٍِهة َذَقةل ْٕ ًِ َضًجة آًٍةقُؿْ  َق يقػكؿ:  [1 ?اجلٌ] { َٔ

  .(1)"كالٌ أف األمر ضمير كهك عمادل زٌيها"

يكػرر اإلمػػاـ لفظػػل الضػػمير عاأػد فػػي تكضػػيح د لػػل الضػمير فػػي تفسػػير ا يػػات القرآييػػل  
 بسػػػكرة التحػػػدم: كقيػػػؿ{ سيػػػكىرو  ًبعىٍ ػػػرً } كالتحػػػدم القػػػرآف زلػػػى عاأػػػد الضػػػمير{ اٍفتىػػػرىا ي }يقػػػكؿ اإلمػػػاـ: 

 مػػف بػػدؿ{ ًمٍاًمػػ،ً " }الطػػكر" سػػكرة يػػزكؿ عمػػى متقػػدـ" هػػكد" سػػكرة كيػػزكؿ مكيػػلل ا يػػل ألف كبحػػديث
ٍليىػا ي  ًزي ػا}ل كيقػكؿ:(2)سكر" ع ر  م ػدر اك القػراقة مػف اسػـ{ قيٍرآينػا} الكتػاب زلػى عاأػد الضػمير{ اىٍيزى

ًبي ا} ػٍرًجعىهيـٍ : }قكلػ، في الضمير اف ل كيقكؿ: كيحتمؿ(3)العرب" بمول{ عىرى  مػف األحيػاق زلػى عاأػد{ مى
ي اؾى  يىٍعبيدي  ًزي اؾى }ل يقكؿ اإلماـ: "(4)اليار" د مكا الذيف األمكات دكف كاماالهـ قريش كفار { يىٍستىًعيفي  كىاً 
ل يعبػديؾى : تقػدير  ـى  فممػا كيسػتعيييؾى ـ   ذكػري ي  ليكػكفى  الضػميري  قػد   فػي ل كالضػمير(5)العبػادة" ذكػر مػف اهػ

اهىا} ػػحى هىػػا} ك{ كىضي ػػاهىايى } ك{ تىفى  فػػف ال ػػمس زلػػى الضػػحى زضػػافل اٌمػػا ل(ال ػػمس) زلػػى عاأػػد{ ٍو ى
 .(6)جكازها" ي فى

 :التعريف بالعممية

محمػد  ػمى   يبيػ، عف تعالى كقكل، كالمدح التعظيـ -احياينا – بالعمميل التعريؼ مف يراد     
ؽٌ : } اهلل عمي، كسمـ ًه َ ِ  رهُقُْل  ذل  ٌَ  اَّلله ِي ُُ  َواَّله َٕ اء َي ِمؽه

َ
هةرِ  لََعَ  أ ىْ  رسَُلَهةء اهُْمفه ُّ ََ  [29?اهفهذط]{. ثَحْه

 فػذكر مسػيمملل هػك الكػذاب:  يقػكؿ كمػا ذلؾل عكس المراد يككف كقد كالتمييزل لممدح هيا فالمقاـ
 بك ػػؼ كالسػػفـ ال ػػفة عميػػ، اليبػػيق يػػداق زفيػػذـل  بمػػا العمػػـ  رتبػػاط ذـل مزيػػد فيػػ، هيػػا العمػػـ
 مػػا بماػػؿ ي اطػػب اف عػػف بمقامػػ، ليربػػأ الك ػػؼ هػػذا فضػػؿب لػػ، ت ػػريؼ العمػػـ اسػػم، دكف اليبػػكقة
ة يَة} بوير القرآف في يياد لـ كلذلؾ زير  ب، ي اطب َّ ح 

َ
ة يَة} أو [64 ?اْلٍفةل] {اجلهِب   خ َّ ح 

َ
 {الؿهُقُْل  خ

ُ  َُيْـِي َّل  يَْْمَ } :كقكلػ، الك ػؼ بهػذا يجيق فقد عي، اإل بار ب فؼ [41 ?اهًةاؽة]  { اجلههِبه  اَّلله
جَْفةُل  قُنِ } [30 ?اهفؿقةن] {َرّبِ  يَة الؿهُقُْل  َوقَةَل } [8 ?اتلعؿيى]

َ
ِ  اْْل  [1 ?اْلٍفهةل] { َوالؿهُقهْلِ  َّلِله

ْوَ   اجلهِب  }
َ
ْؤِيَِيَ  أ ًُ ْ ٌْ  ثِةل ِّىْ  ِي جُْفِك

َ
ـاب] { خ ؽٌ  ََكنَ  َية} :كقكل، العمـ باسم، كيجيق [6 ?اْلظ ًه ثَة ذُلَ

َ
 خ

                                                           

 (666/ 2ف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآ (1)
 (965ج/ 3( عبد القاهر الجرجايي درج الدرر في تفسير ا م كالسكر )(2
 (989/ 3الم در السابؽ )ج ( (3
 (1469/ 4)ج الم در يفس،(  (4
 (87/ 1)ج فس،يالم در  ( (5
 (1731/ 4ج) الم در يفس، ( (6
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َظؽٍ 
َ
ٌْ  أ ٌْ  ُسىْ رَِصةهِ  ِي ِ  رَُقَْل  َوهَِس ـاب] {اجلهبِّيِهيَ  وََػةَتىَ  اَّلله  اسػم، زجػراق يتعػيف كقػد .[40 ?اْلظه

ؽٌ } :تعػالى كقكل، بالرسالل بعد  ليك ؼ العمـ ًه ِ  رَُقُْل  ذُلَ ٌَ  اَّلله ِي ُُ  َواَّله ه َٕ  كقكلػ، [29 ?اهفهذط] { َي
ؽٌ  َوَية} سػبحاي،: ًه  بػأف اليػاس تعمػيـ فيهػا يق ػد مقامػات مػؾكت [144 ?ًٔهؿان آل] {رَُقٌْل  إِّله  ذُلَ
 التعريػػؼ كدكاعػػي اسػػرار كمػػفل (1) يسػػمك  بػػأف لهػػـ تمقػػيف اك اهللل رسػػكؿ هػػك ا سػػـ ذلػػؾ  ػػاحب
ل اك محمػكد معيػى عمػى الدالػل كالكيػى األلقػاب في كما زهايت، اك زلي، المسيد تعظيـ بالعمـ  مػذمـك
 فػػف بػػ، المػػدعك يحبػػ، مػػا فمػػا عيػػ،ل الميهػػيٌ  مقيػػبكالتٌ  الٌسػػكقل الٌمقػػب: كالٌيػػزب الٌيبػػز: "اإلمػػاـ يقػػكؿ
 زليػ،ل اسػماأ، بأحبٌ  تسميت،: ا ي، عمى المؤمف حؽٌ  مف: الٌسفـ عمي، الٌيبيٌ  عف ركم لما  بأسل
 ل اهلل بأسػد كحمػزة بالفػاركؽل كعمػر بالٌ ػديؽل بكػر ابػك لقٌػب كلقد الٌسٌيلل مف الٌتكييل كايت كلهذا
  .(2)"اهلل بسيؼ ك الد
ة يَة} الحػؽ سػبحاي،: في قكؿ اما     َّ ح 

َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ْا آَي ٍَْىةرَ  ُلٍُْ

َ
ِ  خ ة اَّلله ًَ ٌُ  ِٔحىَسه قَهةَل  َل  ابْه

َْارِّيِيَ  َمْؿيَىَ  ٌْ  لِوَْع ٍَْىةرِي َي
َ
ِ  إَِل  خ َْارِي ْنَ  قَةَل  اَّلله ٌُ  احْلَ ٍَْىةرُ  ًَنْ

َ
ِ  خ ََْخ  اَّلله ةنَِفحٌ  فََِي ََ  ٌْ انِيَن  ثَِن  ِي  إرِْسَ

ةنَِفحٌ  َفَؿتْ َوكَ  يهْؽٍَة ََ
َ
ٌَ  فَد ِي ْا اَّله َُ ُؽّوِِِىْ  لََعَ  آَي ْا َٔ ْوَجُع

َ
ٌَ  فَأ ةِِؿِي يقػكؿ اإلمػاـ فػي  [14 ?الىف] {َّ

 اهلل  ػٌمى الٌيبػيٌ  قػاؿ حتػى ليبيٌ  يا ر كؿٌ  الٌمقب هذا لٌقب اـٌ  :تعظيـ لقب الحكارييف: "الحكارٌيكف
 لمٌي ػػػػرة المتجػػػػٌرد: الحػػػػكارم: كقيػػػػؿ. الٌزبيػػػػرك  طمحػػػػل كحػػػػكاريي حػػػػكارمل يبػػػػيٌ  لكػػػػؿٌ : كسػػػػٌمـ عميػػػػ،

 عػػف كيقػكا ا م ػكا  الػذيف: كتأكيمػػ، األيبيػاقل  م ػاف هػـ: الزهػػرمٌ  كقػاؿ. المػكا ة فػي المػتمٌحص
رى } " فػي ذـ لقػب آزر:اإلمػاـ ل كيقكؿ (3)"اكلياؤ { اهللً  اىٍي اري  يىٍحفي } عيب كؿٌ   كهػك تػارحل لقػب{ آزى

 .(4)"(ابي،: )قكل، مف بد ن  ل بموتهـ كالٌ تـ كالٌذـٌ 
 :التعريف باسم اإلشارة

 ل(ذلػؾ) ك( ذاؾ:)تقػكؿ كلكأف لإل ارةل كذا لمتيبي، فالهاق ل( كا كاتها هذا)بػ تككف اإل ارة    
 فػػػي( ذلػػػؾ) كتػػػذكر لمبعػػدل الػػػفـ ألف( ذلػػػؾ) تقػػكؿ كلمبعيػػػد( ذاؾ) تقػػػكؿ القريػػب زلػػػى اإل ػػػارة ففػػي

 ذِيُِ  َريَْت  َّل  اهِْمذَةُب  َذلَِك  الى،} :تعالى كقكل، كذلؾ لللالميز  كرفعل المكايل تعظيـ لق د التعريؼ
ًؽى ذهقِيَ  ُِ ًُ  سػبحاي، كقكلػ، التحديػد لق ػد يكاػر باإل ارة التعريؼ يجد اكايضن  [2 -1 ?ابلقؿة] {لِوْ

ة يَة} َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ة آَي ًَ رْشُِكْنَ  إِجه ًُ ْ ْا فَاَل  ََنٌَف  ال ْكِضؽَ  َحْقَؿبُ ًَ ْ ْٕؽَ  َؿامَ احلَْ  ال ِّىْ  َب َؾا ًَعِم   [28 ?اتلْبح] {َِ

                                                           

 (249/ 21ييظر: ابف عا كر التحرير كالتيكير )ج(1) 
 (584/ 2هر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القا(2) 
 (401/ 1الم در السابؽ ) ج (3)

 ( 615/ 1) جالم در يفس، (4) 
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فهيػاؾ اإل ػارةل  اسػـ مػف تحديػدنا اكاػر  ػيق هيػاؾ كلػيس المق كد العاـ لتحديد( هذا)بػ فالتعريؼ
مف المقامات ما يستدعي زبراز العيايل بأمر المسيد زلي، كتقرير الحكـ المحكـك ب، عميػ، كتأكيػد ل 

يد زلي، اكمؿ تمييز  لذا يمجأ المتكمـ فػي هػذا المقػاـ زلػى ك ير ما يحقؽ هذا المطمكب تمييز المس
تعريػػؼ المسػػيد زليػػ، باإل ػػارة ليتحقػػؽ لكفمػػ، المطابقػػل لمقتضػػى الحػػاؿ  يظػػرنا لهػػذ  ال  ك ػػيل 

ػػا بهػػا يعػػرؼ لمتعظػػيـ لمقريػػب باإل ػػارة زليػػ، المسػػيد يعػػرؼ كمػػا ل(1)الكاميػػل فػػي اسػػـ اإل ػػارة  ايضن
 باسػـ حييأػذو  عيػ، فيعبػر المسػافل  قػرب ميزلػل مرتبتػ، كايحطػاط لتػ،ميز  لديك تيزيفن  التحقير  بق د
ِ  َوَية}: تعالى اهلل قكؿ في كما الورضل لهذا تحقيقنا لمقريب  المكضكع اإل ارة ِؾه َيةةُ  َِ جَْية احْلَ  إِّله  اد 
 ٌْ ّْ َ ارَ  ِإَونه  َوهٌَِٕت  ل َْانُ  لَِىَ  اآْلِػَؿةَ  اده َي ْْ  احْلَ َ ْا ل ْ ََكٍُ ًُ وَ ْٕ  الحياة زلى ا ير كقد (64 ?اهَٕمجْت) {نَ َح

. هػدفنا يت ػذها اف اك زايػل يجعمهػا اف لممػؤمف ييبوػي فػف كحقارتهػال بهكايهػا ز عارنا بالقريب الدييا
 سػػقى مػػا بعكضػػلل جيػػاح اهلل عيػػد تػػزف الػػدييا كايػػت "لػػك: كسػػمـ عميػػ، اهلل  ػػمى - قػػاؿ هيػػا مػػف

ههَؾا} :الم ػػركيف لقػػكؿ حكايػػلن  ،قكلػػ، سػػبحاي فػػي ككمػػا (2)مػػاق" جرعػػل ميهػػا الكػػافر َِ
َ
ِي أ  يَههْؾُلؿُ  اَّله

ذَُسىْ  َّ ِ ىْ  آل ُِ ٌِ  ثِِؾْكؿِ  َو ىْ  الؿهسْلَ  كسمـ عمي، اهلل  مى - اليبي زلى م يريف [36 ?اْلٍبيةء] {ََكفُِؿونَ  ُِ
كيحتمػػؿ معػػػاف عيػػد اإلمػػػاـ كيػػرد اسػػػـ اإل ػػارة  - اهلل قػػػبحهـ - زعمهػػـ فػػي زهايتػػػ، زلػػى ق ػػدنا -

 كالمػػدح كالتعبيػػر عػػف الرضػػػا التمطػػؼك ا سػػػتفهاـ ك ا سػػتكاق ك ل: كالتػػذكير كاليفػػي كد  ت متيكعػػ

ََة الؿ ُقهُن  دِوْهَك }فػي قكلػ، سػبحاي،: ف  .كاإلهايل بحسػب يظػـ ا يػات كسػياؽ الكمػـ كالتحقير هوْ ٌه  فَ
ىْ  ُّ ٌَ ْٕ ٍْٕي  لََعَ  َب  بعد ريفلال  بال  اؿ الٌسفـ عميهـ الٌرسؿ بتفاضؿ العمـ افاد [253 ?ابلقؿة] {َب
يقػػػكؿ فاإليمػػػافل  رتبػػػل  فػػػي اسػػػتكاأهـ بعػػػد فيهػػػا المػػػؤمييف كتفاضػػػؿ الٌرسػػػاللل رتبػػػل فػػػي اسػػػتكاأهـ
ذ لهـل اإلماـ:" { ز ارة زلى تربيت، كليدنا  ألٌي، لـ يكف يرٌبي اك د بيي زسراأيؿ ز  لتعبيدهـ كا  ًتٍمؾى }كى

المٌف: تذكير الميعـ يعمت،ل ك  يحسف ذلؾ كهك عمى كج، ا ستفهاـ تقدير : اك تمؾ }ًيٍعمىله تىمييفها{ 
ز  مف اهلل تعالى  ألٌي، هك الميعـ عمى الحقيقلل كاما زير  زذا مٌف عمػى احػد فقػد تحمٌػى بمػا لػيس 

  .(3)"ل،ل زذ هك سبب في تمؾ اليعملل كالميعـ في الحقيقل هك اهلل

حٌ  دِوَْك }سػبحاي،:  في قكلػ،اما      يه
ُ
ة َػوَْخ  قَؽْ  أ َّ َ لُْنَ  َوَّل  َلَكبُْذىْ  َية َوهَُسىْ  َلَكَجْخ  َية ل

َ
 تُْكهد

ة ًه ْا َخ وُْنَ  ََكٍُ ًَ ْٕ ام: تمػؾ األٌمػل ) تمػؾ(: "يقػكؿ اإلمػاـ فػي تفسػير  اسػـ اإل ػارة [134 ?ابلقؿة] {َح
كما اٌف )ذلػؾ( لممػذٌكرل كالتػاق هػي ا سػـ فقػط كالمػراد  اٌملل ك)تمؾ(: ز ارة زلى  يق بعيد مؤٌيثل

كٌج، زعراضػهـ عػف ا يػات المعجػزة كالمفعػكؿ الكاجػب   ػتففهـ فػي  ػأف األمػـ با يل هك يفي ت
                                                           

 (187المعايي )ص  - 2جامعل المدييلل البفزل ييظر:  (1)
 (1376/4110/ 2ابف ماجلل سيف ابف ماج، ) ج (2)

 (394/ 2لقرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير ا(3) 
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  عطػاق عػف الػٌيفسل قتػؿ زلػى ز ػارة{ ذًلػؾى }" ل كيقكؿ اإلماـ في مكضع آ ػر:(1)"الماضيل كاحكالهـ
 اٌكؿ مػػف يهػػى مػػا زلػػى: كقيػػؿ. جميعنػػا األيفػػس كقتػػؿ األمػػكاؿ فػػي اكػػؿ المكجػػكد الٌظمػػـ زلػػى: كقيػػؿ
 .(2)"ب بر كليس ك رط جزاق{ ييٍ ًمي،ً  فىسىٍكؼى : }يال كقكل،ه زلى الٌسكرة
ُؤَّلءِ } اإلماـ م يرنا زلى التمطؼ:" يكضح     ََةِت  َِ ٌيمػا يسػاأهـل زلػى ز ػارة [78 ?ِهْد] {َب  كا 

 ا  اك د ل مػػف األب بميزلػػل امتػػ، مػػف الٌيبػػيٌ  زذ ال طػػابل فػػي التمطػػؼ سػػبيؿ عمػػى بيػػات دعػػاهفٌ 
 بالٌتزكيجل عميهـ فعرضهفٌ  زيرهمال بيات ل، كاف اٌي، ابيتافل كيحتمؿ ز  ،ل يكف لـ لكطنا افٌ  ترل
 بالبيػػػاتل ابيتيػػػ، عػػػف عٌبػػػر لكطنػػػا افٌ  كيحتمػػػؿ يكمأػػػذل كالمسػػػمميف الكفٌػػػار مػػػف الٌيكػػػاح ييعقػػػد ككػػػاف

 تعظيمػػ، فػػي بفزػػي بسػػر كاسػػـ اإل ػػارة هػػذا يتماػػؿل (3)البػػاقيف" ليميعػػا رأيسػػيف  عمػػى كعرضػػهما
 المكضػػكع اإل ػػارة باسػػـ حييأػػذو  عيػػ، فيعبػػر كالمكايػػل  المسػػافل قػػرب ميزلػػل الػػيفس مػػف لقربػػ، تيػػزيفن 

َؾا إِنه }: سػبحاي، اهلل قكؿ في كما الورض لهذا تحقيقنا لمقريب  ّْهِؽي اهُْقهْؿآنَ  َِ َْمُ  ِوَ  لِوههِت  َح قْه
َ
 {أ

 عػػادة كػػكفي المحبػػكب اف لمقريػػب المكضػػكع اإل ػػارة اسػػـ مػػف التعظػػيـ زفػػادة ككجػػ، [9 ?اْلرساء]
 القػػػػرب يياسػػػػبها تعظيمػػػػ، فػػػػإرادة ال ػػػػاطرل عػػػػف يويػػػػب   الػػػػذهفل فػػػػي حاضػػػػرنا لمػػػػيفسل م الطنػػػػا
ٌْ } كفي قكل، سػب اي،: .(4)المكايي يه

َ
َؾا أ ِي َِ ْمَكَك  إِنْ  يَْؿُزقُُسىْ  اَّله

َ
ُُ  أ ْا ثَنْ  رِزْقَ ٍّْ  ِِف  جَل   {َوُجُفْرٍ  ُخُذ

 اٌيػػ، يطػػؽ لمٌػػذم كقكلػػؾ  ػػيقل   مكهػػكـ زلػػى  ػػارةز{ ال ػػًذم هػػذىا}يبػػيف اإلمػػاـ اف:" [21 ?اهًوههك]
 مػػف اإل ػػارة كراق مػػا عميػػؾ ي فػػى الكػػفـل ك  مجػػاز مػػف كهػػك يحترمػػؾل الػػذم هػػذا مػػف: محتػػـر
هايل تحقير ػا باإل ػارة زليػ، المسػيد تعريػؼ دكاعي كمف .الحادال هذ  في  اض لمف كا   ق ػد ايضن

 يهجػػك الفػػرزدؽ كقػػكؿ الحسػػيل باإل ػػارة ز  عيػػد  تتميػػز   األ ػػياق كاف السػػامعل بوبػػاكة التعػػريض
 :عمي، كيفت ر جريرنا

 نه إ} يقكؿ اإلماـ في تكضيح، اسـ اإل ػارة كمػا يفيػد  مػف احتمػا ت تيتهػي زلػى التميػي:"    
َؾا ءٌ  َِ َضةٌب  لَََشْ ف الم ركيفل  قاؽ زلى كاقعل فاإل ارة القسـ جكاب فكا زف [5 ?ص] {ُٔ  كاف كا 

                                                           

 (250/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (483-482/ 1) ج الم در السابؽ(2) 
 (110/ 2) ج الم در يفس،(3) 
 ( 199جامعل المدييل )ص  -المعايي  - 2البفزل ييظر:  (4)

 (652/ 2آف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القر (5) 

 يمبمـــــــــــثمِ  يِنـــــــــــفجئْ  آبـــــــــــائي أولئـــــــــــكَ 
 

 (5)"المجــــــــامعُ  جريــــــــرُ  يــــــــا تنــــــــاجمعَ  إذا 
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 جػكاب كػاف زف{ لى ىػٍيقه  هػذا ًزف  }كسػٌمـل عمي، اهلل  ٌمى اهلل رسكؿ امر زلى فاإل ارة الم ركيف قكؿ
 العػربل طاعػل مف اإل فص كممل عمى الٌسفـ عمي، الٌيبيٌ  كعدهـ ما زلى كاقعل فاإل ارة[ القسـ]

: ام ل ا لهػػل عمػػى الٌضػػمير زلػػى كاقعػػل فاإل ػػارة الم ػػركيفل قػػكؿ مػػف كػػاف فكا   العجػػـل كاستسػػفـ
 اهلل  ػٌمى اهلل رسػكؿ  ػفؼ زلػى كاقعػل قكلػ، عمى اإل ارة تككف اف كيجكز اهللل يرضا   يق هك

يقػػػكؿ الحػػػؽ  .(1)"زيػػػر  عمػػػى بػػػ، كليت ػػػٌرؼ ليػػػذكرل احػػػد كػػػؿٌ  يتميػػػا   ػػػيق هػػػك: ام كسػػػٌمـل عميػػػ،
ََ  َية ُصَْؽٌ }?سػبحاي، ومٌ  ةلَِك ُِ ـُ ّْ ٌَ  َم اِب  ِي ـَ ْظه

َ
ٍيػده }"يقػكؿ اإلمػاـ:  [11 ?ص] {اْْل ( مػا{ )هيياًلػؾى  مػا جي

 هيالػػؾ هػػك مػػا جيػػد اك األحػػزابل مػػف مهػػزكـ هػػك مػػا هيالػػؾ جيػػد: كتقػػدير  تمػػيـل لوػػل عمػػى لمٌيفػػي
ل ( هيالؾ)ك المفأكلل بالجيد فالمراد المعيى هذا  ح فإف هيالؾل  بمهزكـ هك ما جيد اك بمهزـك

 ل(2)"األسباب زلى ارةز 
 التعريف باالسم الموصول:

 كييمجأل كا كاتها( الذم) كهك  اصل (.كما مىفٍ ) كهك م ترؾل عاـ: رأيسياف يكعاف كهك    
 زجػػػػراق كإلمكػػػاف ال ػػػفلل حيػػػػز فػػػي كقػػػع بمػػػػا بػػػ، المعػػػر ؼ ات ػػػػاؼ قػػػكة لبيػػػاف بػػػػ، التعريػػػؼ زلػػػى

 .تعريف، المراد عمى .كقدح مدح كعدكؿ المعايي كا  راج األزراض مف األك اؼ
ُُ }يقػكؿ سػبحاي،:     ْ َْ  اههِت  َراَوَدد ة ِِف  ُِ َّ ِ ٌْ  ثَحْذ َْاَب  وََغوهَقِخ  َجْفِكُِ  َخ ثْ

َ
يْهَخ  َوقَةهَهْخ  اْْل  {لَهَك  َِ

ْقف]  لمػا اإلضػافل كدكف ل(زلي ػا)اسـ امراة العزيز  دكف( التي) بالمك كؿ فالتعريؼ ل [23 ?ي
 بػػالتعريؼ فعٌرفيػا ل المػراة التػي تػذـ فػي حييهػا األك ػػاؼ قزجػرا زمكاييػل مػف بال ػمل التعريػؼ فػي

د اف بالمك كؿ  كالمفترض بيتهال هك المراكدة مكضع كاف المراةل بيت في كاف يكسؼ كهك المراكى
 كتحػػػت زفمهػػػال لكيػػػ، " ذلػػػؾل ماػػػؿ فػػػي ا  ترزػػػب عيػػػدها المػػػأمكر كهػػػك السػػػيدة كهػػػي مامهػػػا فػػػي

. (3)ب ػر" زحسػاس ك  احػدل ز ػعار زيػر مػف المكػرك  مػراأل زيقاع يتيسر كاحدل كالمسكف تدبيرهال
 .المعايي التي اكحت ب فات زلي ل هذ  بكؿ اإليحاق في اسهـ هيا بالمك كؿ فالتعريؼ

ػا: َؾا إِنه } كفػي قكلػ، ايضن ِّْؽي اهُْقْؿآنَ  َِ َْمُ  ِوَ  لِوهِت  َح قْ
َ
ه أ ُ هْؤِيَِيَ  َوُيبَرّشِ ًُ ْ  [9 ?اْلرساء] {ال

ـي  ًهػػيى  ًلم تًػػي}"يقػػكؿ اإلمػػاـ فػػي:   ممٌػػل كهػػي ال  ػػاؿل ا ػػكب هػػي التػػي ال  ػػمل زلػػى: ام: {اىٍقػػكى
 .(4)"اإلسفـ

                                                           

 (520/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (1478/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (2) 
 (396السعدمل تفسير تيسير الكريـ الرحمف )ص  (3)
 (206/ 2الم در السابؽ ) ج (4)
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 :التعريف بأل

 ايهػػا ذلػؾ الػػفـل تفيػدها التػػي المعػايي مػف معيػػى إلفػادة بػػالفـل امعرفنػ زليػػ، بالمسػيد يػؤتى    
 الحقيقػلل  ـك . كعممػي ككيػاأيل  ػريحيل: ايػكاع افاػل كهػي ال ػارجيل العهد  ـ: قسميف تيقسـ
 ك ـ الحقيقػيل ا سػتوراؽ ك ـ الػذهييل العهػد ك ـ الجػيسل  ـ اك الحقيقػل  ـ: اقسػاـ اربعػل كهي

 قكلػػػ، فػػػي كمػػػا  ػػػراحلل مػػػد كلها يتقػػػدـ مػػػا هػػػي ال ػػػريحي العهػػػد امػػػا  ـ :العرفػػػي ا سػػػتوراؽ
ُ }: سبحاي، ةَواتِ  ٍُْرُ  اَّلله ًَ رِْض  الكه

َ
ِ  َيَسُن  َواْْل ًِْنلَ  ٍُْرِه ة ةٍ َل َّ ًِْىَجةحُ  ِمْىَجةحٌ  ذِي ْ ـ َصةَصحُ  زَُصةَصحٍ  ِِف  ال  ال

ة َّ جه
َ
َْْلٌت  َلد  معػرفيفل ك ـ اعيػدا اػـ ميكػريف كالزجػاج الم ػباح ذكػر فقػد ل [35 ?اجلْر] {ُدّرِيي  َل

 إِّّنِ  َرّبِ } :تعػػػالى كقكلػػػ، القػػػراأفل تعييػػػ، مبهمػػػال: ام كيايػػػلل ذكػػػر يتقػػػدـ مػػػا هػػػي: الكيػػػاأي العهػػػد
ْٕذُ  ًَ ةَو جىَْث  َّ

ُ
ُ  خ وَىُ  َواَّلله ْٔ

َ
ة أ ًَ ِ ْخ  ث َٕ ًَ َلؿُ  َوهَحَْف  َو جىَْث  اَّله

ُ
ف فالذكرل [36 ?ًٔؿان آل] {ََكْْل  يتقدـ لـ كا 

ال ُت  قَةهَِخ  إِذْ  }: قكلهػا فػي" مػا" مػف استفيد قد  ريحن
َ
َؿانَ  اْمَؿأ ًْ هِن  ِِف  َيهة لََك  ٍََؾرُْت  إِّّنِ  َرّبِ  ِٔ ُْ  َب

ًرا ٍَْخ  إٍِهَك  ِيّنِ  َذَذَقجهنْ  ذُلَؿه
َ
ُٓ  خ ًِي وِيىُ  الكه َٕ  بيػت ل دمػل العتؽ كهك التحرير زذ [35 ?ًٔؿان آل] {اهْ

 عمػػػـ مػػػا هػػػي: العممػػػي العهػػػد  ـ -كفمهػػػا فػػػي" مػػػا"بػػػػ المعيػػػى فهػػػك لمػػػذككر ز  يكػػػف لػػػـ المقػػػدس
ٍََْك  إِذْ }: يحك  ل اـ حاضرن  اكاف سكاق الم اطب عيد مد كلها ُٕ ِ هَضَؿةِ  حَتْهَخ  ُحَجةي  ?اهفهذط] {النه

ة إِذْ }ل[18 ًَ  فػي الحقيقػل امػا  ـل لػؾ المعهػكديف كالوػار ال ػجرة: ام [40 ?اتلْبهح] {اهَْغهةرِ  ِِف  ُِ
: تعػػالى قكلػػ، فػػي كمػػا الػػذهييل العهػػد  ـ كتسػػمى ذلػػؾل عمػػى القرييػػل قامػػت زذا: مػػبهـ فػػرد ضػػمف

ُُ اَغفِوُهَْن } جُْذْى َخَْ
َ
ُُ اَّّلِاُْت َوخ ُزوَ

ْ
ْن يَأ

َ
َػةُف أ

َ
ْقهف] {َوأ  كػاليكرة المعيػى فػي كمػد كلها [13 ?ي

  ـ كتسػػػػمى الموػػػػلل بحسػػػػب المفػػػػظ يتياكلهػػػػا التػػػػي األفػػػػراد جميػػػػع ضػػػػمف كفػػػػي معاممتهػػػػال فيعامػػػػؿ
ةَدةِ  اهَْغيْهتِ  ًَعلِهىُ }: يحك  اليل قرييل :زما كا ستوراؽل ال مكؿ كدليؿ الحقيقيل ا ستوراؽ َّ ه  َوالنه

 َْ ُِ ٍيسىػافى  ًزف  } :يحك المقاليل القرييلك هادةل ك  زيب كؿ: ام  [73 ?اْلٍٕةم] { اخْلَجِيُ  احْلَِميىُ  َو  اإٍلً
ٍسػػػرو  لىًفػػػي ل زرادة عفمػػػل هػػػك الػػػذم ا سػػػتاياق بػػػدليؿ زيسػػػافل كػػػؿ: ام [2: الع ػػػر{ ]  ي  زذ العمػػػـك

ٌَ  هَُسىُ }في قكل، سػبحاي،: ف .(1)يذكر لـ لك مي،ل المستايى في المستايى د كؿ  رط،  فَهاَل  اّدِيه
ٌه  ُْت ًُ جُْذىْ  إِّله  َت

َ
ًُْنَ  َوخ  : "كاأللؼ)اؿ( إلفادة العهد  التعريؼ باف  يفسر اإلماـ [132 ?ابلقؿة] {ُمْكوِ

 السػٌيل مػف اكجػب هػك الػذم  الحكػـ مػف الماػاؿ هػك كالػٌديف لمجػيسل   لممعهػكد{ الػد يفى } في كالفـ
ٌْ بَ "}?ل كيقكؿ في مكضع آ ر(2)كالعادة"   {ْٕهِؽ ذلِهَك فَهِىَ ََكحْلِضهةَرةِ ُثهىه قََكهْخ قُوُهُْبُسْى ِيه

                                                           

 (120 -118البفزل البيافل المعاييل البديع )ص ييظر: المرازيل عمـك (1)
 (249/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 
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ككػػذلؾ فػػي قكلػػ،  ل(1)"األلػػؼ كالػػفـ فػػي }كىاٍلًحجػػارىًة{  سػػتوراؽ الجػػيس"ل زذ يقػػكؿ: [74?ابلقههؿة]
َكةَ }"تعػػالى:  ـه ْا الهه ههالةَ َوآدُهه ْا الىه هه ًُ رِي

َ
يقػػكؿ: كاأللػػؼ كالػػفـ فػػي )ال ػػفة(  [110?ابلقههؿة] {َوأ

َْؾُتُى اهِْْٕضَن }: سػبحاي،كفي قكل،  ل(2)"ك)الزكاة( لمجيس كقيػؿ:  ": اإلمػاـ يقػكؿ [51?ابلقؿة] {ُثىه اَِّته
 . (3)"األلؼ كالفـ لممعهكد

 :التعريف بالم اف إلى معرفة

 السػػامع ذهػػف فػػي زحضػػار  زلػػى طريػػؽ لممػػتكمـ لػػيس أليػػ، يكػػكف  باإلضػػافل التعريػػؼ زف    
ُُ وَ } :تعالى قكل، في كما اإليجاز في رزبل زلي، يق د: ام مي،ل ا  ر ٍه

َ
ة خ ًه َ ِ  َخجْؽُ  قَةمَ  ل ْهُ  اَّلله ُٔ  يَْؽ

وَيُِْ  يَُسٍُْْنَ  ََكُدوا  كقػد ت ػريؼل بعػد  ما ت ريؼ سبحاي، اهلل زلى فاإلضافل [19 ?اجلٌ] {بِلًَؽا َٔ
ةره  َّل }: سػبحاي، كقكلػ، ال ػيق فعؿ عمى الحث تفيد ٌَ ةٌ  دُ ة َواِدَ َِ َدِ َْ ِ لُْدٌ  َوَّل  ث ْْ ِ  َلُ  َم َدِه َْ ِ  ?قهؿةابل] {ث

 عػػدـ عمػػى كحانػػا لهػػال اسػػتعطافنا زليهػػا الكلػػد اضػػاؼ المضػػارة عػػف المػػراة يهػػى لمػػا فإيػػ، ل [233
ٍكليكده  كى : }كمام، المضارة لىًد ً  لى،ي  مى ػار    : }كقكل، ل كي ير اإلماـ زلى المضارة قكل،:(4){ًبكى  كاًلػدىةه  تيضى
لىًدها  ل الكلد عف الٌدرٌ  بميع المكلكد اب عمى اضررن  الكالدة  تد ؿ  : احدهما: معيييف يحتمؿ"{ ًبكى
 بايتزاعػػ، اك اجػػرةل زيػػر مػػف كرهنػػا با سترضػػاع الكالػػدة عمػػى ضػػررنا الكلػػد  اب يػػد ؿ  : كالاػػايي
ٍكليكده  كى : }كرهنال كقكل، ميها لىًد ً  لى،ي  مى  َوَيهة}الحؽ سػبحاي،: كفي قكؿ .(5)"الكجهيف هذيف يحتمؿ{ ًبكى
نْ  جِلَْفٍف  ََكنَ 

َ
ْ أ ًُ ِ  بِإِذْنِ  إِّله  َت َت اًل  لَِذةثًة اَّلله ٌْ  ُمَؤصه َْاَب  يُؿِدْ  َوَي جَْية زَ ة ٍُْؤدُِِ  اد  َّ ٌْ  ِيَْ َْاَب  يُهؿِدْ  َوَيه  زَه

ة ٍُْؤدُِِ  اآْلِػَؿةِ  َّ ََْضـِي ِيَْ ٌَ  وََق ةلِؿِي  قػدر ههيػا اهلل  اإلمػاـ: "زذف يكضػح [145 ?ًٔهؿان آل] {النه
ػػؤىج فن {  }ًكتابنػا}لممػػؤمييفل  ت ػجيع ا يػػل كفػي ل اهلل ههؽَ }: كقكلػ، لمتأكيػػد يجػيق كمامػػ، مؤٌقتنػال{ مي ْٔ  َو
َٓ }و [101?ابلقؿة] {اَّللِ  لِذةَب }و [122?اهجّكةء] {اَّللِ  ٌْ  رسَْلَحٍ }و [88?اجلًّن] {اَّللِ  ُوَْ  {َرّبَِك  ِي

ـاءً }و [28?اْلرساء] ٌْ  َص { اٍ ً ػرىةً  اىػكابى }ك .كالػٌذكر الوييمػل{ الػدفٍييا اىػكابى .}[36?اجلّجهأ] {َرّبِهَك  ِيه
ٌيمػا. ا  ػرة اكاب مريدك{ الٌ اًكًريفى }  ب كاألجرل كالمراد الموفرة : كقيػؿ لمتأكيػدل جػزاأهـ كعػد كػٌرر كا 

 .(6)"الٌداريف اكاب مف لهـ يجمع لما

                                                           

 (182/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (33/ 2) جالم در السابؽ (2) 
 (155/ 1) ج  يفس،الم در  (3)
 (212 -211ك مكسىل   اأص التراكيب دارسل تحميميل لمساأؿ عمـ المعايي )ص ييظر: محمد اب (4)
 (329/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
 (439/ 1) ج الم در السابؽ (6)
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 التنكيرثانًيا: 
 عمػػػـ قضػػػايا فػػػي ييػػػدرج كالػػػذم البفزػػػلل فػػػي الهامػػػل القضػػػايا التيكيػػػر احػػػد مكضػػػكعزف     

 يمكف   معيى مف يحتكي، لما ارجحيل يكرة الكممل ك ست داـ مميزة بفزيل ي، ازراضكف المعايي
 اهلل قػكؿ فػي تعريفػ، عمػى زليػ، المسػيد تيكيػر القرآيػي الػيظـ آاػر هيػا بػالتعريؼل كمػف التعبير عيػ،

ٌْ  رَُصٌن  وََصةءَ }: مافن  تعالى قَْص  ِي
َ
ََحِ  أ ِؽي ًَ ْ  مػف كاحػد بهػال ديػرا اليكرة زف [20 ?اهقىه] {يَْكَع  ال

 كلكػف الرجػؿل تعيػيف هيػا المػراد فمػيس الفػردل هػذا تعيػيف يػراد   مػا عيد بهال كيؤتى الجيسل افراد
  .بالقتؿ عمي، ا أتمار يبأ مكسى زلى ي ؿ اف هيا يراد

ٍتبػػل اسػػبؽ التيكيػػر اف جيػػي ابػػف يػػذكر      طارأنػػا كػػاف لمػػا التعريػػؼ اف ككمػػا التعريػػؼل مػػف ري
 مف يككف كقد ل (1)كيحك  كالجاريل الوفـ في التعريؼ كفـ ب، لفظ زيادة زلى جاحتا التيكير عمى
ذا ال ػػيكعل زرادة داأمػػان  معػػ، كتػػػذكر التعريػػؼ مػػف د لػػل اكسػػػع ايػػ، التيكيػػر سػػبؽ د لػػل  تكػػػررت كا 
 مػػف فهػػي اجمػػى المعرفػػل افٌ  ظػػاف يظػػف المعرفػػلل "كقػػد عكػػس عمػػى جديػػد معيػػى عمػػى دلػػت اليكػػرة
 لمطريػؽ بسػمكؾ لػيس ا يضػاح سػمكؾ كافٌ   ميؽ مكاطف في اإلبهاـ افٌ  عمي، ىكي ف اكلىل اليكرة

 مطػامح اف ذلػؾ كعمل الت ييدل  أيهما مف المذيف كالذـ كالمدح كالكعيد الكعد مكارد في ا  ك ن 
 زلػى مطالعهػا مػف الػذهف يتقػاذؼ األ ػ اص متكارة كاليكرة المكاردل بتعدد الم ادر متعددة الفكر

 سعل ل كتأمؿ(2)ف امل" لها اليفس في فيح ؿ زاربها زلى ميسمها مف بالب يرة اكييظره مواربها
ىْ }: تعػالى قكلػ، فػي( حيػاة)لفظل في التيكير مدلكؿ ُّ ْظَؿَص  َوتَلَِضَؽجه

َ
 ?ابلقهؿة] { َظَيهةةٍ  لََعَ  اجلهةِس  أ

وِ   يَة َظَيةةٌ  اهْقَِىةِص  ِِف  َوهَُسىْ }: سبحاي، كقكل، [96
ُ
بْلَةبِ  أ

َ
َٕ  اْْل  ل [179 ?ابلقؿة] {َتذهُقْنَ  وهُسىْ هَ

 المعتػػدم مػػف الق ػػاص زقامػػل اف كذلػػؾ الحيػػاةل  ػػكر كػػؿ لت ػػمؿ ل ميكػػرة جػػاقت( حيػػاة) فكممػػل
 يمفػت ممػا اف الجرجػايي فػي د أػؿ اإلعجػاز القػاهر اإلمػاـ عبػد ل يػذكر(3)كمػ، لممجتمع حياة فيها

: تعػػػالى قكلػػػ، ذلػػػؾل ماػػػؿ زلػػػى ييظػػػر كممػػػا: سػػػبحاي، قكليػػػ، فػػػي التيكيػػػر ا يتبػػػا  كيسػػػترعي اليظػػػرل
ىْ } ُّ ْظَؿَص  َوتَلَِضَؽجه

َ
 كجدت حسؾل كاذكيت يفسؾ راجعت ايت زذا [96 ?ابلقؿة] {َظَيةةٍ  لََعَ  اجلهةِس  أ

 يقػادر    مكقػع كلطػؼ كركعػل حسػينا ل"الحيػاة عمػى: "يقػؿ كلـ ل"حياة عمى: "قيؿ كاف التيكير لهذا
 فػػي كالسػػبب  ففهمػػال زلػػى كاأليػػس األريحيػػل عػػف رجكت ػػ التعريػػؼل مػػع ذلػػؾ تعػػدـ كتجػػدؾ قػػدر ل
 ز  عميػػ، يحػػرص   ايػػ، كذلػػؾ ا ػػمهال مػػف الحيػػاة   الحيػػاة مػػف ا زديػػاد عمػػى المعيػػى اف ذلػػؾ

                                                           

 (82/ 3ابف جييل ال  اأص ) جييظر:  (1)
 (155الرفاعيل اساليب بفزيل )ص (2) 
 (10/ 2ز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) جالعمكمل الطرا (3)
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زذا كػػاف كػػذلؾل زيرهػػال  عمػػى ك  الحيػػاة عمػػى الحػػرص ميػػ، ي ػػح فػػف لمحيػػاة العػػادـ فأمػػا الحػػيل
مػػا عا ػػكال عمػػى اف يػػزدادكا زلػػى حيػػاتهـ  كلػػك عا ػػكا {كلتجػػديهـ احػػرص اليػػاس} ػػار كأيػػ، قيػػؿ: 

لىتىًجػػدىي هيـٍ } ل كيقػػكؿ اإلمػػاـ:"(1)فػػي ماضػػي الكقػػت كراهيػػ،ل حيػػاة فػػي الػػذم يسػػتقبؿ  لمقسػػـل الػػفـ{ كى
 ههيػػال اػػاف مفعػػكؿ{ اىٍحػػرىصى : }كقكلػػ، مفعػػكليفل يقتضػػي كهػػك لتمفيػػٌيهـل: ام لتجػػدٌيهـل كاهلل: تقػػدير 
ا الرجػػؿ كجػػدت: كقكلػػؾ  ا ػػرككا الػػذيف كمػػف: التقػػدير فػػي التمٌيػػيل كتجعػػؿ  ػػٌدة :كالحػػرص . ػػالحن
 يػكدٌ  مػف اليػاس مػف افٌ  ليتبػٌيف قٌ ػل زلػى قٌ ػل مف العدكؿ كقع كأٌي، سيلل الؼ يعٌمر اف يكدٌ  مف
لىتىًجػدىي هيـٍ : }تعػالى قكلػ،: كلميكعيػل .(2)"ميهـ احرص اليهكد فإفٌ  ذلؾ كمع سيل الؼ عمر  اىٍحػرىصى  كى
مىى الي اسً  يىا عى  احرص لتجديهـ: "قيؿ كأي، الزاأدةل الحياة كهك م  كص الحياة مف يكع: ام{ ةو حى
ف الياس  فػي"  الحيػاةً "  اما تيكير .(3)الماضي في حياتهـ زلى يزدادكا اف عمى عا كا ما عا كا كا 
وِ   يَة َظَيةةٌ  اهْقَِىةِص  ِِف  َوهَُسىْ }: سػبحاي، قكًل، في تيكيريها ا يل هذ 

ُ
بْلَةِب  أ

َ
وهُسىْ هَ  اْْل  {َتذهُقهْنَ  َٕ

 المعيػػى لػػيس افٍ  التعريػػؼ يحسػػف لػػـ كافٍ  التيكيػػر حسػػف فػػي السػػبب افى  كذلػػؾى  ل [179 ?ابلقههؿة]
ػػا ايػػ، عمػػى كلكػػفٍ  هاليفسػػ الحيػػاة عمػػى  عػػف بػػذلؾ ارتػػدعى  قيتًػػؿى  قىتىػػؿى  ًزذا ايػػ، مػػـع ًزذا اإًليسػػاف كػػافى  لم 
ـى  القىٍتػػؿً  ػػًم ػػاصً  مسػػتفادة الكقػػت مسػػتأيؼ فػػي ،مػػبقت المهمػػكـ هػػذا حيػػاة  ػػارت  ػػاحبي،ل فىسى  بالًق ى
ًييى  قد كأي ، ك ار   .بالًق اص ام ب،  عمر  باقي في حى

ـٍ }يكضح اإلماـ: "     لىكي يػاةه  اٍلًق اصً  ًفي كى  ألٌيػ، ا جػاؿ  ا تػراـ ميػع بالحيػاة المػراد لػيس{ حى
نْ  جِلَْفٍف  َكنَ  َوية} :تعػالى لقكلػ، محاؿ

َ
هَْت  أ ًُ  ّل}: كلقكلػ، ل[145?ًٔهؿان آل] {اَّللِ  بِهإِذْنِ  إِّلّ  َت

ْا ٌَ  دَُسٍُْ ِي ْا َزَفُؿوا ََكَّله ُ ِّىْ  َوقةل ِ ْاٍ ْا إِذا ِْلِْػه ُبه رِْض  ِِف  َْضَ
َ
 المػراد لكػفٌ  ل[156?ًٔهؿان آل] {اْْل

 بعػػػد الوكاأػػؿ مػػػف بػػاألمف الػػدييا فػػػي الحيػػاة كتهيأػػػل اليػػارل مػػف بالٌيجػػػاة الممػػات بعػػػد الحيػػاة طيػػب
 بيػػكر القمػػب حيػػاة اك بالق ػػاصل  عممػػكا زذا الػػدماق سػػفؾ مػػىع المقػػدميف مػػف كاألمػػف الق ػػاصل

ـ"  يكػػػكفى  حتػػػى ارتػػػداعه  يكػػػكفي    ايػػػ، كهػػػك آ ػػػري  كامػػػره  .(4)"اهلل حػػػدكد عػػػف ا تٌقػػػاق رادةه  هػػػ  لػػػيس ل كاً 
ـف  عػدك"  كل، ًز ٌ  الدييا في ًزيسافه  يككفى    اف بكاجبو  ذا ل الًق ػاصً   ػكؼي  يردىعيػ، اػـ بقتمػ، يىهيػ  لػـ كاً 
ػػػف ذلػػػؾ يىًجػػػبٍ  ـ   لػػػـ فمى ـ   ذلػػػؾ فكيفػػػيى  بقتًمػػػ، ًزيسػػػافه  يىهيػػػ ػػػف هػػػك لػػػيس الق ػػػاصً  ل ػػػكؼً  الهػػػ يًػػػيى  مم   حى

ذا بالق ػػاصل  اف كجػػبى  كمػػا"  الحيػػاةي "  يقػػاؿى  ك "  حيػػاةه "  يقػػاؿى  اف كجػػبى  فقػػد ال  ػػكصي  د ػػؿى  كاً 

                                                           

 (288/ 1عبد القادر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز ت  اكر ) جييظر: (1) 
 (236/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (2) 
 (93/ 1ال عيدمل بويل اإليضاح لتم يص المفتاح في عمـك البفزل ) جييظر:  (3)
 (282/ 1د القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعب (4)
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ٌْ  َيُْؿجُ }: تعػالى قكًلػ، في"  ال فاقي "  يقاؿي  ك  ل" فاقه "  يقاؿى  ة ِي َّ ِ ٍْ ُُ اٌب  ُب َ ُُ  رُلَْذوٌِف  ََ اٍُه َْ ْ ل
َ
 ذِيهُِ  خ

َهةِس  ِمَفةءٌ  ٍٍ  آَليَحً  َذلَِك  ِِف  إِنه  لِو ْْ ُؿونَ  هَِق   .لمجميع  فاقن  يكف لـ حيثي  [69 ?اجلعن] {َحَذَفمه

 :أغراض التنكير

 التعظيم: -1

نِ  }?يقكؿ الحػؽ سػبحاي،    
َ
ىْ  اْظُسىْ  َوأ ُّ ََ ة ثَحْ ًَ ِ َل  ث ـَ ٍْ

َ
ُ  خ ىْ  ْٓ دَتهجِه َوَّل  اَّلله ُِ اَء َْ ه ِْ

َ
ىْ  أ ُِ نْ  َواْظهَؾْر

َ
 أ

ٌْ  َحْفذَُِْكَ  ِْٕي  َخ َل  َية َب ـَ ٍْ
َ
ُ  خ ْْا إحَِلَْك فَإِنْ  اَّلله هه َْ وَىْ  دَ ْٔ ة فَة ًَ جه

َ
ُ  يُؿِيؽُ  خ نْ  اَّلله

َ
ىْ  أ ُّ ِْٕي  يُِىيَج ِّىْ  ثَِج ِ  ِإَونه  ُذٍُْب

ٌَ  َلسِهههًيا رنا زلػػػى التعظػػػيـ فػػػي اإلمػػػاـ م ػػػي يكضػػػح [49 ?اهًةاهههؽة] { هََفةِقهههُقْنَ  اجلههههةِس  ِيههه
 الػػدييا فػػي ببعضػػها ي ػػيبهـ: كقيػػؿ  ػػملل الػػبعض: كقيػػؿ بكٌمهػػال: ام{: ذيييػػكًبًهـٍ  بًػػبىٍعضً }"التيكيػػر:
 عػػزاأمهـ حسػػب عمػػى لػػ، زايػػل   الكػػؿٌ  افٌ  ليبػػٌيف الػػبعض ذكػػر زٌيمػػا: كقيػػؿ العقبػػىل فػػي كببعضػػها
ِ  ُقجَْعةنَ } سػبحاي،: قكلػ، التيكيػر  ػكاهد مفك  ل(1) "كيٌياتهـ ى ياَّله رْسَ

َ
ِ  أ جِْؽه َٕ ِ ٌَ  حَلْهاًل  ث ْكهِضؽِ  ِيه ًَ ْ  ال

ْكِضؽِ  إَِل  احْلََؿامِ  ًَ ْ قَْص  ال
َ
ِي اْْل َلُ  ثَةَرْكََة اَّله ْْ ُُ  َظ ٌْ  هُُِنِيَ ُُ  آيَةدََِة ِي َْ  إٍِه ُِ  ُٓ ي ًِ  [1 ?اْلرساء] {ابْلَِىيُ  الكه

 يكػػرة كػػاف كلػػـ الميػػؿ رذكػػ معيػػى فمػػا بالميػػؿ ز  يكػػكف   اإلسػػراق اف ا يػػل هػػذ  لطػػاأؼ مػػفزف "
{ كرد: الجػػكاب  ( لػػيفن )  بعػػض فػػي بػػ، اسػػرل كايػػ، اإلسػػراق مػػدة تقميػػؿ لد لػػل التيكيػػرل بمفػػظ }لػػيفن

البعضػيلل  معيػى عمػى دؿ قػد فيػ، التيكيػر اف كذلػؾ ليمػل  اربعػيف مسػيرة ال ػاـ زلػى مكل مف الميؿ
 قكل، مع كقفيا كلك ل(2)"يكمنا كل عف ال اـ مسيرة اربعيفمع تعظيـ مكايل هذ  الرحمل حيث تبعد م

ىْ }سبحاي،:  ُِ ُ ىْ  يُبَرّشِ ُّ ُُ  ثِؿسَْلَحٍ  َرب  َْانٍ  ِيَْ ًْ َهةٍت  َورِ ىْ  وََص ُّ َ ة ل َّ  اف لكجديا [21 ?اتلْبح] {ُيقِيىٌ  ٍَِٕيىٌ  ذِي
 كت ػكر الكا ػفيف ك ػؼ فػكؽ ايهػا: كالمعيى لمتعظيـل( كالجيات كالرضكاف الرحمل) في التيكير

 !.سبحاي، اهلل مف الب ارة سياؽ في ذلؾ كؿ جاق كيؼ ؿكتأم المت كريفل
 :التكثير -2

ف إلبفنل ل، زف: "كقكلهـ     ا ل، كا  ْا: }سػبحاي، قكل، في التيكيرك . الكارة يريدكف" لويمن ُ  إِنه  قَهةل
ْصًؿا جَلَة

َ
ؿاف] {َْل ثُ  ِإَونْ }: تعالى كقكل، جميعنال كالتكاير لمتعظيـ جاق ل كقد [113 ?أْل  ْكَ يَُسهّؾِ
ثَْخ  َذَقؽْ  ٌْ  رُُقٌن  ُلّؾِ  طكيملل كاعمار عظاـل كآياتل كاير عدد ذكك رسؿ: ام [4 ?فةَؿ] {َرجْوَِك  ِي
 لمتف ػػيـ التكايػػر معيػػى فػػي كهػػك يػػد ؿ تعريػػؼل زلػػى يحتػػاج   ايػػ، لكارتػػ، كالمعيػػى .ذلػػؾ كيحػػك

ال يقكؿ اإلماـ فيما يركم عف ابف كالتعظيـ ْخ }: قكل، الحؽ سبحاي، في عٌباس ايضن ًَ وِ  َية َجْفٌف  َٔ
                                                           

 (569/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (130/ 2البيضاكمل تفسير ايكار التيزيؿ كاسرار التأكيؿ ) ج (2)
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َيْخ  َؿتْ  قَؽه ػه
َ
ًممىػتٍ }" [5 ?اّلٍفُةر] {َوأ ػرىتٍ  قىػد مىتٍ  مػا يىٍفػسه  عى  اك  يػر مػف عممػت مػا": يقػكؿ{ كىاى  

ف  ػيقل اكزارهػـ مػف يػيقص اف زيػر مف ب، عمؿ مف اكزار ماؿ عمي، كاف  ر ا كاف فإف  ٌرل  كا 
 كبػػػٌيفل (1)" ػػػيق اجػػػكرهـ مػػػف يػػػتقصي اف زيػػػر مػػػف بػػػ، يعمػػػؿ مػػػف اجػػػر ماػػػؿ لػػػ، كػػػاف  يػػػرنا كػػػاف

 الكاحػػدل عمػػى داؿ األ ػػؿ فػػي كهػػك يكػػرةل ا سػػـ يكػػكف كيػػؼ زذ التكايػػرل د لػػل كجػػ، الزم  ػػرم
ْخ } ?تعالى قكل، كساؽ!  . لمتكاير مفيدان  ًَ وِ َيْخ  َية َجْفٌف  َٔ َؿتْ  قَؽه ػه

َ
 في كمامها [.5 ?اّلٍفُةر] {َوأ

ههْخ  }: سػػبحاي، قكلػػ، ًَ وِ هه َيههة َجْفههٌف  َٔ ْظَْضَ
َ
 مػػا تعمػػـ يفػػس كػػؿ: قمػػت "فػػإف [14 ?اتلمههْيؿ] {تْ أ

 قكلػ، معيػى فمػا. كاحػدة يفػس   امحضػرن   يػر مػف عممػت مػا يفػس كػؿ تجػد يكـ كقكل، احضرتل
 .(2)عي،" بعكس فيما اإلفراط ب، يق دكف الذم كفمهـ عكس مف هك: قمت يفس  عممت

  بيان النوعية: -3

ُ  َػَذىَ }سػبحاي،: قكل، في كما كرةلالي ايكاع مف يكع زلى التيكير ي ير ام     ِّىْ  لََعَ  اَّلله ِ هْب
 قُوُ

ِّىْ  َولََعَ  ِٕ ًْ ثَْىةرِِِىْ  َولََعَ  َق
َ
ىْ  ِغَنةَوةٌ  خ ُّ َ َؾاٌب  َول يىٌ  َٔ ِْ مػى}" اإلمػاـ: يبػيف [7 ?ابلقؿة] {َٔ  سىػٍمًعًهـٍ  كىعى

مػػى  باسػػـ ال ػػيق تسػػٌمي العػػرب زذ العيػػكفل كباألب ػػار األذفل بالسػػمع  اراد{ ًز ػػاكىةه  اىٍب ػػاًرًهـٍ  كىعى
ٌيمػا ميػ،ل قريبنػا كػاف زذا ال يق  المضػاؼ جمػع مػف العػرب تكتفػي ألفٌ  اسػماعهـ  عمػى: يقػؿ لػـ كا 
 ل(3)"ا  تيػار رؤيػل   ا عتبػار رؤيػل تميػع الو ػاكة كهػذ " زطػاق(: "ز ػاكة)زليػ،ل المضاؼ بجمع
 التعػامي زطػاق كهػك ليتعارف، اليػاس ما زير األزطيل مف يكعنا اب ارهـ عمى اف التيكير كمعيى
 .اهلل آيات عف

 :التيديد -4

ٌْ } اإلماـ زلى التيكير بورض التهديػد فػي قكلػ، سػبحاي،: ي ير     ْْهُ  َوهَ َه ًَ ثًَؽا َحَذ
َ
ة خ ًَ ِ َيْخ  ث  قَهؽه

ِّىْ  يْههِؽي
َ
ُ  خ وِههيىٌ  َواَّلله ًِيَ  َٔ ِ ههةل ْه ا بقكلػػ، [95 ?ابلقههؿة] { ثِةه ًمػػيـه  كىاهللي }": مكضػػحن  ىعمػػ{ ًبالظٌػػاًلًميفى  عى

ًمػػػيـه  }كىالم ػػػ،ي  مػػػيهـ كيقبمػػػكف الميػػػافقكف يقكلػػػ، مػػػا يسػػػمع مػػػف "كفػػػيكـ.(4)"التهديػػػد { عى  :يعيػػػي ًبالظ ػػػاًلًميفى
ًمػػيـه : يعيػػي لهػػـل كعيػػد كهػػذا بالميػػافقيف  سػػبحاي،: قكلػػ، فػػي التيكيػػر ركعػػل ل كتتضػػح(5)بعقػػكبتهـ" عى

ةٍب  لََعَ  ِإَوٍهة} َِ  قػدريا كمػا ام: كالمعيػى يكػرةل( ذهػاب) لفكممػ ل [18 ?اهًؤيَهْن] {هََقةدُِرونَ  ثُِِ  َذ

                                                           

 (693/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (709/ 4الزم  رمل تفسير الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج(2) 
 (108/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (202/ 1) ج الم در السابؽ (4)
 (63/ 2السمرقيدمل تفسير بحر العمـك ) ج (5)
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 كممػػل فػػي التيكيػػر كلهػػذا الكجػػك ل مػػف بكجػػ، بػػ، يػػذهب اف عمػػى قػػادركف فػػيحف المػػاق زيػػزاؿ عمػػى
 زذهاب، عمى سبحاي، قدرت، مف عمي، يدؿ لما  ديد تهديد هذا كفي ي فىل   مكقع حسف( ذهاب)

ي ػا مكا ػيهـل كتهمؾ بالعطش الياس يهمؾ حتى كتوكير  مػى "كىاً   اك باإًلفسػاد ززالتػ، عمػى بًػ،ً  ذىهػابو  عى
كفى . اسػػتيباط، يتعػػذر بحيػػث التعميػػؽ اك الت ػػعيد  تيكيػػر كفػػي زيزالػػ،ل عمػػى قػػادريف كيػػا كمػػا لىقػػاًدري
 .(1) ب، اإًليعاد في كمبالول طرق، كارة زلى زيماق ذىهابو 

 :التقبي  -5

ْرِ  ِِف  ُحََْفغُ  يَْْمَ } يقكؿ الحػؽ سػبحاي،:     ْضؿِِييَ  رُشُ َوًَنْ  الى  ًُ ْ  [102 ?َهُ] { ُزرْقًهة يََْْيهِؾٍ  ال
ٍرقػػان }اإلمػػاـ: "يػذكر   قػػبح بػػ، اراد: قيػػؿ. كهبػػل زلػػى  ضػػرة عيييػػ، فػػي الػػذم كاألزرؽ ازرؽل جمػػع{ زي

 مػػف عييػا  تػزرؽٌ  العط ػاف فػإفٌ  العطػشل  ػٌدة: كقيػؿ العمػىل: كقيػؿ. اليظػر حػٌدة: كقيػؿ الميظػرل
ل (3)البيػػاض" كبقػػي الٌسػػكاد ذهػػب قػػد العمػػىل مػػف العيػػكف يض"بػػ ل(2)ال ػػدر" كحػػرارة العطػػشل  ػػٌدة

. بهػػا تت ػاقـ كالعػػرب العيػكفل زرؽ ام }زرقنػػا{: بقكلػ، المػراد: تػزرؽل كقيػػؿ ذهػػب زذا العػيف كسػكاد
 فإيػػ،  ػػا ص كاألزرؽ اب ػػارهـل  ػػ كص بالزرقػػل الكجػػ،ل كالمػػراد سػػكاد الزرقػػل مػػع يجتمػػع كقيػػؿ

 .(4)يكر  لما المتكقع ال اأؼ حاؿ  كهذ ال يقل يحك محدقا يككف ب ر  لضعؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (84/ 4أكيؿ ) جالبيضاكمل تفسير ايكار التيزيؿ كاسرار التييظر:  (1)
 (1204/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
 (229ابف الهاأـل التبياف في تفسير زريب القرآف )ص  (3)
 (384/ 13ييظر: الدم قي اليعماييل المباب في عمـك الكتاب )ج (4)
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 المبحث الرابع: التقديم والتأخير
يعد مبحث التقديـ كالتأ ير مف المباحث األساسػيل فػي عمػـ البفزػل  العربيػلل فهػك كاحػد 
مػػػف األركػػػاف التػػػي يقػػػكـ عميهػػػا عمػػػـ المعػػػاييل لمػػػا لػػػ،  مػػػف كايػػػؽ ال ػػػمل بق ػػػد المػػػتكمـل كحػػػاؿ 

التقػػديـ يمقػػى فيػػ، الكػػفـل كهػػي العيا ػػر التػػي يعيػػى بهػػا عمػػـ المعػػاييل ف الم اطػػبل كالمقػػاـ الػػذم
 فػإفل الذم يبحث فػي بيػاق الجمػؿل ك ػيازل العبػاراتل المميزة كالتأ ير مف مباحث عمـ المعايي

معيى الجممل ليس مجمكع معايي المفػردات التػي تتػألؼ ميهػال بػؿ ح ػيمل تركيػب هػذ  المفػردات 
ذلػؾ ألف المعيػى زيمػا يتكلػد فقػط مػف ترتيػب األلفػاظ   لوكيػل محػددةفي يمط معيفل حسػب قكاعػد 

فالتقػػػديـ كالتػػػأ ير احػػػد  لكالعبػػػاراتل كمعيػػػى هػػػذا اف لكػػػؿ تركيػػػب يظمػػػ، كترتيبػػػ،ل كمكاقػػػع الفاظػػػ،
اساليب البفزلل كهك د لل عمى التمكف في الف ػاحل كحسػف الت ػرؼ فػي الكػفـل ككضػع، فػي 

 تمؼ البفزيكف في عد  مف المجازل فميهـ مف عد  مي،  المكضع الذم يقتضي، المعيى حيث ا
ل كتػػأ ير مػػا رتبتيػػ، التقػػديـ كالفاعػػؿل يقػػؿ كػػؿ كاحػػد ميهمػػا قػػديـ مػػا رتبتػػ، التػػأ ير كػػالمفعكؿألف ت

عػػف رتبتػػ، كحقػػ،ل كمػػيهـ مػػف رال ايػػ، لػػيس مػػف المجػػاز  ألف المجػػاز يقػػؿ مػػا كضػػع لػػ، زلػػى مػػالـ 
البيػػافل ككايػػر مػػف الكممػػات لػػك قػػدمتها اك ا رتهػػا عػػف مقكمػػات البفزػػل ك مػػف  ل زيػػ،(1)يكضػػع لػػ،

تقػديـ المفػظ كتحكيمػ، مػف مكػاف فل اك ضػاع جمالػ، كركيقػ، لمها لتوير عميؾ المعيػى الػذم تريػدمح
ل ل   يكػكف جزافنػا كعبانػابتقػديـ المفػظ  كتحكيمػ، عػف مكايػ، كتويير المعيىل زلى آ ر يوير المعيى

اك يق د زليهػا المػتكمـل فيقػدـ مػا يريػد التيبيػ، عميػ، ات كزاييتـ كفؽ اسس كضكابط كازراض  بؿ
كمقتضػػى  ا لتفػػات زليػػ،ل فػػإذا قػػدـ كممػػل عمػػى ا ػػرل فمحكمػػل لوكيػػل كبفزيػػل تميػػؽ بالسػػياؽ العػػاـ

  .زذف فمكؿ كممل في مكضعها مف الجممل معيىل متقدمل كايت اك متأ رة الحاؿل

  :التقديم والتأخير في المغة واالصطالح

بحػػث عػػف معيػػى التقػػديـ كالتػػأ ير فػػي الموػػل كا  ػػطفحل يجػػد اف مػػادة ) قػػدـ ( عيػػد ال   
العػػيف يػػذكر: هػػػ( فػػي معجػػـ 175فالفراهيػػدم )تػػػ ل تػػؤدم معػػايي م تمفػػلل ذكرتهػػا المعػػاجـ العربيػػل

ِ } :السابقل في األمرل كمي، قكل، تعػالى :: امالقيدمىلل كالقىدىـ ٌَ  َوبرَّشِ ِي ْا اَّله َُ نه  آَي
َ
ىْ  أ ُّ َ  ِوهْؽقٍ  َؽمَ قَه ل

ِّىْ  َِْٔؽَ  ِ  ل: السػابقل فػي األمػرل كتقػدـ كقػدـالقػدـ كالقدمػل": ابػف ميظػكر يقػكؿل (2) [2 ?يْنف] {َرّب
ََههة َوهََقههؽْ }: سػػبحاي،كميػػ، قكلػػ،  ل كاسػػتأ ر كتػػأ رلكا رتػػ، فتػػأ ر لكقػػدـ كاسػػتقدـ : تقػػدـ ًْ وِ َٔ 

                                                           

 (97( ييظر: يكسؼ ابك العدكسل مد ؿ زلى البفزل العربيل ) ص1) 
 (5/122ال ميؿ بف احمد الفراهيدمل كتاب العيف ) جييظر:  (2) 
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ْكَذْقِؽِييَ  ًُ ْ ََة َوهََقؽْ  ِيَُْسىْ  ال ًْ وِ ػِ  َٔ
ْ
ْكَذأ ًُ ْ ٌَ ال فالتقػديـ كالتػأ ير فػي الموػل  ل(1) "[24 ?احلضؿ] {ؿِي
ل كيعيػػى الاػػايي بكضػػع ال ػػيق امػػاـ زيػػر ل كقػػد كػػاف  مفػػ، متياقضػػافل حيػػث يعيػػى األكؿ بكضػػع
كبػػالمعيى يفسػػ، ايتقػػؿ هػػذا المبحػػث مػػف الكضػػع الموػػكم زلػػى ل ال ػػيق  مػػؼ زيػػر  كقػػد كػػاف امامػػ،

تػأ ير ل ك ، التػأ ير لفضػؿ د لػل كتمػاـ معيػىحقػالد لل ا  ػطفحيلل زذ اعتػاد العػرب تقػديـ مػا 
عػػدها لعػػارض ل كذلػػؾ بجعػؿ المفػػظ فػي رتبػػل قبػؿ رتبتػػ، األ ػميل اك بمػا حقػػ، التقػديـ لموػػرض ذاتػ،

هػػ( : " كػأٌيهـ زي مػا يقػٌدمكف الػذم بيايػ، 180تػ  سيبكي،) كيقكؿل ل اك ضركرةل اك اهميلا ت اص
ف كايا جميعان    ."(2) ييًهٌماًيهـ كيىٍعًييايهـاهـ لهـ كهـ ببياي، ازيىل كا 

 : أىمية التقديم والتأخير

عمػػػػـ  ل كمػػػػف اهػػػػـ مباحػػػػثـ األاػػػػر فػػػػي ركعػػػػل األسػػػػمكب كبفزتػػػػ،متقػػػػديـ كالتػػػػأ ير عظػػػػيل
ل لكػي يبػرز مػا يكمػف ل الذم يبحث في بياق الجمؿل ك يازل العباراتل كيتأمػؿ التراكيػبالمعايي

رضػػكاف اهلل  –هػػػ ( اف السػػمؼ 911سػػيكطي )تػػػ كييقػػؿ ليػػا ال :كراقهػػا مػػف اسػػرار كمزايػػا بفزيػػل
اتضػح  ل فممػا عرفػكا ايهػا مػف بػاب التقػديـ كالتػأ يرقد ا كؿ عميهـ معيى بعػض ا يػات –عميهـ 
 .(3) مدلكلها

اسػػػتقر اليحػػػاة عمػػػى اف األ ػػػؿ فػػػي الجممػػػل العربيػػػل هػػػك اف يػػػأتي المبتػػػدا مقػػػدمنا كال بػػػر     
كاف  ؿ في الجممل الفعميل هكاف ياتي الفاعؿ كالفعؿلمؤ رنال كما عدا ذلؾ م الؼ لأل ؿل كاأل 

يمي المفعكؿ الفاعؿ كما عدا ذلـ م الؼ لأل ؿل فت رج الحا ت التي تحافظ فيهػا الجممػل عمػى 
لكجػػكد قاعػػدة معركفػػل تػػيص عمػػى اف مػػا جػػاق عمػػى  يسػػقها األ ػػمي مػػف الػػدرس البفزػػي كذلػػؾ

لتػي جػاقت محافظػل عمػى يسػقها الطبيعػي ا م،   يسػأؿ عػف سػبب،ل لهػذا تسػتبعد كػؿ الحػا ت ا
يترتػػب عمػػى الضػػابط السػػابؽ اف الكػػفـ عمػػى التقػػديـ ك عيػػد الكػػفـ عمػػى التقػػديـ كالتػػأ ير بفزينػػال 

كالتػأ ير بفزينػػا يجػػب اف يركػػز عمػػى الم الفػػل لميسػؽ األ ػػمي لمجممػػل العربيػػل ا سػػميل كالفعميػػلل 
ػا لممػتكمـ ب ػيازل الجممػ  ك  يممػؾ فيػ،  يػارنال ل بترتيػب اابػت كمحػدكدكتماؿ حا ت الكجػكب لزامن

حدكد القاعدة اليحكيل  رتباط، بال يعل اليحكيل كايف ال، عف المقا د  كهذا يقؼ بالتركيب عيد
  !.كالمقاماتل كبذلؾ  مك  مف مممح جمالي يد م، في الدرس البفزي

                                                           

 (12/466( ابف ميظكرل لساف العرب )ج1)
 (1/34سيبكي،ل الكتاب ) ج (2)

 (38/ 3ييظر: السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) ج(3) 
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ٌَ  إِنه  } الحؽ سبحاي،:في قكؿ  ِي ىْ  اَّله ُِ  ٌْ ٌَ  ُمْنفُِقَْن، ىْ َرّبِِّ  َػْنيَحِ  ِي ِي ىْ  َواَّله ِّىْ  ثِِيَةتِ  ُِ ِ  َرّب
ََُْن، ٌَ  يُْؤِي ِي ىْ  َواَّله ِّىْ  ُِ ِ  تػأ ير يقػكؿ اإلمػاـ :" كفػي [59 - 57 ?اهًؤيَهْن] { يرُْشِهُكْنَ  َّل  ثِهَؿّب
 تقػػٌدـ لمػػا ذلػػؾ كلػػك  بالسػػماعل كجػػكد  قبػػؿ بالعقػػؿ اإليمػػاف كجػػكد عمػػى دليػػؿ ال  ػػيل عػػف اإليمػػاف
 اإل ػػػفاؽ زابػػػات عػػػف ال ػػػرؾ يفػػػي تػػػأٌ ر فإٌيمػػػا با يػػػاتل اإليمػػػاف عمػػػى اهلل يل  ػػػ مػػػف اإل ػػػفاؽ
الكممػػل المكظفػػل فػػي ف .(1)كاإليمػػاف" ال  ػػيل ادعػػاأهـ بعػػد الكتػػاب اهػػؿ فػػي ال ػػرؾ لكجػػكد كاإليمػػاف

فإيما يككف ذلػؾ لوػرض مق ػكد كمبتوػى مػف كراق هػذا اك تأ رت سياؽ اليص القرآيي زذا قيٌدمت 
اك  مأل ػػػػياق مراتػػػػب فػػػػي التقػػػػديـ كالتػػػػأ يرل فميهػػػػا مػػػػا يكػػػػكف زمػػػػا بالتفاضػػػػؿلف لكالتػػػػأ ير التقػػػػديـ

 . (2) بعل اك عمى حسب ما يكجب، المعقكؿبا ستحقاؽل اك بالط

  : في كفـ العرب مف كجهيفتتضح اهميل التقديـ كالتأ ير 

يل الكػفـل ل ت هد لمعرب  بتمكيهـ في الف احلل كامتفكهـ يا ػاي، سمل بارزة في الكفـ األول:
ل اقػػل ب ػػفاق ل كايقيػاد  لهػػـ لقػػكة ممكػتهـ فيػػ،ل كفػػي معاييػ، كت ػرفهـ فيػػ، عمػػى حكػـ مػػا ي تاركيػػ،

  .اذهايهـل فهك عفمل مف عفمات سمك التفكير عيد العرب

ل كاسػع الت ػرؼل باب كاير الفكاأدل جػـ المحاسػف "اي، كما يقكؿ عبد القاهر الجرجايي:  الثاني:
اؿ يفتر لػؾ عػف بديعػ، ل كيفضػي بػؾ زلػى لطيفػ، ل ك  يػزاؿ تػرل  ػعرا يركقػؾ بعيد الوايل ل   يز 

ل راقؾ كلطؼ عيدؾ ل اف قدـ في،  يقمسمع، ل كيمطؼ لديؾ مكقع، ل اـ تيظر فتجد سبب اف 
ُْٕجهؽُ  إِيههةكَ } الحػؽ سػبحاي،: فػي قػكؿفل (3)"كحكؿ المفظ عػف مكػاف زلػى مكػاف   {نَْكهَذِٕيُ  ِإَويههةكَ  َج

ٌيػػػاؾى  يىٍعبيػػػدي  ًزٌيػػػاؾى } يبػػػيف اإلمػػػاـ:" [5 ?اهفةحتهههح]  قػػػٌدـ فمٌمػػػا كيسػػػتعييؾل يعبػػػدؾ: تقػػػدير { يىٍسػػػتىًعيفي  كىاً 
زف تقػػديـ  ل(4)ضػػربت"[ زٌيػػا : ]قػػكلهـ ماالػػ، كػػذلؾل قيػػؿ العبػػادة ذكػػر مػػف اهػػـٌ  ذكػػر   لكػػكف الضػػمير

يكػػكف  ل لػػ، اسػػباب عديػػدة يقتضػػيها المقػػاـل كسػػياؽ الكػػفـل فالتقػػديـاأللفػػاظ بعضػػها عمػػى بعػػض
فما كايت بػ، عيايتػؾ اكبػر قدمتػ، فػي الكػفـ. كالعيايػل بالمفظػل    لكلمت  يص لمعيايل كا هتماـ

تككف مف حيػث ايهػا لفظػل معييػلل بػؿ قػد تكػكف العيايػل بحسػب مقتضػى الحػاؿ. كلػذا يػرل القػرآف 
ل رضيقػػدـ لفظػػل مػػرة ل كيؤ رهػػا مػػرة ا ػػرل عمػػى حسػػب المقػػاـ. فيػػرا  مػػافن يقػػدـ السػػماق عمػػى األ

اإليػسل كمػرة ل كمرة يقدـ الجف عمى كمرة يقدـ اإليس عمى الجفل كمرة يقدـ األرض عمى السماق

                                                           

 (1268/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج( عبد القاهر الجرجاييل 1)
 (90ل ص1يكطيل األ با  كاليظاأر في اليحك )مج:ييظر: الس (2)
 (106عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجازل ) ص  (3)

 (102/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(4) 
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ل كمرة يقدـ اليفػع عمػى الضػرل كػؿ ذلػؾ بحسػب مػا يقتضػي، الكػفـ كسػياؽ يقدـ الضر عمى اليفع
، قػدـ فػإذا اردت اف تبػيف اسػباب هػذا التقػديـ اك ذاؾ ل فإيػ،   ي ػح ا كتفػاق بػالقكؿ زيػ التعبيػرل

 .هذ  الكمـ لمعيايل بها كا هتماـ ل دكف تبييف مكاطف هذ  العيايل كسبب هذا التقديـ
ُ  َخَفة} سػبحاي،: قكلػ، اإلمػاـ يػذكر       ذٍَِْخ  لِىَ  َخََْك  اَّلله

َ
ىْ  أ ُّ َ َ  َظته  ل ٌَ  لَهَك  يَتََجيه ِيه ْا اَّله  َوهَؽقُ

ْٕوَىَ   لػـ اهلل رحمػؾ: كقكلػؾ العتػاب لتمطيػؼ العفػك قػٌدـ زٌيمػافيبػيف :" [43 ?اتلْبهح]  {اهَْلذِبِهيَ  َوَت
 زليػػ، لممعتػػذريف الٌت مٌػػؼ فػػي اذف كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى الٌيبػػيٌ  كػػاف. فعمػػت لػػـ اهلل كعافػػاؾ فعمػػتل
 ككػػاف احػػكالهـل مػف بالظٌػػاهر امعتبػػرن  كالكػاذبيف الٌ ػػادقيف بػػيف كتمييػز تاٌبػػت زيػػر مػف الفػػكر عمػى
َذنْ }: لقكلػ، اجػاأزن  لػ، ذلؾ

ْ
ٌْ  فَأ ًَ ِ ىْ  ِمهبَْخ  ل ُّ  كتػرؾ الٌر  ػل سػبيؿ سػمؾ اٌيػ، ز ٌ  [62?اجلّهْر] {ِيهَْ

زف القػرآف ل (1) "كاحػكط احسػف لكػاف ذلػؾ زيػر فعػؿ لػك اٌيػ، ل، كبٌيف عمي، ذلؾ اهلل فأيكر ا حتياط
لمتقػديـ  يػرل ابػف اليقيػب افك ل بػيظـ عجيػبالكريـ دقيؽ في كضع األلفاظ كر فها بجيػب بعػض 

مػػا اف  للزيػػادة فػػي المعيػػىل اك   يكػػكف كػػذلؾا : " زمػػا اف يكػػكف مكجبنػػبػػع هػػيكالتػػأ ير اقسػػاـ ار  كا 
اػػـ يف ػػؿ .  (2)يكػػكف مػػا قػػدـ األكلػػى بػػ، التقػػديـل اك األكلػػى بػػ، التػػأ يرل اك يتكافػػأ األمػػراف فيػػ، "

التقػديـ ادؿ عمػى قػدرة ال ػالؽ مػف  :ا مكجبػلا مؤديػلل كامػكرن كقد جعؿ لػ، اسػبابن ل القكؿ في كؿ قسـ
اف يككف المتقدـ اكاػر  -كالسببيل (اف يككف لممتقدـ تأاير في كجكد المتأ ر= ) العمل  -ر التأ ي
اف يكػكف متقػدما ألجػؿ كػفـ  -ف يككف المتقدـ في الكجكد بالذاتا ا = )األكار عمى األقؿ(كجكدن 
جع ف التقػػديـ رعايػػل لمسػػاف يكػػك  -اف يكػػكف التقػػديـ لفهتمػػاـ  -دـ = )مياسػػبل السػػياؽ المتقػػدـ (تقػػ

 .(3)()الفا مل
ُُ  ُمَْى  اهِْمَذةِب  ِِف  َواذُْلؿْ } يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،:      ?مؿيى] { ٍَبِيًّة رَُقًّْل  َوَننَ  رُلْوًَىة ََكنَ  إٍِه
ػا "}كػافى  كفي هذ  يكار اإلماـ القكؿ: [51  كضػفلل كالوػرؽل القتػؿ مػف زٌيػا  اهلل لت مػيص{ ميٍ مى ن

 اٌيػ،: كمعيػا  ا مل يظػـ  عتبػار كالتػأ يرل التقػديـ عمػى{ يىًبي ػا رىسيػك ن } القبطػٌيل ك كجيايػل فرعكفل
"  يبينا كاف ُذىُ  َوهََقؽْ } ل كفي مام، قكؿ الحؽ سبحاي،:(4)مرسفن ًْ وِ َٔ  ٌَ ِي جِْخ  ِِف  ِيَُْسىْ  اْخَذَؽْوا اَّله  الكه
ََة هىْ  َذُقوْ ُّ َ ْا ل  الػٌذؿٌ  عمػى متباعػديف{ يفى  اًسػأً }يقػكؿ اإلمػاـ:  [65 ?ابلقهؿة] {َػةِقههِيَ  قِهَؿَدةً  ُلٍُْه

 رؤكس لكفػػػؽ كالتػػػأ ير التقػػػديـ لكػػػف  اسػػػألل قػػردة :يقػػػاؿ كا   قػػػردةل  اسػػػأيف: كتقػػػدير  كالٌ ػػوارل

                                                           

 (772/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (167ير ابف اليقيب ) صابف اليقيبل مقدمل تفس(2) 
 ( 171  - 169) ص  الم در السابؽ(3) 
 (272/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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ٌْ } سبحاي،: ،في قكلف .(1)ا م" ِٓ  َوَي ُِ َ  يُ وهَهَِك  َوالؿهُقَْل  اَّلله
ُ
َٓ  فَأ ٌَ  َي ِي َٕىَ  اَّله جْ

َ
ُ  خ يِّْىْ  اَّلله

وَ َٔ  ٌَ  اجلهبِّيِيَ  ِي
يقِيَ َوالّىِ  َؽاءِ  ّؽِ َّ ةحِلِيَ  َوالن  ٌَ  َوالىه وهَهَِك  وََظُك

ُ
اإلماـ اسػباب تقػديـ يذكر  [69 ?اهجكةء] { َرذِيًقة أ

تػػػب كمكايػػػل كػػػػؿ فػػػرد مػػػف هػػػؤ ق الػػػذيف ايعػػػـ اهلل عمػػػيهـ بقكلػػػػ،: ك الكممػػػات الػػػكاردة فػػػي ا يػػػات  ري
ٌيمػا" .اهلل سػبيؿ في المقتكلكف اك قكمهـل عمى ي هدكف الذيف األأٌمل{ كىال فهىداقً }"  ألفٌ  الٌيبػي قػٌدـ كا 

 معيػػى يسػػتجمع ا ػػرؼل كالٌ ػػٌديؽ   ت ا ػػ، فكػػاف زليػػ،ل المػػكحى بالػػٌداعي م ػػتٌص  الٌيبػػيٌ  اسػػـ
 كػاف فمزيادتػ، كباطيػ،ل ظػاهر  اسػتكاق مػف المعػايي سػاأر فػي ا ػدقن  يزيد اـٌ  ل دق،ل كٌمها الٌ هادة
 اهػؿ مػف كػاف سػكاق الٌ ريعل حافظ زذا الح  مسمـ كؿٌ  ألفٌ  الٌ الح  مف ا ٌص  كالٌ هيد. ا رؼ

 .(2)"يكف لـ اك الم اهدة

زذ ف ػػؿ الكػػفـ فيهػػال كجعػػؿ لهػػا  مسػػل كع ػػريف تيػػاكؿ اإلمػػاـ ) الزرك ػػي ( المسػػألل  
ل كرر فيها سبعل ع ر سببنا  ذكرها السابقكفل كتفرد بذكر اماييل اسباب لـ يسبؽ زليهال كلـ سببنا

التقػديـ لمتيبيػ، عمػى ايػ، مطمػؽ  -التقػديـ لتحقػؽ مػا بعػد   ب هي:يح يها السابقكفل كهذ  األسبا
 -التقػػػديـ لمراعػػػاة اإلفػػػراد   -التقػػػديـ لمتيبيػػػ، عمػػػى اف السػػػبب مرتػػػب - التقػػػديـ لمتيقػػػؿ –  مقيػػػد 

ل كفػػػي قكلػػػ، (3)التقػػػديـ لمترتيػػػب -التقػػػديـ لمتحػػػذير ميػػػ، كالتيفيػػػر عيػػػ، التقػػػديـ لمتعجيػػػب مػػػف  ػػػأي، 
ٍْ  لَِذةٌب } سبحاي،:

ُ
ٌْ  فَاَل  إحَِلَْك  ـَِل خ ُُ  َظهَؿجٌ  َوهْؽرِكَ  ِِف  يَُسه هْؤِيَِيَ  َوذِْلهَؿى ثِهُِ  تِلَُْهِؾرَ  ِيَْه ًُ  {لِوْ

ؿاف] ػرىجه } كتػابل هػذا{ ًكتػابه }يقػكؿ اإلمػاـ: " [2 ?أْل  كقتػادة كمجاهػد عٌبػاس ابػف عػف  ػٌؾل{ حى
 المػػراد: كالٌزٌجػػاج الفػػٌراق كقػػاؿ كعييػػ،ل يفسػػ، فػػي اك كايت ػػار ل ظهػػكر  فػػي ت ػػكفٌ   : ام: كالسػػٌدم
 رٌدهػػػـ مػػػف اك لتبميوػػػ،ل مكفٌػػػؽ فإٌيػػػؾ بػػػ، القيػػػاـ عػػػف عجػػػزؾ مػػػف ت ػػػاففٌ   : ام ال ػػػكؼل بػػػالحرج
يكػػػػارهـ  التٌقػػػػديـ سػػػػبيؿ عمػػػػى اإليػػػػذار زلػػػػى عاأػػػػد{ ًمٍيػػػػ،ي } فػػػػي كالٌضػػػػمير .عمػػػػيهـ مي ػػػػكر فإٌيػػػػؾ كا 
ك  يعػكد زلػى متػأ ر    ألي، األ ؿ في الضماأر اف تعكد زلى متقدـ في المفظ كالرتبل(4)كالتٌأ ير"

 كهذا عيب مف عيكب التأليؼ. في المفظ كالرتبل

  :أنواع التقديم والتأخير
  :كقد كرد مي، في القرآف الكريـ ايكاع ح رها الزرك ي في افال

                                                           

 (173/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (503/ 1) ج السابؽالم در  (2)
 (275  - 238/  3جـك القرآف ) ييظر: الزرك يل البرهاف في عم (3)

 (744/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (4)
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كمقتضيات، كايػرة قػد يسػر اهلل " :) تقدي ال عمى نية التأخير( النوع األول: ما قدم والمعنى عميو
ل كمقتضػيات هػػذا اليػػكع كاسػػباب، اف المفػظ كالمعيػػى مق ػػكد تقػػدمهما ام:(1) "ا كع ػػريفميهػا  مسنػػ

 إِنه }كهػػك اقسػػاـ: ميهػػا السػػبؽ بالزمػػاف كاإليجػػادل كقكلػػ، تعػػالى: ل كايػػرة ل ذكػػر ميهػػا حػػدها: السػػبؽ
ْوَ  
َ
ٌَ  بِإِثَْؿاِِيىَ  اجلهةِس  أ ي ِ ْهُ  لََّله ُٕ َج َؾا اته َِ عطيػل: المػراد بالػذيف [ قػاؿ ابػف 68 ?ًٔهؿان آل] { اجلهِب   َو

ُ }كقكلػ،:  اتبعك  في زمف الفترة. ِف  اَّلله َُ ٌَ  يَْى اَلنَِمحِ  ِي ًَ ْ ٌَ  رُُقاًل  ال فػإف  [75 ?احلهش] {اجلههةِس  َوِيه
يما قدـ الممؾ لسبق، في الكجػكد. هة يَهة}كقكلػ،:  مذهب اهؿ السيل تفضيؿ الب ر كا  َّ ح 

َ
 قُهنْ  اجلههِب   خ

ْزَواِصَك 
َ
ََةدَِك  ِْل ْؤِيَِيَ  ةءِ َونِكَ  َوَب ًُ ْ ٌه  يُْؽجِيَ  ال ِّ يْ

وَ َٔ  ٌْ ٌه  ِي ِّ ـاب] {َصاَلثِحجِ فػإف األزكاج  [59 ?اْلظه
هْت }كقكلػ،: ل اسبؽ بالزماف ألف البيات افضؿ ميهف لككيهف بضعل ميػ،  ػمى اهلل عميػ، كسػمـ َِ 

ٌْ  جَلَة ََة ِي ْزَواِص
َ
ََة أ ِ ةَ  َوُذّرِيهةد ْخهُيٍ  قُؿه

َ
يػ، ييضػـ زليػ، مػع ذلػؾ الت ػريؼ كاعمػـ ال  [74 ?اهفؿقهةن] { أ

َ  إِنه }كقكل،:  َف  اَّلله َُ ًْظة آَدمَ  اْو َؿانَ  َوآَل  إِثَْؿاِِيىَ  َوآَل  َوٍُ ًْ ًِيَ  لََعَ  ِٔ َ ةل َٕ  كقكل، [33 ?ًٔؿان آل] {اهْ
ٌْ }: سبحاي، ِٔحىَس  َوُمَْى  ِإَوثَْؿاِِيىَ  ٍٍُْح  َوِي ـاب] {َو  ?لَعاْل] {َوُمَْى  إِثَْؿاِِيىَ  ُوُعِف } [.7 ?اْلظ

 كا طفاؤهـ" ل يذكر اإلماـ بأسمكب، مقتضيات السبؽ  با  طفاق في ذكر الرسؿ بقكل،:(2) [19
َفيُْذَك  إِّّنِ }: لمكسػػى لقكلػػ، بالٌرسػالل َُ ههؿاف] {ثِؿِقههةّلِت  اجلّههةِس  لََعَ  اِْوهه  كت  ػػيص [.144?أْل

 كا يت ػػػار اإلسػػػياد فػػػي كزايػػػل فتػػػرةل بعػػػد كحػػػي بافتتػػػاح مؤ ػػػؿ ا ػػػؿ كاحػػػد كػػػؿٌ  األربعػػػل  ألفٌ 
  .(3)"كا قتداق

ميػػ، مػػا يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ  :) تقــديم عمــى نيــة التــأخير(النــوع الثــاني: ممــا قــدم النيــة بــو التــأخير
ة}اإلعراب كتقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ فػي يحػك قكلػ،:  ًَ َ  ََيََْش  إِجه ٌْ  اَّلله ِ  ِي َجةدِه هةءُ  ِٔ ًَ وَ ُٕ َ  إِنه  اهْ  اَّلله

ـٌ  ـِي ٌْ } ?وقْل [28 ?فةَؿ] {َدُفْرٌ  َٔ ََةَل  هَ َ  َح ة اَّلله َّ ة َوَّل  حُلُُْم َِ ٌْ  دَِيةُؤ ََةُلُ  َوهَِس ى َح َْ  { ِيَُْسىْ  اتلهْق
ام لفظ، مقدـل كمعيػا  مػؤ رل كهػذا اليكعػاف يككيػاف فػي آيػل كاحػدةل اك سػياؽ  ل(4) [37 ?احلش]

   ت ا ػػهـ بال  ػػيل  ٌ ػػهـ زٌيمػػا{ اٍلعيمىمػػاقي  ًعبػػاًد ً  ًمػػفٍ  اهللى  يىٍ  ىػػى ًزي مػػا}" ل يقػػكؿ اإلمػػاـ: "كاحػػد
  .(5)لهـ" الجفؿ ذم بتجٌمي   ت ا هـ بالهيبل  كا ت ا هـ بالهيبلل

                                                           

 (238/ 3الزرك ي البرهاف في عمـك القرآف ) ج (1)
 (239/ 3) ج القرآف عمـك في البرهاف الزرك يييظر:  (2)

 (391/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
 (275/  3ييظر: الزرك يل البرهاف في عمـك القرآف) (4)

 (491/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
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احلًههؽ }فمػػف ذلػػؾ قكلػػ، فػػي فاتحػػل الفاتحػػل:  :مــا قــدم فــي آيــة وأخــر فــي أخــرى النــوع الثالــث:
كفػي  اتمػل الجاايػل: }فممػ، الحمػد{ فتقػديـ "الحمػد" فػي األكؿ جػاق عمػى األ ػؿ  [1?اهفةحتح]{َّلل

كالاايي عمى تقدير الجكاب فكأي، قيؿ عيد كقكع األمػر لمػف الحمػد كمػف اهمػ، فجػاق الجػكاب عمػى 
ٌِ }ذلؾ يظير :  ًَ ِ وُْك  ل ًُ ْ ِ }اـ قػاؿ:  [16 ?اغفؿ] {احْلَْْمَ  ال َْاِظؽِ  َّلِله ْ ةرِ  ال ّه كهػذ   ل(1) [16 ?اغفؿ] {اهَْق

فمػا  لؿ الجممػل كالعمميػل اإلسػياديل ػف ل لـ يبحاها البفزيكف ز  مػفاأليكاع التي ذكرها الزرك ي
ػػ ل امػػا المفسػػركف ا عػػف يطػػاؽ الجممػػلل ك  عفقػػل لػػ، باإلسػػيادل كػػاف اهتمػػامهـ بػػ، قمػػيفن كػػاف  ارجن

كالتػػأ ير فػػي الفػػاظ ل كتحػػداكا عػػف التقػػديـ الػػذيف عيػػكا بأسػػمكب القػػرآف الكػػريـل فقػػد تجػػاكزكا ذلػػؾك 
لتػػي اكدعهػػا اهلل فػػي كتابػػ، سػػمكب القرآيػػيل ال كا ػػفيف عػػف المعػػايي البفزيػػل فػػي األالقػػرآف الكػػريـ

إذا كايػػت البفزػػل مبييػػل عمػػى ترتيػػب األلفػػاظ كحسػػف مكاقعهػػال ككػػاف األسػػمكب محكػػـ فػػل العزيػػز
البياق جيد السبؾ كالر ؼل ا ذت كػؿ كممػل مكقعهػا كلػـ تكػف مكرهػل مسػتقبحل فيػ،ل كجػاد المفػظ 

مفظػػي ضػػاع الترتيػػب الػػذهيي بسػػبب كابػػاف المعيػػى كالعكػػس  ػػحيح زذا لػػـ يػػراع حسػػف الترتيػػب ال
 .(2)ذلؾ التعقيد

 أسباب التقديم:
َِّؽ }: سػبحاي، كمي، قكل، لكتقديـ اسـ اهلل في األمكر ذكات ال أف التبرك:من أسباب التقديم:  َمه

ٍِ َّل إَِلَ  هة ثِةهْقِْكه ًً ِ ولُْ اهِْٕوِْى قَةن
ُ
اَلنَِمُح َوأ ًَ ْ َْ َوال ُِ ُُ َّل إَِلَ إِّله  ٍه

َ
ُ خ ـُ احْلَِمهيىُ  اَّلله ـِيه َٕ

َْ اهْ ه ُِ آل ] {إِّله 
ُ }: سػبحاي،كقكلػ،  :التعظـيمو  [18 ?ًٔؿان هَى اَّلله َٕ جْ

َ
ٌَ خ ِيه َٓ اَّله وهَهِهَك َيه

ُ
َ َوالؿهُقَْل فَأ ِٓ اَّلله ُِ ٌْ يُ َوَي

وهَهِهَك َرذِ 
ُ
ٌَ أ هةحِلَِي وََظُكه َؽاءِ َوالىه َّ ه يقَِي َوالن  هّؽِ ٌَ اجلهبِّيَِي َوالّىِ ِّْى ِي يْ

وَ  [69 ?اهجكهةء] {يًقهةَٔ
ََةتِ } ?سبحاي،قكل، في  التشريف:و  ْؤِي ًُ ْ ْؤِيََِي َوال ًُ ْ ةِت َوال ًَ ْكوِ ًُ ْ ًَِي َوال ْكوِ ًُ ْ ـاب] {نه ال ل [35 ?اْلظ

مياسبل المقد ـ لسػياؽ الكػفـ كمػف  األول: :نوعان المناسبةو ل حيث قدـ الذكر ل رف، عمى األياى
ة زَلَةٌل ِظَي دُؿِيُعَْن وَِظَي تََْسَُظْنَ  َوهَُسىْ }امامت، عيد  ا يات ا تيػل: َّ أليهػا   [ 6 ?اجلعن] {ذِي

فهػػك مياسػػب لفػػظ لمػػا لػػ، مػػف النــوع الثــاني: و  حالػػل زراحتهػػا آ ػػر اليهػػار يكػػكف الجمػػاؿ بهػػا اف ػػر
وِهيىٌ التقػدـ يحػك: } َٔ ٍء  َْ ثُِسهّنِ ََشْ ُِ ٌُ َو َِ ةُِِؿ َوابْلَة ْه ُل َواآْلِػُؿ َواه وه

َ
َْ اْْل الحـث و  [3 ?حلؽيهؽا] {ُِ

ِؽ َوِويهٍح يُهِْي ي }كمف ابرز امامت، عيد  تقديـ الك يل عمى الد ٍيف فػي قكلػ، تعػالى:  عميو: ْٕ ٌْ َب
 ٌٍ ْ ْو َدي

َ
ة أ َّ ِ الكثـرة عمـى و إليجػاد كتقػديـ الميػؿ عمػى اليهػارزمػا باعتبػار ا السـبق:و  [11 ?اهجكةء] {ث
ْى }كمف امامت، عيد  قكل، تعالى:  القمة: ُّ َْ ًِ ْى َقهةثٌِ  ثِهةخْلَْيَاِت فَ ُّ ْى ُيْقَذِىٌؽ َوِيَْ ُّ ةلٌِى جِلَْفِكُِ َوِيَْ َّ

                                                           

 (3/284البرهاف في عمـك القرآف) جييظر: الزرك يل  (1)
 (43ييظر: ميير محمكد المسيرمل د  ت التقديـ كالتأ ير في القرآف الكريـ ) ص (2)
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ُن اهَْمجِيُ  ٌْ َْ اهَْف ُِ ِ َذلَِك  الترقـي و  ل قىدـ " الظالـ " لكارتػ،ل اػـ " المقتى ػد" [32 ?فةَؿ] {بِإِذِْن اَّلله
ُّ }كقد ماؿ ل، بأمامل كايرة ميها قكل، تعالى:  من األدنى إلى األعمى: َ ل

َ
ْى خ ُّ َ ْم ل

َ
ة أ َّ ِ ًُْنَْن ث رُْصٌن َح

َ
ْى أ

ة َّ ِ وَن ث ْخُيٌ ُحجَِْصُ
َ
ْى أ ُّ َ ْم ل

َ
ة أ َّ ِ ُنَْن ث ُِ يٍْؽ َحجْ

َ
ؿاف] {خ  -قاؿ: بدا باألديى لوػرض الترقػي [195 ?أْل

َؾا اهِْمَذهةِب َّل ُحَغهةدُِر }قكلػ، تعػالى: -عيػد   -كمف امامت،  التدلي من األعمى إلى األدنى: َِ َيةِل 
ة  َوغَِيةً  َِ ْظَىة

َ
[49 ?المّف] {َوَّل َلجَِيةً إِّله أ

 (1). 

 مػػف فيهػػا مػػا مبيينػػا الكػػريـ الكتػػاب آيػػات بعػػض اإلمػػاـ  عبػػد القػػاهر الجرجػػايي مػػع كقػػؼ
 كبيػػػاف كتػػػأ يرل تقػػػديـ كجػػػكد عمػػػى التيبيػػػ، :امػػريف عمػػػى م ػػػتمفن  كالتػػػأ ير التقػػػديـ اسػػػمكب اسػػرار
 ميػ، مت ػذنا الكريمػل ا يػل فػي األسػمكب هذا كجكد زلى ارةباإل  ا كتفاق: كالاايي .ا يل في اسرار 
نِ } الحؽ سبحاي،:قكؿ ل ففي تعقيب زير مف المعيى لفهـ كسيمل

َ
ْا ُثىه  َربهُسىْ  اْقذَْغفُِؿوا َوأ  إحَِلُِْ  دُُْب

ُْٕسىْ  ّذِ ًَ ًَة َيَذةًًع  ُح َصنٍ  إَِل  َظَك
َ
نٍ  ذِي ُكه  َوُيْؤتِ  ُمَكهًّ  أ ٌْ ُُ  فَ وَ ٌْ ْْا ِإَونْ  فَ هه َْ َػةُف  فَإِّّنِ  دَ

َ
وَهيُْسىْ  أ َٔ 

َؾاَب  َٔ  ٍٍ ْْ يما [3 ?ِْد] {َلجِيٍ  يَ   يستقبح اإليساف ألفٌ  الٌتكبل عمى ا ستوفار قٌدـ يكضح اإلماـ: "كا 
 كسػب با سػتوفار  كالمػراد مسػتكفينال عمي، كيقبؿ ال يرل يستفتح اـ مستوفرنال عي، كيعرض الٌ ٌرل
 اهلل  العزيمػػػلل كيػػػكؼٌ  بإ ػػػفح ا سػػػتقاملل سػػػبب كبالٌتكبػػػل يػػػدةلالعق ز ػػػفح كهػػػك الموفػػػرةل سػػػبب
زف تقػػديـ ا سػػتوفار يتعمػػؽ بإ ػػفح العقيػػدة كتػػأ ير  .(2")فاضػػمل   ػػمل{ فىٍضػػؿو  ًذم كيػػؿ  } تعػػالى

كالتقػديـ مػف جهػل الموػل كاجػب هيػا   .التكبل يتعمؽ بإ فح العزيملل كهك تقديـ ما هك اكلى كاهـ
 فػي الت ػريؾ امػكر افاػل يقتضػي)اـ( يحػتـ ذلػؾ فحػرؼ العطػؼ هيػا "ألف التعبير بحرؼ العطؼ

كممػػػا يمحػػػظ مػػػف كػػػفـ اإلمػػػاـ فػػػي تفسػػػير  ا يػػػات الكريمػػػل السػػػابقل  .(3)"كالمهمػػػل كالترتيػػػب الحكػػػـ
يمػا  يسػتقبح اإليسػاف ألفٌ  الٌتكبػل  عمػى ا سػتوفار قػٌدـ تكضيح، بعض ازراض التقديـ كاسباب،: "كا 

عمػػػى فعػػػؿ ال يػػػرات كاإلسػػػراع فػػػي التكبػػػل مراعينػػػا حالػػػل الػػػيفس الب ػػػػريل الٌ ػػػٌر كاراد بهػػػذا الحػػػث 
 .باستقباحها ال ر

َن }الحؽ سػبحاي،:  اما قكؿ َٕ ةتِ  وََص ًَ وُ  ْ ٌَ  ُثهىه  َواجل هْرَ  اه ِيه ِّىْ  َزَفهُؿوا اَّله ِ ْٕهِؽلُْنَ  ثِهَؿّب  {َح
َن } ?يقْل اْليةم [1 ?اْلٍٕةم] َٕ وًُةتِ  وََص  ْ رَ  اه ْاتلو وهفذةن ًِهة {َواجلْ   فمهأنّ  واْلرض، ّكهً

ٌّ  ?اتّلقؽيؿ هَن } ?قهةل لًهة ويَهية، يْوًهح وصٕوّه َٕ َٓ  هَُسهىُ  وََص ًْ ه ثْىهةرَ  الكه
َ
فْهِهَؽةَ  َواْْل

َ
 {َواْْل

ٌيما [78?اجلّعن]  :كقيػؿ عٌبػاسل ابػف عػف يركل فيما ل اكٌ ن  الم مكقات هي ألٌيها الٌظممات  قٌدـ كا 
                                                           

 (120-105/ 2ييظر: المطعييل   اأص التعبير القرآيي كسمات، البفزيل ) ج (1)
 (95/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 (158 ص) األعاريب كتب عف المبيب موييابف ه اـل (3) 
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َ  حَتَْكَْبه  فَاَل } ي،:يقػكؿ الحػؽ سػبحا .(1)"كالٌسمكات مجمكعل لككيها ِ  رُلْوَِف  اَّلله ِؽه ْٔ ُُ  َو َ  إِنه  رُُقهوَ  اَّلله
ـٌ  ـِي ٍٍ  ُذو َٔ ٌيمػا رسم،ل كعد  م مفنا: ام{ ريسيمى،ي  كىٍعًد ً  ميٍ ًمؼى }يقكؿ اإلماـ:" [47 ?إثؿاِيى] { اٍْذَِقة  كا 
  (2)اايي"ال المفعكؿ دكف ب، يستقؿ كالكفـ باإل فؼل اليؽ ألٌي، الرسؿ  عمى الكعد قٌدـ

ْهٌ } يقكؿ اإلماـ: في تفسير قكؿ الحؽ سبحاي،: ٌَٕح، ًَعِموَحٌ  يََْْيهِؾٍ  وُُص  دَْىَم  ٍَةِوَجٌح، َػةِم
ك ه }"[4 - 2 ?اهغةميح] {َظةِيَيحً  ٍَةًرا  سَلِيمٍ  َوَبْيَ } الجحيـ بيف طكافهـ يكمأذ كعممهـ الكجك ل ذك{ كيجي
  ػػعيرتيفل بػػيف كالعقػػد العقبػػلل كاقتحػػاـ لٌ ػػراطلا عمػػى الجػػكاز فػػي كيكٌمفهػػـ ل[44?الههؿسلٌ] {آنٍ 

 يكمأػذ يا ػبل عاممػل كجػك : تقػدير  كتػأ يرل تقػديـ الكػفـ فػي: كقيؿ. عذاب ذلؾ ككؿٌ  هذال كيحك
 .(3)"الممحػػػػػديف كسػػػػػاأر كالمعتزلػػػػػلل الػػػػػٌركافض كيٌسػػػػػاؾ كالبراهمػػػػػلل الٌرهبػػػػػاف كجػػػػػك  كهػػػػػي  ا ػػػػػعلل

 الػدييال فػي هلل تعمػؿ لػـ اممػل يا ػبل فػي اليػارلكمػا عػددها اإلمػاـل عكجػك  اهػؿ الكفػر كالمق كد 
الػػػػدييا  يكيقػػػػاؿ: عاًممىػػػػله فػػػػفػػػػي اليػػػػارل  ذليمػػػػل السػػػػياؽهػػػػذا فػػػػي   ا ػػػػعلل ك اليػػػػار فػػػػياهلل  فأعممهػػػػا

كيجدر اإل ارة زلى ذكر )المعتزلل( مف بيف هػؤ ق الػذيف  .ا  رة بالعذاب يبالمعا يل ياً بىله ف
اـ مػف األ ػاعرةل فكيػؼ ي ػؼ )المعتزلػل( بهػذا الك ػؼ ي مكف يػارنا حاميػل يػدلؿ كيؤكػد اف اإلمػ

 .زف كاف ميهـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (598/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (166/ 2) ج الم در السابؽ (2)
 (707/ 2ج) يفس، الم در (3)
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 المبحث الخامس: أسموب القصر

 دقيػؽ فػف"  فهػك متيكعػلل كمفحظػات باعتبارات دقيقػل الوييل األساليب مف الق ر اسمكب     
 ككاػرة اسػاليب، اراق يرجع فكاأد  كايرةل كاسرار  ززيرةل المقدار جميؿ في موزا ل لطيؼ في اسمكب،ل

 .لطيفل كمفحظات كاعتبارات دقيقل فركؽ مف الطرؽ تمؾ بيف كما طرق،ل تيٌكع زلى فكاأد 

  في المغة: القصر

ل ام [72 ?الهؿسلٌ] {ُظٌْر َيْقُىَْراٌت ِِف اخْلَِيهةمِ } ?الحبس  يقكؿ الحؽ سػبحاي،"الق ر     
كامػػراة مق ػػكرة ام م ػػدرةل مػػف الػػدر م ػػدرات عمػػى ازكاجهػػف فػػي الجيػػات  محبكسػػات فػػي  يػػاـ 

كقػػاؿ الفػػراق فػػي تفسػػير مق ػػكراتل قػػاؿ: ق ػػرف عمػػى ازكاجهػػف ام حبسػػف فػػف يػػردف زيػػرهـ ك  
ػكرىة ًفػي " ل(1)"يطمحف زلى مف سػكاهـ اًريىػل مىٍق ي بسػت، ًفػي  ىػٍيق فقػد ق ػرت، ًفيػً،. كىجى ككػؿ  ىػٍيق حى
 طرفهػػا تحػػبس كأيهػػا بعمهػػال يػػرز زلػػى تمػػد   : الطػػرؼ قا ػػرة كامػػراة" ل(2)"ً ػػدرهال اىم محبكسػػل

ٌه }: سبحاي، اهلل قاؿ حبسنال ِّ اُت  ذِي ؿِْف  قَةِِصَ ُه  .(3)"[56 ?الؿسلٌ] {اه

  :االصطالح في القصر

  اعره  سممى ابي بف زهير: يقكؿ فعيدما ل(4)"م  كص بطريؽ ب يق  يق ت  يص"     
 مق ػكر فزهيػره  الكتابػلل ل ػف زلػى يتجاكزهػا   بحيػث ال عر  ب فل زهيرنا ي ص فإييا كاتبل  

يمػػا كالتقػػديـ لمػػا حقػػػ،  مق ػػكر كال ػػعر عميػػ،ل "كطػػرؽ الق ػػر سػػتل هػػي: اليفػػي مػػع ا سػػتاياق كا 
 طرفػاف الق ػر "كألسػمكب  .(5)التأ ير مف مسيد كمفعكؿ كمعمكؿ فعؿل كالعطؼ بف كبؿ كلكف "

 حػػاؿ كباعتبػػار افللكاإلضػػ الحقيقػػل باعتبػػار اقسػػام، لػػ، كمػػا بهػػال يػػؤدل التػػي الم تمفػػل طرقػػ، كلػػ،
  .(6)الطرفيف " كباعتبار الم اطبل

 :زلى كاإلضافل الحقيقل بحسب الق ر كييقسـ

                                                           

 (99/ 5ييظر: ابف ميظكرل لساف العرب ) ج(1) 
 (743/ 2ابف دريدل جمهرة المول ) ج (2)
 (97/ 5ابف فارسل مقاييس المول ) ج (3)
 (3/6جالقزكيييل اإليضاح ) (4)
 (20الطاهر ابف عا كرل مكجز البفزل )ص (5)

 (146يز عتيؽل عمـ المعايي )ص عبد العز (6) 
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 : حقيقيال قصرال

ل زيػػػر  زلػػػى يتعػػػدا    الحقيقػػػل بحسػػػب عميػػػ، بالمق ػػػكر المق ػػػكر ي ػػػتص      كقكلػػػ، ا ػػػفن
ة} :سبحاي، ًَ ؿُ  إِجه ولُْ َحَذَؾله

ُ
بْلَةِب  أ

َ
ؽ] {اْْل   [91 ?الٔؿ

 :  افياإل القصر

 عػػػدا مػػػا جميػػػع زلػػػى   م  ػػػكص  ػػػيق زلػػػى باإلضػػػافل فيػػػ، الق ػػػر يكػػػكف بػػػأف ذلػػػؾ      
ؽٌ  َوَية?}سػبحاي، قكلػ، كميػ، عميػ،ل المق كر ًه ٌْ  َػوَْخ  قَؽْ  رَُقٌْل  إِّله  ذُلَ  ?ًٔؿان آل] {الؿ ُقُن  َرجْوُِِ  ِي

 الرسػػالل فٌ ا المق ػػكد كلػػيس آ ػػرل  ػػيق زلػػى باإلضػػافل الرسػػالل عمػػى مق ػػكر فمحمػػد ل [911
 .كحد  ب، م ت ل

 : طرفيو باعتبار القصر

 َيهة } :سػبحاي، كقكل،:  فل عمى مك كؼ ق ر :زلى عمي، كالمق كر ييقسـ المق كر    
ىْ  ُِ ُجُؽ ْٕ ِ  إَِل  حِلَُقّؿُِبٍَْة إِّله  َج  مك ػكؼ ق ػر التقريػب عمػى العبػادة ق رت فقد [3 ?الـمؿ] {ُزهَْف  اَّلله
 فػػي الكجػػكد ق ػػر فقػػد محمػػدل ز ٌ  الػػدار فػػي مػػا: ماػػؿ: ك ػػكؼم عمػػى  ػػفل  ػػفلل كق ػػر عمػػى
 ال ػػػفل الق ػػػر اسػػػمكب فػػػي بال ػػػفل كالمػػػراد .مك ػػػكؼ عمػػػى  ػػػفل ق ػػػر محمػػػدل عمػػػى الػػػدار

 .(1)كالمك كؼ ال فل بيف يقع   ا ستاياق ألفٌ  اليحاةل يذكر  الذل اليعت   المعيكيل

 :أسموب القصر في تفسير درج الدرر

ة} ،:الحػؽ سػبحاي يقػكؿ     ًَ َ  ََيََْش  إِجه ٌْ  اَّلله ِ  ِي َجةدِه ةءُ  ِٔ ًَ وَ ُٕ َ  إِنه  اهْ ـٌ  اَّلله ـِي  ?فهةَؿ] { َدُفهْرٌ  َٔ
يمػػا اف اهلل  ػػص العممػػاق بال  ػػيل   ت ا ػػهـ بالهيبػػليبػػيف اإلمػػاـ: " [28  كيتقػػي اهلل ي ػػاؼ كا 
ػاعال كػاف مػف كألفٌ  يريػد  مػا يفعػؿ كايػ، ي ػاق مػا عمى لعممهـ بقدرت، العمماق عقاب،  ا ػتدت بػاهلل من
 بالهيبػػلل   ت ا ػػهـ بال  ػػيل  ٌ ػػهـ زٌيمػػا{ اٍلعيمىمػػاقي  ًعبػػاًد ً  ًمػػفٍ  اهللى  يىٍ  ىػػى ًزي مػػا}لػػ،ل "   ػػيت،

  .(2)لهـ" الجفؿ ذم بتجٌمي   ت ا هـ بالهيبل  كا ت ا هـ
نْ  هِبرََشٍ  َكنَ  َوية} :قكل، فحكل يقكؿ اإلماـ: "كفي    

َ
ُُ  أ ًَ ِ  [51 ?النْرى] {ْظيةً وَ  إِّلّ  اَّللُ  يَُسوّ

 كاكامػػر  كا بػػار  ق  ػػ، سػػاأر فػػي مكجػػكدة عميػػ، كاألدلٌػػل حقيقػػلل  ػػفت، القػػكؿ افٌ  عمػػى يػػدؿٌ  مػػا

                                                           

 (178 -177عبد العزيز عتيؽل عمـ المعايي )ص  (1)
 (1444/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج( عبد القاهر الجرجاييل (2
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يعػاد ل ككعػػد  كيكاهيػ،  عمػػى المؤٌلفػل األجػػزاق فػي اليطػػؽ قػػد اي ػأ تعػالى اهلل فػػألفٌ  الجمػاد  كقػػكؿ كا 
ْؿٍة}: تعػالى اهلل قػاؿ حيكايٌيلل بييل َٓ  وََقؼه ٌَ  جةَل اجلِْ  داُودَ  َي  تسػبيح افٌ  فمػك  [79?اْلٍبيهةء] {يَُكّجِْع

زف ت  ػػيص تكمػيـ الب ػػر   يكػػكف ز   .(1)معيػى" لت  ي ػػ، يكػف لػػـ كا   حقيقػل بػػالقكؿ الجبػاؿ
ػػابو  كىرىاقً  ًمػػفٍ  عػػف طريػػؽ الػػكحي اىكٍ  كبػػذلؾ ت  ػػيص تكمػػيـ الب ػػر مق ػػكر  رىسيػػك ن  ييٍرًسػػؿى  اىكٍ  ًحجى

جػػػػاب اك يرسػػػػؿ رسػػػػك ن كيفسػػػػر اإلمػػػػاـ مػػػػا يقػػػػكؿ بػػػػأف كيكػػػػكف عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػكحي اك مػػػػف كراق ح
 مكجكدة عمي، كاألدٌلل ت  يص الكحي لأليبياق كهـ ب ر يكحي زليهـ عمى اف القكؿ  فت، حقيقل

يعاد  ككعد  كيكاهي، كاكامر  كا بار  ق  ، ساأر في  .كا 
ُْٕجؽُ  إِيّةكَ }اإلماـ في تفسير قكلػ، سػبحاي،:" يبيف : تقػدير : "[5 ?اهفةحتهح] {نَْكَذِٕيُ  ِإَويّةكَ  َج

: قػػكلهـ ماالػػ، كػػذلؾل قيػػؿ العبػػادة ذكػػر مػػف اهػػـٌ  ذكػػر  لكػػكف الضػػمير قػػٌدـ فمٌمػػا كيسػػتعييؾل يعبػػدؾ
مىؿ مفردات ترتيب في األ ؿزف  .(2)ضربت"[ زٌيا ] ( المفعكؿ اـ الفاعؿ اـ الفعؿ: ) الكفميل الجي

ل ففػػي  بفزػػيو  زػػرىضو  زرادةً  عيػػد  ز بتسمسػػؿ الكمػػـ العػػربي  تيً ػػؿف  فػػف زيػػده عمػػرنال  ػػكرى : ماػػؿ  ػػاصو
ـي ) ال مؽل مف زير  دكف كباهلل هلل بأيها كا ستعايل لمعبادة كق ره  ح ره  ا يل الكريمل  مف( كىالتىٍقًدي

 اسػاليب مػف اسػمكب كهػك عاممػ،ل عمػى المعمػكؿ تقػديـ كفيهػا التػأ ير حقػ، مػا تقػديـ الق ر طرؽ
ػػر   بيػػا: كيحػػ التػػأ يرل حقػػ، مػػا تقػػديـ كالح ػػرل الق ػػر  ق ػػر فيػػ،. بويريػػا   بيػػا بيػػال زيػػد مػػر  . مى
{ يىٍعبيػدي  ًزي ػاؾى }قدـ الضمير لككف ذكر  اهـ مػف ذكػر العبػادةل :المك كؼل كقكؿ اإلماـ عمى ال فل
البتػػػلل كفػػػي مامػػػ، قكلػػػ،   ػػػيأنا تعػػػالى اهلل اسػػػـ عمػػػى يقػػػدـ لػػػـ ايػػػ، ايػػػتل كا هتمػػػاـ ز  يعبػػػد  : ام

ْ ذَ  اَّللِ  َولََعَ } :سبحاي، ْا ُ ّكه َْ  جارنا اك ب، مفعك ن  المقدـ كاف سكاق اهللل عمى فتككمكا [23 ?اهًةاؽة] {َذ
 ذاتػػػ، عمػػػى العبػػػادة ق ػػػر{ يىٍعبيػػػدي  ًزي ػػػاؾى : }قػػػاؿ حػػػيف كتعػػػالى سػػػبحاي، "الحػػػؽكل زيػػػر  اك كمجػػػركرنا
 كحػػدؾ يعبػػدؾ تقػػكؿ قػػد أليػػؾ يفسػػ،  المعيػػى تػػؤدم   فهػػي كحػػدؾ يعبػػدؾ قػػاؿ لػػك أليػػ، الكريمػػل 

 هلل العبػادة بػأف األمػر حسػمت قػد زيػاؾ تكػكف كقػدمت{ يىٍعبيدي  ًزي اؾى } قمت زذا كلكف ككذال كذا ؾكمع
 زيػػر   زلػى تتعػدا  فػف سػبحاي،  كحػد  كلػ، فيػ، العبػادة عميهػا"ل "كيح ػر العطػؼ يجػكز فػف كحػد 
 عميػ،  ٍق ػكرةمى  العبػادة اف: ام ق ػر اسػـ ذلؾ في كييقىاؿ عمي،ل يعطؼ اف لىجازى  ايً ر تٍ  ايها كلك

َْ  قُنْ }. التككفؿ ككذلؾ   إل ّل َرّىِ  ُِ
َْ  إِّله وَيُِْ  ُِ ُْخ  َٔ ّكه َْ ؽ] { دَ [30 ?الٔؿ

فحيف يذكر اإلمػاـ اف  ل(3" )
العبادة يبيف ح ر العبادة كق رها هلل كحد  سبحاي،ل فػف  ذكر مف اهـٌ  ذكر  تقديـ الضمير لككف
 البفزػػل مقكمػػات مػػف المياسػػب مكايهػػا فػػي كممػػل كػػؿ ككضػػع الكػػفـ زف تػػرابط تتعػػدا  زلػػى سػػكا ل

                                                           

 (173/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (102/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (7336/ 12( ك )ج78/ 1فسير ال عراكم ) جال عراكمل ت (3)
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 جمالػ، ضػاع المػراد ك المعيى عميؾ لتوير محمها عف ا رتها اك قدمتها لك الكممات فمف كالبيافل
 المفػظل بتقػديـ المعيػى المعيػى كتوييػر آ ػر يويػر زلػى مكاف مف كتحكيم، المفظ تقديـ ألف كركيق، 
يما كعبانال جزافنا يككف مكاي،   عف كتحكيم،   .المتكمـ زليها يق د ازراض بفزيل كفؽ يتـ كا 

َن  يَة قُنْ }الحؽ سػبحاي،: في قكؿ اما      ِْ
َ
ْْا اهِْمَذةِب  أ َ ةل َٕ حٍ  إَِل  َت ًَ ِ َْاءٍ  َُك ََة َق ََ ََُسىْ  ثَحْ ّله  َوَبحْه

َ
 خ

ُْٕجؽَ  َ  إِّله  َج ََة َحذهِؼؾَ  َوَّل  َمحْبًة ثُِِ  نرُْشِكَ  َوَّل  اَّلله ٌُ ْٕ ة َب ًٌ ْٕ   َب
َ
ٌْ  ْربَةثًةأ ِ  ُدونِ  ِي ْْا فَإِنْ  اَّلله هه َْ ْا دَ ُ ُؽوا َذُقْل َّ  اْم

ٍهة
َ
ْنَ  ثِد ًُ ا قػكؿ الحػؽ يقػكؿ اإلمػاـ [64 ?ًٔؿان آل] {ُمْكوِ   طػاب{ اٍلًكتػابً  اىٍهػؿى  يػا قيػؿٍ }:"مكضػحن

 الكتػابيف كألهػؿ جػريجل كابػف كالٌربيػع قتػادة عف كلميهكد زيدل كابف كالسٌدم الحسف عف يجراف لكفد
ػػلو  ًزلػػى.}الظػػاهر فػػي  اليهػػكد ابتػػدعت اػػـٌ  الٌتكحيػػدل كهػػك كاألمػػر الػػٌديف قاعػػدة هػػي التػػي المقالػػل{ كىًممى

ل الم ػابهل يقتضػي اٌدعػك  مػا افٌ  يعممػكا فمـ كالبيتل كال ميؿ الكليٌ  كاٌت اذ الكلد اٌت اذ فاٌدعت  اك ن
 ألٌيػػ، البيػػت  اٌت ػػاذ ؼب ػػف ال يػػرل زرادة يقتضػػي ألٌيػػ، كال ميػػؿ  الػػكليٌ  اٌت ػػاذ ب ػػفؼ  ػػرؾل كهػػك

 كهػي بمػريـ تزٌكج الٌركح هك تعالى اهلل افٌ  فزعمت الي ارل كابتدعت لمعبادل متعٌبد اٌت اذ يقتضي
 يعممػكا كلـ العالـل في حؿٌ  عيي، المسيح افٌ  بعضهـ كزعـ العمـل كهك المسيح ميهما فتكٌلد الٌيفسل

 عػف اهلل تعػالى كا يتقػاؿل كالٌتوٌيػر  يف ػاؿكا ا زدكاج عػف تقػٌدس متعاؿل كتعالى سبحاي، اهلل افٌ 
كبيرنا" عمٌكا ذلؾ

(1).  

الق ػػػر بػػػؿ فػػػي تفسػػػير  م ػػػطمح   يػػػأتي اإلمػػػاـ فػػػي تفسػػػير  ا يػػػل الكريمػػػل عمػػػى ذكػػػر 
كتكضيح، تجد اإل ارات زلى الكجك  البفزيل كالد ليل مطابؽ لمتعريؼ ا  طفحي دكف تحديػد 

 اهلل افٌ  يعممػػػكا كلػػػـ: "ق ػػػر العبػػػادة عمػػػى اهلل كحػػػد  زلػػػىلمم ػػػطمحل ففػػػي عبارتػػػ، األ يػػػرة ي ػػػير 
يمػػػا ادعػػػاق اليهػػػكد اٌت ػػاذ .متعػػػاؿ كتعػػػالى سػػبحاي، كالبيػػػت كادعػػػاق  كال ميػػػؿ الػػػكليٌ  كاٌت ػػػاذ الكلػػػد كا 

 كهػػك المسػػيح ميهمػػا فتكلٌػػد الػػٌيفسل كهػػي بمػػريـ تػػزٌكج الػػٌركح هػػك تعػػالى الي ػػارل زعمهػػـ بػػأف اهلل
كفيػ،  مطمقنػال زيػر  زلػى تتعػدا    بحيػث  سبحاي، اهلل عمى العبادة ق ر فالمراد . رؾ فهك لالعمـ

ما كاف زرض المتكمـ مي، اف ي تص المق كر بالمق كر عمي،  بحيث    الحقيقي كهك الق ر
 ال طػاب ل فالعبادة هلل كحد     ػريؾ لػ، تقػدس عمػا ادعػك  كابتػدعك ل "قيػؿيتعدا  زلى زير  ا فن 

 جميعنػال كالي ػارل لميهػكد كقيػؿ المدييػلل ليهػكد كقيػؿ ا يػلل هػذ  قبػؿ تقػدـ مػا بػدليؿ يجػراف ألهػؿ
 بأكلأػؾ ت ػتص   عامػل دعػكة هػذ  ألف  بالبعض لت  ي ، كج، ك  القرآييل اليظـ ظاهر كهك
  .(2)العدؿ" بالسكاق - كسمـ عمي، اهلل  مى - اهلل رسكؿ حاجكا الذيف

                                                           

 (405/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (259/ 2الحسييي الب ارم الًقي كجيل فتح البياف في مقا د القرآف ) ج (2)
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 والمساواة واإلطناب اإليجاز: السادس المبحث
لى ب،ل الميطكؽ زلى باليظر الكفـ ييقسـ       ميهما كؿ بيف الكاافل يسب جهل مف معايي، كا 
 السػػكيل ا ػػرلل فاألقسػػاـ اقسػػاـ كراقهػػا كيػػأتي سػػكيلل رأيسػػل اقسػػاـ افاػػل زلػػى ا  ػػر مقابػػؿ فػػي

  :يمي ما هي الافال

: بػػالمرادل فاإليجػػاز ز ػػفؿ دكف كجيػػزة قميمػػل بعبػػارات كايػػرة معػػاف عمػػى دا ن  الكػػفـ كػػكف :اإليجــاز
 كاإلف ػاح اإلبايػل كرعايػل المق ػكد بػالورض كفاأهػا مع اقؿل الفاظ في الكايرة المعايي كضع هك
 .فيها

 .لفاأدة المعيى عمى المفظ زيادة :واإلطناب

 العبارة تؼ لـ زذا اي، كا طيابل كما لإليجاز داع يكف لـ فيما كالمعيىل المفظ تساكم :والمساواة
ذا: سػػٌمي بػػالورض ل : سػػٌمي داع بػػدكف الوػػرض عمػػى زاد ز ػػف ن كا   التطػػابؽ فالمسػػاكاة هػػيتطػػكيفن

 يق اف.  ك  زيادة دكف مي، المراد كبيف الكفـ مف الميطكؽ بيف التاـ
َْ  ُػؾِ } فمااؿ اإليجاز قكل، سبحاي،:  ْف َٕ ُمؿْ  اهْ

ْ
ُٕؿِْف  َوأ ْٔؿِْض  ثِةهْ

َ
ٌِ  َوأ ؿاف] {اجْلَةِِوِيَ  َٔ  [199 ?أْل

َىةيَ  ِوَ  قَةَل } :سبحاي، قكل، ا طيابل كمااؿ َٔ  
ُ
أ كه َْ دَ

َ
ة خ َّ وَيْ ُِل   َٔ ة َوأَ َّ ِ ََِه  لََعَ  ث ة َوِ َ  َد َّ  َيِرُِب  ذِي

ْػَؿى
ُ
ََةهُ  إِنَْكةنٍ  ُكه } :سػبحاي، قكلػ، المسػاكاةل كمااؿ [18 ?َُ] { أ ـَْي ْ ل

َ
ةنَِؿهُ  خ َُقُِِ  ِِف  ََ  َلُ  َوَُنْهؿِجُ  ُخ

[13 ?اْلرساء] {َيجُْنًْرا يَوَْقةهُ  َذةثًةلِ  اهْقَِيةَيحِ  يَْْمَ 
 في تريد مما الكاير يقكؿ ابف قتيبل:" كاجمع .(1) 

 كتػابل كػؿ فػي بم تػار ك  مكضػعل كػؿ فػي بمحمػكد لػيس كهػذا اإليجػاز يريد ل" تقكؿ مما القميؿ
 كلػـ آفلالقػر  فػي تعػالى اهلل لجػر د  األحػكاؿ كػؿ فػي محمػكدنا اإليجػاز كػاف كلك مقاؿل مقاـ لكؿ بؿ

ر لإليجازل تارة كحذؼ لمتككيدل تارة اطاؿ كلكي، ذلؾل اهلل يفعؿ  .(2")لإلفهاـ تارة ككر 

  اإليجاز: -1

  :اإليجاز في المغة

قاؿ ابف سيد :  لا كاكجز: قؿ في بفزلل كاكجز : ا ت ر "كجز: كجز الكفـ كجازة ككجزن 
جػز از:  فيؼ. كامػر كجػز كك ككفـ كج لبيف اإليجاز كا  ت ار فرؽ ميطقي ليس هذا مكضع،

                                                           

 ( 7/ 2ييظر: الميداييل البفزل العربيل ) ج (1)
 (19ابف قتيبلل ادب الكتاب )ص  (2)
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ا في كؿ امر. كامر كجيز ككفـ ككجيز كمكجز كمكجز. كالكجز: الكحى  يقاؿ: اكجز ففف زيجازن 
 .(1)كجيز ام  فيؼ مقت ر"

 :في االصطالحاإليجاز 
" ألي،   معيى لإليجاز ز  اف يدؿ بالقميؿ مػف المفػظ  اإلماـ عبد القاهر الجرجايي: يبيف    

ذا لـ تجعم، ك فن عمى الكاير مف  ا لمفظ مػف اجػؿ معيػا ل ابطمػت معيػا ل اعيػي ابطمػت المعيىل كا 
 زير مف الكفـ تقميؿ يذكر الرمايي في اليكت في زعجاز القرآف اف: "اإليجازل (2)"معيى اإليجاز

ذال بػالمعيى ز ػفؿ  بألفػاظ عيػ، يعبػر اف كيمكػف كايػرة بألفػاظ عيػ، يعبػر اف يمكػف المعيػى كػاف كا 
 كممػػػل زسػػػقاط فالحػػػذؼل كق ػػػرل  حػػػذؼ: كجهػػػيف عمػػػى كاإليجػػػاز. زيجػػػاز القميمػػػل لفػػػاظفاألل قميمػػػل

 المفػػظ تقميػػؿ عمػػى الكػػفـ بييػػل كالق ػػرل الكػػفـ فحػػكل اك الحػػاؿ مػػف زيرهػػا بد لػػل عيهػػا لفجتػػزاق
 مػف المق ػكد اداق هػك امػا اإليجػاز عيػد السػكاكي:"فاإليجاز ل(3) حػذؼ" زيػر مػف المعيى كتكاير
 كايػػت سػػكاق عبػػاراتهـ مػػف بػػأكار اداؤ  هػػك كاإلطيػػاب األكسػػاط متعػػارؼ عبػػارات مػػف بأقػػؿ الكػػفـ
كفػػػػي معيػػػى اإليجػػػػاز كاإلطيػػػػاب  ل(4)الجمػػػػؿ" زيػػػر عمػػػػى اك الجمػػػػؿ عمػػػى راجعػػػػل الكاػػػػرة اك القمػػػل

 بمفػػظ المػػراد ا ػػؿ تأديػػل هػػك المعيػػى عػػف التعبيػػر طػػرؽ مػػف كالمسػػاكاة يقػػكؿ القزكييػػي:" المقبػػكؿ
 ا ػؿ بمقػدار المفػظ يكػكف اف بالمسػاكاة لفاأػدةل كالمػرد عميػ، زاأػد اك ؼكا عي، ياقص اك ل، مساكو 
ا   المراد  .(5) "اعتراض اك تتميـ اك تكرير بيحك عمي، زاأدنا ك  . زير  اك بحذؼ عي، ياق ن

 العػػػرب عيػػػد البفزػػػل كمػػػف يقػػػكؿ اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػايي فػػػي تفسػػػير  درج الػػػدرر:"     
 اإلطبػػاؽل زلػػى التجيػػيس كعػػف اإلطيػػابل زلػػى اإليجػػاز كعػػف اإليجػػازل زلػػى اإلطيػػاب عػػف العػػدكؿ
 كتػرؾ الت ػريحل زلػى التعػريض كعػف التعػريضل زلى الت ريح كعف التجييسل زلى اإلطباؽ كعف
 عيػػدهـ الف ػاحل زايػل هػك يظػـ عمػى القػرآف ايػػزؿ تعػالى كاهلل الفيػكفل هػذ  مػف الكاحػد الفػفٌ  لػزكـ
 ك  في،ل كيقدح اإليجاز السمؼ احد مف يذـٌ  كلـ .(6)مبيف" عربيٌ  بمساف كاعتادك ل تعارفك  ما عمى
 ق ػر كػاف كالتطكيػؿل التاقيػؿ مػف هػاكبكلهر  كالحػذؼل الت فيؼ العرب كتحب عمي، كيطعف يعيب،

 ألف السػػاكف تحريػػؾ مػػف عميهػػا ا ػػؼٌ  المتحػػرؾ كتسػػكيف المق ػػكرل مػػدٌ  مػػف زليهػػا احػػب الممػػدكد
                                                           

 (427/ 5ابف ميظكرل لساف العرب ) ج(1) 
 (463/ 1عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز ت  اكر ) ج (2)
 (76الرماييل اليكت في زعجاز القرآف )ص  (3)
 (277السكاكيل مفتاح العمـك )ص  (4)

 (173/ 3القزكيييل اإليضاح في عمـك البفزل ) ج(5) 
 (148/ 1تفسير القرآف العظيـ ) ج عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في(6) 
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 احمػد عيػدهـ كا  ت ػار كاإلطيػابل ا  ت ػار العػرب ـكػف راحػلل كمػف كالسػككف عمؿ الحركل
ف الجممػػلل فػػي  عػػف فتسػػتويي ال ػػيق زلػػى تػػكميق كقػػد لػػ،ل ز  ي ػػمح   مكضػػع لإلطيػػاب كػػاف كا 

 .(1)داٌلل لمحل: قالكا كما باإليماقل التفسير

 :قسما اإليجاز

 الفػاظ فػي كايػرةال المعػايي الكػفـ يتضػمف بػأف كذلػؾ البفزػلل ايجػاز كيسػٌمى القصـر: يجازإ ـ 1
وا ِإَوَذا}: تعالى كقكل، ل(2)حذؼ زير مف قميمل ْغِْ  َمؿ 

وا ثِةلوه  مقتضى فإفٌ  [72 ?اهفؿقةن] {لَِؿاًية َمؿ 
 مقػاـ كفػي اليهػيل: اليهػي مقػاـ كفػي اإلعػراضل: اإلعػراض مقاـ ففي  يقل مقاـ كؿ في الكرامل
ٌْ  قُنْ }يقكؿ الحؽ سبحاي،:  .الي ح: الي ح ٌَ  ىْ يَْؿُزقُسُ  َي ةَواتِ  ِي ًَ رِْض  الكه

َ
ُ  قُهنِ  َواْْل وْ  ِإَوٍههة اَّلله

َ
 أ

َم  إِيهةُزىْ  َٕ ًؽى هَ وْ  ُِ
َ
هاَللٍ  ِِف  أ ٌيػا اهللي  قيػؿً }" اإلمػاـ: يبػيف [24 ?قهجأ] { ُيجِهيٍ  ًَ ـٍ  اىكٍ  كىاً   عمػى{ ًزٌيػاكي

يػػا: تقػػديرها اإليجػػازل سػػبيؿ ٌيػػا مبػػيفل ضػػفؿ فػػي اك هػػدل لعمػػى كا   فػػي اك هػػدل لعمػػى زٌيػػاكـ اك كا 
 كبػ، الحذؼل عدـ مع كازدحامها المعايي كارة األلفاظ قمل مع الق ر زيجاز . في(3)"مبيف ضفؿ
ذا زربػػاؾل ك   مػػؿ بػػف األلفػػاظ كميػػتظـ المعيػػى متكامػػؿ الكػػفـ يػػأتي  يعتمػػد الحػػذؼ زيجػػاز كػػاف كا 
ا لمسػياؽ  دمػلن  جمػؿ مجمكعػل اك جممػل حػذؼ عمى  زلػى ديعمػ الق ػر زيجػاز فػإف   معػ،ل كايسػجامن

 المتمقػػي كذلػػؾ مػػف فػػي تػػأايرنا اكاػػر لي ػػبح حتػػى قميمػػل بألفػػاظ كتضػػميي، كتكايفػػ، المعيػػى تكسػػيع
 .كالح ك التطكيؿ مف  اؿو  بإيجاز تم ي ها اك األحداث ت كير  فؿ
ــ 2  فػػي مظاهرهػػا كتبػػدك لاإليسػػاييل الموػػات فيهػػا ت ػػترؾ لوكيػػل ظػػاهرة الحػػذؼ الحــذف: يجــازإ ـ

ا اكاػػر الموػػات بعػػض  مػػف زيرهػػا يفػػكؽ ككضػػكحها العربيػػل فػػي الظػػاهرة هػػذ  ابػػات لكػػف لكضػػكحن
كبػاب  التعبيػرل فػي اإليجػاز زلػى تميػؿ األ ػيمل   اأ ػها فػي فالعربيػل لعمي، جبمت لما الموات

كيجمػػؿ رايػػ، فػػي ظػػاهرة  لالحػػذؼ فػػي العربيػػل بػػاب عظػػيـ جعمػػ، عبػػد القػػاهر الجرجػػايي كالٌسػػحر
ر يظػر المتابػػت الح ػػيؼ الرازػب فػػي اقتػػداح زيػػاد قػػد بػاف ا ف كاتضػػح لمػػف يظػػالحػذؼ بقكلػػ،:" 

العقؿل كا زدياد مف الفضؿل كمف  أي، التكؽ زلى اف يعرؼ األ ياق عمى حقاأقهال كيتوموؿ زلػى 
دقاأقهػػػال كيربػػػأ بيفسػػػ، عػػػف مرتبػػػل المقمػػػد الػػػذم يجػػػرم مػػػع الظػػػاهرل ك  يعػػػدك الػػػذم يقػػػع فػػػي اكؿ 

                                                           

 (238/ 4ابف عبد رب،ل العقد الفريد ) جييظر:  (1)
 (2/131حامد عكييل الميهاج الكاضح لمبفزل )ج  (2)

 (483/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
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امر ل كالتيكيػ، بػذكر ل كاف مأ ػذ  مأ ػذ ي ػب،  ال اطر اف الذم قمت في  أف "الحذؼ" كفي تف يـ
  .(1)"السحرل كيبهر الفكر

حػذفت العػرب الجممػل كالمفػرد كالحػرؼ كالحركػػلل كلػيس  ػيق مػف ذلػؾ زٌ  عػف دليػػؿ لقػد     
فأم ا الجممل فيحك قكلهـ في القسـ:  عمي،ل كا   كاف في، ضرب مف تكميؼ عمـ الويب في معرفت،.

مػػف  -لقػػد فعمػػت. كا ػػم،: اقسػػـ بػػاهللل فحػػذؼ الفعػػؿ كالفاعػػؿ كبقيػػت الحػػاؿ  كاهلل   فعمػػتل كتػػاهلل
دلػػيفن عمػػى الجممػػل المحذكفػػل. ككػػذلؾ األفعػػاؿ فػػي األمػػر كاليهػػي كالتحضػػيض  -الجػػار كالجػػكاب

يحػك قكلػؾ: زيػدنال زذا اردت: اضػرب زيػدنال اك يحػك . كميػ، زيػاؾ زذا حذرتػ،ل ام: احفػظ يفسػؾ ك  
ل كهػػػف  يػػػرنا مػػػف ذلػػػؾ. كقػػػد حػػػذفت الجممػػػل مػػػف ال بػػػر يحػػػك قكلػػػؾ: تضػػػعهال كالطريػػػؽ الطريػػػؽ

القرطػػاس كاهللل ام: ا ػػاب القرطػػاس. ك يػػر مقػػدـ  ام: قػػدمت  يػػر مقػػدـ. ككػػذلؾ ال ػػرط فػػي 
ف  ػر ا ف ػػر ال ام: زف فعػؿ المػػرق  يػرنا جػػزم  يحػك قكلػ،: اليػػاس مجزيػكف بأفعالػػ، زف  يػرنا ف يػػرنال كا 

ف فعؿ  ر ا جزم  ر   ََة} اهلل سػبحاي،: كقكؿا.  يرنال كا  َىةكَ  اْْضِْب  َذُقوْ َٕ ِ ُُ  فَهةجَْفَضَؿتْ  احْلََضهؿَ  ث  ِيَْه
ةَ  ازْجََذة رْشَ ًَهة َٔ ٌْ } ام: فضػرب فػايفجرتل كقكلػ، عػز اسػم،: [60 ?ابلقهؿة] {َخيْ ه ًَ  ِيهَُْسىْ  ََكنَ  َذ

ة ًٌ وْ  َمؿِي
َ
ًذى ثُِِ  أ

َ
ٌْ  أ ِقُِ  ِي

ْ
ٌْ  فَفِْؽيَحٌ  َرأ ٍٍ  ِي وْ  ِوَية

َ
  َوَؽقَحٍ  أ

َ
ام: فحمؽ فعمي،  [196 ?ابلقؿة] {نُُكٍك  وْ أ

قميا لها قفي ليا قالػت  فديلل كمي، قكلهـ: ا  تال بمى فال ام: ا  تفعؿ  بمى فافعؿ. كقكؿ ا  ر:
 كجػكد مػع بػالفهـل   ي ػؿ العبػارةل مػف  ػيق يحػذؼ كيعيػي زيجػاز الحػذؼ بػأف .(2)قافأم: كقفػت
 :امرنا ع ر احد في الحذؼ  رحي  قرييلل كقد

كُ  َولَىْ } :سبحاي، يقكؿ :الحرف ـ 1
َ
 حذؼ( بوٌيا اؾ كلـ) كقكل، .اكف كلـ: ام [20 ?مؿيى] {ثَغِيًّة أ

ل كمػا مطمقنػا الحػدث مػف جػزق هيػاؾ كلػيس البوػي مف  يق اديى مريـ في ليس ألي، اليكف  ا ػفن
 لجبريػػؿ يـمػر  قالػت" السػفـل يػذكر اإلمػاـ: عميهػا مػريـ عمػى كتهكييػ، الحػدث ألمػر ت فيفنػا فيػ، افٌ 

 :جبريػػؿ لهػػا قػػاؿ فػػاجرة  اؾ كلػػـ زكجل يقربيػػي كلػػـ كلػػد لػػي يكػػكف اٌيػػى سػػٌيدمل يػػا: الٌسػػفـ عميػػ،
َْ  َرب ِك  قةَل  َلؾلِِك } ه  ُِ ٌ  لََعَ ّيِ ُُ } يسػيرل عمػيٌ   مقػ،: ام ل[21?مهؿيى] {َِ وَه َٕ َّهةِس  آيَهحً  َوجِلَْض  {لِو
ْمؿاً  َوننَ } ابل زير مف ك دت، في [21?مؿيى]

َ
ٌِ  أ  اليداق حرؼ ل ككحذؼ(3)" [21?مؿيى] {يًّةَيْق

ُْقُف }: تعػالى اهلل قػكؿ فػي كما ؿِْض  يُ ْٔ
َ
ٌْ  أ َؾا َخ ْقف} {َِ  اعػرضل يكسػؼ يػا: المػراد زذ {29 ?ي

                                                           

 (171عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز )ص  (1)
 (363 -362/ 2جييل ال  اأص ) ج ييظر: ابف(2) 
 (265/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
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 عػف بػد ن  الميمػاف بػم ر  فعمٌػؽ اهللل يػا: األ ػؿ فػي( المهػـٌ )ك " اليػداقل يقػكؿ اإلمػاـ: حرؼ فحذؼ
 .(1)الب رٌييف" عيد الٌيداق حركؼ

ِ  ِِف  وََصةِِهُؽوا} :يقكؿ سبحاي، :أو الم اف إليو الم اف سماال ـ 2 ِ  َظه ه  اَّلله هةدِه َّ  ?احلهش] { ِص
 الطاقػػل اسػػتفراغ هػػك جهػػاد  حػػؽ اهلل اعػػداق اهلل سػػبيؿ فػػي جاهػػدكا: قيػػؿ سػػبيؿ اهللل فػػي: ام [78
 قػاؿ كمػا لالجهاد حؽ فهك  أـ لكمل اهلل في ت افكا  : قاؿ اي، اايضن  كعي، عباسل ابف قال، في،ل

ِ  َقبِينِ  ِِف  َُيَةُِِؽونَ } :تعػالى  فيػ، تحػذؼ ل كممػا(2) [54 ?اهًةاهؽة] { َّلنِهمٍ  لََْْيهحَ  ََيَةفُْنَ  َوَّل  اَّلله
لِ }: سػبحاي، اهلل قػكؿ فػي كما المضاؼل

َ
َههة اههِت  اهَْقْؿَيحَ  َواْقأ هة ُل َّ ََهة اهههِت  َواهِْٕهيَ  ذِي ْرَجوْ

َ
هة أ َّ  {ذِي

ْقف]  ي ػير كحذفػ، المكضػعيفل فػي المضػاؼ فحػذؼ العيػرل كا ػحاب قريػلال اهػؿ ام [82 ?ي
وْ } كذيكعهال كفي تكضيح، الحػذؼ فػي ا يػل الكريمػل: السرقل  هرة زلى

َ
ٌَ  َلَىّيٍِت  أ ةءِ  ِي ًَ  ذِيُِ  الكه

ةٌت  ًَ وُ ؽٌ  ُّ ْٔ  المضػاؼ حػذؼ  ٌيبل كأ حاب"(: ك ٌيب)ل يقكؿ اإلماـ [19 ?ابلقؿة] {َوَبْؿٌق  َوَر
ىْ }:كقكل، مقام،ل لي،ز المضاؼ كاقاـ ل كيقكؿ (3)"درجات ذكك: ام ل[163?ًٔؿان آل] {َدرَصةٌت  ُِ

 تكمٌػؼ   زٌيػؾ: تقػدير  عيػ،ل الٌتكميػؼ يعيي [84 ?اهجكةء] {َنْفَسكَ  ِإال   ُتَكم فُ  اَل } في مكضع آ ر:
ف زيرؾ بت ٌمؼ تؤ ذ  : ام مقام،ل زلي، المضاؼ كاقاـ المضاؼ حذؼ يفسؾل فعؿ ز ٌ   اكػايك  كا 

 .(4)"مامؾ مكٌمفيف

ة)}: سػبحاي، يقػكؿ َِ ََة ًْ ًَ تْ
َ
ه َوخ رْشٍ َٕ ِ هؿاف] {ث  ليػاؿل يقػكؿ اإلمػاـ: بع ػر: ام [142 ?أْل

ؿٌ  احْلَش  } ُّ ْم
َ
ْٕوَُْيةٌت  أ  عػف كاليهػي الحػٌجل ا ػهر ذكػر: كايػرة  ػؤكف فػي "يزلػت [197 ?ابلقؿة] {َي
باحػػل كالٌراحمػػلل بػػالٌزاد كاألمػػر الافاػػلل األ ػػياق يجػػاب اإلحػػراـل فػػي ةالٌتجػػار  كا   اهلل لػػذكر الكقػػكؼ كا 
 عمػػى  بػػرنا كالظػػرؼ مبتػػدا الفعػػؿ كجعػػؿ. ظػػرؼ كاأل ػػهر فعػػؿل( الحػػجٌ )ك .الحػػراـ بالم ػػعر تعػػالى
  ػهراف الحػرٌ : العػرب تقػكؿ ا ػهرل الحػجٌ  مػٌدة: ام المضػاؼل حػذؼ عمػى: احدهما :تقديريف احد

 هػذ : تقػكؿ كمػا لػ،ل  ػفل ال ػيق كمقػدار لممبتػدا مقػٌدرنا الظػرؼ تجعػؿ اف: كالاايي  هرافل كالبرد
ََة َوهََقؽْ }?ويف قْل قجعةٍُ.(5)قفيػز"  ال ػعير كهذا  اع الحيطل ُبْرِ  ِِف  َلَذبْ ـه ٌْ  ال ْٕؽِ  ِي نه  اَّّلِْلهؿِ  َب

َ
 أ

                                                           

 (388/ 1) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ  (1)
 (354/ 3البوكمل تفسير زحياق التراث ) جييظر: (2) 
 (116-115/ 1سير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تف (3)
 (511/ 1الم در السابؽ ) ج (4)

 (365/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل (5) 
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رَْض 
َ
ة اْْل َّ َجةدِيَ  يَؿُِث ةحِلُْنَ  ِٔ كعف ابف عباس في قكل،: }اىف  " يقكؿ اإلماـ:ل [015 ?اْلٍبيةء] { الىه
 ل كالمق كد ارض الجيل فحذؼ المضاؼ زلي،.(1)"ٍرضى يىًرايها{ الجٌيلاأٍلى 

ٌْ } :سػبحاي، يقػكؿ :الموصـوف االسم ـ 3 ًِهَن  دَهةَب  َوَيه َٔ  عمػفن : ام [71 ?اهفؿقهةن] {َوهةحِلًة َو
ا ََة}:لكريمػل كفي ا يلال  الحن ََة اْذَذطْ  َربه ََ ََة َوَبْيَ  ثَحْ ٍَْخ  ثِةحْلَ ِّ  قَِْْي

َ
هؿاف] {هَْفهةحِتِيَ ا َػْيُ  َوخ  ?أْل

ا يقػػكؿ اإلمػػاـ [89 ؽ  }": مكضػػحن ل (2)"مقامػػ، ال ػػمل كاقػػيـ ا سػػـ حػػذؼ الحػػٌؽل بحكمػػؾ: ام{ بًػػاٍلحى
ىْ : }سبحاي، قكل، في كما ُِ ََِْٔؽ اُت  َو ؿِْف  قَةِِصَ ُه دَْؿاٌب  اه

َ
 .الطػرؼ قا رات حكره  ام [52 ?ص] {خ

ََةهُ }يقكؿ الحؽ سػبحاي،: ْ  َذاتِ  لََعَ  وسََلَوْ ل
َ
 المك ػكؼ حػذؼ سػفييلل ام [13 ?اهقًهؿ] {َوُدرُسٍ  َْاٍح خ

 زايػل فػي ايفكاكهػا ككػاف بػدارل مكاقػل مركبػل الػكاح مػف كايت ايها زلى ز ارة مقام،ل ال فل كاقاـ
 .(3)المسامير كالدسر اهللل بفضؿ فهك يقع كلـ السهكللل

ة}: يقػكؿ سػبحاي، :الصفة االسم ـ 4 يه
َ
ٌَ  َوأ ِي ِّىْ  ِِف  اَّله ِ ْب

ىْ  َمَؿٌض  قُوُ ُّ اَدتْ ـَ ِّىْ  إَِل  رِْصًكة فَ ْا رِْصِك  َوَيةدُ
ىْ  ُِ ُػؾُ } :كقكلػ، ال فلل حذؼ مف "فيككف .رجسهـ زلى مضافنا: ام [125 ?اتلْبح] {ََكفُِؿونَ  َو

ْ
 يَأ

ََحٍ  ُكه  ََهة ِِف }: تعػالى قكلػ، كمامػ،  ػالحلل سػفييل كػؿ ام ل [79 ?المّف] {َغْىًجة َقفِي َْ َيهة فَؿه
ءٍ اهِْمذَةِب  ٌْ ََشْ ٌْ  ِإَونْ }: سبحاي، ل كفي قكل،(4) " [38 ?اْلٍٕةم] {ِي ٌُ  إِّله  قَْؿَيحٍ  ِي ة ًَنْ َِ ّْوُِمْ  َرجَْن  ُم

وْ  اهْقَِيةَيحِ  يَْْمِ 
َ
ة أ َِ ثُْ ّؾِ َٕ َؾاثًة ُي ًْرا اهِْمَذةِب  ِِف  َذلَِك  ََكنَ  َمِؽيًؽا َٔ ُُ  بعػض قػاؿ [58 ?اْلرساء] {َمْكه

ف: ام ال فلل حذؼ لالكريم ا يل هذ  في: العمـ اهؿ  كهذا مهمككهال يحف ز  ظالمل قريل مف كا 
َهة َوَية}: كقكل،   تعالى اهلل كتاب مف آيات عمي، دلت المحذكؼ اليعت ّْوِِك  ُل ة إِّله  اهُْقَؿى ُم َّ وُ ِْ

َ
 َوأ

ْنَ  ًُ ِ ةل ىْ  ٍُقِيىُ  فَاَل }ل يقكؿ الحؽ سػبحاي،:(5) [59 ?اهقىه] { َّ ُّ َ  ?المّهف] {ْزًٍهةوَ  اهْقَِيةَيحِ  يَْْمَ  ل
 يجػاق: قػاؿ( 6) عجػرة بػف كعػب المتٌػزف عػف السػعي يفػي ام كزينا يافعنال يقػكؿ اإلمػاـ: "اراد [105

                                                           

 (326/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (681/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (297/ 29ح الويب اك التفسير الكبير )الرازمل تفسير مفاتيييظر:  (3)
 (177ا/  -8جابف عا كرل التحرير كالتيكير ) (4)

 (163/ 3ييظر: ال يقيطيل اضكاق البياف في زيضاح القرآف بالقرآف ) ج(5) 
.  هػػ 52ابك محمد كعب بف عجرة بف اميل السالمي األي ارم المدييل مػف اهػؿ بيعػل الرضػكافل تػكفي سػيل (6) 

 (153/ 1(ل  الربعيل مكلد العمماق ككفياتهـ) ج220/ 7رمل التاريخ الكبير ) جييظر: الب ا
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 هػػذ  تػػف اػػـٌ  يزيهػػال فػػف بعكضػػل بجيػػاح يػػكزف اػػـٌ  يزيهػػال فػػف بالحٌبػػل فيػػكزف القيامػػلل يػػكـ بالرجػػؿ
 .(1)ا يل"

َ  حُتِج ْنَ  ُلَُْذىْ  إِنْ  قُنْ }: سبحاي، يقكؿ :الشرط ـ 5 ِْ   اَّلله ُٕ ُ  َُيْجِجُْسىُ  فَةدهجِ  ُذٍَُْبُسىْ  هَُسىْ  َوَيْغفِؿْ  اَّلله
 ُ ـي  فىات ًبعيكًيي} [31 ?ًٔؿان آل] { رَِظيىٌ  َدُفْرٌ  َواَّلله يحبػبكـل يقػكؿ  ات بعتمػكيي فػإف: ام{ الم ػ،ي  ييٍحًبٍبكي

ف ل(زذ) ىبمعيػػػ( زف)  ف المػػػؤمييف  ػػػأف فػػػي كايػػػت زف{ كيٍيػػػتيـٍ  ًزفٍ  قيػػػؿٍ } اإلمػػػاـ:"   ػػػأف فػػػي كايػػػت كا 
 .(2)زعمهـ قضٌيل عمى لمٌ رط( زف)  ف الكٌفار

ةقَْخ  إَِذا َظته }: يقػكؿ سػبحاي، :الشـرط جواب ـ 6 ِّىُ  ًَ يْ
وَ رُْض  َٔ

َ
ة اْْل ًَ ِ هةقَْخ  رَُظَجهْخ  ث ًَ ِّىْ  َو هيْ

وَ َٔ 
ىْ  ُّ جُْفُك

َ
ْا خ  َ َّ نْ  َو

َ
  َّل  أ

َ
ٌَ  َموَْضأ ِ  ِي  هػؤ ق يفػكس فػي كقػع مػا زلػى ز ػارة [118 ?اتلْبح] {إحَِلُِْ  إِّله  اَّلله

 عمػيهـ كضػاقت بػؿ سػعتهال عمػى األرض عمػيهـ ضػاقت كحسػرةل لقػد يػدـ مػف  ٌمفػكا الذيف الافال
 كالػػـل يػػدـ مػػف يعايكيػػ، مػػا اقػػؿ يعيػػى كهػػذا زلػػيهـل كالٌسػػكف القػػرار تجػػد كلػػـ تحػػتممهـل فمػػـ ايفسػػهـل
ا تػكبتهـ كايت كلهذا  ال ػرط جػكاب حػذؼ ابػدنال كقػد عقػابهـا عمػى بهػـ تيػتكس    ػادقلل ي ػكحن
ظىيفػكا: تعػالى قكلػ، عمي، دؿٌ  زذ هيال ػأى    اىفٍ  ]كى ٍمجى  عمػيهـ ضػاقت حػيف ايهػـ ام ًزلىٍيػً،[ ًز    الم ػ،ً  ًمػفى  مى

 اهللل زلػػى لجأػػكا زليػػ، ز  اهلل مػػف ممجػػأ   اف كظيػػكا ايفسػػهـل عمػػيهـ كضػػاقت رحبػػتل بمػػا األرض
ضػػاقىتٍ }" ل يقػػكؿ اإلمػػاـ:(3)مسػػتوفريف تػػاأبيف زليػػ، كفػػٌركا مىػػٍيًهـٍ  كى  كقمػػكبهـل  ػػدكرهـ: ام{ اىٍيفيسيػػهيـٍ  عى
ظىيفػكا} ػيأنال  تسػع فف حتى ت تيؽ كالهـٌ  بالحزف تمتم  اف: الٌيفس كضيؽ ٌيمػا ايقيػكال{ كى  اسػتايى كا 
 .(4)كمحيت،" ابتفأ، بعد كرافت، رحمت، عمى لمتٌيبي، زلي، الممجأ

ٌْ }: سػبحاي، يقكؿ :المسند ـ 7 ِ ىْ  َوهَه ُّ تْلَ
َ
ٌْ  َقد ةَواتِ  َػوَ َ  َي ًَ رَْض  الكه

َ
ؿَ  َواْْل ًَْف  وََقؼه ه هؿَ  النه ًَ  َواهَْق

ٌه  ُ  حَلَُقْهُ ّنه  اَّلله
َ
 الفعؿل متعمقات احد اك المسيد اهللل اك  مقهفٌ : ام [61 ?اهَٕمجْت] {يُْؤفَُمْنَ  فَد

اـ في د أؿ اإلعجاز ف فن كامفن كيكرد اإلم ذلؾل زير زلى كالحاؿل كالمجركر كالجار كالمفعكؿ
  .القكؿ في حذؼ المفعكؿ ب،  –عف الحذؼ بأيكاع،:  القكؿ في حذؼ المبتدا 

ة}في معرض تكضيح، مكاضع الحذؼ في ا يل الكريمل: اإلماـ يذكر ًه َ ٌَ  َيةءَ  َوَردَ  َول  َيْؽَح
وَيُِْ  وََصؽَ  حً  َٔ يه

ُ
ٌَ  أ ٌْ  َووََصؽَ  يَْكُقْنَ  اجلهةِس  ِي ِ  ِي َتْيِ  ِّىُ ُدوٍ

َ
ة َية قَةَل  دَُؾوَدانِ  اْمَؿخ ًَ ُجُم ُْ  نَْكَِق  َّل  قَةتَلَة َػ

ثٍَُْة الؿًَِّعءُ  يُْىِؽرَ  َظته 
َ
ة فََكََق  َلجٌِي، َميْغٌ  َوخ ًَ ُّ َ َْ ه  ُثىه  ل ّنِ  إَِل  دَ ِ ّْ ل فيها  [24 -23 ?اهقىه] {.اه

                                                           

 (260/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (390/ 1) ج الم در السابؽ (2)
 (911/ 6ييظر: عبد الكريـ يكيس ال طيبل التفسير القرآيي لمقرآف ) ج (3)
 (802/ 1رجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الج (4)
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يػػاس يسػػقكف" ازيػػامهـ اك حػػذؼ مفعػػكؿ فػػي اربعػػل مكاضػػعل زذا المعيػػى: "كجػػد عميػػ، امػػل مػػف ال
اـ زي،   ي فى  "قالتا   يسقي" زيميا "فسقى لهما" زيمهما."امراتيف تذكداف" زيمهما كيهـ كمكا 

ال كمػػا ذاؾ ز  اف عمػػى ذم ب ػػر ايػػ، لػػيس فػػي ذلػػؾ كمػػ، ز  اف يتػػرؾ ذكػػر  كيػػؤتى بالفعػػؿ مطمقنػػ
 .(1)"اتيف ذكدالورض في اف يعمـ اي، كاف مف الياس في تمؾ الحاؿ سقيل كمف المر 

ُٓ } زليػػ،ل يقػػكؿ الحػػؽ سػػبحاي،: المسػػيد حػػذؼ: الكممػػل حػػذؼ زيجػػاز كمػػف :اليــو المســند ـــ 8  ثَههِؽي
ةَواتِ  ًَ رِْض  الكه

َ
ْمًؿا قََِض  ِإَوَذا َواْْل

َ
ة أ ًَ ٌْ  َلُ  َحُقُْل  فَإِجه   بر بديع: "كقكل، [117 ?ابلقؿة] { َذَيُمْنُ  ُز

 مػا عيػد ا ستعماؿ متابعل عمى الجارم زلي، المسيد حذؼ مف كهك مام،ل في الحذؼ ممتـز لمبتدا
 زليػ، المسػيد حػذؼ عمػى جػار الحذؼ كهذا ل(2)مفرد" عي، ب بر يعقب اـ  يق عف الحديث يتقدـ

 عيػد العػرب اسػتعماؿ ام ا ستعماؿل لمتابعل بالحذؼ لمسكاكي تبعنا المعايي عمماق عيد المسمى
 تقػػدـ ممػا اعظػـ هػك بمػا عيػ، اإل بػار زلػى ذلػؾ مػف ييتقمػكا اف ب ػفات مك ػكؼ ذكػر يجػرم مػا

 .(3)لمورض تقريرنا ا يتقاؿ ذلؾ ليكسب ذكر 
ُل  َّل } :سػبحاي، قػاؿ :المتعمّـق ـ 9

َ
ة يُْكأ ًه ُن  َخ َٕ ىْ  َحْف ُِ لُْنَ  َو

َ
 .يفعمػكف عٌمػا ام [23 ?اْلٍبيةء] {يُْكد

(4)اعمػالهـ" عػف مسػأكلكف كال مػؽ  مقػ،ل فػي يقضػي عمػا ال ػالؽ يسػأؿ  : "قػاؿ
 اف يجػكز "ك ل  

 كيػؼ ي ػرفهـ لػ،ل بػأجمعهـ كال مؽ تعالىل هلل كمها األفعاؿ فإف كبالحقيقل بال الؽل ال مؽ يقاس
ٌمػا ييٍسػأىؿي   : }"كقكل، ل يقكؿ اإلماـ:"(5)اراد" بما فيهـ كيحكـ ي اق  عمٌػل   اٌيػ، عمػى دليػؿ{ يىٍفعىػؿي  عى
 الويػكبل لعممػ، فعػؿ  ػيق امٌ  ظمػـ لػىز مفػض ك  حكػـل تحػت دا ػؿ زيػر كاٌيػ، تعالىل اهلل لفعؿ
 .(6)العيكب" كسبق،
حً  اجلهةُس  ََكنَ }: يقكؿ سبحاي، :الجممة والجمل ـ 11 يه

ُ
َر  َواِظَؽةً  أ َٕ ُ  َذَج  [213 ?ابلقؿة] { اجلهبِّيِيَ  اَّلله

 لفعػػػؿ لػػػلآ ا سػػػـ مػػػع البػػػاق{ الػػػر ًحيـً  الػػػر ٍحمفً  اهللً  ًبٍسػػػـً }فػػػا تمفكال يقػػػكؿ اإلمػػػاـ فػػػي تفسػػػير : ": ام
يما اهللل بسـ كابتدئ افتتح: كتقدير  محذكؼل  ل بػاهلل: اليمػيف فػي يقػاؿ كمػا الحػاؿل لد لل حذؼ كا 

ِي َوقَةَل }: سبحاي، الجمؿل يقكؿ. اما (7)"باهلل احمؼ: ام ة ََنَة اَّله ًَ ُّ َلؿَ  ِيَْ ْٕؽَ  َواده حٍ  َب يه
ُ
ٍَة أ

َ
ٍَّبُِبُسىْ  خ

ُ
 خ

                                                           

 (161عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز )ص  (1)
 (410/ 7ابف عا كرل التحرير كالتيكير ) ج (2)
 (182/ 13)ج الم در السابؽ (3)
 (426/ 18الطبرمل تفسير جامع البياف ت  اكر ) (4)
 (379/ 9اليعماييل المباب في عمـك الكتاب )ج (5)
 (306/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (6)
 (99/ 1) ج الم در السابؽ (7)
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وِيوُِِ 
ْ
رِْقوُِْن، ثَِذأ

َ
ْقُ  فَأ ة ُف يُ َّ ح 

َ
ي ُ  خ ّؽِ ْقف] {الّىِ  ألقػٌص  يكسػؼ لػىز فأرسػمكيي ام [46 -45 ?ي

 اهلل قػكؿ فػي كمػا ا سػتفهاـل جػكاب: الجممػل فيػ، حذفت كمما ل(يكسؼ: )كقاؿ فأتا ل الرؤيال عمي،
ٍْـِهَْخ  َية ِإَوَذا}: تعػالى

ُ
ؿَ  ُقَْرةٌ  خ َْ ىْ  َج ُّ ٌُ ْٕ ٍْٕي  إَِل  َب نْ  َب ٌْ  يََؿاُزىْ  َِ َظؽٍ  ِي

َ
ْا ُثىه  أ هفُ ُ  َِصََف  اٍََْصَ  اَّلله

ىْ  ُّ ـ  : }قكلػػ، بػػدليؿ احػػدل مػػف يرايػػا  : كتقػػدير  ا سػػتفهاـ جػػكاب فحػػذؼ [127 ?اتلْبههح] {قُوُههَْب  ايػػ
فيكا رى  حػذرهـ زلػى ي ػير هيػا كالحػذؼ يػراهـل احد   اي، مف تأكدهـ بعد ز  يي رفكا لـ أليهـ{ اٍي ى
 .حيطتهـ كمبمغ

ًَ } يقكؿ الحػؽ سػبحاي،:     َذ
َ
َْ  ٌْ أ هة َجْفهٍف  ُكِّ  لََعَ  قَهةنِىٌ  ُِ ًَ ِ هؽ] {َلَكهَجْخ  ث يقػكؿ  [33 ?الٔؿ

  ػفت،ل هػذ  افمػف: تقػدير  ب ػفت،ل ال بػر عمى يدؿٌ  ألٌي، اكتفاق  جكاب، حذؼ{ هيكى  اىفىمىفٍ }" اإلماـ:
  ػػفت،ل هػػذ  ليسػػت مػػف اـ يعبػػد بػػأف كاحػػؽٌ   يػػر  ػػفت، هػػذ  افمػػف: اك  ػػفت،ل هػػذ  ليسػػت كمػػف
ٌْ }: كقكلػ، يه

َ
ػفٍ : }سػبحاي، ل كفػي قكلػ،(1)"بػالت فيؼ [9?الـمهؿ] {قةٌٍِخ  َْ ُِ  أ ػٍف({ : قىػمًأـه  هيػكى  اىفىمى  ")مى
ػفٍ : تقػديري  محذكؼه  ك بري  با بتداقل مرفكعه  كالمك كؿي  قاأـ( )هك  متيها مك كللهل  كػذلؾ لػيس كمى

ػػرف    التػػي  ػػركاًأهـ ًمػػفٍ  عىميػػ} قكليػػ، المحػػذكؼً  هػػذا عمػػى كدؿ   تيفػػعل ك  تىضي  كيحػػكي {  يػػرىكىمقى  لم ػػ،ً  كاٍ كىجى
ًٌَ}: تعالى قكلي، َذ

َ
حَ  أ َ ػفٍ : تقػدير  [22 ?الـمهؿ] {لِِْلْقهاَلمِ  َوْؽَرهُ  اَّلل ََ   عميػ، يىػديؿف  قمبيػ،ل قىسػا كىمى
يٌْن }?قْل قجعةٍُ َْ ىْ  لِوَْقةِقَيحِ  فَ ُّ ٌْ  قُوُُْب ِ  ذِْلؿِ  ِي يمػا [22 ?الـمهؿ] {اَّلله س ػف كا  ٍذفىػ، حى  ال بػرً  كػكفي  حى

 .(2")لممبتدا ابفن مق

ٌْ }يقكؿ سبحاي،:  :. حذف القسم11 ِ ََةفُِقْنَ  يَجَْذُِ  لَىْ  هَه ًُ ْ ٌَ  ال ِي ِّىْ  ِِف  َواَّله ِ ْب
ؿِْصُفْنَ  َمَؿٌض  قُوُ ًُ ْ  ِِف  َوال

ََحِ  ِؽي ًَ ْ َهَك  ال ِّىْ  جَلُْغؿَِي ِ ة َُيَةوُِروٍََك  َّل  ُثىه  ث َّ ـاب] {قَوِهياًل  إِّله  ذِي  ييتػ،ل لػـ لػأف تػاهلل: ام [60 ?اْلظه
ٌْ }: كقكل، ِ نْ  لَىْ  َوهَه َٕ ٌَ  َوحَلَُمًٍْة هَحُْكَضَُنه  آُمُؿهُ  َية َحْف ٌَ  ِي ةِغؿِي ْقف] {الىه  لػـ لأف كاهلل: ام [32 ?ي
 ِإَونه  }الجمملل يقكؿ الحؽ سبحاي،:  حذؼ قبيؿ مف اي، زير المكضعيفل في القسـ فحذؼ يفعؿل
ٌْ  ِيَُْسىْ  ًَ َ نَئه  ل ِ ُّ َوةبَ  فَإِنْ  حَلَُج

َ
هىَ  قَؽْ  قَةَل  ُمِىيَجحٌ  ذُْسىْ أ َٕ جْ

َ
ُ  خ ه  اَّلله ٌْ  لَهىْ  إِذْ  لََعَ ُزه

َ
هىْ  أ ُّ َٕ ِّيًؽا َي  {َمه

ف  }" يقػكؿ اإلمػاـ: [72 ?اهجكةء] ـٍ  كىاً   المترٌب ػيف ال ػركج عػف المتاػاقميف الميػافقيف فػي يزلػت{ ًمػٍيكي
ػػفٍ .}بػػالمؤمييف ٌيػػ، ليفعػػؿل زٌيػػ،: قكلػػؾ فػػي التػػي هػػي الػػفـ{ لىمى  ال بػػر مقػػاـ ا سػػـ قػػاـ افمٌمػػ لفاعػػؿل كا 
فٌ : قاؿ فكأٌي، القسـل  ـ{ لىييبىط أىف  } في كالفـ. الفـ بتمؾ اكتسى كيست مص  .(3)"كاهلل لمف ميكـ كا 

 -الفهػػـ تقريػػب -اليسػػير بػػالٌمفظ المعيػػى تح ػػيؿ -اإليجػػاز: ا  ت ػػار ممػػا سػػبؽ اف مػػف دكاعػػي
                                                           

 (1029/ 3) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (55/ 7الدر الم كف في عمـك الكتاب المكيكف ) جالسميف الحمبيل  (2)
 (504/ 1اييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرج (3)
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الت فيػػػؼ  -السػػػامع زيػػػر عمػػػى األمػػػر ز فػػػاق -كالسػػػممل الضػػػجر -المقػػػاـ ضػػػيؽ -الحفػػػظ تسػػػهيؿ
 .التقرير لمورض - بار عما هك اعظـمتابعل ا ستعماؿ كاإل -التيبي،  -التعظيـ -لد لل الحاؿ

 :اإلطناب -2
 في المغة  اإلطناب

 الك ػؼ فػي "اطيػب ذيكلػ،ل كطػكؿ فيػ، بػالغ زذا كفمػ،ل في اطيب: يقاؿ اطيبل م در
 ام طيػػب ظهػػر  فػػي كفػػرس كمبالوػػلل باجتهػػاد فيػػ، مضػػى زذا عػػدك  فػػي كاطيػػب كاجتهػػد  بػػالغ زذا

 .(1)ابعد" زذا الكفـ في اطيب كمي، .طكؿ

 :اإلطناب  في االصطالح

 اإلطالػػلل تكجػػب ابػػكاب -تعػػالى اهلل ابقػػاؾ -بقيػػت "كقػػد: بقكلػػ، لإلطيػػاب الجػػاحظ عػػرض
 يمػاالبويػلل كا   ميتهػى عيػد ككقػؼ الحاجلل مقدار يجاكز لـ ما بإطالل اإلطيابل كليس زلى كتحكج
 كسػػػػ يفها ل ػػػػريفهال ك ػػػػريفها لقميمهػػػػال كقميمهػػػػا لكايرهػػػػال فكايرهػػػػا المعػػػػاييل اقػػػػدار عمػػػػى األلفػػػػاظ
 زليػ، تحتػاج مما اقؿٌ  زلى األلفاظ مف تحتاج كجهاتهال ب كرها الباأيل المفردةل كالمعايي لس يفهال
 كمقابفف رادفافمت الجاحظ رام في كاإلطالل فاإلطياب ل(2)الممتبسل" كالجهات الم تركلل المعايي
 البويػلل كي ػير ميتهػى عيد يقؼ كلـ الكفـ مف الحاجل مقدار جاكز ما كؿ: عيد  كهما لإليجازل

: بقكلػ، كاإلطيػاب اإليجػاز زلػى الحاجػل عػف كفمػ، معػرض فػي اإلطيػاب زلػى العسكرم هفؿ ابك
 كاحػػد كلكػؿٌ  يػ، م يػػكع ككػؿٌ  الكػفـ جميػع فػػي زليهمػا يحتػاج كاإلطيػػاب اإليجػاز افٌ  الق ػد "كالقػكؿ
 ازاؿ فمػػف مكايػػ،  فػػي اإلطيػػاب زلػػى كالحاجػػل مكضػػع، فػػي اإليجػػاز زلػػى فالحاجػػل مكضػػع  ميهمػػا
 مكضع في اإليجاز كاستعمؿ اإليجازل مكضع في اإلطياب كاستعمؿ جهت،ل عف ذلؾ في التدبير

 اإليجػاز "البفزػل: كقػكلهـ البفزػل فػي السػابقيف متأار بأقكاؿ هذا في هفؿ كابك .ا طأ اإلطياب
 مػأ كذ الموػل ا ػؿ فػي كهػك" :فيقػكؿ األاير بفا ل اما(3) طؿ" زير في كاإلطياب عجز زير في
 فػػي كاطيػػب هبكبهػػال فػػي ا ػػتٌدت زذا الػػريح  اطيبػػت :كيقػػاؿ فيػػ،ل بػػالغ زذا ال ػػيق فػػي اطيػػب مػػف

 دزيػػرا فػػي المبالوػػل معيػػا  كػػاف مسػػما  مقتضػػى عمػػى حمميػػا  فػػإف هػػذا كعمػػى فيػػ،ل ا ػػتد زذا السػػير 
 التطكيػػؿ زذ التطكيػػؿ  عػػف يميػػز  الػػذم حػػٌد  فهػػذا لفاأػػدة  المعيػػى عمػػى المفػػظ زيػػادة هػػكف .المعػػايي

 اإلطيػػػابل بػػػاب فػػػي يػػػد ؿ الػػػذم التكريػػػر لبيػػػاف فاأػػػدةل اػػػـ لويػػػر المعيػػػى عػػػف المفػػػظ زيػػػادة: هػػػك
                                                           

 (562/ 1ابف ميظكرل لساف العرب ) ج(1) 
 (322/ 6الجاحظل الحيكاف ) ج (2)
 (190العسكرمل ال ياعتيف: الكتابل كال عر )ص  (3)
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 اإلطيػاب بػيف اإلمػاـ يفػرؽ .(1)"التطكيػؿ بػاب فػي كيػد ؿ اإلطيػاب بػاب مػف ي ػرج الذم كالتكرير
لَهىْ  قَهةَل } :في تفسير ا يل الكريمػل اإليجاز بقكل،ك 

َ
قُهنْ  خ

َ
 لكػـل قمػت: ام" [33 ?ابلقهؿة] {هَُسهىْ  أ

لَْكُخ }: كقكل،
َ
ْا ثَِؿّبُِسىْ  خ ُ ؿاف] {ثَم قةل وَىُ  إِّّنِ }: لهـ قاؿ متى اـ: قيؿ فإف ل [172?أْل ْٔ

َ
  َديَْت  أ

ةَواتِ  ًَ رِْض  الكه
َ
وَىُ  إِّّنِ }: قكلػ، زيجاز في ياباإلط هذا: قميا [33 ?ابلقؿة] { َواْْل ْٔ

َ
ْنَ  ّل ية أ ًُ ْٕوَ  {َت

ٌَ  إِّّنِ  َرّبِ }: الحػؽ سػبحاي، كفي قكؿ .(2)"مكيكياتها{ الس ماكاتً  زىٍيبى }ل[30?ابلقؿة] َِ ىُ  َو ْْ َٕ  ِيّنِ  اهْ
َن  َٕ ُس  َواْمَذ

ْ
أ  ؿفجعػ سػي،ل كتقػدـ بكبػر  ي بػر اف -السػفـ عميػ،- زكريػا اراد [4 ?مهؿيى] {َمحًْجة الؿه

 قػد زيػي رب: قػاؿ لػك أليػ، الػكهف  كتأكيػد ضػعف، زظهػار كهػي لفاأػدةل المعػايي عمػى زاأػدة األلفاظ
 قكي ػا سػي، تقػدـ مػع يكػكف قػد زذ الضعؼل ظهكر دكف فقطل العمر بتقدـ اإل بار ذلؾ ألفاد كبرت

ًِيََِك  دِوَْك  َوَية}: سػبحاي، اهلل قػكؿ ذلػؾ ي يطنال كمف َىةيَ  ِوَ  ُمَْى، قَةَل  يَة بَِي َٔ  
ُ
هأ كه َْ دَ

َ
هة خ َّ وَيْ َٔ 

ُِل   ة َوأَ َّ ِ ََِه  لََعَ  ث ة َوِ َ  َد َّ ْػهَؿى َيِرُِب  ذِي
ُ
 اف الجػكاب فػي يكفػي كػاف فقػد [18 -17 ?َهُ] { أ

 كظاأفهػػا كذكػػر زليػػ، الع ػػا فأضػػاؼ كفٌ ػػؿل اطيػػب كلكيػػ، ع ػػال: السػػفـ عميػػ،- مكسػػى يقػػكؿ
ك ػػػأي : }مف ػػػف   بعضػػػها مىٍيهىػػػا اىتىكى مىػػػى ًبهىػػػا كىاىهيػػػشف  عى يىًمػػػي عى ًلػػػيى : }مجمػػػفن  كبعضػػػها ل{زى ػػػمًربي  ًفيهىػػػا كى  مى
   .(3){ايٍ رىل

 :اقساـ افال زلى المراد ا ؿ عمى الزاأد ييقسـ الزيادة: اقساـ

 ٌما. لورض مي، اكار بعبارة المعيى تأديل كهك اإلطناب: ػ 1

دة فػي الكػفـ زيػر متعٌييػل كهػك تأديػل المعيػى بعبػارة اكاػر بػف فاأػدةل مػع كػكف الزيػا ـ التطويل: 2
  .(4)يتعيف الزاأدة في الكفـ ام ا 

 زيػر الكػفـ فػي متعٌييػل الزيػادة كػكف مػع فاأػدةل بػف اكاػر بعبػارة المعيػى تأديػل كهك الحشو: – 3
ِ  َوَيْقُذوُْنَ  َظ ٍّ  ثَِغْيِ  اجلهبِّيِيَ  َوَيْقُذوُْنَ } قكلػ، سػبحاي،: فػي الحسػف كالح كل (5)لممعيى مفسدة ٌَ اَّله  يه
ُمُؿونَ 

ْ
ٍِ  يَأ ٌَ  ثِةهْقِْك ىْ  اجلهةِس  ِي ُِ ْ َؾاٍب  فَبَرّشِ َٕ ِ حِلمٍ  ث

َ
 بحػؽل يبي قط يقتؿ لـ فإي، [21 ?ًٔؿان آل] { أ

                                                           

 (120/ 2ابف األايرل الماؿ الساأر في ادب الكاتب كال اعر ) ج (1)
 (133/ 1لدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج ا (2)
 (510جامعل المدييل )ص  -المعايي  - 2البفزل  (3)
(  الها ػميل جػكاهر البفزػل فػي المعػايي كالبيػاف 175/ 3ييظر: القزكيييل اإليضاح في عمـك البفزل ) ج (4)

 (204( كالرفاعيل اساليب بفزيل )ص 201كالبديع )ص 
( ال عيدمل بويل اإليضاح لتم ػيص المفتػاح فػي 178/ 3يضاح في عمـك البفزل ) جاإليل ييظر: القزكيي (5)

 (328/ 2عمـك البفزل ) ج
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يما  فػي عميػ،ل كالتكػرار العػاـز قمػب فػي امػر  كيعظػـ األيبيػاقل قتػؿ قػبح ليتأكػد الح ػكة بهػذ  اتػى كا 
 ضػمف المك ػكؿ بػأف زيػذاينا الفاق زاد فب رهـ في ةالفعؿل كالزياد ذلؾ لقبح تأكيدنا الذيف{ }كيقتمكف
 .(1)ال رط معيى

 أقسام اإلطناب:

  العام: بعد الخاص ذكر ـ 1

ْا}: يكضح اإلماـ الفاأدة مف اإلطياب في ا يػل الكريمػل      ُْ ِ َْاتِ  لََعَ  َظهةف هوَ هاَلةِ  الىه  َوالىه
 َُ ُْْق ْ ْا ال ِ  َوقُُْم  األحكاـ ااياق في عارضتاف ا يتاف{ حاًفظيكا}": قكل،ب ?[238 ?ابلقؿة] {قَةٍِتِيَ  َّلِله
َ  إِنه }: قكلػ، حيػث مػف قبمهمػا بمػا كالكتابلل كاٌت ػالهما الٌتفكة حيث مف لألزكاج هة اَّلله ًَ ِ وُهْنَ  ث ًَ ْٕ  َت
 محافظػػل كالمحافظػػل .كزيرهػػا ال ػػفة عمػػى المحافظػػل يقتضػػي هػػك زذ [110 ?ابلقههؿة] {ثَِىههيٌ 
 المكاظبػلل المحافظػل: كقيػؿ الٌتضػييعل ضػدٌ  كهػك الحفػظل مػف مفاعمػل يكهػ زقامتهػال عمى األحكاؿ
ػػمىكاتً } فػػي دا مػػل زيػػر الكسػػطى  ػػفة: ل كقيػػؿ(عمػػى)  ب عػػٌداها فمػػذلؾ  عميهػػال عطػػؼ ألٌيهػػا{ ال  
 .(2)"لها ت ريفنا اايينا ذكرها اٌي، ز  فيها د مت :كقيؿ

  الخاص: بعد العام ذكر ـ 2

يه  ِل  اْغفِههؿْ  َرّبِ }: سػػبحاي،الحػػؽ يقػػكؿ      َْاِدَ ٌْ  َولِهه هه ًَ ِ ًَههة ثَحْههِتَ  َدَػههَن  َول ههْؤِيَِيَ  ُمْؤِي ًُ  َولِوْ
ََةتِ  ْؤِي ًُ ْ ػا سػبحاي، كفػي قكلػ، [28 ?ٍْح] {َوال ْا إِنْ  قُنْ }: ايضن وْ  ُوُؽورُِكىْ  ِِف  َية َُّتُْف

َ
ُُ  ُتجُْؽوهُ  أ ًْ وَ ْٕ  َح

 ُ ْٕوَىُ  اَّلله ةَواتِ  ِِف  َية َوَي ًَ رْ  ِِف  َوَية الكه
َ
ُ  ِض اْْل ءٍ  ُكِّ  لََعَ  َواَّلله  ما كؿ زف " [29 ?ًٔؿان آل] {قَِؽيؿٌ  ََشْ

 يعػزب ك   ػيق ميػ، عميػ، ي فػى   سػبحاي، هلل معمػكـ فهك كيبدي، يظهر  اك كي في، العبد يضمر 
 اك ي فكيهػا التػي األمػكر مػف اعػـ هػك ممػا األرض فػي كما السمكات في ما كيعمـ ذرة ماقاؿ عي،

 عمػػى قػػادرنا فيكػػكف قػػدير{  ػػيق كػػؿ عمػػى }كاهلل ذلػػؾ مػػف ا ػػص هػػك مػػا ميػػ،ع ي فػػى فػػف يبػػدكيها
ة} ل كيقكؿ سبحاي،:(3)عقكبتكـ" ًَ ََة ل رَْقوْ

َ
وَيُْسىْ  َحذْوُْ ِيَُْسىْ  رَُقًّْل  ذِيُسىْ  أ ََهة َٔ ِ ّكِيُسىْ  آيَةد ـَ  َوُيه

ُسىُ  ًُ ّوِ َٕ حَ  اهِْمَذةَب  َوُي ًَ ُسىْ  َواحْلِْم ًُ ّوِ َٕ ْا لَهىْ  َيهة َوُي ْٕ  دَُسٍُْه هْنَ َت ًُ : ل "كقكلػ، [151 ?ابلقهؿة] { وَ
ييعىم ميكيػػـ} ػػا كى ػػكفى  تىكيكييػػكاٍ  لىػػـٍ  م  ـي : }قكلػػ، بعػػد{ تىٍعمىمي ييعىم ميكيػػ  بعػػد العػػاـ   ذكػػرً  بػػابً  ًمػػفٍ { كالحكمػػل الكتػػاب كى

                                                           

 (79/ 3ك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير ) جابييظر:  (1)
 (335/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (217/ 2ي مقا د القرآف ) جالًقي كجيل فتح البياف ف (3)
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 األٌكلػػػيف عمػػػـ: يعيػػػي تعممػػػكفل   مػػػا: ام" ل يقػػػكؿ اإلمػػػاـ:(1)عكًسػػػ،" ب ػػػفؼً  قميػػػؿه  كهػػػك ال ػػػاص  
ـي : }قكلػػػػ، تضػػػػٌمي، كقػػػػد الػػػػٌديفل ك ػػػراأع ييعىم ميكيػػػػ ػػػػلى  اٍلًكتػػػابى  كى  م تمفػػػػيف بمفظػػػػيف اتػػػػى اٌيػػػػ، ز { كىاٍلًحٍكمى
 .(2)"تأكيدنا

  اإلي اح بعد اإلبيام: ـ 3

 فػي المعيى رؤيل زما كفاأدت، تطيب  فإيؾ تكضح اـ تبهـ اف اردت زذا: البياف اهؿ يبيف    
 الطمب بعد لكقكع، ازاأدن  تمكيا اليفس في معيىال لتمكف اك كاإليضاح اإلبهاـ :م تمفتيف  كرتيف

 ت ػكقت مػا كجػ، مػف عمػـ زذا ال ػيق فػإف بػ، العمػـ لػذة لتكمػؿ اك تعػب بف الميساؽ مف اعز فإي،
 مػػف ا ػد لذتػػ، كايػت الكجػػك  بقيػل مػػف العمػـ ح ػػؿ فػإذا كتألمػػت كجكهػ، بػػاقي مػف بػػ، لمعمػـ الػيفس
حْ  َرّبِ  ةَل قَ }: امامت، كاحدةل كمف دفعل كجكه، جميع مف عمم، َ َْ  فػإف [25 ?َهُ] {َوهْؽرِي ِل  ا

 كالمقػاـ{ امػرم لػي كيسػر} ككػذلؾ كبيايػ، تفسػير  يفيد{  درم}ك ما  يق  رح طمب يفيد{ ا رح}
لَىْ } :ككػذلؾ ال ػداأد بتمقي المؤذف لإلرساؿ التأكيد يقتضي

َ
حْ  خ  فػإف [1 ?الرشح] {َوْؽَركَ  لََك  نرَْشَ

ََة} لؾ:ككػذ كتف ػيـ امتيػاف مقاـ ألي،  التأكيد يقتضي المقاـ يْ ٌَ ْمؿَ  َذلَِك  إحَِلُِْ  َوقَ
َ
نه  اْْل

َ
هُؤَّلءِ  َداثِؿَ  أ َِ 

ههْعٌ  ُُ ػػٍييا}يقػػكؿ اإلمػػاـ: " ل [66 ?احلضههؿ] {ُمْىههجِِعيَ  َيْق قىضى  ال ػػأف{ اأٍلىٍمػػرى  ذًلػػؾى }اكحييػػال { كى
ٍقطيػػكعه  هػػؤي قً  دابًػػرى  اىف  }كالق ػػلل  .(3)ز ػػباحهـ" حالػػل: ام{ ميٍ ػػًبًحيفى }المقضػػٌيل  لألمػػر برحمػػل{ مى

( اف) م ػػبحيف{ مكضػػع مقطػػكع هػػؤ ق دابػػر اف األمػػر ذلػػؾ زليػػ، }كقضػػييا: سػػبحاي، قكلػػ،فػػي "ك 
 زليػ، كقضػييا فػالمعيى األمػرل مػا فسػر األمػر{ اػـ ذلػؾ زليػ، }كقضػييا: قكلػ، مػف بػدؿ كهػك ي بل

 .(4)الحاؿ" عمى مي كب( م بحيف)م بحيف{ل  مقطكع هؤ ق دابر }اف
 :) التكرار( التكرير ـ 4

: تسػػتدعي، لمػػف كقكلػػؾ مػػرٌددنال المعيػػى عمػػى د لػػل: فإيػػ، التكريػػر كامػػا": األايػػر ابػػف يقػػكؿ
ذا كالمفػػظ مػػرٌدد المعيػػى فػػإف اسػػرع  اسػػرع  مػػا فميػػ، مػػرددنا المعيػػى زيػػراد هػػك التكريػػر كػػاف كاحػػدل كا 
 ا ػص كهػك إلطيػابا مػف جػزق فإيػ، لفاأػدةل يأتي الذم فأما فاأدة  لوير يأتي ما كمي، لفاأدة يأتي

                                                           

 (184/ 2السميف الحمبيل الدر الم كف في عمـك الكتاب المكيكف ) ج (1)
 (320/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
 (176/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
عر  (4)  (182/ 3اب، ) جالزجاجل معايي القرآف كا 
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 .(1)لفاأػدة" يػأتي تكريرنا زطياب كؿ كليس زطياب فهك لفاأدة يأتي تكرير كؿ زف: حييأذ فيقاؿ مي، 
 :ألزراض لف اعدنا مٌرات افث اك مٌرتيف الكممل اك الجممل ذكر كهك

ًَُْن، َقَْْف  لَِكه }: سبحاي، كقكل، لمتأكيد: – أ ْٕوَ ًُْنَ  َقَْْف  لَِكه  ُثىه  َت ْٕوَ ل يقكؿ [4 =3 ?اتللزؿ] {َت
انِيَن  ثَِن  يَة} الحؽ سػبحاي،: ِتَ  اذُْلُؿوا إرِْسَ ًَ ْٕ ِ ًُْخ  اههِت  ٍ َٕ جْ

َ
وَيُْسىْ  خ ّّنِ  َٔ

َ
وُْذُسىْ  َوخ ٌه ًِيَ  لََعَ  فَ َ ةل َٕ  {اهْ

 لهؿر فوهى ?قيهن فهإن (2)"لإلطياب كالتأكيد" يقكؿ اإلماـ: {اُذُْلُؿوا إرِْسانِيَن  ثَِن  ية} [47 ?ابلقؿة]
يِّ فَ }

َ
ة آّلء جِأ ًَ ثَةنِ  َرّبُِس َؾاِب  ََكنَ  فََميَْف } ك ل[77 -13 ?الؿسلٌ] {دَُسّؾِ  [16 ?اهقًؿ] {َوٍُُؾرِ  َٔ

 ا  ت ػػػػػػار: مػػػػػػذاهبهـ مػػػػػػف اف كمػػػػػػا كاإلفهػػػػػػاـل لمتككيػػػػػػد التكػػػػػػرار: العػػػػػػرب مػػػػػػذهب اف كالجػػػػػػكاب
 .(3)لمت فيؼ

ة يَة} ?يقكؿ الحػؽ سػبحاي، لالستيعاب: – ب َّ ح 
َ
قُ  اجلهةُس  خ ِي َربهُسهىُ  ْااته ٌْ  َػوََقُسهىْ  اَّله  َجْفهٍف  ِيه

ة وََػوَ َ  َواِظَؽةٍ  َّ ة ِيَْ َّ ة َوَبره  َزوَْص ًَ ُّ ْا َونَِكةءً  َلسًِيا رَِصةًّل  ِيَْ ُق َ  َواته ِي اَّلله رَْظةمَ  ثُِِ  تََكةَءلُْنَ  اَّله
َ
 إِنه  َواْْل

 َ وَيُْسىْ  ََكنَ  اَّلله  َذُقذِهَن }: قكلػ، فػي كمػا لمٌتكػرارل{ اهللى  ًات قيػكاكى }"يػذكر اإلمػاـ: [1 ?اهجكهةء] {َررِيًجة َٔ
َر، َليَْف  رَ  َليَْف  قُذَِن  ُثىه  قَؽه ْو } :كقكلػ، ل[20 - 19?اهًّؽزّؿ]  {قَؽه

َ
ْو ، لََك  أ

َ
ْو  ُثهىه  فَهأ

َ
 لَهَك  أ

ْو 
َ
"[35 - 34?اهقيةيح] {فَأ

(4)
. 

ح   }: سبحاي، قكل، في كالعفك شيء: في الترغيب لزيادة - ج
َ
ةية خ َّ  ٌَ ِي ْا اَّله َُ ٌْ  إِنه  آَي ْزَواِصُسىْ  ِي

َ
 أ

ْوَّلدُِزىْ 
َ
ا َوأ ُؽوًّ ىْ  هَُسىْ  َٔ ُِ ْا ِإَونْ  فَةْظَؾُرو ُف ْٕ ْا َت َ  فَإِنه  َوَتْغفُِؿوا َودَْىَفُع  ?اتلغةثٌ] { رَِظيىٌ  َدُفْرٌ  اَّلله

 ابػف عػف للعكرمػ ل يذكر اإلماـ  برنا مركينا عف ابػف عبػاس فػي تفسػير ا يػل الكريمػل: "عػف[14
ييكا ال ًذيفى  اىيفهىا يا: }قكل، عف سأل، رجفن  افٌ : عٌباس ـٍ  ًمفٍ  ًزف   آمى  اهؿ مف رجاؿ هؤ ق: قاؿ{ اىٍزكاًجكي
 اهلل رسػػكؿ يػػأتكا اف يػػدعكهـ اف كاك دهػػـ ازكاجهػػـ فػػأبى الٌسػػفـل عميػػ، الٌيبػػيٌ  يػػأتكا اف ارادكا مٌكػػل
 الػػٌديفل فػػي فقهػػكا قػػد الٌيػػاس راكا كسػػٌمـ عميػػ، اهلل  ػػٌمى اهلل رسػػكؿ اتػػكا فمٌمػػا كسػػٌمـل عميػػ، اهلل  ػػٌمى

 .(5)ا يل" اهلل فأيزؿ يعاقبكهـل اف هٌمكافى 
ِي َوقَةَل  }: سبحاي، كقكل، المخاطب: الستمالة - د ٌَ  اَّله ُْٕنِ  قَْْمِ  يَة آَي ِؽُكىْ  ادهجِ ِْ

َ
 يَة الؿهَمةدِ، َقبِيَن  أ

ة قَْْمِ  ًَ ِ  إِجه ِؾه َيةةُ  َِ جْ  احْلَ ل (قػكـ يػا) بتكريػر [39 -38 ?اغفهؿ] {اهَْقَؿارِ  َدارُ  ِوَ  اآْلِػَؿةَ  ِإَونه  َيَذةعٌ  َيةاد 
                                                           

 (120/ 2ابف األايرل الماؿ الساأر في ادب الكاتب كال اعر ) ج (1)
 (148/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 (2463 -4/2462القيسي االقيركاييل  الهدايل الى بمكغ اليهايل ) جييظر: (3) 
 (462/ 1تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في  (4)
 (641/ 2) ج الم در السابؽ (5)
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ة يَة قنْ } يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: َّ ح 
َ
ْخُجؽُ  اهَْلفُِؿوَن، َّل  خ

َ
ُْٕجُؽوَن، َية أ جُْذىْ  َوَّل   َت

َ
ْخُجُؽ، َية ًَعثُِؽونَ  خ

َ
 أ

ٍَة َوَّل 
َ
جْذُ  َوَّل  َخَجْؽُتْى، َية ًَعثِؽٌ  خ

َ
ْخجُُؽ، َية ًَعثُِؽونَ  ىْ خ

َ
ٌِ  َوِ َ  دِيَُُسىْ  هَُسىْ  أ  [6 - 1 ?اللفؿون] { دِي

 يفػي كبعضػها العزيمػلل يفػي بعضػها يكػكف اف كيجػكز سبؽل ما عمى يجكز يقكؿ اإلماـ: "الٌتكرار
 الٌيبػيٌ  افٌ : ابيػ، عػف يكفػؿل بػف فػركة الٌزمػافل عػف مف المستقبؿ في بالٌيفي الحكـ كبعضها الحاؿل
كفى  اىيفهىػا يػا قيػؿٍ } "اقػرا: ليكفػؿ قاؿ الٌسفـ عمي،  كعػف الٌ ػرؾل مػف بػراقة فإٌيهػا  اتمتهػال زلػى{ اٍلكػاًفري
 مػف يبٌرأيػي فمػا ب ػرؾل[ عهػد] حػديث زٌيي: اهلل لرسكؿ قمت: قاؿ ابي، عف يكفؿل بف الٌرحمف عبد

كفى  اىيفهىا يا قيؿٍ : }قاؿ الٌ رؾ   .(1)مات" حتى ا طأها ليمل فما: قاؿ{ اٍلكاًفري

 القػػرآف فػػي التكػػرار الػػكارد  ػػكر اكاػػر هػػك"  الػػرحمف"  سػػكرة فػػي الػػكارد زف التكػػرار:لمتمييــد  – ه
 ع ػرة اايتػي بعػد جػاق راأعنػال حيػث تمهيػدنا لػ، مهػد قػد  المكضػع هػذا فػي اإلطفؽل كالتكػرار عمى
 يبػك دكيمػا ابعػلمتت مرات افث"  الميزاف"  كممل التمهيد هذا في تكررت الفكا ؿل كقد متحدة آيل
ةءَ }يقكؿ الحؽ سبحاي،:  :ممؿ اك ًَ ة َوالكه َّ َٕ َٓ  َرَذ ًَ ًَِىاَن، َوَو ْ ّله  ال

َ
ْْا خ َغه ُْ ًِهَىاِن، ِِف  َت ْ ْا ال ه ًُ رِي

َ
 َوأ

ْزنَ  َْ ْ ٍِ  ال وا َوَّل  ثِةهْقِْك ًَِىانَ  َُّتَِْسُ ْ  عذبنا مكسيقينا لحينا ا اع قد التمهيد ل كهذا [9 - 7 ?الؿسلٌ] { ال
 عميهػػػا تهجػػػـ فػػػف بهػػػا كتػػػأيس الػػػيفس كلتألفهػػػا التكػػػرار  ػػػكر لػػػتفؤـ مقدمػػػل طبيعيػػػل بماابػػػل كػػػاف

ػػػا  ألف ا يػػػل  فكا ػػػؿ عميػػػ، ايبيػػػت كمػػػا التمهيديػػػل المقدمػػػل فكا ػػػؿ فػػػي راعػػػى قػػػد القػػػرآف هجكمن
 فقػرا ا ػحاب،ل عمػى  ػرج الٌسفـ عمي، الٌيبيٌ  افٌ : اهلل عبد بف جابر عف" اإلماـ: يذكرل (2)المكررة
 فكػايكا الجػٌفل ليمػل الجفٌ  عمى قراتها "لقد: فقاؿ فسكتكال آ رهال زلى اٌكلها مف الٌرحمف ةسكر  عميهـ
يِّ }: قكل، عمى اتيت كٌمما ميكـل مردكدنا احسف

َ
ثةنِ  َرّبُِسًة آّلءِ  فَجِأ  ل[وغيِة 73?الؿسلٌ] {دَُسّؾِ

 .(3)الحمد" فمؾ يكٌذبل رٌبيا يعمؾ مف ب يق   :قالكا
ْا}?يبػػيف اإلمػػاـ فاأػػدة التكػػرار فػػي قكلػػ، واإلنــذار: لمحــث - و ُٕ ًَ ْا َواِْقهه ُ َْٕة قههةل ًِ َىههيَْة َقهه َٔ  {َو
 .(4)كاإليذار" الحثٌ  تجديد الٌتكرار بقكل،: "كفاأدة [93?ابلقؿة]

                                                           

 (1630/ 4) ج ا م كالسكرعبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير  (1)
 ( 5/474/3403جالترمذم في السيف ) ييظر الحديث:

 (329/ 1ل   اأص التعبير القرآيي كسمات، البفزيل ) جالمطعييييظر:  (2)
 ( 611/ 2الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر  (3)

 (ل كقاؿ الترمذم: هذا حديث زريب.5/399/3291جكالحديث ا رج، الترمذم في السيف )
 (199/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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ْدَراكَ  َوَية احْلَةقهُح، َية احْلَةقهُح،} :سػبحاي، كقكل، :بالتكرير لمتيويل - ز
َ
ثَْخ  احْلَةقهُح، َية أ ْدُ  َلؾه ًُ  َث

حِ  وًََعدٌ  َٔ سػكرة  كيتحدث اإلماـ عما اسما  تكػرار المعيػى المػزعج كمػا فػي [4- 1 ?احلةقح] { ثِةهَْقةرِ
همػػؾل كفػػػي سػػػكرة الكاقعػػػل: تكػػرار )ايػػػتـ( ل اك)يحػػػف(ل كفػػػي سػػػكرة  تكػػػرار لفظػػػل )بعػػػد( ام:" هػػكد:

ـٌ يتسػاقلكف: تكػرار لفظػل )ككػاف(ل ك )كايػت (ل كفػي المرسفت: تكرار لفظل )كيؿ(ل كفي سػكرة عػ
 .(1)"تكرار لفظل )زذا( عمى سبيؿ الكعيد سكرة التككير:

يِّ }: الرحمف في قكل، الٌتكرار يكرد اإلماـ امامل متتاليل ليظاأر التكرار بقكل،: "كيظاأر     
َ
 فَجِأ

ثةنِ  َرّبُِسًة آّلءِ  هٍَة َوهََقؽْ }: القمر كقكل، في [13?الؿسلٌ] {دَُسّؾِ ْ هنْ  لَِّّلِْلهؿِ  اهُْقهْؿآنَ  يََسه َّ ٌْ  َذ  ِيه
لِؿٍ  بِيَ  يََْْيهِؾٍ  َويٌْن }: المرسػفت فػي كقكلػ، ل[17?اهقًؿ] {ُيؽه َمّؾِ ًُ : كقكلػ، ل[15?اهًؿقهالت{]لِوْ

ْو }
َ
ْو ، ُثىه  لََك  أ

َ
ْو  فَأ

َ
ْو  لََك  أ

َ
َٓ  فَإِنه } :كقكل، ل[35 - 34?اهقيةيح] {فَأ َْسِ  َي ُٕ َٓ  إِنه  يَُْساً، اهْ  َي

َُْٕسِ  ًَُْن، ُثىه  َقَْْف  لَِكّ }: كقكل، ،[6 - 5?حالرش] {يَُْساً  اهْ ْٕوَ ْنَ  َقَْْف  لَِكّ  َت ًُ ْٕوَ  - 3?اتللزؿ] {َت
ْخُجؽُ  ّل} ?وقْل [4

َ
ُْٕجُؽونَ  ية أ  .(2) "[2?اللفؿون] {َت

  االعتراض: – 5

 كػفـ اايػاق فػي اإلعػراب مػف لهػا محػؿ   اكاػر اك بجممػل اإلتيػاف كهك التفاتنا قدامل سما     
وُْنَ }: كقكلػ، اإليهاـ دفع زير ليكتل معيى ات ف يفكفم اك َٕ ِ  َوَيْض ََةتِ  َّلِله ُُ  ابْلَ هىْ  ُقجَْعةٍَ ُّ َ  َيهة َول

ْنَ  ُّ  البيػػػات عػػػف كتعػػػالى سػػػبحاي، اهلل لتيزيػػػ، اعتػػػراض{ سػػػبحاي،: }فقكلػػػ، [57 ?اجلعهههن] {يَْنهههَذ
ٌه }: كقكل، جاعميها عمى كال ياعل ْكِضؽَ  تَلَْؽُػوُ ًَ ْ َؿامَ  ال ُ  َمةءَ  إِنْ  احْلَ  فجممل [27 ?اهفذط] {آِيَِيَ  اَّلله
يىٍجعىميكفى }" يبيف اإلماـ: كما تأتي}سبحاي،{ لمتيزي،ك  ل(3)لمتبرؾ اعتراض ا ستاياق  عف{ اٍلبىياتً  ًلٌم،ً  كى

 تعػالى اهللل بيػات فإٌيهـ زياثل المفأكل افٌ  يزعمكف كايكا كيايلل كبيي  زاعل بيي افٌ : عباس ابف
يقكؿ  األزراضل مف زرض لبياف بجممل الكفـ ااياق في يؤتى فا عتراض بأف. (4)يقكلكف"  عما

ْا لَىْ  فَإِنْ } الحػؽ سػبحاي،: وُ َٕ ٌْ  َتْف ْا َوهَ وُ َٕ ْا َتْف ُق هة اهههِت  اجلههةرَ  فَةته َِ تْ  َواحْلَِضهةَرةُ  اجلههةُس  َوقُُْد ِٔهؽه
ُ
 أ

 ٌَ لىػػفٍ : }كقكلػػ،{ فىػػات قيكال} كجكابػػ،  ػػرطل{ عىميػػكاتىفٍ  لىػػـٍ  فىػػًإفٍ }" يقػػكؿ اإلمػػاـ: [24 ?ابلقههؿة] {لِوَْلفِههؿِي  كى
ل الماضي في يفي حرؼ( لـ) كالجكابل ك ال رط بيف د ؿ عارض{ تىٍفعىميكا  فػي يفػي( لػف)ك جػاـز

 بتػرؾ عيهػا  تحػذركف التػي اليػار فػاتٌقكا ابدا تأتكا كلف بمام،  تأتكا لـ زف: يا بل معيا  المستقبؿ
                                                           

 (95/ 2) ج عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ (1)
 (149 -148/ 1) ج الم در السابؽ (2)

 (254 -253/ 3السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) جييظر: (3) 
 (187/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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ََة}: التأكيػػد قكلػػ، سػػبحاي، ل كلممبالوػػل فػػي(1)سػػبؽ" مػػا عمػػى كالتكػػذيب الٌريػػب كهػػك مكجبهػػا ههيْ  َووه
نَْكةنَ  يُِْ  اْْلِ اِدَ َْ ِ ُُ  ث ُُ  سَلَوَذْ ي 

ُ
ًَة أ ِْ ٌٍ  لََعَ  َو ِْ نِ  ًَعَيهْيِ  ِِف  َوفَِىةُلُ  َو

َ
يْهَك  ِل  اْمهُمؿْ  أ اِدَ َْ ِ ِىهيُ  إَِله  َول ًَ ْ  {ال

ٍييىا}ل يكضح اإلماـ:" [14 ?هقًةن] ٍيسػافى  كىكى    كقٌػاصل كحسػف ابػي بػف سػعد  ػأف فػي يزلػت{ اإٍلً
ا ككي،  ككلػد ل الكالػد لقمػاف بػيف يجػرم مػا اعتبػار: احػدها: اكجػ، افاػل مف الكفـ ااياق في عارضن

ٌيمػا حكمػل هػك الػذم بال ػكر األمػر: كالاالػث ال ػٌؾل عػف اليهي اعتبار: كالاايي  يكػف لػـ لقمػافل كا 
 حكػػػـ عمػػػى لمكالػػػديف ز  يفػػػزع لػػػيس الكلػػػد ألفٌ   بمعػػػركؼ الػػػدييا فػػػي الم ػػػاحبل حػػػؽ ز  لمكالػػػديف
ْرِ  ِِف  ٍُفِغَ  فَإِذا}:تعػالى اهلل يقػكؿ باإلي ػاقل مفرد م مكؽ فكؿٌ : المعقكؿ في فأٌما الم اهدة  فَال الى 
نْكةَب 

َ
ىْ  خ ُّ ََ  المػذككريف احػد فػي ا يػل ت  ػيص ل(2)"[101?اهًؤيَهْن] {يَتَكةَءلُْنَ  َوّل يََْْيهِؾٍ  ثَحْ

مىتٍػػ،ي : بقكلػػ، فػػاعترض بهمػػال عمػػؽ امػػر عمػػى كيػػدالتأ بزيػػادة مى ػػ،ي  حى مػػى كىٍهيػػان  ايمف ًف ػػالي،ي  كىٍهػػفو  عى  ًفػػي كى
ٍيفً   فػي الم ػقلل مػف امػ، كابدتػ، بمػا الكلػد لتػذكير كذلػؾ بػ،ل المك ػي كبػيف }ككٌ ػييا{ل كبيف عامى
 حمػؿ فػي الم ػاؽ مػف لتحممهػا بػاألـل التك ػيل زيػادة يفيػد كالف ػاؿ الحمػؿ فػذكر كف ػال،ل حمم،
 .(3)الكالد يتكمف،   ما الكلد

  االيغال: -6

 يقػاؿ الحػد عمى زيادة زلى كبمغ في، آ ذ هك الذم المعيى تجاكز قد المتكمـ ألف ب، سمي    
 فقػػد فيػػ، بزيػػادة تعػػدا  اػػـ معيػػا  تػػـ زذا المػػتكمـ فهكػػذا ميتهاهػػال بمػػغ زذا الففييػػل األرض فػػي اكزػػؿ
فَُعْسىَ } سػبحاي،: كقكل، اكزؿ

َ
ٌْ  َحجُْغْنَ  ةِِوِيهحِ اجلَْ  أ ٌُ  َوَيه ْظَكه

َ
ٌَ  أ ِ  ِيه هة اَّلله ًً ٍٍ  ُظْم ْْ َُهْنَ  هَِقه ِ ْق  {يُ

ػا اهلل مػف احسػف كمػف: }بقكلػ، تػـ الكػفـ فإف [50 ?اهًةاؽة]  تياسػب فا ػمل زلػى احتػاج اػـ{ حكمن
 بػدكيهال المعيػى يػتـ يكتػل يفيد بما الكفـ  تـ ل فهك(4)زاأدنا معينى افاد بها اتى فمما األكلى القرييل
ْا قَْْمِ  يَة} قكل،: ذلؾ مف القرآف في كقع بأي، كرد بال عر  اص اي، بعضهـ كزعـ ُٕ ؿَْقوَِي،  ادهجِ ًُ ْ ال
ْا ُٕ ٌْ  ادهجِ هُُسىْ  َّل  َي

َ
ْصهًؿا يَْكد

َ
هىْ  أ ُِ َذهُؽونَ  َو ّْ  يػتـ مهتػدكف{ أليػ، }كهػـ: فقكلػ، [21 -20 ?يهف] {ُم

 الرسػػػؿ اتبػػػاع عمػػػى الحػػػث فػػػي مبالوػػػل زيػػػادة ،فيػػػ لكػػػف محالػػػل   مهتػػػد الرسػػػكؿ زذ بدكيػػػ، المعيػػػى
: سػػبحاي، كقكلػػ، المعيػػىل بػػدكيها يػػتـ يكتػػل يفيػػد بمػػا الكػػفـ فاإليوػػاؿ حيػػث ي ػػتـ ل(5)فيػػ،" كالترزيػب

                                                           

 (122/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(1) 
 (442 -2/441) ج بؽالم در السا (2)
 (27/ 3ييظر: األبيارمل المكسكعل القرآييل ) ج (3)
 (96/ 1الزرك يل البرهاف في عمـك القرآف ) ج (4)
 (250 -3/249السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) ج (5)
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{ ُ ٌْ  يَْؿُزُق  َواَّلله  ل يفسر اإلماـ بوير حساب بإيراد احتما ت:[212 ?ابلقؿة] {ِظَكةٍب  ثَِغْيِ  يََنةءُ  َي

 يعػػيـ: يعيػػي حسػػابل عميػػ، يكػػكف اف بويػػر: كقيػػؿ سػػميماف يعمػػل ماػػؿ حسػػاب، فػػي مياق ػػل "بويػػر
ػا" ا  ػرة يعػيـ: يعيػي لكارتػ،ل احد كؿٌ  يح ي،   ما: كقيؿ. ا  رة ػا: (1)ايضن ل كيقػكؿ اإلمػاـ ايضن

  ػػداأد ت ػػيبهـ ك ػػيؼ يسػػيرنال حسػػابنا يحاسػػبكف ك ػػيؼ حسػػابل بويػػر الجٌيػػل يػػد مكف "ف ػػيؼ
 بيػػت اسػػماق عػػف ل كيػػذكر اإلمػػاـ فػػي مكضػػع آ ػػر:"(2)لجٌيػػل"ا زلػػى ي ػػيركف اػػـٌ  كاهػػكاؿل كز زؿ
 الب ػرل كييفػذهـ الػداعيل يسمعهـ كاحد  عيد في الياس "يح ر: قاؿ الٌسفـ عمي، عي، ل(3)يزيد
ل اكلػى مػف اليػكـ الجمػع اهػؿ سػيعمـ: ييػادم مياد يقكـ اـٌ   اهلل يحمػدكف الػذيف ايػف: فيقكلػكف بػالكـر
 ايػػف: فييػػادل يقػػكـ اػػـٌ  حسػػابل بويػػر الجٌيػػل فيػػد مكف قميػػؿل كهػػـ فيقكمػػكفل كالضػػٌراق  السػػٌراق فػػي

 اـٌ  حسابل بوير الجٌيل فيد مكف قميؿل كهـ فيقكمكفل اهلل  ذكر عف بيع ك  تجارة تمهيهـ   الذيف
 بويػػر الجٌيػػل فيػػد مكف قميػػؿل كهػػـ فيقكمػػكفل المضػػاجع  عػػف جيػػكبهـ تتجػػافى الػػذيف ايػػف: ييػػادل
 .(4)فيحاسبكف" اسالي بساأر يؤمر اـٌ  حسابل

  التذييل: ـ 7

 اإلزار ذيػػؿ: كالػػذيؿ. اسػػبؿ زذا ميػػ، جػػر مػا: كاإلزار الاػػكب كذيػػؿ.  ػػيق كػػؿ آ ػػر: الػذيؿ    
 عمػػػى جرتػػػ، زذا تمبسػػ، اػػػكب لكػػػؿ المػػراة كذيػػػؿ األرضل فأ ػػػاب ميػػ، اسػػػبؿ مػػػا كهػػك الػػػرداقل مػػف

 اكا ػػطفحن . لي ػػر ذيػف ال ػػيق جعػؿ لوػػل كهػػي لممبالوػل[ ذيػػؿ] "م ػدرك ل(5) مفهػػا مػف األرض
 مفهكمػ، اك األكؿ ميطػكؽ لد لػل اتحقيقنػ األكؿ معيػى فػي مسػتقؿ بكػفـ الكػفـ تمػاـ بعد يؤتى اف

 مػػف تفعيػػؿ ل كهػػك(6)فهمػػ،" مػػف عيػػد كيكمػػؿ يفهػػـ   مػػف عيػػد المعيػػى ليظهػػر كالػػدليؿ معػػ، ليكػػكف
 البفزػل عممػاق حا ػطف في معيا  فأما مي،ل زرض، كماؿ بعد بكفـ عٌقب، زذا كفم، ذٌيؿ قكلهـ
 كذلػؾ الكػفـل لحقيقل كتقرير التككيد إلفادة الكفـ زتماـ بعد مستقمل بجممل اإلتياف عف عبارة فهك

 يكػػكف اف األكؿ الكجػػ، كجهػػافل فهػػذاف لمفهكمػػ، يكػػكف كتػػارة الكػػفـل لميطػػكؽ يكػػكف قػػد التحقيػػؽ
ـَ  ذلِهَك }: سبحاي، قكل، كماال، الكفـل ميطكؽ تأكيد اجؿ مف سكق، ىْ َص ُِ هنْ  َزَفهُؿوا ثًِهة يَْهة َِ  َو

                                                           

 (310/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (492/ 2) ج الم در السابؽ (2)
اـٌ سممل اسماق بيت يزيد بػف الٌسػكف األ ػهميل األي ػاريلل بايعػت رسػكؿ اهلل  ػٌمى اهلل عميػ، كسػٌمـل ك ػهدت  (3)

 (128/ 35تهذيب الكماؿ )القضاعيل  :اليرمكؾل كعا ت بعد ذلؾ دهرنال ييظر
 (446/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)

 (260/ 11بف ميظكرل لساف العرب )جييظر: ا(5)  
 (68/ 3الزرك يل البرهاف في عمـك القرآف ) ج (6)
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ٍييػاهيـٍ  }ذًلػؾى : سػبحاي، قكلػ، حا ػؿ ألف   [17 ?قهجأ]{اهَْمُفهْرَ  إِّله  َُنةزِي زى كا{ ظػاهر  ًبمػا جى  كىفىػري
 اجػؿ مػف كػاف زيما العذابل يزكؿ مف استحقك  لما استحقاقهـ في الكج، اف عمى يد ف ك ريح،
كا{ تعميؿ }ًبما: قكل، ألف كفرهـ { ًز    ييجػاًزم }كىهىػؿٍ  بعػد  فقكلػ، الكفػرل اجػؿ مػف اقلمجػز  كىفىري  اٍلكىفيػكرى
 .(1) لفاأدتها كمحقؽ عميها داؿ ألي، لهال كتحقيؽ األكلى الجممل مف سبؽ لما كتأكيد تقرير

َٕ إ} يقكؿ الحؽ سبحاي،:     ٍَْخ اهْ
َ
ْى فَإٍِهَك خ ُّ َ َجةُدَك ِإَوْن َتْغفِْؿ ل ِٔ ْى  ُّ ْى فَإِجه ُّ بْ ّؾِ َٕ ـُ احْلَِميىُ ْن ُت  {ـِي

ـي{ تمكيف المعيى المسكؽ   [118 ?اهًةاؽة] ًكي في التذييؿ في ا يل الكريمل }فىًإي ؾى اىٍيتى اٍلعىًزيزي اٍلحى
ف توفر لهـ{ يكهـ اف الفا مل } الوفكر الك زلي،ل فإف قكل، سبحاي،: }    رحيـ{ لكيهػا جػاقت كػذلؾا 

 يبػػػيفف العزيػػػز فػػػي  ػػػفات اهلل هػػػك الوالػػػبل ألف اهلل سػػػبحاي،   يوفػػػر لمػػػف يسػػػتحؽ العػػػذابل أل
{ قػكؿ عيسػى عميػ، الٌسػفـل زرجػاق ميػ، األمػر زلػى اهللل كتػرؾ لمػٌتحٌكـ كالتٌػأٌلي " اإلماـ: ـٍ }ًزٍف تيعىػذ ٍبهي

َُُسىْ }عمي، كما قاؿ يػكح:  ْخُي
َ
ـَْدرِي أ ٌَ دَ ي ِ

قُُْل لَِّله
َ
ٌْ }ل كقػاؿ زبػراهيـ: [31?ِهْد]اآليح  {َوّل أ ه ًَ َذ

ِن  َٕ ِ ُُ ِيّنِ دَج ـي{ ليبٌيف اٌف موفرت، لـ تقع عف جهؿ ك  ل [36?إثؿاِيى] {فَإٍِه ًكي ٌيما قاؿ: }اٍلعىًزيزي اٍلحى كا 
عجزل كلكٌي، يوفػر مػع القػدرة عمػى ا يتقػاـل حكػيـ فيمػا فعػؿل كقيػؿ: زٌيمػا ك ػؼ بػالعزيز الحكػيـ 

 .(2) "دكف الوفكر الٌرحيـ ليبٌيف اٌي، زير مت ٌفع لهـ

  االحتراس: -8

: كقكلػػ، سػػػبحاي، ا حتمػػػاؿل ذلػػؾ يػػػدفع بمػػا فيػػػؤتى بعيػػد ل ػػػيق محػػتمفن  الكػػػفـ يكػػكف اف    
ةءَ  ََّتُْؿجْ  َصيْجَِك  ِِف  يََؽكَ  اْقوُكْ } ٌَ ٌْ  َبيْ ْءٍ  َدْيِ  ِي : بقكلػ، سػبحاي، فػاحترس ل [32 ?اهقىهه] { ُق
ذِهه }: كالبرصل كقكل، سبحاي، البهؽ ذلؾ في يد ؿ اف زمكاف عف {سكق زير مف}

َ
ْؤِيَِيَ  لََعَ  حٍ أ ًُ ْ  ال

ةٍ  ـه ِٔ
َ
 ذلػؾ اف لتكهـ السهكلل كهك بالذلل ك فهـ عمى اقت ر لك فإي، [54 ?اهًةاؽة] {اهَْلفِؿِ  لََعَ  أ

 لتضػمي، بعمػى الػذؿ عػدم كلهػذا تكاضػع مػيهـ ايهػا عمػـ{ الكػافريف عمػى اعزة: }قيؿ فمما لضعفهـ
ؽٌ } :قكل، سبحاي، العطؼل ككذلؾ معيى ًه ِ  رَُقُْل  ذُلَ ٌَ  اَّلله ِي ُُ  َواَّله َٕ اءُ  َي ِمؽه

َ
ةرِ  لََعَ  أ ىْ  رسَُلَةءُ  اهُْمفه ُّ ََ  {ثَحْ

َهُسىْ  َّل }: سػبحاي، كقكلػ، [29 ?اهفذط] ًَ ُِ ةنُ  ََيْ ًَ َُُْدهُ  ُقوَيْ ىْ  وَُص ُِ ُؿونَ  َّل  َو ُٕ ل [18 ?اجلًهن] {يَْنه
   هػػػػـاي جيػػػػكد  كفضػػػػؿ كفضػػػػم، سػػػػميماف عػػػػدؿ مػػػػف اف بػػػػيف احتػػػػراس{ ي ػػػػعركف   كهػػػػـ} فقكلػػػػ،

 .(3)بها ي عركا بأ  ز  فكقها فما يممل يحطمكف

                                                           

 (61/ 3ييظر: العمكمل الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) ج (1)
 (597 -596/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 (65 -3/64) ج القرآف عمـك في البرهاف الزرك يل: ييظر(3) 
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  يأتي اإلماـ عبد القاهر الجرجايي عمى مسػميات البفزػل كم ػطمحاتها التػي حػددت  
 حقنػػػال لكيػػػ، يقتػػػرب بتفسػػػير  كتكضػػػيح، كايػػػرنال اك يكػػػاد ي ػػػرحهال كحتػػػى فػػػي ا تيػػػار  ا يػػػل فهػػػي 

 اك الزمػافل ذلػؾ فػي معركفنػا كػاف{ الي ٍمػؿً  كادً }ؿ: "تياسب الكجػ، البفزػي كالد لػل اإلعجازيػلل يقػك 
 فجفهػػـ عػػف األمػػـل مػػف كايػػر عمػػى اليمػػؿ سػػٌمط تعػػالى اهلل ألفٌ  العػػرب  بػػيف فيمػػا معركفنػػا ذكػػر 

ٌيمػػػػا ديػػػػارهـل  قػػػػراهفٌ (: العقفق.)مسػػػػاكيهـ تكميػػػػؼ زيػػػػاهف لتكميفهػػػػا[ العقػػػػفق]  طػػػػاب  اطبػػػػت كا 
ي كيـٍ   }كحجرهٌفل  كفى    كىهيـٍ }رٌيكـل يكسٌ   { يىٍحًطمى   تحقيػؽ اك كجيػكد ل سػميماف لعذر تمهيد{ يىٍ عيري

 .(1) الحذر" لتركهفٌ  تقبيح اك يهرل كهك تظمميال  : كاحدة تقكؿ   كي لإليذار

  التتميم: ـ 9

 في يأ ذ اف هك كقيؿ احتياطنا اك احترازنا اك مبالول زما يكمم، ما ب، فيمحؽ الكفـ يتـ اف    
: سػبحاي، كقكلػ، ا ػارحن  زليػ، المػتكمـ ليعػكد يتأممػ،   السػامع كػاف كربما م ركح زير  فيذكر  معيى

ًُْنَ } ِٕ ُْ ةمَ  ُح َٕ ُه ة ِمْكِميًَة ُظّجُِِ  لََعَ  اه ًً ِقًيا َوَيتِي
َ
{ حب، عمى: }قكل، في فالتتميـ ل [8 ?اْلنكةن] { َوأ

ػػا مسػػكيينا حبػػ، عمػػى الطعػػاـ كيطعمػػكف .ا ػػتهاأ، مػػع الطعػػاـ عػػف كيايػػل الهػػاق جعػػؿ كاسػػيرنا  كيتيمن
 مع يطعمكف يحبكف أليهـ   مما يطعمكف ايهـ مكجكدة الكممل هذ  تكف لـ لك متكهـ يتكهـ فربما
ػػ يسػػمى عيػػدهـ كهػػذا الطعػػاـل لهػػذا كا ػػتهاأهـ حػػبهـ  عمػػى" بقكلػػ، فػػتمـ كا حتيػػاطل ا حتػػراس اايضن
ةَل  َوآَت }: قكل، ككذلؾ. (2)" حب، ًَ ْ ٌْ }ل يقكؿ الحػؽ سػبحاي،: [177 ?ؿةابلق] {ُظّجُِِ  لََعَ  ال نْ  َوَي ًَ ْٕ  َح
 ٌَ ةحِلَةتِ  ِي َْ  الىه ُِ ٌٌ  َو ة ََيَةُف  فَاَل  ُمْؤِي ًً وْ ة َوَّل  ُّ ًً ٌْ ٌْ } كمام، قكل، سبحاي،: ل [112 ?َُ] {َِ  َوَيه

نْ  ًَ ْٕ ٌَ  َح ةحِلَةتِ  ِي ٌْ  الىه وْ  َذَلؿٍ  ِي
َ
جْىَث  أ

ُ
َْ  خ ُِ ٌٌ  َو وهَهَِك  ُمْؤِي

ُ
َهه يَهْؽُػوُْنَ  فَأ هْنَ  َوَّل  حَ اجْلَ ًُ وَ ْْ  { ٍَقِهًيا ُح

ل يذكر اإلماـ (3)الحسف زايل في سبحاي، :}كهك مؤمف{ في ا يتيف تتميـ ل كقكل،[124 ?اهجكةء]
ال يعمػػؿ قػػد المػػؤمف زيػػر افٌ  عمػػى يػػدؿٌ  اإليمػػاف  ا ػػتراط" اف:  العقػػؿ فػػي يحمػػد مػػا كذلػػؾ  ػػالحن

ٌيمػػػا كالٌ ػػػدؽل األرحػػػاـ ك ػػػمل كالكفػػػاق كالٌسػػػ اق  زيػػػر عمػػػى حػػػراـ الجٌيػػػل ألفٌ  يمػػػاف اإل  ػػػرط كا 
ل كالػذم ذكػر  (4)عميػ،" ايعػـ مػف عمػى كمٌيػ، اهلل كجػ، زيػر كابتواأػ، بكفر  عمم، احبط كقد المؤمفل

عبػار  }كهػك مػؤمف{ عمػى اعتبػار ايهػا  ػرط لػد كؿ باإلماـ  يدلؿ عمى اف الكفـ لـ يتـ معيا  ز  
 .الجيل

                                                           

 (403 -2/402عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (242/ 2القرطبيل تفسير الجامع ألحكاـ القرآف ) جييظر:  (2)
 (70/ 3ييظر: الزرك يل البرهاف في عمـك القرآف ) ج  (3)
 (634/ 2) ج سكركال ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (4)
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 :االستقصاء -11

 جميػع يستق ػي اف بعػد كلكازمػ، عكارضػ، بجميػع فيػأتي ستق ي،في معيى المتكمـ يتياكؿ    
َْد  }: كقكلػ، سػبحاي، مقػا ن  فيػ، بعػد  يتياكلػ، لمػف يتػرؾ   بحيػث الذاتيػل اك ػاف، يَه

َ
َظهُؽُزىْ  خ

َ
نْ  أ

َ
 أ

َهحٌ  َلُ  دَُسْنَ  ٌْ  َص ََةٍب  ََنِينٍ  ِي ْخ
َ
ٌْ  ََتْؿِي َوأ ة ِي َّ ِ ةرُ  حَتْذ َّ جْ

َ
ة َلُ  اْْل َّ ٌْ  ذِي َؿاتِ ا ُكِّ  ِي ًَ ُُ  ثله َوةثَ

َ
 َوَلُ  اهِْمَِبُ  َوأ

َفةءُ  ُذّرِيهحٌ  َٕ ة ًُ َّ َوةَب
َ
َىةرٌ  فَأ ْٔ ُ  َلَؾلَِك  فَةْظََتَقَْخ  ٍَةرٌ  ذِيُِ  إِ ُ  يُبَّيِ وهُسىْ  اآْليَةتِ  هَُسىُ  اَّلله َٕ ُؿونَ  هَ  {َتَذَفمه

 قػاؿ حتػى ذلػؾ عيػد يقػؼ فمػـ كافينا لكاف" جيل" قكل، عمى اقت ر لك فإي، سبحاي، [266 ?ابلقؿة]
 تحتهػػا مػػف جػػرمت} :زاد اػػـ اعظػػـ بهػػا  ػػاحبها م ػػاب فػػإف{ كاعيػػاب ي يػػؿ مػػف: }تفسػػيرها فػػي

ػػا{ األيهػػار { الامػػرات كػػؿ مػػف فيهػػا لػػ،: }فقػػاؿ التتميمػػيف بعػػد ك ػػفها كمػػؿ اػػـ بػػذلؾ لك ػػفها متممن
 كا ػاب،: } ػاحبها ك ؼ في قاؿ اـ زفسادها عمى األسؼ لي تد الجياف في يككف ما بكؿ فأتى
 كلػػ،} بػػالكبر ك ػػف، بعػػد بقكلػػ، الم ػػاب تعظػػيـ يكجػػب بمػػا ذلػػؾ فػػي المعيػػى استق ػػى اػػـ{ الكبػػر
 لهػذا لػيس التػي الجيػل استأ ػاؿ ذكػر اػـ بالضػعفاق الذريػل ك ػؼ حتػى ذلؾ عيد يقؼ كلـ{ ذريل

 ذكػػر  عمػػى يقت ػػر كلػػـ{ زع ػػار فأ ػػابها: }قػػاؿ حيػػث كقػػت اسػػرع فػػي بػػالهفؾ زيرهػػا الم ػػاب
 باحتراقهػػا ا بػػر حتػػى ذلػػؾ عيػػد يقػػؼ لػػـ اػػـ{ يػػار فيػػ،: }فقػػاؿ الهػػفؾ سػػرعل يح ػػؿ   بأيػػ، لمعمػػـ

 فػاحترس األ ػجار كرطكبل األيهار مف فيها لما باحتراقها تفي   ضعيفل اليار تككف اف  حتماؿ
ل (1)كاكممػػػ، كاتمػػػ، كػػػفـ فػػػي كقػػػع استق ػػػاق احسػػػف فهػػػذا{ فاحترقػػػت: }بقكلػػػ، ا حتمػػػاؿ هػػػذا عػػػف

 لػػػك: بميزلػػػل ألٌيػػػ،{ تىكيػػػكفى  اىفٍ : }قكلػػػ، عمػػػى عطػػػؼ{ فىأى ػػػابىها}"قكلػػػ،:  كيستق ػػػي اإلمػػػاـ مػػػكجزنا ب
: الماػؿ كفػي اليكبػاقل مػف( اإلع ػار)كػذال كػاف لك اف ككددت كذال يككف اف كددت: يقاؿ كايتل

ا كيت زف   .(2)"فكق، بمف فيبتمى يفس، في قدرة يعتقد لمف يضرب زع ارنال  قيت فقد ريحن

 ليػػتـ اليػػاقص المعيػػى عمػػى يػػرد التتمػػيـ اف كالتكميػػؿ كالتتمػػيـ اقا ستق ػػ بػػيف زف الفػػرؽ    
 الكامػػػؿ التػػػاـ المعيػػػى عمػػػى يػػػرد كا ستق ػػػاق اك ػػػاف، فيكمػػػؿ التػػػاـ المعيػػػى عمػػػى يػػػرد كالتكميػػػؿ
 فػػف عميػػ، ال ػكاطر تقػػع مػػا جميػع يسػػتكعب حتػى كاسػػباب، كاك ػػاف، كعكارضػ،ل لكازمػػ، فيستق ػي

 .(3)مساغ في، ألحد يبقى

                                                           

 (253 -3/252ييظر: السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) ج(1) 
 (362/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (253/ 3ييظر: السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) ج (3)
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 :التعميل -11

 كزالػب زيرهػا مػف المعممػل األحكػاـ قبػكؿ عمػى ابعث اليفكس فإف كاألبمويل التقرير فاأدت،    
ف الػػفـ األكلػػى كحركفػػ، الجممػػل اقتضػػت، سػػؤاؿ جػػكاب تقػػدير عمػػى القػػرآف فػػي التعميػػؿ ذ كاف كا   كا 
 "الحكمػػل"لفػظ  التعميػؿ يقتضػي األدكات كممػا يػكع فػي امامتهػػا مضػت كقػد كلعػؿ كمػف ككػي كالبػاق
حٌ }: ل،كقك  ًَ ة ثَةهَِغحٌ  ِظْم ًَ ٌِ  َذ ِي} :قكل، يحك ال مؽ مف الوايل كذكر [5 ?اهقًؿ] { اجل ُؾرُ  ُتْغ َن  اَّله َٕ  َص

رَْض  هَُسىُ 
َ
ةءَ  فَِؿاًمة اْْل ًَ ََةءً  َوالكه ِ لَىْ  } [22 ?ابلقؿة] {ث

َ
هنِ  خ َٕ رَْض  ََنْ

َ
هةًدا، اْْل َّ َجهةَل  ِم ْودَهةًدا َواجْلِ

َ
 { أ

ىْ  َذلَِك }" إلماـ التعميؿ في اكاػر مػف مكضػع:ل كذكر ا(1) [7-6 ?اجلجأ] ُّ جه
َ
ْا ثِد ُ ٌْ  قَةل ََة هَ كه ًَ  اجلههةرُ  َت

يهةًية إِّله 
َ
ُْٕؽوَداٍت  خ ىْ  َي ُِ ِّىْ  ِِف  وََغؿه ْا َيهة دِيَِ ونَ  ََكٍُه   قىػاليكا{ تعميػؿ بًػأىي هيـٍ  } [24 ?ًٔهؿان آل] {َحْفهََتُ

ذِنَ }?ل كفي قكل، سبحاي،(2)" دعهـ{ كىزىر هيـٍ }اعتقدك ل  اـٌ  في، ا تمفكا الذم بقكلهـ لجراتهـ
ُ
ٌَ  أ يه ِ  لَِّله

ىْ  ُحَقةدَوُْنَ  ُّ جه
َ
ْا ثِد ًُ وِ َ  ِإَونه  ُّ  كتسػبيب تعميػؿ ظيًمميػكا{ بًػأىي هيـٍ  }" [39 ?احلهش] {هََقهِؽيؿٌ  ٍََْصِِِىْ  لََعَ  اَّلله
 فػػػي يسػػػتأذيكف كهػػػـ مػػػيهـل كييػػػالكف المػػػؤمييفل يستضػػػعفكف كػػػايكا مكػػػل اهػػػؿ ألفٌ  كذلػػػؾ لإلباحػػػلل
ة يَة}?كقكلػ، سػبحاي، ل(3)"القتاؿ َّ ح 

َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ُؽّوِي َتذهِؼُؾوا َّل  آَي ُؽوهُزىْ  َٔ َٔ ْوحِلَهةءَ  َو

َ
ِّهىْ  دُوُْقهْنَ  أ  إحَِلْ

ةِ  َْده ًَ ْ ة َزَفُؿوا َوقَؽْ  ثِةل ًَ ِ ٌَ  َصةَءُزىْ  ث نْ  ِإَويهةُزىْ  الؿهُقَْل  َُيْؿُِصْنَ  احْلَ ِّ  ِي
َ
ْا أ َُ ِ ثِه دُْؤِي  إِنْ  َرّبُِسهىْ  ةَّلله

ةًدا َػؿَْصُذىْ  ُلَُْذىْ  َّ ةِت  َواثْذَِغةءَ  َقبِيِم  ِِف  ِص ًَ  .(4)"إل راجهـ تعميؿ{ تيٍؤًمييكا اىفٍ }" [1 ?اهًًذعَح] {َمْؿ

ة َّل  قَةَل } فػي قكلػ، سػبحاي،:اما   ًَ تِيُم
ْ
ةمٌ  يَأ َٕ ة إِّله  دُْؿَزقَةٍُِِ  ََ ًَ دُُس

ْ
وِيوُِِ  َججهد

ْ
  َرجَْن  ثَِذأ

َ
هة نْ أ ًَ تَِيُم

ْ
 يَأ

ة ًَ ة َذهُِم ًه ِن  ِم ًَ وه ٍٍ  ِموهحَ  دََؿْكُخ  إِّّنِ  َرّىِ  َٔ ْْ َُْنَ  َّل  قَ ِ  يُْؤِي ىْ  ثِةَّلله ُِ هىْ  ثِةآْلِػَؿةِ  َو ْقهف] { ََكفِهُؿونَ  ُِ  ?ي
 كالمػراد قبمػ، لمػا التعميػؿ يتضػمف مسػتأيؼ كػفـ كهػك ًبالم ً،{ ييٍؤًمييكفى   ى  قىٍكـو  ًمم لى  تىرىٍكتي  }ًزي ي ل[37

 اػـ بػ، تمػبس كػاف قػد ايػ،   بالكميػل زليػ، ا لتفػات كعػدـ األ ػؿ مػف بػذلؾ التمبس عدـ هك بالترؾ
نْ  جَلَة ََكنَ  َية} :قكل، عمي، يدؿ كما ترك،

َ
ِ  نرُْشِكَ  أ ْقف] { ثِةَّلله  بمػا القػكـ هػؤ ق ك ػؼ اـ [38 ?ي

{ هيػـٍ  ً رىةً بًػاٍ   كىهيػـٍ  } فقػاؿ: عميػ، كتهػالكهـ الكفػر فػي ت ػمبهـ عمى يدؿ كفى  ي ت ػكف هػـ ام كىػاًفري
 .(5)باهلل الكفر في إلفراطهـ زيرهـ دكف بذلؾ

                                                           

 (255/ 3) ج القرآف عمـك في اإلتقاف السيكطيل: ييظر(1) 
 (474/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجلقاهر الجرجاييل عبد ا (2)
 (340/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)
 (633/ 2) ج الم در السابؽ (4)
 (336/ 6ييظر: الًقي كجيل  فتح البياف في مقا د القرآف ) ج (5)
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 :المساواة -3

 :المغة فيالمساواة 
 .(1)عي، ييقص ك  مي، يزيد   ا لممعيى بحيثهي اف يككف المفظ مساكين   

 :االصطالح فيالمساواة 

 ا  ػرل عمػى احػدهما يػديز    بحيػث لفاأػدةل لػ، مساك بمفظ المق كد المعيى عف التعبير
 بػيف المتكسػط المػذهب كهػي اليق افل ذلؾ بمقدار المعيى زلى ال ـر تطرؽ المفظ يقص لك حتى

ليها اإليجاز ٌْ }: سػبحاي، كقكلػ، معاييػ،ل قكالػب الفاظ، كأف القاأؿ ي ير كاإلطيابل كا  ه ًَ  َزَفهؿَ  َذ
وَيُِْ  َٕ ة اْمؿِئٍ  ُك  } ل[39 ?فةَؿ] { ُزْفُؿهُ  َذ ًَ ِ  ل ككقكلػ، سػبحاي،: [21 ?اهُهْر] { رَِِهيٌ  َلَكهَت  ث

ٌه } ُِ ْ ُٕ ِ ِٓ  لََعَ  َيّذ ِْق ًُ ْ ْقَِتِ  َولََعَ  قََؽُرهُ  ال ًُ
ْ ُْٕؿوِف  َيَذةًًع  قََؽُرهُ  ال ًَ ْ ة ثِةل ْعِكجِيَ  لََعَ  َظقًّ ًُ ْ  [236 ?ابلقؿة] {ال

{ اٍلميكًسػعً }"اإلماـ مػا بػيف األلفػاظ كد  تهػا فػي تفسػير  فيقػكؿ:يساكم كيكازف  ل(2) [236 ?ابلقؿة]
ٍقتًػػػرً }المعي ػػلل ك فػػػي كالٌسػػػعل. الٌسػػعل ذك  كهػػػك لوتػػػافل كالقػػدر معي ػػػت،ل كالقػػػدر ضػػاقت الػػػذم{ اٍلمي

ٌما ذات، حدٌ  زٌما تقدير ل: ال يق فقدر الحٌدل ٌمػا  ػأي، حػدٌ  كا   كيقتضػي الػٌذكرل مػف يسػتحٌق، مػا حػدٌ  كا 
ػػا.}يحػػدٌ  مٌمػػف تػػدٌبر يػػكع تاعن ػػا مٌتعػػكهفٌ : ام الم ػػدرل عمػػى ي ػػب{ مى ق ػػا}ك .متاعن  عمػػى ي ػػب{ حى

 كالباطػؿ الحػؽٌ : كقاؿ ل الفٌراق قال، حق ال  برنا اك قك ن  اك حكمنا ا بريا اك قميال اك حكميال: زضمار
ٌيمػػا دكف األحكػػاـ فػػي ههحً }: كقكلػػ، لهػػـل ت ػػريفنا{ اٍلميٍحًسػػًييفى }  ػػٌص  األسػػماقل كا  َْ ِٔ ْْ ذهقِههيَ  َوَم ًُ  {لِوْ

[66?ابلقؿة]
 " (3). 

 بيفسػ، يجكؿ ما كؿ عف لمتعبير البميغ زليها يمجأ التي الافث الطرؽ زحدل هي اكاةالمس     
 معاييػ، اداق فػي يسػمؾ قػد كالمقامػات األحػكاؿ مقتضػيات حسػب عمػى فػالبميغ كافكػارل  كاطر مف
ذا طريػػؽ هػػك كسػػطنا طريقنػػا كتػػارة اإلطيػػابل طريػػؽ كتػػارة اإليجػػازل طريػػؽ تػػارة  كػػاف المسػػاكاةل كا 

ذا كاإلف احل اإلبايل مع القميمل باأللفاظ الكايرة المعايي عف لتعبيرا هك اإليجاز  اإلطيػاب كػاف كا 
 كاأللفػػاظ األلفػػاظ بقػػدر المعػػايي تكػػكف اف هػػي المسػػاكاة فػػإف لفاأػػدةل المعيػػى عمػػى المفػػظ زيػػادة هػػك

 هػػػي العسػػػكرمل هػػػفؿ ابػػػك يقػػػكؿ كمػػػا بعػػػضل فالمسػػػاكاةل عمػػػى بعضػػػها يزيػػػد   المعػػػاييل بقػػػدر
ليػػ، كاإلطيػابل اإليجػاز بػػيف متكسػطال المػذهب  لمعاييػػ،  قكالػب الفاظػػ، كػأف: بقكلػ، القاأػػؿ ا ػار كا 

                                                           

 (857-856) ص الموكيل كالفركؽ محاتالم ط في معجـ الكمياتييظر: الكفكمل  (1)
 (190ييظر: المرازيل عمـك البفزل البيافل المعاييل البديع )ص  (2)
 (334/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (3)
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 فػػػي متعػػػارفهـ مجػػرل عمػػػى األكسػػاط كػػػفـ جعػػػؿ المسػػاكاة " .(1)بعػػػض عمػػى بعضػػػها يزيػػد   ام
 كايػ، األكسػاطل متعػارؼ كليسػم، عمي، امقيسن  بذلؾ ا عتراؼ مف بد ك  بييهـ فيما لممعايي التأديل
 الكػػػفـ فػػػي تقػػػع   المسػػػاكاة بػػػأف القطػػػع كجػػػب فقػػػدل (2)يػػػذـ" ك  مػػػيهـ يحمػػػد   لبفزػػػلا بػػػاب فػػػي

 يزيػد   المعػاييل قػدر عمػى األلفػاظ تكػكف بػأف لػ،  مسػاكيل بعبػارة المػراد المعيػى البميغل زف تأديػل
ػػا األكسػػاط متعػػارؼ مػػف ات ػػذكا كقػػد يػػيقصل ك  بعػػض عػػف بعضػػها  الكػػفـل عميػػ، يقيسػػكف مقياسن
ذا زيجػػازنال كػػاف األكسػػاط متعػػارؼ عػػف قػػؿ زذا فػػالكفـ ذا زطيابنػػال كػػاف عيػػ، زاد كا   حػػد عمػػى جػػاق كا 
 اإليجاز بيف هؿ ييذـل كا تمؼ ك  ييحمد   البفزل باب في كهك المساكاةل فهك األكساط متعارؼ

 عمػػى كجماعػػل فالسػػكاكي اإليجػػازل قسػػـ فػػي دا مػػل كهػػي   اك المسػػاكاة كهػػي كاسػػطل كاإلطيػػاب
 اكسػاط كػفـ مػف بالمتعػارؼ فسػركها أليهػـ مذمكمػل ك  محمكدة زير المساكاة جعمكا كيهـل األكؿ
 المتعػارؼل عبػارة مػف بأقػؿ المق ػكد بػأداق اإليجػاز كفسػركا البفزػلل رتبػل فػي ليسكا الذيف الياس

 فقػػالكا الاػػايي عمػػى كجماعػػل األايػػر كابػػف بالبسػػط  ميقنػػا المقػػاـ لكػػكف ميهػػا بػػأكار اداؤ  كاإلطيػػاب
 يقػاؿ اف األقػرب: القزكييػي ازيػدل كقػاؿ بمفػظ كاإلطيػاب زاأػد زير بمفظ المراد عف التعبير اإليجاز

 عي، ياقص اك المراد لأل ؿ مساك بمفظ زما ا م، تأديل المراد عف التعبير طرؽ مف المقبكؿ زف
   المساكاة اف ل كهك(3)اإلطياب كالاالث اإليجاز كالاايي المساكاة كاألكؿ لفاأدة عمي، زاأد اك كاؼ
ا تكجد تكاد  السػي  المكػر يحيػؽ ك : }تعػالى بقكلػ، التم ػيص في لها ماؿ كقد القرآف في   ك ن
يَْخ  ِإَوَذا}: بقكلػ، اإليضػاح كفػي{ بأهم، ز 

َ
ٌَ  َرخ ِي ْنَ  اَّله ًُ ََة ِِف  ََيُْ ِ  اف كاعمػـ [68 ?اْلٍٕهةم] { آيَةد

ْمؿُ  ََيِي ُ  َوَّل }: سبحاي، قكل، ًَ ْ ّيِئُ  ال وُِِ  إِّله  الكه ِْ
َ
 ماػا ن  المعػايي عمػـ فػي جعػؿ قػد [43 ?فهةَؿ] {ثِأ

 تأديػػل فػػي األ ػػؿ هػػي ل المسػػاكاة(4)زطيػػاب ك  زيجػػاز دكف المسػػاكاة اسػػمكب عمػػى الجػػارم لمكػػفـ
 كاإلطيػابل لفيجاز دكاعي تكجد   حيث بها اإلتياف كالفـز عٌملل زلى تحتاج فف المرادل المعيى
 :قسميف عمى كهي
 المعيػػىل كايػرة حػػرؼاأل قميمػل الفػاظ فػػي المػراد بتأديػل كذلػػؾ :االختصـار رعايــة مـع مســاواةال ــ 1

نْ } :تعالى قكل، يحك اءُ  َِ ـَ  .[60 ?الؿسلٌ] {اْْلِْظَكةنُ  إِّله  اْْلِْظَكةنِ  َص

 قكلػػ، يحػػك ا  ت ػػارل رعايػػل بػػف المػػراد المعيػػى بتأديػػل كذلػػؾ :اختصــار دون مــن المســاواة ـــ 2
ة اْمؿِئٍ  ُك  }: سػبحاي، ًَ ِ ْا َية}: سػبحاي، كقكلػ، [21 ?اهُْر] { رَِِيٌ  َلَكَت  ث ُم جُْفِكُسىْ  ُتَقّؽِ

َ
ٌْ  ِْل  ِي

                                                           

 (202ييظر: عبد العزيز عتيؽل عمـ المعايي )ص  (1)
 (276السكاكيل مفتاح العمـك )ص (2) 
 (179/ 3السيكطيل اإلتقاف في عمـك القرآف ) ج :ييظر (3)
 (180/ 3الم در السابؽ ) ج (4)
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ِ  َِْٔؽَ  ََتُِؽوهُ  َػْيٍ  َ  إِنه  اَّلله ة اَّلله ًَ ِ وُهْنَ  ث ًَ ْٕ  ال ػيق ل  يقػكؿ اإلمػاـ: "تقػديـ[110 ?ابلقهؿة] {ثَِىهيٌ  َت
{ تىًجػديك ي }ا  رةل  حكـ زلى كا يتقاؿ المكت قبؿ كال رٌ  ال ير زسفؼ ب، كالمراد ا  رل قبؿ جعم،
 :زهير قكؿ المساكاة امامل كاما .(1)"{اهللً  ًعٍيدى } اكاب، تجدكا: ام

 زيهػا اػـ عيػ،ل يق ػاف ك  فيػ، زيادة زير مف معيا  بمقدار المق كد تأديل عف عبارة فالمساكاة   
 فػػي البميػػغ يتحػػرل اف يحػػك كهػػذا ا  ت ػػارل مػػع مسػػاكاة يكػػكف اف احػػدهما كجهػػيفل عمػػى جاريػػل
 يتعسػػر التػػي المعػػاييل كالكايػػرة األحػػرؼل القميمػػل األلفػػاظ مػػف يكػػكف مػػا اكجػػز كفمػػ، معيػػى تأديػػل

نْ } :تعالى قكل، هذا كمف البفزلل في دكي، مف عمى تح يمها ـاءُ  َِ  {اْْلِْظكهةنُ  إِّله  اْْلِْظكهةنِ  َص
نْ }: تعالى كقكل، [60 ?الؿسلٌ] َِ  فكاأػد تحتها قميمل احرؼ فهذ  [17 ?قجأ] {اهَْمُفْرَ  إِّله  َُنَةزِي َو

 القمػػل فػػي المعػػايي بػػإزاق األلفػػاظ تكػػكف ل فهػػي بػػأف(3)المسػػاكاة مػػف يػػكع فهػػذا كايػػرةل كيكػػت ززيػػرةل
 ِِف  َيْقُىههَْراٌت  ُظههْرٌ } :تعػػالى بقكلػػ، العسػػكرمٌ  لػػ، ماػػؿ بعػػضل كقػػد عمػػى بعضػػها يزيػػد   كالكاػػرة
وا}: كقكلػ، [72 ?الؿسلٌ] { اخْلَِيةمِ  ْْ  َود  َ ٌُ  ل َُْنَ  دُْؽِِ دفكا}ل يقػكؿ اإلمػاـ:"(4) [9 ?اهقوى] {َذُيْؽِِ  لىػكٍ  كى
 يػػؤدل اف ل فهػػي(5)عيػػؾ" فيكفٌػػكا ككفػػرهـل آلهػػتهـ ذكػػر عػػف تكػػؼٌ  اف يحٌبػػكف: ام{ فىييػػٍدًهييكفى  تيػٍدًهفي 
: ذلػؾ كيعػرؼ -باليعػؿ اليعػؿ حػذكؾ - تزيػد ك ل عيػ، تػيقص   لػ،ل مساكيل بعبارة المراد المعيى
 لػػـ الػػذيف كهػػـل محػػاكراتهـ فػػي اليػػاس اكسػػاط عػػرؼ بػػ، جػػرل الػػذم الحػػد عمػػى العبػػارة تكػػكف بػػأف
 بعبػارةل المعيػى يػؤدكف الػذيف هػـ فهؤ ق الفهاملل درجل زلى ييحطكا كلـ البفزلل درجل زلى يرتقكا
ػػا: }تعػػالى قكلػػ، فػػي كمػػال بالمطابقػػل معيػػا  عمػػى ميهػػا جػػزق كػػؿ يػػدؿ مى ـٍ  تيقىػػد ميكا كى ٍيػػرو  ًمػػفٍ  أًلىٍيفيًسػػكي   ى
يَْخ  ِإَوَذا }: تعالى ككقكل، ل{ الم ،ً  ًعٍيدى  تىًجديك ي 

َ
ٌَ  َرخ ِي ْنَ  اَّله ًُ ََة ِِف  ََيُْ ِ ْٔؿِْض  آيَةد

َ
ىْ  فَأ ُّ ْا َظته  َخَْ ًُ  ََيُْ

ِ دَ  َظِؽيٍر  ِِف   .(6) [68 ?اْلٍٕةم] {ْيِه

 

                                                           

 (270/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (1)
 (218ييظر: ال فاجيل سر الف احل )ص  (2)

 (179/ 3العمكمل الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز ) جييظر:  (3)
 (361/ 2القمق يدمل  بح األع ى في  ياعل اإلي اق ) جر: ييظ (4)
 (655/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (5)
 (130/ 2الميهاج الكاضح لمبفزل ) جييظر:  (6)

    ةٍ قـــــخمي مـــــن امـــــرئٍ  عنـــــدَ  كـــــنْ يَ  ايَمــــومَ 
 

ـــو  ـــىتُ  يـــاخالَ  ول ـــىْ  خف ـــاسِ  عم ـــم الن  (2)تعم
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 المبحث السابع: الفصل والوصل

 الفصل والوصل في المغة واالصطالح:

 باإلضػافل القػراقات كعمػـ كاليحػك العربػي ال ػط عمػـ فػي كجػد كالك ؿ الف ؿ "مدلكؿزف 
 فػي سكاق القطع: بالف ؿ تعيي اليهايل في كلكيها المسميات ت تمؼ كقد البفزلل في كجكد  زلى
 بػيف اك األلفػاظ بػيف اك المفظ حركؼ بيف سكاق الربط: بالك ؿ كتعيي المعيىل في اك المفظ رسـ
د لػل    مػف كمقتضػى الحػاؿ السػياؽ مػف كجكدهػا تكتسػب المعػايي كهػذ  ل(1)آ ػر" كمعيى معيى

يمػػا   المفػػظ المعجميػػل  عممٌيػػل كايػػت هيػػا كمػػف لبالكظيفػػل التػػي تقػػـك يهػػا الحػػركؼ معيػػىيكػػكف كا 
( الك ػؿ ك الف ػؿ) يعػدٌ .بييهػا التيػاكب عممٌيػل ككذلؾ د لل بالولل ذات األحرؼ هذ  بيف العدكؿ
 عميهػػػا يطمػػػؽ التػػػي الرابطػػػل األدكات عمػػػى ايسػػػجام، فػػػي اعتمػػػاد  ك الػػػيٌص  اٌتسػػػاؽ مظػػػاهر مػػػف
 فات ػػػمت ذلػػػؾ كراق مػػػا زلػػػى اليحكٌيػػػل الكظيفػػػل البفزيػػػكف بهػػػا تجػػػاكز التػػػيك  ل(المعػػػايي حػػػركؼ)

 يقت ػػػر كلػػػـ كالمفػػرداتل الجمػػػؿ بػػػيف الػػربط  ػػػفؿ مػػف كذلػػػؾ قتضػػى الحػػػاؿ كالسػػػياؽ كم بالمقػػاـ
 الحػركؼ زلػى المبحػث هػذا مػٌدا قػد كالعمكم األاير ابف زفٌ  بؿ كحدهال العطؼ حركؼ عمى األمر
 "كالك ػؿل لاليحػكم عممهػا عػف بها ت رج معاف لها كافٌ  الكفـ ك ؿ عمى قدرتها باعتبار الجاٌرة
 بعػض سأؿ كلقد األسرارل ززير الفكاأدل كاير المقدارل جميؿ لموزللا لطيؼ المجرلل دقيؽ كهك

 اكمفتقػػرن  لػػ،ل تبعنػػا سػػكا  مػػا كجعػػؿ كالك ػػؿل الف ػػؿل بمعرفػػل فحػػٌدها البفزػػلل ماهيػػل عػػف البموػػاق
  .(2)" لها تابعل كتككف الجرل حركؼ عميها كييعطؼ العطؼل حركؼ العظمى كقاعدت، زلي،ل

 مكضػع كتمييػز تركػ، كالف ػؿ بعػض عمػى الجمؿ بعض طؼع يقكؿ القزكييي: "الك ؿ    
 دقيؽ المسمؾ  عب ال طرل عظيـ ميها فف البفزل تقتضي، ما عمى ا  ر مكضع مف احدهما
ػػا يحػػيط ك  كجهػػ،ل عمػػى يعرفػػ،   المأ ػػذ  طبعنػػا العػػرب كػػفـ فهػػـ فػػي اكتػػي مػػف ز  بكيهػػ،ل عممن
ال ذكقنػػا اسػػرار  زدراؾ فػػي كرزؽ سػػميمنال  معرفػػل عمػػى البفزػػل العممػػاق بعػػض ق ػػر كلهػػذا  ػػحيحن
 مزيػػد عمػػى التيبيػػ، بػػذلؾ حػػاكؿ زيمػػا كػػذلؾل األمػػر ألف عميػػ،  ق ػػرها كمػػا الك ػػؿل مػػف الف ػػؿ
 ابمػػغ عمػػى بتحقيقػػ، ا عتيػػاق فكجػػب فيكيهػػا سػػاأر كمػػؿ فػػي ز  فيػػ، يكمػػؿ   احػػدنا كاف زمكضػػ،

 .(3)كج،"
 

                                                           

 (13ميير سمطافل الف ؿ كالك ؿ في القرآف الكريـ )ص  (1)
 (20/ 2ـك حقاأؽ اإلعجاز ) جالعمكمل الطراز ألسرار البفزل كعم(2) 
 (97/ 3القزكيييل اإليضاح في عمـك البفزل ) ج (3)
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جممػػل بأ تهػػال اك تتػػرؾ فتػػدع عيػػى البفزيػػكف بالحػػديث عػػف الػػكاكل التػػي تػػذكر فت ػػؿ ال
الجممتيف ميف متيفل كزالكا في تقدير معرفل المكضع الػذل ت ػمح فيػ، الػكاكل كالمكضػع الػذل   

 فػي يي ػرط كممػا ل "ت مح في،ل حتى ق ػر بعػض العممػاق البفزػل عمػى معرفػل الف ػؿ كالك ػؿ
 فيسػتحيؿ لػ،ل بالدعاق هاعقبك  اـ اليافيل بف ال يق عف المست بر اجابكا ربما ايهـ الفف هذا سمؾ
 فقاؿ اكبل بيد  رجفن  رال عي، اهلل رضي ال ديؽ بكر ابا اف ركل كما عمي،ل الدعاق زلى الكفـ
 كعافػػاؾ  : قمػػت هػػف تتعممػػكف لػػك عممػػتـ لقػػد: فقػػاؿ اهللل عافػػاؾ  : فقػػاؿ الاػػكب هػػذا اتبيػػع: لػػ،
 اف ييبوػػػي بمػػا العمػػػـ اف اعمػػـ :"يقػػكؿ اإلمػػػاـ عبػػد القػػػاهر الجرجػػايي فػػػي د أػػؿ اإلعجػػػاز .(1)"اهلل

 مياػػكرةل بهػػا كالمجػػيق فيهػػا العطػػؼ تػػرؾ اك بعػػضل عمػػى بعضػػها عطػػؼ مػػف الجمػػؿ فػػي ي ػػيع
 األعػراب ز  فيػ، ال كاب لتماـ يتأتى   كمما البفزلل اسرار مف ا رل بعد ميها كاحدة تستأيؼ
 كقػد افػرادل بهػا هػـ الكػفـ ذكؽ فػي المعرفػل مػف فينا كاكتكا البفزلل عمى طبعكا قكـ كا   ال مصل

: فقػاؿ عيهػا سػأؿ ايػ، بعضػهـ عػف جػاق فقػد لمبفزػلل حػدنا جعمػك  ايهـ ذلؾ في األمر قكة مف بمغ
 احػدل فيػ، الفضيمل إلحراز يكمؿ   كاي، مسمك،ل كدقل لومكض، ذاؾ ل"الك ؿ مف الف ؿ معرفل"

  .(2)البفزل" معايي لساأر كمؿ ز 

 أنواع العطف:

 عطػػؼ فأمػػا جممػػلل عمػػى جممػػل كعطػػؼ مفػػردل عمػػى مفػػرد عطػػؼ فليػػكعي عمػػى العطػػؼ
 كجػػػر ل كي ػػػب، رفعػػػ، فػػػي اإلعػػػراب فػػػي لػػػألكؿ الاػػػايي م ػػػاركل ميػػػ، فيسػػػتفاد المفػػػرد عمػػػى المفػػػرد

 يعطػػػػؼ   ايػػػ، فػػػاألكار ال ػػػػفات فأمػػػا الجػػػرل كحػػػػركؼ باإلضػػػافل اك بالمفعكليػػػلل اك بالفاعميػػػلل
يمػػػا الفاضػػػؿل قػػػؿالعا الكػػػريـ بزيػػػد مػػػررت: كقكلػػػؾ بعػػػض عمػػػى بعضػػػها  ألف فيهػػػا  العطػػػؼ قػػػؿ كا 
: تقػػكؿ اف يجػكز فػػف مك ػكفها عمػػى عطفهػا يمتيػػع فإيػ، كلهػػذا المك ػكؼل مجػػرل جاريػل ال ػفل
 عطػؼ كيجػكز يفسػ،ل عمػى ال يق عطؼ  ستحالل زيدل هك الكريـ اف عمى كالكريـل زيد جاقيي
 كالعاقػػػؿل الكػػػريـل بزيػػػد مػػػررت: تقػػػكؿ فمهػػػذا عميهػػال الدالػػػل المعػػػايي باعتبػػػار بعػػػض عمػػػى بعضػػها

 اسماق أليها ز  ذاؾ كما العطؼل فيها يأتي فقمما تعالى اهلل عمى الجاريل األك اؼ كالعالـل فأما
 هػػذا فألجػػؿ لهػػال األكليػػل عػػدـ فػػي الػػذات ككافقػػت للهػػا ال  ػػاأص هػػذ  باعتبػػار الػػذات عمػػى دالػػل
َْ }: تعالى كقكل، المترادفل األسماق مجرل جرت ُِ  ُ ِ  اَّلله َْ  إِّله  إِلَ  ّل ياَّله ّةَدةِ  اهَْغيْتِ  ًعلِىُ  ُِ َْ  َوالنه ُِ 
 ٌُ ـُ } :قػاؿ اػـ [22 ?احلرش]{الؿهِظيىُ  الؿهسْل ـِي َٕ

جهةرُ  اهْ ُ  اجْلَ َذَمِّبِ ًُ
ْ  ابْلهةرِئُ  اخْلهةهِ ُ } [23 ?احلرشه] {ال

                                                           

 (30ابك محمد الحريرم الب رمل درة الوكاص في اكهاـ ال كاص )ص (1) 
 (222/ 1عبد القاهر الجرجاييل د أؿ اإلعجاز ت  اكر ) ج (2)
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ِرُ  ّْ َى ًُ ْ ٍْتِ  اغفِؿِ } ?كقاؿ [24 ?احلرش]{ال  عمى بها فجاق [3 ?اغفؿ]{قةِب اهِْٕ  َمِؽيؽِ  اتلهِْْب  َوقةثِنِ  اَّله
يما الكاكل دكف مف التعديد جهل َْ } :تعالى قكل، في معطكفل جاقت كا  ه ُل  ُِ وه

َ
هةِِؿُ  َواآْلِػهؿُ  اْْل ْه  َواه

 ٌُ َِ  رافعػل الػكاك جػاقت فمهػذا مكضػكعهال ا ػؿ فػي المعػايي متضػادة أليهػا   [3 ?احلؽيؽ] {َوابْلة
 .(1)كاحدة ذات في ذلؾ يستبعد مف لتكهـ

في القرآف  العطؼ حركؼ اما مكاضعها  زير في الحركؼ هذ  يضعكف الياس اكار زف     
ِي}: تعػالى قكل، فيحكالكريـ في مكاضعها  َْ  َواَّله ِن  ُِ ًُ ِٕ ُْ ُخ  ِإَوَذا َويَْكقِِي، ُح ًْ َْ  َمؿِ ُّ يَْنفِِي،  َذ

ِي ًِيتُِن  َواَّله  كتقػديـ لمجمػعل هػي التػي كاكبػال عطفػ، فػاألكؿ [81 - 79 ?النهٕؿاء] {َُيْيِهيِ  ُثىه  يُ
 الاػػايي عطػػؼ اػػـ الػػيظـل حسػػف مراعػػاة لػػك  جػػاأز اإلطعػػاـ عمػػى كاإلسػػقاق اإلسػػقاق عمػػى اإلطعػػاـ
 اإلحيػاق ألف بػاـ  الاالػث عطؼ اـ احدهمال مف  اؿ زماف بف المرض يعقب ال فاق ألف بالفاق 
 مكضػع فػي قاأػؿ قػاؿ لكك  لمترا يل هي التي باـ عطف، في جيق كلهذا بزمافل المكت بعد يككف
 ز  تػاـ معيػى لمكػفـ لكػاف كيحيػيف كيميتيػي كي ػفيف كيمرضػيي كيسػقيف يطعميي الذم ا يل هذ 
 كممػا .ميػ، السػداد مكقػع كيقػع يياسػب، بما عطؼ قد ميها  يق كؿ زذ ا يل  كمعيى يككف   اي،
نَْكةنُ  قُذَِن }: قكل، سبحاي، جاق ْزَفَؿهُ، َية اْْلِ

َ
ٌْ  أ يِّ  ِي

َ
ُُ، ءٍ ََشْ  أ ٌْ  َػوََق َفحٍ  ِي ُْ ُُ  ُج َرهُ، َػوََق  ُثىه  َذَقؽه

بِيَن  هُ، الكه َ ُُ  ُثىه  يََسه َيةدَ
َ
ْرَِبَهُ  أ

َ
  .[21 - 17 ?ٔبف] { فَأ

ُُ }الحػؽ سػبحاي،:  اما في قػكؿ      وَذْ ًَ هة قَِىيًّة، َيَلًٍة ثُِِ  فَةٍْتََجَؾتْ  فََع َِ َصةَء
َ
َؼهةُض  فَأ ًَ ْ  إَِل  ال

َؾا َرجَْن  ِيخ   حَلْتَِن  يَة قَةهَْخ  اجلهْؼوَحِ  ِصْؾعِ  يقكؿ ابف األاير:  [23 -22 ?مؿيى] {َيجِْكيًّة نَْكًية َوُكَُْخ  َِ
 كا يتبػاذ الحمؿ عطؼ ألي، متقاربيف  كايا زيا  ككضعها ب، حممها اي، عمى دليؿ ا يل هذ  كفي"

 كويرهػا كايػت كلػك رللمفػك  كهػي بالفػاقل الٌطمػؽ هػك الػذم كالم ػاض زليػ، مضػت الػذم المكاف زلى
نَْكةنُ  قُذَِن } قكلػ،: فػي جػاق قد اي، ترل ا  كالمهملل لمترا ي هي التي باـ لعطؼ اليساق مف  َية اْْلِ

ْزَفَؿهُ،
َ
ٌْ  أ يِّ  ِي

َ
ءٍ  أ ُُ، ََشْ ٌْ  َػوََق َفحٍ  ِي ُْ ُُ  ُج َرهُ  َػوََق بِيَن  ُثىه  ، َذَقؽه هُ  الكه َ  [20 - 17 ?ٔبف] { يََسه

 ق ػػل ب ػػفؼ كهػػذا بػػاـل ذلػػؾ عطػػؼ مترا يػػل مػػٌدة ميػػ، كا  راجػػ، الػػبطف فػػي تقػػدير  بػػيف كػػاف فممػػا
 .(2)"بالفاق عطفت فإيها السفـل عميها مريـ

ػػاًأص زف مػػف     ػػاؽ اٍلعىػػرىب ليوىػػل  ى ى ػػا اٍلعػػدىدل مػػف الا ػػاًمف ًفػػي اٍلػػكىاك ًزٍلحى ػػاقى  كىمى : اٍلقيػػٍرآف ًفػػي جى
ةثُِؽونَ  اتلهةنُِجْنَ } َٕ ْنَ  ةنُِعْنَ الكه  احْلَةِيُؽونَ  اهْ ُٕ الِ ةِصُؽونَ  الؿه ُْٕؿوِف  اآْلِمُؿونَ  الكه ًَ ْ ْنَ  ثِةل ُِ ٌِ  َواجلهة ه َٔ 

ََْمؿِ  ًُ
ْ ْنَ  ال ُْ ِ ِ  حِلُُؽودِ  َواحْلَةف ِ  اَّلله ْؤِيَِيَ  َوبرَّشِ ًُ ْ ايى،ي  في قكل، ككما [112 ?اتلْبح] {ال  قَيُقْلُْنَ }: سيٍبحى

                                                           

 (21 -2/20ج العمكمل الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ اإلعجاز )ييظر:  (1)
 (47 -2/46الماؿ الساأر في ادب الكاتب كال اعر ) ج ابف األايرل (2)
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ىْ  زاََلزَحٌ  ُّ ُٕ ِ ىْ  َراث ُّ ىْ  َكحٌ شَلْ  َوَيُقْلُْنَ  َُكُْج ُّ ىْ  َقةدُِق ُّ حٌ  َوَيُقْلُْنَ  ثِةهَْغيْتِ  رزَْلًة َُكُْج َٕ ىْ  َقجْ ُّ َُ ىْ  َوزَةِي ُّ  {َُكْهُج
ا:[22 ?المّف] ىَس } ل كفي قكل، سبحاي، ايضن َٔ  ُُ ٌه  إِنْ  َرب  وهَقُس نْ  ََ

َ
ْزَواًصة ُحجِْؽَلُ  أ

َ
ا أ ٌه  َػْيً  ِيَُْس

ةٍت  ًَ ََةٍت  ُمْكوِ ثَْسةًرا زَّحَِجةٍت  َقةنَِعةٍت  ًَعثَِؽاٍت  ٍت دَةنِجَة قَةٍَِذةٍت  ُمْؤِي
َ
مف[5 ?اتلعؿيى] {َوخ  اىي، ذىًلؾ ل كى

هىي ـ اىٍبكىاب ذكر لما اٍسم، جؿٌ  ٌَ  وَِقهي َ }: فىقىػاؿى  سىٍبعىلل أًلىي هىا كىاكل ًبوىٍير ذكرهىا جى ِيه  إَِل  َزَفهُؿوا اَّله
َهىَ  َّ ة إَِذا َظته  ُزَمًؿا َص َِ َْ  فُذَِعْخ  َصةُءو ثْ

َ
ةخ َّ لما ل [71 ?الـمؿ] {اُب  اٍلكىاك بهىا الحؽ اٍلجي ل اىٍبكىاب ذكر كى

اًييىلل لكىكيهىا ايى،ي  فىقىػاؿى  اىمى ٌَ  وَِقي َ } :سيػٍبحى ِي ْْا اَّله َق ىْ  اته ُّ َهحِ  إَِل  َربه هة إَِذا َظهته  ُزَمًؿا اجْلَ َِ  َوفُذَِعهْخ  َصةُءو
ة َّ اُب َْ ْ ث

َ
تسىػمى [73 ?الـمؿ] {خ اًييػل كىاك اٍلػكىاك هىػًذ  كى الا مى

 مػف يعػدكف ايهػـ قػريش عػادة مػف ل"كذلػؾ(1)
 .(2)كاماييل"  قالكا السبعل بموكا فإذا كاماييلل سبعل ستل  مسل فيقكلكف الكاحد

اًييل األعاريب: "كىاك كتب عف المبيب مويي كتاب، في ه اـ رد ابف       مف جمىاعىل ذكرهىا الا مى
مػػػف كػػػالحريرم األدبػػػاق ػػػعىفىاق الي ٍحػػػًكييف كى ػػػاٍبف الضف مػػػف  الكيػػػ، كى ػػػالا ٍعمىًبي   اٍلميفىٌسػػػريف كى ػػػكا كى  اىف كىزىعىمي
اًييػل سىػٍبعىل ًسػت ل قىاليكا عدكا ًزذا اٍلعىرىب اىمى ػا كىاىف تىػاـٌ  عػدد الس ػٍبعىل بًػأىف ًزيػذىاينا كى  ميٍسػتىٍأيؼ عػدد بٍعػدهىا مى
اىلاى  سيقكلكف} بميىاتل ًزٍحدىاهىا ذىًلؾ عمى كىاٍستىدىلفكا ايى،ي  قىٍكل، ًزلىى{ كمبهـ رابعهـ فى  كااميهـ سىٍبعىل} سيٍبحى
قيؿ ل{كمبهـ ـ   سىػٍبعىل هػـ الت ٍقػًدير ًزذٍ  جممىػل عمػى جممىل لعطؼ ذىًلؾ ًفي ًهيى  كى ًميػع قيػؿ اػ مهػـ اٍلجى  كىفى
قيػػؿ ـ مػػف اٍلعىطػػؼ كى ػػٍبعىل هػػـ يعػػـ كىاٍلمٍعيىػػى تىعىػػالىى اهلل كىػػفى ف كمػػبهـ كاػػاميهـ سى  لهىػػًذ ً  تىٍ ػػًديؽ ذىاهىػػ كىاً 
ػػا اٍلمقىالػػل ػػا} اىف كىمى  َوفُذَِعههْخ }: قكلػػ، فػػي الػػكاك اف كزعمػػكا" .(3)اٍلمقىالػػل" لًتٍمػػؾ تىٍكػػًذيب {ًباٍلوىٍيػػبً  رجمن
ة َّ اُب َْ ْ ث

َ
 كجػ،ل الكػفـ كلهػذا اماييػلل الجيػل ابػكاب اف عمػى الدليؿ كهك الاماييلل كاك [73 ?الـمؿ] {خ

ف  .(4)اضعيفن  كاف كا 

                                                           

( الس فىاقيًسيل ابػك زسػحاؽل برهػاف الػديفل المجيػد فػي 178/ 6ييظر: ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط ) ج (1)
 ( 473/ 1(ل ابف ه اـل مويي المبيب) ج44زعراب القرآف المجيد)ص 

ي الػػكاك العاطفػػل الزاأػػدة لويػػر معيػػى التػػي ا تمػػؼ فيهػػا بػػيف الكػػكفييف كالب ػػرييفل فػػالككفيكف كالػػكاك المقحمػػل: هػػ 
ًليىكيكفى ًمفى اٍلميػ مىكيكتى الس ماكاًت كىاأٍلىٍرًض كى ـى مى كىذًلؾى ييًرم ًزٍبراًهي { يجٌكزكف زيادتهال محتجيف بقكؿ اهلل تعالى: }كى كًقًييفى

ى ايهػػا ليسػػت زاأػػدة فػػي  ػػيق مػػف ذلػػؾل ك  تجػػكز زيادتهػػا ألف الحػػركؼ [ كامػػا الب ػػريكف فػػذهبكا زلػػ75]األيعػػاـ:
ييظػػر: ابػػف جيػػيل ال  ػػاأص  .كضػػعت لممعػػاييل فػػذكرها بػػدكف معياهػػا يقتضػػي م الفػػل الكضػػع كيػػكرث المػػبس

 (473/ 1( ابف ه اـل مويي المبيب ) ج146( العفأيل الف كؿ المفيدة )ص 462/ 2)ج
 (285/ 15القرآف )ج القرطبيل تفسير الجامع ألحكاـ (2)
 (475-474ابف ه اـل مويي المبيب عف كتب األعاريب )ص  (3)
 (467/ 0) ج التأويل وعجائب التفسير الكرماني، غرائب (4)
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كر اإلمػػاـ م ػػطمح كاك الاماييػػل عيػػد تفسػػير  بػػؿ ذكػػر الػػكاك مقحمػػل فػػي اكاػػر مػػف لػػـ يػػذ      
ٌْ }: قكل، في "الكاك: مكضع ـْيِ  َوِي فيًتحىتٍ }: قكل، في كما مقحملل [66 ?ِْد] {يَِْْيهِؾٍ  ِػ { اىٍبكىابيهىا كى

ََة}"ل (1)"[73: الزمر] وَْظيْ
َ
ْقف] {َوأ ة َوفُذَِعْخ }: قكل، في مقحملل كما كاك [15 :ي َّ اُب َْ ْ ث

َ
 ?الـمؿ] {خ

ُُ }? وقْل [73 [103?الىهةفةت] {لِوَْضجِهيِ  َودَوه
 مػف الجرجػايي القػاهر عبػد تركػ، الػذم ل زف(2)""

العربػيل  التػراث اعػفـ مػف عمـ اي،  ؾ دكيما يدرؾ كزيرها كت ريفيل كيحكيل  بفزيل م يفات
سػػميتها كاك الاماييػػلل بػػؿ يػػذهب مػػذهب الػػذيف رفضػػكا ت ابكابهػػا{ }كفتحػػت فحػػيف يقػػكؿ مقحمػػل فػػي:

يمػػا ابكابهػػا مفتحػػل جاؤكهػػا ام الحػػاؿ كاك هػػي كقيػػؿ آ ػػريف عيػػد كعاطفػػل قػػكـ هػػي زاأػػدة عيػػد  كا 
 لهـ. تفتح حتى يقفكا اف عف لهـ زكرامنا مجيأهـ قبؿ لهـ فتحت

 :الوصل أدوات بين الواو منزلة
 اهريف ػػػػػؿ اإلمػػػػػاـ عبػػػػػد القػػػػػ كمػػػػػا حػػػػػركؼ العطػػػػػؼل مػػػػػف زيرهػػػػػا لمػػػػػكاك مكايػػػػػل دكف   
" اـ"ك تراخل زير مف الترتيب تكجب" الفاق" اف ماؿ معايي اإل راؾ مع تفيد تمؾ "ألف الجرجايي 

 معيػى" لمػكاك" "كلػيس . بعييػ،"   ألحػدهما كتجعمػ،  ػيأيف بػيف الفعػؿ تػردد" اك"ك تػراخل مع تكجب،
 جاقيي: "متق فإذا. األكؿ الاايي في، اتبعت الذم اإلعراب يقتضي، الذم الحكـ في اإل راؾ سكل
 بييػ، كالجمػع لزيػدل اابتػ، الػذم المجػيق فػي عمرك ز راؾ مف اكار  يأنا بالكاك تقد لـ" كعمرك زيد

 ألف  (3) فيػػ،" اإل ػػراؾ ذلػػؾ يقػػع معيػػى هيػػاؾ يكػػكف حتػػى  ػػيأيف بػػيف ز ػػراؾ يت ػػكر ك  كبييػػ،ل
 فػي كًدقػل هػـلالف فػي ليطػؼ زلػى بهػا العطػؼ كيحتػاج اليهػال الحاجػل ت فى التي األداة هي( الكاك)

 كقػػت مضػػى: يحػػك الحكػػـ فػػي قبمهػػا لمػػا بعػػدها مػػا كتى ػػريؾى  الػػربطل ميجػػردى  ز    تفيػػد   زذ اإلدراؾل
 الت ػػريؾ مػع فيفيػد( الػكاك) بويػر العطػؼ ال يػػر ب ػفؼ فػي كاسػعى  كقيػـ العمػؿل زمػف كجػاق الكسػؿ
 بػػػاقي كهكػػػذا( ـ  ايػػػ) فػػػي الترا ػػػي مػػػع ككالترتيػػػب( الفػػػاق) فػػػي التعقيػػػب مػػػع كالترتيػػػب ا ػػػرل معػػايي
  .(4) ا ستعماؿ في ا  تبا  يقع ك  الفاأدةل ظهرت ميها بكاحد عطؼ فإذا الحركؼ

ٌيمػا      بػيف جمػع ي ؼ اإلماـ عبد القػاهر الجرجػايي الػكاك فػي تفسػير درج الػدرر بقكلػ،: "كا 
 ل كيبػيف(5)لقٌكتهػا" عطػؼ حػرؼ عمػى زد الهػا فجػاز العطػؼ حػركؼ اـٌ  الػكاك ألفٌ  العطػؼ حرفػي

                                                           

 (107/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (123/ 2الم در السابؽ ) ج (2)

 (224/ 1اإلعجاز ت  اكر ) جعبد القاهر الجرجاييل د أؿ (3) 
 (180ييظر: الها ميل  جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص  (4)
 (111/ 1( عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(5
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اإلمػػاـ اف الػػكاك تػػأتي لمجمػػع كا  ػػتراؾ دكف الترتيػػب كايهػػا   تكجػػب الترتيػػب كهػػي فػػي األ ػػؿ 
َُِت  َمْؿيَىُ  يَة}لمجمع كا  تراؾل يقكؿ الحؽ سبحاي،:  َٓ  َواْرَلِع  َواْقُضِؽي لَِؿّبِِك  اْر الِِٕيَ  َي  آل] {الؿه

كػكع  ألٌف الػكاك لمجمػع كا  ػتراؾ كتقديـ الٌسجكد   يكجب تقديم، عمى الرٌ  ل بقكل،:"[43 ?ًٔؿان
 إِنه } يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: دكف الٌترتيب  ألٌف الكاك في ا سػميف الم تمفػيف كالٌيسػبل فػي المتٌفقػيفل

َفة ْؿَوةَ  الىه ًَ ْ ٌْ  َوال ةنِؿِ  ِي َٕ ِ  َم ٌْ  اَّلله ًَ وِ  ابْلَيَْخ  َظشه  َذ
َ
ؿَ  أ ًَ ََةحَ  فَاَل  اْخذَ وَيُِْ  ُص نْ  َٔ

َ
ْهَف  أ ُه ًَ  َح ِّ ِ ٌْ  ةث عَ  َوَي ْه َُ  َت

ا َ  فَإِنه  َػْيً وِيىٌ  َمةلِؿٌ  اَّلله ٌيمػا بػدئ بالٌ ػفا لقكلػ،: ابػدؤكا بمػا بػدا اهلل بػ، [158 ?ابلقؿة] { َٔ ل (1)"كا 
ةُرونَ  َوُيْنَُف }  كمام، قكل، سبحاي،: َِ ةنَ  َو ًَ ََهة وَُقهوَيْ : يقػكؿ [163 ?اهجكهةء] { َزُبهًْرا َداُوودَ  َوآدَحْ

{اإلماـ: " ييكييسى عمي، الٌسفـل هك يكيس بف مٌتى احد عٌباد بيي زسراأيؿ كزٌهادهـل بعا، اهلل بعد  }كى
ٌيما قٌدم، عمى هاركف كداكد كسميماف  ألٌف الكاك ل زلياس كاليسع زلى اهؿ يييكلل كهك ذك الٌيكف كا 

ةِخيَن  اهِْمَذهةِب  ِِف  َواذُْلؿْ }يبيف اإلمػاـ: . (2)"  تكجب الٌترتيب ًَ قيػؿ: اراد بػ،  [54 ?مهؿيى] { إِْقه
َر هَُسْى َةلَُْت َموِلً }ا مكؿ بف همفايا الذم قػاؿ لبيػي زسػراأيؿ:  َٕ   [247?ابلقؿة] {إِنه اَّلَل قَْؽ َب

دريػػس بعػػد هػػؤ ق اجمعػػيفل  .ألٌيػػ، ذكػػر بعػػد مكسػػى كهػػاركف   ألٌيػػ، قػػد ذكػػر بعػػد يحيػػى كعيسػػى كا 
  .(3)ألٌف الكاك لمجمع   لمترتيب

 :رى)تناوب الحروف(خروج الواو  لمعاني حروف أخ

مسػألل مػا ي ػرج الحػرؼ زلػى معيػى حػرؼ آ ػرل في رحم، اهلل رام الككفييف  اإلماـتبٌيى 
 ا في تفسير :كاألمامل عمى ذلؾ كايرة جدن 

َْةً }: سػبحاي،تياكب )اك(: تككف بمعيى )الكاك(ل كما في قكل،  - 1 َمهؽ  قَْكه
َ
ْو أ
َ
 {فَِىَ ََكحْلِضهةَرةِ أ

ك بمعيػى )الػكاك(ل كيقػؿ قػكؿ زيػر  بأيهػا بمعيػى )بػؿ(ل كسػٌكغ قكلػ،: زيهػا ل فجعمهػا هػ[74?ابلقؿة]
يقػػػكؿ . (4)"ز  ايػػػ، فػػػي ماػػػؿ هػػػذا المكضػػػع  سػػػتدراؾ ال ػػػكاب باأل ػػػكب"بمعيػػػى )الػػػكاك( بقكلػػػ،: 

ْدَّن  َذلَِك }اإلماـ فػي تفسػير  ا يػل الكريمػل: 
َ
نْ  أ

َ
ْا أ دُ

ْ
ةَدةِ  يَد َّ ة لََعَ  ثِةلنه َّ ِّ وْ  وَْص

َ
ْا أ نْ  ََيَةفُ

َ
هةنٌ  دَُؿده  أ ًَ ْح

َ
 خ

ْٕؽَ  ِّىْ  َب ِ ةٍ ًَ ْح
َ
ْا خ ُق َ  َواته ْا اَّلله ُٕ ًَ ُ  َواْق ِّْؽي َّل  َواَّلله ـٌ بػٌيف كجػ، " [108 ?اهًةاؽة] { اهَْفةِققِيَ  اهَْقْْمَ  َح اػ

مػى كىٍجًههػا كالاٌػايي: لم ػكؼ مػف  ا حتياط: الحبس لفستحفؼ بعد الٌ فة }اىٍف يىٍأتيكا{ ًبال  هادىًة عى
كقيػؿ: }اىٍك{ بمعيػى الػكاكل ام: ا حتيػاط  تبطؿ ايمايهـ بأيمػاف زيػرهـ زذا عاػر عمػى  يػايتهـ.اف 

                                                           

 (396/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (1)
 (540 /1) ج الم در السابؽ(2) 
 (272/ 2) ج يفس،الم در  (3)
 (591/ 1الم در يفس، ) ج (4)
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ٌْ  ََّلِْكَؿى َذلَِك  ِِف  إِنه }الحؽ سػبحاي،:  كفي قكؿ ل(1)"احد المعيييف ًَ ِ وْ  قَوٌْت  َلُ  ََكنَ  ل
َ
هْهََق  أ

َ
َٓ  خ ًْ ه  الكه

 َْ ُِ ِّيؽٌ  َو كاكل ام: لمػف كػاف لػ، قمػب كالقػى الٌسػمع }اىٍك{: بمعيػى الػ"ل يقػكؿ اإلمػاـ: [37 ?ق] {َمه
كهك  ػهيد. كقيػؿ: اراد بػذم القمػب مػف اسػتيارت اع ػار قمبػ،ل فمػـ يبػؽ فيػ، لويػر اهلل حػظل كبمػف 

 .(2)"القى الٌسمع كهك  هيد

ْا}تيػػػػاكب )اػػػػـ(: فقػػػػد جعمهػػػػا بمعيػػػػى )الػػػػكاك(ل كذلػػػػؾ فػػػػي قكلػػػػ، سػػػػبحاي،:  - 2 هههه ٌُ ذِي
َ
 {ُثههههىه أ

ـٌ( بمعيى الكاك كما في قكل،: ك"يبيف اإلماـ: ل [199?ابلقؿة] ِّيؽٌ })ا  . (3)"[46?يْنف] {ُثىه اَّلُل َم

ٌْ  َوَكىْ }ل يقكؿ الحػؽ سػبحاي،:الفاق بمعيى الكاك -3 ة قَْؿَيحٍ  ِي َِ ََة وَْم ِْ
َ
ة أ َِ ََة فََضةَء ُق

ْ
وْ  َبَيةدًهة ثَأ

َ
هىْ  أ ُِ 

هؿاف] {قَهةنِوُْنَ  يػى الػكاكل كقكلػؾ: اعطيتيػي }فىجاقىهػا بىٍأسيػيا{ الفػاق بمع"ل يػذكر اإلمػاـ:  [4 ?أْل
 .(4)"فأحسيت زليٌ 

َمؽه ذِْلؿاً }: سبحاي، كفي قكل، -4
َ
ْو أ
َ
ل جعؿ )اك( [200?ابلقؿة] {فَةذُْلُؿوا اَّلَل َلِؾْكؿُِكْى آثةَءُزْى أ

 ل"ا ػدٌ  بػؿ{ "اى ىػد   اىكٍ } ل بقػكؿ اإلمػاـ:"ام: عكس سابقتها ل(الكاكبأيها بمعيى ) كذكربمعيى )بؿ(ل 
ْزَواُصُسىْ  دََؿكَ  َية ٍِْىُف  هَُسىْ }ل كفػي قكلػ، سػبحاي،: (5)"الػكاك معيىب( اك: )كقيؿ

َ
ٌْ  لَهىْ  إِنْ  أ  يَُسه

ٌه  ُّ َ ٌه  ََكنَ  فَإِنْ  َوَدٌ  ل ُّ َ ُٓ  فَوَُسىُ  َوَدٌ  ل ُب ة الؿ  ًه ٌَ  ِم ٌْ  دََؿْك ْٕؽِ  ِي ة يُِْويَ  َوِويهحٍ  َب َّ ِ وْ  ث
َ
ٌٍ  أ ٌه  َديْ ُّ َ ُٓ  َول ُب  { .الؿ 

 اٌيهمػا تقػديـ إلباحػل اٌيػ، كيحتمػؿ الػكاكل بهػا كيػراد تطمؽ( اك) ؿ اإلماـ:" كلفظليقك  [12 ?اهجكةء]
 .(6)"الميراث عمى كاف

 موا ع الوصل: 
 هيػػاؾ يكػػف كلػػـ فقػػط معيػػى اك كمعيػػى لفظنػػا كاإلي ػػاأيل ال بريػػل فػػي الجممتػػاف اتحػػدت زذا األول:
 :تعالى قكل، ال بريتيف فمااؿ المعيىل في تامل مياسبل بييهما ككايت بييهما الف ؿ يقتضي سببه 

ثَْؿارَ  إِنه }
َ
ةرَ  ِإَونه  ٍَِٕيٍم، هَِف  اْْل ل كماؿ قكليػا: اكػـر ا ػاؾ [14 -13 ?اّلٍفُةر] {َصِعيمٍ  هَِف  اهُْفضه

                                                           

 (181/ 1) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (1)
 (590/ 2) ج السابؽالم در (2) 
 (302/ 1الم در يفس، ) ج(3) 
 (641/ 1الم در يفس، ) ج(4) 
 (303/ 1) ج يفس، الم در(5) 
 (471/ 1ج الم در يفس، )(6) 
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ك  تعقػػػ،ل اتحػػػدت الجممتػػػاف فػػػي يػػػكع اإلي ػػػاق زذ همػػػا مػػػف اإلي ػػػاق الطمبػػػيل كلكيهمػػػا ا تمفػػػا بػػػأف 
 .(1) هياألكلى مف األمر كالااييل مف الي

ٌَ }يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،:  ِي َُْنَ  اَّله ْنَ  ثِةهَْغيْتِ  يُْؤِي ًُ اَلةَ  َوُيقِي ة الىه ًه ىْ  َوِم ُِ ََهة  {ُحَْفُِقهْنَ  َرزَْر
"فمػػـ يػػأت العطػػؼ كمػػا يػػأت فػػي عطػػؼ اليقػػيض عمػػى يقيضػػ، زذ لػػـ يق ػػد اقتػػراف  [3 ?ابلقههؿة]

 ل كيقػػكؿ الحػػؽ سػػبحاي،(2)الحػػديايف مػػف اكؿ بػػؿ عمػػى كجػػ، يبيػػى فيػػ، بعػػض الكػػفـ عمػػى بعػػض"
ا لَىْ }: ايضن

َ
ِّىْ  يُؤَْػؾْ  خ يْ

وَ نْ  اهِْمذَةبِ  ِييَسةُق  َٔ
َ
ْا َّل  أ ُ ِ  لََعَ  َحُقْل ْا احْلَ ه  إِّله  اَّلله ارُ  ذِيُِ  َية َوَدرَُق  اآْلِػَؿةُ  َواده

ٌَ  َػْيٌ  ِي فَاَل  َحذهُقْنَ  لَِّله
َ
قِوُْنَ  أ ْٕ ؿاف] {َت دىرىسيك }"يبيف اإلماـ:  [169 ?أْل  مستأيؼل: قيؿ{ ًفي،ً  ما اكى

لَىْ ?}كقكل، جمملل عمى جممل لعطؼ كالكاك
َ
هى] {فَهِوى يَتِيًةً  ََيِْؽكَ  خ ٌّ ػا كجػدؾ: ام ل[6?ال  يتيمن

ْا َوَّل }ل كفي قكل، سػبحاي،: (3)"كازيى كهدل فمكل كعاأفن  كضا ن  هنِ  احْلَ ه  دَوْبُِك َِ ْا ثِةبْلَة ه ًُ  َودَْسُذ
جْهُذىْ  احْلَ ه 

َ
هْنَ  َوخ ًُ وَ ْٕ  اإلمػاـ: يكضػحفيهػا عطػؼ جممػل يهػي عمػى جممػل يهػيل  [42 ?ابلقهؿة] {َت

ػػػػكا}" تىٍكتيمي ػػػػؽ   كى ل اليهػػػػي عمػػػػى معطػػػػكؼ{ اٍلحى ف مجػػػػزـك الٌ ػػػػرؼل  عمػػػػى مي ػػػػكبنا جعمتػػػػ،  ػػػػأت كا 
 .(4)"ككتماي، تحريف،{ تىٍعمىميكفى  كىاىٍيتيـٍ ".}اإل فاق(: الكتماف)ك"

جممتػاف فػي ال بريػل كاإلي ػاأيلل ككػاف الف ػؿ تػكهـ زيػر المػرادل كذلػؾ زذا ا تمفػت ال دفع الثاني:
 عمػي"  بػرئ هؿ: يسألؾ لمف اهللل  فا     باليفي ل  ص مجيبنا تقكؿ كمال ؼ المق كدييكهـ  ف

 الػدعاق الوػرض ألف المق ػكد   ػفؼ كهػك عميػ،ل الس ػامع الػدفعاق ييػكهـ الػكاك فترؾ المرض  مف
ػػػا كجػػػب) لػػػ،  كلهػػػذا  الجممػػػل) عمػػػى اإلي ػػػاأيل الديعاأيػػػل( الااييػػػل الجممػػػل) ل كعطػػػؼ(الك ػػػؿي  ايضن

 ل(5)عػراباإل مػف لػ، محؿ   الجممتيف مف ككؿ اإليهاـل لدفع ) ( بمفظ الم ك رة ال بريل( األكلى
اف يكػػكف بػػيف الجممتػػيف تبػػايف تػػاـل بػػأف ي تمفػػا  بػػرنا ك كامػػا عطػػؼ الجممػػل ال بريػػل عمػػى اإلي ػػاأيل 

ي اق  كقكل، سبحاي، ْػَؿى حُتِ ?}كا 
ُ
ْؤِيَِيَ َوأ ًُ ْ ِ ال ِ َوَذذٌْط قَؿِيٌت َوبرَّشِ ٌَ اَّلله ة ٍََْصٌ ِي َّ  ل[13 ?الىف] {ج َْج

َػْؾٍَة ِإَوذْ } كقد تتفقاف معيىن   لفظنا في ماؿ قكل، سبحاي،:
َ
انِيَن  ثَِن  ِييَسةَق  أ ُْٕجُؽونَ  َّل  إرِْسَ َ  إِّله  َت  اَّلله

 ٌِ ْ ي َْاِدَ ْ َكةلِيِ  َواحْلََذةَن  اهُْقْؿَى  َوذِي إِْظَكةًٍة َوبِةل ًَ ْ ْا َوال ُ َهةِس  َوقُْل ًَة لِو ْا ُظْك ًُ رِي
َ
اَلةَ  َوأ ْا الىه ََكةَ  َوآدُ ـه  ال

ْذُىْ  ُثىه  حله َْ جُْذىْ  ِيَُْسىْ  قَوِياًل  إِّله  دَ
َ
ْنَ  َوخ ًُ ْٕؿِ ًباٍلكىاًلدىٍيفً } ل[83 ?ابلقؿة] {ُي جممل  بريل لفظنا { ًزٍحسىاينا كى

                                                           

 (119عبد السفـ هاركفل األساليب اإلي اأيل في اليحك العربي ) ص ييظر:  (1)
 (14 باح عبيد درازل في البفزل القرآييلل اسرار الف ؿ كالك ؿ )ص (2)
 (810/ 2) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد (3)

 (145/ 1) ج العظيـ القرآف يرتفس في الدرر درج الجرجاييل القاهر عبد(4) 
 (182ييظر: الها ميل جكاهر البفزل في المعايي كالبياف كالبديع )ص  (5)
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ل كي ػػػػػػير اإلمػػػػػػاـ زلػػػػػػى مػػػػػػا ذكػػػػػػر (1)تقػػػػػػدر )كاحسػػػػػػيكا بالكالػػػػػػديف( زي ػػػػػػاأيل فػػػػػػي المعيػػػػػػى  أليهػػػػػػا
ًباٍلكاًلدىٍيفً }:"بتكضيح، ٍهُسىْ }يقػكؿ الحػؽ سػبحاي،:  .(2)كاك ػيياهـ" امريػاهـ: ام{ ًزٍحسػايان  كى َْ  َوجَلَجْوُه

ْٕوَىَ  َظته  ٌَ  َج َضةِِِؽي ًُ ْ ٌَ  ِيَُْسىْ  ال ةثِؿِي َْ  َوالىه ْػَجهةَرُكىْ  َوَججْوُه
َ
يىٍبميػكىا}ؿ اإلمػاـ: يقػك  [31 ?ذلًهؽ] {أ { كى

ٌتى: }قكل، عمى عطؼ ل{ حى ـى ٌيمػا يىٍعمى  فػي اهلل زلػى مسػيدنا األٌكؿ الػبفق لكػكف عميػ، العطػؼ حسػف كا 
لى الٌمفظ في اهلل زلى مسيد الاٌايي كالبفق كالمعيىل الٌمفظ : بػاألٌكؿ المػراد اك المعيػىل فػي اكلياأ، كا 

كفيما يقاؿ في الك ػؿ المعيػكم كالك ػؿ المفظػي  .(3)يارا  ت: كالاايي كالمكار ل بالبفيا اإل ابل
ا ًُْف }الحؽ سػبحاي،:  قكؿ ايضن ؿُ  النه ًَ َضؿُ  ِِبُْكَجةٍن، َواجلهْضىُ  َواهَْق  - 5 ?الهؿسلٌ] { يَْكُضَؽانِ  َوالنه

 هػك الحسػباف اف معمػكـ زذ المفظػيل الك ػؿ عػف المعيػكم بالك ػؿ اكتفػى ا يتػيف هاتيف فيف [6
 الجمػػؿ هػػذ  اكردت كلمػػا. لػػ، كيسػػجداف بحسػػباي،: قيػػؿ فكأيػػ، لويػػر ل   لػػ، سػػجكدال كاف حسػػباي،ل

 هػاتيف بػيف الػذم كالتياسب ك م،ل يياسب ما ك ؿ في العطؼ زلى الكفـ رد اليعـل تعديد مكرد
فكيػػػػؼ ات ػػػػمت ل (4)سػػػػفمياف" كال ػػػػجر كالػػػػيجـ عمكيػػػػافل كالقمػػػػر ال ػػػػمس ألف ظػػػػاهرل الجممتػػػػيف

ويي فيهػا عػف الك ػؿ المفظػي بالك ػؿ المعيػكم لمػا عمػـ اف الحسػباف   اسػت(الرحمف)الجممتاف بػ 
 حسػػباي، كالسػػجكد لػػ،   زيػػر ل كأيػػ، قيػػؿ: ال ػػمس كالقمػػر بحسػػباي، كالػػيجـ كال ػػجر يسػػجداف لػػ،.

حتػى  .يكػكف فػي ات ػاؿ المعيػى كتسمسػؿ األفكػارل فتسػمـ األكلػى مقادهػا لمااييػل  المعيػكم كالربط
المعيػػػػكمل كيقكيهػػػػا  عمػػػػى المسػػػػتكل فتتحقػػػػؽ بييػػػػل متماسػػػػكل تسػػػػتكفي الفكػػػػرة حقهػػػػا فػػػػي المعيػػػػى

اك( كبعػػػػػػػض التراكيػػػػػػػب المركبػػػػػػػل التػػػػػػػي  .المتماػػػػػػػؿ فػػػػػػػي العفقػػػػػػػات اليحكيػػػػػػػل  المفظػػػػػػػي التػػػػػػػرابط
 ال  ػػٍمسي }بقكلػػ،:ممػػا ذكػػر ل كيقتػػرب اإلمػػاـ (5)(حيامػػا)ك (بيػػد اف)بػػيف الجمػػؿ يحػػك:  الك ػػؿ تفيػػد

ٍسبافو  كىاٍلقىمىري  ـي }يجػاكزل    معمػكـ بحساب ماكبقاؤه مسيرهما: ام"{ ًبحي  األرض مػف يجػـ مػا{ كىالػي ٍج
 .(6)"لمجيسيف الٌسماقل كالتٌاييل يجكـ اك اليقطيفل مف

 فػػػي لهػػا( الااييػػل الجممػػل) ت ػػريؾ كق ػػد ا عػػػرابل مػػف محػػؿه ( األكلػػى لمجممػػل) كػػاف زذا الثالــث:
ُ }فػي ماػؿ قكلػ،: كمػػا مػايعىل    حيػث اإلعػراب ٍُ َوَيبْ  َحْقههجُِي  َواَّلله ههْنَ  ِإَوحَلْههُِ  ُكهه ُٕ  ?ابلقههؿة] {دُؿَْص
 كعطػػػؼ المفػػردات عطػػؼ تجػػاكز كالك ػػؿ الف ػػؿ عػػػف الحػػديث فػػي العػػادة ل لكػػف جػػرت[245

                                                           

 (132يعماف عمكافل مف بفزل القرآف الكريـ )ص -ييظر:  محمد عمكاف (1)
 (219/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)
 (572/ 2) ج العظيـ القرآف تفسير في الدرر جدر  الجرجاييل القاهر عبد (3)
 (56/ 10ابك حياف األيدلسيل البحر المحيط في التفسير )ج (4)
 (320ييظر: محمكد عكا لل الربط في المفظ كالمعيى )ص (5)

 (606/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(6) 
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 مػف محػؿ لهػا التػي الجمػؿ ككػذلؾ المفػردات عطػؼ بػأف ذلؾ اإلعراب  مف محؿ لها التي الجمؿ
 الف ػؿ دقػل امػا لاإلعرابػي الحكػـ فػي الت ػريؾ مجػرد سػكل ب، يق د   زذ كيسير  هيف اإلعراب
 كا عتراضػيلل كال ػملل ا بتداأيػللك :اإلعػراب مػف لهػا محػؿ   التػي الجمػؿ فػي تظهػرف كالك ؿ

 كهػي الجػاـز ال ػرط جػكاب اك مطمقنػال الجػاـز زيػر ال رط جكاب جممل القسـل كجكاب كالتفسيريلل
 . (1) .زذا  اك بالفاق مقتريل زير

ْاتَ  لَىْ  فَإِنْ } يقكؿ الحؽ سبحاي،:      وُ َٕ ٌْ  ْف ْا َوهَ وُ َٕ ْا َتْف ُق ة اههِت  اجلهةرَ  فَةته َِ  َواحْلَِضةَرةُ  اجلهةُس  َوقُُْد
تْ  ِٔؽه

ُ
ٌَ  أ لىفٍ : }كقكل،{ فىات قيكال} كجكاب،  رطل{ تىٍفعىميكا لىـٍ  فىًإفٍ }" يقكؿ اإلماـ: [24 ?ابلقؿة] {لِوَْلفِؿِي  كى

ل الماضػي فػي يفػي رؼحػ( لـ)ككالجكابل  ال رط بيف د ؿ عارض{ تىٍفعىميكا  فػي يفػي( لػف)ك جػاـز
 بتػرؾ عيهػا تحػذركف التػي اليػار فػاتٌقكا ابػدا تػأتكا كلػف بمامػ،  تػأتكا لـ زف: معيا  .يا ب المستقبؿ
قيكديهىا.}سبؽ ما عمى كالتكذيب الٌريب كهك مكجبها  مف الع اة يأمف لأف الكٌفار يقؿ كلـ{ الٌياسي  كى
 .(2)"اإليماف اهؿ

 أحوال الواو: 
 واو تجمع بين المتشابيات:لا

ًِيَ  إنه }: سبحاي، يقكؿ الحؽ     ْكوِ ًُ ْ ًَةتِ  ال ْكوِ ًُ ْ ْؤِيَِيَ  َوال ًُ ْ ََةتِ  َوال ْؤِي ًُ ْ   َواهَْقةٍِذَةتِ  َواهَْقةٍِتِيَ  َوال
ةدِرِيَ  ةدِقَةتِ  َوالىه ٌَ  َوالىه ةثِؿِي ةثَِؿاتِ  َوالىه ةتِ  َواخْلَةِمِٕيَ  َوالىه َٕ ذَ  َواخْلَةِم ًُ ْ رِيَ َوال قَةتِ  َىّؽِ َذَىّؽِ ًُ ْ  َوال
ًِيَ  ِ ةن ةتِ  َوالىه ًَ ِ ةن يَ  َوالىه ِْ ىْ  َواحْلَةفِ ُّ ةتِ  فُُؿوَص َْ ٌَ  َواحْلَةفِ الِؿِي َ  َواَّله الَِؿاتِ  َلسًِيا اَّلله هؽه  َواَّله َٔ

َ
ُ  أ  اَّلله

ىْ  ُّ َ ْصًؿا َيْغفَِؿةً  ل
َ
هة َوأ ًً ي ِْ ـاب] {َٔ بحػرؼ  كهػذا العطػؼل عطػؼ ال ػفل عمػى ال ػفل ل[35 ?اْلظه

ػػالجمػػعل فكػػأف معيػػا  اف الجػػامعيف كالجامعػػات لهػػذ  الطاعػػات اعػػد اهلل لهػػـ موفػػرة كاجػػرن  ل اا عظيمن
 تػػػذكر اهللل رسػػػكؿ يػػػا: قمػػػت: قالػػػت"فػػػي هػػػذا  -رضػػػى اهلل عيهػػػا -يػػػذكر اإلمػػػاـ حػػػديث اـ سػػػممل 

ل كيكضح اإلماـ ( 3) ".{ . .كىاٍلميٍسًمماتً  اٍلميٍسًمًميفى  ًزف  : }اهلل فأيزؿ ييذكرل ك   يقل كؿٌ  في الٌرجاؿ
يما  كيتبػركف  بػذلؾ ليت ػرفف كاإلجمػاؿ اإلتبػاع سػبيؿ عمػى بالػٌذكر الٌيسػاق زفػراد سػممل اـٌ  احٌبػت "كا 
 كمؤٌيػثل مػذٌكر بػيف جمعػكا زذا اٌيهػـ م ػهكرة العػرب طريقػل فػإفٌ  يتياكلهٌفل   ال طاب ظاهر ألفٌ 

 .(4)"كالمفرد كالعاقؿ مؤٌيثكال المذٌكر يوٌمبكا اف كمضاؼ كمفرد عاقؿل كزير كعاقؿ
                                                           

ل  اليحك الكاضح (1)  (485/ 2في قكاعد المول العربيل ) ج ييظر: عمي الجاـر
 (122/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
 (554/ 23الكبير )ج لكالطبرايي (305 /6) جالمسيد بف حيبؿل احمد  ييظر: (3)
 (461/ 2عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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 الواوات المتداخمة:

َْ } ?الحػؽ سػبحاي،فػي قػكؿ      ُل  ُِ وه
َ
ةِِؿُ  َواآْلِػؿُ  اْْل ْه ٌُ  َواه َِ َْ  َوابْلَهة ه ُِ ءٍ  ثُِسهّنِ  َو وِهيىٌ  ََشْ َٔ} 

ام: ايػػ، تعػػالى األكؿ: القػػديـ الػػذم كػػاف قبػػؿ كػػؿ يقػػكؿ الزم  ػػرم فػػي الك ػػاؼ: " [3 ?احلؽيههؽ]
بقى بعػد هػفؾ كػؿ  ػيقل كالظػاهر: باألدلػل الدالػل عميػ،ل كالبػاطف: لككيػ،  يقل كا  ر: الذم ي

مػػدرؾ بػػالحكاس. امػػا هػػذ  الػػكاكاتل فػػالكاك األكلػػى معياهػػا الد لػػل عمػػى ايػػ، الجػػامع بػػيف ال ػػفتيف 
األكليل كا  ريلل كالاالال عمى اي، الجامع بػيف الظهػكر كال فػاقل كامػا الكسػطى فعمػى ايػ، الجػامع 

فتيف األكليػػػيف كمجمػػػكع ال ػػػفتيف ا  ػػػرييف فهػػػك المسػػػتمر الكجػػػكد فػػػي جميػػػع بػػػيف مجمػػػكع ال ػػػ
األكقػػات الماضػػيل كا تيػػلل كهػػك فػػي جميعهػػا ظػػاهر كبػػاطف جػػامع لمظهػػكر باألدلػػل كال فػػاق فػػف 

ؿي  هيػػػكى }": ل يبػػػيف اإلمػػػاـ اف د لػػػل كػػػؿ لفظػػػل ت تمػػػؼ عػػػف ا  ػػػر(1)"يػػػدرؾ األحػػػكاؿل  لمسػػػتقرٌ { اأٍلىك 
 كٌيػا اييمػا معيػا ييػاؿل كهػك   بػأف{ كىاٍلبػاًطفي } كالجػفؿل بالقدرة{ كىالٌظاًهري } ا جاؿل لقكيل{ كىاٍ ً ري }

 .(2)ارتحاؿ" ك  ايتقاؿل ك  المحاٌؿل في حمكؿ زير مف

 واو الحال:

ْا}هي كاك العطؼ استعيرت لمك ؿل كفػي قكلػ، تعػالى:       ُ ّنه  قَةل
َ
وُْك  َلُ  يَُسْنُ  خ ًُ ْ ََهة ال وَيْ َٔ 

 ٌُ َظ    َوًَنْ
َ
وِْك  أ ًُ ْ ُُ  ثِةل حً  يُْؤَت  َولَىْ  ِيَْ َٕ ٌَ  َق هةلِ  ِي ًَ ْ الػكاك األكلػى لمحػاؿل كالااييػل  [247 ?ابلقهؿة] { ال

 موييل كهي ا سميل الجممل عمى الدا مل الحاؿ اف كاكك  للعطؼ الجممل عمى الجممل الكاقعل حا ن 
َل  ُثىه }: تعالى كقكل،  احبها ضمير عف ـَ ٍْ

َ
وَيُْسىْ  خ َٔ  ٌْ ْٕؽِ  ِي ََهحً  اهَْغىِّ  َب َي

َ
ةًقهة أ َٕ ةنَِفهحً  َحْغََشه ُج ََ 

ةنَِفحٌ  ِيَُْسىْ  ََ ىْ  قَؽْ  َو ُّ ذْ ًه َِ
َ
ٌْ } :كقكلػ، [154 ?ًٔؿان آل] {أ ِ ُُ  هَهه َزوَه

َ
ٌُ  اَّّلِاْهُت  أ ْىهَجحٌ  َوًَنْه ُٔ } 

ْقف] ة} :كقكلػ، [14 ?ي ًَ ْػؿََصَك  َل
َ
ٌْ  َرب َك  أ ٌَ  فَؿِيًقة ِإَونه  ثِةحْلَ ِّ  ثَحْذَِك  ِي هْؤِيَِيَ ا ِيه ًُ ْ هْنَ  ل ُِ َلرِ

 {هَ
ْا فَاَل }: يحػك يجتمعػاف كقػد [5 ?اْلٍفةل] وُ َٕ ِ  ََتْ ٍَْؽاًدا َّلِله

َ
جُْذىْ  خ

َ
ْنَ  َوخ ًُ ْٕوَ ْْنَ } [22 ?ابلقؿة] {َت  َودَجَْك

جُْفَكُسىْ 
َ
جُْذىْ  خ

َ
ل يقػكؿ اإلمػاـ مػكجزنا فػي ز ػارت، لمحػاؿ فػي (3) [44 ?ابلقهؿة] { اهِْمَذهةَب  َتذْوُْنَ  َوخ

ة يَة} لكريمػل:ا يػل ا َّ ح 
َ
ٌَ  خ ِي ْا اَّله َُ ْا َّل  آَي اَلةَ  َتْقَؿُب جْهُذىْ  الىه

َ
ْا َظهته  ُقهَلَرى َوخ ه ًُ وَ ْٕ  {َتُقْلُهْنَ  َيهة َت

}كىاىٍيتيـٍ سيكارل{ الكاك لمحاؿ" [43 ?اهجكةء]
كاليتػيـ مػف البهػاأـ مػا   كيقػكؿ فػي مكضػع آ ػر " .(4)
ـٌ لػػ،ل كمػػف اليػػاس مػػف   اب لػػ، }كىاٍلمىسػػاكً  يًف{ جمػػع مسػػكيفل كهػػك ذك المسػػكيلل كالمسػػكيل حالػػل ا

                                                           

 (472/ 4ل تفسير الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج الزم  رم(1) 
 (1597/ 4) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (2)

 (437/ 4ييظر: الزرك يل البرهاف في عمـك القرآف ) ج(3) 
 (490/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(4) 
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ٌيمػا جمػػع بػػيف التٌػكٌلي كاإلعػػراض تػؤٌدم زلػػى الٌسػككف كالقعػػكد عػػف الٌتجػارة كالكسػػب. ألٌف المػػراد   كا 
كعػرض ل بالٌتكٌلي ما سبؽل كباإلعراض زعراضهـ في الحاؿ زذ الػكاك لمحػاؿ. كيحتمػؿ اٌيػ، لمٌتككيػد

}ًز   ًاٍستىمىعيك ي{ ككاف استماعهـ عمى سبيؿ "كيذكر:. (1)"التٌيٌحي ال يق ياحيت،ل فكأٌف اإلعراض هك
{ الكاك لمحػاؿ ـٍ { الػكاك ]فيػ،[ لمحػاؿل ك )قػد( " .(2)"التعٌيت كاإليكارل   التاٌبت كا عتبار.}كىهي كيٍيػتيـٍ }كى

 إلهػفؾلا م يأل باإلهفؾ لمراد"ال كيقكؿ اإلماـ تأتي الكاك مضمرة لمحاؿ بقكل،: (3)" في، مضمرة
تمامػػ،ل الحكػػـ زمضػػاق البػػأس كبمجػػيق  مضػػمرة كاك{: قػػاًأميكفى  هيػػـٍ } اىكٍ : قكلػػ، كفػػي. عقػػب فمػػذلؾ كا 
 .(4)" قاأمكف كهـ: ام لمحاؿل

 الواو لتوكيد معنى النفي:

هىْ  رِيَن  ِإَوَذا}ي ؼ اإلماـ عبد القاهر الجرجايي الكاك في تفسير  ا يػل الكريمػل:     ُّ َ ْا ل َُه  آِي
ة ًَ ٌَ  َل ْا اجلهةُس  آَي ُ ٌُ  قَةل ٍُْؤِي

َ
ة خ ًَ ٌَ  َل ةءُ  آَي َّ َف َّل  الك 

َ
ىْ  خ ُّ ىُ  إِجه ةءُ  ُِ َّ َف ٌْ  الك  ْنَ  َّل  َوهَِس ًُ ْٕوَ  ?ابلقهؿة] {َح

لًكفٍ }" :[13  . (5)"جممل زلى جممل ترؾ اك يفي"ل بعد  ستدراؾ  ٌ ت عطؼ حرؼ{ كى

 واو االستئناف:

 بمػا متعمقػل زيػر جممػل بعػدها يكػكف التي كهي كا بتداق القطع كاك كتسمى ا ستاياق كاك     
 ُثهىه }: تعػالى كقكلػ، الجممتػافل فا سػميل بعػدها كيكػكف اإلعػراب فػي م اركل ك  المعيى في قبمها
َصاًل  قََِض 
َ
َصٌن  أ

َ
َ }: كقكلػ، كالفعميػل [2 ?اْلٍٕةم] {ََِْٔؽهُ  ُمَكهًّ  َوأ رَْظهةمِ  ِِف  َوٍُقِهؿ   هَُسهىْ  جِلُبَهّيِ

َ
 {اْْل

نْ } [5 ?احلش] ْٕوَىُ  َِ ًِيًّة، َلُ  َت نَْكةنُ  َوَيُقُْل  َق  العاطفل الكاك ايها كالظاهر [.66 -65 ?مؿيى] {اْْلِ
يما الربط لمجرد اإلعراب مف لها محؿ   التي جمؿمل تعطؼ لكيها  لػأف ا سػتأياؼ كاك سميت كا 
ا ستأياؼ كايرنا في ل يذكر اإلماـ كاك (6) قبمها ما عمى معطكؼ المفردات مف بعدها ما اف يتكهـ

{ الكاك لفستأياؼ"تفسير  درج الدرر:  ـٍ لىهي اف تجعػؿ الػكاك لفسػتأياؼل كتجعػؿ فػي كيقكؿ: "ل (7)"}كى
ٌَ }التقدير:  ٌَ  َوِي ِي ْا اَّله ُك َ َْ

َ
َْد   أ ىْ  يَ ُِ َظُؽ

َ
ْْ  أ َ ؿُ  ل ًه َٕ هَْف  ُح

َ
ََحٍ  خ ل كأٌي، كقع العدكؿ مػف [96 ?ابلقؿة] {َق

                                                           

 (190/ 1لجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) جعبد القاهر ا(1) 
 (300/ 2) جالسابؽ الم در (2)
 (127/ 1) ج الم در يفس، (3)

 (642/ 1) ج الم در يفس،(4) 
 (107/ 1) ج كالسكر ا م تفسير في الدرر درجعبد القاهر الجرجاييل  (5)
 (437/ 4البرهاف في عمـك القرآف ) جالزرك يل  :ييظر (6)
 (125/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (7)
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اٌف مف الياس مف يكٌد عمر الؼ سيل كمع ذلؾ فإٌف اليهػكد احػرص مػيهـل قٌ ل زلى قٌ ل ليتبٌيف 
ْٕوُهههْمٌ ?}كيجػػػكز حػػػذؼ )مػػػف( زذا ذكػػػر قبمػػػ، )مػػػف(ل قػػػاؿ اهلل تعػػػالى َّهههة إِّّل َلُ َيقهههةٌم َي  {َويهههة ِي

ٌَ ِةُدوا}ل ام: ز  مف ل،ل كقاؿ: [164?الىةّفةت] ِي ٌَ اَّله ل (1)"[46?اهجكهةء] {َُيَّؿِفُهَْن اهَْكِهىَ  ِي
ػا: ك  ٌُ }"يقػكؿ ايضن كا  ف ػيا هػك اإل ػفص ل الػكاك لفسػتأياؼ [139 ?ابلقهؿة] {رُلْوُِىْنَ  َلُ  َوًَنْ

 ك  محػٌفل ك  كػكف العػالـ ا ك   بيهال كلـ يابػت هلل حػا ن بالٌتكحيد هلل تعالىل بحيث لـ يٌدع ل، كلدن 
ـٍ }"اإلماـ:  كيذكرل (2)"ا قبؿ تككيف اهلل زٌيا  يأن  لهيكي  لٌما اٌي، قبمها بما لفستأياؼل كاٌت الها كالكا{ كىاً 
 األ ؿ بذكر اتى كالمركة الٌ فا بيف كالٌسعي كالٌ فة الٌ بر مف الٌديف فركع الحييفل لألٌمل ذكر

 لػ، مػف قػٌدر لتيبيػ، الكفػرل مػف ال ػفص فيػ، مػا اعقب، الكفر ذـٌ  لٌما: كقيؿ. زليها مسارعل ليزيدهـ
ـٍ : }قكل، كهك األٌكؿ المبتدا عمى ألٌي، المستايى الضمير التيبي،ل كرفع لهيكي   : }فقاؿ ابتدا كلٌما ل{كىاً 

 .(3)"ت بيهنا الف ؿ عمى ييت ب زٌما المستايى ألفٌ  الٌرفع  ز  ا ستاياق في يجز لـ{ هيكى  ًز ٌ  ًزل،ى 

 :الفصل
 قيػؿك . ال ػيأيف بػيف التمييػزك  .المعيػى فػي اك المفػظ رسػـ فػي سػكاق القطع: بالف ؿ عييي     

: كالممتػػبس. لػػبس كفمػػ، كفػي ممتػػبسل كػػفـ: قػالكا أليهػػـ المف ػػكؿل بمعيػى ف ػػؿل: البػػيف لمكػفـ
 البػيف: ال طػاب ف ػؿ فمعيػى بعضل مف بعض، مف كؿ ام ف ؿل: يقيض، في فقيؿ الم تمطل

: كمم  ػ، ال طػاب ف ػؿ كمػف .عمي، يمتبس   ب، ي اطب مف يتبيي، الذم المم ص الكفـ مف
 ك  مي،ل المستايى عمى ال هادة كممل في يقؼ فف كالك ؿل الف ؿ مظاف ب، اح ي ط    اف
يٌْن } :قكل، يتمك َْ َىّوِيَ  فَ ًُ ُ }كقكل،:  ك  بعد ل بما مك ك ن  ز  [4 ?اهًةْٔن] {لِوْ ْٕوَىُ  َواَّلله جْهُذىْ  َح

َ
 َوخ

ْنَ  َّل  ًُ ْٕوَ  العطػؼ مظػاف ككػذلؾ لذلػؾ كيحػك ل{تىٍعمىميػكفى   ى } :بقكلػ، ي م، حتى [216 ?ابلقؿة] {َت
ف كالتكػرارل كالحػذؼ كاإلظهار كاإلضمار كترك،ل  كال ػكـ الفا ػؿل بمعيػى الف ػؿ كػاف  ػأت كا 
 كالحػؽ كالفاسدل ال حيح بيف يف ؿ الذم ال طاب مف الفا ؿ: ال طاب بف ؿ كاردت كالزكرل
 .(4)كال طأ كال كاب كالباطؿل

                                                           

 (203/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (255/ 1) ج الم در السابؽ  (2)
 (269/ 1) ج الم در يفس، (3)
 (90ميير سمطافل الف ؿ كالك ؿ في القرآف الكريـ ) ص:ييظر:  (4)
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 أدوات الفصل:
 الفصل بالواو:

 عػف مسػتقؿ معيػى ذات كاحػدة كػؿ فتكػكف معيييهمػال بيف لتف ؿ جممتيفال بيف تقع الكاك     
 كاحػدنال الكفـ كاف ل"الكاك" هذ  كسقطت آ ر مقاـ في الجممتاف تكررت فإذا عي،ل كمتميز ا  ر
ال بعض، يقرر ْا}: تعالى قكل، فيف بعضن ُ ة قَةل ًَ ٍَْخ  إِجه

َ
ٌَ  خ ، ِي ٌَ ؿِي َكعه ًُ ْ ٍَْخ  َية ال

َ
ََةِيسْ  برََشٌ  إِّله  خ تِ  وُ

ْ
 فَأ

ٌَ  ُلََْخ  إِنْ  ثِِيَحٍ  ةدِرِيَ  ِي  الكاك بإد اؿ المعيى ا تمؼ هؿ: قمت فإف [154 -153 ?النٕؿاء] {الىه
ْا}:كتركهػا هيػا ُ ة قَةل ًَ ٍَْخ  إِجه

َ
ٌَ  خ ، ِي ٌَ ؿِي َكعه ًُ

ْ ٍَْخ  َوَية ال
َ
ََة برََشٌ  إِّله  خ َ َك  ِإَونْ  ِيسْوُ ُْ ٌَ  َج ًِ َ  { اهَْلذِبِهيَ  ل

 عيدهـل لمرسالل مياؼ كفهما معيياف ق د فقد" الكاك" اد مت زذا: قمت [186 -185 ?النٕؿاء]
َذُؽونَ } سػبحاي،: كقكلػ،ل كالب ريل التسحير ّْ وهُسْى َت َٕ ََة ُمَْى اهِْمَذةَب َواهُْفْؿقَةَن هَ  ?ابلقؿة] {ِإَوذْ آدَحْ

53]
ف كمػا يقػاؿ: سػحقنا كبعػدنا  :"يعيػي: التػكراةل عػف مجاهػدل ذكرهػا باسػمي ككما يقكؿ اإلماـل (1) 

َوهََقْؽ آدَحَْة ُمْى َوِهةُروَن }كيقاؿ: الكتاب: التكراةل كالفرقاف: يعت،ل كالكاك زاأدةل قػاؿ اهلل تعػالى: 
ذهقِيَ  ًُ يةًء َوذِْلؿاً لِوْ ًِ  .(2)عمى فرعكف"الفرقاف: الي رة  كقيؿ: [48?اْلٍبيةء] {اهُْفْؿقةَن َو

 :الفصل ب مير الفصل

الف ػػؿ م ػػتص بػػالكقكع بػػيف جػػزام الجممػػل كبأيػػ، عيػػد الب ػػرييف "ف ػػؿ"ل كعيػػد ضػػمير     
يجػاب  الككفييف "عماد"ل كاف فاأدتػ،: الد لػل عمػى اف الػكارد بعػد   بػر    ػفلل كيفيػد التككيػدل كا 

 :ا يات التي ف مت بضمير الف ػؿ مػف ماػؿ كمفاف فاأدة المسيد اابتل لممسيد زلي، دكف زير ل 
َؾا إِنه } َِ  َ َْ ل حُ } [62 ?ًٔؿان آل] {احْلَ    اهَْقَىُه  ُّ ًَ ِ ِ  َوَّك وَْية ِوَ  اَّلله ُٕ ُ  اهْ ـٌ  َواَّلله ـِي  ?اتلْبح] {َظِميىٌ  َٔ

ىْ } [40 ُِ ىْ  ثِةآْلِػَؿةِ  َو ة} [19 ?ِْد] {ََكفُِؿونَ  ُِ نْ  ِإَويه
َ
ٌُ  ٍَُسْنَ  أ وْقِيَ  ًَنْ ًُ ْ هؿاف] {ال  [115 ?أْل

ِي} ٍْـَِل  اَّله
ُ
ٌْ  إحَِلَْك  خ َْ  ّبَِك رَ  ِي ييتقي اإلماـ عبػد القػاهر الجرجػايي مػف  كزيرها.[ 6 ?قجأ] { احْلَ ه  ُِ

مذهبي الب رة كالككفل ما يجد   ػكابنا فيسػمي ضػمير الف ػؿ عمػاد كمػا يسػمي، الككفيػكف فيقػكؿ 
دُُْكىْ  ِإَونْ } في تفسير  ا يػل الكريمػل:

ْ
َقةَرى يَد

ُ
ىْ  أ ُِ َْ  ُتَفةُدو ُِ مٌ  َو وَيُْسىْ  ذُلَؿه ىْ إِ  َٔ ُّ  ?ابلقهؿة] { ْػهَؿاُص

ـه  كىهيكى }"ل  [85 ر  ـٍ  ميحى مىٍيكي هيـٍ  عى ٌيمػا الػكاكل هذ   مل لتعٌذر جاقت عماد{: كىهيكى { }ًزٍ راجي  فعػؿ هػك كا 

                                                           

 (333/ 3ييظر: الزم  رمل  تفسير الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج (1)
 (155/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)
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 عمػيكـ حٌرميػا كقػد: كلقمػت ز ػراجهـل عمػيكـ كمحػـر: يقؿ لـ( هك) اسقطت لك ترل ا  التقدير في
 .(1)" بياي، (ز راجهـ)ك مبهـل كاسـ( هك: )كقيؿ. ز راجهـ

 الفصل بالجممة االعترا ية:

تقع الجممل اك الجمؿ المعترضل في ااياق الكفـ فتككف بيف المبتدا ك بػر ل كمػا فػي قكلػ،      
ٌَ }: سبحاي، ِي ْا َواَّله َُ ْا آَي وُ ًِ َٔ ةحِلَةتِ  َو ة إِّله  َجْفًكة ٍَُسّوُِف  َّل  الىه َّ َٕ وهَهَِك  وُْق

ُ
ْوَعةُب  أ

َ
َههحِ  أ هىْ  اجْلَ ُِ 

ةذِ  َّ ونَ  ي ؿاف] { َػةِدُ ٍسػعىهىا{ جممػل معترضػل بػيف ": اإلمػاـيبػيف  [.42 ?أْل } ى ييكىم ػؼي يىٍفسنػا ًز   كي
الاػػكاب بفعػػؿ األعمػػاؿ ال ػػالحاتل يقػػكؿ اإلمػػاـ فػػي هػػذا: المبتػػدا كال بػػر لمترزيػػب فػػي اكتسػػاب 

ييكا "كىال ًذيفى  ًمميكا آمى ٍسعىها ًز ٌ  يىٍفسنا ييكىم ؼي    الٌ اًلحاتً  كىعى  هػك كال بػر المبتػدا بػيف العػارض فاأدة{ كي
 .(2)عمي،" الٌاكاب ككقكؼ الٌ الحات األعماؿ مف الٌطاقل فكؽ بما الٌتكميؼ مف األمف

 الفصل باالستثناء المنقطع:

ىْ } :سبحاي،في قكل،       ُّ ّيِي ْنَ  َوِيَْ
ُ
ًُْنَ  َّل  أ ْٕوَ َيةِّنه  إِّله  اهِْمذَةَب  َح

َ
ىْ  ِإَونْ  أ َ ْنَ  ّله إِ  ُِ ُْ  ?ابلقؿة] {َح

ههنه  إَِذا إِّله } :تعػػالى اهلل قػػاؿ اميٌيػػلل جمػػع{ اىمػػاًيي   ًز ٌ }"يقػػكؿ اإلمػػاـ:  [.78 ًَ هْههََق  َت
َ
ةنُ  خ َُ ههيْ  ِِف  النه

ْيَِحهذُِِ 
ُ
 ز  زيػدنا رايػت مػا: كقكلػؾ مي ػكبل عػف مسػتايى ألٌيػ،  (األمػاييٌ ) كي ػب [52 ?احلش] {أ

فٍ } .كجهػػػ، ٍْهههَخ  إِنْ }: تعػػػالى اهلل قػػػاؿ ظػػػاٌييفل ز  هػػػـ كمػػػا: ام{ يىظييفػػػكفى  ًز ٌ  هيػػػـٍ  كىاً 
َ
 {ٍَهههِؾيؿٌ  إِّلّ  خ

 ك  كيػػػرحمهـ عػػػيهـ يعفػػػك اهلل كاف امػػػاييهـ مػػػف عميػػػ، هػػػـ مػػػا ل فػػػأراد اإلمػػػاـ ز  (3)"[23?فهههةَؿ]
اًيي   ًز   } . ب طاياهـ يؤا ذهـ  .الميقطع ا ستاياق مف{ اىمى

 الفصل بـ "بل":

ابػات ا ػرل : اب كلفستدراؾتككف لإلضر       اما اإلضرابل فف يتكقؼ عمى زلوػاق ال ػفل كا 
ة} :ماؿ ما في ا يل الكريمل ًه ةنَ  َصةءَ  فَوَ ًَ ٌِ  قَةَل  ُقوَيْ وٍَ ًِؽ  دُ

َ
ةلٍ  خ ًَ ِ ة ث ًَ ُ  آدَةِّنَ  َذ ة َػْيٌ  اَّلله ًه  ثَنْ  آدَةُزىْ  ِم

جُْذىْ 
َ
ِؽيهذُِسىْ  خ َّ ِ ر عميهـ اإلمػدادل كعمػؿ زيكػار ل اضػرب عػف ذلػؾ فمما يك [36 ?اجلًن] {َتْفؿَُظْنَ  ث

زلى بياف السبب الذم حممهـ عمي،" بؿ يككف اإلضراب بإلواق ال فل الجديدة التي اابتتل ب ػفل 
دُْنَ  إٍِهُسىْ } كيقػكؿ الحػؽ سػبحاي،: ا رل اقكل ميها كا دل

ْ
َْةً  الؿَِّصةَل  تَلَد ّْ ٌْ  َم  ثَهنْ  اهّجَِكهةءِ  ُدونِ  ِي

جُْذىْ 
َ
ؿاف] { َْسِفُْنَ مُ  قَْْمٌ  خ  الٌرجػاؿ زلػى ب ػهكتكـ  ػرفتـ زٌيكػـ{ اىٍيتيـٍ  بىؿٍ }"يكضح اإلماـ: [81 ?أْل

                                                           

 (192/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (653/ 1الم در السابؽ ) ج (2)

 (186-185/ 1) ج الم در يفس،(3) 
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: كقيػػػؿ كقػػػدرتكـل با تيػػػاركـ فيػػػ، مسػػػرفكف ايػػػتـ بػػػؿ كا ضػػػطرار اإللجػػػاق سػػػبيؿ عمػػػى الٌيسػػػاق دكف
 فػػي ًرفيكفى ميٍسػػ{ قىػػٍكـه  اىٍيػػتيـٍ  بىػػؿٍ : }فقػػاؿ العيػػاؿل ك فٌػػل األمػػكاؿ حفػػظ بػػذلؾ يريػػد يحػػف: كفمهػػـ جػػكاب
ل كاهلل سػػبحاي، بهػػذا اضػػرب عمػػيهـ عمػػتهـ كمػػا ارادكا بػػأف ذلػػؾ (1)"ال  ػػاؿ سػػاأر كفػػي الفعمػػل هػػذ 

: سػػبحاي،فػػي قكلػػ، لحفػػظ األمػػكاؿ ك فػػل العيػػاؿ فهػػـ مسػػرفكف بمػػا يفعمػػكف كفػػي سػػاأر   ػػالهـل ك 
نْ  يُؿِيُؽونَ }

َ
ْا أ ُ ل مَ  ُحَجّؽِ ِ  لَِكَ ٌْ  قُنْ  اَّلله ٍَُْٕة هَ ُ  قَةَل  ىْ َلَؾهِسُ  دَتهجِ ٌْ  اَّلله ََة ثَنْ  فََكَيُقْلُْنَ  َرجُْن  ِي  ثَْن  حَتُْكُؽوَج

ْا ههْنَ  َّل  ََكٍُهه ُّ فاإلضػػراب األكؿ معيػػا : رد اف يكػػكف حكػػـ اهلل اف  [15 ?اهفههذط] {قَوِههياًل  إِّله  َحْفَق
ابات الحسدل كالاايي: زضراب عػف ك ػفهـ بإضػافل الحسػد زلػى المػؤمييف زلػى ك ػفهـ  يتبعكهـ كا 

ََيَْكهُجْنَ }: سػبحاي،امػا ا سػتدراؾ: ففػي قكلػ، ل (2) اطـ مي، كهك الجهؿ كقمل الفق،بما هك 
َ
هة خ ًَ جه

َ
 خ

ىْ  ُِ ًِؽ  ٌْ  ثُِِ  ٍُ ىْ  َوَبجَِي، نَُكةرِعُ  َيةلٍ  ِي ُّ َ ُؿونَ  َّل  ثَنْ  اخْلَْيَاتِ  ِِف  ل ُٕ  كبػؿ [56 -55 ?اهًؤيَهْن] {يَْن
 كيتفكركا يتأممكا حتى  عكرل ك  بهـ فطيل   البهاأـ ا با  هـ بؿ :يعيى ايحسبكف لقكل، استدراؾ

 .(3)ذلؾ في

 الفصل بـ "أم" المنقطعة:

سػػميت الميقطعػػلل لكقكعهػػا بػػيف جممتػػيف مسػػتقمتيفل ك  يفارقهػػا حييأػػذ معيػػى اإلضػػرابل     
ُ  .}: سبحاي،كفي قكل،  ِّْؽي َواَّلله ٌْ  َح اٍط  إَِل  يََنةءُ  َي مْ  ُمْكذَقِيٍم، ِِصَ

َ
نْ  َظِكبْذُىْ  أ

َ
ْا أ َهحَ  دَْؽُػوُ ة اجْلَ ًه َ  َول

دُِسىْ 
ْ
ٌَ  َيَسُن  يَأ ِي ْْا اَّله ٌْ  َػوَ اـ حسػبتـ "اـ" ميقطعػلل كمعيػى  [214 -213 ?ابلقهؿة] {.َرهجْوُِسىْ  ِي

يكار الحسباف كاستبعاد ل  ًسٍبتيـٍ  اىـٍ }"يقكؿ اإلماـ:الهمزة فيها لمتقرير كا   ل(اـ) فػي الكػفـ سبؽ قد{ حى
ذا سابؽل استفهاـ ىبييت عم مٌت مل كايت زذا  ذكػر كهػك سػابؽ كفـ عمى بييت ميقطعل كايت كا 

 .(4)"الحزف مف ذلؾ مف المؤمييف ي يب كما بالمؤمييف الكفرة استهزاق
 لفصل لتثبيت المعنى وتوكيده ويكون:ا

 كعدـ متبكع، زيضاح في لم فل الم ب، الجامد التابع: هك البياف "كعطؼ :عطف البيانالفصل ب
 اعػرؼ الاػايي كػاف زذا اإليضػاح فػي الم تقل مجرل الجامدة األسماق تجرم اف كهك  (5)استقفل،"

 كػػاف زذا زيػػد اهلل عبػػد كبػػأبي لاعػػرؼ بالكييػػل كػػاف زذا اهلل عبػػد ابػػي بزيػػد مػػررت كقكلػػؾ األكؿ مػػف

                                                           

 (677/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(1) 
 (338/ 4ييظر: الزم  رمل  الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج (2)
 (191/ 3الم در السابؽ ) ج (3)

 (311/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(4) 
 (218/ 3بف عقيؿ عمى الفيل ابف مالؾ ) جابف عقيؿل  رح ا (5)
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لػذكر  االبػدؿ هػك المق ػكد بػالحكـ كايتػي بػالمتبكع قبمػ، تمهيػدن ف لببدؿ ههيا هك كليس اعرؼ ا سـ
يمػػا ايتػػي بعطػػؼ البيػػاف لمتكضػػيح فهػػك  مػػى حػػيفالبػػدؿل ع عطػػؼ البيػػاف متبكعػػ، هػػك المق ػػكد كا 
نِ  ُمَْى  َرب َك  ٍَةَدى ِإَوذْ }فػي قكلػ، تعػالى: ف .كال فل

َ
ًِي اهَْقهْْمَ  ااْهِخ  أ ِ هةل ْه ْْنَ  قَهْْمَ  ،َاه ه َٔ َّل  فِْؿ

َ
 خ

 عمػػيهـ عطفهػـ اػـ الظػالميفل القػػكـ قػدـ بػأف بػالظمـ عمػيهـ سػػجؿ ل[11-10 ?النههٕؿاء] {َحذهُقهْنَ 
 عمػػى تعتقبػػاف عبارتػػاف ككأيهمػػا فرعػػكف قػػكـ كترجمتػػ، الظػػالميف القػػكـ معيػػى كػػأف البيػػافل عطػػؼ
ف الظػالميفل بػالقكـ عػيهـ عبػر ذاكرهـ  اق زف: كاحد مؤدل ل يقػكؿ  (1) فرعػكف بقػكـ عبػر  ػاق كا 

َػؾَ  ِإَوذْ } الحػؽ سػبحاي،:
َ
ٌْ  َرب َك  أ ٌْ  آَدمَ  ثَِن  ِي ْرِِِىْ  ِي ُّ ىْ ُذّرِ  ُّ ُّ َذ ىْ  يه ُِ َؽ َّ ْمه

َ
ِّىْ  لََعَ  َوأ جُْفِكه

َ
لَْكهُخ  خ

َ
 خ

ْا ثَِؿّبُِسىْ  ُ ِّْؽٍَة ثََم  قَةل نْ  َم
َ
ْا أ ُ َهة إٍِهة اهْقَِيةَيحِ  يَْْمَ  َتُقْل ٌْ  ُل َؾا َخ ؿاف] { اَغفِوِيَ  َِ ل يكجز [172 ?أْل

ـى  بىًيي ًمفٍ } بدؿ{ ظيهيكًرًهـٍ  ًمفٍ }"اإلماـ بقكل،:  .(2)"البياف عطؼ كهك ل{آدى

ِؽٍَة}: سػبحاي،في قكل، ففاأدة البدليل هيا التككيدل  البدل:الفصل ب ِْ هاَط  ا َ اَط  الَّصِ ْكهَذقِيَى، ِِصَ ًُ ْ  ال
 ٌَ ِي ًَْخ  اَّله َٕ جْ
َ
ِّىْ  خ يْ

وَ ِْب  َدْيِ  َٔ ٌُ ْغ ًَ ْ ِّىْ  ال يْ
وَ ةّهِيَ  َوَّل  َٔ ٌه : }ً رىاطى ال ًذيفى اىٍيعىٍمػتى [7-6 ?اهفةحتح] {ال

{ بػػػدؿ مػػػف  ـٍ مىػػػٍيًه { كهػػػك فػػػي حكػػػـ تكريػػػر العامػػػؿ كأيػػػ، قيػػػؿ: "اهػػػديا ال ػػػراط عى ـى ٍسػػػتىًقي ػػػرىاطى اٍلمي }ال  
ٌَ } سػبحاي،: المستقيـ اهديا  راط الذيف ايعمت عمػيهـ"ل كمػا قػاؿ ي ِ ْا لَِّله ُِٕف ٌْ ٌْ  اْقُذ ًَ ِ ٌَ  ل ىْ  آَي ُّ  {ِيَْ

ؿاف] كتفسػير   ػراط  ل كفاأدة البدؿ هيال التككيد كاإل عار بأف الطريػؽ المسػتقيـ بيايػ،[75 ?أْل
ل كفػػي هػػذا يكضػػح المسػػمميفل ليكػػكف ذلػػؾ  ػػهادة ل ػػراط المسػػمميف با سػػتقامل عمػػى ابمػػغ كجػػ،

ػػػراطى  ًاٍهػػػًديىا}" اإلمػػػاـ: ـى  ال   ٍسػػػتىًقي  يضػػػطربل ك  ييايػػػي   الػػػذم الكاضػػػح الطريػػػؽ ار ػػػديا: ام{ اٍلمي
 بهػػػذا كالمػػػراد. فـالٌسػػ عميهمػػػا كعمكمهمػػا زبػػػراهيـل كممٌػػل يػػػكحل  ػػريعل كهػػػك مق ػػدؾ زلػػػى كيؤٌديػػؾ
 عػػػف بػػػدؿ{ ً ػػػراطى }ارجػػػعل  حتػػػى قػػػـ: لمقػػػاأـ كقكلػػػؾ ا سػػػتأياؼل دكف كا سػػػتدامل التاٌبػػػت السػػػؤاؿ
 .(3)"ال مل زلى يحتاج ياقص اسـ{ ال ًذيفى }األكؿل  ال راط

فػف  لالف ػؿ عبػارة عػف تػرؾ الػكاك العاطفػل بػيف الجممتػيف :الفصل بتقدير السؤال يقت يو الحـال
 ػػؿ هػػك الػػكاكل فألجػػؿ هػػذا كػػاف مػػا كرد مػػف زيػػر كاك بػػيف الجممتػػيف احػػؽ بمقػػب تحتػػاج زلػػى كا

ميهػػا اف تكػػكف الجممػػل كاردة عمػػى تقػػدير سػػؤاؿ يقتضػػي، الحػػاؿل ك الف ػػؿل كهػػذا يػػرد فػػي التيزيػػؿ 
ا لػ،ل كماالػ، قكلػ، تعػػالى فػي ق ػل مكسػػى فألجػؿ هػذا كردت هػذ  الجممػػل مجػردة عػف الػكاكل جكابنػػ

ًِيَ }عمي، السفـ مع فرعكف:  َ ةل َٕ ُن َوَية َرب  اهْ ْْ َٔ قهةَل } ل اـ قاؿ مكسػى: [23 ?النٕؿاء] {قَةَل فِْؿ

                                                           

 (301/ 3الزم  رمل تفسير الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) جييظر: (1) 
 (708/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (2)

 (102/ 1) ج الم در السابؽ(3) 
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ْقَِِيَ  ة إِْن ُلَُْذْى ُمه ًَ ُّ ََ ْ رِْض َوية ثَح
َ
ًةواِت َواْْل يمػا جػاقت مػف زيػر كاك  [24 ?النهٕؿاء{]َرب  الكه كا 

ستقامل الجػكاب بذاتػ، "ز  اٌي، اسقط حرؼ العطؼ  ل يبيف اإلماـ بقكل،:(1)أليها عمى تقدير سؤاؿ
ما رىبف اٍلعالىًميفى  { }كى قاؿى رىبف الس ماكاًت كىاأٍلىٍرًض{ لكما في قكل،: }قاؿى ًفٍرعىٍكفي

("2). 

ٌِ } :فػػي آيػل الحػػث عمػػى الحػج الفصــل لمتفصــيل بعــد اإلجمــال:  اجلّههةِس ِظههش  ابْلَيْههِخ َيهه
ِ لََعَ َوَّلِلّ

فػي الكػفـ ايػكاع مػف التككيػد كالت ػديد ميهػا قكلػ، تعػالى:  [97?آل ًٔهؿان] {اِْقَذُةَع إحَِلُِْ َقبِيالً 
مىػػى الي ػػاًس ًحػػجف اٍلبىٍيػػًت{ يعيػػي ايػػ، حػػؽ كاجػػب هلل فػػي رقػػاب اليػػاس   ييفكػػكف عػػف اداأػػ،  ًلم ػػً، عى }كى
ل كفيػ، زيضػاح  كال ركج مف عهدتػ،ل كميهػا ايػ، ذكػر اليػاس اػـ ابػدؿ عيػ، مػف اسػتطاع زليػ، سػبيفن

ا }يقكؿ الحػؽ سػبحاي،:  ل(3)د اإلجماؿتف يؿ بعبعد اإلبهاـ ك  َؾا ثَهََلً َِ ْن  َٕ ِإَوذْ قَةَل إِثَْؿاِِيُى َرّبِ اْص
ِ َواحْلَهِْْم اآْلِػهؿِ  ْى ثِهةَّلله ُّ ٌَ ِيَْ ٌْ آَي َؿاِت َي ًَ ٌَ اثله ُُ ِي

وَ ِْ
َ
ًَة َواْرُزْق أ ل يبػيف اإلمػاـ [126 ?ابلقهؿة] {آِي

الحػػـر مػػف األحكػػػاـ الم  ك ػػل بػػ،ل }ًمػػػفى  التف ػػيؿ بعػػد اإلجمػػاؿ:" كالمػػػراد بػػاألمف مػػا اقتضػػػا 
ػػراًت{ ام:  ػػػيأنا مػػػف الامػػػراتل عيػػػد األ فػػػشل كقػػػاؿ زيػػر : )مػػػف( قػػػاأـ مقػػػاـ ا سػػػـ فػػػي كػػػفـ  الا مى

ْمٌ }العرب كما هك ههيال ككذلؾ في قكل،:  وُ ْٕ َّة إِّّل َلُ َيقةٌم َي { [164?الىةّفةت] {َوية ِي . }مىٍف آمىفى
ٌِ اِْقَذُةَع إحَِلُِْ َقبِيالً }قكلػ، تعػالى: زبداؿ البعض مف الكػٌؿل ماالػ،   اجلّةِس ِظش  ابْلَيِْخ َي

ِ لََعَ  {َوَّلِلّ
ل يقػػكؿ اإلمػػاـ فػػي تكضػػيح التف ػػيؿ فػػي ا يػػل الكريمػػل فػػي قكلػػ، سػػبحاي،: (4)"[97?آل ًٔههؿان]
َهةِس َية } َ لِو جْلَة إحَِلَْك اَّّلِْلَؿ تِلُبَّيِ ـَ ٍْ

َ
ُبؿِ َوخ ـ  ََةِت َوال ِ هُؿوَن ثِةبْلَّح هْى َحَذَفمه ُّ وه َٕ ِّهْى َوهَ َِل إحَِلْ ـّ  ?اجلعهن] {ٍُ

ِّهىْ ["}44 َِل إحَِلْ ـّ َّةِس يهة ٍُه َ لِو ل اػـ ترتػب عميػ، تف ػيؿ آ ػر فيػ، التعػرؼ [44?اجلعهن] {تِلُبَّيِ
 }كمام، قكل، سبحاي،: . (5)ب فات الفعؿ"

َ
ُزْى ثِد َيهؽه

َ
هَْن، أ ًُ وَ ْٕ هة َت ًَ ِ ُزْى ث َيؽه

َ
ِي أ ْا اَّله ُق ٍٍ َواته هة َٕ جْ

َهةٍت وَُخُيْنٍ  [ في ا يل مبالول في التيبي، عمى يعـ اهلل حيث 134 - 132 ?النٕؿاء] {َوَبجَِي، وََص
  .(6) اجممها اـ ف مها مست هدنا بعممهـ

 

 
                                                           

 (169/ 3اإلعجاز ) جييظر: العمكمل  الطراز ألسرار البفزل كعمـك حقاأؽ  (1)
 (175/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج(2) 
 (390/ 1ييظر: الزم  رمل تفسير الك اؼ عف حقاأؽ زكامض التيزيؿ ) ج (3)
 (241/ 1عبد القاهر الجرجاييل درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
 (188/ 2) جالم در السابؽ (5)
 (326/ 3) ج التيزيؿ زكامض حقاأؽ عف الك اؼ تفسير الزم  رمل: ييظر (6)
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 )المركب(فؤلَ المفرد والمُ فصاحة المفظ  األول:المبحث 

  :واالصطالح الفصاحة في المغة
الظهكركالبياف،فهيمػفقػكلهـ:أفصػحفػبلفعمػافػينفسػهإذاأظهػر ،الفصاحةهي:

كالػػدليؿعمػػىذلػػؾقػػكؿالعػػرب:أفصػػحالصػػبحإذاظهػػركأضػػاء،كأفصػػحالمػػبفإذاانجمػػتعنػػه
رغكتهفظهر،كأفصحاألعجميإذاأباف،كفصحالمٌحاف،أمكثيرالمحفكالخطأ،إذاعبػرعمػا

قكـمففصيحفهكفصاحة،الرجؿفصح"ك،(1)سهكأظهر عمىجهةالصكابدكفالخطأفينف
رجػػؿ:تقػػكؿ.كفصػػائحفصػػاحنسػػكةمػػففصػػيحةكامػػرأة:سػػيبكيهقػػاؿكفصػػح كفصػػاحفصػػحاء
يقػػػػػكؿ.(2)القػػػػػكؿ"الرجػػػػػؿكأفصػػػػػح.طمػػػػػؽأمفصػػػػػيحكلسػػػػػافبميػػػػػغ،أمفصػػػػػيحككػػػػػبلـفصػػػػػيح

تصػػرؼكجكهػػه،كتبػػايفمذاهبػػهخػػارجعػػفالمعهػػكدمػػف"كذلػػؾأفنظػػـالقػػرآفعمػػىالبػػاقبلني:
نظػػاـجميػػعكبلمهػػـ،كمبػػايفلممػػألكؼمػػفترتيػػبخطػػابهـ،كلػػهأسػػمكبيخػػتصبػػه،كيتميػػزفػػي

كمنهػاأنػهلػيسلمعػربكػبلـمشػتمؿعمػىهػذ الفصػاحة،(3)"تصرفهعفأسػاليبالكػبلـالمعتػاد
ئػػػدالغزيػػػرة،كالحكػػػـالكثيػػػرة،كالتناسػػػبفػػػيكالغرابػػػةكالتصػػػرؼالبػػػديع،كالمعػػػانيالمطيفػػػة،كالفكا

ػػ(4)الببلغػػةكالتشػػابهفػػيالبراعػػة،عمػػىهػػذاالطػػكؿ،كعمػػىهػػذاالقػػدر" "كيػػؼيكػػكفا:.كقػػاؿأيضن
اكهكغيرخارجعفحركؼالمعجـالتييتكمـبهاالخمؽمفأهؿالفصػاحةكالعػيالقرآفمعجزن

حكاـ.كالمكنة نماهكفينظمهاكا  .(5)"رصفهاقيؿلهـليساإلعجازفينفسالحركؼكا 

مػفكتابػه"المغنػيفػيأبػكابالتكحيػدكالعػدؿ"الجػزءىأفردالقاضػيعبػدالجبػارالهمػذاني
كٌضػػحك،(6)الفصػػاحةعػػفحػػدثتحػػيفالببلغػػيكاتضػػحفكػػر ،السػػادسعشػػرإلعجػػازالقػػرآف

،ثػػػػـقػػػػاؿ:"كاعمػػػػـأف(7)ابجزالػػػػةلفظػػػػهكحسػػػػفمعنػػػػا الكػػػػبلـيكػػػػكففصػػػػيحنمجاالتهػػػػا،كبػػػػٌيفأف

                                                           
(7ص)كالشعرالكتابة:الصناعتيفالعسكرمينظر:(1)
(2/544جابفمنظكر،لسافالعرب)(2)
(35الباقبلني،إعجازالقرآف)ص(3)
(36المصدرالسابؽ)ص(4)
(188-177الباقبلني،تمهيداألكائؿفيتمخيصالدالئؿ)ص(5)

عممػاءالببلغػةالمتػأخركف،كهػيالفصاحةالتيأشارإليهاالقاضيليستهيالفصاحةالتياستقرعميهػا(6) "
المكممةأكالكبلـ،كذلؾبخمٌك مفالعيػكبكالغرابػةكالثقػؿكمخالفػةقكاعػدالمغػة،إنمػاالفصػاحةالتيتككفكصفن

التيعناهاالقاضيتشمؿفيمفهكمنانظـالكممػاتبعضػهامػعبعػض،كهػيممحكظػةقٌيمػة،كخطػكةذاتشػأف
(62ص)فضؿعباس،إعجازالقرآفالكريـ:ينظرخطاهافيإبرازنظريةالنظـ".

(16/197)جعبدالجبارالهمذاني،المغنيفيأبكابالتكحيد(7)
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ـٌعمػىطريقػةمخصكصػة،كال نمػاتظهػرفػيالكػبلـبالضػ الفصاحةالتظهرفيأفػرادالكػبلـ،كا 
ـٌأفيكػػكفلكػػؿكممػػةصػػفة،كقػػديجػػكزفػػيهػػذ الصػػفةأفتكػػكفبالمكاضػػعةالتػػي بػػٌدمػػعالضػػ

.(1)"ابالذملهمدخؿفيه،كقدتككفبالمكقعتتناكؿالضـٌ،كقدتككفباإلعر

  :الجرجاني القاىر عبد اإلمام عند الفصاحة
فلػـيشػربمػػاجػاءبػه،ففػػي تػأثراإلمػاـعبػدالقػػاهرالجرجػانيبالقاضػيعبػػدالجبػاركا 

مػػكاطفكثيػػرةينعتػػهبأنػػهممػػفيقكلػػكفبػػأفمزيػػةالفصػػاحةفػػيالكػػبلـتعػػكدإلػػىالمفػػظ،ككأنػػهال
كمهمايكفمفشيءفقػدأبقػىالقاضػيعبػد،(2)رؼبأفعبدالجباراليسقطالمعانيجممةيعت

الجبػارلئلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيشػػرحالنظريػةكتقريرهػػا،كتصػػكيرها،كالتػػدليؿعميهػػاكالػػدفاع
طػػبلؽاسػػـالػػنظـعميهػػاكالبرهنػػةعمػػىذلػػؾ ،فالقاضػػيالمعتزلػػيقػػدأتػػىعمػػىجميػػع(3)عنهػػاكا 

الكجك التيتؤدمإلىمايريد مػفمحاكلتػهكشػؼاإلبهػاـعػفالببلغػة،كلكػفالػذمأطػاؿفيػه،
اليكػاديغنػػيشػيئنا،بػػؿجػاءفيػػهبةفػاتكثيػػرةالببليػػا،ألنػهكػػافيتحػرؾفػػيميػداف)عمػػـالكػػبلـ(

مػفالمحدكدبحدكدمذهباالعتزاؿالذمينتميإليه،كمعذلؾفالظفأفعبدالقػاهرقػداسػتفاد
تخميطقاضيالقضاةفائدةالتقدر ألنهبتذكقهلمبيافكتمكنهمفالنحكالذمكقؼعمىخفايا 

قػػدتكػػكفالنظريػػةإنتػػاجمجمكعػػةك".(4)قػػداسػػتطاعأفيكتشػػؼزيػػؼأكثػػركػػبلـقاضػػيالقضػػاة"
ػػػػ مكعػػػػةعقػػػػكؿتنتمػػػػيلعػػػػددمػػػػفاإنتػػػػاجمجعقػػػػكؿأكجيػػػػؿكاحػػػػدمػػػػفالعقػػػػكؿ،كقػػػػدتكػػػػكفأيضن

إالأفعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيهػػكأكؿمػػفعكػػؼعمػػىتطػػكيرنظريػػةلغكيػػةشػػاممة،(5)"األجيػػاؿ
 .حيثحددمجمكعةالقكانيفكالقكاعدالتيينبنيعميهامكضكعالنظـكالتعميؽ

الجاحظمعاييرلمفظالمفػرد،مػفتخيػركسػهكلةبػالمخرجككثػرةمػاءكصػحةطبػعكضع
:"بقكلػػهيجعػػؿالفصػػاحةكصػػفنامقصػػكرناعمػػىاأللفػػاظالخفػػاجيككجػػكدةسػػبؾكبعػػدعػػفالتنػػافر،

كالببلغػةالتكػكفإال،الفرؽبػيفالفصػاحةكالببلغػةأفالفصػاحةمقصػكرةعمػىكصػؼاأللفػاظ
اليقػاؿفػيكممػةكاحػدةالتػدؿعمػىمعنػىيفضػؿعػفمثمهػابميغػة،الؤللفاظمعالمعػانيكصفن

فقيػػػؿفيهػػػاإنهػػػافصػػػيحة،ككػػػؿكػػػبلـبميػػػغفصػػػي اكالػػػذميقػػػعفيػػػهحكلػػػيسكػػػؿفصػػػيحبميغنػػػكا 

                                                           
(16/199جعبدالجبارالهمذاني،المغنيفيأبكابالتكحيد)(1)
(118ينظر:شكقيضيؼ،الببلغةتطكركتاريخ)ص(2)
(429اإلعجازالقرآنيكأثرهافيتدكيفالببلغةالعربية)صينظر:عبدالعزيزعبدالمعطيعرفة،قضية(3)
(109محمكدمحمدشاكر،مداخؿإعجازالقرآف)ص(4)
(198عبدالعزيزحمكدة،المراياالمقعرة،نحكنظريةنقديةعربية)ص(5)
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:"نػػػرلالمفظػػػةتكػػػكففػػػيغايػػػةحيػػػثيقػػػكؿاإلمػػػاـالفصػػػاحةف،(1)اإلسػػػهابفػػػيغيػػػرمكضػػػعه"
الفصاحةفيمكضع،كنراهابعينهافيمااليحصىمفالمكاضػعكلػيسفيهػامػفالفصػاحةقميػؿ

نمػػػػاكػػػػافكػػػػذلؾ،ألفالمزيػػػػةالتػػػػيمػػػػفأجمهػػػػانصػػػػؼالمفػػػػظفػػػػ يشػػػػأنناهػػػػذابأنػػػػهكالكثيػػػػر،كا 
ذاتهمجردةعػفالمعنػى،كهػيأمػكرالمفظإفالفصاحةصفةلمكبلـمفأجؿمزيةبف،(2)فصيح"

التخفػػػىعمػػػىمػػػفيممػػػؾالمعرفػػػةكمقػػػدرةالتمييػػػزلؤلشػػػياء،ألفالمعػػػانيالحاصػػػمةمػػػفمجمػػػكع
كيكضػػحاإلمػػاـفػػي)تفسػػيردرجالػػدرر(أفمعػػانيالمقاصػػد،كالكػػبلـهػػيأدلػػةعمػػىاألغػػراض

الكريـالمنظكمةتكتسيبألفاظعربيةمكسكمةلتكػكفأبػيفلممخػاطبيفففػيقكلػهسػبحانه:القرآف
َلَ} ـَ وحََُث٩ََِ٫َِ ٦ِنُي،َالؿَّ

َ
ََاْْل َََََٟعَ ِ َؿِبٍََّال٧ُْ٪ِْؾرِي٨َ،َث٤َِِكةن٨٦ٍَََََِِِل١َُٮن٤ََََْٝج َُزُبهؿ٣َََِهِ ٦ََُجنٍِي،َِإَو٩ٍّه٫َََُٔ

٣نِيََ وٍّ
َ
يدليؿعمىأٌفالقرآفهكهذاالمعنىالمنظكـالمكتسػفهي"[196َ-193ََ:النٕؿاء]{اْْل

ٌنمػاأنزلػهاأكغيػرعربػٌي،معجػزنبمفظمكسكـ،سػكاءكػافعربيِّػ اهللفػيألفػاظاأكغيػرمعجػز،كا 
ٌنماجعمهمعجزن اكاليدكالعصػا،اليككفبرهاننعربٌية،ليككفأبيفلممخاطبيففيعصرالنزكؿ،كا 

ح بػػراءاألكمػػهكاألبػػرصكا  حديثػػهعػػفالفصػػاحةفػػي)دالؿاإلعجػػاز(أمػػافػػي.(3)يػػاءالمػػكتى"كا 
يقػكؿ:نرلالناسقاطبةيقكلكف:"هذالفظفصيح،كهػذ ألفػاظفصػيحة"،كالنػرلعػاقبلنفيقكؿ:"

"هذامعنىفصيح،كهذ معاففصاح".كلككانت"الفصاحة"تككففيالمعنى،لكػافينبغػيأف
إفالفصػػاحةتكػػػكففػػيالمعنػػى"،أفالمزيػػةالتػػيمػػفأجمهػػػاإفغرضػػنامػػفقكلنػػا:.يقػػاؿذلػػؾ

اإلمػػاـفػػػيدرجيػػػذكرك،(4)"اسػػتحؽالمفػػػظالكصػػؼبأنػػػه"فصػػيح"،هػػػيفػػيالمعنػػػىدكفالمفػػظ
المعجزةصاحبمثؿهكمفطكؽعفالخارجالعادة،بناقضاإلتيافهكاإلعجازالدرر:"كحدٌ

ٌنمػػاالنبػػٌكة،دعػػكلصػػٌحةعمػػىبرهاننػػاكيكػػكفيشػػينه،كاليزينػػهالشػػيءكذلػػؾالخمقػػة،فػػي كقػػعكا 
اغيػػػرمتنػػػاقضكالهػػػزؿ،فيسػػػػٌميهبػػػديععجيػػػػببػػػنظـههنػػػاالتحػػػٌدم ،تضػػػٌمفمعنػػػىصػػػػحيحن

.(5)"الفصحاءلطيبهكذكقهكبدٌكأحكامهشعرناكسحرنا،كاليككفكذلؾ

بػػػؿلمػػػنظـعائػػػدةلممعنػػػى،المفػػػظعبػػػدالقػػػاهرتمػػػؾالمميػػػزاتفػػػيفصػػػاحةاإلمػػػاـأنكػػػر
ا، الفصػػاحةالتظهػػرإالبعػػدأفنعػػدجممػػةمػػفالقػػكؿفالعجيػػبالبػػديعالمتضػػمفمعنػػىصػػحيحن

فعمػىالمعنػىمػالمفػظإلبرازتمؾالدقائؽكاألسراركبأننػااليمكػفبحػاؿمػفاألحػكاؿأفنقػدـ

                                                           
(59ص)سرالفصاحةابفسنافالخفاجي،(1)
(401عبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز)ص(2)
(398-2/397جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3)
(400ص)دالئؿاإلعجازالجرجاني،القاهرعبد(4)
(1/124ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(5)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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"كجممةاألمرأناالنكجبالفصاحةلمفظمقطكعػةمرفكعػةمػفالكػبلـالػذمحيثفصاحةلفظه
-ذلػؾأفالفصػاحة،(1)فيه،كلكننانكجبهػالهػامكصػكلةبغيرهػا،كمعمقنػامعناهػابمعنػىمػايميهػا"

،نماتظهربالضـعمػىطريقػةمخصكصػةفرادالكمماتكا أالتظهرفي-كهىقمةالداللةعند 
فقػػكلهـ)أمالقاضػػيعبػػدالجبػػاركالخطػػابيكابػػفسػػنافكغيػػرهـ(بالضػػـاليصػػحأفيػػرادبػػه

كلػػيسأدؿعمػػىاهتمػػاـ،(2)النطػػؽبالمفظػػةبعػػدالمفظػػةمػػفغيػػراتصػػاؿيكػػكفبػػيفمعنييهمػػا"
كتابػهدالئػؿيعشػراتالمكاقػعفػيعنىاللمفظفػعبدالقاهربالمعنىمفتكرارإثباتالمزيةلمم

نىيعرؼفإفكػافذلػؾالمعنػى"كجممةاألمرأنهالبدلقكلنا)الفصاحة(مفمع:اإلعجازيقكؿ
كمػفأبػيفمػايػدؿ،المفردةفينبغيأفيشارلناإليه،كتكضعاليدعميػهألفاظالكمماتيفاكصفن

فيكتابتذكرفيهالفصاحةأفاالستعارةعنكافمػاعمىقمةنظرهـأنهالشبهةعمىمفنظر
اكأفالمجازجممتهكاإليجازمػفمعظػـمػايكجػبلمفػظالفصػاحة،كأنػتيجعؿبهالمفظفصيحن

اعتػراؼيتراهـيذكركفذلؾكيعتمدكفثػـيػذهبعػنهـأفإيجػابهـالفصػاحةلمفػظبهػذ المعػان
.(3)المعنا "كففصيحنبصحةمانحفندعكهـإلىالقكؿبهمفأنهيك

إشكاليةالجمعبيفحديثالخالؽسبحانه،كلغةهكعبدالقاهراإلماـمنهجإف حؿّْ
الخمؽ،أمبيفأفالقرآفنزؿبمسافعربيمبيف،كعجزالعربعفمجاراته،ذلؾأفالقرآف

فكافبمغةالعربككفؽقكاعدهـكمكاصفاتهـ، فيقكؿإبداعاتالناس،ؽأمكفمعجزبنظمه،كا 
دعاكلمفبالغالبتمتبسأشياءأنبيائهآياتيجعؿأفتعالىاهللسٌنةكمف"فيدرجالدرر:

،الحٌجةلتككفالعصرأهؿ عميهكعيسىالٌتمكيهات،عصرفيالٌسبلـعميهمكسىفبعثألـز
.(4)كالكهانة"الفصاحةعصرفيكسٌمـعميهاهللصٌمىكمحٌمدالٌطٌب،زمففيالٌسبلـ

فيغايةكافالقكؿكيصؼالنظـالقرآنيبالسهؿالممتنعبقكله:"مايمخصاإلماـ
،عفالزاجراألخبلؽ،مكاـرعمىالباعثكالعجب،الصدؽإفادة كهكممتنع،سهؿبنظـالمـك

.(5)المفسديف"عمؿكقصارلالمتقيف،عاقبةكذكركاألكلياء،األنبياءأقاصيصلتضٌمنهالقرآف،
أحدن القرآفمعجزفينظمهكحسفتأليفه،فإفَّ ذاكافهناؾمفأشارقبؿعبدالقاهرإلىأفَّ اكا 
الـيستطعأفيكشؼلناعفكجههذااإلعجازمثمماكشفهعبدالقاهر،لذاعدَّعبدالقاهررائدن

                                                           
(402ص)دالئؿاإلعجازعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(394ص)المصدرالسابؽ(2)

(460-459ص)نفسهالمصدر(3) 
(1/689ج)العظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(4)

(2/119ج)السابؽالمصدر(5)
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التطبيؽ،فحمؿالنصكص،فيهذاالمجاؿ،بعدأفشغمتهفكرة)اإلعجاز(كقرفبيفالتنظيرك
دراكهلمافيالمغةمفقدراتكقدأعانتهنظريةالنظ ،حتىعدَّكاضعأسسالمنهجالتحميميـكا 
النقدية الدراسات ن،(1)في كلفظية(كيتحدثالسكاكيعف )معنكية الفصاحة مف "كأماكعيف :

ممخصةلهاكتأديةلطيؼلممعانينظـترلكمافهيالمعنكيةالفصاحةجانبمففيهاالنظر
جربتإذابؿالمرتاد،عمىالطريؽيشيؾالتكاءكالالمرادطمبفيالفكرةيعثرتعقيدالمبينة
فيلفظةمففماألفاظها،تسابؽكمعانيهامعانيهاتسابؽألفاظهاكجدتاستماعهاعندنفسؾ
جانبمففيهاالنظركأماقمبؾ،عمىأسبؽكمعناهاإالأذنؾعمىتسبؽكنظمهااآليةتركيب

عفسميمةالمغةقكانيفعمىجاريةمستعممة،عربيةترلماعمىفألفاظهاالمفظيةالفصاحة
فيكالماءمنهاكؿاإلسبلسات،عمىسميسةالعذبات،عمىعذبةالبشاعةعفبعيدةالتنافر،

.(2)الرقة"فيككالنسيـالحبلكة،فيككالعسؿالسبلسة،

عندهـالفصاحةغايةهكنظـعمىالقرآفأنزؿتعالىدرجالدرر:"كاهلليقكؿاإلماـفي
اإللحادأهؿبعضأفٌبمغناكيكضحأنهكما.(3)مبيف"عربيٌبمسافكاعتادك ،تعارفك ماعمى

رُْضََيةََوؼِي٢ََ}:قكلهإلىانتهىفمٌمابهذياف،القرآفيحاكيأٌنهلهتصٌكر
َ
ََق٧ةءَََُوية٦َةَءكََِاِث٤َِْعََأ

٤ِِْٝعَ
َ
(4)مرارته"انشٌقت[٬:44ٮد]َ{أ ل، تنبه القاهرعبدقد عندماإالجرجاني األمر، هذا لى

مفرغـأفمنهـذلؾيتميزعفغير مفالنقادالعرب،فيرفضالمفاضمةبيفالمفردات،كهك
،بعضالمفرداتأفصحمفالبعضاآلخر،كذلؾفيمعزؿعفأمسياؽأكتركيبأفيرل
 فيقكله:عبركقد الكجهة بانفرادها"المرزكقيعفهذ  تستكـر الالمفظة ما ضامها فإذا ،
.(5)ا"عادتالجممةهجيننيكافقها

                                                           
(100ص)عبدالقاهرالجرجاني،ببلغتهكنقد ،،أحمدمطمكب:ينظر(1)
)ص2)  (421(السكاكي،مفتاحالعمـك

(1/148جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3)
(2/94جالمصدرالسابؽ)(4)
 (9(المرزكقي،شرحديكافالحماسةألبيتماـ)ص5)
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 : في المغة المحكم والمتشابو
كهػكشػبه،مػف:"كالمتشػابه،(1)الفسػادمػفكمنعػهأتقنػهأماألمركأحكـالمنع،:اإلحكاـ

المشػكبلت،:األمػكرمػفكالمشػبهات.ككصػفنالكننػاكتشػاكمهالشػيءتشػابهعمػىيػدؿكاحد"أصؿ
.(2)أشكبل"إذاأمرافكاشتبه

 :وعالقتو بالفصاحةفي االصطالح  المحكم والمتشابو
أكجهنػػػااحتمػػػؿمػػػا:كالمتشػػػابهكاحػػػدنا،كجهنػػػاإالالتأكيػػػؿمػػػفيحتمػػػؿالمػػػا:المحكػػػـ

(3).
سػكاءفػياأللفػاظأكفػيالمعػانييجػباإلشػارةإلػىلعبلقةالمحكـكالمتشابهبالفصػاحةكالػنظـك

:سػبحانهقكلػهكمػهكمػافػيمحكػـأنػهعمػىيػدؿبمػاالكريـرأماإلماـفيذلؾحيثجاءالقرآف
ْظ٧َ١ِْخ٠ََِذةٌبَ}

ُ
:يقػكؿالحػؽسػبحانهإذمتشػابه،كمػهأنػهعمػىيػدؿمػاكجػاء،[٬:1ٮد]َ{آيةد٫ََُُأ

َلََاللَُ} ٍـّ ْظَكه٩َََ٨َ
َ
محكػـبعضػهأفعمػىيػدؿمػاكفيػه[23:الـمهؿ]َ{٦ُتَنهةثًِ٭ة٠َِذةثًهةَاْْلَهِؽيِرََأ
ِي٬َُٮََ}:فػيقكلػهسػبحانهمتشابه،كبعضه َلََاَّلٍّ ـَ ْ٩

َ
َََٟخ ٤َيْ م٬َََُّه٨ٍََُُّم٧١َْهةٌتََآيهةٌت٦ََِ٪٫ََُْا١ِْ٣ذةَبَََٔ

ُ
َأ

َػؿََُا١ِْ٣ذةِبَ
ُ
الحػؽمػرادعمػىداللتػهاتضػحتمػاالقػرآفمػففػإف[٧ٔ:7هؿانَآل]َ{٦ُتَنةثِ٭ةٌتَََوأ
هػػككالثػػانيالمحكػػـ،هػػكفػػاألكؿالكػػريـ،المػػرادهػػذاعمػػىداللتػػهخفيػػتمػػاكمنػػهمنػػه،سػػبحانه
مٌمػاكتهػذيبهاالػتبلكة،إحكػاـكهػكالخصػكص،:بمعنػى{أيٍحًكمىػتٍ:}يقػكؿاإلمػاـ:"قكلػه.المتشابه

مىتٍثيَـّ}.األمنٌيةفيالٌشيطافيمقي اهللرسكؿتفسيرهك:التفصيؿأككساطة،ببلعند مف{فيصّْ
:همػػػانػػػكعيفإلػػػىالكػػػريـالقػػػرآفآيػػػاتكيقسػػػـاإلمػػػاـعبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػاني.(4)اآلم"مجمػػػبلت
ََا٣ََْبُْقََيَؾةدَُ}:قكلهسبحانهتفسير فيكذلؾكالمتشابه،المحكـ ُٙ َُ ثْىةر٥٬َََََُْيْ

َ
ًةءَََُُك٧ٍّةَخ

َ
َ{لَُ٭٥ََْأ

مػفعمػيهـنػازؿالقػرآفإفٌحيػثمفالٌصٌيبأصحابمفالمنافقيف"مثؿ:يقكؿإذ[20:ابلٞؿة]
،كيشػػيرإلػىنظريػةالػػنظـفػيحديثػهعػػف(5)كمحكمػات"متشػابهاتكفيػػهكالصػٌيب،السػماءنحػك

عمػػـكمػػانفسػػهجهػػةمػػفالبػػالٌتكقيؼيعمػػـأفيجػػكز:قمنػػاالمتشػػابه فائػػدةالمتشػػابهبقكلػػه:"مػػف

                                                           
(887–1/886ج(كاألزهرم،معجـتهذيبالمغة)2/91جينظر:ابففارس،معجـمقاييسالمغة)(1) 
(4/193)جالمحكـكالمحيطاألعظـابفسيدة،(3/243)جاييسالمغةمقينظر:ابففارس،(2) 
القرآفالسيكطي،ينظر:(3) ٍرقاني،(845)صالكمياتأبكالبقاءالكفكم،(6–2/5)جاإلتقاففيعمـك الزُّ

(2/196)جمناهؿالعرفاف
(2/95جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4)

(1/118ج)المصدرالسابؽ(5) 
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بػالٌنظـالحاصػؿلئلعجػازنعـ:قمناالمعمكـ بغيراإليمافيجبهؿ:قيؿفإفالغيب،مفأشياء
 .(1)معنا "كفيالمعمكـلممحكـمكافؽمعنا بأفككقكعالمعمكـ

  :المفرد المفظ فصاحة
ابفسػنافعندإففصاحةالكممةتكمففيهامنفردةكمؤلفةكلكؿمنهاأبكابه،فالفصاحة

الخفػػاجينعػػتلؤللفػػاظإذاكجػػدتعمػػىشػػركطعػػدةكمتػػىتكاممػػتتمػػؾالشػػركطفػػبلمزيػػدعمػػى
فصػػاحةتمػػؾاأللفػػاظ،،كتمػػؾالشػػركطتنقسػػـقسػػميففػػاألكؿمنهػػايكجػػدفػػيالمفظػػةالكاحػػدةعمػػى

يكجػدفػياأللفػاظ:انفرادهامفغيرأفينضـإليهاشيءمػفاأللفػاظكتؤلػؼمعػهكالقسػـالثػاني
  ،كشركطفصاحةاأللفاظالمفردةكالتالي:المنظكمةبعضهامعبعض

أفيكػػكفتػػأليؼتمػػػؾالمفظػػةمػػػفحػػركؼمتباعػػدةالمخػػػارجكعمػػةهػػػذاكاضػػحةكهػػػيأفاألول:
الحركؼالتػيهػيأصػكاتتجػرلمػفالسػمعمجػرلاأللػكافمػفالبصػركالشػؾفػيأفاأللػكاف

كلػفنػتمكفمػففهػـفصػاحة.مفاأللػكافالمتقاربػةالمتباينةإذاجمعتكانتفيالمنظرأحسف
.يهػاالقػدماءالمفظالميؤلَّؼقبؿأفنػدرؾطبيعػةشػركطالفصػاحةفػيالمفػظالمؤلػؼكمػاانتهػىإل

فتسػػاكيافػػيالتػػأليؼمػػفأفتجػدلتػػأليؼالمفظػػةفػػيالسػمعحسػػنناكمزيػػةعػػؿغيرهػا:الثــانيو  كا 
ايتصػكرفػيالػنفسكيػدرؾبالبصػرالػنغـكاأللػكافحسػننالحركؼالمتباعدةكماأنػؾتجػدلػبعض
أفتكػكفالكممػػةالرابـع:و .غيػرمتػكعرةكحشػيةالثالـث: ك.كالسػمعدكفغيػر ممػاهػكمػفجنسػه

أفتككفالكممةجاريػةعمػىالعػرؼالعربػيالصػحيحغيػرشػاذةالخامس:و .غيرساقطةعامية
د عممػػػاءالنحػػػكمػػػفالتصػػػرؼالفاسػػػدفػػػيكيػػػدخؿفػػػيهػػػذاالقسػػػـكػػػؿمػػػاينكػػػر أهػػػؿالمغػػػةكيػػػر

أفالتككفالكممػةقػدعبػربهػاعػفأمػرآخػريكػر ذكػر فػإذاأكردتكهػي السادس:و .(2)الكممة
ممػػػاالســـابع:و .(3)غيػػرمقصػػػكدبهػػاذلػػػؾالمعنػػػىقبحػػتكأفكممػػػتفيهػػػاالصػػفاتالتػػػيبيناهػػػا

أفتككفالكممػةمصػغرةفػيمكضػعالثامن:و قدمنا أفتككفالكممةمعتدلةغيركثيرةالحركؼ
عبػػربهػػافيػػهعػػفشػػيءلطيػػؼأكخفػػيأكقميػػؿأكمػػايجػػرممجػػرلذلػػؾ.فػػإنيأراهػػاتحسػػف

.(4)به

                                                           
(1/380جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
(77-63سرالفصاحة)صالخفاجي،سنافابفينظر:(2)

(85)صالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(3) 
(89-87)صالفصاحةسرالخفاجي،سنافابف:ينظر(4) 
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 :)المركب( فؤلَ فصاحة المفظ المُ 
المفردممايبيفخصائصالكممةكجماليتهافيحػاؿاإلفػرادالمفظمهماقيؿفيفصاحة

فإفأثرهاالذميقعفػيالػنفسمكقػعالقبػكؿكيتسػؽمػعداللتػهالكضػعيةيظػؿدكفمػايكػكففػي
التأليؼ.فالكفاءبالمعنىكاإلمتاعالجمػاليشػرطافأساسػيافيعبػرافبصػدؽعػفعكاطػؼالقائػؿ

ؿكالمقػػاـكالمخاطػػبكالدقػػةفػػياالسػػتعماؿ فػػإفكػػؿكممػػةكحينمػػايراعػػيالمػػتكمـالحػػا.كأفكػػار 
تبقىفصيحةفيمكضعهاعمىالشركطالتػيمػرتكتكتمػؿبخمسػةأشػياءعمػىالػرغـمػفأنهػـ
الفصػػاحةكالببلغػػةكالبيػػافكالجمػػاؿكمػػانػػرا فػػيقػػكؿابػػفاألثيػػر:"شػػيئافال خمطػػكابػػيفمفهػػـك

.ذاكمهاليكتمؿإالبمعرفةفصاحةالمفظفيالتأليؼكه،(1)نهايةلهما،هماالبيافكالجماؿ"

.كممػةكتأثيرهػاالتأليؼيػؤدمإلػىسػياؽ،كالسػياؽيػكحيبأشػياءكثيػرةفػيفصػاحةالإف
.بالكممةفينطقهاكفياستعمالهاااجمالينكهذايشكؿكعين

ػ المعنػىكالتركيػباعمػىمعػاييراالنسػجاـكالػتبلحـالػدقيؽفػييصبحالجماؿالفنػيقائمن
كقػػدتجتمػػعالفصػػاحةبشػػركطهاالثمانيػػةفػػيالمفػػظكالتناسػػببينهمػػا،مػػعمراعػػاةالحالػػةالنفسػػية.

المفردلكفالتأليؼالمختارفيالتركيبكفػيمكقعػهاإليقػاعي،كاتسػاقهالمعنػكم،كاتسػاعداللتػه
احته إفلـيستهجف .أكضيقهيقمؿمففىصى

يالمفػػظأكأفمخارجهػامتقاربػةكلكنهػػافػيالتركيػبتسػػتدعيؾكقػدتكػكفالكممػػةثقيمػةفػ
فبليؤخذغيرها فتمدلؾاآلفاؽفيالتصكر،كتجرممفاإليقاعمجرلالتأثيرالمتصاعد،كمػا

جْطََِإَِذاََوال٤ٍّي٢َِْ}فيقكلػهسػبحانه: ََٕف،ََوالىَّ ْك َفََإَِذأََ ٍّٛ يقػكؿاإلمػاـ،[18َ،17َ:اِل١ٮيؿ]َ{َتَ٪
{أقبؿ.كقيػؿ:أدبػر.مػفاألضػداد،كعسعسػتالٌسػحابةإذادنػت:"فيتفسير  }كىالمٍَّيًؿًإذاعىٍسعىسى

فتقػػاربمخػػارج)عسػػعس(فػػيذاتهػػالػػـييًحػػٍؿدكفاسػػتعمالهافػػيتركيػػب،(2)"مػػفاألرضبالٌميػػؿ
.تأليفييشعرببديًعالتصكيركعظمةالتأثير

أمػػػافػػػيحػػػديثاإلمػػػاـعبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػانيعػػػفاإلعجػػػازفػػػيالقػػػرآفالكػػػريـ،يبػػػيف
هِخ٣َََهه٢ََُِٝ٨َِْ}اإلمػاـ:" َٕ نْهُفََاْصَذ٧َ ه٨َََّاْْلِ قػاؿالفػراء:لػئفبػبلمرفػكع ألٌنػه[88َ:اْلرساء]َ{ََواْْلِ
بعضالقٌراءكاليميف شػيطاففػيسػكرةكفيهاداللةعمػىأٌفمػاألقػىالا.ننا{معي}ظىًهيرن،كقدجـز

                                                           
(1/28جالمثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)ابفاألثير،(1)
(2/692ج)القرآفالعظيـدرجالدررفيتفسيرعبدالقاهرالجرجاني،(2)
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العمى،منهٌفشفاعةترتجى،لـيكفبمثؿالقرآفعمػىمػافيػه(1)كهكقكله:تمؾالغرانيؽ.النجـ
مفالفصاحةكالجزالةكالجريافعمىلسافذمالرسالة،كالتباسهبالقرآفعندأهؿالمقالةإلػىأف

٩ىْث}نسخهاهللتعالىبقكله:
ُ
َاْْل ٠َُؿََوََلُ ٣َُؾ٥َُاَّلٍّ

َ
هىىَ،خ ًِ َإِذاًَِْٝك٧ٌَحَ َٟ َ[22َ-21َ:انلضه٥]َ{د٤ِْ

ـّى}َ:فاٌتصؿهذاالناسخباإلنكارالسابؽ،كهكقكله ُٕ ْيُذ٥َُالاّلَتََوا٣ْ
َ
ََٚؿخ
َ
ْػؿىَ،أ

ُ
ََ{َو٦َ٪ةةََاثلّةثِلََحَاْْل

يتبػػٌيففيػػهصػػدرالكػػبلـإليػػه،كانفػػتحعػػكارإجػػارةالشػػيطافلديػػه،[،اتصػػاالن20-19:انلضهه٥]
َ}فػػيقكلػػهسػػبحانه:ك.(2)"كلاإلعجػػازمػفبعػػدمػػاكػػادتتميػؿكاسػتقامتدعػػ ٠َههُؿََوََلُ ٣َُؾهه٥َُاَّلٍّ

َ
خ

نْىَثَ
ُ
َىىَ،َاْْل ًِ َإًِذاَِْٝك٧ٌَحَ َٟ تمػؾ}كممػة)ًضػٍيزل(فػيقكلػهتعػالى:فػإف[22َ،21َ:انلض٥]َ{د٤ِْ

شػركطالفصػػاحةعػاةافمركلهػذا فمػكاسػتخدـمكانهػاأملفػظلمػػاكقػعمكقعهػا{إذانًقسػمةًضػٍيزل
أفينظػرإليهػامتكاممػةفػيببلغػةهػذ المراعػاةتقتضػيف،فيالمفظالمفردكماأثبتهػاالببلغيػكف

.حةكاإلعجازفصاالالتأليؼك

حيفتحدثعففصاحةأعاد المفردة الثمانيةفيالمفظة ابفسنافالخفاجياألقساـ
فكممة)ًضٍيزل( غريبةفيإفرادها،كلكنهاتدؿأعظـداللة.التأليؼفيالكبلـإلىالتأليؼذاته

ثقبلن،عمىالفصاحةفيتأليفها فإنهسيجد ك)أثاقمتـ( لفظ)عسعس( فبليشؾأحدحيفيردد
لتكرارهاعمىالمسافكضغطن ما لتقاربها،كا  .اعمىالحركؼ،إما كيثكرالسؤاؿفيالذهف،أمُّ

يسياقها فيأتيالجكاببأفالمرءاليمكفأفيجدأفصحمنهااأللفاظيمكفأفتقكـمقامهاف
.كبهذاتكمففصاحتها،عمىتقاربمخارجحركفها.فيتأديةالكظيفةالتيحممتها،فيسياقها

يعبرعنهسياقهمفتعكدلمنهجعممياستخبلصأبعادالجماؿالببلغيةفيالمفظإف
كفكرية نفسية تشاك.معافو كالمفظفاأللفاظ مألكفة، أـ كانتغريبة سكاء يحاءاتها كا  داللتها ؿ

الدقيؽ،يصبحفصيحن استعمؿفيسياقه المضركبةمثبلنالغريبإذا فيكممة)ضيزل( كما ا
كلكنهافيحالةاستعماؿالقرآفلهاكهيحالةكحيدةلـيقعفيمكقعهاأفصحمنها،.لمغرابة

اًئرةسمة،فهيغٍيرعادلةفكممة)ضيزل(تدؿعمىالتعسؼفيالق اءي(-)جى ،ك)أغطش(عىٍكجى
                                                           

لسػػافالعػػربينظػػر:ابػػفمنظػػكر،الغرانيػػؽجمػػعغرنػػكؽكهػػكطػػائرأسػػكدمػػفطيػػرالمػػاءطكيػػؿالعنػػؽ.(1)
ضػػكععػػفالنبػػيعميػػهالٌسػػبلـ،فػػيقصػػةإلقػػاءالشػػيطافالكػػبلـعمػػىلسػػافهػذافػػيالحػػديثالمك(10/287)ج

ْػؿى}َالنبيعميهالٌسبلـ،فيسكرةالنجـ،بعدقكلهتعػالى:
ُ
ىَََو٦َ٪ةةََاثلّةثِلََحَاْْل ـّ ُٕ ْيُذ٥َُالاّلَتََوا٣ْ

َ
ََٚؿخ
َ
19َ:انلض٥]َ{أ

عمىالثناءفيهاكسمـعميهاهللصمىالنبيلسافعمىكمماتوقراءتهأثناءفيألقىالشيطافأفحاصميها [20َ-
ثبػاتآلهتهـ، (كقػدألػؼالشػيخناصػر310–3/308جينظػر:ابػفكثيػر،التفسػير)،اهللعنػدلهػاالشػفاعةكا 

.الديفاأللبانيكتابناردفيههذ القصةمفأصمها،سما )نصبالمجانيؽلنسؼقصةالغرانيؽ(
(2/227جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)
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تدؿعمىتقريعالمعانديفالمنكريفلمبعث.فمكاختيرغٍيرهمالمداللةالمقصكدةلماكقعناعمى
كدقته لمعنا  المفظ اقتضاء كشدة األسمكب جماؿ في الرائع الخاص اإليحاء فمفظ.هذا

ةعمىشدةالظممةفيمكقعهمفكممة)أظمـ(،)أغطش(،عمىغرابتهأعظـفصاحةفيالدالل
الكريـالقرآفجماليةمفرداتيزيدمماأفشؾٌكال،التيتعدمألكفةعندالببلغييفكأكثرفصاحة

لؤلفكار،ترابطهناؾبؿفحسب،المعانيتجسيـظاهرةيراعيالالٌصكتياالنتقاءهذاأف
المعانيالمستفخمةالعظيمة،(1)المرتجىالمعنىمفالمفردةكتمٌكف أسما  كيعبراإلماـعما

ِٔ٪ْؽ١ْ٦ََََؿ١َ٦َََْ٥٬َُُؿواََوَٝؽَْ}مفالشرائعكالسنفكقكاعدالديف،فيقكؿفيتفسيراآليةالكريمة: َََِو َاللٍّ
وَل١ْ٦َََؿ٥٬ََََُُْكنَََِإَون١ْ٦َََْؿ٥٬َُُْ جَةُل٦ََِ٪٣ََُ٫ََِْتُ المستفخمةالعاٌمةالمعاني"أرادَ[46َ:إثؿا٬ي٥]َ{َاْْلِ
.(2)الديف"كقكاعدكالسنف،الشرائع،مفالعظيمة

كقسـابفسناف)فصاحةالمفظالمؤلؼ(كمافيالمفظالمفردإلىثمانيةأقساـ:
:تأليف المفظة من حروف متباعدة المخارجاألول: 

فػيمفهكمهفيقكؿ":كبيانػهأفيجتنػبالنػاظـتكػدرالحػركؼالمتقاربػةابفسنافيكضح
كلهػذاكمػه،(3)تأليؼالكبلـ،كماأىمرنا بتجنبذلؾفيالمفظةالمفردةبؿهذافيالتأليؼأقبح"

التػػأليؼعمػػىثبلثػػةأضػػرب:متنػػافر،كمػػتبلئـفػػيالطبقػػةالكسػػطى،كمػػتبلئـفػػي"قػػاؿالرمػػاني:
كحكيعفالخميؿبفأحمػدأف،..ثـأرجعهاابفسنافإلىاثنيف:متنافركمتبلئـ.الطبقةالعميا

ااشػػديدناحتػػىيكػػكفبمنزلػػةالظٍَّفػػر،فػػإذاقربػػتقربنػػاشػػديدنالتنػػافرهػػكتباعػػدمخػػارجالحػػركؼبعػػدن
.(4)كانتبمنزلةمشيالمقيد،فكبلهماصعبعمىالمسافكالسهكلةفياالعتداؿ

 الثاني: التأليف المختار الحسن مع تباعد الحروف تباعدًا مناسًبا:

لهػػاتجػػدكغيرهػػاىعمػػكمزيػػةحسػػنناالسػػمعفػػيفػػيالػػنظـكضػػـالكمػػـالمختػػارةلؤللفػػاظ
جػدالحسػففيػهأكثػر،يككففيالتأليؼإذاترادفػتالكممػاتالمختػارة،فيكككقعناالنفسفيمؤلفة

هػكفػيلقبحفياإلفػرادأكثػرممػاكا،اكاتركالمترادؼيثيرجماالنقكينفالتأليؼالمت،كتزيدطبلكته
هٮِْمَ}ففيقكلهسػبحانه:،التأليؼ َٞ َا٣ْ ه٩َةَََعَ ْٝهَؽا٦ََ٪ةََوا٩ُْاْ

َ
اََوَ ّجِهْخَأ ٤َيَْ٪هةََوهَْبً َٔ َْْ ْٚهؿِ

َ
َٝةلُٮاََربٍَّ٪ةَأ

مىٍيناأىٍفًرغٍ}يبيفاإلماـالنظـالقرآنيفيالسياؽ[250َ:ابلٞؿة]َ{ا٣ََْكِٚؿِي٨ََ صبِّاعميناصٌبه:أم{عى
                                                           

(234ينظر:أحمدياسكؼ،جمالياتالمفردةالقرآنية)ص(1)
(2/166ج)القرآفالعظيـدرجالدررفيتفسيرعبدالقاهرالجرجاني،(2)
(97ابفسنافالخفاجي،سرالفصاحة)ص(3)
(95(كالرماني،النكتفيإعجازالقرآف)ص99سرالفصاحة)صالخفاجي،ابفسنافينظر:(4)
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ثىبّْػػتٍ}اإلنسػػاف،المػػاءيغمػػركمػػايغمرنػػا ناكى "فػػبلشػػٌجعنا:أم{أىٍقػػدامى عمينػػاأفػػرغمعنػػى،(1)ننهػػـز
بَّنىػاقىػاليكا:}سػبحانهقكلػهفػيأىٍفػًرغٍفػإفجمػاؿيشػممناكنػزكؿالمػاء،صػبرناعمينػاأنزؿصبرنا أىٍفػًرغٍرى
مىٍينىا ٍبرنا{عى عميػه،يمقػىبمػاءجسػمههػدأمػفبهػايحػسالتػيالطمأنينػةمػفنفسؾفييثير كماصى
القرآنيػةالدقػةكمػفالجميػؿ،الصػبرهبػةمػنحمػفينالهػاالنفسية،الراحةتمؾتشبههاالراحةكهذ 
عػػػفحديثػػػهكعنػػػدكالرفػػػؽبػػػالميفتػػػكحىكهػػػىأىٍفػػػًرغٍاسػػػتخدـأنػػػهالمسػػػتعارةاأللفػػػاظاسػػػتخداـفػػػي

َ}:فقػاؿ(صػب)كممػةاستخدـالعذابإلىجاءفإذارحمته،مفكهكالصبر، ٤َيِْ٭٥ََََْٚىتٍّ ََََٟٔ ََربَّ
َؾاٍبَََقٮَْطَ .(2)معناكالقكةبالشدةمؤذنةكهى[13َ:ا٣ٛضؿ]َ{َٔ

 :من فصاحة األلفاظ ما يتعمق بالتوعر والعامية الثالث والرابع:

إيرادالكػػػبلـالكحشػػػػي،أكالعػػػػاميكػػػػهػػػذافالضػػػػربافيقبحػػػاففػػػػيالتػػػػأليؼإذاكثػػػرافيػػػػه
يػػاؾ،المبتػػذؿيػػذهببهػػاءالتػػأليؼ التعقيػػد،إلػػىيسػػممؾالتػػكعرفػػإفكالتػػكعر،يقػػكؿالقزكينػػي:"كا 

حػؽفإفكريمنا،لفظنالهفميتمسكريمنامعنىأراغكمفألفاظؾ،كيشيفمعانيؾمستهمؾكالتعقيد
كعمػػاتعػػكدكيهجنهمػػا،يسػػدهماعمػػاتصػػكنهماأفحقهمػػاكمػػفالشػػريؼ،المفػػظالشػػريؼ،المعنػػى

منػػػؾقبػػػؿأفتمػػػتمسإظهارهمػػػاكتػػػرتهفنفسػػػؾبمبلبسػػػتهما مػػػفأجمػػػهإلػػػىأفتكػػػكفأسػػػكأحػػػاالن
.(3)كقضاءحقهما"

 :وأصولوأن تكون الكممة جارية عمى الُعْرف العربي الصحيح  الخامس:

الػذمالكضػعكبلمػؾتضعأفإالالنظـليسأف"اعمـيقكؿاإلماـفيدالئؿاإلعجاز:
ألفإعػرابالمفظػةتبػع (4)عمىقكانينهكأصكله،كتعػرؼمناهجػه"كتعمؿ،"النحكعمـ"يقتضيه

كمعػػػانيكدالالتمكقػػػعالمفظػػػةفػػػياآليػػػةلتأليفهػػػافػػػيالكػػػبلـ،كعمػػػىالمكضػػػعالػػػذمكردتفيػػػه
كذلػؾفػيتكضػيحمكقػعاإلعػرابكداللتػهعمػىالمعنػىكنجداألمثمةكثيرةعنػداإلمػاـ.الكريمة

عندبعضاأللفاظمثؿ:)حتى(فيقكؿ:"حي ٌتى}ثيقؼطكيبلن الكػبلـفػيتػدخؿ(حتػى{)تىتَّبًػعىحى
تػدخؿفالغايػةالمبالغػة،بمعنػىكالعطػؼ،(كػي)نحػككالتعميػؿ،(إلى)نحكالغاية:معافلثبلثة
ذا.باألسػػماءكالعطػػؼباألفعػػاؿ،مختٌصػػةكالتعميػػؿجميعنػػا،كاألفعػػاؿاألسػػماءعمػػى فعػػؿكليهػػاكا 

أكمنفيِّايكثرأكيطكؿفعبلنقبمهارأيتمتى:كجهافذلؾكفيمنصكب،أكمرفكعفهكمضارع

                                                           
 (1/424ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1)
 (168أحمدالبدكم،مفببلغةالقرآف)صينظر:(2)

الببلغة)(3) (1/173جالقزكيني،اإليضاحفيعمـك
(1/81جعبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجازتشاكر)(4)
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بتقػػػديرفانصػػػبهكاالسػػػتقباؿالماضػػػيفػػػياألٌكؿالفعػػػؿحكػػػـحكمػػػهمضػػػارعفعػػػؿكبعػػػدهامثبتنػػػا،
ٌتى:}تعالىاهللقاؿ،(أف) هٮَلَََظّتَََوُزلْـِلُٮا}:كقػاؿ{ًممَّتىهيـٍتىتًَّبعىحى ُٞ ، [214:ابلٞهؿة]ََ{الؿٍُّقهٮُلَََي

ػا:"كك.[193:ابلٞهؿة]َ{ِٚذَْ٪هحٌََدَُؾٮنَََالََظّتَََوٝةد٤ُِٮ٥٬َُْ}َوقـال: مٌكػة،{اٍلقىٍريىػةً}يقػكؿاإلمػاـأيضن
ٌنمػا(.الٌظالـ)انجرٌفمذلؾلمقريةصفةجممةكالمكصكؼالٌصفةثـٌ{أىٍهميها}صفة{الٌظاًلـً}ك لػـكا 

القريةهذ مف:قيؿفكأٌنهاالسـ،عمىتقٌدمتحيثمفالفعؿتشبهصفةألٌنهاالٌظالميف :يقؿ
.(1)"(ظالمةكانت:)الفٌراءقاؿ.المعنىفيكفاعؿالٌمفظفيابتداء(:أهمها)كأهمها،ظمـالتي

كػػألؼكألفهمػػاالتٌثنيػػة،كمعناهمػػاالٌمفػػظ،فػػيمكٌحػػدافاسػػماف:ككمتػػايكضػػحاإلمػػاـ:"كػػبل
لػػى،عمػػى .(2)ككػػذا"كػػذامنهمػػاكاحػػدةكػػؿٌأككاحػػد،كػػؿٌ:كالمعنػػى،منفػػردناخبرهمػػاكيكػػكفكا 

ا:" قيٍمنػػا}كيقػػكؿفػػيمكضػػعآخػػرمكضػػحن ـييػػاكى (قبػػؿ)لمشػػابهتهالضػػـٌعمػػىمبنػػيٌمفػػردنػػداء{آدى
ٍكجيؾىأىٍنتىايٍسكيفٍ}،(بعد)ك نَّةىكىزى ٨٦َََََِِْو٤َُْٝ٪ة}:كقكلػهبها،كأقـمسكناكاٌتخذهاانزلها:أم{اٍلجى ِؽه ْٕ ََب

انِيهه٢َََبِلَههِ َ رَْضََاْقهه١ُُ٪ٮاَإرِْسَ
َ
ََِاُْقهه١ُُ٪ٮاَلَُ٭هه٥ََُؼِيهه٢َََِإَوذَْ}،[104َ:اْلرساء]َ{َاْْل ْؿَيههح٬َََههِؾه َٞ َ{ا٣ْ

ههؿا ] ٩ْههَخََاِذ٬َْههْتَ}:كقكلػػهلمتٌأكيػػد،(أنػػت)كالحركػػةيضػػادٌمػػاالسػػككف"كحقيقػػة[161:أْل
َ
َخ

ُػٮكََ
َ
٩َْخََاِْقَذَٮيَْخَََٚإَِذا}:كقكلػه،[٫َ:42]َ{َوأ

َ
ََََٟو٨٦َََْخ َٕ ٦َََ ََََِٟعَ ْ٤ ُٛ ٌنمػا،[28:ا٧٣ؤ٦٪هٮن]َ{ا٣ْ كا 

االعتبػاركػكفكي.(3)الفعؿ"فيالمرفكعالٌضميرعمىالمرفكعالٌظاهرعطؼالٌتككيدهذااقتضى
{الشػرطكالجػزاءعمػىلفػظاإلماـاعتبارالمعنػى:"عند ـٍ مىػٍيًه االسػتقباؿ،كالمنسػكخ}ًإٍفنىشىػٍأنينىػزٍّْؿعى

.(4)"عمىلفظالماضيالعتبارالمعنى،إذالمعنىكاحدفينحكقكلؾ:إفأكرمتنيأكرمؾ

 :كراىة وضع لفظ لمعنى آخر قبيح مكروه السادس: 

فػػيتػػػأليؼمعػػيففيستشػػهدبقكلػػػهأفهنػػاؾألفاظنػػايكػػػر اسػػتخدامهابػػػيبػػيفاإلمػػاـمعبػػرنا
٤ُهٮاَاَلَ}َسػبحانه: َٕ هُؾ٠َََْ٥هُؽََعءََِثَحْهَ٪ُؾ٥ََْالؿٍُّقهٮلََُِدََعءَََََتْ ٌِ ْٕ هةََب ًٌ ْٕ اَ[63َ:انلهٮر]َ{َب :مكضػحن

كقيػؿ:التصػريح،اٌتصالهامفحيثاعتبارتكقيررسكؿاهلل.قيؿ:هكالنداءمفكراءالحجػرات"
،بمجٌرداسمهمفغيرذكرالرسالةكالنبٌكة.كقيؿ:هكالتسكيةبينهكبيفسائرالناسبالدعاءلػه

                                                           
(1/506ج)القرآفالعظيـدرجالدررفيتفسيرالجرجانيالقاهرعبد(1) 
(2/247ج)السابؽالمصدر(2) 
(1/135)جالمصدرنفسه(3)

(2/392)جالمصدرنفسه(4) 
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،كعػػفعكرمػػة،عػػفابػػفعبػػاسقػػاؿ:الينبغػػيالصػػبلةعمػػىأحػػدإالعمػػىالنبػػٌيعميػػهالٌسػػبلـ
.(1)"كلذلؾكرهناإطبلؽلفظةالصبلةعمىسبيؿاالبتداءفيدعاءغيراألنبياء

  :اجتناب الكممة الكثيرة الحروفلسابع: ا

األمثمػػػةعمػػػىزادتمتػػػىفإنهػػػايػػػرلابػػػفسػػػنافأفكثػػػرةالحػػػركؼتعيػػػبالمفػػػظالمفػػػرد 
نمايظهػرقبحػهفػيالتػأليؼإذاالفصاحةكجك مفكجهعفكخرجتقبحتالمعركفةالمعتادة كا 
.(2)تكرر

 :الثامن: تصغير األلفاظ

َنِلُْعهِ ََ}مماأكرد اإلماـعفالتصغيرقكلهفيتكضيحكممةأناسيفيقكلهسبحانه:
ةًََث٫َِِ ةََونُْكَِٞي٦َََُ٫يًْذةَثَْْلَ َ٪ةَِم٧ٍّ ْٞ ة٦ًةََػ٤َ َٕ نْ

َ
٩َةِسٍََّخ

َ
اََوخ ًً إنسػافأصػؿ:الفػٌراءقػاؿ[49َ:ا٣ٛؿٝهةن]َ{٠َسِه

كزبرقػػػافيػػػاءالنػػػكفمػػػفأبػػػدلكاأناسػػػيفاألصػػػؿفػػػيفاألناسػػػيٌأنيسػػػياف،تصػػػغير ألفٌإنسػػػياف 
ككرسػػػػيٌالنسػػػػبةعمػػػػىإنسػػػػيٌجمػػػػع:كقيػػػػؿكقػػػػراطيس،كقرطػػػػاسإنسػػػػافجمػػػػع:كقيػػػػؿكزبػػػػاريؽ
.(3)ككراسٌي"

عبدالقاهرالجرجانياإلماـمعاصر عندإفمرجعماذكر ابفسنافالخفاجيماكرد
قػدركػزاهتمامػهفػيالتػأليؼ.فهنػاؾألفػاظحمػكةالجػرسفػيمكضػعفبماعرؼ)نظريةالػنظـ(

ألفالمزيػةالتػيمػفأجمهػانصػؼالمفػظ".فيمكضعآخرعمىفىصاحتهافيحػاؿاإلفػرادةثقيم
اهػػذابأنػػهفصػػيحمزيػػةتحػػدثبعػػدأفالتكػػكفكتظهػػرفػػيالعمػػـمػػفبعػػدأفيػػدخمهافػػيشػػأنن

فيػهالمزيػةتعػزلقسػـقسػميف،ينقسـالفصيحفػ"الكبلـ.كاألديباليطمبالمفظالمفرد (4)"النظـ
نمايطمػبالمعنػىفػيالمفػظالمؤلػؼالنظـإلىفيهتعزلكقسـالمفظ،إلى لػـبهػذا،فاإلمػاـ(5)"كا 

احةالمفظالمفرد .ينكرفصى

القرطاجني كبمػاذكػر عػفعبدالقاهرالجرجػانيتأثرباإلماـهػ(،فقد684)تأماحاـز
ؿكالثػػػكاني، :"كمػػػفذلػػػؾحسػػػفالتػػػأليؼفيقػػػكؿ(التناسػػػب)كبػػػيففكرتػػػهبمػػػاسػػػما المعػػػانياأليكى

بػالنظرإلػىائػتبلًؼكتبلؤمه،كالتبلؤـيقعفيالكبلـعمػىأنحػاء:منهػاأفتكػكفحػركؼالكػ بلـً
                                                           

(2/377)جالقرآفالعظيـدرجالدررفيتفسيرالجرجانيالقاهرعبد(1) 
(88ينظر:الخفاجي،سرالفصاحة)ص(2)
(3/1314ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(3)
(1/401جدالئؿاإلعجازتشاكر)عبدالقاهرالجرجاني،(4)
(1/451ج)المصدرالسابؽ(5)
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بعػػضحػػركؼالكممػػةمػػعبعضػػها،كائػػتبلؼجممػػةكممػػةمػػعجممػػةكممػػةتبلصػػقهامنتظمػػةفػػي
حركؼمختارةمتباعدةالمخارجمترتبةالترتيبالذميقعفيهخفةكتشاكؿما،كمنهاأالتتفػاكت

ألخػػػرلفػػػينهايػػػةالكمػػػـالمؤتمفػػػةفػػػيمقػػػداراالسػػػتعماؿ،فتكػػػكفالكاحػػػدةفػػػينهايػػػةاالعتػػػداؿكا
مػفذلػؾمػعبػد"كالبقكلػه:القرطاجنيفكرتػهفػيالتناسػب،كيكضح(1)الحكشيةكقمةاالستعماؿ"

كلؤلفكػار.يصػحالكمػايصػحكمػايناسػبالكمػايناسػبمػابػيفالمػائزكالفكػرالصػحيحالذكؽ
.ذكػرتالتػيالجهػاتهػذ جميػعمػفتركيبهػاكضػركبالمعػانيضػركبفػيتصرفهافيتفاكت
فػيمعرفتػهإلػىيحتػاجمػابجميعكبالمعرفة،الرائؽالنافذكالفكرالفائؽبالطبعذلؾعمىكيتقكل
العناصػػرالجماليػػةفػػيالكػػبلـالمؤلػػؼ.ف(2)"الببلغيػػةكالقػػكانيفالكػػبلـحفػػظمػػفالصػػناعةهػػذ 

بهػاـالداللةكالشكؿكقدرتهعمىاإلمتاعكالتأثيردكفتنافرأكتعقيدأكيككفبانسجاـ تعميةكا 
كػاف:"مػابقكلػهكضبطالقزكينيبدقةصفةالكبلـالخاليمػفالتعقيػد ،يسقطمفجماليةالكبلـ

هاحتػىيخيػؿإلػىالسػامعأنػاالنتقاؿمفمعنا األكؿ،إلىمعنا الثانيالذمهكالمرادبهظاهرن
كتتػػػابعالتكػػػراركثػػػرةكمػػػفذكػػػرممػػػاخمكصػػػههػػػكالكػػػبلـفصػػػاحةكقيػػػؿ.فهمػػػهمػػػفحػػػاؽّْالمفػػػظ

.(3)اإلضافات"

أمفػيمكقعهػاالمناسػبمػعأخكاتهػا،بػؿجماليةالكممةكفصػاحتهااليكمػففػيذاتهػا،
َ٭ةَيَة}ففػيقػكؿالحػؽسػبحانه:.فيسياقهاالذماليككفغير  يَّ

َ
ِي٨َََخ ٮلُهٮاَاَلََآ٦َُ٪هٮاَاَّلٍّ ُٞ َ٪هةََت ِٔ ََرا

ْؿ٩َةََوُٝٮلُٮا ُْ ٮاَانْ ُٕ َؾاٌبَََول٤ََِْكِٚؿِي٨ََََواْق٧َ ِِل٥ٌَََٔ
َ
عػفالنهيفييقكؿاإلماـ:"نزلت[104َ:ابلٞؿة]َ{أ

لفظػػةكهػػيالشػػتـ،يريػػدكفبألسػػنتهـليِّػػااليهػػكدفيهػػاكيمحػػفبهػػا،يتمٌفظػػكفالمسػػممكفكػػافلفظػػة
عٌنػػيكافهػػـتعهٌػػدني،:أمراعنػػي،:تقػػكؿكالعػػرب،المراعػػاةمػػفهػػك:عرفػػةابػػفقػػاؿ،(راعنػػا)

:كاألرعػفالرعكنة،إلىبهاتذهباليهكدسمعؾ،ككانتأرعنا:ظاهرها:األزهرمكقاؿكأفهمني،
:بقكلػهالكممػةتمػؾتعػالىاهللفنسػخ.السػائمةراعػييعنػكفراعينػا،:يقكلكفكانكا:كقيؿاألحمؽ،

عػػػف(4)نحػػػك "أكسػػػؤاؿمػػػفمٌنػػػايكػػػكفمػػػاكارتقػػػبانتظػػػر:أم{ايٍنظيٍرنػػػا} ،ككمػػػاقػػػاؿاإلمػػػاـنقػػػبلن
النبػػيبحضػرةبهػايمفظػكاأفالمسػممكففنهػيالهػػزءمجػرلتجػرمكانػتكممػة(راعنػا)األزهػرم:"

صمىاهللرسكؿبهايسبكففكانكااغتنمكهاكانكااهلللعنهـاليهكدأفكذلؾكسمـعميهاهللصمى
يخػػػاطبك أففػػػأمركامنهػػػا،المراعػػػاةبظػػػاهرذلػػػؾمػػػفكيتسػػػتركفنفكسػػػهـ،فػػػيكسػػػمـعميػػػهاهلل

                                                           
القرطاجني،منهاجالبمغاءكسراجاألدباء)ص(1) (199-198حاـز
(32)صالمصدرالسابؽ(2)
الببلغة)القزكيني،(3) (1/36جاإليضاحفيعمـك
(1/216جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4)
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قاـعميهاالستعماؿليدؿبدقػةومتناهيػةعمػى.فاألصؿفيجماليةالكممةما(1)كالتكقير"بالتعزير
..الكظيفةالتييؤديها

٨٬ٍََََُّبَ٪ةِت٬َََُؤاَلءَََِٝٮْمََِيَةََٝةَلَ}إفمفالمبلمحالجماليةفيانتقاءاأللفاظفيقكلهسبحانه:
َ٭ؿَُ َْ

َ
ٮا٣ََُؾ٥ََْأ ُٞ ََََٚةتٍّ ٌنمػانسػائهـ،إلػىيكضػحاإلمػاـأفذلػؾ:"إشػارة[78َ:٬هٮد]َ{َاللٍّ دعػاهفٌكا 

،كيتػػػابع(2)أكالد "مػػػفاألببمنزلػػةأمتػػػهمػػػفالٌنبػػيٌإذالخطػػػاب،فػػػيالتمطػػؼسػػػبيؿعمػػػىبنػػات
َْٓ}اإلماـ: ََََواْق٧َ ًْ ٍَََٓغ َ٪ةَُمْك٧َ ِٔ لِْكجَذِِ٭٥َََِْلًّةََوَرا

َ
ً٪ةَثِد ْٕ ََ كالصاغر"غير[46َ:ا٣جكةء]َ{اّلِي٨ََِِػَََو

،"سػمعتالاسػمع:"كقيػؿ.المعنػىهػذاالٌمفػظبهػذايريػدكفالمؤمنػكفكافاالستماع،عمىمجبر
هػػذيفأحػػدالٌمفػػظبهػػذايريػػدكفكاليهػػكدالمنػػافقكفككػػافاالسػػتماع،مػػفممٌكػػفغيػػراسػػمع:كقيػػؿ

الٌطعػفهػك(:الػٌديففػيالٌطعػف)كالتفسػير،عمػىأكلػه،مفعػكؿأٌنػهعمى{ًبأىٍلًسنىًتًهـٍلىيِّا.}المعنييف
.(3)قمبه"فيماعمىيدؿٌبعد كما{سىًمٍعنا:}كقكلهكعيبه،عميه

ليستالببلغةإالحؽالنظـكحسػنهكمػايفهػـمػفقػكؿلممبػرد:"فحػؽالببلغػةإحاطػةالقػكؿ
،كأفنى،كاختيػػارالكػػبلـ كحسػػفالػػنظـحتػػىتكػػكفالكممػػةمقاربػػةأختهػػاكمعاضػػدةشػػكمهابػػالمع

النظـفػيالكمػـكالترتيػبحتػىييعمَّػؽبعضػهاك"(4)"يقرمبهاالبعيد،كيحذؼمنهاالفضكؿ،
كعفهذاالكبلـصػدرابػف،(5)ببعض،كيبنىبعضهاعمىبعض،كتجعؿهذ بسببمفتمؾ"

مبلمػحهي،تمؾ(7)كابفرشيؽفي)العمدة((6)طباطبافي)عيارالشعر(لمفهكـالمفظكالمعنى
.كالببلغػةالفصاحةجهةمفكالتركيباإلفرادحاؿفيبهتتصؼكماالمفهكـفيالكممةجمالية
نًػػيىكقػػد تعرفػػهممػػاكثيػػرعػػفالحػػديثفػػيعظمػػاءركادنافكػػانكاخصائصػػها بإظهػػارالقػػدماءعي

.اآلفالببلغة





                                                           
(2/206جاألزهرم،تهذيبالمغة)(1)
(2/110جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)
(1/493)جالمصدرالسابؽ(3)
(81المبرد،الببلغة،تحقيؽرمضافعبدالتكاب)ص(4)
(1/55جعبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجازتشاكر)(5)
(11ابفطباطبا،عيارالشعر)ص(6)
(1/124جابفرشيؽالقيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابه)(7)



07 
 

 المبحث الثاني: خروج الكالم عن مقتضى الظاىر
مقتضىعفالخركجظاهرةىالمعانيعمـلمكضكعاتتتبًُّعهـضمفالببلغةعمماءدرس

فيهػالمػاكاألفكػار،النفػكسفػيالتػأثيرذاتالببلغٌيةالدكاعيمفلداعوالبميغ،الكبلـفيالظاهر
ذكٌيػة،كظهػرإلماحػاتأكجمالٌيػة،تعبيػراتوأكفكريػة،دالالتوتتضمَّفإبداعٌيةفىٌنيَّةوعناصرمف
اإًلظهػػار،مقػػاـفػػياإًلضػػمار-الحكػػيـأسػػمكبي-االلتفػػات:التاليػػةالتسػػعةاألنػػكاعالتتبُّػػعمػػفلهػػـ

الخبػػػركضػػع-التغميػػب-الماضػػيبمفػػظالمسػػتقبؿعػػػفالتعبيػػر-اإًلضػػمارمقػػاـفػػيكاإًلظهػػار
-كبػػالعكسالمضػارعإلػػىالماضػيمػػفالخبػػر،االنتقػاؿمكضػعاإًلنشػػاءككضػعاإًلنشػػاءمكضػع
أجػػػػزاءمػػػػفبينهمػػػػاالتبػػػػادؿإجػػػػراءييٍمكػػػػفجػػػػزئىٍيفًبػػػػيفالتبػػػػادؿبػػػػإجراءالقمػػػػبي-العػػػػارؼتجاهيػػػػؿ
.(1)الجممة

 االلتفات:
الببلغيػةالمهمػة،كقػدتناكلػهعممػاءيعدااللتفاتمفأجؿعمكـالببلغة،كمفاألساليب

التفسػيركالببلغػةمنػذالقػػدـ،كنبهػكاعميػهمنػذعهػػدبعيػد،كمػاذلػؾإالألهميػػةهػذااألسػمكبفػػي
االلتفػاتمػفالمكاضػيعف،إيصاؿتمؾالمعانيالعظيمةبأكضحصػكرةإلػىذهػفالسػامعكالقػارئ

اهتمػػاـلمػػالػػهمػػفأهميػػةفػػيالببلغػػةالعربيػػةالتػػيتناكلهػػاعممػػاءالمغػػةفػػيكتػػبهـ،كأكلػػك مزيػػد
ػػ ػػعمكمن إلػػىالطبيعػػيٌكضػػعهأصػػؿعػػفالكجػػهتحكيػػؿفااللتفػػات،ااكالببلغػػةالقرآنيػػةخصكصن
الػتكٌمـ:"الػثبلثالكبلـطرؽأكجهاتمفآخرإلىاتجا مفالكبلميٌالتعبيرآخر،كفيكٍضعو

ََََٟٝةَلََِإَوذَْ}:فػيسػبحانهقكلػهمثػؿ،"كالغيبة-كالخطاب- ََل٧َْ٤ِاَلن١َِهحَََِربَّ ِٔه٢ٌََإِّنِ رِْضََِػَََصة
َ
َاْْل

حًَ َٛ ٢َََُٝةلُٮاََػ٤ِي َٕ ََتْ
َ
ِكؽ٨٦َََََُْػِيَ٭ةَخ ْٛ ََُٟػِيَ٭ةَُي ُسََِِب٧َِْؽكَََنَُكّجِطَََُوََن٨ََُْاّل٦َِةءََََويَْكِٛ ّؽِ َٞ ََََٟوُن َ َََٝهةَلََل َإِّنِ

َُ٥َ٤ ْٔ
َ
٧َُ٤ْٕٮنَََاَل٦َََةَأ بََفَ} :بقكلػهرسػكلهاهللخطػابكمنػه،  [30َ:ابلٞؿة]َ{َت ََٔ، نَََْودَهَٮىٍّ

َ
ََصهةَءهََُأ

ْعههَنَ
َ
ذ:"يقػػكؿأفالظػػاهرمقتضػػى،ككػػاف[2َ-1َ:ٔههبف]َ{اْْل يقػػكؿكأف".لممبلئكػػةقمػػتكا 

يعدااللتفاتكمعهالكثيرمفاأللػكافالببلغيػةمػف."األعمىجاءؾأفكتكليتعبست:"لرسكله
الظكاهرالتعبيريػةالتػييعنػىعمػـاألسػمكببرصػدهاكتحميمهػاكيتػداخؿميػدافهػذاالعمػـالناشػ 
فيأحضافعمـالمغةمععمـالببلغة،فيمتقيافمفحيثالتكجهأكالغاية إذإفكظيفةكميهما

بػذلؾسػمى،فااللتفػات(2)األدبلمكشؼعػفشػحناتهاالتأثيريػةالتقاطالتحكالتالتعبيريةفيلغة
،يميننااإلنسافالتفاتمفلهأخذنا هذاحاؿفهكذاكذا،كتارةكذا،كتارةبكجههيقبؿفتارةكشماالن

                                                           
(479-478الببلغةالعربية)صالميدانيالدمشقي،(ينظر:1)

(33ينظر:حسفطبؿ،أسمكبااللتفات)ص(2)
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غيبػػة،إلػػىخطػػابكمػػفصػػيغة،إلػػىصػػيغةمػػفينتقػػؿالكػػبلـفػػيفإنػػهالمعػػاني،عمػػـمػػفالنػػكع
فيكالسببالعربية،بشجاعةيمقبكقدااللتفات،أنكاعمفذلؾغيرإلىخطابإلىغيبةكمف
كالالصػعبة،المػكارديػردفإنػهشػجاعناكػافإذاكالرجػؿاإلقداـ،هيالشجاعةأفهكبذلؾ،تمقيبه

فػػػػيكمعنػػػػا غيرهػػػػا،دكفالعربيػػػػةالمغػػػػةبهػػػػذ مخصػػػػكصااللتفػػػػاتأفشػػػػؾكالسػػػػكا ،يقتحمهػػػا
لػػؤلكؿ،مخػػالؼآخػػرأسػػمكبإلػػىالكػػبلـفػػيأسػػمكبمػػفالعػػدكؿهػػكالببلغػػة،عممػػاءمصػػطمح

االلتفاتػػاتسػػائريعػػـاألكؿألفغيبػػة إلػػىخطػػابكمػػفخطػػاب،إلػػىغيبػػةمػػفالعػػدكؿكمنػػه
قػػدااللتفػػاتأفشػػؾكالغيػػر،الكالخطػػابالغيبػػةعمػػىمقصػػكر،هػػكإنمػػاالثػػانيكالحػػدكمهػػا،
.(1)ذلؾعكسعمىيككفكقدالمضارع،إلىالماضيمفيككف

كذكػػرمكضػػكعاتمختمفػػةأكردابػػفجنػػيفػػيالخصػػائصبابنػػاأسػػما شػػجاعةالعربيػػة
الحػػذؼهػػكإنمػاذلػػؾمعظػـأفتنػدرجتحػػتمػاسػػما :)بػػابفػيشػػجاعةالعربيػة(فيقػػكؿ:"اعمػػـ

كمفالمناسبالتكقؼإزاءمصطمح.(2)كالتحريؼ"المعنىعمىكالحمؿكالتأخيركالتقديـكالزيادة
شػػػجاعةالعربيػػػةالػػػذمكضػػػعهابػػػفجنػػػيكنقمػػػهالببلغيػػػكفلمداللػػػةعمػػػىظػػػاهرةااللتفػػػات،حيػػػث
تفػػػردتالمغػػػةالعربيػػػةبتمػػػؾالظػػػاهرة،أكمخصػػػكصبالمغػػػةالعربيػػػة،كالقػػػكؿبتميػػػزالمغػػػةالعربيػػػة

،(3)كليستلظاهرةااللتفاتبظاهرةااللتفاتإنماهيمجرددعكلفالشجاعةكصؼلمغةالعربية
بأسػمكبتعبيػرألنهػااألصػؿ يقتضػيهلمػامخالفةالتعبيرمفأنماطعمىإقداـهناالشجاعةإف

سػياؽذلؾفيعميهكالمعتمدكهكذا،الخطاب،سياؽفيالغيبةكذكرالغيبة،سياؽفيالخطاب
كبهػػذاالمػػألكؼ،السػػبيؿغيػػرسػػبيؿكاقتحػػاـالشػػجاعة،مػػفضػػربكهػػذاالداللػػة،كشػػفافيةالكػػبلـ
.(4)العربيةشجاعةمفالتعبيرفنكفمفالكثيرتعدالتفسير

 :االلتفات في المغة
عمػػى ،صػرؼالشػػيءعػفجهتػػهالمسػػتقيمةااللتفػاتمػػأخكذمػفالفعػػؿ"لفػت"كهػػكيػدؿي

كجهه كالتفػتإليػه:كالتمفػتأكثػرمنػه،كتمفػٌػتإلػىالشػيءاعفالقكـصرفه،كالتفػتالتفاتنػكلفتى
افتالشػيءلكيتػه،كلفػتفبلننػمنهلك"قاؿابففارس:،(5)صرؼكجههإليه،كالتفتعنهأعرض

                                                           
حقائؽاإلعجاز)(1) (2/71جينظر:العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(2/362جابفجني،الخصائص)(2)

(44ينظر:حسفطبيؿ،االلتفات)ص(3) 
(250راكيبدارسةتحميميةلمسائؿعمـالمعاني)صينظر:محمدأبكمكسى،خصائصالت(4)
ينظر:ابفمنظكر،لسافالعربمادةلفت.(5)
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كقػاؿالفػراء.(1)"عفرأيهصرفته،كامرأةلفكتلهػازكجكلهػاكلػدمػفغيػر فهػيتمفػتإلػىكلػدها
ةَوََصْؽ٩َةَ}":سػبحانهفػيقكلػه ِصبْتََ٪ةَِِل٤ََِْٛذَ٪ةََع٧ٍّ

َ
٧َ١ُهةَا١ِْ٣َْبَِيهةُءَِػََٝةلُٮاَأ

٤َي٫َِْآثَةَء٩َهةََودَُؾهٮَن٣ََ َٔ

رِْضََو٦َةَََن٧َ١َُ٣َ٨ُْةَث٧ُِهْؤ٦ِ٪نِيََ
َ
َظهؽ٦ٌََِه٪ُْؾ٥ََْي٤ََْذِٛهْخَََواَلَ}كقكلػهسػبحانه:[78َ:يهٮنف]َ{اْْل

َ
ََأ َإاِلٍّ

ََٟ دَ
َ
كقػاؿ،(2)المفت:الصرؼ،يقػاؿ:مػالفتػؾعػففػبلف أممػاصػرفؾعنػه"[81َ:٬ٮد]َ{َاْمَؿخ

كسػػميااللتفػػاتبػػذلؾألفحقيقتػػه،(3)"تمفػػتالشػػيءكالتفػػتإليػػه:صػػرؼكجهػػهإليػػه"الزبيػػدم:
"مأخكذةمفالتفاتاإلنسافعفيمينهكشمالهفهكيقبؿبكجهػهتػارةكػذاكتػارةكػذاككػذلؾيكػكف
هذاالنكعمفالكبلـخاصةألنهيتنقؿفيهمفصػيغةإلػىصػيغةكاالنتقػاؿمػفخطػابحاضػر

قالػػػت:-رضػػػياهللعنهػػػا-عػػػفعائشػػػةك".(4)ئػػػبأكمػػػفخطػػػابغائػػػبإلػػػىحاضػػػر"إلػػػىغا
"عػػػفااللتفػػػاتفػػػيالصػػػبلة،فقػػػاؿ:-صػػػمىاهللعميػػػهكسػػػمـ-سػػػألترسػػػكؿاهلل هػػػكاخػػػتبلسه

عمػػىمعنػػى،ف(5)"يختمسػػهيالشػػيطافمػػفصػػبلةالعبػػد االلتفػػاتبتراكيبػػهكاسػػتعماالتهالمختمفػػةيػػدؿي
الصرؼعفالجهةالمستقيمةكالطبيعيةكأكثرذلؾفيالماديات.

 االلتفات في االصطالح: 
أعنػػيالمػػتكمـكالمخاطػػب–التعبيػػرعػػفالمعنػػىبطريػػؽمػػفالطػػرؽالثبلثػػة"االلتفػػاتهػػك:

هػػذاالتعريػػؼتعريػػؼالمتقػػدميفكالمتػػأخريفمػػف،فنهػػابعػػدالتعبيػػرعنػػهبطريػػؽآخػػرم–كالغيبػػة
جػػػامعهمػػػانعهكهػػػكالعممػػػاء، نػػػهفػػػياصػػػطبلحجمهػػػرةالببلغيػػػيف:"التعبيػػػرعػػػفمعنػػػىتعريػػػؼه ،كا 

التكمـكالخطابكالغيبةبعدالتعبيرعفذلػؾالمعنػىبطريػؽبطريؽمفالطرؽالثبلثالتيهي
الثػػػػانيعمػػػػىخػػػػبلؼمػػػػايقتضػػػػيهكيترقبػػػػهآخػػػػرمػػػػفالطػػػػرؽالػػػػثبلث،بشػػػػرطأفيكػػػػكفالتعبيػػػػر

.(6)السامع"

 :أقسام االلتفات
االلتفػاتمػفضػميرالخطػابينقسـااللتفاتمفالناحيػةالعقميػةإلػىسػتةأقسػاـهػي:

-االلتفػػػاتمػػػفالػػػتكمـإلػػػىالخطػػػاب-االلتفػػػاتمػػػفالغيبػػػةإلػػػىالخطػػػاب-إلػػػىضػػػميرالغيبػػػة
                                                           

 (5/258جابففارس،مقاييسالمغة)(1)
 (1/475ج(الفراء،معانيالقرآف)2)
 (5/78ج(الزبيدم،تاجالعركس،بابلفت)3)
 (2/3ج(ابفاألثير،المثؿالسائر)4)

(1/150/751جصحيحالبخارم)البخارم،(5) 
الببلغةالعربيةالعاككب،(6) (150)صالكافيفيعمـك
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إلػػػىالػػػتكمـمػػػفااللتفػػػات-االلتفػػػاتمػػػفالغيبػػػةإلػػػىالػػػتكمـ-اللتفػػػاتمػػػفالخطػػػابإلػػػىالػػػتكمـا
امػعاجاهمينػاأكشػعرناإسػبلمينكهذ األقساـمكجكدةفيالشعرالعربيسكاءكافشعرنالغيبة،

ػػ كمػػاأفهػػذ األقسػػاـالسػػتةلبللتفػػات،االتفػػاكتبينهمػػامػػفجهػػةالكثػػرةكالقمػػةفػػيالشػػعرعمكمن
فػي-رحمهاهلل-ـعمىرأمجمهكرالعمماء إذنفىاإلماـالسيكطيمكجكدةفيالقرآفالكري

:سبحانهكمفأمثمةااللتفاتقكله،(1)"اإلتقاف"كجكدااللتفاتمفالخطابإلىالتكٌمـفيالقرآف
ََِاْْل٧َْؽََُ} ةل٧َِنَي،ََرّبََِلِلٍّ َٕ ََِٟالؿٍِّظي٥ِ،َالؿٍّْْح٨َََِا٣ْ ِ ُْٕجؽََُإِيٍّةكَََاّلِي٨ِ،َيَٮْم٦َََِةل َا٬ِْؽ٩َةَنَْكَذِٕنُي،َِإَويٍّةكََََن

اَطَ َ اَطََ،َال٧ُْْكذَِٞي٥َََالّاِ ِي٨َََِِصَ ٧َْخََاَّلٍّ َٕ نْ
َ
يْ٭٥ََِْخ

َ٤ َََِٔ ًْ ٮِبَََغ ٌُ ْ٘ ٤َيِْ٭٥ََْال٧َْ ة٣ّنِيََواَلَََٔ ٌٍّ 2ََ:ا٣ٛةحتح]َ{ال
مفأسمكبالغيبةبقكله[7َ- التفتى العالميف:}حيثي طاببقكلهإلىأسمكبالخ{الحمديهلًلربّْ
يػٌػػػاؾنٍسػػػتعيف} نعبيػػديكا  {"اإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػاني:كيػػذكر{،إيػٌػػػاؾى نىٍسػػتىًعيفي ٌيػػاؾى نىٍعبيػػديكىاً  }ًإٌيػػاؾى

ـٌمػفذكػرالعبػادةقيػؿكػذلؾ،مثالػه تقدير :نعبدؾكنستعينؾ،فمٌماقٌدـالضػميرلكػكفذكػر أهػ
ٌنمػػاحسػػفالعػػدكؿعػػف المغايبػػةإلػػىالمخاطبػػةلداللػػةالحػػاؿأٌفالمعنػػىقػػكلهـ:يإٌيػػا [ضػػربت،كا 

٤ُٮنََكاحد،كقكلػه:} َٕ ٧َُ٤ْٕٮنَََاَلََل٧َِةََوَيْض ة٩ََِىيًجةََي َََِرزَْؼَ٪ة٥٬ََُِْم٧ٍّ ٨ُ٣ٍََّدَةللٍّ
َ
هة٣ََتُْكد ون٠َََُ٪ْهُذ٥َََْع٧ٍّ هَرُ ْٛ َ{َت

٬ٮَاَّليَيُكيّهؿك٥ََ}:سبحانهكمفأمثمةااللتفاتمفالخطابإلىالغيبةقكله(2)"[56َ:انلع٢]
َ ٌٙ َوصؿي٨ََْث٭٥َثؿيطَََّيجٍحَوٚؿظٮاَث٭ةَصةَءدْهه٭٥َْريٌطََعِو ِٟ َ{ػَا٣َّبَوابلعؿَظتَإذا٠َ٪ذ٥َْػَا٤ٛ٣ْ

كجػػريف}،كتغٌيػػراألسػػمكبإلػػىالغيبػػة{كنػػتـ}حيػػثخػػاطبهـاهللسػػبحانهبقكلػػه:[22:يههٮنفَ]
سر بؿأسرار التيهيحرٌيةبالدرا{بهـ .سةكالتأٌمػؿكلكؿمكضعو

فػػيتفسػػير اآليػػاتمػػفسػػكرةكمػػايػػذكراإلمػػاـعبػػدالقػػاهرااللتفػػاتبمػػايسػػميهالعػػدكؿ
ْؿَٝةنَََا١ِْ٣َذةَبََُمٮَسََآدَحَْ٪ةَِإَوذَْ}البقرة: ُٛ ٤ٍُّؾ٥َََْوا٣ْ َٕ ٮ٫٦ََُِِْمٮَسَََٝةَلََِإَوذَََْتْ٭َذُؽوَن،٣ََ َٞ َإ٩ٍُِّؾه٥َََْٝٮْمََِيَة٣َِ
٧َْ٤ُذ٥َْ َكُؾ٥َََّْ ُٛ نْ
َ
ـٌ:فيقػكؿ،كهكيريدااللتفاتمفالمخاطبإلىالغائػب[54َ،53َ:ابلٞؿة]َ{خ "ثػ

ميكسػىًلقىٍكًمػًه{بنػيإسػرائيؿ ٍذقػاؿى كالقػكـ:اسػـلمجماعػةالكاحػدلػه،عدؿإلىالمغايبةفقػاؿ:}كىاً 
.(3)عمىالعقبلءخاٌصة"مفلفظه،يطمؽ

مَََْرّب٨٦ََََِِْػِي٫َََِريَْتََاَلََا١ِْ٣ذَةبَََِتْْنِي٢َُ}يقكؿالحؽسبحانه:
َ
ةل٧َِنَي،َأ َٕ ٮلُٮنَََا٣ْ ُٞ اهَََُي َث٢َََْاْػَرَ

٬َََُّٜٮََ ٨٦َََََِْٟاْْلَ ِ دَة٦َََْ٥٬ُةََٝٮ٦ًْةَِِلُ٪ِْؾرََََرّب
َ
٩ََْ٨٦ََََِِٟؾيؿ٨٦ٍََََِْخ ِ ٤ٍُّ٭٥َََْؼج٤ْ َٕ ،[3َ-2َ:الكهضؽة]َ{ََيْ٭َذُؽون٣ََََ

الاٍلًكتػابً}تىٍنًزيػؿي:تعالىقكلهكافإذالغيبة،إلىالخطابمفعدكؿ}اٍفتىرا ي{:سبحانهقكلهكفي

                                                           
القرآف،)(1) (2/85جالسيكطي،االتقاففيعمـك
(1/102جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)

(1/156ج)المصدرالسابؽ(3) 
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ٍيبى {خطابنػارىبًّْمػفًٍفيػهًرى بعػدجػاءمػاثػـإليػه،ربػهمػفخطػابكمػهالقػرآفألفلمنبػي اٍلعػالىًميفى
{ًمفٍنىًذيروًمفٍأىتاهيـٍماقىٍكمان}ًلتيٍنًذرى:تعالىقكلهفيذلؾ هنػاالنبػيمقػاـيكػكفبأفيقضىقىٍبًمؾى
يطػكؼأفيصػحكالالنبػكة،بمقػاـيميػؽالممػااالفتػراء،كػافكلمػا.غيبةمقاـالحضكر،مقاـ

حسػػانهالكػػريـ،لنبيػػهكتعػػالىسػػبحانهاهللإكػػراـكػػاففقػػدبحماهػػا، عػػزؿأفلقػػدر ،كرفعػػهإليػػه،كا 
فأنهػػـكحتػػىفيػػه،المشػػرككفيقكلػػهالػػذمالقػػكؿمػػفالمكػػرك بهػػذايكاجػػهأفعػػفسػػمعه أرادكاكا 
أنػهفػكؽ-افتػراء،كهػذامنػهيكػكفأفيصػحممػفغيػر ،إلػىعنػهمصػركؼهػكفإنمػابه،النبي
عبلءلمنبي،تكريـ عجػازسػماكم،أدبهػك-لقدر كا  عمػىكضػبطهالكقػع،تصػكيرفػيقرآنػي،كا 
.(1)كأقكمهكأعدله،ميزاف،أحكـ

اهتمػػػاـالمفسػػػريفكعممػػػاءالػػػذمحػػػازعمػػػىمػػػفأسػػػاليبالقػػػرآفالكػػػريـااللتفػػػاتأسػػػمكب
ػمجاؿالتطبيؽ،كقداهتـبعضالمفسريفاهتمامنكالببلغةفيمجاؿالتنظير افػيتجميتػهاخاصن

مفخبلؿالتفسيركمافعؿالزمخشرمفيتفسير الكشاؼكالقاضيأبكالسعكدفيتفسير إرشاد
فيتفسير التحريركالتنػكيرالعقؿالسميـ،كاأللكسيفيتفسير ركحالمعانيكالطاهربفعاشكر

٤َي٫ََِْوَيهٮَْمََ}:يقػكؿالحػؽسػبحانه.كغيرهـ َٔ نُْذ٥َْ
َ
٦ََ٥َُ٤ْٕةَخ رِْضََْٝؽََي

َ
٧َةَواِتََواْْل ٦ََِةَِػَالكٍّ َلِلٍّ اَلَإِنٍّ

َ
خ

٤ِي٥ٌَ َٔ ٍءَ َََشْ َثُِؾ٢ِّ ُ ٤٧ُِٮاََواللٍّ َٔ ٮَنَإَِِل٫ََِْػُيجَّجُِبُ٭٥َْث٧َِةَ ُٕ أسػمكبإلػىاإلماـيشير،[64َ:انلٮر]َ{يُؿَْص
بكمماتمحددةدالةدكفتطكيػؿممػؿكبأسكبمكجزااللتفاتفيتفسير اآلياتمفسكرةالنكر

ًلمٌػًهمػاًفػي السَّػماكاًت{قػدبيٌنػاالكػبلـفػيالعػدكؿعػفالمغايبػةكشركحاتمكػررة،فيقػكؿ:"}أىالًإفَّ
.(2)"إلىالمخاطبة

 فوائد االلتفات:
ائدعامةكخاصة،فمفالعامةالتفنفكاالنتقػاؿمػفأسػمكبإلػىآخػرلمػافػيلبللتفاتفك

كمنهاتطريةالكبلـ،كصيانةالسمععفالضػجركالمػبلؿلمػاجبمػت،"(3)ذلؾمفتنشيطالسامع
،(4)"عميهالنفكسمفحبالتنقبلتكالسةمةمفاالستمرارعمىمنكاؿكاحد،كهػذ فائدتػهالعامػة

،يقػػػػكؿ(5)"الخاصػػػػةفتختمػػػػؼمحالػػػػهكمكاقػػػػعالكػػػػبلـفيػػػػهعمػػػػىمػػػػايقصػػػػد المػػػػتكمـكأمػػػػاالفكائػػػػد"

                                                           
(601-11/600جينظر:عبدالكريـيكنسالخطيب،التفسيرالقرآنيلمقرآف)(1)

(3/1301ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(2) 
القرآف)3)  (326-3/325ج(الزركشي،البرهاففيعمـك
القرآف)4)  (2/229ج(السيكطي،االتقاففيعمـك
القرآف)(5)  (3/326جالزركشي،البرهاففيعمـك
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كمػفهػذ الفكائػدالخاصػة:،(1)"كيخػتصكػؿمكضػعبنكػتكلطػائؼبػاختبلؼمحمػه"السػيكطي:
اََولَه٥َْ}:سػبحانهقصدتعظيـشأفالمخاطب،كمفهػذاقكلػه ِيَلَه٥ََْيذٍِّؼهْؾََوَلً َِاَّلٍّ ٧ُْؽَلِلٍّ َو٢َُِٝاْْلَ

ًًاَيََ ْهَُدَْؾجِ ََوَكَّبِ ّلِ ٨َ٦ََِاَّلَّ ََول٥ََْيَُؾ٨َََْلََُوِىٌّ ِٟ َِػَال٤٧ُْْ ٌٟ فإفالتأدب[111َ:اْلرساء]َ{ُؾ٨َََْلَََُشِي
:سػبحانهاعميػهكقكلػهالتنبيهعمىماحؽالكػبلـأفيكػكفكاردنكفيالغيبةدكفالخطابأعظـ.

َؿِنََ} َُ ِيََػ ْعُجُؽَاَّلٍّ
َ
َاَلَأ ٮنََََو٦َةَِِلَ ُٕ .(2)[22َ:يفَ]َ{ِإَوَِل٫َِْدُؿَْص

المنتقػػؿإلػػىاألمػػرنفػػسفػػيعائػػدناإليػػهالمتنقػػؿالضػػميريكػػكفأفااللتفػػاتفػػييشػػترط
كلهنفسه،التأثيرلهكالغيبةكالخطابالتكمـبيفالتنقؿمطمؽألفالزمنا شرطناهذاعنه،كليس
فكائػػػػد بعػػػػضكأدلالمػػػػؤثرة،الجماليػػػػةعناصػػػػر اسػػػػتكفىإذاالبميغػػػػة،البيانيػػػػةالفنيػػػػةخصائصػػػػه
.الببلغيةكأغراضه

  :عن المستقبل بمفظ الماضي التعبير
لصػػيغبػػيفاألفعػػاؿفػػفبػػديعفػػالتعبيرعػػفبعػػضالمعػػانيبمفػػظالمسػػتقبؿااخػػتبلؼإف

كالبػػالغفػػيأفػػانيفسػػحرالببلغػػةكغايػػة،كعػػفالػػبعضاآلخػػربمفػػظالماضػػياليخمػػكعػػفنكتػػة
أثر فيركعةاألسمكبكحسفاألداءمفخػبلؿالشػكاهدالببلغيػةمػفك،كأغراضهاغايتهايعرؼ

كمػػفخػػركجالكػػبلـعمػػى،(3)ااكنثػػرنشػػريؼأكمػػأثكرالعػػربشػػعرنكتػػاباهللالعزيػػزأكالحػػديثال
،كذلػػؾألغػػراضببلغيػػةكنكػػت(التعبيػػرعػػفالمسػػتقبؿبمفػػظالماضػػي)خػػبلؼمقتضػػىالظػػاهر

غَََُوَيٮْمََ}سبحانه:ك)فىًزٍع(،مفقكلهبديعة،كذلؾنح َٛ ٮرََِِػََُي٪ْ ـِعَََالىَّ َٛ ٧َةَواتََِِػ٨٦ََََََْػ ََو٨٦َََْالكٍّ
رِْضََِػَ

َ
ََاْْل َََُمةء٨٦ََََََْإاِلٍّ دَٮْهَََُوُكٌََّاللٍّ

َ
يفزع( ألنهفإٌفمقتضىالظاهرفػ:)[87َ:انل٢٧]َ{َداِػؿِي٨َََخ

اعمػىأنػهفػيتحقٌػؽالكقػكع،كشػيءكقػعفػيالزمػافتنبيهنمماسيقع،فعٌبرعنهبمفظالماضي 
"ففػزع"بمفػظالماضػيبعػدففػيهػذ اآليػةعبػرعػفالمسػتقبؿبصػيغةالماضػيفقػاؿ:،الماضي

كفائدته:أفالفعؿالماضيإذا،كهياإلشعاربتحقؽالفزعكثبكتهقكله"ينفخ"كهكمضارعلنكتة
يجػاد أخذبهعفالفعؿالمستقبؿالذملـ ،(4)يكجدبعدكافذلػؾأبمػغكأككػدفػيتحقيػؽالفعػؿكا 

ُق٪َةََصةَء٥٬ََُْإِذ٤ََََْْٚٮاَلَ}كفيقكؿالحؽسبحانه:
ْ
ٮاَثَأ ُٔ ةنََُلَُ٭٥َََُوَزي٤َََُٝ٨ٍُّٮبُُ٭٥ََََْٝكْخَََو٣َِؾ٨ََْدَََضٍّ َُ يْ َالنٍّ

                                                           
القرآف)1)  (2/229ج(السيكطي،االتقاففيعمـك
القرآف)2)  (330-3/326ج(ينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك

عبػػػػدالفتػػػػاحالشػػػػيف،المعػػػػانيفػػػػيضػػػػكءأسػػػػاليبالقػػػػرآفك(140–2/137جينظػػػػر:العمػػػػكم،الطػػػػراز)(3)
(259-256ج)
 (2/15جابفاألثير،المثؿالسائر)ينظر:(4)
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٤٧َُهٮنَََََك٩ُهٮا٦ََة ْٕ لٌمػاعػاينكامػف":اإلمػاـعبػدالقػاهرالجرجػانيذلػؾكضػحي[43َ:اْل٩ٕهةم]َ{َي
ػػرَّعيكا{أم:األنبيػػاءعمػػيهـالٌسػػبلـ،كهػػـلػػـيفعمػػكاإاٌلالفػػزعإلػػىالخػػالؽجبمػػة،كأٌمػػا البػػأس}تىضى

كالمػػرادبالحػػٌث،فرعػػكفكقكمػػهفػػإٌنهـكػػانكايخػػادعكفمكسػػىعميػػهالٌسػػبلـكاليتضػػٌرعكفحقيقػػة
فكػػػػافالٌمفػػػػظفػػػػيالماضػػػػيف األمػػػػكر"أفالسػػػػٌرفػػػػيالتعبيػػػػرعػػػػفالمسػػػػتقبؿف،(1)"المسػػػػتقبمكفكا 

ػػامتيقنػػةتعػػالىاهللأخبػػارفػػيكانػػتلمػػاالمسػػتقبمة ككجػػد،كػػافمػػابمفػػظعنهػػاعبػػر:بهػػامقطكعن
ٮرََِِػَََو٩ُِٛغََ}:سػبحانهكمنهقكله،(2)االستقباؿ"عمىكالمعنى َََٜالىَّ ٧َةَواتََِِػ٨٦َََََََْٚىِٕ ََو٦َه٨ََْالكٍّ

رِْضََِػَ
َ
ََاْْل َََُمةء٨٦ََََََْإاِلٍّ ْػَؿىَػِي٩ََِ٫ُِٛغَََُ ٥ٍََّاللٍّ

ُ
ُؿونَََؼَِيةم٥٬ٌَََََُْٚإَِذاَأ ُْ سبحانهكقكله[68َ:الـمؿ]َ{ََي٪ْ

ْوَعةُبَََو٩َةَدى}:
َ
َؿاِ ََأ ْٔ

َ
ْٕؿُِٚٮَنُ٭٥ََْرَِصةاًلََاْْل ْغَ ٦َََةََٝةلُٮاَبِِكي٧َة٥٬َََُْي

َ
ُؾ٥َََْع٪ُْؾ٥ََْأ ُٕ ٠َُ٪ْهُذ٥َََْو٦َةَََجْ

ونََ ؿا ]َ{تَْكَذ١َِْبُ َتَ:}سػبحانهقكلػهأمافػي.[48َ:أْل
َ
ْمؿََُخ

َ
ََِأ ِْٕض٤ُٮهَََُٚاَلََاللٍّ ةَِلََُقجَْعة٫َ٩ََُتَْكَذ َٕ ََوَت

ة :اآليػةهػذ نزلػتلٌمػا:قػاؿعباسابف{اهللًأىٍمريأىتى}فيذكراإلماـ:".[1َ:انلع٢]َ{يُْْشُِكٮنََََع٧ٍّ
َبهِخَ}:نزلػتثػـٌ،[1:اْل٩بيةء{].ِظكةُبُ٭٥ََْل٤ِّ٪ةِسََاِْؼَرََبَ} حََُاِْؼَرَ َٔ أمهمػت،ثػـ،[1:ا٧ٞ٣هؿ]َ{الّكهة

شػػيئنا،تقػػكؿمٌمػػانػػرلمػػاكاهللحسػػابهـ،لمنػػاساقتػػربقػػدأٌنػػهتػػزعـمحمػػد،يػػا:قػػريشكفٌػػارقالػػت
قػاؿحتػىأتػاهـقػدالعػذابأفٌيشػؾالالٌسبلـعميهاهللرسكؿفكثب{اهلًل،أىٍمريأىتى}فنزلت:قاؿ
كقكلػػػػه.(3)كسػػػٌمـ"عميػػػػهاهللصػػػٌمىاهللرسػػػػكؿفجمػػػس{تىٍسػػػتىٍعًجميك ي،فىػػػػبل:}الٌسػػػبلـعميػػػػهجبريػػػؿلػػػه

ةل٧ِِنيََََودََؿى:}سبحانه ٍّْ ةَا٣ ُواَل٧ٍَّ
َ
َؾاَبَََرأ َٕ ٮلُٮنَََا٣ْ ُٞ كمف،[44َ:النٮرى]َ{ََقبِي٨٦ٍََِ٢َََْمَؿدٍََّإَِِل٢٬ََََََْي

ِيه٨ََََوِْلَْؼَلَ}:سػبحانهكقكلهالنكتفيالتعبيربالماضيعفالمستقبؿ)مقاربةالكقكع(  َاَّلٍّ
ةًٚةَُذّرِيٍّحًَََػ٤ِِْٛ٭٨٦ََِْ٥ََْدََؿُكٮاَلَٮَْ َٕ ٤َيِْ٭٥َََْػةُٚٮاًَِ ٮأََ ُٞ ٤َََََْٚيذٍّ ٮلُٮاَاللٍّ ُٞ ،[9َ:ا٣جكهةء]َ{َقِؽيًؽاََْٝٮاًلَََوِْلَ

ٌنمػػا:يقػػكؿاإلمػػاـأم:لػكشػػارفكاأٍفيتركػػكا، تركػػكاإذاالكصػػٌيةفػػييسػػرفكالػػئبلٌبالخشػػيةأمػركا"كا 
يكثػػركفذلػػؾكمػػعذراريهػػـعمػػىالفقػػريخػػافكفكػػانكاككػػأٌنهـعمػػيهـ،الفقػػريخػػافكفضػػعافناذٌرٌيػػة

 .(4)كاالتٌقاء"بالخشيةكأمركاذلؾعففنهكاكرياءن،غمكِّاالكصٌية

  :عن الماضي بمفظ المستقبل التعبير
استحضػارالصػكرةحيػث،ألغػراضببلغيػةؾكهكالتعبيرعفالماضيبمفظالمستقبؿ،كذلػ

لػػهخصكصػػيةتسػػتغرب،أكتهػػـالمخاطػػب،أككمنػػه،الماضػية عنػػدمايكػػكفالمكضػػكعفػػيًفٍعػؿو

                                                           
(1/608جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1) 
(4/178جالزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)(2) 
(182-2/181ج)عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ(3)

(1/469ج)المصدرالسابؽ(4) 
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ََِيُْْشِكَََْو٨٦ََْ}:سبحانهغير  كقكله ٧َةَثِةللٍّ نٍّ
َ
٧َةء٨٦ََََََِِػؿ١ٍََََّٚد ٫ََُالكٍّ ُٛ َُ َََُػَذْؼ ًْ ٍُّ وََْا٣

َ
َالّؿِيطََُث٫َََِِتْ٭ٮِيَأ

٦ٍَََٜههََكنٍََِػَ ػػدىؿفيػػه،عػػفلفػػظالماضػػي،إلػػىلفػػظالمسػػتقبؿ ،[31َ:اْلههش]َ{َقههِعي فإنػػهعى
هٮا٦ََهةَ}:أمافػيقػكؿالحػؽسػبحانه،كهكمالريحبه.الستحضارصكرةتخطُّؼالطيرإيا  ُٕ َج َواتٍّ

يََ َالنٍّ َؿَُق٤َي٧َْةُنََو٣َِؾ٨ٍّ َٛ َُق٤َي٧َْةَنََو٦َةََؽ ِٟ َُم٤ْ نُيَََعَ َِ َية ُؿواَتذ٤ُْٮَالنٍّ َٛ نَيََؽ َِ [102َ:ابلٞؿة]َ{ة
كقكلػه،(1)")مػاتتمػك(:مسػتقبؿبمعنػىالماضػي،اتٌبعػكا(:افتعػاؿمػفتبػعيتبعك)يكضحاإلماـ:"

ِٔحََسهَابْه٨َََمهْؿَي٥ََابْلَّحَِ٪هةِتَ}:سبحانه ِؽهَِثِةلؿَُّق٢ََِوآدَحَْ٪ةَ ْٕ يَْ٪ة٨ْ٦َََِب ٍّٛ ْؽَآدَحَْ٪ةَُمٮَسَا١ِْ٣َذةَبََوَؼ َٞ َو٣َ
هة٠ََهؾٍَّ ًٞ ؿِي َٛ ُت٥ََْػ ُكُؾ٥َُاْقهَذ١ََْبْ ُٛ نْ

َ
َُُٚك٧ٍَّةََصةَءُؽ٥َْرَُقٮٌلَث٧َِةَاَلََتْ٭َٮىَخ

َ
ُؽِسَأ ُٞ يٍّْؽ٩َةهَُثُِؿوِحَا٣ْ

َ
بُْذ٥ََْوخ

ُذ٤ُههٮنََ ْٞ ههةََت ًٞ لػػكفجميػػؿمػػفااللتفػػاتكهػػكالتعبيػػرعػػفالكريمػػةفػػياآليػػة[87َ:ابلٞههؿة]َ{َوَٚؿِي
فىًريقنػػا}:ع،ففػػيالمقطػعاألخيػػرمػػفاآليػػةالحػديثالػػذمقػػدمضػػىبصػػيغةالمضػػار كى ػػذٍَّبتيـٍ فىفىًريقنػػاكى

} ألفاألمػػػرفظيػػػعفأريػػػد أفتػػػرادالحػػػاؿالماضػػػيةكعبػػػرعػػػفالقتػػػؿبصػػػيغةالمضػػػارعتىٍقتيميػػػكفى
فىًريقان}كيقكؿاإلماـ:"،استحضار فيالنفكس،كتصكير فيالقمكب كيحيػىزكرٌيػامثػؿ{تىٍقتيميكفىكى

٫َُ}:كقكلػهالماضي،بمعنىمستقبؿ(:تقتمكف)لٌسبلـ،اعميهما َٞ َُؽه٨ََََْلََُٝهةَلََُ ه٥ٍََّدُهؿاٍب٨٦َََََِْػ٤َ
اإلمػاـ:"،(2)"[٧ٔ:59ؿانَآل]َ{َػَي١ُٮنَُ :قكلػهبداللػةالماضػيبمعنػىمسػتقبؿ{تىٍقتيميػكفى}كيكضػح

.(3)"[٧ٔ:183ؿانَآل]َ{وةدِؼِني٠َََُ٪ُْذ٥ََْإِنَََْؼَذ٤ُْذ٧ُٮ٥ِ٤َََْٚ٥٬ََُ}
يعبربالمضارععفالماضي)إلرادةاالستمرار(كذلؾماأشارإليهالعمماءفيحػديثهـ

ل٥ََْ}سبحانه:عفقكله
َ
نٍََّدَؿَََخ

َ
َََأ َلََاللٍّ ـَ ْ٩

َ
٧َةء٨٦َََََِِخ رُْضَََػُذْىهجِط٦َََُهةءًََالكٍّ

َ
هةًََاْْل َََإِنٍََُُّمََْضٍّ ََاللٍّ ٌٙ يه ُِ َ٣َ

ًٌَ ألفالمضػػػارعهنػػػا ،حيػػػثإفالتعبيػػػربمفػػػظالمضػػػارعفػػػي)فتصػػػبح([63َ:اْلهههش]َ{َػجِههه
لبلستمرارالتجػددمالشػامؿلجميػعاألزمنػةالثبلثػة،بخػبلؼالماضػي فإنػهنػصفػيالمتعػرّْض

فػبلفعػاـكػذا فػأركحكأغػدكشػاكرن الػه كلػكقمػت:فرحػت،السابؽ،فهككماتقػكؿ:أنعػـعمػيَّ
،(4)صكر عػفإفػادةمعنػىاالسػتمرارالػذمعٌينتىػهباألسػمكباألكؿكغدكتلـيقعذلؾالمكقعلق

خبػػرألٌنػػهرفػػع {فىتيٍصػػًبحي}،يكضػػحاإلمػػاـ:"(5)كقػػدنػػٌصعمػػىهػػذ النكتػػةجمػػعمػػفالمفسػػريف

                                                           
(1/212جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
(1/195جالمصدرالسابؽ)(2)
(1/198ج)المصدرنفسه(3)
(138-3/137جالعمكم،الطراز)ينظر:(4)
(3/168جينظر:الزمخشرم،الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)(5)
(7/531جحيافاألندلسي،البحرالمحيط)أبكك
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األرضفتصػبحالسػماءمػفالمػاءأنػزؿاهللأفٌ:تقدير مضمرشرطجكابأكقبمه،عٌمامنفصؿ
٧ٍّ٩ة}:قكلهفيالتقديرككذلؾمخضٌرة،

َ
٧ةء٨٦ََََََِِػؿ١ٍََََّٚد ٫ََُالكٍّ ُٛ َُ َََُػَذْؼ ًْ ٍُّ .(1)"[31:اْلش]َ{ا٣

ُ٭٥َََْو٦َة}:سبحانهقكلهأمافي َٕ ن٦ََََْ٪
َ
ج٢ََََأ ْٞ ةُتُ٭٦ََِْ٥٪ُْ٭٥ََُْت َٞ َٛ َََن ُ٭٥ََْإاِلٍّ نٍّ

َ
ُؿواَخ َٛ َََِؽ ََوبِؿَُقٮَِلََِثِةللٍّ

دُٮنََََواَلَ
ْ
اَلةَََيَد ََالىٍّ ٮنََََواَل٠َََُكةَِلَََو٥٬ََُْإاِلٍّ ُٞ ََُي٪ِْٛ اإلمػاـ:[54َ:اِلٮبهح]َ{ََكر٬ُِهٮنََََو٥٬ََُْإاِلٍّ يقػكؿ ،"

ما} نىعىهيـٍكى {يىػٍأتيكفىكىال}كفػرهـ،إالٌالٌصػدقاتقبػكؿفػيغيػرهـمسػاكاةعفشيءمنعهـما:أم{مى
 .(2)ظاهر "عمىكيحتمؿالماضي،بمعنىيحتمؿ{ييٍنًفقيكفىكىال}

}:تعػالىقكلػهالسبلـ،عميهعيسىخمؽعفالحديثسياؽفيالكريـالقرآففيكرد
َإِنٍَّ

ََِِٔ٪ْؽَََِٔحََس٦ََََس٢ََ ٫ََُآَدم٧َ٠َََََس٢ََِاللٍّ َٞ ،[59َ:٧ٔهؿانَآل]َ{ََػَي١ُهٮنََُُؽه٨ََََْلَََُٝةَلََُ ٥ٍََّدَُؿاٍب٨٦َََََِْػ٤َ
مختمفػة،سػياقاتفػيالكػريـالقػرآففػيمكضػعمػفأكثػرفػيكرد{فيكػكفكف:}بأسمكبكالتعبير

ثىػػؿىًإفَّ:}كقػػاؿالمثػػؿهػػذاتعػػالىاهلليقػػكؿاإلمػػاـ:"ضػػرب مػػفالكجػػكدفػػيبػػةدـشػػٌبهه{ًعيسػػىمى
ـى}باألنعاـ،ككالكٌفاربالعرجكفالهبلؿشٌبهكما،فقطأبغير مىقىهي}معرفة،{آدى مستأنؼكبلـ{خى
يكػفلػـككأٌنػهالتػدريج،عمػىشيءبعدشيئناتكٌكففصار :تقدير {فىيىكيكفي}حاؿ،كالبصفةليس
عنػػدالكػػبلـتػػـٌ:كقيػػؿ.االعتبػػارمػػفلمٌتمكػػيفاألشػػياءخمػػؽفػػياهللسػػٌنةكذلػػؾكاحػػدةدفعػػةحيِّػػا
بصػػػيغةجػػاءتاآليػػة،إف(3)بػػأمر"مػػأمكركػػؿٌيكػػػكف:أم{فىيىكيػػكفي:}فقػػاؿابتػػدأثػػـٌ{كيػػفٍ:}قكلػػه

يسػػػتعممكفحيػػثاالسػػتعماؿ فػػيالعػػربعػػادةعمػػػىجرينػػاالماضػػي،صػػيغةمػػفبػػدالنالحاضػػر
مجػػيءاآلف،إفيقػػعككأنػػهالحػػدث،صػػكرةالستحضػػارالماضػػي عػػفتعبيػػرناالمضػػارعصػػيغة
يفيػػػدالماضػػػيبصػػػيغةالتعبيػػػرأفكذلػػػؾببلغػػػي غػػػرضمػػػفكرائػػػهاألسػػػمكبهػػػذاعمػػػىاآليػػػة

آدـ فيهػااهللخمػؽالتيالكيفيةلتبيفجاءتحيثاآلية،فيمرادغيركهذاكاالنتهاء،االنقطاع
قدكافكلكالزمف،مفكاحدةلحظةآدـكجكدعمىالتعبيرهذالصدؽ(فكافكف:)قيؿلكألنه
يػدؿكهػذاكاالسػتمرار الػدكاـفيفيػد{فيكػكفكف:}المضارعبصيغةالتعبيرخمقه،أمالحظةمات
ناثنػا ذكػكرناأنجػبحتىكجكد كاستمركجد،آدـأفعمى الحػاؿ،مػفتبػدأالمضػارعداللػةألفكا 

 .االستقباؿفيكتستمر

عفيعبركفكماكاآلتيالماضيعفيعبركفإنهـ":"المبيبمغني"فيهشاـابفيقكؿ
َََِٟإَونٍَّ}نحػػك:اإلخبػػارحالػةمشػػاهدكأنػػهحتػػىالػػذهففػػيإلحضػػار الحاضػػرقصػػدناالشػيء ََربٍّهه

                                                           
(2/342جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)

(775-1/774ج)المصدرالسابؽ(2) 
(1/404ج)المصدرنفسه(3) 
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ٮنَََػِي٫ََََِك٩ُٮاَػِي٧َةَا٣ِْٞيَة٦َحََِيَٮْمَََثَحَْ٪ُ٭٥َََِْلَْعُؾ٥َُ ُٛ كنحكلمحاؿاالبتداءالـألف[124َ:انلع٢]َ{ََيَْذ٤ِ
ذ٬َََْ٨٦ََِِ٫َِؾا}:قكلػهسػبحانه َٕ ٨٦َََََِِْو٬ََؾاَِمي ُؽّوِه ةز٫ََََُٔ َ٘ ِيََٚةْقَذ ذ٨٦ََِِ٫ََِْاَّلٍّ َٕ ََِمهي ِيَََعَ ٦ََِِه٨ََْاَّلٍّ هُؽّوِه َٔ}َ

هػػذاتقػػكؿكمػػاكسػػمـعميػػهاهللصػػمىالنبػػيمػػفالػػرجميفتقريػػبالمػػرادلػػيسإذ[15َها٣ٞىهه]
نمػافخػػذ كتابػؾ َُ}كمثمػػه:فحكيػػتهكػذاالكقػػتذلػؾفػػياليهمػػاكانػتاالشػػارةكا  ِيََواللٍّ رَْقهه٢َََاَّلٍّ

َ
َأ

ًََُالّؿَِيةحََ ِ البديعػةالصػكرةتمػؾإحضػارفتثيػركتعػالىسػبحانهبقكلػهقصػدَ[9َ:ٚةَؿ]َ{َقَعةثًةََػُذث
نمػػاالماضػػي،بصػػيغة(فأثػػارت:)سػػبحانهيقػػؿ،فمػػـ(1)"البػػاهرةالقػػدرةعمػػىالدالػػة {فتثيػػر:}قػػاؿكا 

تبػػدكحيػػثاآلف،تحػػدثككأنهػػاالسػػحاب،إثػػارةمػػفالصػػكرةتمػػؾالستحضػػارالحاضػػر بصػػيغة
.الماءمنهاكيتشكؿركامنا،تصيرأفإلىبينها،فيماكتتداخؿتأتمؼثـقطعنامتناثرة،أكالن

ألففيػػهاستحضػػارالفعػػؿحتػػىكػػأفالسػػامعينظػػرإلػػى بالمضػػارعأككػػدكأشػػدالتعبيػػر
الفاعػػؿفػػيحػػاؿكجػػكدالفعػػؿ،كهػػذااليكجػػدفػػيالفعػػؿالماضػػيألنػػهاليتخيػػؿالسػػامعمنػػهإال

،يقكؿالحؽسػبحانه:قدمضىمفغيرإحضارلمصكرةفيحالةسماعالكبلـالداؿعميهفعبلن
{َْ٨٦َََْٓ َٛ حًََيَْن َٔ ة َٛ َََْٓو٦ََِْ٨٦َ٪َْ٭ة٩ََِىيٌتََََلََُيَُؾ٨َََْظَك٪َحًَََم َٛ حًََيَْن َٔ ة َٛ ٢ٌََََلََُيَُؾ٨َََْقّحَِبحًَََم ْٛ ََوََكن٦َََِ٪َْ٭ة٠َِ

َُ ََاللٍّ ءٍََُكََََِّعَ ٍفيىٍشفىٍعشىفاعىةن{أرادتشفيعالعمؿ،كهكيقكؿاإلماـ:"[85َ:ا٣جكةء]َ{٦ُِٞيًذةَََشْ }مى
كعف،إلىسٌيئهفيضـالحسنةإلىحسنهأكسٌيئةففعؿالحاؿ،أفيقرفبيففعؿالماضيكبي

الٌضٌحاؾكمحٌمدبفجريرأٌفالٌشػفاعةالحسػنةمػكاالةالمػؤمنيفبتشػفيعكتػكهـ،كالٌشػفاعةالٌسػٌيئة
ةُن٧َ٠ََة}:،كفيقكلهسبحانه(2)"مكاالةالكٌفاربتشفيعكتكهـ َُ يْ ذِجَ٪ٍُّؾ٥َُالنٍّ ْٛ ْػَؿَجََيَةَثَِ َآَدَمَاَلََي

َ
أ

َِيُ٭٧َةََقْٮآدِِ٭٧َةَإ٫ٍُّ٩َِيََؿاُؽ٬َُ٥ْهَٮََوَٝجِي٤ُه٦َِ٫ُه ًُ ٪ٍّحََِيْْنُِعََع٪ُْ٭٧َةَبِلَةَقُ٭٧َة٣َِ ثََٮيُْؾ٨َ٦َِ٥َْاْْلَ
َ
٨ََْظيْهُرَاَلَخ

ي٨ََاَلَيُْؤ٦ُِ٪ٮنََ ِ ْوِِلَةَءَلَِّلٍّ
َ
نَيَأ َِ َية ٤َْ٪ةَالنٍّ َٕ ؿا ]َ{دََؿْوَنُ٭٥َْإ٩ٍِّةََص ٍنهيما{اـ:"يبيفاإلم[27َ:أْل }يىٍنًزعيعى

بميسلـيفعؿكلكفأسندالفعؿإليهلحصكلهبسببه،لمحاؿ،أكمستقبؿبمعنىالماضي .(3)"كا 
ِي٨َََيََٮدَََُّرَب٧َة}أماقكؿالحؽسبحانه: ُؿواَاَّلٍّ َٛ بىمػا[2َ:اْلضهؿ]َ{َُمْك٧ِِ٤نيَََََك٩ُٮاَلَٮَََْؽ ،كري
يمػـزالجػركحػرؼجػر،حػرؼ)رب(ألفالحػرؼمػذهبعػفبهػاكخرجتالعمؿ،عفكافةفيها

بىمادخمتفممالؤلسماء، كال.كقٌممػا()طالمػابمنزلػةكصػارتالفعؿ،بعدهايقعأفجازعميها،ري
بىمػػابعػػديػدخؿ نمػػاالماضػػي،إالري كػػافكلمػػاالحكايػػة،سػػبيؿعمػػىبعػػدها،المضػارعهاهنػػاجػػاءكا 
كقػػعالػذمالماضػػيمنزلػةالمسػتقبؿنػػٌزؿلتحققػه،كجػكد فػػيشػؾالمتحققنػا،تعػػالىالحػؽإخبػار

                                                           
(905ينظر:ابفهشاـ،مغنيالمبيبعفكتباألعاريب)ص(1)
(2/618ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(2)
(1/648جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3)
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بىما{يرٌب[حرؼجاٌركاليدخؿإالعمػىاألسػماءالمنكػكرة،فػإفصػرؼيقكؿاإلماـ:"،(1)ككجد }ري
نمػادخػؿهاهنػػافالعمػػؿبمػاالكافٌػةإلػىفعػؿكػٌؼعػ ،كاليػدخؿإالعمػىفعػػؿمػاضأكحػاؿ،كا 

فكأنهماض،أالتػرلأٌفأكثػرأحػكاؿالقيامػةمػذككرعمىالفعؿالمستقبؿألنهكاجبالمحالة،
.(2)"فيالقرآفعمىلفظالماضي

 وضع الظاىر موضع المضمر:
ضععمماءالعربيةقكاعدضبطكامفخبللهاأصكؿالبياف،ككزنػكاعمػىكفقهػاأسػمكبك

هػػذاالخػػركج.الكػػبلـ،كقػػرركاأفالخػػركجعػػفهػػذ القكاعػػدالينبغػػيأفيكػػكفإاللػػداعيسػػتدعي
نماييػذكرمضػمرنكمفالقكاعدالتيقرركها:أفاالسـإذاذيكرأكالن،فبل ،غيػرأنهػـايعادثانية،كا 

سػػكغكاإعػػادةاالسػػـالظػػاهرثانيػػةلمعنػػىمػػا،كعبػػركاعػػفهػػذااألسػػمكببقػػكلهـ:كضػػعالظػػاهر
فاألصػؿفػي،أكالتعبيػربالظػاهرعػفالمضػمر،مكضعالمضمر،أكإظهارمػاحقػهاإلضػمار

الكبلـاإلظهاركاإلضمارأمريتعمؽباألسػماء،كاألصػؿفػياألسػماءأفتكػكفظػاهرة،كأنػهإذا
ا،ا لبلستغناءعنهبالظاهرالسابؽ.فأنتتقكؿ:كافالجكلطيفنذيكراالسـثانيناأفييذكرمضمرن

يسمػػفالسػػائغلغػػة،أففأضػػمرت)االسػػـ(فػػيقكلػػؾ:)إنػػه( ألنػػهلػػ،ااكالبػػاردنإنػػهلػػـيكػػفحػػارن
األصػؿأاليعػادذكػراالسػـثانيػة،،فهػذاهػكاألصػؿفػيالكػبلـ.تعيد ثانيػة،فتقػكؿ:إفالجػك

إالإذاكػافهنػػاؾغػرضكفائػػدةفػيهػػذ اإلعػادة،فييعػػدؿعػفهػػذااألصػؿ.كقػػدذكػرأهػػؿالعمػػـ
.اتستدعيهذاالعدكؿبالعربيةأسبابن

 أغراض وضع الظاىر موضع المضمر:
َِّٜ}:سبحانهمثالهقكلهزيادة التقرير والتمكين: - نْلَةهَََُوبِةْْلَ ـَ ْ٩

َ
ََِّٜخ َلَََوبِهةْْلَ ـَ رَْقه٤َْ٪ةكََََو٦َهة٩ََه

َ
ََأ َإاِلٍّ

ا ً ،لكػفكػرراالسػـثانيػة{كبالحؽأنزلنا كبػهنػزؿ}أصؿالكبلـ:[105َ:اْلرساء]َ{َو٩َِؾيًؿا٦َُبَّْشِ
اإلمػػػاـ:يػػػذكر،الهػػػذ الحقيقػػػةفػػػيالنفػػػكسكتمكيننػػػزيػػػادةفػػػيتقريػػػرحقيقػػػةنػػػزكؿالقػػػرآفبػػػالحؽ،

ؽّْ{الصدؽكالصكاب" ًباٍلحى ٍلنا ي{الضميرعائدإلىالهػدلفػيقكلػه:،}كى ْنَ}}أىٍنزى
َ
َانلّهةَسَأ َٓ َو٦ة٦َََ٪ه

{تككيػد،.كقيػؿ:المػرادبػه:الػكحي[94:اْلرساء]َ{يُْؤ٦ُِ٪ٮاَإِذَْصهةَء٥ُ٬َُالُْ٭هؽى ؽّْنىػزىؿى بًػاٍلحى ،(3)"}كى

                                                           
(14/8جينظر:الزحيمي،التفسيرالمنير)(1)

(3/1046ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(2) 
(2/233جيرالقرآفالعظيـ)عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفس(3) 
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}كعمىهذاالنحكجاءقكلهسػبحانه:
ة٦َِ٪ُْ٭٥ََِْإَونٍَّ ًٞ ؿِي َٛ

لِْكجََذُ٭٥ََْي٤َُْٮون٣ََََ
َ
٦َِه٨َََِِلَْعَكهُجٮهََُثِة١ِْ٣َذهةِبََخ

.[78َ:٧ٔؿانَآل]َ{ا١ِْ٣َذةِب٬َََُ٨٦ََِٮََََو٦َةَا١ِْ٣َذةِبَ

َول٥ََْ}كاألمثمةعميهكثيرة،منهاقكلهسبحانه:قصد التعظيم: -
َ
ََيََؿْواَأ َٙ ََُُيجِْؽئ٠َََُيْ َََٜاللٍّ َُ ه٥ٍََّاْْل٤َْ

َََٟإِنٍََّيُِٕيُؽهَُ ِ َََذل ََََِعَ ًٌََاللٍّ وا٢ََُْٝ}،ثػـقػاؿ:َ[19َ:ا٣ٕ٪١جٮت]َ{َيَِك ًُ رِْضََِػََِق
َ
ُؿواَاْْل ُْ َََٚةنْ َٙ ٠ََيْ

َ
َ
َََٜثََؽأ ََُُ ٥ٍََّاْْل٤َْ ةَََيُجِْنئََُاللٍّ

َ
َََإِنٍََّاْْلِػَؿةَََا٣جٍّْنأ ََاللٍّ ءٍََُكََََِّعَ ،فقدصرح[20َ:ا٣ٕ٪١جٮت]َ{َِٝؽيؿٌََََشْ

باسـ}اهلل{ثانيةفيقكله:}ثـاهللينش النشأةاآلخرة{،كمقتضىالقكاعدأفيقكؿ:)كيػؼيبػدئ
هذااألمر. اهللالخمؽثـينش النشأةاآلخرة(،لكفأعاداالسـثانية لمداللةكالتنبيهعمىًعظىـً

هة٩ّنِيََ:}سػبحانهراد،كقكلػهحيثيكهـالضميرأنهغيرالم:إزالة الَمبس- ٍّْ ََِا٣ ه٨ٍََّثِهةللٍّ هٮْءَََِّ َالكٍّ
يْ٭٥َِْ

َ٤ ٮْءَََِدانَِؿةَََُٔ َتََالكٍّ ٌِ َٗ َََُو ٤َيِْ٭٥ََْاللٍّ َ٪ُ٭٥َََْٔ َٕ ؽٍَََّو٣َ َٔ
َ
ًًاَوََقةَءتَََْصَ٭٪٥ٍَََّلَُ٭٥َََْوأ ،لك[6َ:ا٣ٛذط]َ{ََمِى

اتعػالى،فأعػاداالسػػـثانيػة دفعنػػإلػػىاهللاه(اللتػبسبػأفيكػػكفالضػميرعائػدنقػاؿ:)عمػيهـدائرتػػ
السَّػػٍكًء{ظػػٌفأسػػدكغطفػػافأٌنػػه":كهنػػايؤكػػداإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيأفلهػػذاالمىػػبس. :}ظىػػفَّ

ثَؽاًَ}
َ
٤٬ِْيِ٭٥َْخ

َ
٤َِتَالؿٍُّقٮُلََوال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَنَإِِلَأ َٞ كنظير قكلهعزكجؿ:،(1)"سالميفَ[12:ا٣ٛذط]َ{٨َْ٣ََي٪ْ

{ََِ٥ِٝ
َ
اَلةَََأ لُٮكََِالىٍّ ٧ِْفََِلُ ََِٜإَِِلََالنٍّ َك ْضؿَََِوُْٝؿآنَََال٤ٍّي٢َََِْٗ َٛ

ْضؿََُِْٝؿآنَََإِنٍََّا٣ْ َٛ
َ:اْلرساء]َ{ََمْنُ٭ٮًداَََكنَََا٣ْ

(ألكهـعكدالضميرإلى)الفجر(.افمكقاؿ:)إنهكافمشهكدن،[78

دخـال الــروع - عمػىضػميرالسػامعبػذكراالسػـالمقتضػيلػذلؾ،مثالػػه:قصـد تربيـة الميابـة واا
َؾاِبَ}:سبحانهقكله َٕ ََع٪ٍّةَيَٮ٦ًْة٨َ٦ََِا٣ْ ْٙ ِ ّٛ َربٍُّؾ٥ََُْيَ ٮَا ُٔ ٩َحََِصَ٭٪٥ٍََّاْد ـَ ِي٨ََِػَانلٍّةرَِِْلَ َ:اغٚؿ]َ{َوَٝةَلَاَّلٍّ
.(2)لـيقؿ:)لخزنتها(معأنهاألصؿ كذلؾلمتخكيؼمفأمرها،كبيافخطرهاَ[49

َََِٚآ٦ُِ٪ٮا}:سبحانهنحكقكله:قصد التوسل بالظاىر إلى الوصف - ََِّانلٍِّبَََِّورَُقٮَِلََِثِةللٍّ ّمِ
ُ
ِيَاْْل َاَّلٍّ

ََِيُْؤ٨٦َُِ ٮهَََُوََك٧َِةد٫ََِِثِةللٍّ ُٕ ٤ٍُّؾ٥َََْوادٍّجِ َٕ ؿا ]َ{َتْ٭َذُؽون٣ََََ ،بعدقكلهفيصدراآلية:}إني[158َ:أْل
ا{،فمـيقؿ:)فةمنكاباهللكبي( ليتمكفمفإجػراءالصػفاتالتػيذكرهػامػفرسكؿاهللإليكـجميعن

النبػػػياألمػػػي،الػػػذميػػػؤمفبػػػاهلل،فإنػػػهلػػػكقػػػاؿ:)كبػػػي(لػػػـيػػػتمكفمػػػفذلػػػؾ ألف)الضػػػمير(ال
بهذ الصفات. يكصؼ ليعمـأفالذمكجباإليمافبهكاالتباعله،هكمفكيًصؼى

َلَ}لؾقكلػهسػبحانه:مفذ:التنبيو عمى عمة الحكم - ِي٨ََََػَجؽٍّ ٧َُ٤ٮاَاَّلٍّ ََََْٝٮاًلَََّ ًْ ِيََغ َلَُ٭ه٥ََْؼِي٢َََاَّلٍّ
نْلَة ـَ ْ٩

َ
َََٚد ِي٨َََََعَ ٧َُ٤ٮاَاَّلٍّ اََّ ـً ٧َةء٨٦َََََِِرِْص ٮنَََََك٩ُٮاَث٧َِةَالكٍّ ُٞ ُك ْٛ فمـيقؿ:)عميهـ( ألنه[59َ:ابلٞؿة]َ{َي

                                                           
(2/575جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)

القرآف)(2)  (2/491جينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك
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ؽّْبػهالعػذاب.كنظيػر  ليسفي)الضػمير(مػافػيقكلػه:}الػذيفظممػكا{مػفًذٍكػر)الظمػـ(المسػتحى
ة}:سػبحانهقكله َؿُٚهٮا٦ََةََصةَء٧َ٤َََْٚ٥٬ٍُّ هُؿوأََ َٛ َْٕ٪هحََُثِه٫َََِؽ َ٤َََِٚ ََاللٍّ ،[89َ:ابلٞهؿة]َ{ا٣ََْكِٚهؿِي٨َََََعَ

.(1)األصؿ:)فمعنةاهللعميهـ(،لكفأظهراالسـ لمداللةعمىأفالمعنةلحقتهـلكفرهـ

ثَّؿِئَََُو٦َة}:سػبحانهمفذلػؾقكلػه:قصد العموم -
ُ
َِسََخ ْٛ َفََإِنٍَََّن ْٛ ةَرةٌََانلٍّ ٍّ٦

َ
ٮءَََِْل ََثِةلكَّ َرَِظه٦ََََ٥هةَإاِلٍّ

َ ََإِنٍَََّرّبِ ٮرٌَََرّبِ ُٛ فإنهلكقيؿ:)إنهػاألمػارةبالسػكء(القتضػىتخصػيص[،53َ:يٮقٙ]َ{رَِظي٥ٌَََغ
،كيقػػكؿذلػػؾبيكسػػؼعميػػهالسػػبلـفحسػػب،فػػأتىباالسػػـالظػػاهر ليػػدؿعمػػىأفالمػػرادالتعمػػيـ

ـىمػػاًإالٌ}كالعجػػب،الريػػاءكنفػػيكعصػػمته،اهللتكفيػػؽعمػػىالتنبيػػه"أراداإلمػػاـ: بّْػػيرىًحػػ اسػػتثناء{رى
ربػيمفرحمةإال:تقدير متصؿاستثناء:كقيؿ.المعصكـفهكرٌبي،رحـمفلكف:أممنقطع،
َذْؼَ٪ةَإَِذاَِإَو٩ٍّة}كنظيػرهػذاقكلػهسػبحانه:،(2)نفسها"تبٌرئكلـيكسؼبٌرأتالمرأةكبلـهك:كقيؿ

َ
َأ

نَْكةنََ ٦َْخََث٧َِةََقّحَِبحٌََدُِىجُْ٭٥ََِْإَونََْثَِ٭ةََٚؿِحَََرَْْحَح٦ًََِ٪ٍّةَاْْلِ يِْؽيِ٭٥َََْٝؽٍّ
َ
نَْكةنََََٚإِنٍََّخ هٮرٌََاْْلِ ُٛ َ:النهٮرى]َ{٠َ

،فمـيقؿ:)فإنهكفكر( مبالغةفيإثباتأفهذاالجنسشأنهكفرافالنعـ.[48
ؿََُيَٮْمََ}:سػبحانهمنهقكلهككهككثير،:قصد الذم - ُْ ٦َْخ٦َََةَال٧َْؿْءَََُي٪ْ هٮُلََيََؽاهَََُٝؽٍّ ُٞ َيَهةَا٣ََْكِٚهؿَََُوَي

كثمػةأسػبابالػذـ،لزيػادةالضػميرمكضػعكضعظاهر:كالكافر [40َ:انلجأ]َ{َدَُؿاثًة٠َُ٪ُْخَََِلْتَِ َ
ْعَذهههْؽ٩َة}قكلػػػهسػػػبحانه:كفػػػيأيخػػػرييخػػػرجبهػػػاعػػػفمقتضػػػىقاعػػػدةاإلضػػػمارإلػػػىاإلظهػػػار،

َ
ََوأ

َؾاثًةَل٤ََِْكِٚؿِي٨ََ ،كضػعالظػاهر)الكػافريف(مكضػعالمضػمر إشػعارانبػأف[37َ:ا٣جكةء]َ{ُمِ٭يً٪ةََٔ
ػػٍفهػػذا ػػٍفكػػافكػػافرنمى النعمػػةاهلل،فمػػهعػػذابيهينػػه،كمػػاأهػػافشػػأنه،فهػػككػػافرلنعمػػةاهلل،كمى

كأعتػدناكافركفهـ:قاؿفكأٌنهمضمرنا،يقتضي{كىأىٍعتىٍدنا}"،يقكؿاإلماـ:النعمةبالبخؿكاإلخفاء
ٌنما.لمكافريف بػهصػىكأككرضػيهمحمػكدحسػفالبخػؿأفٌاعتقػدمفألفٌبالكفر كصفهـجازكا 

.(3)"كافرانفكافاهللكرسكؿاهللكذبفقدغير 

٢ََ}يقكؿالحؽسبحانه:قصد التشريف: - َٕ َص
َ
ء٬ٌََََؾاَإِنٍَََّواِظًؽاَإِلًَ٭ةَاْْللَِ٭حَََأ َضةٌبََلَََشْ [5َص]َ{ُٔ

الٌضػميرإلػىكاقعػةفاإلشػارة{لىشىػٍيءههذاًإفَّ}يقكؿاإلماـفيتكضيحأفالظاهريقعلمتشريؼ:"
خػػبلؼإلػػىكاقعػػةقكلػػهعمػػىاإلشػػارةتكػػكفأفكيجػػكزاهلل،يرضػػا شػػيءهػػك:أماآللهػػة،عمػػى

                                                           
القرآف)(1)  (2/493جينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك
(2/135جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)

(1/488ج)المصدرالسابؽ(3) 
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عمػػػىبػػػهكليتشػػػٌرؼليػػػذكر،أحػػػدكػػػؿٌيتمنػػػا شػػػيءهػػػك:أمكسػػػٌمـ،عميػػػهاهللصػػػٌمىاهللرسػػػكؿ
.(1)غير "

ََٟسبحانه:}كفيقكلهصقصد التخصي - ِ ٢َََُوَكَؾل ّىِ َٛ َ{َال٧ُْْضهؿ٦ِِنيََََقهبِي٢َََُو٣ِتَْكهتَجنِيَََاْْليَهةتََُِن
،كضػػعالظػػاهر}المجػػرميف{مكضػػعالمضػػمر لمتنصػػيصعمػػىأنهػػـالمػػراد َ[55َ:اْل٩ٕههةم]

كىػذًلؾىكإلجراءكصؼ)اإلجراـ(عميهـ تقػٌدـ،مػاإلػىكاإلشػارةلبلسػتئناؼ،الػكاك،يبػيفاإلمػاـ:"كى
ًلتىٍسػػػػتىًبيفى} عميهػػػػاليتكقٌػػػػؼكلتسػػػػتبيف،أكاآليػػػػاتلنفٌصػػػػؿ:تقػػػػدير مضػػػػمرعمػػػػىلمعطػػػػؼالػػػػكاك{كى

جػراء(2)الجنايػة":كالجريمةالجريمة،ارتكاب(:اإلجراـ)كلتستبيف، ،كهػكبهػذاكضػحأنهػـالمػرادكا 
ٍضػعالظػاهرمكضػعالمضػمرحقػهأفإف.كصؼاإلجراـعمػيهـأكارتكػابالجريمػةكالجنايػة كى

ٍُّٝح،٦ََة}:يككففيالجممػةالكاحػدة،نحػك ة ٍّٝحََُاْْلَ ة فأمػاإذاكقػعفػيجممتػيفَ[2َ-1َ:اْلةٝح]َ{َاْْلَ
فيهػػامػػاال سيػفى فػأمر سػػهؿ،كهػكأفصػػحمػفكقكعػػهفػػيالجممػةالكاحػػدة ألفالكػبلـجممتػػاف فحى

هٮا}:سبحانهيىٍحسيففيالجممةالكاحدة.كأمامثالهفيالجممتيف،فقكله ُٞ ََََواتٍّ ٧ُِ٤ُّؾه٥ََُاللٍّ َٕ َََُوُي َاللٍّ
َُ ءٍََثُِؾ٢َََِّواللٍّ ٤ِي٥ٌََََشْ ٢٬ََُِْمْ٭١ُِ٤ٮَإ٩ٍِّة}،كقكلػهسػبحانه:َ[282َ:ابلٞؿة]َ{َٔ

َ
ََِأ ْؿَيح٬َََِِؾه َٞ ٤٬ََْ٭ةَإِنٍََّا٣ْ

َ
َأ

ةل٧ِِنيَََََك٩ُٮا سيفإيقاعالظاهرمكضعالمضمر ف،(3)َ[31َ:ا٣ٕ٪١جٮت]َ{َّ إنهمتىطاؿالكبلـحى
بسػػػببمػػػايعػػػكدعميػػػهالمفػػػظ،فيفكتػػػهمػػػاشيػػػرعفيػػػه،كقكلػػػهسػػػبحانه:كػػػيبليبقػػػىالػػػذهفمتشػػػاغبلن

َََُيْ٭ِؽي} ََِاللٍّ َََُوَيَْضُِبََيََنةء٨٦َََََُْنِلُٮرِه ٦َْسةَلََاللٍّ
َ
ََُل٤ِ٪ٍّةِسََاْْل ءٍََثُِؾ٢َََِّواللٍّ ٤ِهي٥ٌََََشْ ،[35َ:انلهٮر]َ{َٔ

هٮا}ه:،يقػكؿالحػؽسػبحان(4)فمماطاؿالكبلـ،أعادلفظالجبللػة}اهلل{ثانيػة ُٞ َََتْهـِيَاَلََيَٮ٦ًْهةََواتٍّ
ٌفَ ْٛ ٍفَََع٨َََْن ْٛ ج٢ََََُواَلَََمحْبًةََن ْٞ ح٦ٌََِ٪َْ٭ةَُي َٔ ة َٛ ْؽٌل٦ََِ٪َْ٭ةَيُؤَْػؾَََُواَلَََم ون٥٬ََََََُْواَلَََٔ [48َ:ابلٞؿة]َ{َُي٪َْاُ

ٌنمػػايبػػيفاإلمػػاـ:" منػػهحػػذؼالفعػػؿإلػػىأضػػيؼإذااليػػكـألفٌنفػػس{ فيػػهتجػػزم}ال:يقػػؿلػػـكا 
ََُٓالَيَٮْمََ}:كقكلػه}فيػه{ َٛ [88:النٕؿاء]َ{َبُ٪ٮنََََوال}َ{٦ةٌلَََي٪ْ َََوَيهٮْمََ}، َٕهيَّ هةل٥َََُِي ّْ َ{يََؽيْه٫ََََِعََا٣

ٮمََُيَٮْمََ}: وٝٮَلَ[27:ا٣ٛؿٝةن] ُٞ ثػـٌنفػس،تجزيهاليكمناكاتٌقكا:فتقدير [41:إثؿا٬ي٥]َ{اْْلِكةُبَََي
.(5)الضمير"أسقط

                                                           
(2/520جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1) 
(611-1/610ج)المصدرالسابؽ(2) 
القرآف)ينظر:(3) (2/501جالزركشي،البرهاففيعمـك

(2/502ج)المصدرالسابؽ(4) 
(1/150جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(5)
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 وضع المضمر موضع الظاىر:
الضميرفيمكضعاالسـالظاهر ألغراضببلغية،تكمَّـعنهاأربابالمعاني،ييكضع

.كتناكلكهافيمصنَّفاتهـ،كأكردكاعميهاالعديدمفالشكاهد

 الظاىر:أغراض وضع المضمر موضع 
 االشتيار ووضوح األمر: -

كقكلػػه،يكػػكفكضػػعالمضػػمرمكضػػعىالظػػاهر الشػػتهار ككضػػكحأمػػر أفمػػفاألغػػراض
نْلَةهََُإ٩ٍِّة}:سػبحانه ـَ ْ٩

َ
ْؽرِ،ََِل٤َْحََِِػََخ َٞ ْدَراكََََو٦َةَا٣ْ

َ
هْؽرَََِِل٤َْح٦َََُةَأ َٞ

،،أم:القػرآف[2َ-1َ:ا٣ٞهؽر]َ{َا٣ْ
نْلَةهََُإ٩ٍِّة}كفيمثمهقكلهسبحانه: ـَ ْ٩

َ
َؿبِيًّةَُْٝؿآ٩ًةَخ ٤ٍُّؾ٥َََْٔ َٕ ٤ُِٞٮن٣ََََ ْٕ ًإٌنػا}يقكؿاإلماـ:"[2َ:يٮقٙ]َ{َت

ٍلنا ي ًبيِّا}مصدر،أكالقراءة،مفاسـ{قيٍرآننا}الكتاب،إلىعائدالضمير{أىٍنزى قػاؿالعػرب،بمغػة{عىرى
أكلكػكف.(1)عربػٌي"فهػكبالعربيػةتكمػـمػفكػؿكلكػفكالػد،بػابليسػتالعربيػة"إفٌ:الٌسبلـعميه

ْؿآنََِق}َ:سػبحانهايغنيعفالتصريحبه،كهذاماجػاءفػيقكلػهالمضمرمتعٌيفالذكرتعٌينن ُٞ ََوا٣ْ
ِضجُٮاَث٢َََْال٧َِْضيؽ، نَََْٔ

َ
ةَل٦ََِ٪ُْ٭٦ََُْ٥٪ِْؾرٌَََصةَء٥٬ََُْأ َٞ ء٬ٌََََؾاَا٣ََْكُِٚؿونََََػ ِضيٌتََََشْ ،حيث[2َ-1َ:ق]َ{َٔ

مػعأنهػـلػـيجػًرذكػرهـقبمػه{مػنهـ}ك{جػاءهـ}ك{بػؿعجبػكا}إفإضمارذكرالكػػػافريففي
ابػػػهإنكػػػارالرسػػػالةقصػػػدن{هػػػذاشػػػيءعجيػػػب}لئلشػػػعاربػػػأنهـمتعينػػػكفبهػػػذاالمقػػػاؿكهػػػكقػػػكلهـ

نكػػػارالبعػػػث،كالحيػػػاةالثانيػػػةفػػػيالنشػػػأةاآلخػػػرة فمكػػػكنهـمتعينػػػيفبهػػػذاالقػػػكؿاسػػػتغنىعػػػف كا 
.(2)يفالتصريحبذكرهـ،كقدأشارإلىهذ النكتةبعضالمفسر

 يم الشأن:تعظ -

ََإََِلَََاَلََا٣َْح٬َََُّٮََ}:قكلهسبحانهالشأفنحكلتعظيـ ٮه٬ََُُٮَََإاِلٍّ ُٔ َاْْل٧َْؽََُاّلِي٨َََََلََُُُم٤ِِْىنيََََٚةْد
َِ ةل٧َِنيََََرّبََِلِلٍّ َٕ أكالٌدعاءأٌفالذهفاليمتفتإلىغير  كقكؿالمعرمفيمطمع[65َ:اغٚؿ]َ{َا٣ْ

قصيدة:

                                                           
ينظر:األلباني،سمسمةاألحاديث(3/989ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1)

قاؿعنهابفتيميةفي"االقتضاء":هذاحديثضعيؼ،ككأنهمركب.كقاؿاأللباني:(2/325الضعيفة)ج
ضعيؼجدنا.

(8/125جينظر:أبكالسعكدالعمادم،إرشادالعقؿالسميـ)(2)
(26/278)جابفعاشكر،التحريركالتنكيرك
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َِػَ}يقكؿالحؽسبحانه: َْعَ
َ
َال٧ََْس٢َُاْْل ٤َي٫ََِْوََلُ َٔ ٬َْٮُنَ

َ
َيُِٕيُؽهََُو٬َُٮَأ ٍّ٥ َُ َٜ َاْْل٤َْ

ُ
ِيََيجَْؽأ َو٬َُٮَاَّلٍّ

رِْضََو٬َُٮَ
َ
٧َةَواِتََواْْل َاْْل١َِي٥َُالكٍّ ـُ ـِي َٕ

يبػيفاإلمػاـالتعبيػرأكالعػدكؿبالضػمير[27َ:الهؿوم]َ{ا٣ْ
مىٍيًه{أم:هٌيفعميه،قاؿالشاعرعفاالسـالظاهرلمتعظيـبقكله:" عى في أىٍهكى }كىهيكى

(2):
يمفالطكيؿ[

كقيػػػؿ:إلػػػىاإلعػػػادةأهػػػكفعميػػػه،أم:أيسػػػرمػػػف،كالضػػػميرعائػػػدإلػػػىاألبػػػدأكاإلعػػػادةجميعنػػػا
فكػػبلاألمػػريفعنػػد كاحػػد،كقيػػؿ:الضػػميرعائػػدإلػػىالخمػػؽ البػػداءةفػػيخػػكاطركـكأكهػػامكـ،كا 
الذمهػكالمخمػكؽ،كأهػكفمػفالهػكاف.أم:المخمػكؽأهػكفعمػىاهللمػفأفيعتديػهفػيصػفاته

هه٧َةَواتََِِػ٦َََههةَََلَُ}َ:سػػبحانه،أمػػاقكلػػه(3)"كيتعػػٌرؼبػػهإلػػىمػػفقػػٌدرلػػهالهػدلالعمػى، َِػَََو٦َههةَالكٍّ
رِْضَ

َ
ِلََََّو٬ُٮَََاْْل َٕ ي٥ُ،ََا٣ْ ِْ َٕ ََوال٧َْاَلن١َُِحَيَُكّجُِعٮَنَِِب٧َِْؽََرّبِِ٭٥َْا٣ْ ْؿَن٨ْ٦َََِٚٮِِْٝ٭٨ٍّ ٍُّ َٛ ٧َةَواُتََيَذ دََؾةُدَالكٍّ

ٮُرَالؿٍِّظي٥َُ ُٛ َ٘ ٬ََُٮَا٣ْ َ َاللٍّ اَلَإِنٍّ
َ
رِْضَخ

َ
ُِْ٘ٛؿوَنَل٨ْ٧ََِِػَاْْل السماكاتتكادأم،[5َ-4َ:النٮرى]َ{َويَْكَذ

مػػالكثػػرةيتشػػققف:كقيػػؿ،(4)(العظػػيـالعمػػيكهػػك:)قػػاؿلمػػاألنػػهاهلل لعظمػػةمػػففػػكقهفينفطػػرف
مجيئػهعميػهكيػدؿكعظمتػه،اهللشػأفعمكمفيتفطرفيكدف:كقيؿالمبلئكة،مفالسمكاتعمى
{أم:كجكدابتداءحالػةاالنفطػار،(5)(العظيـالعمي)قكلهبعد ًمٍففىٍكًقًهفَّ يقكؿاإلماـ:}يىتىفىطٍَّرفى

أكلهيبػػةاهللهفمػػفالعػػرش،أكمٌمػػاشػػاءاهلل،المٌػػكاتيهػػيمػػففػػكقهٌفلثقػػؿمػػافػػكقمػػفجهػػاتهٌف
{عائػػدإلػػىاألنفػػس تعػػالىفػػكقهٌفلتصػػٌدعالجبػػاؿمػػفخشػػيةاهلل.كقيػػؿ:الٌضػػميرفػػي}فىػػٍكًقًهفَّ

طٌػرفالمعبكداتمفدكفاهللعمىظٌفأٌنهبناتاهلل،تعالىاهللعٌمايقكلكف،فالٌسػماكاتتكػاديتف
مػػففػػكقهف،أم:مػػففػػكؽهػػؤالءاألنفػػسلعظػػـقػػكؿالمشػػركيففػػيهٌف،هػػؤالءاألنفػػسإٌنمػػاهػػٌف

ُِٛؿوَنَل٧َِه٨َِْػَ}:األركاحالخبيثةمفالٌشياطيفدكفالمبلئكػةالػذيف ْ٘ يَُكّجُِعٮَنَِِب٧َِْؽََرّبِِ٭ه٥ََْويَْكهَذ

                                                           
(210)صالبيتمفالكامؿ،ينظر:أبكالعبلءالمعرم،ديكافسقطالزند(1)
(64الشافعي،الديكاف)ص(2)
(2/437جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3)

عرابه)ينظر:(4)  (4/394جالزجاج،معانيالقرآفكا 
(12/274جالًقنَّكجي،فتحالبياففيمقاصدالقرآف)ينظر:(5) 

ــــــــــــــــــــــــ  ِرواقُ ا لمظــــــــــــــــــــــــالِم زارْت عميْي
 

 (1)ن النجــــــــــوِم َقالئــــــــــٌد وِنَطــــــــــاقُ وِمــــــــــ 
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ٮُرَالؿٍِّظي٥َُ ُٛ َ٘ ٬ََُٮَا٣ْ َ َاللٍّ اَلَإِنٍّ
َ
رِْضَخ

َ
رَْق٤َْ٪ةَكََمة٬ًِؽاَ}،كفػيقكلػهسػبحانه:(1)[5َ:النٮرى]َ{اْْل

َ
إ٩ٍِّةَأ
ِوياًلَ

َ
ُِّٝؿوهََُوتَُكّجُِعٮهَُثُْؾَؿةًََوأ ُِروهََُودَُٮ ـّ َٕ ََِورَُقٮَِلََِوُت َو٩َِؾيًؿا،َِِلُْؤ٦ُِ٪ٮاَثِةللٍّ َا ً [9َ-8َ:ا٣ٛذط]َ{َو٦ُبَّْشِ

ك ي{الٌضػػػميرعائػػػدإلػػػىاهلل"يقػػػكؿاإلمػػػاـ: ػػػبّْحي تيسى ك ي}اإلجػػػبلؿ:،عنػػػي(2)"تعػػػالى}كى قّْري تيػػػكى :يعنػػػي{كى
يكػكفكالكالمعكنػة،بالنصػرةالتقكيػة:المكضػعهػذافػيالتعزيػركمعنػى:جريػرابفقاؿ.التعظيـ

-كسػمـعميػهاهللصػمى-النبػيإلػىراجعػةالكنايػاتهػذ كالتعظيـكاإلجػبلؿ،بالطاعةإالذلؾ
ك ي}كقؼهناكها تيسىبّْحي .(3)كالعشيبالغداة{كىأىًصيبلنبيٍكرىةن}لهتصٌمكايريداهللتسبحكا:أم،{كى
 التأكيد: -

يػػأتيلمتأكيػػدحػػيفيعطػػؼالظػػاهرالمرفػػكععمػػىالضػػميرالمرفػػكعكمػػايكضػػحاإلمػػاـ:
٩َْخََاِذ٬َْْتَ}:كقكلهلمتٌأكيد،(أنت)"ك

َ
ُػٮكَََخ

َ
٩َْخََاِْقَذَٮيَْخَََٚإَِذا:}كقكله،[٫َ:42]َ{َوأ

َ
ََََٟو٨٦َََْخ ه َٕ ٦ََ

َ ََََِٟعَ ْ٤ ُٛ ٌنمػا[28:ا٧٣ؤ٦٪هٮن]َ{ا٣ْ الٌضػميرعمػىالمرفػكعالظٌػاهرعطػؼالٌتككيػدهػذااقتضػىكا 
أكمنفصػػؿ،مرفػػكعبضػػميربالتٌأكيػػدإالالبصػػرييفعنػػدذلػػؾيجػػكزلػػيسإذالفعػػؿ،فػػيالمرفػػكع
ْك٪ة٦َةَاللََُمةءَََلَٮَْ}:كقكلهفاصؿبنكع َْشَ

َ
.(4)كآباؤنا":يقؿكلـ،[148:اْل٩ٕةم]َ{آثةُؤ٩ةََوالَأ

اٍفتىرىا ي{فيالقرآفالكريـسػبعمػراتكفيهػاضػميريعػكدإلػىالقػرآفالكػريـ،كردتكممة}
مَْ}يقكؿالحؽسبحانه:

َ
ٮلُٮنَََأ ُٞ دُٮا٢َََُْٝاْػَرَاهَََُي

ْ
ْْشَََِٚد َٕ ِ يَةٍت٦ََِس٫ِ٤ََُِْقَٮرٍََث َرَ ْٛ ٮا٦َُ ُٔ ُْٕذ٨٦َََْ٥َََِواْد َُ ٨٦َََِْاْقَذ

ََُِدونَِ مَْ}كقكلػهسػبحانه:َ[13َ:٬ٮد]َ{َوةدِؼِني٠َََُ٪ُْذ٥ََْإِنََْاللٍّ
َ
ٮلُٮنَََأ ُٞ اهَََُي دُٮا٢َََُْٝاْػَرَ

ْ
٦َِس٤ِْه٫ََِبُِكهٮَر ٍَََٚد

ٮا ُٔ ُْٕذ٨٦َََْ٥َََِواْد َُ ََُِدون٨٦ََََِِْاْقَذ مََْ}:كقكلػهسػبحانه[38َ:يٮنف]َ{ََوةدِؼِني٠َََُ٪ُْذ٥ََْإِنََْاللٍّ
َ
ٮلُهٮنَََأ ُٞ ََي

يْذ٫ََُُإِن٢ََََُِْٝاْػَرَاهَُ َلٍََّاْػَرَ َٕ ٩َةَإِْصَؿاِمَََػ
َ
ةَثَؿِيءٌَََوخ ََٝةلُٮاَث٢ََْ}،كقكلهسبحانه:[35َ:٬ٮد]َ{ََُتْؿُِمٮنَََِم٧ٍّ

ةُثَ َ٘ ًْ
َ
ْظاَلمٍََأ

َ
اهََُث٢َََِأ ِٔؿ٬ٌََُٮَََث٢َََْاْػَرَ دَِ٪ةََمة

ْ
رِْقه٧َ٠َََ٢َهةَثِآيَهح٤ٍََََْٚيأ

ُ
لُهٮنَََأ وٍّ

َ
كقكلػه[5َ:اْل٩بيهةء]َ{اْْل

ِي٨ََاََوَٝةَلَ}سبحانه: ُؿواََّلٍّ َٛ ٬ََََؾاَإِنَََْؽ ٌََٟإاِلٍّ اهََُإِْٚ ََع٫َ٩ََُاْػَرَ
َ
٤َي٫َََِْوأ هؽََْآَػُؿونََََٝٮْمٌَََٔ َٞ ٧ًْ٤هةََصهةُءواََػ َُّ

مَْ}كقكلهسبحانه:[4َ:ا٣ٛؿٝةن]َ{َوُزوًرا
َ
ٮلُٮنَََأ ُٞ اهَََُي ٬َََُّٜٮَََث٢َََْاْػَرَ ٨٦َََََِْٟاْْلَ ِ دَة٦َََْ٥٬ُةََٝٮ٦ًْةَِِلُ٪ِْؾرََََرّب

َ
َخ

٩ََْ٨٦ََََِِٟؾيؿ٨٦ٍَََِْ ِ ٤ٍُّ٭٥َََْؼج٤ْ َٕ ػا[3َ:الكضؽة]َ{َيْ٭َذُؽون٣ََََ مَْ}:كقكلػهسػبحانهأيضن
َ
ٮلُٮنَََأ ُٞ اهَََُي َإِن٢ََََُِْٝاْػَرَ

يْذ٫َُُ ٮَنَػِي٠ََِ٫َ َث٫ََِِمِ٭يًؽاَثَحِْ ََوَبحَْ٪ُؾ٥ََْو٬َُٮَََت١ُِ٤٧ْٮنََََٚاَلََاْػَرَ ٌُ ٥َُ٤َث٧َِةَدُِٛي ْٔ
َ
ََِمحْبًة٬ََُٮَأ ِِل٨َ٦ََِاللٍّ

ٮُرَالؿٍِّظي٥َُ ُٛ َ٘ يقػكؿاإلمػاـ:}ًاٍفتىػرا ي{الٌضػميرعائػدإلػىالقػرآفكالٌتحػٌدمبعشػرَ[8َ:اْلظٞة ]َ{ا٣ْ

                                                           
(550-2/549جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
(2/575ج)المصدرالسابؽ(2)

(4/109جينظر:النجدم،تكفيؽالرحمففيدركسالقرآف)(3) 
(1/135جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4)
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لضػػميرفػػيقكلػػه:افتػػرا عائػػدإلػػىمػػاسػػبؽمػػف،"فا(1)سػػكر،كقيػػؿ:الٌتحػػٌدمبسػػكرة،كبحػػديث"
قكلػػه:يػػكحىإليػػؾأمإفقػػالكاإفهػػذاالػػذميػػكحىإليػػؾمفتػػرلفقػػؿلهػػـحتػػىيػػأتكابعشػػرسػػكر
ػػاأف عمػػىكػػؿكاحػػدمػػفتمػػؾالسػػكركاليبعػػدأيضن مثمػػهمفتريػػاتكقكلػػهمثمػػهبمعنػػىأمثالػػهحمػػبلن

،)اٍفتىرىا ي(الضميرلمايػكحى،(2)شيءكاحد"يككفالمرادهكالمجمكع،ألفمجمكعالسكرالعشرة
ًمٍثًمهً} أم:يككفكؿكاحدمثؿالقرآففيالببلغةكالغرضإلزامهـ،كالػدليؿ{قيٍؿفىٍأتيكاًبعىٍشًرسيكىرو

عمػػىأنػػهمعجػػزمػػفعنػػداهللكالعجػػزعػػفاإلتيػػافبمثػػؿالكػػؿكالػػبعضأعػػـمػػفأفيكػػكفعشػػر
مػػعأفسػػكرةالبقػػرةمتػػأخرةفػػيالنػػزكؿعػػفهػػكد،كاألصػػحأفسػػكرأكسػػكرةكاحػػدةدليػػؿعمػػيهـ

ػػامتػػأخرةفتحػداهـأكالنبعشػػرسػػكرثػـعجػػزكافتحػػداهـبسػكرةكاحػػدة كيقػػكؿاإلمػػاـ،(3)يػكنسأيضن
اغيػػػر ٌنمػػػاكقػػػعالتحػػػٌدمههنػػػابػػػنظـعجيػػػببػػػديع،تضػػػٌمفمعنػػػىصػػػحيحن ػػػا:"كا  فػػػيهػػػذاأيضن

هكذكقهكبػدٌكأحكامػهشػعرناكسػحرنا،كاليكػكفكػذلؾ،متناقضكالهزؿ،فيسٌميهالفصحاءلطيب
دُٮاَِِبَِؽيٍر٦َِس٤ِْه٫َِ}كنظػائر :

ْ
يهةٍتَ،كقكلػه:}[34:انلضه٥]َ{٤ََْٚيد َرَ ْٛ ْْشِهَُقهَٮٍر٦َِس٤ِْه٦َُِ٫ َٕ ِ دُٮاَث

ْ
َ{َٚهد

٨ََّ}كقكله:[٬:13ٮد] نُْفََواْْلِ ِخَاْْلِ َٕ [88:اْلرساء]َ{٣َه٨َِِاِْصَذ٧َ
(4).

 التقرير: -

ََِظَضةٌبَََوَبحْ٪َُ٭٧َة}يأتيلمتقريركفيمثمهقكؿالحؽسبحانه: َؿاِ َََوََعَ ْٔ
َ
ُٚٮنَََرَِصةٌلََاْْل ْٕؿِ ََي

َ ْوَعةَبَََو٩َةَدْواَبِِكي٧َة٥٬ََُْلُُكًّ
َ
٪ٍّحََِأ نََْاْْلَ

َ
٤َيُْؾ٥َََْقاَلمٌََأ هٮنََََو٬ُه٥ََْيَهْؽُػ٤ُٮ٬َةَل٥ََََْٔ ُٕ ٧َ ُْ هؿا ]َ{َي َ:أْل

ميكهالىػػػـٍ}":قكلػػػهيفػػػ،يقػػػكؿاإلمػػػاـأفالٌضػػػمير[46 أصػػػحاب[عمػػػىعائػػػد{ييىٍطمىعيػػػكفىكىهيػػػـٍيىػػػٍدخي
كأفٌبسيماهـ،كبلٌنعرؼهاشـ،بنييعنياألعراؼ،نحف:عنهاهللرضيعميٌاألعراؼ،كقاؿ

الػػٌدخكؿقبػػؿالجٌنػػةأصػػحابإطػػبلؽكيجػػكزالجٌنػػة،أصػػحاب[عمػػىعائػػديتأكيػػؿعمػػىالٌضػػمير
.(5)فيها"

 :الجمعوضع المفرد موضع 
َههُؾوا}:ًمػػفشػػكاهدكضػػعالمفػػردمكضػػعالجمػػع،قكلػػهسػػبحانه ََُِدون٦ََِِهه٨َََْواَّتٍّ َآلَِ٭ههحًََاللٍّ

ًـّا،َلَُ٭٥ََِِْل١َُٮ٩ُٮا ََِٔ ُؿونَََلَُكٍّ ُٛ ٤َيِْ٭٥َََْوَيُؾٮ٩ُٮنَََثَِِٕجةَددِِ٭٥َََْقَيْؾ أََ ؽًّ فػي،ف[82َ،81َ:مؿي٥]َ{ًَِ
                                                           

(2/97جالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)عبدالقاهرالجرجاني،درج(1)
(17/324جالرازم،مفاتيحالغيبأكالتفسيرالكبير)(2) 
(2/166جينظر:اإليجي،جامعالبياففيتفسيرالقرآف)(3)

(1/121جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4) 
(1/655ج)المصدرالسابؽ(5)
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يكػكف جمػع،ثػـجػاءالخبػرعنػهمفػردنااآليةالثانيةجاءاسـي ،{ضػدِّا}العائػدعمػىاآللهػةضػميرى
ػػد قمػػت: ـىكحَّ السػػياؽ،يقػكؿالزمخشػػرم:"فػإفقمػػت:ًلػ عػدكالنعػػف"أضػدادنا"التػػييقتضػيهاظػػاهري

ػػدتكحيػػدقكلػػه ػػػفسػػكاهـ( التفػػاؽكممػػتهـ،كأنهػػػـ-كحَّ عميػػهالصػػػبلةكالسػػبلـ:)كهػػـيػػدهعمػػىمى
َ}،كفيمثمهايقػكؿالحػؽسػبحانه:(1)امّْهـكتكافقهـ"كشيءكاحدلفىٍرطتض ُٙ ه َُ ُقَََيْ يََؾةُدَا٣ْهََبْ

٬ََتَبَِك٧َِْٕ َََّلَ ُ ٤َيِْ٭٥ََْٝةُمٮاََولَْٮََمةَءَاللٍّ َٔ َ٥ََ٤ ّْ
َ
ةَءَلَُ٭٥ََْمَنْٮاَػِي٫َِِإَوَذاَأ ًَ

َ
ثَْىةر٥ْ٬ََُُُك٧ٍَّةَأ

َ
ثَْىةر٥ِْ٬َِخ

َ
ِ٭٥ََْوخ

ءٍَ َََشْ ِ
َُكّ َََعَ َ َاللٍّ {إٌنمػاكٌحػدالسػمعاكتفػاءيقكؿاإلماـ:"[20َ:ابلٞؿة]َ{َِٝؽيؿٌََإِنٍّ ـٍ ًبسىٍمًعًه }لىذىهىبى

رْصةنِ٭هههةبجمػػػعالمضػػػاؼإليػػػهمػػػفجمػػػعالمضػػػاؼ،أكأرادالجػػػنس،كقكلػػػه:}
َ
َََعَأ ُٟ َ{َوال٤٧ََْههه

ّٝح] ْٮراِتَا٣ّجِكةءَِ}َ:وٝٮَلَ[17:اْلة َٔ َ٭ُؿواَََعَ ْْ ِي٨ََل٥َََْي ٢َِاَّلٍّ ْٛ ِ ُّ وَِا٣
َ
كفػيقكلػه.(2)"[31:انلٮر]َ{أ

َا١ِْ٣َذةِبَ}سػبحانه: مَّ
ُ
َأ َا١ِْ٣َذةَب٦َِ٪٫َُْآيَةٌتَُُم٧َ١َْةٌت٨٬ٍَُّ َٟ ٤َيْ َٔ َلَ ـَ ْ٩

َ
ِيَخ ،[7َ:آل٧َٔهؿان]َ{٬َُٮَاَّلٍّ
اٍلًكتػاًب{كلػـيقػؿ:أٌمهػاتالكتػاب ألٌنػهاعتبػرالمعنػىيكضحاإلمػاـبقكلػه:" أيُـّ ٌنمػاقػاؿ:}هيػفَّ كا 

ـٌكٌحد،كقريػبمنػهقكلػه: ٫َُآيَهحًَ}كهكاألصؿ،فجعؿاآلياتشيئناكاحدناث ٍّ٦
ُ
٤َْ٪ةَاِب٨َََْمْؿَي٥َََوأ َٕ َ{وََص

"[50:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]
ؼِي٧ُٮا}مفالجمعإلىالكاحد،كقكلػهتعػالى:ك،(3)

َ
اَلةََالََوأ ِهَىٍّ َ{ال٧ُْهْؤ٦ِ٪نِيََََوبَّْشِ

هٮا٦َِ٪َْ٭هةَ}:سػبحانهكقدسبؽحكمته.كمفنظائر قكؿبعضهـفيقكله[87َ:يٮنف] ُُ ٤َُْٝ٪ةَا٬ْجِ
٩ُٮنََ ـَ ٤َيِْ٭٥ََْواَل٥ْ٬ََََُيْ َٔ ٬ََُؽاَيََٚاَلََػٮٌْ َ َٓ ِ ٬ًَُؽىََػ٨ْ٧ََدَج دِحَ٪ٍُّؾ٦َِ٥ّْ ِ

ْ
ةَيَأ ةََٚإ٦ٍِّ ًٕ [38َ:ابلٞؿة]َ{ََجِي

إمػػايػػأتينكـمنػػيهػػدل{،كلػػـيقػػؿيمنػػا[مػػعأنػػهلمجمػػعأكفا{ثػػـقػػاؿ:}}قمنػػااهبطػػكامنهػػاجميعنػػ
لمكاحػػػػدالمعظػػػػـنفسػػػػهكحكمتػػػػهالمناسػػػػبةلمكاقػػػػعفالهػػػػدلاليكػػػػكفإالمػػػػفاهللفناسػػػػبالخػػػػاص

-كفيهػذ اآليػةالتفػاتألنػهانتقػؿمػفالضػميرالمكضػكعلمجمػعأكالمعظػـنفسػه،(4)لمخاص
فيقكله:"مني"كحكمههذااالنتقػاؿهنػا-إلىالضميرالخاصبالمتكمـالمفرد{قمنا}قكله:في

أفالهػػدلاليكػػكفإالمنػػهكحػػد تعػػالىفناسػػبالضػػميرالخػػاصككنػػهالهػػادمإالهػػكتعػػالى
كفػيقكلػه.(5)فأعطىالخاصالذماليشاركهفيهغيػر الضػميرالخػاصالػذماليحتمػؿغيػر 

ٮلُٮَنََواَلَُصُ٪ًجةَإَِ}سػبحانه: ُٞ ٧َُ٤ْٕٮا٦ََةََت ََت نُْذ٥َُْقََكَرىََظتٍّ
َ
اَلةَََوخ َؿُبٮاَالىٍّ ْٞ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَاَلََت َ٭ةَاَّلٍّ يَّ

َ
َيَةَخ الٍّ

ْ٘تَِك٤ُٮَا ََت كيبيفاإلماـأفهناؾألفاظناتصحأفتككفلئلفراد،[43َ:ا٣جكةء]َ{ََعثِؿِيََقبِي٢ٍََظتٍّ
نيبان{أم:كالمجنفيكضح:"كلمجمع االسػـ،يقػاؿ:)الجنػب(كاحػدكجمػعإذاكػافنعتنػك،يفبػ}كىالجي

                                                           
(2/523جالزمخشرم،الكشاؼ)(1) 
(1/118جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)
(1/379ج)المصدرالسابؽ(3)
القرآف)ينظر:(4) (3/335جالزركشي،البرهاففيعمـك
القرآف1/321(ينظر:أبكحيافالتكحيدم،البحرالمحيط)ج5)  (3/335ج)(كالزركشي،البرهاففيعمـك



36 
 

فأقمتهمقاـاالسـثٌنيتكجمعت ٌنمااستثنى)عابرم،رجؿجنب،كامرأةجنب،كقكـجنب،كا  كا 
اغيػر ،كقيػؿ:هػكأفاليصػؿإلػىالمػاءإاٌلسبيؿ(لمٌضركرة،قػاؿإبػراهيـ:هػكأفاليجػدطريقنػ

.(1)"يتيٌمـكيدخؿبهف
ََِوبِةِْلَٮِْمَاْْلِػهؿََِو٦َهة٬َُه٥َْ:}الحؽسبحانهقكؿيبيفاإلماـ ٮُلَآ٦َ٪ٍّةَثِةللٍّ ُٞ َو٨َ٦َِانلٍّةِس٨ْ٦ََََي

الٌناًس{نزلتفيالمنافقيف:عبداهللبػفأبػٌيبػفسػمكؿكجػٌد":بقكله[8َ:ابلٞؿة]َ{ث٧ُِْؤ٦ِ٪نِيََ ًمفى }كى
بفقيسكمعتبابػفقشػيركمػفتػابعهـ،كسػٌمياإلنػسإنسنػالظهػكرهـ،كهػـضػٌدالجػٌف،كأنسػت
ٌنماكٌحدالفعؿفيأكؿاآليةكجمعالضميرفيآخرهػا ألٌف)مػف( السر،بغيرمدإذاأظهرته،كا 

إلبهامهيصمحأفيككفاسمالممذٌكركالمؤٌنثكاالثنيفكالجماعة،يعدؿتارةلفظهلفظالكحداف،ك
٧َْٕهه٢َْوههةِْلةًَ}إلػػىالمفػػظكتػػارةإلػػىالمعنػػى،كقكلػػه: ََِورَُقههٮَِلََِوَت َلِلّ ُ٪ههْخ٦َِهه٪ُْؾ٨ٍّ ْٞ َ{َو٦َهه٨ََْي

ـاب] ََػ٪َةَدد٫َُْال٧َْاَلن١َُِحََو٬َُٮََٝةن٥ٌَِيَُ}:كفيقكؿالحؽسبحانه.(2)"[31:اْلظ َ َاللٍّ نٍّ
َ
َِػَال٧ِْْعَؿاِبَأ َىّلِ

هةِْلنِيََ َِوََقّيًِؽاَوََظُىٮًراََو٩َبِيًّة٨َ٦ََِالىٍّ ًٝةَثَِؾ٧َِ٤ٍح٨َ٦ََِاللٍّ َُكَبَِيْعَ َُمَىّؽِ [39َ:آل٧َٔهؿان]َ{يُبَّْشِ
ػػػةو}يقػػػكؿاإلمػػػاـ: الٌسػػػبلـعميػػػهيحيػػػىاخػػػتصكحػػػيأكاإلنجيػػػؿ،أكالٌسػػػبلـ،عميػػػهعيسػػػى{ًبكىًممى

،فقكلػػػهسػػػبحانه}بكممػػػةمػػػفاهلل{معنػػػا كتػػػاباهلل(3)نفسػػػه"قبػػػؿمػػػفأكأبيػػػهقبػػػؿمػػػفبتصػػػديقه
امصػػدقناإلنجيػػؿكمػػاذكػػراإلمػػاـ،فكضػػعالمفػػردمكضػػعالجمػػع،كيؤيػػدالزمخشػػرمهػػذابقكلػػه:"

.(4)"كممةالكتابكسمى.منهبكتابمؤمننااهلل،مفبكممة

 :وضع الجمع موضع المفرد
ِي٣َََ٨َِِٕجةدِي٢ََََُْٝ}سبحانه:المفردإلىالجمع،نحكقكلهالعدكؿعف اَلةَََيُِٞي٧ُٮاَآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ َالىٍّ

ٮا ُٞ ةََوُي٪ِْٛ اََرزَْؼَ٪ة٥٬ََُِْم٧ٍّ اَلنِيَحًََرِسًّ َٔ نَََْؼج٨٦ََِِ٢َََْْو
َ
ِتَََأ

ْ
ٌََٓاَلََيَٮْمٌََيَأ عىدىؿَ[31َ:إثؿا٬ي٥]َ{ِػاَلٌلَََواَلََػِي٫َََِبيْ

كجػػهإيثػػارالجٍمػػعفػػيإبػػراهيـعػػفالمفػػرد"خي عمػػىعميػػهالسػػبلـمػػة"إلػػىالجمػػع"ًخػػبلؿ"،كلعػػؿَّ
َ٭ةَيَة}كمافيقكلهسبحانه:المفرد يَّ

َ
ِي٨َََخ ٮاَآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ ُٞ ِْٛ٩

َ
ةَخ نَََْؼج٨٦ََِِ٢َََْْرزَْؼَ٪ةُؽ٥ََِْم٧ٍّ

َ
ِتَََأ

ْ
ٌََٓاَلََيَٮْمٌََيَأ ََبيْ

حٌَََواَلََُػ٤ٍّحٌَََواَلََػِي٫َِ َٔ ة َٛ ةل٧ُِٮن٥٬َََََُُُؿونَََوا٣ََْكَََِٚم ٍّْ ػالػـيػذكرشػفاعةفػي[254َ:ابلٞهؿة]َ{ا٣ أنَّػهلىمَّ
مايشابهها،أكيػرتبطبهػا-كماذكرتفيالبقرة-إبراهيـ الخمة،ككؿّْ نفيى ذكرالجمعليتناكؿى

كيؤيدهذاقػكؿاأللكسػيفػي،كالشفاعةكغيرها،كاليغيبعنَّامابيفالخمةكالشفاعةًمفارتباط
                                                           

(1/491جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
(109-1/108)جالمصدرالسابؽ(2)
(1/394ج)المصدرنفسه(3)
(1/360جالزمخشرم،الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)(4)



37 
 

ينتفػعبػهبػأفيشػفعال :"المرادكاحدهكهكنفيأفيككفهنػاؾخميػؿه مقصكدباإلفرادأكالجمعبأفَّ
مايشابهها،أكيتعمَّؽبها،نفيعبارةاأللكسي،كفي(1)لهأكيسامحهبمايفتدمبه" الخمة،ككؿَّ
ؿهكىالىًفيػػهًبىٍيػػعهالىيػػذكراإلمػػاـأف:"}كالشػػفاعةأكالمسػػامحة، .كمنػػه(2){كالخػػبلؿشػػفاعة"ًخػػبلى

َ}:قكؿالحؽسبحانه َٟ ِ و٣َه
ُ
ْنَيُْؾ٠ََؿَػِيَ٭ةَاْق٫ُ٧َُوََقَعَِػََػَؿاثَِ٭ةَأ

َ
َِأ ََمَكةِصَؽَاللٍّ َٓ ٪َ٦ََ٨ْ ٥َُ٤َِم٧ٍّ ّْ

َ
َو٨ْ٦ََأ

ٌيََولَُ٭٥َِْػَاْْلػَِ ـْ نَْيةَِػ ََػةنِِٛنَيَلَُ٭٥َِْػَالَّ ْنَيَْؽُػ٤ُٮ٬َةَإاِلٍّ
َ
هي٦ٌََ٥ةَََكَنَلَُ٭٥َْأ ِْ َٔ هَؾاٌبَ َٔ َ:ابلٞهؿة]َ{َؿةَِ

ٌنمػػاكٌحػػدالفعػػؿب،يقػػكؿاإلمػػاـ:"[114 {لمػػاسػػبؽالقػػكؿفػػيمثمػػهكا  ،(3)")مػػف(،كقػػاؿ:}أيكلئًػػؾى
َ٭ةَيَة}:قكلػهسػبحانهمفخطابالكاحدإلىخطابالجمع:ك يَّ

َ
ُذ٥ََُإَِذاَانلٍِّبَََّخ ْٞ ٍّ٤ ٮ٨٬ٍََُّا٣ّجَِكةءَََََ ُٞ ِ٤ّ َُ ََػ

دِِ٭٨ٍَّ لمجميع،الفعؿجعؿثـكسمـ،عميهاهللصمىالنبيخطابىابتدأ،"إذ(4)[1َ:ا٣ُالق]َ{٣ِِٕؽٍّ
،نبيهاهللأمركافإذ هػكبػهكالمػرادبالخطػابييٍفػرىدلمرجػؿيقػاؿكمػاأمتػه،لجميػعمنػهأمرنابأمرو

خكطبماالجمع ألفإلىالتكحيدمفالجكابرجعإنما،(5)كقبيمته"عشيرتهأكأتباعهكجماعة
األكلػى،المخاطبػةفػيأمتػهمػفبػهفػاكتفىأمتػه،بػهخكطبػتفقدكسٌمـعميهاهللصٌمىالنبيٌبه
َ٭ةَية}:تعالىقكلههذاكمثؿالثانية،المخاطبةفيالمعنىأظهرثـ يَّ

َ
هُذ٥ََُإِذاَانلٍّهِبَََّخ ْٞ ٍّ٤ َا٣ّجِكهةءَََََ

ٮ٨٬ٍَُّ ُٞ ِ٤ّ َُ دِِ٭٨ٍَََّػ {٣ِِٕؽٍّ
َلَُ٭ه٥َْرِزًْٝهة٦َِه٨ََ}كفيقكلػهسػبحانه:.(6) ُٟ ٦ََِةَاَلََي٤٧ِْه ُْٕجُؽوَن٨ْ٦ََُِدوِنَاللٍّ َوَي

ٮنََ ُٕ ي ُِ رِْضََمحًْبةََواَلَيَْكَذ
َ
٧َةَواِتََواْْل أفالحؽكحػدالفعؿ}يممػؾ{،يبيفاإلماـ[73َ:انلع٢]َ{الكٍّ

ػػٍيئنا{:مصػػدرنصػػببالممػػؾ.ك}ًرٍزقنػػيسػػتطيعكف{بقكلػػه:"كجمػػع} نمػػاكا ،ا{اسػػـنصػػببػػالرزؽ}شى
}كىال:"كقكلػػهيقػػكؿالفػػراء:،(7)"كٌحػػدالفعػػؿفػػيأكؿاآليػػة،كجمػػعفػػيآخرهػػاإلبهػػاـ}مػػا{كالػػذم

} {الكبلـأكؿًفيكقاؿيىٍستىًطيعيكفى ذىًلؾى}يىٍمًمؾي ػديىعبػدكف،التػيآللهػتـجمػع(مػا)أفَّكى {فكيحّْ }يىٍمًمػؾي
مىى معكتكحيدها،(ما)لفظعى مىى(يىٍستىًطيعيكفى)ًفيكجي .(8)المعنى"عى

                                                           
(.13/22جاأللكسي،ركحالمعاني)(1) 
(2/164جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)
(1/229)جالمصدرالسابؽ(3)
القرآف)(4) (3/334جينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك

(12/298جالطبرم،جامعالبيافتشاكر)(5) 
(1/100جينظر:ابفالجكزم،زادالمسيرفيعمـالتفسير)(6)
(2/191جاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)عبدالق(7)
(2/110جالفراء،معانيالقرآف)(8)
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 :وضع المفرد موضع المثنى

٤َْ٪ة}سػبحانه:قكلػهالمفػردإلىالمثنىًمفشكاهدعدكؿعف ُٞ هُؽو٬ٌََََّؾاَإِنٍََّآَدمََُيَةََػ ََََٟٔ َلَه
ََٟ وِْص ـَ ِ كًمػفشػكاهدالعػدكؿعػفالتثنيػةإلػىَ[117َ:َه٫]َ{َٚتَْنهَ ََاْْلَ٪ٍّهح٨٦ََََََُِِيْؿَِص٪٧َ١ٍُّةََٚاَلَََول

تَِية}:سبحانهاإلفرادكذلؾقكله
ْ
ْٮنََََٚأ َٔ ٮاَلََِْٚؿ ُٞ ةل٧َِنيََََرّبََِرَُقٮُلََإ٩ٍِّةََػ َٕ ،حيػث[16َ:النٕؿاء]َ{َا٣ْ

ظػاهرالسػياؽيقتضػيتثنيتىهػا كيػذكراإلمػاـعبػد{،فقػكالىإنَّػا}كردٍتلفظةي"رسكؿ"مفردةن،مػعأفَّ
ََإِذَْ}:مفردفػيقػكؿالحػؽإلىالثنىالجرجانيااللتفاتمفالمالقاهر َِيةنَََِيَذ٤َ ٍّ ّٞ ٨ََِال٧َُْذ٤َ َاِْل٧َِنئَََِ
َِ٨ َٔ ٧َةلَََِو {،كيجكزأفيككفكاحدنا"[17َ:ق]َ{َِٕٝيؽٌََالّنِ اٍلعالىًميفى رىبّْ كقكؿمكسى:}ًإٌنارىسيكؿي

اكتفيبهعفصاحبه،أم:قعيداف،كقكله:

إفرادهاهنا،كتثنيتهػافػيًسػياؽآخػر:أما تَِيةهََُ}سرّْ
ْ
ٮاَلَََٚأ ُٞ َََٟرَُقٮاَلََإ٩ٍِّةََػ ِ رِْق٢َََْرّب

َ
َ٪ةََٚأ َٕ ٦ََ

انِي٢َََثَِ َ بُْ٭٥َََْواَلََإرِْسَ ّؾِ َٕ ٨٦َََََِْٟثِآيَحٍََِصبَْ٪ةكََََٝؽََُْت ِ اَلمَََُرّب َََوالكٍّ ٨٦ََََََََِٓعَ َج كقػد[47َ:٫َ]َ{الُْ٭َؽىَاتٍّ
لفظػة"رسػكؿ"مػفاأللفػاظأكاألكصػاؼالمشػتركة  المفسّْريفعفهذاالتسػاؤؿبػأفَّ أجاببعضي
المتحمَّػؿحيننػاآخػر،فهػيبػالمعنى القػكؿحيننػا،كالرسػالةىأكالقػكؿى ػؿى أكمتحمّْ فهيتعنيالمرسىؿى

ثينيّْػػػتفػػػياألكلػػػى ألنَّهمػػػااألكؿفػػػيسػػػ َـّ كرةطػػػه،كبػػػالمعنىالثػػػانيفػػػيسػػػكرةالشػػػعراء،كًمػػػفثىػػػ
مػػػفاآليتػػػيف،لكػػػف(2)رسػػػكالف،كأفػػػردٍتفػػػيالثانيػػػة ألنَّهػػػارسػػػالةكاحػػػدة لفظػػػة"رسػػػكؿ"فػػػيكػػػؿ 

فرادهافػيآيػةالشػعراء،فإنَّػه الكريمتيفالتعنيسكلالشخصالمرسؿ،أماتثنيتهافيآيةطهكا 
مػفاآليتػيفالكػريمتيفقػد مفالسكرتيفعنهفياألخرل،فكؿّّ يرجعإلىاختبلؼالسّْياؽفيكؿ 

هػذااإلعػبلفقػدكردفػيسيبقتفيسياقهابإعبلفالخٍكؼمػفبطػشفرعػكفك طغيانػه،غيػرأفَّ
َـّجػػػاءتلفظػػػة-عميهمػػػاالسػػػبلـ-مكسػػػىكهػػػاركف-سػػػكرةطػػػهعمػػػىلسػػػافالرسػػػكليف كًمػػػفثىػػػ

ػٍكؼمػفنفسػيهمامعنػا هكمنػ."رسكؿ"ميثنَّا لبعثالطمأنينةكالثّْقةفػيقمبيهمػا،كاقػتبلعجػذكرالخى
اقكله ُؽو٬ٌََََّؾاَإِنٍََّآَدمََُيَة٤ََُْٝ٪ة}:سبحانهأيضن ََََٟٔ َ َََٟل وِْص ـَ ِ ٪ٍّح٨٦ََََََُِِيْؿَِص٪٧َ١ٍُّةََٚاَلَََول َ:٫َ]َ{َٚتَْنَ ََاْْلَ

عميػه-ففيالعػدكؿإسػناديفٍعػؿالشػقاءإلػىالضػميرالمفػردفػي"فتشػقى"العائػدعمػىآدـَ[117
السياؽفي"يخرجنكما"،-السبلـ مفضففيعفإسناد إلىضميًرالتثنيةالذميقتضيهظاهري

                                                           
(2/588جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
(،الفيػػركزآبػػادل،بصػػائرذكمالتمييػػز140ينظػػر:الكرمػػانيتػػاجالقػػراء،أسػػرارالتكػػرارفػػيالقػػرآف)ص(2)
(70-3/69ج)

ــــــــــ مــــــــــابِ  نحــــــــــنُ   بمــــــــــا   دنا وأنــــــــــتَ عْن
 

ــــــــــــ  ــــــــــــرّأيُ  راضٍ  دكَ عْن ــــــــــــف وال  (1)"مختم
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-كهكقيّْـأهمػهكأميػرهـ-شقاءالرجؿ فػيضػمفسػعادتهسػعادتهـ،فػاختصَّ شػقاءىهـ،كمػاأفَّ
الكػػبلـبإسػػناد إليػػهدكنهػػا،مػػعالمحافظػػةعمػػىرعايػػةالفاصػػمة،قػػاؿالفػػرَّاء:"كلػػـيقػػؿ:"فتشػػقيىا" 

آدـهػكالمخاطىػب،كفػػيفعمػهاكتفػػاءهًمػففعػػؿالمػرأة المػ،كألفَّ رادبالشػػقاءالتعػبفػػيالثػػاني:أفَّ
ةدـهػػكالمخاطىػػب،كهػػػكفػػكلػػـيقػػؿ:"فتشػػقيىا" ،(1)طىمىػػبالقيػػكت،كذلػػؾعمػػىالرجػػؿدكفالمػػرأة"

الىمَّاكافهكالكادَّعميها،كالكاسبلها،كافبالشقاءأخٌص .المقصكد،كأيضن كًمفذلؾيعمػـأفَّ
النفقةالتيتجبلممرأةعمىزٍكجهاهذ األربعػة:الطعػاـكالشػراب، نفقةالزكجةعمىالزكج،كأفَّ

ػاقكلػههكمنػ،(2)كالكسكةكالمسكف" ٤َْ٪ة} :سػبحانهأيضن َٕ ٫َََُمْؿَي٥َََاب٨َََْوََص ٍّ٦
ُ
ََربْهَٮ ٍََإَِِلَََوآَويَْ٪ة٧َ٬ُةَآيَحًَََوأ

 . [50َ:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]َ{َو٦َِٕنيٍََََٝؿارٍَََذاتَِ

  : وضع المثنى موضع المفرد
ِصبْتََ٪ةََٝةلُٮا}:سػبحانهاالنتقاؿمفخطابالكاحدلخطاباالثنيف،كقكلػه

َ
هةَِِل٤ََِْٛذَ٪هةَأ ََع٧ٍّ

٤َي٫ََِْوََصْؽ٩َة رِْضََِػََا١ِْ٣َْبَِيةء٧َ١َُ٣ََُةََودَُؾٮنَََآثَةَء٩َةََٔ
َ
،[78َ:يهٮنف]َ{َث٧ُِهْؤ٦ِ٪نِي٧َ١َُ٣َََةَََن٨َََُْو٦َةَاْْل

يريػدالنهػر منهمػا:،فقػاؿ[22َ:الهؿْح٨]َ{َوال٧َْؿَْصهةنََُال٤َّْؤلُهؤ٦ََُِ٪ُْ٭٧َةَََيُْؿجَُ}:سػبحانهقكلػهمػهمثك
نمايخرج سػبحانه:كنظيػر قكلػه،مػفأحػدهما،كهػكالبحػردكفالنهػرالمؤلؤكالمرجػافكالبحر،كا 

ُؽ٤ُٮنَََُكٍَََّو٨٦َِْ}
ْ
ؿِيًّةََْل٧ًْةَدَأ ،كحممكاعمىهذاقكؿ[12َ:ٚةَؿ]َ{د٤َْبَُكٮَنَ٭ةَِظ٤َْيحًَََوتَْكذَْؼؿُِصٮنَََََ

َِلََلَْٮاَلَََوَٝةلُٮا} الحؽسػبحانه: ـّ ْؿآن٬ََََُؾا٩َُ ُٞ ََا٣ْ هْؿَيتَنْي٨٦َََََِِرَُص٢ٍََََعَ َٞ هي ٍََا٣ْ ِْ ـػهؿ ]َ{ََٔ ،َ[31َ:ال
ا،كلمػالػـيمكػفجميعنػظاهرالمفظيقتضيأفيكػكفمػفمكػةكالطػائؼ":أبكعميالفارس يقكؿ

،كفػيهػػذايبػيفاإلمػػاـ:"(3)"أفيكػكفمنهمػا،دؿالمعنػػىعمػىتقػػدير:رجػؿمػػفإحػدلالقػػريتيف
الثقفػٌيمسػعكدأبػيعمػىأكبمكػةعمػيٌالقرآفهذاأنزؿلكال:قاؿحيثالمغيرةبفالكليدفينزؿ

٣َِْٞية} :كذلؾقكلهسػبحانه،ك(4)"بالطائؼ
َ
هةرٍََُكٍَََّصَ٭٪٥ٍَََِّػََخ ٍّٛ ٪ِيهؽ٠ٍَََ ،هػكمػفبػابَ[24َ:ق]َ{َٔ

مىػػؾ :كقيػػؿلمممكػػيف،أمػػر{أىٍلًقيػػا}"،يقػػكؿاإلمػػاـ:خطػػابالكاحػػدبمفػػظالتثنيػػة،كالمخاطػػبهنػػاالمى
ًنيػدوكىفٌػاروكيػؿَّ}خفيفػة،بنكفألقيف:أمكاحد،لممؾ فػيالمثنػىكصػيغة،(5")كقرينػهإٌيػا كميهمػا{عى

                                                           
(.2/19جالفراء،معانيالقرآف)(1)
(كتفسيرأبيالسعكد2/555،556ج(،كيينظر:الزمخشرم،الكشاؼ)11/168جينظرتفسيرالقرطبي)(2)
(.6/184ج(،أبكحيافاألندلسي،البحرالمحيط)6/45)ج
القرآف)(3) (3/334جالزركشي،البرهاففيعمـك
(2/556جالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(عبدالقاهر(4

(2/589ج)المصدرالسابؽ(5)
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تككفأفكيجكز،كالشهيدلمسائؽالخطابفيككفأصمهافيمستعممةتككفأفتجكزألقيا:قكله
عمػػػىجرينػػػاالمثنػػػىبصػػػيغةكخكطػػػببجهػػػنـالمككػػػؿالممػػػؾكهػػػكالكاحػػػدخطػػػابفػػػيمسػػػتعممة

مشهكرةكهيرفيقاف،السائريرافؽأففيهـيكثرألنهـألسنتهـعمىجرتالخطابفيتهـطريق
 . (1)كياصاحبيخميمي،يا:كقكلهـ.ومنزل حبيب ذكرى من قفا نبك:القيسامرؤكقكؿ

 وضع المثنى موضع الجمع:
:سػػبحانهقكلػػهذلػػؾمػػفالجمػػعمكضػػعالمثنػػىكضػػعالجمػػع،كالمػػرادالتثنيػػةلفػػظإطػبلؽ

{ٍَّ٥ ََُِٓ َتنْيََِابْلََاَََارِْص ٤ِْت٠َََؿٍّ َٞ ََََٟي٪ْ ًٌَََو٬ُٮََََػةِقبًةَابْلََاََُإَِِلْ :أم{كرتيف:}قاؿ،[4َ:ا٤٧٣ٟ]َ{َظِك
ففإنػهكػرة،بعدكرة ييٍحسىػريالالبصػرألفكػرَّات كالمعنػىجمػع،فهػكالتثنيػة،لفػظلفظػهكػافكا 
،(2)"التكػرارمراتػبأكؿألنػهأكثػر المعنػىهػذافيالمثنىاستعماؿ:"يقكؿاأللكسي.بالجمعإال

ةرُِقَ}:تعالىقكلهالقبيؿهذ كمف ةرَِٝحَََُوالكٍّ ٮاََوالكٍّ ُٕ َُ يِْؽَيُ٭٧َةََٚةْؼ
َ
اءًََخ ـَ ٩َََ٨٦ََََِِؾةاًل٠ََََكَجةَث٧َِةََص َاللٍّ

َُ ـٌَََواللٍّ ـِي :سػبحانهقكلػههػذاكنظيراأليماف،هناكالمرادجمع،األيدم[38َ:ا٧٣ةاؽة]َ{َظ١ِي٥ٌَََٔ
ٮ٥٬ََُِْإَونَْ} ُٔ ٮُك٥ََْاَلََالُْ٭َؽىَإَِِلََدَْؽ ُٕ ٤َيُْؾ٥َََْقَٮاءٌََيَتٍّجِ ْٮُت٧ُٮ٥٬َََُْٔ َٔ َد

َ
مََْأ

َ
نْهُذ٥ََْأ

َ
هؿا ]َ{َوهة٦ُِذٮنَََخ َ:أْل

العػػذاب،يػػدفعالكػػؿإذالنفػػع عػػدـفػػيعمػػيكـسػػكاءاألمػػراف:أم،{عمػػيكـسػػكاء:}قػػاؿ،[193
ألنػهالمثنػى عػفبػهاإلخبػاركصػح،(األمػراف)تقػدير محػذكؼمبتػدأخبػر{سػكاء}فػػ.يخففهكال

ػامنػك،(3)األصؿفيمصدر َْْٕشَََيَة}:سػبحانهقكلػههأيضن ٦َََِّ٨ نِْفََاْْلِ ُْٕذ٥ََْإِنَََِواْْلِ َُ نََْاْقَذ
َ
ُؾواَأ ُٛ ََت٪ْ

ههةر٦ََِِهه٨َْ َُ ْؼ
َ
هه٧َةَواتََِأ رِْضََالكٍّ

َ
ههُؾواََواْْل ُٛ ههُؾونَََاَلَََٚةنْ ُٛ َََت٪ْ ةنٍََإاِلٍّ َُ كيشػػير،[33َ:الههؿْح٨]َ{بُِكهه٤ْ

الٌسػػفر،فالٌسػػفرسػػفرالقيامػػة،}الثَّقىبلًف{الجػػٌفكاإلنػػس،سػػٌميابػػذلؾلككنهمػػامحمػػكليففػػياإلمػػاـ:
{أفتنفػػذكامنهمػػامػػفلػػه ػػٍمطافو ًإاٌلًبسي كحاممهمػػاأمػػراهللالمنتهػػىبهػػـ،كفحػػكلقكلػػه:}التىٍنفيػػذيكفى

.(4)"سمطاف،ك)السمطاف(:إذفاهلللمفشاءمفأكليائه

 المثنى:  موضع الجمع وضع
رادةالجمعصيغةإطبلؽ وَْظيْ٪َةَ}:سبحانهىالجمع،كقكلهمفاالثنيفإلكالتثنيةكا 

َ
ََإَِِلَََوأ

ِػي٫ََُِمٮَسَ
َ
نَََْوأ

َ
آَأ ٮ٧َ١ُِ٦ْةََتَجٮٍّ َٞ ٤ُٮاَُبُيٮدًةَث٧ِِْا٣َََِ َٕ ؼِي٧ُٮاَِٝج٤َْحًََُبُيٮدَُؾ٥َََْواْص

َ
اَلةََََوأ ََِالىٍّ َ{َال٧ُْْؤ٦ِ٪نِيََََوبَّْشِ

                                                           
(26/311جابفعاشكر،التحريركالتنكير)ينظر:(1)
(7/321ج(األلكسي،ركحالمعاني)(2

(14/31جاأللكسي،ركحالمعاني)ينظر:(3)
(2/609جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4)
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افػػي،كفيػػهانتقػػاؿآخػػرمػفالجمػػعإلػػىالكاحػػدفإنػػهثنػػىثػػـجمػػعثػػـكحػػدتكسػػعن[87َ:يههٮنف]
ـٍكىاٍجعىميكا}كفيقكلهسبحانه:،الكبلـ ةىكىأىًقيميكاًقٍبمىةنبيييكتىكي ػبلى بىشّْػرًالصَّ ػٍؤًمًنيفىكى فيػهانتقػاؿآخػر{اٍلمي

كحكمػػةالتثنيػػةأفمكسػػىفإنػػهثنػػىثػػـجمػػعثػػـكحػػدتكسػػعنافػػيالكػػبلـ،،مػػفالجمػػعإلػػىالكاحػػد
كهاركفهماالمذافيقررافقكاعدالنبكةكيحكمػاففػيالشػريعةفخصػهمابػذلؾثػـخاطػبالجميػع
باتخاذالبيكتقبمةلمعبادةألفالجميعمأمكركفبهاثـقاؿلمكسىكحد :}كبشرالمؤمنيف{ألنه

َََٚكههّجِطََْال٤ٍّيْه٢ََِآ٩َهةءَََِو٦ِه٨ََْ}:حانهسػبقكلػه،كمنػه(1)الرسػكؿالحقيقػيالػذمإليػهالبشػارةكاإلنػذار
َؿاَ َ َْ

َ
َََٟانلٍَّ٭ةرَََِوأ ٤ٍّه َٕ قكلػهبػدليؿطرفػاف،لػهكالنهػار،{أطػراؼ:}"فقػاؿ،[130َ:َه٫]َ{دَهؿَْ ٣َََ

٥َِِٝ}:سبحانه
َ
اَلةََََوأ َؿَفََِالىٍّ ةَانلٍَّ٭ةرََََِ ًٛ :قكلهفيالجمعيككفكعميه [114َ:٬ٮد]َ{ال٤ٍّي٨٦ََِِ٢ََََْوُز٣َ

مػػفالنهػػاركأطػػراؼقكلػػهفػػيفػػالجمع"المثنػػى،عمػػىالجمػػعاسػػـإطػػبلؽمػػف{النهػػاركأطػػراؼ}
ػا،كمنػه(2)"المػبسأمفعندالعربيةفيفيهمتسعكهكالمثنى،عمىالجمعاسـإطبلؽ قكلػهأيضن
ةن٥٬َََََُِْٚإَِذا}:سبحانه َٞ المؤمنػكف{فىًريقػافًهيػـٍفىػًإذا}يقػكؿاإلمػاـ:"،[45َ:انل٢٧]َ{ََيَْذِى٧ُٮنََََٚؿِي

كأكرداإلمػاـأفالفػريقيفهمػا.(3)الٌسػبلـ"عميػهصػالحأمػرفػييختمفكف{يىٍختىًصميكفى}كالكافركف،
المثنػػى،عمػػى(يختصػػماف:)يقػػؿكلػػـ،{يختصػػمكف:}المؤمنػػكفكالكػػافركف،فيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه

َِإَونَْ}:سػبحانهقكلػهكنحػك كثيػر،عػددعمػىالفػريقيفاشػتماؿباعتبػارذلػؾ:قػالكا،{فريقاف}كهك
ذَةنَِ َٛ ِ ةن ْو٤ُِعٮاَاْؼَذذ٤َُٮاَال٧ُْْؤ٦ِ٪نِي٨٦ََََََََِ

َ
اقتتمتا،:يقؿكلـ،{اقتتمكا:}فقاؿ،[9َ:اْلضؿات]َ{ثَحَْ٪ُ٭٧َةََٚأ

ػا،القبيػؿهػذاكمػفطائفتيف،عفالكبلـأفمع دَهةكََََو٬َه٢َْ}:سػبحانهقكلػهأيضن
َ
ََخ

ُ
َإِذََْاْْلَْىه٥َََِنَجهأ

ُروا :بعػدقػاؿكمػاالتثنيػة،عمػى(تسػكرا:)يقػؿكلػـ،{تسػكركا:}فقػاؿ،[21َص]َ{َال٧ِْْعَؿاَبََتََكٮٍّ
ـِعََ} َٛ ََاَلَََٝةلُٮا٦َِ٪ُْ٭٥َََْػ ْٙ َ٪ةََبَغَََػْى٧َةنََََِّتَ ٌُ ْٕ َََب ٍْٕيََََعَ كٌنػىيقكؿاإلماـ:"لكف [22َص]َ{َب

ـٌ،الجمػعمعنػىكجكدالعتبارالجماعةبمفظ ػٍرثًًفػييىٍحكيمػافًًإذٍ:}تعػالىاهللقػاؿكالٌضػ ثػـ{اٍلحى
ٮا:}كحػكاءآلدـكقػاؿ،[78:اْل٩بيةء]َ{مة٬ِِؽي٨َََِْل٧ِ١ُِْ٭٥َََْوُكّ٪ة}:قاؿ ُُ ككػكف،[38:ابلٞؿة]َ{ا٬ِْجِ

ٍصػػػمافً}الميػػػراث،فػػػيفكقهمػػػاكمػػػاكاألختػػػيفاالثنتػػػيف يكػػػكف،كعميػػػه(4)خصػػػماف"نحػػػف:أم{خى
.المحرابتسكراإذ:كالمعنىالمثنى،بهمرادنا{تسكركا}الجمعضمير



                                                           
القرآف)1)  (3/335ج(ينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك

(16/339جابفعاشكر،التحريركالتنكير)(2)
(2/413جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3) 
(2/522ج)المصدرالسابؽ(4)
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 التغميب: الثالث المبحث
سػػبلمهـ،جػػاهميتهـفػػيالعػػربعرفهػػاببلغيػػةظػػاهرةالتغميػػبإف كبلمهػػـفػػيكأجركهػػاكا 

العزيػػزالكتػػابنػػزكؿككػػافاأللفػػاظ،بأقػػؿكالببلغػػةالفصػػاحةمراتػػبأعمػػىليصػػمكاكنثػػر ،شػػعر 
اإلعجػازفيمكانةفريدةالمغكيةالظكاهرمفكغير التغميبفأعطىكبلمهـسنفكعمىبمسانهـ
.المعنكيةكنكتهكأنكاعهأبعاد رصدإلىعمماءالببلغةممادفعالمغكم

االصطالح:و  التغميب في المغة

بيَّػةاأٍلىٍحكىاـًفياآلخرعمىالمٍَّفظىٍيفًأحد"ًإيثىاركهك:الغالبالمفظإيرادلغة التغميب اٍلعىرى
طأىكقىةعبلمدلكليهمابىيفكىافىًإذا ااٍخًتبلى ٍيفًًفيكىمى كىاٍلمٍغرباٍلمشرؽكالمشرقيفكىاألـياأٍلىباأٍلىبىكى

كىعمػػر"بكػػرأبػػيكالعمػػريف
طبلقػػهاآلخػػرعمػػىالمعمػػكميفأحػػدتػػرجيح،"هػػك(1) أم،(2)عميهمػػا"كا 

مجػػرللممختمفػػيفإجػػراءاآلخػػر،عمػػىالمغمػػكبيفأحػػدتػػرجيحكقيػػؿ.غيػػر حكػػـالشػػيء"إعطػػاء
.(3)المتفقيف"

اخػػػتبلط،أكبينهمػػػالتناسػػػبلغيػػػر مػػػاالشػػػيءعمػػػىيغمػػػبأفهػػػك:عرفنػػػاأمػػػاالتغميػػػب
فػػػيكالقمػػريفكالمغػػػرب،المشػػرؽفػػػيكالخػػافقيفكالمغػػػربيفكالمشػػرقيفكاألـ،األبفػػػيكػػاألبكيف
االخػػتبلطكألجػػؿكالمػػركةالصػػفافػػيكالمػػركتيفكعمػػر،بكػػرأبػػيفػػيكالعمػػريفكالقمػػر،الشػػمس
َُ}َ:نحكقكلػهسػبحانهفييعقؿالماعمى(مف)كممةأطمقت ََََٜواللٍّ ٧ََِٚه٪ُْ٭٦َََْ٥هةء٨٦ٍَََََِْداثٍّحٍََُكٍَََّػ٤َ
َََي٧َِْش٨٦ََََْ ٪٫ََََِِعَ ُْ َََي٧َِْش٨٦ََََََْو٦ِ٪ُْ٭٥َََْب َََي٧َِْش٨٦ََََََْو٦ِ٪ُْ٭٥ََْرِْص٤َنْيََََِعَ ٍََََٓعَ ْرَب

َ
ََُٜأ ََََُي٤ُْ َإِنٍََّيََنةء٦َََُةَاللٍّ

ََ ََاللٍّ ءٍََُكََََِّعَ مػفجممػةفػيداخػؿالمػاءفػييعػكـ،يقػكؿاإلمػاـ:"كالػذم[45َ:انلٮر]َ{َِٝؽيؿٌََََشْ
أرجػػؿعمػػىيزحػػؼكالػػذمرجمػػيف،عمػػىيمشػػيمػػفجممػػةفػػيداخمػػةكالطيػػربطنػػه،عمػػىيمشػػي
ٌنماأربع،عمىيمشيمفجممةفيداخؿكثيرة فمػفبػاب.(4)العقػبلء"لتغميبكمنهـمف:قيؿكا 

َِإَوذَْ}:قاؿتعػالى،اإلخراجالعمىمقتضىالظاهربتنزيمهامنزلةأصكلهابكساطةجهةالببلغة
ََََٚكَضُؽواَِْلَدمَََاْقُضُؽواَل٧َْ٤ِاَلن١َِح٤َََُِْٝ٪ة َبََإِث٤ِْحَفََإاِلٍّ

َ
َ[34َ:ابلٞهؿة]َ{ا٣ََْكِٚؿِي٨٦َََِ٨ََََوََكنََََواْقَذ١ََْبَََخ

٤ََِْٔ ٨٦ٍََََِْث٫ََِِلَُ٭٦َََْ٥ة} ٨ََِّاّتَِجةعَََإاِلٍّ ٍّْ حتىإبميسعمىكالمبلئكة[157َ:ا٣جكةء]َ{َيَِٞيً٪ةََؼَذ٤ُٮهَََُو٦َةَا٣
ََُٓاَلََيَههٮْمََ}َكقكلػػهسػػبحانه:،بنػػاءعمػػىالتغميػػبفيهمػػا{إبمػػيسإالفسػػجدكا}اسػػتثني هه َٛ ََواَل٦َََههةٌلَََي٪ْ

                                                           
(2/658جإبراهيـمصطفىكآخركف،المعجـالكسيط)(1)

(63الشريؼالجرجاني،التعريفات)ص(2) 
 (3)( (1/489جالفاركقيالحنفيالتهانكم،كشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
(2/369جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(4)
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َََبُ٪ٮن، َت٨٦َََََْإاِلٍّ
َ
َََخ ٤ْهٍتََاللٍّ َٞ ِ بتقػديرحػذؼالمضػاؼ،كهػكإالَ[89َ-88َ:النهٕؿاء]َ{َقه٤ِي ٍََث

جمػػػعجممػػػةالػػػذمكمػػػنهـالزركشػػػي،.(1)عميػػػهبقػػػرائفالكػػػبلـمنزلػػػةسػػػبلمةمػػػفأتػػػىاهللمػػػدلكالن
حكػـالشػيءإعطػاءبابالتغميببقكلػه:"كحقيقتػهفيكذكر منهكبيفأنكاعه،تفرؽمماصالحة
مجػػرللممختمفػػيفإجػػراءعميهمػػالفظػػةإطػػبلؽأكاآلخػػرعمػػىالمغمػػكبيفأحػػدتػػرجيحكقيػػؿ.غيػػر 

.(2)المتفقيف"

  أنواع التغميب:
 :عمى المؤنث تغميب المذكر

ي٨َِْ}:يقكؿاإلماـفيتفسير كأكصػيناهـ،أمرنػاهـ:"أم[83َ:ابلٞهؿة]َ{إِْظَكهة٩ًةََوبِهةلَْٮاِلَ
الجػكهر،إثمػارالػكالدةأبػكاف،كحقيقػة:كقػكلهـالمؤٌنػثعمػىالمػذٌكرغمٌػبكاألـٌ،األب:كالكالداف

،كيقػكؿالحػؽ(3)الٌسػكء"ضػدٌالتٌثميػر،كالحسػف:كالٌتكليػد،معهػكدةبصػفةمنػهجػزءاستحالةكهك
ػا: ََِٟاْؼُ٪ِتَََمْؿَي٥ََُيَة}سػبحانهأيضن ِ ََََٓواْر٠َِعَََواْقُضِؽيَلَِؿّب ا٠ِِٕني٦ََََ "مػع،[43َ:٧ٔهؿانَآل]َ{َالهؿٍّ

التغميػػػب،سػػػبيؿعمػػػىكالنسػػػاءالرجػػػاؿيشػػػمؿإذأعػػػـالجمػػػعهػػػذاألفالراكعػػػات دكفالػػػراكعيف،
بصػػػبلةمػػػأمكرةإنهػػػاقمنػػػاإفأفضػػػؿبالرجػػػاؿاالقتػػػداءكألفكبعػػػد،قبػػػؿاآليػػػاتأكاخػػػركلمناسػػػبة
ََٓ}:سػبحانه.أمافػيقػكؿالحػؽ(4)الجماعة" ٧ُْفََوََُجِ ٧َهؿََُالنٍّ َٞ  غمػبالمػذكر[9َ:ا٣ٞية٦هح]َ{َوا٣ْ

هة٩ِتنِي٨٦َََََََِوََك٩َْخَ}كقكلػه:،ألفالكاكجامعةألفلفظالفعؿمقتصكلكأردتالعطؼامتنػع َٞ َ{ا٣ْ
ْْنَيَْ٪ةهَُ}كقكلػه:(القانتػاتف)كاألصؿمػَ[.12َ:اِلعؿي٥]

َ
٫َ٤٬َََُْٚد

َ
َََوأ د٫َََُإاِلٍّ

َ
هةثِؿِي٨٦َََِ٨َََََك٩َْخََاْمَؿخ َ٘

َ{ا٣ْ
ؿا ] فقكلهسبحانه:فعدتاألنثىمفالمذكربحكـالتغميب.(راتالغابكاالصؿمف[83َ:أْل

ػاكاجتهػادنابػأفكضػعهافػيالعبػادجػدن}مفالقانتيف{كلـيقؿ:مف"القانتػات"إيػذانن ااكتبصػرناكعممن
َ}،كيقكؿالحؽسػبحانه:(5)كرفعةمفاهلللدرجاتهافيأكصاؼالرجاؿالقانتيفكطريقهـ ُٙ َيُٮُق

ؿِْضَ ْٔ
َ
ِْ٘ٛؿِي٬َََؾاََع٨ََْأ َََِٟواْقَذ ِ ٩ْج َََِِّٟلَ هنِي٦َََِه٠َََُ٨٪ْهِخََإ٩ٍِّه َِ نمػا[29َ:يٮقهٙ]َ{اْْلَهة مػفقػاؿ"كا 

.(6)اإلناث"عمىلمذككرتغميبناالتذكيربمفظالخاطئيف

                                                           
(508ص)العمـك(ينظر:السكاكي،مفتاح1)

القرآف)ج(2) (3/302الزركشي،البرهاففيعمـك
(1/189عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

(3/149جأبكحيافاألندلسي،البحرالمحيطفيالتفسير)(4) 
القرآف)ينظر:(5) (3/302جالزركشي،البرهاففيعمـك

(2/461جشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)الزمخشرم،الك(6)
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 الغائب: عمى والمخاطب المخاطب عمى المتكمم تغميب

نْههُذ٥ََْثَهه٢َْ}:سػػبحانهقكلػهكمنػػهتفعػبلفكزيػدكأنػػتفعمنػاكزيػػدأنػا:يقػاؿ
َ
َ{ََتَْ٭٤ُههٮنََََٝههٮْمٌََخ

ألنػهباليػاءيجػيءأفكالقيػاس[قػكـيجانػبعمػى[أنػتـيجانػبغمػبالخطػاببتاء[55َ:انل٢٧]
ضػػميرعػػفخبػػرنالكقكعػػهلقػػكـكصػػفناالخطػػابآخػػرحسػػفكلكػػفغيبػػةاسػػـكقػػكـالقػػكـكصػػؼ

ََََٟػ٨٧َََْاذ٬َْْتَََٝةَلَ}،يقػكؿالحػؽسػبحانه:(1)المعنىعمىحمبل[تجهمكف:يالمخاطبيف،قاؿ َٕ ِ َدَج
ـَاؤُُؽ٥َََْصَ٭٪٥ٍََََّٚإِن٦ٍََِّ٪ُْ٭٥َْ اءًَََص ـَ فالخطػاببصػيغةالضػميرفأعػاد،َ[63َ:اْلرساء]َ{ََمٮُْٚٮًراََص كا 
كػافككمػا:لػهتبعنػاالغائػبكجعػؿ:المخاطػبلحاؿتغميبناكذلؾ:الغيبةيقتضىتبعؾ{}مفكاف
ػا،المفػظفػيلػهتبعاييجعؿأفبذلؾكالعقكبة،فحسفالمعصيةفيلهتبعنا محاسػفمػفكهػكأيضن

َ٭ةَيَة}،ككقكلهسبحانه:(2)بالمعنىالمفظارتباط يَّ
َ
ِيََربٍُّؾ٥ََُاْعجُُؽواَانلٍّةُسََخ ُؾ٥ََْاَّلٍّ َٞ ِي٨ََََػ٤َ ٨٦ََََِْواَّلٍّ

٤ٍُّؾ٥َََْؼج٤ُِْؾ٥َْ َٕ ٮن٣ََََ ُٞ بقكلػهال[خمقكػـيبقكلػهمتعمػؽ[لعمكػـيفػيالخطػابفػإفَ[21َ:ابلٞؿة]َ{َتذٍّ
عبػػػر لػػذلؾ[تتقػػكفلعمكػػـاعبػػدكايلقكلػػهمعنػػػىالإذالمخػػاطبيفبالنػػاسيخػػتصحتػػى[اعبػػدكاي

مىقىكيػػـٍالَّػػًذم}:"بقكلػػهاإلمػػاـ لكػػي{تىتَّقيػػكفىلىعىمَّكيػػـٍ}.مقػػدرنااإليجػػادهػػكالخمػػؽ:كقيػػؿتقػػديركـ،ابتػػدأ{خى
.(3)الخالؽ"مخالفةتتٌقكا

 غيره: عمى العاقل تغميب

الجميػػععمػػىبالعاقػػؿالمخػػتصالمفػػظفيطمػػؽيعقػػؿالكمػػفيعقػػؿمػػفيعػػـلفػػظيتقػػدـأف
قكلػػػهبػػػالعقبلء،كمنػػػهمخػػػتص[هػػػـيلفػػػظفػػػإف،"كرزقهػػػـكاألنعػػػاـالنػػػاساهللخمػػػؽ:"تقػػػكؿكمػػػا

َُ}:سػبحانه ََََٜواللٍّ َََي٧َِْش٧َََِْٚ٨٦َََ٪ُْ٭٦َََْ٥ةء٨٦ٍَََََِْداثٍّحٍََُكٍَََّػ٤َ ٪٫ََََِِعَ ُْ َََي٧َِْشه٨٦َََََْو٦ِ٪ُْ٭٥َََْب َرِْص٤َهنْيََََِعَ
َََي٧َِْش٨٦ََََََْو٦ِ٪ُْ٭٥َْ ٍََََٓعَ ْرَب

َ
ََُٜأ ََََُي٤ُْ َََإِنٍََّيََنةء٦َََُةَاللٍّ ََاللٍّ ءٍََُكََََِّعَ تقػدـلمػا[45َ:انلهٮر]َ{َِٝؽيؿٌََََشْ

،{يمشػيمػففمػنهـ:}فقػاؿيعقػؿمػفغمػبيعقػؿالكمػفيعقػؿمفعمكـبهاكالمرادالدابةلفظ
الكهػك[مػف:يقػاؿفمػـالجميػعإلػىراجػعكهػكيعقػؿلمػفألنه[فمنهـ}فيصحيحهذا:قيؿفإف
:قمتفإف.يعقؿمفضميركهك[هـيبعضهنا[مف:يقمت.بالعاقؿ خاصبؿالعاـعمىيقع

غيػػرمػػفتغميػػبإنػػه:عثمػػافأبػػكقػػاؿهنػػامػػف:قمػػت.يعقػػؿ المػػالفػػظبعضػػهعمػػىيقػػعفكيػػؼ
ال[هػـ:يالصػائغابفكحمارنا،كقاؿكعمرنازيدناثبلثةرأيتيقكؿمفبمنزلةفهكمتقدـلفظعمكـ
بعػضكمػف[هػـ:يفقػاؿيعقػؿمػفغمػبدابػةكػؿعمىالضميرأعادفممايعقؿمفعمىإالتقع

                                                           
القرآف1) (3/303)ج(ينظر:الزركشي،البرهاففيعمـك

(3/304ج)ينظر:المصدرالسابؽ(2) 
(1/119جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(3)
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يقػعمػاصػارالضػميرفػيالتغميػببكقػكع:قاؿفمما[مفييقكؿأففمـزلمعاقؿكهكالضميرهذا
السػػػػػماءعػػػػػفحاكينػػػػػاتعػػػػالى،كقكلػػػػػه[مػػػػػفيأكقػػػػعبػػػػػأفذلػػػػػؾفػػػػػتمـالعػػػػاقميفحكػػػػػـحكمػػػػػهعميػػػػه

دَحَْ٪ةََٝةَِلَة}:كاألرض
َ
ةنِِٕنيَََخ ،يقػكؿاإلمػاـفػي(1)جمػعالعقػبلءجمعهمػاإنمػا،[11َ:ٚى٤خ]َ{ََ

نَّمػا مػعتفسيراآليةالكريمة:"كا  مىػؽىكىالمَّػهي:}كقكلػهغيػرهـ،عمػىالعقػبلءلتغميػبالعقػبلءجمػعىجي خى
فػياالبتػداء،لمػا اهللعباد كيؼيدعكنه.كقالكا:ميقػدَّره {،كهذ اآليةتعميـهًمفى ًمٍفمىاءو دىابَّةو كيؿَّ

َ}،كيقكؿاإلماـفيتفسيراآليةمػفسػكرةيكسػؼ:(2)أشرناإليه" ثَهِخَإِّنِ
َ
بِي٫َِيَهةَخ

َ
َِْل ُٙ إِذََْٝةَلَيُٮُق

يَْ
َ
ْيهُذُ٭٥َِِْلََقهةِصِؽي٨َََرخ

َ
٧ََؿََرخ َٞ ٧َْفََوا٣ْ ٠ََْٮ٠ًَجةََوالنٍّ َْشَ َٔ َظَؽَ

َ
ٌنمػاجمػعجمػع[4َ:يٮقهٙ]َ{ُخَأ "كا 

خكتػػػػه" ،يقػػػػكؿالحػػػػؽ(3)العقػػػػبلءالعتبػػػػارفعػػػػؿالعقػػػػبلء،كهػػػػكالٌسػػػػجكد،أكألٌفتأكيمػػػػه:أبػػػػكا كا 
٥ٍّ٤ََ}سػبحانه: َٔ ْق٧َةءَََآَدمََََو

َ
ُ٭٥ََُْ ٥ٍََُُّكٍَّ٭ةَاْْل ًَ َؿ َََٔ ةَلََال٧َْاَلن١َِحََََِعَ َٞ ٩ْبُِبٮِنَََػ

َ
ْق٧َةءََِخ

َ
٠َُ٪ْهُذ٥ََْإِن٬َََُْؤاَلءََِثِأ

َـّ}يبػيفاإلمػاـ:"َ[31َ:ابلٞؿة]َ{َوةدِؼِنيََ ػهيـٍثيػ عرضػها،:يقػؿكلػـاألسػماء،أصػحابيعنػي{عىرىضى
ََإِنَْ}كفػيقكلػهسػبحانه":.(4)كالعالميف"العقبلء،لتغميب

ْ
ِلََْنََنأ ٤َيِْ٭٥ََُْنَْنّ ٧َةء٨٦ََََََِِٔ ٤ٍّهْخََآيَهحًََالكٍّ َْ ََػ

ْعَ٪ةُؼُ٭٥َْ
َ
هِٕنيَََلََ٭هةَأ ًِ {كجػكههـكأشػرافهـ،عػفيقػكؿاإلماـ:"َ[4َ:النهٕؿاء]َ{ََػة ـٍ }فىظىمَّػٍتأىٍعنػاقيهي

كقػاؿالكسػائي:،ااعنقنػكقاؿالفٌراء:الطكائؼالعصائب،مفقكلهـ:رأيتالناسإالفبلننػ،مجاهد
ٌنمػػاجمعػػتبخاضػػعيفالعتبػػاراألعنػػاؽ،أكلٌمػػاكصػػفتعميهػػاالػػرؤكس،هػػياألعضػػاءالتػػي كا 

.(5)"العقبلءكهكالخضكعلآليات،جمعتجمعالعقبلء

ْْنَيَْ٪ههةهَُ}الحػؽسػػبحانه:يقػػكؿ،بػابالتغميػػببػابكاسػػعيجػرمفػػيكػػؿفػف
َ
٤٬َْهه٫َََُٚد

َ
َََوأ َإاِلٍّ

د٫ََُ
َ
ةثِؿِي٨٦َََِ٨َََََك٩َْخََاْمَؿخ َ٘ ؿا ]َ{ا٣ْ ََٓ[83َ:أْل ة٩ِتنِي٨٦َََََََِوََك٩َْخَ}ػؿآوفَمًٮ َٞ [12َ:اِلعؿي٥]َ{ا٣ْ

نُْذ٥ََْث٢َََْ}سػبحانه:بكمفهذاالبػابقكلػهيعدتاألنثىمفالذككربحكـالتغم
َ
َ{َََتَْ٭٤ُهٮنََََٝهٮْمٌََخ

ككػػذا[55َ:انل٧هه٢] ََََٟو٦َههة}بتػػاءالخطػػابغمػػبجانػػبأنػػتـعمػػىجانػػبقػػـك ةِٚهه٢ٍَََربَّهه َ٘ ِ ههةَث ََع٧ٍّ
٤٧َُٮنََ ْٕ [فػيمفقػرأبتػاءالخطػابأمأنػتيػامحمػدكجميػعالمكمفػيفكغيػرهـككػذا123َ:٬ٮد]َ{َت

٢ََ}َسبحانه:فيقكله{يذرؤكـ} َٕ ِكُؾ٣ََْ٨٦ََِْ٥َُؾ٥َََْص ُٛ نْ
َ
ْزَواًصةَخ

َ
ةمَََِو٨٦َََِأ َٕ نْ

َ
ْزَواًصةَاْْل

َ
َ{ػِي٫ََِيَْؾَرؤُُؽ٥ََْأ

                                                           
القرآفينظر:(1) (3/305)جالزركشي،البرهاففيعمـك

(1/101جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2)
(2/120جالمصدرالسابؽ)(3)
(1/131ج)المصدرنفسه(4)
(393-2/392ج)المصدرنفسه(5)
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غيػبكالعقػبلءعمػىافيػهالمخػاطبكفعمػىاللمعقػبلءكاألنعػاـمغمبنػاشامبلنخطابن[11َ:النٮرى]
.مااليعقؿ

 :تغميب المتصف بالشيء عمى ما لم يتصف بو

ةََريٍْتََِػ٠ََُ٪ُْذ٥ََِْإَونَْ}يقكؿالحؽسبحانه: نْلَةَِم٧ٍّ ٍـّ َ٩ََ دُٮاََعجِْؽ٩َةَََعَ
ْ
ٮا٦َِس٨٦ََِِ٫ِ٤ََْْبُِكٮَر ٍَََٚد ُٔ ََواْد

ََُِدون٦ََِِه٨ََُْمَ٭َؽاَءُؽ٥َْ قيػؿ:غمػبغيػرالمرتػابيفعمػى"[23َ:ابلٞهؿة]َ{َوهةدِؼِني٠َََُ٪ْهُذ٥ََْإِنََْاللٍّ
المرتابيفكاعترضبقكلػهتعػالى:}كادعػكاشػهداءكـمػفدكفاهللإفكنػتـصػادقيف{كهػذاخطػاب

بػػذلؾثػػـإفكنػػتـصػػادقيفاليتميػػزفيهػػاالتغميػػبثػػـهػػيافهػػـالمخػػاطبكفأكالنلمكفػارفقػػطقطعنػػ
ـٍكىايٍدعيكا}"اإلماـ:يبيف.(1)"شاهدةبأفالمتكمـمعهـيخص ٌنمػااستعينكا{شيهىداءىكي سػٌمكابةلهتكـ،كا 

يشػػهدكنهـأكتغييػػر ،عمػػىفيقػػدركفكالشػػرالخيػػرمػػفلهػػـقػػدرمػػايشػػهدكفأٌنهػػـلػػزعمهـشػػهداء
ْي٨ََ}:كقكلهفينصركنهـ،إليهـاحتياجهـعند

َ
َكنِه َََخ كيٍنػتيـًٍإفٍ}زعمهػـعمػى[62:ها٣ٞىه]َ{َُشَ

.(2)اهلل"عندمفليسالقرآفأفٌزعمكـفي{صاًدًقيفى
 :تغميب األكثر عمى األقل

َََٝةَلَ}:سبحانهينسبإلىالجميعكصؼيختصباألكثركقكله
ُ
ِي٨َََال٧ََْل واَاَّلٍّ ٨٦َََِْاْقَذ١ََْبُ

ََََٟٝٮ٫٦َِِْ يُْتََيَةَنَلُْؼؿَِص٪ٍّ َٕ ِي٨َََُم َََٟآ٦َُ٪ٮاََواَّلٍّ َٕ وَََْْٝؿَيتَِ٪ة٦َََْ٨٦َِ
َ
ٮُدنٍََّأ ُٕ َولَٮَََْٝةَلََِم٤ٍّذَِ٪ةَِػَََِلَ

َ
َ{َََكر٬ِِني٠َََُ٪ٍّةَأ

ؿا ] أدخػؿشػعيبعميػهالسػبلـفػيقكلػه:}لتعػكدف{بحكػـالتغميػب،إذلػـيكػففػي"[88َ:أْل
حتىيعكدإليهاكمثمهقكله:}إفعدنافػيممػتكـ{،كاعتػرضبػأفعػادبمعنػىصػارممتهـأصبلن
:أحدها:معافثبلثةيحتمؿ{لىتىعيكديفَّ}:"ياآليةالكريمةاالحتماالتفاإلماـيعدد،(3)"لغةمعركفة

اأبػػدعكافمٌمػػاكالٌتكحيػػد،اإليمػػافمػػفكاحػػدةممٌػػةعمػػىكػػانكاكقكمػػهشػػعيبناأفٌ شػػعيبنااهللنٌبػػأبػػدعن
شػعيبنادعػكافمػذلؾاليهػكد،بػدعكةعيسػىأمػركماقكمهبدعكةكأمر أمر ،مفشاءمالهكأحدث

حكػـفػيأدخمػك كلكػفقػطٌممٌػتهـفػيشػعيبيكػفكلػـكفػرنا،كانػتممٌػتهـأفٌ:كالثٌػانيالعػكد،إلى
عميػػػهالكفػػػراٌدعػػػكاأٌنهػػػـ:المجػػػاز،كالثٌالػػػثسػػػبيؿعمػػػىالمػػػؤمنيفقكمػػػهمػػػفالمخػػػاطبيفسػػػائر

عمػىكاف:أممحٌمد،صبأ:قريشقالتكماكبهتنا،كقاحةأكمنهـ،ظٌناقبؿمفإٌياهـكمكافقته

                                                           
القرآف)1) (3/308ج(الزركشي،البرهاففيعمـك

(1/122جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2) 
القرآف)3) (310-3/309ج(الزركشي،البرهاففيعمـك
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الالعػكدأفٌعمػىينػٌبههـكػرهيف،كٌنػاكلػكالعػكدأتكٌمفكننػا:الٌسػبلـعميهشعيبفقاؿفصبأ،ديننا
.(1)اإلكرا "معيصحٌ

  :تغميب الجنس الكثير األفراد عمى فرد من غير ىذا الجنس

هٮَن،َُُكَُّ٭ه٥ََْال٧َْاَلن١َِحََََُٚكَضؽََ}كقكلػه:الجميععمىالجنساسـيطمؽبأفذلؾ ُٕ َْجَ
َ
ََأ َإاِلٍّ

َبََإِث٤ِْحَفَ
َ
نََْخ

َ
َََٓيَُؾٮنَََأ ةِصِؽي٦ََََ٨ كأنهعدمنهـمػعأنػهكػافمػفالجػف"[31َ،30َ:اْلضؿ]َ{الكٍّ

كيػدؿعمػى،افيمػابيػنهـكألفحمػؿاالسػتثناءعمػىاالتصػاؿهػكاألصػؿاكاحػدنالككنػهجنينػتغميبن
مػػػفكالجػػػفنػػػكرمػػػفالمبلئكػػػةخمقػػػت:"صػػػحيحهفػػػيمسػػػمـركا مػػػاككنػػػهمػػػفغيػػػرالمبلئكػػػة

ديكا}،(3")الرتبػةفػيالمبلئكػةكمػفالخمقػةفيمنهـكافإبميس،يبيفاإلماـ:"أفٌ(2)"النار ًإالٌفىسىػجى
هه٦ََِِّ٨هه٨ََََكنََ}:تعػػالىلقكلػػهالمبلئكػػةمػػفيكػػفلػػـإبمػػيسألفٌمنقطػػع اسػػتثناء:قيػػؿ{ًإٍبًمػػيسى َاْْلِ
ََٜ َك َٛ .(4)كذٌرٌية"نسؿكلهالنارمفمخمكؽكألٌنه،[50:ال١٭ٙ]َ{َػ

 :تغميب الموجود عمى ما لم يوجد

َ٭ةَيَة}يقػكؿالحػؽسػبحانه: يَّ
َ
ٮاَانلٍّةُسََخ ُٞ ِيََربٍُّؾ٥ََُاتٍّ ُؾ٥ََْاَّلٍّ َٞ ٍف٨٦َََََِْػ٤َ ْٛ ََََٜواِظَؽةٍَََن َوََػ٤َ

ًًاَرَِصةاًل٦ََِ٪ُْ٭٧َةََوَبرٍَََّزوَْصَ٭ة٦َِ٪َْ٭ة هٮاََونَِكةء٠ًَََسِ ُٞ ََََواتٍّ ِيَاللٍّ رَْظهةمَََثِه٫ََِتََكهةَءلُٮنَََاَّلٍّ
َ
َََإِنٍَََّواْْل َََكنَََاللٍّ

٤َيُْؾ٥َْ ٌنمػاكثيػرة،أحكػاـعمػىتشػتمؿالٌسػكرةيكضػحاإلمػاـأف:"هػذ [1َ:ا٣جكهةء]َ{َرؼِيًجهةََٔ كا 
مىقىكيػػـٍ}القمػػكب،فػػيكأنجػػعاألسػػماع،فػػيأكقػػعبعػػد الكػػبلـليكػػكفبالمكعظػػةابتػػدئت غيػػرمػػف{خى
عمػىكالمػذٌكرالمضػاؼ،عمىالمفردتغميبمفقريبلئليجاز،كهككالغيبالشهكدبيفتفصيؿ
عمىمفنفسكاحدةأنشأهاأكابتدأها،كفالمكجكد.(5)كجكدنا"األعزٌعمىكجكدناكاألعـٌالمؤٌنث،

بىثَّخمؽمنهازكجهامااليكجد االنًمٍنهيمىاكى ًنسىاءنكىًثيرناًرجى ِي٨ََ}كفيقكلهسبحانه:.كى َيُْؤ٦ُِ٪هٮنََََواَّلٍّ
٩ْـَِلََث٧َِة
ُ
َََٟخ ٩ْـَِلَََو٦َةَإَِِلْ

ُ
٨٦َََََِْٟخ ِ إليػؾأنػزؿبمػاقكلػهففػي،[4َ:ابلٞهؿة]َ{َيُٮُِٝ٪ٮن٥٬ََََََُْوبِةْْلِػَؿةَََِؼج٤ْ

فآخرها،عفكالشريعةبأسر القرآفبهعنى أنػزؿقيػؿفكيػؼإيمػانهـ،كقػتمنزالنذلؾيكفلـكا 
ف يالمضبمفظ كاشػتماؿالمنػزؿببعضإيماففهكإيمانهـكقتإنزالهسبؽالذمالمقدارأريدكا 

                                                           
(1/681جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1) 

القرآف)2) (3/310ج(الزركشي،البرهاففيعمـك
(1/139ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(3) 
(1/134جالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)عبدالقاهر(4)
(1/461جالمصدرالسابؽ)(5)



48 
 

نمػػػاكمػػػهالمنػػػزؿالمػػػراد:قمػػػت.كاجػػػبكمترقبػػػهسػػػالفهالجميػػػععمػػػىاإليمػػػاف بمفػػػظعنػػػهعبػػػركا 
فيالمض .(1)يكجدلـماعمىلممكجكداتغميبنا،مترقبنبعضهكافكا 

 :الوجوتغميب ما وقع بوجو مخصوص عمى ما وقع بغير ىذا 

ََٟ}:يقكؿالحؽسػبحانه ِ ٦َْخََث٧َِةََذل يْهِؽيُؾ٥َََْٝهؽٍّ
َ
نٍََّخ

َ
ََََوأ م٣ٍَََهحَْفََاللٍّ هالٍّ َْ ِ جِيهؽََِث َٕ َآل]َ{َل٤ِْ

هةمٌََلَُ٭ه٣ََْ٥َهحَْفَ}،كفػيقكلػهسػبحانه:ذكراأليدمألفأكثراألعمػاؿَ[182َ:٧ٔؿان َٕ ََََ ٦َِه٨ََْإاِلٍّ
ٍَٓ اأف[6َ:ا٣٘ةمههيح]َ{ََضِيهه طعػػاـأهػػؿالنػػاركهػػكالضػػريعمغمػػببكجػػه،يقػػكؿاإلمػػاـمكضػػحن

ػػًريعو}مخصػػكصعمػػىاألطعمػػةاألخػػرل:" قػػكـطعػػاـكهػػذاالػػٌدنيا،فػػييػػبسإذاالٌشػػبرؽهػػك{ضى
زمػػػاففػػػيالٌنػػػارأهػػػؿطعػػاـأكغسػػػميف،مػػػفطعػػػامهـالػػػذيفسػػكلالٌنػػػارأهػػػؿمػػػفمخصكصػػيف
االجميعليككفكالغسميفالٌزقكـإلىيضـٌهكأكمخصكص، .(2)كاحدنا"طعامن

أدلػىفقػدالقديمػةكالحديثػة،العربيػةالدراسػاتعرفتهػاالتػيالببلغػةأسػاليبأحػدالتغميب
مػفبشػيءيمحػصأفمػنهـكػؿالعممي،كحاكؿالمعترؾهذافيبدلكهـالببلغةالقدامىعمماء
.الببلغيالمبحثهذافيالنظركسعةالدقة

                                                           
(1/42ج)التنزيؿغكامضحقائؽعفالكشاؼ،الزمخشرمينظر:(1)

(2/707جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(2) 
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 التمييد:
استقرتقسيـالببلغةإلىعمكـثبلثة،عمـ"المعػاني"،كعمػـ"البيػاف"،كعمػـ"البػديع"،بعػد

"كبعػد كضػعالقزكينػي)المتػكفي626أفكضعالسكاكي)المتكفيعػاـ هػػ(كتابػه"مفتػاحالعمػـك
الببلغػػة"،كبهػػذاهػػػ(739 أصػػبحمػػفالمتعػػارؼ كتابيػػه"تمخػػيصالمفتػػاح"ك"اإليضػػاحفػػيعمػػـك

عمػػـالبيػػاف.عميػػهتقسػػيـالببلغػػةالعربيػػةإلػػىثبلثػػةأقسػػاـرئيسػػةهػػي:البيػػافكالمعػػانيكالبػػديع
 .(1)فيكضكحالداللةعميهمختمفةبطرؽالكاحدالمعنىإيراديعرؼبه

اكتكسػعكافػيبيانهػا،ألنهػااكافينالعمكـالتيبسطهالناالقدماءبسطنإٌفعمـالببلغةمف
خرجػػتمػػفرحػػـاالهتمػػاـبكتػػاباهللالمحكػػـالسػػبؾ،الػػدقيؽالعبػػارة،الرصػػيفاألسػػمكب،الػػذم
يأخذبعضهبرقاببعض،فمفخبللهانعرؼإعجازذلؾالكتابالذمتحدلأساطيفالفصاحة

كػافيأتكابسػكرةعمػىشػاكمتهتسػترؽاألسػماع،كتسػتعبداإلفهػاـ،كأعجزجهابذتهـكفحكلهـبأف
عبدالقاهريؤمفبأفمصطمحالبيافمرادفنالمصطمحالببلغةهكاالستخداـالبلئؽبه،كمفثـ
دخػاؿالػدالالتغيػرالفنيػةبػؿغيػر أخذيعيبعمىالسػابقيفعميػهتكسػعهـفػيمعنػىالبيػاف،كا 

فػػػػيحكزتػػػػه إ ذإفذلػػػػؾقػػػػدأضػػػػربمعنػػػػىالبيػػػػاف،كأدلإلػػػػىكثيػػػػرمػػػػفالخمػػػػطالمغكيػػػػةأصػػػػبلن
جنى،كأحمىفرعنا،كأبسؽأصبلن،أرسخهكعممناترلالإنؾ،يقكؿاإلماـ:"ثـ(2)كاالضطراب

ا،كأكـركردنا،كأعذب ا،كأنكرنتاجن الكشػي،يحػكؾتػرلسػاننالػـلػكال الػذمالبيػاف،عمػـمػفسراجن
كيحنيػػػؾالزهػػر،مػػفبػػدائعكيريػػؾالشػػهد،كيقػػرمالسػػحر،كينفػػثالػػدر،كيمفػػظالحمػػي،كيصػػكغ
ػاذلػؾعمػىتػرللػفأنػؾاالستقصػاء،إاليحصرهاالكمحاسف.التمرمفاليانعالحمك مػفنكعن
فػيالغمطمفالناسعمىكدخؿبه،مينيبماالحيؼمفكمنيلقيه،ماالضيـمفلقيقدالعمـ
فيػػهكركػػبهـرديػػة،كظنػػكففاسػػدةاعتقػػاداتنفكسػػهـإلػػىسػػبقتفقػػدفيػػه،عمػػيهـدخػػؿمػػامعنػػا 
.(3)فاحش"كخطأعظيـجهؿ

بمغتالببلغةأكجعظمتهافيعهػدمػفأربػىعمػىاألكفػاء،كتميػزعػفالنظػراء،العػالـ
كالػذم"نظػريمنػةكيسػرةفمػـيجػدشػيخالعربيػة(هػػ471المتػكفى)الجرجػانيعبػدالقػاهراإلمػاـ
امبعثرةالتسمفكالتغنيمفجكعفشمرعػفسػاعدالجػد،كجمػعائؿهذ الفنكفإالنتفنمفمس

متفرقاتهػا،كأقػػاـبناءهػػاعمػىأسػػسمتينػػة،كركػزدعائمهػػاعمػػىأرضجػددالتنهػػار،كأممػػىمػػف

                                                           
)صينظر:(1) (329السكاكي،مفتاحالعمـك
 (11ينظر:حسفطبؿ،الصكرةالبيانيةفيالمكركثالببلغي)ص(2)

(6-5عبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز)ص(3)
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القكاعدماشاءاهللأفيمميفيكتابيه)أسرارالببلغة(ك)دالئؿاإلعجاز(كأحكـبنيانهابضرب
األمثمةكالشكاهد،حتىأنػاؼبهػاعمػىاليفػاع،كقػرففيهمػابػيفالعمػـكالعمػؿ،إذرألأفمسػائؿ
الفنكفاليستقرلهاقػرارإالبكثػرةاألمثمػةكالنمػاذج،فالصػكراإلجماليػةالتػيتؤخػذمػفالقكاعػد،

التمثػؿ،كالإفلـتؤيدهاالصكرالتفصيميةالتيتسػتفادمػفالنمػاذج،التتمثػؿفػياألذهػافحػؽ
.(1)"تنجميحقيقتهاتماـاالنجبلء

لعؿهذ األمثمةالتػيتخمػؽنػكعمػفالتجػانسكاأللفػةبػيفالفنػكفكالشػكاهدتبػيفمػدل
فحكلةهذاالقطبفيالتفكيرفالطريقةالتيابتدعهالـيتـتركيضهاأكاستئناسهامفقبؿكما

ثقافتهكخصكبةفكػر .كلقػداسػتمدالجرجػانيخمفهمفتراثعممي،كنتاجأدبييدؿعمىسعة
ك"استعاففيدراستهالببلغيةبماكتبفيالنقدكالببلغةكاإلعجاز،فكر مفالتراثاإلسبلمي

قبمػػه،يمػػد بالجديػػدفيهػػاذكؽمثقػػؼ،كحػػسلغػػكمدقيػػؽ،كقػػدقػػرأالكثيػػرمػػفدكاكيػػفالشػػعر،
،(2)".عكػػسذلػػؾكاضػػحانعمػػىمػػاكتبػػهكعكػػؼعمػػىالتػػراثالثقػػافيقبمػػه،كهضػػمهكتمثمػػه،كان

كمػػاتػػأثرعبػػدالقػػاهرفػػيبعػػضنػػكاحيتفكيػػر الببلغػػيكالنقػػدمبالثقافػػةاإلغريقيػػةكالسػػيما"
كيعتبػػػركتػػػابعبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػاني)أسػػػرارالببلغػػػة(أكؿمحاكلػػػةجػػػادة.(3)"بحػػػكثأرسػػػطك

قػػدلبحػػثخػػالصفػػيمكضػػكعاتعمػػـالبيػػاف،فهػػكترمػػيلمتمييػػزبػػيفأقسػػاـالببلغػػةكفركعهػػا
اعمػػىيػػدعبػػدالقػػاهرإالأٌفتقسػػيـالببلغػػةإلػػيعمػػكـثبلثػػة:المعػػػانياممحكظنػػشػػهدتتطػػكرن

قػػدأشػػارفػػيمقدمػػةكتابػػهإلػػيك،كالبيػػافكالبػػديعلػػـيكػػفقػػداسػػتقرحتػػىعصػػرعبػػدالقػػاهر
الؿْح٥٤َّٔ،٨َا٣ٞؿآنَػ٤َٜ:}لهتعالىالبيافالذمميزاهللبهاإلنسافمفسائرالحيكافكهكقك

ابػيفعفالتشبيهكالتمثيؿكاالسػتعارةمميػزنهحديثكأف[4-1:الؿْح٨]َ{اْلنكةن،٫٧ّ٤ََٔابليةن
عفالحقيقةكالمجازبنكعيه:،كحدكؿمنهاكالفركؽالتيتميزبيفمعانيهذ األلكافالبيانية

كؿنكعمنهما،إليحػديثمختصػرعػفالسػرقاتتهالمغكمكالعقميكمحاكل لمتمييزبيفمفهـك
.(4)الشعرية




                                                           

الببلغةالبيافكالمعانيكالبديع)ص(1) (8المراغي،عمـك
عبدالعاطيغريبعمىعبلـ،الببلغةالعربيةبيفالناقديفالخالديفالجرجانيكابفسنافالخٌفاجي(2)
(30)ص
 (31(المصدرالسابؽ)ص3)

(208-177-160ينظر:سعدسميمافحمكدة،الببلغةالعربية)ص(4)



52 
 



 والتمثيل المبحث األول: التشبيو

  :التشبيو والتمثيل في المغة
نجػػدأفعممػػاءالمغػػةقػػداجتمعػػتكممػػتهـ،كاتحػػدتكجهػػتهـعمػػىأفالتشػػبيهكالتمثيػػؿ

كأشػػػبه.أشػػػبا كالجمػػػعالمثػػػؿ،:كالشػػػبيهكالشػػػبهالشػػػبه:شػػػبههمػػػاكجهػػػافلعممػػػةكاحػػػدةكأف"
.(1)ظمـ"فماأبا أشبهمف:المثؿكفي.ماثمه:الشيءالشيء

 التشبيو في االصطالح:
ـٌمػػفالتمثيػػؿفكػػؿتمثيػػؿ" أمػػاعممػػاءالبيػػاف:فقػػداتفقػػتكممػػتهـعمػػىأفالتشػػبيهأعػػ

أفبعػػػضالعممػػػاءلػػػـيفرقػػػكابػػػيفإلػػػى،كيجػػػدراإلشػػػارة(2)تشػػػبيه،كلػػػيسكػػػؿتشػػػبيهتمثػػػيبلن"
المفهػػكميف،كمػػفأكلئػػؾابػػفاألثيػػرصػػاحبالمثػػؿالسػػائرفقػػدقػػررأفالفػػرؽبػػيفالتشػػبيه

بينهمػػػاشػػػيئيفبػػػيفيقػػػعإنمػػػا"التشػػػبيهكيعػػػرؼقدامػػػةبػػػفجعفػػػرالتشػػػبيهبقكلػػػه:،(3)كالتمثيػػػؿ
صػاحبهعػفمنهماكاحدكؿينفردأشياءفيكافتراؽبها،كيكصفافتعمهمامعاففياشتراؾ

ذابصػػػفتها، فػػػياشػػػتراكهماالشػػػيئيفبػػػيفكقػػػعمػػػاهػػػكالتشػػػبيهفأحسػػػفكػػػذلؾ،األمػػػركػػػافكا 
.(4)فيها"انفرادهمامفأكثرالصفات

مشػػػػبهناطػػػػرفيفمسػػػػتدعالتشػػػػبيهأفعميػػػػؾيخفػػػػىعػػػرؼالسػػػػكاكيالتشػػػػبيهبقكلػػػػه:"ال
يػذهبإلػى"أفالتشػبيهمتػىكػاف،ك(5)آخػر"مػفكافتراقنػاكجػهمػفبينهمػاكاشػتراكنابهكمشبهنا

ػػكجهػػهكصػػفن ػػصباسػػـالتمثيػػؿ"اكغيػػرحقيقػػي،ككػػافمنتزعن فالتمثيػػؿ،(6)امػػفعػػدةأمػػكرخي
ا،احقيقينػػاالكصػػفناتصػػكريناعقمينػػعنػػد مػػاتػػكفرلػػهأمػػراف األكؿ:أفيكػػكفكجػػهالشػػبهأمػػرن

كسػػعالخطيػػبالقزكينػػيدائػػرةكقػػد،أفيكػػكفكجػػهالشػػبهصػػكرةمنتزعػػةمػػفمتعػػددكالثػػاني:
                                                           

(13/503ج)،مادةشبهابفمنظكر،لسافالعرب(1)
ينطػػػر:عبػػػدالعػػػاطيغريػػػبعمػػػىعػػػبلـ،الببلغػػػةالعربيػػػةبػػػيفالناقػػػديفالخالػػػديفالجرجػػػانيكابػػػفسػػػناف(2) 

(155الخٌفاجي)ص
(1/388جابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)(3)
(37قدامةبفجعفر،نقدالشعر)ص(4)
)ص(5) (332السكاكي،مفتاحالعمـك
(164المصدرالسابؽ)ص(6)
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حسػيةاميالتصكيرم،بؿرألأفثمةصػكرنالتمثيؿ فمـيقصرالتمثيؿعمىكجهالشبهالعق
بضػػركرةأفيكػػػكفكجػػهالشػػػب هبديعػػةلكجػػهالشػػػبهحػػرمأفيػػػزيفبهػػاالتمثيػػػؿ،كلكنػػهالتػػػـز

صكرةمنتزعةمفمتعدد"كالمركبهكماانتزعكجهالشػبهفيػهمػفعػدةأمػكريجمػعبعضػها
.كهذاالذمذهبإليهالخطيبالقزكينيهكما(1)إلىبعضثـيستخرجمفمجمكعهاالشبه"

.(2)استقرعميهالببلغيكففيمابعد،كتابعهـفيهكثيرمفالمحدثيف

بالقيمػةالببلغيػةأكبػاألثرالػذميحدثػهالتمثيػؿفػيعنياإلماـعبػدالقػاهرالجرجػاني
المعػػانيالمعقكلػػة،عنػػدمايجسػػدهافػػيحيػػزمحسػػكس،كأظهػػرقيمػػةذلػػؾفػػياألداءاألدبػػي،

يقػكؿالجرجػانيفػي،(3)كرصدأسبابالتأثير،كلماذاكافالتمثيؿممايشرؼبهالكبلـكينبؿ
همابػاآلخركػافذلػؾعمػىضػربيفأحػدهماأفأسرارالببلغة"اعمػـأفالشػيئيفإذاشيػٌبهأحػد

اليحتػػاجإلػػىتػػأٌكؿ،كاآلخػػرأفيكػػكفالشػػبهمحٌصػػبلن بػػٌيفو بضػػربمػػفيكػػكفمػػفجهػػةأمػػرو
كرةكالشكؿ،نحكأفيشبَّهالشيءإذا التأٌكؿ،فمثاؿاألكؿ:تشبيهيالشٌيبالشيءمفجهةالصُّ

تشػػبيهمػػفجهػػةالمٌػػكف،كتشػػبيهالخػػدكدككال،اسػػتداربػػالكرةفػػيكجػػه،كبالحمقػػةفػػيكجػػهآخػػر
بػػالكرد،كالشىػػعربالميػػؿ،كالكجػػهبالنهػػار،كتشػػبيهًسػػٍقطالنػػاربعػػيفالػػديؾ،كمػػاجػػرلفػػيهػػذا
ػػدىاهف ػػٍرـالمنػػكَّر،كالنػػرجسبمى ػػكرةكالمػػكفمعػػان،كتشػػبيهالثُّرٌيػػابعنقػػكدالكى الطريػػؽ،أكجمػػعالصُّ

حشيػػكهفعقيػػؽ،ككػػذلؾالتشػػبيهمػػفجهػػة مديػػده،كتشػػبيهدير  منتصػػبه الهيئػػةنحػػك:أنػػهمسػػتكو
الحركػاتفػيأجسػامها، قامةالرَّجػؿبػالرمح،كالقىػدّْالمطيػًؼبالغصػف،كيػدخؿفػيالهيئػًةحػاؿي

.(4)كتشبيهالذاهبعمىاالستقامةبالسَّهـالسديد"

أفيكػػكفكجػػهالشػػبهحسػػينإ اكهػػكفطرفػػيالتشػػبيهفػػيهػػذ األمثمػػةحسػػياف،ممػػايمػػـز
بػذلؾأمػػربػػيفاليحتػػاجفيػػهإلػػىتػػأكؿ،كأمتػػأكؿيجػػرمفػػيمشػػابهةالػػكردلمخػػدفػػيالحمػػرة

نهػػػافػػػيالمشػػػبهأقػػػكلكأمثػػػؿمنهػػػافػػػيالمشػػػبه،أكأنػػػتتراهػػػافػػػيالطػػػرفيفظػػػاهرةلمعيػػػافإال
أفيككفكجهالشبهحسػين ا،كهػككنمحظفيهذ األمثمةأفطرفيالتشبيهحسيافممايمـز

مػػربػػيفاليحتػػاجفيػػهالػػىتػػأكؿ،كأمتػػأكؿيجػػرمفػػيمشػػابهةالػػكردلمخػػدفػػيالحمػػرةأبػذلؾ
كأنتتراهافيالطرفيفظاهرةلمعياف!.إالأنهافيالمشػبهبػهأقػكلكأمثػؿمنهػافػيالمشػبه.

                                                           
الببلغة)1)  (4/40ج(القزكيني،اإليضاحفيعمـك
 (63)ص(ينظر:فضؿحسفعباس،الببلغةفنكنهاكأفنانها2)
التمثيػؿعنػدينظر:(3) محمدعبداهللأبكالربكعبدالعزيزمكسىدركيش،القيـالتربكيةكالجماليػةفػيمفهػـك

(194عبدالقاهرالجرجاني)ص
(90صأسرارالببلغة)الجرجاني،عبدالقاهر(4)
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كػأفتشػبهالرجػؿ،كيندرجتحتاألمرالبيفأفنشبهالمعقكؿ)مايدرؾبالعقػؿ(بمعقػكؿمثمػه
لشػػجاعة،فالشػػجاعةليسػػتمػػفاألمػػكرالمحسكسػػةإنمػػاهػػيأمػػرعقمػػي،كهػػيباألسػػدفػػيا

فكػؿمػاجػاءعمػىهػذ ،مكجكدةفيالمشبهكالمشبهبه،يدركهاالعقؿدكنماحاجةإلػىتػأكؿ
الشػػاكمةهػػكمػػفبػػابالتشػػبيهكاليػػدخؿفػػيبػػابالتمثيػػؿ ألنػػهالتػػأكؿفيػػه،بمعنػػىأفمثػػؿ

ػهذ األمثمةالتستحثمخيمػةال اأمػاـناظريػه،بػؿمتمقػي،فتجعمػهيتمثػؿكجػهالشػبهشاخصن
.(1)تكتفيمنهبتقريبأمرالىأمرلكجكدالمشابهةبينهما لذلؾلـيستحؽاسـ)تمثيؿ(

فيمثػػؿلػػهبتشػػبيهأمػػاالضػػربالثػػانيكهػػكالكجػػهالػػذميتحصػػؿبضػػربمػػفالتػػأكؿ،
كبالنسػػيـفػيالرقػة،كبالعسػػؿالسبلسػة،الحجػةبالشػمسفػػيالظهػكر،كبتشػبيهاأللفػػاظبالمػاء

)الظهػػكركالسبلسػػةكالرقػػةكالحػػبلكة(أمػػرحسػػيأفكجػػهالشػػبهافػػيالحػػبلكة،فػػبلشػػؾهنػػ
كمػاهػيفػيالكػبلـ فيهػذاالضػربمػفالتشػبيه،كلكػفتػرلهػؿالحػبلكةفػيالعسػؿمػثبلن

بهػاإالبعػدضػربأمػافػيالكػبلـفػبليكصػؼإفالحبلكةفيالعسػؿكصػؼحقيقػيلمعسػؿ،
فالجرجانيجعؿالتشبيهضربيف:أحػدهماأفيكػكفمػفجهػةأمػربػيفاليحتػاج،مفالتأكؿ

بضربمفالتػأكؿ،فيجعػؿالتشػبيهضػربيف:فيهإليتأكؿ.كاآلخر:أفيككفالشبهمحصبلن
ابيننػػاتشػػبيهغيػػرتمثيمػػيكتشػػبيهتمثيمػػيفالتشػػبيهغيػػرالتمثيمػػيمػػاكػػافكجػػهالشػػبهفيػػهأمػػرن

بنفسػػهاليحتػػػاجإلػػػىتأكيػػػؿكصػػرؼعػػػفالظػػػاهر ألفالمشػػػبهفيػػهمشػػػارؾلممشػػػبهبػػػهفػػػي
افػيذاتالمكصػكؼامتقػررناأمثابتنػاحقيقينػكعقمينػأاصفته،كذلؾإذاكػافكجػهالشػبهحسػين

ابنفسػػهبػػؿيحتػػاجابيننػػمػػاالضػػربالثػػانيكهػػكالتشػػبيهالتمثيمػػيكهػػكمػػااليكػػكفكجهػػهأمػػرنأ
تحصيمهإلىضربمفالتأكؿ،كصػرؼعػفالظػاهر ألفالمشػبهلػـيشػارؾالمشػبهبػهفػي

الضرباألكؿهكالتشبيهغيرالتمثيمػيالػذماليحػكجالػنفسإلػيإعمػاؿ.(2)صفتهالحقيقية
فالمشػبهيشػارؾالمشػبهبػهفػيالصػفاتكالسػكناتسػػكاء كبػيفه لمػذهفككػٌدلمفكػرألنػهكاضػحه

،التشبيهالحسييككف"نحكأفيشبهالشيءإذااستداربالكرةااأكعقمينينكافكجهالشبهحس
كبالحمقػةفػيكجػهآخػر.ككالتشػبيهمػفجهػةالمػكفكتشػبيهالخػدكدبػالكرد،كالشػعرفيكجػه

ذقػػد بالميػػؿ،كالكجػػهبالنهػػار.كتشػػبيهسػػقطالنػػاربعػػيفالػػديؾ،كمػػاجػػرلفػػيهػػذاالطريػػؽ"كا 
بيػنفا الفىٍرؽى تشػبيهه،عرفتى ػربيف،فػاعمـأفالتشػبيهعػاّـّكالتمثيػؿأخػٌصمنػه،فكػؿتمثيػؿو لضَّ

كليسكٌؿتشبيهوتمثيبلن،فأنتتقكؿفيقكؿقيسبفالخطيـ:

                                                           
التمثيػؿعنػد(ينظر:محمدعبداهللأبكالربكعبدالعزيزمكسىدركيش،القيـالتربكية1) كالجماليػةفػيمفهػـك

 (192عبدالقاهرالجرجاني)ص
 (157-156(ينظر:الببلغةالعربيةبيفالناقديفالخالديفالجرجانيكابفسنافالخٌفاجي)ص2)
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التشػبيهاتبػديعيها،ألنػؾإنهتشبيهحسف،كالتقكؿ: سىػفي المعتػٌزحى هكتمثيؿ،ككذلؾتقػكؿ:ابػفي
مااليكجدالشبهفيهمفطريؽالتأٌكؿ،كقكله: هىاببعض،ككؿَّ راتبعضى تعنيتشبيههالمبصى

كمفهنػاسػميالنػكعالثػانيتمثػيبلن ألنػهيمثػؿاألمػكرالمعقكلػةكيشخصػهاكيجعمهػاماثمػةفػي
كنفسػػيةأكانفعاليػػةأكمػػاشػػابهذلػػؾممػػايػػدرؾالعقػػؿأأمػػرمحسػػكس،أمتمثيػػؿفكػػرةعقميػػة

 ألفجمػػاؿالكػػبلـكتجسػػيدهافػػيصػػكرحسػػيةفتشػػبيهالكػػبلـبالعسػػؿفػػيالحػػبلكةيعػػدتمثػػيبلن
،أصبحعسبلنيذكؽالمسافحبلكته،كتشبيهالحجةبالشمسفػيالظهػكريعػدمدرؾعقميكهك
ػػتمثػػيبلن أمػػاالتشػػبيهالعقمػػيفهػػكالتشػػبيه.(2)اتػػرلالعػػيفجبلءهػػا إذأصػػبحبيػػافالحجػػةشمسن

الػػذمينعقػػدمػػفجهػػةالغريػػزةكالطبػػاع"كتشػػبيهالرجػػؿباألسػػدفػػيالشػػجاعةكالػػذئبفػػيالمكػػر،
كالمؤـ.ككذلؾتشبيهالرجؿبالرجؿكاألخبلؽك مهاتدخؿفيالغريزةكالطبعنحكالسخاءكالكـر

فيأسرارالببلغة:المغزلمفقكله:اإلماـعبدالقاهريقكؿفيالشدةكالقكةكمايتصؿبها.

ذاثبػػتأفالمعػػانيتكػػكفعمػػىهػػذيف.ظنػػهأنػػهيتمتػػعبهػػاكيسػػعدبكصػػمهاأنػػهقػػدخػػابفػػي كا 
الضربيف،فإففائدةالتمثيؿكسبباألنسفيالضرباألكؿبيفالئحكأماالضػربالثػانيفػإف

فكػػافاليفيػدفيػػههػػذا آخػػريجػرممجػػرا كذلػػؾأفاالضػربمػػفالفائػدةفهػػكيفيػػدأمػرنالتمثيػؿكا 
لقػدعنػياإلمػاـبالقيمػة،(3)ىإقامػةالحجػةعمػىصػحةكجػكد فػينفسػهالكصؼكمايحتػاجإلػ

.الببلغيةأكباألثرالذميحدثهالتمثيؿفيالمعانيالمعقكلة،عندمايجسدهافيحيزمحسكس

                                                           
 (95أسرارالببلغة،عبدالقاهرالجرجاني)ص(1)

التمثيػػػؿعنػػػدعبػػػدالقػػػاهرينظػػػر:عبػػػدالعػػػاطيغريػػػبعمػػػىعػػػبلـ،القػػػيـالتربكيػػػةكالجماليػػػ(2) ةفػػػيمفهػػػـك
 (193الجرجاني)ص

 (125-124)صالببلغةأسرارالجرجاني،القاهرينظر:عبد(3)

ـــبح الثريأـــا لمـــن رََأى               وقـــد اَلَح فـــي الصث
 

را  ــــــــــــوأ  َكُعْنُقــــــــــــوِد ُمالأِحيأــــــــــــٍة ِحــــــــــــيَن َن
 

 
  

 
 

ـــــْرِجِس الغـــــض  َحْوليـــــا      ـــــوَن النأ  كـــــأنأ ُعي
 

ــــــــــــــقُ   ــــــــــــــُوىنأ عقي ــــــــــــــَداِىُن ُدري َحْش   ( 1)َم
 

 
  

 
 

ـــــى الغـــــداةُ  ـــــابضٍ  فأصـــــبحُت مـــــن ليم       كق
 

ــــــاءِ   ــــــى الم ــــــ عم ــــــروجُ خانْت  األصــــــابع و ف
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 التشبيو والتمثيل في تفسير درج الدرر

 بالمفرد: المفرد تشبيو
٣َ٢ََُؾ٥َُال٤ٍّي٢ََْبِلَةًقةََوانلٍّٮَْمَُقَجةدًةَ}قكؿالحؽسبحانه:فيتفسير يقكؿاإلماـ َٕ ِيََص َو٬َُٮَاَّلٍّ

٢ََانلٍَّ٭ةَرَنُُنٮًراَ َٕ ًلباسن":"َ[47َ:ا٣ٛؿٝةن]َ{وََص ا{{التشبيهمػفحيػثكقػكعالٌتسػٌتربه.}سيػباتنا}المٍَّيؿى
مشػتمؿكهػكفيػه،تسكنكفأملباسنا،،(1)"ا{أم:كقتنشكركانتشاراستراحةفياسترخاء،}نيشيكرن

.النكـابتداءكالراحة:كالسبت.أماالسباتفيرادبه:االنقطاععفالناسكالحركةكالعمؿ،عميكـ
ا،أم:جعػػػؿفيػػػهكالنشػػػرمػػػف:نشػػػرالثػػػكبكالصػػػحيفةكالسػػػحابكالنعمػػػة.كجعػػػؿالنهػػػارنشػػػكرن

)الميػػػؿ(،إذشػػػٌبههبالمبػػػاسكبهػػػذافقػػػدجٌسػػػـ،(2)أحيػػػا أماهللكأنشػػػر ،االنتشػػػاركابتغػػػاءالػػػرزؽ
َـّيخمدكفإلىالنكـ الساتر الناسيستتركفبهمثممايستتركفبالثيابالتييمبسكنها،كمفث ألفَّ

َـّالذمجعمهسباتن مفالمكت،إذيسبتأكينقطعفيهالناسعفالحركةكالعمؿ،ث ا،كهكضربه
الحيػاة،إذينتشػرفيػهالنػاس لميػؿسػككفكراحػةكالنهػارحركػةكعمػؿ.كهػذافا.يأتيالنهارفتدبُّ

عمػىالمػكتكالحيػاة،إذ التقابؿبػيفالميػؿكالنػكـمػفجهػةكالنهػاركالحركػةمػفجهػةأخػرليػدؿُّ
كجؿالناسكيبعثهـبعدمكتهـ ففياآليةالكريمةتشبيهباعتباراإلفرادحيثشػبهييحيياهللعزَّ

عػدك،مػفهربنػاأرادلمػفبعػضعػفبعضػهـالنػاسيسترأنهالميؿبالمباس)جامعالستر(كذاؾ
.فالطرفػػافالميػػؿكالمبػػاسمفػػرداف.أمػػر مػػفعميػػهاالطػػبلعيحػػبالمػػاإخفػػاءأكلعػػدكثباتنػػاأك

٤َْ٪ة}كمثمهقكله: َٕ لػـالتػيالتشػبيهاتمػفكهذابالمباس،الميؿفشبه[10َ:انلجأ]{بِلةًقةَال٤ٍّي٢َََْوََص
المنثػكرالكػبلـمػفغيػر دكفبػهاختصممابالمباسالميؿتشبيهفإفالكريـ،القرآفإالبهايأت

نْهُذ٣ََْ٥َُؾ٥ََْبِلةٌس٨٬ٍَََُّ}:سػبحانهقكله،ككذلؾ(3)كالمنظكـ
َ
فشػبه،[187َ:ابلٞهؿة]{لَُ٭ه٨َََبِلهةٌسَََوخ

بػالمفردالمفردتشبيهفيكاردةاألكلىفالصكرةلممرأة،بالمباسالرجؿكشبهلمرجؿ،بالمباسالمرأة
َ:ابلٞهؿة]َ{٣َُؾه٥َََْظهؿٌْثََنَِكةؤُُؽ٥َْ}تعػالى:قكلػههذاكمفالبحر،كزيداألسد،زيد:قكلناكمثاله
223]

(4).

                                                           
 (2/387جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)

(5/206)ج(2/37ج)(6/203ج)ك)نشر(لسافالعرب،مادة)لبس(ك)سبت(،ابفمنظكرينظر:(2) 
(2/106جالمثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعرتالحكفي)ينظر:(3) 
حقائؽاإلعجاز)ينظر:العمكم،(4)  (1/164جالطرازألسرارالببلغةكعمـك
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 تشبيو المفرد بالمركب:
َُ}َ:يقػكؿالحػؽسػبحانه ه٧َةَوات٩ََُِٮرََُاللٍّ رِْضََالكٍّ

َ
٦ََََِسه٢َََُواْْل َِمْىهَجةحٌََػِيَ٭هة٧ِ٠ََْنهََكة٩ٍََُهٮرِه

َـَّصةَصحََُزَُصةَصحٍََِػََال٧ِْْىَجةحَُ َ٭ةَال نٍّ
َ
ََواَلََََشْؼِيٍّهحٍََاَلَََزيُْذٮ٩َهح٦ٍَََُجةَرَكهحٍَََمَضَؿ ٨٦ٍََََِْيُٮَٝؽََُُدّرِي٠ٌَََّْٮ٠ٌَت٠َََد

ْؿبِيٍّحٍَ ٩ََُٮر٩ٌَََةرٌَََت٧َْكْك٫ََُل٥ََََْولَٮََْيُِِضءَََُزيُْذَ٭ةَيََؾةدَََُٗ َََُيْ٭ِؽي٩َُٮرٍََََعَ ََِاللٍّ َََُوَيَْضُِبََيََنةء٨٦َََََُْنِلُٮرِه َاللٍّ
٦َْسةَلَ

َ
ََُل٤ِ٪ٍّةِسََاْْل ءٍََثُِؾ٢َََِّواللٍّ ٤ِي٥ٌََََشْ تشػبيه{ديرّْمّّكىٍككىػبهكىأىنَّهػا}يبػيفاإلمػاـ:"[35َ:انلهٮر]َ{ََٔ

بيػػػكتفػػػيالشػػػمسكأٌنهػػػاالتػػػيالعػػػذراءزينػػػبمثػػػؿزيػػػدمثػػػؿ:كقكلػػػؾالتمثيػػػؿ،كتمثيػػػؿالتشػػػبيه،
ػػةي،}مطركفػػة ٍيتيهػػايىكػػادي}أككالمشػػكاة،{الزُّجاجى مػػىنيػػكره}أك{ييًضػػيءيزى ،عى ػػبّْحي}أك{نيػػكرو ،(1){لىػػهيييسى

التمثيػػؿ(كحػػيفيكضػػحهايبسػػطفيهػػاالقػػكؿكتمثيػػؿالتشػػبيه،ينفػػرداإلمػػاـبهػػذ التسػػمية)تشػػبيه
مطركفػة"،كسػميعنػدبيػكتفػيالشػمسكأٌنهػاالتػيالعػذراءزينػبمثػؿزيػد"مثػؿ:بقكلػهكيكجز

أفعمػػىإمػػااهلل،لنػػكرأشػػبا كمهػػاالمعػػدكدةاألمػػكرفهػػذ المفػػردبالمركػػبأكثػػرالببلغيػػيفتشػػبيه
ِيه٦ََََ٨َسه٢َُ}:تعػالىككقكلػهكسػمـ،عميهاهللصمىالرسكؿبهيرادأكتعالى،اهللذاتبهالمراد َاَّلٍّ

ُؿوا َٛ ٧ةلُُ٭٥ََْثَِؿّبِِ٭٥َََْؽ ْٔ
َ
ت٠ََََْؿ٦ةدٍََأ ََيَهْٮمٍََِػََالهّؿِيطََُثِه٫ََِاْمَذؽٍّ ٍٙ [18َ:إثهؿا٬ي٥]َ{َعِوه قػاؿكمػا،

:السيؼكصؼفيالبحترم

الببلغػػةفػػيباإلجػػادةفيػػهلػػهيشػػهدممػػاكهػػذاكسػػكدها،حمرهػػاالنمػػؿ،بػػدبيبالسػػيؼفرنػػدفشػػبه
كػؿمنػٌكرأملممبالغػة،الفاعػؿاسػـعمػىالمصػدرإطػبلؽمػفنيػكريالسَّػماكاتًنيكري"المَّهي.كالزيادة
فهػػككبيانػه،ببراهينػػهكاألرضالسػمكاتأهػؿهػػادمبأنػهذلػؾفسػػركمػف.نػكر عػػيفكأنػهشػيء،

ثىؿي المػؤمفقمػبفػيجعمهالذماهللنكرشبهتمثيمي،تشبيهًمٍصباحهًفيهاكىًمٍشكاةونيكًر ًاستعارة،مى
تمثيمينػاسػميكالحسف،الصفاءفيالدرمالكككبتشبهزجاجة،داخؿ(طاقة)ككةفيبالمصباح

.(2")متعددمفمنتزعالشبهكجهألف

ا،لػػهتصػػكيرناالمشػػبهإلػػىالقػػرآففػػيتعػػكدفائػػدةالتشػػبيه بػػهالمشػػبهكػػافكلهػػذاكتكضػػيحن
ا،كأشدالمشبهمفأقكلدائما مػفأقػكلاهللنػكركهػكالمشػبهأفالعجمػىلمنظػرةيبدكفقدكضكحن

الػػذلالنػػكرهػػكهنػػاالمػػرادالنػػكرأفتػػرلالكريمػػةاآليػػةنظػػرةإلػػىكلكػػفالمشػػكاة،هػػذ مصػػباح

                                                           
(2/367جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)

(18/242الزحيمي،تفسيرالمنير)ج(2) 

 وحمرِىـــــــــــا النمـــــــــــالِ  ســـــــــــودَ  وكأنمـــــــــــا
 

 وأرجـــــــــــلِ  قـــــــــــراه فـــــــــــي بأيـــــــــــدٍ  دبـــــــــــتْ  
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فػػيلػػيسالقمػػبأفتػػرلالأكالسػػبيؿ،سػػكاءإلػػىفيهػػدلالضػػمير،عمػػىكيشػػرؽالقمػػب،يغمػػر
فػػيالسػػبؿ،كأقػػكـالحػػؽ،إلػػىفيهتػػدلضػػكء ،عميػػهيمقػػىالمصػػباح،هػػذامػػفأكثػػرإلػػىحاجػػة
يمبػثالثػـخػائؼ،قمػؽمتػرددفهػكالشػؾ،ظػبلـلفػهكقػدالقمػببحالةإيحاءالتشبيههذااختيار
الظػبلـفػييخػبطالميػؿكسػارلفهػككاالسػتقرار،كاألمػفالراحػةفيجدعميه،يشرؽأفاليقيفنكر
إلػىسػبيمهاألمػفكجػدالمشػكاة،فػيالمصػباحهذافكجدبيتهإلىأكلإذاحتىهدل،غيرعمى
تكسػبزجاجةلهالمصباحفؤاد ،فهذايغمربالسركركشعرنفسه،فيالطمأنينةكاستقرتقمبه،
شػجرةفمػفالمصػباحهػذازيػتأمػاكلمعانػه،الػدربريػؽلػهكككبكأنهيتؤلألتجعمهقكة،ضكء 
تمسسػهلػـكلكيضيءليكادحتىزيتهالذلؾفصفانصيب،بأكفىالشمسمفأخذتقدمباركة

سػػػرهػػػككذلػػػؾالطبيعػػػة،مػػػفعناصػػػر يسػػػتمدأنػػػهالقػػػرآففػػػيهػػػذاالتشػػػبيهخصػػػائصنػػػار،مػػػف
كبػيفمػنهـ،قريبػةكيركنهػاعناصر ،كيدرككففيهـيؤثرالطبيعة،هذ بقيتماباؽفهكخمكد ،
.(1)أيديهـ

 :تشبيو المحسوس بالمحسوس
كالتثنيػػػػةينقسػػػػـالتشػػػػبيهباعتبػػػػارالطػػػػرفيفإلػػػػىقسػػػػميف:المحسػػػػكسكالمعقػػػػكؿكاإلفػػػػراد

ِٔ٪َْؽ٥٬َُْ}ففيقكؿالحػؽسػبحانه:كالجمع، اُتَََو هؿِْ َََٝةِِصَ ٍُّ ُ٭٨ٍََّا٣ نٍّ
َ
َ{١ْ٦َُ٪هٮنٌَََبهيٌْيََِعهنٌي،٠ََهد

"تشػػبيهالمحسػػكسبالمحسػػكسفشػػبهتنسػػاءأهػػؿالجنػػةببػػيضالنعػػاـَ[49َ-48َ:الىههةٚةت]
لهػامػفدقيػؽالبيضالمكنكف:هكبيضالنعاـ،كالنعاـيكفبيضهفيحفػرفػيالرمػؿكيفػرشك

ريشه،كتسمىتمؾالحفر:األداحي،كاحدتهاأدحيةبكزفأثفية.فيككفالبيضشديدلمعافالمكف
اشبهكاالحسافببػيضكذلؾالمكفأحسفألكافالنساء،كقديمنكهكأبيضمشكببياضهبصفرة،

النعاـ،قاؿامرؤالقيس:

ٍكنيكفه}:سبحانهقكلهكفي مى بىٍيضه فيالمرادبالبيضثبلثةأقكاؿ:أحدها:أنهالمؤلؤ،ركا {كىأىنَّهيفَّ
النَّعػػاـ،قالػػهالحسػػف، عمػػٌيبػػفأبػػيطمحػػةعػػفابػػفعبػػاس،كبػػهقػػاؿأبػػكعبيػػدة.كالثػػاني:بىػػٍيضي
ٍسػف كابفزيد،كالزجاج.قاؿجماعةمفأهؿالمغة:كالعػربتيشىػبّْهالمػرأةىالحسػناءىفػيبياضػهاكحي

                                                           
(151-150مفببلغةالقرآف)صأحمدالبدكم،ينظر:(1)
 (115-23/114ج(ينظر:ابفعاشكر،التحريركالتنكير)2)

ــــــــــرامُ  خــــــــــدرٍ  وبيضــــــــــةُ  ــــــــــباؤُ خِ  ال ي  ا  َى
 

ــــ ليــــوٍ  مــــنْ  تمتعــــتْ    (2) معجــــلِ  ا غيــــرَ بَي
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ػػػةالنَّ ػػػٍفرىةن.لكنهػػػاًببىٍيضى بىةوصي ػػػرَّ عامػػػة،كهػػػكأحسػػػفألػػػكافالنسػػػاء،كهػػػكأفتكػػػكفالمػػػرأةبيضػػػاءىميشى
لىهذاالمعنػىذهػبسػعيد كالثالث:أنهالبىٍيضحيفييٍقشىرقبؿأفتىمىسَّهاأليدم،قالهالسدم،كا 
بفجبير،كقتادة،كابفجرير،فأمػاالمكنػكف،فهػكالمصػكف.فعمػىالقػكؿاألكؿ:هػكمكنػكففػي

ػػػػػػ .(1)دىًفًه،كعمػػػػػػىالثػػػػػػاني:هػػػػػػكمكنػػػػػػكفبػػػػػػريشالنَّعػػػػػػاـ،كعمػػػػػػىالثالػػػػػػث:هػػػػػػكمكنػػػػػػكفبقشػػػػػػر صى
لآلياتالكريمةكبمجمؿالنظـككميته،معالعاـبالسياؽعامةعنداإلماـيرتبطالتشبيه

يقكؿاإلماـ:"إشاراتهالكثيرةلعمماءالتفسيركاإلعجازكذكر آلرائهـ، بىٍيضه {جمع}كىأىنَّهيفَّ ٍكنيكفه مى
ٌنمػاشػٌبهبػالبيض، بيضة،كهيالتيفيهافرخالطائر،ك)المكنكف(:الذمفيرحـاألنثػىبعػد،كا 
إفشػػػاءاهلل،لبيػػػاضلكنػػػه،كمبلبسػػػته،كككنػػػهغيػػػرمثقػػػكب،كطيػػػبمذاقػػػه،كقٌربػػػهمػػػفطبػػػاع

فعػفالحػٌركالبػرد الحيكاف،كبالمكنكفلرٌقةقشر كلطافته.كقاؿالكمبٌي:المرادبالمكنكفالمصك
لئبليفسد،كاليتغٌير،كعفابػفمسػعكد:أٌفالمػرأةمػفنسػاءأهػؿالجٌنػةمػفالحػكرالعػيفلتكػكف
ٌنػػهليػػرلمػػخسػػاقهامػػففػػكؽعظمهػػاكلحمهػػاكثيابهػػا،كمػػايبػػدكالٌشػػراب عميهػػاسػػبعكفحمٌػػة،كا 

ٌنماشٌبه،ككمايقكؿاإلماـ:(2")األحمرمفالٌزجاجةالبيضاء لبياضلكنه،كمبلبسته،بالبيضكا 
كككنػػهغيػػرمثقػػكب،كطيػػبمذاقػػه،كقٌربػػهمػػفطبػػاعالحيػػكاف،كبػػالمكنكفلرقٌػػةقشػػر كلطافتػػه،

بػػػالمكنكفالمصػػػكفعػػػفالحػػػٌركالبػػػرد لػػػئبليفسػػػد،كاليتغٌيػػػرككمهػػػاحسػػػيةفيهػػػاتشػػػبيهكالمػػػراد
نعػػػػاـالمكنػػػػكف،جػػػػرتعػػػػادةالعػػػػربعمػػػػىتشػػػػبيهالنسػػػػاءببػػػػيضاللقػػػػدمحسػػػػكسبالمحسػػػػكس،

كتسميتهفبيضاتالخدكر،فالمشبهنساءالجنةعمىمػاهػٌفعميػهمػفجمػاؿكرقػة،كالمشػبهبػه
.هكصكرةبيضالنعاـالمستكرالمصافعفأيدمالناس

 بالمعقول: المعقول تشبيو
يكظؼاإلماـالقصصالقرآنيلتكضيحدالالتالكمماتككجك الببلغةكاإلعجاز،ففػي
َو٨٦ََْ}َ:لحػؽسػبحانهقػكؿا

َ
ْظَيحَْ٪ةه٦َََُيًْذةَََكنَََأ

َ
٤َْ٪ةََٚأ َٕ َِػ٦ََََس٤ُه٧َ٠َََُ٫ه٨ََْانلٍّهةِسََِػََث٫َََِِي٧َِْش٩ََُٮًراَََلََُوََص

٧َُ٤ةتَِ َّْ ٦َََِٟ٪َْ٭ةَِِبَةرٍِج٣َََحَْفََا٣ ِ ٤٧َُٮنَََََك٩ُٮا٦ََةَل٤ََِْكِٚؿِي٨َََُزّي٠ََََ٨َِؾل ْٕ يذكراإلماـ[122َ:اْل٩ٕةم]َ{ََي
ًفػػػيبًػػهًيىٍمًشػػينيػػكران}قصػػةإسػػبلـحمػػزةككفػػػرأبػػيجهػػؿفػػيتفسػػػيراآليػػةمػػفسػػكرةاألنعػػػاـ:"

ثىميػػهي}كمػػفكأصػػحابه،حمػػزة{الٌنػػاسً رمػػىجهػػؿأبػػاأفٌركم.كأصػػحابهجهػػؿأبػػك{الظُّميمػػاتًًفػػيمى
ذلػػؾحمػػزةفسػػمعحمػػزة،إسػػبلـقبػػؿكذلػػؾيصػػٌميكهػػكبػػالفرثكسػػٌمـعميػػهاهللصػػٌمىاهللرسػػكؿ
بأٌنػهكيعتػذريتضػٌرعجهػؿكأبكبقكسه،يضربهجهؿأبيعمىكأقبؿتعٌصبنا،أخيهالبففغضب

                                                           
(3/541جينظر:ابفالجكزم،زادالمسيرفيعمـالتفسير)(1)
(2/511عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
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الأفأشػهد:قػاؿثػـٌالحجػارة تعبػدكفمػنكـأسػفهكمػف:حمزةفقاؿآلهتهـ،كعابأحبلمهـسٌفه
:"،كيكضػػػحاإلمػػػاـ(1)كرسػػػكله"عبػػػد محٌمػػػداأفٌكأشػػػهداهللإالٌإلػػػه .عاٌمػػػةأنهػػػاكركماسػػػتكماالن

كالٌنػػكراإليمػػاف،أكالقػػرآفبػػركحاإلحيػػاء:كقيػػؿ.اإليمػػافنػػكركالٌنػػكرالػػٌرحـ،فػػيإحيػػاءكاإلحيػػاء
ثىميهي.}أحدهمانكر إالٌيٌتصػؼكالبهػاإالٌيكصػؼال{الظُّميمػاتًًفػي}صػفتهإفٌ:كقيػؿهػك،:أم{مى
كيشػػػبهاإلحيػػػاءبػػػركحالقػػػرآفكبنػػػكراإليمػػػافكالمػػػكتبالظممػػػاتكالكفػػػر،فػػػالمكتحقيقػػػة.(2)بهػػػا"

كنػػػكرالقػػػرآفركحمعنكيػػػةمعقكلػػػةمعهػػػاالكفػػػركالظممػػػاتكالحيػػػاةحقيقػػػةمعنكيػػػةمعقكلػػػةمعهػػػا
ـًٍلمػػا}"اإليمػػافكبهػػذايشػػبهالمعقػػكؿبػػالمعقكؿ،فيقػػكؿفػػيمكضػػعآخػػر: القمػػكبإحيػػاء{ييٍحيًػػيكي

حياءكالقرآف،اإللهاـبركحكاالعتباررلمتٌفكٌ النػكعهػذا،فػإف(3)البعػث"يػكـقبػؿلمٌثكابالٌشهداءكا 
أبػيفيػهقػكؿمػاكأحسف.المحسكساتمكاقعلهليسالبابهذامفتشبيهالمعقكؿبالمعقكؿفي

:المتنبيالطيب

بػالمكت،العشػؽكتشػبيهبالحيػاة،كالعمػـبػالمكت،مػثبلنالجهػؿكتشبيه:بالمعقكؿالمعقكؿكتشبيه
:الشاعريقكؿكما

السػػػفرتشػػػبيههػػػذافػػػييػػػدخؿكرد أكدفعػػػهعمػػػىالقػػػدرةعػػػدـكالمػػػكتالعشػػػؽبػػػيفالشػػػبهفكجػػػه
بػالعمى،الحػؽعػفالضػبلؿتشػبيهككػذلؾالعػذاب،مػفقطعػةالسػفرالحػديثفػيكمػابالعػذاب،
ذلػؾمػف،هػذامثػؿعفتتحدثاآلياتمففجاءتالكثيرالحؽباإلبصار،إلىاالهتداءكتشبيه
ة}:سػبحانهقكله ٍّ٦

َ
َنَََٚةْقَذَعجَّٮاََػَ٭َؽْيَ٪ة٥٬َََُْ ٧ُٮدَََُوأ َٕ ََا٣ْ َيَْكهَذٮِي٬ََه٢َْ}َ،(17َ:ٚى٤خ)َ{الُْ٭َؽىَََعَ

ْعَنَ
َ
ًََُاْْل َٚاَلَََوابْلَِى

َ
ُؿونَََأ ٍّ١ َٛ نْي٦ََََِسه٢َُ}،(50َ:اْل٩ٕهةم)َ{َتَذ َٞ هؿِي َٛ

ْعهَنََا٣ْ
َ
َوه٥ََََِّكْْل

َ
ََوابْلَِىهًَََِواْْل

َِٓ ٧ِي ْعَنََيَْكَذٮِي٢ََُْٝ٢٬َََْ}َ،[24َ:٬ٮد]َ{َوالكٍّ
َ
ًََُاْْل مَََْوابْلَِى

َ
٧َُ٤ةُتََتَْكَذٮِي٢٬ََََْأ َّْ ؽ)َ{َوانلَّٮرََُا٣ َ:الٔؿ

َػ٨٧ََْ}َ،(16
َ
٥َ٤ََُْٕأ ٧َةََي نٍّ

َ
٩ْـَِلََخ

ُ
َََٟخ ٨٦َََََِْٟإَِِلْ ِ ََََّٜرّب ْعَن٬ََُٮ٨٧َ٠ََََََْاْْلَ

َ
هؽ]َ{أ :كػذلؾكقكلػه،[19َ:الٔؿ

                                                           
(1/628ججالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)عبدالقاهرالجرجاني،در(1) 
(1/629ج)المصدرالسابؽ(2)
(1/729ج)المصدرنفسه(3)
(1/401جابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ينظر:(4)

 بقمبــــــــــــي مشــــــــــــغوفٌ  اليــــــــــــمأ  كــــــــــــأنأ 
 

ــــــــدُ  ىجرِىــــــــا فســــــــاعةُ    (4) الوصــــــــاال يج
 

 
 

 
  

 
 

ــــــالموتِ  العشــــــقُ  ــــــأتي ك ــــــوُ  مــــــردَ  ال ي  ل
 

 تـــــــدبيرُ  المســـــــكينِ  لمعاشـــــــقِ  فيـــــــو مـــــــا 
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ْعَنََيَْكَذٮِيََو٦َة}
َ
ًََُاْْل ٩َْخَََو٦َة:}كقكله[19َ:ٚةَؿ]َ{َوابْلَِى

َ
ْنََِثَِ٭ةدِيَخ ُٕ اَلَِلِِ٭٥َََْع٨ََْا٣ْ َ:انل٢٧]َ{ًَ

بػػؿحقيقيػػة العمػػىبهػػايقصػػدكلػػـالمبالغػػة،منهػػاقيصػػدعقميػػةأمػػكرالتشػػبيهاتهػػذ فكػػؿ،[81
ػػاقػػكؿالحػػؽسػػبحانه:.البصػػيرةعمػػى ؿَُ}كمنػػهأيضن َِ هه٧َةَواتَََِٚههة رِْضََالكٍّ

َ
هه٢ََََواْْل َٕ ٦َِهه٣ََْ٨َُؾهه٥َََْص

ِكُؾ٥َْ ُٛ نْ
َ
ْزَواًصةَخ

َ
ةمَََِو٨٦َََِأ َٕ نْ

َ
ْزَواًصةَاْْل

َ
ء٧ِ٠ٌَََس٤ِْه٣ََِ٫َحَْفََػِي٫ََِيَْؾَرؤُُؽ٥ََْأ َََُٓو٬ُهٮَََََشْ ه٧ِي ًََُالكٍّ َ{ابْلَِىه

َُ}كفيتفسير اآليػةالكريمػةيقػكؿاإلمػاـ:"[11َ:النٮرى] ه٧َةَوات٩ََُِٮرََُاللٍّ رِْضََالكٍّ
َ
َ:انلهٮر]َ{َواْْل

:لقكلػهمعناهمػافػيكمابأٌنهاالعتقادبعدتأكيمهاينبغيالالتيالمتشابهاتمفبهاكصفه[35
ء٧ِ٠ٌَََس٤ِْهه٣ََِ٫َههحَْفَ} سػػبحانههللاًلمثػػؿنفػياإلمػاـعبػػدالقػػاهر،كفػػيمػاقالػػه(1)"[11:الشػػكرلي{ََشْ

المثػؿهػذالكػافمثػؿلػهكػافلػكاهللأفكالمػرادكالقمػر،الشػمسمجانسػةعفكتعالىفهكمتعاؿ
يكػػػذب،المثمػػؾ:قػػػكلهـفػػيكمػػػاذاتػػه،(مثمػػػه)مثػػؿكلػػػهلػػيسكلكػػػفكتعػػالى،سػػػبحانهاهللهػػك

يماثمػػهعمػػفنفيػػهألف:قػػالكاعنػػه،كالبخػػؿالكػػذبنفػػيفػػيالمبالغػػةقصػػدعمػػىيبخػػؿ،الكمثمػػؾ
اهللعػػفالمكػػاف النػػدلتنفػػيجػػاءتالكػػاؼأفأكلػػى،بػابمػػفعنػػهمنفػػيأنػػهعمػػىيػػدؿكيناسػبه
مػفصػفةأكالحسػنىاهللأسػماءمػفاسـفيحتىالشبيهلتنفيجاءت(مثؿ)ككتعالى،سبحانه
يكػكفأفأحػدهما:كجهػافشىٍيءه{كىًمٍثًمهً"}لىٍيسى:قكلهكفي.شيءكصفتهليسالعميا،أمصفاته
كبالكػػاؼ،بػػهالمفػػظاختمػػؼإذالمكػػبلـتككيػػدناالكػػبلـفػػيالمثػػؿكأدخػػؿكشػػيء،هػػكلػػيس:معنػػا 
فػػيالمدخمػػةهػػيالكػػاؼكتكػػكفشػػيء،مثػػؿلػػيس:معنػػا يكػػكفأف:كاآلخػػركاحػػد،بمعنػػىكهمػػا

الصػػفة،هػػذ عمػػىكمشػػكاةالتنزيػػؿبهػػذاالحػػؽمػػفاهللأنػػارمػػامثػػؿ:المعنػػى،كقيػػؿ(2)الكػػبلـ"
اهلل:كالتقػديرالقػرآف،كهػكالمػؤمفقمػبفػيهدا مثؿأمذكر جؿاهللعمىتعكدنكر فيفالهاء
قمػػػػكبفػػػػيخمقػػػػهبهػػػػااهللهػػػػدلالتػػػػيكآياتػػػػههػػػػدا مثػػػػؿالبينػػػػات،بةياتػػػػهالسػػػػماكاتأهػػػػؿهػػػػادم

:كالشػػيءذاتػػه،(:مثمػػه)مػػف،المػػراد(3)الصػػفاتبهػػذ المكصػػكؼالمصػػباحهػػذاكنػػكرالمػػؤمنيف،
لمػذكات،مشػبهةغيػرذاتإثبػات:فالتكحيػدنظيػر،لػهلػيس:عبػاسابفقاؿ.المكجكدعفعبارة
إالصػفة،كصفتهكالفعؿ،كفعمهكالاسـ،كاسمهكالذات،كذاتهليسالصفات،مفمعطمةكال
الػٌنفسبػهكتريػدمجػازنا،اًلمثػؿالعػربتػذكر:،يقػكؿاإلمػاـ:"كقيػؿ(4)المفػظىالمفػظًمكافقةجهةمف

ء٧ِ٠ٌَََس٣ََِ٫ِ٤َْحَْفَ:}كقكلهحقيقة، اآليةتقديرفيككفلمثمي،يقكؿأمثمؾ:كيقاؿ،[11:النٮرى{يََشْ

                                                           
(2/365جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)

(509-21/508جالبيافتشاكر)ينظر:الطبرم،تفسيرجامع(2) 
(8/5093ينظر:القيسيالقيركاني،الهدايةالىبمكغالنهاية)ج(3) 
(31ينظر:مجبرالديفالمقدسي،فتحالرحمففيتفسيرالقرآف)المقدمة/(4)
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الكػػبلـلػػنظـكضػػربلمسػػامعأظهػػر كلػػيسكمثمػػهشػػيء(1)بػػه"آمنػػتـبمػػاآمنػػكافػػإف:هػػذاعمػػى
َلَ:}نحػك ـَ ْ٩

َ
ََخ ََََِعَ ٢َََْول٥َََْا١ِْ٣َذةَبَََعجِْؽه َٕ الكتػابعبػد عمػىأنػزؿتقػدير [1َ:ال١٭ٙ]{ِٔٮًَصةَََلََََُيْ

ػػا ػػالػػهيجعػػؿكلػػـقيمن ههًٮاَََلََُيَُؾهه٨َََْولَهه٥َْ}،كيفسػػراإلمػػاـآيػػاتالقػػرآفبػػالقرآف:(2)عكجن ُٛ َظههؽ٠ٌََُ
َ
َ{أ

ء٧ِ٠ٌَََس٤ِْهه٣ََِ٫َههحَْفَ}َكلػػـيكػػفلػػهشػػبيهكالعػػدؿَ[4َ:اْلػههالص] َََُٓو٬ُههٮَََََشْ هه٧ِي ًََُالكٍّ َ{ابْلَِىهه
.(3)"[11:النٮرى]

 تشبيو المعقول بالمحسوس:
ْٕؽ٤ََُْٝ٨٦ََُِِٮُبُؾ٥ََََْٝكْخََُ ٥ٍَّ}يقكؿالحؽسبحانه: ََََٟب ِ وََََْكْْلَِضةَرةَََِِٚوََََذل

َ
َمؽَََّأ

َ
َِإَونٍَََّْٝكهَٮةًََأ

ؿََُل٧ََةَاْْلَِضةَرة٨٦ََََِِ ضٍّ َٛ نَْ٭ةر٦ََُِ٪٫َََُْيَذ
َ
ََُٜل٧ََة٦َِ٪َْ٭ةَِإَونٍََّاْْل ٍّٞ ََل٧ََة٦َِ٪َْ٭ةَِإَونٍََّال٧َْةء٦ََُِ٪٫َََُْػَيْؼُؿجََُيَنٍّ ٍُ ٨٦ََََِْيْ٭جِ

َََِػْنَيحَِ َََُو٦َةَاللٍّ ة٢ٍََِٚاللٍّ َ٘ ِ ةَث ٤٧َُٮنََََع٧ٍّ ْٕ كصػمبت،جفػت{قىسىػتٍ}يكضػحاإلمػاـ:"[74َ:ابلٞهؿة]َ{َت
ألٌنػهكذلػؾكالمغشػكش،الػردمءكهػكشػقٌي،كزفعمػىقسػيٌدرهػـ:يقػاؿ،مذمكمػةصػبلبةكهي
،كصػؼسػبحانهقمػكب(4")الحجػارةمثػؿ:أم{كىاٍلًحجػارىةًفىًهػيى}المحضػة،الفٌضػةمػفصبلبةأشدٌ

بنػػيإسػػرائيؿبالغمظػػةكذهػػابالمػػيفكالرقػػةحيػػثجفػػتكصػػمبتمنهػػافكانػػتأشػػدمػػفالحجػػارة،
بقػػرةعمػىأيػديهـيضػػعكابػأفيػركلمػػانامكسػى:"فػيكيػأتياإلمػاـبقصػةبنػػيإسػرائيؿمػعسػػيد

كقعتفمٌماقاتمه،عممناكماقتمنا ماإسرائيؿبنيإلههكإالإلهالالذمباهلليحمفكاثـٌمذبكحة،
ػػػا،المقتػػػكؿيػػػدفنكاكلػػػـالقاتػػػؿ،تعيػػػيفإالأبػػػكاالكاقعػػػةهػػػذ  االخػػػتبلؼإلػػػىاألمػػػربهػػػـكآؿأٌيامن

عمػىالمقتػكؿإحيػاءتعػالىاهللفكعػدهـالٌسػبلـ،عميهمكسىإلىشككاالشرٌطاؿفمٌماكاالقتتاؿ،
اهلل،نبيٌفاٌتهمكاكالٌنشكر،البعثعمىآيةذلؾكيككفالقاتؿ،لتبييفاآلمهذ فيذكرهاشريطة
بعػػدمػػفقمػػكبهـقسػػتثػـٌكتػػرٌددهـ،تمػػٌردهـلكثػػرةبالشػػريطةيػأتكفكػػادكاكمػػااهلل،ديػػففػػيكغمػكا

،(5)تعػػالى"اهللكصػػفهمػػاعمػػىقسػػكة،أشػػدٌأككالحجػػارةفهػػيبهػػا،العمػػـكقػػكعأكاآليػػة،مشػػاهدة
القمػػكبالقاسػػيةبأنهػػاالحػػؽسػػبحانهالتشػػبيهفػػياآليػػةالكريمػػةتشػػبيهعقمػػيبحسػػيفحػػيفيصػػؼ

كالرقػػػةمنهػػػافهػػػيكالحجػػػارةأكأشػػػدصػػػبلبة،المػػػيفكذهػػػابككصػػػفتبالغمظػػػةكصػػػمبت،جفػػػت
هػػػكالػػػذمالقمػػػبأفالمعنػػػىلػػػيسإنػػػهإذمعقػػػكؿ أمػػػرقسػػػكتهكالقمػػػبمحسػػػكس أمػػػركالحجػػػارة

                                                           
(1/253جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1)
القرآف)ينظر:السيكطي،اإلتق(2) (3/12جاففيعمـك

(2/745عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3) 
(1/207عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(4) 
(1/175عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
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كاسػتكبار الحػؽ،عػفبإعراضػهمعنكيةقسكةيقسكأنه:المرادلكفالحسيةالتيتقسك المضغة
.(1)كيػرلالزركشػيأفالتشػبيهعقمػيبعقمػي.الحسػيبػاألمرعقمػيشػبههمعنكمأمرفهكعميه 

فػيكاقػعالتشػبيهأفظفككأنهالبرهاففيبهثؿميكذاحسيبحسيفيقكؿ:"كالسيكطييرلأنه
.(2)"كالحجارةالقمكببيفكاقعهكبؿظاهرغيركهكالقسكة
ؿََُل٧ََةَاْْلَِضةَرة٨٦َََََِِِإَونٍَّ}َ:أمافيقكلهسبحانه ضٍّ َٛ نَْ٭هةر٦ََُِ٪ْه٫َََُيَذ

َ
ََُٜل٧ََهة٦َِ٪َْ٭هةَِإَونٍََّاْْل ٍّٞ ه َيَنٍّ

ََل٧ََة٦َِ٪َْ٭ةَِإَونٍََّال٧َْةء٦ََُِ٪٫َََُْػَيْؼُؿجَُ ٍُ َََِػْنَيح٨٦َََََِِْيْ٭جِ َََُو٦َةَاللٍّ ة٢ٍََِٚاللٍّ َ٘ ِ ةَث ٤٧َُٮنََََع٧ٍّ ْٕ ،[74َ:ابلٞؿة]َ{َت
فالقسػكةكالنصائح،بالمكاعظتأثرهاعدـأمكالغمظة،بالصبلبةالقمكبكصؼ{قمكبكـقستثـ}

كالتشػبيهبالعظػات،التػأثرتنبكعػففقمكبهـالحجر،فيكماكالصبلبةكالجفاءالغمظةعفعبارة
الصػػبلبةكهػكمحػذكؼالشػبهككجػهالكػاؼ،كهػػيمػذككرةالتشػبيهأداةألفمجمػبلنمرسػبلنيسػمى
ِي٨ََ}أماقكؿالحؽسبحانه:.كالقسكة ُؿواََواَّلٍّ َٛ ْع٧َةلُُ٭٥َََْؽ

َ
اٍبََأ ح٠ٍَََََسَ َٕ ٧ْآنََََُيَْكُج٫ََُثِِٞي ٍّْ ٦َََةءًََا٣ ََظتٍّ

ََََووََصؽََََمحًْبةَََيِْؽهََُل٥ََََْصةَءهََُإَِذا ٍّٚةهََُِٔ٪َْؽهََُاللٍّ ََُِظَكةث٫َََََُٚٮ َََُٓواللٍّ يبػيف[39َ:انلهٮر]َ{اْْلَِكهةِبََرَسِيه
{الظٍَّمػةفي}يػتؤلألكالمػاء.األرضكجػهمػفمػنعكسشػعاع{كىسىػرابو}اإلماـعبدالقاهرالجرجاني:"

ٌنماالعطش،مفكالعطشاف ،(3)كرحمتػه"اهللفضػؿدكفعميهػاالعتمادهـكذلؾأعمالهـتككفكا 
ٌنمػػا كػػػذلؾأعمػػالهـتكػػكفكفػػياآليػػةالكريمػػةتشػػبيهالمعقػػكؿبالمحسػػكسأككمػػػاذكػػراإلمػػاـكا 

كرحمتػهفهػيكالسػرابذلػؾالشػعاعالمػنعكسمػفكجػهاألرضاهللفضػؿدكفعميهاالعتمادهـ
العطػشمػػاء،فأعمػالهـالتػييظنػكفأنهػاسػتنفعهـكسػػراباليػتؤلألكالمػاءفيحسػبهالظمػةفمػف

حقيقػػةلهػػا،فالصػػػكرةاألكلػػىعقميػػةشػػػبههابصػػكرةحسػػػيةحتػػىيتضػػحالمػػػرادكتنجمػػىالصػػػكرة،
فتشػػبيهالحاسػػة،عميػػهتقػػعمػػاإلػػىالحاسػػةعميػػهتقػػعالمػػابالمحسػػكسإخػػراجالمعقػػكؿفتشػػبيه
ِي٦ََََ٨َس٢َُ}:تعػالىقكلػهكمثمهأبدعها،كالتشابيهأبمغمفبالسراب،الكفارأعماؿ ُؿواَاَّلٍّ َٛ َثَِؿّبِِ٭٥َََْؽ

ْع٧َةلُُ٭٥َْ
َ
ت٠ََََْؿ٦َةدٍََأ ََيَْٮمٍََِػََالّؿِيطََُث٫ََِِاْمذَؽٍّ ٍٙ ِؽُرونَََاَلََََعِو ْٞ ةََي ٠ََََكُجٮاَِم٧ٍّ ءٍََََعَ َََََٟشْ ِ اَلُل٬ََُٮََََذل ٌٍّ َال

:سيناابفعميأبيقكؿالنظـكمفَ[18َ:إثؿا٬ي٥]َ{ابْلَِٕيؽَُ

                                                           
القرآف)جينظر:الزركشي،البرهاف(1) (3/420فيعمـك
القرآف)ج(2) (3/143ينظر:السيكطي،اإلتقاففيعمـك
(2/367عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(1/401ينظر:ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(4)

ــــــــــا ــــــــــنفُس  إنم ـــــــــــ كالزجاجــــــــــةِ  ال  والعم
 

 (4)زيـــــــــــتُ  اللِ  وحكمـــــــــــةُ  ســـــــــــراجٌ  ــــــــــــمُ  
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 الضمني: التشبيو
بػؿالمعركفػة،التشػبيهصػكرمػفصػكرةفػيبػهكالمشػبهالمشبهفيهيكضعتشبيههالهك
ػػابػػهالمشػػبهكيكػػكفالمعنػػى،مػػفكيفهمػػافبػػه،كالمشػػبهالمشػػبهيممػػح مػػاإمكػػافعمػػىبرهاننػػادائمن
ة}،كمنػهقػكؿالحػؽسػبحانه:(1)المشبهإلىأسند ْخ٧َ٤ٍَََّٚ َٕ رَْق٤َْخََث١ْ٧َِؿ٨ِ٬ٍَََِّق٧ِ

َ
ْعَذهَؽتََْإَِِلِْ٭ه٨ٍََّأ

َ
ََوأ

ََلَُ٭٨ٍَّ
ً
٤َيِْ٭٨ٍََّاْػُؿجَََْوَٝة٣َِخََِق١ِّيً٪ة٦َِ٪ُْ٭٨ٍَََّواِظَؽةٍََُكٍَََّوآدَْخ٦ََُذ١ٍَّأ ةََٔ ْيَ٪٧َ٤َََُٚ٫ٍّ

َ
٫َ٩َََُرخ ْؽََبْ

َ
٨َََْٕأ ٍُّ يِْؽَيُ٭٨ٍَََّوَؼ

َ
َخ

َََِظةَشَََو٨ْ٤ََُٝ ها٬َََؾا٦ََةَلِلٍّ ٬َََهَؾاَإِنََْبََْشً ٌََٟإاِلٍّ يػأتياإلمػاـعمػىذكػر[31َ:يٮقهٙ]َ{٠ََهؿِي٥ٌَََم٤َه
القصػػصالقرآنػػيكيبػػيفتفاصػػيمهافػػيتفسػػير اآليػػاتالكريمػػةلتكضػػيحكتبيػػافالكجػػك الببلغيػػة

مىػػػٍيًهفَّايٍخػػػريجٍ}كالدالليػػػة:" {أىٍكبىٍرنىػػػهي.}بػػػدنابأمرهػػػاكاالئتمػػػارالخدمػػػةمػػػفيجػػػدالكػػػافألٌنػػػهأمرتػػػه {عى
ػػًريـه}.بشػػرنايكػػكفأفمػػفأعظمنػه ٌنمػػا.الخمقػػةكصػػفاءالصػػكرة،حسػففػػي{كى المحبػػكبعرضػػتكا 
حػػػػيفرأت.(2)كاإلعانػػػػة"العػػػػكفلرجػػػػاءأكمأمكننػػػػا،مصػػػػكنِّاالمحبػػػػكبلكػػػػكفصػػػػكاحباتهاعمػػػػى

صكاحباتهايكسؼعميهالسبلـأعظمنهمفأفيكػكفبشػرنابػؿهػكممػؾكػريـفػيحسػفصػكرته
ا٬َََؾا٦ََة}:وفَٝٮَلَقجعة٫٩َكصفاءخمقتػهالمتخيمػة: ٬ََََؾاَإِنََْبََْشً ٌََٟإاِلٍّ َ[31َ:يٮقهٙ]َ{٠ََؿِي٥ٌَََم٤َ

فػيالتفضػيؿفمعنا البشر،محاسففكتهفيمبالغةبشرناهذاما:،كقكلهف(3)تخييميتشبيهكهذا
بطريقػةالمبلئكػةمػفبكاحػدشػبهنهالتشػبيه،ثػـبػابفػيالتشػابهمعنػىضػدكهكالبشر،محاسف
ػامػفالسػياؽكلػـيصػرحبػه(4)مؤكدنابميغناتشبيهناالمبلئكةجنسفيحصر  ،جاءالتشبيهمفهكمن

ا،أمأنهتشبيهضمنيإذهكتشبيهاليكضعفيهالمشبهكالمشبهبهفيصػكرةالتشػبيه تصريحن
المعركفة،بؿيممحالمشبهكالمشبهبهكيفهمافمفالمعنى،كيككفالتشبيهبرهانناعمىإمكافما

اةككجهالشبه،كهػذافػيقكلػهعمػىلسػافالنسػكةالمػكاتيأسندإلىالمشبه،فالتشبيهخاؿمفاألد
ػػا}أكبرنػػهبقػػكلهف مىػػؾهًإالَّهىػػذىاًإفٍبىشىػػرناهىػػذىامى ػػًريـهمى يكػػكفأفمػػفأعظمنػػه:ككمػػاأشػػاراإلمػػاـ{كى

الشػبهكجػهكلهػاكجػكدالبشرنا،فبلتػرلفػياآليػةالكريمػةأمركػفمػفأركػافالتشػبيه،فػاألداة
عمتداخؿ،فالتركيبيحمؿفيطياتهتشبيهنالـيصرحبه،بؿهككاقبهكالمشبههكالمشبمختؼو

ضمفالكبلـ،فممارأينهانبهرفبجمالهككقار كحسفأخبلقهفشبهنا بالممؾالكريـكلـيصرحف
فيػهيكضػعالتشػبيه:الضػمنيبذلؾفالمشبههكالمشبهبهتقكيةلمصفةالمشترؾبها،"فالتشبيه

كهػػػذافػػػيالتركيػػػب،يممحػػػافبػػػؿالمعركفػػػة،التشػػػبيهصػػػكرمػػػفصػػػكرةفػػػيبػػػهكالمشػػػبهالمشػػػبه
                                                           

(239كالبيافكالبديع)صالهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيينظر:(1)
(2/130عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

(15/86القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)جينظر:(3) 
(12/263ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج(4)
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الكاتبأفذلؾممكف،كبيافالمشبهإلىأسندالذمالحكـأفليفيدبهالتشبيهيؤتىمفالضرب
يصػٌرحأفغيػرمفبالتشبيهيكحيأسمكبإلىأفكار بعضعفالتعبيرعنديمجأقدالشاعرأك
إلػػىكالنػػزكعالتعبيػػر،أسػػاليبفػػيالتفػػٌنفذلػػؾبكاعػػثالمعركفػػة،كمػػفصػػكر مػػفصػػكرةفػػيبػػه

قامةكالتجديد،االبتكار معػالـإخفػاءفػيكالرغبػةالمشػبه،إلىإسناد المرادالحكـعمىالبرهافكا 
أبػػيقػػكؿالبػػديعالضػػمٌنيالتشػػبيهكمػػف،(1)الػػنفس"فػػيأبمػػغكػػافكدؽٌخفػػيكممػػاألنػػهالتشػػبيه،

:تمَّاـ

 البميغ: التشبيو
التشبيهمراتبأعمىكهكالبميغالتشبيهفهكالشبهككجهاألداةمنهحذفتماإذاالتشبيه
مػػػففيػػػهكلمػػابػػػه،المشػػػبهعػػيفهػػػكالمشػػٌبهأفاٌدعػػػاءمػػػففيػػهلمػػػاالمبالغػػػة،كقػػكةالببلغػػػةفػػي

كػؿتػذهبالسػامعنفػسيجعػؿالػذماإليجػازهػذامعػا،كالكجػهاألداةحػذؼعفالناش اإليجاز
:فراسأبيكقكؿالتشبيه،كجك مفشتىبصكرلهاكيكحيمذهب،

ُ٭ه٥ََْر٬ًَْٮاَابْلَْعؿََََوادُْؿكَِ}يتضحالتشبيهالبميغفػيقػكؿالحػؽسػبحانه: َؿُٝهٮنَََُص٪ْهؽٌََإِنٍّ ْ٘ ٦ُ}َ
حالتػهعمػىسػاكنناالبحػراتػرؾ:تقػدير متتابعنػا،أكسػككننا،{رىٍهػكان}،يقكؿاإلماـ:"[24َ:الػةن]

كػػؿٌالهػػكاءفػػيأمكاجػػهمتتابعػػةالبحػػراتػػرؾأكممػػتطـ،كالمضػػطربغيػػراالنفػػبلؽحالػػةكعمػػى
التشػبيهمراتػبأعمػىكهكالشبهككجهاألداةمنهحذفتبميغتشبيهكهك،(4)العظيـ"كالطكدفرؽ

تسػػميةرهػػكناالفجػكةفسػػميترجميػػه،بػيففػػتحإذامصػػدر)رهػا(،كأصػػمهالكاسػعة،الفجػػكة:"كالرهػك

                                                           
 (102-101(عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبياف)ص1)
 (2/212ةالعربية)ج(ينظر:الميداني،الببلغ2)

(105عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبياف)صينظر:(3)
(2/86عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)

ذا     فضـــــــــــــــــــــــيمةٍ  نشـــــــــــــــــــــــرَ  اللُ  أرادَ  واا
 

ـــــــتْ   ـــــــاحَ  طوي ــــــــانَ  ليـــــــا أت  حســـــــودِ  لســـ
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 جـــــــاورتْ  فيمـــــــا النـــــــارِ  اشـــــــتعالُ  لـــــــوال
   

ــــا  ــــانَ  م ــــبُ  يعــــرفُ  ك  (2)العــــودِ  عــــرفِ  طي
 

ـــــــت إذا  ىـــــــينّ  فالكـــــــل الـــــــودّ  منـــــــك نم
 

ـــــــل  ـــــــذي وك ـــــــوق ال ـــــــراب ف ـــــــراب الت  (3)ت
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اليحػدد،(1)رهػك"مثػؿأمالبميػغ،التشػبيهعمػىالبحػرمػفالحاؿعمىرهكناكانتصببالمصدر،
اإلماـفيتفسير تصنيفاتأكمسمياتببلغيةبتخصيصكلكنهإلىالتعمػيـأقػرب،ففػيحديثػه
عفالتشبيهاليذكرإالكممتيالتشبيهكالتمثيؿكمشتقاتهماممػايسػتدعيالتأمػؿبدقػةأكثػرفيمػا

متعرؼعمىمايريدتكضيحهمفدالالتككجك ببلغية.يذكرل

 التمثيمي: التشبيو
ػ التشبيه ذلؾالنكعمف امػفمتعػدد،أمصػكرةمنتزعػةالػذميكػكففيػهكجػهالشػبهمنتزعن

يكػػكفكجػػه التشػػبيه هػػكنػػكعمػػفالتشػػبيهالتمثيمػػيف ،مػػفعػػدة،صػػكرمتشػػابهةكصػػفاتمشػػتركة
مفأمػريفأكأمػكر،،أمكجههكصؼمنتزعمفمتعددجممةصفاتالشبهفيهحالةمركبةمف

كثيرةأمكنراالتشبيهكجهيككفأفكغرابتهبعد أسبابكمف ،(2)كقيد السكاكيبككنهغيرحقيقي
أكأفيكػكفالمشػبهالمنػكر،الكػـربعنقػكدالثريػاتشػبيهأكالػديؾبعػيفالنػارسػقطتشبيهفيكما

أككهميناشيئنالككنهالذهففيالحضكرنادربهالمشبهيككفأفأكبهبعيدالتشبيهعفالمشبه
٧َة}سػبحانه:قكلػهفػيكمػاعقمينامركبنا َيةة٦ََََِس٢ََُإِنٍّ نَْيةَاْْلَ نْلَةه٧َ٠َََُةءٍََالَّ ـَ ْ٩

َ
٧َةء٨٦َََََِِخ ََالكٍّ ٍَ َثِه٫َََِٚهةْػَذ٤َ

رِْضَََنَجههةُتَ
َ
أفٌمقػػررناالتمثيمػيالتشػػبيهفػيرأيػهيبػػدمأفيفػػكتالسػكاكيكال[24َ:يههٮنف]َ{َاْْل

اعتبارينػػا،كهمينػػايكػػكفكأفمتعػػددمػػفمنتزعػػةصػػكرةأممركبنػػا،يكػػكفأفينبغػػيفيػػهالشػػبهكجػه
مركبػػاالتمثيمػػيالتشػػبيهفػػيالشػػبهكجػػهيكػػكفأفيشػػترطالػػذمالقػػاهرعبػػديخػػالؼذلػػؾفػػيكهػػك
أفيقػػػكؿاإلمػػػاـفػػػيأسػػػرارالببلغػػػة:"اعمػػػـ.(3)الػػػكهمييشػػػمؿعنػػػد كالعقمػػػيعقميػػػا،يكػػػكفكأف

البػٌيفوأمػروجهػةمػفيكػكفأفأحػدهماضػربيفعمػىذلػؾكػافبػاآلخرأحدهماشيٌبهإذاالشيئيف
يرلالقاهرعبدفاإلماـ،(4)التأٌكؿ"مفبضربمحٌصبلنالشبهيككفأفكاآلخرتأٌكؿ،إلىيحتاج

ضػػربإلػػىتحصػيمهفػػييحتػاجبػػؿبنفسػه بيننػػاأمػرنافيػػهالكجػهيكػػكفالمػاالتمثيمػػيالتشػبيهأف
يتحقػؽالحقيقيػة،صػفتهفػيبػهالمشػبهيشػارؾلػـالمشػبهألفالظػاهر عػفكالصرؼالتأكؿمف
الحكػػـمػػدارأفإلػػىهػػذاكػػؿمػػفنخمػػصإذف.حقيقػػيغيػػرعقميِّػػاالشػػبهكجػػهكػػافإذافيمػػاذلػػؾ
فػإفالشػبه،كجػهعمػىمتكقػؼالتمثيمػيالتشبيهقبيؿمفأكالتمثيؿ،قبيؿمفبأنهاالصكرةعمى
فباإلجماع،تمثيؿفهكحقيقي،غيرعقميِّامركبنا،الشبهكجهكاف حسيِّامركبناالشبهكجهكافكا 

                                                           
(25/301ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج(1) 
(2/128(الميػػػػداني،الببلغػػػػةالعربيػػػػة)ج2،1/44ينظػػػػر:اإليضػػػػاح،القزكينػػػػي،شػػػػرحخفػػػػاجي)مػػػػج/(2)

(7/41النكيرم،نهايةاألربفيفنكفاألدب)ج
)ص(3) (34(كعمـالبياف)ص352-251ينظر:السكاكي،مفتاحالعمـك
(90عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغة)ص(4)
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ف-الببلغيػيفكجمهػكرالخطيػب،عنػدتمثيػؿفهػكحقيقػي غيػر عقميِّػػامركبنػاالشػبهكجػهكػافكا 
فالسكاكي،عندتمثيؿفهك-حقيقيغير تمثيػؿفهػكحقيقػيغيرعقميِّامفردناالشبهكجهكافكا 
فالقاهر،عبداإلماـعند كػؿعنػدتشػبيهفهػكطبعنػامفػردناحقيقػيغيػرحسػيِّاالشػبهكجهكافكا 

الحسػيةباعتبػارالشػبهكجػهأقسػاـهػيتمػؾكذاؾ،هػذابػيفيفػرؽفػبلأمػاالزمخشػرم.الببلغييف
.(1)كالتعددكالتركيبكاإلفرادكالعقمية،

تناكؿاإلماـالتشبيهكالتمثيؿفيدرجالدرردكفاإلشارةلمسمياتهااالصطبلحية،كدكف
ََٟ}التفريؽبيفالتشبيهكالتمثيؿ،ففػيقكلػهسػبحانه: ََِِّٜػَََُيَةدِلُٮ٩َ َؽ٦َةَاْْلَ ْٕ ََََب ٧َةَدَبَنيٍّ نٍّ

َ
َيَُكهةُٝٮن٠ََََد

ُؿونََََو٥٬ََُْال٧َْٮْتََِإَِِلَ ُْ ؽًّْفي}يعبراإلماـبقكله:"َ[6َ:اْل٩ٛةل]َ{ََي٪ْ {تىبىيَّفىمابىٍعدى.}الجهادشأف{اٍلحى
اللهػػـأٌنػػهظهػػرمػػابعػػدمػػفأكاهلل،أمػػرظهػػرمػػابعػػدمػػفأكاهلل،أمػػرأٌنػػهظهػػرمػػابعػػد:أم

ٌنمػػاعمػػيهـ، يخبتػػكف:أمخػػكفهـ،لحالػػةتشػػبيه{ييسػػاقيكفىكىأىنَّمػػا}اهلل،بكعػػدلهػػـذلػػؾظهػػركػػافكا 
،يختمؼاإلماـعف(2)محالة"الكالمكتالهبلؾفيهيشاهدكف:أميحشركف،كأٌنهـالمكهكـعف

غيػػر بقدرتػػهعمػػىعػػرضالمسػػائؿالبيانيػػةبإيجػػازيختصػػرالكجػػهالببلغػػيبكممػػاتمعػػدكدةدكف
الببلغيفركعناكأغصانناممػايػؤدمالخػتبلؼالػرؤلشركحاتمطكلةمممةكتقنيفيفرضلمكجه

فيالتفسيركيتطمػبقػدرنامػفاالجتهػاد،لكنػهيعػرضالكثيػرمػفاالحتمػاالتالمطركحػةلمسػائؿ
المغػػةالمتنكعػػةكقضػػايااإلعجػػازكعمػػىقمتهػػاكجػػك المعػػانيكالبيػػاف التفسػػيرالمختمفػػةفػػيعمػػـك

رممايجعمؾتمرعمىالكمماتمرناسريعنا،"فالحؽهككالبديع.كهذايستدعيالنظركالتأمؿأكث
الجهػػادالػػذميجػػادلكفالرسػػكؿالكػػريـفيػػهك}كأنمػػايسػػاقكف{تشػػبيهلحػػاؿخػػكفهـكمػػايتكهمػػػكف

لقػاءمػفجػزعهـإفراطفيلحالهـكأنهـيحشركفأميشاهدكففيهالهبلؾكالمكت،كهذا"تشبيه
ذٍقريش ـيكىاً  التشبيهعميهاقاـالتي،"كالصكرة(3)عيرهـ"أكقريشيعنيالطَّاًئفىتىٍيفًلًإٍحدىالمَّهييىًعديكي
عنػدماكاخػتبلؼ،اضػطرابمػفالمؤمنػكف،عميهػاكػافالتػيفالحػاؿ.بحػاؿحاؿتشبيههيهنا،
كقدقريش،لمبلقاةالنبيمعخرجكاحيفعميهاكانكاالتيكالحاؿهيبدر،غنائـأليديهـكقعت
كتجارتهػاقػريشأمػكاؿكفيهػاسػفيافأبػكيقكدهػاكػافالتيالعيرإما:الطائفتيفإحدلاهللكعدهـ
مػػاالشػػاـ،مػػفالمقبمػػة النبػػييػػدمػػفالعيػػربػػهلينقػػذجهػػؿأبػػكقػػاد الػػذمالجػػيشكهػػكالنفيػػر،كا 

إلػػػىبالسػػػكؽلمقتػػػاؿالمػػػؤمنيفبعػػػضكراهيػػػة،"كهػػػكتشػػػبيه(4)قػػػريش"لكرامػػػةكليثػػػأركأصػػػحابه،

                                                           
(72-71)ص-البيافكالبديع-1ةالمدينةالببلغةينظر:جامع(1)
(1/723عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

التنزيؿ)ج،ابفجزم(3)  (1/321تفسيرالتسهيؿلعمـك
(5/563عبدالكريـالخطيب،التفسيرالقرآنيلمقرآف)ج(4)
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أجػػزاءبػػبعضالمشػػبهةالهيئػػةأجػػزاءبعػػضتشػػبيهفيػػهمراعػػىكلػػيستمثيمػػيفالتشػػبيه،(1")المػػكت
خيػرفيػهسػيككفمشػتهاكـخػبلؼعمػىاألنفػاؿقسػمةمػفكرهتمػك ماأفأمبها،المشبهالهيئة
َوأوه٤عٮاَاللَٚهةدٞٮا}قكلػه:مشػتهاهـمخالفةمعنىمفالكبلـفيماعمىدؿكقدلكـ،عظيـ
فالجممػةهػذ فػيقكلػهمػع،[1َ:اْل٩ٛةل]َ{مؤ٦٪ني٠َ٪ذ٥َإنَورقٮَلَاللَوأَيٕٮاَثح٪ؾ٥َذات كا 
.(2)لكارهكفالمؤمنيفمففريقنا

فيكضػػػحاإلمػػػاـبالتشػػػبيهكالتمثيػػؿحيػػػثكردتأمثمػػػةكثيػػػرةفػػيتفسػػػير درجالػػػدرراهػػتـ
ِي٦ََََ٨َس٢ََُ}:"التمثيؿفياآليةالكريمػة ُؿواَاَّلٍّ َٛ ْع٧َةلُُ٭٥ََْثَِؿّبِِ٭٥َََْؽ

َ
ت٠ََََْؿ٦َةدٍََأ َيَهْٮمٍََِػََالهّؿِيطََُث٫ََِِاْمَذؽٍّ

َ ٍٙ ِؽُرونَََاَلََََعِو ْٞ ةََي ٠ََََكُجٮاَِم٧ٍّ ءٍََََعَ َََََٟشْ ِ اَلُل٬ََُٮََََذل ٌٍّ مثػؿهػذا:أم[18َ:إثؿا٬ي٥]َ{ابْلَِٕيؽََُال
ِٔهؽَََا٣ٍّهِتََاْْلَ٪ٍّهح٦ََََِس٢َُ}:كقكلػهالكتػاب،فػيكالفصؿترجمة،سبيؿعمىكفركاالذيف هٮنَََُو ُٞ َ{ال٧ُْذٍّ

ؽ] مػادو}.[35:الٔؿ ،يكضػحاإلمػاـ(3)األعمػاؿ"حبػكطبالتشػبيهكالمػرادبػاالحتراؽ،تفتٌػتمػا{كىرى
اهللكرمػادأممػاتفتػتبػاالحتراؽكالمػرادحبػكطلكجػهالكقعػتالتيالحسنةبإيجازأفأعمالهـ

منثػكرناهبػاءكذهابهػاحبكطهػافيأعمالهـ،تشبيه:التمثيؿ"حاصؿفياآليةالكريمة:األعماؿ،
الػريحطيرتػهبرمػادلكجهه،كككنهابهكااليمافتعالىاهللبمعرفتهمفأساسغيرعمىالبتغائها
أفالشػبهككجػهالرمػاد،بػهكالمشػبهكأعمػالهـ،كفػركاالذيفكهـمركبفالمشبهكفرقته،العاصؼ
الصػػػكرة"فتزيػػػد،(4)األعمػػػاؿ"يحػػػبطالكفػػػرأفكمػػػاأجػػػزاء ،كتفػػػرؽالرمػػػادتطيػػػرالعاصػػػؼالػػريح
يتجمػعالحيػثإلػىبػددنا،بػهكتػذهبالرمػادتػذركعاصػؼ،يػكـفػيالػريحبحركػةكحياة،حركة
فػػيلفظػةكػؿكتكػادعاصػؼ،يػكـفػيالػػريحتػذرك الػذمالمتػراكـالرمػادالقػارئ،يتخيػؿ(5)أبػدنا"
ألكاننػاالحسػيالتخييػؿيتخػذالمرسكمة،كقدالصكرةفيالحسيالتخييؿاكتماؿعمىتساعداآلية
تجٌسػـالقرآنػيالمثػؿهػذافػي،فالصػكرة(6)المتكقعةالسريعةالحركاتأككالتجسيـالتشخيصمف

الضػػائعةالكػػافريفألعمػػاؿتصػػكيركفيهػػابعػػض،فػػكؽبعضػػهالمتجٌمػػعبالرمػػادالكػػافريفأعمػػاؿ
عاصؼكتبددفتذرك عاصؼ،يكـفيالشديدةالريحتأتيه يبقػىاتجػا فػبلكػؿفيذٌراتهفييـك
إيمػافعمػىغيرقائمةألنهاالمتناثر كالرمادالقيامةيكـتفيدهـالضائعةفأعمالهـشيء،منه

                                                           
(2/269رآنيكسماتهالببلغية)ج،خصائصالتعبيرالقالمطعني(1) 
(9/264ينظر:ابفعبدربه،التحريركالتنكير)ج(2)
(161-2/160عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(13/174محمكدصافي،الجدكؿفيإعرابالقرآف)ج(4)
(39سيدقطب،التصكيرالفنيفيالقرآف)ص(5)
(50ينظر:عبدالسبلـالراغب،كظيفةالصكرةالفنيةفيالقرآف)ص(6)
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ككجػهفػاألداة:التمثيمػيفػركؽكالتشػبيهالضػمنيالتشػبيهكبػيف.كفائدةقيمةاألعماؿيمنحكتقكل
التمثيمػي،كالمشػٌبهالتشػبيهفػيجػكازنامحذكفافلكٌنهماالضمنيالتشبيهفيكجكبنامحذكفافالٌشبه

أكنحكيػةعبلقػةبػهبالمشػٌبهالمشػٌبهكتػربطأجػزاء،عػٌدةمػفكميهمػافػيمرٌكبمعنىبهكالمشٌبه
جممةتككفبؿنحكية،عبلقةبأيةالضمنيالتشبيهفييرتبطافكالالتمثيمي،التشبيهفيإعرابية
.(1)غالبنااإلعرابمفلهامحؿٌالاستئنافيةبهالمشٌبه

ِي٦ََََ٨َس٢َُ}أمافػيقػكؿالحػؽسػبحانه: ٮنَََاَّلٍّ ُٞ ْمَٮالَُ٭٥ََُْي٪ِْٛ
َ
َََِقبِي٢ََِِػََأ ٩ْبََذْخَََظجٍّح٧َ٠ٍََََس٢ََِاللٍّ

َ
َخ

ََٓ َََُظجٍّح٦ٍََِةاَحََُُقجُْج٤َحٍََُكََِِّػَََقَ٪ةث٢ََََِقجْ َََواللٍّ ُٙ ِٔ ة ٌَ ََُيََنةءََُل٨٧َََِْيُ ٌَََٓواللٍّ ٤ِهي٥ٌَََواِق [261َ:ابلٞهؿة]َ{َٔ
ثىػػؿي}يقػػكؿاإلمػػاـفػػيتفسػػير اآليػػةالكريمػػة: مػػفالنفقػػةعمػػىالحػػثٌفػػي"نزلػػت:{ييٍنًفقيػػكفىالَّػػًذيفىمى

ِيََذا٨٦َََْ}:بقكلهكاٌتصالها.كنفؿفرض ؿُِضََاَّلٍّ ْٞ القصصمفبينهماكما،[245:ابلٞؿة]َ{اللَََُي
ثىػػػؿً}أكنفقػػػة،مثػػػؿ:تقػػػدير مضػػػمرمضػػػاؼاآليػػػةعػػػارض،كفػػػي بَّػػػةو}زارع{كىمى ثمػػػرة،كالحٌبػػػة{حى

الػػدخف:قيػػؿ.السػػبععػػددتشػػريؼكالٌنخػػؿ،كفيهػػاالكػػـرمػػفكػػالعنقكدالػػٌزرعمػػفكالٌسػػنبمةالٌسػػنبؿ،
بَّةًمائىةيسيٍنبيمىةوكيؿًّْفيسىناًبؿىسىٍبعى}ينبت فمتصػٌكرشػيءهػذا:كقيػؿ{حى يكفػيكذلػؾد،يكجػلػـكا 
ككجهبصكرةصكرةتشبيهفيهتمثيميكهكتشبيهمركبففياآليةالكريمةتشبيه.(2)الٌتمثيؿ"في

أمػكالهـينفقػكفالػذيفهيئػةكتعػالىسػبحانهاهللمتعػددة،فشػبهأشياءمفمنتزعةصكرةفيهالشبه
سػػبعأنبتػػتالتػػيالحبػػةبهيئػػةكالمسػػاكيفالفقػػراءعمػػىكيعطفػػكفمرضػػاتهابتغػػاءاهللسػػبيؿفػػي

ككمػػايشػػيراإلمػػاـيشػػاء،لمػػفيضػػاعؼكتعػػالىسػػبحانهكاهللحبػػة،مائػػةسػػنبمةكػػؿفػػيسػػنابؿ
فمتصٌكرشيءكنفؿ،كفيتكضيحهلمتمثيؿيشيربأنهفرضمفالنفقةعمىالحثٌفينزلت كا 
جػزائهـحػاؿتشػبيهاهلل{سػبيؿفػيأمػكالهـينفقػكفالػذيف}مثػؿالٌتمثيػؿ،فييكفيكذلؾيكجد،لـ

حػاؿشػبهكقػدالػديف،نفقػةمثؿبتقديرإنفاقهـحاؿخصكصالمرادبأفمؤذنةكالصمةكبركتهـ،
أمسػنابؿ،سػبعأنبتػتحبػةبحػاؿلهػـالثػكابمػفأعطػيكمػامكقعهػاكمصػادفتهاالنفقةإعطاء
إيجػازناكمػهذلػؾكحػذؼ.سػنابؿسػبعفأنبتػتالغيػثكأصػابهاطيػبكتػرابنقيػةأرضفيزرعت
هيػػأةبػػهكالمشػػبهبالمحسػػكسالمعقػػكؿتشػػبيهمػػففهػػككػػذلؾ،إالذلػػؾتنبػػتالالحبػػةأفلظهػػكر
عميهػا،يػزادبشػيءالذاتهػامػفتضػعيفهاألفحبػةالتضػعيؼفػيالتمثيػؿأصػؿكجعؿمعمكمة،

لمػاغيػرهفمفأبمغ:التمثيؿ،كتشبيه(3)بالزارعالساعيكتشبيهبالزرعالمعركؼتشبيهشاعكقد
:المعػانيفػيأثػرانأعظػـكهػكنظر،كتدقيؽفكر،إمعافإلىيحتاجالذمالتفصيؿمفكجههفي

                                                           
الببلغة)البديعكالبيافكالمعاني()صالمراغي،ينظر:(1) (175عمـك
(1/359عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

(3/41ينظر:ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج(3) 
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كػػافذٌمػػاأكأكقػػع،كػػافمػػدحانكػػاففػػافلهػػا،النفػػكستحريػػؾفػػيقكاهػػاكيضػػاعؼقػػدرها،يرفػػع
المنتزعةالصكرةالستخراجفهمه،فيالذهفكدٌايلىيحتاجيثـكمفأسطع،كافبيرهاناأكأكجع،
:الشاعرالشبه،كقكؿكجهلتككفحسية،غيرأككانتحسيةمتعدّْدة،أمكرمف

٧َة}:سبحانهالحؽكفيقكؿ ٦ََََِس٢ََُإِنٍّ نْيَةَاْْلَيَةة نْلَةه٧َ٠َََُةءٍََالَّ ـَ ْ٩
َ
٧َةء٨٦َََََِِخ ََالكٍّ ٍَ رِْضَََنَجةُتََث٫َََِِٚةْػَذ٤َ

َ
َاْْل

ة ُؽ٢ََُِم٧ٍّ
ْ
ةمََُانلٍّةُسََيَأ َٕ نْ

َ
َََواْْل َػَؾتََِإَِذاََظتٍّ

َ
رُْضََأ

َ
يٍّ٪َْخََزُْػُؿَػَ٭ةَاْْل ٨ٍَََّوازٍّ َّ ٤٬َُْ٭ةََو

َ
ُ٭٥ََْأ نٍّ

َ
٤َيَْ٭ةََٝةدُِرونَََخ ََٔ

دَة٬َة
َ
ْمُؿ٩َةَخ

َ
وَََِْلاًْلََأ

َ
٤َْ٪ة٬َةََنَ٭ةًراَأ َٕ نَََْظِىيًؽاَََٚض

َ
٨َََْ٘ل٠َََْ٥َأ ْمِفَََت

َ
َََٟثِةْْل ِ ه٠َََ٢ُهَؾل ّىِ َٛ هْٮمٍََاْْليَهةتََُِن َٞ ِ٣َ

ُؿونََ ٍّ١ َٛ تمثيػؿكقػع"إٌنمػا:يقػؼاإلمػاـعنػدالتمثيػؿفػياآليػةالكريمػةبإيجػاز[24َ:يهٮنف]َ{َيَذ
الٌتمثيػػؿمػػفكالمػػرادالكمػػاؿ،عنػػدزكالهػػالسػػرعة،(2)االكتهػػاؿبعػػدالحصػػيدبالٌنبػػاتالػػٌدنياالحيػػاة
نػػػاأىتاهػػػا}كالتٌنبيػػػه،الٌتزهيػػػد ،فالمشػػػبهفػػػياآليػػػة(3)كجدبػػػه"كيبسػػػهابهبلكهػػػاكحكمنػػػاقضػػػاؤنا{أىٍمري
فػيالنبػاتحػاؿ:بػهاإلقباؿ،كالمشبهبعدنعيمهاكانقراضتقضيهاسرعةفيالدنياحاؿالكريمة
صػكرة:الشػبهبخضػرته،ككجػهاألرضكزٌيػفكتكػاثؼالتػؼبعدماحيطامناكاكتهالهكذهابهجفافه
إلػػىتػػدعكحػػاؿفػػييظهػػرأفيمبػػثالثػػـأمػػر أٌكؿفػػيالنفػػكسفػػياألمػػؿيبعػػثمػػبهجشػػيء
كالتٌنبيهأمالنظرإلػىالػدنيابزهػددكفالٌتزهيدكالقنكط،كالمرادمفالتمثيؿكماقاؿاإلماـاليأس

مػػفهػػذا.أفتكػػكفأكبػػرهمػػهكمبمػػغأممػػه،كالتنبيػػهإلػػىالثػػكابكالعقػػابالػػذمينتظػػراإلنسػػاف
نبػاتبحػاؿاإلقبػاؿ،بعػدنعيمهػاكانقػراضتقضػيهاسرعةفيالدنياحاؿشبهتالمركب،التشبيه
بسػببهفاشػتبؾبػهبخضػرتهفػاختمطاألرضكزيػفالتػؼمابعدحطامناكذهابهجفافهفياألرض
ػػػابعضػػػهخػػػالطحتػػػى عمػػػىزخرفهػػػاآخػػػذةاألرضجعمػػػتكازينػػػتزخرفهػػػااألرضأخػػػذتبعضن
قػدأنػهكاسػتيقانهـأمػنهـبعػدالعاهػاتبػبعضزرعهػاضػربكهػكأمرنػافأتاهػابالعركس،التمثيؿ
يغػػػفلػػػـكػػػأفكاستئصػػػالهقطعػػهفػػػيالػػػزرعمػػػفيحصػػػدبمػػاشػػػبيهاحصػػػيدنازرعهػػػافجعمنػػػاسػػمـ،

                                                           
(236هاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صالينظر:(1)
كأتـالنبت:اكتهؿ،كليسبعداكتهاؿالنبتإالالتكلي،كبمغالرجؿأشػد إذااكتهػؿ.كقػاؿالزجػاج:هػكمػف(2)

كفػاؿنحكسبععشرةإلىاألربعيف،كقاؿمرة:هكمابيفالثبلثيفكاألربعيف،كتفيؿالنبػات:اكتهػؿ عػفثعمػب.
رأيهيفيؿفيمكلة:أخطأكضعؼ.

(11/534()ج3/235()ج12/68()ج11/601ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ج
(1/818عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

     مطمعيــــا عنــــد تحكــــي الشــــمس والحــــت
 

 (1)مـــــرتعش كـــــف   فـــــي بـــــدت تبـــــر مـــــرِآةَ  
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فسػاداألرضفػيالبغػيسػببكاف،كلما(1)ينبتلـأمزرعها، حػبفػياإلفػراطهػكالعمػراف،كا 
بهػا،الغػركرعػفالعاقػؿيصػرؼبميغنػامػثبلنلهػاضػربكالمػذات،الزينػةمػفالػدنيافػيبمػاالتمتع
فػيكالفسػادالعمػككحبكالظمـ،بالبغيإليهاالتكسؿكاجتنابفيها،كاالعتداؿالقصدإلىكيهديه
تمكػنهـبعػدزكالهمػاكسػرعةبهماالناسافتتاففيكنعيمهازينتهاتشبيهعفعبارةكهكاألرض،

النػاظريفيسرالذمالنباتأنكاعفتنبتالمطرإليهااهلليسكؽاألرضبحاؿبها،االستمتاعمف
،يقػكؿ(2)بػهكاالنتفػاعصػبلحهبػدكقبيػؿكتستأصػمهتحسػهجائحةبهتنزؿأفيمبثفبلببهجته،

اختػػؿشػػيءمنهػػاسػػقطلػػكبحيػػثمجمكعهػػامػػفالتركيػػبكقػػعجمػػؿعشػػرفيػػه"فػػإفَّالسػػيكطي:
بهػاالنػاسكاغتػرارنعيمهػا،كانقػراضتقٌضػيها،سػرعةفػيالدنياحاؿتشبيهالمقصكدإذالتشبيه،

إذاكػػالعركسكجػػهاألرض،بزخرفهػػاكزيػػفالعشػػب،أنػػكاعكأنبػػتالسػػماء،مػػفنػػزؿمػػاءبحػػاؿ-
اهللبػأسأتاهػاالجػكائحمػفمسػمَّمةأنهػافيهػا،كظنػكاأهمهػاطمػعإذاحتػىالفػاخرة،الثيابأخذت
المػاءأف:أحػدهما:أمػرافبالمػاءالػدنياتشػبيهكجػه:بعضػهـبػاألمس،كقػاؿتكفلـفكأنهافجأة،
فتغػررت،حاجتػؾفكؽمنهأخذتإذا :كالثػاني.الػدنيافكػذلؾبػه،انتفعػتقػدرالحاجػةأخػذتكا 
.(3)فكذلؾالدنيا"شيءفيهيحصؿلـلتحفظهكفؾعميهأطبقتإذاالماءأف

 المقموب: التشبيو
كأظهر،كأبكأقكلفيهالشبهكجهأفبادعاءبهمشبهناالمشبهجعؿهكالمقمكبالتشبيه
عمػػىالفػػركع)غمبػػةالتشػػبيهمػػفالنػػكعهػػذاالخصػػائصيسػػميكتابػػهفػػيجنػػيبػػفعثمػػافالفػػتح

فػيتجػد كماالعرب،معانيفيتجد طريؼ،العربيةفصكؿمففصؿ"هذا:كيقكؿاألصكؿ(
التشػػػبيهكيسػػػمى.المبالغػػػةفيػػػهكالغػػػرضإالذلػػػؾمػػػفشػػػيئناتجػػػدتكػػػادكال،(4)األعػػػراب"معػػػاني

المشػبهأفَّالدعػاءبػه،المشػبهإلػىفائدتػهفتعػكدكبالعكس،به،مشبهناالمشبهفيجعؿالمعككس،
التشػػبيهفػػيالقمػػبهػػذامػػفكالمقصػػكدالشػػبه،كجػػهفػػيبػػهالمشػػبهمػػفكاشػػهركأظهػػركأكمػػؿأتػػـ

ِي٨ََ}المأخذ،ففيقكؿالحؽسبحانه:لطيؼالمكقعحسفالبيافعمـمفمكضعكهكالمبالغة َاَّلٍّ
ُؽ٤ُٮنََ

ْ
ٮُمٮنَََاَلََالّؿَِبةَيَأ ُٞ َََي ٮم٧َ٠َََُةَإاِلٍّ ُٞ ِيََي ٫ََُاَّلٍّ ُُ ةنَََُيَذَؼجٍّ َُ يْ ٨٦َََََِالنٍّ َََٟال٧َّْفِ ِ ُ٭٥َََْذل نٍّ

َ
٧َهةََٝهةلُٮاَثِد َإِنٍّ

َُٓ َظ٢ٍََّالّؿِبَة٦َِس٢ََُْابْلَيْ
َ
َََُوأ َََٓاللٍّ حٌَََصةَءهَََُػ٨٧َََْالّؿِبَةَوََظؿٍّمَََابْلَيْ َْ ِٔ ٦َََة٫َ٤َََََُٚٚةنْذََوَََرّب٨٦ََِِ٫َََِْمْٮ َٙ ْمُؿهَََُق٤َ

َ
ََإَِِلَََوأ

                                                           
(341-2/340ينظر:الزمخشرم،الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(1)

(11/284القممكني،تفسيرالمنار)جينظر:(2) 
(1/205السيكطي،معترؾاألقراففيإعجازالقرآف)ج(3)

(95(،عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبياف)ص1/301ينظر:ابفجني،الخصائص)ج(4) 
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َِ َََََٟعدََََو٨٦َََْاللٍّ ِ و٣َه
ُ
ْوَعةُبَََٚأ

َ
ونَََػِيَ٭ة٥٬َََُْانلٍّةرََِأ كهػذامػاعبػرعنػهاإلمػاـ[275َ:ابلٞؿة]َ{َػةِلُ

ػػػاقىػػػاليكا}قيػػػامهـىإلػػػإشػػػارةبقكلػػػه:"كذلػػػؾ بىػػػاًمٍثػػػؿياٍلبىٍيػػػعيًإنَّمى العقػػػدآخػػػرفػػػيالزيػػػادةأفقاسيػػػكا{الرّْ
ػػؿَّ:}كقػػاؿذلػػؾعمػػىكعػػاقبهـقياسػػهـعمػػيهـاهللفػػردَّ،العقػػدأكؿفػػيهػػيكمػػاباإلنسػػاء المَّػػهيكىأىحى

ـىاٍلبىٍيعى رَّ بىاكىحى الكفػر،كػانكافػيزيػادةالتبديؿكالتغييػر،كالنسػيء(2)،"قصداإلماـباإلنساء"(1)"{الرّْ
مػفتحميمػهأرادكامػاكيحمػكفبػدلها،فيحرمكنهػااألشػهر،مػفبغيرهػاالحػـراألشهربعضيبدلكف
،األشهر ٧َة}:كقاؿالحـر هؿََِِػََزَِيةَدةٌََا٣جٍَِّسءََُإِنٍّ ْٛ ،فػيقػكؿ(3)التػأخيركهػك[37َ:اِلٮبهح]َ{ا٣ُْؾ

قياسػػهـعمػػيهـاهللفػػردَّالعقػػد،أكؿفػػيهػػيكمػػاباإلنسػػاءالعقػػدآخػػرفػػيالزيػػادةأفاإلمػػاـقاسيػػكا
فلػػػـيشػػػرإلػػػىذلػػػؾبالتصػػػريح،أمعمػػػىكعػػػاقبهـ أنهػػػـذلػػػؾ،فاإلمػػػاـيريػػػدالتشػػػبيهالمقمػػػكبكا 
بػهالمشبهفأصبحكبدلك لممبالغةالكبلـفعكسكاغرضهـ،إلىليصمكاالبيعمثؿالرباأفيريدكف
ا المشػبهفيجعػؿالتشػبيه،ييعكػسقػدالعػرب،كػبلـفػيمعػركؼكهػذالػه،كتابعنػاالمشػبهمقػاـقائمن
بػهالمشػبهمػفكأظهػرأتػـالمشػبهأفالدّْعػاءبػه،إلػىالمشػبهفائدتػهفتعػكدبهكبػالعكسمشبهنا
جبينيهالنهارضكءكأف:نحكالمعككسأك(4)المقمكب(بالتشبيه)ذلؾكيسمى-الشبهكجهفي
ككقػػكؿ-طباعػػهالصػػفاءفػػيالمػػاءكػػأف:كنحػػك-سػػيرتهحسػػفالػػركضنشػػركػػأف:كنحػػك-

الحميرم:كهيببفمحمد

ػػا} بػػا{ًمٍثػػؿياٍلبىٍيػػعيًإنَّمى المشػػٌبهفجعمػػكاالٌتشػػبيه،قمبػػكاكلكػػنهـالبيػػع،مثػػؿالٌربػػا:يقػػاؿأفاألصػػؿالرّْ
مػاتحميػؿكهػكغرضهـ،إلىليصمكاالبيعمثؿالربابأفالقكؿيريدكف،"كهـ(6)به"المشٌبهمكاف
ػابػهالمشػٌبهيصػبحعميػامرتبػةالببلغػةفػيكهكلممبالغة،الكبلـفعكسكااهلل،حٌرمه بالمشػٌبهقائمن

                                                           
(1/445عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(1)
،اليغيػركففيهػاألفمعاشػهـكػافمػفالغػارة،فيحػؿألنهـكانكايكرهكفأفيتكا(2) لىعميهـثبلثػةأشػهرحػـر

،فذلؾاإلنساء.ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ج (1/167لهـالمحـر
(1/357األخفش،معانىالقرآف)جينظر:(3) 
زائػدبالنػاقصكيمحػؽكيسمىالمنعكس،هكمارجعفيهكجهالشػبهإلػىالمشػبهبػهكذلػؾحػيفيػرادتشػبيهال(4) 

حاشػػيةجػػكاهرالببلغػػةفػػي:األصػػؿبػػالفرعلممبالغػػة،كهػػذاالنػػكعجػػارعمػػىخػػبلؼالعػػادةفػػيالتشػػبيه،ينظػػر
(239المعانيكالبيافكالبديع)ص

(240-239،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صالهاشميينظر:(5)
(3/83الزحيمي،التفسيرالمنيرلمزحيمي)ج(6) 

ـــــــــــــو كـــــــــــــأن الصـــــــــــــباحُ  وبـــــــــــــدا  غّرَت
 

 (5)ُيمتــــــــــدُح  حــــــــــين الخميفــــــــــةِ  وجــــــــــوُ  
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،هػكالػذمبالربػاحمّْػهعمػىميجمػعهػكالػذمالبيػع،"شبهكا(1)له"كتابعنا تنػزيبلنيعكسػكاكلػـمحػـر
كنتيجػة،(2")التشػبيهعكػسمػفكهػذاالبيػع،لػهالمماثػؿاألصػؿمنزلػةالربػامفيفعمكنهالذملهذا

يػذكراإلمػاـأفاهلل ذلػؾبقكلػهعمػىكعػاقبهـقياسػهـردَّعمػيهـلهذاالذمارتكبك مففعػؿمحػـر
ؿَّ}سبحانه: ـىاٍلبىٍيعىالمَّهيكىأىحى رَّ بىاكىحى .{الرّْ

 التشبيو المجمل: 
يفهمػهظػاهرهػكمػافمنػهكجهػه يػذكرلػـمػا"كالمجمػؿالشػبهكجهباعتبارهكالتشبيه
الشػجاعةفيالتشبيهبهالمرادأفأحدعمىيخفىالإذ "أسدزيد:"كقكلناالعامة حتىأحدكؿ
،ففػػيقػػكؿ(3)العامػػة"طبقػػةعػػفيرتفػػعذهػػفلػػهمػػفإاليدركػػهالخفػػيهػػكمػػاغيرهػػا،كمنػػهدكف

َ٭ةَيَة}الحؽسبحانه: يَّ
َ
ِي٨َََخ ٤َيُْؾ٠ََُُ٥ذَِتََآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ َيةمَََُٔ ٠ََُذَِت٧َ٠َََةَالّىِ ِي٨َََََعَ ٤ٍُّؾ٥َََْؼج٤ُِْؾ٨٦ََِْ٥ََْاَّلٍّ َٕ َ٣َ

ٮنََ ُٞ كىمػا}:"(المجمػؿالتشػبيه)الشػبهكجػهباعتبػاريشػيراإلمػاـإلػىالتشػبيه[183َ:ابلٞؿة]َ{َتذٍّ
مفبهكالمشٌبهالمشٌبهككفيكجبالالتشبيهإذكٌمها،الصفاتدكفالٌصياـبمجٌردتشبيه{كيًتبى
}:تعالىاهللقاؿالكجك ،جميع

َإِنَْ:}كقاؿ،[٧ٔ:59ؿانَآل]َ{آَدم٧َ٠َََََس٢ََِاللََِِٔ٪ْؽَََِٔحَس٦َََس٢َََإِنٍَّ
٩ْٕةمََِإاِل٥٬َََُّْ

َ
ؿُْصٮنَََِعدََََظّتَ}َ:كقاؿ[،44:ا٣ٛؿٝةن]َ{ََكْْل ُٕ ِؽي٥ََََِك٣ْ َٞ تشبيهكيحتمؿ.[39:يف]َ{ا٣ْ
ـي}بػػالكجكب،كالكجػػكب ػػيا مػػف:يالشػػاعرالطعػػاـ،قػػاؿعػػفاإلمسػػاؾعػػفعبػػارةالمغػػةفػػي{الصّْ
[البسيط

حكايػةتعػالىاهللقػاؿالسػككت،كعػفسػكنت،إذاالػٌريح،صػامت:يقػاؿالبيت،فيالسككفكعف
َ}:مريـعف المفطراتعفاإلمساؾعفعبارة:الشرع،كفي[26:مؿي٥]َ{َوٮ٦ْةًََل٤ِؿٍّْْح٩ََِ٨ََؾرُْتََإِّنِ
الشػبه،فكجػهالشػبهكجػهباعتبػارالتشػبيهإلػىالكريمػةاآليةتفسير فياإلماـ،يشير(4) الٌنٌيةمع

الجامعػػػةالتػػػييشػػػترؾبهػػػاالمشػػبهكالمشػػػبهبػػػهباعتبػػػاراإلفػػػرادكالتعػػػددكالتركيػػػبأكهػػكالصػػػفة
لصػياـاألمػـالسػابقةممػاثبلنصػيامنايكفكلـ.باعتبارالذكركالحذؼأكباعتبارالقريبكالبعيد

                                                           
(1/429محيالديفدركيش،إعرابالقرآفكبيانه)ج(1)
القرآف)ج(2) (4/119محمداألميفالعمكم،تفسيرحدائؽالركحكالريحاففيركابيعمـك
الببلغة)ج،الصعيدم(3) (3/432بغيةاإليضاحلتمخيصالمفتاحفيعمـك
(1/284عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)

 صـــــــائمةٍ  غيـــــــر وخيـــــــلٌ  صـــــــيامٌ  خيـــــــلٌ 
 

 االّمجَمــــــ تعمــــــك وأخــــــرى العجــــــاجِ  تحــــــتَ  
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الصػػكـماهيػةفػرضأصػؿفػيتشػبيهقػبمكـ{مػػفالػذيفعمػىكتػب}كمػا:فقكلػه،المماثمػةتمػاـ
القصد،فهذ فيالمرادالشبهكجهكهكالمشابهة،كجك ببعضفيهيكتفىكالتشبيهيفيات،الكفي

بخيػػرالعائػػدةالشػػرائعفػػياألمػػـبصػػالحاهللألحقهػػـإذالمسػػمميفمػػفالهمػػـألهػػؿالتشػػبيهفائػػدة
ٌََِٟػَذة٫٦َُُ:}تعالىقاؿ،كاآلخرةالدنيا ََََٟوِفََِمْك ِ ،[26:ا٧٣ُٛٛهني]َ{ال٧َُْذَ٪ةُِٚكهٮن٤َََََْٚيتََ٪ةَِٚفَََذل
،كفػيمثمػهقكلػههذايستثقمكاأفالعبادةبهذ المكمفيفعمىتهكيننابالسابقيفالتشبيهكفي الصـك

ُ٭٥َُْػُنٌتَُمَك٪ٍَّؽةٌَ}سػبحانه: نٍّ
َ
ْٮلِِ٭٠ََ٥ْد َٞ ِ٣َ ْٓ ٮلُٮاَتَْك٧َ ُٞ ْصَكةُمُ٭٥َِْإَوْنََي

َ
َأ َٟ ِضُج ْٕ ْيَذُ٭٥َُْت

َ
ََيَْكُجٮَنَِإَوَذاََرخ

َيُْؤ١َُٚٮَنَ نٍّ
َ
َخ ُ ََٚةْظَؾر٥ْ٬ََُْٝةد٤ََُ٭٥َُاللٍّ ُؽوَّ َٕ ٤َيِْ٭٥ُ٬َُ٥َْا٣ْ َٔ ََويَْعٍحَ ،يقػكؿاإلمػاـ:[4َ:ا٧٣٪هةٚٞٮن]َ{ُكٍّ

شيػػػبه}" مػػػفالمنحكتػػػةاألصػػػناـبػػػهكالمػػػراداألرض،نبػػػاتمػػػفصػػػمبمػػػاكهػػػكخشػػػبة،جمػػػع{خي
حسػنةصػكرةإثبػاتالٌتشػبيهتخٌر،كفائدةفبلعميها،عتمدليالجدارإلىمردكدة{ميسىنَّدىةه}الخشب،

،فكجهالشبهصكرةحسنةالخيرفيهاكالمنفعػةككجػهالشػبهمنتػزعمػفصػفات(1)فيها"خيرال
ههةَ َ}سػػبحانه:قكلػػهمثمػهكفػػيمتعػددةجمعػػتحتػػىشػكمتصػػكرةغايػػةفػيالجمػػاؿ، َُ ٤َيَْ٭ههةَٚ ََٔ

َ ٌٙ ِ ةن ََََْ٨٦َََِٟ ِ ْوَجَعْخ٩َََةن٧ُِٮَن،ََو٥٬َََُْرّب
َ
ََػَذَ٪ةَدْواََٚأ ِي٥ِ، ،[21َ-19ََ:ا٤ٞ٣ه٥]َ{َُمْىجِِعنيَََََكلاٍّ
ْوههَجَعْخَ}آفػػة،بالٌميػػؿأمػػكالهـعمػػىاهللفأرسػػؿيقػػكؿاإلمػػاـ:"كالٌصػػراـالحصػػاد،

َ
ِههي٥َََِٚأ َ{ََكلاٍّ

َ٭ة}،كفػيقكلػهسػبحانه:(2)الحصػيد"كهك،[20:ا٥٤ٞ٣] هرٍََدَْؿِمََإِنٍّ ْاِه،َبَِْشَ َٞ ٩ٍّه٫ََََُك٣ْ
َ
ََِجَة٣هح٠ٌَََد

ؿ، ْٛ بنِيَََيَٮ٦َْهِؾٍَََوي٢ٌََُْو رو}"يقكؿاإلمػاـ:َ[34َ-32ََ:ا٧٣ؿقالت]َ{َل١َ٧ُْ٤ِّؾِ ينػتفضمػاكهػك{ًبشىػرى
القصػر:كقيػؿكشػرفه،القصربركجكاشتباؾالشتباكهشبهه{كىاٍلقىٍصرً}شررةكاحدتهاالنار،مف
العػػرب،ميػػا قصػػكرمػػف-القصػػركػػأفأم-كأنػػهالمتبلصػػقةالقصػػكربػػهكالمػػرادجػػنساسػػـ
مفلممتأمؿكالسائمةاألقضيةفياألبنيةتخيؿألفالصفربالجماالتالقصكرأكالقصركشبه
القصردكفتشبيهجميعناالتشبيهيف:كقيؿالظبلؿ،كتغيرالرماؿتؤللؤعندالقيظسيماالبعيد،
ككسػرهاالجػيـبضػـ-كجمػاالت،(جمػاالت)،قرأ(3)اآلخر"مفالتشبيهيفأحدإبداؿسبيؿعمى
صػفر،إبػؿ:الصػفرةإلػىتضػربسػكدهػيالتػيلئلبػؿيقػاؿالسػكد،الشرركالجمػاؿأفيعنى-

قػػرأكمػفالجمػع،كهػػككبيكتػاتبيػكتتقػكؿكمػػاجمػاؿ،جمػعفهػكبالكسػػر(جمػاالت)قػرأفمػف
قمػكسمػفكػالقمسكيقػاؿالبحر،سففقمكسمفالقمسكهك.جمالةجمعفهكبالضـ(جماالت)

جمالة)كقرئترجؿ،جمعرجاؿقيؿكماكجماالت،كجماؿجمؿجمعيككفأفكيجكز.الجسر
قكلػػهبمنزلػػةفإنػػهصػػفر{جمالػػة}كأنػػهكحجػػارة،حجػػرقيػػؿكمػػاكجمالػػةجمػػؿجمػػععمػػى(صػػفر

                                                           
(2/639)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1) 
(2/656)جالسابؽالمصدر(2)
(4/1688عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(3)
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العظػـ،جهػةمػف:جهتػيفمػفتشػبيهناالحصػفكهػكبالقصػرالتشػبيهفػيأفكعمػىأحمػر،كبيت
:جهػػاتثػػبلثمػػفتشػػبيهالقمػػكسكهػػيبالجمػػاالتالتشػػبيهكفػػيالهػػكاء،فػػيالطػػكؿجهػػةكمػػف

لبيػػػافبالجمػػػاؿثػػػـبالقصػػػكرشػػػبهت:بقميػػػؿذلػػػؾقبػػػؿقػػػاؿقػػػدككػػػاف،كالصػػػفرةكالعظػػػـالطػػػكؿ
بالجمػػػػاؿالشػػػػرر،شػػػػٌبه(1)القصػػػػكر:باألفػػػػدافكاألفػػػػدافاإلبػػػػؿيشػػػػبهكفأنهػػػػـتػػػػرلأالالتشػػػػبيه،
[الخفيؼ:يالشاعرقاؿ.صفرنااإلبؿمفالسكدتسميكالعربالسكد،اإلبؿكهيالصفر،

نمػػاسػػكد،هػػفٌ:أم ،(2)صػػفرةمػػفشػػيءسػػكادهايشػػكبألنػػه اصػػفرناإلبػػؿمػػفالسػػكدسػػميتكا 
يػذكرأفيجػبكعندئػذوكالتشبيهفياآليةالكريمةدقيؽخفػييحتػاجفػيإدراكػهإلػىفكػركتأمػؿ،

الشػبهيحتػاجكجػهحػذؼطالمػالكػفعميػه،كيػدؿالمحػذكؼ،شػبهكجػهإلػىيػكم مػاالعبارةفي
إلػػىفكػػركتأمػػؿ،كاإلمػػاـفػػيتكضػػيحهلمتشػػبيهفػػياآليػػةالكريمػػةيشػػيرإلػػىكجػػهالشػػبهالمػػدرؾ

تؤللػؤعنػدالقػيظسػيماكالكالسػائمة،األقضػيةفيلؤلبنيةلممتأمؿمفبعيدكبعدتأكؿ،فالمتخيؿ
المبنيػػةكبالتػػاليفكجػػهالشػػبهالمػػدرؾممػػابالقصػػكراإلبػػؿتشػػبهكالعػػربالظػػبلؿ،كتغيػػرالرمػػاؿ

مػػاالنػار،أككمػػاقػػاؿاإلمػػاـكهػػكمػػفتطػػايرمػػاكهػػىشػررةجمػػعيحدثػهالشػػررالعظػػيـفالشػػرر
ذمظؿإلىكشرفه،فينطمؽالمكذبكفالقصربركجكاشتباؾالشتباكهالنار،كشبههمفينتفض
الطٌػػكؿجهػةكمػػفالعظػـ،جهػػةبشػػررمػفترمػيإنهػػاالمهػبمػػفيغنػيكالظميػػؿالشػعبثػبلث
الهكاءكالصفرةأرادالسكاد.في







                                                           
عرابه)ج(1) (5/268ينظر:الزجاج،معانيالقرآفكا 
الكتاب)جينظر:(2) (20/82النعماني،المبابفيعمـك

 ِرَكــــــــاِبي   وِتْمــــــــكَ  منــــــــوُ  َخْيِمــــــــي ِتْمــــــــكَ 
 

بيــــــــــــبِ  أوالُدَىــــــــــــا ُصــــــــــــْفرٌ  ُىــــــــــــنأ    كالزأ
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 المجاز :المبحث الثاني

 :في المغة المجاز
ا،كجػػػازبػػػهالػػػذميجػػػكزفيػػػه،يقػػػاؿجػػػزتالطريػػػؽ،كجػػػازالمكضػػػعجػػػكازناسػػػـالمكػػػاف

كجاكز ،كأجػازغيػر ،مػأخكذمػفجػاز،يجػكز،جػكزنا،كجػكازنا،يقػاؿجػازالمكػاف،إذاسػارفيػه،
كيقػاؿ:أجػازالشػيء: .كأجاز :قطعه،يقاؿجازالبحر:إذاسمكهكسارفيه،حتػىقطعػه،كتعػدا 

عقػػػػد:إذاجعػػػػؿجػػػػائزنا،نافػػػػذناماضػػػػيناعمػػػػىالصػػػػحة،كجػػػػاكزتالشػػػػيءأمأنفػػػػذ ،كمنػػػػهإجػػػػازةال
ٍكًضػػعي.. كتجاكزتػػه:تعديتػػه،كتجػػاكزتعػػفالشػػيء:عفػػكتعنػػهكصػػفحت كالمىجػػازىةي:اٍلمى كالمىجػػازي

ٍزتيػػهأىٍنفىٍذتػػهجػػزتالمكضػػع: قىطىٍعتيػػهي،كأىجى مٍَّفتػػهكى ٍزتػػهخى ًفيػػًه،كأىجى ٍكًضػػعىًسػػٍرتي ػػٍزتاٍلمى األىصػػمعي:جي
 .(1)سرتفيه،كأجزته:خمفته،كقطعته،كأجزته:نفذته

 :في االصطالحالمجاز 
يصػحكجػهعمػىالتخاطػباصػطبلحفػيلػهكضػعتمػاغيػرفػيالمستعممةالكممةهك

إفحقيقػةالمعنػى،كالثػانياألكؿالمعنػىبيفلعبلقةكاألصمي المعنىإرادةمفمانعةقرينةمع
لعبلقػػةبػػيفالمغػػةكاالصػػطبلحفػػياشػػتقاؽفا،األصػػؿالمغػػكماالصػػطبلحيلممجػػازمسػػتمدةمػػف

التقػاربكاضحةلفظالمجاز ،كهذايعنيكجكدعبلقةمتينةبيفالتعريؼلممجازلغةكاصػطبلحن
المعنىالمغػكملممعنػىاالصػطبلحي،كانبثػاؽالحػداالصػطبلحيمػفالمعنػىالمغػكم،فاالجتيػاز

افمػفمكضػعإلػىمكضػع،كػذلؾتجتػازالكممػةمكقعهػاهكاألصؿلممعنييف،فكمايجتازاإلنس
"كمجازالقرآففيالذركةمفالبيافالعربي،كقػدكػافإعجػاز األصميكتتخطا إلىمكقعجديد،

مفمكاردإعجاز الكمي،كتفكقػهالببلغػي،كقػدكقػؼالعػربعػاجزيفأمػاـ البيانيمكردنامتأصبلن
االسػػػتعارم،كتهذيبػػهالكنػػػائي،كأعجبػػكاأيمػػػاإعجػػػابحسػػهالمجػػػازم،كبعػػد التشػػػبيهي،كرصػػد 

،(2)"ينابكضعألفاظهمفالمعنىالمراد،كاإلرادةاالستعماليةالمثمى،تأنقنافيالعبارةكتحيزنالممع
افػيالقمػكبكاألسػماع،سػميمجػازناالمجازفيكثيرمفالكبلـأبمػغمػفالحقيقػة،كأحسػفمكقعنػ

مفجازالمكافيجكز إذاتعدا كالكممةإذااستعممتفيغيرماهيلجهةالتناسبألفالمجاز
.(3)مكضكعلهكهكماتدؿعميهبنفسهافقدتعدتمكضعهااألصمي

                                                           
(5/326ينظر:ابفمنظكرالمصرم،لسافالعرب،،مادةجكز)ج(1) 
(61محمدحسيفالصغير،مجازالقرآف،خصائصهالفنيةكببلغتهالعربية)ص(2)

)صالسكاكي،مفتاحينظر:(3)  (360العمـك
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العػػػربعنػػػدالقكليػػػةكمعػػػايير الفنيػػػة،مقاييسػػػهلػػػهالعػػػرب،لغػػػةفػػػيأصػػػيؿفػػػفالمجػػػاز
األشػياءفػيالالكاحػدالمفػظكجك بتقميبيعنىكهكالمختمفة،المعانيبإرادةيعنىألنهبخاصة 
كضػعإلػىمركزينػالػهالمحػدداألصػميكضعهمفبالمفظفينتقؿالثانية،المعانيفيبؿكالنظائر
المجػػػازبهػػػايمتػػػازالتػػػيالخصػػػائصأهػػػـمػػػفكهػػػذاالفنيػػػة،العبلقػػػاتتجػػػدد عميػػػهطػػػارئجديػػػد
.(1)المغةفيلمتكسعكيؤهمه

 :أقسام المجاز
كيكػػكففػياإلسػػناد،أمفػيإسػػنادالفعػؿأكمػػافػيمعنػػا إلػىغيػػرمػاهػػكلػػه،:العقمــيالمجـاز 

 كيسمىالمجازالحكمي،كاإلسنادالمجازمكاليككفإالفيالتركيب.
كيككففينقؿاأللفاظمفحقائقهاالمغكيةإلىمعافأخرلبينهاصمةكمناسبة،المجاز المغوي:

المجـاز و  ففيالتركيبالمستعمؿفػيغيػرمػاكضػعلػه،كهذاالمجازيككففيالمفرد،كمايكك
كهػػيمجػػازلغػػكمتكػػكفالعبلقػػةفيػػهبػػيفالمعنػػىالحقيقػػيكالمعنػػىاالســتعارة::المغــوي نوعــان

المجازمالمشابهة.

ألنػهلػـيقيػدبعبلقػةالمجاز المرسل: كهكمجازتككفالعبلقػةفيػهغيػرالمشػابهةكسػمىمرسػبلن
 .(2)المشابهة،أكألفلهعبلقاتشتى

 :في تفسير درج الدررالمجاز الحقيقة و 
ٍضػػعكاضػػعها"يقػػكؿاإلمػػاـ: مػػاكقعػػتلػػهفػػيكى كممػػةأريػػدبهػػاغيػػري كأٌمػػاالمجػػازفكػػؿُّ

بهػػامػاكقعػػٍتبػػهفػػي ػػٍزتى كممػػةجي فشػػئتقمػػت:كػؿُّ لمبلحظػةوبػػيفالثػػانيكاألٌكؿ،فهػيمجػػازكا 
ٍضعالكاضعإلىمػالػـتكضػعلػه،مػفغيػرأفتسػتأنؼفيهػاكضػعن ػٌكزكى ا،لمبلحظػةوبػيفمػاتيجي

كضػعكاضػعها،فهػيمجػاز،كمعنػىالمبلحظػةهػكهاالػذمكيضػعٍتلػهفػيبهاإليه،كبػيفأصػم
أنهػاتسػػتندفػيالجممػػةإلػػىغيػرهػػذاالػػذمتريػد بهػػااآلف،إالأٌفهػػذااالسػتنادىيىٍقػػكىلكيىٍضػػعيؼ،

اإلمػاـعبػدالشػؾأف،(3)"اباألسدشبيهنا،تريدرجبلنبىيىانيهمامضىمفأٌنؾإذاقمت:رأيتأسدن
عمىقصػبالسػبؽفػيتقريػر لمكثيػرمػفاإلماـعبدالقاهرقدقٌعدعمـالببلغة،لقدحازالقاهر

فخػػػبلؿكتابيػػػه)أسػػػرارالببلغػػػة(قكاعػػػدها،إضػػػافةلكضػػػعهنظريػػػةالػػػنظـفػػػيالنقػػػدالعربػػػيمػػػ

                                                           
(87-86)صينظر:محمدحسيفالصغير،مجازالقرآفخصائصهالفنيةكببلغتهالعربية(1) 
(143-142ص)عتيؽ،عمـالبيافعبدالعزيزينظر:(2)
(352-350ينظر:عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغة)ص(3)
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يقػػكؿاإلمػػاـفػػيذلػػؾ:"كذاؾأفالعػػادةقػػدجػػرتبػػأفيقػػاؿفػػيالفػػرؽبػػيفف)دالئػػؿاإلعجػػاز(.ك
ك"المجاز":إف"الحقيقة"،أفيقرالمفظعمػىأصػمهفػيالمغػة،ك"المجػاز"،أفيػزاؿعػف"الحقيقة"

مكضعه،كيستعمؿفيغيرماكضعله،فيقاؿ:"أسد"كيراد"شجاع"،ك"بحر"كيرادجػكاد،كذاؾ
أناإذاحققنا،لـنجدلفظ"أسد"قداستعمؿعمىالقطعكالبتفيغيرماكضعله.ذاؾألنهلـ

فػػيمعنػػى"شػػجاع"عمػػىاإلطػػبلؽ،كلكػػفجعػػؿالرجػػؿبشػػجاعتهأسػػدنا،فػػالتجكزفػػيأفيجعػػؿ
ادعيتلمرجؿأنهفيمعنىاألسد،كأنػهكأنػههػكفػيقػكةقمبػهكشػدةبطشػه،كفػيأفالخػكؼال
نمػا يخامر ،كالذعراليعرضله.كهذاإفأنتحصمت،تجكزمنؾفيمعنىالمفظالالمفػظ،كا 

.(1)"عماكضعلهبالحقيقةعفمكضعه،كمنقكالنيككفالمفظمزاالن

فػػيالمجػػازانتقػػاؿبػػذهفالسػػامعإلػػىآفػػاؽجديػػدةكصػػكررائعػػةكمشػػاهدمتناسػػقةالإف
تػػأتيباالسػػتعماؿالحقيقػػي،فالمجػػازفػػيقيمتػػهالفنيػػةكالببلغيػػةيعنػػيعمميػػةمتجػػددةمػػفتكالػػد

كالدهشػةكالمفاجػأة،الػذميأخػذبمشػاعرالمعػانيفالداللػةالمجازيػةتحمػؿمعهػاعنصػراالبتكػار
فػػيالقػػرآفكأمػػاالمجػػاز".(2)المتمقػػيكيسػػتكليعميهػػا،حتػػىيػػتمكفمػػفإثػػارةاالنفعػػاؿالمناسػػب

شػػبهتهـأفالمػػتكمـاليعػػدؿعػػفالحقيقػػةإلػػىالمجػػازإالإذاككانػػتفػػاختمؼفػػيكقكعػػه،الكػػريـ
حانه،كهذاباطؿكلككجبخمكالقرآفمفضاقتبهالحقيقةفيستعيركهكمستحيؿعمىاهللسب

المجازلكجبخمك مفالتككيدكالحذؼكتثنيةالقصصكغير كلكسقطالمجازمفالقرآفسػقط
َََٟوََصهةءََ}:تعػالىقكلػه:المثاؿسبيؿفعمى،(3)"شطرالحسف مػذهبعمػى،[22:ا٣ٛضهؿ]َ{ََربَّه

يقكلػػػكفالػػذيفكرأملغػػػكم،كالعقمػػي،المجػػػاز فيػػهلػػػيسحقيقػػة،اهللمجػػػيءلممجػػازالمػػانعيف
.عقبلنممتنعفهكالرب،إلىيسندالعندهـعقبلنالمجيءألفعقمي مجازفيه:بالمجاز

مػكاردمػفمتأصػبلنمػكردناالبيػانيإعجػاز كػافكقػدالعربػي،البيػافذركةالقػرآفإفمجاز
يكػكفأفغرابػةفػبلأمامهػا،عػاجزيفالعػربكقػؼناصػعةحقيقػةالببلغيكتفكقهالكمي،إعجاز 
أدنػىقدثبتكقكعالمجازفيالقػرآفدكفالفريد،لعقدهاكالمجازالببلغية،لمثركةمصدرناالقرآف

قػدردعبػدالقػاهرالقػػكؿبحمػؿالمفػظعمػىظػاهر فػيكػؿمػفقكلػػه،كمػفألفاظػهكثيػرشػؾفػي
ُؿون٢٬َََََْ:}سبحانه ُْ َََي٪ْ نََْإاِلٍّ

َ
تِيَُ٭٥ََُأ

ْ
ََُيَأ ٢َ٤ٍََِػََاللٍّ ٧َةم٨٦َََََُِِّ َ٘ ْمؿَََُوُِِٝضََََوال٧َْاَلن١َِحََُا٣ْ

َ
ََِِإَوَِلََاْْل ََُٓاللٍّ َدُؿَْص

ُمٮرَُ
ُ
[210َ:ابلٞؿة{ياْْل َََٟوََصةءََ}، َََُٟربَّ ةََوال٤٧ََْ ًّٛ ةََو ًّٛ ََالهؿٍّْْح٨ََُ}،[22َ:ا٣ٛضهؿ]َ{َو هؿِْشََََعَ َٕ َا٣ْ

                                                           
(367-366عبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز)ص(1)
(208ينظر:مجيدعبدالحميدناجي،األسسالنفسيةألساليبالببلغةالعربية)ص(2)
القرآف)ج(3) (2/255الزركشي،البرهاففيعمـك



79 
 

مػػفكصػػفةهمكػػاف،إلػػىمكػػافمػػفانتقػػاؿكالمجػػيءاإلتيػػاف:لهػػـقيػػؿ،فػػإذا[5َ:َهه٫]َ{اْقههَذَٮى
مػػؿإفاالسػػتكاءكأفاألجسػػاـ،صػػفات كيأخػػذيحيّْػػزنايشػػغىؿجسػػـفػػيإالٌيصػػحٌلػػـظػػاهر عمػػىحي
كالنُّقمػػػة،الحركػػػةعميػػػهتصػػػحٌمػػػاكػػػؿكمنشػػػ كاألزمنػػػة،األمػػػاكفخػػػالؽكجػػػؿعػػػزكالمَّػػػهمكاننػػػا،
صػػاحباإلمػػاـعبػػدالقػػاهرك.(1)كالمحػػاذىاةكالمماسَّػػةكاالتصػػاؿ،كاالنفصػػاؿكالسػػككف،كالػػتمكف

ماـالببلغييفيرل "أفالحقيقةماالإشكاؿفيكجهه،كلػـيصػرؼعػفظػاهر ،:نظريةالنظـكا 
كالمجازماتكٌسعالناسفيهلفظنا،كاصطمحكاعميه،كاستجازك إٌماضػركرةكتسػميةالرجػؿكمبنػا
ٌمااختيارنالمتخفيؼكالعادةكقكلهـ:طمعالفجر،كأظمـالميؿ،كنبتالشجر،كاإلطناب أكأسدنا،كا 

انكسػػرالٌصػػمب،كفػػيالعشػػؽ:تقطٌػػعالقمػػب،كفػػيالسػػركر:قػػٌرتالعػػيف،كقكلنػػافػػيالمصػػائب:
كالتفاؤؿكتسميةالغبلـيمنناكسػعدنا.كهػكمػفالببلغػةفػيالرسػائؿكالخطػبكالقصػائدإذاعػرم

.(2)عفالتأكيدكعرؼمنهمرادالمريد"

العػدكؿعػفأفمػفالببلغػةعنػدالعػرب:"يتابعاإلماـفػيمعػرضتفسػير آليػاتالقػرآف
اإلطنابإلىاإليجاز،كعفاإليجػازإلػىاإلطنػاب،كعػفالتجنػيسإلػىاإلطبػاؽ،كعػفاإلطبػاؽ
إلػػىالتجنػػيس،كعػػفالتصػػريحإلػػىالتعػػريض،كعػػفالتعػػريضإلػػىالتصػػريح،كتػػرؾلػػزكـالفػػٌف
الكاحػػدمػػفهػػذ الفنػػكف.كاهللتعػػالىأنػػزؿالقػػرآفعمػػىنظػػـهػػكغايػػةالفصػػاحةعنػػدهـعمػػىمػػا

لمشػػؾبػػأفكتػػاب(3)"تعػػارفك كاعتػػادك ،بمسػػافعربػػٌيمبػػيف ،ككػػبلـاإلمػػاـالسػػابؽاليػػدعمجػػاالن
درجالػػػدررلػػػيسمنسػػػكبنالئلمػػػاـبػػػؿهػػػكمػػػفمػػػدادفكػػػر كمعػػػيفنظمػػػهالمعمػػػكـلعممػػػاءالببلغػػػة

،مجازعفطريػؽالمغػة،كهػكالمجػازالمغػكم"نكعاف:عنداإلماـالمجازكالسابقيفكالبلحقيف.
كمضمار االستعارةكالكممةالمفردة،كمجازعفطريؽالمعنػىكالمعقػكؿ،كهػكالمجػازالحكمػي،

كهذاالضربمفالمجازعمىحدتهكنػزمػفكنػكز.(4)"كتكصؼبهالجمؿفيالتأليؼكاإلسناد
البيػاف،الببلغة،كمادةالشاعرالمفمؽكالكاتبالبميغفياإلبػداعكاإلحسػاف،كاالتسػاعفػيطػرؽ

ػػامصػػنكعنا،كأفيضػػعهبعيػػدالمػػراـ،قريبنػػ امػػفاألفهػػاـ.كحػػدالمجػػازكأفيجػػيءبػػالكبلـمطبكعن
الحكمػػي"أفكػػؿجممػػةأخرجػػتالحكػػـالمفػػادبهػػاعػػفمكضػػعهمػػفالعقػػؿلضػػربمػػفالتأكيػػؿ

:".كقدفٌرؽبػيفالمجػازالعقمػيكالمغػكمفػيالحػدكدكاالسػتعماؿكاإلرادة،كقػاؿ(5)"فهيمجاز

                                                           
(.392عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغة)صينظر:(1)
(148-1/147عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

(1/148)جالمصدرالسابؽ(3) 
(376عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغة)ص(4)
(356)صدالئؿاإلعجازعبدالقاهرالجرجاني،(5)
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ذاعػرضفػيالمثبػتفهػكمتمقػىمػفالمغػة" ،(1)إنهإذاكقعفياإلثباتفهكمتمقىمػفالعقػؿ،كا 
ككػػؿمػػفالمجػػازيفالمغػػكم،كالعقمػػياليػػدرؾإالفػػيالتركيػػب،ككراءكػػؿمنهمػػامعػػافغيػػرمػػا

.(2)يفهـمفتككيفالجممةالنحكمفياإليحاءاتالنفسيةالتييستندإليهاالتصكيرالقرآني

ففػػيقكلػػهاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيفػػيدرجالػػدررقضػػيةالحقيقػػةكالمجػػاز:يتنػػاكؿ
َََٝىْىَ٪ة٥٬َُْ}سػبحانه: ََََٟورُُقاًلََْٝؽ ٤َيْ ُىْىهُ٭٥ََْلَه٥َََْورُُقاًلَََؼج٨٦ََِ٢َََُْْٔ ْٞ ََََٟن ٤َيْه َََُوََكٍّه٥ََََٔ َُمهٮَسََاللٍّ
ٌنماقاؿ:فيقكؿ:[461َ:ا٣جكةء]َ{دَْؾ٤ِي٧ًة ػاعػف"كا  اهلليميكسػىتىٍكًميمػان{لينػٌك بػذكر تعكيضن ـى كىمَّػ }كى

فلػػػـيكػػػفمكتكبنػػػامػػػفالٌسػػػماء.كأٌكػػػد تقديمػػػه،أكعاٌمػػػةلمحٌجػػػةبمػػػاأتػػػيمػػػفالكػػػبلـالمعجػػػزكا 
بالمصػػدرلػػيعمـأٌفاهللكٌممػػهحقيقػػةكخاطبػػهخطابنػػا،كليحسػػـتػػكٌهـالمجػػاز،كنحػػك قكلػػؾ:مػػاؿ

ػػا،(3)"ٌتكمػػيـ(صػػفةهللتعػػالىحقيقػػةمػػفغيػػركيفٌيػػةبرأسػػه،كقػػاؿبيػػد ،ك)ال كمٌػػـ،مصػػدر"تىٍكًميمن
الالمجػازمالفعػؿألفمجػازناالحقيقػةكممػهأنػهعمػىكدليػؿلمفعؿتأكيدالمصدرهذاذكركفي
كأٌكػدبالمصػدرلػيعمـأٌفاهللكٌممػهحقيقػة،كهذاماأكدعميػهاإلمػاـحػيفقػاؿ(4)بالمصدر"يؤكد

كفيمكضعآخريرجحأنهـقالكاذلؾعمىسبيؿالمجاز،كخاطبهخطابنا،كليحسـتكٌهـالمجاز
ََِيَؽََُاِْلَُ٭ٮدَََُوَٝة٣َِخَفيقكؿ:} ٤ُْ٘ٮ٣َحٌََاللٍّ نزلػتفػيفنحػاصبػفعػازكراليهػكدٌم،"[64َ:ا٧٣ةاؽة]َ{٦ََ

كفػركابنبٌينػاصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـابػتبلهـاهللتعػالىبػالقحط،كقػدركانكامخاصيبالرجػاؿفمٌمػا
ٌنمػػاقػػالكاعمػػىسػػبيؿ عمػػيهـالػػٌرزؽ،كأذهػػببركػػةأمػػكالهـ،فضػػاقتصػػدكرهـفقػػالكاذلػػؾجػػرأة،كا 

٤ُْ٘ٮ٣َهحًَالمجازكالٌتشػبيهكقكلػه:} ٢َْيََؽَك٦ََ َٕ {يحتمػؿالػ[29:اْلرساء]َ{َوالَََتْ ـٍ مَّػٍتأىٍيػًديًه ٌدعاء،}غي
كيحتمؿاإلخبار،كلذلؾقالكاأبخػؿالٌنػاس.)بسػطاليػد(:نفػاذالٌتصػٌرؼ،آمٌنػابمػاأخبػراهللمػف

كيتضحمماذكر اإلماـفياآليتيفالكريمتيفبأفاهللكمـمكسىحقيقةكخاطبه.(5)"غيرتأكيؿ
كيػرجحأنهػـقػالكاذلػؾخطابناحقيقيناكليحسـتكهـالمجازعندمفقاؿبذلؾ،لكنػهيقػربالمجػاز

قالىػػتًعمػػىسػػبيؿالمجػػازفػػيقكلػػه: ٍغميكلىػػةهاهللًيىػػدياٍليىهيػػكدي}كى يػػردقػػدبعامػػةالقرآنػػيالتعبيػػرفػػي.{مى
تفسر ،األثركمصادرتيسر ،المغةفمعالـتطمبفإفجهد،كبيرإلىيحتاجالماكهكالظاهر،
مػاكراءالػىالظػاهرحػدكديتخطػىمػاكالتمػكيحاإليحػاءمػففيػهيردكقد.تكشفهاألحكاؿكقرائف
،كاسػتكاؤ ككرسػيه،،كعرشػه،ككجهػه،كعينػه،سبحانهاهللفيددقيقة،إشاراتضمفالظاهر

                                                           
(344)صدالئؿاإلعجازعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(123فتحيأحمدعامرفكرةالنظـبيفكجك اإلعجاز)صينظر:(2)
(1/540عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(6/30الزحيمي،التفسيرالمنير)ج(4)
(1/574عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
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تحمػػؿكلكنهػػابالتمثيػػؿ،كتشػػعربالحركػػة،تضػػجمتعػػددةكخطػػكطألػػكافذاتتعبيػػرات،كمجيئػػه
المفسػركفشػغؿكلقػدكاإليضاح،الكشؼيتطمبالحمؿكهذاريب،دكفاألكليمعناهامفأكثر
مهمػػػةلكجػػػدكاالمجػػػازنحػػػكاتجهػػػكاأنهػػػـكلػػػكفيهػػػا،مػػػذهبكػػػؿكذهبػػػكاكتكجيههػػػااأللفػػػاظبهػػػذ 

كاشػفةطاقػاتمػفتسػخر بمػاسػميـمينػاءالػىبهـكالكصكؿالشبهاتبدرءكفيمةالعقميةالمجاز
.(1)االتجا هذابيافالىكتسير،المناخهذاتستمهـثرةخصائصمفكتهيؤ 

ْوِِلَةَء٦َِه٨ََْ:}قػكؿالحػؽسػبحانهكتعػالىأمافي
َ
ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَاَلََتذٍِّؼُؾواَا٣ََْكِٚؿِي٨ََأ

َ٭ةَاَّلٍّ يَّ
َ
يَةَخ

ة٩ًة٦َُجِحً٪ة َُ ٤َيُْؾ٥َُْق٤ْ َٔ َِ ٤ُٮاَلِلٍّ َٕ ْنَََتْ
َ
دُؿِيُؽوَنَأ

َ
،يكضػحاإلمػاـ[144َ:ا٣جكهةء]َ{َُدوِنَال٧ُْْؤ٦ِ٪نَِيَخ

{عمػىكجػهاإلنكػار.}أىٍفتىٍجعىميػكا{أم:تقيمػكاالمجاز ػٍمطانان{أم:،فياآليةالكريمػة:"}أىتيًريػديكفى }سي
حٌجة.كهذاعمىالمجاز،كحقيقتػهأتريػدكفأفتككنػكامػفالػذيفهللعمػيهـسػمطافبػٌيفباإلعػذار

مكػػةكأهػػؿالكتػػابمػػفأهػػؿالمدينػػة،ألف،كالظػػاهرأفالمػػرادبالكػػافريفهنػػامشػػركك(2)كاإلنػػذار"
اأتريػػدكفأفتجعمػػػكاهللعمػػيكـسػػػمطانن}المنػػافقيفكػػػانكافػػياألكثػػػرمػػكاليفألهػػػؿالكتػػابكقكلػػػه:

عػػفاتخػػاذالكػافريفأكليػػاءممػػايبعػثالنػػاسعمػػىمعرفػةجػػزاءهػػذاكفيػهاسػػتئناؼبيػػاني،{امبيننػ
مػػػكاالةالكػػػافريفجعمػػػتـهللعمػػػيكـباسػػػتمراركـففػػػيالمنػػػافقيف،هػػػؤالءالفعػػػؿمػػػفقصػػػدالتشػػػهيرب

ةلُٮاََربٍَّ٪هةَالحػؽسػبحانه:}فيقػكؿككذلؾا،أمحجةكاضحةعمىفسادإيمانكـ.امبيننسمطانن َٞ َػ
َِػَ ٍقَإِنٍّ ٍـّ َُم٧َ ٍـّْؼَ٪ة٥ْ٬َُُكٍّ َظةدِيَرََوَم

َ
٤َْ٪ة٥ْ٬َُأ َٕ َكُ٭٥َََْٚض ُٛ نْ

َ
٧َُ٤ٮاَخ َّ ةر٩َِةََو َٛ ْق

َ
َأ ِْٔؽََبنْيَ َثَة ِ

ّ ُُ ََْليَةٍت٣َِ َٟ ِ ََذل
:":بقكلػهلمجػازالحقيقػةكامعنىيأتياإلماـعمى[19:قجأ]{َوجٍّةٍرََم١ُٮرٍَ {أىحاًديػثى ـٍ عىٍمنػاهي }فىجى

لهمعنيافعمىسبيؿالمجاز:أحدهما:أٌفاهللعزكجؿجعؿأخبارهـمستفيضػةيتحػٌدثالٌنػاس
خػػٌربديػػارهـكمحػػاآثػػارهـكأبقػػىأخبػػارهـ،فكػػأٌنهـعمػػىسػػبيؿاالعتبػػار.كالثػػاني:أٌفاهللتعػػالى

ا،كبقاءالعربمفسبيؿهػؤالء، صاركاأحاديث،يعني:عمىالحقيقة،كهكتقميبالجكهرعرضن
ليسيخالؼاآلية ألٌفاهللتعالىإذاأهمؾقكماأنشأمػفذٌرٌيػتهـقكمػاآخػريف،هػذ سػٌنةاهللفػي

َاْْلَةِمهِٕنيََسبحانه:}أمافيقكله،(3)"عباد  َََعَ ًَةٌَإاِلٍّ َ٭هة١ََ٣َجِه هاَلةَِِإَونٍّ هَْبََِوالىٍّ {َواْقَذِٕيُ٪ٮاَثِةلىٍّ
}كىًاٍسػتىًعينيكا{كاسػألكااهللالتكفيػؽكاإلعانػةعمػىاإلماـعبدالقاهرالجرجاني:"فيبيف[45َ:ابلٞؿةي

ػػػٍبًر{عمػػػىكػػػٌؼالمعاصػػػيبػػػأداءالفػػػرائض،ككثػػػرةا لصػػػمكاتعمػػػىتمحػػػيصأداءالفػػػرائض}ًبالصَّ
نَّها{يعني:االستعانة،كقيؿ:الصبلة.}لىكىًبيرىةه{لثقيمة،كقكلػه:} ٤َهيُْؾ٥َْالذنكب.}كىاً  َٔ َ إِْنََكَن٠َََُبَ

                                                           
(105ينظر:محمدحسيفالصغير،مجازالقرآفخصائصهالفنيةكببلغتهالعربية)ص(1)
(1/536القاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبد(2)
(2/482)جالمصدرالسابؽ(3)
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ٮ٥ْ٬َُإَِِلْه٫َِ[،كقػاؿ:}71:يٮنف]َ{٦َٞةِمَ ُٔ َال٧ُْْْشِكنَِي٦َهةَدَهْؽ َََعَ مىػى،[13:النهٮرى]َ{٠ََُبَ }ًإاٌلعى
{المتكاضعيف. )االسػػتعانة(:طمػػبالعػػكف،كالبػػٌدمػػفمسػػتعيفكمسػػتعافبػػهكمسػػتعافاٍلخاًشػػًعيفى

الحقيقةماالإشكاؿفيكجهػه،كلػـك.عميه،ك)الصبر(:الحبسعمىالمكار ،أكعفالشهكات
تشػػؽالتػػيالصػػعبةهنػػابػػالكبيرة،كالمػػراد(1)"يصػػرؼعػػفظػػاهر .كالمجػػازمػػاتكٌسػػعالنػػاسفيػػه

طػػبلؽالنفػػكس،عمػػى ألفالعػػربكػػبلـفػػيمشػػهكرمجػػازكالشػػاؽالصػػعباألمػػرعمػػىالكبػػركا 
ًَةًََََك٩َهْخََِإَونَْ}:يقكؿسبحانه،تحصيمهأكحممهفيالكبيراألمرلكاـزمفالمشقة ١ََ٣ََجِه ََإاِلٍّ َََعَ
ِي٨ََ ٬ََََُؽىَاَّلٍّ ٠َََََُٟبَََََكنَََِإَونَْ}َ:وٝةلَ[143َ:ابلٞؿة]َ{اللٍّ ٤َيْ ُ٭٥َََْٔ ًُ َؿا ْٔ َ:وٝةلَ[.35َ:اْل٩ٕةم]َ{َإِ

٠ََََُبََ} ٮ٦َََْ٥٬ُةَال٧ُْْْشِكنِيَََََعَ ُٔ َ٭ة}َوٝٮَلَ[13َ:النٮرى]َ{َإَِِل٫ََِْدَْؽ ًَةٌََِإَونٍّ ١ََ٣ََجِه ََإاِلٍّ َ{اْْلَةِمهِٕنيَََََعَ
كاالنخفاضاالنزكاءهكلغةكالخشكع،بالخشكعاتصفكاالذيفأم[45َ:ابلٞؿة]

َ}:قكلهسػبحانهأما ةََظتٍّ َٞ َ٤ َُ ٮ٧َ٬ُةََٚةنْ ُٛ ِ هّي ٌَ ْنَيُ
َ
ثَْٮاَأ

َ
٤٬ََْ٭ةََٚهد

َ
٧َةَأ َٕ ُْ ٢َ٬ََْْٝؿَيٍحَاْقَذ

َ
َتَيةَأ

َ
إَِذاَخ

ْصًؿا
َ
٤َي٫َِْأ َٔ َْؾَتَ َٝة٫ُ٦َََٝةَلَلَْٮَِمبَْخَاَلَّتٍّ

َ
ََٚأ يٍّ َٞ ْنََي٪ْ

َ
يُؿِيُؽَأ يذكر[77َ:ال١٭ٙ]َ{َٚٮََصَؽاَػِيَ٭ةَِصَؽاًرَا

قىٍريىػػػةو{أنطاكٌيػػػة. {مػػػفمجػػػازًجػػػداران{بنػػػاءعمػػػىالقكاعػػػد.}ًفيهػػػااإلمػػػاـ:"}أىٍهػػػؿى }ييًريػػػديأىٍفيىػػػٍنقىضَّ
،كالمجػازعبلقتػهالسػببية:(2)"الكبلـ،أم:يكاداهللأفيسقطه.كاالنقضاض:سػقكطفػيانكسػار

أنهمػفمجػازالكػبلـ،أم:يكػاداهلليسػقطه،كهنػايقػرربمػاذكػر مػفالمعنػى:حيفيذكراإلماـ
كقػد،فاعمػه،فيكػكفهػذامجػازناعقمينػابعبلقػةتسػببإرادةالسػقكطلقربػهأفإسنادالفعؿإلػىغيػر

جعمهبعضهـاستعارةمكنيةكتخييمية،كهذاماقرر اإلماـرحمهاهللفيمكضعآخرحينمػاقػاؿ
ذةنَِ}فيتفسير لقكؿاهللتعالى: َٛ ِ ْخََةن كادت،عمػىسػبيؿ{همت"}[:122:آل٧َٔؿان]َ{إِذ٧٬ٍََّْ
َ}االستعارة،كقكلهتعالى: َٞيٍّ ْنََي٪ْ

َ
[77:ال١٭ٙ]َ{يُؿِيُؽَأ

ََتْؿِيَ}":سبحانهككذلؾفيقكله.(3)
٩ْ٭هةرَُ

َ
نمػاأسػندإلػىاألنهػارمجػازن[25:ابلٞهؿة]َ{٨ْ٦َِحَتْذَِ٭ةَاْْل ٧َٚهةََربَِعهْخَ}ا،كقكلػه:يقػكؿ:"كا 

["16:ابلٞؿة]َ{َِتةَرُتُ٭٥َْ
(4).

ةِص٤َحَََيُؿِيؽََََُكن٨٦َََََْ}سػبحانه:قكلػهإلماـعبدالقادرالجرجانيايذكر َٕ ٤َْ٪ةَا٣ْ ضٍّ َػِيَ٭هةَََلَََُٔ
٤َْ٪ةَُ ٩ٍََّ٥ُؿِيؽََُل٨٧َََِْنََنةء٦َََُة َٕ َرادََََو٨٦َََْ،٦ََْؽُظٮًرا٦ََْؾُمٮ٦ًةَيَْىاَل٬َةََصَ٭٪٥ٍَََََّلَََُص

َ
َيَ٭ةَلََ٭ةَوََقَعََاْْلِػَؿةَََأ ْٕ ََق

َََُٟمْؤ٨٦ٌَََِو٬ُٮََ ِ و٣َه
ُ
ُيُ٭٥ََََْكنََََٚأ ْٕ سىػعىلىهػا{:[19َ-18َ:اْلرساء]َ{َمْنه١ُٮًراََق اآٍلًخػرىةىكى ػٍفأىرادى مى "}كى

                                                           
(1/160ج)كالسكراآلمتفسيرفيالدررالجرجاني،درجالقاهر(عبد(1

(2/254عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(1/427)جالمصدرالسابؽ(3)

(1/124)جنفسهالمصدر(4) 
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ٌنماشرطفيإرادةاآلخرةالسعٌي ألٌفالشرطفيالعاجمةشرطمجازٌمغيػرمكجػب،قصػدفيػه كا 
مكجػبقصػدمنػهالتنبيهعمىقبحهكفساد ،فمػـيكػفلتأكيػد معنػى،كشػرطاآلخػرةشػرطحقيقػٌي

َ}سػبحانه:أمافػيقكلػه،(1)"تعميؽالحكـبهعمىالتحقيؽ ََٚهِوَ َٟ ِ ِؽََذل ْٕ َََٝكْخ٤َُُٝٮُبُؾ٨ْ٦َِ٥ََْب ٍّ٥ ُ
ََ ٦َِ٪َْ٭ةَل٧ََةَي نَْ٭ةُرَِإَونٍّ

َ
ُؿ٦َِ٪٫َُْاْْل ضٍّ َٛ ٨َ٦ََِاْْلَِضةَرةَِل٧ََةََيَذ ََْٝكَٮةًَِإَونٍّ َمؽَّ

َ
ْوَأ
َ
ََػَيؼَََْكْْلَِضةَرةَِأ ُٜ ٍّٞ ُؿُج٦َِ٪ْه٫َُنٍّ

٤٧َُٮَنَ ْٕ ةََت ة٢ٍََِٚع٧ٍّ َ٘ ِ َث ُ ََِو٦َةَاللٍّ ٨ْ٦َََِػْنَيحَِاللٍّ ٍُ ٦َِ٪َْ٭ةَل٧ََةََيْ٭جِ ،يشيراإلماـ[74َ:ابلٞؿة]َ{ال٧َْةءَُِإَونٍّ
ًمٍنػػهي ري فػػيتفسػػير لآليػػةالسػػابقةإلػػىأفالمعػػانيتعػػدؿعػػفالحقيقػػةلمعػػانيأخػػرل،فيقػػكؿ:"}يىتىفىجَّ

{أم :مػػاءاألنهػػار،كقػػكلهـ:سػػاؿالميػػزابأكالكادم.}يىشَّػػقَّؽي{يتشػػٌقؽكينفمػػؽفيخػػرجمنػػهاأٍلىٍنهػػاري
ٍشيىًةاهلًل{أم:مػفسػبب بمؿكماءاليبمغاألنهار.كهذايدٌؿعمىجكازالتضميفكالتكليد.}ًمٍفخى

لنطػػؽكاأللػػـرهبػػةاهلل.كهػػذايػػدٌؿعمػػىأٌفالجػػكهرمحػػٌؿلممعػػانيمػػفاإلرادةكالتمييػػزكالخشػػيةكا
كالمػػٌذةإفأكجػػداهللفيػػه،سػػكاءكانػػتفيػػهالحيػػاةكالقػػدرةأكلػػـتكػػف،كألٌنػػهالتعمٌػػؽلهػػذ المعػػاني
بالحيػػػاةكالقػػػدرةكػػػالظهكركالخفػػػاءكالقيػػػاـكالبقػػػاء،بخػػػبلؼالكسػػػبكاالختيػػػارألٌنهمػػػامختٌصػػػاف

.(2)بالحياة"
٥َ٤َََُو٨٦ََْ}:"سبحانهيقكؿالحؽ ّْ

َ
٨ََِأ َََرَىاػََِْم٧ٍّ ََََِعَ و٠َََِْؾثًةَاللٍّ

َ
وِحََََٝةَلََأ

ُ
َإَِِل٫ََِْيُٮحََََول٥َََْإَِِلٍََّأ

ءٌَ ٩ْـُِلَََٝةَلَََو٨٦َََََْشْ
ُ
َل٦َََة٦َِس٢ََََْقد ـَ ْ٩

َ
ََُخ الجرجػانيفػياإلمػاـعبػدالقػاهريػدلؿ[93َ:اْل٩ٕةم]َ{َاللٍّ

ػػػٍف":تفسػػػير بػػػذكرأحاديػػػثالنبػػػيعميػػػهالصػػػبلةكالسػػػبلـفيبػػػيف مى {قػػػاؿقتػػػادة:نزلػػػتفػػػي}كى ـي أىٍظمىػػػ
،ككػػافابػػفأبػػيسػػرحعكرمػػةأٌنهػػافػػيمسػػيممةالكػػٌذابمسػػيممةالكػػٌذابكاألسػػكدالعنسػػٌي.كعػػف

َِنيٍَ}المكحيحتىنزؿقكله:كاتبن نْكةَن٨ْ٦ََُِقال٣ٍَح٨ْ٦ََِ ٪َةَاْْلِ ْٞ
ْؽََػ٤َ َٞ [، 12:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]اْليحَََ{َو٣َ

ْظَك٨َُاْْلة٣ِِٞنيَََػَذجةَرَكَالُلَ}َفجرلعمىلسانه:
َ
،فقػاؿصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـ:[14:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]َ{أ

اكتبماجرلعمىلسانؾ،فكتب،ككافذلؾسببكفػر ،فارتػٌدكلحػؽبمٌكػةفقػاؿ:إفأنػزؿإلػى
الفقػػػدأتيػػػتبمثمػػػه.}ًاٍفتىرل{افتعػػػاؿمػػػفالفػػػرم،كهػػػكالقطػػػع،امحٌمػػػدقرآننػػػ فقػػػدأنػػػزؿإلػػػٌيكػػػذلؾكا 

سػػنادمكهكمػػهشػػيئنكالمفتػػرميقطػػعمػػف اهللي{ظػػٌفمنػػهكغػػركر،كا  مػػاأىٍنػػزىؿى ًمٍثػػؿى ػػأيٍنًزؿي افيتقٌكلػػه،}سى
هَؿُؤهَُ:}اإلنزاؿإلىنفسهمجاز،كقكلهـ ْٞ ٤َيْ٪ة٠َِذةثهةًََن َٔ َِلَ .كيقػاؿ:إف(3)"[93:اْلرساء]َ{َظّتَُتَْنّ

ػسيدنامعاذبفجبؿنطػؽ نطػؽعبػداهللبػفسػعدبػفأبػيالسػرح،مػعاخػتبلؼكمػا،كابهػاأيضن
ٍنهمػاكػافاستحسػانن المَّػهيعى اينتهػياكتعجبنػفينتيجةهذاالنطؽ:لمانطؽبهاعمركمعاذرىًضيى
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ػٍنع. ا،لكػفأمػاابػفأبػيالسػرحفقػدقالهػاكػذلؾتعجبنػإلىاهلل،كييًقٌرلهسبحانهبالقػدرةكبػديعالصُّ
ا ىإلىمحمد،كلـالكهكلماكافؽقكليهقكؿى ىإليهكماييكحى لقرآفأيٍعًجببنفسه،كادعىأنهييكحى
يػدَّعيمجػردأنػهيػكحىإليػه،لكػفزادتعاليػهالقرآف،كمعذلؾهكمػايػزاؿمؤدبنػيقكؿكمايقكؿا

ػػرَّ غػػركرإلػػىأٍفقػػاؿ:سػػأنزؿمثممػػاأنػػزؿاهلل،فارتػػٌدكالعيػػاذبػػاهللبسػػببها،كفيػػهنػػزؿقػػكؿ اهللكجى
٩ـَِ}تعػالى:

ُ
ٌءََو٨٦َََٝةَلََقأ ََول٥ََْيُٮَحَإَِِل٫َََِْشْ َإَِِلٍّ وِْحَ

ُ
ْوََٝةَلَأ

َ
َالل٠ََِؾثةًَأ ٨َِاٚرىَََعَ ٥َُ٤َِم٧ٍّ ّْ

َ
ُلََو٨ْ٦ََأ

٩َهـَلَالل
َ
[93َ:اْل٩ٕهةم]َ{٦ِس٦ََ٢َْهآَخ

كمػفقػاؿسػأنزؿمثػؿمػاأنػزؿاهللأم:كمػفادعػىأنػه.(1)
َُتههذَْلََِإَوَذا}كهػػذاكقكلػػهتعػػالى:،مػػفالػػكحيممػػايفتريػػهمػػفالقػػكؿيعػػارضمػػاجػػاءمػػفعنػػداهلل

يْ٭٥َِْ
َ٤ ْٕ٪َةََٝؽَََْٝةلُٮاَآيَةُت٪َةََٔ ٤ْ٪َةَنََنةءََُلَٮَََْق٧ِ ُٞ ٬ََََؾاَإِن٬ََََْؾا٦َِس٣ََ٢ََْ ًََُإاِلٍّ َِ َقة

َ
٣نِيَََأ وٍّ

َ
أم[31َ:اْل٩ٛةل]َ{اْْل

كمػػفأنكػػرإعجػػازالقػػرآفحتػػىقػػاؿ:سػػأنزؿمثػػؿمػػاأنػػزؿاهلل،مػػعأنػػهقػػدعػػرؼإعجػػاز ،فكأنػػه
ادعىلنفسهقدرةاهلل،كاليجترئعمىهذ الكجك مفالظمـمفيؤمفباآلخرة.

فػيقكلػهفاإلماـفيتفسيردرجالدرريميػؿإلػىاالختصػارفػيعرضػهالنكػتالبيانيػة
ََػ٤ََ}سػبحانه: هةَمَُ ٥ٍّ َْ ة٦ًة١ََََٚكْٮ٩َةَا٣ِْٕ َْ ِٔ َحَ َ٘ ٌْ َ٪ةَال٧ُْ ْٞ ًحَََٚؼ٤َ َ٘ ٌْ َحَُم َٞ َ٤ َٕ َ٪ةَا٣ْ ْٞ ًحَََٚؼ٤َ َٞ َ٤ َٔ َحَ َٛ ُْ َ٪ةَانلَّ ْٞ

ْظَك٨َُاْْلَة٣ِِٞنَيَ
َ
َأ ُ ةَآَػَؿََػَذَجةَرَكَاللٍّ ًٞ ٩َةهََُػ٤ْ

ْ
نَْند

َ
َخ َ:يؾ٠ؿَاْليةتَال١ؿي٧حَ[14َ:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]َ{َْل٧ًْةَُ ٥ٍّ

َََُو٬ُٮََ} ًْ ؿا ]َ{اْْلَة٧ِِ٠نيََََػ َانلّةِِصِي٨ََ}وَ[87َ:أْل ُ ًْ رَْظ٥َُالّؿاِْحِنيََ}وَ،[150:آل٧َٔؿان]َ{َػ
َ
َ{أ

ؿا ] ْظَك٨َُاْْلة٣ِِٞنيََ}وَ،[151:أْل
َ
كٌمهعمىسبيؿالمجازكاعتبارالٌتسمية[14:ا٧٣ؤ٦٪ٮن]َ{أ

،}فتبػػارؾاهللأحسػػف(2)"امػػفخمقػػهعمػػكِّاكبيػػرناكالٌمفػػظدكفالمعنػػى،تعػػالىاهللأفيجػػانسشػػيئن
،{فتبػارؾاهللأحسػفالخػالقيف}كفػىقكلػهتعػالى:ااكغيػر خػالؽمجػازنحقنالخالقيف{كهكالخالؽ

فمػػفقدرتػػهالمطمقػػةعنػػدمػػفكػػافعػػاقبلنف فػػإفالمعنػػىهػػكأفاهللهػػكالخػػبلؽالعمػػيـاألكحػػدكا 
هأحسػػنهـأممتفػػكؽعمػػيهـيخمقػػكفبإذنػػهمػػايشػػاءكلكنػػاعمػػىالخمػػؽأنػػهخمػػؽمػػفخمقػػهخمقنػػ

.كحاشاهللربالعالميف
ِضيٌتَ}سبحانه:أماقكله َٔ ٌءَ ٬َََؾاَلَََشْ ِْٕلََميًْؼةَإِنٍّ ُضٮٌزََو٬ََؾاََب َٔ ٩َةَ

َ
ََوخ ِلُ

َ
أ
َ
َ{َٝة٣َْخَيَةََوي٤ََْتَأ

ِْؾَُٚاَل٩ًةََػ٤ِياًلَ}َ[72َ:٬ٮد] َّتٍّ
َ
َؿاثًةََيجَْعهُرَِػَ}َ[28َ:ا٣ٛؿٝةن]َ{يَةََوي٤ََْتََِلْتَِ َل٥ََْخ ُٗ َ ُ َرَاللٍّ َٕ َػَج

َ
ُ
َؿاِبََٚهأ ُ٘ ُؽٮَن٦َِس٬ََ٢ََْؾاَا٣ْ

َ
ْنَأ
َ
َضـُْتَأ َٔ

َ
ِػي٫ََِٝةَلَيَةََوي٤ََْذةَأ

َ
َيَُٮارِيََقٮَْءةََأ َٙ َِي٠ََ٫ُيْ ًُ رِْض٣َِ

َ
َوارَِيَاْْل

ْوجََط٨َ٦ََِانلٍّةد٦ِِنيََ
َ
ِِخََٚأ

َ
إفالكيؿكممةتقاؿلكؿكقدقاؿأكثرأهؿالمغة[31َ:ا٧٣ةاؽة]َ{َقٮَْءةََأ

تقػػاؿلمػػفكقػػعفػػيهمكػػةأكبميػػةالمػػفكقػػعفػػيهمكػػةكعػػذاب،كالفػػرؽبػػيفكيػػحككيػػؿأفكيػػبلن
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يترحـعميه،ككيحتقاؿلكؿمفكقعفيبميةيرحـكيدعىلهبالتخمصمنهػا،أالتػرلأفالكيػؿ
تػكفالزكػاةكيػؿلممطففػيففيالقرآفلمستحقيالعذاببجرائمهـ:كيؿلكػؿهمػزةكيػؿلمػذيفاليؤ

ٍيمىتى{الدعاءبالكيؿحقيقةعنػد"يقكؿاإلماـ:،(1)كماأشبهها ماجاءكيؿإالألهؿالجرائـ }ياكى
ا.شػدةاألمػر،كخػكؼالهػبلؾ،إالأٌنػهكثػراسػػتعمالها،تمفظػكابهػاعنػدكػؿتعجػبتكٌسػعاكمجػػازن

.(2)"كالدة فمذلؾدعتبالكيؿالمكيحتمؿ:أٌنهتكٌهمتأٌنهاتهمؾ،ثـتنشأثانين

االمجازفياآليةالكريمػةيبيفاإلماـ ّيَِجةِت٦ََهةَ}:مكضحن ََ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَاَلَحُتَّؿُِمٮاَ
َ٭ةَاَّلٍّ يَّ

َ
يَةَخ

َذِؽي٨ََ ْٕ َال٧ُْ َاَلََُيِتَّ َ َاللٍّ َذُؽواَإِنٍّ ْٕ ٣ََُؾ٥ََْواَلََت ُ َاللٍّ َظ٢ٍّ
َ
أفأصػؿاالعتػداءههنػا"[87َ:ا٧٣ةاهؽة]َ{أ

مجاكزةالقتاؿفيسبيؿاهللإلىالقتاؿفيغيرسبيمه،كقيؿ:هكقتاؿمفلـيبمغهالٌدعكة،كهي
ػػا.كقيػػؿ:هػػيمجػػاكزةالقتػػاؿعمػػىكجػػهالمجػػازاةإلػػىالقتػػاؿعمػػى غيػػرمنسػػكخةعمػػىهػػذيفأيضن

عمةمفالقتاؿ.كالقتاؿالحػربسبيؿاالبتداء،كاآليةمنسكخةعمىهذابةيةالسيؼ،كالمقاتمةمفا
َذِؽي٨ََ}كمعاطاةالقتؿ،كاالعتداءافتعاؿمفالعدك.كقكله: ْٕ َال٧ُْ َالَلَالََُيِتَّ داللةأٌفإطػبلؽ{إِنٍّ

المحٌبػػػةفػػػيمكضػػػعاإلرادةمجػػػازناالنتفائػػػهمػػػٌرةكثبكتػػػهأخػػػرلإلجماعنػػػاأٌفالمعتػػػديفمػػػرادكفهلل
فخالفكنافياالعتداءهؿ طبلؽالمحبةكصفناهللتعالى،فيهذ "،(3)"هكمرادأـالتعالىكا  كا 

معنػػىالمحبػػة،بنػػاءعمػػىأفحقيقػػةالمحبػػةانفعػػاؿ اآليػػةكنحكهػػا،إطػػبلؽمجػػازممػػرادبهػػاالـز
المحبػة،أمفػيالمحبػكبكالمحػب،فيمزمهػااتصػاؼالمحبػكببمػايرضػيبهنفساني،أريد الـز

.(4)"االستحساف،كيمزمهارضىالمحبعفمحبكبهالمحبلتنشأالمحبةالتيأصمها

 

 
 

 

 
                                                           

(2/639ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(1)
(2/108عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(1/294)جالمصدرالسابؽ(3)
(172ب/8(ابفعاشكر،التحريركالتنكير)(4
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 المجاز العقمي
كيكػػكففػياإلسػػناد،أمفػيإسػػنادالفعػؿأكمػػافػيمعنػػا إلػىغيػػرمػاهػػكلػػه،:العقمــيالمجـاز 

.كيسمىالمجازالحكمي،كاإلسنادالمجازمكاليككفإالفيالتركيب

 :مجاز عقمي عالقتو السببية  -1
ََٟ}قػكؿالحػػؽسػبحانه:كيسػندالفعػؿإلػىالسػببالػذمأدلإليػه،نحػك ٦َْخََث٧َِههةََذلِه ََٝههؽٍّ

يِْؽيُؾ٥َْ
َ
نٍََّخ

َ
ََََوأ م٣ٍَََحَْفََاللٍّ الٍّ َْ ِ جِيؽََِث َٕ ََٟ}َ:كقكلػهتعػالى[182َ:٧ٔهؿانَآل]َ{َل٤ِْ ٦َْخََث٧َِهةََذلِه ََٝهؽٍّ
يِْؽيُؾ٥َْ

َ
نٍََّخ

َ
ََََوأ م٣ٍَََحَْفََاللٍّ الٍّ َْ ِ جِيهؽََِث َٕ يبػيفاإلمػاـعبػدالقػاهرالجرجػانيفػي[51َ:اْل٩ٛهةل]َ{ل٤ِْ

لػىكقػتمهـ،قػكلهـكتابػةإلىإشارة{ذًلؾى}تفسير اآليةالكريمة:" ٌنمػا.ذكقػكا:لهػـالقػكؿكا  أسػندكا 
ٌنمػػا.اهلل{}بػػأفٌ{اهللىكىأىفَّ.}بهػػايكػػكفإٌنمػػاالعمػػؿأكثػػرألفٌ (اليػػد)إلػػىالفعػػؿ ألفٌسػػببنا جعمػػهكا 
ػالكػافذلػؾيكتػبلػـكلػكمنػه،عػدؿحػؽٌبغيػراألنبيػاءؿقتػكتابة اهللتعػالىاألنبيػاء،عمػىظممن
بداؿذلؾ،عف ألٌنػهأكمعػذبيف،غيػرالنػارفػيفبقكا{ًلٍمعىًبيدًًبظىبٌلـولىٍيسى}كاهللعنهـ،المؤمنيفكا 

قىػدَّمىتٍ}ًبمػا:قكلػه.فػي(1)عػٌذبهـ"لمػاظممػاتعػذيبهـكػافكلػكيعػٌذبهـ،فمػذلؾظػالـغيربتعذيبهـ
} ـٍ الكفػػػرمػػػفكسػػػبتـمػػػابسػػػببكاقػػػعذلػػػؾأمكالفعػػػؿ،الكسػػػبعػػػفمجػػػازاأليػػػدمتقػػػديـأىٍيػػػًديكي

تجػػدٍتأىمَّػؿٍالنعمػة،بمعنػىمجػازنااسػتعممتكمػاالنعمػةآلػةاليػدألفالسػببيةكالعبلقػةكالمعاصػي،
ـىتىمػنحيالَّتػيًهػيىالحقيقٌيػةىاليىػدىأىفَّ شػػاًئعهكىثيػرهكهىػذىاالسػببيةي،ًإذانفالعبلقػةًفيهىػا،سػببهفهػيى،الػنّْعى
العىرىبًليغىةًًفي

ـولىٍيسىالمَّهى}كىأىفَّ:تعالىأماقكله.(2) كقػدظػبٌلـ،الػىظػالـعػفعدؿًلٍمعىًبيًد{ًبظىبلَّ
يسػػتمـزالاألعمػػىنفػػيألفاألعمػػى،نفػػيمػػفأبمػػغألنػػهاألدنػػىبنفػػييقضػػيالكػػبلـظػػاهركػػاف
لػكالبحيػثالعظػـمػفالعػذابألفأكالعبيػدألجػؿذلػؾعػفعػدؿكلكنهكبالعكس،األدنى،نفي

ػػابمثمػػهالمعػػذبلكػػافاالسػػتحقاؽ ػػنىٍكتيبي}.الظمػػـبميػػغظبلمن ػػاسى المجػػازيسػػمىمجػػازفيػػه{قىػػاليكاٍمى
نمػػايكتػػبالاهللكػػافكلمػػامبلئكتنػػاسػػتكتبأمالعقمػػي مجػػازنا،ًإليػػهالفعػػؿأسػػندبالكتابػػةيػػأمركاً 

ـٍقىدَّمىتًٍبمىاذلؾ} رادةالجػزءاسػـًإطػبلؽمػفمرسػؿمجػازفيػه{أىٍيػًديكي ألفاأليػدم كذكػرالكػؿكاً 
.(3)بهفنيزكاؿاألعماؿأكثر

ٍفََََكنََََو٦َة}أمافيقكؿالحؽسبحانه: ْٛ نََْنِلَ
َ
َََت٧ُٮَتََأ ََِبِإِذْنََِإاِلٍّ اًل٠َََِذةثًةَاللٍّ َيُؿِدَََْو٨٦َََُْمَؤصٍّ

نَْيةَزََٮاَبَ ة٠ِؿِي٨َََوََقَ٪ْضـِي٦َِ٪َْ٭ة٩َُْؤد٫ََِِاْْلِػَؿةََِزََٮاَبََيُؿِدَََْو٦ََِْ٨٦َ٪َْ٭ة٩َُْؤد٫ََِِالَّ [145َ:٧ٔؿانَآل]َ{النٍّ
                                                           

(1/453)ج(عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ(1
كمصطفىأميف،الببلغةالكاضحة)صينظر:(2) (97عميالجاـر
(1/229الصابكني،صفكةالتفاسير)جينظر:(3)
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:كثيػرةمعػانييتنػاكؿ(:اإلذف)كيبيفاإلماـأكجهنامتنكعةفيتكضيحهمعانياآليةالكريمػة:"
ٮُل٨٦ََََََْو٦ِ٪ُْ٭٥َْ}َ:تعالىاهللقاؿ،المطمكبإباحة:أحدها ُٞ ََظّتَ}:كقاؿ،[49:اِلٮبح]َ{ِِلََاِاَْؾنَََْي
َظهؽ٦ٍََِه٨ََْث٫ََِِثٌِةّرِي٥٬َََُ٨َََْو٦ة}:تعػالىاهللقػاؿالٌتمكػيف،:كالثاني.[28:انلٮر]َ{٣َُؾ٥ََْيُْؤَذنََ

َ
َإاِلََّأ

ِيََذا٨٦َََْ}:كقػاؿ،[102:ابلٞؿة]َ{اللََِبِإِذْنَِ ََُٓاَّلٍّ َٛ :كالثالػث[.255:ابلٞهؿة]َ{بِإِذ٫ِ٩ََِْإاِلََِّٔ٪َْؽهََُيَْن
ٍفَََكنََََو٦ة}:تعػالىاهللقػاؿ،المشػيئة ْٛ نََْنِلَ

َ
:كقػاؿ،[٧ٔ:145هؿانَآل]َ{اللََِبِهإِذْنََِإاِلَََّت٧ُٮَتََأ

نَْ}
َ
اإلذفأفالغالبألفالمشيئة،عفباإلذف،كالتعبير(1)"[100:يٮنف]َ{اللََِبِإِذْنََِإاِلََّدُْؤ٨٦َََِأ
قكلػهذلػؾكمػفلممجاز،مصححةالغالبةكالمبلزمةكاختيار ،اإلذفبمشيئةإاليقعالالشيءفي

بػاألذفيرادأفهذافيكيجكزاهلل،بمشيئةأم.{اهللبإذفإالتمكتأفلنفسكاف}كما:تعالى
العقمػي،المجػازمػفكهػذا.مػكتياهللبقػكؿاالتمػكتأفلػنفسكػافكمػاكالمعنػىالتكػكيف،أمر

المشػػيئةعػػفتعبيػػرنااإلذفباعتبػػارالمرسػػؿالمجػػازمػػفأنػػهأككاضػػح،هػػككمػػاالسػػببيةكعبلقتػػه
االسببيةكعبلقته .(2)أيضن

مػػاقالػػهابػػفعبػػاسكغيػػر كيجمػػؿفػػيالنهايػػةالقػػكؿلقػػاهرالجرجػػانيااإلمػػاـعبػػديػػذكر
٭ةءََ}":بذكر رأيه َٛ ابفعٌباس:التعمؿإلىماخٌكلؾاهللمفقاؿ[5َ:ا٣جكةء]َ{َوالَدُْؤدُٮاَالكَّ

المػػاؿكجعمػػهمعيشػػةلػػؾفتعطيػػهأكالدؾكتنظػػرإلػػىمػػافػػيأيػػديهـ،كلكػػفأمسػػكهكأصػػمحهككػػف
ـي{عمى ٌنماقاؿ:}أىٍمكالىكي أنتالذمتنفؽعميهـفيكسكتهـكرزقهـ.كقيؿ:الخطابلؤلكصياء،كا 

،كالمػػػاؿسػػػبب،(3)"سػػػترؽأمػػكاؿأقربائػػػؾكجيرانػػؾسػػبيؿالمجػػػاز،كقكلػػؾ:اسػػػترؽبأمكالنػػا،إذاا
ينػاالغيػث،أنػتترعػىالكػؤل،سيػٍقتغنمػؾفرعىػتالكػؤل،أنػت الشيءبنتائًجًه،قدتقكؿ:رعى سيمّْيى
ماذاقمت:رعٍيتالغيث،سمٍَّيتالشيءًبسىببه،هذاالكػؤلسػببهالمطػر،رعينػاالغيػثسػمَّيتهػذا

ػػا،أمالشػػيءبسػػببه،يقػػكؿالػػرازم:" أمػػاهػػذاالمػػاؿفػػبلتػػأكمكاأمػػكالكـالتػػيجعػػؿاهلللكػػـقيامن
 ػػػالكػػػـ،سػػػمَّيناالشػػػيءًبنتائجػػػه،هػػػذامػػػفالمجػػػازالعقمػػػيفػػػيالببلغػػػة،أفتيسػػػمّْيى جعمهػػػااهللقيامن
الشػيءبمكانػه،قكلػه:)أمػكالكـ(عمػى الشػيءبسىػبًبًه،أكأفتسػمّْيى الشيءبنىتيجته،أكأفتيسمّْيى

كالمجػػازجميعنػػا،كيمكػػفأفيجػػابعنػػهبػػأفقكلػػه:)أمػػكالكـ(يفيػػدكػػكفتمػػؾاألمػػكاؿالحقيقػػة
ايمكنهالتصرؼفيها،ثـإفاالختصػاصحاصػؿفػيالمػاؿالػذميكػكفمختصةبهـاختصاصن

مممككاله،كفيالماؿالذميككفمممككالمصبي،إالأنهيجبتصرفه،فهػذاالتفػاكتكاقػعفػي

                                                           
(1/205عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(73ينظر:محمدالصغير،مجازالقرآف)ص(2)
(1/465فيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(عبدالقاهرالجرجاني،درجالدرر(3
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خػػارجمػػف ذاكػػافكػػذلؾلػػـيبعػػدحمػػؿالمفػػظمفهػػـك المفهػػكـالمسػػتفادمػػفقكلػػه:)أمػػكالكـ(كا 
،كفػياآليػةمجػازعقمػيعبلقتػه(1)ابينهمػاعميهمامػفحيػثإفالمفػظأفػادمعنػىكاحػدامشػتركن

فيػػهيػػذكرالػػذمكالمجػػازبنتائًجػػًهكمػػايقػػكؿاإلمػػاـ،الشػػيءحيػػثسيػػمّْيىسػػبب،كالمػػاؿ،السػػببية
.السببيةعبلقتهمرسؿمجازهكالمسببمىعليدؿالسبب

 مجاز عقمي عالقتو الفاعمية: -2
كيسػػندالفعػػؿالمبنػػيلممفعػػكؿإلػػىالفاعػػؿ،أميسػػندالفعػػؿإلػػىصػػيغةاسػػـالمفعػػكؿ،

هْؿآَنَ}الحػؽسػبحانه:تكضيحهالمجازفػيقػكؿاإلماـيكجزكالمراداسـالفاعؿ، ُٞ َتَا٣ْ
ْ
ِإَوَذاََٝهَؿأ

٤َْ٪ةَ َٕ ِي٨ََاَلَيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَثِهةْْلِػَؿةَِِظَضةثًهةََمْكهُذٮًراَص َاَّلٍّ ََوَبنْيَ َٟ ٍسػتيكران{بقكلػه[45َ:اْلرساء]َ{ثَحَْ٪ :"}مى
َ{َمْكههههُعٮراًَ}}يػػػػاميكسػػػى{كسػػػاكب،[31:الٮإٝههههح]َ{َو٦ههههةٍءََمْكهههه١ُٮٍبَ}ا.كقكلػػػػه:سػػػاترن

ازعبلقتػػهالفاعميػػة،،كالمجػػ(2)"ا،كقيػػؿ:معنػػا حجػػابلطيػػؼاليشػػاهد:سػػاحرن[101:اْلرساء]
ا(كقكله:)ساترن"،إذيقكؿ:[45:اْلرساء]َ{ِظضةثةًََمْكُذٮراًَ}كمفذلؾماجاءفيقكؿاهللتعالى:

ا،كقيػؿ:معنػا :سػاحرن[101:اْلرساء]َ{َمْكهُعٮراًَ}:سػاكب.[31:الٮإٝهح]ََ{َو٦ةٍءََمْكه١ُٮٍبَ}
ًفي.حجابلطيؼاليشاهد ابي ،ككالًحجى مىسػتيكرنأىصػًمًهسىػاًتره الػيسى المبنػيُّ ٍصػؼي ،كبهػذاأيسػًندىالكى

لممىفعكًؿإلىىالفىاًعًؿ،ككافحٌقهأفييٍسنىدىالىالمفعكؿ:ألفاسـالمفعكؿيطمبنائػبفاعػؿأم:
قكلػه: قميَّانعىبلقىتيهي"الفاعميَّةي".كمثؿي ازانعى هىذىامىجى َإ٫ٍّ٩َُِ}مفعكالن،الفاعبلن،فإذاأيسندإلىالفاعؿكافى

ههُؽهََََُكنََ ْٔ تِيًّههةََو
ْ
ٍأًتيِّػػا{هػػكالقػػكؿ[61َ:مههؿي٥]َ{٦َأ حيػػثيقػػكؿاإلمػػاـفػػيمكضػػعآخػػر:}كىٍعػػدي يمى

.(3)"المفعكؿ.كقيؿ:أراداآلتي

 مجاز عقمي عالقتو المفعولية: -3
كيسندمابنيلمفاعؿإلىالمفعكؿ،كفيهايسندالفعؿإلىصيغةاسـالفاعؿكالمراداسـ
َ٪٪ْهُخَ}سػبحانه:هقكلفعكؿنحكالم َّ َ ٮُل٬ََةُؤُمَاَْٝؿُءوا٠ََِذةبَِي٫ْ،َإِّنِ ُٞ ٠ََِذةث٫ََُبَِي٧ِي٪٫ََِِػَي وِِتَ

ُ
ة٨ْ٦َََأ ٍّ٦

َ
َٚأ

َيٍحَ ًِ ِٔحَنٍحََرا َُماَلٍقَِظَكةبَِي٫َْ،ََػُ٭َٮَِػَ ّنِ
َ
جػاءفػيقكلػه"يقػكؿاإلمػاـ:[21َ-19ََ:اْلةٝهح]َ{خ

،كهكمفالمجػازالعقمػيالػذمفيػهإسػنادمػابنػيلمفاعػؿ(4)":مرضٌيةتعالى:}ًعيشىةوراًضيىةو{أم

                                                           
(9/495جالرازم،مفاتيحالغيبأكالتفسيرالكبير)ينظر:(1)
(2/215عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(2/277)جالمصدرالسابؽ(3)
(2/659)جنفسهالمصدر(4)
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َيٍحََ}إلىالمفعػكؿنحػك: ًِ ،فقكلػه:راضػية:يعنػي:مرضػية،فػأتىباسػـ[21َ:اْلةٝح]َ{ِٔحَنٍحََرا
نمػػاالعيشػػة ػػى،كا  الفاعػػؿ،كيػػرادبػػهاسػػـالمفعػػكؿ،فقػػدأسػػندالرضػػاإلػػىالعيشػػة،كالعيشػػةالتىرضى

ى،فأسند مافػيمعنػىالفعػؿإلػىغيػرمػاهػكلػهعمػىكجػهالمجػازالعقمػي،كيقػكؿاإلمػاـتيرضى
اٍليىٍكـى{المعصكـ،كقكلػه:"فيمكضعآخر: ٍَٜ}}العاًصـى ِ ِٔحَنٍحَ}وََ[6:ا٣ُةرق]َ{٦َ٨ْ٦ِةٍءَداٚ

َيحٍَ ًِ مفأمراهللإاللمػفرحػـ[21:اْلةٝح]َ{را ،كالمجػازفيمػاذكػر(1)"،كتقدير:العاصـاليـك
الفاعػؿ،بمفػظيػأتيالمفعػكؿ"بػابكيقكؿالقزكينػيفػياإليضػاح:مجازعقميعبلقتهالمفعكلية.

،أمكػػاتـسػػرتقػػكؿ ،الأماهللأمػػرمػػفاليػػكـعاصػػـالالقػػرآفكفػػيمكتػػـك مػػاءكمػػفمعصػػـك
ػػػابهػػػا،مرضػػػيأمراضػػػيةكعيشػػػةدافػػػؽ، بمفػػػظالفاعػػػؿكيػػػأتيقيػػػؿ.فيػػػهمأمكننػػػاأمآمننػػػاكحرمن
ٍأًتيِّاكىٍعدي يكىافىًإنَّهي:}كقكلهبهالمفعكؿ .(2")آتياأم{.مى

ْن٩َُؿِْقههه٢ََ}يبػػػيفاإلمػػػاـفػػػيتفسػػػير اآليػػػةالكريمػػػةمػػػفسػػػكرةاإلسػػػراء:
َ
٪هههةَأ َٕ َو٦هههة٦َََ٪

قاؿابفعباس:سأؿأهؿمكةرسكؿاهللعميػهالٌسػبلـأفيجعػؿلهػـ[59َ:اْلرساء{]ثِةْْليةتَِ
ينٌحيالجباؿليزرعكافيها،فقيؿ:إفشئتأفتسػتأنيبهػـلعٌمنػانتخٌيػرمػنهـ،الصفاذهبا،كأف

فشئتأفنؤتيهـالذمسألكا،فإفيكفركا[أهمككاكماأهمؾمفقبمهـ،فقاؿعميهالٌسبلـ: بػؿ)كا 
،فػػػأنزؿمقاتػػػؿ:أٌفعبػػػداهللبػػػفأبػػػيأمٌيػػػةكالحػػػارثبػػػفهشػػػاـسػػػأالرسػػػكؿاهللأف(اسػػػتأنيبهػػػـ

كالمفػظمجػازكحقيقػة،مػامنػعآياتنػاأفتكػكفمرسػمة،يريهماآيةمثؿآيػاتاألنبيػاءقبمػه،فػأنزؿ
.(3)"مػػفعنػػدناإالتكػػذيباألكلػػيف.كفائػػدةالمفػػظابػػتبلءالمخػػاطبيفليتمٌيػػزالعػػالمكفمػػفغيػػرهـ
سػػنادالمنػػعإلػػىتكػػذيب األكلػػيفكاإلرسػػاؿيجػػكزأفيكػػكفحقيقػػةكالتقػػدير:أفنرسػػؿرسػػكلنا،كا 

باآليػػاتمجػػازعقمػػي ألفالتكػػذيبسػػببالصػػرؼكمجػػازالكػػبلـ:كمػػامنعنػػاإرسػػاؿاآليػػاتإال
اعفشيء فالمعنىالمبالغةفيأنهاليفعؿ،فكأنهاليككفممنكعنتعالىتكذيباألكليف،كاهلل

.(4)قدمنععنهثـبيفمافعؿبمفسأؿاآلياتفمـيؤمفبها

 الزمانية:مجاز عقمي عالقتو  -4
فيسػندالفعػؿفيهػاإلػىالزمػافالػذمكقػعفيػهالفعػؿ،أماالمجازالعقمػيكعبلقتػهالزمانيػة

َ}فيمثؿقكؿالحؽسبحانه: َٙ ٮن١َََََٚيْ ُٞ ْؿُت٥ََْإِنَََْتذٍّ َٛ ٢ََُيَٮ٦ًْةََؽ َٕ انَََََيْ [17َ:ا٧٣ـم٢]َ{َِمحًجةَالْٮِْلَ

                                                           
(2/102رآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالق(1)
الببلغة)ج(2) (1/110القزكيني،اإليضاحفيعمـك
(2/218عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(10/281القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج(4)
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نَْ}َ:كيقكؿالحؽسبحانه
َ
ُجُؽواَاَلََأ ْٕ َََت َََإاِلٍّ ََاللٍّ َػةُ ََإِّنِ

َ
٤َيُْؾ٥ََْأ َؾاَبَََٔ ِِله ٍََيَْٮمٍَََٔ

َ
[26َ:٬هٮد]َ{أ

مػفكهكشيبنا،الكلدافيجعؿالذمباليكـأكاهلل،بأمر{ًبهً}يبيفاإلماـعبدالقاهرالجرجاني:"
نَْ}َكيقكؿفيمكضعآخػر:.(1")تعالىاهللأمر

َ
ُجُؽواَاَلََأ ْٕ َََت َََإاِلٍّ ََاللٍّ َػةُ ََإِّنِ

َ
٤َيُْؾ٥ََْأ َؾاَبَََٔ َيَْٮمٍَََٔ

ِِلهه ٍَ
َ
مػػفعبلقػػاتالمجػػازالعقمػػي.(2)القيامػػة"يػػكـأكالٌطكفػػاف،يػػكـكهػػكعذابػػه،[26َ:٬ههٮد]َ{أ

تػدكرأنػتبػؿتػدكرالاألمػرحقيقػةفػيفاأليػػػػػاـ(األياـبنادارت)تقكؿكأفالزمافإلىاإلسناد
إلػىالفعػؿييسػندفيهػا:الزمانٌيػة(الزمانيػة)عبلقتػهمجػازاأليػاـإلػىالػدكراففنسػبةاأليػاـتمؾفي

َ}:تعػالىقكلهكمثالهافيه،كقعالذمالٌزماف َٙ ٮن١َََََٚيْ ُٞ ْؿُت٥ََْإِنَََْتذٍّ َٛ ٢ََُيَٮ٦ًْةََؽ َٕ انَََََيْ َ{َِمحًجةَالْٮِْلَ
مػفيحػدثمػاألفَّحقيقي،غيرإسنادهكهك،(اليكـ)إلى(تتٌقكف)الفعؿأسندفقد[17َ:ا٧٣ـم٢]

تقتضػيالحقيقيػةأفَّأمذاتػه،اليػكـكلػيسشػيبناالكلػدافيجعػؿالػذمهك(القيامةيكـ)فيأهكاؿ
اليػكـإلػىالفعػؿىاآليػةيفأىسػندت(3)شػيبناالكلػدافهكليػهيجعػؿيكمػاكفرتـإفتتقكففكيؼ:يقاؿأف
ػػا) هػػذافػػيتحصػػؿالتػػياألهػػكاؿهػػكالحقيقػػيإليػػهكالمسػػندحقيقػػي،غيػػرإليػػهمسػػندكهػػك،(يكمن

، .حاليةكالقرينةزمانٌيةفالعبلقةإليه،الفعؿأيسندلؤلهكاؿالٌزمانيالظرؼهكاليكـأفكبمااليـك
هةَ}سػبحانه:كفػيقكلػه ٤ََِٝهياًلَِم٧ٍّ َإاِلٍّ ٦ُْذ٥َْلَُ٭ه٨ٍّ ُؽ٦ََ٨َْ٤هةََٝهؽٍّ

ْ
َِمَؽاٌدَيَهأ ٌٓ ََقجْ َٟ ِ ِؽََذل ْٕ ِت٨ْ٦َََِب

ْ
َيَأ ٍّ٥ ُ

يضػاحهكبيانػهيقػكؿ:[48َ:يٮقٙ]َ{نََحُتِْىُ٪ٮ يتضػحميػؿاإلمػاـإلػىاالختصػارفػيتفسػير كا 
" {أسنداألكؿإلىالسنيفعمػىطريػؽالمجػاز،كقكلػؾ:ليػؿنػائـ،كسػيكؼقائمة.}قىػدٍَّمتيـٍ }يٍأكيٍمفى

{عمىسبيؿالتدرجتح {ادخار ألجمهألجمهٌف.}ًإاٌلقىًميبلنًمٌماتيٍحًصنيكفى .سىٍبعهًشداده(4)"رزكفلىهيفَّ
أل:سػبعسػػنيفصػػعابعمػػىالنػػاس،لمػػافػػيهفمػػفالجػػدبكالقحػػط،يػػأكمفمػػاقػػدمتـلهػػف،أل:
يأكؿأهؿتمؾالسنيفالشداد،كؿماادخرك فيالسنكاتالسبعالمتقدمةمفحبكبفيسنابمها،

كالشػػداد:.(5)زمانػػهكأسػػنداألكػػؿإلػػىالسػػنيفعمػػىسػػبيؿالمجػػازالعقمػػي،مػػفإسػػنادالشػػيءإلػػى
كصػػؼلسػػنيالجػػدب،ألفالجػػدبحاصػػؿفيهػػا،فكصػػفهابالشػػدةعمػػىطريقػػةالمجػػازالعقمػػي.

َ{والَدأُكٮاَأمهٮا٣٭٥َإِلَأمهٮا٣ؾ٥}كأطمؽاألكؿفيقكله:يأكمفعمىاإلفناء،كالذمفيقكله:
سػناد بهػذااإلطػػبلؽإلػىالسػنيفإسػػنادمجػازعقمػي،ألنهػػ،َ[2َ:قههٮرةَا٣جكههةء] فزمػفكقػػكعكا 

                                                           
(2/671عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(2/100)جالمصدرالسابؽ(2)

ينظػػػر:الخطػػػػابي،بيػػػػافإعجػػػػازالقػػػػرآف)ضػػػػمفثػػػبلثرسػػػػائؿفػػػػيإعجػػػػازالقػػػػرآف(،كالزركشػػػػي،البرهػػػػاف(3) 
(3/110(كالسيكطي،اإلتقاف)ج2/257)ج
(2/134عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(7/371طلمقرآفالكريـ)جمحمدسيدطنطاكم،التفسيرالكسيينظر:(5)
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ِت٦َِه٨َْ}َ:.كالمجازفياآليةالكريمةعبلقتهالزمانية:فعنػدتفسػير قػكؿاهللتعػالى(1)الفناء
ْ
َيَهأ ٍّ٥ ُ

ُؽ٨ْ٤ََ
ْ
َِمؽادٌَيَأ ٌٓ ََقجْ َٟ ِ ِؽَذل ْٕ ،يقكؿ:"أسنداألكؿإلىالسنيفعمىطريؽالمجاز،[48:يٮقٙ]َ{َب

الػػىالسػػنيفعمػػىسػػبيؿالمجػػازالعقمػػيمػػف،كأسػػنداألكػػؿ(2)كقكلػػؾ:ليػػؿنػػائـ،كسػػيكؼقائمػػة"
ممػاتحصػنكفأمأفتمػؾالسػنيفالمجدبػةسػتأكمكففيهػا إسنادالشيءإلىزمانهكقكلهإالقميبلن
منػػػػهيبقػػػىمحػػػػرزنالتنتفعػػػكابػػػػهفػػػيزراعػػػػتكـ مػػػاادخرتمػػػػك فػػػيالسػػػػنكاتالسػػػابقةإالشػػػػيئناقمػػػيبلن

قكلػػػػهتعػػػػالى:)سػػػػبعشػػػػداد(يعنػػػػيالسػػػػنيفألرضػػػػكـ.يقػػػػكؿالقرطبػػػػي:"فيػػػػهمسػػػػألتاف:األكلػػػػى
المجدبات.)يأكمف(مجاز،كالمعنىيأكؿأهمهف.)ماقدمتـلهف(أممػاادخػرتـألجمهػف،كنحػك 

قكؿالقائؿ:

نمايسهىفيالنهار،كيناـفيالميؿ" كفيقكلػهسػبحانه:.(3)كالنهاراليسهك،كالميؿاليناـ،كا 
ِي٦ََََ٨َس٢َُ} ُؿواَاَّلٍّ َٛ ْع٧َةلُُ٭٥ََْثَِؿّبِ٭٥َََِْؽ

َ
ت٠ََََْؿ٦َةدٍََأ ََيَْٮمٍََِػََالّؿِيطََُث٫ََِِاْمذَؽٍّ ٍٙ ِؽُرونَََاَلََََعِو ْٞ ةََي ٠َََكُجٮاَِم٧ٍّ

َ ءٍََََعَ َََََٟشْ ِ اَلُل٬ََُٮََََذل ٌٍّ بإضػمارخبػر {أىٍعمػاليهيـٍ:}كقكلػهيبيفاإلمػاـ:[18َ:إثؿا٬ي٥]َ{ابْلَِٕيؽََُال
حبػكطبالتشػبيهكالمرادباالحتراؽ،تفٌتتما{كىرىمادو}اهلل،لكجهالكقعتالتيالحسنةأعمالهـأفٌ

نمػػػا سػػػبيؿعمػػػىفيػػػهيحػػػدثبمػػػايكصػػػؼاليػػػكـألفٌبأٌنػػػهعاصػػػؼ اليػػػكـيكصػػػؼاألعمػػػاؿ،كا 
العصػؼعاصػؼ{يػكـ}فػيتعػالىقكلػهفيلميكـالعصؼإسنادفيالعقمي،"فالمجاز(4)المجاز
قػػػػػائـكليمػػػػػهصػػػػائـكنهػػػػػار المجػػػػػازم،االسػػػػنادعمػػػػػىهبكبهػػػػازمػػػػػافبػػػػػهكصػػػػؼالػػػػػريح،اشػػػػتداد
عمػؿفكؿ،،فاإلماـأشارإلىحبكطاألعماؿفييكـاشتدتفيهالريحفهكعاصؼ(5)لممبالغة"
قػراءأسػير،كفػؾرحـ،كصمةصدقة،مفالكافرعفيصدرطيب عػدـفػيكالػد،كبػرضػيؼ،كا 

ثكابنػػاالعمػػؿلهػػذايجػػدكفالفهػػـأثػػرنا،كالعيننػػالػػهتبػػؽفمػػـالػػريح،بػػهاشػػتدتكرمػػادبػػه،االنتفػػاع
٤٧ُِٮا٦َةَإِِلََوَِٝؽ٦ْ٪ة}:تعػالىكقاؿالصحيح،اإليمافكهكشرطه،لفقدتعالىاهللعند ََع٧َه٨٦ٍََِ٢َََْٔ

٤ْ٪ههةهَُ َٕ مكػػاـرمػػفعممكهػػاالتػػيأعمػػالهـإلػػىقصػػدنايعنػػىَ،[23َ:ا٣ٛؿٝههةن]َ{٦َ٪ُْسههٮرا٬ًَََجههةءًََََٚض

                                                           
(12/287ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج(1)
(2/134عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

(9/204القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج(3) 
(161-2/160عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(13/175حمكدصافي،الجدكؿفيإعرابالقرآف)جم(5)

ـــــــرورُ  نيـــــــاركُ  ـــــــا مغ ـــــــةٌ  ســـــــيوٌ  ي  وغفم
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غاثةكالجكد،األخبلؽ، عىٍمنػا ي،ذلػؾ،كنحكالممهكؼ،كا  هىبػاءناإليمػاف،عمػىتؤسػسلػـلككنهػافىجى
 .(1)الغباريشبهمماككةمفالداخؿالشمسشعاعمفيرلماكهك

 عقمي عالقتو المكانية:مجاز  -5
فيسػػندالفعػػؿفيهػاإلػػىالمكػافالػػذمكقػعفيػػهالفعػػؿأمػاالمجػػازالعقمػيكعبلقتػػهالمكانيػة
نَْ٭هةُرَ}:قكلػهسػبحانهنحػك

َ
َلَُ٭٥ََْص٪ٍّةٍتَََتْؿِي٨ْ٦ََِحَتْذَِ٭هةَاْْل نٍّ

َ
ةِْلَةِتَأ ٤٧ُِٮاَالىٍّ َٔ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََو َِاَّلٍّ َوبَّْشِ

ْزَواجٌَُُك٧ٍَّةَُرزُِٝٮاَ
َ
دُٮاَث٦َُِ٫ِتََنهةثًِ٭ةََولَُ٭ه٥َْػِيَ٭هةَأ

ُ
ِيَُرزِْؼَ٪ة٨ْ٦َََِؼج٢ََُْوخ ٦َِ٪َْ٭ة٨ْ٦َََِ ٧ََؿٍ َرِزًْٝةََٝةلُٮا٬َََؾاَاَّلٍّ

وَنَ َؿةٌََو٥ْ٬َُػِيَ٭ةََػةِلُ ٭ٍّ َُ {األخدكدالذميجرمفيػهالمػاء،"ـ:اإلمايقكؿ[25َ:ابلٞؿة]َ{٦ُ }اأٍلىٍنهاري
ٌنمػاأسػندإلػػىاألن ،ككمػػافػيقٌصػػة[16:ابلٞههؿة]َربَِعههْخََِتههةَرُتُ٭٥ََْ{٧َٚههة}هػارمجػازنا،كقكلػػه:كا 

٩ْ٭ةُرَََتَْ}فرعكف:
َ
ـػؿ ]َ{ؿِي٨ْ٦ََِحَتِْتََو٬ِؾهَِاْْل اإلمػاـ،كهػذاالنػكعينسػبابتكػار إلػى(2)"[51:ال

العقمػيرحمهاهلل،فقدقاؿصاحبالطػراز:"كاعمػـأفمػاذكرنػا فػيالمجػازاإلسػنادعبدالقاهر
هكماقرر الشيخالنحريرعبدالقاهرالجرجػاني،كاسػتخرجهبفكرتػهالصػافية،كتابعػهعمػىذلػؾ

،كفػػياآليػػةالكريمػػة(3)الجهابػػذةمػػفأهػػؿالصػػناعةكالزمخشػػرمكابػػفالخطيػػبالػػرازمكغيرهمػػا"
إسػػنادناإسػػنادالفعػػؿإلػػىالمكػػافالػػذمكقػػعفيػػهالفعػػؿفأسػػندالجػػرملؤلنهػػار،كهػػكمكػػافالمػػاء

مجازينالممكانية ألفاألنهارالتجرمإنمايجرمماءاألنهار.



 

 

 

 

                                                           
(127الطهطاكم،عكفالحناففيشرحاألمثاؿفيالقرآف)صينظر:(1)
(1/124عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
حقائؽاإلعجاز)ج(3) (3/257العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك



93 
 

 المرسل عالقات المجاز
ألنػهلػـيقيػدبعبلقػةالمجاز المرسل: كهكمجازتككفالعبلقػةفيػهغيػرالمشػابهةكسػمىمرسػبلن

 .المشابهة،أكأفألفلهعبلقاتشتى

 مجاز مرسل عالقتو السببية: -1
ْنَ}سػبحانه:يتمثؿفيقكلػهيطمؽالسببكيرادالمسبب،ككهكأف

َ
َضًجةَأ َٔ َؽةَنَل٤ِ٪ٍّةِسَ

َ
أ

ِٔ٪َْؽََرّبِ٭َِ َلَُ٭٥َََْٝؽَمَِوْؽٍقَ نٍّ
َ
ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَأ َِاَّلٍّ ٩ِْؾرَِانلٍّةَسََوبَّْشِ

َ
ْنَخ
َ
وَْظيَْ٪ةَإَِِلَرَُص٦َِ٢ٍ٪ُْ٭٥َْأ

َ
٥ََْٝةَلَا٣ََْكُِٚؿوَنَأ

٬َََؾاَلََكةِظٌؿ٦َُجنِيٌَ ًصٍدؽو{:منزلةرفيعة.عفالقتبٌي:"يقكؿاإلماـ:[2َ:يٮنف]َ{إِنٍّ ـى قىدى ـٍ بأٌف}لىهي
ماقٌدمك مفعمؿصالح،كعػفأبػيسػعيدالخػدرٌم:محٌمػدشػفيعصػدؽلهػـيػكـالقيامػة،كعػف
زيػػدبػػفأسػػمـأٌنػػهمحٌمػػدصػػٌمىاهللعميػػهكسػػٌمـلقكلػػهصػػٌمىاهللعميػػهكسػػٌمـ:)أنػػافػػرطكـعمػػى

)قػػػدـ(،لفػػػظيػػػدٌؿعمػػػىالعضػػػكالمعػػػركؼ،كهػػػكهنػػػامسػػػتعارلكػػػٌؿسػػػابؽفػػػي"،(1)"الحػػػكض(
،قدـصدؽداللةفيالخير،كقدـالصدؽالمنزلةالرفيعةكالسابقة،كالمعنىأنهقدسػبؽ(2)"خير

ًصػػٍدؽو(أمسػػابقةكم ـى قىػػدى ـٍ لىهيػػ نزلػػةلهػػـعنػػداهللخيػػر،كفيهػػامجػػازمرسػػؿ:فػػيقكلػػهتعػػالى:)أىفَّ
نماعبػرعنهػابهػاإذبهػايحصػؿالسػبؽكالكصػكؿإلػىالمنػازؿالرفيعػة،كمػا رفيعةعندربهـ.كا 
ا،يعبرعفالنعمةباليد،ألفالعطاءيككفبها،فالعبلقةهناالسببيةكالمجازهنااليككفمطردن
أففػػبليصػػحأفيقػػاؿقػػدـسػػكء،كهػػذ خاصػػةعجيبػػةمػػفخصػػائصالمجػػازيكػػادالحكػػـفيهػػا

يككفمرد الىالذكؽ.

 :مجاز مرسل عالقتو المسببية -2
ٮا}:قػكؿالحػؽسػبحانهكهكأفيطمؽالمسببكيرادالسببنحك ُٔ ِٛهَؿ ٍََإَِِلََوََقهةرِ ْ٘ ٦َِه٦َََْ٨

هَ٭ةَوََص٪ٍّحٍَََرّبُِؾ٥َْ ًُ ْؿ ه٧َةَواُتَََٔ رُْضََالكٍّ
َ
تَََْواْْل ِٔهؽٍّ

ُ
:يبػيفاإلمػاـ[133َ:٧ٔهؿانَآل]َ{ل٧ُْ٤ِذٍِّٞهنيَََأ

ساًرعيكا}" ػالنػاسبعػضمسػابقةكهيالجٌنة،إلىالمسارعة{كى األجػؿانقضػاءمسػابقتهـأك.ابعضن
عمػػىالكقػػكؼ:كقيػػؿالهجػػرة،:كقيػػؿالغػػزك،:كقيػػؿالٌتكبػػة،إٌنػػه:فقيػػؿالجٌنػػة،يكجػػبعمػػؿإلػػى

بػفأنػسكعػفالطاعػة،:جبيػربػفسػعيدكعػفكالجماعػات،الجمعػة:كقيػؿكالنهي،األمرقضٌية
ػػػهىا.}الفػػػرائض:عمػػػيٌكعػػػفالعمػػػؿ،فػػػياإلخػػػبلص:عثمػػػافكعػػػفاألكلػػػى،الٌتكبيػػػرة:مالػػػؾ عىٍرضي

ٌنما.السمكاتكعرض:أم{السَّماكاتي الٌضػبع:)كسػٌمـعميهاهللصٌمىكقكلهاإليهاـلعدـحذؼكا 

                                                           
(1/812عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(12/466)ج،مادة)قدـ(ابفمنظكر،لسافالعرب(2)
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جاء:العرض،قيؿعمىيدؿٌالكالٌطكؿزائد،أٌنهالٌطكؿعمىدليؿالعرضكذكر(.سمينةنعجة
سػاًرعيكا:}قكلػهأرأيػت:فقػاؿالخطٌػاببػفعمرإلىيهكدمٌ ٍغًفػرىةو،ًإلػىكى ألصػحابعمػرفقػاؿ،{مى
جػػاءإذاالنهػػارأرأيػػت:فقػػاؿشػػيء،فيهػػاعنػػدهـيكػػفكلػػـأجيبػػك ،:كسػػٌمـعميػػهاهللصػػٌمىمحٌمػػد
كالٌنػػار:عمػػرفقػػاؿاهلل،شػػاءحيػػث:قػػاؿالميػػؿ فػػأيف:قػػاؿبمػػى،:قػػاؿكاألرض،السػػمكاتيمػػؤل
،كمثمػه(1)اهلل"كتػابلفػيإٌنهػاالمػؤمنيفأميػريػابيد نفسؾكالذم:اليهكدمٌفقاؿاهلل،شاءحيث

وا}قكلػهتعػالى: ِٔؽَّ
َ
ُْٕذ٦َََْ٥ةَلَُ٭٥َََْوأ َُ ُؽوٍََّث٫ََِِدُؿ٬ُِْجٮنَََاْْلَي٢ََِْرَِبةِطَََو٨٦ََُِْٝٮٍّ ٨٦ٍََََِْاْقَذ َََِٔ ُؽوٍُّؽ٥ََْاللٍّ َٔ َ{َو

ًمفٍقيكَّةويقكؿاإلماـ:"ًمفٍ[60َ:اْل٩ٛةل] ٍيؿًًرباطًكى األعػداءعمػىبػهيتقػٌكلماكؿٌفيعاـٌ:اٍلخى
بػػػأفالسػػبب،كيػػرادالمسػػببيػػذكرأف،كالمجػػازالمرسػػؿبعبلقتػػهالمسػػببية(2)ككػػراع"سػػبلحمػػف
السػببعمػىالمسػبباسػـفيطمػؽالمػراد،المعنىعفمسببناالمذككرلمفظاألصميالمعنىيككف

التكبػػػةكأرادالمغفػػرةحيػػثذكػػػركالمجػػازفػػػياآليتػػيفالكػػػريمتيفمجػػازمرسػػػؿعبلقتػػهالمسػػػببية،
َِإَوْنََ}:كذكرالقكةكأرادالسبلح.كفيقكلهسبحانه ٌ ًْ ٨َِاِْلََذةَم٢ََُْٝإِْواَلٌحَلَُ٭ه٥ََْػه َٔ َ َٟ لُٮ٩َ

َ
َويَْكد

َْ ٥َُ٤َْٕال ََي ُ ٮ٥ْ٬ََُٚإِْػَٮا٩ُُؾ٥ََْواللٍّ ُُ ََظ١ِي٥ٌََُّتَة٣ِ ـٌ ـِي َٔ َ َ َاللٍّ ْعَ٪َذُؾ٥َْإِنٍّ
َ
ََْل ُ ِكَؽ٨َ٦ََِال٧ُْْى٤ِِطََولَْٮََمةَءَاللٍّ ْٛ ٧ُ}َ

ػػًفاٍليىتػػامى{سػػأؿعبػػداهللبػػف"يكضػػحاإلمػػاـفػػيمعػػرضتفسػػير :[220َ:ابلٞههؿة] }كيسػألكنؾعى
َ}كلػػه:ركاحػة،كعػػفمقاتػػؿأٌفالسػائؿعػػنهـثابػػتبػػفرفاعػة،كالسػػببفػػيذلػػؾأٌنػهلٌمػػانػػزؿق إِنٍّ

٧ْ٤هةًَ ُّ ْمٮاَلَاِْلَذةمَ
َ
ُؽ٤ُٮَنَأ

ْ
ِي٨ََيَأ تحػٌرجالنػاس،كتركػكاأمػكاؿاليتػامى،فكػاف[10:ا٣جكهةء]َ{اَّلٍّ

يفسػػدالمػػبفكينػػتفالمحػػـكاليتعػػٌرضأحػػد،فشػػٌؽذلػػؾعمػػيهـ،فسػػألكارسػػكؿاهللصػػٌمىاهللعميػػه
عػػكفعػػفأمػػكاؿاليتػػامى،كيتشػػاءمكفكسػػٌمـمخػػالطتهـ.كعػػفالٌشػػعبٌيكالٌضػػٌحاؾأٌنهػػـكػػانكايتكرٌ

{الٌرعايػة بمخالطتهـعمػىالعػادةالجاهمٌيػة.قكلػه:)عػفاليتػامى(:أم:عػفأمكالهـ.}قيػٍؿًإٍصػبلحه
:{بػػػاألمكاؿ،فتػػػأكمكامعنػػػ ـٍ ٍفتيخػػػاًلطيكهي {مػػػفاإلضػػػاعة}كىاً  ٍيػػػره امػػػفغيػػػراكتشػػػربكامعنػػػكالحفػػػظ}خى

ُؽ٤ُٮا٦َِه٨َُْبُيهٮدُِؾ٥َْ}تمييزفهـإخكانكـ،كقدقػاؿاهلل:
ْ
ْنَدَهأ

َ
ِكُؾ٥َْأ ُٛ نْ

َ
َ[61:انلّهٮر]َ{َوالَََعَخ

{َُ ٥َ٤َََُْٕواللٍّ ِكؽََََي ْٛ أم:الػذميخػالطهـليػرزأمػفالػذميخػالطهـَ[220َ:ابلٞؿة]َ{ال٧ُْْى٤ِط٨٦َََََِِال٧ُْ
لنػا:إيػاؾأف،إفالحؽيبدأهذ اآليةبقكله:}ًفيالدنياكاآلخرة{ككأنػهيقػكؿ(3)"ليصمحأمكالهـ

ػا، تعتقدكاأفكؿتكميؼمػفاهللجػزاؤ فػياآلخػرةفقػط،أبػداإفالجػزاءسيصػيبكـفػيالػدنياأيضن
ا"،فمػيسالمػراد"بالنبػات"معنػا الحقيقػي،فالعبلقةالمسببية:كمافػيقكلػؾ:"أمطػرتالسػماءنباتنػ

نمػػػاالمػػػرادبػػػه" الغيػػػث"،فالنبػػػاتإذفمجػػػازبقرينػػػةقكلػػػه:"أمطػػػرت"،إذأفالنبػػػاتاليمطػػػر،كا 
                                                           

(1/432عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/740المصدرالسابؽ)ج(2) 
(1/317)جالمصدرنفسه(3) 
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٦َهٌحَ}الحؽسػبحانه:كفيقكؿ.مرسؿ،عبلقتهالمسببية
َ
ََوَْل َيُهْؤ٨٦ٍِّ َواَلََت٪١ُِْعٮاَال٧ُْْْشِهََكِتََظهتٍّ

جٌْؽَُمْؤ٨٦ٌَِ َٕ َيُْؤ٦ُِ٪ٮاََو٣َ َضَجذُْؾ٥ََْواَلَُت٪١ُِْعٮاَال٧ُْْْشِكنَِيََظتٍّ ْٔ
َ
٨ْ٦ََُِمْْشَِكٍحََولَْٮَأ ٌ ًْ ٦َِه٨ََُْمْؤ٦َِ٪ٌحََػ ٌ ًْ َػ

َِٛؿةَِبِإِذ٩ِْه٫َِ ْ٘ ٪ٍّحََِوال٧َْ ٮَإَِِلَاْْلَ ُٔ َيَْؽ ُ ٮَنَإَِِلَانلٍّةرََِواللٍّ ُٔ َيَْؽ َٟ ِ ه
و٣َ
ُ
َضَجُؾ٥َْأ ْٔ

َ
َآيَةدِه٫ََُِمْْشٍِكََولَْٮَأ ُ َوُيبَهنّيِ

ُؿونََ ٤ٍُّ٭٥ََْيَذَؾ٠ٍّ َٕ ك)الٌنكػاح(فػيالمغػةعبػارةكيكجزاإلماـتفسير بقكله:"[221َ:ابلٞؿة]َ{ل٤ِ٪ٍّةِس٣ََ
اِنَالََيه٪١ُِْطَإاِّلَزانَِيهحًَ}عفالكطءحقيقةلقكله: ـّ ،كلقكلػهصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـ:[3:انلّهٮر]َ{ال

.(1)")ممعكفمفنكحيد (،كعبارةعفالعقدالذمكضعالستباحةالكطءمجازنا
ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَإِذََ}سبحانه:الحؽيقكؿ َ٭ةَاَّلٍّ يَّ

َ
ْنَيَةَخ

َ
٨ْ٦َََِؼج٢َِْأ ُذ٧ُٮ٨٬ٍُّ ْٞ ٍّ٤ ََ َ ا٩َََؾْعذ٥َُُال٧ُْْؤ٦ِ٪َةِتَُ ٥ٍّ

اًظهةَََجِهياًلَ َرَسَ ََورَسُِّظٮ٨٬ٍُّ ٮ٨٬ٍُّ ُٕ ِ وَنَ٭ةََػ٧َّذ َْٕذؽَّ ٍةََت ِٔؽٍّ َ٨ْ٦َِ ٤َيِْ٭٨ٍّ َٔ ََػ٧َة٣ََُؾ٥َْ ٮ٨٬ٍُّ ـاب]َ{َت٧َكَّ َ:اْلظه
{كبالتالييريداهللتعالىفيقكلهفياآليةالسابقةعقدالزكاجل[49 قكله}مٍفقىٍبًؿأىٍفتىمىسُّكهيفَّ

عمػػىيػػدؿالػػذمالنكػػاحلفػػظالقػػرآفاسػػتخدـ كلهػػذاحمػػؿعمػػىالحقيقػػةكالمجػػازفمفظػػةالنكػػاحتي
معنػىفيػهنكػاحكػؿلػيسلكػفالنكػاح،عمىيقكـأفالبدكامرأةرجؿبيفزكاجكؿألفالزكاج،
ََْوالََ}َ:سػبحانهفيقػكؿآياتػهجميعفيالنكاحبمفظالزكاجإلىالقرآفكيشيرالزكاج، ْٕـُِمٮا َؽةََََت ْٞ َُع
َََانلََِّكحَِ ََََٖظتٍّ َص٫َ٤ََُا١ِْ٣َذةُبَََيج٤ُْ

َ
ػاكيقػكؿ،[235ابلٞؿة]َ{أ َ}:أيضن ِٙ ِٛ ْٕ ِيه٨ََََو٣ْحَْكهَذ َََيِهُؽونَََاَلََاَّلٍّ

٩َََِؾةظةًَ ْ٘٪َِيُ٭٥َََْظتٍّ ََُُي ٨٦ََِِ٫ِ٤َاللٍّ ٌْ اكيقكؿ[33َ:انلٮر]َ{َٚ َ٭ةَيَة}:أيضن يَّ
َ
ِي٨َََخ ٩َََؾْعُذ٥ََُإَِذاَآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ

ُذ٧ُهٮ٨٬ٍََُُّ ه٥ٍََّال٧ُْْؤ٦َِ٪ةتَِ ْٞ ٍّ٤ ـاب]َ{ََ أمػا[49:اْلظه لػيسكهػيمجػازفهػيالمغػةفػيالنكػاحكممػة،
امجازينػػمعنػىاسػػتخدـإنمػاالػػزكاج،عمػىلمداللػػةالػكطءكممػػةالقػرآفيسػػتخدـكلػـالػػكطء،بمعنػى
،لمكطءمكضكعغير يحػدثقػدشػيئيفبيفالمخالطةمعنا المغةفيفالنكاحالنكاح،كهكأصبلن

ػػػػهي:قػػػػكلهـمػػػػفمػػػػأخكذةكهػػػػكانفصػػػػاؿ،بينهمػػػػا ػػػػامىرى يإذىاالػػػػدَّكىاءي"نىكىحى مىبىػػػػهي،خى ػػػػتًٍمػػػػفٍأىكٍكىغى تىنىاكىحى
، اري َـّإذىااأٍلىٍشجى هىااٍنضى ،إلىىبىٍعضي مىى..ًبثىرىاهىااٍختىمىطىإذىااأٍلىٍرضىاٍلمىطىرينىكىحىًمفٍأىكٍبىٍعضو هىذىاكىعى

ػػازناالنّْكىػػاحييىكيػػكفي ٍطءًاٍلعىٍقػػدًًفػػيمىجى ًميعنػػاكىاٍلػػكى كذهًمػػفٍأًلىنَّػػهيجى ػػٍأخي ٍيػػًرً "مى َ}،(2)غى ِٙ ِٛ ْٕ َالَََاَّليهه٨ََو٣ْحَْكههَذ
ْ٘٪َِيُ٭٥ََُظت٩ََِؾةظةًََََيُِؽونََ ٨٦ََِِ٫ِ٤َاللَُي ٌْ مػفمؤكنىتيػهكالمػرادي"النكػاح"أيٍطًمػؽى.[33َ:انلٮر]َ{َ.ََٚ
رادةالمسبَّبإطبلؽمفكهذاالنكاح،لطالبًمٍنهيبيدَّالكماكنىفىقةومىٍهرو المجػازهػذاسبىبه،كفيكا 
 .(3)النكاح"نفقاتعفالمسؤكلكفهـالرجاؿأفٌإلىاإًلشارةمعالتعبير،فيإيجاز

                                                           
(1/318الجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(عبدالقاهر(1
(2/624(أبكالعباسالحمكم،المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير)ج(2

(2/287الميداني،الببلغةالعربية)ج(3)
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 مجاز مرسل عالقتو الجزئية: -3
ةنَِؿهَُِػَُعُ٪٫َِِٞ}سبحانه:كيرادبهالكؿنحكقكلهكهكأفيطمؽالجزء ََ ـ٦َْ٪َةهَُ ْ ل

َ
َإِنَْكةٍنَخ َوُكٍّ

ةه٦ََُجُْنٮًرا َٞ َيَٮَْمَا٣َِْٞية٦َح٠ََِِذةثًةَي٤َْ ََظِكهحًجةَ،َوُُنْؿُِجَََلُ َٟ ٤َيْه َٔ َاِْلَهٮَْمَ َٟ ِكه ْٛ ٠ََهَ َثَِ٪ َٟ ٠ََِذةثَه
ْ
َ{اَْٝؿأ

ٍمنػػا يطػػاًئرى ي{رٌدعمػػىالقدريػػة ألٌفإلػػزاـالطػػائرقبػػؿ}أى":أفاإلمػػاـيػػذكر[14َ-13َ:اْلرساء] ٍلزى
كجكدالفعػؿ،فػبلمعنػىلمطػائربعػدكجػكدالفعػؿ،كقػدسػبؽالقػكؿفػيالتطٌيػركالطػائرفػيسػكرة
 األعػػػراؼ،كقيػػػؿ:أصػػػؿالكممػػػةتقػػػاؿ،كذكػػػرالعنػػػؽعمػػػىسػػػبيؿالمجػػػاز ألٌنػػػهمكضػػػعمػػػايمػػػـز

،فالمجػازعبلقتػهالجزئيػةحػيفذكػرالعنػؽعمػى(1)كنحػك "اإلنسافمفقبلدةأكطػكؽأكغػٌؿأ
اإلنسػافمػفقػبلدةأكطػكؽ،أكغػؿأكنحػك .ككػافالعػرب سبيؿالمجاز ألنػهمكضػعمػايمػـز

ا،بػأفمػرا،فإذاسافركاكمربهـطيرزجرك ،فػإفمػربهػـسػائحنيتفاءلكفبالطيركيسمكنهزجرن
ػػػمػػػفجهػػػةاليسػػػارإلػػػىاليمػػػيف،تيمنػػػكا فمػػػربارحن ا،بػػػأفمػػػرمػػػفجهػػػةاليمػػػيفإلػػػىالشػػػماؿ،كا 

ا.فممػػانسػػبكاالخيػػركالشػػرإلػػىالطػػائرأسػػتعيراسػػتعارةتصػػريحيةلمػػاتشػػاءمكا.كلػػذاسػػميتطيػػرن
يشػػػبههامػػػفقػػػدراهللتعػػػالىكعمػػػؿالعبػػػد،ألنػػػهسػػػببلمخيػػػركالشػػػر.كمنػػػهطػػػائراهللتعػػػالىال

مينسػبإليػهالخيػركالشػرالطػائرؾالػذمتتشػاءـبػهطائرؾ،أمقدراهللجٌؿشأنهالغالػبالػذ
كتتيمف،كالطائرهنػاكنايػةأكمجػازعػفالعمػؿ،فػالمعنىككػؿإنسػافألزمنػا عممػهالػذمعممػه
يمكػفالخػبلصمنػه،كمػايطػكؽالعنػؽبػأمشػيءاليمكنػهالفكػاؾ، كطكقنابهعنقه،بحيػثالى

ااأكشرنزمةالعمؿلمنفسحتىتناؿجزاءهاخيرنبؿيبلزمهمبلزمةالطكؽلمعنؽ،كقدشبهتمبل
ْدَراكََََو٦َة}،كمػفأمثمتػهقكلػه:(2)بمبلزمةالفكؽلمعنؽحميةأكقيدنا

َ
٦ََََّٟةَأ َجهُح،ََٚه َٞ َٕ َ{ََرَؼَجهحٍََا٣ْ

ػابيانينػاالبػدمػفشػركطفمػيسف[13َ-12َ:ابلْل] العبلقةالجزئيةفيالمجازلكيتػؤدمغرضن
يعبػػربػػهعػػفالكػػؿ،أالتػػرلأفالرقبػػةالتػػيعبػػربهػػاعػػفاإلنسػػافهػػيمػػفكػػؿجػػزءيمكػػفأف

فصػاحةاءالجزءيستدعيانتفاءالكؿ،فإذاأردتأفتعبرعففاألمكرالتيالحياةبدكنها فانت
.(3)السببفيالكبلـفالمسافهكمفالناستعبيرنامجازينا،تقكؿ:لسانناالناطؽ،ألفبلف

ؼِي٧ُٮا}حانه:أمافيقكلهسب
َ
اَلةََََوأ ََكةََََوآدُٮاَالىٍّ ٍـّ ٮاَال ُٕ ََََٓواْر٠َ ا٠ِِٕني٦ََََ [43َ:ابلٞؿة]َ{الؿٍّ

ػػػعىيقػػػكؿاإلمػػػاـ:"}كىاٍركىعيػػػكا فػػػيكأصػػػحابهمحٌمػػػدمػػػعالخمػػػسالصػػػمكاتصػػػٌمكا:أم{الػػػرَّاًكًعيفىمى

                                                           
(2/207عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)

(8/4347التفاسير)جأبكزهرة،زهرةينظر:(2) 
(2/155ينظر:حسفعباس،الببلغةفنكنهاكأفنانها)ج(3)
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،كالمجػػاز(1)الصػػبلة"فػػيمعهػػكدانحنػػاء:الشػػرعكفػػياالنحنػػاء،:المغػػةفػػيكالركػػكعالجماعػػات،
فػػيكيشػػترطكهػػذاعبلقتػػهالجزئيػػةحيػػثالػػراكعيفكأرادالصػػبلة،مرسػػؿمجػػازاآليػػةالكريمػػةفػػي

الجزءلهذايككفأكالكؿ،فياستعمالهعمىالعرؼجرلممايككفأفالكؿبهييرادالذمالجزء
ػػاالصػػبلةييسػػميالكػػريـ،القػػرآفكجػػدناكقػػدالمػػراد،بػػالمعنىكثيػػؽاتصػػاؿ ألنهمػػاسػػجكدنا أكقيامن
رككعنا.أكذكرنايسميهاكماأركانها،مفأساسيافركناف

َََٟيُههٮِحََإِذَْ}َ:فػػيتفسػػير اآليػػةالكريمػػةالمجػػازكعبلقتػػهالجزئيػػةيكضػػحاإلمػػاـ َإَِِلَََربَّهه
ََال٧َْاَلن١َِحَِ ّنِ
َ
ُؾ٥ََْخ َٕ ِي٨ََََػَسبِّذُٮا٦ََ ٣ِْ ََآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ

ُ
ِي٤َََُٝ٨ُٮِبََِػَََقد ُؿواَاَّلٍّ َٛ َْٔتَََؽ ْعَ٪ةقَََِْٚٮَقَََٚةَْضِبُٮاَالؿَّ

َ
َاْْل

عمػىكػافإٌنمػاالمػؤمنيفالمبلئكػةتثبيػت{:"}فىثىبّْتيكابقكله[12َ:اْل٩ٛةل]َ{َبَ٪ةنٍََُك٦ٍََِّ٪ُْ٭٥َََْواَْضُِبٮا
اهللشػػاءكلػػكلهػػـ،اتشػػريفنالقتػػاؿفػػيمشػػاركتهـإٌيػػاهـتثبيػػتهـ:كقيػػؿ.القتػػاؿدكفالٌتشػػجيعسػػبيؿ

كصػمةزيادة(فكؽ:)كقيؿ.الٌرأسكهكاألعناؽفكؽما{اأٍلىٍعناؽًفىٍكؽى.}منهـكاحدبممؾألهمكهـ
بػيفالمتكٌسػطكهػكالٌرقبة،(:العنؽ)ك.بمعنىعميهكضربتالٌشيء،ضربت:تقكؿ،(عمى)مثؿ

لممػػؤمنيفاألمػركػافبنانػة،فػإف:كاحػدتها،كاألرجػؿاأليػدممػفأطػراؼ{بىنػافو}.كالػٌذفرلالػٌرأس
فكجػػه،كػػؿٌمػػفالقتػػؿإباحػػةكالمػػرادكالمقػػارع،بالٌسػػيكؼضػػربهـفػػالمراد لممبلئكػػةاألمػػركػػافكا 
الػػٌردٌأككالتسػػكيـالقتػػؿسػػبيؿعمػػىجنػػاحأكسػػبلحمػػفاهللشػػاءبمػػاضػػربهـبالٌضػػربفػػالمراد
االمػرادببيػاف،كفياآليةالكريمةعبربالجزءكأراد(2)كالٌطرد" إباحػةالمكاضػعهػذ الكؿمكضػحن
نمػػايكػػكففػػيتفسػػير المػػرادباألذقػػافكجػػه.فكػػؿٌمػػفالقتػػؿ اإلمػػاـاليصػػرحبالمجػػازأحياننػػاكا 

ِي٨ََ}َ:،ففيقكؿالحؽسبحانهمجازنا المجزءعمىالكؿالكجك إطبلقن َاَّلٍّ ْوَاَلَدُْؤ٦ُِ٪ٮاَإِنٍّ
َ
٢َُْٝآ٦ُِ٪ٮاَث٫َِِأ

ودُٮاَ
ُ
ًؽاأ ذَْٝةِنَُقهضٍّ

َ
وَنَلِْل ٤َيِْ٭٥َََْيِؿَّ َٔ "اإلمػاـ:يكضػح،[107َ:اْلرساء]َ{ا٨ْ٦َِ٥َْ٤ِْٕ٣ََؼج٫ِ٤َِْإَِذاَُيذَْلَ

ًلؤٍلىٍذقػػػاًف{يقعػػػكفعمػػػىاألذقػػػافسػػػجكدنا،كاحػػػد ذقػػػف،كالمػػػرادباألذقػػػاف:الكجػػػك  ألٌف كفى يىًخػػػرُّ }كى
مػػػفأعضػػػاءالسػػػجكد،ثػػػـنسػػػخبالجبهػػػةاإلنسػػػافيعتمػػػدعميػػػهمػػػفكجهػػػه.كيحتمػػػؿ:أٌنػػػهكػػػاف

.(3)"كاألنؼ

 مجاز مرسل عالقتو الكمية: -4
ْو٠َََىهّيٍِتَ}:سػبحانهاإلمػاـفػيتفسػير قػكؿاهلليبػيففيطمؽالكؿكيرادبػهالجػزءحيػثأكهك

َ
أ

ََظهَؾَرَال٧َْهٮْتَِ ِٜ ِٔ َٮا ُ٭٥َِْػَآَذا٩ِِ٭٨َ٦َِ٥َْالىٍّ َٕ ِ َوةث
َ
٤ُٮَنَأ َٕ ٌؽََوَبْؿٌقَََيْ ْٔ ٧َُ٤ةٌتََوَر ُّ ٧َةءَِػِي٫َِ ٨َ٦َََِالكٍّ ُ َواللٍّ

                                                           
(1/145درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(725-1/724)جالمصدرالسابؽ(2)

(2/235)جالمصدرنفسه(3) 
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َثِهة٣ََْكِٚؿِي٨ََ ٌٍ {كيصػٌيركفبنػانهـفػيالعضػك"[19َ:ابلٞهؿة]َ{ُُمِي ـٍ ًفػيآذاًنًهػ ـٍ أىصػاًبعىهي }يىٍجعىميػكفى
المختٌصبالسمع،كالصاعقةصكتفيهنارالتػأتيعمػىشػيءإالأحرقتػهكقيػؿ:اسػـلمعػذاب
عمػػػػىأٌمكجػػػػهكػػػػاف ألٌفعػػػػاداأهمكػػػػتبػػػػالريح،كثمػػػػكدبالرجفػػػػة،كمػػػػعذلػػػػؾقػػػػاؿاهللتعػػػػالى:

حََِعٍدََوَ ٧ُهٮدََ} َٞ ِٔ ًح٦َِسْه٢ََوهة َٞ ِٔ ٩َْؾْردُُؾ٥َْوهة
َ
ةكالمػرادبالصػكاعؽههنػاشػدٌ.[13:ٚىه٤خ]َ{خ

ػػػٍكًت{أم: اٍلمى ػػذىرى الظممػػة،كشػػٌدةصػػػكتالرعػػد،كشػػٌدةلمعػػػافالبػػرؽ،إذكػػٌؿكاحػػػدمنهػػاهائؿ.}حى
:يمفالطكيؿ[(1)"لحذرالمكت،كقكلؾ:زرتؾطمعافيبٌرؾ،كقاؿحاتـالطائيٌ

فياآليةالكريمةعبلقتػهالكميػةكذلػؾعنػدمانعبػربالكػؿكنريػدالجػزء،كالمجػازالمرسػؿكالمجاز
اليعتمدإطبلقناعمىالتشبيهبؿيرسؿلغايةتعميؽاألثركتقكيةالمعنىكالعبلقةمشػابهةفيػه،
ألفذكػرالمػػكلىسػبحانهالكػػؿيعبػرعػػفمػدلتػػأذمالمشػركيفمػػفالقػرآفكحقػػدهـعميػه،كهػػك

زمرسؿحيثالمفظالمستعمؿفيغيػرمػاكضػعلػهلعبلقػةغيػرالمشػابهة،مػعقرينػةتمنػعمجا
إيػػرادالمعنػػىاألصػػميلمفػػظ،كسػػميالمجػػازبالمجػػازالمرسػػؿ ألنػػهغيػػرمقيػػدبعبلقػػةكاحػػدة،

 فعبلقاتهكثيرة.

 كان: ما باعتبار مجاز مرسل -5
ْمَٮالَُ٭٥ََْاِْلََذةَمَََوآدُٮا}:كفيهيسمىالشيءباعتبارماكافنحكقكلهسبحانه

َ
لُٮاََواَلََأ َدَتََجؽٍّ

ّيِتََِاْْلَجِيَرَ ٍُّ ُؽ٤ُٮاََواَلََثِة٣
ْ
ْمَٮالَُ٭٥ََْدَأ

َ
ْمَٮا٣ُِؾ٥ََْإَِِلََأ

َ
ًًاَُظٮًبةَََكنَََإ٫ٍّ٩ََُِأ يكضػح[2َ:ا٣جكهةء]َ{٠ََجِه :

اٍليىتػامىكىآتيػكا}بقكلػهمػكجزنا:"المجازالمرسؿكعبلقةباعتبارماكػافاإلماـعبدالقاهرفيبياف
فشػكارٌد ،عػفامتنػعبمغفمٌماماؿ،عند لهأخالبفككافغطفاف،مفرجؿفينزلت{أىٍمكالىهيـٍ
،(3)الماضػػية"بالحالػػةاليتػػامىالمػػاؿ،كسػػٌمىعميػػهفػػردٌفنزلػػت،كسػػٌمـعميػػهاهللصػػٌمىالٌنبػػيٌإلػػى

ػػا،فػػاليتيـمػػاكػػاففػػي الماضػػي،كالمجػػازفػػياآليػػةالكريمػػةمرسػػؿفالبػػالغالراشػػداليسػػمىيتيمن
تعػالىبػذلؾكافكتسميـاألمكاؿاليػتـإالبعػدبمػكغاليتػيـسػفالرشػدكالبمػكغ،"يعنػيماباعتبار
هػػـإذاأمػػكالهـ[اليتػػامى:ياليتػػامىأكصػػياءمعشػػريػػاكأعطػػكا:لهػػـيقػػكؿاليتػػامى،أكصػػياءىذكػػر 

                                                           
(1/116جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)(1) 
(2/952السيكطي،شرحشكاهدالمغني)جك(81الطائي،الديكاف)صينظر:(2)
(1/462عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

ــــــــــغَ وأَ  ــــــــــ رُ ْف ــــــــــريمِ الَ  وراءَ َع   هُ اّدخــــــــــارَ  ك
 

 (2)اَمــــــكرث تَ  المئــــــيمِ  شــــــتمِ  نْ َعــــــ ُض رِ ْعــــــوأَ  
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معناهػػػػاغيػػػػرفػػػػيفهػػػػي،اليتػػػػامى:كممػػػػةفػػػػيمجػػػػازفال،(1)الرشػػػػد"مػػػػنهـكأكنػػػػسالحمػػػػـ،بمغػػػػكا
نمػامالػه،يأخػذالالرشػدقبؿكالد فقدمفاليتيـألفاألصمي  سػفيتجػاكزعنػدماالمػاؿيأخػذكا 

حػالتهـإلػىبػالنظريتػامى،كػانكاالػذيفبهػاكأريػديتػامىكممػةفاسػتعممتالرشػد،سػفكيبمغالييٍتـ
.السابقة

 يكون: ما باعتبار مجاز مرسل -6
بػػؿاليػػرجحاإلمػػاـفػػيمكاضػػعكثيػػرةالػػرأمكفيػػهيسػػمىالشػػيءباعتبػػارمػػايػػؤكؿإليػػه،

ٮَن٦َِه٨َْ}:ففيتفسير قكلهسبحانهيطمؽاألمرغيرمقيديحمؿعمىكجك كثيرة، ُٔ ِيه٨ََيَهْؽ َواَّلٍّ
َ ُ ًْ ْمَٮاٌتََغ

َ
ٮَن،َأ ُٞ ٮَنََمحًْبةََو٥ْ٬ََُُي٤َْ ُٞ َِاَلَََي٤ُْ ُسٮنََُدوِنَاللٍّ َٕ يٍّةَنَُيجْ

َ
ُؿوَنَخ ُٕ ْظَيةٍءََو٦َةَيَْن

َ
َ:انلعه٢]َ{أ

{أم:الػػػذيفتػػػػدعكنهـمػػػفدكفاهلل،كهػػػـالشػػػيطافكالفراعنػػػػةيػػػذكربقكلػػػه:[21َ،20 "}أىٍمػػػكاته
أمػكاتبقمػػكبهـ،ليسػػتلهػػـحيػػاةاإليمػػاف.كيحتمػؿ:أٌفالمػػدعيفقػػكـدرجػػكاكانقرضػػكامػػفهػػؤالء

األصناـعمػىسػبيؿالحقيقػةعنػدمػفيجعػؿالمػكتكالجمػكدشػيئناالشياطيفكالفراعنة،كيحتمؿ:
.(2)كاحػػدنا،كعمػػىسػػبيؿالمجػػازعنػػدمػػفيجعػػؿالمػػكتمعنػػىتعقػػبالمػػكت" ٍيػػري غى قكلػػه:)أىٍمػػكىاته

(تأكيدكقطػعمجػازيسػتعمؿفػيالحػي،سػماهـ أىٍحيىاءو ٍيري ،قكله:)غى (.أماألصناـ،أىٍمكىاته أىٍحيىاءو
أنهـلككالمجازمرسؿباعتبارمايككف،،(3)ايؤكؿإليهميتيفباسـم أىٍحياءو ٍيري غى كمعنىأىٍمكاته

كػانكاآلهػةعمػىالحقيقػةلكػانكاأحيػاءغيػرأمػكات،أمغيػرجػائزعميهػاالمػكتكػالحيالػػذمال
يمكتكأمرهـعمىالعكسمفذلؾ،أفالناسيخمقكنهـبالنحتكالتصكير،كهـاليقدركفعمى

.(4)ذلؾ،فهـأعجزمفعبدتهـأمكاتجماداتالحياةفيهانحك
ََٟ}َ:فيقكلهسػبحانهأما ُ٭٦َََْ٥ّيٌِخََإ٩ٍِّ ََوَدَػه٢ََ}كقكلػهسػبحانه:[30َ:الـمهؿ]َ{٦َّيُِذٮنَََِإَونٍّ

َُ٫ َٕ ْض٦ََََ٨ َظُؽ٧َ٬ُةََٝةَلَََػَذَيةنََِالّكِ
َ
ََأ َراِنََإِّنِ

َ
ِْٔاََُأ ََاْْلَػؿَََُوَٝةَلََََخًْؿاَأَ َراِنََإِّنِ

َ
ْْح٢ََُِأ

َ
ِسَََٚهْٮَقََأ

ْ
اََرأ َُػهْزً

ُؽ٢َُ
ْ
ََُدَأ ًْ ٍُّ وِي٩ََِ٫ِ٤َّبِبْ٪َة٦َِ٪٫ََُْا٣

ْ
{مىيّْتهًإنَّؾى}يذكراإلماـ:"[36َ:يٮقٙ]َ{ال٧ُْْعِكجنِي٩َََ٨٦َََََِؿاكَََإ٩ٍِّةَثَِذأ

ٍمػػران{:كقكلػػهالحػػاؿ،عمػػىالمػػةؿاسػػـأطمػػؽ خى قػػديمػػكت،المػػفكعػػزٌمٌيػػت،أنػػا:قػػاؿ،}أىٍعًصػػري
ُ٘المٍَ}:قكلهالفٌراءحمؿهذاكعمىسأمكت،أٌنيتيٌقنت ِ ٤ِي ٍََث يكػكفأفكيجكز.[53:اْلضؿ]َ{َٔ

                                                           
(7/524الطبرم،جامعالبيافتشاكر)ج(1)

(2/184عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2) 
(1/603تاجالقراءالكرماني،غرائبالتفسيركعجائبالتأكيؿ)جينظر:(3)
(2/600الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(4)
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ػػػا ألفاألصػػػمي معناهػػػاغيػػػرفػػػيفهػػػي،ميػػػته:كممػػػةفػػػيالمجػػػاز.(1)الٌصػػػغر"حػػػاؿفػػػيعميمن
مػاإلػىبػالنظرحينػايػزاؿالكهػك(ميػت)بمفػظخكطبكقدعميهالسبلـالنبيهكبهذاالمخاطب
عصػػػيرناأم(خمػػػرناأعصػػػرأرانػػػيإٌنػػػي)سػػػيككف،كقكلػػػهسػػػبحانهمػػػاباعتبػػػارأمإليػػػهسيصػػػير
عنبنػػاأمًإليػػهيػػؤكؿمػػاباعتبػػاركهػػكمرسػػؿكفػػياآليتػػيفالكػػريمتيفمجػػازالخمػػر،إلػػىسػػيتحكؿ
أماآلجػريطػبخفػبلفكيقػاؿالخمػرإلػىيػؤكؿألنػهخمػرناالعنػبسػمىكقػد.(2)الخمػرإولىيؤكؿ
كعػفكعمػاف،كأزدغسػافلغػةفػيحقيقػةالعنػبهػكالخمػر:كقيػؿآجػرنايصيرحتىالمبفيطبخ

الكػبلـيكػكفهػذاكعمػىخمػرنافقػاؿتحمػؿ مػافقمتكعاءفيعنبناحامبلنأعرابينالقيت:المعتمر
.(3)أرجحكاألكؿمجازيناالحقيقينا

 مجاز مرسل عالقتو الحالية: -7
َثَِ ََيَة}فيتفسير اآليةالكريمػة:اإلماـعبدالقاهريبيفكفيهيذكرالحاؿكيرادالمحؿ،
ُبٮاََوَُكُٮاََمْكِضؽٍََُكََِِّٔ٪ْؽَََزِيجََذُؾ٥ََُْػُؾواَآَدمََ ََاَلََإ٫ٍّ٩ََُِتَُْسُِٚٮاََواَلَََواَْشَ هؿا ]َ{ال٧َُْْسِػِنيََََُيِتَّ َ:أْل
كيجػكز.كمجاهػدكعطػاءعٌبػاسابػفعػفكالٌصػبلة،الٌطكاؼعندالعكرةبسترأفهذا"أمر[31
منهػامػأخكذناكاألعيػادالجمػعفػيالحسػنةكاأللبسػةالجديػدكلبسكالٌتطٌيبالٌترجيؿحكـيككفأف

الحسػنةفالزينػةالكاأللبسػةالجديػد،كالمػرادبالزينػةكمػاكردعنػداإلمػاـ(4)االسػتحباب"كجهعمى
تؤخذكبذلؾعبػربالحػاؿكأرادالمحػؿفالحاليػةفػيالمجػازالمرسػؿذكػرالحػاؿكيػرادالمحػؿكمػا

ة}فيقكلػه: ٍّ٦
َ
ِي٨ََََوأ ْخََاَّلٍّ ٌٍّ ََِرَْْحَحَََِِٚ ََوُُصٮ٬ُُ٭٥ََْابَْي ونَََػِيَ٭ة٥٬َََُْاللٍّ أم[107َ:٧ٔهؿانَآل]َ{َػةِلُ

المحؿالتيتحؿفيهالرحمة.يفيجنةاهلل،كه

 مجاز مرسل عالقو المحمية: -8
وَْ}:المحؿكيرادمايحؿبهنحكقكؿالحؽسبحانهكفيهيذكر

َ
ِيَأ َََمؿٍََََّكَّلٍّ ََوِهََََْٝؿَيحٍََََعَ

َََػةوِيَحٌَ ُؿوِمَ٭ةَََعَ َََٝةَلََُٔ نٍّ
َ
َََُِيِْ ََخ ٬َََُِؾه ْٕؽَََاللٍّ ٦َةد٫ََََُمْٮدَِ٭ةََب

َ
َََُٚأ َس٫ََُُ ٥ٍََََّعمٍََةاَح٦ََََِاللٍّ َٕ َبَلِسَْخَََؽ٥َََْٝةَلَََب

وََْيَٮ٦ًْةَبَلِسُْخَََٝةَلَ
َ
َْٕيََأ ؿََََْعم٦ٍََِةاَحَََبَلِسَْخََث٢ََََْٝةَلََيَْٮمٍَََب ُْ َََٟإَِِلَََٚةنْ ةمِ َٕ َََََٟ ِ اث ؿََْيَتََك٪٫ٍََّْل٥ََََْوََشَ ُْ َإَِِلَََوانْ

َََِْٟحَةرِكََ َ٤ َٕ ؿََْل٤ِ٪ٍّةِسََآيَحًَََونِلَْض ُْ ةمََِإَِِلَََوانْ َْ ََا٣ِْٕ َٙ ةََْل٧ًْة٩ََْؾُكٮ٬َةَُ ٩ٍََّ٥ُجِِْش٬َُة٠ََيْ ٍّ٧َ٤ََََٚ ََٝهةَلََََلََُدَبَنيٍّ

                                                           
(2/535عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/238الصابكني،صفكةالتفاسير)جينظر:(2)
(4/496لديفدركيش،إعرابالقرآفكبيانه)جمحياينظر:(3)
(1/646عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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َُ٥َ٤ ْٔ
َ
نٍََّأ

َ
َََأ ََاللٍّ ءٍََُكََََِّعَ بأرضإيميارفعلهشخص"أف:يكضحاإلماـ[259َ:ابلٞؿة]َ{ََِٝؽيؿٌََََشْ

ٍكًتها{افهالهذلؾفخطربباله}أىٌنىاعظيمنبيتالمقدسمفبعيدكرألخرابن ييٍحًييهًذً اهلليبىٍعدىمى
كقكلػه:)أكفتمٌفظبهمفغيػرإنكػار،فػابتبل اهللفػيالحػاؿبمػاجعمػهمعجػزةلػهفػيثػانيالحػاؿ

كالػذم(معطػكؼعمػىمعنػػى)ألػـتػرإلػىالػػذمحػاٌج(،كقػدذكرنػاأٌفمعنػػا :هػؿرأيػتكمثمػػه 
كيعبػػربػػهعػػف}خاًكيىػػةه{خاليػػة،،يفبمثمهكقيػػؿ:معنػػا :أكالػػذم،عمػػىطريقػػةمػػفيعٌبػػرعػػفيقػػ

كًشها{كالعرش:البناءمفغيرسقؼأكظٌؿ.ككافابفعمرإذانظرإلى الٌزكاؿكالٌسقكط.}عيري
حياءالقريةعمارتها،عركشمٌكةقطعالٌتمبية َََٝةَلَ}قكلهتعالى:،كفي(1)"كا  نٍّ

َ
َََُِيْهِ ََخ ٬َََُهِؾه َاللٍّ

ْٕههؽََ ىيحيػػياهللأهػػؿهػػذ القريػػةففيػػهمجػػازكمػػافػػيقكلػػهأمأٌنػػ[259َ:ٞههؿةابل]َ{ََمْٮدَِ٭ههةََب
لَِ}:تعالى

َ
ْؿيَحََََواْقأ َٞ أماسأؿأهؿالقرية،كالمجازمرسؿعبلقته[82َ:يٮقٙ]َ{َػِيَ٭ة٠َُ٪ٍّةَا٣ٍِّتََا٣ْ

ُقَ}:المحمية.كفيمثمهقكؿالحؽسبحانه نْلَةه٦ََُُجةَرٌكَُمَىّؽِ ـَ ْ٩
َ
َيََؽي٫ََِْوِِلُ٪ِْؾَرََو٬ََؾا٠ََِذةٌبَخ ِيََبنْيَ اَّلٍّ

ٮَنَ ُْ ََواَلدِِ٭٥ََُْيَهةِٚ ِي٨ََيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَثِةْْلِػَؿةَِيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَث٫ََِِو٥ْ٬َََُعَ َؿىََو٨ْ٦َََظْٮلََ٭ةََواَّلٍّ ُٞ َا٣ْ مٍّ
ُ
َ:اْل٩ٕهةم]َ{أ

اٍلقيػػر"يقػكؿاإلمػػاـ:َ[92 ٍيػػًه{ك}أيَـّ يىدى ػػدّْؽي{:أم:ليصػػٌدؽ}الَّػػًذمبىػػٍيفى ل{مٌكػػة ألٌفمٌكػػةفيهػػا}ميصى
 ييٍؤًمنيػػػكفى أٌكؿبيػػػتكضػػػعلمٌنػػػاس،كقيػػػؿ:ألٌنهػػػاقبمػػػةسػػػائرالقػػػرلكمثابتهػػػابإنػػػذارأهمها.}كىالَّػػػًذيفى

،(2)"بًػػاآٍلًخرىًة{يػػدٌؿأٌفالكػػافربػػهكػػافربػػاهللكبػػاليكـاآلخػػرفػػيالحقيقػػة،فػػإٌفاإليمػػافاليتػػبٌعض
:كيتجمىالمجازفيقكله ًلتينًذرى اٍلقيػرىل{بعبلقػةالمكانيػة،فقػدأطمػؽهػذاالمفػظكأريػدبػهأهػؿ}كى أيَـّ

ألٌنهػاقبمػةسػائرالقػرل المكاف،أملتنذرأهؿأـالقرلحيثيقكؿاإلماـعبدالقاهرالجرجاني
نماأهمهػاهػـالػذيفينػذركفكيخكفػكف، كمثابتهابإنذارأهمها،كذلؾإفالدياركاألبنيةالتنذر،كا 

.غةهذاالمجازأففيهداللةعمىعظـهذااإلنذاركتكمفببل

 مجاز مرسل عالقو اآللية: -9
ََو٦َههة}قػػكؿالحػػؽسػػبحانه:هػػكأفيػػذكرالشػػيءباسػػـآلتػػهالتػػييػػؤدمبهػػاالفعػػؿنحػػك

رَْق٤َْ٪ة
َ
ََرَُقٮل٨٦ٍََََِْأ ََََٝٮ٫٦ََِِْث٤َِِكةنََِإاِلٍّ ٢َََّلَُ٭٥ََِِْلُبَنّيِ ٌِ َََُػُي ـَََُو٬ُهٮَََيََنهةء٨٦ََََََُْوَيْ٭ِؽيَيََنةء٨٦َََََُْاللٍّ ـِيه َٕ

َا٣ْ
عاٌمػػػة،الرسػػكؿقػػػكـبعبػػارة{قىٍكًمػػػهًًبًمسػػافًًإالٌ}:"يبػػيفاإلمػػاـالعبلقػػػة[4َ:إثهههؿا٬ي٥]َ{اْْل١َِهههي٥َُ
ػفٍاهلليفىييًضػؿُّ.}التػكاترسػبيؿعمػىعنػهيترجمػكفمػاباإلعجػاز{لىهيػـًٍلييبىػيّْفى.}كمخاطبتهمشاهدته مى
يىٍهػػًدم.}الضػػبللةعمػػىليصػػرٌيشػػاء مػػفاهلليخػػذؿالحٌجػػة،كقيػػاـالبيػػاففبعػػد:أم{يىشػػاءي ػػفٍكى مى
أكاآليػػات،ترجمػػةأكاإلرسػػاؿ،فحػػكلفػػيالػػذملمػػكحيترجمػػةخػػرجإفبػػالحؽٌليعتػػرؼ{يىشػػاءي

                                                           
(1/365)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1)
(2/621)جالمصدرالسابؽ(2)
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كهنايذكرالشيءباسـآلتهالتييؤدمبهاالفعؿ،أمبمغةقػريشأككمػاقػاؿ.(1)مضمر"القكؿ
عاٌمةفذكرالمسافكهكاآللػة،كأرادلغػةأكلهجػةقػريشقػكـرسػكؿاهللالرسكؿقكـاإلماـبعبارة

ِ ََُظ٧ً١ْةَِِل٬َََْتَََرّبَِ}صمكاتاهللعميهكسبلمهأككمافيقكلػه: ْٞ ْْلِ
َ
هة٣ِِحَََوخ َ:النهٕؿاء]َ{ثِةلىٍّ

أمالذكرالحسفكالسيرةالطيبة.[83

نِ َ:}سبحانه:أمافيقكله ْزَواَصُؾ٥َُالالٍّ
َ
٢ََأ َٕ َِػََصٮ٫ََِِْٚو٦َةََص َلِؿَُص٤ََٝ٨ْ٦َِ٢ٍَْجنْيِ ُ ٢ََاللٍّ َٕ ٦َةََص

بَْ٪ةَءُؽ٥ََْذ٣ُِؾ٥ََْْٝٮ٣َُ
َ
ْدِعَيةَءُؽ٥َْخ

َ
٢ََأ َٕ َ٭ةدُِؾ٥ََْو٦َةََص مٍّ

ُ
َأ ة٬ُِؿوَن٦َِ٪ُْ٭٨ٍّ َْ ٮُلَُت ُٞ ََي ُ َْٚٮا٬ُِؾ٥ََْواللٍّ

َ
ُؾ٥َْثِأ

بِي٢ََ ََو٬َُٮََيْ٭ِؽيَالكٍّ ٍّٜ ـاب]َ{اْْلَ يشير[4َ:اْلظ ػؿو اهلليًلرىجي عىػؿى اإلماـعبدالقاهرالجرجاني:"}مػاجى
ٍكًفًه{فيإحالةمجازالقكـ،كذلؾلنقمهـأحكاـالحقائؽإلىالمجاز،كمفيسػٌمي ًمٍفقىٍمبىٍيًفًفيجى

بنػػا،ثػػـيعتقػػد أٌنػػهنػػار،فيرفػػعإليػػهفتيمػػةمسػػتكقدنا،كيعتقػػديأٌف[الٌشػػهابالحقيقػػٌيإنسػػافإنسػػانناها
كيأمر كينها ،كاتصالهامفحيث}كىالتيًطًع{فإفالٌنفؿكافمفصنيعهـ،كسئؿابفعبػاسعػف

فالٌػػذيفهػػذ اآليػػةفقػػاؿ:قػػاـنبػػياهللعميػػهالٌسػػبلـيكمػػايصػػٌمي،فخطػػرخطػػرة،فقػػاؿالمنػػافقك
امعهػـ،كأنػزؿ،بمعنػىقكلػه.كقػاؿابػفجػػريج:امعكػـ،كقمبنػػيصػٌمكفمعػه:أالتػرللػهقمبػيف:قمبنػ

،(2)"هكرجؿمفبنيفهركافيقكؿ:إٌفليقمبيف:أعقؿبأحدهمامايعقؿمحمدبقمبػه،ككػٌذب
عبلـبحقيقةاألمرذلؾالكقت،كيظهرمفاآليةبجممتهانفيأشياءكانتالعربتعتقدهافي .كا 

كهػػػكمحػػػؿالخطػػػراتكالكسػػػاكسكمكػػػافالكفػػػركاإليمػػػاف،كمكضػػػعاإلصػػػراركاإلنابػػػة،كمجػػػرل
االنزعػػػػاجكالطمأنينػػػػة.كالمعنػػػػىفػػػػياآليػػػػة:أنػػػػهاليجتمػػػػعفػػػػيالقمػػػػبالكفػػػػركاإليمػػػػاف،كالهػػػػدل

جػػاز،كاهللكالضػبلؿ،كاإلنابػػةكاإلصػرار،كهػػذانفػػيلكػؿمػػاتكهمػػهأحػدفػػيذلػػؾمػفحقيقػػةأكم
.(3)أعمـ

 مجاز مرسل عالقتو المجاورة: -11
ُػٮ٥٬ََُْلَُ٭٥َََْٝةَلََإِذَْ}:نحكقكلهسبحانهيعبرعفالشيءبمايجاكر كفيه

َ
اَل٩ََُٮحٌََأ

َ
ٮنَََخ ُٞ َ{َتذٍّ

ُػٮ٥٬ََُْلَُ٭٥َََْٝةَلََإِذَْ}َ[106َ:النٕؿاء]
َ
اَل٬ََُٮدٌََأ

َ
ٮنَََخ ُٞ ُػٮ٥٬ََُْلَُ٭٥َََْٝةَلََإِذَْ}َ[124َ:النٕؿاء]َ{َتذٍّ

َ
ََوة٣ِطٌََأ

اَلَ
َ
ٮنَََخ ُٞ ُػٮ٥٬ََُْلَُ٭٥َََْٝةَلََإِذَْ}َ[142َ:النٕؿاء]َ{َتذٍّ

َ
اَلََلُٮٌطََأ

َ
ٮنَََخ ُٞ يقكؿاإلماـ:[161َ:النٕؿاء]َ{َتذٍّ

ػػػكهيـٍ}" ،كردتكممػػػةأخػػػػككـفػػػيسػػػػكرةالشػػػعراءأربػػػػعمػػػػرات(4)المجػػػػاكرة"لطػػػكؿأكلمتنبيػػػػه،{أىخي
                                                           

(2/158)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1) 
(2/450)جالمصدرالسابؽ(2) 
(14/117ينظر:القرطبي،تفسيرالجامعألحكاـالقرآف)ج(3) 
(2/396عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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األخػكةالمجػازمأككمػاقػاؿاإلمػاـلمتنبيػهكطػكؿالمجػاكرةمتجاكزةمعنىاألخكةالحقيقيلمعنى
كهػػكنػػكعمػػفالمجػػازالمرسػػؿحيػػثيعبػػرعػػفالشػػيءبمػػايجػػاكر فاألنبيػػاءرضػػكافاهللعمػػيهـ:

لػكطجػػاكركاأقػكامهـكعاشػػكامعهػـكهػـمػػنهـيػدعكنهـالتبػػاعأهػؿالتقػػكل-صػػالح-هػكد-نػكح
بلؾبعدتحذيرهـكتنبيههـ.كالصبلحلكفدكفجدكلككافمصيرهـاله

ة}اإلماـفيتفسير اآليةالكريمػة:يبيف ُـ٧َ٤َََْٚ٥٬ٍَّ ٢َََِِبََ٭ةز٥ِ٬َََِْص٭ٍّ َٕ ةيَحََََص َٞ ِػي٫ََِرَْظ٢ََِِػََالّكِ
َ
َأ

ذٍّنَََُ ٥ٍَّ
َ
ُذَ٭ةَُمَؤّذِنٌََأ يٍّ

َ
ًََُخ إلػىالكاحػدفعػؿيييٍسػنىدي"كقػدبقكلػه:[70َ:يٮقهٙ]َ{لََكهةرُِٝٮنَََإ٩ٍُِّؾه٥ََْا٣ِْٕ

ػػاًرقيكفىًإنَّكيػػـٍاٍلًعيػػريأىيَّتيهىػػا:}كقكلػػهمجػػازنا،الجماعػػة كالحميػػراإلبػػؿ{اٍلًعيػػريأىيَّتيهىػػا}،كيػػذكر:"(1)"{لىسى
كالبغػػاؿكالحميػػراإلبػػؿمػػفعميػػهسػػيرمػػا،كػػؿ(2)اركبػػي"اهللخيػػؿيػػا:كقكلػػؾعميهػػايحمػػؿالتػػي
مجػاز{لىسػاًرقيكفىًإنَّكيػـٍاٍلًعيػريأىيَّتيهىػا}:تعػالىقكلػه،فػي(3)كتجػيءتػذهبأمتعيػرألنهػاعيػرفهك

خيؿيا:كسٌمـعميهالٌمهصٌمىقكلهفيكماالعير،أصحابهناكالمرادالمجاكرة،كعبلقتهمرسؿ
اركبػي،المَّػهخيػؿيػاكاإلماـأشػارإلػىذلػؾدكفتحديػدنػكعالمجػازكعبلقتػه،بقكلػه:.اركبياهلل
راكبكهػػػا،كفػػػىكأريػػدأطمقػػػت،إذمرسػػؿمجػػػازكهنػػاالقافمػػػةأيتهػػاأمكالتكسػػػعالمجػػازعمػػػىهػػذا

كقػدلخير،كلكيكذب،أفيكسؼالمَّهلنبيكافكماسرقة،منهـتكفلـأنهمعبالسرقةكصفهـ
حاجػةحراسػةبػهالمنػكطالحػارسإنمػابالسػارقيف،كصػفهـالػذمهكيكفلـبأنهذلؾعفأجيب
غايػػة،حيػػثتحقيػػؽبغػػرضفيػػهتكريػػةالمباشػػراتهػػاـحػػدث،مػػا(4)ذلػػؾقػػاؿالػػذمهػػكالممػػؾ
فأصػػيبكابػػهاتهمػػكاممػػاشػػؾأنفسػػهـكػػاففػػيالعيػػرأصػػحابأفعمػػىيػػدؿالقافمػػةممػػاترتعػػب
.كاتضحتحالتهـالنفسيةكفضحتأصحابالعيربالرعب









                                                           
(1/143عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)

(3/1010)جالسابؽالمصدر(2) 
(18/486الرازم،تفسيرمفاتيحالغيبأكالتفسيرالكبير)ج(3)
(7/3843ينظر:أبكزهرة،زهرةالتفاسير)ج(4)
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 االستعارة وبياُن أنواعياالمبحث الثالث: 

 تمييد:
"الجرجػاني:يقكؿاإلماـعبدالقػاهر اعمػـأفاالسػتعارةفػيالجممػةأفيكػكفلمَّفػظأصػؿه

بهحيفكيضع،ثـيستعممهالشػاعرأك الشكاهدعمىأنهاٍختيصَّ تدؿُّ فيالكضعالمغكممعركؼه
،فيككفهناؾكالعاًريَّة الزـو .(1)"غيرالشاعرفيغيرذلؾاألصؿ،كينقمهإليهنقبلنغيرى

كألكافالبػديععنػدابػف.(2)"مقامهقاـإذاغير باسـالشيءتسمية"عرَّفهاالجاحظبأنها:
،المذهبالكبلمػي-ردلمعجزعمىالصدر-المطابقة-التجنيس-المعتزخمسة:االستعارة

ػافػيإضػافةهػذ  كيجعؿماعداذلؾمفمحاسفالكبلـكالشعركيقكؿأنهاكثيػرة،كاليػرلحرجن
محاسػػفأكغيرهػػاإلػػىالبػػديع،كذكػػرمػػفهػػذ المحاسػػف:االلتفػػات،االعتػػراض،الرجػػكع،حسػػفال

الخركج،تأكيدالمدحبمايشبهالذـ،تجاهؿالعارؼ،الهزؿالذميرادبػهالجػد،حسػفالتضػميف،
،حسػػػفاالبتػػػداء مػػػااليمػػػـز .(3)التعػػػريضكالكنايػػػة،اإلفػػػراطفػػػيالصػػػفة،حسػػػفالتشػػػبيه،لػػػزـك

تعارةهيالباباألكؿفيكتابالبديع،كعرَّفهاابفالمعتزبأنهػا:اسػتعارةالكممػةلشػيءلػـكاالس
لقبيحها يعرؼبهامفشيءقدعرؼبها،كذكركثيرنامفشكاهدهاكمثبلن
(4.)

هػػيأفتػػذكرأحػػدطرفػػيالتشػػبيهكتريػػدبػػهالطػػرؼ:"يقػػكؿالسػػكاكيفػػيمفتػػاحالعمػػكـ
فيجنسالمشبهبهداالعمىذلؾبإثباتؾلممشػبهمػايخػصالمشػبهادخكؿالمشبهاآلخرمدعين

أنهمفجنساألسكدفتثبتلمشجاعمااـأسدكأنتتريدبهالشجاعمدعينبهكماتقكؿفيالحما
يخصالمشبهبهكهكاسـجنسهمعسدطريؽالتشبيهبإفراد فيالذكرأككمػاتقػكؿإفالمنيػة

نكػػارأفتكػػكفشػػيئنأنشػػبتأظفارهػػاكأنػػتتريػػدب اغيػػرسػػبعالمنيػػةالسػػبعبادعػػاءالسػػبعيةلهػػاكا 
فتثبػػػتلهػػػامػػػايخػػػصالمشػػػبهبػػػهكهػػػكاألظفػػػار،كسػػػميهػػػذاالنػػػكعمػػػفالمجػػػازاسػػػتعارةلمكػػػاف

مشػترؾبمعنىشيئيفبيفجمعفهيبميغةاستعارةككؿ.(5)"التناسببينهكبيفمعنىاالستعارة
فػيعميػهالدالػةبأداتػهكالتشػبيهالكممػةبنقػؿأنػهإال،كالتشبيهباآلخرأحدهمابيافيكسببينهما

                                                           
(30أسرارالببلغة)صعبدالقاهرالجرجاني،(1)

(1/142جالبيافكالتبييف)الجاحظ،(2) 
(22البديع)صابفالمعتز،(3)
(24المصدرالسابؽ)ص(4)
)صالسكاكي،(5) (369مفتاحالعمـك
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االسػتعارةعنػدهـأقصػىف(1)"الحقيقػةمنابػهتنػكبالبيػافتكجػبفهػيحسنةاستعارةككؿ.المغة
مػػفالمجػػاز،كهػػيأخػػصمنػػه،إذقصػػدالمبالغػػةشػػرطفػػياالسػػتعارةدكفالمجػػاز،كمكقعهػػافػػي

.األذكاؽالسميمةأبمغ

   :في المغة االستعارة
إعػػػارةأعيػػػر الشػػيءأعرتػػػه:تقػػػكؿ.اإلعػػارةمػػػفاسػػـكهػػػكالعػػػارة،إلػػىمنسػػػكبة"العاريػػة

مػػفإيػػا كفأعػػار اثكبنػػكاسػػتعار .كجابػػةإجابػػةكأجبتػػهكطاعػػةإطاعػػةأطعتػػه:قػػالكاكمػػاكعػػارة،
:إذاطمبىهعاريةن الماؿى .(2)"قكلًهـ،استعارى

     : في االصطالح  االستعارة
المفػػظيفػػيغيػػرمػػاكضػػعىلػػهلعبلقػػًة)المشػػابهًة(بػػيفالمعنىػػىالمنقػػكًؿعنػػه هػػياسػػتعماؿي

، كاالسػػتعارةيليسػػتإالكالمعنًػػىالمسػػتعمًؿفيػػًه،مػػع)قرينػػةو(صػػارفةوعػػفإرادًةالمعنىػػىاألصػػميّْ
أسػػدنا،لكنامختصػػرنتشػػبيهن فػػيااهػػاأبمػػغيمنػػهيكقكلػػؾ:رأيػػتي هػػذ االسػػتعارًةرأيػػتي لمدرسػػًة،فأصػػؿي

شػػجاعن األداةىالكػػاؼارجػػبلن كحػػذفتى المشػػبهَّلفػػظيرجػػؿو –كاألسػػًدفػػيالمدرسػػًةفحػػذفتى كحػػذفتى
تريػديباألسػًدشػجاعن عمػىأنػؾى فػاعمـ"،(3)اكجهىالتشبيًهالشػجاعةىكألحقتػهيبقرينػةوالمدرسػًةلتػدؿَّ

المػذككرالطػرؼيكػكفأفهػكبػاألكؿكالمػرادعنها،كمكنيبهامصرحعمىتنقسـاالستعارةأف
حػٌد.(4)"المشػبههػكالمػذككرالطػرؼيكػكفأفبالثػانيكالمػرادبػه،المشػبههكالتشبيهطرفيمف

أصػؿاٌلمغػةعمػىسػبيؿيتعميؽالعبارةعمىغيرمػاكضػعتلػهفػيه"االستعارةفقاؿ:يالٌرمان
أحدهمابيافيكسببينهمامشترؾبمعنىشيئيفبيفجمعفهيبميغةاستعارةككؿ.النقؿلئلبانة

.(5)كالتشبيهباآلخر

                                                           
(86-85صالنكتفيإعجازالقرآف)الرماني،(1)

(4/619ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(2) 
 (258جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صالهاشمي،(ينظر:3)

(373ص)العمـكالسكاكي:مفتاح(4)
(86-85)الرماني،النكتفيإعجازالقرآفينظر:(5)
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  االستعارِة:أركان 
منػػػػهكهػػػػكالمشػػػػبَّهيبػػػػًهأركػػػػافاالسػػػػتعارةثبلثػػػػة: لػػػػهيكهػػػػكالمشػػػػبَّهي-مسػػػػتعاره كمسػػػػتعاره

كهكالمفظي يبنىىعمىالتشبيًه)يسمَّىاستعارةن(،ؿ،المنقككمستعاره مجازو كالبدَّفيهامفعػدـفكؿُّ
.فقطتناسيالتشبيًهالذممفأجمهكقعًتاالستعارةيأداةالتشبيًه،بؿكالبدَّكالذكركجًهالشبًه،

 قرينُة االستعارِة:
ُبو المتكمُم دلياًل عمى أنو أر  .اد بالمفِظ غيَر معناُه الحقيقي  القرينة: ىي األمُر الذي ينص 

يػذكىرفػيالكػبلـليصػرفىهعػففالمفظيةي،رلفظيةكغيكهينكعاًف:لفظية عميهابمفظو :هيمادؿَّ
معنػا  ،كيكجهىػػهيإلػىمعنػا يالمجػػازمّْ مػفمبلئمػاتالمشػػبَّهبػهفػػيالحقيقػيّْ المػراًدعمػىأفيكػػكفى

:فهػيالتػيكأماغيرالمفظيػةً،فياالستعارًةالمكنيةًالمشٌبهتصريحية،كمفمبلئماًتالاالستعارة
عميهابأمر عفالمفًظ،دؿَّ مػفاخارجو عميػهبمفػظو اليدىؿُّ عقميّّ عميػهألنهاأمره ،بػؿيػدىؿُّ لكػبلـً

أكالمػتكمـ،حاؿمفتفهـالتيهي:كالحالية-التركيبفيبهايمفظالتيهي:فالمفظيةبالحاؿً
.(1)الكاقعمف

 :مكنيةالتصريحية الاالستعارة الفرق بين 
فيهابمىفًظالمشبَّهبػًه.كقكلػهتعػالىاالستعارةيالتصريحيةي رَّحى اَطَ}::هيماصي َ ا٬ِْؽ٩َةَالّاِ

بالصػػراًطبجػػامًعالتكصػػيؿإلػػىكالصػػراطيالطريػػؽي،،َ[6:ا٣ٛةحتههح]َ{ال٧ُْْكههَذِٞي٥ََ فقػػدشػػبَّهالػػديفى
المشبَّهكهكاإلسبلـيكأبقىالمشبَّهىبًه.كقكلهتعالى منهماكحذؼى نْلَةهَُ}:الهدًؼفيكؿ  ـَ ْ٩

َ
٠َِذةٌبَخ

َٕـِيـَِ
اِطَا٣ْ ٧َُ٤ةِتَإَِِلَانلَّٮرَِبِإِذِْنََرّبِِ٭٥َْإَِِلَِِصَ َّْ َِِلُْؼؿَِجَانلٍّةَس٨َ٦ََِا٣ َٟ ،فقد[1:إثؿا٬ي٥]َ{اْْل٧َِيؽَإَِِلْ

المشػبَّهكأبقػىالمشػبَّهىبػه بػالنكًركحػذؼى بالظممػاًتكاإليمػافى :االسػتعارةيالمكنيَّػةي،أمػاشبَّهالكفرى
لهيبشيءًمٍفلكازمه فيهاالمشىبَّهىبًهكريًمزى ًذؼى َواْػِْٛيَلَُ٭٧َةَ}:،ففيقكؿالحؽسبحانههيماحي

َِ٦َ ّلِ ًًاَصَ٪ةَحَاَّلَّ َارَْْحُْ٭٧َهة٧َ٠ََهةََربٍَّيهةِنََوهِ٘ ََوُٝه٢ََْرّبِ [24:اْلرساء]َ{٨ََالؿٍّْْحَحِ ،فقػدشػبَّهالػذؿَّ
،فمػـيػذكرمػفأركػاًف مػفلكازمػًهكهػكالجنػاحي إليهبشيءو بالطائًر،كحذؼالمشبَّهبهكلكٍفرمزى

كهػكالمشػبَّهي. فػالتشبيهإالالػذؿَّ فػيالكػبلـً أكلمشػبًَّهبػهفقػط،فاسػتعارةتصػريحيةلفػظياإذاذكػرى
:(2)مصٌرحةهنحكقكؿالشاعر

                                                           
(252ص)كالبديعكالبيافالمعانيفيالببلغةجكاهرالهاشمي،:ينظر(1)

(1/37جالثعالبي،اإلعجازكاإليجاز)،(1/60جالثعالبي،لباباآلداب)ينظر:(2)
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،كالنػػرجسى :المؤلػػؤى ،كالبػػرىدىفقػػداسػػتعارى ،لمػػدمكًع،كالعيػػكفىكالػػكردى،كالعنػػابى ،كالخػػدكدى،كاألنامػػؿى
ذاذكرفيالكبلـلفظالمشبهفقط،كحذؼفيهالمشب،كاألسناف زمػًه:هبػه،كأشػيرإليػهبػذكرالكا 

:(1)أكبالكنايًة،كقكؿأبيذؤيبالهذليالمسمَّىتخييبلنفاستعارةمكنية

السبع،كاستعارالمنية،بالسبع،بجامعاالغتياًؿفيكؿهفقدشب لممنيةكحذفه،كرمزإليهبشيءو
.(أظفار)مفلكازمه،كهك)األظفار(عمىطريؽاالستعارةالمكنيةاألصمية،كقرينتهالفظة

 :االستعارة في تفسير درج الدرر

 االستعارة المكنية: -1
َْٟ}:يقػكؿالحػؽسػبحانه،لكازمػهبػهكريمػزلػهبشػيءمػفهحذؼفيهاالمشػبماهي َاْقه٤ُ
َََِٟػََيََؽكََ ِ ةءَََََّتُْؿجَََْصيْج ٌَ ٨٦َََََِِْبيْ ًْ ٥٧ََُُْقٮءٍَََغ ًْ ََََٟوا َََٟإَِِلْ َََٟالؿ٬ٍّْت٨٦ََََََِِصَ٪ةَظ ِ ٦َِه٨ََْثُؿ٬َْة٩َهةنََََِٚؾا٩
ََٟ ِ ْٮنَََإَِِلَََرّب َٔ ُ٭٥َََْوَم٤َه٫ََِِِْٚؿ يػذكراإلمػاـفػيتفسػير اآليػة[32َها٣ٞىه]َ{َٚةِقهِٞنيََََٝٮ٦ًْهةَََك٩ُٮاَإِنٍّ

الرٍَّهػػًب{يحتمػػؿمعنيػػيف:التجمػػعكالنقػػيض السػػتدراؾالقػػكة،الكريمػػة: ًمػػفى ػػؾى ناحى جى ًإلىٍيػػؾى ـٍ }كىايٍضػػمي
زالةالرهبةمفالحٌية،كالثاني:التضاؤؿكالتكاضػعمػفرهػباهللتعػالى ،ككا  ـٍ يحتمػؿقكله:}كىايٍضػمي

{متصػبلبقكلػه:إً ػؾى ناحى جى ََٟ}لىٍيؾى ِ َيََؽَكَِػََصيْج ْٟ الرٍَّهػًب{عائػد،[32ها٣ٞى]َ{اُْق٤ُ كقكلػه:}ًمػفى
ييعىقّْػػٍب{ ـٍ لىػػ ػػٍدًبرانكى لٌػػىمي إلػػىقكلػػه:}كى
المرادبالجنػػاح:اليػػد،ألفيػػدماإلنسػػافبمنزلػػةجنػػاحيفػػ.(2)"

يرادبضـجناحهإليه:تجمد كضبطهنفسػه.كتشػدد عنػدانقػبلبالعصػاحيػةحتػىالكالطائر.
جعػػػؿكيضػػطربكاليرهػػػب،اسػػتعارةمػػػففعػػؿالطػػػائر،ألنػػػهإذاخػػاؼنشػػػرجناحيػػهكأرخاهمػػػا.

معنػػى:كاضػػمـإليػػؾالاكعمػػةفيمػػاأمػػربػػهمػػفضػػـجناحػػهإليػػه.كالرهػػبالػػذمكػػافيصػػيبهسػػببن
كهذاماأشارإليهاإلمػاـيحتمػؿقكلػه:،فيجيبؾعمىأحدالتفسيريفجناحؾ،كقكلهاسمؾيدؾ

                                                           
(1/146جابفحجةالحمكم،خزانةاألدب)ينظر:(1)

(1/3)جديكافالهذلييفينظر:ذؤيبالهذلي،يبالبيتأل
(2/421عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

ـــــَقْت      ـــــْرِجٍس َوَس ـــــْن َن ـــــؤًا م ـــــَرْت ُلؤُل  َوَأْمَط
 

ـــــــْت َعَمـــــــى الُعنأـــــــاِب ِبــــــــالَبَردِ    َوْردًا َوَعضأ
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

ــــــــــــــَبْت َأْظفاَرىــــــــــــــا ــــــــــــــُة َأْنَش ذا الَمِنيأ  واا
 

ـــــــــــــَت ُكـــــــــــــلأ َتِميَمـــــــــــــٍة ال  ـــــــــــــعُ  أَْلَفْي  َتْنَف
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{متصػػػبلن ػػػؾى ناحى جى ًإلىٍيػػػؾى ـٍ {يالقصػػػبقكلػػػه:}كىايٍضػػػمي ٍيبًػػػؾى ًفػػػيجى ،أمػػػافػػػيقكلػػػه[32ص}ايٍسػػػميٍؾيىػػػدىؾى
٤َيِْ٭٥ََُثََؾْخَََػ٧َة}َ:سػبحانه ٧َةءَََُٔ رُْضََالكٍّ

َ
هؿِي٨َََََك٩ُٮاََو٦َةََواْْل َْ يقػكؿاإلمػاـ:[29َ:الػهةن]َ{٦ُ٪ْ

السَّماءي{أم:" ـي مىٍيًه كسئؿابف،أرادمبالغةكصفهـفيالهكاف(كىاأٍلىٍرضيأهؿالسماء)}فىمابىكىٍتعى
عباس:أتبكيالٌسماءكاألرضعمىأحد قاؿ:نعـ،إٌنهليسمفالخبلئؽأحػدإالكلػهبػابمػف

ذامػػاتالمػػؤمفبكػػتعميػػهمعادنػػهمػػفالٌسػماءأكفػػيالٌسػػماءيصػػعدفيػػهعممػػه،كينػػزؿرزقػه،فػػإ
األرضالتييذكراهللفيها،كيصٌمي،كبكىبابهالذميصعدمنه،كأماقكـفرعػكففمػـيكػفلهػـ

تبػؾعمػيهـالٌسػماءكاألرض.فياألرضآثارصالحة،كلػـيكػفيصػعدإلػىاهللمػنهـخيػر،فمػـ
ٌنماكاففرعكفبدالمفالعذابالمهيف،لككفالمرادذ االعذابالمهيف،أكيككففرعػكفنفسػهكا 

.(1")امفاهللعمىبنيإسرائيؿعذابن
يقتػػرباإلمػػاـمػػفتكضػػيحالحالػػةالببلغيػػةفػػيتفسػػير اآليػػةالكريمػػةبإيجػػازمػػكحغيػػر

كيشيرلبلسػتعارةدكفتحديػدحػيفقػاؿ:}فىمػا،مقنفبحدكدالتعريفاتالببلغيةالتيعرفتالحقنا
السَّماءي{أم:أهؿالسماء ـي مىٍيًه :سػبحانهفػيقكلػهفأرادمبالغةكصفهـفيالهكافكاألرضبىكىٍتعى

السَّػػػماءيكىاأٍلىٍرضي} ـي مىػػػٍيًه ػػػٍتعى شػػػبهحػػػاؿمػػػكتهـ،لشػػػدتهكعظمتػػػه،بحػػػاؿمػػػفتبكػػػيعميػػػه{فىمػػػابىكى
،بػػأفشػػبهالسػػماءكاألرضباإلنسػػاف،كأسػػندكقيػػؿ:هػػياسػػتعارةمكنيػػةالعظػػاـ.السػػماءكاألجػػراـ
ككػػافإذامػػاترجػػؿذكشػػأفقالػػتالعػػربفػػيتعظػػيـمهمكػػه:بكػػتعميػػهالسػػماء.إليهمػػاالبكػػاء

كاألرض،كبكتهالريح،كنحكذلؾ،قاؿالشاعر،يرثيأميرالمؤمنيفعمربفعبدالعزيز:

رَْق٤َْ٪ةَإِذََََْعدٍَََوِفَ}أمافػياآليتػيفالكػريمتيف:
َ
٤َيِْ٭٥ََُأ ِٞي٥َََالّؿِيطََََٔ َٕ يقػكؿجػؿ[41َ:اَّلاريةت]َ{ا٣ْ

ُحَ}جبللػه: َٔ ة تَِيُ٭٥َُالكٍّ
ْ
َدَأ ُؿواَِػَِمْؿَيٍح٦َِ٪٫ََُْظتٍّ َٛ ِي٨َََؽ اُلَاَّلٍّ ـَ هَؾاُبَيَهْٮٍمََواَلَيَ َٔ تَِيُ٭٥َْ

ْ
ْوَيَهأ

َ
َذهًحَأ ْ٘ َب

ِٞي ٍَ الٌنػدلتحمػؿالتػي(:المٌػكاقحالريػاح)اإلمػاـعبػدالقػاهرالجرجػاني:"يػذكر[55َ:اْلهش]َ{َٔ
ػاليتكٌكفكالثرل  التػيهػي:كقيػؿ.كاألشػجارلمغيػكـالممٌقحػات:كقيػؿ.اهللبػإذفأثنائهػافػيغيكمن
،كيقػكؿفػيتفسػير اآليػةالكريمػة:(3)العقػيـ"بخػبلؼالٌنفع،مفتعالىاهللضٌمنهالمابها ينتفع

ػػذىابييىػػٍأًتيىهيـٍ} ًقػػيـويىػػٍكـوعى ًقػػيـويىػػٍكـو}:"{عى فإٌنػػهقػػريش،حػػؽٌفػػيبػػدريػػكـ:كيحتمػػؿخيػػر ،فمػػأيػػس{عى

                                                           
(562-2/561عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(25/128محمكدصافي،الجدكؿفيإعرابالقرآف)جينظر:(2)

(172-2/171العظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآف(3) 

 بكاســــــــفةٍ  ليســــــــتْ  طالعــــــــةٌ  الشــــــــمُس 
 

 (2)والقمــــــرا الميــــــلِ  نجــــــومَ  تبكــــــي عميــــــكَ  
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.(1)اآلخػرة"افتتػاحالعقيـكباليكـالدنيا،انقراضبالساعةالمراد:كقيؿ.رجالهـبقتؿنساءهـأعقـ
كيريػػػدداللػػػةالمفػػػظالمسػػػتعار،فالمسػػػتعار.كاإلمػػػاـيػػػذكرالداللػػػةالجديػػػدةلمفػػػظبقكلػػػه:كيحتمػػػؿ

العقـ،كهكصفةالمرأةالتيالتمد،كالمستعارلهالريحالتياللكاقحتحممهاكليسفيهاغيػث
الػذمأيػػسالنػاسمػػفخيػر كالجػػامعهػكعػػدـالنفػع،كأصػػؿ اليػػبس:عقػـالفهػيريػػحعقػيـكاليػػـك

كحقيقتػػه،لمػػريحمسػػتعارالعقػػيـيقػػكؿالرمػػاني:".مفاصػػمهعقمػػت:كمنػػهاألثػػرقبػػكؿمػػفالمػػانع
الالتػػيالػػريححػػاؿمػػفأظهػػرالعقػػيـحػػاؿألفأبمػػغكاالسػػتعارة،غيػػثسػػحاببهػػايػػأتيالريػػح
،(2)كأظهػر"منافيػةحػاؿغيػرمػفيقػعمماأككدمنافيةحاؿأجؿمفيقعماالألف،بمطرتأتي

ٮ٧َ٬ُةََٚٮََصَؽاََ}:أمافيقكلهسػبحانه ُٛ ِ ّي ٌَ ْنَيُ
َ
ثَْٮاَأ

َ
٤٬ََْ٭ةََٚد

َ
٧َةَأ َٕ ُْ ٢َ٬ََْْٝؿَيٍحَاْقَذ

َ
َتَيةَأ

َ
َإَِذاَخ ةََظتٍّ َٞ َ٤ َُ َٚةنْ

ْصهًؿاَ
َ
٤َيْه٫َِأ َٔ َْؾَتَ َٝة٫ُ٦َََٝةَلَلَْٮَِمبَْخَاَلَّتٍّ

َ
ََٚأ يٍّ َٞ ْنََي٪ْ

َ
يكضػحَ[77َ:ال١٭هٙ]َ{ػِيَ٭ةَِصَؽاًراَيُؿِيُؽَأ
قى {مػفمجػازالكػبلـ،اٍريىةو{أنطاكٌية،}ًفيهاًجدارناإلماـ:}أىٍهؿى {بنػاءعمػىالقكاعد.}ييًريػديأىٍفيىػٍنقىضَّ

{هىمَّتٍ}"كيقكؿفيمكضعآخر:.(3)"أم:يكاداهللأفيسقطه.كاالنقضاض:سقكطفيانكسار
نََْيُؿِيؽَُ}:كقكلهاالستعارة،سبيؿعمىكادت

َ
ََأ يٍّ َٞ (4)"[77:ال١٭ٙ]َ{َي٪ْ

أدركهالغرؽ(:)كمثمها.
ة}كككأفالغرؽيمحؽبػه هُتََُمٮَسَََع٨َََْق١ََخَََول٧ٍَّ ٌَ َ٘ هؿا ]َ{َا٣ْ بالغضػبتحػس[154َ:أْل

مكسػػػىدفػػػععػػػفككػػػؼسػػػكتثػػػـكالثػػػكرةاالنفعػػػاؿعمػػػىكيحثػػػهمكسػػػىيػػػدفعإنسػػػافككأنػػػههنػػػا
،كقكلهسبحانه:)يريدأفينقض(،فاالستعارةهي"نقؿالمفظمفمعنا الذمعيرؼبهكتحريضه

)اإلرادة(ك)السػػككت(كككيضػػعلػػهإلػػىمعنػػىآخػػرلػػـيعػػرؼبػػهمػػفقبػػؿفكػػؿمػػف)اإلدراؾ(
مػػػفصػػػفاتالعقػػػبلءكأفعػػػالهـ،كحػػػيفتنسػػػبلغيػػػرالعقػػػبلءأكلممعػػػانيفهػػػياسػػػتعارةكاضػػػحة،

االب بلغيكفمجازنالغكينا.كيسميهأيضن
نماهذاعمىالمجازكقػكؿاهللجػؿكعػز170يقكؿالخميؿبفأحمدالفراهيدم) :هػ(:"كا 

ايريدأف}فماربحتتجارتهـ{كالتجارةالتربحفمماكافالربحفيهانسبالفعؿإليهاكمثمه}جدارن
ربإضػافةالفعػؿإلػىنفالعػهػػ(:"كمػفسيػ395كيقكؿابففػارس)،(5)ينقض{كالإرادةلمجدار"

فػيالحقيقػة،يقكلػكف:"أرادالحػائطيأفيقػعى"كفػيكتػاباهللجػٌؿثنػاؤ :}ًجػدىارناييًريػديماليسفاعبلن

                                                           
(2/341)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1)
(93الرماني،النكتفيإعجازالقرآف)ص(2)
(2/254عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(1/427المصدرالسابؽ)ج(4)
(72الخميؿبفأحمد،الجمؿفيالنحك)ص(5)
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} هػػػ(:"كفػػيقػػكؿاهللعػػزكجػػؿ:"فكجػػدافيهػػا463كيقػػكؿابػػفرشػػيؽالقيركانػػي)،(1)"أىٍفيىػػٍنقىضَّ
لمنكرهذاكيؼتقكؿفيجداررأيتهعمػىشػفاانهيػار لػـلكقمناك،ايريدأفينقضفأقامهجدارن

مفأفيقكؿ:يهـأفينقض،أكيكاد،أكيقارب،فػإففعػؿفقػدجعمػهفػاعبلن،كالأحسػبهايجدبدن
يصػػػؿإلػػػىهػػػذاالمعنػػػػىفػػػيشػػػيءمػػػػفألسػػػنةالعجػػػـإالبمثػػػؿهػػػػذ األلفػػػاظ،فصػػػارالتشػػػػبيه

هػػػـخصػػػكابػػػهأعنػػػياسػػػـةتحػػػتالمجػػػاز،إالأنكاالسػػػتعارةكغيرهمػػػامػػػفمحاسػػػفالكػػػبلـداخمػػػ
بعينه كذلؾأفيسمىالشيءباسـماقاربهأككافمنهسبب،كماقاؿجريػرابػفاالمجازبابن
عطية:

ػػدىاًفيهىػػاًجػػدىارناييًريػػديأىٍفهػػػ(:"كمفاالسػػتعارةإنطػػاؽمػػاال739كيقػػكؿالقزكينػػي) ينطػػؽمثػػؿ:}فىكىجى
فىأىقىامىهي{ َََرّبَََِٝةَلَ}كفيقكؿالحؽسبحانه:.(3)يىٍنقىضَّ ٥َََُو٨٬ََََإِّنِ ْْ َٕ ََا٣ْ ِ ّ٦ََِ٢َ َٕ ُسَََواْمَذ

ْ
أ ََول٥ََََْمحًْجةَالؿٍّ

ُؽ٨َْ
َ
َََٟأ ِ َََرّبََِثُِؽََعن َِإَوّنِ ُخَََمِٞيًّة، ْٛ ِتَََوََك٩َِخَََوَرانِ ٨٦َََِْال٧ََْٮاِِلَََِػ

َ
٦َََِٟه٨ََِِْلَََػَ٭ْتََََعًِٝؿاَاْمَؿأ ٩ْه ََلُ

يػػكجزاإلمػػاـمختصػرنابخمػػسكممػػاتالحػػديثحػكؿاالسػػتعارةفػػياآليػػة[5َ-4َ:مههؿي٥]َ{َوِِلًّههة
عمػػػىاالسػػػتعارةالمكنيػػػةبقكلػػػه: ػػػٍيبناالػػػرٍَّأسيكىاٍشػػػتىعىؿى}الكريمػػػةالتػػػياشػػػتهرتمػػػثبلن {شػػػٌبهبيػػػاضشى

{بعبادتؾ،باشتعاؿالفتيمةالشعر ٌنماقاؿذلؾألحدمعافأربعػة:،}ًبديعاًئؾى إمػالنفػيمػا"}شىًقيِّا{كا 
أصابهمفكهفالعظـ،كشػيبالػرأسأفيكػكفأصػابهلمقاسػاتهشػٌدةالعبػادة،كاحتمالػهأعباءهػا

رمػزلػهبشػيءكهػيمػاحػذؼفيهػاالمشػبهبػهكمكنيػةفاالستعارة،(4)"كمافينبٌيناعميهالٌسبلـ
.طكلذكرالمشبهبهكهكالناركدؿعميهببلزمهكهكاالشتعاؿكهكاالشتعاؿفمفلكازمه

نٍَََّولَٮَْ}فيقكؿالحؽسبحانه:أما
َ
٢َ٬ََْأ

َ
َؿىَأ ُٞ ْٮاَآ٦َُ٪ٮاَا٣ْ َٞ َذْعَ٪ةََواتٍّ َٛ ٤َهيِْ٭٣ََْ٥َ ٦َِه٨َََثَهَؿََكٍتَََٔ

٧َةءَِ رِْضََالكٍّ
َ
ثُٮاََو٣َِؾ٨َََْواْْل َػْؾ٩َة٠َََْ٥٬ُؾٍّ

َ
ؿا ]َ{َيَْؾِكُجٮنَََََك٩ُٮاَث٧َِةََٚأ يقكؿاإلماـعبد[96َ:أْل

{أبػػػػكابالبركػػػػاتكالبركػػػػة:الٌنمػػػػاءكالٌسػػػػعةككثػػػػرةالخيػػػػر،كأبكابهػػػػا:القػػػػاهرالجرجاني:" كػػػػاتو }بىرى
كالفػتح:إزالػةحجػزشػيءحػاجز(5)"مصادرهاالتػيتتكلٌػدمنهػاكاألمطػارالٌنافعػةكالٌريػاحلكقتهػا

                                                           
(160المغةالعربيةكمسائمهاكسنفالعربفيكبلمها)صابففارس،الصاحبيفيفقه(1) 
(1/266ابفرشيؽالقيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابه)جينظر:(2)
الببلغة)ج(3) (1/108القزكيني،اإليضاحفيعمـك
(2/263عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(1/683)جالمصدرالسابؽ(5)

 بــــــــــأرض قــــــــــومٍ  الســــــــــماءُ  إذا ســــــــــقطَ 
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عفالػدخكؿإلػىمكػاف،يقػاؿ:فػتحالبػابكفػتحالبيػت،كتعديتػهإلػىالبيػتعمػىطريقػةالتكسػع،
كتعديةفعؿالفتحإلىالبركاتهنااستعارةمكنيةبتشبيهالبركاتبالبيكتفيكأصمهفتحلمبيت،
فػيعممهػاتعمػؿالصػكرةكهػذ متخيمػةحسػيةصػكرة،إنهػافاالسػتعارةمكنيػةاالنتفاعبمػاتحتكيػه

ػاتػذكقناالمتمقينفسفيلتترؾالخياؿ ليعبػراالسػتعارةسػحرفالبيػافالقرآنػياسػتخدـلمعناهػاتامن
كمػاأشػػارأبكابهػاتفػتحالتػيبػالبيكتالبركػاتفيشػػبهكالتقػكلاإليمػافألهػؿالخيػراتإعطػاءعػف

ككثػػػرةكالٌسػػػعةءالٌنمػػػا:كالبركػػػةالبركػػػات،اإلمػػػاـعبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػانيمػػػكجزنا:البركػػػاتأبػػػكاب
مػفلبلنتفػاعمكنيػةاسػتعارةهناالبركاتإلى(فتح)فعؿفتعدية(لىفىتىٍحنىا)قكلهذلؾكقرينةالخير،
َإَِذاََوال٤ٍّيْه٢َِ}كفيقكؿالحػؽسػبحانه:.كاألرضالسماءبالخيرفيالممتمئةكالزاخرةالبركةبيكت

ََٕف، ْك جْطَََِٔ َفََإَِذاََوالىَّ ٍّٛ {يشيراإلماـمكجزنا:"[18َ-17َ:اِل١ٮيؿ]َ{َتَ٪ ػٍبًحًإذاتىػنىفَّسى }كىالصُّ
ػػٍبًحًإذىاتىػػنىفَّسى،}(1)"انفمػػؽ،مػػفقػػكلهـ:تنٌفسػػتالقػػكسإذاانشػػٌقت اسػػتعيرفػػياآليػػةالكريمػػة{كىالصُّ

بمعنػىالػنفس،قمػيبلنالخركجالنكرمػفالمشػرؽعنػدانشػقاؽالفجػرقمػيبلنافشيئنخركجالنفسشيئن
تعارةقػدبمغػتمػفالحسػفأقصػا ،بمعنىخػرجالنػكرمػفالمشػرؽعنػدانشػقاؽالفجػر.اسػتنفس

تربعػػتعمػػىعػػرشالجمػػاؿبنظمهػػاالفريػػد،إنهػػاقػػدخمعػػتعمػػىالصػػبحالحيػػاةحتػػىلقػػدصػػارك
ايتنفس،فالمستعارمنههكاإلنساف،كالمستعارلههكالصػبح،ككجػهالشػبههػكحركػةاحينكائنن

النػػػكر،فكمتاهمػػػاحركػػػةدائبػػػةمسػػػتمرة،كقػػػدذكػػػرالمشػػػبهكهػػػكالصػػػبح،كحػػػذؼاإلنسػػافكخػػػركج
المشبهبهكهكاإلنساف،فعادتاالستعارةمكنية.

ْعُيُ٪ُ٭٥ََْدَُؽورَُ}":فػيقػكؿالحػؽسػبحانهيقكؿاإلماـ
َ
ِيَأ ََْ٘شََََكَّلٍّ ٤َي٫ََُِْي ََٚإَِذاَال٧َْٮْت٨٦ََََََِِٔ

ٮُك٥ََْاْْلَٮُْ َََذ٬ََتَ ُٞ لِْكَ٪حٍَََق٤َ
َ
ـاب]َ{ِظهَؽادٍََثِد ،فػيحمػاليقهـَ[19َ:اْلظه مىٍيػًهًمػفى }كىالَّػًذمييٍغشػىعى
ػػٍكًت{لمػػٌدهشكالحيػػرة. {سػػمخككـ،تقػػكؿ:سػػمقتهبالٌسػػكط،كسػػمقتالٌمحػػـعػػفالعظػػـ،اٍلمى ـٍ ػػمىقيككي }سى

كت،كمنػػهالٌسػػبلؽكهػػكيقشػػرجمػػدالٌمسػػاف،كلكٌنػػهمسػػتعارفػػيالجهػػربػػالقكؿالٌسػػٌي كرفػػعالٌصػػ
وَْ}:فػػيتفسػػيراآليػػةالكريمػػة،كيقػػكؿفػػيمكضػػعآخػػر(2)"كمنػػهخطيػػبمسػػبلؽ

َ
ُػههَؾ٥٬ََُْأ

ْ
ََيَأ َََعَ

فالمتقػدـحالػةاألمػف،فػانعطؼحالػةالخػكؼ"َ[47َ:انلعه٢]َ{رَِظي٥ٌََلََؿُءوٌ َََربٍُّؾ٥َََْٚإِنٍََََّّتَٮٍَّ َ
فأرادالحالتيف،فمعنا :بتخكؼ،كهكبأفيمقيالرعبفي قمكبهـ،فبليزالكفيتخكفكفعميها،كا 

ـٍ}:تعػالىقكلػهفػيمكنيػةفاالسػتعارة.(3)"مفكٌؿشػيءاليطيػبلهػـ ػمىقيككي حيػث{ًحػدىادوًبأىٍلًسػنىةوسى

                                                           
(4/1704)جكالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(2/456)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(2)
(2/186)جالمصدرالسابؽ(3)
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كاستعاربه،المشبهفحذؼالمكنية،االستعارةطريؽعمىأكالسكطكنحك ،بالسيؼالمسافشبه
الضربأككقكؿاإلماـسػمقتالمحػـعػفالعظػـ،كهكالسمخأكالسمؽأكخصائصهمفشيئنا
كهػذ الٌصكتكرفعالٌسٌي بالقكؿالجهرفيمستعاركلكٌنهالٌمساف،جمديقشركهكالٌسبلؽكمنه

.بالضربالسمؽتفسيرعمىتتأتىاالستعارة
َِػ٤ََُُٝٮُبَ٪ههةََوَٝههةلُٮا}َ:قػػكؿالحػػؽسػػبحانهتفسػػيريقػػكؿاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيفػػي

ِؽ٪ٍّحٍَ
َ
ةَأ ٮ٩َةَِم٧ٍّ ُٔ َََٟثَحْ٪ِ٪َةََو٨٦َََِْوْٝؿٌََآَذا٩ِ٪َةََوِفََإَِِل٫ََِْدَْؽ ِ َ٪ةََٚةْع٢٧َََِْظَضةٌبَََوَبحْ٪ [5َ:ٚى٤خ]َ{ََعِم٤ُٮنَََإِنٍّ
أٌفالمشػػركيفقػػالكالرسػػكؿاهلل:ػػػكفػػيمكضػػعآخػػريػػذكر:"(1)"}أىًكنَّػػةن{:جمػػعكنػػاف،كهػػكالسػػتر"

كبينناكبينؾحجابمستكرفػأنزؿعمػىزعمهػـ.فكأٌنهػامسػتقيمة،أم:قمكبنافيأكٌنةمٌماتقكؿ،
ٮَنَثِهه٫َِ}َ:أكجعمنػا،ثػػـرٌدعمػػيهـبقكلػه ُٕ ٤َهه٥َُث٧ِههةَيَْكههَذ٧ِ ْٔ

َ
كقػػاؿمجاهػػد:،[47:اْلرساء]َ{ََنْهه٨َُأ

)الحجػػاب(:صػػرؼاهللأسػػماعهـعػػفالقػػرآفعنػػدتػػبلكةرسػػكؿاهللصػػٌمىاهللعميػػهكسػػٌمـ.كقػػاؿ
بهخاٌصمفالقرآف.كافرسكؿاهللصٌمىاهللعميهكسٌمـإذاقرأتكارلمنهـعفكعب:اإلخبار

٤ْ٪هةَََع٤َُُٝهٮبِِ٭٥َْ}ذلؾ،كصرفتأبصارهـعنػه،كذكػرآيػاتالحجػاب: َٕ َ،[57:ال١٭هٙ]َ{إ٩ِّةََص
َاللَُ} َٓ َج ََ ِي٨ََ َاَّلٍّ َٟ ِ و٣ه
ُ
ََؾَإِلَ٭٬ََ٫ُٮاهَُ}َ،[108:انلع٢]َ{أ يَْخ٨ِ٦َََاَِّتٍّ

َ
ََٚؿخ
َ
[23:اْلةزيح]َ{أ

كيقػكؿ.(2)"
{جمػػػعأغمػػػؼكمػػػردكأمػػػرد.كاألغمػػػؼكاألقمػػػؼألٌفبعضػػػهفػػػيغػػػبلؼاإلمػػػاـ:" ٍمػػػؼه }قيميكبينػػػاغي

ِؽ٪ٍّهحٍَكغطاء،كهذاكقكؿغيػرهـ:}
َ
ٌنمػاأرادكابػهالٌصػكفكالحفػظ،،[5:ٚىه٤خ]َ{٤ُُٝٮُب٪ةَِػَأ كا 
اكمعنػى،كنافمثؿ:غطاءكأغطيةكزننػكاألكنة:جمع،(3)"كأرادكابذلؾإياسالناسعفإيمانهـ

شػػبهتالقمػػكبباألشػػياءالمغطػػاةعمػػىطريقػػةاالسػػتعارةالمكنيػػة.ككجػػهف،أثبتػػتلقمػػكبهـأغطيػػة
 .ماتحتهمعرفةالشبهحيمكلةكصكؿالدعكةإلىعقكلهـكمايحكؿالغطاءكالغبلؼدكف

 التصريحية: االستعارة -2
فيهػػابمىفػػًظالمشػػبَّهبػػهً:هػػيمػػااالسػػتعارةيالتصػػريحيةي ػػرَّحى اإلمػػاـفػػيتفسػػير اليػػأتي،صي

اآليػػػةالكريمػػػة:عمػػػىذكػػػراالسػػػتعارةصػػػراحةبتحديػػػدأركانهػػػا،لكنػػػهيفسػػػرالتخييػػػؿكالبيػػػاففػػػي
ٮنََ} ُٔ ََََُيَةدِ ِي٨َََاللٍّ ٮنََََو٦َةَآ٦َُ٪ٮاََواَّلٍّ ُٔ ََََيَْؽ َكُ٭٥ََْإاِلٍّ ُٛ نْ

َ
ُؿوَن،َِػَََو٦َةَخ ُٕ اَد٥٬َََُُمَؿٌض٤ََُُٝٮبِِ٭٥ََْيَْن ـَ َََُٚ َاللٍّ

ة ًً َؾاٌبَََولَُ٭٥َََْمَؿ ِِل٥ٌَََٔ
َ
اهللى{يظنػكفأنهػـ":[10َ-9َ:ابلٞهؿة]َ{يَْؾهِؾثُٮنَََََك٩ُهٮاَث٧َِةَأ }ييخػاًدعيكفى

يخادعكفكالمخادعةفعػؿالخػدعمػفاثنػيفعمػىكجػهالمقابمػةكهػكإظهػارالمحبػكبمػعإبطػاف
                                                           

(2/708)جكالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(2/215الجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهر(2)
(1/195)جالمصدرالسابؽ(3)
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{،المكرك  كفى مايىٍشعيري رهكالعمـالدقيؽالذميتكٌلدمفككالشع،بأٌفخداعهـراجعإلىأنفسهـ}كى
{كالمػػرضفػػي،امػػفشػػعارالقمػػب،كمنػػهسػػٌميالشػػاعرشػػاعرنالفطنػػة،كهػػك ػػرىضه مى ـٍ }ًفػػيقيميػػكًبًه

القمػػبظممػػةفيػػه،كقػػاؿابػػفعرفػػة:مػػرضالقمػػبفتػػكر عػػفالحػػؽ،كقيػػؿ:عمٌػػةفيػػهتمنعػػهعػػف
 ـي ػػالصػػكاب.}فىزادىهي ٌنمػػانٌكػػرالثػػانيألٌنػػهغيػػراألٌكؿ.}أىًلػػيـه{مػػؤلـ،ااهلليمىرىضن {"عمػػىمرضػػهـ".كا 

المشػػبهكحػػذؼبػػالمرضالكفػػرشػبهحيػػثتصػػريحيةاسػػتعارةفيهػا.(1)"كقػاؿابػػفعرفػػة:ذكاأللػػـ
فػياآليػةالكريمػةالمػرضأستعيركالتجسيـفقدالتكضيحالصكرةجماؿكسربهبالمشبهكصرح

مػػفذلػؾكغيػر-كسػٌمـعميػهاهللصػػٌمى-النبػيكعػداكةالعقيػدةكسػكءالجهػػؿمػفقمػكبهـفػيلمػا
نػػكعمختمػػؼعمػػىلرسػػالةالحػػؽسػػبحانه،كيػػأتيلمداللػػةكالتنكػػرالهػػبلؾإلػػىالمػػؤدمالكفػػرفنػكف
األمػػراضكهػػذامػػاأشػػارلػػهاإلمػػاـفػػيالبيػػافالمػػكجزكالمقتضػػبفػػيمػػفالنػػاسعرفػػهمػػاغيػػر

:كقيػؿالحػؽ،عػففتكر القمبمرضفيه،ظممةالقمبفيكالمرض:{مىرىضهقيميكًبًهـًٍفي}تفسير :
الصكاب.عفتمنعهفيهعٌمة

ـ٦َْ٪َةهََُإِنَْكةنٍَََوُكٍَّ}أمافيقكلهسبحانه: ْ ل
َ
ةنَِؿهََُخ ةه٠َََُِذةثًةَا٣َِْٞية٦َحََِيَٮْمَََََلَََُوُُنْؿِجََُُعُ٪٫ََِِِٞػََََ َٞ َي٤َْ

ٍمنا يطاًئرى ي{رٌدعمػىالقدريػة يقكؿاإلماـفيتفسير اآليةالكريمة:"[13َ:اْلرساء]َ{٦َجُْنٮًرا }أىٍلزى
ألٌفإلزاـالطائرقبؿكجكدالفعؿ،فبلمعنىلمطائربعدكجكدالفعؿ،كقدسبؽالقكؿفيالتطٌير

ز ألٌنػػهأصػػؿالكممػػةتقػػاؿ،كذكػػرالعنػػؽعمػػىسػػبيؿالمجػػاكالطػػائرفػػيسػػكرةاألعػػراؼ.كقيػػؿ:
اإلنسافمفقبلدةأكطكؽأكغػٌؿأكنحػك  االسػتعارةتصػريحية:فػيقكلػه.ف(2)"مكضعمايمـز

نيًقػػهً}تعػػالى: ٍمنػػا يطػػاًئرى يًفػػيعي أىٍلزى ًإنسػػافو كيػػؿَّ ا،فػػإذافقػػدكػػانكايتفػػاءلكفبػػالطيركيسػػمكنهزجػػرن.{كى
جهػةاليسػارإلػىاليمػيف،تيمنػكاا،بػأفمػرمػفسافركاكمربهـطيرزجرك ،فػإفمػربهػـسػائحن

ػػ فمػػربارحن ا.فممػػانسػػبكاكلػػذاسػػميتطيػػرن ا،بػػأفمػػرمػػفجهػػةاليمػػيفإلػػىالشػػماؿ،تشػػاءمكاكا 
الخيركالشرإلىالطائرأستعيراسػتعارةتصػريحيةلمػايشػبههامػفقػدراهللتعػالىكعمػؿالعبػد،

ألنهسببلمخيركالشر.
نػػزكؿلتبيػػافالػػدالالتالببلغيػػةففػػيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه:يػػأتياإلمػػاـعمػػىذكػػرسػػببال

ََِِِبَج٢َََِْواْعَذِى٧ُٮا} ةَاللٍّ ًٕ ُٝٮاََواَلََََجِي ؿٍّ َٛ ٧ََْٕخَََواذ٠ُُْؿواََت ِ ٩ََِ ٤َيُْؾ٥ََْاللٍّ َؽاء٠ًََُ٪ُْذ٥ََْإِذَََْٔ ْٔ
َ
ََأ َٙ ٍّ٣

َ
ََبهنْيََََٚهد

ْوجَْعذ٤ََُْٝ٥ُُٮبُِؾ٥َْ
َ
٧َذ٫َََِِٚأ ْٕ ِ َََوُك٪ُْذ٥ََْإِْػَٮا٩ًةَثِ٪ ةَََعَ َٛ َؿ ٍَََم ْٛ َؾُؽ٥ََْانلٍّةر٨٦َََََُِِظ َٞ نْ

َ
٦َََِٟ٪َْ٭ةََٚد ِ ٠ََََُؾل ََُيُبَنّيِ َاللٍّ

٤ٍُّؾ٥ََْآيَةد٣ََِ٫َُِؾ٥َْ َٕ ٍبػًؿاهلًل{نزلػتفػييقكؿاإلماـ:"[103َ:٧ٔؿانَآل]َ{َتْ٭َذُؽون٣ََََ }كىًاٍعتىًصػميكاًبحى
ؽ:كانتالعداكةقائمةبيػنهـاألكسكالخزرجكتذكيرهـالضغائفكاقتتاؿالطائفتيف،قاؿابفإسح

                                                           
(1/109)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1)
(2/207)جالسابؽالمصدر(2)
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مئةكعشريفسنة،فأزالهااهللتعالىبجمعهـعمىاإلسبلـ.كقاؿالحسف:نزلتفيجميعالقبائؿ
ك)الحبػػػػػؿ(:العهػػػػػد،كعهػػػػػداهللالقػػػػػرآفكمػػػػػاكػػػػػافبيػػػػػنهـمػػػػػفالطكائػػػػػؿ،فرفعهػػػػػااهللباإلسػػػػػبلـ.
قيػػكا{أمػػربمػػزكـالجماعػػةكاالئػػتبلؼع مػػىالطاعػػة ألٌفضػػٌدالتٌفػػٌرؽكاحػػدكهػػككاإلسػػبلـ.}كىالتىفىرَّ

 }كاعتًصميكابحبػًؿاهلًلجميعنػا{.(1)"اإلجماع،كالنهيعفالشيءالذملهضٌدكاحدأمربضٌد 
، يػػربطيشػػيئنابشػػيءو الحبػػؿى ألفَّ لمداللػػًةعمػػىالػػدّْيًف كذلػػؾى أككمػػاأشػػارفقػػًداسػػتعيرٍتلفظػػةيحبػػؿو

ػافػيقكًلػه: بػاهللتعػالىكيػربطهـبػه،ككمى النػاسى اإلماـهكعهداهللالقرآفكاإلسبلـكالديفيصؿي
مفالظمماًتإلىالنُّكر} الناسى  فقداستعيرٍتلفظةيالظمماًتلمداللًةعمىالكفػر،كلفظػةي{لتخرجى

افيقكلػهسػبحانه:.النُّكرلمداللةعمىاإليماف لمابينهمامفشبهكاضح هةََصهةَء٥ْ٬َُ}كأيضن َول٧ٍَّ
ََِوَراءََ ودُٮاَا١ِْ٣َذةَب٠ََِذةَبَاللٍّ

ُ
ِي٨ََأ ٨َ٦ََِاَّلٍّ ٌٜ ُ٭٥ََْنَجَؾََٚؿِي َٕ ٌقَل٧َِة٦ََ َُِمَىّؽِ ِٔ٪ِْؽَاللٍّ ُ٭هٮر٥ِْ٬ََِرَُقٮٌل٨ْ٦ََِ ُّ

٧َُ٤ْٕٮنََ ُ٭٥َْاَلََي نٍّ
َ
يقػكؿاإلمػاـ:"[101َ:ابلٞؿة]َ{٠َد ـٍ لىٌمػاجػاءىهي ػ}كى {نزلػتفػياليهػكدأيضن ،ارىسيػكؿه

)كػػأٌف(:ك)الظهػػر(:هػػكالمػػتف.ككالعػػربتقػػكؿلكػػٌؿمػػفأعػػرضعػػفشػػيء:نبػػذ كراءظهػػر ،
ٌنماينصبألٌنهيفيػدالتشػبيه، كالتشػبيه:فعػؿكاقػععمػىالمشػٌبه،كيسػتعمؿعنػدحرؼالتشبيه،كا 

ػػػػ فالنبػػػػذيػػػػدؿعمػػػػى"،(2)"مكهكـا،كذلػػػػؾألٌفالظػػػػاٌفيشػػػػٌبهالمحسػػػػكسبػػػػالالظػػػػٌفكالحسػػػػبافأيضن
لنبػػذ(ااحتقػػارهـكسػػخريتهـكغفمػػتهـالمتعمػػدةالتػػيفيهػػااسػػتغناءككراهيػػةلكتػػاباهلل،فاالسػػتعارة)

،هياستعارةتصريحيةفيهاتشبيهمفيترؾ مف)الترؾكالطرح(مثبلن التيعدؿإليهاالقرآفبدالن
كاسػػتهانةبمػػفمعػػهشػػيءفنبػػذ كراءظهػػر ،فاسػػتعيركيطػػرحكتػػاباهللكراءظهػػر احتقػػارنالػػهأ

،(3)"المشبهبه)المسػتعارمنػه(كحػذؼالمشػبهبه)المسػتعارلػه(عمػىسػبيؿاالسػتعارةالتصػريحية
يقػػكؿالزمخشػػرم:"يعنػػىأفعممهػػـبػػذلؾرصػػيف،كلكػػنهـكػػابركاكعانػػدكاكنبػػذك كراءظهػػكرهـ،

عراضهـعنه،مثؿبمايرمىبه .(4)"كراءالظهراستغناءعنهكقمةالتفاتإليهمثؿلتركهـكا 

 (:االستعارة التيكميةاالستعارة العنادية )
 معنػا ضد فيالمفظاستعماؿيككفبأماعمااصطمحعمىتسميتهاالستعارةالتهكمية
كالسػخرية،كاالسػتهزاءالػتهكـمعنػىعمػىإالالعقػبلءعقػؿفػييػركجالبضػد الشيءتشبيهألف

يُْتََيَةََٝةلُٮا}ففيقػكؿالحػؽسػبحانه: َٕ َََُٟم َواَلدُ
َ
ُمُؿكَََأ

ْ
نََْدَأ

َ
ُْٕجؽ٦َََُةََنْرُكَََأ وََْآثَةُؤ٩َةََي

َ
نََْأ

َ
ه٢َََأ َٕ ْٛ َِػَََن

                                                           
(1/418)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1) 
(1/207)جالسابؽالمصدر(2)
(148فتحيرمضافالحياني،الكنايةفيالقرآفالكريـ،مكضكعاتهاكدالالتهاالببلغية)ص(3)
(1/171الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(4)
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ْمَٮانِلَة
َ
َََٟنََنةء٦َََُةَأ ٩َْخََإ٩ٍِّ

َ
معنػىفػياآليػةالكريمػةاإلمػاـيكضػح[87َ:٬هٮد]َ{َالؿٍِّمهيؽََُاْْل٤َِي٥َََُْل
يبػيفأفمعنػىهػذاهػكالسػفيهالجاهػؿ،ف{اْْل٤َِهي٥َُالؿٍِّمهيؽَُ}َ:فػيقكلػهتعػالىاالستعارةالتهكميػة

َا١َْ٣ؿِي٥َُ}يستشػهدبقكلػهتعػالى:ك ـُ ـِي َٕ
٩َْخَا٣ْ

َ
َخ َٟ ذؽهػذاالعػذابإنػؾأيَ،[49:الػهةن]َ{ُذْقَإ٩ٍِّ

٠َُ٪ْههَخَ}:لصػالحثمػػكدكقػكؿاآلف،حتػػىالرشػيدالحمػػيـكنػت:أم".أنػتكنػتالعزيػػزفػيقكمػػؾ
اَػِي٪ة "[٬:62ٮد]َ{٬ؾاََؼج٢ََََْمؿُْصٮًّ

تقريعلهبماكافيصؼبهنفسهفيالدنيا،كتكبيخففيها،(1)
ألنػػهكػػاففػػيالػػدنيايقػػكؿ:إنػػؾأنػػتالعزيػػزالكػػريـ،فقيػػؿلػػهفػػي لػػهبػػذلؾعمػػىكجػػهالحكايػػة

نػؾ اآلخرة،:ذيؽهذاالهػكافاليػكـ،فإنػؾكنػتتػزعـإنػؾأنػتالعزيػزالكػريـ،كا  أنػتالػذليؿاليػـك
كقيؿ:هكعمىظاهر ،.فخرجبهذامفالمعنىالظاهرإلىالمعنىالمجازٌمفياآليتيف.المهيف

.يدحتىاآلفأم:كنتالحميـالرش
وا}قكؿالحؽسبحانه:أما ِي٨َََاْظُْشُ ٧َُ٤ٮاَاَّلٍّ ْزَواَصُ٭٥َََّْ

َ
ُْٕجُؽوَن،َََك٩ُٮاََو٦َةََوأ ََُِدون٨٦َََََِِْي َاللٍّ

اِطََإَِِلَََٚة٬ُْؽو٥٬َُْ ٮ٥٬ََُْاْْلَِعي٥ِ،َِِصَ ُٛ ُ٭٥َََْوِٝ عبػديقػكؿاإلمػاـ[24َ-22ََ:الىةٚةت]َ{َمْكُبٮلُٮنَََإِنٍّ
ًقفيػكهيـٍ}بالٌسكؽ،أمره{فىاٍهديكهيـٍ}"الجرجاني:القاهر هػك،إٌنمػابالٌسػكؽ،األمػربعػدبػالكقؼأمػر{كى

،كهػػكبػػذلؾيشػػيرإلػػى(2)عمػػيهـ"كالهػػكؿالخػػكؼكتضػػعيؼبالٌسػػكؽ،األمػػرلتكػػراراهلل،شػػاءإف
هػػػذ االسػػػتعارةبممحػػػةتهكميػػػةسػػػريعةبقكلػػػهأمػػػربالسػػػكؽمخالفنػػػامعػػػانيالهدايػػػةالتػػػييحممهػػػا

{فاالسػػػتعارة}األمػػػر ـٍ فيهػػػايتصػػػكرالالتػػػيالعناديػػػةاالسػػػتعارةنػػػكعيكهػػػيأحػػػدتهكميػػػةفىاٍهػػػديكهي
الجحػيـ،صراطبسمكؾكالهبلؾكالهدايةكالعذاب،البشرلاجتماعيتصكرفبل،األمريفاجتماع
صػػػراطإلػػػى}فاهػػػدكهـ:قكلػػػهفػػػيكاضػػػحتهكػػػـ-جازمػػػةلهجػػػةمػػػففيػػػهمػػػاعمػػػى-األمػػػر"كفػػػي

نهػا.الضبلؿمنهاخيرهدايةمفأعجبهافما.الجحيـ{ مػفمػنهـكػافلمػاالمكػاف الػردلهػيكا 
ذ.القػػػكيـالهػػػدلعػػػفضػػػبلؿ إلػػػىاليػػػكـفميهتػػػدكاالمسػػػتقيـ،الصػػػراطإلػػػىالػػػدنيافػػػييهتػػػدكالػػػـكا 
ذلؾخبلؼعمىكانكامابعدالتناصرعفبالعجزلهـكتكبيخبهـتهكـإنه،(3)الجحيـ!"صراط
إلػىاليػكـفميهتػدكاالمستقيـ،الصراطإلىالدنيافييهتدكالـبهـ،"فإذاتهكـهذاالدنيا،كفيفي

القرآفعندمايريدبهااالستعارةالعنادية،كالتيتفيدالتهكـكالسخرية،يقصدف.(4")الجحيـصراط
بمثػؿقكلػهأفيتهكـأكيسػتهزئبقػكـيػؤثراسػتعماؿألفػاظالمػدحفػيضػدهامػفالػذـكاإلهانػة:

َِ}:سبحانه نٍََّال٧َُْ٪ةِِٚٞنيَََبَّْشِ
َ
َؾاثًةَلَُ٭٥ََْثِأ ِِل٧ًةََٔ

َ
كهػكاألخبػار-استعيرتلئلنػذارفَ[138َ:ا٣جكةء]َ{َأ

                                                           
(2/112عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(2/510)جالمصدرالسابؽ(2)
(5/2986ينظر:سيدقطب،فيظبلؿالقرآف)ج(3)

(3/28الصابكني،صفكةالتفاسير)ج(4) 
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قػافػيتحقين–اربالتبشػيربجػامعالسػركرفػيكػؿالسي فنزؿالتضػادمنزلػةالتناسػبكشػبهاإلنػذ
اسػػتعارة–ثػـاشػػتؽمػػفالتبشػػيربمعنػػىاإلنػذاربشػػربمعنػػىأنػػذر-فػػياإلنػػذارالتبشػيركتنػػزيبلن
َ.تبعيةتهكمية

 االستعارة التمثيمية:
هيمايككفكؿمفالطرفيففيهاهيئػةمنتزعػةمػفمتعػدد،كالعبلقػةاالستعارةالتمثيمية

بينهمػػػاالمشػػػابهةكمػػػاتقػػػدـفػػػيالتشػػػبيهاتالمركبػػػةأم:فػػػيالهيئػػػاتالمنتزعػػػةمػػػفمتعػػػدد،إذا
ُ٭هٮر٥ِ٬َََِْوَراءََََػَ٪َجُؾوهَُ}استعيرفيهالفظالمشبهبهلممشبه،كمافػيقكلػهتعػالى: َ:٧ٔهؿانَآل]َ{ُّ

ألمػر ،كتهكيننػامػفشػأنهكحقيقةا[187 ،فاالسػتعارةلكبلـ:فترككاالميثاؽ،كلـيعتدكابهإهماالن
ػًذؼىتمثيمػيتشبيهأصمهاالتمثيمية بالمشػبهكصػرح(الحاضػرةكالهيئػةالحالػة)كهػكالمشػبهمنػهحي

األمثػػاؿفػػيغالبػػاكتكثػػركشػػكمهاكمماتهػػاعمػػىالمحافظػػةمػػع(السػػابقةكالهيئػػةالحالػػة)كهػػكبػػه
.(1)فيهقيمتالذمبالمكقؼالجديدالمكقؼتشبهعندما

ِي١َ٦ََََ٨ؿََََٝؽَْ}قػكؿالحػؽسػبحانه:تفسيرفييقكؿاإلماـ َتَََؼج٤ِِْ٭٨٦ََِْ٥ََْاَّلٍّ
َ
َََُٚد َثُجَْيهةَنُ٭٥ََْاللٍّ

ِٔؽ٨٦ََََِِ َٮا َٞ يْ٭٥ََََُِٚؼؿٍََّا٣ْ
َ٤ َََٔ ُٙ ْٞ دَة٥٬َََُُٚٮِِْٝ٭٨٦ََِْ٥ََْالكٍّ

َ
َؾاُبَََوخ َٕ ُؿونَََاَلَََظيُْر٨٦ََََِْا٣ْ ُٕ :[26َ:انلع٢]َ{َيَْن

عػفابػفعبػاسككهػب:،اببابػؿيمكػربػه،كيسػخركيػنمسأٌفنمركدبفكنعافكػافبنػىصػرحن
كعػػفكعػػب:كػػاففرسػػخيف،فهٌبػػتريػػحفألقػػترأسػػه،كػػافطكلػػهفػػيالسػػماءخمسػػةآالؼذراع

مثيػػؿكاالسػػتعارة،كيحتمػػؿ:أٌفذكػػرالبنيػػافكهدمػػهعمػػىكجػػهالتكخػػٌرعمػػيهـالبػػاقيمػػففػػكقهـ.
المنػػتقـنحػػكبالجػػائيلبلنتقػاـالقاصػػدبتشػػبيهاسػػتعارةبنيػانهـاهللفػػأتى،كمعنػػى(2)"كػنقضالقػػكؿ

دَة٥٬َُُ}:تعالىقكلهكمنهمنه،
َ
َََُٚد اهللفأتى}:تعالى،كقكله[2َ:اْلْش]َ{َََيْتَِكجُٮاَل٥ََََْظيُْر٨٦ََََِْاللٍّ

المبني،أمالمفعكؿ،بمعنىمصدرفالبنيافاألمـ،استئصاؿلحاالتتمثيؿ{القكاعدمفبنيانهـ
المػػاكريفأكلئػػؾحػػاؿكجػػؿعػػزاهللشػػبهفقػػدالقػػدر،كعمػػككالمنعػػةكالعػػزةلمقػػكةمسػػتعارهنػػاكهػػك
التركيػػبكاسػػتعيرفػػأهمكهـ،عمػيهـكسػػقطالبنيػػافذلػؾفانهػػدـالػػدعائـشػػديدبنياننػابنػػكاقػػكـبحػاؿ
سػػتعارةفاالحاليػػة،كالقرينػػةالتمثيميػػة،االسػػتعارةسػػبيؿعمػػىلممشػػبهبػػهالمشػػبهحػػاؿعمػػىالػػداؿ
إيقاعيحاكلكفكالذيفكالمؤامراتلممكايدالمدبريفالمبطميفالماكريفحاؿجميعشبهفقدتمثيمية
ابنياننابنكاقكـبحاؿلهـالشباؾكنصببالمؤمنيفكالمكرالضرر البناءبأساطيفكدعمك شامخن
فتهػدـعميهػاأقػيـمػاإمسػاؾعمػىتقػككلـكهنتبأفنفسهااألساطيفمفالبنياففطاحكقكاعد 

                                                           
(1/144نظر:حامدعكني،المنهاجالكاضحلمببلغة)جي(1) 
(2/185عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
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ّلَََِصَ٪ةحَََلَُ٭٧َةََواْػِْٛيَ}:سػبحانهقكلػهككػذا.عميهاكهكلالسقؼ َارَْْحُْ٭٧َهةََرّبَََِو٢ََُْٝالؿٍّْْحَح٨٦َََََِِاَّلَّ
اََربٍَّيةِن٧َ٠َََة ًً التمثيميػةاالسػتعارةاشػتهرتمتػىككمايقاؿعندالببلغييف:[24َ:اْلرساء]َ{ََوِ٘
{أم:تكاضػػع،"مػػثبلن،يقػػكؿاإلمػػاـفػػيذلػػؾ:صػػارتاسػػتعمالهاككثػػر الػػذُّؿّْ نػػاحى }كىًاٍخًفػػٍضلىهيمػػاجى

َ}كتػذٌلؿلهمػػامػػفرحمتػػؾعميهمػا،كهػػذاأبمػػغفػػياألمػػربالتكاضػعمػػفقكلػػه: َٟ َواِْػِٛههْيََص٪ةَظهه
[88:اْلضههؿ]َ{ل٧ُْ٤ِههْؤ٦ِ٪نِيََ

{تكاضػػعلهػػـ،كلػػٌيفجانبػػؾلهػػـ"،(1)" ػػٍؤًمًنيفى ًلٍممي ػػؾى ناحى }كىًاٍخًفػػٍضجى
"(2).

أبمػغبيفاآليتيفمفسكرةاإلسراءكسكرةالحجركيستحسفبقكله:كهػذااإلماـعبدالقاهريكازف
ََََٟواِْػِْٛيَ}َ:قكلهمفبالتكاضعاألمرفي عممػاءذكػركقػدهذا.[88:اْلضؿ]َ{ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪نِيََََص٪ةَظ

مػػػاكثانيهمػػػاالتمثيػػػؿصػػػكرةفػػػيابتػػػداءالمعنػػػىيظهػػػرأفأحػػػدهمامظهػػػريفلمتمثيػػػؿأفالببلغػػػة
أبهػةالمعػانييكسػكالحاليفعمىكهكالنفكسفيكتقريرهاإليضاحهاالمعانيأعقابفييجيء
أبػػيقػػكؿتأمػػؿ.إليهػػاالقمػػكبكدعػػكةلهػػاالنفػػكستحريػػؾفػػيقكاهػػاكيضػػاعؼأقػػدارهامػػفكيرفػػع
:الطيب

هْخَثِِ٭ه٥َُ:}سػبحانهأمافػيقكلػه َٕ ٍُّ َٞ َؾاَبََوَت َٕ ُواَا٣ْ
َ
ٮاََوَرأ ُٕ َج ِي٨ََاتٍّ ٮا٨َ٦ََِاَّلٍّ ُٕ ِي٨ََادَّجِ

َاَّلٍّ
َ
أ إِذََْتََبٍّ

ْقههَجةُبَ
َ
{أم:انقطعػػتبهػػـسػػبيؿ"اإلمػػاـ:يكضػػح[166َ:ابلٞههؿة]َ{اْْل اأٍلىٍسػػبابي ـي تىقىطَّعىػػٍتًبًهػػ }كى

ََقهبَجةًَ}كالٌسببقديعٌبربهعفالطريػؽ،قػاؿاهللتعػالى:.الٌنجاة،كهياألرحاـكالكسائؿ َٓ تَْج
َ
َ{َٚد

ََقبَجةًَ}َ[85:ال١٭ٙ] َٓ تَْج
َ
َخ كتقطعػتبسػببكفػرهـاألسػبابالتػيكػانكا.(4)"[89:ال١٭هٙ]َ{ُ ٥ٍّ

:تقطعػػػتاألسػػػبابممتبسػػػةبهػػػـفخابػػػتآمػػػالهـمجػػػكفمػػػفكرائهػػػاالنجػػػاة،كقيػػػؿلممبلبسػػػةأير
جمعسبب،كهكفياألصؿالحبؿالذميرتقىبهالشجركنحك ،ثـ كسقطكاصرعى،كاأٍلىٍسبابي
سػمىبػهكػػؿمػايتكصػؿبػػهإلػىغيػػر ،عينػاكػافأكمعنػػى.فيقػاؿلمطريػؽسػػبب،ألنػؾبسػػمككه

د ،كيقػػػاؿلممػػػكدةسػػػببألنػػػؾتتكاصػػػؿبهػػػاإلػػػىغيػػػرؾ،كالمػػػراديػػػالػػػذمترتصػػػؿإلػػػىالمكضػػػع
ـي}باألسبابهنا:الكشػائجكالصػبلتالتػيكانػتبػيفاألتبػاعكالمتبػكعيففػيالػدنيا، تىقىطَّعىػٍتًبًهػ كى

اسػػتعارةتمثيميػػةإذشػػبهتهيئػػتهـعنػػدخيبػػةأممهػػـحػػيفلػػـيجػػدكاالنعػػيـالػػذمتعبػػكا{اأٍلىٍسػػبابي

                                                           
(2/210تفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفي(1) 
(2/178)جالسابؽالمصدر(2) 
(290-5/289محيالديفدركيش،إعرابالقرآفكبيانه)جينظر:(3)
(1/273عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)

 مـــــــــريضٍ  مـــــــــرٍ  فـــــــــمٍ  ذا يـــــــــكُ  ومـــــــــن
 

 (3)الـــــــــزالال المـــــــــاءَ  بـــــــــو مـــــــــرًا يجـــــــــدْ  
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تمثيميػةكاالستعارة،هالكيفكاعندارتقائهفسقط-أمالحبؿ-مدةحياتهـفتقطعبهالسببألجمه
.،كيشيراإلماـعبدالقاهرالجرجانيإلىأفالسببيعبربهعفالطريؽبديعة

نٍََّاَلََ}أمافيقكؿالحؽسبحانهفياآليتيفالكػريمتيف: ََََٟت٧ُؽٍّ َ٪هة٦ََهةَإَِِلَََعيْجَيْه ْٕ َثِه٦َََِ٫ذٍّ
ْزَواًصة

َ
نَََْواَل٦ََِ٪ُْ٭٥ََْأ ـَ يْ٭٥ََِْحَتْ

َ٤ ََََٟواْػِْٛئَََ ةَ[88َ:اْلضؿ]َ{ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪نِيََََصَ٪ةَظ ًٌ نٍَََّواَلَ}َ:وٝٮَلَأي ََت٧ُؽٍّ
ََٟ َ٪ة٦ََةَإَِِلَََعيْجَيْ ْٕ ْزَواًصةَث٦َََِ٫ِذٍّ

َ
َيةةََِز٬ََْؿة٦َََِ٪ُْ٭٥ََْأ نَْيةَاْْلَ ذَِ٪ُ٭٥ََْالَّ ْٛ ََََٟورِْزُقََػِي٫ََِنِلَ ِ ٌَََرّب ًْ بَْ َََػ

َ
َ:٫َ]َ{ََوخ

ٍينىٍيؾىتىميدَّفَّال}يقكؿاإلماـعبدالقاهرالجرجاني:".[131 عػفرسػكلهاهلل"نهػى:عبػاسابف{عى
غنـبهمٌرتأٌنه:الٌسبلـعميهعنهركم.الٌرغبةبعيفإليهاالنظرعميهفحظرالدنيا،فيالٌرغبة
،فالمسػتعار(1)رٌبػي"أمرنػيبهذا:فقاؿذلؾ،فيلهفقيؿعينيه،عمىكٌمهفغٌطىالٌربيع،أياـفي

كهكمدالعػيفمحسػكسكالمسػتعارلػهكهػكاالنشػغاؿفػيالػدنياكالرغبػةفيهػامعقػكؿحيػثأشػار
-صػمىاهللعميػهكسػمـ-عمىلسػافابػفعبػاسحػيفأشػارإلػىنهػيالرسػكؿاإلماـعبدالقاهر

نٍَََّوال}لرغبػة،عفالرغبةفيالدنياكالنظػرإليهػابعػيفا ََََٟت٧ُؽٍّ ْٕ٪ة٦َةَإِِلََعيْجَيْ ْزواًصةَث٦َََِ٫ِذٍّ
َ
٦َِ٪ُْ٭٥ََْأ

٩ْيهةَاْْلَيةةََِز٬ََْؿةََ كالشػغؼالػدنيامحاسػفإلحػرازالعػيفمػداسػتعارةإلػىفػانظر[131َ:َه٫]َ{الَّ
مػفاألشػياء،كهػذ لمعيف،المدكبيفمنهابهظفربماكالشححطامها،جمعفيكالتهالؾبحبها،

يػػػاةً}زىٍهػػػرىةى:تعػػػالىقكلػػػهكهكػػػذاالكياسػػػة،أهػػػؿعمػػػىيخفػػػىالمػػػاكالتناسػػػبالمبلئمػػػة، الػػػدٍُّنيا{اٍلحى
دراؾكركنقهػػػا،الػػػدنيازينػػػةمػػػفيظهػػػرلمػػػاالزهػػػرةفاسػػػتعار كأعجبػػػتتفػػػتحإذاكػػػالزهرلػػػذاتهاكا 
.(2)بهجتهكحسفغضارته

َََُػَذ٥ََ}أمػافػيقكلػهسػبحانه: ََاللٍّ ٤ََُُٝٮبِِ٭٥ََََْعَ َََق٧ِِْٕ٭٥َََْوََعَ ثَْىهةر٥ِ٬َََِْوََعَ
َ
ََولَُ٭ه٥َََِْٗنهةَوةٌََخ

َؾاٌبَ ي٥ٌَََٔ ِْ يكضحاإلماـمترادفاتالكبلـقبؿتكضيحهالداللةفيتفسير :"[7َ:ابلٞؿة]َ{َٔ تىـى }خى
{طبػػعاهللعمػػىقمػػكبهـ. ـٍ مىػػىقيميػػكًبًه اليخػػرجكالخػػتـكالطبػػع:االسػػتيثاؽمػػفالمختػػكـحتػػىالمَّػػهيعى

ػػػرَّةكالكتػػػاب.كالقمػػػكب:جمػػػعقمػػػب،كهػػػيأكؿ منػػػهشػػػيءكاليدخمػػػهشػػػيء،مػػػفذلػػػؾخػػػتـالصُّ
،األعضػػاءالرئيسػػة،سيػػمّْيقمبنػػالكثػػرةتقمُّبػػهبػػالخكاطركالمعػػاني ـٍ ػػاًرًه مىػػىأىٍبصى كىعى ـٍ ػػٍمًعًه مىػػىسى }كىعى
سػميالشػيءباسػـالشػيءإذاكػافًغشىاكىةه{كأرادبالسمع:األيذيف،كباألبصار:العيكف،إذالعربتي

نمػػالػػـيقػػؿعمػػىأسػػماعهـ تكتفػػيمػػفجمػػعالمضػػاؼبجمػػعالمضػػاؼ قريبنػػامنػػه.كا  العػػربى ألفَّ
استيعيرلفظالختـاستعارةمحسكسةلمعقكؿبجامععقميهكاالشتماؿعمىمنعالقابػؿ،(3)"إليه

مشبهكاشػتؽَّمػفالخػتـالمجػازمصػيغةعىمَّاًمٍفشأنهأفيقبمه،ثـاستعمؿلفظالمشبهبهفيال
                                                           

(2/178عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
حقائؽاإلعجاز)جينظر:(2) (1/124العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(101-1/100عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(3)
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{تصريحيةتبعيةفعمية تىـى {فتككفاالستعارةفي}خى تىـى اهلليكيقكؿاإلماـ:.(1)الماضيفهك}خى تىـى }خى
{طبػػعاهللعمػػىقمػػكبهـ،كالخػػتـكالطبػػع:االسػػتيثاؽمػػفالمختػػكـحتػػىاليخػػرجمنػػه ـٍ مػػىقيميػػكًبًه عى

كالقمػػكبجمػػعقمػػب،كهػػكأكؿاألعضػػاء،الٌصػػٌرةكالكتػػابشػػيءكاليدخمػػهشػػيء،مػػفذلػػؾخػػتـ
ًغشػػاكىةه{أرادالرئيسػػة،سػػٌميقمبنػػ ـٍ مػػىأىٍبصػػاًرًه كىعى ـٍ ػػٍمًعًه مىسى الكثػػرةتقٌمبػػهبػػالخكاطركالمعػػاني.}كىعى

ٌنمػا بالسمعاألذف،كباألبصارالعيكف،إذالعربتسٌميالشيءباسـالشيءإذاكافقريبامنه،كا 
أسػػماعهـ ألٌفالعػػربتكتفػػيمػػفجمػػعالمضػػاؼبجمػػعالمضػػاؼإليه.)غشػػاكة(:لػػـيقػػؿ:عمػػى

سػػػنادالخػػػتـالػػػىالقمػػػكبك،(2)""غطػػػاء".كهػػػذ الغشػػػاكةتمنػػػعرؤيػػػةاالعتبػػػارالرؤيػػػةاالختيػػػار ا 
استعارةتمثيميةفقدشٌبهتقمػكبهـفػينبٌكهػاعػفالحػٌؽكعػدـاإلصػغاءإليػهبحػاؿقمػكبخػتـاهلل

عفسماعاآلياتالعاجزةجعؿأسماعهـ،البهائـكهكتشبيهمعقكؿبمحسكسعميهاكهيقمكب
كالنػذر،كأعيػنهـفػيعػدـاالنتفػاعبمػاتػرلمػفالمعجػزاتكالػدالئؿالككنيػة،كأنهػامختػكـعميهػػا

فػػػعالمقصػػػكدمنهػػػابػػػالختـكمغشػػػيدكنهػػػاإمػػػاعمػػػىطريقػػػةاالسػػػتعارةبتشػػػبيهعػػػدـحصػػػكؿالن
تىـى:}الىتعقكلهكمنه،كالغشاكة مىىكىخى قىٍمًبهًسىٍمًعهًعى عىؿىكى مىىكىجى ًر ًعى {.ًغشىاكىةنبىصى

َ}يقكؿالحؽسبحانه: يٍّهةٍمَُ ه٥ٍّ
َ
رَْضَِػَِقهذٍّحَِخ

َ
ه٧َةَواِتََواْْل َالكٍّ َٜ ِيََػ٤َه َاَّلٍّ ُ ََربٍُّؾ٥َُاللٍّ إِنٍّ

٤ُج٫ََُُظسَِ ُْ َِْ٘شَال٤ٍّي٢ََْانلٍَّ٭ةَرََي َٕؿِْشَُي َا٣ْ َاْقذََٮىَََعَ اَلَََلُ
َ
ْمؿِهَِخ

َ
َؿاٍتَثِأ ٧ََؿََوانلَُّضٮَمَُمَكؼٍّ َٞ ٧َْفََوا٣ْ حسًةََوالنٍّ

ةل٧َِنيََ َٕ َا٣ْ ََربَّ ُ ْمُؿََتَجةَرَكَاللٍّ
َ
ََواْْل ُٜ ؿا ]َ{اْْل٤َْ رَْضَ}كيقكؿسبحانه:[54َ:أْل

َ
َاْْل ِي٦ََهؽٍّ َو٬ُهَٮَاَّلٍّ

َاثلٍَّ ِ
نَْ٭ةًراََو٨ْ٦َُِكّ

َ
ََوخ ٢ََػِيَ٭ةََرَواِسَ َٕ َوََص َٟ ِ َِػََذل َِْ٘شَال٤ٍّي٢ََْانلٍَّ٭ةَرَإِنٍّ َُي َازْجَنْيِ ٢ََػِيَ٭ةََزوَْصنْيِ َٕ ٧ََؿاِتََص
ُؿونََ ٍّ١ َٛ ْٮٍمََيَذ َٞ هؽ]َ{َْليَةٍت٣َِ {يكسػكظممػةالٌميػؿنػكرالٌنهػاريبػيفاإلمػاـ:"[3َ:الٔؿ }ييٍغًشػيالمٍَّيػؿى

ًثيثػانيىٍطميبيهيٌظممػةهػياألصػؿ}كيسترهابػه،كالٌنػكرهػكالمشػبهبالٌمبػاس ألٌنػهعػارضطػارئكال {حى
ا،الٌتشبيهسبيؿعمىالٌنهارصفة االٌميػؿطالبكأٌنه:أمأيضن محالػةالكالٌطمػب.أثػر فػيمسػرعن
ااسػػتعارة،إذككصػػؼالنهػػاربككنػػهغاشػػين.(3)الٌشػػمس"طمػػكعكهػػكاإلصػػباحفهػػكالتغشػػيةقبػػؿ

بالغشػػػاكةالشػػػيءالغشػػػاءهػػػكالغطػػػاءفنػػػزؿالنهػػػارفػػػيإذهابػػػهلظػػػبلـالميػػػؿ،منزلػػػةمػػػفيغطػػػى
{ايغشػيالميػؿالنهػاريطمبػهحثيثنػػ}كيزيمهػابطمكعػه،كيمحكهػػابإنارتػهكيسػتر ،ألنػهيػذهبظممتػه

ييٍغًشػي}سػتعارةفػيكاالباالعتبػارأكلػىكالتمثيمية،كالتمثيؿكأففيهااالستعارةالتبعية،كالمكنية،
 النَّهىارى حيثاستعارلميؿلباسنايغشيبهالنهارفييظًمـ.{المٍَّيؿى

                                                           
(101-1/100عبدالقاهرالجرجاني،حاشيةدرجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(1)
(1/108عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(1/659)جالمصدرالسابؽ(3)



021 
 

 : االستعارة باعتبار المفظ المستعار

 األصمية: االستعارة -1
الماهيػةبػهكالمػراد،مشػتؽغيػرجنساسـ،أمفيهااسمناجامدناالمستعارالمفظكافما
يقػػكؿفػػيالداللػػة،األكصػػاؼمػػفكصػػؼاعتبػػارغيػػرمػػفكثيػػريف،عمػػىتصػػدؽألفالصػػالحة

نُْذ٥َُْمَ٭َؽاُءَ}الحؽسبحانه:
َ
ِٔٮًَصةََوخ ٮَنَ٭ةَ ُ٘ ٨ْ٦َََِآ٨َ٦َََتجْ وَنََع٨ََْقبِي٢َِاللٍّ ٢َ٬َْا١ِْ٣َذةِبَل٥ََِدَُىؽَّ

َ
٢َُْٝيَةَأ

٤٧َُٮنََ ْٕ ةََت ة٢ٍََِٚع٧ٍّ َ٘ ِ َث ُ مػاـأف:")العػكج(بكسػرالعػيف:الٌزيػغيكضػحاإل{99َ:آل٧َٔؿان]َ{َو٦َةَاللٍّ
،ككممةالعكجلفظمستعاركحقيقتػهالخطػأ(1)فيالٌرأم،كالعكجبالفتح:الميؿفيمايككفمنتصبنا"

أككمػاقػػاؿاإلمػاـالزيػػغفػيالػػرأم،كالعػكجعػػدكؿعػفاالسػػتقامةباالعكجػاجكالمفظػػةاسػـجامػػد
فػػػػياآليػػػػةيسػػػػتنكرالمػػػػكلىسػػػػبحانهعمػػػػىأهػػػػؿالكتػػػػابالزيػػػػغكالميػػػػؿعػػػػف.كاالسػػػػتعارةأصػػػػمية

المسػػػتقيـالسػػػبيؿعػػػفكصػػػدهـكمػػػابػػػيفاإلمػػػاـنفكسػػػهـفػػػيضػػػبللهـعمػػػيهـينكػػػركاالسػػػتقامة
المعكج،فياآليةالكريمةشبهالصدعفالسبيؿمفقبؿأهؿالكتاببالسبيؿالسبيؿكميمهـإلى

.ذؼالمشبهبهكهكالسبيؿالمعكجأكالطريؽالمائؿكح

يكضحاإلماـعبدالقػاهرالجرجػانيداللػةذاتالشػككةدكفاإلشػارةلمتصػنيؼالببلغػي
َِإَوذَْ}فػػيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه:كالتحديػػدالنػػكعيكالتقسػػيـالفرعػػيالػػذمعػػرؼمتػػأخرناعػػفعصػػر 

ََُيَُِٕؽُؽ٥َُ َذنْيََِإِْظَؽىَاللٍّ َٛ ِ ةن ٍُّ َ٭ةَا٣ نٍّ
َ
نٍَََّودََٮدَّون٣ََََُؾ٥ََْخ

َ
َََأ ًْ ْٮ٠َحَََِذاتَََِغ َََُوُيؿِيؽ٣َََُُؾ٥ََْدَُؾٮنََُالنٍّ َاللٍّ

نَْ
َ
ٍََّٜأ ٍَََُّٜيِ َََٓثَِؾ٧َِ٤ةد٫ََِِاْْلَ َُ ْٞ "}الشٍَّككىًة{البأسكالٌشٌدةيقكؿاإلماـ:[7َ:اْل٩ٛةل{]َا٣ََْكِٚؿِي٨ََََداثِؿََََوَي

لٌشػككةالعيػرلتغنمػكامػفغيػرقتػاؿ،كأرادكحٌدةيالٌسبلح[،فذاتالٌشككةههناالٌنفيركغيرذاتا
اهللأفيسٌمطهـعمىذاتالٌشككةليقطعدابػرالكػافريف،ركمأٌنهػـٌلمػاظفػركابالعػدٌككفرغػكامػف
القتػػػاؿكاألنفػػػاؿطمعػػػكافػػػيالعيػػػر،قػػػالكا:يػػػارسػػػكؿاهللعميػػػؾبػػػالعير،فقػػػاؿعٌبػػػاسكهػػػكأسػػػير

لـ قػاؿ:ألٌفاهللكعػدؾإحػدلالطٌػائفتيفكقػدأنجػز،مشدكد:الينبغيلؾيارسكؿاهلل،قاؿ:ك
المفػػػظهػػػاهنػػػابالشػػػككة".(2)"كهػػػذادليػػػؿعمػػػىإيمػػػافعٌبػػػاسكعقمػػػهكفطنتػػػهقبػػػؿظهػػػكرإسػػػبلمه

،فمفػػظالشػػككةمسػػتعار،كحقيقتػػهكمػػاأشػػاراإلمػػاـعبػػد(3)"مسػػتعار،كهػػكأبمػػغ،كحقيقتػػهالسػػبلح
كالحػػػدةكالػػػكخزبينهمػػػا،كهػػػكاسػػػـجامػػػدغيػػػرمشػػػتؽالقػػػاهرالجرجػػػانيالسػػػبلح،بجػػػامعالشػػػدة

كنايػةعػفاستئصػالهـبػالهبلؾ. اٍلكػاًفًريفى يىٍقطىعىدابًػرى الشػككةأصػمهاالكاحػدةفاالستعارةأصمية،كى
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،تػؤذممفالشكؾكهكمايخرجفيبعضالنباتمفأعكاددقيقةتككفمحددةاألطراؼكاإلبر
ذاعمقتبثكبأمسكته،كشاعاستعارةالشككةلمبأسفإذانزغتجمداإلنسافأدمتهأكآ ،لمته،كا 
.يقاؿ:فبلفذكشككة،أمذكبأس

ا ٮِبَ}:كفيقكلهأيضن ٌُ ْ٘ َِال٧َْ ًْ يِْ٭٥ََْغ
َ٤ َٔ ٧َْخَ َٕ نْ

َ
ِي٨ََخ اَطَاَّلٍّ اَطَال٧ُْْكَذِٞي٥َ،َِِصَ َ ا٬ِْؽ٩َةَالّاِ

ههة٣ّنِيََ ٌٍّ ٤َههيِْ٭٥ََْواَلَال {أم:أرشػػدنا"اـ:يقػػكؿاإلمػػ[7َ-6َ:ا٣ٛةحتههح]َ{َٔ ـى ػػراطىاٍلميٍسػػتىًقي }ًاٍهػػًدنىاالصّْ
الطريػػػؽالكاضػػػحالػػػذمالينثنػػػيكاليضػػػطرب،كيؤٌديػػػؾإلػػػىمقصػػػدؾ.كهػػػكشػػػريعةنػػػكح،كممٌػػػة

ففػيهػذ اآليػةالكريمػة،اسػتعيرلفػظ)الصػراطالمسػتقيـ(،(1)"إبراهيـ،كعمكمهماعميهمػاالٌسػبلـ
فػاهللسػبحانهال–حاليػة-همايكصؿإلىالمطمكب،كالقرينةلمديفالحؽلتشابههافيأفكبلنمن

يهػػػدمإلػػػىالطريػػػؽالحسػػػيالكاضػػػحإنمػػػاالمػػػرادالهدايػػػةإلػػػىالػػػديفالحػػػؽشػػػريعةاألنبيػػػاءعمػػػى
جراءاالستعارةيككفعمىهػذ الصػكرةتشػبيهنابالػديفالحػؽأكبػالطريؽالمسػتقيـ،أك التشبيه،كا 

حشريعةاألنبياء،كهكجامعالهدايةثػـاسػتعيرالمشػبهبػهلممشػبهكماقاؿاإلماـالطريؽالكاض
عمػػىطريقػػةاالسػػتعارةالتصػػريحيةاألصػػمية،كسػػميتتصػػريحيةألفالمشػػبهبػػهمصػػرحبػػهفػػي
الكػػػبلـكسػػػميتأصػػػميةألفاالسػػػتعارةفػػػياسػػػـجامػػػد،كالقرينػػػةحاليػػػةإذاالمػػػرادتصػػػكيرالػػػديف

الكاضحبالطريؽ.
َوَْٝؽ١َ٦ََُؿوا١ْ٦َََؿ٥ْ٬َُ}َ:الحػؽسػبحانهقكؿتفسيرفيالقاهرالجرجانياإلماـعبديكضح

َجةُلَ وَل٦َِ٪٫َُْاْْلِ ١ْ٦ََِؿ٥ْ٬َُُِإَوْنَََكَن١ْ٦ََؿ٣َ٥ْ٬ََُُِتُ ِٔ٪َْؽَاللٍّ {أراد[46َ:إثؿا٬ي٥]َ{َو ًمٍنهياٍلًجباؿي كؿى :"}ًلتىزي
كالمعنػػى:كمػػاكػػاف،(2)كقكاعػػدالػػديف"المعػػانيالعاٌمػػةالمسػػتفخمةالعظيمػػةمػػفالشػػرائع،كالسػػنف،

 مكرهـلتزكؿمنهالجباؿ،كاسػتعارالجبػاؿلمػايػأتيبػهالرسػكؿالكػريـ،"كلػكأزاؿمكػرهـالجبىػاؿى
اإلسػػبلـكمػػاأتػػىبػػهالنبػػيصػػمىاهللعميػػهكسػػمـ" لمػػازاؿأٍمػػري
.أككمػػاقػػاؿاإلمػػاـمػػكجزنا(3)

الشػػرائع،كالسػػنف،كقكاعػػدالػػديف،كاالسػػتعارةفػػياآليػػةالمعػػانيالعاٌمػػةالمسػػتفخمةالعظيمػػةمػػف
الحػػػؽنفػػػى.اسػػػـجامػػػدالمسػػػتعاربػػػه،أصػػػميةألفمصػػػرحالكريمػػػةتصػػػريحية،ألفالمشػػػبهبػػػه

أفتػػػزكؿلمكػػػرهـالجبػػػاؿ،كالجبػػػاؿكنايػػػةعػػػفالقػػػرآف،كالتقػػػدير:كمػػػاكػػػافمكػػػرقػػػريشسػػػبحانه
،بػػؿفعمهػػـذلػػؾاليضػػرالقػػرآف،كاليزيمػػهمػػفككفػػرهـليػػزكؿمنػػهالقػػرآفإذاأنكػػرك ،ككفػػركابػػه

القيامة .قمكبالمؤمنيفحتىيبمغجميعاألمـالكائنةإلىيـك

                                                           
(1/102درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،(1)

(2/166)جالمصدرالسابؽ(2) 
عرابه)ج(3)  (3/168الزجاج،معانيالقرآفكا 
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  التبعية: االستعارة -2
أسػماءغيػرفػيتقػعمػاهػيالتبعيػةاالسػتعارةكهيماكافالمفظالمستعاراسمنامشتقنا،

تعتمػػػداالسػػػتعارةأفدعػػػكلعمػػػىبنػػػاءككػػػالحركؼمنهػػػاالمشػػػتقةكالصػػػفاتكاألفعػػػاؿاألجنػػػاس
يقػػػكؿالحػػػؽ،منهػػػاالمشػػػتقةكالصػػػفاتكاألفعػػػاؿامكصػػػكفنالمشػػػبهكػػػكفيعتمػػػدكالتشػػػبيهالتشػػػبيه
َ}سػبحانه: ٍُ هجُِيََوَيبُْكه ْٞ ََي ُ ًَةًََواللٍّ ةًٚة٠ََسِ َٕ ًْ

َ
َأ ٫َََُلُ َٛ ِٔ ة ٌَ ةََظَكً٪ةََػُي ًً ََْٝؿ َ ؿُِضَاللٍّ ْٞ ِيَُي ٨ْ٦َََذاَاَّلٍّ

ُٕٮنََِإَوَِل٫َِْ ْصٌؿَ}َ:كقكله[245َ:ابلٞؿة]َ{دُؿَْص
َ
َأ ََوََلُ ٫َََُلُ َٛ ِٔ ة ٌَ ةََظَكً٪ةََػُي ًً ََْٝؿ َ ؿُِضَاللٍّ ْٞ ِيَُي ٨ْ٦َََذاَاَّلٍّ

":إلػىاالسػتعارةاإلماـعبدالقاهرالجرجػانييشير[11َ:اْلؽيؽ]َ{٠َؿِي٥ٌَ ػٍفذىاالَّػًذمييٍقػًرضي }مى
ـٌاسػػتعيرلمػػاتقتطعػػهمػػفمالػػؾاهللى{يعطػػيالقػػرض،كالقػػرضفػػياألصػػؿهػػكال قطػػعبالٌنػػاب،ثػػ

ـٌاستعمؿفيتقديـالحسفكالسٌي  مثمهمفغيرعقدكالتأجيؿ،ث فتدفعهإلىأخيؾلينفقهكيغـر
إذااقتضتالجزاء،قاؿأمٌيةبفأبيالٌصمت:يمفالبسيط[

ػػاييجػػزلسػػكؼأمػػرئكػػؿُّ أم:مػػفذاالػػذمينفػػؽمالػػهفػػيسػػبيمهتعػػالى.(1)سػػيئناأك.حسػػنناقرضن
الماؿ،كأفضؿ رجاءأفيعكضه،فإفكمفيقرضه.كحسفاإلنفاؽباإلخبلصفيه،كتحرمأكـر

ػػػ افػػػيأفضػػػؿجهػػػاتاإلنفػػػاؽ.كذلػػػؾإمػػػاالجهػػػاتلػػػه.فػػػالقرضمجػػػازعػػػفحسػػػفإنفاقػػػهمخمصن
.بالتجكزفيالفعؿ،فيككفاستعارةتبعيةتصريحية

ْٕؽ٤ََُْٝ٨٦ََُِِٮُبُؾ٥ََََْٝكْخََُ ٥ٍََّ}َ:يقكؿاإلماـعبدالقاهرالجرجانيفيقكلهسبحانه ََََٟب ََذلِه
وََََْكْْلَِضةَرةَََِِٚوََ

َ
َمؽَََّأ

َ
ؿََُل٧ََةَاْْلَِضةَرة٨٦َََََِِِإَونٍَََّْٝكَٮةًََأ ضٍّ َٛ نَْ٭ةر٦ََُِ٪٫َََُْيَذ

َ
ََُٜل٧ََة٦َِ٪َْ٭ةَِإَونٍََّاْْل ٍّٞ ََػَيْؼهُؿجََُيَنٍّ

ََل٧ََة٦َِ٪َْ٭ةَِإَونٍََّال٧َْةء٦ََُِ٪٫َُْ ٍُ َََِػْنَيح٨٦َََََِِْيْ٭جِ َََُو٦َةَاللٍّ ة٢ٍََِٚاللٍّ َ٘ ِ ةَث ٤٧َُٮنََََع٧ٍّ ْٕ {قىسىتٍ}:"[74َ:ابلٞؿة]َ{َت
المغشكش،الٌردمٌكهكشقٌي،كزفعمىقسيٌدرهـ:يقاؿ،مذمكمةصبلبةكهيكصمبت،جفت
فىًهػػػيى}عاميػػػؿإحيػػػاءبعػػػد:أم{ذًلػػػؾىبىٍعػػػدًًمػػػفٍ}المحضػػػة،الفٌضػػػةمػػػفصػػػبلبةأشػػػدٌألٌنػػػهكذلػػػؾ

{ثػػـقسػػػتقمػػػكبكـ}االسػػتعارةمكنيػػػةتبعيػػػةفػػيقكلػػػهتعػػػالى:،ف(2)الحجػػػارة"مثػػػؿ:أم{كىاٍلًحجػػارىةً
تشػػػبيهالحػػػاؿالقمػػػكبفػػػيعػػػدـاالعتبػػػاركاالتعػػػاظبمػػػاهػػػكماثػػػؿأمامهػػػا،نػػػاطؽبمسػػػافالحػػػاؿ،

َ}ََ.بالحجارةالنابيةالتيمفخصائصهاالقسكةكالصػبلبة ََٚهِوَ َٟ ِؽََذلِه ْٕ َََٝكْخ٤َُُٝٮُبُؾ٨ْ٦َِ٥ََْب ٍّ٥ ُ

                                                           
(1/239عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)

(1/181)جالمصدرالسابؽ(2) 

 بطّيبــــــــــــــــةٍ  مطــــــــــــــــّن خبيثــــــــــــــــاتٍ خْ ال تَ 
 

ـــــــواخْ   ـــــــ عْ َم ـــــــجُ مِ  كَ ثياَب ـــــــ نيـــــــا وان  اعرياَن
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ََْٝكهَٮةًَ َمؽَّ
َ
ْوَأ
َ
كمهػابمعنػىكاحػد،كذلػؾإذاجفػايقػاؿ:قسػاكعسػاكعتػا[74:ابلٞهؿة]َ{ََكْْلَِضةَرةَِأ

ػػميب. فهػػيكمعنػػىاآليػػة:غمظػػتقمػػكبكـمثػػؿغمػػظالحجػػارةفػػيعػػدـالتػػأثرباآليػػاتكغمػػظكصى
ػػا:حػػاؿقمػػكبهـفػػيعػػدـتأثرهػػامػػفاآليػػاتبحػػاؿالحجػػارة.شػػبهحيػػثاسػػتعارةتبعيػػة كيقػػكؿأيضن

عمػى" ٍشيىًةالمًَّه{أم:مفسببخشيةاهلل،كهذايدؿُّ لممعػانيمػفاإلرادة}ًمٍفخى محػؿّّ أفالجػكهرى
كالتميزكالخشيةكالنطؽكاأللـكالمذةإفأكجدىاهلليفيه،سكاءكانتفيهالحيػاةكالقػدرةأكلػـتكػف،
كألنػػػهالتعمُّػػػؽىلهػػػذ المعػػػانيبالحيػػػاةكالقػػػدرةكػػػالظهكركالخفػػػاءكالقيػػػاـكالبقػػػاءبخػػػبلؼالكسػػػب

افبالحيا تىهيكذبكلىػهيكتعػرّْمالحيػكافكاالختيارألنهمامختصَّ ة.ألنػانشػاهدالجمػادىكاهتػزازى كنضػارى
.(1)"عفهذ المعانيكمهاأكبعضها

 .، وعدِم اتصالياالمالئماتاالستعارة باعتبار ما يتأصل بيا من 
أكلػهي،المسػتعارمبلئػـذكػرباعتبػارأكمنػه،المسػتعارًمبلئػـًذكػرباعتباراالستعارةيتنقسـ
ـيبمااقترانهاعدـباعتبار .كمطمىقةهكمجٌردةه،مرىشحةه،:أقساـوثبلثةإلىأحدهما،يبلئ

 االستعارة المرشحة: -1
ََٟ}َ:كهيالتييذكرمعهامايبلئـالمشبهبهفػيمثػؿقكلػهسػبحانه ِ و٣َه

ُ
ِيه٨َََأ ُواَاَّلٍّ َاْمهَرَ

اَل٣َحََ ٌٍّ فػياآليػةالكريمػةاسػتعار[16َ:ابلٞؿة]َ{ُمْ٭َذِؽي٨َََََك٩ُٮاََو٦َةََِتَةَرُتُ٭٥َََْربَِعْخَََػ٧َةَثِةلُْ٭َؽىَال
.الشػػراءلبلختيػػاركاالسػػتبداؿ،ثػػـذكػػرالػػربحكالتجػػارةكهمػػايبلئمػػافالمشػػبهبػػه)المسػػتعارمنػػه(

٤َيُْؾ٥َْبِلَةًقةَيَُٮارِيََقْٮآدُِؾ٥ََْورِيًنةَوََ}يقػكؿالحػؽسػبحانه: َٔ نْلَةَ ـَ ْ٩
َ
َٮىَيَةَثَِ َآَدَمََْٝؽَخ ْٞ بِلَةُسَاِلٍّ

ُؿونََ ٍّ٠ ٤ٍُّ٭ه٥َْيَهؾٍّ َٕ َ٣َِ ٦َِه٨َْآيَهةِتَاللٍّ َٟ ََذلِه ٌ ًْ ََػ َٟ ِ هؿا ]َ{َذل اإلمػاـعبػدالقػاهريكضػح[26َ:أْل
التٍَّقػػكل{الػػريش ألٌفاإلنسػػافيتعفٌػػؼبػػهليحسػػب"الجرجػػانيفػػيتفسػػير اآليػػةالكريمػػة: ًلبػػاسي }كى

الٌسكأة،كقيؿ:ثيابالٌتكاضعكالٌصكؼكالفرك،كقيؿ:ا،كقيؿ:مايسترمكاضعالٌشهكةسكلغنيِّ
،فالزينػػة(2)"الحيػاءالػذمهػكمػفالفطػػرة،كعػفابػفعٌبػاسالعمػؿالٌصػػالح،كعنػهالٌسػمتالحسػف

فيمايبعدمػفالػذنبكيقػربمػفاهلل،كلمػاذكػرالمبػاسااستعارةمفريشالطائر،محببنكالجماؿ
الحسػػػي،كقسػػػمهعمػػػىسػػػاتركمػػػزيف،أتبعػػػهالمعنػػػكمفعمػػػـأفسػػػاترالعػػػكراتحسػػػيكمعنػػػكم،
فالحسيلباسالثياب،كالمعنكمالتحميبمايبعثعمىالمناب ثـزادفيتعظيـالمعنكمبقكله:

                                                           
(1/209جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)(1)
(1/647عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
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،ففػػياآليػػةالكريمػػةاسػػتعارةمكنيػػة(1)الثيػػاب}ذلػػؾخيػػر{أمكلبػػاسالتقػػكلهػػكخيػػرمػػفلبػػاس
تخيميةكترشيحية:كمثمهاكثيرالكقكعفيكبلـالشعراء،كمنه:

مػؿالعمػـكالمعرفػةكالسػخاكة،كسػائر األخػبلؽالحميػدة،أككمػاقػاؿاإلمػاـكالمرادأٌفاهللألبسهحي
ذااعتبرناهػااسػتعارةمرشػػحةأك الحيػاءالػذمهػكمػفالفطػرةكالعمػػؿالصػالحكالسػمتالحسػف،كا 

ففػياآليػةالكريمػةاسػتعارالمبػاسالحسػي،ترشيحية،فهيالتييذكرفيهامػايناسػبالمشػبهبػه
خيركعمـةالتقكلكماتعنيهمفخمؽكمفزينةكجماؿلتناسبالجماؿالمعنكمالتيتحممهكمم

.كعمؿصالحكفطرةسميمة

 االستعارة المجردة: -2
َذاَؼَ٭ههة}كهػػيالتػػييػػذكرمعهػػامػػايبلئػػـالمشػػبه،كقكلػػهسػػبحانه:

َ
َََُٚأ َاْْلُههٮعََِبِلَههةَسََاللٍّ

ٮنَََََك٩ُٮاَث٧َِةََواْْلَٮِْ َ ُٕ ك)الػٌذكؽ(:إحسػاسيقػكؿاإلمػاـفػيمكضػعآخػر:"[112َ:انلع٢]َ{يَْىَ٪
،(3")طبيعتػػهبػػالمس،يسػػتعمؿفػػيالمطعػػكـكالمشػػركبحقيقػػة،كفػػيالثٌػػكابكالعقػػاباسػػتعارة إفَّ

صػػمه:الجػػكعكالطعػػاـيػػذاؽكهػػيصػػكرةأصػػؿتشػػبيهاآليػػةتضػػمنتاسػػتعارتيفاألكلػػىفػػياأل
كهيصكرةايمبسلباسنكاإلنسافذكقيةمكنيةحذؼفيهاالمشبهبهكهكالطعاـ،كالثانية:الجكع

كقػػػرفلمجػػػكعالمبػػػاساسػػتعيرحيػػػثكالخػػػكؼ،الجػػكعلبػػػاسقكلػػػهفػػيفاالسػػػتعارة.بصػػريةمكنيػػػة
بمػػامجػػردةفاالسػػتعارةفػػياآليػػةالكريمػػة،(لػػهالمسػػتعار)المشػػبهكهػػكالجػػكعيبلئػػـبمػػاالكػػبلـ

 قرنػػػػتبمػػػػايبلئػػػػـالمسػػػػتعارلػػػػه"المشػػػػبه"،كهػػػػكقكلػػػػه"فأذاقهػػػػا"فػػػػالمرادباإلذاقػػػػة:إصػػػػابةالقػػػػـك
ػٍكًؼفقػدشػبهكاالسػتعارةكابتبلؤهـبػةالـالجػكع،كهػذامبلئػـلممسػتعارلػه. ػكًعكىاٍلخى اٍلجي فػيًلبىػاسى

ةفػػيالكػػؿ،بالمبػػاسبجػػامعاإلحاطػػ–مػػفالنحافػػةكاالصػػفراركالضػػعؼ–أثػػرالجػػكعكالخػػكؼ
كاسػػتعماؿاإلذاقػػةفػػياإلصػػابةاسػػتعارةجػػرت،ةهػػيإضػػافةالمبػػاسإلػػىالجػػكعكالخػػكؼينػػكالقر

 .(4)…مجرلالحقائؽلشيكعهافيالببلدكالشدائد

                                                           
(7/379ينظر:البقاعي،نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر)ج(1)
(8/384محمكدصافي،الجدكؿفيإعرابالقرآف)جينظر:(2)
(1/419عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(2/17محييالديفالدركيش،إعرابالقرآفكبيانه/)جينظر:(4)

 قــــى    ا مـــن التُ لباًســــ لــــم يمـــبْس  إذا المـــرءُ 
 

نْ عرياًنـــــــــ بَ تقمّــــــــ   (2)اكاســـــــــيً  كــــــــانَ  ا واا
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 االستعارة  المطمقة: -3
َ}:فػػػػػػػيمثػػػػػػػؿقكلػػػػػػػهسػػػػػػػبحانه.كهيإذاماخمتممايبلئـالمشبهكالمشبهبه ََوِىَّ ُ اللٍّ

٧َةِتَإَِِلَانلَّٮرَِ
ُ٤ َّْ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََُيْؿُِصُ٭٨َ٦َِ٥َْا٣ اإلمػاـعبػدالقػاهرالجرجػاني:يبػيف[257َ:ابلٞؿة]َ{اَّلٍّ

{بػػالتكفيؽكالتأييػػددكف" ـٍ هي نيػػكا{أرادكاليػػةالػػنصكلػػذلؾخػػٌصالمػػؤمنيف،}ييٍخًرجي آمى الَّػػًذيفى ًلػػيُّ }اهلليكى
ٌنمػػػا فكػػػافممٌػػػةكاحػػػدةفػػػإٌففيػػػهاإللجػػػاءفػػػبليسػػػتحٌقكفثكابنػػػا،كا  شػػػبهالكفػػػربالظممػػػاتألٌنػػػهكا 

لئليمػػافألٌنػػهاعتقػػادكاحػػد،فأٌمػػاضػػبلالتأهػػؿالبػػدعفػػي اعتقػػاداتمختمفػػة،كجعػػؿالٌنػػكرمػػثبلن
فلـيكفركابها الذيفآمنػكايخػرجهـمػف}.كفيقكلهتعالى:(1)"اإليماففميسبإيمافكا  اهللكليُّ

هالكفػػربالظممػػاتكاإليمػػافبػػالنكرثػػـحػػذؼالمشػػبه)الكفػػركاإليمػػاف(شػػب{الظممػػاتإلػػىالنػػكر
كقيمتهػاكلـيقترفبالمستعارمايبلئـالمشبهأكالمشػبهبػه،.)الظمماتكالنكر(كذكرالمشبهبه

.تكضيحقبحالكفركحبلكةاإليماف
ِي٨ََ}:الحؽسبحانهيقكؿ ٮنَََاَّلٍّ ٌُ ُٞ َََِعْ٭ؽََََي٪ْ ْٕؽ٨٦ََََِِْاللٍّ ٮن٦َََِيَسة٫َََِِٝب ُٕ َُ ْٞ َمؿ٦ََََةََوَي

َ
ََُأ نََْث٫ََِِاللٍّ

َ
َأ

ِكُؽونَََيُٮَو٢ََ ْٛ رِْضََِػَََوُي
َ
َََٟاْْل ِ و٣َه

ُ
ون٥٬َََََُُأ ثـالمبـربالحبؿالعهدشبهفقد[27َ:ابلٞؿة]َ{اْْلَةرِسُ

الحبؿحالتيإحدلألنهالنقضكهكلكازمهأكخصائصهمفبشيءإليهكرمزبهالمشبهحذؼ
ٍهػػدىاهلًل{ينكثػػكفكصػػٌيةاهللكأمػػر ،"يبػػيفاإلمػػاـبقكلػػه:.كاإلبػػراـالػػنقضكهمػػا عى ػػكفى يىٍنقيضي }الَّػػًذيفى

كهكماأخذ اهللعمىالنبٌييفكمفاتٌبعهـأفاليكفركابالنبٌيصٌمىاهللعميهكسٌمـ،كيبٌينكانعته
َػَؾَالُل٦َِيسةَقَانلٍّبِّينِيََ}كصفته،دليمهقكله:

َ
كالميثاؽاسـلعقػدمػف{81:آل٧َٔؿان]اْليحََ{ِإَوذَْأ

{يعنػياألرحػاـ.عقكداألحكاـبالثقةكاإلحكاـ. ؿى اهلليًبًهأىٍفييكصى ماأىمىرى يىٍقطىعيكفى {}كى كفى }اٍلخاًسػري
سػبحانه:أمػافػيقكلػهالطػرفيف،مبلئػـمػفخمػتكفيهػااسػتعارةمطمقػة.(2)"المغبكنكففياآلخرة

هَغَ} ََ ةَ مفسػدةزيػادةالمػاءزيػادةشػبهحيػثَ[11َ:اْلةٝهح]َ{َال٧َْهةُءََْح٤ََْ٪هةُؽ٥َِْػَاْْلَةرَِيهحَِإ٩ٍِّةَل٧ٍَّ
المػاءارتفػاعفشػبهاإلنسػاف،صػفاتمفالطغيافكمنهما،كؿفيالحدمجاكزةبجامعبالطغياف،
 .الطرفيفألحدمبلئـييذكرىأفدكفمف،بطغيافاإلنسافعندمجاكزتهالحدككثرته







                                                           
(1/353عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/127)جالمصدرالسابؽ((2
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 وأنواعيالكناية المبحث الرابع: ا

 :مغةفي الالكناية 
أفتتكمـبالشيء،كتريدغير ،يقاؿ:كنيتبكػذاعػفكػذاإذاتركػتالتصػريحبػه،فبابػه:
كنىيكنيكرمىيرمي،كقدكرد:كنايكنكاكدعايدعك،كهػيمػفكنيػتالشػيءأكنيػه،إذاسػتر

كهكالسػتر،كتعريػؼالكنايػةمػأخكذمػفاشػتقاقها،(الكف)بغير ،كقيؿ:كنانة،بنكنيفألنهامف
نمػاأجػرمهػذااالسػـعمػىهػذاالنػكعمػف كاشتقاقهامفالستر،كيقاؿكنيتالشػيءإذاسػترته،كا 

.(1)الكبلـألنهيسترمعنىكيظهرغير ،كلذلؾسميتكناية

 :في االصطالح الكناية
فالكنايػةشػكؿيتضحمفهذاالمعنىالمغكممعناهافياصطبلحأهػؿالببلغػةكالبيػاف،

مػػفأشػػكاؿالتعبيػػربػػالتمميحيجػػكزأفيجمػػعبػػيفالحقيقػػةكالمجػػاز،فالكنايػػةكػػؿلفػػظدؿعمػػى
معنىيجكزحممهعمىجانبيالحقيقةكالمجػاز،كيكػكفالمقصػكدالمعنػىالمجػازمكاليمتنػعأف

الحقيقػي،فالكنايػةإذاتتعمػؽبالمعػانيكليسػتباأللفػاظفػبليكنػىبػالمفظعػفالمفػظ،يفهـالمعنى
نمايكنىبالمعنىعفالمعنى،كمفعادةالقرآفالكريـالتعبيربالكنايةعفمعػافبألفػاظتميػؿ كا 
رإلىاإلشارةكالتمميحالختياراألسمكباألفضؿكالتعبيراأللطؼ،كمفهناتنبعجمالياتالتعبي

بالكناية إذالبدأفيككففيكؿنكعمفالتعبيػرالبيػانيجانبنػامػفالجمػاؿيكمػفحيننػاكيتجمػى
كيجػد أحيانناحسبالسياؽكالنكعالبيػاني،كالتصػكيربأسػمكبالكنايػة،يحػسالسػامعمعػهجمػاالن

محسكسػةلمتعبيرمااليجد لمتعبيرالصػريح كذلػؾألفالكنايػةتعػرضالمعنػىمصػكرنابصػكرة
ا. جػػكازمػػعمعنػػا الـزبػػهأريػػدلفػػظه":الكنايػػةتعريػػؼفػػيالبيػػانيكفكقػػاؿفيػػزدادتعريفنػػاككضػػكحن

بػػهلمٌداللػػةالتخاطػػباصػػطبلحفػػيلػػهكًضػػعفيمػػاالمسػػتعمؿالٌمفػػظالكنايػػةهػػي،(2)"معنػػا إرادة
بكجػهوالمبلبسػةمػفبينهمػالماإليه،عادةنبهييشارأكله،مصاحبوأكله،الزـوآخرمعنىنعمى
ككالكنايػة"حمائمػه:أم:السػيؼنجػاد"السػيؼنجػادًبطػكؿالقامػةطػكؿعفكالكناية.الكجك مف
العػربكػافالتػيالمنخفضػةاألرض:الغػائط:"الغػائطمػفبالمجيءالطبيعٌيةالحاجةقضاءعف

فػالمتكمـيتػرؾالمفػظالمكضػكعلممعنػىالػذميريػدالتحػدثعنػه،.فيهػاالطبيعيػةحاجتهـيقضكف

                                                           
(كزيفالػديفمحمػدالػرازم،مختػارالصػحاح،1713المحيط،)كني()صينظر:الفيركزآبادم،القامكس(1) 
(3/154(أحمدمطمكب،معجـالمصطمحاتالببلغيةكتطكرها)ج58)ص
الحقيقة.إلرادةمعاندةقرينةممزـكالمجازألف،(2/127ينظر:الميداني،الببلغةالعربية)ج(2)
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كالقػرآفالكػريـ،كيمجأإلىلفظآخرمكضكعلمعنىآخرتابعلممعنىالذميريد ،فيعبػربػهعنػه
إذيستخدـالكناية،فإنهيرسـبهامكقفنا،أكيجسػـمعنػىعمػىعادتػهفػيالتصػكيركهػكقبػؿأف

اإنسػػانية،انكشػػفتحالهػػا،كمػػاتخبئػػهمػػفأسػػرار،أمػػاكرنفسنػػيصػػكرمعنػػىأكفكػػر ،فانػػهيصػػ
الكنايةفيالقرآففإنها:"فكؽطاقةبنياإلنساف،لمافيهامفركعةالتعبير،كجماؿالتصػكير،

.كألسػمكب(1)كألكافاألدبكالتهذيب،مااليستقؿبهبياف،كاليدركهإالمفتذكؽحبلكةالقرآف"
الػػذميميػػز عػػفغيػػر مػػفأسػػاليبالبيػػاف،فالكنايػػةتعطػػيالمعنػػىمصػػحكبناالكنايػػةأثػػر الخػػاص

بالدليؿكالبرهاففيككفذلؾتثبيتنافيالػذهفكتأكيػدنا ألفذكػرالشػيءكمعػهدليمػهكبرهانػهأكقػع
فيالنفسكأعمؽفيالفؤادمفأفتتركهمفغيربرهافكتكمفببلغةالكنايةفيككنهػاتعطيػؾ

بةبػػدليمها،كتػػذكرالقضػػية،كفػػيطياتهػػابرهانهػػاالشػػاهدعميهػػا،فتمتػػازباإلقنػػاعالحقيقػػةمصػػحك
ا .(2)كاإلمتاع،كمتىماجاءالمعنىمصحكبنابدليمهكافأشدأثرناكتأثيرنا،كأقكلإقناعن

جػانبيعمػىحممػهيجػكزمعنػىعمػىدلػتلفظػةكػؿأنهػاهػكلهػاالجامعالكنايةحدإف
قكلػػػهعنػػػد فمثالهػػػاالتعريػػػؼلهػػػذاكطبقنػػػاكالمجػػػازالحقيقػػػةبػػػيفجػػػامعبكصػػػؼكالمجػػػازالحقيقػػػة
ِِخ٬ََََؾاَإِنٍََّ}:تعالى

َ
ٌََََٓلََُأ ُٕٮنَََتِْك َْٕضحًَََوتِْك َْٕضحٌَََوِىََََن ةَلَََواِظَؽةٌَََن َٞ ْؽ٤ِْٛ٪ِيَ٭ةََػ

َ
ِنََأ ٍـّ َٔ ةِبََِػَََو َُ َ{َاْْلِ

.التأنيثهككالمجازمالحقيقيالمعنىبيفالجامعكالكصؼالنساء،عفبذلؾفكنى[23َ:ص]
هػذ كقيػؿكاحػد،كػبشكلػياكبشنػكتسعكفتسعلهأخيهذاإفالمكضعهذافيلقيؿذلؾكلكال
.(3)النساءعفكناية

كصػػفتطبعػهي،لطػؼمػفإالإليهػايصػؿالكغايػػةالببلغػة،مظػاهرمػفمظهػرالكنايػة
ػكرفػيأنهػا(ببلغتهػافػيكالسػر)قريحتيه، كالقضػيةبػدليمها،مصػحكبةالحقيقػة،تعطيػؾكثيػرةصي

المديح:فيالبحترمكقكؿبرهانها،طٌيهاكفي

برهػافالحقيقػةفػيهػكالػذماألبصػاربغػضإيػا ،كهيبػتهـلمممػدكح،النػاسإكبارعفكنىفإنه
ببلغةأسبابكمفكالنسبة،الصفةعفالكناياتفيجميةلناهذ كتظهركاإلجبلؿ،الهيبةعمى

فػػإفالفنػػكف،خاصػػةهػػذ أفشػػؾكالالمحسكسػػاتصػػكرةفػػيالمعػػانيلػػؾتضػػعأنهػػاالكنايػػات
                                                           

(87محمكدالسيدشيخكف،األسمكبالكنائيفيالقرآفالكريـ)ص(1)
(45-44ينظر:الثعالبي،الكنايةكالتعريض،تحقيؽعائشةحسيففريد)ص(2)
(220عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبياف)صينظر:(3)

ــون ــَمــ حيــثُ  مــن المحــظِ  فضــلَ  يغضث  دا ا َب
 

 ُمحبأــــب الصــــدورِ  فــــي مييــــبٍ  عــــن يــــملَ  
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عنػهالتعبيػرعػفتعجػزكنتماترلكجعمؾبهرؾلميأس،أكلؤلمؿصكرةلؾرسـإذاالمصكر
ا ػػػاكاضػػػحن عػػػفالكنايػػػةفػػػيالشػػػر()كرسػػػكؿالكػػػـرعػػػفالكنايػػػةفػػػيالرمػػػاد()كثيػػػرفمثػػػؿمممكسن
الحقيقػةجػانبيعمػىحممػهيجػكزمعنػىعمػىدلػتلفظػةكػؿ:بأنهػاكذهبابفاألثيػر،(1)المزاح

سػترته،إذاالشيء كنيت:يقاؿالستر،مفمشتقةفالكنايةالحقيقة،بيفجامعبكصؼكالمجاز،
كعمػىالسػاترعمػىدالػةفتكػكفبالحقيقػة المجػازفيهػايسػترالتػياأللفػاظفػيالحكػـهذاكأجرم

يشػػتمؿالمجػػازأسػػمكبأفَّفػػيالكنايػػةأسػػمكبعػػفالمجػػازأسػػمكبكيختمػػؼ.(2)معػػا،المسػػتكر
إرادةتمنػػعالفإنهػػاالكنايػػةأسػػمكبفػػيالقرينػػةأمػػااألصػػمي،المعنػػىإرادةمػػفتمنػػعقرينػػةعمػػى

.األصميالمعنى

    الكناية:أنواع   

  :صفة عن كنايةال  -1
بػػذكرالصػػفةكنايػػةكتعػػرؼ.لسػػر كتمانػػهشػػدةعػػفتكنػػى(الهػػكؿأبػػيربيػػبهػػك)تقػػكؿكمػػا

كػػافمػػاهػػي(صػػفة)بهػػايطمػػبالتػػيالكنايػػة.الكػػبلـسػػياؽمػػفممحكظنػػاأكممفكظنػػا:المكصػػكؼ
مػػاكهػيقريبػةنكعػاف:كنايػػةكهػيالكػبلـفػػيمػذككرلمكصػكؼمبلزمػةصػػفةفيهػاعنػهالمكنػى
-إليػهالمنتقػؿكالمعنػىعنػه،المنتقؿالمعنىبيفكاسطةبغيرالمطمكبإلىفيهااالنتقاؿيككف
االنتقػاؿيكػكفبعيػدةالنجاد(،ككنايػةطكيؿالعمادصخر)رفيعأخيهارثاءفيالخنساءقكؿنحك
فػيقػكؿفالمضػياؼ.عػفكنايػةالرمػادكثيػرفػبلفنحػكبكسائط،أكبكاسطة،المطمكبإلىفيها

سػبحانه: َ}الحػؽ ٍَ ِظي
ُ
َََِوأ ْوَجطَََثَِس٧َؿِه

َ
٤ُِّتَََٚأ َٞ ي٫ََُِْي ٍّٛ ٠َََ ٦ََََٜةَََعَ َٛ نْ

َ
َََػةوَِيهحٌَََوِهَََػِيَ٭هةَخ ُؿوِمهَ٭ةَََعَ َُٔ

ههٮُلَ ُٞ َْشِكََْلَهه٥َََِْلْتَههِ ََيَههةََوَي
ُ
ََأ َظههًؽاَثِههَؿّبِ

َ
يبػػيفاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػاني[24َ:ال١٭ههٙ]َ{أ

،(3)التعٌجػب"غايػةعػفعبػارةالكجػهصػؾٌأفكمػاالتأٌسػؼ،غايػةعػفعبػارة{كىفٍَّيهًييقىمّْبي}مكجزنا:"
فتقميػػبالكفػػيفكنايػػةعػػفالنػػدـالمؤكػػدةبالػػدليؿكالبرهػػاففتقميػػبالكفػػيفيحمػػؿفػػيمعنػػا الكنايػػة

كنػىكمػالػبطف،ظهػرناكفيػهيقمػبالنػادـألفكالتحسػر النػدـعػفكناية:الكفيفكتقميبكدليمها،
،يعبراإلماـعبدالقاهرالجرجانيعفالكنايةبقكلػه(4)اليد"فيكالسقكطالكؼبعضذلؾعف

كغايػةاألسػؼكالتحسرالندـبيفكالعبلقةكفيه،اإلنسافبتقميبكالحسرةالندـغايةاألسؼكهك

                                                           
(293الهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صينظر:(1)

(183-2/181ابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)جينظر:(2) 
(2/248عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

(2/724الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(4) 
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عمػىعػضنػدـإذافإنػهكطباعػه،اإلنسػافإلػىيرجػعتػبلـزالكفػيفتقميػبأكاليػديفعضكبيف
الكجػهحمػرةطباعػهمػفأفكمػافػاتمتأسػفناغايػةاألسػؼ،مػاعمػىمتحسػرناكفيػه قمَّبأكيديه
الغضػػبكصػػؾالكجػػهعنػػدالتعجػػبكمػػاأشػػاراإلمػػاـ،كمثمػػهقكلػػهعنػػدكتقضػػيبهالخجػػؿعنػػد

ػا: وا}أيضن يِْؽَيُ٭٥ََََْٚؿدَّ
َ
َْٚٮا٬ِِ٭٥ََِْػََخ

َ
التعجػبمعنػى:كيحتمػؿغيظنػا،أنػاممهـعٌضػكا [9َ:إثؿا٬ي٥]َ{أ

ههٮاََػ٤َههْٮاَِإَوَذا}كمثمػػهقكلػػهسػػبحانه:(1)الكجػػه"كصػػؾٌالعاٌمػػة،فػػيالعػػادةبػػهجػػرتمػػاعمػػى ٌَّ ََٔ
٤َيُْؾ٥َُ ٩َةِم٢ََََٔ

َ
٨٦َََََِاْْل ِِ يْ َ٘ ُؾ٥ََُْمٮدُٮا٢َََُْٝا٣ْ ِْ يْ َ٘ ِ َََإِنٍََّث ٤ِي٥ٌََاللٍّ ُؽورََِثَِؾاتَََِٔ [111َ:٧ٔؿانَآل]َ{الىَّ

يجػػدكالػػـحيػػث،كأسػػفناحسػػرةالغػػيظمػػفأنػػاممهـعضػػكاأىنفسػػهـ،إلػػىكخمصػػكافػػارقككـ،إذا:"أم
،مػػػنكـكالنيػػػؿالتشػػػفيإلػػػى ،"كعػػػض(2)الغػػػيظشػػػدةعػػػفكنايػػػةاآليػػػة،فػػػياألىنامػػػؿكعػػػضسػػػبيبلن

فعػؿمػاعمػىالنػادـالمغتػاظعػفالتعبيػرعمػىالعػربعػادةجػرتكقػد.صػفةعػفكنايةاألنامؿ
.(3)التعبير"بهذاأشعارهـطفحتكقدكالبناف،األنامؿبعٌض

 الكناية عن موصوف: -2
كمػػايقػػاؿ.بػػاريسعػػفتكنػػى(النػػكرمدينػػة)كالمصػػرييف،عػػفتكنػػى(النيػػؿأبنػػاء)تقػػكؿكمػػا

َ٭ةيَة}كفيقكلهسبحانه: يَّ
َ
ٮاَانلٍّةُسََخ ُٞ ِيََربٍُّؾ٥ََُاتٍّ ُؾ٥ََْاَّلٍّ َٞ ٍف٨٦َََََِْػ٤َ ْٛ ََََٜواِظَؽةٍَََن ََزوَْصَ٭ة٦َِ٪َْ٭ةَوََػ٤َ

ًًاَرَِصةاًل٦ََِ٪ُْ٭٧َةََوَبرٍَّ ٮاََونَِكةء٠ًَََسِ ُٞ ََََواتٍّ ِيَاللٍّ رَْظةمَََث٫ََِِتََكةَءلُٮنَََاَّلٍّ
َ
َََإِنٍَََّواْْل ٤َيُْؾ٥ََََْكنَََاللٍّ َ{َرؼِيًجةََٔ

النىٍفًسالكىاًحدىةًكمثمهااآلياتالكريمةالتيتعبرَ[1َ:ا٣جكةء] ـى ًفآدى ِيََو٬ُٮََ}:ًكنىايىةيعى ُؽ٥ََْاَّلٍّ
َ
نَْنأ

َ
َخ

ٍف٨٦َََِْ ْٛ ؿٌَََّواِظَؽةٍَََن َٞ ٤َْ٪ةََٝؽَََْوُمْكَذٮَْدعٌَََػ٧ُْكَذ هْٮمٍََاْْليَةتَََِٚىٍّ َٞ ُ٭هٮن٣َََِ َٞ ْٛ ،كقكلػه[98َ:اْل٩ٕهةم]َ{َي
ِي٬َُٮََ}تعالى: ُؾ٥ََْاَّلٍّ َٞ ٍف٨٦َََََِْػ٤َ ْٛ ٢ََََواِظَؽةٍَََن َٕ ةَإَِِلَْ٭ة٣َِحَْكُؾ٨ََََزوَْصَ٭ة٦َِ٪َْ٭ةَوََص ة٬َة٧َ٤ٍََّٚ نٍّ َ٘ ََْح٤ََْخَََت
ةََْحاًْلَ ًٛ ةَث٫َََِِػ٧َؿٍّتَََْػِٛي ٤َْخ٧َ٤ٍَََّٚ َٞ ْ 

َ
َٮاَخ َٔ ََََد هة٠ِؿِي٦َََِ٨ه٨َََنَل١َُهٮَن٨ٍَََّوهةِْلًةَآدَحَْذَ٪ة٣ََه٨َََِْربٍُّ٭٧َةَاللٍّ َ{النٍّ

ؿا ] ُؾ٥َْ}،كقكلهسبحانه:[189َ:أْل َٞ ٍفَن٨٦ََََََِْػ٤َ ٢َََُ ٥ٍَََّواِظَؽةٍََْٛ َٕ َلَََزوَْصَ٭ة٦َِ٪َْ٭ةََص ـَ ْ٩
َ
٣ََُؾ٥َََْوخ

ةم٨٦ََََِِ َٕ نْ
َ
ْزَواٍجَََ ٧َةنَِيحَََاْْل

َ
ُؾ٥ََْأ ُٞ ٮنََِِػََََي٤ُْ ُُ َ٭ةدُِؾ٥ََُْب مٍّ

ُ
ةَأ ًٞ ْٕهؽ٨٦َََََِِْػ٤ْ ٍَََٜب ٧َُ٤هةٍتََِػَََػ٤ْه َزَهاَلٍثََُّ

َََُذ٣ُِؾ٥َُ ََََُٟلَََُربَُّؾ٥ََْاللٍّ ََإََِلَََاَلََال٤٧ُْْ ٬ََُٮَََإاِلٍّ نٍّ
َ
ُٚٮنََََٚد ،ينبهاإلماـإلىذلؾبقكلػه:[6َ:الـمؿ]َ{دُْاَ

                                                           
(2/159عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(2/645مجمعالبحكث،التفسيرالكسيط)ج(2)
(2/41محيالديفدركيش،إعرابالقرآفكبيانه)ج(3)
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مىقىكيػػـٍ:}قكلػػه"ظػػاهر ربكػػـاتقػػكاالنػػاسأيهػػايػػا"،(1)الٌسػػبلـ"عميػػهآدـأٌنػػهينبػػ {كاًحػػدىةونىٍفػػسوًمػػفٍخى
.(2)عميهكسمـ"اهللصمىآدـيعني،"كاحدةنفسمفخمقكـالذم

ِي٨ََ}َ:أمافيقكؿالحؽسبحانه ٮنََََّلٍّ ٌُ ُٞ َََِعْ٭ؽََََي٪ْ ْٕؽ٨٦ََََِِْاللٍّ ُٕٮن٦َََِيَسة٫َََِِٝب َُ ْٞ َمؿ٦ََََةََوَي
َ
ََُأ َاللٍّ

نََْث٫َِِ
َ
ِكُؽونَََيُٮَو٢َََأ ْٛ رِْضََِػَََوُي

َ
َََٟاْْل ِ و٣َه

ُ
ون٥٬َََََُُأ يىٍقطىعيػكفى}يػذكراإلمػاـ:"َ[27َ:ابلٞؿة]َ{اْْلَةرِسُ كى

ؿىأىفًٍبهًاهلليأىمىرىما ؿبأفاهللأمرىالذم،كيقطعكف(3)ـ"األرحايعني{ييكصى فيالتيكالهاء.ييكصى
،"يكصػؿأفبػهاهللأمػرمػاكيقطعػكف":قكلػهتأكيػؿكفػي،"يكصػؿأف"ذكػرعػفكنايػةهي،"به"

كاإلحسػافالبػرتػرؾبهكيريدالقطع،مففعيمةكهيكالصد،الهجراف:فالقطيعة،"(4")الٌرحـكأنه
بينػػػتكمػػػاكاجبػػػةالػػػرحـصػػػمةأفشػػػؾ،فػػػبل(5)الػػػرحـ"صػػػمةضػػػدكهػػػيكاألقػػػارب،األهػػػؿإلػػػى

سػعد،بػفرشػديفحػدثناسػعيد،بػفقتيبػة"حػدثنا:ذلػؾكمنهػافػيالػكاردةالكثيرةالنبكيةاألحاديث
أحػبمػف:"قػاؿكسػمـعميػهاهللصػمىالنبػيأف:مالػؾبػفأنػسعػفشػهاب،ابػفعفقرة،عف
عػػػفكنايػػػةالػػػرحـ،فصػػػمة(6)"رحمػػػهفميصػػػؿأثػػػر ،فػػػيلػػػهكينسػػػأرزقػػػه،فػػػيعميػػػهاهلليكسػػػعأف

ألحكالهـ،كالرعايةبهـكالرفؽعميهـكالتعطؼكاألصهارالنسبذكممفاألقربيفإلىاإلحساف
القرابػػةعبلقػػةمػػفكبيػػنهـبينػػهمػػاكصػػؿقػػدإلػػيهـباإلحسػػاففكأنػػهكمػػه،ذلػػؾضػػدالػػرحـكقطػػع

يىٍقطىعيػكفى}كالصهربمكدةاالتصػاؿكالتكاصػؿفكمػاذكػراإلمػاـمػكجزنابقكلػه: ػرىمػاكى أىفٍبًػهًاهلليأىمى
ؿى األرحاـ.يعني{ييكصى

 الكناية عن نسبة:  -3
صػراحةالنسػبةتمؾيذكرالثـمكصكؼإلىصفةنسبهبهيرادتعبيركؿفيتتحقؽكهي

كبالصػػفةبالمكصػكؼفيهػاصػرحمػػا،أمالصػمةكثيػؽبالمكصػكؼلػهمػػاإلػىالصػفةتنسػببػؿ
كمػف،إليػهنسػبتهاتسػتمـزأخػرلنسػبةمكانهايذكربؿالمكصكؼ،إلىالصفةبنسبةيصرحكلـ

المجػػدنسػػبةأرادكابيرديػػه،بػػيفكالكػػـرثكبيػػهبػػيفالمجػػد:المػػدحمقػػاـفػػيقػػكلهـنسػػبةعػػفالكنايػة

                                                           
(1/715عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(7/514الطبرم،تفسيرجامعالبيافتشاكر)ج(2)
(1/127القرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسير(3)

(1/415الطبرم،تفسيرجامعالبيافتشاكر)ج(4) 
(8/280ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(5)
(،حػػػػديثصػػػػحيح،كهػػػػذاإسػػػػنادضػػػػعيؼ21/209/13585مسػػػػندأحمػػػػدطالرسػػػػالة)جينظػػػػرالحػػػػديث:(6)

(4/1982/20/2557ج(،كمسمـ)3/56/2067جكأخرجهالبخارم)
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ركائػعكمػف،يديػهبػيفكالكػـرثكبيػهبػيفالمجػدجعػؿإلػىبػذلؾالتصػريحعػففعدلكاإليه،كالكـر
:عهد فيإليهارحؿقدككافمصرأميرالخصيبيمدحنكاسأبيقكؿالكنايةهذ 

بنسػبةيصػرحلػـكلكنػهالمجد،كهيبالصفةكصرحالخصيبكهكبالمكصكؼصرححيث
نمػػاإليػػهالمجػػد فيػػهيصػػيرالػػذمالمكػػاففػػيالمجػػدصػػيركرةكهػػيتطمبهػػا،أخػػرلنسػػبةذكػػركا 

المكػافكهػكبالممػدكحمتصػؿشػيءإلىالجكدنسبفقدالكـرفيغايةأنهيعنيكهذاالممدكح،
.الممدكحذلؾفيهيكجدالذم

ةمََََػةَ َََول٨٧ََِْ}:يٞٮلَاْلَٜقجعة٫٩ َٞ يشػيراإلمػاـبإلماحػة[46َ:الهؿْح٨]َ{ََص٪ٍَّذهةنَََِرّب٦َََِ٫ِ
نَّتػاًف{أم:مقامػهبػيفيػدمرٌبػهفيتٌقيػهسريعةإلىالكناية: بّْػًهجى رى ـى قا مى ًلمىٍفخاؼى ـٌفػي}كى كهػكعػا

أثبتالخػكؼلممقػاـكهػكالمكقػؼالػذميقػؼفيػهالعبػادلمحسػاب.(2)"الجٌفكاإلنسعمىالٌظاهر
تػرؾالمعاصػيكيػرادهيمنػةربػهعميػه،كتعػالىكيكـالقيامػة،كأرادبػذلؾالخػكؼمػفاهللسػبحانه

كفػيقػكؿ،صػيةكيبتعػدعػفاقتػراؼاإلثػـعتجنػبالمفيكمراقبتهله،كعممهبمػايسػر كمػايخفيػه،
ٮَلَ}الحؽسبحانه: ُٞ ْنََت

َ
ةِػؿِي٨ََأ َِِإَوْن٠َُ٪ُْخَل٨َ٧ََِالكٍّ ُخَِػََص٪ِْتَاللٍّ َْ ٦ََةََٚؿٍّ دَةَََعَ ٌفَيَةََظَْسَ ْٛ َ{َن

فػيجنػباهللكهػذااليصػحألنػهشػيءمحسػكساليجػكزعمػىأثبػتالتفػريطقػدَ[56َ:الـمؿ]
بػػادةاهللفػػيجنػػباهللأمفػػيحػػؽاهللكالمػػرادأنػػهفػػرطفػػيعبقكلػػهاهللسػػبحانهفعمػػـأنػػهيػػراد

ذكرسكاءمحذكؼ،مضاؼتقديرمفبدالكمعنا أماهللذاتفيفرط،أم(3)كامر أكطاعتهك
 .اهللطاعةفيفرطت:كالمعنى:يذكرلـأكالجنب

 :في تفسير درج الدررالكناية 
الكنايػػةههنػػاأفيريػػدالمػػتكمـإثبػػاتمعنػػىمػػفالمعػػاني،فػػبل":اإلمػػاـعبػػدالقػػاهريقػػكؿ

يذكر بالمفظالمكضكعلهفيالمغة،كلكفيجػيءإلػىمعنػىهػكتاليػهكردفػهفػيالكجػكد،فيػكم 
عميػه،مثػاؿذلػؾقػكلهـ:"هػكطكيػؿالنجػاد"،يريػدكفطكيػؿالقامػة"ككثيػربهإليه،كيجعمهدليبلن

الضػحى"،كالمػرادأنهػامترفػةمخدكمػة، لهػامػفرمادالقدر"يعنكفكثيرالقرلكفيالمرأة:"نػؤـك
                                                           

(74صبفالمعتز)اطبقاتالشعراء،ينظرالبيت:(1)
(2/610)العظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(2)
(36:الثعالبي،الكنايةكالتعريض،تحقيؽعائشةحسيففريد)صينظر(3)

ــــــــا  ُدْوَنــــــــوُ  َحــــــــلأ  َوال ُجــــــــْودٌ  َجــــــــاَزهُ  َفَم
 

ـــــنْ   ـــــْيرُ  َوَلِك ـــــثُ  الُجـــــْودُ  َيِص   (1)َيِصـــــْيرُ  َحي
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يكفيهاأمرها،فقدأرادكافيهذاكمػه،كمػاتػرل،معنػى،ثػـلػـيػذكرك بمفظػهالخػاصبػه،كلكػنهـ
تكصمكاإليػهبػذكرمعنػىآخػرمػفشػأنهأفيردفػهفػيالكجػكد،كأفيكػكفإذاكػاف.أفػبلتػرلأف

ذاكانػػتالمػػرأةم ذاكثػػرالقػػرلكثػػررمػػادالقػػدر كا  ترفػػةلهػػامػػفالقامػػةإذاطالػػتطػػاؿالنجػػاد كا 
"الكنايػػة"أفعمػػىالجميػػعأجمػػع،كيقػػكؿ:"قػػد(1)"يكفيهػػاأمرهػػا،ردؼذلػػؾأفتنػػاـإلػػىالضػػحى

،مزيػةلبلسػتعارةكأفالتصػريح،مفأكقعكالتعريضاإلفصاح،مفأبمغ اأبػدنالمجػازكأفكفضػبلن
المعنػىعػفكنيػتلمػاأنػؾ،"التصريحمفأبمغالكنايةإف"،كيقكؿاإلماـ:(2)"الحقيقةمفأبمغ
فػػػيالمزيػػػةفميسػػػتكأكػػػدكأشػػػد،أبمػػػغفجعمتػػهإثباتػػػه،فػػػيزدتأنػػػؾالمعنػػػىبػػػؿذاتػػػه،فػػيزدت
هػككجػهمػفالكثيػرالقػرللػهأثبػتإنػؾالمعنػىبؿأكثر،قرلعمىدؿأنه،"الرمادجـ:"قكلهـ
.(3)أكثؽ"كبصحتهاأنطؽ،بهاأنتدعكلكادعيتهأشد،هكإيجابناكأكجبتهأبمغ،
اُمهٮنَََالؿَِّصةُلَ}:يقكؿاإلماـفيتفسير قكؿالحؽسػبحانه َََٝٮٍّ ه٢َََث٧َِهةَا٣ّجَِكهةءََََِعَ ٌٍّ َََُٚ َاللٍّ

ُ٭٥َْ ٌَ ْٕ َََب ٍْٕيََََعَ ٮاََوب٧َِةََب ُٞ َٛ نْ
َ
ْمَٮالِِ٭٨٦ََِْ٥ََْخ

َ
ةِْلَةُتََأ ةٌتَََٝة٩َِذةٌتَََٚةلىٍّ َْ يْهتَََِظةِٚ َ٘ ََث٧َِهةَل٤ِْ َِ َََُظِٛه َاللٍّ

ِتَ ٮ٨٬ٍََُّنُُنٮز٨٬ٍَََََُّّتَةُٚٮنََََوالالٍّ ُْ ََِِٓػَََوا٬ُْضُؿو٨٬ٍَََُِّٕٚ ةِص ٌَ ْٕهَ٪ُؾ٥َََْٚإِنَََْواَْضُِبٮ٨٬ٍََُّال٧َْ ََ
َ
هٮاََٚهاَلََأ ُ٘ ََتجْ

٤َههيِْ٭٨ٍَّ َََإِنٍَََّقههبِياًلَََٔ ٤ِيًّههةَََكنَََاللٍّ أََ ًً عمػػىكقٌيمػػكفقٌيػػامكف:"}قٌكامػػكف{[34َ:ا٣جكههةء]َ{٠َجِهه
كبسػػببكاإلمامػػة،كالكاليػػةكالجهػػادكالٌشػػهادةالعقػػؿفػػيعمػػيهفٌاهللفٌضػػمهـمػػابسػػببمصػػالحهفٌ

كألزكاجهػٌف،هللمطيعػات{قاًنتػاته}الفاسدات،غيرالٌناشزات{فىالٌصاًلحاتي.}الٌزكجاتعمىإنفاقهـ
ـاألحكامفعميهفٌاهللحفظكماإٌياهٌف،كعصمتهتعالىاهللبحفظكبيكتهفٌألنفسهفٌ{حاًفظاته}

ٌنمػػاالمهػػرمػػفحقػػكقهفٌمػػفلهػػفٌاهللحفػػظبمػػاأكالٌشػػرعٌية، مػػاأٌنػػهلػػيعمـعمػػيهفٌأثنػػىكالٌنفقػػة،كا 
عنهػػاالمػػبلؿنفسػػهامػػفكيػػرممػػٌدةيقربهػػاأالٌهػػك(المضػػاجعفػػيالهجػػراف)سػػبيؿ،كمػػفعمػػيهفٌ
إتػبلؼالبضربأٌدبكهفٌ{كىًاٍضًربيكهيفَّ}كالٌطاعةالعشرةكتحسفالٌنشكزفتترؾالفرقةتخاؼلعٌمها
ـٍفىًإفٍ}تبريح،كالفيه مىػٍيًهفَّ}تطمبػكا{تىٍبغيػكافىػبل}كالفػراش،الػٌديففػي{أىطىٍعنىكي كعمٌػة،حٌجػة{سىػًبيبلنعى
ٌنمػػػاتتجٌنػػػكاكال كالعػػػدكاف،الٌتجٌنػػػيإباحػػػةعػػػفلتعاليػػػهكالكبريػػػاءبػػػالعمكٌنفسػػػهكصػػػؼعمػػػيهٌف،كا 

تًػػػي:}قكلػػػهفػػػيالكنايػػػةمعنػػػى،جػػػاء(4)كالكبػػػر" ػػػافيكفىكىالبلَّ االسػػػتقامةعػػػفالخػػػركج،{نيشيػػػكزىهيفَّتىخى
فػػيالهجػػراف)ككمػػاأكضػػحاإلمػػاـفػػيتفسػػير حػػيفذكػػركالعنػػاد،المخالفػػة،كظهػػكركاالعتػػداؿ،
الٌنشػػكزفتتػػرؾالفرقػػةتخػػاؼلعٌمهػػاعنهػػاالمػػبلؿنفسػػهامػػفكيػػرممػػٌدةيقربهػػاأالٌهػػك(المضػػاجع

                                                           
(66)صدالئؿاإلعجازالجرجاني،القاهرعبد(1)

(70)صالسابؽالمصدر(2) 
(71)صالمصدرنفسه(3)

(1/485)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(4) 
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عمػىفالتعػاليالمرتفػعالمكافكهكاألرضمفبالنشزكالٌطاعة،كالمقارنةالعشرةكبالتاليتحسف
هػػػيفكأنهػػػا.النشػػػزمػػػفكأصػػػمهلمػػػزكج،المػػػرأةبغػػػض:"كالنشػػػكزالعبلقػػػة،لفسػػػادمكجػػػباآلخػػػر
مػذمكـالنشػكزأفسػبحانهاهللبػيفكقػد،(1)لمػزكج"يمزمهاماالتزاـعفطرفهاأكبنفسهاالمرتفعة

ةٌََإِنَِ}َ:لقكلػهكػذلؾ الرجؿفي
َ
٤َِْٕ٭هة٦َِه٨َََْػةَٚهْخََاْمَؿأ فػيكاألصػؿ،َ[128َ:ا٣جكهةء]َ{نُُنهٮًزاََب

َآيَةدِه٫َََِو٦ِه٨َْ}َ:يقكؿكالرحمةفالحؽسبحانهالسكفمفالسكينةكالمكدةهيالزكجيفبيفالعبلقة
نَْ
َ
َََٜأ ِكُؾ٣ََْ٨٦ََِْ٥َُؾ٥َََْػ٤َ ُٛ نْ

َ
ْزَواًصةَخ

َ
٢َََإَِِلَْ٭ة٣َِتَْك١ُُ٪ٮاَأ َٕ ةًََثَحَْ٪ُؾ٥ََْوََص َََِٟػََإِنٍَََّورَْْحَحًَََمَٮدٍّ ِ ََْليَةٍتَََذل

ْٮمٍَ َٞ ُؿون٣َََِ ٍّ١ َٛ المسػاكاةبػؿيجػببلتكػكفسػعادةطػرؼعمػىحسػابطػرؼ فػ[21َ:الؿوم]َ{َيَذ
خفاضكؿمنهماجانبػهلآلخػرلتسػتقيـالحيػاةالزكجيػةبػالمعركؼ كيكػكفبينهمػامػكدةبينهما،كا 

َ} كرحمة كالزكجهابحؽكتستخؼتنشزالمرأةتمؾأم[34َ:ا٣جكةء]َ{َنُُنٮز٨٬ٍَََََُّّتَةُٚٮنَََِتََوالالٍّ
.عميهاحقهكيعظـباهلل،كيذكرهايعظها،أفاهللفأمر أمر ،تطيع

ة}قكؿالحؽسػبحانهي َََول٧ٍَّ ٍَ يِْؽيِ٭٥ََِْػََُقِٞ
َ
ْواَخ

َ
ُ٭٥َََْوَرأ نٍّ

َ
٤َّٮاََٝؽََْخ ََربََّ٪هةَيَؿَْْحَْ٪ةَل٣ََْ٥ََه٨َََِْٝةلُٮاًََ

ِْ٘ٛؿَْ ؿا ]َ{اْْلَةرِسِي٨٦َََِ٨َََنَل١َُٮَن٨ٍََّنَلَةََوَي ندمكا،:أم{أىٍيًديًهـًٍفيسيًقطى}يقكؿاإلماـ:"[149َ:أْل
لىمَّا.(2)لمٌندامة"مكضكعةلفظةهذ  ندمهيشتدالذمفإفندمهـشدةعفكنايةأىٍيًديًهـًٍفيسيًقطى"كى

العجؿعبادةمففعمكاماعمىندمكاكالمعنى.فيهاكقعفا كأفٌفيهامسقكطنايد يعضكتحسر 
كهكهذا،قبؿالعربعرفتهكالالقرآفقبؿيسمعلـتعبيركهذاأيديهـ،في،كسقط(3)الندـ"غاية
فاليػد،كذكػرتكالحسرة،الندـعفكناية أكبعٌضػهافيهػايظهػرأثػر ألفالقمػبفػيالنػدـكػافكا 

ْوَجطََ}نحكقكلػهسػبحانه:أختهاعمىبهابالضرب
َ
٤ُِّتَََٚأ َٞ ي٫ََُِْي ٍّٛ ٦َََٜةَََع٠َََ ه َٛ نْ

َ
َال١٭هٙ]َ{ػِي٭هةَخ

بعػديسػعنالػف:قػالكاالعجػؿبعبػادةبعيدناضبلالنضمكاقدأنهـكرأكاأيديهـفيسقطكلما.[42
فشيء،كؿكسعتفقدكمغفرته،ربنارحمةإالهذا فيالخاسريفمفلنككنفربنالنايغفرلـكا 
{ًفػي}سيػًقطىكممػة.(4)كاآلخرةالدنيا ـٍ أيػديهـ،فػيأسػقطكمثمػهالنػدـكاألسػؼ،حػاؿتسػتعمؿأىٍيػًديًه
سػهـؤكرمفتفكيرهـسقطالمفظيكمعنا إليهالعرب،تسبؽلـقرآنياستعماؿلككنهمردكدكهك
كػؼأميقمػبعمػىكػؼيضػربعميػهينػدـخطػأفػييقػعمػفأفكذلؾفيهاكصارأيديهـ،إلى

ألنػهالنػدـعػفكنايػةالكبلـفيأفعمىيدؿالكبلـكهذابنانهتحسرنا،عمىيعضكأحيانناكفيه،
.لهالحسيالبلـزذكر

                                                           
(3/1221األصفهاني،تفسيرالراغباألصفهاني)ج(1)

(1/700عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2) 
(3/245أبكالفداءاإلستانبكلي،ركحالبياف)ج(3)
(1/767ينظر:محمدالحجازم،التفسيرالكاضح)ج(4)
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اليػػػذكراإلمػػػاـعبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػانيعػػػػادةالمصػػػطمحفػػػيتفسػػػير كتكضػػػيحالكجػػػػك 
َ٭ةَيَة}الببلغيةإالنادرنا،كفيتفسير لآليةالكريمةفيقكؿالحؽسبحانه: يَّ

َ
ِي٨َََخ َؿُبٮاَاَلََآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ ْٞ ََت

اَلةََ نُْذ٥ََْالىٍّ
َ
ََُقََكَرىََوخ ٧َُ٤ْٕٮاََظتٍّ ٮلُٮن٦ََََةََت ُٞ ََُ٪ًجةصَََُواَلَََت َََقبِي٢ٍََََعثِؿِيَإاِلٍّ تَِك٤ُٮاََظتٍّ ْ٘ ٠َُ٪ْهُذ٥ََِْإَونَََْت

وَََْمؿَْ َ
َ
ََأ ؿٍََََعَ َٛ وَََْق

َ
َظؽٌَََصةءَََأ

َ
٦َََِ٨٦ٍََِِ٪ُْؾ٥ََْأ ِ ةن َ٘

وََْا٣ْ
َ
٧ُٮا٦ََةءًََََتُِؽوا٥َ٤ََََْٚا٣جَِّكةءَََاَلَمْكذ٥ََُُأ َََوِٕيًؽاََػَذَي٧ٍّ

ّيًِجة يِْؽيُؾ٥ََْثِٮُُصٮ٬ُِؾ٥َََْٚةْمَكُعٮاَََ
َ
َََإِنٍَََّوخ اَََكنَََاللٍّ ٮًّ ُٛ ٮًراََع ُٛ أىكٍ}يػذكرالكنايػة:"[43َ:ا٣جكةء]َ{َغ

ػػدهجػػاءى ـٍأىحى المطمػػئف،لممكػػافاسػػـ(:الغػػائط)الحاجػػة،كقضػػاءعػػفرجػػع:أم:اٍلغػػاًئطًًمػػفى{ًمػػٍنكي
لمػػػػسكألٌنػػػػهاألشػػػػعرٌم،مكسػػػػىكأبػػػػيعٌبػػػػاسكابػػػػفعمػػػػيٌعػػػػفالجمػػػػاع،عػػػػفكنايػػػػة(:الٌممػػػػس)ك

:الغسػؿ،كقػكؿيسػتكجبفهػكالجمػاععػفكنايػةإنػه:أقػكاؿ.النسػاء{مسػتـ}الفػيك.(1)"مطمؽ
فػيالكضػكءيسػتكجبالمػرأة،كهػكلجسػـالرجػؿجسـمفجزءأملمسالممس،حقيقةيعنيإنه

الممػس-إطبلقػانالكضػكءيكجػبالممػس:إجمػاالنبعضػها،منهػافػييسػتكجبهكالالمذاهب،بعض
إذاالكضػكءيكجػبالممػس-بػالممسنفسػهفػيالشهكةتثكرممفالبلمسكافإذاالكضكءيكجب
جػػػاء،(2)إطبلقػػانالكضػػكءيكجػػػبالالممػػس-حالػػةكػػػؿفػػيتقػػدير حسػػػب-نفسػػهالبلمػػسأحػػس

اٍلغىػػاًئطً}معنػػىالكنايػػةفػػيقكلػػه: المكػػافالمػػنخفضمػػفاألرض،كذكػػرعمػػايسػػتهجفذكػػر {ًمػػفى
اعمػىعػادةالعػػرب،كهػيأفاإلنسػافمػػنهـإذافكنػىعنػهبمكانػه،كهػػككنايػةعػفالحػػدث،جرينػ

ػػامػػفاألرضكقضػػىحاجتػػهفيػػه كفػػيمعنػػىالكنايػػةفػػي،أرادقضػػاءحاجػػةقصػػدمكاننػػامنخفضن
النّْسىاء}قكله: ٍستيـي كقػددلػتعميػهالقرينػة،كاإلعػراضعنػهاراإلمػاـ،حيػثأشػعفالجماع{الىمى

.لصرؼالذهفعفتصكر 
ةِْلَةِتََقُ٪ْؽِػ٤ُُ٭٥ََْص٪ٍّهةٍتَ}:قكلػهسػبحانهفيتفسير اإلماـيبيف ٤٧ُِٮاَالىٍّ َٔ ِي٨ََآ٦ََُ٪ٮاََو َواَّلٍّ

ْزَوا
َ
ثَههًؽاَلَُ٭هه٥َْػِيَ٭ههةَأ

َ
نَْ٭ههةُرََػههةِلِي٨ََػِيَ٭ههةَخ

َ
َََتْههؿِي٦َِهه٨َْحَتْذَِ٭ههةَاْْل ههالًّ ِّ ههَؿةٌََو٩ُههْؽِػ٤ُُ٭٥َْ ٭ٍّ َُ ٌج٦َُ

٤ِههياًلَ ظىمٍَّمنػػا}"[57:ا٣جكههةء{]َّ ـيكى مىػػٍيكي ـىعى السػػتر،:ظمٌػػة،كالظٌػػؿٌالغمػػاـعمػػيهـكجعمنػػا:أم{اٍلغىمػػا
الشػػمس:يقػػاؿأٌنػػهإالالسػػتر،دكفالظػػؿٌتحػػتيكػػكفالشػػيءأفٌبينهمػػاكالفػػرؽالسػػترة،:كالٌظمٌػػة

السػػػتر،يتخٌيػػػؿكالالظػػػؿٌيتخٌيػػػؿالرائػػػيأفٌآخػػػركفػػػرؽبالسػػػحاب،محتجبػػػةكانػػػتإذامسػػػتظٌمة،
هالًَََّو٩ُهْؽِػ٤ُُ٭٥َْ}:تعػالىاهللقػاؿالطٌيػب،هػككالٌظميػؿ.ظمػؿ:الٌظمٌػةكجمعظبلؿ،:الظؿٌكجمع َِّ
٤ِيالًَ ٤ِي٢ٍََال}:ضٌد فيكقاؿ،[57:ا٣جكةء]َ{َّ ِْ٘ َََوالََّ كأظٌمؾ.[31:ا٧٣ؿقالت]َ{ال٤ٍَّ٭ت٨٦َََََُِِي
كالزمػػػافلمشػػػهريتخٌيػػػؿ،كيسػػػتعارمػػػاأعنػػػيعميػػػؾ،ظمٌػػػهكألقػػػىمنػػػؾكقػػػربحػػػاذاؾإذا:الطػػػائر

                                                           
(1/491عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(2/668ينظر:سيدقطبفيظبلؿالقرآف)ج(2)
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ٌنمػاأبػيض،غػيـ:كالزماف،كالغمػاـالشهرأظؿٌ:فيقاؿ ػاسػٌميكا  كيسػترها،السػماءيغػـٌألٌنػهغمامن
قػاؿكجماعػة،كاحػدكالغمػاـ.صػكته:الٌسػحابكغمغمػة.جكفػهفيالماءيغـٌألٌنهبالماءكلمقاحه
[الطكيؿمف:يرجبلنيمدحالحطيئة

٤ِهياًلَ}َ:كفػيقكلػه َّ َ هالًّ ِّ العػيش،أككمػاأشػارغضػارةعػفكنايػة،[57:َا٣جكهةء]َ{َو٩ُْؽِػ٤ُُ٭٥َْ
:تعػالىقػاؿ.كيكر يستكخـفيمايقاؿماكأكثرتظؿ،سحابة:كالظمةالطٌيب"هكاإلماـ"كالٌظميؿ

ؿا ]َ{٤ّح٠َأ٫٩} ٢٤َّ٨٦ََػَاللَيأدي٭٥َأن}َ،[189:النٕؿاء]َ{ا٤ْ٣حَيٮمَٔؾاب}َ،[171:أْل
نيػػٍدًخميهيـٍ:}قكلػػهفػػيالكنايػػةمعنػػىجػػاءفقػػدَ[210:ابلٞههؿة]َ{ا٧٘٣ههةم كبيعػػدالنعػػيـ،{ظىًمػػيبلنًظػػبلِّكى
ألفالشػػمس حػػريمفحػػهغيػػرهـكأفالٌعػػذاب،كيبلقػػياألهػػكاؿ،شػػدةيقاسػػيغيػػرهـفيمػػاالشػػقاء،
الًَََّو٩ُْؽِػ٤ُُ٭٥َْ}أككماأكضحاإلماـالنار،كلهبالشمسمقابؿالظؿ ٤ِهيالًََِّ ،[57:ا٣جكهةء]َ{َّ
٤ِي٢ٍََال}:ضػٌد فػيكقاؿ ِْ٘ َََوالََّ فقػط،يكػكف،الكاالسػتعماؿ،[31:ا٧٣ؿقهالت]َ{ال٤ٍَّ٭ت٨٦َََََُِِي
هػيمتقابمػةحسػيةصكرةمفالمعنىهذااستكحيكقدالخكؼ،مقابؿكاألمفبؿالشمس مقابؿ
.الشمسلهبمفيقابمهكماالظؿ،

ْيَ٪٧َههة}اإلمػػاـسػػببالنػػزكؿلتكضػػيحالداللػػةفػػيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه:يػػذكر
َ
َدَُؾٮ٩ُههٮاَخ

ٮلُٮاََظَك٪َحٌََدُِىجُْ٭٥ََِْإَونََُْمَنيٍَّؽةٍََثُُؿوٍجََِػ٠ََُ٪ُْذ٥َََْولَٮََْال٧َْٮُْتََيُْؽرِْكُؾ٥َُ ُٞ َََِي ََِِٔ٪ْؽ٬َََْ٨٦ََِِِؾه َدُِىجُْ٭٥ََِْإَونََْاللٍّ
ٮلُٮاََقّحَِبحٌَ ُٞ َََِي ََِِٔ٪ْؽ٨٦ََََُِِْك٢ٌََََُِّْٝٔ٪ِْؽك٬َََْ٨٦َََِِؾه ٮْم٬َََُِؤاَلءَََِػ٧َةلََِاللٍّ َٞ ُ٭ٮنَََيََؾةُدونَََاَلََا٣ْ َٞ ْٛ َ{َظِؽيًسةََي

٦َةَِٔ٪َْؽ٩ةََك٩ُٮاَلَٮَْ}:إلخكانهـقالكاالذيفالمنافقيففينزلت{كاتىكيكنيأىٍينىما}فيقكؿ:"[78:ا٣جكةء]
لىكٍ}،[٧ٔ:156ؿانَآل]َ{ُٝذ٤ُِٮاََو٦ة٦َةدُٮا فػيكنػتـكلػكتككنػكاكتقػدير أينمػالمٌشػرط،تأكيػد{كيٍنػتيـٍكى
ا"الككاكبسٌمىكمنه:قيؿ،كهكبرج،(:البركج)المكت،ككاحديدرككـمشٌيدةبركج .(2)بركجن

مُّشىػيَّدىةو}معنػىالكنايػةفػيقكلػه:يتضح كجو ًفػيبيػري لىػٍككينػتيـٍ كى ػٍكتي اٍلمى ـي ػاتىكيكنيػكٍاييػٍدًرككُّ {أىٍينىمى
ػػا:فسػػرحينمػػاالجرجػػانيعنػػهعبػػرمػػاكهػػذاعػػدـامتنػػاعأحػػدمػػفالمػػكتألمسػػببكػػاف، }أىٍينىمى

ـيتىكيكنيكا االمسٌمىالمرتفعفالقصر{اٍلمىٍكتيييٍدًرٍككي التػؤخرالتياألسبابالماديةمفلظهكر برجن
َص٠َ٢ٍَِذةٌبَ}المكت ألفيقعبأجمهقاؿتعالى:

َ
َأ ِ
ّ ُُ ؽ]َ{٣ِ ،كالبركجالمشيدةتمتنػععمػى[38:الٔؿ

                                                           
(1/158عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/508)جالمصدرالسابؽ(2)

ـــــــا ِغبـــــــتَ  إذا ـــــــا غـــــــابَ  عّن  ربيُعنـــــــا عّن
 

 (1)تـــــؤوب" حـــــين الغـــــرأ  الغمـــــامَ  ونْســـــقى 
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األسػػبابالماديػػة ألنهػػاماديػػة،أمػػاقػػدرةاهللكقػػدرةرسػػمهالمػػككميففإنهػػانافػػذة ألنهػػاالتخضػػع
لممقاييسالمادية.

ؽَْ}أمافيقكلهسبحانه: َٞ َ٪ةََو٣َ ْٞ نَْكةنََََػ٤َ ٥َ٤ََُْٕاْْلِ ُك٫ََُث٫ََِِدُٮَْقٮُِس٦َََةََوَن ْٛ َْٝؿُبَََوََن٨َََُْن
َ
َإَِِلْه٫ََِأ

أٌكؿكقػد.كتعػالىسبحانهالكريد،حبؿمفأقربيقكؿاإلماـ:"كهك[16َ:ق]َ{الَْٮرِيؽَََِظج٨٦ََِِ٢َْْ
مػػػرادنا،يكػػػكفأفممكػػػفكهػػػككالقبػػػكؿ،كالٌرضػػػكافبالرحمػػػةاإلقبػػػاؿبأٌنػػػهأصػػػحابنامػػػفأٌكؿمػػػف
[البسيطمف:يعمركبفزيدقاؿ،كقدرةكرحمةعممنايضيؽالالذم(:الكاسع)

ِِخ٬ََََؾاَإِنٍََّ}الحػؽسػبحانه:يكضحاإلماـعدالقاهرالجرجانيفيتفسيرقكؿ
َ
ٌََََٓلََُأ َتِْك

ٮنََ ُٕ َْٕضحًَََوتِْك َْٕضحٌَََوِىََََن ةَلَََواِظَؽةٌَََن َٞ ْؽ٤ِْٛ٪ِيَ٭ةََػ
َ
ِنََأ ٍـّ َٔ ةِبََِػَََو َُ ػةن}يقػكؿ:"[23َ:ص]َ{َاْْلِ {نىٍعجى

ضػربا مثػؿنعػاج،كهػذاكجمعهػاالجبمٌي،كالٌشاءالكحشالبقرأككالبقرالٌضأفمفاألنثىكهي
سػٌممها:أم{أىٍكًفٍمًنيهػا.}كاحدةامرأةأكرياعندككانتامرأة،كتسعكفتسعتحتهداكدككافلمٌنساء،
مشتقةأىٍكًفٍمًنيهاكفيمها،كاجعمنيإلٌي،سٌممها:أم{أىٍكًفٍمًنيها:}اإلماـ،كقكؿ(2)كفيمها"كاجعمنيإلٌي،
أمككفػػالتي،ممكيَّتػػيكفػػيلػػياجعمهػػاالجممػػةكمعنػػىالتخمػػيعػػفكنايػػةهنػػاكهػػيالكفالػػةمػػف

األنكثػةلػيففػيبالعراقػةكصػفها:كالمعنى.الجميمةلمحسناءأنثىامرأةلكؿكيقاؿ.إياهاامنحني
ككانػػػتاإلنػػػس،مػػػفكانػػػاالخصػػػميفإف.كتثنيهػػػاتكسػػػرهافػػػيكأزيػػػدلهػػػاأممػػػحكذلػػػؾكفتكرهػػػا،
مػاالغػنـ،فػيخميطػيفكاناإما:بينهماالحقيقةعمىالخصكمة نسػكافكلػهمكسػرناأحػدهماكػافكا 

،يقػػػػكؿ(3)عنهػػػػافاسػػػػتنزلهكاحػػػػدة،امػػػػرأةإالمالػػػػهمعسػػػػرناكالثػػػػانيكالسػػػػرارم،المهػػػػائرمػػػػفكثيػػػػرة
كضػعؼكالمعجػزةالسػككفمػفعميػههػيلماكالشاة،بالنعجةالمرأةعفتكنيالقرطبي:"كالعرب

                                                           
(1/231)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1)

(2/522)جالمصدرالسابؽ(2) 
يذكرمحقؽالجزءالثانيمفكتابدرجالدررمحمدأديبشككر:"بأفالمؤلؼرحمهاهللتعػالىكيقصػداإلمػاـ

ػػا،فػػذكرعبػػدالقػػاهرالجرجػػاني،قػػدأكثػػرباألخػػذبػػأقكاؿالصػػحابة،كلكػػفلػػـيمحػػ ػػاتامِّ صهػػذ األقػػكاؿتمحيصن
الصحيحمنهاكالضعيؼكالمكضكع،كمػاأنػهأكرداإلسػرائيمياتعمػىألسػنةالصػحابة،التػيتجعػؿالقػارئيحػذر
كثيػػرنامػػفمثػػؿهػػذ األقػػكاؿ"كهػػذاالقػػكؿفػػيبعضػػهصػػحيحكلكػػفاليؤخػػذعمػػىاألغمػػبفهنػػاؾمػػاكردمتػػكاترنا

ا،ينظر:عبدالقاهرال (2/25جرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جصحيحن
(88-4/85ينظر:الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(3) 

ـــــــــــوَ  إنّ  ـــــــــــزٌ  اإلل ـــــــــــم واســـــــــــعٌ  عزي    حك
 

  (1)"والـــــــــّنعمُ  والبأســـــــــاءُ  الخيـــــــــرُ  بكفّــــــــوِ  
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أجمػؿهكماإلىالمفظترؾ"،يقكؿالزركشي:(1)كالناقة"كالحجرةبالبقرةعنهايكنىكقد.الجانب
عػػفبػػالمرأةفكنػػى{كاحػػدةنعجػػةكلػػينعجػػةكتسػػعكفتسػػعلػػهأخػػيهػػذاإف:}تعػػالىكقكلػػهمنػػه

فكانػتإشػارةاإلمػاـسػريعةفػيأفالنعجػة(2)المػرأة"عػفبهاتكنيأنهاالعربكعادةالنعجة ،كا 
نعػاجكهػذامثػؿضػربا كجمعهػاالجبمػٌي،كالٌشػاءالػكحشالبقػرأككالبقػرالٌضأفمفاألنثىكهي

تػػػػرؾكألفإالأفأسػػػػمكباإلمػػػػاـالمػػػػكجزيميػػػػز فتكػػػػكفكمماتػػػػهمختػػػػارةبعنايػػػػةفائقػػػػة .لمنسػػػػاء
التحقير.أكالذـالغرضكليسحقهافيالكنايةتجكزكعميهمنهأجمؿالنساءبذكرالتصريح

ْمؿٌَََصةَء٥٬ََُِْإَوَذا}:أماقكؿالحؽسبحانه
َ
٦ْه٨٦ََِِ٨َََأ

َ
وََِاْْل

َ
هٮاَاْْلَهٮِْ ََأ ُٔ َذا

َ
وهَََُولَهٮََْثِه٫ََِأ َإَِِلَََردَّ

وِىََِإَوَِلََالؿٍُّقٮلَِ
ُ
ْمؿََِأ

َ
٦ََُِ٫٧َِ٤٪ُْ٭٥ََْاْْل َٕ ِي٣َََ٨َ ٮ٫َ٩ََُاَّلٍّ ُُ ِ ه٢َََُولَهْٮاَل٦ََِه٪ُْ٭٥ََْيَْكتَ٪ْج ٌْ َََِٚ ٤َهيُْؾ٥ََْاللٍّ ََورَْْحَُذه٫َََُٔ

ُْٕذ٥َُ َج يََْاَلتٍّ ةنََالنٍّ َََُ يػذهباإلمػاـعبػدالقػاهرالجرجػانيفػيتكضػيحه[83َ:ا٣جكهةء]َ{٤ََِٝياًلََإاِلٍّ
الػػدالالتالقرآنيػػةكالنكػػتالبيانيػػةمػػكجزنافيفسػػرمعػػانياأللفػػاظكمػػفثػػـيختػػارمػػايريػػدإيصػػاله

عػػنهـ،اهللرضػػيكعمػػيٌكعثمػػافكعمػػربكػػرأبػػك:كقيػػؿالٌسػػرايا،أمػػراء:األمػػرأكلػػك "بإيجػػاز:
نبػػاطيسػػتخرجكنه،{يىٍسػػتىٍنًبطيكنىهي.}كالبصػػارةالعمػػـأكلػػك:كقيػػؿ األنبػػاطكسػػٌمياسػػتخراجه،:المػػاءكا 

المسػتنبطيف،معمػكـمػف:كقيػؿالمذيعيف،مفمستثنى(:القميؿ)ك.الميا باستخراجأنباطنالعممهـ
مٌمػػػاالٌتكفيػػػؽأسػػػباببعػػػضأككالٌرسػػػكؿ،الكتػػػاب(:كرحمتػػػهاهللفضػػػؿ)المسػػػتنبطيف.مػػػف:كقيػػػؿ

كمػاذكرهػااإلمػاـالكنايػة،إفمعنػى(3)كالفػتح"القمػركانشػقاؽالعاٌمػةدكفالخاٌصةعنهاستغنى
{ }يىٍسػػتىنًبطيكنىهي:فػػي ـٍ الخفيػػةكمضػػانهمخابئػػهًمػػفيسػػتخرجكنهأنهػػـكمعنػػا نبػػع،:المػػاءنػػبطًمػػٍنهي
نبػاطكيكضػحكالفهػـ،بػالنبكغغيػرهـعمػىامتػازكاألنهػـسػكاهـ عف اسػتخراجه،:المػاءاإلمػاـكا 

ػػػااهللخػػػصالميػػػا ،كهػػػكبهػػػذايشػػيرإلػػػىأفباسػػتخراجلعممهػػػـأنباطنػػػااألنبػػػاطكسػػٌمي بػػػذلؾقكمن
دكفدرايةكمعرفةهبَّمفبيدالبتُّيككفأفمفكدفعنالغيرهـ،صرفنا .كدىبَّ
َ}َ:يبيفاإلماـفيتفسيرقكلهسبحانه ِي٨َََإاِلٍّ و٦ََِْيَسةٌقَََوَبحَْ٪ُ٭٥ََْثَحَْ٪ُؾ٥َََْْٝٮمٍََإَِِلََيَِى٤ُٮنَََاَّلٍّ

َ
َأ

نََُْوُؽور٥٬َََُُْظِاَتَََْصةُءوُك٥َْ
َ
ةد٤ُِٮُك٥ََْأ َٞ وََُْي

َ
ةد٤ُِٮاَأ َٞ َََُمةءََََولَٮَََْْٝٮَمُ٭٥ََُْي ُ٭٥ََْاللٍّ َُ ٤َيُْؾ٥ََْلََك٤ٍّ ةد٤َُٮُك٥َََْٔ َٞ َ٤ََٚ

لُٮُك٥َََْٚإِنَِ ةد٤ُِٮُك٥َ٤َََْٚ٥ََْاْعََتَ َٞ ْٮاَُي َٞ ْ٣
َ
٥َ٤َََإَِِلُْؾ٥َََُوخ ٢ََََػ٧َةَالكٍّ َٕ َََُص ٤َيِْ٭٣ََْ٥َُؾ٥ََْاللٍّ َ:ا٣جكهةء]َ{َقهبِياًلَََٔ

الفػػػػػػريقيف،قتػػػػػاؿعػػػػػفكالكػػػػػؼٌضػػػػػاقت،كنػػػػػكتاإلمسػػػػػاؾ:صػػػػػدكرهـ{:"}حصػػػػػرتبقكلػػػػػه[90
كهػبلؿالمػدلجيٌجعشػـبفبسراقةالمٌتصميففينزلت:{يىًصميكفىالًَّذيفىًإالَّ}البخيؿ،(:الحصر)ك
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كسٌمـعميهاهللصٌمىاهللرسكؿصالحبعضهـكافكأسمـ،مدلجبنيكسائراألسمميٌعكيمربف
الهجػرة،إلػىاهللرسػكؿيدعهـكلـيهاجركلـكصٌدقهبهآمفكبعضهـعميه،كاللهيككفالأف

فػييسػتقبمكنهككػانكاأريقػط،بػفاهللكعبػدفهيػربػفكعػامربكػرأبػككمعههاجرحيفهذاككاف
عنػػد كعشػػائرهـألنفسػػهـفيٌتخػػذكفاآليػػات،منػػهكيشػػاهدكفكفػػرادل،أفكاجػػاكنهػػارنالػػيبلنالٌطريػػؽ
أهػػؿكسػائرقػػريشمػفالمنضػػٌمكفبالمٌتصػميفقكمػػه،كالمػرادعمػىظهػػكر عنػدبهػػايػأمنكفعهػدنا

ػػايسػػالمهـأفاهللأمػػرحكمهػػـ،عمػػىليككنػػكاهػػؤالءإلػػىالحػػرب كالمػػراد:عبيػػدةأبػػككقػػاؿ.أيضن
:بقكلػهكالمػراد.لعشػائرهـأمانهعمكـفيدخمكاألٌنهـالنسبة فيهؤالءإلىرجعمفبالمٌتصميف

ًصرىتٍكيـٍءكيجاأىكٍ} ديكريهيـٍحى :قاؿكمايجيرهـ،أفالمدينةقدمكاالذيفالمستأمنيفمفجماعة{صي
َظههؽٌََِإَونَْ}

َ
ِصْؿهََُاِْقههَذضةَركَََال٧ُْْْشِههكنِي٦َََِهه٨َََأ

َ
"[6:اِّلٮبههح]َ{َٚههأ

:قكلػػهفػػيالكنايػةمعنػػى.جػػاء(1)
ًصرىتٍ}" ديكريهيـٍحى فػيذلػؾ:"ضػاقت،أمػر،كقػكؿاإلمػاـفػيالػدخكؿفػيالرغبةكعدـالضيؽ{صي

.(2)الفريقيف"قتاؿعفكالكؼٌاإلمساؾكنكت

َََُِٚبتنَْيََِال٧ُْ٪َةِٚٞنِيَََِػ٣َََُؾ٥َََْػ٧َة}:سبحانهقكؿالحؽي ْر٠ََكُ٭٥َََْواللٍّ
َ
دُؿِيُؽون٠َََََكُجٮاَث٧َِةَأ

َ
نََْخ

َ
َأ

٨٦ٍَََّ٢َََْتْ٭ُؽوا ًَ
َ
ََُأ ٢ِ٤َََِو٨٦َََْاللٍّ ٌْ ََُيُ ا:َ[88َ:ا٣جكةء]َ{َقبِياًلََََلََََُتِؽ٨َ٤ََََََْٚاللٍّ ََقهَذِضُؽونََ}كقكلهأيضن

نََْيُؿِيُؽونَََآَػؿِي٨ََ
َ
٦َُ٪ٮُك٥ََْأ

ْ
٦َُ٪ٮاَيَأ

ْ
ْر٠ُِكٮاَا٣ِْٛذَْ٪حََِإَِِلََواُرد٦ََََّةَُكٍَََّْٝٮَمُ٭٥َََْوَيأ

ُ
ََتِلُهٮُك٥ََْلَه٥َََْٚهإِنََْػِيَ٭ةَأ ْٕ ََي

ٮا ُٞ ٥َ٤َََإَِِلُْؾ٥َََُوُي٤ْ ٮاَالكٍّ َّٛ يِْؽَيُ٭٥َََْوَيُؾ
َ
ُذ٧ُٮ٥٬َََُْظيُْرَََواْؼُذ٤ُٮ٥٬َََُُْٚؼُؾو٥٬ََُْخ ْٛ و٣َهُِؾ٥ََْزَِٞ

ُ
٤َْ٪ةََوأ َٕ ٣ََُؾ٥َََْص

٤َيِْ٭٥َْ ة٩ًةََٔ َُ مشػٌبهكالكفػرالكفػر،فػينكسػهـ{أىٍركىسىػهيـٍ}اإلمػاـ:"يقػكؿَ[91َ:ا٣جكهةء]َ{٦ُجِحً٪هةَُقه٤ْ
٧ٍّ٩ةَثِةللََِيُْْشِكَََْو٨٦ََْ}َ:تعػالىاهللقػاؿبالعمؽ،

َ
ه٧ةء٦ََِِه٨ََََػؿ١ٍََََّٚد كلػيس،[31:اْلهشَّ]َاْليهحَ{الكٍّ

ْر٠ُِكهٮا]اٍلًفٍتنىػةًًإلىى{ريدُّكاكيمَّما:}تعالىاهللكقاؿبرٌد،اإلركاس
ُ
مػابسػبب[91:ا٣ّجكهةء]َ[ػِي٭هةَأ

ػا}أىٍركىسىػهيـٍ:قكلػهفػيالكنايةمعنىجاءفقد.(3)غير "أكالٌتخٌمؼأكالهجرة،إفسادمفاجترمكا ًبمى
ػػػبيكا{ أرادكاكممػػػاالفتنػػػةفػػػييقحمػػػكفأنهػػػـبمعنػػػىمقمكبنػػػا الشػػػيءرد:الػػػرىٍكسًفيهىػػػا{،}أيٍرًكسيػػػكاكىسى
الٌتخمٌػؼأكالهجػرة،إفسادمفاجترمكاماقمكبهـكبسببأنفسهـكلزيغخمكصلعدـمنهاالخركج

.مقدماتهالكجكدالفتففيالترددعفكنايةكهيغير كماذكراإلماـ،أك

اأفاإلماـيميػؿإلػىاإليجػازفػي يتضحمفأمثمةكثيرةكردتكسيأتيعمىذكرهاأيضن
بُْذ٥ََْإَِذا}:العربي،ففيقكؿالحؽسبحانهالخطابمراتبأعمىتفسير كهك رِْضََِػََََضَ

َ
٤َََٚحَْفََاْْل
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٤َيُْؾ٥َْ نََُْصَ٪ةحٌَََٔ
َ
واَأ ُاُ ْٞ اَلة٨٦ََََََِِت ُذ٥ََْإِنََْالىٍّ ْٛ نََِْػ

َ
ذَِ٪ُؾ٥ََُأ ْٛ ِي٨ََََي هُؿواَاَّلٍّ َٛ َََك٩ُهٮاَا٣ََْكِٚهؿِي٨َََإِنٍَََّؽ

ا٣ََُؾهه٥َْ ههُؽوًّ ٌنمػػا[101َ:ا٣جكههةء]َ{٦َُجِحً٪ههةََٔ تقػػعالكاقعػػةهػػذ ألفٌضػػربتـ{ }إذا:قػػاؿيقػػكؿ:"كا 
ذا}،"(1)الغالب"فيلممسافريف ٍبتيـٍكىاً  رى األرضفيضربتـأم،ككماكردعفاإلماـ(2)سافرتـ"{ضى
سػػياؽهػػككمػػااهللسػػبيؿفػػيهجػػرةأكجهػػادفػػيسػػافرتـإذاأكالسػػفر،عػػفكهػػذ كنايػػةسػػافرتـ
الكفػػاركذلػػؾعنػػديفتػػنكـأفخفػػتـإفالصػػبلةفػػيأقصػػركاجهػػادأكلهجػػرةسػػافرتـفػػإذااآليػػات،
شػػػرعكلكنػػػهالحػػػربحػػػاؿفػػػيحتػػػىالصػػػبلةعمػػػىشػػػدداإلسػػػبلـمػػػفذلػػػؾأففيتبػػػيفالخػػػكؼ،
ذىا:}قكلػػػهفػػػيالكنايػػػةمعنػػػىجػػػاءفقػػػد.فيهػػػاالصػػػبلةتسػػػهيؿ ٍبتيـٍكىاً  ػػػرى فػػػيتنقمػػػتـ،{اأٍلىٍرضًًفػػػيضى
ضػػربمػػففجػػاءتسػػبيمه،كسػػعينافػػيطمػػبالػػرزؽأكالجهػػادفػػيكتنقيبنػػاكتتبعنػػا،بحثنػػا،أرجائهػػا
ضػػربتـأمكالتنقيػػب،البحػػثالحقيقػيبمعنػػا الضػػربفيكػػكفكالبحػػثعػػفالػرزؽ،لمسػػعيالفػأس
٬ْهه٢َََيَههةَُٝهه٢َْ}:أمػػافػػيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه.السػػفرعػػففػػيمعناهػػاالمجػػازمكنايػػةاألرضفػػي

َ
َأ

٤ُْ٘ٮاَاَلََا١ِْ٣ذَةبَِ َََدِي٪ُِؾ٥ََِْػَََت ًْ َََِّٜغ ُٕٮاََواَلََاْْلَ ٬َْٮاءَََدَتٍّجِ
َ
٤َّٮاََٝؽَََْْٝٮمٍََأ ٤َّٮاََؼج٨٦ََِ٢ًَََُْْ ًَ

َ
اََوأ ًً ٤َّٮا٠ََسِ ًَ ََو

بِي٢َََِقَٮاءَََِع٨َْ ٢َ٬ََْيَة}َ:كقكلهسبحانهَ[77َ:ا٧٣ةاؽة]َ{الكٍّ
َ
٤ُْ٘ٮاَاَلََا١ِْ٣َذةِبََأ ٮلُٮاََواَلََدِي٪ُِؾ٥ََِْػَََت ُٞ ََت

َ ََََِعَ ََاللٍّ ٍََّٜإاِلٍّ ٧َةَاْْلَ ََِرَُقٮُلَََمْؿَي٥َََاب٨ََُِْٔحََسََال٧َِْكيطََُإِنٍّ ة٬َةََوََك٧َُِذ٫ََُاللٍّ َٞ ْ٣
َ
ََٚآ٦ُِ٪ٮا٦َِ٪٫َََُْوُروحٌَََمْؿَي٥َََإَِِلََخ

َِ ٮلُٮاََواَلَََورُُق٫ِ٤ََِثِةللٍّ ُٞ اَانَْذُ٭ٮاَزاََلزَحٌَََت ً ًْ ٧َة٣ََُؾ٥َََْػ ََُإِنٍّ نََُْقجَْعة٫َ٩َََُواِظؽٌََإََِلٌََاللٍّ
َ
َِػ٦َََةَََلَََُوَلٌََََلََُيَُؾٮنَََأ

٧َةَواتَِ رِْضََِػَََو٦َةَالكٍّ
َ
َََِوَكَ ََاْْل تجػاكزكاال{تىٍغميػكاال}يبػيفاإلمػاـ:[171َ:ا٣جكهةء]َ{َوكِهياًلََثِةللٍّ

كيػذكر.(3)الٌسػبلـ"عميػهالمسػيحأمػرفػياإلفػراط:ديػنهـفػيالفػاحش،كغمػٌكهـ(:الغالي)كالحدٌ
،(4)جميعنػػا"كالٌنصػػارلاليهػػكدفػػي:كقيػػؿالٌنصػػارل،شػػأففػػي{تىٍغميػػكاالاٍلًكتػػابًأىٍهػػؿىيػػا}اإلمػػاـ:"

ػػؽَّ}جػػاءمعنػػىالكنايػػةفػػيقكلػػه: اٍلحى مىػػىالمَّػػًهًإالَّ تىقيكليػػكاعى كىالى ـٍ مػػفغميػػافالمػػاء،{تىٍغميػػكاًفػػيًديػػًنكي
نمػااكارتفاعه،كمعنا مجانبةالحؽ،ك تباعالهكلكالميؿمعه،كالزيػادةفػيالػديفمػالػيسفيػه،كا 

فالمسممكفأمػةدـاإلفراطفيأمرالديف،كالمبالغة،كعدـالتفريط،كاإلهماؿ،اتّْباعالكسطية،كع
ََٟ} لقكلػهتعػالى:كسػطنا ِ ٤َْ٪ةُؽ٥َََْوَكَؾل َٕ حًَََص ٍّ٦

ُ
ةَأ ًُ ََُمَ٭َؽاءَََِِل١َُٮ٩ُٮاَوََق َالؿٍُّقهٮُلَََوَيُؾٮنَََانلٍّةِسََََعَ

٤َههيُْؾ٥َْ مػػاءفػػيالمرجػػؿكارتفاعػػه،كالغمػػك،فػػياألصػػؿ،مػػفغمػػكال[143َ:ابلٞههؿة]َ{َمههِ٭يًؽأََ
المػرادأكبباطػؿ،تتػأكلك بػأفمعنػا أكلفظػهحيػثمفحد تجاكزكا:فيهتغمكاكال،كتجاكزالحد

هجػػر:عػػدةأنػػكاعالكػػريـالقػػرآفالعبػػادات،كهجػػرمػػفغيػػر كتتركػػكاقراءتػػهفػػيجهػػدكـتبػػذلكاال
                                                           

(1/519عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/521)جالمصدرالسابؽ(2) 
(1/541)جالمصدرنفسه(3) 
(1/578)جنفسهالمصدر(4)
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به،فالغمكتجاكزالحدكاتباعالهػكلاالستشفاءهجر-بهالعمؿهجر-التدبرهجر-التبلكة
كالميؿعفالحؽ.

ََٟ}يقكؿالحؽسػبحانه: ِ و٣َه
ُ
ْونَََأ ـَ ْؿَٚهحََََُيْ ُ٘ واَث٧َِهةَا٣ْ هْٮنََََوهََبُ ٍّٞ َ{وََقهاَل٦ًةَحَتِيٍّهحًََػِيَ٭هةََوُي٤َ

الغرفػػةيكػكفأف،"فجػائز(1)الرفيػع"المنػزؿكهػيالعٌمٌيػة،{اٍلغيٍرفىػػةى}يقػكؿاإلمػاـ:"[75َ:ا٣ٛؿٝهةن]
عمػىكعمكهػاالرتفاعهػاكهػكالغرفػة نفػسبػهيػرادأفالجنة،كجائزعفكنايةاآليةفيالمذككرة
يرغبػكفكالنػاسالػدنيا،فػياألكقػاتبعػضفػيفيهػاالكػكفيختػارممػاكذلػؾالمنػازؿ،مػفغيرها
الدرجػػػةعػػػفكنايػػػة{اٍلغيٍرفىػػػةى.}(2)اآلخػػػرة"فػػػيبػػػذلؾفػػػرغبهـغيرهػػػا عمػػػىكارتفاعهػػػاإلشػػػرافهافيهػػػا

عمػىالصػبربالصػبركالمرادالجنة،فيالعاليةالدرجةعفكنايةكهي،الرفيعةفيالدنياكاآلخرة
٨ْ٦َََِْنَْٮا٥ْ٬َُ}كفيقكلػهسػبحانه:.كالشدائدالنكائبكعندمعصيتهكعفاهللطاعة ًٍ َِػ٠ََسِ َ ًْ اَلََػ

ْٕهُؿوٍ َ ْو٦ََ
َ
َمَؿَثَِىَؽٍَٝحَأ

َ
٨ْ٦َََأ َانلٍّهةِسَإاِلٍّ ْوَإِْوهاَلٍحََبهنْيَ

َ
}ًمػٍفيقػكؿاإلمػاـ:"[114َ:ا٣جكهةء]َ{أ

{مصدر، ـٍ ُمٮا}َ:تعػالىاهللقػاؿ.االسػـبمعنػىكيطمؽنىٍجكاهي ّؽِ َٞ َ{َوهَؽَٝحًَََْنْهَٮاُؽ٥ََْيَهَؽيَََْبهنْيََََػ
ذ[12َ:ا٧٣ضةد٣ح] كاالستثناء(3)أيبيرؽبنكفهـاالسـهاهناالمرادكاففإفمتناجكفنجكلهـكا 

فلكػػف،بمعنػػىمنقطػػع كاالسػػتثناءالمػػؤمنيفمعنػػىإلػػىترجػػعفالكنايػػةالمصػػدر،بمعنػػىكػػافكا 
نمامتصؿ، ٍيرىالى}بأنهأخبركا  ،الشرّْفيالمناجاةألفٌ {نىٍجكىاهيـًٍمفٍكىًثيروًفيخى المباحكفيشرّّ
ػػا،شػػرإظهػػار يمكػػفالالػػذم ذلػػؾفػػإفثالػػثدكفاثنػػافيتنػػاجىال:"-السػػبلـعميػػه-قػػاؿأيضن
،النبػػيتكػػذيبعمػػىالتػػةمرصػػددفػػيالخفيػػةالكفػػاراجتماعػػاتعػػفكنايػػةكالنجػػكل،(4)"يحزنػػه

الخيػرفػيكثيػرمػفالمتنػاجيفمػفبػأفتأكيػؿالكػبلـفالنجكلكنايةعفالشركالتةمرباستثناء
،أكفػػإفأكلئػػؾفػػيهـالخيػػرالنػػاس،إالفػػيمػػفأمػػربصػػدقةأكمعػػركؼأكإصػػبلحبػػيفالنػػاس،

الذيفيأمركفبالصدقةكالمعركؼكاإلصبلح.كماذكراألماـفالكنايةترجعإلىمعنىالمؤمنيف

                                                           
(2/391عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(8/47الماتريدم،تفسيرتأكيبلتأهؿالسنة)ج(2) 
مفاألنصار(3) قـك
(2/631عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(4)

(2/1718/2184)صحيحال،كمسمـ(8/68/6290صحيح)ال،ينظرالحديث:البخارم
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 التعريض :المبحث الخامس

 :في المغة التعريض
إشػارةإليػهيشػيرقػدلكنػهمنػه،بمرادؾفيهتصرحالكبلمناتقكؿأف:المغةفيالتعريض

ػا،يقػاؿصػرتإذاإليػهبػهأشػرتمػاالتػزاـمػفتتهػربأفكيمكنػؾخفية، لػيضعػرٌ:لغػةمحرجن
ػػفػػبلف كػػبلـ:كمعاريضػػهكمعارضػػهالكػػبلـأعػػراض.المفػػظبصػػراحةيبػػيففمػػـقػػاؿ:أم:اتعريضن
يػػػردلػػػـإذاالكػػػذبمػػػفالمتحػػػدثبهػػػايػػػتخمصسػػػعةفيهػػػا:أمالمػػػراد،عمػػػىالداللػػػةظػػػاهرغيػػػر

كالتعػػػريض،(1)تصػػػريحغيػػػرمػػػفمػػػراد السػػػامعبػػػهيفهػػػـمػػػا:الكػػػبلـفػػػيالتصػػػريح،فػػػالتعريض
يكأنػتتعنيػه،كمنػهالمعػاريضفػضتلفػبلفأكبفػبلفإذاقمػتقػكالنخبلؼالتصريح،يقاؿ:عرٌ

أرادكاأفالمعاريضفيهاسعةعػف(المعاريضلمندكحةعفالكذبيإفف)الكبلـ،كفىأمثالهـ
ألفالكاحػػػدمنػػػاقػػػديعػػػرضلػػػهأمػػػر قصػػػدالكػػػذبكتعمػػػد ،كاشػػػتقاقهمػػػفقػػػكلهـعػػػرضلػػػهكػػػذا

.(2)د خبلؼالتصريحفيؤثر كيقص

 :في االصطالح التعريض 
هػػػكالمفػػػظالػػػداؿعمػػػىالشػػػيءعػػػفطريػػػؽالمفهػػػكـالبالكضػػػعالحقيقػػػيكال :التعػػػريض

المدلكؿعميهبالقرينةدكفالمفظأكالمعنىالحاصػؿعنػدالمفػظالبػهأكلفػظالمعنى،بالمجازم
فإنػؾلػكقمػتلمػفتتكقػععطػاء بغيػرطمػب:كاهللإنػيلمحتػاج.استعمؿفيمعنا لمتمكيحبغير 

يضبالطمػػبكلػػيسهػػذاكلػػيسفػػييػػدمشػػيء،كأنػػاعريػػافكالبػػردقػػدآذانػػي،فهػػذاكأشػػباههتعػػر
"التعػػريضأف:فالمعتػػزبػػأككمػػايقػػكؿا.اقابمػػةالطمػػبالحقيقػػةنكالمجػػازنفػػيماالمفػػظمكضػػكعن

،(3)يكنىعػفالشػيءكيعػرضبػهكاليصػرحعمػىحسػبمػاعممػكابػالمحفكالتكريػةعػفالشػيء"
مصاحبة،كالذهني،لزكـالتعريضفييشترطفبلالكنايةمفأخفىالكبلـمفطريقةالتعريض

اذهننػيفهـكماالحاؿ،قرائففيهتكفيقدإنماعميه،بهالداللةيرادكماالكبلـبيفمامبلبسةكال
لكػػفالتعػػريضأخفػػىمػػف،(4)كالتعػػريضالكنايػػةبػػيفالفػػرؽيظهػػركبهػػذاالكػػبلـ،تكجيػػهمػػفبهػػا

يألفداللةالكنايةلفظيةكضعيةكداللةالتعػريضمػفجهػةالمفهػكـالبالكضػعالحقيقػ الكناية
فػبليكػػكفإالفػيالجمػػؿألنػػهال التعػػريض تشػمؿلفػػظالمفػردكالجممػػة،أمػا كالكنايػػة،كالالمجػازم

                                                           
(62الشريؼالجرجاني،التعريفات)صينظر:(1)
حقائؽاإلعجاز)جينظر:(2) (1/192العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(39ابفالمعتز،البديعفيالبديع)ص(3)
(2/152ينظر:الميداني،الببلغةالعربية)ج(4)
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يفهـالمعنىفيهمفجهةالحقيقةكالمفجهةالمجازإنمايفهـمفجهػةالتمػكيحكاإلشػارةكذلػؾ
كمػػف"مػاـ:يقػكؿاإل،اليسػتقؿبػهالمفػظالمفػردكلكػػفيحتػاجفػيالداللػةعميػهإلػػىالمفػظالمركػب

الببلغػػػةعنػػػدالعػػػربالعػػػدكؿعػػػفاإلطنػػػابإلػػػىاإليجػػػاز،كعػػػفاإليجػػػازإلػػػىاإلطنػػػاب،كعػػػف
التجنػػػػيسإلػػػػىاإلطبػػػػاؽ،كعػػػػفاإلطبػػػػاؽإلػػػػىالتجنػػػػيس،كعػػػػفالتصػػػػريحإلػػػػىالتعػػػػريض،كعػػػػف
التعػػريضإلػػىالتصػػريح،كتػػرؾلػػزكـالفػػٌفالكاحػػدمػػفهػػذ الفنػػكف.كاهللتعػػالىأنػػزؿالقػػرآفعمػػى

.(1)"غايةالفصاحةعندهـعمىماتعارفك كاعتادك ،بمسافعربٌيمبيفنظـهك

مػػفبينهمػػاكفػػٌرؽككضػػكحها،الداللػػةخفػػاءجهػػةمػػفكالتعػػريضالكنايػػةبػػيفهنػػاؾفػػرؽ
أٌمػػاأخػػرل،هػػذاكعمػػىتػػارةهػػذاعمػػىفتػػأتيمعػػا،كالمركػػبالمفػػردتشػػمؿفالكنايػػةالمفػػظ،جهػػة

المعنػىأفٌذلؾعمى،كدليمه(2)البتةالمفردالمفظفييأتيكالالمركب،بالمفظفيختصالتعريض
ٌنمػػػاالمجػػػاز،جهػػػةمػػػفكالالحقيقػػػةجهػػػةمػػػفيفهػػػـالالتعػػػريضفػػػي التمػػػكيحجهػػػةمػػػفيفهػػػـكا 

إنػه.المركػبالمفػظإلػىعميػهالداللةفييحتاجكلكنهالمفرد،المفظبهينهضالكذلؾكاإلشارة،
،طريؽمفالشيءعمىالداؿالمفظ الػداؿالمفظفقكله.المجازمكالالحقيقي،بالكضعالالمفهـك
كالمجػػاز،كالحقيقػػةكالظػػاهرالػػنصجهػػةمػػفالمفػػظعميػػهيػػدؿمػػاجميػػعفػػيعػػاـالشػػيء،عمػػى
،طريػػؽمػػػفكقكلػػه جهػػػةمػػػفالالمفػػظ،جهػػػةمػػفداللتهػػػافػػإفذكرنػػػا ،مػػاجميػػػعيخػػرجالمفهػػػـك

َث٢ََْ}:نحػكالمخاطب،بغباكة،كمفالتعريض(3)المجازمكالالحقيقيبالكضعالكقكلهمفهكمها،
َُ٫َ٤ َٕ ٥٬ًَََُُْػ ٩َْخَ}:قكلػهبعد[63َ:اْل٩بيةء]َ{٬َََؾا٠ََجِ

َ
خ
َ
٤َْخََأ َٕ َ:اْل٩بيهةء]َ{إِثْهَؿا٬ِي٥ََُيَةَثِآلَِ٭ذَِ٪ة٬َََؾاََػ

َْٕخَََو٣َه٨َِِ}:،كمنهنحػك[62 َج ٬َْٮاَء٥٬ََُْاتٍّ
َ
ْٕؽ٨٦ََََِِْأ َََٟا٤ِْٕ٣ْه٨٦ََِِ٥ََََصةَءك٦ََََةََب هةل٧ِِنيَََل٧َِه٨َََإًِذاَإ٩ٍِّه ٍّْ َ{ا٣

تحػذيركزيػادةلمسػامعيفلطػؼكفيػه،كالتقػديرالفػرضسػبيؿعمػىكاردكبلـهذا[145َ:ابلٞؿة]
ْعُجؽََُاَلََِِل٦ََََة}:التعريضفيالهكل،كنظير كيتبعإنارتهبعدالدليؿيترؾمفلحاؿ

َ
ِيَأ َؿِنََاَّلٍّ َُ ََػ

ههٮنَََِإَوَِلْهه٫َِ ُٕ عميػػهيػػدؿمػػافطػػركـ،الػػذمتعبػػدكفاللكػػـكمػػا:المػػرادإذ،[22َ:يههف]َ{َدُؿَْص
مزيػػديػػكرثهـالكجػػهعمػػىالحػػؽالمخػػاطبيفإسػػماعكمبلحتػػهالتعػػريضحسػػف}ترجعػػكف{ككجػػه

الحيػثالقمػكب،أعمػاؽفػيأنفذكذلؾالباطؿ،إلىبنسبتهـالتصريحتترؾألنؾكذلؾغضب 
َاَلََُٝهه٢ََْ}:نحػػكالكػػريـ،القػػرآففػػيجػػداكثيػػرالنػػكعكهػػذالنفسػػه،يريػػد مػػاإاللهػػـالمػػتكمـيريػػد

لُٮنََ
َ
ةَتُْكد ْصَؿ٦َْ٪ةََع٧ٍّ

َ
ُلَََواَلََأ

َ
ةَنُْكأ ٤٧َُٮنََََع٧ٍّ ْٕ التعػريض(4)[25َ:قجأ]َ{َت كمػف مقتضػىهػكبػأمر،

                                                           
(1/148)جالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـعبد(1) 
(45عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبياف)صينظر:(2)
حقائؽاإلعجاز)جينظر:(3) (1/193العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)صينظر:(4) (137المراغي،عمـك
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٧َة}:نحػكبعػدهاالكبلـمعنى ؿََُإِنٍّ ولُٮََيَذَؾ٠ٍّ
ُ
بْلَةِبََأ

َ
ؽ]َ{اْْل الكػافريفبػذـتعػريضفإنػه،[19َ:الٔؿ

طمعكػـفػيفػأنتـعقػؿبػذمليسمفحكـفيعميهـالهكلكغمبةالعنادفرطمفإنهـحيثمف
٧َة}:كنظير ،األلبابأكليغيرمفذلؾفيطمعكمفكيتذكركاينظركاأفمنهـ ٩ْهَخََإِنٍّ

َ
٦َُ٪ْهِؾرََُخ

أذفلػهلػيسفكأنػهالخشػية،هػذ مػفلػهتكػفلػـمػفأفالمػرادإذ[45َ:انلةزَعت]َ{ََيَْنة٬َة٨٦َََْ
لهػامػفطريػؽ،"(1)سػيافكعدمػهفاإلنػذاريعقؿ،قمبكالتسمع، فػالمعنىالتعريضػيلػيسمػدلكالن

الحقيقػػػػةكالكضػػػػع،كالمػػػػفطريػػػػؽالمجػػػػازكالتػػػػأكؿ،كالعػػػػفطريػػػػؽالكنايػػػػةكاإلرداؼ،دالالتهػػػػا
"استيعابيةتفهـالمفظ .(2)سياقناالبهكضعناأكتأكيبلن

 التعريض في تفسير درج الدرر:
ةَلَ}:سبحانهالحؽيقكؿ َٞ َََػ

ُ
ِي٨َََال٧ََْل ُؿواَاَّلٍّ َٛ ٩ََََؿاك٦ََََةََٝٮ٨٦ََِِ٫٦َََِْْؽ اَإاِلٍّ ٩َََؿاكََََو٦َة٦َِس٤ََْ٪ةَبََْشً

ََٟ َٕ َج ََاتٍّ ِي٨َََإاِلٍّ َراذنُِلَة٥٬َََُْاَّلٍّ
َ
يََِثَةدِيَََأ

ْ
أ ٤َيْ٪َة٣ََُؾ٩ََْ٥ََؿىََو٦َةَالؿٍّ َََْٔ٨٦ٍََِ٢ ٌْ ٪َُّؾ٥ََْث٢ََََْٚ ُْ ََ:٬ٮد]َ{َََكذِبنِيََََن

27]َ: يكضحاإلماـفيأكثرمفمكضعاستهجانهـكاعتراضهـكتعجبهـأفيكػكفبشػرنارسػكالن
نْههُذ٥ََْلَههٮََُْٝهه٢َْ}

َ
ههَرَ}حيػػثمػػفاتصػػالها[100َ:اْلرساء]َ{ََت١ُِ٤٧ْههٮنَََخ َٕ َب

َ
ههاَاللََُخ َ{رَُقههٮالًََبََْشً

نعامػػهاهللبنعمػػةبخمػػكاَ[94:اْلرساء] :فػػيتفسػػيراآليػػةالكريمػػةكيقػػكؿ.(3)مػػثمهـ"بشػػرعمػػىكا 
ؽَْ} َٞ رَْق٤َْ٪ةََو٣َ

َ
٨٦َََََِْٟرُُقاًلََأ ِ هؽ]َ{َؼج٤ْ اهللرسػكؿكػكفمػفالمشػركيفتعجػبفػينزلػت"[38َ:الٔؿ

تعجيػػبهـ،كجػػهتعػػالىاهللفنفػػىالممجئػػة،كاآليػػاتالعػػذاب،تػػأخيرمػػفتعٌجػػبهـكفػػيمػػثمهـ،بشػػرنا
كيبػػػيفاإلمػػػاـالتعػػػريضفػػػيتفسػػػيراآليػػػة،(4)كالرسػػػؿالمرسػػػميفمػػػففػػػيمفمضػػػىبسػػػٌنتهكأخبػػػر

رَْق٤َْ٪ةََو٦َة}الكريمة:
َ
٨٦َََََِْٟأ ِ َََؼج٤ْ نبينانبكةمفتعجبهـلنفينزلتَ[109َ:يٮقٙ]َ{٩ُٮِحََرَِصةاًلََإاِلٍّ

العشػػػػيرةبػػػيففيمػػػايسػػػكفالأكبشػػػػرنا،يكػػػكفالالٌسػػػبلـعميػػػهالنبػػػػيأفمتػػػكهميفالٌسػػػبلـعميػػػه
بػأنهـتعػريضمثمنػا{بشػرناإالنػراؾ}مػا:فقكلػهسػبحانه.(5)ذلػؾ"امتنػاعاآليػةفػيكليسكاألهؿ،
كيػػػذكراإلمػػػاـ.فػػػيهـلجعمهػػػاالبشػػػرمػػػفأحػػػدفػػػييجعمهػػػاأفأرادلػػػكاهللكأفمنػػػه،بػػػالنبكةأحػػػؽ

ٌنمػاالخسػيس،الٌنػذؿكهػك:رذؿجمػع:كأرذاؿأرذؿ،:جمػع{أىراًذلينػا}تعريضهـبالمؤمنيفبقكله: كا 

                                                           
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)ص(1) (155ينظر:المراغي،عمـك

(81إبراهيـمحمدالخكلي،التعريضفيالقرآفالكريـ)ص(2) 
(2/231عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3) 
(2/156المصدرالسابؽ)ج(4) 
(2/146المصدرالسابؽ)ج(5) 
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أحػؽٌبػأنهـ،كهػذاتعػريض(1)عندهـالٌسفهاءبمنزلةكلككنهـكفقرهـ،لقٌمتهـ،المؤمنيف استحقركا
مفكاحدأنؾهب:فقالكافيهـ،لجعمهاالبشرمفأحدفييجعمهاأفأرادلكاهللكأفمنه،بالنبكة
عمينػالكػـنػرلكمػا:قػكلهـإلػىتػرلأالبهػا مػنهـأحػؽجعمػؾفمػاالمنزلػةفػيلهػـكمػكازالمؤل
مثمنػػػا{بشػػػرناإالنػػػراؾ}مػػػاسػػبحانهفقكلػػػهسػػػبحانه:قكلػػػهالتعػػػريضبػػديع،كهػػػكمػػػف(2)فضػػػؿمػػف

،(3)فػػيهـلجعمهػػاالبشػػرمػػفأحػػدفػػييجعمهػػاأفأرادلػػكاهللكأفمنػػهبػػالنبكةأحػػؽبػػأنهـتعػػريض
ػاكأفبػالنبكة،أحػؽبػأنهـالتعػريضمكضػعكاعتقػادهـقصػدهـفػيمكضػعهاكمهااآليةفهذ  نكحن
كثيػرناكاردالقرآففيكالتعريضبينهـ،مفنبينايككفأفألجمهايجببحالةعميهـمتميزنايكفلـ

سػقاطكالػنقصالػتهكـفػيالكفػرةبأحكاؿ بػالفكرتسػتخرجدقيقػةكمكاضػعهاالقػدر،كحػطالمنزلػةكا 
ٌنماكهذاماأشارإليهاإلماـ.(4)الببلغةقدـفيكالرسكخالصافي، المػؤمنيف استحقركابقكله:"كا 
ََربٍّه٩ََُ٫ُهٮحٌَََو٩َةَدى}كفيقػكؿالحػؽسػبحانه:.(5)عندهـ"الٌسفهاءبمنزلةكلككنهـكفقرهـ،لقٌمتهـ،
ةَلَ َٞ ٬ِْل٨٦ََََِْاثِْ ََإِنٍَََّرّبَََِػ

َ
َؽكَََِإَونٍََّأ ْٔ ََََّٜو ٩َْخََاْْلَ

َ
ْظَؾ٥َََُوخ

َ
األمرتكجهلقد[45َ:٬ٮد]َ{اْْلَة٧ِِ٠نيَََأ

:السػػفينةفػيمعػػهأهمػهيحمػػؿبػأفبةيػاتاآليػػةهػذ تسػػبؽآيػةفػيالسػػبلـعميػهنػػكحإلػىاإللهػي
{َ ْمُؿ٩َةََصةءَََإَِذاََظتٍّ

َ
َََٟازْجَنْيَََِزوَْصنْيََُِك٨٦ٍََََِّْػِيَ٭ةَاْْح٤ََُْٝ٢َِْ٪ةَاِلٍّ٪َّٮرَََُوَٚةرَََأ َ٤٬ْ

َ
َََوأ ٦ََََٜه٨ََْإاِلٍّ ٤َيْه٫َََِقهَج ََٔ

ْٮُلَ َٞ ٫ََُآ٨٦َََََو٦َةَآ٨٦َََََو٨٦َََْا٣ْ َٕ ٦َََ البلهػثالحػكارهػذايكجهنػاكاحدةآيةكبعد،[40َ:٬ٮد]َ{٤َِٝي٢ٌََإاِلٍّ
َجةلَََِمْٮٍجََِػََثِِ٭٥ََََْتْؿِيََوِهََ}:كابنػهالسػبلـعميهاألببيف ْٕـِلٍََِػَََوََكنَََابَْ٪٩ََُ٫ُٮحٌَََو٩َةَدىَََكْْلِ َيَة٦ََ
َ٪ةَاْر٠َْتََُبَ ٍَّ َٕ َََٓدَُؾ٨َََْواَل٦َََ ِْٕى٧ُِ َََصَج٢ٍََإَِِلَََقآوِيََٝةَلََا٣ََْكِٚؿِي٦ََ،٨َ َََعِوه٥َََاَلَََٝهةَلََال٧َْةء٨٦ََََََِِي
ْمؿ٨٦ََََِِْاِْلَٮْمََ

َ
ََِأ ََاللٍّ َْ٘ؿؼِني٨٦َََََََََِٚكنَََال٧َْْٮجََُثَحَْ٪ُ٭٧َةَوََظةَلََرَِظ٨٦ََََ٥ََْإاِلٍّ كمغػزل[،43َ-42َ:٬ٮد]َ{ال٧ُْ

اأفذلؾ بػهيتكجػه،مػامطمػكبأكالسػؤاؿيعػرضكػافتمػؾمقكلتػهسػاؽحػيفالسػبلـعميػهنكحن
السػؤاؿ)التصػريحعمػىبػهالتعريضالكريمةاآليةآثرتالذمالمعنىشأنهفهذاجؿالمكلىإلى
ََٝهةَلَ}:تكػرار أكبػهالتشبثعفصراحةكتعالىسبحانهربهينها التاليةاآليةكفي(،الطمبأك
٣ََْ٨٦ََََِٟحَْفََإ٩ََُ٫ٍّ٩ُِٮحََُيَة ِ٤٬ْ

َ
َََُع٢ٌ٧َََإ٫ٍّ٩ََُِأ ًْ ٨ْ٣َََِٚاَلَََوة٣ٍِطَََغ

َ
٣ََََٟحَْف٦َََةَتَْكد َ ٤ََِْٔه٥ٌََثِه٫ََِل َََٟإِّنِ ه ُْ ِٔ

َ
نََْأ

َ
َأ

نادل}يقكؿاإلماـ:"[46َ:٬ٮد]َ{اْْلَة٤ِ٬نِي٨٦ََََََِدَُؾٮنََ بَّهينيكحهكى فػيخكطبقدكافأٌنهيحتمؿ{رى
،األهؿ امرأتػهأهمػهمػفالمسػتثنىأفٌظػفٌأٌنػهكيحتمػؿلمكعػد،تعػرضفمػذلؾكذلؾ،كظفٌبعمـك

                                                           
(2/100الجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهر(1) 
(2/200ينظر:ابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)ج(2)

مفالكبلـكالمنثكر)ص(3)  (167ينظر:ابفاألثير،الجامعالكبيرفيصناعةالمنظـك
حقائؽاإل(4) (1/196عجاز)جينظر:العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(2/100عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
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فخاطػبالٌنفػاؽ،سػبيؿعمػىكالمكافقػةاإليمافيظهركافابنهأفٌكيحتمؿ)ياـ(ابنهدكفكحدها
فَّ}بظػػاهر  ػػؽُّكىٍعػػدىؾىكىاً  الػػذيفأهمػػؾمػػفلهػػـ،أكالمكعػػكد{أىٍهًمػػؾىًمػػفٍلىػػٍيسى}.النجػػاة:يعنػػي{اٍلحى
.(1)كبينهـ"بينؾمتصؿالمكاالةأسباب

ف:سػػبحانهقكلػػهتفسػػيرعنػػدذلػػؾفػػيالزمخشػػرميقػػكؿ كعػػدكػػؿ"إف:الحػػؽ{كعػػدؾ}كا 
بػاؿفمػاأهمػيتنجػيأفكعػدتنيكقػدبػهكالكفػاءإنجػاز فػيشػؾالالػذمالثابػتالحػؽفهػكتعد 
مػفابنػيإفرب}قػاؿ:سػبحانهقكلهتفسيرفيكثيرابفكيقكؿ،(2)الحاكميف"أحكـكأنتكلدم
أحكـكأنتكلدلغرؽفكيؼييخمؼالالذمالحؽككعدؾأهميبنجاةكعدتنيكقد"أم:أهمي{

نػكحتػأدببمػدلاإلشػعارالكريمػةاآليةفيالتصريحعمىالتعريضإيثارسرإف،(3)الحاكميف"
حنايػا بػيفابنػهعمػىاألبػكماإلشػفاؽعاطفػةتػأججفػرغـ.خالقهإلىتكسمهكلطؼالسبلـعميه
فَّ}بظػاهر فخاطػبأجمػهمػفبسؤالهأكبمطمبهالتصريحمفحياؤ منعه ػؽُّكىٍعػدىؾىكىاً  :يعنػي{اٍلحى

نػػهاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالنجػػاةكمػػاذكػػر يقػػكؿأفكجػػؿعػػزالمػػكلىمػػعالخطػػابفػػييميػػؽال،كا 
الممػػكؾمػػعبػػهييتحػػدثالهػػذافمثػػؿ(أهمػػي بنجػػاةذلػػؾقبػػؿكعػػدتنيكقػػدكلػػدمأغرقػػتلمػػاذا)

.فياآلياتالكريمةالتعريضحسفذلؾأجؿمفالعالميف بربفكيؼ
٩ْهَخَََٝهةلُٮا}يذكراإلماـعبدالقاهرالجرجانيفيتفسػيراآليػةالكريمػة:

َ
خ
َ
٤ْهَخََأ َٕ ٬ََهَؾاََػ

٫َ٤ََُث٢ََََْٝةَلََ،َإِثَْؿا٬ِي٥ََُيَةَثِآلَِ٭ذَِ٪ة َٕ ٥٬ًَََُُْػ لُٮ٬َََْ٥٬َُؾا٠ََجِ
َ
ٮنَََََك٩ُٮاَإِنَََْٚةْقد ُٞ ُِ [63َ-62َ:اْل٩بيةء]َ{َي٪ْ

ثبلثإالقطٌإبراهيـيكذب"لـ:كسٌمـعميهاهللصٌمىاهللرسكؿقاؿ:حديثنامركيناعفأبيهريرة
َ}َ:قكله:كذبات :قػاؿ.أختػي:لسػارةكقكلػه{كىًبيػريهيـٍفىعىمىػهيبىؿٍ}":كقكله،[89:الىةٚةت]َ{َقِٞي٥ٌََإِّنِ
ذاتإصػبلحفػي:اثنتػيففػيإالكػذب"ال:الٌسػبلـعميػهقاؿالصدؽ،رتبةالكذبمفالنكعلهذا

،كفػيتكضػػيحاإلمػاـبعػدـتصػػريح(4)لزكجهػا"المػػرأةكحػديثالمرأتػه،الرجػػؿحػديثكفػيالبػيف،
بػاألمرإشػارةبػالتعريضإبراهيـعميهالسبلـبماحػدثحػيفقػاـبتحطػيـأصػناـقكمػهكتعريضػه

حػيفذكػػرأفإبػراهيـعميػػهالسػبلـلػػيسمقصػد الكػػذببػؿإرادةفػػيأمػرييعػػرضبػهبفعػػؿقكمػػه
ػػػاكهػػػذارتبػػػة كيػػدلؿعمػػػىضػػػبللهـلعبػػادتهـأصػػػنامناالتنفػػػعكالتضػػر،كيحقػػػؽبػػػهغايػػةكغرضن

فرتبػةالكذبمفالنكعالصدؽكماكضحاإلماـ)لهذا عػفلمندكحػةالمعػاريضفػيالصػدؽ(كا 
هػذاالكذب،كالكذبمانفا اإلماـعفسػيدناإبػراهيـعميػهالسػبلـفيمػاذكػر.يقػكؿالزمخشػرم:"

                                                           
(2/103عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(2/398الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(2)
(4/282ابفكثير،تفسيرابفكثيرطالعممية)ج(3)
(2/313عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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الفعػؿينسػبأفإلػىيكػفلػـعميػهاهللصػمكاتإبراهيـقصدأففيهالكبلـ،كالقكؿمعاريضمف
نمػػاالصػػنـ،إلػػىعنػػهالصػػادر ثباتػػهلنفسػػهتقريػػر قصػػدكا  فيػػهيبمػػغيتعريضػػأسػػمكبعمػػىلهػػاكا 
عميػػػهإبػػػراهيـسػػػيدناقػػػاـأفبعػػػدالحػػػكارهػػذاكقػػػعلقػػػد،(1)كتبكيػػػتهـ"الحجػػػةإلػػػزامهـمػػػفغرضػػه
٤َُ٭ه٥َْ}:رأسػهفػيالفػأسمعمقنػاتركػهالػذمكبيرهػاإالقكمهأصناـبتحطيـالسبلـ َٕ ََُصهَؾاًذاَََٚض َإاِلٍّ
ا ًً ٤ٍُّ٭٥ََْلَُ٭٠َََْ٥جِ َٕ ٮنَََإَِِل٣ََِ٫َْ ُٕ فعمػهبػؿ:}سػبحانهقكلػهفػيماثػؿهنػاكالتعريض[58َ:اْل٩بيةء]َ{يَؿِْص
كبيػػػرإلػػػىحقيقػػةالتحطػػػيـفعػػؿنسػػػبةالقػػكؿبهػػػذايػػردلػػػـالسػػبلـعميػػػهإبػػراهيـفسػػػيدنا{،كبيػػرهـ
بػهيحقػؽتعػريضنحػكعمػىنفسػهدكفمقصػدمػفالكػذب،بػؿإلػىينسػبهأفأرادإنمػااألصناـ
مػػفعقػػكلهـكالػػتهكـالقػػكـهػػؤالءمػػفالسػػخريةكهػػكالمكقػػؼهػػذافػػيإليػػهيهػػدؼالػػذمالغػػرض
يقيننػايعرفػكفالتػياألصػناـتمؾاهللدكفمفيعبدكاأفلهـزينتالتيالزائفةكمعتقداتهـالضالة

أكتنفػػعأففضػػبلنتنطػػؽأفتسػػتطيعالجميعػػانإنهػػابػػؿشػػيئنا،يفعػػؿأفيسػػتطيعالكبيػػرهـأف
.تضر
٤َيُْؾ٥ََُْصَ٪ةحََََواَلَ}يقكؿاإلماـفيتفسػير اآليػةالكريمػة: ُذ٥ََْػِي٧َةََٔ ًْ ؿٍّ َجهح٦ََِِه٨ََْث٫َََِِٔ ُْ َِػ

وََْا٣ّجَِكةءَِ
َ
ْؽَ٪جُْذ٥ََْأ

َ
ِكُؾ٥ََِْػََأ ُٛ نْ

َ
كعػفالظٌػاهرعػفصػرفه:بػالكبلـ"الٌتعػريض[235َ:ابلٞهؿة]َ{خ

كالزكػػاة،كالجمسػػةكالقعػػدةالمشػػيةلحسػػفإٌنػػه:قكلػػؾمثػػؿكهػػككالخطػػب،مصػػدر{ًخٍطبىػػةً.}المػػراد
رادتػػؾشػػأنؾمػػا:أمفػػبلف يػػاخطبػػؾمػػا:كقكلػػؾ كلػػيٌمػػفكاالختطػػابالػػٌزكج،مػػففالخطبػػة.كا 
كيسػػٌمى.يخاطػػببمػػاالمجػػامعمػػفغيػػر فػػيأكالٌنكػػاحعقػػدفػػيالخطيػػبمػػفكالخطبػػة.المػػرأة
النسػػػاء:أمالنسػػػاء،خطبػػػةمػػػفبػػػهعرضػػػتـفيمػػػاعمػػػيكـجنػػػاحكال.(2)الصػػػبلة"خطبػػػةالٌتشػػػٌهد

مراد السامعبهيفهـبماالكبلـفيكالتعريضبالشيء،التمكيحهك:التعريضكأصؿالمعتدات،
طمػبًمػفبػهتيمىمّْحػكففيمػاعمػيكـإثػـبلفػالعدة،فيمباحبالخطبةكالتعريضتصريح،غيرمف

ذنػػبكالعػػدتهف،أثنػػاءفػػيبائننػػاطبلقنػػاالمطمقػػاتأكأزكاجهػػف،عػػنهفَّالمتػػكفَّىبالنسػػاءالػػزكاج
اعميكـ أفاهلللكػـفأباح.عدتهفانتهاءبعدبهفالزكاجنيةمفأنفسكـفيأضمرتمك فيماأيضن

اتذكركهف االتفػاؽأكبالزنىسرناالنكاحعمىتكاعدكهفأفكاحذركاالنفس،فيإضمارناأكتمميحن
تعزمػكاكالاألزكاج،فيهػاييٍرغىػبيمثمهاأفمنهييٍفهىـقكالتقكلكاأفإالالعدة،أثناءفيالزكاجعمى
فخػافك ،أنفسػكـفيمايعمـاهللأفكاعممكا.مدتهاتنقضيحتىالعدةزماففيالنكاحعقدعمى

يتػػػابع.بالعقكبػػةعمػػيهـيعجػػػؿالعبػػاد عمػػىحمػػػيـذنكبػػه،مػػفتػػػابلمػػفغفػػكراهللأفكاعممػػكا

                                                           
(3/124الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(1)
(1/331عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
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كالحسف،إبراهيـعفزناء،{ًسرِّا.}الستر:كالكفٌ.أضمرتـ{اآلياتالكريمة:"}أىٍكنىٍنتيـٍاإلماـتفسير 
[الكافرمف:يالشاعركقاؿ

بنفسػػها،تسػػبقهلػػئبلمػػاالخفيػػةيكاعػػدهاأفالٌسػػرٌ:المسػػٌيب[ابػػفييتػػابعاإلمػػاـ:"كقػػاؿ
ػػكاكىال.}الٌتعػػريضكجػػهعمػػىأبػػيحمػػا(:المعػػركؼالقػػكؿ)ك ٍقػػدىةى.}تقصػػدكا{تىٍعًزمي العقػػد،مػػفاسػػـ{عي

حكامػػهضػػبطهالشػػيءكعقػػد مىػػهياٍلًكتػػابي.}تػػأليؼبنػػكعكا  .عميهػػااهللأكجبهػػاالتػػيالعػػٌدةانتهػػاء{أىجى
ٌنمػػػا.اتٌقػػػاؤ الشػػػيءكخػػػكؼ بػػػيفاالعتػػػداؿعػػػفالٌتحػػػذيرهػػػذايمػػػيمهـلػػػئبلكالحمػػػـالمغفػػػرةذكػػػركا 
:شػػػػيئيفكحػػػػٌرـكاإلضػػػػمار،الٌتعػػػػريض:شػػػػيئيفعػػػػفالجنػػػػاحرفػػػػعتعػػػػالىفػػػػاهللكالٌرجػػػػاء،الخػػػػكؼ
أريدإٌني:بمشهدهايقكؿأف:عٌباسابفقاؿفقدالٌتعريضأٌما.الٌنكاحعقدةكعـزسٌراالمكاعدة

المكاعػدةكأٌمػاصػحيح،عػـزغيػرمػفينكيػهأكببالػهيخطػرأفاإلضػماركأٌمابزكجة،أتزٌكجأف
عميػهفػيعظـتػرٌددغيػرمػفكيقصػدهاعميهػارأيػهيؤٌكػدأففهػكالعػـزكأٌمػاذكرهػا،سبؽفقدسٌرا

"كقد:اهللرحمهالشَّاًفًعييقكؿكحرامه،حبللهالكطءعمىيقعالمغةفيالسرأفكذلؾ.(2)فكتها"
نىػػاحىكىالى}:المعتػػدةفػػيكتعػػالىتبػػارؾاهللقػػاؿ ـٍجي مىػػٍيكي ػػاعى ػػاءًًخٍطبىػػةًًمػػفٍبًػػهًعىرٍَّضػػتيـًٍفيمى :إلػػى{النّْسى
لىًكفٍ} كقػدالتصػريح،تحريـإياهاإحبللهكفيبالخطبة،التعريضاهللفأحؿ،{ًسرِّاتيكىاًعديكهيفَّالىكى

لىًكػػفٍ}:اآليػػةفػػيكتعػػالىتبػػارؾاهللقػػاؿ عمػػىكاجتماعهمػػاالجمػػاع،:كالسػػر{ًسػػرِّاتيكىاًعػػديكهيفَّالىكى
كضػعتـأفعمػيكـجنػاحالأم،يقػكؿالشػعراكم:"(3)العػدة"انقضػاءبعػدالعقػدة،بتصػريحالعدة،
الػذممػاكلكػفيشػاء،مػانفسػهفػيكيخفػييكػنفأفكلممسػمـالمػرأة،عمػىيخفػىأمػرناأنفسكـفي

تعػرضكأفتممحأفالبدإنؾنفسؾ فيأمرهاأسررتمفيابالؾفيأنهاالمطمقةكيعمـييدرم
.(4)المرأة"باحتراـيميؽبأسمكب

                                                           
القصػاع:فالجارأقر(1)  كالحرمػةكشػؼخبػر كهتػؾسػر .أينيػؼي بالناسإلىجار كأعرفهـبأخبار ،فمػفالمػـؤ

إذاكافكافينالـيرعمنهشيء،أكؿالطعاـأملـيؤكؿمنهشيء. يقاؿكؤلأينيؼي
(2/394ينظر:الخطابي،غريبالحديث)ج

(1/332لعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفا(2) 
(1/391الشافعي،تفسيراإلماـالشافعي)ج(3)
(2/1013الشعراكم،تفسيرالشعراكم،الخكاطر)ج(4)

ـــــــــــُرمُ  ـــــــــــرث  َوَيْح ـــــــــــاَرِتِيمْ  ِس ـــــــــــْيِيْم  َج  َعَم
 

ـــــــــلُ   ـــــــــاُرُىمْ  َوَيْأُك ـــــــــفَ  َج  (1)اْلِقَصـــــــــاِع  َأْن
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ؽَْ}:يقكؿاإلماـفيتفسير اآليةالكريمة َٞ ْؿٝةنََََو٬ةُرونَََُمٮسَآدَحْ٪ةََو٣َ ُٛ يةءًََا٣ْ ًِ َ{َوذ٠ِْهؿاًَََو
بالمغػػةإٌنػػه:كقيػػؿكثيػػر،التػػكراةفػػيالٌتعػػريضألفٌالٌتعػػريض مػػفإٌنػػه:"كقيػػؿ،[48:اْل٩بيههةء]

المعجػزةبػيفالفارقػةالمعجػزاتبالفرقػافيػرادأف،يجػكز(1)كالمتػأٌدب"األدبتػكرك ،كهػك:العبرٌيػة
ؽَْ}:تعالىكقكلهكالسحر َٞ رَْق٤َْ٪ةََو٣َ

َ
ةنٍََثِآيَةدَِ٪ةَُمٮَسََأ َُ بهيرادأفكيجكز،َ[96َ:٬ٮد]َ{٦ُجنِيٍََوَُق٤ْ

٤ٕ٣َؾه٥َوا٣ٛؿٝهةنَال١ذهةبَمهٮسَآدح٪هةَوإذ}:تعالىكقكلهكالجكرالعدؿبيفالفارقةالشريعة
مفهػكـبداللػةتعػالىاهللبكتػابيهتػدكالػـبالػذيفتعػريضكفيػه[.53َ:ابلٞهؿةَقهٮرة]َ{َد٭ذؽون
ِي٨ََ}:تعالىلقكلهالمخالفة يْتَََِربٍُّ٭٥ََََْيَْنْٮنََََّلٍّ َ٘ فميساهللبكتابيهتدلـفمف[49َ:اْل٩بيةء]َ{ثِة٣ْ

بػػذكرالتعػػريضهػػذاعقػػبكقػػد.كقكمػػهفرعػػكفهػػـكهػػؤالءبالغيػػب،ربهػػـيخشػػكفالػػذيفمػػفهػػك
نْلَةه٦َََُُجةَركٌََذ٠ِْؿٌَََو٬ََؾا}:تعػالىبقكلػهالمقابمػةكهػكعنه،هكالناش الكبلـسكؽمفالمقصكد ـَ ْ٩

َ
َخ

نُْذ٥َْ
َ
َٚد
َ
"ففيػه(2)[50َ:اْل٩بيهةء]َ{٦ُ٪١ُِْؿونَََََلََُأ لػـمػاباإلنػذاريتػأثركفالحيػثبػالكفرةتعػريض،

َول٥ََْ}،كيقكؿاإلماـفيمكضعآخرمفتفسير :(3)العذاب"مفانذرك مايشاهدكا
َ
َآيَحًََلَُ٭٥ََْيَُؾ٨ََْأ

نَْ
َ
٫٧ََ٤ََُْٕأ ٧ََ٤ةءَََُي انِي٢َََثَِ ََُٔ التػكراة،مػفيديػهبػيفلمامصٌدقناكجدك  ألٌنهـ[197َ:النٕؿاء]َ{َإرِْسَ

.(4)"كالتصريحالتعريضسبيؿعمىكمكعكد

٧َة}َ:يذكراإلماـماكردعفابفعباسفيتفسير اآليةالكريمػة ِي٨َََال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮنَََإِنٍّ َآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ
َِ ٫ََََُك٩ُٮاَِإَوَذاََورَُقٮَِلََِثِةللٍّ َٕ ٦َََ ْمؿٍََََعَ

َ
ٍََٓأ ََيَْؾ٬َُجٮاَل٥ََََْصة٦ِ ذ٩ُِٮهَََُظتٍّ

ْ
ِي٨َََإِنٍََّيَْكَذأ َََٟاَّلٍّ ذ٩ُِٮ٩َ

ْ
َََٟيَْكهَذأ و٣َهِه

ُ
َأ

ِي٨ََ ََِيُْؤ٦ُِ٪ٮنَََاَّلٍّ ذ٩َُٮكََََٚإِذَاََورَُقٮَِلََِثِةللٍّ
ْ
ِْٕيََاْقذَأ ٩ِ٭٥ََِْبِلَ

ْ
َذنَََْمأ

ْ
ِْ٘ٛؿ٦ََِْ٪ُْ٭٥ََِْمبَْخََل٨٧ََََِْٚأ َََلَُ٭٥َََُواْقَذ َإِنٍََّاللٍّ

ََ ههٮرٌََاللٍّ ُٛ الجمعػػةيػػكـخطػػبإذااهللرسػػكؿكػػاف:قػػاؿعبػػاسابػػف"عػػف[62َ:انلههٮر]َ{رَِظههي٥ٌَََغ
ثػػـٌلمكػػانهـ،عرفػػكامنػػهذلػػؾسػػمعكافػػإذارجسنػػا،كيجعمهػػـخطبتػػه،فػػييعنػػيهـبالمنػػافقيفعػػٌرض
،يميننػػانظػػركا لػػـفػػإفمعػػه،الجمعػػةيصػػٌمكاحتػػىكلبثػػكايقكمػػكا،لػػـإنسػػاف،أبصػػرهـفػػإذاكشػػماالن

،يشػػيراإلمػػاـإلػػىمكقػػؼ(5)معػػه"الجمعػػةيصػػٌمكاكلػػـالمسػػجد،مػػففخرجػػكاتسػػٌممكاأحػػديبصػػرهـ
المنػػافقيفالمخػػالؼلمػػافػػيقمػػكبهـكيعممػػهاهللكرسػػكله،هػػؤالءنقضػػكاعهػػكدهـمػػعاهللكرسػػكله
كظنػػكاأنهػػـيخػػدعكفاهللكرسػػكلهحػػيفيتسػػممكفخػػارجيفلػػكاذنامػػفالمسػػجدفعػػرَّضبهػػـالرسػػكؿ

                                                           
(1/376عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(90-17/89التحريركالتنكير)جينظر:ابفعاشكر،(2)

(5/488ركحالبياف)جأبكالفداءاإلستانبكلي،(3) 
(2/398عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(3/1300عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(5)
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يقػكؿصػاحبالتحريػركالتنػكيرابػف.بمافعمكاكاقترفكافهػـليسػكابمػؤمنيفالكريـكجعمهـرجسنا
:آيػػةنػػزكؿسػػببكػػانكالمػػذيفتهديػػداسػػتئناؼلػػكاذنامػػنكـيتسػػممكفالػػذيفاهلليعمػػـ"قػػدعاشػػكر:

٧َة} ِي٨َََال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮنَََإِنٍّ ََِآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ المعػرضكضػدهـالمؤمنػكفأكلئػؾأم،َ[62َ:انلٮر]َ{َورَُقٮَِلََِثِةللٍّ
كاآليػػاتمػػفسػػكرةالحجػػراتفيهػػا.(1)تسػػممهـ"عمػػىكاطمػػعاهللعممهػػـكقػػد.بمػػؤمنيفليسػػكابهػػـ

٧َة}:تعريضبالكذب ِي٨َََال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮنَََإِنٍّ ََِآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ ْمَٮالِِ٭٥ََْوََصة٬َُؽواَيَْؿدَةثُٮاَل٥َََُْ ٥ٍَََّورَُقٮَِلََِثِةللٍّ
َ
ِكِ٭٥ََْثِأ ُٛ ٩

َ
ََوأ

َََِقبِي٢ََِِػَ َََٟاللٍّ ِ ْو٣َه
ُ
ةدُِٝٮن٥٬َََََُُأ اهىديكا{،:قكلهكمعنى[.15:اْلضؿات]َ{الىٍّ الجهػد،بذلكا:أم}كىجى

ـيكالهػػكل}أيٍكلىئًػػؾىالػػنفسأكالعػػدكفجاهػػدكا {،هيػػ ػػاًدقيكفى اإليمػػاف ادعػػاءفػػيصػػدقكاالػػذيف:أمالصَّ
أكلئػػػؾبكػػػذبتعػػػريضكأقػػػكالهـ،كفيػػػهأفعػػػالهـكتصػػػديؽجػػػكارحهـ،عمػػػىالصػػػدؽأثػػػرلظهػػػكر
فػادةاإليمػافادعائهـفياألعراب صػدؽإيمػاففإيمػانهـأكلئػؾ،الالصػادقكفهػـ:أملمقطػع،كا 
عمػػػىالصػػػدؽأثػػػرلظهػػػكراإليمػػػاف،ادعػػػاءفػػػيصػػػدقكاالػػػذيفأمالصػػػادقكفهػػػـ"أكلئػػػؾكبػػػر،

اإليمػػافادعػػائهـفػػياألعػػرابأكلئػػؾيكػػذبتعػػريضكفيػػه.كأقػػكالهـأفعػػالهـكتصػػديؽجػػكارحهـ،
فادة .(2)كجد"صدؽإيمافإيمانهـأكهؤالء،الالصادقكف،هـ:أم.لمحصركا 
َََٝةَلَ}أمافػيقػكؿالحػؽسػبحانه: ْ٘ؿِِبََال٧َْْْشِقَََِربَّ ٤ُِٞهٮن٠َََُ٪ْهُذ٥ََْإِنََْثَحَْ٪ُ٭٧َهةََو٦َةََوال٧َْ ْٕ َ{َت

بأٌنهـتعريض{تىٍعًقميكفىكيٍنتيـًٍإفٍ}يقكؿاإلماـفيتفسير اآليةمفسكرةالشعراء:"[28:النٕؿاء]
األفاعيػػؿمػػفالمشػػاهداتمػػفعميػػهينٌبػػئهـمػػايعقمػكفيككنػػكالػػـألٌنهػػـمنػػه الجنػػكفبصػػفةأكلػى

كيشػيراإلمػاـ.(3)العتيػد"بالبرهػافمكسػىقابمػهالتهديػد،إلػىالجػداؿمػففرعػكففرٌفمٌمااإللهية،
{تىٍعًقميػكفىكيٍنػتيـًٍإفٍ}إلىماداربيفسػيدنامكسػىعميػهالسػبلـكفرعػكفمبيننػاالتعػريضفػيقكلػه:

َََٝةَلَ:}ربالعالميفعفيحدثهكهكلفرعكف"فقاؿ ْ٘هؿِِبََال٧َْْْشِقَََِربَّ ٠َُ٪ْهُذ٥ََْإِنََْثَحَْ٪ُ٭٧َهةََو٦َهةََوال٧َْ
٤ُِْٕٞٮنََ قاؿعندمالهاستهزائهمقابؿلفرعكفتعريضتعقمكف{كنتـ:}إفكقكله[28:النٕؿاء]َ{َت

ْٮنَََُٝةَلَ:}لمفحكلػه َٔ َََو٦َةَِْٚؿ ةل٧َِنَي،ََٝةَلَََربَّ َٕ ََا٣ْ ه٧َةَواتَََِربَّ رِْضََالكٍّ
َ
٠َُ٪ْهُذ٥ََْإِنََْثَحَْ٪ُ٭٧َهةََو٦َهةََواْْل

اَلَََظْٮََلََُل٨٧ََََِْٝةَلََُمٮِٝ٪نَِي،
َ
ٮنَخ ُٕ إلػىتعقمكف{إشػارةكنتـ}إففقكله[25َ-23ََ:النٕؿاء]َ{َتَْكَذ٧ِ

بػػالجنكف،أككمػػاقػػاؿاإلمػػاـتعػػريضرمػػا كالتفقػػهحيػػثالتعقػػؿنعمػػةمػػفالمحركمػػكفهػػـأنهػػـ
مػفمعػؾكمففرعكفياكنتإفأمالعقكؿأهؿمفكنتـفإف.بأنهـاألكلىبصفةالجنكفمنه

شػػػكيمتهـ،شػػػدةرأللمػػػالػػػؾ،ثػػػـذكػػػرتمػػػاإاللسػػػؤالؾجػػػكابالأنػػػهكعرفػػػكاعرفػػػتالعقػػػبلء،

                                                           
(18/310ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج(1) 
(8/543القاسمي،تفسيرمحاسفالتأكيؿ)ج(2)
(2/394رالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاه(3)



051 
 

كأكفؽأبمغألنهتعقمكف{كنتـ}إف:بقكلهمقالتهـبمثؿكعارضهـالرد،فيعميهـكاغمظخاشنهـ
االسػػتعبلءإلػػىرجػػعالحجػػةعػػفانقطػػعلمػػاالمعػػيفإفثػػـإليػػه،الجنػػكفنسػػبةردمػػفقبمػػهبمػػا

.(1)المحجكجالمعاندديدفكهكذاكالتهديد،كالتغمب
ةذََََٝةَلَ}أمافيقػكؿالحػؽسػبحانه: َٕ ٦َََِ نََْاللٍّ

َ
ُػؾَََأ

ْ
٩َََأ َإًِذاَإ٩ٍِّهةَِٔ٪ْهَؽه٦ََََُذةَعَ٪ةَوََصْؽ٩َة٨٦ََََْإاِلٍّ

ةل٧ُِٮنََ َْ ذىأىفٍاهللًمىعاذى}يقكؿاإلماـفيتفسير اآليةالكريمة:"[79:يٮقٙ]َ{٣َ ٍدنامىفًٍإالٌنىٍأخي كىجى
نا تاعى ًإٌنػا:}بقكلػهعػٌرضفمػذلؾبسػارؽ،لػيسبنيػاميفأفعمػـألنػهالسارؽ إال:يقؿكلـ{ًعٍندى يمى

ػيايكػفلػـكغيػر باإلمسػاؾ،راضػيناكػافبنياميفألفبنياميف غيرأمسكناإف{لىظاًلميكفىًإذان راضن
اعتػاد عمػامؤلّْفػهفيهجنحالتفسيركتابأف،يقكؿمحقؽدرجالدررنسخةالحكمة:"مع(2)به"
أفيػػػدرؾألنػػػهكالنحكيػػػةالببلغيػػػةلممسػػػائؿعرضػػػهفػػػيكاإلطالػػػةكاإلطنػػػابالبسػػػطأسػػػمكبمػػػف

قيػػرَّاءشػػرائحلجميػػعمنػػهكاالسػػتفادةتناكلػػهليسػػهؿاالختصػػارهػػكالقػػرآفلتفسػػيراألمثػػؿاألسػػمكب
جػػػاءالػػػدرردرجتفسػػػيرذلػػػؾألفك يمخػػػصاإلمػػػاـالقصػػػةبكممػػػاتمحػػػددة،(3)الكػػػريـ"الكتػػػاب
تفٌصؿثـٌمختصرة،مكاففيالقرآفقصصتأتيك،كماأراد كثيرةتفصيبلتغيرمفمختصرنا

.آخرمكضعفي

 
 
 
 

                                                           
(9/373ينظر:الًقنَّكجي،فتحالبياففيمقاصدالقرآف)ج(1) 
(2/142عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2) 
(1/52عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيراآلمكالسكر)ج(3)



 
 

 سادسالفصل ال

 جمال البديع ووجوه تحسين الكالم

 
 
 
 
 
 

 






052 
 

 :التمييد
متفرقػػػة،اكتشػػػؼالببلغيػػػكففػػػيالنصػػػكصالبميغػػػةذاتالبيػػػافالرفيػػػعمنثػػػكراتجماليػػػة

لفظيػػػةكمعنكيػػػة،كهػػػذاالمتفرقػػػاتالمتنػػػاثراتيعسػػػرتأليفهػػػافػػػيأبػػػكابكفصػػػكؿ،كاليتضػػػحفػػػي
معظمهػػاإلحاقهػػابعممػػيالمعػػانيكالبيػػاف،كسػػمكاكػػؿكاحػػدممػػااكتشػػفك منهػػاباسػػـخػػاصبػػه،

يكجدكجمعكهافيمسمىعمـكاحد،أطمقكاعميهاسـ"عمـالبديع"،كهذ الجمالياتالبديعةالتي
فيهػػاجماليػػاتمعنكيػػةعبػػركاعنهػػابعبػػارة"محسػػناتمعنكيػػة"كيكجػػدفيهػػاجماليػػاتلفظيػػةعبػػركا

اعتنائػهفػياألسػاسبمحسػناتالكػبلـ،فإنػهإلػىجانػبفالبديع،(1)عنهابعبارة"محسناتلفظية"
اعمػىالمعػانيكالبيػاف ألفرعايػةالمطابقػةأمػريخػتصبػهعمػـالمعػاني،كك ضػكحيشتمؿأيضن

الداللةأمريختصبهعمـالبياف،كالبدمفاجتماعهمافيألكافكمحسناتالبديع،فهكعمـما
هػػػكعمػػػـكيعػػػرؼبػػػهكجػػػك تحسػػػيفالكػػػبلـبعػػػدرعايػػػةتطبيقػػػهعمػػػىمقتضػػػىالحػػػاؿكفصػػػاحته

.(2)البديع

  :في المغة البديع
كبػدأ ،كالبػػديعكالبػػدع:فػػيلغػةالعػػرب:بػػدعالشػيءيبدعػػهبػدعناكابتدعػػه:أنشػػأ البػديع"

،كالبدعة:الحدثكماابتدعمفالديفبعداإلكماؿ.ابفالسػكيت:البدعػة الشيءالذميككفأكالن
،كفػي(3)"فػيقيػاـرمضػاف:نعمػتالبدعػةهػذ -رضػياهللعنػه-كؿمحدثة.كفيحديثعمػر

٦ََةَيُٮَح٦ََ٢ََُْٝة٠َُ٪ُْخَثِْؽًَع٨َ٦ََِالؿَُّق٢َِ}التنزيؿالكريـ: َإاِلٍّ ُٓ دٍّجِ
َ
٢َُِبََواَلَثُِؾ٥َْإِْنَخ َٕ ْٛ ْدرِي٦ََةَُي

َ
َو٦َةَأ

٩ََهِؾيٌؿ٦َُجِهنيٌَ ٩َةَإاِلٍّ
َ
ََو٦َةَخ [أم:مػاكنػتأكؿمػفأرسػؿفقػدأرسػؿقبمػيرسػؿ9:اْلظٞهة ]َ{إَِِلٍّ

اهللكثيػػركف،كالبػػديعالمبػػدع،كأبػػدعتالشػػيءاخترعتػػهالعمػػىمثػػاؿسػػابؽ،كالبػػديعمػػفأسػػماء
حداثػػهإياهػػا،كهػػكالبػديعاألكؿقبػػؿكػػؿشػػيء.قػػاؿتعػػالى:} َالحسػنى إلبداعػػهاألشػػياءكا  ُٓ ثههِؽي

َُؽه٨ََْػَي١ُهٮنَُ هٮُلَََلُ ُٞ ٧َةََي ْمًؿاََٚإِنٍّ
َ
رِْضَِإَوَذاَََِٝضَأ

َ
٧َةَواِتََواْْل [،فبىػًديعفىًعيػؿ117َ:ابلٞهؿة]َ{الكٍّ

ٍعنػػىقىػػادر،كىهيػػكى ٍعنػػىفىاًعػػؿمثػػؿقػػديرًبمى ػػاأىرىادىًبمى صػػفةمػػفًصػػفىاتاهلل أًلىنَّػػهيبىػػدىأىاٍلخمػػؽعمػػىمى

                                                           
(2/367الميداني،الببلغةالعربية)جينظر:(1)
الببلغة)ج(2) (1/50ينظر:القزكيني،اإليضاحفيعمـك

(8/6)جمادة)بدع(،ابفمنظكرالمصرم،لسافالعرب(3) 



053 
 

تىقىٌدمػػػػه" ػػػػا:المبتػػػػدع.يقػػػػاؿ:جئػػػػتبػػػػأمربػػػػديع،أممحػػػػدث(1)عمػػػػىغيػػػػرمثػػػػاؿو ،"كالبػػػػديعأيضن
.(2)عجيب"

 :في االصطالحالبديع 
يحبالعربأفتككفكمماتهـحمكة،تتفتحلهاالنفكس،كتستجيبلهاالقمكبكالضػمائر

.لؾلحرصهـعمىأفكارهـ،كمعانيهـكخكاطرهـ،فالعنايةبالمفظعندهـفرعالعنايةبالمعنىكذ

لـيكفالبديعفػيأيػاـعبػدالقػاهرالجرجػانيمػفحيػثاسػتقبللهعػف)المعػانيكالبيػاف(
كماانتهىإليػهحالػهأيػاـالسػكاكيكالقزكينػي إذكػافيشػمؿالبػديععنػدعبػدالقػاهركمىػفسػبقه

أكؿفنػػكفالبػػديععنػػدابػػفالمعتػػز،كهػػيكػػذلؾعنػػدأبػػيالببلغػػةكمهػػا،فاالسػػتعارةمػػثبلنابأبػػك
،ككتػػابابػػفالمعتػػزأكؿمؤلػػؼفػػيعمػػـ(3)هػػبلؿالعسػػكرم،كالكنايػػةمػػفالبػػديععنػػدأبػػيهػػبلؿ

البػػديعكصػػنعةالشػػعركألػػكافالبيػػاف،كقػػدعػػرضابػػفالمعتػػزفيػػهلبلسػػتعارةكالتجنػػيسكالمطابقػػة
العجزعمىالصدركالمذهبالكبلميكااللتفػاتكاالعتػراضكالرجػكعكحسػفالخػركجكتأكيػدكرد

المػػدحبمػػايشػػبهالػػذـكتجاهػػؿالعػػارؼكالهػػزؿالػػذميػػرادبػػهالجػػدكحسػػفالتضػػميفكالتعػػريض
كحسفاالبتداء مااليمـز .(4)كالكنايةكاإلفراطفيالصفةكحسفالتشبيهكلزـك

رالجرجػانيخيػرمػػففٌصػؿفػيهػذ القضػية،حيػثيقػكؿ:"كلػػفعبػدالقػاهاإلمػاـلعػٌؿ
كآخػرناتجد ،كأهػدلإلػىاإلحسػاف،مػفأفترسػؿالمعػانيعمػىسػجيتها،أيمػفطػائرناكأحسػفأكالن

تمػبسكتدعهاتطمبلنفسهااأللفاظ،فإنهاإذاتركتكماتريدلـتكتسمنهاإالمايميؽبها،كلـ
(5)مفالمعارضإالمايزينها" ،فالنفستستريحإلىهػذاالتكافػؽإذاجػاءغيػرمتكمػؼ،كلػـيمتػـز

فالمناسبةبيفمعنىالبديعفيلغةالعربكبيفإطبلقهعمىالمحسناتالبديعيةالقطعالمطٌكلة،
المخصكصػػةمناسػػبةكاضػػحةظػػاهرةكدقيقػػة ألفالشػػيءالمبػػدىعالمبتكػػراليخمػػكمػػفالحسػػف

فة،كمػاأفألػكافالكػبلـالتػيأطمػؽعميهػاالميٍحػدىثكفاسػـالبػديعتكسػبكالركعةكاالنبهاركالطرا
،كتخمععميهبهجةنكجبلالن .(6)الكبلـحسنناكجماالن

                                                           
(2/143)جمادة)بدع(،الهركم،تهذيبالمغة(1)
(20/307)جمادة)بدع(،تاجالعركس،الزبيدم(2)

(268العسكرم،الصناعتيف)صأبكهبلؿينظر:(3) 
الببلغة)جينظر:(4) (2/189القزكيني،اإليضاحفيعمـك
(14عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغة)ص(5)
(296جامعةالمدينة،الببلغة)البيافكالبديع()صينظر:(6)
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اكػػػافإف ػػػامػػػفعمػػػكـالببلغػػػةالثبلثػػػةالمصػػػطمحالببلغػػػيقػػػديمن :المعػػػانيكالبيػػػافمزيجن
كالبديعحيثأطمػؽاسػـالببلغػةكالفصػاحةكالمجػازكالبراعػةكالبيػافأكالبػديعأكنظريػةالػنظـ،

أتتالحقػةعمػىيػدالسػكاكيكالػرازمكغيػرهـ،كحػيفالنظػرفػيفمرحمةتقسيـعمكـالببلغةأما
الثبلثػة ـالمعػانييبحػثفػيكيفيػةفعمػ:تعريفاتعمكـالببلغةنجػدالعبلقػةالكاضػحةبػيفالعمػـك

مطابقػػةالكػػبلـلمقتضػػىالحػػاؿ،كهػػكالطريػػؽالػػذميجػػبأفيسػػمكهاألديػػبلمكصػػكؿإلػػىهػػذ 
الغاية،كفيهنحترزمفالخطأفػيتأديػةالمعنػىالمػراد،فنعػرؼالسػببالػذميػدعكإلػىاإليجػاز

طرؽيختمؼبعضهاعف،أماعمـالبياففهكإيرادالمعنىالكاحدب(1)كاإلطنابكالفصؿكالكصؿ
كالبػػديع:"عمػػـيعػػرؼبػػهكجػػك تحسػػيف.(2)بعػػضفػػيكضػػكحالداللػػةالعقميػػةعمػػىذلػػؾالمعنػػى
عمػػـيعػػرؼبػػهالكجػػك كالمزايػػاالتػػيتزيػػد".(3)الكػػبلـبعػػدرعايػػةمقتضػػىالحػػاؿككضػػكحالداللػػة"

الكبلـحسنناكطبلكة،كتكسك بهاءن،كركنقنا،بعدمطابقتهلمقتضىالحاؿمعكضكحداللتػهعمػى
.(4)"المرادلفظناكمعنى

تنقسم المحسنات إلى قسمين:

فكامحسنات معنوية: كبالذات،كا  فبعضهاهيالتييككفالتحسيفبهاراجعناإلىالمعنىأكالن
ػ هوَنََو٦َهةَ}اكالطبػاؽبػيفيسػركيعمػففػيقكلػهتعػالى:قديفيدتحسيفالمفظأيضن ٤َْٕه٦ََ٥ُهةَيَُِسَّ َي

٤ُِْٕ٪ٮنََ .[77َ:ابلٞؿة]َ{ُي

فحسػػنتالمعنػػىهػػيالتػػييكػػكفالتحسػػيفبهػػاراجعنػػالمحســنات المفظيــة: اإلػػىالمفػػظأصػػالةكا 
ِك٥َُال٧ُْْضؿُِمٮَن٦ََةَبَلِسَُ}اكالجناسفيقكلػهتعػالى:اتبعنأحيانن ْٞ ُحَُي َٔ ة ٮُمَالكٍّ ُٞ حٍََوَيٮَْمََت َٔ ََقهة َ ًْ َ{ٮاََغ

.(5)القيامةكالساعةالثانيةكاحدةالساعاتالزمنيةفالساعةاألكلىيكـَ،[55َ:الؿوم]







                                                           
(53ينظر:مدخؿإلىالببلغةالعربية،يكسؼابكالعدكس)ص(1)
(143ينظر:المصدرالسابؽ،)ص(2)
الببلغة)ج(3) (1/50القزكيني،اإليضاحفيعمـك
(298الهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)ص(4)
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)ص(5) (319ينظر:المراغي،عمـك
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 والمقابمة الطباق: األول المبحث
 الطـبـاق:  أوال
كثركركدهافيالقرآفالكريـ،كالسنةالنبكية،ككبلـهكأحدفنكفالبديعالمعنكيةالتي

بػػػرازالمعػػػاني ألنػػػهيتجػػػاكز البمغػػػاءفهػػػكمػػػفأعظػػػـالمحسػػػناتأثػػػرنافػػػيتجميػػػؿاألسػػػمكبكا 
ةظكاهراأللفاظإلىبكاطنها،كاليقؼعنداأللفاظ،يؿيتجاكزهاإلىالمعػاني،كهػكبػذلؾكسػيم

لصػفات،ثػـيعػرضمػايقابمهػافػيالمعػاني،فػالجمعبػيفأكاإيضاحجيػدةتعػرضبهػااألشػياء
،كيزيػػد ركنقنػػاكبياننػػا"فالضػػديظهػػرحسػػنه األشػياءالمتطابقػػةيضػػفيعمػػىالكػػبلـحسػػنناكجمػاالن

.(1)الضد

  :في المغةالطباق 
:طابؽفبلفبيفثكبيف،ثـاستعمؿفػيغيػرذلػؾفقيػؿهكالجمعبيفالشيئيف،يقكلكف

ىالجمػعبػيفالشػيئيف،قػاؿفػيسػير ،إذاكضػعرجمػهمكضػعيػد ،كهػكراجػعإلػطابؽالبعيػر
:الجعدم

كاحػدونقؿعفالخميؿبفأحمد:"يقاؿطابقتبيفالشيئيف إذاجمعتبينهماعمىحػذكو
.(2)كالميطىبَّؽيالميطابىؽى،هذافيسمىكألزقتهما

  :في االصطالح الطباق
فالمطابقػػةأفيػػأتمؼفػػيمعنػػا مػػا،المطابقػػةمسػػاكاةالمقػػدارمػػفغيػػرزيػػادةكالنقصػػاف

،(3)الضديففػيالكػبلـأكبيػتالشػعرالمطابقةعندجميعالناس:جمعؾبيف،يضادفيفحكا 
كيػػرلابػػفحجػػةالحمػػكمأنػػه:"لػػيسبػػيفالتسػػميةالمغكيػػةكالتسػػميةاالصػػطبلحيةمناسػػبة،ألف
المطابقػػةفػػياالصػػطبلح:الجمػػعبػػيفالضػػديففػػيكػػبلـ،أكبيػػتشػػعر،كػػاإليرادكاإلصػػدار،

                                                           
(2/199)جالقرآفلمشافعي،أحكاـالبيهقيينظر:(1)

(2/6)جكآدابهالشعرمحاسففيالعمدةالقيركاني،رشيؽابفينظر:(2) 
(5/109)جكالخميؿبفأحمدالفراهيدم،معجـالعيف

(6-2/5)جكآدابهالشعرمحاسففيالعمدةالقيركاني،رشيؽابفينظر:(3) 

ــــــــــلٌ  ــــــــــابقَ  وخي ـــــــــــا           تط ــــــــــذراعين طبـ  بال
 

ـــــــــــــــــالبِ   قَ   ـــــــــــــــــأنَ  الك  اليراســـــــــــــــــا يط
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،كيقكؿابفاألثير:"كقدأجمعأربابهذ الصناعةعمىأف(1)"كالميؿكالنهار،كالبياضكالسكاد
كخالفهـفيالمطابقةفيالكبلـهيالجمعبيفالشيءكضد  كالسكادكالبياض،كالميؿكالنهار،

ذلؾقدامةبفجعفرالكاتبفقػاؿ:المطابقػةإيػرادلفظػيفمتسػاكييففػيالبنػاءكالصػيغةمختمفػيف
اكانػتفيالمعنى،كهذاالذمذكر هكالتجنيسبعينػه،غيػرأفاألسػماءالمشػاٌحةفيهػا،إالإذ

هػػػكالجمػػػعبػػػيفالشػػػيءكضػػػد فػػػيالكػػػبلـمػػػفخػػػبلؿلفظتػػػيفمتضػػػادتيف،يتنػػػافى.(2)مشػػػتقة"
،كقػػػديككنػػػابمفظػػػيفمتحػػػديففػػػياالسػػػمية،أكيشػػػيءكاحػػػد،فػػػيكقػػػتكاحػػػدكجكدهمػػػامعنػػػافػػػ

َذ٢َُِػََقبِي٢َِ}قكؿالحؽسبحانه:ففيلفعمية،أكالحرفية،ا ْٞ ٮلُٮاَل٨ْ٧ََُِي ُٞ ْظَيةٌءََواَلََت
َ
ْمَٮاٌتَث٢ََْأ

َ
َِأ اللٍّ

ُؿونََ ُٕ {جمػػعمائػػت،كأصػػحابجمػػع"،يقػػكؿاإلمػػاـ:[154َ:ابلٞههؿة]َ{َو٣َِؾهه٨َْاَلَتَْنهه ػػكتي }أىمي
}أىٍحياءه{جمعحٌي،كحٌيعمىكزف)فعيػؿ(فػيكصاحب.كقيؿ:جمعمكيت،كأشراؼكشريؼ،

لػىبقػاءذكػرهـكالثٌنػػاءاز،األصػؿ،كاختمفػكافػيحيػاةالشػهداءفمػفالنػاسمػفذهػبإلػىالمجػ كا 
،كماقاؿالشاعر:يمفالبسيط[عميهـ

فيالقرآفالكريـألفاظالتكادتفترؽ،مثؿ:الحيػاةكالمػكت،الجنػةكالنػار،الرغبػةكالرهبػة،
النعػػيـكالعػػذاب،الطيػػبكالخبيػػث،النفػػعكالضػػر،الجػػائزكالمقتصػػد،كالظػػؿكالحػػركر،كأفالحػػؽ

كالطبػاؽقػديكػكفبػيف.سبحانهماجاءبكعيدإالَّأعقبهبكعد،كماجاءبنػذيرإالأعقبػهببشػير
اسميفأكفعميفأكحرفيف،كمماكقعفياألسمكبالقرآنػي،مػاكػافبػيفاسػميفكقكلػهسػبحانه:

ََواَلَاْْلَهُؿوُر،ََو٦َهةَيَْكهَذٮِيَ} ه٢َّ ِ ّْ ٧َةُتََواَلَانلَّٮُر،ََواَلَا٣
ُ٤ َّْ ًُ،ََواَلَا٣ ْعَنََوابْلَِى

َ
َو٦َةَيَْكَذٮِيَاْْل
َ
َ
ْظَيةُءََواَلَاْْل

َ
ُجٮرَِاْْل ُٞ

٨ْ٦َََِػَا٣ْ ٍٓ ٩َْخَث٧ُِْك٧ِ
َ
٨ْ٦َََيََنةُءََو٦َةَخ ُٓ َيُْك٧ِ َ َاللٍّ [22َ-19ََ:ٚهةَؿ]َ{ْمَٮاُتَإِنٍّ

كيقصػػػدبػػػاألعمىالكػػػافر،كيعنػػػيفػػػيإبعػػػاد الجهػػػؿكالضػػػبللةكعػػػدـالرؤيػػػة،كيقصػػػدبالبصػػػير
لضػبلؿ،كالنػكر:العمـكالهدلككضكحالرؤية،كجاءبالظممات:كيقصػدبهػااه"المؤمف"كيعنيب
،كالحػػركركالمػػرادبػػهعػػذابالنػػار،كاألحيػػاءيػػة،كالظػػؿكالمػػرادبػػهنعػػيـالجنػػةكيقصػػدبهػػاالهدا

كاألمػػكات،كهمػػاالمؤمنػػكفكالكػػافركف،كلكػػؿمػػفهػػذ األضػػدادمعػػانيعميقػػةكدقيقػػةكمتشػػعبة،
ه}كنحػكقكلػهسػبحانه: َؿةٌَإَِِل٦ََحََْسَ ِْ ٍ ََػَ٪ َْسَ ُٔ ٣ََُؾه٥َْإِْن٠َُ٪ْهُذ٥َِْإَوْنَََكَنَُذوَ ٌ ًْ ُٝٮاََػه ْنَدََىهؽٍّ

َ
ٍ ََوأ

                                                           
(1/156ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(1)
(2/264تمحييالديفعبدالحميد)ج،ابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر(2)
(1/265عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

ــــــاةٌ  ــــــّي حي ــــــوت الّتق ــــــا ال انقضــــــاءَ  م  لي
 

 (3)"أحيـــاءُ  وىـــم فـــي الّنـــاسِ  قـــومٌ  قـــد مـــاتَ  
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٧َُ٤ْٕٮنََ ذيكعيٍسػرىةو{مػديكننالكػـ،"[،يبػيفاإلمػاـسػببالعسػرةكيصػفه:280َ:ابلٞهؿة]َ{َت ٍفكػافى }كىاً 
ػػدَّقيكا{أم:تصػػٌدقكـبػػاإلبراء،كالعسػػيرضػػٌداليسػػير،يؽالمعيشػػةكالحػػاؿك)العسػػرة(:ضػػ }كىأىٍفتىصى

ـٍ لىكي ٍيره .(1){مفالٌنظرة"}خى

٨َ٦ََِال٧َّْيِِخَيقكؿالحؽسبحانه:} ي٢ََِْوَُّتْؿُِجَا٣َْحٍّ
ي٢ََِْػَانلٍَّ٭ةرََِودُٮ٣ُِشَانلٍَّ٭ةَرَِػَال٤ٍّ

دُٮ٣ُِشَال٤ٍّ
َِِظَكهةٍبَ ًْ ه َ٘ ِ ََودَْؿُزُق٨ْ٦َََتََنهةُءَث ،كيػكرداإلمػاـفػي[27َ:آل٧َٔهؿان]َ{َوَُّتْؿُِجَال٧َّْيَِخ٨َ٦ََِا٣َْحِّ

تفسػػير اآليػػةالكريمػػةالكثيػػرمػػفاأللفػػاظالمتضػػادةبقكلػػه:"اإليػػبلج:اإلدخػػاؿ،فػػاهللتعػػالىيػػدخؿ
بعػػضسػػاعاتالميػػؿفػػيالنهػػارإذاقػػدرطمػػكعالشػػمسبالصػػيؼفػػيالبػػركجالٌشػػمالٌية،كيػػدخؿ
بعضساعاتالنهػارفػيالميػؿإذاقػدرطمػكعالشػمسبالٌشػتاءفػيالبػركجالجنكبٌيػة،كيجعػؿكػٌؿ
 ػيَّ اٍلحى تيٍخػًرجي ككٌؿالميؿنهارنابتفاكتالحسػاببػيفالٌسػنةالقمرٌيػةكالٌسػنةالشمسػٌية،}كى النهارليبلن
يّْػػًت{الجمػػاد،كػػالٌطيرمػػفالبػػيض،كالػػٌنفسمػػفالٌنطفػػة،كالػػٌدكدمػػفاألنػػداء،كالعاقػػؿمػػف اٍلمى ًمػػفى

الحػٌيكالٌشػعركالٌنطفػةكالبػيضمػفالٌسفيه،كالمؤمفالكلٌيمفالكافرالعدك،كيخرجالجمػادمػف
كيكضػحاإلمػاـماهيػةالميػػؿ،(2)"الحيػكاف،كالٌسػفيهمػفالعاقػؿ،كالكػػافرالعػدٌكمػفالمػؤمفالػػكليٌ

}كىًاٍخػػًتبلًؼالمٍَّيػػًؿكىالنَّهػػاًر{ك}المٍَّيػػًؿ{:كقػػتالظٌػػبلـمػػفغػػركبالشػػمسإلػػىطمػػكع"كالنهػػاربقكلػػه:
ليػػاؿ،مثػػؿ:أراض،كقيػػؿ:هػػكمقمػػكبليايػػؿ،ك)الٌنهػػار(:"ضػػٌدالفجػػر،كالكاحػػد:ليمػػة،كالجمػػع:

الميػػؿ"،كجمعػػه:الٌنهػػر،ك)اختبلفهمػػا(:مخالفتهمػػافػػيالمػػكفكالسػػاعات،أكتعاقبهمػػابػػأفيعقػػب
.(3)كٌؿكاحدمنهمااآلخر"

ثَْؾ ،َ:}سػبحانهالطباؽيككفبيففعميفكقكلػهأما
َ
ََوخ َٟ َع ًْ ٬َُ٫ٍُّ٩َٮَأَ

َ
٦َهةَتََوخ

َ
٬َُ٫ٍُّ٩َٮَأ

َ
َوخ

ْظَية
َ
،فقػدكقػعالطبػاؽبػيف"أضػحؾكأبكػى"كبػيفأمػاتكأحيػى"،كفػي[44َ-43َ:انلض٥]َ{َوأ

هػػذيفالطبػػاقيفمعنػػىيتمثػػؿفػػيأفاهللسػػبحانهأدخػػؿالسػػركركالبهجػػةكالمػػرحكالسػػعادةعمػػى
ػػ سػػةكالشػػقاءعمػػىالػػنفساالػػذمأدخػػؿالحسػػرةكاأللػػـكالتعاالػػنفسالمؤمنػػةالمطمئنػػة،كهػػكأيضن

أم:خمػػؽالضػػحؾكالبكػػاء،أك:خمػػؽالفػػرحكالحػػزف،أك:أضػػحؾالمػػؤمنيففػػياألمػػارةبالسػػكء،
األخرة،كأبكىالكافريف،أك:أضحؾالمؤمنيففػيالعيقبػىبالمكاهػبكأبكػاهـفػيالػدنيابالنكائػب،

كىأىٍحياأم:أماتاآلباءكأحيااألبناء،أ أىماتى أمػافػي.(4)ك:أمػاتبػالكفركأحيػاباإليمػافكىأىنَّهيهيكى

                                                           
(1/368عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(1/389المصدرالسابؽ)ج(2)
(1/270المصدرنفسه)ج(3)
(5/516ينظر:األنجرمالفاسي،البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد)ج(4)
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٧َُ٤ةِتَسػبحانه:}قكلػه َّْ ٩َُٮًراََي٧َِْشَث٫َِِِػَانلٍّةِس٦ََ٨ْ٧َ٠َََس٫ُُ٤َِػَا٣ ٤َْ٪ةَََلُ َٕ ْظَيحَْ٪ةهَُوََص
َ
َو٨ْ٦ََََكَن٦ََيًْذةََٚأ

٤٧َُٮنََ ْٕ َُزّي٨ََِل٤ََِْكِٚؿِي٦ََ٨َةَََك٩ُٮاََي َٟ ِ ديككفالتضادبيفكق[122َ:اْل٩ٕةم]َ{٣َحَْفَِِبَةرٍِج٦َِ٪َْ٭ة٠َََؾل
وََ:}لفظيفمختمفيف:كمفأمثمػةذلػؾ قكلػهتعػالى

َ
ْظَيحَْ٪هةهََُأ

َ
[.122َ:اْل٩ٕهةم]َ{٦َه٨َََْكَن٦ََيًْذهةََٚأ

كبػػيف"أحيينػػا":كهػػكفعػؿ.كالمػػرادبالميػػتفػػيـ،"ميتنػػا":كهػػكاسػفالتضػادهنػػاكقػػعبػيفلفظػػي
.يينا "أم:هدينا "الضاؿ".كبػ"أح:اآليةالكريمة

حمػػزةكأصػػحابه،"ايىٍمًشػػيبًػػًهًفػػيالٌنػػاًس{:}نيػػكرنالكريمػػةفػػيتكضػػيحاآليػػةيقػػكؿاإلمػػاـ
ثىميهيًفيالظُّميماًت{أبكجهػؿكأصػحابه،ركمأٌفأبػاجهػؿرمػىرسػكؿاهللصػٌمىاهللعميػه كمف}مى

ذلػؾفغضػبالبػفأخيػهتعٌصػبنا،كسٌمـبالفرثكهكيصٌميكذلؾقبؿإسػبلـحمػزة،فسػمعحمػزة
كأقبؿعمىأبيجهؿيضربهبقكسه،كأبكجهؿيتضٌرعكيعتذربأٌنهسٌفهأحبلمهـكعابآلهتهـ،
قػاؿ:أشػهدأفالإلػهإاٌلاهللكأشػهدأٌفمحٌمػدنا ـٌ فقاؿحمزة:كمػفأسػفهمػنكـتعبػدكفالحجػارة ثػ

لػٌرحـ،كالٌنػكرنػكراإليمػاف.كقيػؿ:اإلحيػاءعبد كرسكله،كركمأنهاعاٌمػة.كاإلحيػاءإحيػاءفػيا
ثىميػهي{أم:هػك،كقيػؿ:إٌفصػفته}ًفػيالظُّميمػاًت{ بركحالقرآفأكاإليماف،كالٌنػكرنػكرأحػدهما،}مى

.(1)اليكصؼإاٌلبهاكاليٌتصؼإاٌلبها"

َ}التضادبيفحرفيفكقكلػهسػبحانه:أما ًكةَإاِلٍّ ْٛ ََن ُ َاللٍّ ُٙ ِ َ٭ةَلََ٭هة٦ََهة٠َََكهَجْخََاَلَيَُؾ٤ّ َٕ وُْق
٤َيَْ٭ة٦ََةَا٠ْتََكَجْخَ َٔ :"البلـ"فيكممػة"لهػا"،ك"عمػى"فػي[.فالجمعبيفحرفي286َ:ابلٞؿة]َ{َو

ثكابنػػا،ككممػػة"عميهػػا"مطابقػػة. الػػنفسى }لىهىػػا{تفيػػدالممكيػػةكاالختصػػاصكهػػيمػػاتيفيػػدكتيٍكًسػػبي
مىٍيهىػػا{جػػاءتمػػع}اكتسػػبت{إالفػػيآيػػة ػػبىٍت{،ك}عى مىٍيهىػػا{تفيػػدالػػكزر،ك}لىهىػػا{جػػاءتمػػع}كىسى ك}عى

ْخَََقّحِبَح٠ًََََكَت٨٦َََََْثََلَ}كاحدةيقكؿفيهاالحؽ: ََ َظة
َ
يئَُذ٫ََُث٫َََِِوأ ُِ ََََٟػ ِ و٣َه

ُ
ْوَعةُبَََٚأ

َ
َػِيَ٭ة٥٬َََُْانلٍّةرََِأ

ونََ فػيالمعالجػةالفعميػةبينهػاكبػيفكممػةفهنػاؾفرقػان ألفكسػبتعنػيأ[81َ:ابلٞؿة]َ{َػةِلُ
ػا،أمػاكسػبفهػكأمػر }اكتسبت{،كألفاكتسبفيهػاافتعػؿأمتكمػؼ،كقػاـبفعػؿأخػذمنػهعبلجن

اآليػة،يقػكؿاإلمػاـ:(2)الاكتسػابناطبيعيإذففكسبغيراكتسػبككػؿأفعػاؿالخيػرتػأتيكسػبنا
٭ةعاٌمةخٌصصهاقكلػه:} َٕ ًكةَإاِّلَوُْق ْٛ َالُلََن ُٙ ِ [،كيحتمػؿأٌنهػاعاٌمػةفػي286:ابلٞؿة]َ{الَيَُؾ٤ّ

الٌمفظخاٌصةفيالمعنىلداللةالحاؿ،كيحتمؿأٌنهافيماسبيمهاالعتقاددكفالعمؿ،كيحتمػؿأف
.(3)دكفالسؤاؿكالجزاء"تككفالمحاسبةعمىكجهاإلخبار

                                                           
(689-1/628عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(2/1244ينظر:الشعراكم،تفسيرالشعراكم،الخكاطر)ج(2)
(1/373رفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدر(3)
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 :الفرق بين المطابقة والتكافؤ
بع:"كلقدشفىابفأبياإلص:بقكلهكمتقسيـابفأبياإلصبعاستحسفابفحجةالحم

:فالضػػربالػػذميػػأتيبألفػػاظالحقيقػػةهػػكمػػاالقمػػكبفػػيمػػاقػػرر ،فإنػػهقػػاؿ:المطابقػػةضػػرباف
:يسػػػػػميهقدامػػػػػةبػػػػػفجعفػػػػػربألفػػػػػاظالمجػػػػػازيسػػػػميبالمطابقػػػػػةالحقيقيػػػػػة،كالضػػػػػربالػػػػػذميػػػػػأتي

.(1)"بالتكافؤ

  أنواع الطباق:
 طباق اإليجابأواًل:

فياألسػمكبالقرآنػي،قكلػهاليختمؼالضداففيهاإيجابناكسمبنا.كمفأمثمتهاكهكالذم
ُؿونََ}:سػبحانه ُٕ ْظَيهةٌءََو٣َِؾه٨َْاَلَتَْنه

َ
ْمَٮاٌتَثَه٢َْأ

َ
َِأ َذ٢َُِػََقبِي٢َِاللٍّ ْٞ ٮلُٮاَل٨ْ٧ََُِي ُٞ َ:ابلٞهؿة]َ{َواَلََت

.فػػػاهللسػػػبحانهكتعػػػالىيخبرنػػػاأفالشػػػهداءفػػػيبػػػرزخهـأحيػػػاءيرزقػػػكف،كقػػػدخػػػصاهلل[154
ػاالشهداءبالذك :أمػكاتفػياآليػةالكريمػةبػيف"بقػةكقعػت،فالمطارهناتشريفنالهـكتكريمػاأيضن

اقكلهسبحانه:ك ٮَنَ}"أحياء".كهيمطابقةإيجاب،كبألفاظالحقيقة،كمفذلؾأيضن ُٞ ِي٨ََُي٪ِْٛ اَّلٍّ
٤َهيِْ٭٥ََْواَلَ َٔ ِٔ٪َْؽََرّبِِ٭٥ََْواَلََػٮٌْ َ ْصُؿ٥ْ٬َُ

َ
اَلنَِيًح٤َََُٚ٭٥َْأ َٔ اََو ي٢ََِْوانلٍَّ٭ةرَِرِسًّ

ْمَٮالَُ٭٥َْثِةل٤ٍّ
َ
٩ُهٮن٬َََُهأ ـَ َ{٥َََْيْ
[يبيفالحؽسبحانهأفالذيفينفقكفأمكالهـفيسػبيؿاهلل،كابتغػاءمرضػاته،فػي274َ:ابلٞؿة]

جميػػػعاألكقػػػاتبالميػػػؿكالنهػػػار،فػػػيالسػػػركالعبلنيػػػة،بػػػأفأجػػػرهـعمػػػىاهلل،كأنهػػػـفػػػيالػػػدرجات
ا،فالطباؽهناكقعبػيفالعاليةفيجناتالخمد،كالخكؼعميهـفيها،كاليصيبهـفيهاحزفأبدن
يقػػػكؿاإلمػػػاـفػػػياآليػػػة"الميػػػؿكالنهػػػار"كبػػػيف"السػػػركالعبلنيػػػة"كبػػػيف"لهػػػـ"ك"عمػػػيهـ"،

{نزلػتفػيعمػٌيبػفأبػيطالػبرضػياهللعنػه،كانػتلػهأربعػة"الكريمة: ـٍ أىٍمػكالىهي ييٍنًفقيكفى }الًَّذيفى
عطػا درهمػيف،كسػألهسػائؿبالميػؿفأعطػا درهمػيفدراهـليسلهغيرها،فسػألهسػائؿبالٌنهػارفأ

ػػاقكلػػهسػػبحانه،(2)كخػػرجعػػفمالػػهفػػأنزؿاهللثنػػاءعميػػه" َ:}كمػػفذلػػؾأيضن ُ ُلَاللٍّ َُيَجههّؽِ َٟ و٣َهِهه
ُ
َٚأ

ٮًراَرَِظي٧ًةَ ُٛ ََغ ُ كمػفذلػؾقػكؿرسػكؿاهللصػمىاهلل،[70َ:ا٣ٛؿٝةن]َ{َقّحَِبةدِِ٭٥ََْظَكَ٪ةٍتََوََكَنَاللٍّ
،(3)سمـ:"أفضؿالفضائؿأفتصؿمفقطعؾ،كتعطيمفحرمؾ،كتصفحعمفظممؾ"عميهك

،لمػاطاءكالحرماف،يدرؾجماؿالطبػاؽكالمتأمؿلهذ المطابقةبيفالكصؿكالقطيعة،كبيفالع
                                                           

(1/157ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(1)
(1/365عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(24/383/15618طالرسالة)ج،أحمدبفحنبؿ،مسندأحمدينظر:(3)

مفمنعؾ،كتصفحعمفشتمؾ""أفضؿالفضائؿأفتصؿمفقطعؾ،كتعطي
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يحتكيهالفعػؿ"قطعػؾ"مػفقطػعمػادلكمعنػكمكاجتمػاعيكنفسػي،كقكلػهعميػهالسػبلـ:"اليػد
اليدالعمياخيرمفاليدالسفمى،كابدأبمفتعكؿ،كخيرالصدقةعػفاليدالسفمى،العمياخيرمف

،فاليدالعميايدالمعطي،كالسفمى:(1)ظهرغنى،كمفيستعفؼيعفهاهلل،كمفيستغفيغنهاهلل"
نماالمرادأفرتبػةالمعطػيأعمػىمػفاآلخػذ يدالمستعطي،كفيالحقيقةاليدعمياكيدسفمى،كا 

كبهذايككفالطباؽبيفالعمياكالسفمى.،

 طباق السمبثانًيا: 
كهكمااختمؼفيهالضدافإيجابناكسمبنا،حيثيجمعبيففعمػيفمػفمصػدركاحػدنحػك

ُؿونََ}قكلهسػبحانه: ُٕ َكُ٭٥ََْو٦َهةَيَْنه ُٛ نْ
َ
َخ ٮَنَإاِلٍّ ُٔ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََو٦َةَََيَْؽ ََواَّلٍّ َ ٮَنَاللٍّ ُٔ [9َ:ابلٞهؿة]َ{ََيةدِ

اهللى{يظنكفأنهـيخادعكف،كالمخادعةفعؿالخدعمفاثنيفعمىكجه"يقكؿاإلماـ: }ييخاًدعيكفى
{بػػػأٌفخػػػداعهـراجػػػعإلػػػى كفى مػػػايىٍشػػػعيري المقابمػػػة،كهػػػكإظهػػػارالمحبػػػكبمػػػعإبطػػػافالمكػػػرك ،}كى

سػػٌميأنفسػػهـ.كالشػػعرهػػكالعمػػـالػػدقيؽالػػذميتكلٌػػدمػػفالفطنػػة،كهػػكمػػفشػػعارالقمػػب،كمنػػه
يبػػيفاهللسػػبحانهكتعػػالىلممنػػافقيفأنهػػـيخػػادعكفأنفسػػهـبإظهػػارهـإيمػػانهـ،(2)ا"الشػػاعرشػػاعرن

كلهػذاقػابمهـعمػىاعتقػادهـ{يخػادعكفاهلل}بالرغـمفأنهـيسػتركفكفػرهـ،كجحػكدهـ،بقكلػه
سػػه،كهػػك ألفالمنػػافؽيظػػفأنػػهيحسػػفلنف{كمػػايخػػدعكفإالأنفسػػهـكمػػايشػػعركف}ذلػػؾبقكلػػه

بذلؾيكقعهافيغضباهللكأليـعقابهماالقبؿلهابػه،فػذلؾخػداعالمنػافؽنفسػه.فالطبػاؽ
طبػاؽسػمببإيجػابالخػداع،كنفيػهألنهمػاضػداف،كمػفذلػؾ(مػايخػدعكف)ك(يخدعكف)بيف

ِي٨ََاَلَ}قكلهسبحانه: ٧َُ٤ْٕٮَنََواَّلٍّ ِي٨َََي ٧َُ٤ْٕٮن٢ْ٬ََ٢َََُْٝيَْكَذٮِيَاَّلٍّ ٦ََ٥َُ٤ْٕةَِػَ}[،كقكله:9:الـمؿ]َ{َي َت
ُيهٮِبَ ُ٘ ُمَا٣ْ هالٍّ َٔ ٩ْهَخَ

َ
َخ َٟ َإ٩ٍِّه َٟ ِكه ْٛ ٦ََ٥َُ٤هةَِػََن ْٔ

َ
َِسََواَلَأ ْٛ ،كقػديكػكفأحػد[116َ:ا٧٣ةاهؽة]َ{َن

٩ْهـَِلَ}المصدريففيصيغةاألمركاآلخرفيصيغةالنهي:كمافػيقكلػهسػبحانه:
ُ
ٮا٦ََهةَخ ُٕ ادٍّجِ

ُؿونَََإَِِلُْؾ٥َْ ْوِِلَةَء٤ََِٝياًل٦ََةَدََؾ٠ٍّ
َ
ٮا٨ْ٦ََُِدو٫ِ٩َِأ ُٕ ؿا ]َ{٨ْ٦ََِرّبُِؾ٥ََْواَلَدَتٍّجِ .فطبػاؽالسػمب[3َ:أْل

،كهػذاالنػكعمػفالطبػاؽيقػعكثيػرنافػيالقػرآفالكػريـ،كفػيمثمػه(التتبعػكا)ك(اتبعػكا)كقعبػيف
٤َيُْؾ٥َُا٣َِْٞذةُلََو٬ُٮََ}قكؿالحؽسػبحانه: َٔ ٠ََُذَِتَ ٌ ًْ ْنَدَْؾَؿ٬ُٮاََمهحًْبةََو٬ُهَٮََػه

َ
ََسَأ َٔ ٠ُْؿه٣ٌََُؾ٥ََْو

٧َُ٤ْٕٮَنَ نُْذ٥َْاَلََت
َ
٥َُ٤ََْٕوخ ََي ُ ٣ََُؾ٥ََْواللٍّ ْنَحُتِجَّٮاََمحًْبةََو٬َُٮَََشٌّ

َ
ََسَأ َٔ ففػي[216َ:ابلٞهؿة]َ{٣َُؾ٥ََْو

.(3)باآليةالكريمةمقابمةبيفجممتيفكفيهامايسمىفيعمـالبديعطباؽالسم

                                                           
(2/112/1429البخارم،صحيحالبخارم)جينظر:(1)
(1/109عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(2/258ينظر:الزحيمي،التفسيرالمنيرلمزحيمي)ج(3)
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 والمعنوي الخفي ثالثًا: الطباق
يهةَ}يككفالتضادبيفالمعانيظاهرناجميناكمافياألمثمةالسابقة،كنحكقكلهسبحانه:

رِْضََواَلََتَي٧ٍَّ
َ
ْػؿَْصَ٪ة٣ََُؾ٨َ٦َِ٥َْاْْل

َ
ةَأ ّيَِجةِت٦ََة٠َََكبُْذ٥ََْوِم٧ٍّ ََ ٮا٨ْ٦ََِ ُٞ ِْٛ٩

َ
ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَخ َ٭ةَاَّلٍّ يَّ

َ
اْْلَجِيَر٧َُٮاَخ

ََْحِيهٌؽَ هِ ٌّ َٗ َ َ َاللٍّ نٍّ
َ
٧َُ٤هٮاَأ ْٔ ٮاَػِي٫ََِوا ٌُ ٧ِ ْ٘ ْنَُت

َ
َأ ٮَنََولَْكُذ٥َْثِآِػِؾي٫َِإاِلٍّ ُٞ [267َ:ابلٞهؿة]َ{٦ِ٪٫َُُْت٪ِْٛ

يكضحاإلماـ:"فيهاأمربالنفقةفهكعمىالكجػكب،كلػذلؾقمنػا:"العشػركاجػبمػفقميػؿالخػارج
،كػػالمهزكؿلحػػراـ.كقيػػؿ:هػػكالػػردمءمػػفالجػػنسكالمػػرادبػػهاك)الخبيػػث(:ضػػٌدالطٌيػػب،.ككثيػػر 

اقكلػهسػبحانه:(1)كالمسٌفمفالسائمة" ٨ْ٦َََتََنةُءَ}،كمنهاأيضن َٟ َدُْؤِِتَال٤٧ُْْ ِٟ َال٤٧ُْْ َٟ ِ ٦ََةل ٢َُِٝال٤ٍُّ٭٥ٍّ
٨ْ٦َََتََنةءَُ ٨ْ٦َََتََنةُءََودُِؾلَّ َـّ ٨َْتََنةُءََودُِٕ َِم٧ٍّ َٟ ،[26َ:٧ٔؿانَآل]َ{َوَتْْنُِعَال٤٧ُْْ يقكؿاإلماـ:}ماًلؾى

} ٍمػؾى تىٍنػًزعياٍلمي {أم:البسػطةكالٌسػمطاف،}كى اٍلميٍمًؾ{الذمتككفلهالمممكةكممؾاليميف،}تيٍؤًتياٍلميٍمؾى
ٍفتىشػاءي{تجذبهكتسمبه. مى تيًذؿُّ {تجعمهعزيزنامفأٌمكجهكاف،دنياكٌياكافأكعقباكيِّا،}كى تيًعزُّ }كى

ٌنمػاتجعمه حػداثؾ.كا  {أم:تحػتيػدؾكسػمطانؾكتصػٌرفؾكا  ٍيػري اٍلخى مفأٌمكجهكاف.}ًبيىًدؾى ذليبلن
كالثػاني:.خٌصالخيردكفالٌشٌرلمعنييف:أحدهما:أٌفاهلليكصؼبأٌنػهرٌبمحٌمػدكرٌبإبػراهيـ

كيككفالتضادخفينا:كمفأمثمتػهفػياألسػمكبالقرآنػي.(2)أٌفكٌؿفعؿاليقعمنهإالحميدنافيه"
هةرَِرَُْحَهةُءَثَحْهَ٪ُ٭٥َْ}قكلػهسػبحانه: ٍّٛ َا١ُْ٣

اُءَََعَ ِمهؽٍّ
َ
٫َُأ َٕ ِي٦ََ٨َ ََِواَّلٍّ ٌؽَرَُقٮُلَاللٍّ [29َ:ا٣ٛهذط]َ{ُُم٧ٍَّ

فالمطابقػػةهنػػابػػيف"أشػػداء"ك"رحمػػاء"،كالرحمػػةليسػػتضػػدنافػػيالمعنػػىألشػػداء،كلكػػفالرحمػػة
"المػػيف"الػػذميتقابػػؿكيتضػػادمػػع"الشػػدة" ألفمػػفرحػػـالفقمبػػهكرؽ.فالتضػػادلػػيس تسػػتمـز
ا،بؿفيهخفػاء،يقػكؿالحػؽسػبحانه:} َكاضحن َِ ٤ِهي َٗ ةَ ًّْ َِنِلَْخَلَُ٭٥ََْولَْٮ٠َُ٪َْخََػ َٚج٧َِةَرَْْحٍَح٨َ٦ََِاللٍّ

ََع٪ُْ٭٥َْوََ ُٙ ََٚةْع َٟ ِ ٮا٨ْ٦َََِظْٮل ٌَّ َٛ ٤ِْتَاَلنْ َٞ َا٣ْ َََعَ ْ ـ٦ََْخََػَذهَٮكٍّ َٔ ْمؿََِٚإَِذاَ
َ
ِْٛؿَلَُ٭٥َْوََمةوِر٥ْ٬َُِْػَاْْل ْ٘ اْقَذ

نِيََ َال٧َُْذَٮَّكِ ََُيِتَّ َ َاللٍّ َِإِنٍّ )المٌػيف(:ضػٌد"يقػكؿاإلمػاـفػياآليػةالكريمػة:َ[159َ:آل٧َٔهؿان]َ{اللٍّ
)الفػٌظ(فػياألصػؿ:مػافػيالخشكنةكالفظاظة،كرجؿلٌيفالجانبإذاكافرقيقنػاسػهؿالمأخػذ.ك

ٌنمػازاد)غمػظالقمػب(فػيالكصػؼلمتٌأكيػد  الكرشمفالفرث،كرجؿفٌظ:سٌي العشرةكالخمؽ.كا 
.(3)ألٌفمفالناسمفيككفرقيؽالقمبسريعالٌرضاحسفالمرجعمعسكءالخمؽكالعشرة"

َ}َ:يقكؿاإلماـفيتفسير قكلهسػبحانه َ٭ةَانلٍِّبَّ يَّ
َ
َيَةَخ ِْ ٤ُْٗه هةَرََوال٧َُْ٪هةِِٚٞنَيََوا ٍّٛ َصة٬ِهِؽَا١ُْ٣

ًَُ َوا٥ْ٬ََُصَ٭٪٥ٍََُّوبِئَْفَال٧َِْى
ْ
يْ٭٥ََِْو٦َأ

َ٤ ["كمجاهدةالمنافقيفهكالٌتعنيؼفيالمبلمة73َ:اِلٮبح]َ{َٔ

                                                           
(1/362عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/388)جالمصدرالسابؽ(2)

(1/445)جالمصدرنفسه(3) 
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كاإلنػػذاركالٌتعزيػػركالحػػبسمػػالػػـيظهػػركاأمػػرهـ،فػػإذاظهػػرأمػػرهـفالٌسػػيؼ،كمػػفعمػػـمػػنهـأٌنػػه
انهتقٌيةلـتقبؿتكبته،ك)الغمظة(:ضٌدالٌرٌقة.كالتصمحالمجاهػدةبغيػرغمظػةكمػااليتكببمس

.(1)تصمحالمسالمةبغيررفؽ"
"أفيجمعبيفمعنيػيفليسػامتقػابميف،معبػرناعنهمػابمفظػيفمتقػابميف،كمػفأمثمػةإييام التضاد:

ذلؾقكؿالشاعردعبؿالخزاعي:

،"كيسػػػمىإيهػػػاـالتضػػػادألفالمعنيػػػيف(2)فػػػإفضػػػحؾبمعنػػػىظهػػػر،كبكػػػىبمعنػػػا الحقيقػػػي"
فلػػػـيككنػػػامتقػػػابميفحتػػػىيكػػػكفالتضػػػادحقيقينػػػ الكنهمػػػاقػػػدذكػػػرابمفظػػػيفيكهمػػػافالمػػػذككريفكا 

(3)اإلىالظاهركالحمؿعمػىالحقيقػة"التضادنظرن فضػحؾالمشػيبمػفجهػةالمعنػىلػيسبضػدو
اقكؿالشاعر:البكاء،ألنهكنايةعفكثرةالشيبكانتشار فيالرأس،كمنهأيضن

نمايكهـبمفظػهأنػهضػد" ٦َهةَ}َ:الحػؽسػبحانهيقػكؿ،(4)فإفاألغبرا،ليسبضد"األبيض"كا 
رَْق٤َْ٪ةَكَل٤ِ٪ٍّةِسَرَُقٮاًلََوكََ

َ
ََوأ َٟ ِك ْٛ ٨ْ٦َََِقّحَِبٍح٨ْ٧ََََِٚن َٟ َوةثَ

َ
ََِو٦َةَأ ٨ْ٦َََِظَكَ٪ٍح٨َ٧َََِٚاللٍّ َٟ َوةثَ

َ
َِأ َ َثِةللٍّ

[،يقكؿاإلماـ:"ليسبيفاآليتيفتضاٌد ألٌنهتعػالىقػاؿ:مػاأصػابؾمػف79َ:ا٣جكةء]َ{َمِ٭يًؽاَ
ـيقؿ:ماأصابهـمفحسنةفمفاهللكماأصابهـمفسٌيئةفمفنفسؾ،كلػككػافقػاؿحسنة،كل

هكذالحممنااألٌكؿعمىالحكايػةكالثٌػانيعمػىاالسػتفهاـبمعنػىاإلنكػار،كهػذ فػيمعنػىقكلػه:
٧ٍَح٨َ٧َََِٚاللَِ} ْٕ ِ وةثَُؾ٨ْ٦َِ٥َُْمِىيَجٍحََٚج٧ِ،}[53:انلّع٢]َ{َو٦ةَثُِؾ٩َ٨ْ٦َِ٥ْ

َ
يِْؽيُؾ٥ََْو٦ةَأ

َ
َ{ة٠َََكَجْخَخ

،كفػيمثمػهيبػيف(5)،أم:الٌنعـمبتدأةمفاهللتعالىقبؿاالستحقاؽكاالستيهاؿ"[30:الّنٮرى]
ْ٭ؿ٬َِة٨ْ٦َََِداثٍٍّحََو٣َِؾ٨َْ}اإلمػاـقػكؿالحػؽسػبحانه: َّ َ َانلٍّةَسَث٧َِة٠َََكُجٮا٦ََةَدََؿَكَََعَ ُ َولَْٮَيَُؤاِػُؾَاللٍّ

                                                           
(1/783عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)ص(2) (321المراغي،عمـك
(2/190تحالعباسي،معاهدالتنصيصعمىشكاهدالتمخيص)جأبكالف(3)
(80عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)ص(4)
(1/509عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)

ـــــــــعْ ال تَ  ـــــــــي ْي ـــــــــجب        ن رجـــــــــلٍ ا ســـــــــمُم ِم
 

ـــــــــــ  ـــــــــــ المشـــــــــــيبُ  حكَ َض ـــــــــــو فبَ برأِس  ىَك
 

 

 ســـــــيبو      نْ بـــــــدي وشـــــــاًحا أبيًضـــــــا ِمـــــــيُ 
 

 األغبــــــــرا الوشــــــــاحَ  لــــــــبَس  قــــــــدْ  والجــــــــوُ  
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ُؿ٥ْ٬َُإَِِلَ ايَُؤّػِ ًً َََكَنَثَِِٕجةدِهَِثَِى َ َاللٍّ َص٤ُُ٭٥ََْٚإِنٍّ
َ
ََٚإَِذاََصةَءَأ َص٢ٍَُمَكنًّ

َ
المػراد"بقكلػه:[45َ:ٚهةَؿ]َ{َأ

بالمؤاخذةالمعالجةبالعقكبة،كالكجهفيإهبلؾكٌؿداٌبػةعمػىظهػراألرضعنػدمؤاخػذةالٌنػاس،
ػػبيكا{إٌنمػػاهػػككػػكفدكاٌباألرضكٌمهػػالمنػػافع بنػػيآدـكاعتبػػارهـبهػػااللمعنػػىمفػػرد،}ًبمػػاكىسى

أكجػػبإهبلكهػػـإهبلكهػػا،كفػػياآليػػةداللػػةأٌفغضػػباهللغيػػرمضػػاٌدرحمتػػه،فإٌنػػهيريػػدالخيػػر
كاهللبعػػدهػػذاكمػػهيحمػػـ،(1)كالٌشػػٌرعمػػىقضػػٌيةحكمػػهالعمػػىقضػػٌيةرقػػةمحرقػػةأكحػػدةمقمقػػة"

فكػافاليهممػه،فهػيال حكمػةتصػاحبالقػكة،كهػيالرحمػةتصػاحبعميهكيرأؼبه،كيمهمهكا 
ِؽُمٮنََ}َالعدؿ ْٞ ًحََواَلَيَْكَذ َٔ ِػُؿوَنََقة

ْ
َص٤ُُ٭٥َْاَلَيَْكَذأ

َ
ؿا ]َ{َٚإَِذاََصةَءَأ [34َ:أْل

(2).

 :بالغة الطباق
إفببلغةالطباؽالتكمػففػياإلتيػافبمفظػيفمتقػابميففػيالمعنػىفحسػب،فػإفهػذا

الصػػنيعالطائػػؿمػػفكرائػػه،كهػػكأسػػهؿشػػيء،بػػؿقػػديػػؤدمذلػػؾإلػػىالتكمػػؼكالتصػػنع،كفسػػاد
نمػػاجمػػاؿالطبػػاؽكببلغتػػهيتجمػػىفػػيبعػػد مػػفالتكمػػؼ،كانسػػجامهفػػيالمعنػػى،كال المعنػػى،كا 

َِِظَكهةٍبََ}:سػبحانهعطؼبقكلػهففياليأتيمجرد، ًْ ه َ٘ ِ ،[27َ:آل٧َٔهؿان]َ{َودَْؿُزُق٨ْ٦َََتََنةُءَث
داللةعمىأفمفقدرعمىتمؾاألفعاؿالعظيمةقدرعمىأفيرزؽبغيرحسابمفيشاءمػف
عبػػاد ،كهػػذ مبالغػػةالتكميػػؿالمشػػحكنةبقػػدرةالحػػؽسػػبحانه،فقػػداجتمػػعفيػػهالمطػػابؽالحقيقيػػة

كمثؿذلؾقكؿامرئالقيس:،اليدرؾكالعكسالذم

فيغايةالكماؿ يقكؿالحػؽ.(3)فالمطابقةفياإلقباؿاإلدبار،كلكنهلماقاؿ:معنا،زادهاتكميبلن
ةََواَلَ}سبحانه: ًٕ َََِجِي ِِبَج٢َِْاللٍّ ََواْعَذِى٧ُٮَا َٙ ٍّ٣

َ
َؽاًءََٚد ْٔ

َ
٤َيُْؾ٥َْإِذ٠َُْ٪ُْذ٥َْأ َٔ َِ ٧ََْٕخَاللٍّ ِ ؿٍُّٝٮاََواذ٠ُُْؿوا٩َ َٛ َت
َؾُؽ٦َِ٥ْ٪ْ٭ََ َٞ نْ

َ
َؿٍ ٨َ٦ََِانلٍّةرََِٚد ْٛ ةَُظ َٛ ََم

٧َذ٫َِِإِْػَٮا٩ًةََوُك٪ُْذ٥َََْعَ ْٕ ِ ْوجَْعذ٥َُْثِ٪
َ
٤َُُٝٮبُِؾ٥ََْٚأ ََبنْيَ ُ َيَُبنّيِ َٟ ِ ة٠َََؾل
٣ََُؾ٥َْآيَةد٫َِِ ُ ٤ٍُّؾ٥ََْتْ٭َذُؽوَنَاللٍّ َٕ يقػكؿاإلمػاـ:"نزلػتفػياألكسكالخػزرجَ[103َ:آل٧َٔؿان]َ{٣َ

كتػػذكيرهـالضػػغائفكاقتتػػاؿالطػػائفتيف،قػػاؿابػػفإسػػحؽ:كانػػتالعػػداكةقائمػػةبيػػنهـمئػػةكعشػػريف
سػػنة،فأزالهػػااهللتعػػالىبجمعهػػـعمػػىاإلسػػبلـ،كقػػاؿالحسػػف:نزلػػتفػػيجميػػعالقبائػػؿكمػػاكػػاف

                                                           
(494-2/493عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(4/2179ظبلؿالقرآف)جسيدقطب،فيينظر:(2)
(161-1/160ينظر:ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(3)

ــــــــــمِ  ــــــــــرٍ  رٍ َك ــــــــــلٍ  مف ــــــــــا  مــــــــــدبرٍ  مقب  مًع
 

ــــ صــــخرٍ  كجممــــودِ    مــــن عــــلِ  و الســــيلُ حطأ
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فالطكائؿ،فرفعهااهللباإلسبلـ،ك)الحبؿ(:العهد،كعهػداهللالقػرآفكاإلسػبلـ،}كىالتىفىرَّقيػكا{بينهـم
أمػربمػػزكـالجماعػػةكاالئػػتبلؼعمػػىالطاعػػة ألٌفضػٌدالتٌفػػٌرؽكاحػػدكهػػكاإلجمػػاع،كالنهػػيعػػف

زالػػػةالتٌنػػػافر" أمػػػافػػػيقكلػػػه.(1)الشػػػيءالػػػذملػػػهضػػػٌدكاحػػػدأمػػػربضػػػٌد ،ك)التٌػػػأليؼ(:الٌتكفيػػػؽكا 
ْعَنةءََِوال٧ُْ٪١َْؿََِوََّلَِ}سبحانه: َٛ ٨َِا٣ْ َٔ اَلةَََت٪َْوَ َالىٍّ اَلةََإِنٍّ ٥َِِٝالىٍّ

َ
٨َ٦ََِا١ِْ٣ذَةِبََوأ َٟ َإَِِلْ وِحَ

ُ
ْكُؿَاد٦ََ٢ُْةَأ

ٮنََ ُٕ ٤َْٕه٦ََ٥ُهةَدَْىهَ٪ ََي ُ ََواللٍّ ْؽََبُ
َ
َِأ ةىتى[45َ:ا٣ٕ٪١جهٮت]َ{اللٍّ ػبلى الصَّ ػًف،يقػكؿاإلمػاـ:}ًإفَّ ٍنهىػىعى

ػػًر{ككنهػػامنافيػػةلهمػػاكجكدهػػا،فإنهػػامكقكفػػةعمػػىشػػرائطفيهػػا:اإليمػػافالمضػػاد ٍنكى ػػاًءكىاٍلمي اٍلفىٍحشى
كاإلنصاتلمكبلـالمتصكربهتاننػاكغيبػة.لمكفر،كالعقدمضادلمكسر،كالطهارةالمضادةلمجنابة

ػػا،كالسػػترةالمضػػاد ،كتػػرؾاألكػػؿالمتصػػكرحرامن ةلمكشػػؼ،كتػػرؾالفعػػؿالمتصػػكركشػػتمناكجػػداالن
،كفيماركلأبكإمامةقاؿ:قاؿرسكؿاهللصمىاهللعميػهكسػمـ:"مػفلػـتنهػهصػبلتهعػف قتاالن

،كثٌمػػةأمػػريسػػتحٌؽاإلشػػارةإليػػهفػػيهػػذا(2)تػػزد صػػبلتهعنػػداهللإالمقتنػػا"الفحشػػاءكالمنكػػرلػػـ
قيضه،كمفذلؾقكله:"كالٌرحمةمنؾإرادتػؾالمكضعكهكأٌفاإلماـكافيفٌسرالٌمفظبضٌد أكن

.(3)الخيربمفهكدكنؾفيالٌرتبةمٌتصمةبإنعامؾعميه،كضٌد الفظاظةكالجفاكة"

ـي{يعنيتحميؿمػاعمىالتضادفيتفسيراإلماـأمثمةكثيرةكردت :"}ًبماالتىٍهكلأىٍنفيسيكي
يشبههمػفاالبػتبلء،ك)الهػكل(:داعيػةالػنفسإلػىتعٌكدكاتحريمه،كتحريـماتعٌكدكاتحميمه،كما

،كفيقكلػهفػيتفسػيراآليػة(4)لٌذةعاجمة،كهكضٌدالحكمة ألٌنهاداعيةالعقؿإلىذخيرةآجمة"
{أم:"فمػػاربحػػكافػػيتجػػارتهـ"،كالػػٌربحضػػٌدالخسػػراف" ـٍ تيهي ػػٍتًتجػػارى ًبحى الكريمػػة:}فىمارى
،كقكلػػه:(5)

،كقكله:ك)الٌطكع(:قريبمفالٌرضػا،كهػك(6")ر،كنقيضالغيب:الشهادةكنقيضاإليماف:اإلنكا
،كقكلػه:"الميػؿ:(8)،كقكلػه:"ك)المبارؾ(:الػذمبػكرؾفيػهأكعميػه،كضػٌد المشػؤكـ"(7)ضٌدالكػر "
.(9)ضٌداإلقرار"الجكر،

                                                           
(1/418عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(11/54/11025الكبير)المعجـ،الطبراني:الحديثينظر(2/433)جالمصدرالسابؽ(2)
(1/100ي،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجان(3)

(1/195)جالمصدرالسابؽ(4) 
(1/113)جنفسهالمصدر(5) 
(1/105)جالمصدرنفسه(6) 
(1/411)جالمصدرنفسه(7) 
(1/415)جالسابؽالمصدر(8) 
(2/402المصدرنفسه)ج(9) 
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 المقابمةثانًيا: 
فالضػدأكالمقابػؿيجمػبإلػىإفسرببلغةكػؿمػفالطبػاؽكالمقابمػةتػداعيالمعػاني،

الػػذهفضػػد ،أكمقابمػػهفػػإذاكتػػباألديػػبأكنطػػؽأحػػدهـكقػػعمقابمػػةفػػيذهػػفالمتمقػػياآلخػػر،
.قبؿأفيقرأ أكيسمعه

      :في المغة واالصطالحالمقابمة 
تعدالمقابمةمفالمحسناتالبديعيةالمعنكيةالتيترجعإلىتحسيفالمعنػى،كقػدجعمهػا

لطباؽ،ككافقدامةالببلغةمستقمةبذاتها،بعدماكانتعندبعضهـمختمطةمعابعضعمماء
التػيتعمػيمػفقيمػةالعمػؿاألدبػي،كهػيابفجعفرأكؿمفتكمـعنها،كعدهاففمستقؿبذاته

كهػػيأفيصػػنعالشػػاعرمعػػانييريػػدالتكفيػػؽبػػيفبعضػػهاكخاصػػةالشػػعر،كقػػدعرفهػػابقكلػػة:"
يخػالؼعمػىالصػحة،أك،فيأتيفيالمكافؽبمػايكافػؽ،كفػيالمخػالؼبمػاكبعض،أكالمخالفة

فػػيأحػػدالمعنيػػيف،فيجػػبأفيػػأتيفيمػػايكافقػػهبمثػػؿالػػذمشػػرطه،كيعػػددأحػػكاالنايشػػرطشػػركطن
،كعرفهاأبكهبلؿالعسكرم،بقكله:"هػيإيػرادالكػبلـثػـ(1)كعدد ،كفيمايخالؼبأضدادذلؾ"

المعنػىيفأمػامػاكػافمنهػافػ،ظعمىكجػهالمكافقػة،أكالمخالفػةالمعنى،كالمفمقابمتهبمثمهفي
ََْليَهًحَ}َ:فهكمقابمةالفعؿبالفعؿ مثالهقكؿاهللتعالى َٟ ِ َِػََذل ٧َُ٤ٮاَإِنٍّ َّ َُبُيٮُتُ٭٥ََْػةوَِيًحَث٧َِةَ َٟ

َٚذ٤ِْ
٧َُ٤ْٕٮَنَ ْٮٍمََي َٞ َ:مقابمةلظممهـ.نحكقكلهسبحانهب[ فخكاءبيكتهـكخرابهابالعذا52َ:انل٢٧]َ{٣ِ

ُؿونََ} ُٕ :العذابجعمه[فالمكرمفاهللتعالى50َ:انل٢٧]َ{َو١َ٦َُؿوا١ْ٦ًََؿاََو١َ٦َْؿ٩َة١ْ٦ًََؿاََو٥ْ٬َُاَلَيَْن
يفمكػرهـكمكػراهلل:بػ،يقػكؿاإلمػاـمفرقنػا(2)اهللعزكجؿمقابمةلمكرهـبأنبيائػه،كأهػؿطاعتػه"

ٍكػران" كامى مىكىري مىكىٍرنػا{دٌمرنػاهـ.كقيػؿ:مكػرهـتقاسػـهػؤالءالتسػعةرهػط،كمكػر}كى {كقتمػكاالناقػة،}كى
:"المقابمػةبقكلػهابػفرشػيؽالقيركانػيعرؼ.(3)اهللإرساؿالجبؿعميهـ،كهـفيغارمفالجبؿ"

آخػرنا،،كآخػر مػايميػؽبػه،فيعطىأكؿالكبلـمايميؽبهأكالنبالكبلـعمىمايجبأصمهاترتي
،كثػرمػاتجػيءالمقابمػةفػياألضػدادكيؤتىفيالمكافؽبمايكافقه،كفيالمخالؼبمػايخالفػه،كأ

،كعرفهػاالسػكاكيبقكلػه:"المقابمػةأفتجمػعبػيفشػيئيف(4)"إذاجاكزالطباؽضديفكافمقابمةف

                                                           
(47قدامةبفجعفر،نقدالشعر)ص(1)

(337العسكرم،الصناعتيف:الكتابةكالشعر)صأبكهبلؿ(2) 
(2/414عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(2/15ابفرشيؽالقيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابه)ج(4)
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يقكؿ:"هػك،كعرفهاالزركشى(1)فأكثر،كتقابؿباألضداد،ثـإذاشرطهناشرطتهناؾضد "
أفيػأتيالمػتكمـفالمقابمػة:.(2)ذكرالشيءمعمايكازنهفيبعضصفاته،كيخالفػهفػيبعضػها"

،بمايقابػؿذلػؾعمػىالترتيػبيأتي،ثـتكافقيفأكأكثرليسبينهماتضادفيكبلمهبمعنييفم
ا}عمىشاكمةقكلهسػبحانه: ًً َع١ُٮا٤ََِٝياًلََوِْلَج١ُْٮا٠ََسِ ٌْ اًءَث٧َِةَََك٩ُٮاَيَْؾِكُجٮن٤َََََْٚي ـَ َ:اِلٮبهح]َ{َص

كهمػػامعنيػػافمتكافقػػافأم،[82 فقػػدأتػػىاهللسػػبحانهفػػيهػػذ اآليػػةبمعنيػػيفيضػػحككاكقمػػيبلن
.ليسبينهماتضاد،ثـأتىبعدذلؾبمايقابمهماعمىالترتيببقكله:كليبككاككثيرنا

  :الفرق بين المطابقة والمقابمة
بيفالمطابقةكالمقابمةفيكجهيف:يكمفالفرؽ

،كالمقابمةتككفألكثرمفذلؾ،كأفتككف(3)أفالطباؽاليككفإالبيفالضديفغالبنااألول:
بػػيفأربعػػةأضػػداد:ضػػديففػػيصػػدرالكػػبلـ،كضػػديففػػيعجػػز ،كقػػدتصػػؿالمقابمػػةإلػػى مػػثبلن

.(4)الجمعبيفعشرةأضداد:خمسةفيالصدر،كخمسةفيالعجز

،كلهذاجعؿابػفالمقابمةباألضدادكغيراألضداد،أماأفالطباؽاليككفإالباألضدادالثاني:
،كلكنهاباألضدادتككفأعمىرتبة،كأعظـمكقفنػا.كيضػرب(5)األثير،الطباؽأحدأنكاعالمقابمة

لذلؾمشيرناإلىمعجزاتهذاالبػابفػيقكلػهسػبحانه ٣َ٢ََُؾه٥َََُو٨٦َِْ:}ابفحجةمثبلن َٕ رَْْحَذ٫ََِِص
٤ٍُّؾ٥َْتَْنه١ُُؿوَنَ َٕ ٫ِ٤ََِو٣َ ٌْ ٮا٨ْ٦َََِٚ ُ٘ [فػانظرإلػى21َها٣ٞىه]َ{ال٤ٍّي٢َََْوانلٍَّ٭ةَر٣َِتَْك١ُُ٪ٮاَػِي٫ََِوِِلَبَْذ

مجيءالميؿكالنهارفيصدرالكبلـ،كهماضػداف،ثـقابمهمافيعجػزالكػبلـبضػديف،كهمػا
ب،ثػـعبػرعػفالحركػةبمفػظمػرادؼ،فاكتسػبالكػبلـبػذلؾضػربناالسككفكالحركة،عمىالترتيػ

.(6)مفالمحاسفزائدناعمىالمقابمة

                                                           
)ص(1) (424السكاكي،مفتاحالعمـك
القرآف)ج(2) (3/458الزركشي،البرهاففيعمـك

(3/458)جالمصدرالسابؽ(3) 
(1/129ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)جينظر:(4)
القرآف)جينظر:(5) (3/458الزركشي،البرهاففيعمـك
(130-1/129ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)جينظر:(6)
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  :أنواع المقابمة

هَع١ُٮا٤ََِٝهياًلََوِْلَج١ُْهٮاَ:}كمفذلؾفياألسمكبالقرآنيقكلػهتعػالىمقابمة اثنين باثنين: ٌْ ٤ََْٚي
اًءَث٧َِةَََك٩ُٮاَيَْؾِكُجٮنََ ـَ اََص ًً َدُهْؤِِتَ:}،كقكلهسبحانه[82َ:اِلٮبح]َ{٠َسِ ِٟ َال٤٧ُْْه َٟ ٦ََةلِه ٢َُِٝال٤ٍُّ٭٥ٍّ

٦ََه٨َْتََنهةءَُ ٨ْ٦َََتََنةُءََودُِؾلَّ َـّ ٨َْتََنةُءََودُِٕ َِم٧ٍّ َٟ ٨ْ٦َََتََنةُءََوَتْْنُِعَال٤٧ُْْ َٟ [،26:آل٧َٔهؿان]َ{ال٤٧ُْْ
ا ٤َْ٪ةَانلٍَّ:}كقكلهأيضن َٕ ٤ْ٪َةَال٤ٍّي٢ََْبِلَةًقة،َوََص َٕ ةًمةَص َٕ ل٥ََْ:}،كقكلهسبحانه[11َ-10َ:انلجأ]َ{َ٭ةَر٦ََ

َ
خ

ْٮٍمَيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَ َٞ ََْليَةٍت٣َِ َٟ ِ َِػََذل اَإِنٍّ ٤َْ٪ةَال٤ٍّي٣َ٢َِْحَْك١ُ٪ُٮاَػِي٫ََِوانلٍَّ٭ةَر٦َُجِْاً َٕ ٩ٍّةََص
َ
[،86َ:انل٢٧]َ{يََؿْواَخ

ديفلهمػػافػػيعجزهػػا،فقػػدجػػاءفػػيصػػدرهػػذ اآليػػاتالسػػابقةبضػػديف،ثػػـقابػػؿالضػػديفبضػػ
اًءَ}:عمىالترتيب،كيكضحاإلماـفػيتفسػير اآليػةالكريمػة ـَ ًًاََصه َع١ُٮا٤ََِٝياًلََوِْلَج١ُْٮا٠ََسِ ٌْ ٤ََْٚي

كيكا{"[بػذكرشػكاهدمػفالقػرآفتفسػرالقػرآفبػالقرآف:82َ:اِلٮبهح]َ{ث٧َِةَََك٩ُٮاَيَْؾِكُجٮنََ }فىٍميىٍضػحى
ٍليىٍبكيػػكا{كضػػحؾالٌشػػيءغايػػة ظهػػكرجمالػػهعنػػدكجػػكدمػػراد أكمسػػٌرتهأكشػػهكتهأكحاجتػػه}كى

الٌطبيعٌيػػة،يقػػاؿ:ضػػحؾالفجػػرإذاطمػػع،كضػػحؾالٌسػػحابإذابػػرؽ،كضػػحؾالٌشػػيبإذاتبػػٌيف،
.(1)"كضحكتالٌشمسإذاازدادضكؤها،كضحكتاألرضإذااكتستباألنكار

٤َهيِْ٭٥َُ}كمػفأمثمػةذلػؾفػيقكلػهسػبحانه:مقابمة ثالثة بثالثة: َٔ ّيَِجهةِتََوُيَعهّؿُِمَ ٍُّ َلَُ٭ه٥َُا٣ َوُيِعه٢َّ
هؿا ]َ{اْْلََجةنَِرَ "،ك"الطيبػاتكالخبائػث"157َ:أْل كمثمػه.[فالمقابمػةبػيف"يحػؿ،ك"يحػـر

ؿَُظهٮاَث٧َِهةَآدَهةُؽ٥َْ} قكلهسبحانه: ْٛ ٦ََةََٚةدَُؾ٥ََْواَلََت َقْٮاَََعَ
ْ
[،كيشػير23َ:اْلؽيهؽ]َ{١َِ٣ياَْلَدَأ

ػػٍكا{اإل ػػٍيبلتىٍأسى مػػاـبػػإيراد المقػػاببلتالػػكاردةفػػياآليػػةالكريمػػة:"}ًلكىػػٍيبل{أخبرنػػاكـكبٌيٌنػػالكػػـ،}ًلكى
كالمػػرادباألسػػىاألسػػىالمضػػجر،كبػػالفرحالفػػرحالمبطػػػر،مػػايعػػرضفيعػػرضعنػػه.كعػػفابػػػف

صػابهخيػرعٌباس:أٌنػهلػيسأحػدإاليفػرحكيحػزف،فمػفأصػابتهمصػيبةفميجعمهػاصػبرنا،كمػفأ
فميجعمهشكرا،}كىرىٍهباًنيَّةن{تخٌمياعفاألهؿكالماؿلعبادةاهلل"
(2).

َقَثِةْْلُْكهَ ،َ}كمثالػهقكلػهسػبحانه:مقابمة أربعة  بأربعة: ه ََواتٍّهَ ،ََوَوهؽٍّ َُ ْع
َ
هة٦ََه٨َْأ ٍّ٦

َ
َٚأ

َبَ َْ٘ ،ََوَكؾٍّ ة٨ْ٦ََََِب٢َََِواْقَذ ٍّ٦
َ
ى،ََوأ هَُل٤ِْحَُْسَ ُ فالمقابمةبيفقكله[9َ-5ََ:ال٤ي٢]َ{ثِةْْلُْكَ َََٚك٪ُحََّسِ

سػػبحانه"اسػػتغنى"كقكلػػه"اتقػػى"ألفالمعنػػىزهػػدفيمػػاعنػػد ،كاسػػتغنىبشػػهكاتالػػدنياعػػف
االمقابمػػةفػػياآليػػةالكريمػػةبػػذكر .نعػػيـاآلخػػرة،كذلػػؾيتضػػمفعػػدـالتقػػكل يقػػكؿاإلمػػاـمكضػػحن

فريػػؽميسػػرعممػػه"حػػديثنالرسػػكؿاهللصػػمىاهللعميػػهيبػػيفأعمػػاؿالنػػاسحيػػثتنقسػػـلفػػريقيف:

                                                           
(1/789العظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآف(1)
(2/620)جالمصدرالسابؽ(2)
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"عفجابرقػاؿ:سػأؿسػراقةبػفليككفمفأهؿالجنة،كفريؽميسرعممهليككفمفأهؿالنار:
رسػكؿاهلل،أخبرنػاعػفعمرتنػاهػذ لعامنػاهػذاأـلؤلبػد جعشـرسكؿاهللعميػهالٌسػبلـفقػاؿ:يػا

قاؿ:بؿلؤلبد،قاؿ:أخبرناعفدينناهذاكأٌناخمقنالػهالٌسػاعة،فػيأٌمشػيءالعمػؿ،فػيشػيء
قدجرتفيهاألقبلـ،كثبتتفيهالمقادير،أـفيشيءنستأنؼفيهالعمػؿ قػاؿ:بػؿفيمػاتثبػت

ؿيارسكؿاهلل فقػاؿعميػهالٌسػبلـ:"اعممػكافكػٌؿعامػؿميٌسػرلعممػه،فيهاألقبلـ،قاؿ:ففيـالعم
كمفكافمفأهؿالجٌنةيٌسرلعمؿأهؿالجٌنة،كمفكافمفأهػؿالٌنػاريٌسػرلعمػؿأهػؿالٌنػار،

ٍسػػنىى،فىسىنييىسّْػػري يًلٍمييٍسػػرى ًباٍلحي ػػدَّؽى ػػٍفأىٍعطىػػىكىاتَّقىػػى،كىصى ػػامى تػػبلهػػذ اآليػػة:}فىأىمَّ ـٌ ثػػ ػػٍفبىًخػػؿى ػػامى ل،كىأىمَّ
ٍسنىى،فىسىنييىسّْري يًلٍمعيٍسرىل{ ًباٍلحي كىذَّبى .(1)"كىاٍستىٍغنىى،كى

عكمماكثرعددالمقابمةكانتأبمغ،فمػفمقابمػةخمسػةيقاؿعمماءالبدمقابمة خمسة بخمسة:
بخمسة،كقدكقعذلؾفيالشعركثيرنا،كمفمثمهقكؿأبيالطيبالمتنبي:

كضػػدالميػػؿالمحػػضهػػكالنهػػارالالصػػبح،كالمقابمػػةالخامسػػةبػػيف"بػػي"ك"لػػي"،فيهػػانظػػر
ككمػايػتـ،كمػفصػفاتاألدبالجيػدتبلحػـكائػتبلؼألفاظػه(2)ألفالباء،كالبلـ،صػمتاالفعمػيف

كػػذلؾعػػفطريػػؽالتضػػاد ألفالمعػػانييسػػتدعيبعضػػهاالػػتبلحـعػػفطريػػؽالتشػػابهيػػتـهػػذا
عميػه، ا،كعمىهذاكمماظهرتالمطابقةأكالمقابمةفيالكبلـبدعكةمفالمعنػىالتطفػبلن بعضن

ككقكؿالشاعر:،(3)كانتأنجحفيأداءدكرهاالمنكطبهافيتحسيفالمعنى

                                                           
الطبرانػػػيفػػػيالكبيػػػرينظػػػر:(2/715عبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػاني،درجالػػػدررفػػػيتفسػػػيرالقػػػرآفالعظػػػيـ)ج(1) 

(بألفاظمتقاربة.4/2041/2648ج/(،كأخرجهمسمـفيالصحيح)7/120/6565ج/)
(1/131)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(2)
(91-90عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)صينظر:(3)

(64ابفسنافالخفاجي،سرالفصاحة)صينظر:(4) 

 لـــــــي      يشـــــــفعُ  الميـــــــلِ  ورىـــــــم وســـــــوادُ زُ أَ 
 

ــــــ  ــــــاُض وأنثِن ــــــيُ  الصــــــبحِ  ي وبي  يغــــــري ِب
 

 
 

 
 
 
 

 
ـــــــــــا اســـــــــــتْجَمَعا  ـــــــــــنِضـــــــــــّدان لمأ  ا   َحُس

 

 
 

ــــــــــدث   ــــــــــَنُو الض  ــــــــــُر ُحْس  (4)والضــــــــــدث ُيظِي
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 المشاكمة: الثاني المبحث

 :في المغة المشاكمة
كشػاكؿكػؿمنهمػا،يقػاؿ:تشػاكؿالشػيئاف،المشاكمة،مفاعمةمػفالشػكؿ:كهػكالشػبهكالمثػؿ

،أم:صػارشػبيهنالػهكمثػيبلن،(1)"كقدتشاكؿالشػيئافكشػاكؿكػؿكاحػدمنهمػاصػاحبه"صاحبه،
ةٌق،ََوآَػُؿ٨ْ٦َََِمُْك٫َِِكفيالقرآفالكريـ:}،كفيفبلفشبهمفأبيهكشكؿ كٍّ َٗ ُٮهََُْحِي٥ٌََو ٬ََؾا٤َََْٚيُؾٝو

ْزَواجٌَ
َ
،كالشػػػػػاكمةالناحيػػػػػة،،فالمشػػػػػاكمةكالتشػػػػػاكؿمعناهػػػػػاالمكافقػػػػػةكالمماثمػػػػػة[58َ-57صَ]َ{أ

ك)شكؿ(الطائركالفرسبالشكاؿمفبابنصرككذا)شػكؿ("ك)أشكؿ(األمرالتبس،،كالطريقة
ػػػػػا:)أشػػػػػكؿ(الكتػػػػػابكأنػػػػػهأزاؿبػػػػػهإشػػػػػكالهكالتباسػػػػػه. الكتػػػػػابإذاقيػػػػػد بػػػػػاإلعراب.كيقػػػػػاؿأيضن

،(2)ك)المشاكمة(المكافقةك)التشاكؿ(مثمه"

 :في االصطالحالمشاكمة 
غيػػر ،لكقكعػػهفػػيصػػحبتهأمػػامعناهػػافػػياصػػطبلحالببلغيػػيف:هػػكذكػػرالشػػيءبمفػػظ

فالمشػاكمة،ذكػرالمعنػىبمفػظغيػرلفظػه،كالمػرادبالشػيءفػيالتعريػؼالمعنػى،تحقيقناأكتقديرنا
كالمصػػكغلػػذكرالمعنػػىبمفػػظغيػػر هػػككقػػكعذلػػؾ،بػػؿبمفػػظمكضػػكعلمعننػػىآخػػر،المكضػػكعلػػه

عميػهبمفظػهالحقيقػي. اعالبػديعالمشػاكمة،كيعػدكفمػفأنػكالمعنىفيصحبةمعنىآخػرمػدلكؿو
،(4)،كسػػػماهاالرمػػػانيبالمزاكجػػػة(3)كيعنػػػكفبهػػػاذكػػػرالشػػػيءبغيػػػرلفظػػػه،لكقكعػػػهفػػػيصػػػحبته

قيكعػهًفػػيصػػحبته" يػػر لكي اثمىػػةك)ًعٍنػػدأهػؿالبػػديع(أىفيػػذكرالشَّػٍيءًبمىٍفػػظغى ك")المشػاكمة(اٍلميمى
(5).

أكؿمػفأطمػؽعميهػكتناكلهاكثيرمفأهؿالببلغةالمتقدميفكالمتأخريف، فَّ تسػميةالمشػاكمةاكا 
كالسكاكيفيمفتاحالعمكـيعرفهابأف:"تػذكرالشػيءبمفػظغيػر لكقكعػه،(6)أبكعميالفارسي

،كعرفهػػاالخطيػػبكغيػػر ،فقػػاؿ:"ذكػػرالشػػيءبمفػػظغيػػر لكقكعػػهفػػيصػػحبته،(7)فػػيصػػحبته"
٩َْخَتحقيقناأكتقديرنا".كمثؿلهامفالقرآفبقكله:}

َ
َخ َٟ َإ٩ٍِّ َٟ ِك ْٛ ٦ََ٥َُ٤ةَِػََن ْٔ

َ
َِْٛسََواَلَأ ٦ََ٥َُ٤ْٕةَِػََن َت

                                                           
(11/356ابفمنظكرالمصرم،لسافالعرب)ج(1)
(168الرازم،مختارالصحاح)ص(2)
(142أحمدالبدكم،مفببلغةالقرآف)صينظر:(3)

(99ماني،النكتفياعجازالقرآف)صينظر:الر(4) 
(1/491إبراهيـمصطفىكآخركف،المعجـالكسيط)ج(5)

(3/258ينظر:أحمدمطمكب،معجـالمصطمحاتالببلغية)ج(6) 
)ص(7) (424السكاكي،مفتاحالعمـك
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ُيٮِبَ ُ٘ ُمَا٣ْ الٍّ اُءََقّحَِبٍحََقهّحَِبٌحَ}فأطمؽالنفسعمىذاتاهلل.كقكلهتعالى:[116َ:ا٧٣ةاؽة]َ{َٔ ـَ َص
َحَلى:}فسمىالجزاءسيئة،أماكقكعػهتقػديرنافقػدمثػؿلػهبقكلػهتعػا[40َ:النٮرى]َ{٦ِس٤َُْ٭ة َ٘ ِوهجْ

َََعثُِؽوَنَ ًحََوََن٨َََُْلُ َ٘ َِِوجْ ْظَك٨َ٦َِ٨َُاللٍّ
َ
ََِو٨ْ٦ََأ ففياآلية:،(1)،أمتطهيراهلل[138َ:ابلٞؿة]َ{اللٍّ

نمػػا،كلػػيسمقصػػكدنابهػػاحقيقػةالسػػيئةالتػػيييعاقػػبالمػرءعمػػىفعمهػػا،كقعػتلفػػظسػػيئةالثانيػة كا 
كالػذمسػكَّغكقػكعالجػزاء،فقدذكرالجػزاءهنػابمفػظالسػيئة،المقصكدبهاالجزاءالكاقعبالمعتدم

بمفػػظالسػػيئةكقكعػػهفػػيصػػحبةالسػػيئةاألكلػػىفػػياآليػػة حيػػثقصػػدبهػػامعناهػػاالحقيقػػيكهػػك
الفعؿالمنهيعنه،كقكؿالشاعر:

 كميــــــــا يعــــــــربَ  أبنــــــــاءِ  مبمــــــــغِ  مــــــــنْ 
 

 المنـــــــزلِ  قبـــــــلَ  نيـــــــُت الجـــــــارَ ي بَ أّنـــــــ 
كهػكاليقصػدبهػاحقيقػةالبنػاء ألفالجػارال،بنيتإلىجانبالجػاركفيالبيت،جاءتكممة 

غيػػػرلفظػػػه،كالػػػذميبنػػػىهػػػكالجػػػدارأكالمنػػػزؿ،ييبنػػػى كمػػػفثػػػـجػػػاءهػػػذاالمعنػػػىمػػػذككرنابمفػػػظو
المكضكعله.كالذمسػكغذلػؾهػككقػكعهػذاالمعنػىبصػحبةالبنػاءالحقيقػي،كهػكبنػاءالمنػزؿ،

ـفػػػيكبلمػػػهأكالشػػػاعرفػػػيشػػػعر باسػػػـمػػػفاألسػػػماءالمشػػػتركةفػػػيفالمشػػػاكمةأفيػػػأتيالمػػػتكم
مكضعيففصاعدنامفالبيتالكاحػد،ككػذلؾاالسػـفػيكػؿمكضػعمػفالمكضػعيفمسػمىغيػر
األكؿ،تػػػػػدؿصػػػػػيغتهعميػػػػػهبتشػػػػػاكؿإحػػػػػدلالمفظتػػػػػيفاألخػػػػػرلفػػػػػيالخػػػػػطكالفػػػػػظ،كمفهكمهمػػػػػا

.(2)مختمؼ

  أقسام المشاكمة:

  :المشاكمة التحقيقية -1
ماكافكقكعالمعنىفيصحبةغير كقكعنامحققنػا،يعنػي:أنػهكاردفػيالمفػظ،كمػانػرا 

اُءََقّحَِبٍحََقّحَِبٌح٦َِس٤َُْ٭ة}فياألمثمةالسابقة،فكقكعسيئةالثانيةفياآليػةالكريمػة: ـَ َ:النٮرى]َ{وََص
نماصحلكقكعالمعنىاآلخػرمعبػ،،مرادنابهاالجزاءكالعقاب[40 ،رناعنػهبمفظػهالخػاصبػهكا 

.كهكسيئةاألكلى،كهككقكعحقيقي

                                                           
(2/424المطعني،خصائصالتعبيرالقرآنيكسماتهالببلغية)جينظر:(1)
(393أبياإلصبعالعدكاني،تحريرالتحبيرفيصناعةالشعركالنثر)صابفينظر:(2)
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  المشاكمة التقديرية: -2
حًَ}فيقكؿالحؽسػبحانه: َ٘ َِِوجْ ْظَك٨َ٦َِ٨َُاللٍّ

َ
ََِو٨ْ٦ََأ َحَاللٍّ َ٘ فقكلػه:[138َ:ابلٞهؿة]َ{ِوجْ

كػانكايغمسػكفصبغةاهللأمتطهيراهلل،ألفاإليمافيطهرالنفكس،كاألصػؿفيػهأفالنصػارل
أكالدهـفيماءأصفريسمكنهالمعمكدية،كيقكلػكف:إنػهتطهيػرلهػـ،فعبػرعػفاإليمػافبصػبغة

.(1)اهلللممشاكمةبهذ القرينة

 أصالة المشاكمة في القرآن: 
امػػفجػػنسمعنػػىالمشػػاكمةهػػيأفيعمػػدالمػػتكمـإلػػىمعنػػىغيػػرمكجػػكدفيقػػدر مكجػػكدن

ََو٬ُههَٮَ}اكقكلػػهتعػػالى:العػػكضكلػػكتقػػديرنقابمػػهبػػهمقابمػػةالجػػزاءأك َ ٮَنَاللٍّ ُٔ َال٧َُْ٪ههةِِٚٞنَيََُيَههةدِ إِنٍّ
٤ََِٝياًلَ َإاِلٍّ َ اَلةََِٝةُمٮا٠ََُكةَِلَيَُؿاُءوَنَانلٍّةَسََواَلَيَْؾ٠ُُؿوَنَاللٍّ َ:ا٣جكهةء]َ{َػةدُِعُ٭٥َِْإَوَذاََٝةُمٮاَإَِِلَالىٍّ

َ}يقػكؿالحػؽسػبحانه:عفالخػداع،عبرعفالعقاببالخداعلكقكعهجزاءَ[142 َ ٮَنَاللٍّ ُٔ ََيةدِ
ُؿونََ ُٕ َكُ٭٥ََْو٦َةَيَْن ُٛ نْ

َ
َخ ٮَنَإاِلٍّ ُٔ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََو٦َةَََيَْؽ اهللى{[9َ:ابلٞهؿة]َ{َواَّلٍّ ،يقػكؿاإلمػاـ:}ييخػاًدعيكفى

يظنػػػكفأنهػػػـيخػػػادعكف.كالمخادعػػػةفعػػػؿالخػػػدعمػػػػفاثنػػػيفعمػػػىكجػػػهالمقابمػػػة.كهػػػكإظهػػػػار
{بػأٌفخػداعهـراجػعإلػىأنفسػهـالمحبك كفى مػايىٍشػعيري كالشػعرهػكالعمػـ،بمػعإبطػافالمكػرك ،}كى

.(2)ا"الدقيؽالذميتكٌلدمفالفطنة،كهكمفشعارالقمب،كمنهسٌميالشاعرشاعرن

ْنَيََْضَِب٦َََساًل٦ََةَبََ}َ:الحؽسبحانهمفأمثمةالمشاكمةقكؿ
َ
َاَلَيَْكذَْعِ َأ َ َاللٍّ ًحََػ٧َةَإِنٍّ ًَ ٮ ُٕ

ٮلُٮَن٦َََ ُٞ ُؿواََػَي َٛ ِي٨َََؽ ةَاَّلٍّ ٍّ٦
َ
٨ْ٦َََِرّبِِ٭٥ََْوأ َّٜ ٫ٍُّ٩َاْْلَ

َ
٧َُ٤ْٕٮَنَخ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََػَي ةَاَّلٍّ ٍّ٦

َ
َثَِ٭َؾاََٚٮَْؼَ٭ةََٚأ ُ َراَدَاللٍّ

َ
ةَذاَأ

ة َٛ َا٣ْ َث٫َِِإاِلٍّ َّ٢ ٌِ ًًاََو٦َةَيُ اََوَيْ٭ِؽيَث٠ََِ٫ِسِ ًً َث٠ََِ٫ِسِ َّ٢ ٌِ "،يقكؿاإلماـ:[26َ:ابلٞؿة]َ{ِقِٞنَي٦َََساًلَيُ }ًإفَّ
اهللىاليىٍسػػػتىٍحًيي{نزلػػػتفػػػيالمنػػػافقيف،قػػػاؿابػػػفعٌبػػػاسكابػػػفمسػػػعكد:إٌفاهللتعػػػالىلٌمػػػاضػػػرب
المثمػػيفالمٌػػذيفسػػبؽذكرهمػػاقػػالكا:إٌفاهللأعمػػىكأجػػٌؿمػػفأفيضػػربهػػذ األمثػػاؿ،فػػأنزؿاهلل

كغيرهـ:إٌفاهللتعػالىضػربلؤلكثػافالمثػؿبالػٌذباب،كلمكفٌػاراآلية.كقاؿالحسفكقتادةكمقاتؿ
المثػػؿبػػالعنكبكت،فقػػاؿالمشػػرككف:إٌفرٌبمحٌمػػديضػػربالمثػػؿبالػػذبابكالعنكبػػكت،فػػأنزؿاهلل
،كقدكردكصفهتعالىبه،قاؿصٌمىاهللعميهكسٌمـمخبرنا اآلية.االستحياءامتناعيقضيهالكـر

،كقػاؿابػفعٌبػاس:إٌفاهلل(3)الٌشيبنكرم،كأناأستحييأفأحرؽنكرمبنارم"عفاهللتعالى:"

                                                           
(1/312ينظر:السيكطي،معترؾاألقراففيإعجازالقرآف)ج(1)
(1/109عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
.مكضكعكالحديث(1/64/1108عصاـالصبابطي،جامعاألحاديثالقدسية)جينظرالحديث:(3)
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ههنػػااليقتضػػياالمتنػػاععػػفكصػػؼمػػااقتضػػتالحكمػػةإيجػػاد كتػػدبير  حيػػٌيكػػريـ،كالكػػـر
.(1)كحفظه"

تفسيراإلماـكشرحهلآليةتعبيرعمىأفنزكلهافيالمشركيفكالمنػافقيف،كفػيتفريقػه
محمػػػدصػػػمىاهللعميػػػهكسػػػمـكادعػػػائهـ،فاالسػػػتحياءكمػػػاقػػػاؿاإلمػػػاـامتنػػػاعيقضػػػيهبػػػيفحيػػػاء

،كقدكردكصفهتعػالىبػه،ككمػاقػاؿصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـمخبػرناعػفاهللتعػالى:"الٌشػيب الكـر
نػػكرم،كأنػػاأسػػتحييأفأحػػرؽنػػكرمبنػػارم"،كقػػاؿابػػفعٌبػػاس:إٌفاهللحيػػٌيكػػريـ،كمػػفهنػػػا

بالذبابكالعنكبكتكنكعمفالمشاكمةجاءتيست حيتقديرنالسؤالهـ:أمايستحيأفيضربمثبلن
طبػػػاؽالجػػػكابعمػػػى المفظيػػػةكهػػػيبهػػػذاكقعػػػتفػػػيكبلمهػػػـ،فجػػػاءتعمػػػىسػػػبيؿالمطابقػػػة،كا 

السؤاؿ.
َٝةلُٮاَآ٦َ٪ٍّةَِإَوَذاََػ٤َٮْاَ}الحؽسبحانه:أمافيقكؿ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮَا ٮاَاَّلٍّ ُٞ ي٪ِِ٭٥ََْٝةلُٮاَإ٩ٍِّةَإَِذا٣ََ َِ إَِِلََمَية

٧َُ٭هٮنََ ْٕ َيهة٩ِِ٭٥ََْي ْ٘ َُ ٥ْ٬َُِػَ َيَْكَذْ٭ـُِئَثِِ٭٥ََْوَي٧ُؽَّ ُ ٧َةَََن٨َُُْمْكَذْ٭ـِاُٮَن،َاللٍّ ُؾ٥َْإِنٍّ َٕ َ-14َ:ابلٞهؿة]َ{٦َ
ا[15 ادكفأفيكػػكفك،يػػأتياإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيعمػػىذكػػرالمشػػاكمةمكضػػحن شػػارحن

{"يجازيهـعمىاسػتهزائهـ"تفسير كشرحهكتكضيحهمعنكننابالمشاكمةفيقكؿ:"}اهللييىٍستىٍهًزئي ـٍ ،ًبًه
ـاُءََقّحَِبٍحََقّحَِبٌح٦َِس٤ُْ٭ة}: كقكلػه ٤َهيُْؾ٥ََْٚةْعَذهُؽوا}[،كقكلػه:40:النٮرى]َ{وََص َٔ َ{َػ٨ِ٧ََاِْعَذهؽىَ

فالكافر[:[،كقاؿالشاعر:يم194:ابلٞؿة]

ـــــــــــــــــنْ  ال أال ـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــدٌ  َيْجَيَم  عَمْيَن
     

 

ـــــــلُ   ـــــــْوقَ  َفَنْجَي ـــــــلِ  َف ـــــــا َجْي  (2) اْلَجاِىِميَن
 

 
 

َ}يقكؿالحؽسػبحانه: ٌ ًْ ُت٥َْلَُ٭هَٮََػه ٮِٝجُْذ٥َْثِه٫ََِو٣َهه٨ََِْوهََبْ ُٔ ةُِٝجٮاَث٧ِِس٦ََ٢ِْةَ َٕ ِإَوْنَََعَؼجُْذ٥ََْػ
ههةثِؿِي٨ََ يقػػكؿاإلمػػاـ:"فمٌمػػاكػػافيػػكـأحػػدقػػيضاهللالكفٌػػارففعمػػكابػػهمػػا[126َ:انلعهه٢]َ{ل٤ِىٍّ

تمٌنػػا ،فمػػٌربػػهمػػفسػػمعمقالتػػهفقػػاؿ:أٌمػػاهػػذافقػػدأعطػػا اهللفػػينفسػػهمػػاسػػألهفػػيالػػدنياكهػػك
يعطيهماسألهفياآلخرة.كلٌمابمغاألمرهذاالمبمغهـٌصٌمىاهللعميهكسٌمـأفيعٌمهـبالٌدعاء

،أطمػؽ(3)"[126:انلّعه٢]اْليهحََ{ِإَوْنََعَؼجْهُذ٥ََْٕٚهةُِٝجٮا}اؿمنهـضعؼمانالكافأنزؿ:كأفين
 ػاعيػكًقٍبتيـٍ الحؽسبحانهفيهذ اآليةالكريمةاسـالعقكبةعمىالجنايةاألكلىفيقكلػه:}ًبًمٍثػًؿمى
بًػػػًه{كالجنايػػػةاألكلػػػىليسػػػتعقكبػػػة ألفالقػػػرآفبمسػػػافعربػػػيمبػػػيف،كنظيػػػراآليػػػةالكريمػػػةفػػػي

                                                           
(1/130)جكالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1) 
(1/112)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(2)

(1/431)جالمصدرالسابؽ(3) 
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ٮَنَ:}ؽسػبحانهيقػكؿالحػ،إطبلؽإحدلالعقكبتيفعمىابتداءالفعؿمشاكمةلمفظاآلخر ُٛ يَْكهَذْؼ
َُ ْٮِلََوََكَنَاللٍّ َٞ ُ٭٥َْإِذَْيُبَّيُِذٮَن٦ََةَاَلَيَؿَْ ٨َ٦ََِا٣ْ َٕ ََِو٬َُٮ٦ََ ٮَن٨َ٦ََِاللٍّ ُٛ ٤ُ٧َٮَن٨َ٦ََِانلٍّةِسََواَلَيَْكذَْؼ ْٕ َث٧َِةََي

هة ًُ فكيػػر:كالتٌبييػتإذاكقػععمػىالمعػانيهػكالتٌ{يبٌيتػػكف"}،يقػكؿاإلمػاـ:[108َ:ا٣جكههةء]َ{ُُمِي
ذاكقععمىالٌذكاتفهػكمكرهػابالٌميػؿ،قػاؿاهللتعػالى: [،108:ا٣ّجكهةء]َ{إِذَْيُبَّيُِذهٮنََ}بالٌميؿ،كا 

٫َ٤٬َُْ}كقاؿ:
َ
ِإَوذاَ}[،كهككاقعههناعمىغيرقكلهـ،كهيقريبةمفقكله:49:انل٢٧ّ]َ{نَلُبَّيِتَ٪٫ٍََُّوأ

ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَٝةلُٮاَآ٦َّ٪ةَِإَوذا ٮاَاَّلٍّ ُٞ ُؾ٣ََْ٥َ َٕ ي٪ِِ٭٥َْٝةلُٮاَإ٩ِّة٦ََ َِ مػا14:ابلٞهؿة]َ{َػ٤َْٮاَإِِلََمية [.}كىاهللييىٍكتيػبي
{:فيالٌمكحالمحفكظ،كقيؿ:كتابةالحفظة ،فأسمكبالمشاكمةأسمكبأصيؿفيالقرآف(1)"ييبىيّْتيكفى

إمامجازالكريـ،كهكجديربأفيمحؽبأقساـالبيافاألصيؿ،ألنهمفمقتضياتاألحكاؿ،فهي
اُءََقّحَِبٍحََقّحَِبٌح٦َِس٤َُْ٭هة:}مرسؿكقكلهسبحانه ـَ [كمػاجػرلمجػرلهػذ اآليػة،40:النهٮرى]َ{وََص

مااستعارةكقكؿأبىالرقعمؽ :(2)كا 

ـــــرحْ قـــــالُ  ـــــا نَ شـــــيئً  وا اقت ـــــكَ  دْ ِج ـــــطبْ  ل  وُ َخ
     

 

ـــــــتُ قُ   ـــــــةً اطبُ  م ـــــــي جب  اَصـــــــوقمي خـــــــوا ل
 

 
 

فالمشاكمةكاسطةبيفالحقيقة،اعفالطبخلكقكعهعكضنعبرعفصنعالجبةكالقميصبالطبخ
كالمجػػػازكالكنايػػػة،كقيػػػؿ:إنهػػػادائمػػػامجػػػازمرسػػػؿعبلقتػػػهالمجػػػاكرةالتػػػيهػػػيهنػػػاالكقػػػكعفػػػي

الفهػ -كاسػطةيالصحبة،كقيؿ:إنهاتجامعالمجػازالمرسػؿكاالسػتعارةإفلػكحظعبلقتهمػا،كا 
اعميػه:"قالهبعضالمشايخ،"كقدخالؼعبدالحكيـالقكؿبأفالمشاكمةمػفالمجػازفقػاؿمعمقنػ

مػػفالمػػزكـبػػيفاينػػافىككنػػهمػػفالمحسػػناتالبديعيػػة،كأنػػهالبػػدفػػيالمجػػازالقػػكؿبككنػػهمجػػازن
.(3)المعنييففيالجممة،فتعيفالكجهاألكؿ"

                                                           
(510-1/509)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1) 

هػػػػ399هكأحمدبفمحمداألنطاكيمفشعراءالشاـكمدحممكؾمصرككاففيزمفكافكرتكفيسنة(2)
(47مكجزالببلغة،الطاهربفعاشكر)ص:ينظر
(2/426المطعني،خصائصالتعبيرالقرآنيكسماتهالببلغية)ج(3) 
فاضػػؿ،(ـ1656-000=هػػػ1067-000):البنجػػابيالسػػيالككتيالهنػػدمالػػديفشػػمسبػػفالحكػػيـعبػػد
تكفيػػهكانػػتبضػػياععميػػهكأنعػػـفأكرمػػه(شػػاهجاف)بالسػػطافاتصػػؿ.بالهنػػدلبلهػػكر،التابعػػةسػػيالككتأهػػؿمػػف
تكمػؿ،لػـ(ط-البيضػاكمتفسػيرعمػىحاشػية)ك(ط-السيالككتيعقائد)منهاتةليؼ،له.لمعيشالسعيمؤنة
حاشػية)كالمنطػؽ،في(ط-الجرجانيعمىحاشية)كالنسفية،العقائدشرحعمىحاشية(ط-األفكارزبدة)ك

تصػريؼشػرحعمػىحاشػية)كببلغة،(ط-المطكؿعمىحاشية)كمنطؽ،(ط-الشمسيةعمىالقطب،عمى
(3/283ينظر:الزركمي،األعبلـ)ج.(لمسعدالعزم
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َََعثُِؽونََ}َ:الحؽسبحانهأماقكؿ ًحََوََن٨َََُْلُ َ٘ َِِوجْ ْظَك٨َ٦َِ٨َُاللٍّ
َ
ََِو٨ْ٦ََأ َحَاللٍّ َ٘ َ:ابلٞؿة]َ{ِوجْ

"}ًصػٍبغىةىاهلًل{ديػفاهلل،رٌداعمػى)الممٌػة(،كأٌنهػاتػدٌؿعميهػا،كهػكاسػـمػفيقػكؿاإلمػاـ:[138
الصػػػبغ،كهػػػكتمػػػكيفالشػػػيء،سػػػٌميبػػػذلؾألٌنػػػهيػػػؤٌثرفػػػيالمتػػػدٌيفكالصػػػبغ،قػػػاؿالفػػػٌراء:كانػػػت
النصػػارلإذاكلػػدلهػػـمكلػػكدجعمػػك فػػيمػػاءلهػػـ،يعػػٌدكفذلػػؾتطهٌػػرالهػػـكالختػػاف،كقيػػؿ:كانػػت

ػػتصػػبغأكالدهػػابمػػاءلهػػـأصػػفر،يريػػدكفأٌنػػهيصػػيربػػذلؾنصػػرانيِّالنصػػارل ا،كيقكلػػكفاخالصن
{اسػتفهاـبمعنػىاإلنكػار،معنػا :لػيسأحػد ػٍفأىٍحسىػفي مى لممرتٌد:إفارتددتفانصبغبهذاالمػاء،}كى

اهلًلًصٍبغىةن{"دينا".كمٌماقاـمقاـالصػبغ:} هُضٮدَِِقي٧ة٥ْ٬َُِػَوُُصهٮ٬ِِ٭٦َِ٥ْهأحسف،}ًمفى زَهؿَِالكَّ
َ
َ{٨َْخ

،ككمػػاذكػػراإلمػػاـ(1)"،ككركدهػػـعمػػىالحػػكضغػػٌرامحٌجمػػيفمػػفآثػػارالكضػػكء[29:ا٣ٛههذط]
أصػػػفر جػػػكازأفتكػػػكففيػػػهمشػػػاكمةتقديريػػػةلمػػػايصػػػنعهالنصػػػارل،مػػػفصػػػبغهـأكالدهػػػـبمػػػاءو

نماجيءبمفػظالصػبغةعمػىطريقػكدية،يزعمكفأنهيطهرالمكلكد،يسمكنهالمعم ةالمشػاكمة،كا 
،كماتقكؿ:لمفيغرساألشجار:اغرسكمايغرسفبلف،تريدرجبلن يصطنعالكـر ػٍفأىٍحسىػفي مى كى

المَّػًهًصػٍبغىةنيعنػيأنػهيصػبغعبػاد باإليمػافكيطهٌػرهـمػف الكفػر،فػبلصػبغةأحسػفرجػسًمفى
.مفصبغته







 












                                                           
(1/254العظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآف(1) 
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 التورية:  الثالث المبحث

 :في المغة التورية
التكريػػػةنمػػػطمػػػفالتعبيػػػرفيػػػهخبلبػػػةكلػػػهأسػػػر،كمػػػادة"كرل"تػػػدكرفػػػيالمغػػػةحػػػكؿ

٤َهيُْؾ٥َْ:}االختفاءكالسترقاؿ:كاريتكذاإذاسترته،يقكؿالحؽسػبحانه َٔ نْلَةَ ـَ ْ٩
َ
يةَثَِ َآَدَمََْٝؽَخ

ٌَ ًْ ََػ َٟ ِ َٮىََذل ْٞ كتػكارل:اسػتقر،كيقػكؿَ[26َ:ٔؿا اْل]َ{بِلَةًقةَيَُٮارِيََقْٮآدُِؾ٥ََْورِيًنةََوبِلَةُسَاِلٍّ
َدََٮاَرْتَثِةْْلَِضةِبَ}َ:الحؽسبحانه ََظتٍّ ََِع٨َْذ٠ِْؿََِرّبِ ًْ َاْْلَ ْظَججُْخَُظتٍّ

َ
َأ ةَلَإِّنِ َٞ ،(1)[32َص]َ{َػ

،هيمصدركرلالخبرإذاستر كأظهر(2)مصدركٌريتالخبرتكرية:إذاسترته،كأظهرتغير 
ػػ"،كأصػػؿالتكريػػةفػػيالٌمغػػة:(3)غيػػر  غيػػر إيهامن ظهػػاري كا  ا،كقػػدجػػاءفػػيكتػػبالسػػيرةإرادةيالشػػيءو

كافإذاأرادغزاةأكسػفرناإلػىجهػةوكرَّلبغيرهػا،ليعٌمػي مَّـى سى مىٍيًهكى مَّىاهلليعى النبكٌيةأفالرسكؿصى
ػػاباإليهػػاـكالت ػػدلػػهاألعػػداء،كتسػػمىأيضن كجيػػهكالتخييػػؿ،كالتكريػػةأكلػػىاألخبػػار،حتَّػػىاليترصَّ

بالتسميةلقربهامفمطابقةالمسمىألنهامصػدر)كريػتالخبػرتكريػة(إذاسػترتهكأظهػرتغيػر 
.(4)فكأفالمتكمـيجعمهكراء بحيثاليظهر"

 :في االصطالحالتورية 
أفيػذكرلفػػظلػػهمعنيػػاف،أحػػدهماقريػػبأم:داللػػةالمفػػظعميػػهظػػاهرة لكثػػرةاسػػتعماله

فيػػه،كالثػػانيبعيػػدأم:داللػػةالمفػػظعميػػهخفيػػةلقمػػةاسػػتعمالهفيػػه،كيػػرادالمعنػػىالبعيػػداعتمػػادنا
ؿِْشَاْقَذَٮى}َ:عمىقرينة،كقكلهتعالى َٕ َا٣ْ {لهمعنياف:قريبفمفظ}اٍستىكىل[5َ:٫َ]َ{الؿٍّْْح٨ََََُعَ

كهكاالستقرارفيمكاف،كبعيدكهكاالستيبلءعمىالشيءبالقهركالغمبة،كالمرادمنػهفػياآليػة
المعنػػىالبعيػػد،كالقرينػػةعمػػىإرادتػػهاسػػتحالةالمعنػػىالقريػػبعمػػىاهللتعػػالى،كيسػػمىهػػذاالنػػكع

ػػا ألفالمتبػػادرإلػػىالػػذهفعنػػدإطػػبلؽالمفػػظمعنػػا القريػػ ب،فيتػػكهـالسػػامعألكؿكهمػػةأفإيهامن
الػػػهمعنيػػػاف،عمػػػىسػػػبيؿفهػػػيأفيػػػذكرالمػػػتكمـلفظنػػػامفػػػردن،(5)المػػػتكمـيريػػػد ،كهػػػكلػػػيسبمػػػراد

الحقيقة،أكعمىسبيؿالحقيقةكالمجاز،أحدهماظاهرقريبيتبادرإلىالػذهفكهػكغيػرمػراد،

                                                           
(2/420المطعني،خصائصالتعبيرالقرآنيكسماتهالببلغية)جينظر:(1)
(300الهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صينظر:(2)
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)صينظر:(3) (328-227المراغي،عمـك

(277أبكالبقاءالحنفي،الكميات)ص(4) 
(1/166حامدعكني،المنهاجالكاضحلمببلغة)جينظر:(5)
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نػػهبػػالمعنىالقريػػب،ليسػػبؽالػػذهفكاآلخػػربعيػػدفيػػهنػػكعخفػػاءكهػػكالمعنػػىالمػػراد،لكػػفيػػكرلع
يكضػػح،(1)..إليػػهكيتكهمػػهقبػػؿالتأمػػؿ،كبعػػدالتأمػػؿيتنبػػهالمتمقػػيفيػػدرؾالمعنػػىاآلخػػرالمػػراد

ََاْقَذَٮىَُ ٥ٍَّ}َ"اإلماـقكلهسػبحانه: ؿِْشََََعَ َٕ هؿا ]َ{ا٣ْ يػدٌؿيعمػى[أٌفالعػرشلػـيكػف[54َ:أْل
َا٧ْ٣ههةءَِ}امػػفقبػػؿلقكلػػه:ككنػػهمكجػػكدنمسػػتكلعميػػهفػػيهػػذ األٌيػػاـالٌسػػٌتةمػػع ؿُْمهه٫َََُعَ َٔ َ{َوَكَنَ

كهػػذاالكػػبلـيفيػػدكػػكفالعػػرشآيػػةعمػػىالٌربكبٌيػػةيكجػػبالعمػػـلمػػفشػػاهد مػػفغيػػر،[٬:7ههٮد]
ٌفاألسماعتصغيإليهعند استدالؿ،فإٌفالعيكفتٌتجهإليهعندرؤيةمفتعالىعفالجهات،كا 

كفيكػبلـاإلمػاـإشػارةإلػىالتكريػةحػيفيقػكؿ:،(2)"مخارجكالمهاةاستماعكبلـمفتعالىعفال
"يجتهػػدكافػػيالفػػركعبالبحػػثعػػفالٌناسػػخكالمنسػػكخ،كالظٌػػاهرالقريػػبكالخفػػٌيالبعيػػد،كأفيميػػزكا
الٌصحيحمفالٌسقيـ،كالمتكاترمفاآلحاد،كالمتعارؼالمعتادبيفالٌنػاسمػفالٌنػادركالٌشػاٌد،كأف

فالمعنىالقريب:االستقرارفيمكاف..المنػز عنػهسػبحانه..كالمعنػى.(3)األشبهفاألشبه"يتحٌركا
ًٍّٚحَل٤ِ٪ٍّةِسَ}البعيد:االستيبلءكالتصػرؼ كنحػك: َََك رَْق٤َْ٪ةَكَإاِلٍّ

َ
[فػالمعنىالقريػب28َ:قجأ]َ{َو٦َةَأ

القريبغيرمراد ألفالتككيدهكالعمكـ..كالبعيدهكالكؼكالمنع..ك"التاء"لممبالغة،كالمعنى
،(4)اليتقدـعمىالمؤكد

ٮاََول٤ََِْكِِٚؿي٨ََ}يقكؿالحؽسبحانه: ُٕ ْؿ٩َةََواْق٧َ ُْ َ٪ةََوُٝٮلُٮاَانْ ِٔ ٮلُٮاََرا ُٞ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَاَلََت َ٭ةَاَّلٍّ يَّ
َ
يَةَخ

ِِل٥ٌَ
َ
َؾاٌبَأ النهػيعػفلفظػةنزلػتفػي"فيقػكؿ:يكضحاإلمػاـالمعنػىكالداللػة[104َ:ابلٞؿة]َ{َٔ

كافالمسممكفيتمٌفظكفبها،كيمحففيهااليهكدلٌيابألسنتهـيريدكفالشػتـ،كهػيلفظػة)راعنػا(،
قاؿابفعرفة:هكمفالمراعاة،كالعربتقكؿ:راعني،أم:تعٌهدني،كافهـعٌنيكأفهمني.كقػاؿ

ة،كاألرعػػػف:األحمػػػؽ.األزهػػػرم:ظاهرهػػػا:أرعنػػػاسػػػمعؾككانػػػتاليهػػػكدتػػػذهببهػػػاإلػػػىالرعكنػػػ
كقيؿ:كػانكايقكلػكف:راعينػا،يعنػكفراعػيالسػائمة.فنسػخاهللتعػالىتمػؾالكممػةبقكلػه:}ايٍنظيٍرنػا{
أم:انتظركارتقبمايككفمٌنامفسؤاؿأكنحك ،كاإلنظار:التمهيؿ،كالٌنظرة:المهمة،كنظرت

هؿَُالشيء،أم:انتظرته،قاؿاهللتعػالى:} ُْ ٣ِهنيَََػَ٭٢ََْي٪ْ وٍّ
َ
،كقػاؿ:[43:ٚهةَؿ]َ{وَنَإاِّلَُقه٪ٍَّخَاْْل

َذبِْف٩َ٨ْ٦َُِهٮرُِك٥َْ} ْٞ ُؿو٩ةََن ُْ :"كيحتمػؿأٌنهػـكػانكا.كيبػيففػيمكضػعآخػر(5)["13:اْلؽيهؽ]َ{اُنْ
يقكلػػػكف:)راعنػػػا(متابعػػػةلميهػػػكد،كيظٌنػػػكفأٌنػػػهأحسػػػفلمخطػػػاب،كيسػػػتدٌلكفبكػػػكفاليهػػػكدأعػػػرؼ

                                                           
(2/373الميداني،الببلغةالعربية)ج(1) 
(1/658عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(1/712المصدرالسابؽ)ج(3)
القرآف)ص،محمدعبدالمنعـالقيعيينظر:(4) (327األصبلففيعمـك
(1/216عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
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ءتهـالكتػب،فنهػاهـاهللتعػالىعػفذلػؾ،كأعممهػـقػبحمكافقػةاليهػكد،بخطاباألنبياءمػنهـلقػرا
نِيََ}،كمايؤٌدكفإليهمفالكفركالٌضبلؿ ِ ُّ ٣ََُؾ٨َ٦َِ٥َْا٣ ُٜ ْػ٤ُ

َ
َأ ّنِ

َ
ََْٝؽَِصبُْذُؾ٥َْثِآيٍَح٨ْ٦َََِرّبُِؾ٥َْخ ّنِ

َ
خ

َِ ًاَبِهإِذِْنَاللٍّ ًْ ه ََ ُغَػِي٫ََِػَي١ُٮُنَ ُٛ نْ
َ
ََِٚد ًْ ٍُّ [49َ:آل٧َٔهؿان]َ{٠ََ٭يَْبحَِا٣

نهػىاهللتعػالىعبػاد ،(1")
المؤمنيفأفيتشبهكابالكافريففيمقػامهـكفعػالهـ،كذلػؾأفاليهػكدكػانكايعػانكفمػفالكػبلـمػا
فيػػهتكريػػةلمػػايقصػػدكنهمػػفالتنقػػيص،عمػػيهـلعػػائفاهللفػػإذاأرادكاأفيقكلػػكااسػػمعلنػػايقكلػػكف

ِي٨٦َََِ٨ََ}ى:راعناكيكركفبالرعكنةكمػاقػاؿتعػال ه٫َََِِٕعه٨ََْا٣َُْك٥ََََُِيَّؿُِٚٮن٬ََََةُدواَاَّلٍّ ًِ ٮلُهٮنََََمَٮا ُٞ ََوَي
َ٪ة ْٕ َىيَْ٪ةََق٧ِ َٔ َََْٓو ََََواْق٧َ ًْ ٍَََٓغ َ٪ةَُمْك٧َ ِٔ لِْكجَذِِ٭٥َََِْلًّةََوَرا

َ
ً٪ةَثِد ْٕ ََ ككػذلؾَ[46َ:ا٣جكةء]َ{َاّلِي٨ََِِػَََو ،

جػػػاءتاألحاديػػػثباإلخبػػػارعػػػنهـبػػػأنهـكػػػانكاإذاسػػػممكاإنمػػػايقكلػػػكفالسػػػاـعمػػػيكـ،كالسػػػاـهػػػك
نمػػػايسػػػتجابلنػػػافػػػيهـكاليسػػػتجابلهػػػـفينػػػا،بػػػػكعمػػػيكـالمػػػكت،كلهػػػذاأمرنػػػاأفنػػػردعمػػػيهـ كا 

كفعػػبلن هسػػبحانه:فػػيقكلػػ،ك(2)كالغػػرضأفاهللتعػػالىنهػػىالمػػؤمنيفعػػفمشػػابهةالكػػافريفقػػكالن
{ًََ َ َِ٣َ َٟ ّ٪ُِؽوِن،ََٝةلُٮاَْدةللَإ٩ٍِّ َٛ نَُت

َ
َلَْٮاَلَأ َٙ ِصُؽَرِيَطَيُٮُق

َ
َْل ثُٮ٥ْ٬َُإِّنِ

َ
ةَََٚى٤َِخَا٣ًََٕٝةَلَخ ََول٧ٍَّ َٟ ِ اَلل

95َ-94ََ:يٮقههٙ]َ{ا٣ٞههؽي٥ بإٍحسىػػاًسمػػفأصػػابىهيالخػػرؼي طّْئيػػكنيبػػأٌنيأيحػػسُّ [،تيفىنّْػػديكًف:تيخى
رأييه،فصار كضعيؼى بلىًلؾى لىًفيضى يتصٌكرتصكراتباطبلت،كتبلحظالتكريةفيعبارتهـ:}ًإنَّؾى

ليسػػتكصػػفناهلل،كهػػىقكلػػهتعػػالىحكايػػةعػػفإخػػكةيكسػػؼعميػػه(3)القػػديـ{ ،كفػػيالتكريػػةمعػػافو
هِؽي٥َِ}:السػبلـ َٞ َا٣ْ َٟ ِ هاَلل ًَ َ َِ٣َ َٟ َِإ٩ٍِّ ضػد ألفالضػبلؿييحمػؿعمػى[95َ:يٮقهٙ]َ{َٝةلُٮاَدَةللٍّ

الهدلكيحتمؿالحب،فاستعممك مريديفبهضدالهدلمػكريفبػهعػفالحػبلػيعمـأفالمػرادمػا
{قػكؿأكالد ،ضػممك مثػؿآبػائهـمػف"يقكؿاإلماـ:كأهممكا،الاستعممكا، اٍلقىػًديـً ػبلًلؾى لىًفػيضى }ًإنَّؾى

{المقدـككنه" .(4)قبؿ}اٍلقىًديـً

 دواعي التورية:
،كهذاالداعيمماذلؾااستخداـالتكريةإالإذادعاداعببلغييقتضيهاليحسفببلغين

شعارالخاصةمفطرؼخفي،ككػالتعبير يقصدلدلأذكياءالبمغاء،كإخفاءالمرادعفالعامةكا 
عػػفالمقصػػكدبكػػبلـيتػػأتىمعػػهاإلنكػػارعنػػدالحاجػػةإليػػه،ككاختبػػارذكػػاءالمتمقػػيكالتػػأثيرفػػي

از،إلػىغيػرذلػؾنفسهبمايعجبهمػفأداءفنػييسػتخدـفيػهاألسػمكبغيػرالمباشػرحتػىاإللغػ

                                                           
(1/223عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(27-1/256ابفكثير،تفسيرابفكثيرطالعممية)جينظر:(2)
(2/374الميداني،الببلغةالعربية)ج(3)
(2/145الجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهر(4)
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مفدكاعي.فميسكؿكممةلهامعنىقريبكلهامعنىبعيدعمىكجهالحقيقةأكالمجازيحسف
استخدامها،كقصػدالمعنػىالبعيػدبهػا،عمػىسػبيؿالتكريػة،دكفمراعػاةأكمبلحظػةداعببلغػي

.(1)يقصدلدلالبمغاءالفطناء

 أنواع التورية:
معنياف،أحدهماقريبغيرمراد،كاآلخربعيدهكالمراد،كيدؿالتكريةأفيطمؽلفظله

عميهبقرينةيغمبأفتككفخفيةاليدركهاإالالفطف،كتنقسـالتكريػةإلػىأربعػةأقسػاـ:مجػردة،
كمرشحةكمبينةكمهيأة.

فقػاؿهيالتيلـتقترفبمايبلئـالمعنييف:كقكؿالخميؿلماسألهالجبػارعػفزكجتػه:المجردة:
٤َْٕه٦ََ٥ُهةََصهؿَْظُذ٥َْأرادأخكةالديف،ككقكلهسبحانه:}-هذ أختي ٍّٚةُؽ٥َْثِةل٤ٍّيْه٢ََِوَي ِيََيَذَٮ َو٬َُٮَاَّلٍّ

فإنهيحتمؿ)الجارحة(كهكالقريب.[60َ:اْل٩ٕةم]َ{ثِةنلٍَّ٭ةرَِ

هػػيالتػػياقترنػػتبمػػايبلئػػـالمعنػػىالقريػػب،كسػػميتبػػذلؾلتقكيتهػػابػػه،ألفالقريػػبالمرشــحة:
ٮنَََ}:يؼ،فاذاذكرالزمهتقكلبه،نحكغيرمراد،فكانهضع ُٕ يٍْؽَِإَو٩ٍّةَل٧َُٮِق

َ
٧َةَءَثَجَيَْ٪ة٬َةَثِد َ{َوالكٍّ

القػدرة(كهػكالبعيػد[،كقدذكرمفلكازمهالبنيافعمىكجهالترشػيح:،كيحتمػؿ)47َ:اَّلاريةت]
قبمهاأكبعدها.  المقصكد،كهيقسمافباعتبارذكرالبلـز

المعنػىالبعيػدالمبينة: سػميتبػذلؾلتبيػيفالمػكرلعنػه،بػذكرالزمػه،-هيماذكػرفيهػاالـز
إذكافقبؿذلؾخفينا

.(2)هيالتيالتقعالتكريةفيهاإالبمفظقبمهاأكبعدها:المييأة

 التورية:مسميات 
تسػػمىاإليهػػاـكالتخييػػؿكالمغالطػػةكالتكجيػػه،كهػػيأفيػػتكمـالمػػتكمـبمفػػظمشػػترؾبػػيف

معنيػػػيف:قريػػػبكبعيػػػدكيريػػػدالمعنػػػىالبعيػػػديػػػكهـالسػػػامعأنػػػهأرادالقريػػػبمثالػػػهقكلػػػهسػػػبحانه:
َضُؿَيَْكُضَؽانَِ} ساؽلهكالسػامعيتػكهـأنػه،أرادبالنجـالنباتالذمال[6َ:الؿْح٨]َ{َوانلٍّْض٥ََُوالنٍّ

كسػػػػميتالتكريػػػػةبالمغالطػػػػة،(3)أرادالكككػػػػبالسػػػػيمامػػػػعتأكيػػػػداإليهػػػػاـبػػػػذكرالشػػػػمسكالقمػػػػر

                                                           
(2/374الميداني،الببلغةالعربية)جينظر:(1)
(300،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)صالهاشميينظر:(2)
القرآف)جينظر:(3) (3/445الزركشي،البرهاففيعمـك
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المعنكيػػةكهػػيأفتكػػكفالمفظػػةالكاحػػدةدالػػةعمػػىمعنيػػيفعمػػىجهػػةاالشػػتراؾفيككنػػافمػػراديف
اعمػػىمعنيػػيففصػػاعدنبالنيػػةدكفالمفػػظ،كذلػػؾألفالكضػػعفػػيالمفظػػةالمشػػتركةأفتكػػكفدالػػة

عمػػىجهػػةالبدليػػة،هػػذاهػػكاألصػػؿفػػيكضػػعالمفػػظالمشػػترؾ،فػػإذاكػػافالمعنيػػافمػػراديفعنػػد
إطبلقهػػػا،فإنمػػػاهػػػكبالقصػػػددكفالمفػػػظ،كالتفرقػػػةبػػػيفالمغالطػػػةكاإللغػػػازهػػػكأفالمغالطػػػةكمػػػا

ا،كقػديػرادافةكضعنذكرنا إنماتككفباأللفاظالمشتركةكهىدالةعمىأحدهماعمىجهةالبدلي
عمػىمعنيػيفبطريػؽاالشػتراؾكلكنػهداؿجميعن ابالقصػدكالنيػة،بخػبلؼاإللغػاز،فإنػهلػيسداالن

.(1عمىمعنىمفجهةلفظهكعمىالمعنىاآلخرمفجهةالحدسالبطريؽالمفظ

يكػػرركيكثػػراإلمػػاـفػػيتفسػػير لفظػػة)كيحتمػػؿ(كثيػػرناحيػػثكردتأكثػػرمػػفمئتػػيمػػر 
يػػرادالمعنػػىك هػػكيريػػدتعػػددالكجػػك فػػيقضػػاياالنحػػككالصػػرؼكالتفسػػيركالببلغػػةكالفصػػاحةكا 

القريبكالمعنػىالبعيػد،عمػىأفيػرجحأحياننػافػيبعضػهارأيػهكفػيكثيرهػايتػرؾاألمػرلتأمػؿ
{:شػػػتمناؾ،كقػػػذفناؾكيحتمػػػؿ:الػػػرجـبالحصػػػى""الكجػػػك كتباينهػػػا:يقػػػكؿاإلمػػػاـ: ٍمنػػػاؾى }لىرىجى

(2)،
ٍك ي{يحتمؿ:البيعمػفإخػكةيكسػؼ.كيحتمػؿ:االشػتراءمػفالسػيارة. كيذكرفيمكضعآخر:}شىرى

أٌفإخكةيكسؼلمارجعكامفالغدإلىالبئر،لـيجدكايكسؼفيها،فافتقدك ،"ذكرفيالتكاريخ:
بػػػاثنيففكجػػػدك فػػػيهػػػذ الرفقػػػة،فػػػأكهمك أنػػػهعبػػػدآبػػػؽ،كبػػػاعك مػػػنهـبعشػػػريفدرهمػػػا.كقيػػػؿ:

{بػػاخس،أكمبخػػكس" ػػا:(3)كعشػػريف.}بىٍخسو ػػٍيًفًاٍثنىػػٍيًف{الػػذكركاألنثػػى،إفكػػاف"،كيقػػكؿأيضن ٍكجى }زى
فكػػػػافثمػػػػراتالنبػػػػات،ككجػػػػه المػػػػرادبػػػػالثمراتثمػػػػراتالنفػػػػكس،كالمتشػػػػابهات:المتجانسػػػػات.كا 

َاِزْجَنْيَِ}التأكيد:نفيالتكحيد،كمافيقكلػه: [،كيحتمػؿ:أٌفالمػراد51:انلعه٢]َ{الََتذٍِّؼُؾواَإِلَ٭نْيِ
بػػػػالزكجيفاثنػػػػيف:الرطػػػػبكاليػػػػابس،أكالجيػػػػدكالػػػػردمء،أكالمسػػػػتطابكالمستبشػػػػع،أكالربعػػػػٌي

{أم:الػػذيفتػػدعكنهـمػػفدكفاهلل،(4)كالحرفػػٌي،أكمػػايصػػمحلمنػػاسكالػػدكاب" ،كيقػػكؿ:}أىٍمػػكاته
اإليمػػاف.كيحتمػػؿ:أٌفالمػػدعكيفقػػكـكهػػـالشػػيطافكالفراعنػػةأمػػكاتبقمػػكبهـ،ليسػػتلهػػـحيػػاة

درجػكاكانقرضػػكامػػفهػػؤالءالشػياطيفكالفراعنػػة.كيحتمػػؿ:األصػػناـعمػىسػػبيؿالحقيقػػةعنػػدمػػف
ا،كعمػػػىسػػػبيؿالمجػػػازعنػػػدمػػػفيجعػػػؿالمػػػكتمعنػػػىتعقػػػباكاحػػػدنيجعػػػؿالمػػػكتكالجمػػػكدشػػػيئن

.(5)المكت"

                                                           
حقائؽاإلعجاز)جالعمكم،الطرازألسرارينظر:(1) (3/36الببلغةكعمـك

(2/113عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2) 
(2/125)جالمصدرالسابؽ(3) 
(2/148)جنفسهالمصدر(4) 
(2/184المصدرنفسه)ج(5)
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 : المف والنشرالرابعالمبحث 

  :في المغةالمف والنشر   
الالػػػذيفالمتفرقػػػكفالقػػػكـ:كالنشػػػر"،"كلففتػػػهالفنػػػالشػػػيءلففػػػت.كتكػػػاثؼتجمػػػع:الشػػػيءالتػػػؼ"

.(1)"متفرقيفأمانشرنالقكـكجاء.رئيسيجمعهـ

   :الصطالحالمف والنشر في ا  
أفعمػػىاتكػػاالنتعيػػيف،بػػبلآحػػاد مػػفلكػػؿمػػاذكػػرثػػـمجمػػؿ،أكمفصػػؿمتعػػددذكػػر

كػافسػكاءمتعػدد،ذكػرعػفعبػارةكالنشػر،الحاؿ،المػؼلكضكحبهيميؽماكؿإلىيردالسامع
الصػبلحية،أكباالستغراؽ،عاـلفظالتعددذلؾيشمؿبأفمجمبلنأكمفصبلنإماأكثر،أكاثنيف
تعيػيفغيػرمػفالمتعػدد،ذلػؾمػفكاحدكؿبهيختصما:مألكؿ،مايذكرثـالمؼ،هككهذا
)الطػػيالبػػديعييفبعػػض،كيسػػميه(2)حاليػػةبقرينػػةإليػػهيػػرد السػػامعبػػأفكثكقنػػاآلخػػر،منهػػاكاحػػد

ثقػةتعيػيف،غيػرمػفكاحػدلكؿماذكرثـاإلجماؿ،أكالتفصيؿعمىمتعددذكركهك:كالنشر(
شػػػيئيفتػػػذكرأفيعنػػػيكهػػػذا.المعنكيػػػةأكالمفظيػػػةبػػػالقرائفبػػػذلؾلعممػػػهإليػػػهيػػػرد السػػػامعبػػػأف

مػػامنهمػػا،كاحػػدكػػؿعمػػىفتػػنصتفصػػيبلنإمػػافصػػاعدا عمػػىيشػػتمؿكاحػػدبمفػػظفتػػأتيإجمػػاالنكا 
عمػىأنػتتػنصأفإلػىحاجػةغيػرمػفبػهيميػؽمػاإلػىكاحػدكؿردالعقؿإلىكتفكضمتعدد
.(3)ذلؾ

 أقسام المف والنشر:
مػػفكاحػػدلكػػؿمػػا"ذكػػر"ثػػـاإلجمػػاؿ،أكالتفصػػيؿجهػػةعمػػىمتعػػددذكػػرالمػػؼكالنشػػر
كقكلػهالمػؼ،ترتيػبعمػىإمػاالنشػرألفضرباف إليه،فاألكؿيرد السامعبأفثقةتعييف غير

٢َََرَْْحَذ٫َََِِو٨٦َِْ}:سػبحانه َٕ هٮاَػِيه٣ََِ٫ِتَْك١ُُ٪ٮاََوانلٍَّ٭ةرَََال٤ٍّي٣ََ٢ََُْؾ٥َََُص ُ٘ ه٦ََِِ٫ِ٤ه٨َََْوِِلَبَْذ ٌْ َها٣ٞىه]َ{َٚ
73]

نما،(4) كػؿيػردالسػامعبػأفثقػةجممػةبتفسيرهماييٍرمىثـشيئيفيىٍذكرىأف:كالنشرالمؼ،كا 
لمنهػػػار،يسػػػمـكالميػػػؿ.لمتعػػػبكالنهػػػارلمراحػػػةالميػػػؿأفيعػػػرؼككمنػػػا،(5)بػػػهالبلئػػػؽإلػػػىتفسػػػير

                                                           
(5/208(،مادةنشر)ج9/318)ج،مادةلؼينظر:ابفمنظكر:لسافالعرب(1)
(2/246السبكي،عركساألفراحفيشرحتمخيصالمفتاح)جينظر:(2)
(175عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)صينظر:(3)
الببلغة)جينظر:(4) (4/600الصعيدم،بغيةاإليضاحلتمخيصالمفتاحفيعمـك
(561البسيمي،التقييدالكبيرلمبسيمي)صينظر:(5)
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فقػدإذف.النهػارإلىيعكدبالكدالفضؿكابتغاءالميؿ،إلىيعكدفالمسكفإذف.لميؿيسمـكالنهار
قػػدالعربػػيالشػػاعرأفكيػػؼقبػػؿمػػفكأكضػػحتالمرتػػب،كالنشػػرالمػػؼطريػػؽعمػػىالحكػػـجػػاء
:فقاؿذلؾفعؿ

ــــــــــي ــــــــــي َقمِب ــــــــــالِقي والمســــــــــانُ  وَجفِن  وَخ
 

ـــــــــــــــــاكٍ  راضٍ   ـــــــــــــــــورُ  شـــــــــــــــــاكرٌ  وب  وغف
 

 
 

،كالجففراض،فالقمب منشػكرةباألحكػاـجػاءالشػاعركلكػفغفػكر،كالخػالؽشػاكر،كالمسافباؾو
 .(1)األحكاـنشرثـبعضهمععميهالمحككـطكلأنهأم.األكلىاألربعالكمماتلؼأفبعد

ََاْْلَ٪ٍّحَََيَْؽُػ٨َ٣ََ٢ََََْوَٝةلُٮا}:سػبحانهكقكلػه:كالثػاني و٬ََُْٮًداَََكن٨٦ََََََْإاِلٍّ
َ
 [111َ:ابلٞهؿة]َ{٩ََىةَرىَأ

يػػدخؿلػف:اليهػػكدكقالػت:كالمعنػىكالنصػػارل،اليهػكدمػفالكتػػابألهػؿ"قػالكا"فػػيالضػميرفػإف
ثقػةالقػكليفبػيففىمىػؼٌنصػارل،كافمفإالالجنةيدخؿلف:كالنصارلهكدنا،كافمفإالالجنة
ػػااإللبػػاس مػػفكأمننػػاقكلػػه،فريػػؽكػػؿإلػػىيػػردٌالسػػامعبػػأف مػػـًلمى الفػػػريقيف،بػػيفالتعػػادممػػفعي

تفصػيبلنإمػاأشػياء،أكشػيئيفيػذكرأفكالنشػرهػكالمؼفػ.(2)لصػاحبهمنهمػاكاحػدكػؿكتضميؿ
عػػددعمػىأشػػياءيػذكرثػػـمتعػددعمػػىيشػتمؿبمفػظيػػؤتىبػأفإجمػػاالنأككاحػدكػػؿعمػىبػالنص
بػهيميػؽمػاإلػىكاحدكؿردالسامععقؿإلىكيفكضالمتقدـمفكاحدإلىيرجعكاحدكؿذلؾ

ََاْْلَ٪ٍّحَََيَْؽُػ٨َ٣ََ٢ََََْوَٝةلُٮا:}سػبحانهكقكلهفاإلجمالي و٬ََُْٮًداَََكن٨٦ََََََْإاِلٍّ
َ
٩َََََٟىةَرىَأ ٦َهةنِيَُّ٭٥ََْد٤ِْ

َ
َُٝه٢ََْأ

اليهػكدإالالجنػةيدخؿلف:اليهكدكقالتأم[111َ:ابلٞؿة]َ{ََوةدِؼِني٠َََُ٪ُْذ٥ََْإِنََْثُؿ٬َْة٩َُؾ٬َََْ٥ةدُٮا
نمػػاالنصػػارلإالالجنػػةيػػدخؿلػػفالنصػػارلكقالػػت بػػيفالعنػػادثبػػكتالمػػؼفػػياإلجمػػاؿسػػكغكا 
فػػيبالعقػؿفكثػؽالجنػةاآلخػرالفريػؽبػدخكؿالفػريقيفأحػديقػكؿأفيمكػففػبلكالنصػارلاليهػكد
.(3)نجرافكنصارلالمدينةيهكدذلؾكقائؿالمبسألمففريقهإلىقكؿكؿيردأنه

َيَْؽُػ٨َ٣ََ٢ََََْوَٝةلُٮا}:فيتفسيراآليةالكريمػةيأتياإلماـعمىتمميحاتلمؼكالنشربقكله
ََاْْلَ٪ٍّحََ و٬ََُْٮًداَََكن٨٦ََََََْإاِلٍّ

َ
تشابهالٌماكهكدنايهكدأفٌكيحتمؿ":فيكضح[111َ:ابلٞؿة]َ{٩َََىةَرىَأ

القبيمتػػػيفكممػػػاتإلػػػىإشػػػارة{ًتٍمػػػؾى}.اإليهػػػاـعػػػدـمػػػعلمتخفيػػػؼيهػػػكدمقػػػاـهػػػكدأقػػػيـالمفػػػظفػػػي
الكاضػحة،الحٌجػة(:البرهػاف)ك.الٌتشػٌهيكهػكالٌتمٌنػيمػفاسػـكهيأمنٌية،جمعاألماني{أىماًنيُّهيـٍ}

فاإلمػاـ.(4)المػكت"تمٌنػيمػنهـالمطمػكبالبرهػافككػافقكلهحٌجةذكرإذاالرجؿ،برهف:يقاؿ
                                                           

(6/3405الشعراكم،الخكاطر)جالشعراكم،تفسيرينظر:(1)
الببلغة)جينظر:(2) (4/601الصعيدم،بغيةاإليضاحلتمخيصالمفتاحفيعمـك

القرآف)ج(3)  (3/320ينظر:السيكطي،اإلتقاففيعمـك
(227-1/226عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4) 
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ار٣َََُُؾ٥ََََُك٩َْخََإِن٢َََُْْٝ}حيفيذكرفيمفنزؿقكلهسبحانه: مبينناأفتمؾ[94َ:ابلٞؿة]َ{اْْلِػَؿةََُالٍّ
كالنصػػارلكمػػفثػػـيػػذكرالبرهػػافأمػػانيهـكيشػػيرإلػػىكممػػاتالقبيمتػػيفكيقصػػدالفػػريقيف:اليهػػكد

المطمكبمفالفريقيفكهكتمنىالمكت،كهكبهذايممػحبػالمؼكالنشػربػذكرالمتعػددعمػىجهػة
.اإلجماؿ

ل٥ََْ}:أماقكلػهسػبحانه
َ
َََووََصَؽكَََََٚآَوىَيَتِي٧ًةَََيِْؽكَََخ ةالًّ ْغَ ََََعنِهاًلَََووََصهَؽكََََػَ٭َؽىًََ

َ
َََٚهأ

ة ٍّ٦
َ
َ٭ؿَََْٚاَلََاِْلَتِي٥ََََٚأ ْٞ ةََت ٍّ٦

َ
ةن٢ََََِوأ ةَََت٪َْ٭ؿَََْٚاَلََالكٍّ ٍّ٦

َ
٧َحَََِوأ ْٕ ِ َََٟثِ٪ ِ ثَََْرّب فػإف[11َ-6ََ:الٌهح]َ{َََٚعهّؽِ

راجػع{تنهرفبلالسائؿكأما{}فةكليتيمايجدؾألـ:}قكلهإلىراجع{تقهرفبلاليتيـفأما:}قكله
ربػؾبنعمػةكأمػا}كغيػر مجاهػدفسػر كمػاالعمػـعفالسائؿالمرادفإف{ضاالنككجدؾ:}قكلهإلى

َيَٮْمََ}:كقكلهترتيبهعكسعمىيككفأف:كالثاني{فأغنىعائبلنككجدؾ:}قكلهإلىراجع{فحدث
َ ةَوُُصٮهٌَََوتَْكَٮدَََّوُُصٮهٌََدَبَْييَّ ٍّ٦

َ
ِي٨ََََٚأ ْؿُت٥ََْوُُصٮ٬ُُ٭٥ََْاْقَٮدٍّتََْاَّلٍّ َٛ َؽ

َ
ْٕؽَََأ َؾاَبَََُٚؾوُٝٮاَإِي٧َة٩ُِؾ٥َََْب َٕ َث٧َِةَا٣ْ

ُؿوَن،٠َُ٪ُْذ٥َْ ُٛ ةَدَْؾ ٍّ٦
َ
ِي٨ََََوأ ْخََاَّلٍّ ٌٍّ ََِرَْْحَحَََِِٚ ََوُُصٮ٬ُُ٭٥ََْابْيَ ونَََػِيَ٭ة٥٬َََُْاللٍّ ََ-106َ:٧ٔؿانَآل]َ{َػةِلُ

107]
ػػكهيهيـٍ}.(1) دٍَّتكيجي ٍَّسػػكى ػػاَّلَّػػًذيفى تفصػػيؿألحػػكاؿالفػػريقيفكابتػػدأبحػػاؿالػػذيفاسػػكدت{فىأىمَّ

ك هكليككفاالبتداءكاالختتاـبمايسرالطبعكيشرحالصدر دُّكيجي تىٍسكى .(2)"كجكههـلمجاكرتهكى

عمػػىذكػػراالصػػطبلحاتالببلغيػػة-رحمػػههلل-اليػػأتياإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػاني
تداكلػػػةفػػػيزمانػػهكمػػػاكردفيمػػػاسػػػبؽذكػػػر فػػػيالفصػػػكؿالتػػيعرفػػػتمتػػػأخرناعػػػداالمعركفػػػةكالم

ػا شػاراتهكتمميحاتػه،كهنػاأيىضن السابقة،لكنهيقتربكثيرنامفهذ التصػنيفاتبتكضػيحهكتبيانػهكا 
اليػػذكرالمػػؼكالنشػػربمسػػما كلكنػػهفػػيتفسػػير اآليػػاتمػػفسػػكرةالضػػحىيكضػػحكيشػػرحكػػؿ

عبػػدبيػػتإلػػى{فىػػةكليىًتيمػػانيىًجػػٍدؾىأىلىػػـٍ}يػػاتالكريمػػة:"تعيػػيفبقػػرائفلفظيػػةكمعنكيػػةكبترتيػػباآل
ػػدىؾىأبػػيبيػػتإلػػىثػػـٌالمٌطمػػب، ػػاالِّطالػػب،}كىكىجى الػػٌنفسهػػيالتػػيالبشػػرٌيةالٌطبيعػػةعمػػىال{ضى
ػػػدىؾى.}بالكتػػػابالػػػكحيقبػػػؿبالعقػػػؿفهػػػداؾبالٌسػػػكء،األٌمػػػارة ػػػا{عػػػاًئبلنكىكىجى باطنػػػه{فىػػػأىٍغنى}محتاجن
العميػػا،يػػد كجعػػؿالٌصػػدقة،عميػػهحػػٌرـبػػأفظػػاهر كأغنػػىبالقضػػاء،كالٌرضػػالمتٌفػػكيضبػػالٌتكفيؽ

،العػرشذممػفيخػاؼكالينفػؽفكػافالمغػنـ،كخمسبكر،كأبيخديجةبماؿكمٌد  كهػكإقػبلالن
ػػػػايجػػػػكعالفقػػػػراءعيشػػػػةنفسػػػػهخاٌصػػػػةفػػػػييعػػػػيش ػػػػا،كينفػػػػؽيكمن حقٌػػػػه،تػػػػبخس{تىٍقهىػػػػٍرفىػػػػبل}يكمن

الٌسػائؿسػأؿ"إذا:الٌسػبلـعميػهعنػهالٌسػممانٌي،الػٌرحمفعبػدعػف،تزجػر {تىٍنهىػٍرفىػبل}كاستخدامه،
جميػؿ،بردٌأكيسيرببذؿأككليف،بكقارعميهرٌدكاثـٌمنها،يفرغحتىمسألتهعميهتقطعكافبل

                                                           
القرآف)جالسيكطي،اإلتقاففيينظر:(1)  (3/321عمـك
(2/242األلكسي،تفسيرركحالمعاني)ج(2)
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ػةًكىأىٌمػا}اهلل"خػٌكلكـفيمػاصػنيعكـكيػؼينظركفجافٌكالبإنسليسمفيأتيكـقدفإٌنه بّْػؾىًبًنٍعمى رى
ػػػػدّْثٍ عميػػػػه"أثرهػػػػايػػػػرلأفأحػػػػبٌنعمػػػػةعبػػػػد عمػػػػىتعػػػػالىاهللأنعػػػػـ"إذا:قكلػػػػهمعنػػػػىفػػػػي{فىحى
.(1)الٌشكر"هك:بالٌنعمةكالحديث

متعػددعمػىيشػتمؿبمفػظثػـبمتعػدديػؤتىبػأفالمػؼفػيالالنشػرفػياإلجماؿيككفقد
َ}َ:سػبحانهكقكلػهلهمػايصمح ََََظتٍّ ٣َََُؾ٥ََُيَتََجنيٍّ ٍُ بَْيُيََاْْلَيْ

َ
٨٦ٍَََََِِاْْل ْقهَٮدََِاْْلَهيْ

َ
ْضهؿ٦ََِِه٨َََاْْل َٛ

َ{ا٣ْ
،كذكػر(2)الميػؿالالكػاذبالفجػربػهأريػداألسػكدالخيطأفعبيدةأبيقكؿعمى[187َ:ابلٞؿة]

االزمخشرم ةؤُُؽ٥َََْوانلٍَّ٭ةرََِثِةل٤ٍّي٦َََِ٢َْ٪ة٦ُُؾ٥ََْآيَةد٫َََِِو٨٦َِْ}َ:سػبحانهكقكلهآخرقسمن َ٘ ِ ه٨٦ََِِ٫ِ٤َََْواثْذ ٌْ ََٚ
َََِٟػََإِنٍَّ ِ هْٮمٍَََْليَةٍتَََذل َٞ ٮن٣َََِ ُٕ آياتػهكمػف:كترتيبػهالمػؼبػابمػفهػذا:قػاؿ[23َ:الهؿوم]َ{يَْكه٧َ

.اآلخريفبالقرينيفاألكليفالقرينيفبيففصؿأنهإالكالنهار،بالميؿفضمهمفكابتغاؤكـمنامكـ
:يػرادأفكيجػكز.االتحػادعمػىالمػؼإعانػةمػعكاحػد،كشيءفيهكالكاقعكالزماف.زمانافألنهما
.(3)القرآففيلتكرر األكؿهككالظاهرفيهما،كابتغاءكـالزمانيف،فيمنامكـ

نْي٦ََََِسه٢َُ}فػيقكلػه:ترلكذلؾهذاالنمطالبميغفيالقػرآفالكػريـفػيسػكرةهػكد َٞ هؿِي َٛ
َا٣ْ

ْعَنَ
َ
َو٥ََََِّكْْل

َ
َََِٓوابْلَِىًَََِواْْل ٧ِي َٚهاَل٦َََهَساًلََيَْكهَذٮَِيةن٬َََِه٢َََْوالكٍّ

َ
ُؿونَََأ جػاءهػذا[24َ:٬هٮد]َ{دَهَؾ٠ٍّ

اٍلفىًريقىٍيًف(عمىاإلجمػاؿألفالفػريقيفهاهنػاهػـالكػافركف ثىؿي األسمكبفيهذ السكرةالجامعة)مى
(فيػرٌدكالمؤمنكففجاءعمػىاإلجمػاؿثػـجػاءبعػدذلػؾالنشػرعمػىا ْـّ ػ لتفصػيؿ)كىػاأٍلىٍعمىىكىاأٍلىصى

ذلػػػؾلمكػػػافريف)كىاٍلبىًصػػػيًركىالسَّػػػًميًع(فيػػػرٌدذلػػػؾلممػػػؤمنيفلتكػػػكفمقالػػػةجامعػػػةفارقػػػةبػػػيفهػػػذيف
الفريقيفمفالبشرالذمليسفيهمافريؽثالثفهيمفأجمعكأكجزاألساليبفيالقػرآفالكػريـ

ثىػػؿي}،كفػػيهػػذايقػػكؿاإلمػػاـمػػكجزنا:"لنشػرالمجمػػؿفػيهػػذاالمعنػػىجػػاءتعمػػىطريػػؽالمػػؼكا مى
ؿ٨٦ََََْْ}:أحدهما{اٍلفىًريقىٍيفً ُٛ عمىهكمف:كذبنا،كاآلخراهللعمىافتركاالذيف،[٬:17ٮد]َ{ث٫ََِِيَْؾ

.(4)ربه"مفبينة

 
 

                                                           
(2/717عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
القرآف)جينظر:(2) (3/321السيكطي،اإلتقاففيعمـك
(3/473الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)جينظر:(3)
(2/100عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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 التجريد :لخامسالمبحث ا

  التجريد في المغة:

كالتجريػدمصػدرجردتػه،(1)يقكؿابفمنظكر"جردالشيء:يجػرد جػردانكجػرَّد ي:قشػر ي"
قشػػرالشػػيء،كقشػػرالمحػػاءعػػفالشػػجرةحتػػىتكػػكفمجػػردةمػػف،(2)مػػفثيابػػهإذانزعتهػػاعنػػهي

زالػةمػاعمػىالجمػدمػفشػعركنحػك  زالةماعمىالشػيءمػفثػكبكنحػك ،كتعريتػه،كا  ،لحائها،كا 
عػػفالسػػيؼجػػٌردت:فيقػػاؿاالتصػػاؿ،فػػيغيػػر عػػفالشػػيءإزالػػةهػػكالمغػػةأصػػؿفػػيفالتجريػػد
تجريػد"كالمػد"الالسػبلـ:عميػهقكلػهكمنػهعنهمػا،أزلتهمػاإذاثيابػه،عػفالرجػؿكجػردتغمد ،
.(3)ثيابهعفيجردكالاألرضعمىيمدالالمحدكدأفكأرادالشرب،كحدالقذؼحدفييعنى

  االصطالح:التجريد في 

اآخػرفػأكثرمثمػهفػيالصػفةأفينتزعالمتكمـاألديبمفأمرماذمكصػؼفػأكثرأمػرن
كهكأفينتزعمفأمػرذمصػفةآخػرمثمػهفيهػاكبصيغةأخرلأكالصفاتعمىسبيؿالمبالغة

كيظهػرمعنػىالمبالغػةحينمػانبلحػظأنهػا،(4)مبالغة،كذلؾلكمػاؿتمػؾالصػفةفػياألمػراآلخػر
ئمػػةعمػػىادعػػاءأفالشػػيءالػػذمينتػػزعمنػػهمثمػػهعمػػىسػػبيؿالتجريػػدهػػكبمثابػػةالػػذميفػػيضقا

ليمففػبلفصػديؽحمػيـ"فكأنمػاجػردفبلنػامػفكػؿفمفقاؿ:"،ابأمثاؿمايستخرجمنهدكامن
عمػفأمػرذمصػفةز:"كهػكأفيتنػبقكلػها.كعرفػهالقزكينػياحميمنػظكاهر كاستخرجمنهصديقن

م ثميهيفيهامبالغةلكمالهافيه،كهكأقساـ:منهانحكقكلهـ:مففبلفصديؽحمػيـ،أمبمػغآخره
معػػه فيسػػتخمصمنػػهآخػػرمثمػػهفيهػػا،كمنهػػانحػػكقػػكلهـ:لػػئفأفػػبلفمػػفالصػػداقةحػػدانصػػحَّ

بػػػهالبحػػػر إخػػػبلصعمػػػىمقػػػكؿفهػػػكالبيػػػافعممػػػاءمصػػػطمحفػػػيفأمػػػا.(5)سػػػألتفبلنػػػانلتسػػػألفَّ
خاصػةنفسػؾعمػىالخطػابإخػبلصعمػىيطمػؽكقػدنفسػؾ،بػهتريػدكأنتغيرؾإلىالخطاب

                                                           
ابفمنظكر:لسافالعرب:مادة)جرد(.(1) 
المدني،أنكارالربيع)ج(2) (6/153ينظر:ابفمعصـك
(2/40أحمدمطمكب،معجـالمصطمحاتالببلغية)جك

حقائؽينظر:(3) (3/41اإلعجاز)جالعمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(189عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)صينظر:(4)
(2/438دب)جخزانةاألكابفحجة،الحمكم(368القزكيني،التمخيص)صينظر:(5)
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كثيػػرناالفصػػحاءألسػػنةعمػػىاسػػتعمؿكقػػدكلطائفػػه،البيػػافعمػػكـمحاسػػفمػػفكهػػكغيرهػػا،دكف
.(1)الكجهيف"هذيفعمىمقكالنفصار

 بالغة التجريد:
ظػػرفػػيتأمػػؿكنالتجريػػدأسػػمكبلطيػػؼفيػػهشػػيءمػػفالغمػػكضالفنػػيبمػػايحتػػاجإلػػى

إحػػداهما":يػػذكرابػػفاألثيػػرفػػيالمثػػؿالسػػائرفائػػدتيفلمتجريػػدكشػػؼدالئمػػهفهػػكطريػػؼحسػػف.
طمبالتكسعفػيالكػبلـ،فإنػهإذاكػافظػاهر خطابنػالغيػرؾ،كباطنػهفاألكلى:،أبمغمفاألخرل

دكفغيرهػاخطابنالنفسؾ،فإفذلؾمفبابالتكسع،كأظفأنػهشػيءاختصػتبػهالمغػةالعربيػة
كهػػػياألبمػػػغ،كذاؾأنػػػهيػػػتمكفالمخاطػػػبمػػػفإجػػػراءاألكصػػػاؼكالفائػػػدةالثانيػػػة:،مػػػفالمغػػػات

المقصػػكدةمػػفمػػدح،أكغيػػر عمػػىنفسػػه،إذيكػػكفمخاطبنػػابهػػاغيػػر ،ليكػػكفأعػػذركأبػػرأمػػف
.(2)العهدة،فيمايقكلهغيرمحجكرعميه

  أساليب التجريد:
عمىالمنتزعمنه.التجريدباستخداـحرؼالجر"مف"داخبلناألسموب األول:

اأم:بمغمػفالصػداقةكالمػكدةالصػحيحةمبمغنػقكلهـ:"ليمففبلفصديؽحميـ".كمفأمثمته:
كفائػػدةهػػذاالنػػكعصػػحمعػػهأفيسػػتخرجمنػػهصػػديؽآخػػرمثمػػهفػػيصػػفاته،فهػػكمنبػػعأمثالػػه.

ممكصػكؼفقكلنػا:"لػيمػففػبلفصػديؽحمػيـ".جردنػاالبديعيالمبالغةفيالصفةالمبلصقةل
ََوِْلَُؾه٨َْ}،كمفمثمهقكؿالحؽسبحانه:مفالرجؿالصديؽآخرمثمهمتصؼبصفةالصداقة

ح٦ٌََِ٪ُْؾ٥َْ ٍّ٦
ُ
ٮنَََأ ُٔ ََِإَِِلََيَْؽ ًْ ُمُؿونَََاْْلَ

ْ
ُْٕؿوِ َََوَيأ ٨َََِوَي٪َْ٭ْٮنَََثِةل٧َْ َََٟال٧ُْ٪١َْؿَََِٔ ِ و٣َه

ُ
٤ُِعٮن٥٬ََََََُُوأ ْٛ َآل]َ{ال٧ُْ

أم:كلتككنػكايػاأيهػاالػذيفآمنػكابمحمػدكبمػاجػاءبػهعػفربػهأمػةيػدعكفإلػى[014َ:٧ٔؿان
ٍلػػػتىكيفٍ}،يكضػػػحاإلمػػػاـ:"(3)الخيػػػركيػػػأمركفبػػػالمعركؼكينهػػػكفعػػػفالمنكػػػر سػػػٌكنتأمػػػر،الـ{كى

الػبعضبهقاـإذافايةالكعمىفرضكاألمر.لمتٌبعيض(:مف)كالكممةنفسمفالكاكلصيركرة
المخػػاطبيف،لتخصػػيص(مػػف:)كقيػػؿالبػػاقيف،عػػفالفػػرضسػػقطالمنكػػركزاؿالمعػػركؼكحصػػؿ
ْوزةن٨٦َََََِِالؿِّْصَفَََٚةْصَذجُِجٮا}:كقكلػهمؤٌكػدة،كهػي

َ
،"فالخطػابلمخػكاصبقكلػه(4)"[11:اْلشَّ]َ{اْْل

                                                           
حقائؽاإلعجاز)ج(1) (3/41العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك

(129-2/128تالحكفي)جابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعرينظر:(2) 
(2/432الميداني،الببلغةالعربية)ج(3)
(419-1/418عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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كالنهػيعػفالمنكػرمػففػػركض)لتخصػيصالمخػاطبيف(فمػفلمتبعػيض "ألفاألمػربػالمعركؼ
ِي٨ََ}َ:سػبحانهأمافيقػكؿالحػؽ.(1)الكفاياتفإذاقاـبهالبعضسقطعفالباقيف" ٮلُهٮنََََواَّلٍّ ُٞ ََي

ْزَواِصَ٪ة٨٦َََِْنَلَة٬ََْتَََربٍَّ٪ة
َ
ةََََوُذّرِيٍّةدَِ٪هةَأ ْعهنُيٍََُٝهؿٍّ

َ
٤َْ٪هةَأ َٕ يقػكؿ[24َ:ا٣ٛؿٝهةن]َ{إ٦َِة٦ًهةَل٧ُْ٤ِذٍِّٞهنيََََواْص

:بقكلػهكفسػرتالقػرةبينػتثػـأعػيف،قػرةلناهب:قيؿكأنهبيانية،تككفأف"يحتمؿ:الزمخشرم
أسػػدنا،منػػؾرأيػػت:قػػكلهـمػػفكهػػكأعػػيف،قػػرةلهػػـاهلليجعمهػػـأف:كمعنػػا كذرياتنػػا،أزكاجنػػامػػف
يقػػػكؿ،كعبػػػارةرأيػػػتمنػػػؾأسػػػدناأمأنػػػتأسػػػديشػػػيرإلػػػىالتجريػػػد.كفػػػيهػػػذا(2)أسػػػد"أنػػػت:أم

تًَّقػػيفىكىًاٍجعىٍمنػػا}.العػػيفكسػػخيفالعػػيف،سػػخنةكضػػٌد المرضػػٌي،عػػفعبػػارة{أىٍعػػييفوقيػػرَّةى}اإلمػػاـ:" ًلٍممي
ا ٌنمابالتقكل،ذٌرٌياتناكأتبعنالمتقكل،كٌفقنا:أم{ًإمامن أكالػراعيف،مػفكاحػدكػؿٌيقػؿالعتبػارلـكا 

َ{ا٣ْٕهةل٧َِنيََََرّبََِرَُقهٮُلََإ٩ِّهة}:كقكلػهالفعػؿ،مػفمشػتقنااالسػـككفالعتبارأكالعتبارالمصدر،
.(3)"[05:النٕؿاء]

التجريدباستخداـ"الباء"الجارةداخمةعمىالمنتزعمنه.األسموب الثاني:

التسػػألفبػػهالبحػػر،كلػػئفنظػػرتإليػػهلتػػريفبػػهالبػػدر،كلػػئفسػػمعتأفتقػػكؿ:"لػػئفسػػألتفبلننػػ
،البحػربػهكجػاكرت،األسػدبػهلقيػت:فتقػكؿهنػاالبػاءتستعمؿ،"كقد(4)كبلمهلتجدفبهالسحر"

.(5")األسدإيا بمقائيلقيت:أم

:الشاعرقكؿكمنه:المنتزععمىالداخمةالجارة"الباء"باستخداـالتجريد:الثالث األسموب

 الــــَوَغىْ  صــــارخِ  إلــــى ِبــــي َتْعــــُدو وشــــوىاءُ 
 

 المرحـــــــــــلِ  الفنيـــــــــــقِ  مثـــــــــــلَ  بمســـــــــــتمئمٍ  
 
 
 

الخيػػؿفػػييستحسػػفممػػاكهػػذاأشػػداقها،لسػػعةالمنظػػرقبيحػػةشػػكهاءفػػرسكرب:أم:كشػػكهاء
مثؿ.منهالمنتزععمىالالمنتزععمىداخمةهناكالباءالتجريد،سبيؿعمىكهذا،لمحربالمعدة
عميػهكضػعالػذمالبعيػرهػك:المرحػؿ.بػهنفسهشبهأهمه،عندالمكـرالفحؿهكالفنيؽ:الفنيؽ
.(6)رحمتهفيمندفعاكأرسؿرحمه

                                                           
(1/396الزمخشرم،تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ)ج(1)
(3/296)جالمصدرالسابؽ(2)
(391-2/390عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
(2/432الميداني،الببلغةالعربية)ج(4)

(2/477ابفجني،الخصائص)ج(5) 
(2/433الميداني،الببلغةالعربية)جينظر:(6)
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 الغمو( -اإلغراق  -:) المبالغةالسادسلمبحث 

إٌفكتبالببلغةقدأسهبتكأطالتفيشرحاألنػكاعالبديعٌيػةكغيػرالبديعٌيػةالتػيتعمػي
مػػػفمسػػػتكياتالمغػػػةكتحٌسػػػففيهػػػاجمالٌيػػػاكفٌنيِّػػػا،كمنهػػػاالمبالغػػػةكهػػػيأفتبمػػػغبػػػالمعنىأقصػػػى

نهاياتػػه،كالتقتصػػرفػػيالعبػػارةعنػػهعمػػىأدنػػىمنازلػػهكأقػػربمراتبػػه كمثالػػهمػػفغاياتػػه،كأبعػػد
َ}َ:القرآفقكؿاهللتعالى:يقكؿالحؽسبحانه َُكَّ ُٓ ٌَ ْخََودَ َٕ ًَ ْر

َ
ةَأ ٍحََع٧ٍّ َٕ ًِ َُمْؿ يَٮَْمَدََؿْوَنَ٭ةَدَْؾ٢ُ٬ََُكَّ

َِ ََِمِؽيؽٌََذاِتََْح٢ٍََْْح٤ََْ٭ةََودََؿىَانلٍّةَسَُقََكَرىََو٦َة٥ْ٬ََُب َؾاَبَاللٍّ َٔ َ كلك[2َ:اْلش]َ{ُكََكَرىََو٣َِؾ٨ٍّ
نمػاخػصالمرضػعةلممبالغػة،احسػننقاؿ:تذهؿكؿامرأةعفكلدهالكػافبياننػ اكببلغػةكاممػة كا 

ألفالمرضػػعةأشػػفؽعمػػىكلػػدهالمعرفتهػػابحاجتػػهإليهػػا،كأشػػغؼبػػهلقربػػهمنهػػاكلزكمهػػالػػه،ال
كعمػػىحسػػبالقػػربتكػػكفالمحبػػةكاإللػػؼ لمػػاأرادالمبالغػػةفػػيكصػػؼا،كالنهػػارنيفارقهػػالػػيبلن

محٌبةالمرأةله،قاؿ:إنيأليتهاعػفكلػدهاالػذلترضػعهلمعرفتػهبشػغفهابػه،كشػفقتهاعميػهفػي
٧ْآنَُ}حاؿإرضاعهاإيا ،كقكلهسبحانه: ٍّْ ٍحَََيَْكُج٫َُا٣ َٕ اٍبَثِِٞي ْع٧َةلُُ٭٠ََ٥ََْسَ

َ
ُؿواَأ َٛ ِي٨َََؽ ٦َهةًءَََواَّلٍّ

َ ُ ٍّٚةهَُِظَكةث٫َََُواللٍّ ِٔ٪َْؽهَََُٚٮ َ َ َإَِذاََصةَءهَُل٥ََََْيِْؽهََُمحًْبةََووََصَؽَاللٍّ َاْْلَِكةِبََظتٍّ ُٓ ،لك[39َ:انلٮر]َ{رَسِي
ا كلكػفلمػاأرادالمبالغػةذكػرالظمػةف ألفحاجتػهإلػىالمػاءأشػد،قاؿيحسبهالرائػىلكػافجيػدن

رُْضََو٦َهةَََك٩ُهٮاَ}يقػكؿالحػؽسػبحانه:.(1)كهكعمىالماءأحػرص
َ
٧َةُءََواْْل ٤َيِْ٭٥َُالكٍّ َٔ َػ٧َةَثََؾْخَ

ههؿِي٨ََ َْ االمبالغػػةفػػيقكلػػهسػبحانه:[29َ:الػههةن]َ{٦ُ٪ْ "،يقػػكؿاإلمػػاـمكضػحن ـي مىػػٍيًه }فىمػػابىكىػػٍتعى
{أرادمبالغػةكصػفهـفػيالهػكاف،كسػئؿابػف عبػاس:أتبكػيالسَّماءي{أم:أهػؿالسػماء،}كىاأٍلىٍرضي

الٌسماءكاألرضعمىأحد قاؿ:نعـ،إٌنهليسمفالخبلئؽأحدإالكلػهبػابمػفالٌسػماءأكفػي
الٌسػػماءيصػػعدفيػػهعممػػه،كينػػزؿرزقػػه،فػػإذامػػاتالمػػؤمفبكػػتعميػػهمعادنػػهمػػفاألرضالتػػي

فػياألرضيذكراهللفيها،كيصٌمي،كبكىبابهالػذميصػعدمنػه،كأمػاقػكـفرعػكففمػـيكػفلهػـ
.(2)آثارصالحة،كلـيكفيصعدإلىاهللمنهـخير"

ََ}الحػؽسػبحانهأماقكؿ نٍّ
َ
َخ ُ ََٚةْظَؾر٥ْ٬ََُْٝهةد٤ََُ٭٥َُاللٍّ ُؽوَّ َٕ ٤َيِْ٭٥ُ٬َُ٥َْا٣ْ َٔ ََويَْعٍحَ ََيَْكُجٮَنَُكٍّ

الشػديدالػذمففػيهػذاإبػرازبػارعجػدنا،كتصػكيربػديعلحالػةالػذعر،[4َ:ا٧٣٪ةٚٞٮن]َ{يُْؤ١َُٚٮنََ
يعانكفمنهفيداخؿأنفسهـ،كقددؿعمىهذ الحقيقػةالمبالغػة،ألفالخػائؼالمػذعكرجػدناقػد

اضد ،كفػيقكلػهسػبحانه ه٧َةءَِػِيه٫َِ:}يسمعصياحالمنجدلهفيتصكر صياحن ْو٠َََىّيٍِت٨َ٦ََِالكٍّ
َ
أ

ُ٭٥َِْػَآَذا َٕ ِ َوةث
َ
٤ُٮَنَأ َٕ ٌؽََوَبْؿٌقَََيْ ْٔ ٧َُ٤ةٌتََوَر َثِة٣ََْكِٚؿِي٨ََُّ ٌٍ َُُمِي ُ ََظَؾَرَال٧َْٮِْتََواللٍّ ِٜ ِٔ َٮا َ{٩ِِ٭٨َ٦َِ٥َْالىٍّ

                                                           
(365ينظر:أبكهبلؿالعسكرم،الصناعتيف:الكتابةكالشعر)ص(1) 
(2/86القاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبد(2) 
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ففيالمبالغةبأنهـيجعمكفأصابعهـفيآذانهـإبرازلصكرةحالتهـالنفسية،التػي[19َ:ابلٞؿة]
تػػدفعهـإلػػىسػػدمسػػامعهـبكػػؿأصػػابعهـ،فمػػكأنهػػـاسػػتطاعكاإدخػػاؿكػػؿأصػػابعهـفػػيآذانهػػـ

،يكضػػحاإلمػػاـ:"مثػػؿالمنػػافقيفمػػفأصػػحابالٌصػػٌيبمػػفحيػػثإٌفالقػػرآفنػػازؿعمػػيهـ(1)لفعمػػكا
نػذار،كمػاأٌففػيالصػٌيبرعػدا مفنحكالسماءكالصٌيب،كفيهمتشابهاتكمحكمات،كبشػارةكا 
كبرقا،كالمنافقكفيكرهكفذلؾكيعرضكفعنه،كيكبرذلؾعميهـ،كتارةينظركفإلىمبٌمغهنظر

ميهمفالمكت،كماأٌفأصحابالصػٌيبيجعمػكفأصػابعهـفػيآذانهػـمػفالصػكاعؽالمغشٌيع
اكمػػاأٌفالبػػرؽيكػػاديخطػػؼأبصػػارحػػذرالمػػكت،كالقػػرآفيكػػاديهػػديهـ،أكيكػػاديميػػتهـغيظنػػ

ذاحدثتنكبةأك أصحابالصٌيب،كهـكٌممارأكادكلةأكطمعكافيبشارةقصدكااإلخبلص،كا 
ذاأظمػـنزؿتكميؼبقكام تحٌيػريفشػاٌكيف،كمػاأٌفأصػحابالصػٌيبكٌممػاأضػاءلهػـمشػكافيػهكا 

.(2)عميهـقامكا"

 :في المغةالمبالغة 
ػ ػا:كصػؿكانتهػى،كأبمغػههػكجاءفيلسافالعػرب:"بمػغ:بمػغالشػيءيبمػغبمكغن اكببلغن

الػببلغ:مػايتبمػغبػهكيتكصػؿإلػىا كبالغييبالغيمبالغةن:إذااجتهدفػياألمػر إببلغناكبمغهتبميغن
المبالغػػػةفػػػيالمغػػػة:االجتهػػػادفػػػيالشػػػيءإلػػػىحػػػد".(3)الشػػػيءالمطمػػػكب.كالػػػببلغ:مػػػابمغػػػؾ."

االستقصاءكالكصكؿبهإلىغايته،كتأتيبمعنىالمغاالة،كهػيالزيػادةبالشػيءعػفحػد الػذم
ذاغالىاهكلهفيالحقيقة،يقاؿلغة:بالغفياألمرمبالغةكببلغن ،إذااجتهدفيهكاستقصى،كا 

ػػا .(5)"مجاهػػدةالكفٌػػار:المبالغػػةفػػيقتػػالهـباسػػتفراغمػػافػػيالكسػػع"،كيقػػكؿاإلمػػاـ:(4)"فيػػهأيضن
ٍهدى{تككيد،كالجهد:المبالغةكالمشٌقة":كيقكؿ المبالغةفيالمغة:االجتهادفيالشيءإلىك،(6)"}جى

،كتػأتيبمعنػىالمغػاالة،كهػيالزيػادةبالشػيءعػفحػد حػداالستقصػاءكالكصػكؿبػهإلػىغايتػه
ذاالذمهكلهفيالحقيقة،يقاؿلغة:بالغفياألمرمبالغةكببلغن ا،إذااجتهدفيهكاستقصػى،كا 

.(7)اغالىفيهأيضن

                                                           
(1/94ينظر:الميداني،الببلغةالعربية)ج(1) 
(1/118عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(8/419)جمادةبمغ،ابفمنظكر،لسافالعرب(3)
(2/450الميداني،الببلغةالعربية)ج(4)
(1/315عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
(1/571)جالمصدرالسابؽ(6)

(2/450الميداني،الببلغةالعربية)جينظر:(7) 
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 : في االصطالحالمبالغة 
اأكامسػػػػتبعدنأفيػػػػدعيالمػػػػتكمـلكصػػػػؼمػػػػاأنػػػػهبمػػػػغفػػػػيالشػػػػدةأكالضػػػػعؼحػػػػدنهػػػػي

ا،لخركجهػػاعػػفمػػنهجالحػػؽكالصػػدؽ.كيػػرل،يػػرلبعػػضالمتشػػدديفرفضػػهامطمقنػػمسػػتحيبلن
ا،فػػيالتعبيػػراتاألدبيػػة،بػػدعكلأفأعػػذبالشػػعرأكذبػػه.أمػػاجمهػػكرالمترخصػػكفقبكلهػػامطمقنػػ

امجرلجارينناجميبلنالعمماءكاألدباءفقدتكسطكافياألمر،فقبمكامفالمبالغةماكافمنهاحسن
االعتداؿالذماليرا الناسمستنكرناكالمستهجننا،أكقائمناعمىالتصكيرالخياليفيسياؽمف
الكػػبلـيسػػمحبػػذلؾ،بشػػرطأفاليكػػكففػػيالمبالغػػةإيهػػاـبػػأفالمػػتكمـيقػػررحقيقػػةكاقعػػةبكػػؿ

معتػػادعناصػػرها،بػػؿيػػدرؾالمتمقػػيأفالكػػبلـمسػػكؽعمػػىسػػبيؿالمبالغػػة،فيأخػػذمنهػػاالمعنػػىال
فػػػيالكثػػػرةمػػػعزيػػػادةمقبكلػػػة،فمػػػفأحسػػػفالمبالغػػػةكأغربهػػػاعنػػػدالحػػػذاؽ:التقصػػػي،كهػػػكبمػػػكغ

فأمػاالغمػكفهػػكالػذمينكػر مػػفينكػرالمبالغػةمػػف.الشػاعرأقصػىمػايمكػػفمػفكصػؼالشػػيء
سائرأنكاعها،كيقعفيهاالختبلؼالماسكا ممابينت،كلػكبطمػتالمبالغػةكمهػاكعيبػتلبطػؿ

فػياألحػكاؿمػفحػاالنالشػاعريػذكر،عرَّفهاقيدامةبفجعفرفقاؿ:"(1)لتشبيهكعيبتاالستعارةا
ذكػر مػامعنػىفػييزيػدحتىيقؼفبلقصد ،الذمالغرضفيذلؾألجزأ عميهاكقؼلكشعر
،فالمبالغةنكعمعدكدمػفمحاسػفهػذاالفػفعنػد(2)"لهقصدفيماأبمغيككفماالحاؿتمؾمف

المبالغػػػةمػػػفمحاسػػػفأنػػػكاعالبػػػديع،كلػػػـيسػػػتطردفػػػيحمبػػػاتسػػػبقهاإالفحػػػكؿهػػػذ فالجمهػػػكر،
.(3)الصناعة،كلكالسىٌمكرتبتهاماكردتفيالقرآفالعظيـكالسنةالنبكية

عمىالكجك ،كتكرارالحرؼلممبالغةكالذبذبةيقكؿاإلماـفيهذامكجزنا:"}فىكيٍبًكبيكا{فكٌبكا
حًَ}كمنهقكلهسبحانه:.(4)كالحثحثة" َٛ رِْضََػ٤ِي

َ
٢ٌَِِٔػَاْْل ََصة :يقػكؿاإلمػاـك،[30َ:ابلٞهؿة]َ{إِّنِ

دليؿعمىثبكتصفاتالفعؿقبؿالمفاعيؿ.)خميفة(:آدـكذٌرٌيته،كالهاءلممبالغةكالتأكيد.كهػذا"
كيقػػكـمقامػػهفػػيمػػاأسػػندإليػػه،كآدـخمػػؼالمبلئكػػةفػػياٌتخػػاذاألرضاسػػـلمػػفيخمػػؼالغيػػر

}بىًصػػيرىةه{الهػػاءلممبالغػػة،مجػػاز :شػػاهدعمػػىنفسػػه،".كيقػػكؿاإلمػػاـفػػيمكضػػعآخػػر:(5)ا"مسػػكنن
فجحدكتناكر" ًٍّٚحَل٤ِ٪ٍّةِسَ}َ:،كيقكؿفيمعػرضتفسػير لآليػةالكريمػة(6)عارؼبمافعؿ،كا  َََك إاِلٍّ
                                                           

(2/55ابفرشيؽالقيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابه)جينظر:(1)
(50قدامةبفجعفر،نقدالشعر)ص(2)
(8-2/7خزانةاألدبكغايةاألربالبفحجةالحمكم)جينظر:(3)
(2/395عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(1/130)جالمصدرالسابؽ(5)
(2/677)جنفسهالمصدر(6)
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ًًَ أم:إالجامعػةلمٌنػاسبالبشػارةكاإلنػذار،كالهػاءفػيكافٌػة:لممبالغػة،[28َ:قهجأ]َ{اََو٩َِؾيًؿابَِن
.(1)كماهيفيالنٌسابةكالعبٌلمةكالٌراكية"

َواْػَذةَرَُمٮَسََٝٮ٫ُ٦َََْقجِْٕنَيَرَُصهاًلَ}الحػؽسػبحانه:أمالفظة)السبعكالسبعيف(فيقػكؿ
ةدَِ٪ة َٞ ؿا]َ{ل٧ِِي ةًَ}[كقكله:155َ: أْل ِْٛؿَلَُ٭٥ََْقهجِْٕنَيََمهؿٍّ ْ٘ ِْٛؿَلَُ٭٥َْإِْنَتَْكَذ ْ٘ ْوَاَلَتَْكَذ

َ
ِْٛؿَلَُ٭٥َْأ ْ٘ اْقَذ

َلَُ٭٥َْ ُ َِٛؿَاللٍّ ْ٘ ََقه٧َةَواٍتََو٬ُهَٮَ}َ:كفيقكلهسػبحانهعػفالسػبع[80َ:اِلٮبح]َ{٨َْ٤َََٚي َٓ ََقهجْ ا٨٬ٍُّ ََٚكٮٍّ
٤ِي٥ٌَ َٔ ٍءَ َََشْ َ}َ:كقكله[29َ:ابلٞؿة]َ{ثُِؾ٢ِّ ٌٓ ََقجْ ُؽ٤ُُ٭٨ٍّ

ْ
َؿاٍتَِق٧َةٍنَيَأ َٞ ََب ِٓ ْٚذَِ٪ةَِػََقجْ

َ
َأ ُٜ ي ّؽِ َ٭ةَالّىِ يَّ

َ
خ

٧َُ٤ْٕٮنََ ٤ٍُّ٭٥ََْي َٕ َإَِِلَانلٍّةِس٣ََ ُٓ رِْص
َ
َأ ّلِ َٕ

َػَؿَيَةبَِكةٍت٣ََ
ُ
ََوأ َُقجُْجاَلٍتَُػَْضٍ ِٓ [46َ:يٮقهٙ]َ{َِٔضةٌ َوََقجْ

َ٪ةََٚهٮَُْٝؾ٥ََْقهجَْ}َ:كقكلػه ْٞ ْؽََػ٤َ َٞ َاَغ٤ِِٚهنيَََو٣َ ِٜ ه٨َِاْْل٤َْه َٔ ََو٦َهة٠َُ٪ٍّهةَ َٜ َؿانِه ََ َ [17َ:ا٧٣ؤ٦٪هٮن]َ{َٓ
رِْضَ:}كقكله

َ
ََق٧َةَواٍتََو٨َ٦َِاْْل َٓ ََقجْ َٜ ِيََػ٤َ َاَّلٍّ ُ َ}كقكلػه:[12َ:ا٣ُالق]َ{اللٍّ َٜ ََػ٤َ َٙ ل٥ََْدََؿْوا٠ََيْ

َ
خ

َجةًٝهة َِ ََقه٧َةَواٍتَ َٓ ََقجْ ُ صػكدمػفلفظػةالٌسػبعيف:فهػييقػكؿاإلمػاـ:"أمػاالمق.[15َ:٩هٮح]َ{اللٍّ
المبالغةدكفالعدد ألٌنهامأخكذةمفالسبعالتػيهػينهايػةكثيػرمػفاألعػدادمنهػا:عػددآيػات
فاتحةالكتاب،كالٌسكرالٌطكاؿ،كالمثاني،كعددالثٌػابتيفمػعرسػكؿاهللصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـيػكـ

قاليـكاألبحركاألٌياـكاأللكافكأعضاءالٌسجكدحنيف،كعددالٌسمكاتكاألرضكاألنجـالٌسٌيارةكاأل
كطبقاتالٌناركلياليعادكسنييكسؼعميهالٌسبلـكالٌسنببلتكالبقراتكأشكاطالٌطكاؼكأشكاط
الٌسػػػػعي،كأركػػػػافالٌصػػػػبلةكهػػػػي:االفتتػػػػاحكالقيػػػػاـكالقػػػػراءةكالٌركػػػػكعكالٌسػػػػجكدكالٌتشػػػػٌهدكالخػػػػركج،

لػػٌذهبكالفٌضػػةكاإلبػػؿكالبقػػركالغػػنـكالخيػػؿكمػػاأخرجػػتاألرض،كأجنػػاسأمػػكاؿالٌزكػػاةكهػػي:ا
كأجنػػػاسالحيػػػػكافكالطٌػػػػائركالقػػػػافزكالماشػػػػيكالٌزاحػػػػؼكالعػػػػائـكالمنسػػػػابكالمخػػػػتمج،كالجهػػػػات

َِ}َ:المستقيمةمعالحيثٌية.كمٌماأخذمػفالٌسػبعلممبالغػةقكلػه ََق٪ةث٢ََِِػَُكّ َٓ ٩ْبََذْخََقجْ
َ
٧َ٠َََس٢ََِظجٍٍّحَخ

ٮَنَذِراَعًَ}،كقكله:[261:ابلٞؿة]َ{ُقجْج٤ٍَُح٦َِةاَُحََظجٍّحٍَ ُٕ ٭ةََقجْ ُٔ ّٝح]َ{َذْر ،كمٌماأخذمف(2)"[32:اْلة
َُقجُْج٤ٍَح٦َِةاَهُحََظجٍّهحٍَ}َ:الٌسبعلممبالغةقكلػه ِ

ََق٪ةث٢ََِِػَُكّ َٓ ٩ْبََذْخََقجْ
َ
،[261:ابلٞهؿة]َ{٧َ٠ََس٢ََِظجٍٍّحَخ

ٮَنَ}كقكلػه: ُٕ ٭ةََقجْ ُٔ ّٝح]َ{ذِراَعًََذْر كقػكؿالٌنبػٌيصػٌمىاهللعميػهكسػٌمـ:الحسػنةبعشػر"،[32:اْلة
.(3)أمثالهاإلىسبعمئة،كسٌميالٌسبعسبعنا ألٌفقٌكتهمضاعفة"

                                                           
(2/484تفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفي(1)

(1/787)جالمصدرالسابؽ(2) 
(1/787المصدرنفسه)ج(3) 

(12/122/7195ينظرالحديث:أحمدبفحنبؿ،المسند)ج
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ةَُذ٠ُِّؿواَ}يقكؿالحؽسبحانه: ةَِم٧ٍّ ًّْ َػْؾ٩َة٦َِيَسةَؼُ٭٥ََْٚجَُكٮاََظ
َ
ِي٨َََٝةلُٮاَإ٩ٍِّة٩َََىةَرىَأ ث٫ََِِو٨َ٦َِاَّلٍّ

َث٧َِةَََك٩ُٮاَيََ ُ ةَءَإَِِلَيَٮِْمَا٣َِْٞية٦َحَِوََقٮَْ َيُجَّجُِبُ٭٥َُاللٍّ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَََوابْلَ َٕ َؿيَْ٪ةَثَحَْ٪ُ٭٥َُا٣ْ ْٗ
َ
ٮنَََٚأ ُٕ َ:ا٧٣ةاؽة]َ{ْىَ٪

وَْ}كقكلػه:َ[14
َ
ةَءَإَِِلَيَٮِْمَا٣َِْٞية٦َحَُُِك٧ٍَّةَأ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَََوابْلَ َٕ يَْ٪ةَثَحَْ٪ُ٭٥َُا٣ْ َٞ ْ٣

َ
ََوخ ُ ٬َةَاللٍّ

َ
أ َٛ َْ

َ
َُٝؽوا٩ََةًراَل٤َِْعؿِْبَأ

ِكؽَِ ْٛ َال٧ُْ َاَلََُيِتَّ ُ رِْضَََٚكةًداََواللٍّ
َ
ْٮَنَِػَاْْل َٕ ٧َهةَيُؿِيهُؽَ:}[كقكلػهسػبحانه64َ:ا٧٣ةاهؽة]َ{ي٨َََويَْك إِنٍّ

ةَءَِػَاْْل٧َْؿََِوال٧َْحَِْسَِ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَََوابْلَ َٕ
َثَحَْ٪ُؾ٥َُا٣ْ َٓ ْنَيُٮِٝ

َ
ةُنَأ َُ يْ ه٨ََِالنٍّ َٔ ََِو ُؽ٥ََْعه٨َْذ٠ِْهؿَِاللٍّ َوَيُىهؽٍّ

نُْذ٦َُ٥ْ٪َْذُ٭ٮنََ
َ
اَلةََِػَ٭٢َْخ ػا[91َ:ا٧٣ةاؽة]َ{الىٍّ ةُءَ}َ:،كقكلػهأيضن ٌَ ْ٘ َؽاَوةََُوابْلَ َٕ َوَبَؽاَثَحَْ٪َ٪ةََوَبحَْ٪ُؾ٥َُا٣ْ

َ َِوَْظَؽهُ َدُْؤ٦ُِ٪ٮاَثِةللٍّ ثًَؽاََظتٍّ
َ
بػالمعنىدكفالمفػظ،[فمػفالمبالغػةجعػؿالتكريػر4َ:ا٧٧٣ذع٪ح]َ{خ

نماحسفإيرادهمامعنافيمعنىكاحدلمتػػأكيدكالمبالغػة ،(1)فإفالبغضاءكالعداكةبمعنىكاحد،كا 
حيثردتكممتاالبغضاءكالعداكةفيسكرةالمائدةثبلثمػراتكمػرةفػيسػكرةالممتحنػة،فيقػكؿ

يفالمقػامريفككسكسػتهبالمشػاجرة،ك)إيقاعهالعداكة(بيفالشػربككسكسػتهبالعربػدة،كبػ"اإلماـ:
{أمرباالنتهاء" ٍنتىهيكفى َكفيقكؿالحؽسػبحانه:}،(2)ك)صٌدهـ(:إلهاؤهـ.}مي رَْق٢ََرَُقٮََلُ

َ
ِيَأ ٬َُٮَاَّلٍّ

َاّلِي٨َُُِك٫ََِِّولَْٮ٠ََؿِهََال٧ُْْْشُِكٮنََ ِ٭َؿهَََُعَ ْْ َِِلُ ِ ّٜ اإلماـ:}ًباٍلهيدل{،يقكؿ[33َ:اِلٮبح]َ{ثِةلُْ٭َؽىََودِي٨َِاْْلَ
ػؽّْ{الفػرعإفشػاءاهلل.كيحتمػؿ)بالهػدل(:الفرقاف،كب ًديػًفاٍلحى )ديػفالحػٌؽ(:اإلسػبلـ،األصؿ،}كى

كقيػػػؿ:همػػػاكاحػػػدكاخػػػتبلؼالٌمفظػػػيفيلمتٌأكيػػػد[،}ًلييٍظًهػػػرى ي{لينصػػػرأهمػػػهعمػػػىأهػػػؿاألديػػػافكٌمهػػػا
.(3)حمداهلل"كليجعمهأبيفكأكضحمفسائراألدياف،كقدكافكذاب

٠ََهْرَةَُاْْلَجِيهِرَالحػؽسػبحانه:}أمافيقكؿ َٟ َضَج ْٔ
َ
ّيُِتََولَْٮَأ ٍُّ ٢َُْٝاَلَيَْكَذٮِيَاْْلَجِيُرََوا٣

٤ُِعههٮنََ ْٛ ٤ٍُّؾهه٥َُْت َٕ بْلَههةِب٣ََ
َ
وِىَاْْل

ُ
َيَههةَأ َ ٮاَاللٍّ ُٞ :{الخبيػػث"}،يقػػكؿاإلمػػاـ:[100َ:ا٧٣ةاههؽة]َ{َٚههةتٍّ

{عمػػػىسػػػبيؿالمبالغػػػة،:الم{الٌطٌيػػػب}الكػػػافركف،ك بىػػػؾى لىٍكأىٍعجى ؤمنػػػكف،ذكػػػرهـلعمػػػكـالخطػػػاب،}كى
َا٣ّجِكةءََِولَْٮََظَؿْوُذ٥َْا،كقكله:}كلذلؾلـيقتضجكابن ِؽلُٮاََبنْيَ ْٕ ْنََت

َ
،كقػاؿ:يمػف[129:ا٣ّجكةء]َ{أ

الطكيؿ[

                                                           
(148ينظر:عميسرحافالقرشي،المبالغةفيالببلغةالعربية،تاريخهاكأصكلها)ص(1)
(1/582يرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفس(2)
(1/762)جالمصدرالسابؽ(3)

(1/587)جالمصدرنفسه(4) 

 أبــــــــــرح قاعـــــــــــًدا اللِ  يمــــــــــينَ  فقمــــــــــتُ 
 

ــــوْ   ــــ ول ــــقطُع ــــديكَ وا رأِس  (4)"وأوصــــالي ي ل
 

 
 

 
 

 
 

 



092 
 

لقددارنقاشحكؿاستعماؿصيغالمبالغةأكصافناكأسػماءهللعػزكجػؿ:فػزعـبعضػهـ
أنهػػامسػػتعممةبجانػػباهللعمػػىسػػبيؿالمجػػاز،إذهػػيمكضػػكعةلممبالغػػة،كالمبالغػػةفيهػػاحػػيف

َ:}فيتفسير اآليػةالكريمػة،يقكؿاإلماـ(1)يكصؼاهللبها ِيَاَلَإََِلَ َاَّلٍّ ُ يِْت٬ََُٮَاللٍّ َ٘ ٬ََُٮَََعل٥َُِا٣ْ إاِلٍّ
َ٭ةَدة٬ََُِٮَالؿٍّْْح٨ََُالؿٍِّظي٥َُ هذافصؿآخرفػيالثٌنػاءعمػىاهلل،كاٌتصػالهابػذكر"[22َ:اْلْش]َ{َوالنٍّ

{اسػـعظػيـمػفأسػماءاهلل المؤمنيفليتجٌددإيمانهـ،فينجػعالػكعظالٌسػابؽفػيقمكبهـ،}اٍلقيػدُّكسي
{مػػفتعػػالى،اشػػتقاقهمػػفالقػػدسكقػػا ػػٍؤًمفي ؿأبػػكعمػػٌيالفسػػكٌم:أصػػمهمػػفالٌسػػريانٌيةقػػديس،}اٍلمي

،كنصػبهبيتػافػيالػٌدنيامػف يمانهالكحػكشفػيالحػـر أسماءاهللتعالىإليمانهالمؤمنيفظممه،كا 
{اسػـمػفاسػماءاهللتعػالىمشػتٌؽ.}اٍلبػاًرئي{الػذمبػرئالٌنسػمةفهػي دخمهكػافآمنػا.ك}اٍلميهىػٍيًمفي

،كاشتقاقهمفالبرء،كهكالفصؿ،فػاهللتعػالىفصػؿبػيفالحػؽكالباطػؿ،كالحسػفكالقػبح،البرٌية
،يػذكراإلمػاـاآليػةالػذم(2)"كالحيكافكالجماد،كقداستكفيناالكبلـفياألسماءفيمفتاحالهػدل

اداللػػػةصػػيغالمبالغػػػة: ْوَىَ}يكػػكفالخطػػػابمتكٌجػػهإلػػػىالمػػؤمنيفخاٌصػػػةمكضػػحن
َ
َأ انلٍّهههةِسَإِنٍّ

َال٧ُْْؤ٦ِ٪نِيََ ََوِىَّ ُ ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاََواللٍّ ََواَّلٍّ ٮهََُو٬ََؾاَانلٍِّبَّ ُٕ َج ي٨ََاتٍّ ِ حيػثيشػير[68َ:آل٧َٔؿان]َ{بِإِثَْؿا٬ِي٥ََلََّلٍّ
٥ََال٧َْْٮَىَ}َ:إلىداللةكممةالنصػيرفػيقكلػهسػبحانه ْٕ ِ ََمْٮاَلُؽ٩َ٥ْ َ َاللٍّ نٍّ

َ
٧َُ٤ٮاَأ ْٔ ْٕه٥َََِإَوْنَدََٮ٣ٍّْٮاََٚة ِ َو٩

ًَُ ا:َ[40َ:اْل٩ٛةل]َ{انلٍِّى ًَُ}كقكلهأيضن ٥ََانلٍِّىه ْٕ ِ ٥ََال٧َْْٮَىََو٩ ْٕ ٬ََُِٮََمْٮاَلُؽ٥ََْٚ٪ِ َ{َواْعَذِى٧ُٮاَثِةللٍّ
.(3)ك)الٌنصير(:الٌناصر،عمىطريؽالمبالغة،كالٌشهيدكالقعيد""فيقكؿ:[78َ:اْلش]

 أقسام المبالغة:
ؼالمتكٌمـكبلمهعٌمايطابؽالمألكؼكيكٌجههإلىمااليطابقهشرط"أفيصرالمبالغة::أواًل 

 كعادة"كقكًؿالفرزدؽ:اعقبلنأفيككفكقكعمايقكلهممكنن

                                                           
(2/456الميداني،الببلغةالعربية)جينظر:(1)
(2/631عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

.مفتاحالهدلكهذ إشارةمفاإلماـلكتابه)المفتاحفيالصرؼ(بكصفهالكتاب
(1/223عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)

 ُيغِضــــــي حيــــــاًء وُيغضــــــى فــــــي ميابتــــــو        
 

ــــــــــــــُم إالأ حــــــــــــــيَن يبتســــــــــــــمُ   ــــــــــــــال يكمأ  ف
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بالمبالغػػةأكاإلفػػراطفػػيالٌصػػفة،كيتػػرادؼهػػذاالمعنػػىمػػعمػػايسػػٌمىفػػيبعػػضكتػػبالببلغػػة
،أمػػػاكعػػػادةالعػػػادة،كالغمػػػٌكالمرفػػػكضعقػػػبلنيقابمػػػهفػػػيذلػػػؾاإلغػػػراؽالػػػذميعػػػٌدمقبػػػكالعقػػػبلن

،كالعادةكلـيكفأحداألنكاع .(1)المردكدماليسممكنناالعقبلن
٤ََجْخََِٚبًحَ}يقكؿالحؽسبحانه: َٗ ةثِؿِي٨َََؽ٨ْ٦َِ٥ََِْٚبٍح٤ََِٝي٤ٍَحَ َالىٍّ َٓ ٦ََ ُ ََِواللٍّ ًَةًَبِإِذِْنَاللٍّ َ{٠َسِ

فكانػػتسػػؤاالعػػفكثػػرة[249َ:ابلٞههؿة] ًمػػٍفًفئىػػةو{مػػاأكثػػرمػػففئػػة،كا  ـٍ ػػ ،يكضػػحاإلمػػاـ:}كى
الشيءكقٌمتهإذانصبمابعد ،فإٌنػهيعٌبػربػهعػفالكثػرةعنػدالمبالغػةإذاجػٌرمػابعػد ،ككػذلؾ

منه")كأٌيف(إالأٌف)كـ( أعـٌ
ِيه٨ََ}،كفيقكلهسبحانه:(2) َاَّلٍّ َٓ ٦ََه َٟ ِ و٣َه

ُ
ََوالؿٍُّقٮَلََٚأ َ َاللٍّ ِٓ ُِ َو٨ْ٦ََيُ
ة ًٞ ََرػِي َٟ ِ و٣َه

ُ
ةِْلنَِيَوََظُك٨ََأ َ٭َؽاءََِوالىٍّ يٞنَِيََوالنَّ ّؽِ يْ٭٨َ٦َِ٥َِْانلٍّبِّينَِيََوالّىِ

َ٤ َٔ َ ُ ٥ََاللٍّ َٕ نْ
َ
َ[69َ:ا٣جكةء]َ{خ

ٍفييطً"ؿاإلماـ:يٞٮ مى ًعاهللى{نزلتفيثكبافمكلىرسكؿاهللصٌمىاهللعميهكسٌمـ،ككػافشػديد}كى
الحٌبلرسكؿاهلل،قميؿالٌصبرعنه،فقاؿ:يارسكؿاهللإٌنيأخاؼأفالألقػاؾفػياآلخػرةفإٌنػؾ
ترفػػعإلػػىالٌرفيػػؽاألعمػػى،كعػػفمقاتػػؿ:نزلػػتفػػيعبػػداهللبػػفزيػػداألنصػػارٌمصػػاحباألذاف،

فػػيجماعػػةمػػفالٌصػػحابة.كهػػيعمػػىالعمػػكـفػػيالظػػاهر،)الٌصػػٌديؽ(:فٌعيػػؿمػػفكقيػػؿ:نزلػػت
الٌصدؽ،كهيألقصىغايةالمبالغةفيالكصؼبالٌصدؽأكالٌتصديؽ،كالٌصٌديؽالمجمػععميػه

{)المطٌمقػػػة(:مػػػفالٌتطميػػػؽدكفاإلطػػػبلؽ،لممبالغػػػةفػػػي"،يقػػػكؿاإلمػػػاـ:(3)أبػػػكبكػػػر" }كىاٍلميطىمَّقػػػاتي
ألٌفطبلقهػػػػػػايتأٌبػػػػػدكيكجػػػػػػبحرمػػػػػة،بخػػػػػػبلؼاإلطػػػػػبلؽالمسػػػػػػتعمؿفػػػػػياإلرسػػػػػػاؿ،الكصػػػػػؼ 

ة،َالحػػؽسػػبحانه:}كفػػيقػػكؿ.(4)ك)التٌػػرٌبص(بالشػػيء:ترقٌػػبنػػزكؿالحادثػػة" ًّٛ ٍّٚةِتََوهه ههة َوالىٍّ
َإِلََ٭ُؾ٥َْلََٮاِظهؽٌَ اِصَؿاِتَزَْصًؿا،ََٚةِلٍّةِِلَةِتَذ٠ًِْؿا،َإِنٍّ ٍـّ اإلمػاـأف:،يبػيف[4َ-1ََ:الىهةٚةت]َ{َٚةل

"لمعربطريقةفيالقسـباألشياءالكريمةعندهـ،العزيزةعمػيهـمػفغيػرضػركرة،يريػدكفبػذلؾ
تأكيدأخبارهـ،كأفيبمغكبلمهـمفالمخاطبيفكٌؿمبمغ،فأقسـاهلللتأكيداألمركتفخيمهبأنفس

لػىأٌنهػاالمبلئكػة،فػإفصاٌفات،كأنفسزاجرات،كأنفستالياتمفخمقه،فذهبأكثرالمفٌسػريفإ
)تػػػا(لممبالغػػػة،كمػػػافػػػيعبٌلمػػػةكنٌسػػػابة،كالٌصػػػاٌفاتمػػػفالمبلئكػػػةهػػػـالػػػذيففػػػيكػػػافكػػػذلؾفػػػال
.(5)صفكؼالٌصبلة"

                                                           
(1/173حامدعكني،المنهاجالكاضحلمببلغة)جينظر:(1)
(1/346)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(2)

(1/503)جالمصدرالسابؽ(3) 
(1/324)جنفسهالمصدر(4) 
(2/509)جنفسهالمصدر(5) 
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َوجَْ٪ة٥ْ٬َُسبحانه:}هقكلأمافي
َ
ْنَلَْٮَنََنةُءَأ

َ
٤٬َِْ٭ةَأ

َ
ِؽَأ ْٕ رَْض٨ْ٦َََِب

َ
ِي٨ََيَؿِزُٮَنَاْْل َول٥َََْيْ٭ِؽَلَِّلٍّ

َ
أ

ٮنََ ُٕ ٤َُُٝهٮبِِ٭٥ََْػُ٭ه٥َْاَلَيَْكه٧َ َََعَ ُٓ َج ُْ هؿا ]َ{ثُِؾ٩ُٮبِِ٭٥ََْوَن لؤللفػاظعنػداإلمػاـمعػافك[100َ:أْل
يحكمهاالنظـكمناسبتهالبلستخداـفيالسياؽفتككففيمكقعها فيبيفاإلماـفيتفسػير قكلػه

{"هػػـالمكجػكدكفكقػت اأٍلىٍرضى يىًرثيػكفى نىٍطبىعي{كػبلـمسػػتأنؼ،سػبحانه:}ًلمَّػًذيفى اإلنكػػاركاإلنػذار،}كى
{،كقكله ـٍ ٍبناهي ِي٨ََ:}كقيؿ:معطكؼعمىقكله:}أىصى َص٤ُُ٭٥ََْػَ٪َؾُرَاَّلٍّ

َ
َإَِِلِْ٭٥َْأ ِِضَ ُٞ }ال،[11:يٮنف]َ{٣َ

ٌنمػاقػػاؿ:اليسػػمعكف،كلػـيقػػؿ:اليفقهػكف،لممبالغػػةفػػي {الٌشػػيءالٌنػافعإفشػػاءاهلل،كا  يىٍسػمىعيكفى
ػػا:"ك(1)الٌنفػػي" الٌسػػماءنجػػكـبػػهالمػػراد:الممػػؾ،كقيػػؿمػػفمبالغػػةصػػيغة(:الممكػػكت)،كيػػذكرأيضن

َولَهه٥َْ:}تعػػالىاهللقػػاؿكالبحػػار،كالجبػػاؿكاألرض
َ
ههُؿواَأ ُْ هه٧ةواتَََِم١َُ٤ههٮتََِِػَََي٪ْ رِْضََالكٍّ

َ
َ{َواْْل

ؿا ] .(2)"[185:أْل

الشػيءبػالممكفالقريػبكقكعػهعػادة.تقػررفػينػكعالمبالغػةأنهػاإفػراطكصػؼ:اإلغـراقثانًيـا:
كهذاالنكع،أعنياإلغػراؽ،فػكؽالمبالغػة،كلكنػهدكفالغمػك،كهػكفػياالصػطبلحإفػراطكصػؼ
الشيءبالممكفالبعيدكقكعهعادة،كقؿمففرؽبينهما،كغالبالناسعندهـالمبالغةكاإلغراؽ

حاسػػػفإالإذااقتػػػرفبمػػػايقربػػػهإلػػػىاؽكالغمػػػكاليعػػػدمػػػفالمكالغمػػػكنػػػكعكاحػػػد،ككػػػؿمػػػفاإلغػػػر
.(3)القبكؿ،كقد،لبلحتماؿ،كلكال،لبلمتناع،ككاد،لممقاربة،كماأشبهذلؾمفأنكاعالتقريب

إفػراطكصػؼالشػيءبػالممكفالقريػبكقكعػهعػادة،كتقػررأفاإلغػراؽفكقهػاالغمك:الغموّ ثالثا:
فيالرتبة،كهكفياالصطبلحإفراطكصؼالشيءبالممكفالبعيدكقكعهعادة.كالغمك،فكقهما
كعػادةكهػكينقسػػـإلػىقسػميف:مقبػػكؿ، فإنػهاإلفػراطفػيكصػػؼالشػيءبالمسػتحيؿكقكعػػهعقػبلن

بدأفيقربهالناظـإلىالقبكؿبأداةالتقريب،المهـإالأفيككفالغمككغيرمقبكؿ.فالمقبكؿال
فبلغمك.-صمىاهللعميهكسمـ-فيمديحالنبي

يذكراإلماـمااقترفبأدكاتتقٌربهإلىالكاقعنحك:لك،كاد،لكال،قدكغيرذلؾ،كقكله
ثَْىةر٥٬ََُْ}َ:سػبحانه

َ
َخ ُٙ َُ ُقَََيْ ةَءَلَُ٭٥ََْمَنْٮاَػِي٫ََِيََؾةُدَا٣ََْبْ ًَ

َ
داللػةفيقػكؿ:"،[20َ:ابلٞؿة]َ{ُُك٧ٍَّةَأ

يكادكعبلقتهابالمبالغة:"}يىكادي{فعؿليسلهمصدركالاسـ،كاديكادإذاأكهـأفيفعػؿكلٌمػا،
٧ةواُتَ}َ:قػاؿاهللتعػالى ـػؿ ]َ{َوالَيَؾةُدَيُبنِيَُ}.[90:مؿي٥]َ{دَؾةُدَالكٍّ اََو٦ةََكُدو}،[52:ال

٤ُٮنََ َٕ ْٛ فعػؿ.كقيػؿ:يكػاد[40:انلٮر]َ{ل٥ََْيََؾْؽَيَؿا٬ة}َ،[71:ابلٞؿة]َ{َي ـٌ إذاأكهػـأفاليفعػؿثػ

                                                           
(1/683)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(1) 
(1/615)جالسابؽالمصدر(2)
(2/12ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)جينظر:(3)
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} ـٍ أىٍبصػػػارىهي يقػػرب،إالأٌنػػػهيسػػتعمؿبغيػػػرحػػػرؼ)أف(بخػػبلؼلفػػػظالمقاربػػػةكالمػػداناة،}يىٍخطىػػػؼي
{43:رانلهٮ]َ{يَؾهةُدََقه٪ةَثَْؿِٝه٫َِ}يستمبكيختمسأبصارالمنافقيف،نظيػر : ـٍ [،}كيمَّمػاأىضػاءىلىهيػ

)كمما(ظرؼزمافماضفيمحٌؿالنصػب،كعمٌػةالظػرؼإضػمار)فػي(فػيالمعنػىدكفالمفػظ
كاالسـبنزعالخافض،كهكمبهـيحتاجإلىالصمة،كصمته)أضاء(كالعامؿفيػه}مىشىػٍكا{مضػكا

قاميكا{أم:صارذاظممةفيالضكء، ـٍ مىٍيًه عى ـى ذاأىٍظمى ،كقكلؾ:ليؿمظمـ،كبيػتمظمػـ،كقكلػه}كىاً 
٧ِ٤ةًَ}"تعػالى: ْْ ٕة٨َ٦ًََِال٤ٍّي٦َُ٢ِْ َُ ٧ُِ٤هٮنََ}،كقكلػه:[27:يٮنف]َ{ِٝ ْْ ،أم:[37:يهف]َ{َٚإِذا٦َُ٥ْ٬َُ

لىػػٍكشػػاءىاهللي{معنػػى يخمصػػكففػػيالظممػػة،إٌنمػػاقػػاؿ:)عمػػيهـ( ألٌفكبػػاؿالظممػػةراجػػعإليهـ.}كى
.(1)الماضيكالمستقبؿ")لك(كمعنىالشرط،كهكيككففي

 :مسميات أخرى لممبالغة
 اإليغال:

اإليغاؿضربمػفالمبالغػة،إاٌلأنػهفػيالقػكافيخاصػةاليعػدكها،كاإليغػاؿمشػتؽمػف
اإلبعاد،يقاؿ:أكغػؿفػياألرضإذاأبعػدفيهػا.كقيػؿإنػهسػرعةالػدخكؿفػيالشػيءيقػاؿ:أكغػؿ
فياألمرإذادخؿفيهبسرعة.فعمىالقػكؿاألكؿكػأفالشػاعرقػدأبعػدفػيالمبالغػةكذهػبفيهػا

اب،كعمىالقكؿالثانيكأنػهأسػرعالػدخكؿفػيالمبالغػةبمبادرتػهالقافيػة،كاإليغػاؿالػذمكؿالذه
.(2)هكضربمفالمبالغةمقصكرعمىالقكافي

 :االستحالة

هنػػاؾاخػػتبلؼكالمصػػطمحالبػػديؿلبلسػػتحالةهػػكاإلحالػػة،كهػػكالجمػػعبػػيفالمتضػػاٌديف،
مكجػػػػكدفػػػػيالكاقػػػػعكلكػػػػفيمكػػػػفتخيمػػػػهبينمػػػػاتعتبػػػػربػػػػيفاالمتنػػػػاعكاالسػػػػتحالة،االمتنػػػػاعغيػػػػر

االستحالةمفعيكبالمعانيعنػدالببلغيػيفالقػدماءكلكٌنهػاالتعتبػركػذلؾعنػدالشػعراءكالنقٌػاد
ُلَ}َ:فيقكؿالحػؽسػبحانهيكضحاإلماـاالستحالةالمعاصريف. وٍّ

َ
٩َهةَأ

َ
ََٚد ٢َُْٝإِْنَََكَنَل٤ِهؿٍّْْح٨َََِوَلٌ

ةثِِؽي٨َ،َ َٕ ٮنََا٣ْ ُٛ ةَيَِى َٕؿِْشََع٧ٍّ َا٣ْ رِْضََرّبِ
َ
٧َةَواِتََواْْل َالكٍّ ـػؿ ]َ{ُقجَْعةَنََرّبِ كقيؿ:"[82َ-81َ:ال

التٌقدير:لككافيجكزأفيككفلمرحمفكلػد،لكنػتأكؿعابػدلػذلؾالكلػد،كقػدذكرنػاقضػيةلفػظ
ْنَنََ}أك،كلككافهذاتقديراآليةفهيقريبةمػفقكلػه:

َ
َرْد٩ةَأ

َ
٩ّهةلَْٮَأ َهْؾ٩ةه٦َُِه٨ََْلُ َ{ذٍِّؼَؾَلَْ٭هٮاًَالَّتٍّ

                                                           
(1/117عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(112عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)صينظر:(2)
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٦َةَيَنةءَُ[،}17:اْل٩بيةء] ُٜ َُ َِم٧ّةَََي٤ُْ ْنََيذٍِّؼَؾََوَلاًَالْو
َ
راَدَالُلَأ

َ
ٌنمػايكػكف4:الـمهؿ]َ{لَْٮَأ [،كا 

.(1)مثؿهذاالكبلـلمتٌنبيهعمىغايةاالستحالة"
 االقتصاد:

َا١ِْ٣َذةُبَاَلََريَْتَػِي٬َُِ٫ًؽىَل٧ُْ٤ِذٍِّٞنَي،َ}االعتداؿفػيالكصػؼبقكلػهسػبحانه: َٟ ِ ال٥،ََذل
َ
ُ
ِي٨ََيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَث٧َِةَخ ٮَن،ََواَّلٍّ ُٞ ةََرزَْؼَ٪ة٥ْ٬َُُي٪ِْٛ اَلةَََوِم٧ٍّ يِْتََوُيِٞي٧ُٮَنَالىٍّ َ٘ ِي٨ََيُْؤ٦ُِ٪ٮَنَثِة٣ْ ََو٦َةَاَّلٍّ َٟ ٩ْـَِلَإَِِلْ

ََوبِةْْلِػَؿة٥ْ٬ََُِيَُ َٟ ِ ٩ْـَِل٨ْ٦َََِؼج٤ْ
ُ
٤ُِعٮنََخ ْٛ ٥ُ٬ََُال٧ُْ َٟ ِ و٣َه

ُ
٬ًَُؽى٨ْ٦َََِرّبِِ٭٥ََْوأ َََعَ َٟ ِ و٣َه

ُ
َ:ابلٞؿة]َ{ٮِٝ٪ُٮَن،َأ

اقضػػيةاالعتػػداؿفػػيالكصػػؼكتفسػػير [5َ-1َ ،يقػػكؿاإلمػػاـفػػيتفسػػير اآليػػةالكريمػػةمكضػػحن
ًباٍلغىٍيػػًب{يقػػٌركفكيصػٌدقكف"رآفكبالحػػديثالشػػريؼ:قالقػرآفبػػال ييٍؤًمنيػػكفى بػػاهللتعػػالىبظهػػر}الَّػًذيفى

يْتَِ}الغيبقبؿالمشاهدةكاإللجاءلقكله: َ٘ َالؿٍّْْح٨ََثِة٣ْ كقيؿ:الغيبماجاء[.33:ق]َ{٨ْ٦َََػَِشَ
 ييًقيميػكفى بهالنبٌيمفأخبارمالـيشاهد،كنقػيضاإليمػاف:اإلنكػار،كنقػيضالغيػب:الشػهادة،}كى

الػٌدعاء.كفػيالٌشػرع:اسػـلعبػادةمعركفػة،تشػتمؿالصَّبلةى{إذالـيعٌطمكهػا،كالٌصػبلةفػيالمغػة:
{"يتصػػػٌدقكف"، {أعطينػػػاهـ،}ييٍنًفقيكفى ـٍ ٍقنػػػاهي زى ًمٌمػػػارى عمػػػىأفعػػػاؿكأركػػػافعهػػػكدة،مقترنػػػةبشػػػرائط}كى
:{يعنػي ًإلىٍيػؾى ًبمػاأيٍنػًزؿى ييٍؤًمنيػكفى كالمرادبػهالٌزكػاةعػفابػفعٌبػاس،كقيػؿ:جميػعمػايحمد،}كىالَّػًذيفى

٨َِالَْ٭ٮى}كالٌسٌنة،لقكله:القرآف َٔ َ ُٜ ُِ َ{َو٦ةَآدةُؽ٥َُالؿٍُّقهٮُلََُٚؼهُؾوهَُ[،كقكله:}3:انلض٥]َ{َو٦ةََي٪ْ
{ماأتى7:اْلْش] ًمٍفقىٍبًمؾى ماأيٍنًزؿى [،كقكلهصٌمىاهللعميهكسٌمـ:"أكتيتالقرآفكمثمهمٌرتيف،}كى

بًػػػػاآٍلًخرىًة{أم:الحيػػػػاةاآلخػػػػر {يسػػػػتيقنكف،كضػػػػٌداإليقػػػػافبػػػػهالٌنبيػػػػكفمػػػػفقبػػػػؿ،}كى ييكًقنيػػػػكفى ـٍ ة.}هي
{يالمفمحػػػكف[ ػػػكفى ٍفًمحي اٍلمي ـي هيػػػ .{،}كىأيكلئًػػػؾى ـٍ بًّْهػػػ ًمػػػٍفرى مػػػىهيػػػدلن {أهػػػؿهػػػذ الصػػػفة}عى الٌشػػػؾ.}أيكلًئؾى
النػػػاجكفالسػػػعداءالبػػػاقكففػػػيالجٌنػػػة،قػػػاؿابػػػفعٌبػػػاسرضػػػياهللعنهمػػػا:هػػػـالػػػذيفكجػػػدكامػػػا

منههربكا.كقيؿ:المفمح:الظافرببغيتهالمنجحبطمبته.كقيػؿ:كػٌؿمػفطمبكا،كنجكامفشٌرما
.(2)أصابخيرافهكمفمح"

 تباين اآلراء حول المبالغة:
يػػرلالػػبعضرفضػػهامطمقنػػا،لخركجهػػاعػػفمػػنهجالحػػؽكالصػػدؽ،كيػػرلالػػبعضقبكلهػػا

هػػكرالعممػػاءكاألدبػػاءفقػػدمطمقنػا،فػػيالتعبيػػراتاألدبيػػة،بػػدعكلأفأعػػذبالشػعرأكذبػػه،أمػػاجم
جارينػامجػرلاالعتػداؿالػذمال تكسطكافياألمر،فقبمكامفالمبالغةماكػافمنهػاحسػنناجمػيبلن

                                                           
(2/559عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
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ػػػاعمػػػىالتصػػػكيرالخيػػػالييػػػرا النػػػاسمسػػػتنكرناكالمسػػػتهجننا ،أكقائمن
،كانقسػػػمكاإلػػػىفػػػريقيف:(1)

يحبذهاكيدعكإليهامكافقنامرغبنافيها،كيرلأففحػكؿاألدبػاءمػفشػعراءككتَّػابالفريق األول:
.هـالذيفيتعاطكنهاكيتسابقكففيمضمارها

يقؼمكقفنامضادنالؤلكؿكيرلأنهػاًسػمةهتػدلؿعمػىعجػزمػفيمجػأإليهػا،كأنػهالفريق الثاني:و 
تػػػػهعػػػػفاختػػػػراعالمبتكػػػػرالجديػػػػدمػػػػفالمعػػػػانيمػػػػالجػػػػأكالذىإليهػػػػا يقػػػػكؿالحػػػػؽ.لػػػػكالقصػػػػكرهمَّ

َذ٠ٌِْؿََوُٝهْؿآٌن٦َُجِهنيٌَ:}سػبحانه َإِْن٬ََُٮَإاِلٍّ َؿََو٦َةَيَجَْجِغَََلُ ْٕ ٧ٍّْ٤َ٪ةهَُالّنِ َٔ [،كمػفاآليػة69َ:يهف]َ{َو٦َةَ
-الكريمػػةنتبػػيفالحجػػةالتػػياعتمػػدعميهػػاالفريػػؽالثػػاني ألفمػػفاألسػػبابالتػػيجعمػػتالنبػػي

عمىالكذبمنزَّهاعفالشّْ–صمىاهللعميهكسمـ ثنػاءعمػرفػيهػذاكيػذكر.عرأفهذايقـك
الرجػػؿبمػػافيػػه،عمػػىزهيػػرابػػفأبػػيسػػممىبأنػػهكػػافيمػػدح–رضػػياهللعنػػه–بػػفالخطػػاب

عنػػهلمػػاكػػافمرشػػحان-عميػػهالصػػبلةكالسػػبلـ-كألجػػؿكػػكفالشػػعرمقػػرالكػػذب،نػػز اهللنبيػػه
ػػايىٍنبىًغػػيلىػػهي{، مى كى مٍَّمنىػػا يالشّْػػٍعرى ػػاعى مى لصػػدؽالمقػػاؿ،ككاسػػطةبػػيفاهللكبػػيفالعبػػاد،فقػػاؿتعػػالى:}كى

الحارث:"يامعشرقريش،كاهلللقدنػزؿإلػيكـيذكراإلماـماقالهالنضربف.(2)فنفىابتغاء له
أمرماتقدركفقدر ،كافمحمدفيناحتىبمغماتركف،كالأحدأرضىفينامنه،فمٌماجاءكـما
جاءكـبه،قمتـ:شاعر،كاهللماالذمجاءكـبشعر،لقدرأيناالشعركعرفنا ،فماهػكقػريضكال

قمػتـ:كػاهف،فػكاهللمػارجز،كقمتـ:سحر،كقػدرأينػاكسػمعناا ـٌ لسػحر،فػكاهللمػاهػكبسػحر،ثػ
هكبكهانة،كالسجاعة،كقمتـ:مجنكف،كقدرأيناالمجانيفكعرفناأصػناؼالجنػكف،فػانظركافػي

.(3)أمركـ"
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 : تأكيد المدح بما يشبو الذمالسابعالمبحث 

  واالصطالح: المغةفي  تأكيد المدح بما يشبو الذم 
الػذـيشػبهبمػاالمػدحتأكيػد:المسػماةكهػيضػدهاتقريػريشػبهبمػاالفكػرةالمقصكدتأكيد

ا،يتضمفبكبلـالمتكمـيأتيبأفكعكسه صػفة،نفػيأكحػدث،أكصػفةإثبػاتأكذمنا،أكمدحن
بمايأتيبهفإذاالسابؽكبلمهعمىاستدراؾأكباستثناءيشعربمايبدأ بكبلـكيتبعهحدث،أك

مػف"الػذبيانيكقػكؿالػنفسفيحركةلهالكبلـفيبديعفف،فهذا(1)السابؽكبلمهتأكيديتضمف
":الطكيؿ

كفػيالفػف،هػذاعممػاءجمهػرةمصػطمحهػكظػؿالذـيشبهبماالمدحتأكيدمصطمحإف
هػذاداللػةمػفييفهػـكالػذمكغيػرهـ،(التمخػيص)كشػراحكالخطيبالمعتزكالسكاكيابفمقدمتهـ

فػيتػردلػـكلػكالػذـ،يشبهمامعرضفيتأتيتأكيدهاالمرادالمدحصكرةأفالشائعالمصطمح
هك ألنهعمدةنيعدالذمالبيتالمشهكرفينظرنامافإذاالباب،هذامفلخرجتالصكرةهذ 
أم:إفكػاففمػكؿالسػيؼمػفقػراعالكتائػبمػفقبيػؿالبابمفالبديع،هذافيالقكؿىفتحالذم

شػيئن امػػفالعيػبعمػىتقػديرأففمػػكؿالسػيؼمنػه،كذلػؾمحػػاؿ فهػكفػيالمعنػػىالعيػب،فأثبػتى
تعميػػػؽبالمحػػػاؿ كقػػػكلهـ:"حتػػػىيبػػػيٌضالقػػػار" فالتأكيػػػدفيػػػهمػػػفكجهػػػيف:أحػػػدهماأنػػػهكػػػدعكل

،فػػإذانطػػؽالمػػتكمـبػػػ"إال"أكالثػػانيأفاألصػػؿفػػياالسػػتثناءأفيكػػكفمتصػػبلنالشػػيءببينػػة،ك
نحكهاتكهـالسامعقبؿأفينطؽبمابعدهاأفمايأتيبعدهاميخرىجمماقبمها،فيككفشيءمف

.(3)اصفةالذـثابتن

 :الذم يشبو بما المدح تأكيدأساليب 
بتقػػػديًردخكًلهػػػافيػػػًه،األســـموَب األوَل: منفيػػػةوعػػػفالشػػػيًءصػػػفةىمػػػدحو أٍفيسػػػتثنىىمػػػفصػػػفًةذـ 

الشَّاًعًر:

                                                           
(2/392ينظر:الميداني،الببلغةالعربية)ج(1)

(157ابفالمعتز،البديعفيالبديعالبفالمعتز)صينظر:(2) 
الببلغة)جينظر:(3) (4/622الصعيدم،بغيةاإليضاحلتمخيصالمفتاحفيعمـك

ــــــــبَ  َواَلْ  ــــــــييمْ  عي ــــــــرَ  ف  ســــــــيوَفُيمْ  أنأ  غي
 

 (2)الكتائــــــــبِ  قــــــــراعِ  ِمــــــــنْ  فمــــــــولٌ  ِبيــــــــنأ  
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عيػػب(،بػػه)لػػيسقػػاؿمػػاعنػػدالممػػدكحعػػفعيػػبكػػؿٌنفػػىبػػأفمدحػػهالركمػػيابػػفبػػدأ
كؿمفالممدكحتبرئةعفتراجعأنهالسامعفأكهـ،(سكل)االستثناءبمفظالمدحهذاأتبعكلكنه
بعػدأكردحيفسامعهخدعالركميابفأفغير.ذكر فكجباكتشفهبعيبسيكاشفهكأٌنهعيب،

كؿمفمبٌرأفهكشبهه"عمىالعيفتقع"ال:قاؿحيفكيؤكد األكؿ،المدحيفكؽامدحناالستثناء
ْ٘ههًٮاََواَلَ}:سػبحانهكأمػػاقكلػه.(2)كمالػهفػيلػهشػبيهاالعػيفتػرلكلػفعيػب، ٮَنَػِيَ٭ههة٣ََ ُٕ اَلَيَْكه٧َ

َؼِياًلََقاَل٦ًةََقاَل٦ًة  ِي٧ًة،َإاِلٍّ
ْ
فاالستثناءفيقكلهسبحانه:أيبيفاإلماـف[26َ-25َ:الٮإٝح]َ{دَأ
الٌسػػبلـفػػيدارالٌسػػبلـمػػفجػػنسالمغػػك }ًإاٌلسىػػبلمان{قيػػؿ:اسػػتثناءمنقطػػعكقيػػؿ:مٌتصػػؿ ألٌف"

ألٌنهكبلـغيرمحتاجإليهبخبلؼالحمػدكالتسػبيحالمػذيفهمػامػفأهػؿاإليمػافبمنزلػةالتنفػيس
ََقاَل٦ًة}:سبحانهكأماقكله،،فيحتمؿالكجهيف.(3)مفالحيكاف" ًٮاَإاِلٍّ ْ٘ ٮَنَػِيَ٭ة٣ََ ُٕ َ:مؿي٥]َ{اَلَيَْك٧َ

 ألفمعنػػىاكهػػكأفيكػػكفاالسػػتثناءمػػفأصػػمهمتصػػبلنكجهػػاثالثنػػ[،فيحتممهمػػا،كيحتمػػؿ62
السػػبلـهػػكالػػدعاءبالسػػبلمة،كأهػػؿالجنػػةعػػفالػػدعاءبالسػػبلمةأغنيػػاء فكػػافظػػاهر مػػفقبيػػؿ

.(4)المغككفضكؿالكبلـ،لكالمافيهمففائدةاإلكراـ
بعدهااألسموَب الثاِني: ،كيأتيى لمشيًءصفةىمدحو أخػرلأٍفييثبتى تميهػاصػفةيمػدحو بػأداًةاسػتثناءو

النبػيَّصػمى"كقكًؿرسكًؿاهلًلصمىاهللعميػهكسػمـ: العىػرىًببيػدىأنَّػيًمػٍفقػريش"فػإفَّ كأنىػاأفصػحي
العىرىًب،كلكنَّهصمىاهللعميهكسػمـ أنَّهأفصحي نىفسىهيبصفةوممدكحةو،كًهيى اهللعميهكسمـكىصىؼى

محبكبػػةو،كلكػػٍفأىتىػػىبعػػدىهىابػػأىدا بعػػدىهىاصػػفةنغيػػرى أنَّػػهسػػيذكيري السَّػػامعي،كظػػفَّ ،فػػديًهشى ًةاسػػتثناءو
 أىنَّػهًمػٍفقػريش،كقػريشي دىصفةنممدكحةنبىعدىأىداًةاالستثناًء،كًهػيى كىجى مىاهدأىٍتنفسيهيًحيفى سيٍرعىافى

تككيػدنالممػدًحاألكَّؿ ذلػؾى العرًبغيرمنػازىعيف.فكػافى سػماعىهًفػيأىفصحي النػاسي أىلػؼى ًفػيأيسػمكبو
ْـّ .(5)الذَّ

                                                           
الببلغة)جالصينظر:(1) (4/622عيدم،بغيةاإليضاحلتمخيصالمفتاحفيعمـك
الببلغة)البديعكالبيافكالمعاني()صينظر:(2) (94محمدأحمدقاسـ،محييالديفديب،عمـك

(2/277عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3) 
الببلغة)جالصعيدم،بغيةاإليضاحلتمخيصاينظر:(4) (4/623لمفتاحفيعمـك

،الببلغةالكاضحة)ص(5)  (292عميالجاـر

ــــــــــُو        لــــــــــيَس بــــــــــو عيــــــــــٌب ِســــــــــَوى َأنأ
 

 (1)ال َتَقــــــــــُع الَعــــــــــْيُن عمــــــــــى ِشـــــــــــْبِيوِ  
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َإ٫ٍُّ٩َََِكَنََ}يقكؿالحؽسبحانه: َٙ ٦ََةََْٝؽََق٤َ َواَلََت٪١ُِْعٮا٦ََة٩َََؾَطَآثَةؤُُؽ٨َ٦َِ٥َْا٣ّجَِكةءَِإاِلٍّ
ًذةَوََقةَءََقبِياًلَ ْٞ }ًإاٌلماقىٍد"ذكراإلماـأربعةأقكاؿفيقكلهسبحانه:ي[22َ:ا٣جكةء]َ{َٚةِظَنًحََو٦َ

{تحػػػريـمكطػػػكءةاألب ـٍ آبػػػاؤيكي ػػػحى ػػػكامػػػانىكى {فػػػيمعػػػرضتفسػػػير اآليػػػةالكريمػػػة:}كىالتىٍنًكحي ػػػمىؼى سى
{أربعػػةأقػػكاؿ:اسػػتثناء ػػمىؼى كمنككحتػػه،عػػفابػػفعٌبػػاسكعكرمػػةكقتػػادة،كفػػيقكلػػه:}ًإاٌلمػػاقىػػٍدسى

،كأٌنه قيؿ:أنتـمنهٌيكفعػفنكػاحهٌف،كذلػؾمػكهـلمماضػيكالحػاؿكالمسػتقبؿ،فاسػتثنىمٌتصبلن
كالثػػاني:أٌفالٌنهػػػيمقصػػػكرعمػػىابتػػػداءالعقػػددكفاسػػػتبقائه،كهػػػذاال،مػػاسػػػمؼإلزالػػةاإليهػػػاـ

يصػػٌح ألٌفالٌشػػرعلػػـيػػردبجػػكازاسػػتبقاءنكػػاحمحٌرمػػةعمػػىالتٌأبيػػد.كالثالػػث:اسػػتثناءمنقطعنػػا
٧َُ٤هههٮا}كالٌرابػػػع:أفيكػػػكفاالسػػػتثناءبمعنػػػىكاكالعطػػػؼ،كقكلػػػه:،لكػػػفبمعنػػػى َّ ِيههه٨ََ َاَّلٍّ َ{إاِلٍّ

كػػانكايخمفػػكفعمػػىحبلئػػؿآبػػائهـ،فجػػاءاآليػػةنزلػػت،(1)"[،أم:صػػاركا150:ابلٞههؿة] فػػيقػػـك
اهللتبػارؾكتعػالىعمػيهـالمقػاـعمػيهف،كعفػالهػـعمػا كػافسػمؼاإلسبلـكهـعمىذلػؾ،فحػـر

َػ٧َة}:أمافيقكلهسبحانه.(2)منهـفيجاهميتهـكشركهـ
َ
ََث٧َِّيِتنَِي،َََن٨ََُْأ وَىَََمْٮدَتََ٪هةَإاِلٍّ

ُ
ََو٦َهةَاْْل

بنَِي،َََن٨َُْ ؾٍّ َٕ هْٮزََُلَُ٭هٮ٬َََََؾاَإِنٍََّث٧ُِ َٛ هي٥ََُا٣ْ ِْ َٕ ٍكتىتىنىػايقػكؿاإلمػاـ:"[60َ-58ََ:الىهةٚةت]َ{ا٣ْ }ًإاٌلمى
ػػاأٍليكلػػى{تأكيػػدلمكػػبلـمػػف ػػحيػػثقطػػعتػػكٌهـالٌسػػامعأفيكػػكفالكػػبلـعامِّ افػػيافػػيالٌمفػػظخاصِّ

اعمىنٌيةاالستثناء،كقكلؾلغريمؾ:ماليعميؾحٌؽإالالذمأخذتهمنؾ،كقريبالمعنىمطمقن
َ}َ:منهقكله َٙ .(3)"[22:ا٣جكةء]َ{َوالََت٪١ُِْعٮا٦َة٩َََؾَطَآثةؤُُؽ٨َ٦َِ٥َْا٣ّجِكةءَِإاِّل٦َةََْٝؽََق٤َ











                                                           
(1/476عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(6/548ينظر:الطبرم،تفسيرجامعالبيافطهجر)ج(2) 
(2/512عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(3)
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 : الجناسالثامنالمبحث 

مػػفضػػركباإلعجػػازبضػػرفهػػككقػػعالجنػػاسفػػيالقػػرآفالكػػريـفػػيكثيػػرمػػفآياتػػه،
عمػىاأللفػاظجزالػة،كأضػفىلممعػانيقػكة،فيببلغتهكبراعتهكقمةفصاحته،فأعطىالببلغي،

بػديعاألثػرجنػاسحسػف،غيػرمتكمػؼ،إنػهكصنعفيالقمكبصنيعالغيثفػيالتربػةالكريمػة،
.متعةكراحةالسامعكالقارئ،يدخؿفينفسةالمقصكدينافيإبرازالمع

   الجناس في المغة:
،كمنػػػهالمجانسػػػةكالتجنػػػيس،:"كالجػػػنسأعػػػـمػػػفالنػػػكعيقػػػكؿصػػػاحبلسػػػافالعػػػرب

،إذالػػـيكػػفلػػهئـكاليجػػانسالنػػاس:هػػذايجػػانسهػػذاأميشػػاكمه،كفػػبلفيجػػانسالبهػػاكيقػػاؿ
،ك"التجنػيس:تفعيػؿمػفالجػنس،كمػنهـمػفيقػكؿمػفالجنػاس،كمػنهـمػف(1)تمييزكالعقػػػؿ"

يقػػػػكؿمػػػػفالمجانسػػػػة،ألفإحػػػػدلالكممتػػػػيفإذاشػػػػابهتاألخػػػػرلكقػػػػعبينهمػػػػامفاعمػػػػةالجنسػػػػية
جػنسكالمجانسة،كالجناس:مصدر)جانس(،كمنهـمفيقكؿمف)التجانس(كهكالتفاعؿمفال

اعديدةتنزؿمنزلةالجنسالذميصدؽعمىكؿكاحداكثيرةكتنكعأنكاعناكلماانقسـأقسامنأيضن
.(2)مفأنكاعه،فهكحينئذجنس"

   الجناس االصطالح:
مػفألػكافكالجنػاس،(3)هكتشابهلفظيففػيالنطػؽ،كاختبلفهمػافػيالمعنػى"":الجناس

الجمػاؿالمفظػػي،لػػهأثػػرقػػكلعمػػىالسػػامع،ينبػعمػػفالتكػػراركالترديػػدكتقابػػؿاأللفػػاظالمتشػػابهة،
فيطردالسةمةكينشطالعقؿ،كيسهـفيإيضاحالمعانيكزيادةالفائدة،فػإذاجػاءعفػكالخػاطر

الكػػػػافدكفذلػػػػؾشػػػػك العبػػػػارة،كأدلإلػػػػىال تعقيػػػػد،دكفتكمػػػػؼكصػػػػنعةأحػػػػدثمػػػػاأحػػػػدث،كا 
عظػػيـالمكقػػعفػػيالببلغػػة،جميػػؿالقػػدرفػػيالفصػػاحة،كلػػكالذلػػؾلمػػاأنػػزؿاهللكتابػػهكالجنػػاس

،كقػداختمفػتنظػرة(4)المجيدعمػىهػذااألسػمكب،كاختػار لػهكغيػر مػفسػائرأسػاليبالفصػاحة
بػػهبػػه،العصػػكرإلػػىالجنػػاس،كبيػػافقيمتػػهالفنيػػة،فمػػنهـأبػػدلإعجاالببلغيػػيفكالنقػػادعمػػىمػػر

كعدأثر فيالكبلـكمنهـمفعد مفأنكاعالفراغ،كقمةالفائدة،كالتكمػؼكالصػنعةكلػـيحػتج

                                                           
(6/43)ج،مادةجنسابفمنظكر،لسافالعرب(1) 
(275أبكالبقاءالحنفي،الكميات)ص(2)
(325الهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)ص(3)

(3/196حقائؽاإلعجاز)جالعمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـكينظر:(4) 
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كقصػػرتهمتػػهعػػفاختػػراعالمعػػاني،يقػػكؿابػػفرشػػيؽ:"كهػػذاأسػػهؿمعنػػىلمػػفحاكلػػه،إليػػه،
أكثػػركأقػربشػػيءممػػفتناكلػػه،مػػفأبػػكابالفػػراغكقمػػةالفائػدة،كهػػكممػػاالشػػؾفػػيتكمفػػه،كقػػد

فكافيذـالجناسالمتكمؼالممجكج"،(1)منههؤالءالساقةالمتعقبكففينثرهـكنظمهـ" .(2)"كا 

مفالجناسماهكحسف،كمنهماهػكقبػيح،فيجػيءالجنػاسحسػننارائعنػاإذاقصػدإلػى
المػػػتكمـ ،كػػػأفيخدعػػػهعػػػفحقيقػػػةمػػػاأرادكقػػػدكغايتػػػهبحسػػػفإفهػػػاـالسػػػامعغايػػػةتخػػػدـغػػػرضى

لػه،أكيكهمػهبأنػهيكػررلفظنػادكففائػدة،مػعأفالفائػدةمحققػة،أكيجعمػهيظػفأنػهلػـأعطاها
يػػػزد شػػػيئنامػػػعأنػػػهأحسػػػفالزيػػػادةككفاهػػػاحقهػػػامػػػفالسػػػماحةكالقبػػػكؿ،كمػػػاأفالجنػػػاسيحسػػػف

.كيمطؼإذاكافمكقعالمفظيفمفالعقؿمكقعناحميدنا

الببلغػػة:"أمػػاالتجنػػيسفإنػػؾالتستحسػػفيقػػكؿاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيفػػيأسػػرار
تجانيسالمفظتيفإالإذاكافكقعمعنييهمامفالعقؿمكقعناحميدنا،كلـيكفمىٍرمىىالجامعبينهما

كأنػهيخػدعؾعػفالفائػدة،كقػدأعطاهػػا،كيكهمػؾكأنػهلػـيػزدؾكقػدأحسػفالزيػػادة.مىٍرمنػىبعيػدنا
،"كفائػدةالجنػاسالميػؿإلػىاإلصػغاءإليػهفػإٌفمناسػبة(3)ككفاها،فبهذ السريرةصارالتجنيس"

صػغاءإليهػا،كألٌفالمفػظالمشػترؾإذاحمػؿعمػىمعنػىثػـجػاءكالمػرادبػه كا  األلفاظتحدثمػيبلن
.(4)معنىآخركافالنفستشكؽإليه"

يشػػيراإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيلمجنػػاسبقكلػػه:"كمػػفالببلغػػةعنػػدالعػػربالعػػدكؿ
اإلطنػػػابإلػػػىاإليجػػػاز،كعػػػفاإليجػػػازإلػػػىاإلطنػػػاب،كعػػػفالتجنػػػيسإلػػػىاإلطبػػػاؽ،كعػػػفعػػػف

 اإلطباؽإلىالتجنيس،كعفالتصريحإلىالتعريض،كعػفالتعػريضإلػىالتصػريح،كتػرؾلػزـك
الفٌفالكاحدمفهذ الفنكف،كاهللتعالىأنزؿالقرآفعمىنظـهكغايةالفصاحةعندهـعمىمػا

.(5)تادك ،بمسافعربٌيمبيف"تعارفك كاع

 



                                                           

(1/329ابفرشيؽالقيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابه)ج(1)
(2/486الميداني،الببلغةالعربية)ج(2)

(8-7عبدالقاهرالجرجاني،أسرارالببلغةتشاكر)ص(3) 
)ج(4) (1/588التهانكم،كشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
(1/148ني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجا(5)
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 أقسام الجناس:
  :الجناس التام

-هكالذميختمؼفيهالمفظاففيالمعنى،كيتفقاففيأمكرأربعةهي:عددالحػركؼ
٨َِانلجإَا٣ْٕهي٥}هيئتها،كمػافػيقكلػهتعػالى:-ترتيبها-نكعها َٔ َيَتََكآَءلُٮَنَ [،12َ:انلجهأ]َ{َع٥ٍّ

َََك٩ُهٮاَ}َ:نحكقكلػهسػبحانهك َٟ ِ ٍح٠ََهَؾل َٔ ََقهة َ ًْ ِك٥َُال٧ُْْضؿُِمهٮَن٦ََهةَبَلُِسهٮاََغه ْٞ ُحَُي َٔ ة ٮُمَالكٍّ ُٞ َوَيٮَْمََت
أممفساعاتاألياـكالسػاعةاألكلػىبمعنػىالقيامػة.كقيػؿالسػاعةفػي[55َ:الؿوم]َ{يُْؤ١َُٚٮنََ

المكضػػعيفبمعنػػىكاحػػد.كالتجنػػيسأفيتفػػؽالمفظػػافكيختمػػؼالمعنػػىكاليكػػكفأحػػدهماحقيقػػة
فطػػػاؿلكنػػػهعنػػػداهللفػػػيحكػػػـالسػػػاعةكاآلخػػػرمجػػػازن ا،بػػػؿيككنػػػافحقيقتػػػيف،كزمػػػافالقيامػػػةكا 

غيػكفالجنػاسالتػاـإلػيقسػميف:جنػاستػاـمركػبكجنػاستػاـغيػركقػدقسػـالببل،(1)الكاحدة
مركب.

   :الجناس التام
ينقسم  إلي قسمين: أحدىما مماثل، واآلخر مستوف.

كهذاهكأكمؿأنكاعالجناسإبداعناكأسماهارتبة،كهػكأفيتفػؽركنػا :الجناس التام المماثل
فػػيأنػػكاعالحػػركؼ،كعػػددها،كترتيبهػػا،كهيئتهػػامػػفغيػػرتركيػػبفيهػػا،كهػػكمػػاكػػافركنػػا أم

،فمػػف(2)لفظػػا مػػفنػػكعكاحػػدمػػفأنػػكاعالكممػػة،بمعنػػىأفيككنػػااسػػميف،أكفعمػػيف،أكحػػرفيف
ِكه٥َُ:}َقجعة٫٩األسػمكبالقرآنػيكقكلػهيفاسميففيالجناسالتاـالمماثؿب ْٞ ُحَُي َٔ ة ٮُمَالكٍّ ُٞ يَٮَْمََت

َََك٩ُٮاَيُْؤ١َُٚٮنََ َٟ ِ ٍح٠َََؾل َٔ ََقة َ ًْ القيامػة،[55َ:الؿوم]َ{ال٧ُْْضؿُِمٮَن٦ََةَبَلُِسٮاََغ فالسػاعةاألكلػى:يػـك
مفمجمكعهاالميؿكالنهػار،كالساعةالثانية:هيالساعةالزمنيةالتييعرؼبهاالكقت،كيتككف

.كبينهمػػػاجنػػػاستػػػاـ،حيػػػثاتفػػػؽالمفظػػػاففػػػيعػػػددالحػػػركؼ،كنكعهػػػا،كترتيبهػػػا،كهيئتهػػػػا
ـي السَّػػػاعىةيييٍقًسػػػ تىقيػػػكـي يىػػػٍكـى "كاشػػػتهرأنػػػهلػػػيسفػػػيالقػػػرآفجنػػػاستػػػاـغيػػػرمػػػافػػػيقكلػػػهتعػػػالى:}كى

ساعىةو{ ٍيرى مالىًبثيكاغى اٍلميٍجًرميكفى
قكلهسبحانهيخبرعفحاؿالمؤمنيفكماأعدلهـفػيكفي.(3")

هْؽٍنَََتْهؿِي٦َِه٨َْحَتْهذِِ٭٥َُاآلخرةمفجناتعدفتجرلمفتحتهػااألنهػار:} َٔ َلَُ٭٥ََْص٪ٍّهةُتَ َٟ ِ ه
و٣َ
ُ
أ

ا٨ْ٦ََُِق٪ُْؽٍسَِإَو َقةوَِر٨ْ٦َََِذ٬ٍَتََوَي٤ْبَُكٮَنَ َِيةثًةَُػَْضً
َ
نَْ٭ةُرََُي٤ٍَّْٮَنَػِيَ٭ة٨ْ٦ََِأ

َ
ٍق٦َُذ١ٍِّهنَِيَػِيَ٭ةَاْْل ْقتََْبَ

                                                           
)ج(1) (1/588ينظر:التهانكم،كشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
(197ينظر:عبدالعزيزعتيؽ،عمـالبديع)ص(2)
(9/384األلكسي،تفسيرركحالمعاني)ج(3)
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هة ًٞ َٛ ْٕه٥ََاثلٍّهَٮاُبَوََظُكهَ٪ْخَُمْؿَت ِ ٩َ ِٟ ِ َران
َ
َاْْل ،يقػكؿاإلمػاـفػيتكضػيحاآليػة[31َ:ال١٭هٙ]َ{ََعَ

{مفصمةأكتبعػيض،ك}مً"الكريمة: {مػفلمتجنػيسٍفأىساًكرى إلػىاإلمػاـكيشػير.(1)"}ًمػٍفذىهىػبو
ِي٨ََآ٦َُ٪ٮاَآ٦ُِ٪ٮا}َ:الٌتجنيسكقكلهجاءعمى"ك:الجناسمكجزنا َ٭ةَاَّلٍّ يَّ

َ
.(2)"[136:ا٣ّجكةء]َ{يةَخ

  الجناس التام المستوَفـي )بفتح الفاء(:
هػػكأفيتفػػؽالمفظػػافالمتجانسػػاففػػيأنػػكاعالحػػركؼ،كهػػذاالنػػكعلػػـيشػػرإليػػهالجرجػػانيك

نكعيفمختمفػيف،بػأفيكػكفأحػدهماكعددها،كترتيبها،كهيئتهامفغيرتركيبفيها،كيككنامف
أكغيرفعؿ ػاإلػى.اسمناكاآلخرفعبلن كهػكمػاكػاف:الجنػاسالتػاـالمركػبكلػـيشػراإلمػاـأيضن

 .أحدركنيهكممةكاحدةكاألخرلمركبةمفكممتيف

 الجناس غير التام 

 الجناس الناقصأواًل: 
اتفػػاؽالبػػاقيفػػيالنػػكعكالهيئػػة"كهػػكمػػانقصػػتفيػػهحػػركؼأحػػدالمفظػػيفعػػفاآلخػػر،مػػع

كأمػػاالنػػاقصفأبنيتػػهكثيػػرةكمضػػطرباتهكاسػػعة،فمنػػهالتجنػػيسالنػػاقص،كهػػكأف"،(3)كالترتيػػب"
هةُقَ}َ:تككفإحدلالكممتيفمشتممةعمىلفظاألخرلمعزيادة،كمثالهقكلهسػبحانه ِخَالكٍّ ٍّٛ َواِْلَ

َيَٮ٦َْهٍِؾَال٧َْكةُقَ َٟ ِ ةِق،َإِِلََرّب فزيادةالمػيـفػيالمسػاؽهػكالػذلأكجػب[30َ-29َ:ا٣ٞية٦ح]{ثِةلكٍّ
ا" أكثػرأك،كاحػدحػرؼبزيػادةالحػركؼعػددفػيالجنػاسركنػااختمؼإذا،(4)ككنهجناسناناقصن

(النػاقصالجناس)بػالجناسمفالمكفهذاسميآخر أككسطهأكأكلهفيسكاءأحدهما،في
السَّػػاؽيكىاٍلتىفَّػػتً:}تعػػالىقكلػػهالقرآنػػياألسػػمكبفػػيأمثمتػػهكمػػفاآلخػػر،عػػفالمفظػػيفأحػػدلنقصػػاف
بّْؾىًإلىىًبالسَّاًؽ، ًئذورى عميهػاكالتػكتبساقه،ساقهالتفتإذاأم["30-29:القيامة{ياٍلمىسىاؽييىٍكمى

ََٟ}القرآنيفالتعبير.المكتعند دقيػؽلفظنػا،جميػؿتعبيػر[22َ:انل٧ه٢]َ{ثِجََجهإٍَََقهَجإ٦ٍََِه٨َوَِصبُْذ
، بػػهييػػرىادالخبػػرألفمعنػػا كالمعنػػىالمفػػظالختػػؿَّ(بخبػػرسػػبأمػػفكجئتػػؾ)قػػاؿلػػكتػػرا أىالىمىعنػػىن
كيقػػػاؿلػػػهالجنػػػاسلمنظػػػر،الممفػػػتالهػػػاـالعجيػػػبلمخبػػػرإالتيقػػػاؿفػػػبلالنبػػػأأٌمػػػاالخبػػػر،ميطٍمػػػؽ

النػػاقص،كالجنػػاسالمشػػبه،كهػػكمػػااختمػػؼفيػػهركنػػا فػػيكاحػػد،أكأكثػػرمػػفالشػػركطاألربعػػة

                                                           
(2/246عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/367)جالمصدرالسابؽ(2)
(2/492الميداني،الببلغةالعربية)ج(3)

حقائؽاإلعجاز)ج(4)  (3/196العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
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هيئتهػا-ترتيبهػا-عػددها-السابقةالتييجػبتكافرهػافػيالجنػاسالتػاـكهػي:نػكعالحػركؼ
 أقسػاـإلػىأربعػةحركاتها(،كذلؾمػعاختبلفهمافػيالمعنى،كهكينقسـكفقنالمتعريؼالسابؽ)

تحتكؿمنهاأقساـأخرلكثيرة:

 االختالف في ىيئة الحروف :ثانًيا
جناستصحيؼ.-لىنكعيف:جناستحريؼإقدقسـالببلغيكفهذاالقسـ

كفيػػهيختمػػؼطرفػػاالجنػػاسفػػيحركػػاتالحػػركؼ)هيئاتهػػا(كسػػكناتها،مػػعالجنــاس المحــرف:
ترتيبهػا(سػكاءكانػامػفاسػميف–نكعهػا–)عػددالحػركؼاتفاقهمافيالشػركطالثبلثػةاألخػرل

ْؿَ}سػبحانه:نحكقكلهأكفعميف،أكفعؿ،أكمفغيرذلؾ ُْ رَْق٤َْ٪ةَػِيِ٭٦َُ٥ْ٪ْهِؾرِي٨َ،ََٚهةنْ
َ
ْؽَأ َٞ َو٣َ

َََكَنَََعَِٝجُحَال٧ُْ٪َْؾرِي٨ََ َٙ .فكقػعالجنػاسفػيهػذ اآليػةبػيف)منػذريف([73َ-72َ:الىهةٚةت]َ{٠َيْ
.األكلى،كهياسـفاعؿبيف)منذريف(الثانية،كهياسـمفعكؿ

مخبػػرنابثػػكابعبػػادةالمػػؤمنيفعػػفأنفسػػهـ،كأمػػكالهـإفبػػذلكهافػػيسػػبحانهيقػػكؿالحػػؽ
٪ٍَّحَ}َ:سبيمهبالجنة َلَُ٭٥َُاْْلَ نٍّ

َ
ْمَٮالَُ٭٥َْثِأ

َ
َكُ٭٥ََْوأ ُٛ نْ

َ
َاْمَرَى٨َ٦ََِال٧ُْْؤ٦ِ٪نَِيَخ َ َاللٍّ َِإِنٍّ ةد٤ُِٮَنَِػََقبِي٢َِاللٍّ َٞ ُي

ْؿآِنَ ُٞ ْْنِي٢ََِوا٣ْ ةَِػَاِلٍّْٮَراةََِواْْلِ ًّٞ ي٫ََِْظ
َ٤ َٔ ًؽاَ ْٔ َذ٤ُٮَنََو ْٞ ُذ٤ُٮَنََوُي ْٞ [كهػذامػففضػمه111َ:اِلٮبح]َ{َػَي

حسانه،فإنهقبؿالعكضعمايممكهبماتفضؿبهعمىعبيػد المطيعػيفلػه،كقكلػه" ككرمهكا 
اجتمػػعلهػػـهػػذاكهػػذافقػػدبيؿاهللكيقتمػػكفكيقتمػػكف"أم:سػػكاءقىتىمػػكاأكقيًتمػػكاأكيقػػاتمكففػػيسػػ

كجبتلهـالجنة،فالجناسالمحرؼفياآليةالكريمةكقػعبػيف)يقتمػكف(ك)يقتمػكف(كهػككقػع
ََ٘:}كفيمثػؿقكلػهسػبحانه.بيففعميف ِ رِْضَث

َ
ؿَُظٮَنَِػَاْْل ْٛ ََوب٧َِهة٠َُ٪ْهُذ٥ََْذ٣ُِؾ٥َْث٧َِة٠َُ٪ُْذ٥ََْت ِ ّٜ َِاْْلَ ًْ

.(1)[كبيفتفرحكفكتمرحكفالجناسالمحرؼ75َ:اغٚؿ]َ{َت٧ْؿَُظٮنََ

ا.أكاكاختمفػالفظنػكمنهـمفيسميهجنػاسالخػط،كهػكمػاتماثػؿركنػا خطنػالجناس المصحف:
القرآني،قكلهكمفأمثمتهفياألسمكببعبارةأخرلهكمااختمػؼفيػهركنا في)نقطالحركؼ(،

ْػََسِي٩َََ٨ُجَّجُِبُؾ٢ََُْٝ٢٬َََْ٥َْ}َ:تعالىيخبرعفاألخسريفأعمػاالن
َ
ْع٧َةاًلََثِةْْل

َ
ُيُ٭٥َِْػََأ ْٕ ََقه ٍّ٢ ًَ ِي٨ََ اَّلٍّ

ة ًٕ ُ٭٥ََُْيِْكُ٪ٮَنَُو٪ْ نٍّ
َ
نْيَةََو٥ْ٬َََُيَْكُجٮَنَخ فالجناسالمصحؼكقع[104َ-103َ:ال١٭ٙ]َ{اْْلَيَةةَِالَّ

.{يحسبكف}ك{يحسنكف}بيففياآليةالكريمة

                                                           
(24/206ابفعاشكر،التحريركالتنكير)جينظر:(1)
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 االختالف في أنواع الحروف :لثًاثا
(فيطػمقػكفعميػه)الجناسالمضارعقديككفاالختبلؼفيحركؼمتقاربةفيالمخرج،

كهكأفالجناسالمضارع:كأكفيحركؼمتباعػدةالػمخارجفيطمقكفعميه)الجناسالبلحؽ(.
يختمػػؼطرفػػاالجنػػاسفػػيحػػرؼمػػفحركفهمػػامػػعالتقػػاربفػػيالمخػػرجبػػيفالحػػرفيف،فيكػػكف
،كطريػؽطػامس دامػسه ػاإمػا:فػياألكؿنحػك:ليػؿه باختبلؼركنيهفيحرفيف،لػـيتباعػدامخرجن

مافػيالكسػط ْوَنََع٪٫َُِْإَوْنَُيْ٭١ُِ٤ٮَنَإَِ}نحػك:-كا 
َ
ُؿونَََو٥ْ٬ََُي٪َْ٭ْٮَنََع٪٫ََُْوَي٪ْأ ُٕ َكُ٭٥ََْو٦َةَيَْنه ُٛ نْ

َ
َخ َ{الٍّ

مػا:فػياآلخػرنحػكقكلػهصػمىاهللعميػهكسػمـ:"الخيػؿمعقػكدهفػينكاصػػيهاَ[26َ:اْل٩ٕهةم] كا 
القيامػػة" ينهػػكف(ك)ينػػأكف(كالحرفػػافجنػػاسفػػياآليػػةالكريمػػةكقػػعبػػف)،فال(1)الخيػػرإلػػىيػػـك

متقارباففيالمخرجألنهمامفمخرج)الحمػؽ(،الذمكقعبينهماالخبلؼ)الهاء(ك)الهمزة(كهما
ٍنػهي{كالمػرادبػالٌنهيذٌبأبػيطالػبعػف"يقكؿاإلماـفيتفريقهبيفالنهيكالنأم: عى يىٍنهىػٍكفى ـٍ }كىهي

الٌنبٌيصٌمىاهللعميهكسٌمـركايةعػفابػفعٌبػاسك)الٌنػأم(:تباعػد عػفالقػرآفكمكجباتػه،أخبػر
كعجػػبفعمػػه،إلػػىهػػذاذهػػبمجاهػػدكقتػػادةكابػػفزيػػدكالحسػػف.كركمعػػفاهللعػػفتنػػاقضأمػػر 

ابػػػفعٌبػػػاس:المػػػرادبػػػالٌنهيصػػػٌدهـكتنفيػػػرهـالٌنػػػاسعػػػفاإلسػػػبلـ،كالٌنػػػأمتباعػػػدهـبأنفسػػػهـ.ك
فػػػيإالحركفهمػػػاجميػػػعفػػػيالكممتػػػافتتفػػػؽأف"كهػػػكالجنػػػاسالبلحػػػؽ:أمػػػا.(2))الٌنػػػأم(:البعػػػد"

كمفأمثمتهفػياألسػمكبالقرآنػي،قكلػهتعػالىيتكعػدبالكيػؿلمهمػاز،(3)بينهما"تقربالحرفيف
ٍ َ:}بالقكؿكالممازبالفعػؿ،الػذميػزدرمالنػاسكينػتقصبهػـ،فيقػكؿ ـَ ٍ َل٧َُه ـَ ٧َ٬َُه ِ

ّ ُُ َ{َويْه٣َ٢ٌِه
ـة] ،[فقػػدكقػػعالجنػػاسهنػػابػػيف)همػػزة(ك)لمػػزة(،كهمػػامختمفػػاففػػيأنػػكاعالحػػركؼ1َ:ا٣٭٧هه

.)الهاء(،ك)البلـ(فالمذافكقعابينهماالخبلؼهماكالحرفا

  : االختالف في التركيب أو الترتيبرابًعا
اجناس)القمب(،كجناس)التبديؿ("كهكالذميشتمؿكؿكاحػدكسميأيضنالجناس المعكوس:

مػػفركنيػػهعمػػىحػػركؼاآلخػػرمػػفغيػػرزيػػادةكالنقػػص،كيخػػالؼأحػػدهمااآلخػػرفػػيالترتيػػب"
يككفبعكسالحركؼأكتبديمها،أكقمبها،-كيمكفأفنقسـهذاالجناسإلىقسميف،أحدهما

يككفبعكساأللفاظأكتبديمها،أكقمبها.:كالثاني

                                                           
(327الهاشمي،جكاهرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)ص(1)
(1/604القاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)جعبد(2)
حقائؽاإلعجاز)ج(3) (3/138العمكم،الطرازألسرارالببلغةكعمـك
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{كمثالهفياألسمكبالقرآنيقكلهسبحانه:الجناس المعكوس بالحروف: كفى يىٍسبىحي ًفيفىمىؾو كيؿّّ }كى
.هاركالشمسكالقمركمهـيسبحكفأميدكركففيفمؾالسماء[أمأفالميؿكالن40ييس:

 جناس االشتقاق:
أفتتفػؽ،(1)كهكتكافؽالكممتيففػيالحػركؼكاألصػكؿمػعاالتفػاؽفػيأصػؿالمعنػى""
ّي٥َِِ}َ:قكلػهكفيمعنىكاحػديجمعهمػاالكممتاف َٞ ي٨َِا٣ْ َلِّْلِ َٟ ٥َِْٝوَْصَ٭

َ
[كقكلػهتعػالى:43َ:الهؿوم{]َٚأ

َدانٍَ} ٪ٍّتَنْيِ ٤َيْ٭هة}كقكلهتعػالى:[54َ:الؿْح٨]َ{وََصَ َاْْلَ َٔ َؿَانلٍّةَسَ َُ َِا٣ٍِّتََػ َؿَتَاللٍّ ُْ َ:الهؿوم{]ِٚ
[89َ:الٮإٝح{]ََٚؿْوٌحََوَريْعةنٌَ}كنحكقكلهتعالى:[30

إ٩ٍِّهةَ}َ:قػكؿالحػؽسػبحانهكفيمثمػه،(2)
رَْق٤َْ٪ةَإَِِلُْؾ٥َْرَُقٮاًلََمة٬ًِؽاَ

َ
ْٮَنَرَُقٮاًلَأ َٔ رَْق٤َْ٪ةَإَِِلَِْٚؿ

َ
٤َيُْؾ٧َ٠ََ٥ْةَأ ["كبيفكممتي15:ا٧٣ـم٢]َ{َٔ

{جنػػاساالشػػتقاؽ ػػٍمنىا{ك}رىسيػػكالن َُٓ}:كفػػيقػػكؿالحػػؽسػػبحانه.}أىٍرسى هه٧َةَواتََِثَههِؽي رِْضََالكٍّ
َ
َََواْْل نٍّ

َ
َخ

ََََٜوةِظَجحٌََََلََُدَُؾ٨َََْول٥ََََْوَلٌََََلََُيَُؾٮنَُ ءٍََُكٍََّوََػ٤َ ءٍََثُِؾه٢َََِّو٬ُٮَََََشْ ٤ِهي٥ٌََََشْ [101َ:اْل٩ٕهةم]َ{ََٔ
مفاعمػػػة،مجانسػػػةقديمػػػةأنثػػػى{صػػػاًحبىةه}:"مػػػفتكضػػػيحجنػػػاساالشػػػتقاؽبقكلػػػهاإلمػػػاـكيقتػػػرب
ثباتهػػا الكضػػععمػػىدالٌػػةالجنسػػٌيةكألفٌالحاجػػة،أسػػبابمػػفكالػػذككرةاألنكثػػةألفٌيتصػػٌكر الكا 
الكلػدثبػكتيترٌتبكيؼالمقٌدماتهذ تثبتلـفإذاالتٌقسيـ،تحتاجكالمفاعمةكاإلحداث،كالمثاؿ
.(3)عميها"







                                                           
القرآف)ج(1) (3/55تفسيرحدائؽالركحكالريحاففيركابيعمـك

حقائؽاإلعجاز)ج(2)  (3/197الطرازألسرارالببلغةكعمـك
(1/625الجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(عبدالقاهر(3
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 : رد العجز عمى الصدرالتاسعالمبحث 

  المغة واالصطالح:في  رد العجز عمى الصدر   
ردُّالعىجيزعمىالصدرمفالفنكفالبديعيةالتيفطفلهاالقدماء،فقدسمَّا ابفالمعتز:

كقػدعرَّفػهالمتػأخركف،يىًرديفيالنثركمايردفيالشعرك،(1)"ردأعجازالكبلـعمىماتقدمها"
الفقػػرةكاآلخػػرمػػفالببلغيػػيفبأنػػه:"أفيجعػػؿأحػػدالمفظػػيفالمكػػرريف،أكالمتجانسػػيف،فػػيأكؿ

فيآخرها.أمافيالشعرفهكأفيككفأحدالمفظيففيآخرالبيتكاآلخرفيأكؿالصػدر،أك
كهػػػك،كسػػطهأكآخػػػر أكفػػػيأكؿالعجػػز.كالمفظػػػافالمكػػػررافهمػػاالمتفقػػػاففػػػيالمفػػظكالمعنػػػى

"فهػكةلػه،اصطبلحجديدالبفالمعتزلـيسبؽإليه،كقػدذكػرابػفالمعتػزأقسػامهكشػكاهدكثيػر
َانلٍّهةَسَََوََّتََْشه}:سػبحانهكقكلػهالكجػك ،مػفبكجػهأٌكلػهآخػر يبلقػىمنظكـأكمنثكركبلـكؿ
َُ ََََّٜواللٍّ َظ
َ
نََْأ

َ
ـاب]َ{َََّتَْنةهََُأ فقدعد فيكتابهأحدفنكفالبديعالخمسةالكبرل،،(2)"[37َ:اْلظ

مػااألول:المعتػزعمػىثبلثػةأقسػاـ:هابػفمكقػدقسػ(.ردأعجازالكػبلـعمػىمػاتقػدمها)كسما 
كقكؿالشاعر:كافؽآخركممةفيالبيتآخركممةفيصدر 

ماكافؽآخركممةفيالبيتأكؿكممةمنه،كهكاألحسف،كقكؿاآلخر::الثاني

ماكافؽآخركممةفيالبيتبعضكبلـفيأممكضعكاف،كقكؿالشاعر:الثالث:

ؿَْ:}سبحانهكمفهذاالنكععند قكله ُْ ََانْ َٙ ٤َْ٪ة٠ََيْ ٌٍّ ُ٭٥َََْٚ ٌَ ْٕ َََب ٍْٕيََََعَ ْؽََبَََُولَْْلِػَؿةَََُب
َ
ََدرََصةٍتََأ

ْؽََبَُ
َ
ياًلَََوأ ٌِ ْٛ ؽَِ}َ:سبحانهكقكله[21َ:اْلرساء]َ{ََت َٞ ٨٦َََََِْٟثِؿُُق٢ٍََاْقُذْ٭ـِئََََو٣َ ِ ِي٨َََََٚعةَقَََؼج٤ْ َثِهةَّلٍّ

                                                           
(140ابفالمعتز،البديعفيالبديع)ص(1)
(7/109نهايةاألربفيفنكفاألدب)جالنكيرم،(2)
(256-1/255ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)جينظر:(3)

ــــــــا كــــــــانَ  ــــــــى إذا م ــــــــومُ  ُيمف  عرمــــــــرم ي
 

 ي جــــــــــيش رأي ال يفــــــــــل عرمــــــــــرمِفــــــــــ 
 

 

ـــــنِ  ســـــريعٌ  ـــــى اب ـــــمِ  إل ـــــوُ  يمطـــــمُ  الع  وجي
 

ـــــــيَس   ـــــــدىْ  ول ـــــــى داعـــــــي الن  بســـــــريعِ  إل
 

 

 مســـــتيل غمامـــــو صـــــوبَ  ســـــقى الرمـــــلَ 
 

 (3)بالرمـــــلِ  إال ُحـــــب مـــــن حـــــلأ  ومـــــا ذاكَ  
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ػكقكلػه[10َ:اْل٩ٕةم]َ{يَْكَذْ٭ـِاُٮنَََث٫ََََِِك٩ُٮا٦ََة٦َِ٪ُْ٭٥َََْقِؼُؿوا َاَلَََوي٤َُْؾه٥ََُْمهٮَسََلَُ٭ه٥َََْٝةَلَ}ا:أيضن
وا َرُ ْٛ َََت ََََِعَ َؾاٍبَََٚحُْكِعذَُؾ٠َََْ٥ِؾثًةَاللٍّ َٕ ِ ى٨٦َََََِػةَبَََوَٝؽََْث َ:سبحانهنحكقكله،ك[61َ:٫َ]َ{اْػَرَ

ََْْاَلَََربٍَّ٪ة} ْٕؽ٤َََُُٝٮَبَ٪ةَدُـِ ٨٦َََََِْٟنَلَةََو٬َْت٬ََََؽيْتََ٪ةَإِذَََْب ْ٩ َََٟرَْْحَحًَََلُ ٩َْخََإ٩ٍِّ
َ
ةُبََخ َ[8َ:٧ٔهؿانَآل]َ{الْٮ٬ٍَّ

فػػالمفظكالمعنػػػىكاحػػػدكالمتجانسػػػافهمػػاالمتشػػػابهاففػػػيالمفػػػظدكفالمعنػػى.نحػػػك:سػػػائؿالمئػػػيـ
اَلَ}كمنػهقػكؿالحػؽسػبحانه:يرجعكدمعهسائؿ.فسائؿاألكلىمفالسؤاؿكالثانيةمفالسيبلف

 ِي٧ًههة
ْ
ْ٘ههًٮاََواَلَدَأ ٮَنَػِيَ٭ههة٣ََ ُٕ َؼِههياًلََقههاَل٦ًةََقههاَل٦ًََ،يَْكهه٧َ ،كفػػيقكلػػه[26َ-25َ:الٮإٝههح]َ{ةإاِلٍّ

َ٭ةَيَة}:سبحانه يَّ
َ
ِي٨َََخ َتَََٝٮ٦ًْةََتَذَٮ٣ٍّٮْاَاَلََآ٦َُ٪ٮاَاَّلٍّ ٌِ َََُٗ يْ٭٥ََِْاللٍّ

َ٤ ةرََُيَهَِف٧َ٠َََةَاْْلِػَؿة٨٦َََََِِيَهُِكٮاََٝؽَََْٔ ٍّٛ ََا١ُْ٣
ْوَعةِب٨٦َََِْ
َ
ُجهٮرََِأ ُٞ

ٝهةَلَلَُ٭ه٥َُْمهٮسَ}:سػبحانهفػيتفسػير قػكؿاهلل،أمػا[13َ:ا٧٧٣ذع٪هح]َ{ا٣ْ
ؾاٍبََوَْٝؽَػةَب٦ََه٨َِاِْػهَرى َٕ ِ َالل٠ََِِؾثةًََٚحُْكِعَذُؾ٥َْث واَََعَ َرُ ْٛ يشػير.[61:َه٫]َ{َوي٤َُْؾ٥َْالََت

كنظػػـاآليػةعمػىطريقػةمستحسػػنةغايػةلمببلغػةكآيػػة":اإلمػاـإلػىردالعجػزإلػػىالصػدربقكلػه
نٌ ،(1)"مػػاقػػاؿلتقػػديـالػػدعكةكاإلنػػذارمػػٌرةبعػػدأخػػرللمفصػػاحة،كهػػيرٌدآخػػرالكػػبلـعمػػىأٌكلػػه،كا 

عمػػػىالعجػػػزردكيسػػػمىآخرهػػػا،مػػػفمرتبػػػةالثػػػكانيبجميػػػعثػػػـالمقػػػدماتبجميػػػعيػػػأتيكمنػػػهأف
ََيَٮْمََ}:تعػالىكقكلػهالصػدر، ةَوُُصٮهٌَََوتَْكَٮدَََّوُُصٮهٌََدَبَْييَّ ٍّ٦

َ
ِي٨ََََٚأ ْؿُت٥ََْوُُصٮ٬ُُ٭٥ََْاْقَٮدٍّتََْاَّلٍّ َٛ َؽ

َ
ْٕهؽَََأ ََب

َؾاَبَََُٚؾوُٝٮاَإِي٧َة٩ُِؾ٥َْ َٕ ُؿون٠َََُ٪ُْذ٥ََْث٧َِةَا٣ْ ُٛ ،كفيقكؿالشاعر:(2)[106َ:٧ٔؿانَآل]َ{دَْؾ

هذاالنكعسما بعضهـبالتصػدير،كاألكؿأكلػى،ألنػهمطػابؽلمسػما ،كخيػراألسػماءمػاطػابؽ
كابفرشيؽيسميهالتصدير،كنقؿفيهكثيرنامفمثؿابػفالمعتػزكشػكاهد ،كيػذكرابػفالمسمى.

عفابفالمعتز: رشيؽمفمثمهنقبلن

،كذكرالسكاكيفػيالمفتػاحأنػه(3)كابفاألثيريجعؿردالعجزعمىالصدرضربنامفالتجنيس
َََٝةَلَ}سػبحانه:ممايمحؽبالتجنيسنظيػرقكلػه ٤٧َُِؾ٥ََْإِّنِ َٕ ة٣نِي٣َََ٨٦َََِِ َٞ كفػي[168َ:النٕؿاء]َ{ا٣ْ

                                                           
(2/290فالعظيـ)جعبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآ(1)
القرآف)جينظر:(2) (3/461الزركشي،البرهاففيعمـك
(30ابفالمعتز،البديعفيالبديع)صينظر:(3)

ـــــمْ  بيجـــــرىمْ  ـــــلأ  وكـــــمْ  ك ـــــوى أمًمـــــ ف  االي
 

 ىمبيجــــــــــرِ  ا عمــــــــــى صــــــــــدرٍ ورد عجــــــــــزً  
 

 

ـــــــمْ   شـــــــيءٌ  المجـــــــدِ  مضـــــــاعَ  يحفـــــــظْ  ول
 

 المضـــــــــــاعِ  كالمـــــــــــالِ  مـــــــــــن األشـــــــــــياءِ  
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٦ََُذ١ٍِّهنِيََ}َ:قكلهسبحانه ةنُِ٪َ٭ةَُُٚؿٍشََََعَ َُ ككثيرما[54َ:الؿْح٨]َ{َدانٍََاْْلَ٪ٍّتنَْيََِوََصَ ََإِْقتََْبَق٨٦ٍَََََِْب
سػػبحانه:يمحػػؽبػػالتجنيسالكممتػػافالراجعتػػافعمػػىأصػػؿكاحػػدفػػياالشػػتقاؽمثػػؿمػػافػػيقكلػػه

{َْ٥ِٝ
َ
ََََٟٚأ ّي٥ََِِلِّْلِي٨ََِوَْصَ٭ َٞ [89َ:الٮإٝهح]َ{٩ََِٕهي ٍََوََص٪ٍُّخَََوَريَْعةنٌََََٚؿْوحٌَ}:كقكله[43َ:الؿوم]َ{ا٣ْ

كمػػػػفجهػػػػاتالحسػػػػفردالعجػػػػزعمػػػػىالصػػػػدر،كهػػػػكأفيكػػػػكفإحػػػػدلالكممتػػػػيفالمتكػػػػررتيفأك
.(1)المتجانستيفأكالممحقتيفبالتجانسفيآخرالبيتكاألخرلقبمها

ينفرداإلماـبماذكر عمىأفردعجزالكبلـعمىصدر عائدإلىأكؿالقصةكمػافػي
َ٭ةَيَة}قػكؿالحػؽسػبحانه: يَّ

َ
ََِخ ٧َحَََاذ٠ُُْؿواَآ٦َُ٪ٮاَي٨ََاَّلٍّ ْٕ ِ ٩ََِ ٤َيُْؾ٥ََْاللٍّ رَْقه٤َْ٪ةَُصُ٪هٮدٌَََصةَءدُْؾ٥ََْإِذَََْٔ

َ
ََٚأ

٤َيِْ٭٥َْ َََُوََكنَََدََؿو٬َْةَل٥َََْوَُصُ٪ٮًداَرِيًعةََٔ ٤٧َُٮنَََث٧َِةَاللٍّ ْٕ اََت ًً ـاب]َ{َثَِىه َ:إلػىقكلػهسػبحانه[9َ:اْلظه
ََُِِلَْضـِيََ} ةدِؼِنيَََاللٍّ َبََثِِىْؽِِٝ٭٥ََْالىٍّ ّؾِ َٕ وَََْمةءَََإِنََْال٧َُْ٪ةِِٚٞنيََََوُي

َ
٤َهيِْ٭٥َََْيُذٮَبََأ َََإِنٍَََّٔ هٮًراَََكنَََاللٍّ ُٛ ََغ

ـاب]َ{رَِظي٧ًة :قكلػهإلػىعائػدة{اهلليًليىٍجػًزمى}يػذكراإلمػاـأفالػبلـفػيقكلػهسػبحانه:[24َ:اْلظ
رَْق٤َْ٪ة}

َ
٤َيِْ٭٥َََْٚأ َََُوََكنَََدََؿو٬َْةَل٥َََْوَُصُ٪ٮًداَرِيًعةََٔ ٤٧َُٮنَََث٧َِةَاللٍّ ْٕ اََت ًً ـاب]َ{َثَِى :قكلػهإلػى[9َ:اْلظه
َََِعْ٭ههؽَََُوََكنََ} ـاب]َ{َمْكههُبٮاًلََاللٍّ }:تميهػػااآليػػةألفٌأظهػػر األٌكؿ[15:اْلظهه

ِيهه٨َََاللَََُوَردٍَّ َاَّلٍّ
ُؿوا َٛ ـاب]َ{َؽ .(2)صدر "عمىالكبلـعجزردٌسبيؿعمىالقٌصةأٌكؿإلىعائدة[25:اْلظ

 رد العجز عمى الصدر:أقسام 
٣َََُِؾ٨َِ}أفيكافؽآخرالفاصمةآخركممػةفػيالصػدرنحػك:األول: َلََث٧َِهةَيَْنَ٭ؽََُاللٍّ ـَ ٩ْه

َ
َََٟخ َإَِِلْه

ََلَُ ـَ ْ٩
َ
َََِوَكَ ََيَْنَ٭ُؽونََََوال٧َْاَلن١َِحََُث٫٧ِْ٤ََِِِٕخ .[166َ:ا٣جكةء]َ{ََمِ٭يًؽاَثِةللٍّ

٨٦َََََِْٟنَلَةََو٬َْتََ}أفيكافؽأكؿكممةمنهنحك:الثاني: ْ٩ َََٟرَْْحَحًَََلُ ٩َْخََإ٩ٍِّ
َ
ةُبََخ َ:٧ٔؿانَآل]َ{َالْٮ٬ٍَّ

َََٝةَلَ}[8 ٤٧َُِؾ٥ََْإِّنِ َٕ ة٣نِي٣َََ٨٦َََِِ َٞ .[168َ:النٕؿاء]َ{ا٣ْ

ؽَِ}أفيكافؽبعضكمماتهنحػك:الثالث: َٞ ٨٦َََََِْٟثِؿُُق٢ٍََاْقُذْ٭ـِئََََو٣َ ِ ِي٨َََََٚعةَقَََؼج٤ْ ٦َِ٪ُْ٭٥َََْقِؼُؿواَثِةَّلٍّ
[10َ:اْل٩ٕةم]َ{َيَْكَذْ٭ـِاُٮنَََث٫ََََِِك٩ُٮا٦ََة ؿَْ}كقكلػه: ُْ ََانْ َٙ ٤َْ٪ة٠ََيْ ٌٍّ ُ٭٥َََْٚ ٌَ ْٕ َََب ْٕهٍيََََعَ ََولَْْلِػهَؿةَََُب

ْؽََبَُ
َ
ْؽََبَََُدرََصةٍتََأ

َ
ياًلَََوأ ٌِ ْٛ هؽَْ}كفػيقكلػهسػبحانه:،(3)[21َ:اْلرساء]َ{ََت َٞ َُمهٮَسََآدَحَْ٪هةََو٣َ

ْوَر َْ٪ةَالُْ٭َؽى
َ
انِي٢َََثَِ َََوأ وِىَََوذ٠َِْؿىَا١ِْ٣َذةَب،٬ًَُؽىَإرِْسَ

ُ
بْلَهةِبََِْل

َ
كتظػؿ،[54َ-53َ:اغٚهؿ]َ{اْْل

                                                           
)ص(1) (430ينظر:السكاكي،مفتاحالعمـك
(2/457عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
القرآف)جالسيكطي،اإلتقاففيعينظر:(3) (3/354مـك
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لىقىػػٍدآتىٍينػػاميكسىػػىاٍلهيػػدل:"عبػػاراتاإلمػػاـمكثفػػةمختصػػرة {عمػػىسػػبيؿرٌدعجػػزالكػػبلـعمػػى.}كى
.(1)"صدر 

 خرى:أتقسيمات 
ََُانلٍّةَسَََوََّتََْشَ}أفيككنػامكػرريف،كقكلػهتعػالى:األول: ََََّٜواللٍّ َظ

َ
نََْأ

َ
ـاب]َ{ََّتَْنةهََُأ [37َ:اْلظه

.أفيككنامتجانسيف،نحكقكلهـ:سائؿالمئيـيرجعكدمعهسائؿالثاني:

٤ُْخَ}أفيجمعالمفظيفاالشتقاؽ،نحكقكلهتعالى:الثالث: ُٞ ُِٛؿواََػ ْ٘ هةًراَََكنَََإ٫ٍّ٩َََُِربٍُّؾ٥ََْاْقَذ ٍّٛ َ{َغ
.[10َ:٩ٮح]

َََٝةَلَ}َ:أفيجمعهماشبهاالشتقاؽ،نحكقكلهتعالىالرابع: ٤٧َُِؾ٥ََْإِّنِ َٕ ة٣نِي٣َََ٨٦َََِِ َٞ َ:النهٕؿاء]َ{ا٣ْ
168](2).





















                                                           
(2/457عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(3/94المدني،أنكارالربيعفيأنكاعالبديع،)جينظر:(2)
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 : السجع )فواصل اآليات(العاشرالمبحث 
كخطػػبهـكحكمهػػـأمثػػالهـ،المغػػاتفيػػردفػػيأكثػػرفػػيالبشػػرألسػػنةعمػػىيجػػرمالسػػجع

بػػؿكالقمػػكب،العقػكؿعمػػىالتػػأثيرفػيدكر ينكػػرتػػرنيـالنغػػـكحسػفمػػففيػهفطريػػةلمػػابصػكرة
إلػػىتشػػتاؽاإلنسػػانيةفػػالنفسالكػػريـ،كجزالتػػهكاشػػتمالهالمعنػػيكركنقػػهاألسػػمكبرقػػةيػػدلؿعمػػى
الكػػػػبلـ،مقػػػػاطعفػػػػياالعتػػػػداؿهػػػػكإنمػػػػاالسػػػػجعفػػػػياألصػػػػؿكإيقاعهػػػػا.إلػػػػىكترتػػػػاحسػػػػماعها،
األلفػػػاظتكػػػكفأفبػػػالطبع،كينبغػػػيإليػػػهتميػػػؿكالػػػنفساألشػػػياء،جميػػػعفػػػيمطمػػػكبكاالعتػػػداؿ
نفسػهالسػجعإلػىنظػر يصػرؼصػاحبهاأفأمبػاردة،كالغثَّػةالرنَّانػة،طنَّانةحمكةالمسجكعة

كمػاتركيبهػاإلػىكال،الحسػفمػفلهػايشػترطكمػاالمسجكعة،األلفاظمفرداتإلىنظرغيرمف
الكرسػؼمػفأثكابنػايػنقشكمػفالمسػجكعةاأللفػاظمػفبهيأتيالذمكهكالحسف،مفلهيشترط

ػفّْيىالممػكف،فػإذاالخزؼمفعقدناينظـأك ذلػؾكراءفػإفَّ،كالبىػٍردالغثاثػةمػفالمسػجكعالكػبلـصي
.(1)لمفظتابعنافيهالمعنىيككفأفاللممعنى،تابعنافيهالمفظيككفأفكهكآخر،مطمكبنا

  :في المغة السجع
ع عىيىسػػجى ػػا،كالسػػجع:الكػػبلـالمقفػػى،‘"سىػػجى سىجػػػعنا:اسػػتكلكاسػػتقاـ،كأشػػبهبعضػػهبعضن

عىتىسػػػجيعنا:تكمػػـبكػػبلـلػػهفكاصػػؿ،كفكاصػػؿالشػػعرمػػفغيػػر كالجمػػع:أسػػجاعهكأسػػاجيعكسىػػجَّ
.(3)،كهكلغةمفقكلهـ:"سجعتالناقةإذامدتحنينهاعمىجهةكاحدة"(2)كزف"

  :في االصطالحسجع ال 
مقػاطعفػياالعتػداؿالسػجعكأصػؿ.(4)كاحػد"حرؼعمىالنثرفيالفاصمتافتتكاطأأف

.السمعكيستسيغهالنفس،إليهتميؿمماالكبلـ

 السجع وشروط  حسنو: بناء
٤َْ٪ةَرَْْحَذَِ٪ة٨٦َََِْلَُ٭٥َََْوَو٬َجَْ٪ة}قػكؿالحػؽسػبحانه:ي َٕ ٤ِيًّهة،ََواذ٠ُْهؿََِْوْؽقٍََلَِكةنَََلَُ٭٥ََْوََص َِػَََٔ
التيتشيريكرراإلماـالعبارة[51َ-50َ:مؿي٥]َ{٩َبِيًّةَرَُقٮاًلَََوََكنَََُُم٤ًَْىةَََكنَََإ٫ٍّ٩ََُُِمٮَسََا١ِْ٣ذَةبَِ

،كهػكمػايسػػميهبصػياغةمختمفػةمشػيرناإلػىاعتبػارالػنظـكالمعنػىإلػىالسػجعأكفكاصػؿاآلم
                                                           

.الكرسؼ:القطف(213-1/212ينظر:ابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)ج(1)
(8/150ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(2)
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)ص(3) (360المراغي،عمـك
(360المصدرالسابؽ)ص(4)
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ػاكػافى}"فيقػكؿ:عتبػاررؤكساآلم(الجرجاني)العتبارنظػـاآلم(أك)ال لتخمػيصاهلل{ميٍخمىصن
كالتػػأخير،التقػػديـعمػػى{نىًبيِّػػارىسيػػكالن}القبطػػٌي،ككجنايػػةفرعػػكف،كضػػبللةكالغػػرؽ،القتػػؿمػػفإٌيػػا 

"نبيناكافأٌنه:كمعنا اآلم،نظـالعتبار .(1)مرسبلن
ََََٟربٍَّ٪ة}َ:كفيقكؿالحػؽسػبحانه هؽََْانلٍّهةرَََدُْؽِػ٨٦َََِ٢ََْإ٩ٍِّ َٞ يَْذه٫َََُػ ـَ ْػ

َ
هةل٧ِِنيََََو٦َهةَأ ٍّْ ٦َِه٨ََْل٤ِ

٩َْىةٍر،
َ
َ٪ةََربٍّ٪َةَخ َ٪ةَإِنٍّ ْٕ ي٧َةنََُِيَ٪ةدِي٦ََُ٪ةدِيًةََق٧ِ نََْلِْْلِ

َ
ِٛؿَََْربٍَّ٪ةََٚآ٦َ٪ٍّةَثَِؿّبُِؾ٥ََْآ٦ُِ٪ٮاَأ ْٗ ِؿََُْذ٩ُٮَبَ٪ةَنَلَةََٚة ّٛ ََوَك

َ٪ةََقّحَِبةدَِ٪ةََع٪ٍّة ََََٓودَٮَػٍّ ثَْؿار٦َََِ
َ
ٌنمػا[193َ-192َ:٧ٔهؿانَآل]َ{اْْل :قكلػهيٌتصػؿ،يػذكراإلمػاـ:"كا 

ما} حصؿلظمـعقكبةأدخمهإٌنماالناريدخمهمفأفٌعمىيدؿٌالحاؿألفٌتقٌدـ بما{ًلمٌظاًلًميفىكى
ٌنمػػػاعمػػػىأكنفسػػػهعمػػػىمنػػػه رؤكسلػػػنظـناصػػػر،مػػػف:يقػػػؿكلػػػـ{أىٍنصػػػاروًمػػػفٍ:}قػػػاؿغيػػػر ،كا 
ا(2)"اآلم َمؿ٢ََََُْٝ}َ:،كفيقكلهالحؽسبحانهأيضن

َ
ََأ ٍَََِرّبِ ؼِي٧ُٮاَثِة٣ِْْٞك

َ
ََمْكِضؽٍََُكََِِّٔ٪ْؽَََوُُصٮ٬َُؾ٥َََْوأ

ٮهَُ ُٔ ُؽ٧َ٠َََْ٥هةَاّلِيه٨َََََلََُُُم٤ِِْىهنيََََواْد
َ
هٮُدونَََثَهَؽأ ُٕ هؿا ]َ{ََت ـٍكىمػا}يبػيفاإلمػاـ:"[29َ:أْل بىػدىأىكي

أفٌعٌبػاسابػفكعػفكاإلنطػاؽ،كاإلحياءكالٌتركيبالتٌقميبحيثمفبالبدءالعكدتشبيه{تىعيكديكفى
ػػػرالنعػػػراةحفػػػاةلكػػػكنهـالٌتشػػػبيه ٌنمػػػاغي ػػػا،كا  عنػػػداآلمرؤكسنظػػػـالعتبػػػاريعيػػػدكـ،:يقػػػؿلػػػـبيهيمن

إالالحسػفكؿالسجعيحسففبل.(3)الباقيف"عندإليهـالمسندةاألفعاؿسائركالعتبارالككفٌييف،
األلفػاظتكػكفأف-السػمععمػىخفيفػةأنيقػةرشػيقةالمفػرداتتكػكفأف:أشػياءأربعػةاستكفىإذا

غيػػػػرمألكفػػػػةالتركيػػػػبعنػػػػدالحاصػػػػمةالمعػػػػانيتكػػػػكفأف-لهػػػػاتابعػػػػةهػػػػيإذالمعػػػػاني،خػػػػدـ
الحتػػىاألخػػرلعميػػهدلػػتمػػايغػػايرمعنػػىعمػػىالسػػجعتيفمػػفكاحػػدةكػػؿتػػدؿأف-مسػػتنكرة
الثـكمفالكبلـ،فيظاهرةحميةكافالشركطهذ استكفىكمتى.فائدةببلتكراراالسجعيككف
البميغتجد فسكرة،منهتخمكالكمامنهيخمككبلمن .(4)قصرتكا 

 الكريم: القرآن في السجع قضية
الكػريـالقػرآففيكجكد منهـالبعضنفىبؿالسجع،استعماؿفيالقدماءبعضتحرج
عيسػىعمػيبػف:هػؤالءرأسعمىككاف.فكاصؿسجعأنَّػهييظىػفُّالذمهذاكسمىقاطعنا،نفينا

مػػفالسػػجعنفػػىإلػػىالرمػػانيذهػػباألشػػاعرة،كقػػدكجػػؿالبػػاقبلني،بكػػرأبػػككالقاضػػيالرمػػاني،
القػرآفكفكاصػؿ،ببلغػةكالفكاصػؿعيػب،االسػجاعألففكاصؿ ذلؾمففيهماكتسميةالقرآف،

                                                           
(2/272عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(2/558)جكالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(2) 
(1/649)جالعظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(3)
الببلغةالبياف،المعاني،البديع)ص(4) (360ينظر:المراغي،عمـك
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بهػايػدؿصػكرةأحسػففػيإليهػايحتػاجالتػيالمعػانيإفهػاـإلىطريؽألنهاكحكمة ببلغةكمها
نمػػػا،عميهػػػا األصػػػكاتإالفيػػػهلػػػيسأنػػػهكذلػػػؾ.الحمامػػػةسػػػجعمػػػفالكػػػبلـفػػػيالسػػػجعأخػػػذكا 

مفلماستكمؼالمعنىكاففإذا،المتشاكمةاألصكاتإالالحمامةسجعفيليسكما،المتشاكمة
.المشػاكمةاألصػكاتإالفيهليسمابمنزلةفصار،بهيعتدلـفيهكالفائدةإليهالحاجةكجهغير

،المتقاربػػػةالحػػػركؼعمػػػىكاآلخػػػرالمتجانسػػػةالحػػػركؼعمػػػىأحػػػدهما:كجهػػػيفعمػػػىكالفكاصػػػؿ
نْلَة٦ََ،٫ََة:}تعػالىكقكلػهالمتجانسةفالحركؼ ـَ ْ٩

َ
َََٟخ ٤َيْه هْؿآنََََٔ ُٞ ََا٣ْ َل٧َِه٨ََْدَهْؾ٠َِؿة٣ًََِتَْنهَ ،َإاِلٍّ

ٮر،}:ككقكلػه[3َ-1َ:٫َ]َ{ََيََْشَ َُّ ٮٍر،ََوكَِذةٍبَََوا٣ ُُ ٧ُْٕهٮرَََِوابْلَيْهِخ٦َََجُْنٮٍر،ََرّقٍََِػَََمْك َ{ال٧َْ
ََِٟلؿٍّْْح٨ََِا}:تعالىكقكله،النكفمفكالميـالمتقاربةالحركؼكأما،[4َ-1ََ:ا٣ُٮر] ِ َالؿٍِّظي٦ََ،٥ةل

هْؿآنََِق}:نحػكالبػاءمػعككالػداؿ،[4َ-3َ:ا٣ٛةحتح]َ{َاّلِي٨ََِيَٮْمَِ ُٞ :اؿقػثػـ[1َ:ق]َ{َال٧َِْضيهؽَََِوا٣ْ
ء٬ٌََََؾا} ِضيٌتََََشْ نما[2َ:ق]َ{َٔ مػفالكػبلـيكتنؼألنهالمتقاربةالحركؼالفكاصؿفيحسف"كا 

كأماالعبارة،كحسفالببلغةمففيهلما،كالمقاطعالفكاصؿتمييزفيالمرادعمىيدؿماالبياف
نماالببلغةمفالعمياالطبقةفيليستألنهاذلؾتحتمؿفبلالقكافي لػـ،(1)فيهػا"الكبلـحسفكا 

عيبنػا،السػجعكاعتبػاركالسػجع،الفكاصػؿبػيفالتفريػؽفػيالركمانيرأمالعسكرمهبلؿأبكير
فالسػػػجع،يجيػػػزفهػػػكببلغػػػة،كالفكاصػػػؿ سػػػناءابػػػفعميهمػػػاردَّكقػػػدالكهػػػاف،سػػػجعيػػػذـكػػػافكا 
فكاصػؿسػمكهافػإنهـالقرآففيالتيالفكاصؿكأما:"بقكله"الفصاحةسر"كتابهفيالخفاجى

عميػػهالمعنػػىيحمػػؿثػػـنفسػػهفػػييقصػػدالػػذمهػػكالسػػجعإف:فقػػالكاكفرقػػكاأسػػجاعنايسػػمكهاكلػػـ
ببلغػػةالفكاصػػؿإف:الرمػػانيكقػػاؿأنفسػػهافػػيمقصػػكدةتكػػكفكالالمعػػانيتتبػػعالتػػيكالفكاصػػؿ
مقػاطعفػيمتماثمػةحػركؼاألسػجاعإف:يقػاؿأفذلػؾفػييحػررأفيجػبكالذمعيبكالسجع

المقػػػاطعفػػػيحركفػػػهتماثمػػػتمػػػاكهػػػكسػػػجعنايكػػػكفضػػػربضػػػربيفعمػػػىكالفكاصػػػؿالفصػػػكؿ،
األكؿالقسـمفكاففإفتتماثؿ،كلـالمقاطعفيحركفهتقابمتماكهكسجعنايككفالكضرب

فالبيػافكحسػفالفصػاحةعمىالداؿالمحمكدفهك مرفػكض،فأمػامػذمكـفهػكالثػانيمػفكػافكا 
متماثمػةفكاصػمهكردتكقػدالفصػاحةفػيلعمػك المحمػكدالقسػـمػفهػكمػاإالفيػهيػردفمـالقرآف

ٮر،}:سػبحانهقكلػهالمتماثمػةفمثاؿكمتقاربة َُّ ٮٍر،ََوكَِذةٍبَََوا٣ ُُ ََوابْلَيْهِخ٦َََجُْنهٮٍر،ََرّقٍََِػَََمْكه
٧ُْٕٮرَِ نْلَة٦ََة٫ََ،}:كقكله[4َ-1ََ:ا٣ُٮر]َ{ال٧َْ ـَ ْ٩

َ
َََٟخ ٤َيْ ْؿآنََََٔ ُٞ ٣ََِتَْنَ ،َا٣ْ َََيََْش،َل٨٧َََِْدَْؾ٠َِؿةًََإاِلٍّ

٨َََْتْْنِياًلَ َََِٜم٧ٍّ رَْضَََػ٤َ
َ
٧َةَواتََِاْْل َُٕل،َالؿٍّْْح٨ََََُوالكٍّ ََا٣ْ ؿِْشََََعَ َٕ تتكرر.(2)[5َ-1ََ:٫َ]َ{اْقَذَٮىَا٣ْ

                                                           
(98)صالقرآفإعجازفيالنكتالرماني،(1)
(172ابفسنافالخفاجي،سرالفصاحة)صينظر:(2)
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اآلم(رؤكسنظػػـ)العتبػػار–اآلم(رؤكسلػػنظـاعبػػاراتبػػدالالتكاحػػدة:)كٌحػػداإلمػػاـعنػػد
نما المعنػى:يقػكؿاإلمػاـيتبػعمػابالسػجعكأراداآلم(مفسػرناالمعنػىالمػرادرؤكس)لكفػؽجمعكا 

الرعايػػػػةبشػػػػقكةالمخػػػػتٌصهػػػػكالرجػػػػؿكألفٌاآلم،رؤكسلػػػػنظـكٌحػػػػد{فىتىٍشػػػػقى}مػػػػكجزناكبلمػػػػه:"
.(1)كالكسب"

الفكاصػػؿتكاطػػؤ:يقػػاؿأف"السػػجعكحػػدُّ :فيقػػكؿالسػػجع،ذـمػػفعمػػىاألثيػػرابػػفأنكػر
أرلكالالصػناعة،هػذ أربػابمػفأصحابنابعضذمَّهكقد.كاحدحرؼعمىالمنثكرالكبلـفي
ال،بهيأتكاأفعجزهـسكلكجهنالذلؾ فنظمػه،(2)الكػريـالقػرآففػيكردلمػامػذمكمناكػاففمػككا 

كمعانيهالسجع،فيهاممتـزمزدكجةفكاصمهكالقصيرةفقراتهليستإذالكهافكبلـلنظـمخالؼ
يمػـمػاأكأحػداث،مػفالنػاسلػبعضيحػدثعمػااإلخبػارإلػىالراميػةالكهانػةمعػانيمػفليست
كالتػدبر،التػذكرعػنهـمنتفينػاباآليػةالمخػاطبكفكػاففمػذلؾليحػذركها،متكقعػةمصػائبمفبقكـ
ذا .(3)العالميفربمفتنزيؿأنهفحؽمدعاهـبطؿكذاؾهذابطؿكا 

 داللة الفاصمة القرآنية:
.الجممػػػةآخػػػركممػػػة:كقيػػؿ.السػػػجعكقرينػػػةالشػػػعر،كقافيػػةاآليػػػة،آخػػػركممػػػة:الفاصػػمة
الفكاصػػؿبػػيففػػرؽكثمػػة.المعػػانيإفهػػاـبهػػايقػػعالمقػػاطعفػػيمتشػػابكةحػػركؼالفكاصػػؿ:كقيػػؿ

آيػػةرأسيكػػكفقػػدالمنفصػػؿكالكػػبلـ.بعػػد عمػػاالمنفصػػؿالكػػبلـهػػيفالفاصػػمةاآلم،كرؤكس
فاصػػمةكػػؿكلػػيسفاصػػمةآيػػةرأسككػػؿ.كغيرهػػاآيػػةرءكسيكػػكفالفكاصػػؿككػػذلؾ.رأسكغيػػر
المَّػػهصػػٌمىأنػػهثبػػتفمػػا:التػػكقيفيأمػػا:كقياسػػيتػػكقيفي،:طريقػػافالفكاصػػؿكلمعرفػػة.آيػػةرأس
ػاعميػهكقػؼكسػمـعميػه ػػاكصػمهكمػافاصػمة،أنػهتحققنػػادائمن كمػػابفاصػمة،لػيسأنػهتحققنػادائمن
التػاـ،الكقػؼلتعريػؼأكالفاصػمة،لتعريؼيككفأفالكقؼاحتمؿأخرلككصمهمرةعميهكقؼ
:القياسػػيتعريفهػػا،كأمػػالتقػػدـكصػػمهافاصػػمةأكفاصػػمة،غيػػريكػػكفأفكالكصػػؿلبلسػػتراحة،أك
الألنػهذلػؾ فػيمحػذكركاللمناسػب،بالمنصػكصالمنصكصغيرالمحتمؿمفألحؽمافهك
نمانقصاف،كالفيهزيادة جػائز،كممػةكممػةكػؿعمىكالكقؼ.كصؿأكفصؿمحؿأنهغايتهكا 

.(4)الشعرفيالبيتكقافيةالنثرفيالسجعةكقرينةاآليةكفاصمة.جائزكمهالقرآفككصؿ

                                                           
(2/297عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(211-210-/1ابفاألثير،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعرتالحكفي)جينظر:(2)
(29/143ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ينظر:(3)
(2/275األبيارم،المكسكعةالقرآنية)جينظر:(4)
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ََاَل٤َََُْٝ٪ة}:قكؿالحػؽسػبحانهأمافي ْٙ َََََّٟتَ ٩َْخََإ٩ٍِّ
َ
،َخ َْعَ

َ
ََِٜاْْل ْ٣

َ
َََِٟػ٦َََةََوخ ََي٧َِي٪ِ ْٙ َٞ ٦ََةَد٤َْ

ٮا ُٕ ٧َةََوَ٪ ٮاَإِنٍّ ُٕ ٤ِطَََُواَلَََقةِظؿ٠ٍَََيْؽَََُوَ٪ ْٛ ةِظؿََُُي َت،ََظيُْرََالكٍّ
َ
٣ِْ َََخ

ُ
َعَؿةَََُٚد ًؽاَالكٍّ َثَِؿّبََِآ٦َ٪ٍّةََٝةلُٮاَُقضٍّ

كفيقكلهسبحانهمفسكرةطهقػدـهػاركفعمػىمكسػىكفػي[70َ-68ََ:٫َ]َ{َوُمٮَس٬َََةُرونََ
ةل٧َِنَي،ََثَِؿّبََِآ٦َ٪ٍّةََٝةلُٮا}:اآليةمفسكرةاألعراؼقدـمكسىعمىهاركف،يقكؿالحؽسػبحانه َٕ ا٣ْ

ْٮنَََُٝةَلَََو٬َةُرون،َُمٮَسَََرّبَِ َٔ نَََْؼج٢َََْث٫ََِِآ٦َ٪ُْذ٥ََِْْٚؿ
َ
َال٧َِْؽيَ٪هحََِِػ١َ٦َََْؿُت٧ُٮهََُل١ْ٧ََؿ٬ٌََََؾاَإِن٣ٍَََُّؾ٥ََْآَذنَََأ

٤٬ََْ٭ههة٦َِ٪َْ٭ههةَِِلُْؼؿُِصههٮا
َ
٧َُ٤ْٕههٮنَََََٚكههٮَْ ََأ ههؿا ]َ{َت مػػفأكجػػهمراعػػاةهػذاك،[123َ-121ََ:أْل

الفاصػػمة،مػػاذكػػر تعػػالىحػػكؿقصػػةمكسػػىكهػػاركفعميهمػػاالسػػبلـفػػيسػػكرةطػػه فقػػدجػػاءت
ْظ٧َ١ِْخ٠َََِذةٌبََالؿ}كفيقكلهسبحانه:.ىاآليةبتقديـذكرهاركفعمىمكس

ُ
ه٤َْخََُ ٥ٍََّآيَةد٫ََُُأ َُّٚىِ

ن٨٦َََِْْ ًٍَََظ١ِي ٍَََلُ إحكػاـكهػكالخصػكص،:بمعنػى{أيٍحًكمىػتٍ}يبػيفاإلمػاـبقكلػه:[1َ:٬ٮد]َ{َػجِ
َـّ}األمنٌيػػػػة،فػػػػيالٌشػػػػيطافيمقػػػػيمٌمػػػػاكتهػػػػذيبهاالػػػػتبلكة، ػػػػمىتٍثيػػػػ أككسػػػػاطة،بػػػػبلعنػػػػد مػػػػف{فيصّْ
،يتحدثاإلماـعػفإحكػاـالػتبلكةكتهػذيبهاثػـ(1)اآلم"مجمبلتاهللرسكؿتفسيرهك:التفصيؿ

ػاإلػىمجمػبلتاآليػاتبعػدالتفصػيؿ،كيفهػـمػفقكلػه فصمتمفعند ببلكساطةكيشػيرأيضن
اإلشػػارةإلػػىدالالتنظػػـاآليػػاتلمكصػػكؿإلػػىمجمػػؿاآليػػاتالتػػيتحمػػؿالمعػػانيكالػػدالالت

ؽَْ}:كفيقكلػهسػبحانه.ةالمراد َٞ ٥َ٤َََُْٕو٣َ ََََٟن ٍّ٩
َ
ََُٜخ ي ٌِ ٮلُٮَن،َث٧َِةََوْؽُركَََيَ ُٞ َََِِٟب٧َْؽََََِٚكّجِطَََْي ِ ََوُكه٨َََْرّب

هةِصِؽي٨٦َََِ٨ََ يكضػحاإلمػاـأفسػياؽالمغػةيتطمػب)فسػبحبحمػدربػؾ،[98َ-97َ:اْلضهؿ]َ{الكٍّ
نمػػاسػػاجدنا،كػػف{الٌسػػاًجًديفىًمػػفى}بقكلػػه:".ككػػفسػػاجدنا(لكنهػػاكردتجمعنػػالكفػػؽرؤكساآلم كا 

كالفاصػػمة.(2)الٌسػػبلـ"عمػػيهـاألنبيػػاء{الٌسػػاًجًديفى}بالمػػرادأف:كيحتمػػؿاآلم،رؤكسلكفػػؽجمػػع
القرآنيػػة:هػػيآخػػركممػػةفػػياآليػػة،كهػػيبمثابػػةالسػػجعةفػػيالنثػػر،كبمنػػػزلةالقافيػػةفػػيالشػػعر،
كسميتفاصمة ألنهافصمتبيفاآليةالتيقبمها،كاآليةالتيبعدها.كلعؿهذ التسػميةأخػذت

ْظ٧َ١ِْخ٠َََِذةٌبََالؿ}مفقكلهتعالى:
ُ
٤َْخََُ ٥ٍََّآيَةد٫ََُُأ ًٍَََظ١ِي ٍََنََْل٨٦ََََُُِّْٚىِ ،كقكلػه[1َ:٬هٮد]َ{َػجِ

٤َْخ٠َََِذةٌبَ}سبحانه: َؿبِيًّةَُْٝؿآ٩ًةَآيَةد٫ََُُُّٚىِ ْٮمٍَََٔ َٞ ٧َُ٤ْٕٮن٣َََِ .[3َ:ٚى٤خ]َ{َي

كهػػػـخمفهػػػـ،{آثػػػاًرًهـٍ}كمهمػػػؾ،قاتػػػؿ{بػػػاًخعه}يكضػػػحاألمػػػاـسػػػببتػػػأخيرأسػػػفنابقكلػػػه:"
نفسؾباخع:كالتقديراآلم،لرؤكسأٌخر{أىسىفنا}مضٌيه،بعدالشيءرسـ:كاألثرعنؾ،معرضكف

ِي٨ََ}كفيقكؿالحػؽسػبحانه.(3)أسفنا" ًؽاَلَِؿّبِِ٭٥ََْيَبِيُذٮنََََواَّلٍّ فالتقػديـ[64:ا٣ٛؿٝهةن]َ{َوؼَِية٦ًهةَُقضٍّ

                                                           
(3/963)جكالسكراآلمتفسيرفيالدرردرجعبدالقاهرالجرجاني،(1)
(2/180عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
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دنا{الفاصػػػمةمراعػػػاةمػػػعلمتخصػػػيص كجػػػكههـعمػػػىسػػػاجديفكػػػكنهـحػػػاؿأمسػػػاجدجمػػػع}سيػػػجَّ
ًقيامان السػجكدكتقػديـأقػدامهـعمػىقػائميفأممجػرا اجػرلمصدراككنائـنياـمثؿقائـجمعكى
لمػػابالتقػػديـأحػػؽالسػػجدةافمػػعمقػػدـالصػػبلةفػػيالقيػػاـافكلػػيعمـالفكاصػػؿلرعايػػةالقيػػاـعمػػى
َل٧َْ٤ِاَلن١َِهح٤َََُِْٝ٪ةَِإَوذَْ}،كفػيقػكؿالحػؽسػبحانه:(1)(ساجدكهكربهمفالعبديككفماأقرب)كرد

ََََٚكَضُؽواَِْلَدمَََاْقُضُؽوا َبََإِث٤ِْحَفََإاِلٍّ
َ
٩ْهَخَا٣ََْكِٚؿِي٨٦ََِ،٨َََََوََكنََََواْقَذ١ََْبَََخ

َ
َو٤َُْٝ٪ةَيَهةَآَدُمَاْقهُؾ٨َْخ

ةل٧ِِنيََ ٍّْ َضَؿةَََػَذ١ُٮ٩َة٨َ٦ََِا٣ َؿَبة٬ََِؾهَِالنٍّ ْٞ ًؽاََظيُْرَِمئُْذ٧َةََواَلََت َٗ ٦َِ٪َْ٭ةََر َاْْلَ٪ٍَّحََولُُكَ َٟ َ:ةابلٞؿ]َ{ََوَزوُْص
رىةى{كهػػيشػػجرةالسػػنبمةعػػفابػػفعٌبػػاسكأبػػيمالػػؾيقػػكؿاإلمػػاـ:"[34-35 بػػاهػػًذً الشَّػػجى }كىالتىٍقرى

حػدلالركايػات كعطٌيةككهبكقتادة،كشجرةالعنبعفابفمسعكدكالسػٌدمكجعػدةبػفهبيػرةكا 
صػبعمػىجػكاب}فىتىكيكنػا{ن،عفابفعٌباس،كشجرةالعمـعفالكمبػٌي،يعنػيعمػـالخيػركالشػرٌ

ٌنمػػػا،النهػػيبالفػػاء،كيجػػكزأفيكػػػكفجزمػػاعمػػىالعطػػػؼعمػػىقكلػػه:)كالتقربػػػاهػػذ الشػػجرة( كا 
امػػػعاسػػػتعمالهبنفسػػػه،ككػػػذلؾاألمػػػر،لكجػػػكبالجػػػزاءعنػػػدارتكػػػابالنهػػػياقتضػػػىالنهػػػيجكابنػػػ

ٌنمػالػـيقػؿ:ظػالميف،لكفػؽرؤكسا،كاالئتمارباألمر،فصارامفهػذاالكجػهكالشػرط .(2)"آلمكا 
اكمثاله ٦ٍَََّ٢ة٬َََٮى،َإَِذاََوانلٍّْض٥َِ}:سػبحانهقكلػهالقرآنياألسمكبفيكردماأيضن ََوهةِظُجُؾ٥ًَََْ
َٮى،ََو٦َة َََُٜو٦َةََٗ ُِ ٨َََِي٪ْ ٬ََُٮَََإِنََْالَْ٭َٮى،ََٔ الحػؽأمػافػيقػكؿ[4َ-1ََ:انلضه٥]َ{يُهٮَحََوَْحٌََإاِلٍّ

ِؽَسػبحانه:} ْٕ ُْذ٨ْ٦َِ٥ََْب َدََٮِلٍّ ٤َيُْؾ٥ََْورَْْحَُذ١َُ٣َ٫ُ٪ُْذ٨َ٦َِ٥َْاْْلَةرِسِي٨ََُ ٥ٍّ َٔ َِ ٢َُاللٍّ ٌْ ٤َََْٚٮاَلََٚ َٟ ِ ْؽََ،َذل َٞ َو٣َ
٤َْ٪ةَلَُ٭٠َُ٥ْٮ٩ُٮاََِٝؿَدةًََػةِقهنِيََ ُٞ جِْخََػ ِي٨ََاْعَذَؽْوا٦َِ٪ُْؾ٥َِْػَالكٍّ ٧ِْ٤ُذ٥َُاَّلٍّ يقكؿ،[65َ-64َ:ابلٞؿة]َ{َٔ

مػعكممػةخاسػئيفككمػافػيتعبيػر لكفػؽرؤكساءتجػكممػةالخاسػريفأفاإلماـفيتكضػيحه
دىةن{كاحػػػد قػػػرد،كالفيػػػؿكالفيمػػػة،كهػػػكضػػػربمػػػفالكحػػػكشيػػػأتمؼ اآلمفػػػياآليػػػةالكريمػػػة:"}ًقػػػرى

اليقػػػػاؿ:قػػػػردة.كالػػػػٌدبٌ {متباعػػػػديفعمػػػػىالػػػػٌذٌؿكالٌصػػػػغار،كتقػػػػدير :خاسػػػػئيفقػػػػردة،كا  }خاًسػػػػًئيفى
٢٬َََِْو٨٦َِْ}،كفػيقكلػهسػبحانه:(3)اآلم"خاسئة،لكفالتقديـكالتأخيرلكفػؽرؤكس

َ
٦ََه٨ََْا١ِْ٣َذةِبََأ

٦َ٪٫ََُْإِنَْ
ْ
ةرٍََدَأ َُ ََِثِِٞ٪ْ َََٟيَُؤّدِه ٦َ٪٫ََُْإِن٨٦ََََََْْو٦ِ٪ُْ٭٥ََْإَِِلْ

ْ
ََِاَلََثِِؽيَ٪ةرٍََدَأ َََٟيَُؤّدِه ََإَِِلْ ٤َي٫ََُِْد٦َْخ٦َََةَإاِلٍّ ََََٟٝةن٧ًِةََٔ ِ ََذل

ُ٭٥َْ نٍّ
َ
٤َيَْ٪ة٣ََحَْفَََٝةلُٮاَثِد ٦ِّّينِيَََِػَََٔ

ُ
ٮلُٮنََََقبِي٢ٌََاْْل ُٞ َََوَي ََََِعَ ٧َُ٤ْٕهٮَن،ََو٥٬ََُْا١َْ٣ِؾَبََاللٍّ ْوَف٦َََه٨ََْثَهَلَََي

َ
َأ

َِ ْ٭ِؽه َٕ ِ َ ََث ََََٚإِنٍَََّواتٍّ ََاللٍّ ػفٍبىمػى}":قكلػه،يقػكؿاإلمػاـفػي[76َ-75َ:٧ٔؿانَآل]َ{ال٧ُْذٍِّٞنيََََُيِتَّ مى
مػػف)كاألٌكؿ،الكػػبلـعػػفإضػػراب(:بػػؿ)بالعهػػد،المػػؤمنيفلقمػػكباسػػتمالةتػػأليؼ،{ًبعىٍهػػًد ًأىٍكفػػى

                                                           
(6/242اإلستانبكلي،ركحالبياف)جينظر:(1) 
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ٌنمػػا{اهللىفىػػًإفَّ:}جكابػػهالشػػرط، فػػيزيػػادة{كىًاتَّقػػى}شػػرط،كهػػكمبتػػدأ،(:أكفػػى اهللفػػإفٌ:يقػػؿلػػـ،كا 
داخػؿفهػكالتٌقػىبعػضالكفػاءألفٌكالمتٌقػيف بػالعهكدالمػكفيفيحػبٌ:يقػؿكلػـاآلم،لػنظـيحٌبه
ََٟ}قكلهسبحانه:كفي.(1)فيه" ِ و٣َه

ُ
ِي٨َََأ ْخََاَّلٍّ َُ ْع٧َةلُُ٭٥َََْظجِ

َ
نْيَةَِػََأ ٩َةِِصِي٨٦ََِ،٨َََْلَُ٭٥َََْو٦َةََواْْلِػَؿةََِالَّ

ل٥ََْ
َ
ِي٨َََإَِِلََدَؿَََخ ودُٮاَاَّلٍّ

ُ
ْٮنَََا١ِْ٣ذَةب٩َََ٨٦َََِِِىيجًةَأ َٔ ٠َََِِذةبََِإَِِلََيُْؽ ََُ ٥ٍََّثَحَْ٪ُ٭٥ََِِْلَْعُؾ٥َََاللٍّ ٌَََٜيَذَٮىٍّ ٦َِ٪ُْ٭٥َََْٚؿِي

ٮنََََو٥٬َُْ ًُ ْٕؿِ "حبػكط[23 -22َ:٧ٔهؿانَآل]َ{٦ُ ثنػاءيفػدلػـأٌنػهالػدنيافػيعممهػـيقػكؿاإلمػاـ:
ٌنمػػػػاتعػػػػالى،اهللعػػػػذابمػػػػف{ناًصػػػػًريفى}الثٌػػػػكاب،بطػػػػبلفاآلخػػػػرةفػػػػيكحبكطػػػػهحسػػػػننا، جمػػػػعكا 

لفظػػػة،،فالفاصػػػمةاألكلػػػىناصػػػريفحتػػػىقكلػػػهمعرضػػػكفتسػػػععشػػػرة(2)اآلم"لػػػنظـ{ناًصػػػًريفى}
كاإلماـأشارأفلفظةناصريفجمعتلنظـاآلم.

























                                                           
(1/408عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/387)جالمصدرالسابؽ(2)



209 
 

 العارف تجاىل: عشر الحادي المبحث
المدحمخرجكبلمهليخرجبهمنهتجاهبلنحقيقةيعممهعماالمتكمـسؤاؿهكففطريؼ

كهػػكالتػػكبيخ،أكالتقريػػر،أكالتعجػػب،لقصػػدأكالحػػب،فػػيالتدلػػهشػػدةعمػػىليػػدؿأكالػػذـ،أك
ينطػػؽكقػػدكاقػػع،غيػػركاآلخػػركاقػػعأحػػدهماشػػيئيفعػػففيػػهاالسػػتفهاـيكػػكفقسػػـ:قسػػميفعمػػى
كمنفػػي،كقػػدمكجػػب،:قسػػميفعمػػىعميػػه،كهػػكالحػػاؿلداللػػةاآلخػػرعػػفكيسػػكتالشػػيئيفبأحػػد
ةلُٮا}:سػبحانهكقكلػهسػبقنا،يمحػؽالماالعزيزالكتابفيمنهجاء َٞ اََػ بََْشً

َ
٫َََُواِظًؽا٦َِ٪ٍّةَخ ُٕ َإ٩ٍِّهة٩ََتٍّجِ

اَلل٣ٍَََِ ََإًِذا ؿًٍَََ ُٕ يُْتََيَةََٝةلُٮا}:سبحانهكقكلهالتعجب،مخرجخارج،فهذا[24َ:ا٧ٞ٣ؿ]َ{َوَُق َٕ َُم
ََٟ َواَلدُ

َ
ُمُؿكَََأ

ْ
نََْدَأ

َ
ُْٕجؽ٦َََُةََنْرُكَََأ وََْآثَةُؤ٩َةََي

َ
نََْأ

َ
٢َََأ َٕ ْٛ ْمَٮانِلَةَِػَََن

َ
َََٟنََنةء٦َََُةَأ ٩َْخََإ٩ٍِّ

َ
َ{الؿٍِّميؽََُاْْل٤َِي٥َََُْل

َََُٝةَلََِإَوذَْ}:سػبحانهكقكلػهالتػكبيخ،مخرجخارجكهذا،[87َ:٬ٮد] ٩َْخَََمْؿَي٥َََاب٨َََِْٔحََسََيَةَاللٍّ
َ
خ
َ
َأ

ُِؾوِنََل٤ِ٪ٍّةِس٤َََُْٝخَ َََاَّتٍّ ّمِ
ُ
ََُِدون٨٦ََََِِْإِلََ٭نْيَََِوأ ََََٟٝةَلََاللٍّ نََِِْلََيَُؾٮن٦َََُةَُقجَْعة٩َ

َ
ُٝٮَلََأ

َ
ٍََِِّٜل٣َََحَْف٦َََةَأ َ{ِِبَ

٩َْخَََٝةلُٮا}:سبحانهكقكله[116َ:ا٧٣ةاؽة]
َ
خ
َ
٤َْخََأ َٕ كهذاف[62َ:اْل٩بيةء]َ{إِثَْؿا٬ِي٥ََُيَةَثِآلَِ٭ذِ٪َة٬َََؾاََػ

قكلػػػػػهالعزيػػػػػزالكتػػػػػابفػػػػػيالثػػػػػانيالقسػػػػػـمػػػػػفجػػػػػاءالتقريػػػػػر،كممػػػػػامخػػػػػرجخرجػػػػػاالمكضػػػػػعاف
َََِظةَشَََو٨ْ٤ََُٝ}:سبحانه ا٬َََؾا٦ََةَلِلٍّ ٬ََََؾاَإِنََْبََْشً ٌََٟإاِلٍّ فصاحةفيفحصؿ[31َ:يٮقٙ]َ{٠َؿِي٥ٌَََم٤َ
حسػػنهراعهػػـمػػفكػػؿشػػبهكاحيػػثالعػػربفصػػاحةفػػييقػػعلػػـكالتهػػذيبمػػاالمبالغػػةمػػفالنسػػكة
.(1)بالجف

  :المغة واالصطالحفي  العارف تجاىل
ػػفٍسػػؤاؿيعمػػـ،عمػػاالمػػتكمـ،سػػؤاؿعػػفعبػػارةتجاهػػؿالعػػارؼ شػػدةأفليػػكهـيعمػػـ،المى

فػػػيالمبالغػػػةكفائدتػػػهبػػػه،بالمشػػػبهالمشػػػبهالتبػػػاسعنػػػد أحػػػدثتالمتناسػػػبيفبػػػيفالكاقػػػعالتشػػػبيه
أرادلمػاأنػهإالالبػدر،غيػرالكجػهأفيعمػـالمػتكمـفػإفبدر،أـهذاأكجهؾ:قكلؾنحكالمعنى،
بػػيفالشػػبهشػػدةذلػػؾمػػفففهػػـبػػدر أـكجػػهأهػػذا:اسػػتفهـبالحسػػفالكجػػهكصػػؼفػػيالمبالغػػة
كالبدر،الكجهبيفالشبهمفخاليناالمتكمـيعرفهالذمالشيءعفالسؤاؿكاففإفكالبدر،الكجه

ََََٟو٦َة:}تعػالىكقكلػهآخػربػابمفيككفبؿالباب،هذامفيكفلـ َََٟد٤ِْ َ:٫َ]َ{ُمٮَسََيَةَبَِي٧ِي٪ِ
بػؿالعػارؼ،تجاهػؿفػيإليه،المشارالتشبيهفيالمبالغةألجؿكقعماهنا،السؤاؿ،فإف[17

                                                           
كشػػهاب(137-135ينظػػر:ابػػفأبػػياإلصػػبعالعػػدكاني،تحريػػرالتحبيػػرفػػيصػػناعةالشػػعركالنثػػر)ص(1)

محمكدبفعبدالرحيـصافي،الجدكؿفيإعراب(ك58)صحسفالتكسؿإلىصناعةالترسؿالديفمحمكد،
(17/46القرآف)ج
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مػاكاحتػػراـ،هيبػةمقػاـالمقػػاـألفالسػبلـ،عميػهلمكسػػىاإلينػاسإمػاأخػػرل،لفائػدةهػك إظهػػاركا 
(1)يعممهمكسىيكفلـالذمالمعجز ،اليحبالسكاكيتسميتهبالتجاهؿكيسميه)سكؽالمعمـك

المعمكـ،كسكؽ(2)بالتجاهؿتسميتهأحبكالغير مساؽالمعمكـسكؽ"كمنهمساؽغير (يقكؿ:
،كيسػميهالعسػكرم:(3)كثيػرةالعػارؼلتجاهػؿالبمغاء،كالدكاعيلدلتقصدلنكتةالمجهكؿمساؽ

بػذلؾليزيػدفيهيشؾمامخرجصحتهيعرؼماإخراجهك:باليقيفالشؾالعارؼكمزجتجاهؿ"
.(4)تأكيدا"

 تجاىل العارف في تفسير درج الدرر:
شػعيب يُْتََيَهةََٝهةلُٮاَ}فػياآليػةالكريمػة:يقكؿاإلمػاـفػيتكضػيحقصػدسػؤاؿقػـك َٕ َُمه

ََٟ َواَلدُ
َ
ُمُؿكَََأ

ْ
نََْدَأ

َ
ُْٕجؽ٦َََُةََنْرُكَََأ وََْآثَةُؤ٩َةََي

َ
نََْأ

َ
٢َََأ َٕ ْٛ ْمَٮانِلَةَِػَََن

َ
َََٟنََنةء٦َََُةَأ ٩َْخََإ٩ٍِّ

َ
َ{الؿٍِّميؽََُاْْل٤َِي٥َََُْل

ذلػػؾيستحسػػنكفككػػانكاكالػػٌدعاء،كالعبػػادةالٌصػػبلةكثيػػرالٌسػػبلـعميػػهشػػعيب"كػػاف[87َ:٬ههٮد]
يثػػاراألنػػداد،خمػػعإلػػىدعػػاهـفمٌمػػامنػػه، الحسػػنةأصػػبلتؾ:تعجبنػػافقػػالكاقبيحػػة،رأك القسػػط،كا 

نتػػرؾ،أفتكميفنػػاعمػػىكتحممػػؾتػػأمرؾ،:تقػػديرهااختصػػار،كفيهػػاالػػدعكة هػػذ كأفػػادتأثمػػرت،
ياناتأمرؾ،أصبلتؾ:تقدير :كقيؿ ٌيانػاكتنهػاؾآباؤنػا،يعبػدمػانتػرؾأفكا  أمكالنػافػينفعػؿأفكا 
ـي}نشاء،ما ًمي ًشػيدياٍلحى َََُٟذقَْ}:كقكلػهالجاهػؿ،الٌسػفيه{الرَّ ٩َْخََإ٩ٍِّ

َ
ـََُخ ـِي َٕ

،[49:الػةن]َ{ا١َْ٣ؿِي٥ََُا٣ْ
َػِي٪ههة٠َُ٪ْههَخَ}:لصػالحثمػػكدكقػكؿاآلف،حتػىالرشػػيدالحمػيـكنػػت:أمظػاهر ،عمػػىهػك:كقيػؿ
ا :،كيبػيفاإلمػاـقصػدسػؤاؿالحػؽسػبحانهلعيسػىعميػهالسػبلـ(5)"[٬:62ٮد]َ{٬ؾاََؼج٢ََََْمؿُْصٮًّ

ػػػػيىاتًَّخػػػذيكًنيًلمنَّػػػاسًقيٍمػػػتىأىأىٍنػػػتى} عنػػػػدلمٌنصػػػارلكتقريػػػعلػػػكـسػػػػؤاؿ"الٌسػػػؤاؿًإلىهىػػػٍيًف{بقكلػػػه:كىأيمّْ
هػػػذاسػػػئؿلٌمػػػاالٌسػػػبلـعميػػػهعيسػػػىأفٌركمالسػػػٌدم،عنػػػدكاالختبػػػاركسػػػؤاؿاالبػػػتبلءالجمهػػػكر،

ًمٍمتىػهيفىقىػدٍقيٍمتيػهيكيٍنػتيًإفٍ}دـ،عػيفشػعرةكػؿٌتحػتمػفكانفجػرتمنه،مفصؿكؿٌأرعدالٌسؤاؿ {عى
:قػػاؿالٌسػػمع،مػػفأعػػـٌكالعمػػـتعػػالى،اهلليعممػػهالاألشػػياءمػػفشػػيءيصػػحٌالإذلمٌنفػػي،تأكيػػد

ْٮلََََِتَْ٭ؿََِْإَونَْ} َٞ ٥َ٤َََُْٕٚإ٫ٍّ٩ََُِثِة٣ْ ٍَََّي ْػ َالَّسِ
َ
ـي}،[٫َ:7]َ{َوأ كىال}قمبي،فيمامضمر{نىٍفًسيًفيماتىٍعمى

                                                           
(1/274ينظر:ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(1)

)ص(2)  (428-427السكاكي،مفتاحالعمـك
(2/396الميداني،الببلغةالعربية)ج:ينظر(3)
(396أبكهبلؿالعسكرم،الصناعتيف:الكتابةكالشعر)ص(4)
(112-2/111عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(5)
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ـي ٌنمػػا.غيبػػؾفػػيمسػػتكرهػػكمػػا{أىٍعمىػػ مػػفشػػيءاهللنفػػسيحػػؿٌكالالكػػبلـ،بمػػزدكجالػػنفسذكػػركا 
.(1)لؤلشياء"ظرفنايككفأفاهللتعالىالحكادث،

ي٢ََََُّْٝ}سػبحانه:يقكؿالحؽ
َ
ءٍََأ ْؽََبََََُشْ

َ
٢َََََُُِٝمَ٭ةَدةًََأ وِحََََوَبحْهَ٪ُؾ٥ََْثَحِْ َََمِ٭يؽٌََاللٍّ

ُ
َإَِِلٍَََّوأ

ْؿآن٬ََََُؾا ُٞ ٩ِْؾَرُك٥ََْا٣ْ
ُ
ََََٖو٨٦َََْث٫ََِِِْل نِ٪ٍُّؾ٥ََْث٤ََ

َ
ن٣ٍَََّتَْنَ٭ُؽونَََأ

َ
َََٓأ ٦َََِ ْػَؿىَآلَِ٭حًََاللٍّ

ُ
ْمَ٭ؽََُاَل٢ََََُْٝأ

َ
٧َة٢َََُْٝأ ٬َُٮَََإِنٍّ

ةَثَؿِيءٌََِإَو٩ٍِّ َََواِظؽٌََإََِلٌَ {يكضػحاإلمػاـفائػدةالسػؤاؿ:[19َ:اْل٩ٕهةم]َ{تُْْشُِكٮنَََِم٧ٍّ شىػٍيءو }قيػٍؿأىمُّ
كفياآليةداللةعمػىجػكازإطػبلؽاسػـالٌشػيء،اإلفحاـ،أكتفخيـاألمرفينفكسالمخاطبيف"

ٌنمالـيقؿ:شهيدلػيكلكػـ ألٌفالٌشػهادةلػـ،عمىاهلل ٌنمػالػـيقػؿ:عمػٌيكعمػيكـ كا  تكػفلهػـ،كا 
ٍفبىمىػغى{داللػةأٌفالٌنػاسكٌمهػـمخػاطبكفبػالقرآفعمػىشػرطالعقػؿ،ألٌفالٌشهادةلـتكفعميه مى }كى

{اسػػػتفهاـبمعنػػػىالتٌقريػػػعكالمٌػػػكـ،كالٌسػػػؤاؿب،كالٌسػػػماع ـٍ كفػػػيقػػػكؿالحػػػؽ.(2)")أئػػػٌف(لمتٌقريػػػع}أىًإنَّكي
َََو٩َةَدى}سػبحانه:

َ
٪ٍّحََِْوَعةُبَأ ْوَعةَبََاْْلَ

َ
نََْانلٍّةرََِأ

َ
َؽ٩َة٦ََةَوََصْؽ٩َةََٝؽََْأ َٔ ةََربََّ٪ةََو ًّٞ ٦ََهةَوََصهْؽُت٥َََْػَ٭٢َََْظ

ؽََ َٔ ةََربَُّؾ٥َََْو ًّٞ ٥َََْٝةلُٮاََظ َٕ ذٍّنََََن
َ
نََْثَحَْ٪ُ٭٥ََُْمَؤّذِنٌَََٚأ

َ
َ٪حََُأ ْٕ َ٣ََِ ََاللٍّ ةل٧ِِنيَََََعَ ٍّْ ؿا ]َ{ا٣ [44َ:أْل

يكضػح
ة}فيقكلهسبحانه:اإلماـالمراد ًّٞ َؽََربَُّؾ٥ََْظ َٔ ةََػَ٭٢َْوََصْؽُت٦َ٥ْةََو ًّٞ َؽ٩ةََربَّ٪ةََظ َٔ ْنََْٝؽَوََصْؽ٩ة٦َةََو

َ
َ{أ

ؽَالزدواجَالالكم،٠َٞٮَل يؽ،َوإ٧ّ٩ةَوٕٝخَا٣ٕجةرةَٔ٪٫َثةلٔٮ َأ٢٬َانلّةرَالٔٮ ّٜ ؽَػَظ َ:ا٧٣ؿادَثةلٔٮ
كيحتمػؿأٌفالمػرادبالكعػدفػيحػٌؽالفػريقيف،[١:29٭هٙال]َ{ِإَوْنَيَْكَذِ٘يُسٮاَيُ٘ةزُٮاَث٧ِةٍءَََكل٧ُْْ٭٢َِ}

هُرَالُل٦ََه٨َْاهكالبعثبعدالمػكت،قػاؿاهللتعػالى:}جميعن َٕ ي٧ْهة٩ِِ٭٥َْالََيجْ
َ
َْٝك٧ُٮاَثِةللََِصْ٭هَؽَخ

َ
َوأ

ة ًّٞ ٤َي٫ََِْظ َٔ ؽاًَ ْٔ .(3)"كفائدةالٌسؤاؿالتٌقريعكالتٌبكيت،[38:انلّع٢]َ{َي٧ُٮُتَثَلََو

ْؿآن٬َََََؾاَإنٍَّ}قكلػهسػبحانه:تفسيرفييذكراإلماـ ُٞ ََا٣ْ هَّ ُٞ َََي انِي٢َََثَِ ََََعَ ْؽَرَََإرِْسَ
َ
ِيَأ َاَّلٍّ

ٮَن،َػِي٥٬ََُِ٫َْ ُٛ أم:بنػكإسػرائيؿأٌنػهمػف"َ[80َ-76ََ:انل٧ه٢]َ{ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪نِيََََورَْْحَحٌََلَُ٭ًؽىَِإَو٫ٍّ٩ََََُيَْذ٤ِ
التيٍسػػًمعيامقارفنػػاأـممكنػػامرضػػيِّسػػميمافأنػػهكػػافنبينػػ الممعصػػية،كقػػدزٌكػػا اهللكأثنػػىعميػػه.}ًإنَّؾى

ػػٍكتى{كلكػػٌفاهللأسػػمعهـكبلمػػهعمػػىسػػبيؿالتقريػػعكهػػـفػػيقميػػببػػدر ،كفػػيقػػكؿالحػػؽ(4)"اٍلمى
                                                           

(1/596عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1)
(1/602)جالمصدرالسابؽ(2) 
(1/654)جنفسهالمصدر(3)
:ضػػرببالعصػػاكالسػػيؼكنحكهمػػايبٌكتػػهبالعصػػاتبكيتنػػالتٍَّبك ا،كبالسػػيؼكنحػػك [،التبكيػػت.ييقىػػاؿبكتػػهًبذىنبًػػًهيػػتي

تبكيتػػا.)بكػػت(البػػاءكالكػػاؼكالتػػاءكممػػةكاحػػدةاليقػػاسعميهػػا،كهػػكالتبكيػػتكالغمبػػةبالحجػػة.التبكيػػت:التقريػػع
(،ابف2/323(،ابفقتيبة،غريبالحديثالبفقتيبة)ج5/342ينظر:الخميؿبفأحمد،العيف)ج.كالتكبيخ

(2/11)ج،مادة)بكت((،ابفمنظكر،لسافالعرب1/287)ج،مادة)بكت(فارس،مقاييسالمغة
(2/415عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
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 ََآلَِ٭حٌََػِيِ٭٧َةَََكنَََلَٮَْ}سػبحانه: ََُإاِلٍّ َكَؽدَةَاللٍّ َٛ َََُِٚكجَْعةن٣ََََ ؿِْشَََرّبََِاللٍّ َٕ ةَا٣ْ ٮنََََع٧ٍّ ُٛ َ:اْل٩بيهةء]َ{يَِىه
دمػػػاجلمػػػتهكـمسػػػكؽكهػػػذا[22 المسػػػمىغيػػػر مسػػػاؽالمعمػػػكـسػػػكؽبطريقػػػةالبعػػػثإلثبػػػاتكا 

عميػػهاهللصػػمىمحمػػدلسػػافعمػػىاهللأخبػػرهـالػػذمبالبعػػثتكػػذيبهـأبػػرزإذالعػػارؼ،بتجاهػػؿ
.(1)عنهكعجز ذلؾاهللاستطاعةتكذيبهـصكرةفيكسمـ

َػ٧َةَََن٨َُْث٧َِّيِتنِيَََ}يقكؿالحؽسػبحانه:
َ
بنِيَََ،أ ؾٍّ َٕ وَىََو٦َةَََن٨َُْث٧ُِ

ُ
ََمْٮدَتََ٪ةَاْْل ٬ََهَؾاََ،إاِلٍّ إِنٍّ

ي٥َُ ِْ َٕ ْٮُزَا٣ْ َٛ ةِم٤ُٮنَََ،لَُ٭َٮَا٣ْ َٕ ٢ِ٧ََا٣ْ ْٕ يقكؿاإلماـفيتكضيح[61َ-58ََ:الىةٚةت]َ{ل٧ِِس٬ََ٢َِْؾا٤َََْٚي
{سػؤاؿمنػهألصػحابهالػذيفمعػهيفػي[الجٌنػةأكلممبلئكػةعمػى}أىفىماقصدالسؤاؿ:" يّْتًػيفى ًبمى نىٍحفي

ٍكتىتىنىػااأٍليكلػى{تأكيػدلمكػبلـمػفحيػثقطػعتػكٌهـ،سبيؿالتٌقديريريػدبػهتقريػعقرينػةالكػافر }ًإاٌلمى
ػػ ػػالٌسػػامعأفيكػػكفالكػػبلـعامِّ ناء،كقكلػػؾاعمػػىنٌيػػةاالسػػتثافػػيالمعنػػىمطمقنػػافػػيالٌمفػػظخاصِّ

َوالََت٪١ُِْعههٮا٦َههة٩َََؾههَطَ}لغريمػػؾ:مػػالػػيعميػػؾحػػٌؽإالالػػذمأخذتػػهمنػػؾ،كقريػػبمنػػهقكلػػه:
َ َٙ [22:ا٣جكةء]َ{آثةؤُُؽ٨َ٦َِ٥َْا٣ّجِكةءَِإاِّل٦َةََْٝؽََق٤َ

ََٝةَلََإِذَْ}منهاتجاهؿالعارؼفػيقكلػه:،ك(2")
بِي٫َِ
َ
٦َََِةََوَٝٮ٫٦ََِِِْْل ََا٣ٍِّتََاِل٧ٍَّة ِي٬َََ٢ُِؾه

َ
ٮنَََلََ٭ةَنُْذ٥َْخ ُٛ  ألفهذاالسؤاؿتجاهؿمف[52َ:اْل٩بيةء]َ{ََع٠ِ

اتخػػذكهامعبػػكدن اٌلفهػػكيعػػرؼأفحقيقتهػػاحجػػر،أكشػػجره ػػٍدنىاـليجيبػػك بقػػكله.اإبػػراهيـ،كا  :}كىجى
عميهـبالتقميد،كالقكؿبغيربرهاف،كاالنجرارإلىماعميه {تسجيبلن اًبًديفى ،(3)"آباؤهـآبىاءىنىالىهىاعى

اتجاهؿالعارؼكمف ٩َْخَََٝةلُٮا}َ:سبحانهقكلهأيضن
َ
خ
َ
٤َْخََأ َٕ ٫َ٤ََُث٢ََََْٝةَلََإِثَْؿا٬ِي٥ُ،َيَةَثِآلَِ٭ذَِ٪ة٬َََؾاََػ َٕ ََػ

َْ٥٬ًُُ لُٮ٬َََْ٥٬َُؾا٠ََجِ
َ
هٮنَََََك٩ُٮاَإِنَََْٚةْقد ُٞ ُِ كهػكسػؤاؿالمػتكمـعمػايعممػه"[63َ-62َ:اْل٩بيهةء]َ{َي٪ْ

منه،ليخرجالكبلـمخرجالمػدحأكالػذـ،أكليػدؿعمػىشػدةالكلػهفػيالحػب،أك،حقيقة تجاهبلن
اهللرسػػكؿقػػاؿ:قػػاؿهريػػرةأبػػييػػذكراإلمػػاـ:"عػػف.(4)"لقصػػدالتعجػػب،أكالتػػكبيخ،أكالتقريػػر

َ}:قكلػػػػػه:كػػػػػذباتثػػػػػػبلثإالقػػػػػطٌإبػػػػػراهيـيكػػػػػذب"لػػػػػػـ:كسػػػػػٌمـعميػػػػػهاهللصػػػػػٌمى َ{َقههههههِٞي٥ٌََإِّنِ
،فىعىمىػهيبىػػؿٍ:}كقكلػه،[89:الىههةٚةت] ـٍ ًبيػػريهي الكػػذبمػفالنػػكعلهػذا:قػػاؿ.أختػي":لسػػارةكقكلػه{كى

حػػديثكفػػيالبػػيف،ذاتإصػػبلحفػػي:اثنتػػيففػػيإالكػػذب"ال:الٌسػػبلـعميػػهقػػاؿالصػػدؽ،رتبػػة
.(5)لزكجها"المرأةكحديثالمرأته،الرجؿ

                                                           
(17/38عاشكر،التحريركالتنكير)جابفينظر:(1)
(2/512عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)

القرآف)ج(3)  (18/162العمكم،تفسيرحدائؽالركحكالريحاففيركابيعمـك
(18/163المصدرالسابؽ)ج(4)
(2/313عظيـ)ج(عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفال(5
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 الحكيم أسموب: الثاني عشر المبحث
أكثػرحػكلالكػريـالقػرآفأفذلػؾ"العربيةالببلغة"لدراسةمصدرخيرالكريـالقرآفيعد
تميػزنافصػنعذكركهػاالتػيالتقسػيماتتمػؾعػفخػرجمػاكثيػرناأنػهكمػاالببلغيػكفعنهتحدثما

ا، الببلغػةقيمػةألفمسػتمرة،حيكيػةالدراسػةتمػؾيمػنحخبللهمامفببلغيففأمكدراسةخاصن
.لهاحدكدالعظيمةالكريـالقرآفكأسراربالتذكؽ،إالتظهرال

 : المغة واالصطالحفي  الحكيم أسموب
مػػػػفالعػػػػارمالمحكػػػػـالشػػػػرؼأمالحكػػػػيـالػػػػذكر:القػػػػرآفصػػػػفةمحكػػػػـ،كفػػػػيكػػػػبلـكػػػػؿ
بأفضػػػؿاألشػػػياءأفضػػػؿمعرفػػػةعػػػفعبػػػارةكالحكمػػػةالحكمػػػة،ذكالحكػػػيـ:،"كقيػػػؿ(1)االخػػػتبلؼ"

" ػػػٍرؼيالببلغػػػةعممػػػاءعنػػػدهػػػك"ك.(2)العمػػػـك منػػػه،المػػػرادعػػػفالسػػػائؿسػػػؤاؿأكالمػػػتكٌمـكػػػبلـًصى
ٍمميه عبػد"الشػيخكسػٌما بالقصػد،األكلػىهػكمػاعمػىإجابتػهأكباٍلقىٍصػد،األىٍكلىػىهػكمػاعمػىكحى
يترقػػبفػػيمثػػؿمػػابغيػػرالمخاطػػبتمقػػىكهػػكالحكػػيـأسػػمكب.(3)"المغالطػػة":"الجرجػػانيالقػػادر
 ِي٨ََََٝةَلَ}سػبحانه:قكلػه واَاَّلٍّ ِيَإ٩ٍِّةَاْقَذ١ََْبُ هؿا ]َ{ََكِٚهُؿونَََثِه٫ََِآ٦َ٪ْهُذ٥ََْثِةَّلٍّ عػفعػدلكا[76َ:أْل
كمػاعنػدهـمسػمـمعمػكـإرسػالهأفعمػىلداللتػهكػافركفبػهأرسػؿبمػاإنػاكهػكالمطابؽالجكاب

ػاإرسػالهلػيسقػالكافكػأنهـالمػؤمنيفقكؿعميهدؿ النػامعمكمن دعػكا إالهنػاؾكلػيسعنػدنامسػممن
يمػػانكـ كالكفػػارالثابػػتاإلرسػػاؿعمػػىايمػػانهـفرعػػكافػػالمؤمنكفكػػافركفبػػهآمنػػتـبمػػاكنحػػفبػػهكا 
كهػكاالسػتكبارأحػدهمابػكجهيفالكفػارذـتعالىاهللافكاعمـالمؤمنيفايمافعمىكفرهـفٌرعكا
كيبجمػك ،يعظمػك أفيجػبكػافمػفاستضػعفكاأنهػـكاآلخرالحؽكجحكدقدرهافكؽالنفسرفع

َٝٮَلعميهدؿكماالكفارمقاكمةعفضعفهـمعكأظهرك الحؽعمىثبتكاحيثالمؤمنيفكمدح
رِْق٢َََث٧ِةَإ٩ٍِّة}

ُ
هؿا ]َ{ُمْؤ٦ُِ٪هٮنَََث٫ََِِأ فهػك(4)[75:أْل بسػببيترقػبمػابغيػرالمخاطػبتمقػيإمػا،

عػػيفكهػػذاكاإلرادة،بالقصػػداألكلػػىأنػػهعمػػىتنبيهنػػاأراد مػػاخػػبلؼعمػػىالمخاطػػبكػػبلـحمػػؿ
بػذكريحتممػهممػامػراد خػبلؼعمػىالغيػركػبلـفيكقعلفظحمؿحقيقتهألفبالمكجب القكؿ

مامتعمقة  عمػاالسػؤاؿهػكإنمػاكاألهػـلػهاألكلػىأفعمػىتنبيهنايتطمبمابغيرالسائؿتمقيكا 
ترؾسػؤالهكاإلجابػةعػفسػؤاؿكلهطرؽمنها:تمقىالمخاطىببأمراليتكقعه،يأفعنه،أجيب

                                                           
(4/311ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(1)
(12/140المصدرالسابؽ)ج(2)

(1/498ج)العربيةالميداني،الببلغة(3) 
(3/192األلكسي،ركحالبياف)جينظر:(4)
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آخرافتراضي،أكاإلجابةعفسؤالهبغيرمايقصدالسائؿ،كأنؾتقكؿلهكافينبغيأفتسػاؿ
.عفكذا

هػذاكيشيرالسكاكيفيمفتاحالعمكـأفهػذااألسػمكبمػفعمػـالمعػانيبقكلػه:"كلػيكف
إذاحتىكعكنهتعالىاهللبتكفيؽالبيافعمـعمىعنهمنتقميفالمعانيعمـفياآلفكبلمناآخر

منهمػاالمػرادلتتمػيـلمعمميفالتعرضفياألخذاستأنفنالهنحفلمامنهإيرادنامفالكطرقضينا
لمحمػػػكمذكػػػرالقػػػكؿبالمكجػػػبأكاألدبخزانػػػة،كفػػػي(1)تعػػػالى"اهللشػػػاءإفالمقامػػػاتبحسػػػب

أفهػػكقػػاؿمػػفمػػنهـ:مختمفػػةعبػػاراتفيػػهكلمنػػاسالحكػػيـ،أسػػمكبلػػه"كيقػػاؿ:أسػػمكبالحكػػيـ
،ظاهرهاكافأفبعدالصفةيخصص لغيريثبتهاكلكفلمحكـ،المكجبةبالصفةيقكؿأكالعمـك

 .(2)المتكمـ"أثبتهامف

 أسموب الحكيم: أنواع
المفاجػػأة،مػػفشػػيءكفيػػهيقصػػد ،الػػذمالمعنػػىغيػػرمعنػػىعمػػىالمخاطػػبكػػبلـحمػػؿ:األول
ػػاكفيػػه هػػذايكػػكفأفالمخاطػػببمثػػؿاألكلػػىأفعمػػىالمطيػػؼكالتنبيػػهالحكمػػة،مػػفشػػيءأيضن

:لػػهفقػػاؿاألدهػػـ،عمػػىألحممنػػؾ:القبعثػػرمالبػػفالحجػػاجقػػكؿكمثالػػهذكػػر ،مػػاالمػػراد المعنػػى
ألعػػػذبنؾ،أمالقيػػػدعمػػػىألحممنػػػؾ:الحجػػػاجأرادكاألشػػػهب،األدهػػػـعمػػػىيحمػػػؿاألميػػػرمثػػػؿ

الفػرسهػكآخػرمعنىإلىاألدهـلفظكجهالقبعثرمابفإفثـالقيد،بهمرادكبلمهفيفاألدهـ
هػػذافػػيكهػػكبمثمػػؾاألكلػػى:خفػػيطػػرؼمػػفلمحجػػاجيقػػكؿككأنػػهسػػكاد،فيػػهالػػذمأماألدهػػـ

أمػاالضعفاء،خمؽاالنتقاـفإفكيعذب،يقيدأفالالدهـالخيكؿيهبأفالهيئةكهذ السمطاف،
القيػػدبػػاألدهـأقصػػدأنػػاأمالحديػػدإنػػه:الحجػػاجلػػهقػػاؿ:قػػالكاالسػػمطاف،ذكمخمػػؽفهػػكالعطػػاء
الفػرسيكػكفألف:أمبميػدنا،يكػكفأفمػفخيػرحديػدنايكػكفألف:القبعثرمابفلهفقاؿالحديد،

فاترنابميدنايككفأفمفخيركنشاطكقكة،حدةذا
(3).

ممػامػراد ،خػبلؼعمػىالغيػركػبلـفػيكقػعلفػظحمػؿهػكبالمكجػب،القػكؿأف:الثاني القسم 
أنظػػػارلفػػتقػػػدالبػػابهػػػذافػػيشػػػتىأمثمػػةمػػػفالجػػاحظقدمػػػهمػػاإف.(4)متعمقػػػهبػػذكريحتممػػه

                                                           
)ص(1)  (328السكاكي،مفتاحالعمـك
(1/258ابفحجةالحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج(2)
(270محمدأبكمكسى،خصائصالتراكيبدارسةتحميميةلمسائؿعمـالمعاني)صينظر:(3)
(،الصػػعيدم،بغيػػةاإليضػػاحلتمخػػيص،1/259ينظػػر:ابػػفحجػػةالحمػػكم،خزانػػةاألدبكغايػػةاألرب)ج(4)

الببلغة)ج (4/633كالسكاكي،المفتاحفيعمـك
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بيػافكالتبيػيف:يقػكؿالجػاحظفػيال،األسػاسكأعطػاهـالكػبلـ،مػفالنكعلهذابعد مفالببلغييف
:فقػاؿرجػؿبػهفمػرعصػا،يػد كفػيلػه،غنمنايرعىالحطيئةكاف:الجكاب،قالكافيالمغزمف"
فقػػػاؿ.ضػػػيؼإنػػػي:قػػػاؿ.عصػػػا يعنػػػيسػػػمـمػػػف(1)عجػػػراء:قػػػاؿعنػػػدؾ مػػػاالغػػػنـراعػػػييػػػا

.(2)أعددتهالمٌضيفاف:الحطيئة

 أسموب الحكيم في تفسير درج الدرر:
 بقكلػه:(المغالطػة)سمياإلماـعبدالقػاهرالجرجػانيهػذااألسػمكبفػيدالئػؿاإلعجػاز

عمػػػى)ألحممنػػػؾ:الحجػػػاجلػػػهقػػػاؿالػػػذمككقػػػكؿ،"كالحرمػػػةالحػػػؽرعػػػىمثمػػػؾ:النػػػاسكقػػػكؿ"
كماكاألشهب(،األدهـعمىيحمؿاألمير)كمثؿ:المغالطةسبيؿعمىفقاؿالقيد،يريداألدهـ(،
اإلعجػػػػاز،يسػػػػمياإلمػػػػاـعبػػػػدالقػػػػاهرالجرجػػػػانيفػػػػيدالئػػػػؿ(3)فيػػػػه"يقصػػػػدالممػػػػاذلػػػػؾأشػػػػبه

(حيثأشارإلػىنفػسالمثػاؿالػذميػكرد الببلغيػكففػيأسػمكبالحكػيـ،أمػافػيدرجالمغالطة)
ََََن٨ََُْإِنََْرُُق٤ُُ٭٥ََْلَُ٭٥َََْٝة٣َْخَ}حيففسراآليةالكريمػة:(الغمطالدررفقدأطمؽعميهاإلماـ) هَإاِلٍّ َبََْشٌ

ََََو٣َِؾه٦ٍََِّ٨س٤ُُْؾ٥َْ َََي٧ُه٨َََّاللٍّ ٦ََِِه٨ََْيََنهةء٦َََُه٨ََََْعَ سػٌممكا"يػذكراإلمػاـ:[11َ:إثهؿا٬ي٥]َ{ََِٔجهةدِه
لئلنصػػػاؼفػػػيالجػػػداؿبمػػػااسػػػتدرككاالغمػػػطفػػػيسػػػائردعػػػاكيهـبإثبػػػاتالمشػػػيئةهللفػػػيتفضػػػيؿ
بعػػػػػضالبشػػػػػرعمػػػػػىبعػػػػػضبالخصػػػػػاؿالحميػػػػػدة إلفحػػػػػامهـفػػػػػيالجػػػػػداؿلعجػػػػػزهـعػػػػػفإنكػػػػػار

ابيف)دالئػػػؿاإلعجػػػازكدرجفػػػيالكتػػػكمػػػفهػػػذايتضػػػحالتقػػػاربفػػػيفكػػػراإلمػػػاـ،(4)"المشػػػاهدة
آدابعمػػـفػػيبالمكجػػبالقػػكؿبطريػػؽجػػكابمػػثمكـبشػػرإالنحػػفإفالرسػػؿ،أمػػاقػػكؿالػػدرر(
إطمػاعكفيػهاإلنتػاج،تػاـغيػراالسػتدالؿمحػؿببيػافالنػزاعبقػاءمػعالػدليؿتسػميـكهػكالبحػث،

:سػػبحانهقكلػػهخطػػئهـ،كنظيػػر بتبيػػيفباإلبطػػاؿالمقصػػكداسػػتداللهـعمػػىكػػرثػػـالمكافقػػة،فػػي
ٮلُٮنََ} ُٞ َ٪ة٣ََه٨َََِْي ْٕ ََـََِّلُْؼؿَِص٨ٍََّال٧َِْؽيَ٪حََِإَِِلََرََص َٔ َذل٦ٍََِّ٪َْ٭ةَاْْلَ

َ
ََِاْْل ةَََُولِلٍّ ٍـّ ََو٣َِؾ٨ٍَََّول٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪نِيََََولِؿَُقٮَِلََِا٣ِْٕ

٧َُ٤ْٕٮنَََاَلََال٧َُْ٪ةِِٚٞنيََ عمػىالكقػعشػديدالجػدؿعمػـفػيالقػكادحمفالنكع،كهذا[8َ:ا٧٣٪ةٚٞٮن]َ{َي
المسػتدؿغمػطلبيافتمهيدكلكنهلمدليؿتقريرنامثمكـبشرإالنحفإفالرسؿقكؿفميسالمناظر،

ََََو٣َِؾ٨ٍَّ}:قكلهفياالستدراؾهكالبيافكمحؿ.دليمهمفاالستنتاجفي َََي٨٧َََُّاللٍّ َيََنهةء٦َََُه٨ََََْعَ

                                                           
(1): رىاع:مىاعٍندؾيىاراعياٍلغنـ قىاؿى رجؿمفاٍلعىرىبلمحطيئةكىهيكى قىاؿى العصاعجراءًإذاكىانىتذىاتعجر،كى

:لمضيؼأعددته.ينظر:ابفدريد،جمهرةالمغة)ج :ًإنّْيضيؼ.قىاؿى (1/461عجراءمفسمـ.قىاؿى
(101-2/100الجاحظ،البيافكالتبييف)جينظر:(2) 
(1/138عبدالقاهرالجرجاني،دالئؿاإلعجازتشاكر)ج(3)
(2/059ج)العظيـالقرآفتفسيرفيالدرردرجالجرجاني،القاهرعبد(4)
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٦ََِِهه٨َْ زائػػدفػػيالمماثمػػةتقتضػػيالالبشػػريةفػػيالمماثمػةأف:كالمعنػػى،[11َ:إثههؿا٬ي٥]َ{ََِٔجههةدِه
.(1)غيرهـيعطهالـبنعـعباد مفيشاءمفعمىيمفكاهللاهللعبادكمهـفالبشرعميها
َلََث٧َِةَآ٦ُِ٪ٮاَلَُ٭٥ََْؼِي٢َََِإَوَذا}الحػؽسػبحانه:يقكؿ ـَ ْ٩

َ
ََُخ ٩ْـَِلََث٧َِة٩َُْؤ٨٦َََُِٝةلُٮاَاللٍّ

ُ
٤َيَْ٪ةَخ هُؿونََََٔ ُٛ ََوَيْؾ

ََََّٜو٬ُٮََََوَراَءهََُث٧َِة ًٝةَاْْلَ ُ٭٥ََْل٧َِةَُمَىّؽِ َٕ ذ٤ُُٮن٦َََْ٢َََُٝ٥ِ٤ََََٚ ْٞ ٩ْبَِيةءََََت
َ
ََِخ َ:ابلٞؿة]َ{ُمْؤ٦ِ٪نِي٠َََُ٪ُْذ٥ََْإِنَََْؼج٨٦ََِ٢ََُْْاللٍّ

يقػكؿاإلمػاـمبيننػػامكػراليهػكدحػػيفيعػدلكفعػػفالجػكابكيظنػكفأفجػػكابهـمخمػصعػػف[91
ذا}كفػػر:"ال أفكتحػػٌرجنعػػـ،:الػػدعكةعنػػديقػػكؿأفاليهػػكدمػػفتكٌبػػرمػػففػػينزلػػت{لىهيػػـًٍقيػػؿىكىاً 

مىٍيناأيٍنًزؿىًبمانيٍؤًمفي:}قكلهـإلىالجكابعفيعدلكففكانكابمى،:يقكؿ كيظٌنكفالتكراة،يعنكف{عى
عمىاهللأنزؿمابجميعآمٌنا:الٌشؾٌعنديقكلكفالمؤمنيفأفٌكماالكفر،عفمخٌمصجكابهـأفٌ

كفى:}قاؿإذبكفرهـكحكـاليهكداهللفخٌطأرسمه، يىٍكفيري .(2)"{كىرىاءى يًبمىاكى

ََََن٨ََُْإِنََْرُُق٤ُُ٭٥ََْلَُ٭٥َََْٝة٣َْخَ}يقكؿالحؽسبحانه: ََََو٣َِؾ٦ٍََِّ٨س٤ُُْؾ٥ََْبََْشٌََإاِلٍّ َََي٨٧َََُّاللٍّ ٨٦ََََََْعَ
٨٦ََََِِْيََنةءَُ َجةدِه نََْنَلَةَََكنََََو٦َةَِٔ

َ
تِيَُؾ٥ََْأ

ْ
ةن٩ٍَََأ َُ ََبُِك٤ْ ََِبِإِذْنََِإاِلٍّ ََاللٍّ َََِوََعَ ََِاللٍّ َنَلَةََو٦َةَال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن،٤َََْٚيذََٮكٍّ

َ الٍّ
َ
َََخ َََنَذَٮكٍّ ََََِعَ نٍََُّقهُج٤ََ٪ة٬َََؽا٩َةََوَٝؽََْاللٍّ َََونَلَْىهَِبَ ََآَذْيُذ٧ُٮ٩َهة٦ََهةَََعَ َََِوََعَ ََِاللٍّ ُهٮن٤َََََْٚيَذهَٮكٍّ َ{ال٧َُْذَٮَّكِ
ـٍبىشىػرهًإالٌنىٍحػفيًإفٍ}" ،يقػكؿاإلمػاـ:[12َ-11َ:إثؿا٬ي٥] بمػاالجػداؿفػيلئلنصػاؼسػٌممكا{ًمػٍثميكي

بعػػػضعمػػػىالبشػػػربعػػػضتفضػػػيؿفػػػيهللالمشػػػيئةبإثبػػػاتدعػػػاكيهـسػػػائرفػػػيالغمػػػطاسػػػتدرككا
.(3)المشاهدة"إنكارعفلعجزهـالجداؿفيإلفحامهـالحميدة بالخصاؿ

ََََٟو٦َة} يقكؿالحؽسػبحانه: َََٟد٤ِْ َىةيَََِهََََٝةَلََُمٮَس،َيَةَبَِي٧ِي٪ِ َََٔ
ُ
أ دََٮكٍّ

َ
٤َيَْ٭ةَخ َََٔ ٬ُهلَّ

َ
ََثَِ٭هةََوأ َََعَ

ْػهَؿى٦ََهآرُِبََػِيَ٭هةََوِىََََغَ٪ِنَ
ُ
عمػاالجػكابفػييعػدؿكفػيهػذ اآليػاتقػد[18َ-17َ:َه٫]َ{َأ

مػفأعـالجكابيجيءكقدكذلؾ،يككفأفالسؤاؿحؽمفكافأنهعمىتنبيهاالسؤاؿيقتضيه
ظهػار{مكسػىيػابيمينػؾتمػؾكمػا}جػكابفيكمابالخطاباالستمذاذمثؿإليهلمحاجةالسؤاؿ كا 
مىا}كماالسائؿ،غيظليزدادمكاظبتهاعمىكاالستمراربالعبادةاالبتهاج ميكسىػى،يىػاًبيىًمينًػؾىًتٍمؾىكى

ػامىًهػػيىقىػاؿى كَّػػأيعىصى مىٍيهىػاأىتىكى مىػػىًبهىػاكىأىهيػػشُّعى نىًمػيعى ًلػػيىغى ػػةًربيًفيهىػاكى ،يقػػكؿاإلمػػاـ:(4){أيٍخػرىلمى
مػػػا}" كَّػػػؤيا}اإلحالػػػة،لتفخػػػيـالحػػػاؿتقريػػػرفائػػػدة{ًبيىًمينًػػػؾىًتٍمػػػؾىكى بهػػػاأخػػػبط{ًبهػػػاكىأىهيػػػشُّ.}أٌتكػػػ {أىتىكى

ٌنماج،حكائ{مىةًربي.}كرقهاليتناثرالشجر أكاالئتمػارغايػةمػؤتمرنابػهليكػكفالعصامنافعذكركا 

                                                           
(13/201ابفعاشكر،التحريركالتنكير)جينظر:(1) 
(1/197عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(2)
(2/159)جالسابؽالمصدر(3)
(501أبكالبقاءالحنفي،الكميات)صينظر:(4)
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شاكرنا"
٢َ٬ََْيَة٢ََُْٝ:}سػبحانهقكؿالحػؽأمافي.(1)

َ
ََلَْكهُذ٥ََْا١ِْ٣َذةِبََأ ءٍََََعَ ََََشْ َاِلٍّهْٮَراةَََدُِٞي٧ُهٮاََظهتٍّ

ْْنِي٢ََ ٩ْـَِلَََو٦َةََواْْلِ
ُ
َىِيَؽنٍَََّرّبُِؾ٨٦ََِْ٥ََْإَِِلُْؾ٥ََْخ

اََو٣َ ًً ٩ْـَِل٦َََة٦َِ٪ُْ٭٠َََْ٥سِ
ُ
َََٟخ ٨٦َََََِْٟإَِِلْ ِ َية٩ًةََرّب ْ٘ هًؿاََُ ْٛ ََوُك

َسَََٚاَلَ
ْ
ََدَأ ٮْمََََِعَ َٞ مػىلىٍسػتيـٍاٍلًكتػابًأىٍهػؿىيػا}،يقػكؿاإلمػاـ:[68َ:ا٧٣ةاهؽة]َ{ا٣ََْكِٚؿِي٨َََا٣ْ {شىػٍيءوعى
بػػأفٌتقػػرٌهػػؿمحٌمػػديػػا:كسػػٌمـعميػػهاهللصػػٌمىلمٌنبػػيٌاليهػػكدمػػفجماعػػةقالػػت:عٌبػػاسابػػفقػػاؿ

عمػيهـاهللفػردٌعميػه،متٌفػؽألٌنػهبغيرها نؤمفكالبهانؤمففنحف:قالكانعـ،:قاؿحٌؽ الٌتكراة
تٌػػى:}قكلػػهضػػمففػػيبػػالمنع ػػكاحى كبالتٌنبيػػهإٌياهػػا،مقيمػػيفكالبهػػاآخػػذيفلسػػتـ:أم{التَّػػٍكراةىتيًقيمي
مػػا:}قكلػػهضػػمففػػيالمقالػػةأصػػؿفسػػادعمػػى ـٍأيٍنػػًزؿىكى ،ًمػػفًٍإلىػػٍيكي ـٍ بّْكيػػ القػػكؿمػػفثبػػتمػػا:أم{رى
ذااإلجماع،دكفالمعنىهذاالكتابلقبكؿالمكجبفإفٌكالٌنهي،كاألمرباإلعجازالجابر كػافكا 
.(2)لعدمه"كزاؿبكجكد الحكـلـزهذاالمكجب

ػػالػػبعضبػػهيتمثػػؿاإلفحػػاـ فاألجكبػػةمبهػػرةناجحػػةفهػػيطريقػػة،بأبسػػطنفسػػهعػػفادفاعن
األدبكالببلغػػػةكالعامػػػةمػػػفالنػػػاسكالمتذكقػػػة،كفػػػيأهػػػؿمػػػفالخاصػػػةإعجػػػابمثػػػارالمفحمػػػة

ػػا(: دراسػػةلمنيػػرةمنيػػرمحمػػدفػػاعكربعنػػكاف:)ببلغػػةاألجكبػػةالمسػػكتة،أسػػمكبالحكػػيـنمكذجن
اإليجػازفػيحيثتشيرإلىسماتالجكابالمسػكتفػي:السػرعةفػيالػردكاإلصػابةفػيالقػكؿك

سكاتهالتعبيركحسف فحاـالخصـكا  ،كهذ النتيجةالنهائيةلمسػماتاألربػعالسػابقةكهػيالبيافكا 
،(3)كبةالمسكتةتشبهالضربةالقاضيةقطعالطريؽعمىالمخاطبلمردأكاالستعدادلمرد،فاألج

األجكبةالمسكتة،برزكماكصفتهاالباحثة،كتيبيفأفاألسمكبالحكيـحقؽحضكرنامممكسنافي
فػػيكثػػرةاسػػتعماله،كفػػيحسػػفاسػػتخدامه،كفػػيمهػػارةقائميػػه،كهػػكيػػنـعمػػىقػػدرةلغكيػػةفائقػػة

عجػػاز عػػفالمجػػاراة فحامػػهعػػفالػػرد،كا  ،(4)كحسػػففػػيالتصػػرؼكفطنػػةبهػػدؼإقامػػةالحجػػة،كا 
فػػالجكابعػػكفتحقيػػؽمػػيأحمػػديكسػػؼ،أبػػيابػػفإلبػػراهيـالمسػػكتةاألجكبػػة كتشػػيرإلػػىكتػػاب

المسكتمجمكعةمفاألجكبةالحاذقةالذكيةيردبهػاالمسػئكؿعمػىمػفسػألهليفحمػهبػالجكاب
المسكت،فهكقػكؿبميػغيعتمػدعمػىالمشػافهةيقصػدبػهتصػحيحلكػبلـ،أكإثبػاتحػؽ،أكدفػع

.شبهةمعاإلصابةكالسرعة

جكبػػةالذكيػػةعػػةمػػفاألسمجػػردمجمكإفعنػػكافالكتػػابيػػدؿعمػػىمحتػػكا فالكتػػابلػػي
المختارةفقط،بؿفيالحقيقةأكثرمفذلؾ،فاألجكبػةلػـتػردمجػردةأكمنفػردة،بػؿجػاءتفػي

                                                           
(2/288عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(1) 
(1/576)جالمصدرالسابؽ(2)
ا)صينظر:منيرة(3) (119-116محمدفاعكر،ببلغةاألجكبةالمسكتةأسمكبالحكيـنمكذجن
(126)صالمصدرالسابؽ(4)
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،كممػاكردفػيالكتػاب::"سػمعرجػؿ(1)خباركالقصصكالنػكادركاألمثػاؿبعضاألمعرضسردل
يػػدؾعمػػىمػػفيقػػكؿ:أيػػفالزاهػػدكففػػيالػػدنياكالراغبػػكففػػياآلخػػرة قػػاؿاقمػػبكبلمػػؾكضػػع

ػػا"قػػاؿالمعتصػػـلمفػػتحكهػػكصػػبي،كفػػييػػد فػػ(2)شػػئت" أرأيػػتأحسػػفمػػفهػػذ ص،كمنػػهأيضن
.(3")الجكهرة،قاؿ:نعـ،اليدالتيهيفيها

اإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيفػػيكتابػػهدرجالػػدرراليػػأتيعمػػىذكػػرأسػػمكبالحكػػػيـ
مسمياتهالتيانفردبهاكمنهامصطمحاإلفحاـبالمسمىالمعركؼعندالببلغييفكلكفاإلماـله

ه٧َةَواتََِِػ٦َََهةَل٧َِه٢ََُْٝ٨َْ}ففيقكؿالحؽسػبحانه:.الذمكردكثيرنافيكتابه رِْضََالكٍّ
َ
ََُِٝه٢َََْواْْل َلِلٍّ

٠ََََذَتَ ِك٫ََََِعَ ْٛ ٪ٍُّؾ٥ََْالؿٍّْْحَحََََن َٕ ِي٨َََػِي٫َََِريَْتََاَلََا٣َِْٞية٦َحََِيَٮْمََِإَِِلَََِلَْض٧َ هواػَََاَّلٍّ َكهُ٭٥َََِْسُ ُٛ نْ
َ
َاَلَََػُ٭ه٥ََْخ

ػػفٍقيػػؿٍ}يقػػكؿاإلمػػاـفػػيتفسػػيراآليػػةالكريمػػة:"[12َ:اْل٩ٕههةم]َ{يُْؤ٦ُِ٪ههٮنََ السَّػػماكاتًًفػػيمػػاًلمى
عميػػهاهللصػػٌمىلمٌسػػائؿالٌتسػػميـككرهػػكاآلهػػتهـ،إلػػىالممػػؾإضػػافةيطمقػػكاأفيقػػدركالػػـ{كىاأٍلىٍرضً
مػىكىتىػبى}اإلفحػاـ،كفائدتػهبعينػه،سػؤاؿبجػكابيأتيأفاهللفأمركسٌمـ، ككعػد،ضػمف{نىٍفًسػهًعى

ػػػةى} ـٍ}.اهللشػػػاءإفالػػػٌدعكةبعػػػداإلمهػػػاؿ{الرٍَّحمى كاالَّػػػًذيفى}،ليجمعػػػٌنكـكاهلل:أم{لىيىٍجمىعىػػػنَّكي ًسػػػري {خى
َ.}بالفاءأجابكلذلؾالٌشرط،معنىفيمبتدأ َٙ َػةُ َََوَكيْ

َ
ْكذ٦َََْ٥ُةَأ َْشَ

َ
٩ٍُّؾ٥ََََّْتَةُٚٮنََََواَلََأ

َ
ْكُذ٥ََْخ َْشَ

َ
َأ

َِ ِلََْل٦َََْ٥َةَثِةللٍّ ٤َيُْؾ٥ََْث٫ََُِِيَْنّ ة٩ًةََٔ َُ يَََُّق٤ْ
َ
نْيَََِٚأ َٞ ؿِي َٛ

َََّٜا٣ْ َظه
َ
٨٦ََِْأ

َ
٧َُ٤ْٕهٮن٠َََُ٪ْهُذ٥ََْإِنََْثِهةْْل َ:اْل٩ٕهةم]َ{َت

ا(4)"[81 كىٍيؼى}":،كيقكؿأيضن إبػراهيـخكؼ:اإلنكاربمعنىشيئيفعمىدخؿاستفهاـ{أىخاؼيكى
ـٍ}.المخاطبيفكأمف ،(5)بػالجكاب"إبراهيـأتىبالٌسؤاؿاإلفحاـكقعلٌما.ألٌنكـأكبأٌنكـ،:أم{أىنَّكي

مََْ} كفيقكلهسػبحانه:
َ
ةُؽ٥ََُإِذََُْمَ٭َؽاء٠َََُ٪ُْذ٥ََْأ َََُووٍّ ٥َ٤َََُػ٨٧َََْثَِ٭َؾاَاللٍّ ّْ

َ
٨ََِأ ىَِم٧ٍّ ََاْػَرَ ََََِعَ ٠ََهِؾثًةَاللٍّ

ٍَّ٢ ٌِ ََِانلٍّةَسََِِلُ ًْ َ٘ ِ َََإِن٤ٍََِّْٔ ٍََث ٮْمََََيْ٭ِؽيَاَلََاللٍّ َٞ ةل٧ِِنيَََا٣ْ ٍّْ ،يقكؿاإلماـ:"كفائدة[144َ:اْل٩ٕةم]َ{َا٣
يككفالذمبالٌتكقيؼمطالبة{شيهىداءىكيٍنتيـٍأىـٍ}اإللزاـ،كاستئناؼالٌسؤاؿصٌحةاألٌكؿالٌنظـتكرار

بالبرهػافالمطالبػةلخػكفهـالكصٌيةدعكلعمىيجسركافمـاإلفحاـ،هكالمطالبةكفائدةبالكحي،
.(6)الجداؿ"فيكانقطعكاالجكابعففأفحمكا

                                                           
(37إبراهيـابفأبيعكف،األجكبةالمسكتة)صينظر:(1) 
(8)صالسابؽالمصدر(2) 
(40)صالمصدرنفسه(3) 
(1/601عبدالقاهرالجرجاني،درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ)ج(4)
(1/618)جالمصدرالسابؽ(5)
(1/635)جنفسهالمصدر(6)
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 والتوصيات النتائج
ػػا مػػفالباحػػثإليهػػاكصػػؿلتػػيكالتكصػػياتاالنتػػائجأبػػرزسػػردمػػفالبػػدلمبحػػثكتتكيجن

درجالػػػدررفػػػياآلمكالسػػػكرلئلمػػػاـعبػػػدتفسػػػيرفػػػيكالدالليػػػةالببلغيػػػةالكجػػػك )دراسػػػتهخػػػبلؿ
.(القاهرالجرجاني

 أواًل: النتائج
يعدكتابتفسير)درجالدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ(أك)تفسيردرجالدررفيتفسيراآلم -

غزيػرة كالسكر(لئلماـعبدالقاهرالجرجانيمفكتبالتفسيرالقيمة،كقدحكلالكتػابنقػكالن
.عفعددمفأعبلـالتفسيركالحديثكالمغةكالنحككالفقهكعمـالكبلـكغيرهامفالعمكـ

كبصػيرةيػدعمػىأجػزاءشػكؿفػياألمػرأكؿالكتػابتحقيػؽتػـحيػثجديػدةالدراسةتعتبر -
،الكتػػابتحقيػؽكتػػـاألمػرانتهػػىأفإلػىكالدارسػػيفالبػاحثيفمػػفكثيػر حػػديثنافصػػدركػامبلن
المطيػػػؼعبػػػدإيػػػاديشػػػاركهالحسػػػيفصػػػالحبػػػفأحمػػػدبػػػفكليػػػد:تحقيػػػؽـ2008العػػػاـفػػػي

.شػػػككرأديػػػبمحمػػػديشػػػاركهالفرحػػػافصػػػبلحطمعػػػت:تحقيػػػؽـ2009العػػػاـكفػػػيالقيسػػػي،
صػػػالحبػػػفمحمػػػدبػػػف)كليػػػد:المػػػؤلفيفلػػػرأممكافقنػػػاالجرجػػػانيالقػػػاهرعبػػػدلئلمػػػاـفالكتػػاب
يػادالحسيف العظػيـالقػرآفتفسػيرفػيالػدرردرجمػؤلفيلػرأمخبلفنػاالقيسػي(المطيػؼعبػدكا 
لئلمػاـلػيسبأنػهلػديهـرجػححيػث(كشككرالفرحاف)الجرجانيالقاهرعبدلئلماـالمنسكب

أف–كاهللأعمػـ–كحسػبمػاتػرجحلػدلالباحػثاإلماـ،لغيرنسبتهيستطيعكفالأنهـمع
الكتػابلئلمػاـعبػدالقػػاهرالجرجػانيقطعنػالقػكؿكػػؿخطيػبالظننػادكفتمحػيصكتػػدقيؽ،
كفػػيالدراسػػةمبحػػثكامػػؿعػػفاألدلػػةالتػػيتؤكػػدهػػذاالتػػرجيحكتكافػػؽمػػفأكػػدأفالكتػػاب

لئلماـعبدالقاهرالجرجاني.
راإلمػاـفػيلقدتبيفأفمػاكردفػيالكتػابمػفإشػاراتحػكؿنظريػةالػنظـكثيػرحيػثيشػي -

الببلغةعندالعربالعػدكؿعػفاإلطنػابحيثأشارعمىأفأكثرمفمكضعإلىنظريته،
إلػىاإليجػاز،كعػفاإليجػازإلػىاإلطنػاب،كعػفالتجنػيسإلػىاإلطبػاؽ،كعػفاإلطبػاؽإلػى
التجنػػيس،كعػػفالتصػػريحإلػػىالتعػػريض،كعػػفالتعػػريضإلػػىالتصػػريح،كتػػرؾ،لػػزكـالفػػٌف

كاهللتعالىأنزؿالقرآفعمىنظـهكغايةالفصػاحةعنػدهـعمػىمػا، الفنكفالكاحدمفهذ
العػػادة،بنػػاقضاإلتيػػافهػػكاإلعجػػازأفحػػدٌعنػػد .كتعػػارفك كاعتػػادك ،بمسػػافعربػػٌيمبػػيف

يشػينه،كاليزينػهالشػيءكذلػؾالخمقػة،فػيالمعجػزةصػاحبمثػؿهػكمػفطػكؽعػفالخارج
ٌنماالنبٌكة،دعكلصٌحةعمىبرهانناكيككف تضٌمف،بديع،عجيببنظـههناالتحٌدم،كقعكا 
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امعنى شػعرناأحكامػهكبػدكٌكذكقػهلطيبػهالفصػحاءفيسػٌميه،هػزؿ،كالمتنػاقضغيػرصػحيحن
.كسحرنا

المدرسػةأنصػارمػفكػاففقدبينهما،كخمطكالككفييفالبصرييفمذهبيبيفالجرجانيجمع -
فمػػػػـالكػػػػكفييف،مصػػػػمحاتأخػػػػرلكأحياننػػػػاالبصػػػػرييفمصػػػػطمحاتأحياننػػػػافيػػػػكرداالنتقائيػػػػة،
قناعاتػػػهكافػػػؽمػػػاينتقػػػيكػػػافبػػػؿالخػػػبلؼمسػػػائؿعمػػػىيقػػػؼكالمعػػػيف،لمػػػذهبيتعصػػػب
قػػػديمنا،يسػػػمىكػػػافكهكػػػذانحػػػكم،رجػػػؿباألسػػػاس"الجرجػػػانيالقػػػاهرعبػػػداإلمػػػاـ.كمنهجػػػه
يكػفلػـأصػكلهكاضػعأنػهقيػؿالػذمالمعػانيعمػـإفبػؿالنحػك،عػفدفاعباألساسكأقكاله

المدرسػػػةبمػػػذهبيمتػػػـزلػػػـاإلمػػػاـالنحػػػك،عمػػػـفػػػيكالػػػذكؽكالحػػػسالمعنػػػىلػػػركحإحيػػػاءإال
مػفالكثيػرفػيالمدرسػتيفأحػدآراءيقػرربػؿالككفيػة،المدرسػةلمػذهبتعصػبكالالبصرية
نمػػانحػػكم،خػػبلؼبشػػكؿيعرضػػهافمػػـأحػػدهما،تػػرجيحدكفالنحكيػػةالمسػػائؿ مػػفأكردهػػاكا 
عرابهاالكريمةالقرآنيةلآلياتتفسير خبلؿ  .كا 

اإلعػػػرابلػػػدالالتكرؤيتػػػهكاالختيػػػاراالنتقػػػاءفػػػيالخػػػاصمنهجػػػهالجرجػػػانيلئلمػػػاـكػػػاف -
عبػداإلمػاـككػافأحياننػايػكرد.كأصػكلهالنحػكعمػـتقتضػيبحيػثكالمعانيبالنظـكعبلقتها
دكفرأينػػػايقػػػرأكألحػػػدهماينتصػػػرأفكدكفتػػػرجيحدكفالمدرسػػػتيفرأمالجرجػػػانيالقػػػاهر

فالجرجػػػانيالقػػػاهرعبػػػداآلخػػػر،اإلمػػػاـ لرؤيتػػػهكفقنػػػاالمدرسػػػتيفمػػػفاختياراتػػػهلػػػهكانػػػتكا 
انظػػر كجهػػػةمبػػدينارأيػػػهعػػفيعػػػربكثيػػرةمكاضػػػعفػػيفهػػػككمنهجػػه فيقػػػكـمكقفػػه،مكضػػػحن
كأسػباباإلعرابيػةكاألكجػهالمختمفػةاالحتمػاالتإيػرادمػعلػذلؾكفقناالنحكيةالمسائؿبتحميؿ
كسػعةمركنتػهعمػىكاضػحتعبيػركذلػؾ،(كيحتمػؿ)كممػةتفسػير فػيمكررناكالكجكبالجكاز
 .معرفته

نظريتػػهإطػػارفػػيذلػػؾككػػؿلمتصػػريؼالحػػديثلممفهػػكـالجرجػػانيالقػػاهرعبػػداإلمػػاـفطػػف -
مػػفذلػػؾعػػفيترتػػبكمػػاصػػكرهاتتغيػػرحػػيفاأللفػػاظدالالتفبػػيفالػػنظـ،نظريػػةالمشػػهكرة

تغييػرمفلمكمماتمفيعرضفيمابالنظريعنى:المحدثيفعندالتصريؼكماجديدةمعاف
 المعاني.الختبلؼمختمفةأبنيةإلىالكممةتحكيؿأمالمعانيالختبلؼكالشكؿالصكرةفي

)خبريػػةأكإنشػػػائية(أهػػػـاألغػػراضكاألسػػاليبالببلغيػػةاإلمػػاـعبػػدالقػػاهرالجرجػػانيذكػػر -
اإلنشػػاءهػػكالكػػبلـالػػذمالكاإلنشػاءقسػػيـالخبػػر،كالخبػػرهػػكمػػايحتمػػؿالصػػدؽكالكػػذب،ف

فيتكضيحهالكجػك الببلغيػةكاإلشػاراتالخبرأكضحأغراضحيثيحتمؿالصدؽكالكذب
ظهارالتحسػركاالسػتغفاركاإلنكاركالتكبيخكاالستهزاءكالتهكـالداللية:فذكر يفالخبػركبػ،ا 

الضػػػعؼكالتحسػػػرعمػػػىفػػػكاتالمػػػأمكؿكتحريػػػؾالهمػػػةكالتحػػػريضكالكعػػػدكالكعيػػػدإلظهػػار
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غػراضأفػيحديثػهعػفاإلمػاـكتفػردإلػىالخبػرلمتحػذيركالتعظػيـكالتقريػع،كأشػار،كالتكعد
دكفأفيحػػػددمسػػػمياتاصػػػطبلحيةعرفػػػتالحقنػػػا،لكنػػػهمػػػفخػػػبلؿالتفسػػػيريتضػػػحالخبػػػر

فنجػد كالسػياؽكتبيػافالداللػةيبدأتفسير بالمفردةكتصػريفها،كمكاقػعالكمػـفأسمكبهالمكجز،
النحػككالببلغػةكالمعػانيكفصػاحةالصػرؼكيفصػؿكينَّػكعفػيتفسػير بػيفيكجزمرةكأخرل

 .اتكسردالعبرمفخبلؿالقصصكالمكركثاآلي
لقرآنيػةكتكضػيحالشػريعةفيتفسػير لمعػانيالخبػرإنمػاكػافمقصػد تفسػيرالمعػانيااإلماـ -

بالحػػديثالنبػػكمالشػػريؼافػػيكػػؿالمكاضػػعابػػذلؾفصػػاحةالقػػرآفمسػػتعيننسػػبلميةمبػػرزناإل
كالمػػكركثالقصصػػيكبػػةراءالفقهػػاءكمػػذاهبهـ،كينتقػػىمػػايجػػد كفػػؽرؤيتػػهالشػػعرالعربػػيك

سػػػبؿنظمػػػهالقػػػرآفكبيػػػافإعجػػػازكفصػػػاحةمػػػفذلػػػؾهػػػكبيػػػافاألسػػػمى،كالغػػػرضكمسػػػعا 
لفهػـالخبػرلآليػاتالسػياؽالعػاـتفسيرمعانيالمفرداتكمكاقعالكمـكمعتمدناداللةمعانيهك

 .كمعانيهالببلغية
مػنهجكيػنهجالمسػائؿبعضفيالشافعيمذهبينهجاإلماـأفٌيتبٌيفالدرردرجتفسيرفي -

باألدلػػػةإمػػػابدليمػػػه،األرجػػػحالػػػرأميتتبػػػعفاإلمػػػاـ.بعضػػػهافػػػيالنعمػػػافحنيفػػػةأبػػػياإلمػػػاـ
ماكيفهمها،يعرفهاالتيالمفصمة كهػكاآلخػرمػفالمسػألةبتمػؾأعمػـرجمػيفأحػديرلبأفكا 

بػػرخصيأخػػذالالجرجػػانيالقػػاهرعبػػدفاإلمػػاـقػػكؿ،عمػػىقػػكؿفيػػرجحيقكلػػهفيمػػاهللأتقػػى
شػػرعيبػػدليؿشػػرعنامعتبػػرةبهػػاييتػػرٌخصالتػػيالفقهػػاءأقػػكاؿتكػػكفبػػؿالهػػكل،لمجػػردالفقهػػاء
 المسألة.فيرجحيذكر 

بػػؿالنحكيػػة،أكالمغكيػػةالصػػحةحيػػثمػػفالالمعتػػاد،كالكػػبلـالفنيػػةالمغػػةبػػيفاإلمػػاـيفػػرؽ -
تضػعأفالالػنظـكعبارتهالمشهكرةأفليسالمغة،قكانيفمفتنطمؽالتيالفنيةحيثمف

التيمناهجهكتعرؼكأصكله،قكانينهعمىكتعمؿ"النحكعمـ"يقتضيهالذمالكضعكبلمؾ
منهػا،فهػذ العبػارةبشػيءتخػؿفػبللػؾ،رسػمتالتػيالرسػكـكتحفػظعنهػا،تزيػغفػبلنهجت

 مهدتالطريؽلرؤيتهالعمميةكمنهجهفيالتفكيرالنحكمكالببلغي.
االببلغػيالمصػطمحإف - ػاكػػافقػديمن كالبػػديعكالبيػافالمعػاني:الثبلثػةالببلغػػةعمػكـمػفمزيجن

فمػفالػنظـ،نظريةأكالبديعأككالبيافكالبراعةكالمجازكالفصاحةالببلغةاسـأطمؽحيث
يػذكراإلمػاـفكػافكالػدالالت،كاإلعجػازالبيافكجك يناسبالذمالمصطمحإيجادالصعكبة
كيبػػيفكالغمػػطاإلفحػػاـعػػفيتحػػدثحػػيفالحكػػيـأسػػمكبإلػػىكيشػػيرااللتفػػاتكيريػػدالعػػدكؿ

عبلقاتػػػهفػػػييفصػػػؿأفدكفالمجػػػازعػػػفكيتحػػػدثالمصػػػطمح،إلػػػىاإلشػػػارةدكفالمشػػػاكمة
لىعاـبشكؿاالستعارةإلىكيشيركأنكاعه، كالتعػريض،كالكنايػةكغيرهػاكالتمثيػؿالتشػبيهكا 
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طػػػػابعكتابػػػػهيأخػػػػذأفأرادكربمػػػػامكثفػػػػة،مػػػػكجزةبعبػػػػاراتكالبػػػػديعالمعػػػػانيصػػػػنكؼكيبػػػػيف
.االختصار

فػيكاإلعجػازكالفصػاحةالببلغػةأكجػهبتبيانػهالػدرردرجتفسػيرفػياإلمػاـكانفػردتميػزلقد -
كاحتماالتالمختمفة،اآلراءبتكضيحذلؾيتبعكافلكنهمكثفة،مكجزةبعبارةالكريمةاآليات
االمتنكعػػةالداللػػة القػػرآفتفسػػيرالتػػالي:عمػػىيقػػكـتفسػػير فكػػافالكػػريـبػػالقرآفكبلمػػهمػػدعمن

الشػػػػػػعرية،الشػػػػػػكاهدالعممػػػػػػاء،آراءإدراجالشػػػػػػريؼ،النبػػػػػػكمبالحػػػػػػديثاالستشػػػػػػهادبػػػػػػالقرآف،
المعػػانيعمػػـأنػػكاعتعػػددتالػػنظـنظريػػةخػػبلؿكمػػف.كغيرهػػااألمثػػاؿ،األخبػػار،القصػػص،

الحػػػػذؼ،كالتػػػػأخير،التقػػػػديـكالتنكيػػػػر،التعريػػػػؼالعطػػػػؼ،حػػػػركؼكالكصػػػػؿ،الفصػػػػؿ:مثػػػػؿ
 .كاإلنشاءكالخبراإلضمار،التكرار،

بػػؿلمػػنظـالعجيػػب،دكفالسػػياؽالمفػػظعبػػدالقػػاهرتمػػؾالمميػػزاتفػػيفصػػاحةاإلمػػاـأنكػػر -
ا، الفصاحةالتظهرإالبعدأفنعػدجممػةمػفالقػكؿإلبػرازفالبديعالمتضمفمعنىصحيحن

حيػػثفعمػػىالمعنػػىمػػالمفػػظحػػكاؿأفنقػػدـبليمكػػفبحػػاؿمػػفاألفػػتمػػؾالػػدقائؽكاألسػػرار
كجػػػبالفصػػػاحةلمفػػػظمقطكعػػػةمرفكعػػػةمػػػفالكػػػبلـالػػػذمفيػػػه،كلكػػػفتبلفػػػفصػػػاحةلفظػػػه

فػػييكمػػفالكفصػػاحتهاالكممػػةجماليػػةف،مكصػػكلةبغيرهػػا،كمعمقنػػامعناهػػابمعنػػىمػػايميهػػا
 غير .يككفالالذمسياقهافيأمأخكاتها،معالمناسبمكقعهافيبؿذاتها،

ػػػااالشػػػتمالهالكػػػبلـ،محسػػػناتكالبػػػديعاهػػػتـاإلمػػػاـب - رعايػػػةألفكالبيػػػاف المعػػػانيعمػػػىأيضن
مفبدكالالبياف،عمـبهيختصأمرالداللةككضكحالمعاني،عمـبهيختصأمرالمطابقة

رعايػةبعدالكبلـتحسيفكجك بهيعرؼماعمـفهكالبديع،كمحسناتألكاففياجتماعهما
هػذ فػيفٌصػؿمػفخيػرالجرجانيالقاهرعبدكفصاحته،كلعؿٌالحاؿمقتضىعمىتطبيقه
تركػتإذافإنهػااأللفػاظ،لنفسػهاتطمػبكتػدعهاسػجيتها،عمػىالمعػانيترسػؿحيثالقضية،

يزينهػػا،فػػالنفسمػػاإالالمعػػارضمػػفتمػػبسكلػػـبهػػا،يميػػؽمػػاإالمنهػػاتكػػتسلػػـتريػػدكمػػا
 متكمؼ.غيرجاءإذاالتكافؽهذاإلىتستريح

 ثانًيا: التوصيات
يػدرؾكغيرهػاكتصػريفيةكنحكيػةببلغيػةمصػنفاتمػفالجرجانيالقاهرعبدتركهالذمإف -

ـهأنػػهشػػؾدكنمػػا مىػػ بتميػػز ،،كاالعتػػراؼهأجمػػعالعممػػاءعمػػىتفكقػػالعربػػيالتػػراثأعػػبلـمػػفعى
لكنػػهمتنػػكعالثقافػػةمػػفنحكيػػةإلػػىنقديػػةإلػػى،إنمػػااختمػػؼبعضػػهـبتكجيػػهدراسػػتهكمنهجػػه

،كيسػػتدعيذلػػؾالبحػػثفػػيتراثػػهالعممػػيبشػػكؿعػػاـكبتفسػػيردرجالػػدررةأدبيػػةإلػػىببلغيػػ
 بشكؿخاص.

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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لتفسػير،كاكالببلغػةكالنحػكالمغػةعممػاءكبػارمػفالجرجانيالقاهرعبداإلماـأفَّفيالشؾ -
عصرفيجميعهاالببلغةكجك تفسير فيتناكؿبؿحدعندتقؼلـكالفنيةالمغكيةكذائقته
الكريمػةاآليػاتتفسػيرفػياإلمػاـكػبلـفػيكالمػدقؽالببلغػي،المصػطمحكتحديدتقنيفسبؽ
كتحقػػػؽبػػػالغرضتفػػػيالتػػػيالمكثفػػػةالمػػػكجزةبالعبػػػارةاكتفػػػىأٌنػػػهيبلحػػػظببلغيػػػةكجهػػػةمػػػف

القػراءمسػتكياتلكػؿيصػؿالػذمالمكثػؼاإليجػازهػذااإلمػاـتفسػيرعمػىكالمبلحػظالمراد،
بليحػػػدداإلمػػػاـفػػػيتفسػػػير تصػػػنيفاتأكمسػػػمياتفػػػ.كتكػػػراركحشػػػكتطكيػػػؿدكفبسبلسػػػة

ببلغيػػةبتخصػػيصكلكنػػهإلػػػىالتعمػػيـأقػػرب،ففػػيحديثػػػهعػػفالتشػػبيهاليػػذكرإالكممتػػػي
كمشتقاتهماممايستدعيالتأمؿبدقةأكثػرفيمػايػذكرلمتعػرؼعمػىمػايريػدالتشبيهكالتمثيؿ

تكضيحهمفدالالتككجك ببلغية،كيختمػؼاإلمػاـعػفغيػر بقدرتػهعمػىعػرضالمسػائؿ
البيانيةبإيجػازيختصػرالكجػهالببلغػيبكممػاتمعػدكدةدكفشػركحاتمطكلػةمممػةكتقنػيف

اممايػؤدمالخػتبلؼالػرؤلفػيالتفسػيركيتطمػبقػدرنايفرضلمكجهالببلغيفركعناكأغصانن
مفاالجتهػاد،لكنػهيعػرضالكثيػرمػفاالحتمػاالتالمطركحػةلمسػائؿالتفسػيرالمختمفػةفػي

كتابدرجك،عمكـالمغةالمتنكعةكقضايااإلعجازكعمىقمتهاكجك المعانيكالبيافكالبديع
فػػػػيكافػػػػةمجػػػػاالتالمغػػػػةالعربيػػػػة)النحػػػػكالػػػػدررتربػػػػةخصػػػػبةإلبػػػػداعالبػػػػاحثيفكالدارسػػػػيف

كالسػيماأفمؤلػؼمعدراساتالفقػهكالتفسػيركالحػديثكغيرهػا.كالصرؼكالمغةكالببلغة(
ماـالببلغة  كرائدالبحثفيإعجازالقرآف.الكتابشيخالعربيةكا 

عمػػػـكأعظػػػـكاألذهػػػاف،العقػػػكؿإليػػػهصػػػرفتمػػػاكأنفػػػسالبػػػاحثكف،بػػػهاشػػػتغؿمػػػاأعظػػػـإفَّ -
جبللػه،سػبحانهاهللكتػابعمػـهككأشرفه عممػاءبػذؿفقػدكأعماقػه،أغػكار فػيكالبحػثجػؿَّ

بَّارةجهكدناالعظيـالكتابهذاخدمةفيالمسمميف كأقػبلـهػذايكمناإلىاألكؿالصدرمنذجى
كمعانيػهكمفرداتػه،بألفاظػهفػاعتنكاالمختمفػة،معارفػهكمكنكنهإخراجعفتكقَّؼتالالباحثيف
عرابػػهكقراءاتػػه،كأحكامػػهكمنسػػكخه،كناسػػخهكتراكيبػػه، ألػػكافمػػفذلػػؾغيػػرإلػػىكفقهػػه،كا 
،ممػاقيػاـخيػربهكقامكاإالاهلللكتابالخدمةجكانبمفجانبناترككاكماالمختمفة،معارفه

يتطمبالعمؿالدؤكبمفالباحثيفلطرؽجكانبأخػرلمػفدرجالػدررزاخػرةكغنيػةكػالنحك
 كالصرؼكالمغة.

شػيخالعربيػةاإلمػاـعبػدالقػاهرفالشػريفة،معارفػهفػيمكسػكعيناعمػبلنتفسيردرجالدرريعدُّ -
فكافأسمكبهمختصرنامكثفنا المسػائؿمػفالكثيػركبسطاستعراضفيجهدنايألكاللكنه،كا 

فػيالمطركقػةالمباحػثأفالباحػثرليػلػذا كتفكػركتػدبركمناقشةتحريرإلىتحتاجالتي
مادتهػػافػػيكالتمػػذذقراءتهػػاإلػػىينشػػدكمػػاالمتخصػػصالعمػػـطالػػبإليهػػاينشػػدالتفسػػيرهػػذا
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فهػػػيتخاطػػػبكػػػؿالعقػػػكؿكتصػػػؿإلػػػيهـبػػػإببلغهـغايػػػةاإلمػػػاـبحسػػػف،النػػػاسمػػػفالعامػػػة
 اإلفهاـبأسمكبشيؽممتع.

أهميةتكمف لذاالعشرمعشارسكلالصالحسمفناكتراثالعربيةالمخطكطاتمفؽقىحىييلـ -
كرحـعممينا،منهيفادأفينبغيبؿالرفكؼ،خزيفالعظيـالتراثهذايبقىأالفيالعمـهذا
دكفالعظػيـالتػراثهذانترؾأالفعميناالعمـ،هذاحفظفيالجهكدمفبذلك كمااألكائؿاهلل

كالفقػػه،المغػػةيحمػػؿكالتفسػػير،الحػػديثيحمػػؿالقػػرآف،يحمػػؿفػػالمخطكطعنػػه،الغبػػارنفػػض
كالفػػفاألدبيحمػػؿكثقافػػة،عمػػـكػػؿيحمػػؿكركادهػػا،عممائهػػاكطبقػػاتاألمػػةتػػاريخيحمػػؿ
انتبػهالذمتراثنامفدٌكفمالتحقيؽالعمـطبلبفميبادرلحضارتها األساسيةالبنيةكيحمؿ
مػفدراسػتهالبػاحثيفكعمػىلنفسػه،كسػجمهمنػه،كانطمػؽعميػهكبنػىمنػهفاستفادالغربإليه

حػػديثناالػػدرردرجمخطػػكطبتحقيػػؽقػػاـمػػفجهػػكدكلػػكالالمتنكعػػة،عمكمػػهكالمختمفػػةجكانبػػه
ػػاأكمفرقنػػا مػػاـالعربيػػةلشػػيخالببلغيػػةالكجػػك بدراسػػةفقػػاـالباحػػثلػػدمكصػػؿلمػػامجمكعن كا 

.الجرجانيالقاهرعبدلئلماـالكتابنسبةتؤكدالتياألدلةكأكردكاإلعجازالببلغة

 
 فـنن قـرأه، ولمـن يلـ وذخيرة تعالى الل لوجو خالًصا البحث ىذا يكون أن الل نسأل وختاًما

ن وفضمو، فبتوفيقو أحسنت قد كنت  والّصبر الجيد من بذلت أّنني فحسبي األخرى كانت واا
 وصـمى الصـالحات تـتم بنعمتـو الـذي لل والحمـد -والل اعمـم - إنجازه سبيل في والمصابرة

ـــد بـــن محمـــد  الكـــريم نبينـــا عمـــى الل ـــو وعمـــى الل عب ـــرًا تســـميًما وســـمم وصـــحبو آل .كثي
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 المصادر والمراجع
،القػاهرة:1.تحقيػؽ:مػيأحمػديكسػؼ،ط.األجكبػةالمسػكتةـ(.1996إبراهيـابفأبيعػكف.)

 عيفلمدراساتكالبحكثاإلنسانية.
،القاهرة:مكتبةاالنجمكالمصرية.5.ط.داللةاأللفاظـ(.1984إبراهيـأنيس.)
القاهرة:دارالفكرالعربي.المهجاتالعربية.ـ(.1999إبراهيـأنيس.)
القاهرة،مكتبةاألنجمكمصرية.،6ط.مفأسرارالمغة.ـ(.1978إبراهيـأنيس.)

 مؤسسةسجؿالعرب.المكسكعةالقرآنية.هػ(.1405إبراهيـبفإسماعيؿاألبيارم.)
،القػػاهرة:دار1.ط.التعػريضفػػيالقػرآفالكػريــ(.2004-هػػ1425إبػراهيـمحمػدالخػػكلي.)

البصائر.
دارالدعكة.المعجـالكسيط..إبراهيـمصطفىكأحمدالزياتكحامدعبدالقادركمحمدالنجار

-هػػػ1383ابػػفأبػػياإلصػػبعالعػػدكانيالبغػػدادمثػػـالمصػػرمعبػػدالعظػػيـبػػفالكاحػػدبػػفظػػافر.)
تحقيؽ:حفنيمحمدشرؼ،الجمهكريػةتحريرالتحبيرفيصناعةالشعركالنثر.ـ(.1963

لجنةإحياءالتراثاإلسبلمي.-العربيةالمتحدة:المجمساألعمىلمشئكفاإلسبلمية
ابفأبيحاتـ،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنػذرالتميمػيالحنظمػيالػرازم.

:مكتبةنزارالباز.،المممكةالعربيةالسعكدية3ط.تفسيرالقرآفالعظيـ.هػ(.1419)
ابفاألثير،نصراهللبػفمحمػدبػفمحمػدبػفعبػدالكػريـالشػيباني،الجػزرم،أبػكالفػتح،ضػياء

تحقيػػػؽ:محيػػػيالػػػديفعبػػػدالمثػػػؿالسػػػائرفػػػيأدبالكاتػػػبكالشػػػاعر.هػػػػ(.1420الػػػديف.)
الحميد،بيركت:المكتبةالعصريةلمطباعةكالنشر.

فالقاسـبفمحمدبفبشاربػفالحسػفبػفبيػافبػفسػماعةبػفابفاالنبارم،أبكبكر،محمدب
تحقيػػػؽ:محمػػػدأبػػػكالفضػػػؿاألضػػػداد.ـ(.1987-هػػػػ1407فىػػػركةبػػػفقىطىػػػفبػػػفدعامػػػة.)

 لبناف:المكتبةالعصرية.–إبراهيـ،بيركت
زادالمسيرفػيهػ(.1422ابفالجكزم،جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمد.)

،بيركت:دارالكتابالعربي.1تحقيؽ:عبدالرزاؽالمهدم،ط.التفسير.عمـ
الممحةابفالصائغ،محمدبفحسفبفًسباعبفأبيبكرالجذامي،أبكعبداهلل،شمسالديف.

.تحقيػػػؽ:إبػػػراهيـبػػػفسػػػالـالصػػػاعدم،المدينػػػةالمنػػػكرة،المممكػػػةالعربيػػػةفػػػيشػػػرحالممحػػػة
مميبالجامعةاإلسبلمية.السعكدية:عمادةالبحثالع
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-هػػ1406ابفالعماد،عبدالحيبفأحمدبفمحمدابفالعمادالعىكرمالحنبمي،أبػكالفػبلح.)
-،دمشػؽ1.تحقيػؽ:محمػكداألرنػاؤكط،ط.شذراتالذهبفيأخبارمػفذهػبـ(.1986

 بيركت:دارابفكثير.
ابػػفالمتككػػؿابػػفالمعتصػػـابػػفالرشػػيدابػػفالمعتػػز،أبػػكالعبػػاسعبػػداهللبػػفمحمػػدالمعتػػزبػػاهلل

،دارالجيؿ.1.ط.البديعفيالبديعـ(.1990-هػ1410العباسي.)
ابػػفالمعتػػز،أبػػكالعبػػاسعبػػداهللبػػفمحمػػدالمعتػػزبػػاهللابػػفالمتككػػؿابػػفالمعتصػػـابػػفالرشػػيد

.المعارؼدار:القاهرة،3.طفراج،أحمدالستارعبدتحقيؽ.الشعراءطبقاتالعباسي.
ـ(.1995ابفالنقيب،أبكعبداهللجماؿالديفبفمحمدبػفسػميمافالبمخػيالمقدسػيالحنفػي.)

.تحقيؽ:زكرياسعيدعمي،القاهرة:مكتبةالخانجي.مقدمةتفسيرابفالنقيب
هػػػ(.1423ابػػفالهػػائـ،أحمػػدبػػفمحمػػدبػػفعمػػادالػػديفبػػفعمػػي،أبػػكالعبػػاسشػػهابالػػديف.)

،تحقيػػػؽ:ضػػػاحيعبػػػدالبػػػاقيمحمػػػد،بيػػػركت:دار1.ط.تفسػػػيرغريػػػبالقػػػرآفالتبيػػاففػػػي
 الغرباإلسبلمي.

ابفتيمية،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـبفعبداهللبفأبيالقاسـ
اقتضػػاءالصػػراطـ(.1999-هػػػ1419بػػفمحمػػدابػػفتيميػػةالحرانػػيالحنبمػػيالدمشػػقي.)

بيػػركت:دار،7.تحقيػػؽ:ناصػػرعبػػدالكػػريـالعقػػؿ،ط.لمخالفػػةأصػػحابالجحػػيـالمسػػتقيـ
عالـالكتب.

ابفتيمية،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـبفعبداهللبفأبيالقاسـ
الفتػاكلالكبػرلالبػفـ(.1987-هػػ1408بفمحمدابفتيميةالحرانيالحنبميالدمشػقي.)

 ،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.ةتيمي
ابػػفتيميػػة،تقػػيالػػديفأبػػكالعبػػاسأحمػػدبػػفعبػػدالحمػػيـبػػفعبػػدالسػػبلـبػػفعبػػداهللبػػفأبػػي

،1.ط.المسػتدرؾعمػىمجمػكعفتػاكلالقاسـبفمحمدابفتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي.
الناشر:محمدبفعبدالرحمفبفقاسـ.

هػػ(.1416القاسـ،محمدبفأحمدبػفمحمػدبػفعبػداهلل.)ابفجزمالكمبي،أبك التسػهيؿلعمػـك
 ،تحقيؽ:عبداهللالخالدم،بيركت:شركةداراألرقـبفأبياألرقـ.1.ط.التنزيؿ

،الهيئةالمصريةالعامةلمكتاب.4.ط.الخصائصابفجني،أبكالفتحعثمافالمكصمي.
.تحقيػػؽ:فػػائزفػػارس،الككيػػت:دارلممػػعفػػيالعربيػػةاابػػفجنػػي،أبػػكالفػػتحعثمػػافالمكصػػمي.

الكتبالثقافية.
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المنصؼ)شرحكتابالتصريؼـ(.1954-هػ1373ابفجني،أبكالفتحعثمافالمكصمي.)
،دارإحياءالتراثالقديـ.1.ط.ألبيعثمافالمازني(

،1.ط.ابسػػػرصػػناعةاإلعػػػرـ(.2000-هػػػ1421ابػػفجنػػي،أبػػػكالفػػتحعثمػػػافالمكصػػمي.)
بيركت:دارالكتبالعممية.

خزانةـ(.2004ابفحجةالحمكم،تقيالديفأبكبكربفعميبفعبداهللالحمكماألزرارم.)
دارالبحار.-تحقيؽ:عصاـشقيك،بيركت:داركمكتبةالهبلؿاألدبكغايةاألرب.

فػتحالبػارمشػرحصػحيحـ(.1379ابفحجرالعسقبلني،أحمدبفعميأبكالفضؿالشافعي.)
.ترقيـ:أحمدفؤادعبدالباقي،بيركت:دارالمعرفة.البخارم

فػػيلسػػػافـ(.1971هػػػ/1390ابػػفحجػػرالعسػػقبلني،أحمػػػدبػػفعمػػيأبػػكالفضػػػؿالشػػافعي.)
،بيػػػػػػركت:مؤسسػػػػػػةاألعممػػػػػػي2الهنػػػػػػد،ط.–.تحقيػػػػػػؽ:دائػػػػػػرةالمعػػػػػػرؼالنظاميػػػػػػةالميػػػػػػزاف

لممطبكعات.
.مقدمػػػةابػػػفخمػػػدكفـ(.2004-هػػػػ1425فعبػػػدالػػػرحمفبػػػفأحمػػػد.)ابػػػفخمػػػدكف،كلػػػيالػػػدي

،دمشؽ:داريعرب.1تحقيؽ:عبداهللالدركيش،ط.
ابفخمكاف،أبكالعباسشمسالديفأحمدبفمحمدبفإبراهيـبفأبيبكرابفخمكافالبرمكي

،7اس،ط..تحقيػػػؽ:إحسػػػافعبػػػكفيػػػاتاألعيػػػافكأنبػػػاءأبنػػػاءالزمػػػافـ(.1994اإلربمػػػي.)
بيركت:دارصادر.

.تحقيػػػؽ:رمػػػزممنيػػػرجمهػػػرةالمغػػػةـ(.1987ابػػػفدريػػػد،أبػػػكبكػػػرمحمػػػدبػػػفالحسػػػفاألزدم.)
،بيركت:دارالعمـلممبلييف.1بعمبكي،ط.

العمػػدةفػػيمحاسػػفـ(.1981-هػػػ1401ابػػفرشػػيؽالقيركانػػي،أبػػكعمػػىالحسػػفاألزدم.)
،دارالجيؿ.5الديفعبدالحميد،ط..تحقيؽ:محمدمحييالشعركآدابه

ـ(.1980-هػػػ1400ابػػفسػػبلـ،أبػػكعبيػػدالقاسػػـبػػفسػػبٌلـبػػفعبػػداهللالهػػركمالبغػػدادم.)
،دارالمأمكفلمتراث.1.تحقيؽ:الدكتكرعبدالمجيدقطامش،ط.األمثاؿ

ـ(.سػر1982-هػػ1402ابفسنافالخفاجيأبػكمحمػدعبػداهللبػفمحمػدبػفسػعيدالحمبػي.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1الفصاحة.ط.

.تحقيػؽ:المخصػصـ(.1996-هػػ1417ابفسيد المرسي،أبكالحسفعميبفإسماعيؿ.)
،بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.1خميؿإبراهـجفاؿ،ط.

المحكػػـكالمحػػيطـ(.2000-هػػػ1421سػػيد المرسػػي،أبػػكالحسػػفعمػػيبػػفإسػػماعيؿ.)ابػػف
،بيركت:دارالكتبالعممية.1تحقيؽ:عبدالحميدهنداكم،ط.األعظـ.
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.عيػػارالشػػعرابػػفطباطبػػا،محمػػدبػػفأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفأحمػػدبػػفإبػػراهيـالحسػػنيالعمػػكم.
القاهرة:مكتبةالخانجي.تحقيؽ:عبدالعزيزبفناصرالمانع،

التحريػػػركالتنػػػكيرق(.1984ابػػػفعاشػػػكرالتكنسػػػي،محمػػػدالطػػػاهربػػػفمحمػػػدبػػػفمحمػػػد.)
.تػػػكنس:الػػػدار)تحريػػػرالمعنػػػىالسػػػديدكتنػػػكيرالعقػػػؿالجديػػػدمػػػفتفسػػػيرالكتػػػابالمجيػػػد(

التكنسيةلمنشر.
تػػػكنس:المطبعػػػة.مػػػكجزالببلغػػػةابػػػفعاشػػػكرالتكنسػػػي،محمػػػدالطػػػاهربػػػفمحمػػػدبػػػفمحمػػػد.

 التكنسية.المكتبةالعممية.
ابفعبدالبر،أبكعمريكسؼبفعبداهللبفمحمدبػفعبػدالبػربػفعاصػـالنمػرمالقرطبػي.

.تحقيػػػؽ:مصػػػطفىبػػػفأحمػػػدالتمهيػػػدلمػػػافػػػيالمكطػػػأمػػػفالمعػػػانيكاألسػػػانيدهػػػػ(.1387)
األك قاؼكالشؤكفاإلسبلمية.العمكم،محمدعبدالكبيرالبكرم،المغرب:كزارةعمـك

ابػػفعبػػدربػػهاألندلسػػي،أبػػكعمػػر،شػػهابالػػديفأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفعبػػدربػػهابػػفحبيػػبابػػف
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.العقدالفريدهػ(.1404حديربفسالـ.)

.الكامػػؿفػػيضػػعفاءالرجػػاؿـ(.1997-ق1418ابػػفعػػدم،أبػػكأحمػػدبػػفعػػدمالجرجػػاني.)
عمػػػيمحمػػػدمعػػػكض،كعبػػػدالفتػػػاحأبػػػكسػػػنة،بيػػػركت:-ادؿأحمػػػدعبػػػدالمكجػػػكدتحقيػػػؽ:عػػػ

المكتبةالعممية.
.تػاريخدمشػؽـ(.1995-هػػ1415ابفعساكر،أبكالقاسػـعمػيبػفالحسػفبػفهبػةاهلل.)

تحقيؽ:عمركبفغرامةالعمركم،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.
كمحمػػػدعبػػػدالحػػػؽبػػػفغالػػػببػػػفعبػػػدالػػػرحمفبػػػفتمػػػاـ.ابػػػفعطيػػػةاألندلسػػػيالمحػػػاربي،أبػػػ

.تحقيػػؽ:عبػػدالسػػبلـعبػػدتفسػػيرالمحػػررالػػكجيزفػػيتفسػػيرالكتػػابالعزيػػزهػػػ(.1422)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1الشافيمحمد،.ط.

شرحـ(.1980-هػ1400ابفعقيؿ،عبداهللبفعبدالرحمفالعقيميالهمدانيالمصرم.)
،تحقيػؽ:محمػدمحيػيالػديفعبػدالحميػد،القػاهرة:20.ط.عقيؿعمػىألفيػةابػفمالػؾابف

دارمصرلمطباعة.-دارالتراث
ـ(.1979-هػػػ1399ابػػففػػارس،أحمػػدابػػففػػارسبػػفزكريػػاالقزكينػػيالػػرازم،أبػػكالحسػػيف.)

 .تحقيؽ:عبدالسبلـمحمدهاركف،دارالفكر.معجـمقاييسالمغة
ـ(.1997-هػػػػ1418أحمػػػدابػػػففػػػارسبػػػفزكريػػػاالقزكينػػػيالػػػرازم،أبػػػكالحسػػػيف.)ابػػػففػػػارس،

،الناشػػر:محمػػد1.ط.الصػػاحبيفػػيفقػػهالمغػػةالعربيػػةكمسػػائمهاكسػػنفالعػػربفػػيكبلمهػػا
عميبيضكف.
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.تحقيػؽ:عبػداهللغريػبالحػديثهػػ(.1397ابفقتيبةالدينكرم،أبكمحمدعبػداهللبػفمسػمـ.)
،بغداد:مطبعةالعاني.1الجبكرم،ط.

.تحقيػػؽ:محمػػدالػػدالي،مؤسسػػةأدبالكاتػػبابػفقتيبػػةالػػدينكرم،أبػػكمحمػػدعبػػداهللبػػفمسػػمـ.
 الرسالة.

.تحقيػػؽ:إبػػراهيـشػػمستأكيػػؿمشػػكؿالقػػرآفابػػفقتيبػػةالػػدينكرم،أبػػكمحمػػدعبػػداهللبػػفمسػػمـ.
الديف،بيركت:دارالكتبالعممية.

ـ(.1993-هػػ1413رمثػـالدمشػقي،أبػكالفػداءإسػماعيؿبػفعمػر.)ابفكثيرالقرشيالبص
،المنصكرة:دارالكفاء.1.تحقيؽ:أنكرالباز،ط.طبقاتالشافعييف

ـ(.1999-هػػ1420ابفكثيرالقرشيالبصرمثػـالدمشػقي،أبػكالفػداءإسػماعيؿبػفعمػر.)
دارطيبةلمنشركالتكزيع.،2.تحقيؽ:ساميبفمحمدسبلمة،ط.تفسيرالقرآفالعظيـ

تفسػػػيرهػػػ(.1419ابػػفكثيػػرالقرشػػػيالبصػػرمثػػػـالدمشػػقي،أبػػػكالفػػداءإسػػػماعيؿبػػفعمػػػر.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1تحقيؽ:محمدحسيفشمسالديف.ط.القرآفالعظيـ.

دالبػاقي،ابفماجةأبكعبداهللمحمدبفيزيدالقزكيني.سنفابفماجه.تحقيؽ:محمدفػؤادعبػ
دارإحياءالكتبالعربية.

األلفيػػة.ابػػفمالػػؾ،محمػػدبػػفعبػػداهلل،ابػػفمالػػؾالطػػائيالجيػػاني،أبػػكعبػػداهلل،جمػػاؿالػػديف.
مكةالمكرمة:دارالتعاكف.

المػػدني،عمػػيصػػدرالػػديف.) .تحقيػػؽ:شػػػاكرأنػػكارالربيػػعـ(.1969-هػػػ1389ابػػفمعصػػـك
 األشرؼ:مطبعةالنعماف.النجؼ-،العراؽ1هادمشكر،ط.

بػفعمػى،أبػكالفضػؿ،جمػاؿالػديف. ابفمنظكراألنصارمالركيفعىاإلفريقػى،محمػدبػفمكػـر
،بيركت:دارصادر.3.ط.لسافالعرب

ابػػػفهشػػػاـ،عبػػػداهللبػػػفيكسػػػؼبػػػفأحمػػػدبػػػفعبػػػداهللابػػػفيكسػػػؼ،أبػػػكمحمػػػد،جمػػػاؿالػػػديف.
يػػػؽ:محمػػػػدمحيػػػىالػػػػديفعبػػػدالحميػػػػد،.تحقشػػػػرحقطػػػرالنػػػػدلكبػػػؿالصػػػػدلهػػػػ(.1383)

،الناشر:القاهرة.11ط.
ابػػػفهشػػػاـ،عبػػػداهللبػػػفيكسػػػؼبػػػفأحمػػػدبػػػفعبػػػداهللابػػػفيكسػػػؼ،أبػػػكمحمػػػد،جمػػػاؿالػػػديف.

.تحقيؽ:مازفالمبارؾكمحمدعميحمداهلل،مغنيالمبيبعفكتباألعاريبـ(.1985)
،دمشؽ:دارالفكر.6ط.
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أكضحيكسؼبفأحمدبفعبداهللابفيكسؼ،أبكمحمد،جماؿالديف.ابفهشاـ،عبداهللبف
.تحقيػػػؽ:يكسػػػؼالشػػػيخمحمػػػدالبقػػػاعي،دارالفكػػػرلمطباعػػػةالمسػػػالؾإلػػػىألفيػػػةابػػػفمالػػػؾ

كالنشركالتكزيع.
شػرحابفهشاـ،عبداهللبفيكسؼبفأحمدبفعبداهللابػفيكسػؼ،أبػكمحمػد،جمػاؿالػديف.

.تحقيػػؽ:عبػػدالغنػػيالػػدقر،سػػكريا:الشػػركةالمتحػػدةمعرفػػةكػػبلـالعػػربشػػذكرالػػذهبفػػي
لمتكزيع.

.بيػػػركت:عػػػالـشػػػرحالمفصػػػؿابػػػفيعػػػيش،مكفػػػؽالػػػديفيعػػػيشابػػػفعمػػػيابػػػفيعػػػيشالنحػػػكم.
الكتب.

ـ(.1999-هػػػ1420أبػػكالبركػػاتاألنبػػارم،عبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدبػػفعبيػػداهللاألنصػػارم.)
،داراألرقـبفأبياألرقـ.1.ط.أسرارالعربية

ـ(.اإلنصػاؼفػي2002أبكالبركاتاألنبارم،عبدالرحمفبفمحمدبفعبيداهللاألنصارم.)
.تحقيػؽ:جػكدةمبػركؾمراجعػة:رمضػافمسائؿالخبلؼبيفالنحػكييفالبصػرييفكالكػكفييف

 ،القاهرة:مكتبةالخانجي.1عبدالتكاب،ط.
الكميػاتمعجػـفػيالمصػطمحاتبػفمكسػىالحسػينيالقريمػيالكفػكم.أبكالبقاءالحنفػي،أيػكب

محمدالمصرم،بيركت:مؤسسةالرسالة.-.تحقيؽ:عدنافدركيشكالفركؽالمغكية
أبكالبقاءعبداهللبفالحسيفبفعبداهللالعكبرمالبغدادممحبالديف.المبابفػيعمػؿالبنػاء

 ف،دمشؽ:دارالفكر.كاإلعراب.تحقيؽ:عبداإللهالنبها
-هػػػػػ1406أبػػػكالبقػػػػاءعبػػػػداهللبػػػػفالحسػػػيفبػػػػفعبػػػػداهللالعكبػػػػرم،البغػػػدادممحػػػػبالػػػػديف.)

.تحقيؽ:عبدالرحمفالعثيميف،التبييفعفمذاهبالنحكييفالبصرييفكالككفييفـ(.1986
،دارالغرباإلسبلمي.1ط.

التمثيػؿعنػدعبػدالقيـالتـ(.2011فبراير:20أبكالربكدركيش.) ربكيةكالجماليػةفػيمفهػـك
.مجمةبحكثالتربيةالنكعية،جامعةالمنصكرة.القاهرالجرجاني

ـ.إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكػرمأبكالسعكدالعمادممحمدبفمحمدبفمصطفى.
بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.

مػػيابػػفلطػػؼاهللالحسػػينيالبخػػارمالًقنَّػػكجي.أبػػكالطيػػبمحمػػدصػػديؽخػػافبػػفحسػػفبػػفع
.تقػديـكمراجعػة:عبػداهللبػفإبػػراهيـفػتحالبيػاففػيمقاصػدالقػرآفـ(.1992-هػػ1412)

ارم،صيدا بيركت:المكتبةالعصريةلمطباعةكالنشر.–األنصى
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شػرححاشػيةالصػبافعمػىـ(.1997-هػ1417أبكالعرفافمحمدبفعميالصبافالشافعي.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.األشمكنىأللفيةابفمالؾ

.بيػػػػركت:داربيػػػػركتلمطباعػػػػةديػػػػكافسػػػػقطالزنػػػػدـ(.1957-هػػػػػ1376أبػػػػكالعػػػػبلءالمعػػػػرم.)
كالنشر،دارصادرلمطباعةكالنشر.

معاهػػػدالتنصػػػيصعمػػػىشػػػكاهدأبػػػكالفػػػتحالعباسػػػي،عبػػػدالػػػرحيـبػػػفعبػػػدالػػػرحمفبػػػفأحمػػػد.
.تحقيؽ:محمدمحييالديفعبدالحميد،بيركت:عالـالكتب.صالتمخي

-هػػػػ1420أبػػػكالفػػػداء،إسػػػماعيؿبػػػفمحمػػػدبػػػفعبػػػدالهػػػادمالجراحػػػيالعجمػػػكنيالدمشػػػقي.)
،1.تحقيػػػؽ:عبػػػدالحميػػػدبػػػفأحمػػػدبػػػفيكسػػػؼبػػػفهنػػػداكم،ط.كشػػػؼالخفػػػاءـ(.2000

المكتبةالعصرية.
لحسيفبفعبػدالػرحمفبػفأبػيبكػربػفإبػراهيـالعراقػي.أبكالفضؿزيفالديفعبدالرحيـبفا

الػػديف(.ـ(.2005-هػػػ1426) المغنػػيعػػفحمػػؿاألسػػفار)تخػػريجأحاديػػثإحيػػاءعمػػـك
.–،بيركت1ط. لبناف:دارابفحـز

تػاريخـ(.1987-هػػ1407أبكالقاسـحمزةبفيكسؼبفإبراهيـالسهميالقرشيالجرجػاني)
،بيركت:عالـالكتب.4.تحقيؽ:تحتمراقبةمحمدعبدالمعيدخاف،ط.جرجاف

تفسيرأبياتالمعانيمفشعرأبيـ(.1979-هػ1399أبكالمرشدسميمافبفعميالمعرم.)
.تحقيػػػػؽ:مجاهػػػػدمحمػػػػدالصػػػػكاؼكمحسػػػػفعيػػػػاضعجيػػػػؿ،دارالمػػػػأمكفالطيػػػػبالمتنبػػػػي

لمتراث.
ـ(.2011-هػػػ1432ىبػػفعبػػدالمطيػػؼالمنيػػاكم.)أبػػكالمنػػذرمحمػػكدبػػفمحمػػدبػػفمصػػطف

،مصر:المكتبةالشاممة.1.ط.األساليبكاإلطبلقاتالعربية
هػ(.1409أبكبكربفأبيشيبة،عبداهللبفمحمدبفإبراهيـبفعثمافبفخكاستيالعبسي.)

.تحقيؽ:كماؿيكسؼالحكت،الرياض:مكتبةالرشد.مصنؼابفأبيشيبة
ػػػاسأحمػػػدبػػػفمحمػػػدبػػػفإسػػػماعيؿبػػػفيػػػكنسالمػػػرادمالنحػػػكم.)أبػػػكجعفػػػ -هػػػػ1425رالنَّحَّ

1.تحقيؽ:بساـعبدالكهابالجابي،ط.عمدةالكتابـ(.2004 الجفػاف-،دارابفحـز
كالجابيلمطباعةكالنشر.

هػػػ(.1420أبػػكحيػػافمحمػػدبػػفيكسػػؼبػػفعمػػيبػػفيكسػػؼبػػفحيػػافأثيػػرالػػديفاألندلسػػي.)
.تحقيؽ:صدقيمحمدجميؿ،بيركت:دارالفكر.يرالبحرالمحيطفيالتفسيرتفس
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-هػػػ1418أبػػكحيػػافمحمػػدبػػفيكسػػؼبػػفعمػػيبػػفيكسػػؼبػػفحيػػافأثيػػرالػػديفاألندلسػػي.)
.تحقيػؽ:رجػبمحمػدكرمضػافعبػدالتػكاب،ارتشاؼالضربمػفلسػافالعػربـ(.1998
،القاهرة:مكتبةالخانجي.1ط.
سنفد،سميمافبفاألشعثبفإسحاؽبفبشيربفشدادبفعمركاألزدمالسًّْجٍستاني.أبكداك

بيركت:المكتبةالعصرية.-.تحقيؽ:محمدمحييالديفعبدالحميد،صيداأبيداكد
أبػػكداكد،سػػميمافبػػفاألشػػعثبػػفإسػػحاؽبػػفبشػػيربػػفشػػدادبػػفعمػػركاألزدمالسًّْجٍسػػتاني.

 :شعيباألرنؤكطكمحمدكامؿقر بممي،دارالرسالةالعممية..تحقيؽسنفأبيداكد
.دارالفكرالعربي.المعجزةالكبرلالقرآفأبكزهرة،محمدبفأحمدبفمصطفىبفأحمد.

أبكزهرة،محمدبفأحمدبفمصطفىبفأحمد.زهرةالتفاسير.دارالفكرالعربي.
فصؿالمقاؿفيشرحـ(.1971لبكرماألندلسي.)أبكعبيدعبداهللبفعبدالعزيزبفمحمدا

،بيركت:مؤسسةالرسالة.1.تحقيؽ:إحسافعباس،ط.كتاباألمثاؿ
.تحقيػػػؽ:محمػػدفػػػكادمجػػػازالقػػرآفهػػػ(.1381أبػػكعبيػػدةمعمػػػربػػفالمثنػػػىالتيمػػىالبصػػػرم.)

سزگيف،القاهرة:مكتبةالخانجى.
أبػػكعمػػيالقػػالي.إسػػماعيؿبػػفالقاسػػـبػػفعيػػذكفبػػفهػػاركفبػػفعيسػػىبػػفمحمػػدبػػفسػػمماف.

.ترتيػػػب:محمػػػدعبػػػدالجػػػكاداألمػػػالي=شػػػذكراألمػػػالي=النػػػكادرـ(.1926-هػػػػ1344)
،القاهرة:دارالكتبالمصرية.2األصمعي،ط.

-هػػ1394ألصػبهاني.)أبكنعيـأحمدبفعبداهللبفأحمدبفإسػحاؽبػفمكسػىبػفمهػرافا
.بيػػػػػركت:دارالكتػػػػػابالعربػػػػػيكدارالفكػػػػػرحميػػػػػةاألكليػػػػػاءكطبقػػػػػاتاألصػػػػػفياءـ(.1974

 لمطباعةكالنشركالتكزيع.
،بيػػػركت:دار4.ط.تػػػاريخالنقػػػداألدبػػػيعنػػػدالعػػػربـ(.1983-هػػػػ1404إحسػػػافعبػػػاس،)

 الثقافة.
.القػاهرة:المؤسسػةالمصػرية(8العػرب)عبدالقاهرالجرجاني،سمسػمةأعػبلـأحمدأحمدبدكم.

العامةلمتأليؼكالترجمةكالطباعةكالنشر.دارمصرلمطباعة.
.القاهرة:نهضهمصر.مفببلغةالقرآفـ(.2005أحمدأحمدعبداهللالبيميالبدكم.)

.تحقيػػؽ:نصػػراهللعبػػدالػػرحمفنصػػرشػػذاالعػػرؼفػػيفػػفالصػػرؼأحمػػدبػػفمحمػػدالحمػػبلكم.
 الرياض:مكتبةالرشد.اهلل،
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ـ(.2001-هػػػ1421أحمػػدبػػفمحمػػدبػػفحنبػػؿ،أبػػكعبػػداهللبػػفهػػبلؿبػػفأسػػدالشػػيباني.)
،1عػػػادؿمرشػػػد،كآخػػػركف،ط.-.تحقيػػػؽ:شػػػعيباألرنػػػؤكطمسػػػنداإلمػػػاـأحمػػػدبػػػفحنبػػػؿ

مؤسسةالرسالة.
يغريػػبالشػػرحالمصػػباحالمنيػػرفػػأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفعمػػيالفيػػكميثػػـالحمػػكم،أبػػكالعبػػاس.

.بيركت:المكتبةالعممية.الكبير
.القػاهرة:دار.المطائؼفػيالمغػة=معجػـأسػماءاألشػياءأحمدبفمصطفىالمَّبىاًبيدمالدمشقي

الفضيمة.
،بحػػػثفػػػيالببلغػػػةكالنحػػػك.الػػػدارالعربيػػػةلمعمػػػكـ،التضػػػميففػػػيالعربيػػػةأحمػػػدحسػػػفحامػػػد.

ناشركف.
الكنايػػػةفػػػيالقػػػرآفالكػػػريـ،مكضػػػكعاتهاكدالالتهػػػاـ(.2014)أحمػػػدفتحػػػيرمضػػػافالحيػػػاني.

.دارغيداءلمنشركالتكزيع.الببلغية
ػػاب.) النكػػتالدالػػةعمػػىـ(.2003-هػػػ1424أحمػػدمحمػػدبػػفعمػػيبػػفمحمػػدالكىرىجػػيالقصَّ

كاألحكػػاـ كالجػػزء-.تحقيػػؽ:الجػػزءاألكؿ:عمػػيبػػفغػػازمالتػػكيجرمالبيػػاففػػيأنػػكاعالعمػػـك
كالجػػػزءالرابػػػع:شػػػايعبػػػفعبػػػد بػػػفشػػػايع-لثػػػانيكالثالػػػث:إبػػػراهيـبػػػفمنصػػػكرالجنيػػػدؿا

دارابفعفاف.-،دارالقيـ1األسمرم،ط.
،عػػػػالـ1.ط.معجػػػػـالمغػػػػةالعربيػػػػةالمعاصػػػػرةـ(.2008-هػػػػػ1429أحمػػػػدمختػػػػارعمػػػػر.)

الكتب.
الكتب.،عالـ8.ط.أسسعمـالمغةـ(.1998-هػ1419أحمدمختارعمر.)
،القاهرة:عالـالكتب.5.ط.عمـالداللةـ(.1998أحمدمختارعمر.)

-،بيػػػركت1.ط.عبػػػدالقػػػاهرالجرجػػػاني،ببلغتػػػهكنقػػػد ـ(.1973-هػػػػ1393أحمػػػدمطمػػػكب)
الككيت:ككالةالمطبكعات.

،الككيت:ككالةالمطبكعات.1.ط.أساليبببلغيةـ(.1980أحمدمطمكب.)
.مكتبةلبناف،ناشركف.معجـالمصطمحاتالببلغيةكتطكرها(ـ2007أحمدمطمكب.)
،دمشؽ:دارالمكتبى.2.ط.جمالياتالمفردةالقرآنيةـ(.1999-هػ1419أحمدياسكؼ.)

معػػانىـ(.1990-هػػػ1411األخفػػش،أبػػكالحسػػفالمجاشػػعيبػػالكالء،البمخػػيثػػـالبصػػرم.)
لقاهرة:مكتبةالخانجي..تحقيؽ:الدكتكرةهدلمحمكدقراعة،االقرآف

 ،بيركت:المركزالثقافيالعربي.1.ط.دركسفيالببلغةالعربيةـ(.1992األزهرالزناد.)
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.معجػػـتهػػذيبالمغػػةـ(.2001األزهػػرم،محمػػدبػػفأحمػػدبػػفاألزهػػرمالهػػركم،أبػػكمنصػػكر.)
 ،بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.1تحقيؽ:محمدعكضمرعب،ط.

أسامةبفمنقذ،أبكالمظفرمؤيدالدكلةمجدالديفأسامةبفمرشدبػفعمػيبػفمقمػدبػفنصػر
.تحقيػػؽ:أحمػػدأحمػػدبػػدكمكحامػػدالبػػديعفػػينقػػدالشػػعربػػفمنقػػذالكنػػانيالكمبػػيالشػػيزرم.

عبػػدالمجيػػد،مراجعػػة:إبػػراهيـمصػػطفى،الجمهكريػػةالعربيػػةالمتحػػدة:كزارةالثقافػػةكاإلرشػػاد
اإلدارةالعامةلمثقافة.-اإلقميـالجنكبي-القكمي

.بيركت:دارالفكر.ركحالبيافاإلستانبكلي،إسماعيؿحقيبفمصطفىالحنفيالخمكتي.
.تصػػحيحشػػرٍحالرَّضػػيعمػػىالكافيػػةـ(.1969االسػػتراباذم،رضػػىالػػديفمحمػػدبػػفالحسػػف.)

 فيكنس.،بنغازم:منشكراتجامعةقا2كتعميؽ:يكسؼحسفعمر،ط.
شػػرحـ(.1998-هػػػ1419األشػػمكني،عمػػيبػػفمحمػػدبػػفعيسػػى،أبػػكالحسػػف،نػػكرالػػديف.)

لبناف:دارالكتبالعممية.-،بيركت1.ط.األشمكنىأللفيةابفمالؾ
األلبػػاني،أبػػكعبػػدالػػرحمفمحمػػدناصػػرالػػديف،بػػفالحػػاجنػػكحبػػفنجػػاتيبػػفآدـاألشػػقكدرم.

.األحاديػػػثالضػػػعيفةكالمكضػػػكعةكأثرهػػػاالسػػػي فػػػياألمػػػةسمسػػػمةـ(.1992هػػػػ/1412)
الرياض:دارالمعارؼ.-،المممكةالعربيةالسعكدية1ط.

ضعيؼالجامعاأللباني،أبكعبدالرحمفمحمدناصرالديف،بفالحاجنكحبفنجاتيبفآدـ.
.أشراؼ:زهيرالشاكيش،المكتباإلسبلمي.الصغيركزيادته

صػػػحيحبػػػدالػػػرحمفمحمػػػدناصػػػرالػػػديف،بػػػفالحػػػاجنػػػكحبػػػفنجػػػاتيبػػػفآدـ.األلبػػػاني،أبػػػكع
.المكتباإلسبلمي.الجامعالصغيركزياداته

ركحالمعػػانيفػػيتفسػػيرهػػػ(.1415األلكسػػي،شػػهابالػػديفمحمػػكدبػػفعبػػداهللالحسػػيني.)
رالكتػػب،بيػػركت:دا1.تحقيػػؽ:عمػػيعبػػدالبػػارمعطيػػة،ط.القػػرآفالعظػػيـكالسػػبعالمثػػاني

العممية.
هػػػ(.1419األنجػػرمالفاسػػي،أبػػكالعبػػاسأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفالمهػػدمبػػفعجيبػػةالحسػػني.)

.تحقيػػػؽ:أحمػػػدعبػػػداهللالقرشػػػيرسػػػبلف،القػػػاهرة:البحػػػرالمديػػػدفػػػيتفسػػػيرالقػػػرآفالمجيػػػد
بيركت:دارالكتبالعممية.

-هػػ1424اهللالحسنيالحسػيني.)اإًليجيالشافعٌي،محمدبفعبدالرحمفبفمحمدبفعبد
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.تفسيرجامعالبياففيتفسيرالقرآفـ(.2004

:جامعػػةالمشػػترؾالمَّفظػػيٌكدكرالسّْػػياؽفيػػه:دراسػػةنظريٌػػةتطبيقيٌػػةبػػابكركالكػػاركرم. .الخرطػػـك
الخرطكـ،جامعةالنيميف.
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دميػةهػػ(.1414بػيالطيػبالبػاخرزم،أبػكالحسػف.)الباخرزم،عميبفالحسفبفعمػيبػفأ
،بيركت:دارالجيؿ.1.ط.القصركعصرةأهؿالعصر

تمهيػػػداألكائػػػؿفػػػيـ(.1987-هػػػػ1407البػػػاقبلني،أبػػػكبكػػػرالبػػػاقبلنيمحمػػػدبػػػفالطيػػػب.)
.تحقيؽعمادالديفأحمدحيدر،لبناف:مؤسسةالكتبالثقافية.تمخيصالدالئؿ

.تحقيػؽ:السػيدأحمػدإعجػازالقػرآفـ(.1997أبكبكػرالبػاقبلنيمحمػدبػفالطيػب.)الباقبلني،
،مصر:دارالمعارؼ.5صقر،ط.

.مراقبة:محمػدالتاريخالكبيرالبخارم،أبكعبداهللمحمدبفإسماعيؿبفإبراهيـبفالمغيرة..
عبدالمعيدخاف،حيدرآباد:دائرةالمعارؼالعثمانية.

ـ(.1989-هػػػػػ1409أبػػػكعبػػػداهللمحمػػػدبػػػفإسػػػػماعيؿبػػػفإبػػػراهيـبػػػفالمغيػػػرة.)البخػػػارم،
،بيركت:دارالبشائراإلسبلمية.3.تحقيؽ:محمدفؤادعبدالباقي،ط.األدبالمفرد

الجػػامعالمسػػندهػػػ(.1422البخػػارم،أبػػكعبػػداهللمحمػػدبػػفإسػػماعيؿبػػفإبػػراهيـبػػفالمغيػػرة.)
أمػػػكررسػػػكؿاهللصػػػمىاهللعميػػػهكسػػػمـكسػػػننهكأيامػػػه=صػػػحيحالصػػػحيحالمختصػػػرمػػػف

،دارطػػكؽالنجػػاة)مصػػكرةعػػف1.تحقيػػؽ:محمػػدزهيػػربػػفناصػػرالناصػػر،ط.،البخػػارم
السمطانيةبإضافةترقيـ:محمدفؤادعبدالباقي(.

،5.نقمػػػهلمعربيػػػة:عبػػػدالحمػػػيـالنجػػػار،ط.تػػػاريخاألدبالعربػػػيـ(.1959برككممػػػاف،كػػػارؿ.)
القاهرة:دارالمعارؼ.

.نكػػتكتنبيهػػػاتفػػيتفسػػػيرالقػػرآفالمجيػػػدالبسػػيمي،أبػػػكالعبػػاسالبسػػػيميالتكنسػػيالتكنسػػػي.
/،الػػدارالبيضػػاء:منشػػكرات1ـ(تقػػديـكتحقيػػؽ:محمػػدالطبرانػػي،ط.2008-هػػػ1429)

ة.المممكةالمغربية:مطبعةالنجاحالجديد-كزارةاألكقاؼكالشئكفاإلسبلمية
.المممكػػػػةالعربيػػػػةالتقييػػػػدالكبيػػػػرلمبسػػػػيميالبسػػػػيمي،أبػػػػكالعبػػػػاسالبسػػػػيميالتكنسػػػػيالتكنسػػػػي.

الرياض:كميةأصكؿالديف،جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية.-السعكدية
هديػػةالعػػارفيفأسػػماءـ(.1951البغػػدادم،إسػػماعيؿبػػفمحمػػدأمػػيفبػػفميػػرسػػميـالبابػػاني.)

.طبعبعنايةاستانبكؿ:ككالةالمعارؼالجميمةفيمطبعتهاالبهية،ثارالمصنفيفالمؤلفيفكآ
 لبناف:دارإحياءالتراثالعربي.–أعادتطبعه:بيركت

هػػ(.1420البغكمالشافعي،محييالسنة،أبكمحمدالحسيفبفمسعكدبفمحمػدبػفالفػراء.)
،1تحقيػػػؽ:عبػػػدالػػػرزاؽالمهػػػدم،ط..معػػػالـالتنزيػػػؿفػػػيتفسػػػيرالقػػػرآف=تفسػػػيرالبغػػػكم

بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.
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نظػـالػدررفػيتناسػباآليػاتالبقاعي،إبراهيـبفعمربفحسفالرباطبفعميبفأبيبكػر.
.القاهرة:دارالكتاباإلسبلمي.كالسكر

المقػاؿفػيشػرحفصػؿـ(.1971البكرماألندلسي،أبكعبيدعبداهللبفعبػدالعزيػزبػفمحمػد)
،بيركت:مؤسسةالرسالة.1.ط.كتاباألمثاؿ

،القػػاهرة:7بنػػتالشػػاط ،عائشػػةمحمػػدعمػػيعبػػدالػػرحمف.التفسػػيرالبيػػانيلمقػػرآفالكػػريـ.ط.
 دارالمعارؼ.

هػ(.1417بهاءالديفالبغدادم،محمدبفالحسفبفمحمدبفعميبفحمدكف،أبكالمعالي.)
،بيركت:دارصادر.1.ط.التذكرةالحمدكنية

تفسػػيرهػػػ(.1418البيضػػاكم،ناصػػرالػػديفأبػػكسػػعيدعبػػداهللبػػفعمػػربػػفمحمػػدالشػػيرازم)
.تحقيؽ:محمدعبدالرحمفالمرعشمي،البيضاكم=أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ

ٍكًجردمالخراسػاني،أبػكبكػر.) ٍسرى -هػػ1424البيهقي،أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخي
،بيػػػػركت:دارالكتػػػػب3.تحقيػػػػؽ:محمػػػػدعبػػػػدالقػػػػادرعطػػػػا،ط.السػػػػنفالكبػػػػرلـ(.2003

العممية.
ٍكًجردمالخراسػػػػػػاني،أبػػػػػػكبكػػػػػػر. ٍسػػػػػػرى البيهقػػػػػػي،أحمػػػػػػدبػػػػػػفالحسػػػػػػيفبػػػػػػفعمػػػػػػيبػػػػػػفمكسػػػػػػىالخي

،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.دالئؿالنبكةهػ(.1405البيهقي.)
ٍكًجردمالخراسػاني،أبػكبكػر.)البيهقي،أحمدبفالحسيفبفع ٍسرى -ق1414ميبفمكسىالخي

،القاهرة:مكتبةالخانجي.2.ط.أحكاـالقرآفلمشافعيـ(.1994
غرائػػػبالتفسػػػيرتػػػاجالقػػػراءالكرمػػػاني،محمػػػكدبػػػفحمػػػزةبػػػفنصػػػر،أبػػػكالقاسػػػـبرهػػػافالػػػديف.

القرآف..جدة:دارالقبمةلمثقافةاإلسبلمية،بيركت:كعجائبالتأكيؿ مؤسسةعمـك
-هػػ1395الترمذم،محمدبفعيسىبفسىٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ،الترمذم،أبكعيسى.)

براهيـعطكةعكض،السنفـ(.1975 .تحقيؽ:أحمدمحمدشاكركمحمدفؤادعبدالباقيكا 
،القاهرة:مكتبةكمطبعةمصطفىالبابيالحمبي.2ط.

شػػرحالمقاصػػدفػػيـ(.1981-هػػػ1401التفتػػازني،سػػعدالػػديفمسػػعكدبػػفعمػػربػػفعبػػداهلل.)
باكستاف:دارالمعارؼالنعمانية.عمـالكبلـ.

،القػػاهرة:عػػػالـ5.ط.المغػػةالعربيػػةمعناهػػػاكمبناهػػاـ(.2006-هػػػػ1427تمػػاـحسػػافعمػػر.)
الكتب.

القاهرة:مكتبةاألنجمكالمصرية..مناهجالبحثفيالمغةتماـحسافعمر.
،القاهرة:عالـالكتب.1ـ(.اجتهاداتلغكٌية.ط.2007تماـحساف.)
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تفسػيرالجػكاهرالحسػاففػيهػػ(.1418الثعالبي،أبكزيدعبدالرحمفبفمحمدبػفمخمػكؼ)
،1.تحقيػؽ:الشػيخمحمػدعمػيمعػكضكالشػيخعػادؿأحمػدعبػدالمكجػكد،ط.تفسيرالقرآف

ركت:دارإحياءالتراثالعربي.بي
الكنايػػػػةـ(.1998الثعػػػػالبي،أبػػػػكمنصػػػػكرعبػػػػدالممػػػػؾبػػػػفمحمػػػػدبػػػػفإسػػػػماعيؿالنيسػػػػابكرم.)

.تحقيؽ:عائشةحسيففريد،القاهرة:دارقباءلمطباعةكالنشركالتكزيع.كالتعريض
.باآلدابلبػاـ(.1997-هػػ1417الثعالبي،عبدالممؾبفمحمدبفإسماعيؿأبكمنصكر.)

لبناف:دارالكتبالعممية.-،بيركت1تحقيؽ:أحمدحسفلبج،ط.
فقػػهالمغػػةـ(.2002-هػػػ1422الثعػػالبي،عبػػدالممػػؾبػػفمحمػػدبػػفإسػػماعيؿأبػػكمنصػػكر.)

 ،إحياءالتراثالعربي.1.تحقيؽ:عبدالرزاؽالمهدم،ط.كسرالعربية
.القػػاهرة:مكتبػػةاإلعجػػازكاإليجػػازمنصػػكر.الثعػػالبي،عبػػدالممػػؾبػػفمحمػػدبػػفإسػػماعيؿأبػػك

القرآف.
تفسػيرالكشػؼكالبيػافـ(.2002-هػػ1422الثعمبي،أحمدبفمحمدبفإبراهيـأبػكإسػحاؽ.)

.تحقيؽ:اإلماـأبيمحمػدبػفعاشػكر،مراجعػةكتػدقيؽ:نظيػرالسػاعدم،عفتفسيرالقرآف
لبناف:دارإحياءالتراثالعربي.–،بيركت1ط.

.الحيكافهػ(.1424الجاحظ،عمركبفبحربفمحبكبالكنانيالميثي،أبكعثماف.)
.البيػػافكالتبيػػيفهػػػ(أبػػكعثمػػاف.1423الجػػاحظ،عمػػركبػػفبحػػربػػفمحبػػكبالكنػػانيالميثػػي،)

بيركت:داركمكتبةالهبلؿ.
كأميف.) رالمعارؼ..مصر:داالبديع(-المعاني-الببلغةالكاضحة)البيافـ(.1999الجاـر
كأميف، .القاهرة:الػدارالمصػريةالسػعكديةلمطباعػةالنحكالكاضحفيقكاعدالمغةالعربيةالجاـر

كالنشركالتكزيع.
ـ(.1987-هػػػ1407الجرجػػاني،أبػػكبكػػرعبػػدالقػػاهربػػفعبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدالفارسػػي.)

،بيركت:مؤسسةالرسالة.1.ط.المفتاحفيالصرؼ
ـ(.1992-هػػػػ1413بكػػرعبػػدالقػػاهربػػفعبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدالفارسػػي.)الجرجػػاني،أبػػك

جدة:مطبعةالمدني.–،مصر3.تحقيؽمحمكدشاكر،ط.دالئؿاإلعجاز
ـ(.2001-هػػػػ1422الجرجػػاني،أبػػكبكػػرعبػػدالقػػاهربػػفعبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدالفارسػػي.)

:دارالكتبالعممية.،بيركت1.تحقيؽعبدالحميدهنداكم،ط.دالئؿاإلعجاز
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دىرجـ(.2008-هػػ1429الجرجاني،أبكبكرعبدالقاهربفعبدالرحمفبفمحمدالفارسػي.)
يػادعبػدالمطيػؼالدررفيتفسيراآلمكالسكر .تحقيؽ:كليدبفأحمدبػفصػالحالحسػيفكا 

 ،بريطانيا:مجمةالحكمة.1القيسي،ط.
ـ(.2009-هػػػػ1430لػػػرحمفبػػػفمحمػػػدالفارسػػػي.)الجرجػػػاني،أبػػػكبكػػػرعبػػػدالقػػػاهربػػػفعبػػػدا

جدة:دارالمنهاجلمنشركالتكزيع.–،السعكدية1.ط.العكامؿالمئة
ديرجـ(.2009-هػػ1430الجرجاني،أبكبكرعبدالقاهربفعبدالرحمفبفمحمدالفارسػي.)

،دراسةكتحقيؽ:طمعتصبلحالفرحاف،محمدأديبشككر،الدررفيتفسيرالقرآفالعظيـ
،عماف:دارالفكر،ناشركفكمكزعكف.1ط.

الرسالةالشافية،ـ(.1976الجرجاني،أبكبكرعبدالقاهربفعبدالرحمفبفمحمدالفارسي.)
تحقيػؽمحمػدخمػؼاهلل،محمػد(.16ثبلثرسائؿفيإعجازالقرآف،سمسمة)ذخائرالعرب

مكؿسبلـ،مصر:دارالمعارؼ.زغ
المقتصػػدفػػيـ(.1982الجرجػػاني،أبػػكبكػػرعبػػدالقػػاهربػػفعبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدالفارسػػي.)

تحقيػػؽ:كػػاظـبحػػرالمرجػػاف،الجمهكريػػةالعراقيػػة:دارالرشػػيدلمنشػػر،كزارةشػػرحاإليضػػاح.
الثقافةكاإلعبلـ،سمسمةكتبالتراث،المجمداألكؿ.

.تحقيػػؽ:أسػػرارالببلغػػةرعبػػدالقػػاهربػػفعبػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدالفارسػػي.الجرجػػاني،أبػػكبكػػ
محمكدشاكر،مصر،جدة:مطبعةالمدني.

ـ(.1972-هػػػػ1392الجرجػػػاني،أبػػػكبكػػػرعبػػػدالقػػػاهربػػػفعبػػػدالػػػرحمفبػػػفمحمػػػدالفارسػػػي.)
.تحقيؽ:عميحيدر،دمشؽ:منشكراتدارالحكمةبدمشؽ.الجمؿ

.بيػػركت:داربيػػركتلمطباعػػةديػػكافجريػػرـ(.1986-هػػػ1406)جريػػربػػفعطيػػةالخطفػػي.
كالنشر.

أيسػػػرـ(.2003-هػػػػ1424الجزائػػػرم،جػػػابربػػػفمكسػػػىبػػػفعبػػػدالقػػػادربػػػفجػػػابرأبػػػكبكػػػر.)
5.ط.التفاسيرلكبلـالعميالكبير ،المممكةالعربيةالسعكدية،المدينةالمنكرة:مكتبةالعمـك

كالحكـ.
.تحقيػؽ:أحكاـالقػرآفـ(.1994-هػ1415الجصاص،أحمدبفعميأبكبكرالرازمالحنفي.)

.لبناف،بيركت:دارالكتبالعممية،1عبدالسبلـمحمدعميشاهيف،ط.
.جكاهرالببلغػةفػيالمعػانيكالبيػافكالبػديعالجكاهرم،أحمدبفإبراهيـبفمصطفىالهاشمي.

لصميمي،بيركت:المكتبةالعصرية.ضبطكتدقيؽكتكثيؽ:يكسؼا
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مسػػػندـ(.1997الجػػػكهرم،أبػػػكالقاسػػػـعبػػػدالػػػرحمفبػػػفعبػػػداهللبػػػفمحمػػػدالغػػػافقيالمػػػالكي.)
،بيػػػركت:دار1.تحقيػػػؽ:لطفػػػيبػػػفمحمػػػدالصػػػغير،طػػػهبػػػفعمػػػيبيػػػكسػػػريح،ط.المكطػػػأ

الغرباإلسبلمي.
الصػحاح،تػاجـ(.1987-هػػ1407الجكهرم،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكهرمالفارابي)

 ،بيركت:دارالعمـلممبلييف.4.تحقيؽ:أحمدعبدالغفكرعطار،ط.المغةكصحاحالعربية
كشػػؼالظنػكفعػػفـ(.1941حػاجيخميفػة،مصػػطفىبػفعبػداهللكاتػػبجمبػيالقسػطنطيني.)

.بغداد:مكتبةالمثنى،بيركت:دارإحياءالتػراثالعربػيأساميالكتبكالفنكف ،كدارالعمػـك
الحديثة،كدارالكتبالعممية.

القرطػػػػاجني.) .تحقيػػػػؽ:محمػػػػدالحبيػػػػبابػػػػفمنهػػػػاجالبمغػػػػاءكسػػػػراجاألدبػػػػاءـ(.2008حػػػػاـز
،تكنس:الدارالعربيةلمكتاب.3الخكجة،ط.

فػػتحربالبريػػػةفػػيشػػػرحنظػػػــ(.2010-هػػػػ1431الحػػازمي،أحمػػػدبػػفعمػػػربػػفمسػػػاعد.)
،مكةالمكرمة:مكتبةاألسدم.1ط..اآلجركميةلمشنقيطي

.المكتبةاألزهريةلمتراث.المنهاجالكاضحلمببلغةحامدعكني.
درةـ(.1998-هػػ1418الحريرمالبصرم،القاسػـبػفعمػيبػفمحمػدبػفعثمػاف،أبػكمحمػد.)

،بيػػػركت:مؤسسػػػةالكتػػػب1تحقيػػػؽ:عرفػػػاتمطرجػػػي،ط.الغػػػكاصفػػػيأكهػػػاـالخػػػكاص.
الثقافية.

.دارالفكرالعربي.أسمكبااللتفاتفيالببلغةالقرآنيةـ(.1998-هػ1418بؿ.)حسفط
،المنصػػػكرة:1.ط.الصػػػكرةالبيانيػػػةفػػػيالمػػػكركثالببلغػػػيـ(.2005-هػػػػ1426حسػػػفطبػػػؿ.)

مكتبةاإليماف.
بيػافإعجػازالقػرآف،ثػبلثرسػائؿـ(.1976الخطابي،أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبػراهيـ.)

،دارالمعػػػػارؼ3.تحقيػػػػؽ:محمػػػػدخمػػػػؼاهلل،محمػػػػدزغمػػػػكؿسػػػػبلـ،ط.إعجػػػػازالقػػػػرآففػػػػي
بمصر.

درةـ(.2001-هػػػػ1422الخطيػػػباإلسػػػكافي،أبػػػكعبػػػداهللمحمػػػدبػػػفعبػػػداهللاألصػػػبهاني.)
،مكػػةالمكرمػػة:1.دراسػػةكتحقيػػؽكتعميػػؽ:محمػػدمصػػطفىآيػػديف،ط.التنزيػػؿكغػػرةالتأكيػػؿ

معهدالبحكثالعممية.
ـ(.2002-هػ1422الخطيبالبغدادم،أبكبكرأحمدبفعميبفثابتبفأحمدبفمهدم)

،بيركت:دارالغرباإلسبلمي.1.تحقيؽ:بشارعكادمعركؼ،ط.تاريخبغداد
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الكفايػػػةفػػػيعمػػػـالخطيػػػبالبغػػػدادم،أبػػػكبكػػػرأحمػػػدبػػػفعمػػػيبػػػفثابػػػتبػػػفأحمػػػدبػػػفمهػػػدم.
سػػػػكرقي،إبػػػػراهيـحمػػػػدمالمػػػػدني،المدينػػػػةالمنػػػػكرة:المكتبػػػػة.تحقيػػػػؽ:أبػػػػكعبػػػػداهللالالركايػػػػة
العممية.

الخميػػؿبػػفأحمػػد،أبػػكعبػػدالػػرحمفالخميػػؿبػػفأحمػػدبػػفعمػػركبػػفتمػػيـالفراهيػػدمالبصػػرم.
.5.تحقيؽ:فخرالديفقباكة،ط.الجمؿفيالنحكـ(.1995-هػ1416)

معجـركبفتميـالفراهيدمالبصرم.الخميؿبفأحمد،أبكعبدالرحمفالخميؿبفأحمدبفعم
.تحقيؽمهدمالمخزكمي،إبراهيـالسامرائي،داركمكتبةالهبلؿ.العيف

الػػدارمي،أبػػكمحمػػدعبػػداهللبػػفعبػػدالػػرحمفبػػفالفضػػؿبػػفبىهػػراـبػػفعبػػدالصػػمدالػػدارمي،
.تحقيػػػػؽ:حسػػػػيفسػػػػميـأسػػػػدسػػػػنفالػػػػدارميـ(.2000-هػػػػػ1412التميمػػػيالسػػػػمرقندم)

،السعكدية:دارالمغنيلمنشركالتكزيع،المممكةالعربية.1داراني،ط.ال
.تحقيػػػؽ:عربػػػيعبػػػدالحميػػػدعمػػػي،إصػػػبلحالكجػػػك كالنظػػػائرالػػػدامغاني،الحسػػػيفبػػػفمحمػػػد.
بيركت:دارالكتبالعممية.

.القاهرة:دارإحياءالكتبالعربية.التفسيرالحديثهػ(.1383دركزةمحمدعزت.)
حمػػػدبػػػفمكسػػػىبػػػفعيسػػػىبػػػفعمػػػيالػػػدميرم،أبػػػكالبقػػػاء،كمػػػاؿالػػػديفالشػػػافعي.الػػػدميرم،

،بيركت:دارالكتبالعممية.2.ط.حياةالحيكافالكبرلهػ(.1424)
1406الديممي،شيركيهبفشهرداربفشيركيػهبػففناخسػرك،أبػكشػجاعالػديممٌيالهمػذاني.)

.بيػػػركت:دار1بػػػفبسػػػيكنيزغمػػػكؿ،ط..تحقيػػػؽ:السػػػعيدمسػػػندالفػػػردكسـ(.1986-هػػػػ
الكتبالعممية.

.بيػركت:دارالكبػائرالذهبي،شمسالديفأبيعبػداهللمحمػدبػفأحمػدبػفعثمػافبػفقىاٍيمػاز.
الندكةالجديدة.

.سػػيرأعػػبلـالنػػببلءالػػذهبي،شػػمسالػػديفأبػػيعبػػداهللمحمػػدبػػفأحمػػدبػػفعثمػػافبػػفقىاٍيمػػاز.
هرة:دارالحديث.ـ(.القا2006-هػ1427)

الػػرازم،أبػػكعبػػداهللمحمػػدبػػفعمػػربػػفالحسػػفبػػفالحسػػيفالتيمػػيالػػرازمالممقػػببفخػػرالػػديف
،بيػػػركت:دار3.ط.مفػػػاتيحالغيػػػبأكالتفسػػػيرالكبيػػػرهػػػػ(.1420الػػػرازمخطيػػػبالػػػرم.)
إحياءالتراثالعربي.

ـ(.1999هػػ/1420الرازم،زيفالديفأبكعبداهللمحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالحنفي.)
-صػيدا:المكتبػةالعصػرية–،بيركت5.تحقيؽ:يكسؼالشيخمحمد،ط.مختارالصحاح
الدارالنمكذجية.
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تفسػػػيرالراغػػػبـ(.1999-هػػػػ1420الراغػػػباألصػػػفهاني،أبػػػكالقاسػػػـالحسػػػيفبػػػفمحمػػػد.)
.تحقيػػؽكدراسػػة:محمػػدعبػػدالعزيػػزبسػػيكني،تحقيػػؽكدراسػػة:عػػادؿبػػفعمػػيألصػػفهانيا

جامعةطنطا.-الشًّْدم،كميةاآلداب
-هػػػػ1425الرافعػػػي،مصػػػطفىصػػػادؽبػػػفعبػػػدالػػػرزاؽبػػػفسػػػعيدبػػػفأحمػػػدبػػػفعبػػػدالقػػػادر.)

،بيركت:دارالكتابالعربي.8.ط.إعجازالقرآفكالببلغةالنبكيةـ(.2005
الربعي،أبكسميمافمحمدبفعبداهللبفأحمدبفربيعػةبػفسػميمافبػفخالػدبػفعبػدالػرحمف

،1.تحقيػؽ:عبػداهللأحمػدسػميمافالحمػد،ط.مكلػدالعممػاءككفيػاتهـهػ(.1410بفزبر.)
الرياض:دارالعاصمة.

سػائؿفػيإعجػازثػبلثرـ(.1976الرماني،عميبفعيسىبفعميبفعبداهلل،أبكالحسػف.)
،3.تحقيػػػؽ:محمػػػدخمػػػؼاهلل،كمحمػػػدزغمػػػكؿسػػػبلـ،ط.القػػػرآفالنكػػػتفػػػيإعجػػػازالقػػػرآف

مصر:دارالمعارؼ.
،القػػػػػاهرة:مكتبػػػػػة6.ط.فصػػػػػكؿفػػػػػيفقػػػػػهالمغػػػػػةـ(.1999-هػػػػػػ1420رمضػػػػػافعبػػػػػدالتػػػػػكاب،)

الخانجي.
تاجالعػركسالزَّبيدم،محٌمدبفمحٌمدبفعبدالرٌزاؽالحسيني،أبكالفيض،الممٌقببمرتضى.

 .تحقيؽ:مجمكعةمفالمحققيف.دارالهداية.مفجكاهرالقامكس
معػػػانيالقػػػرآفـ(.1988-هػػػػ1408الزجػػػاج،إبػػػراهيـبػػػفالسػػػرمبػػػفسػػػهؿ،أبػػػكإسػػػحاؽ)

عرابه  ،بيركت:عالـالكتب.1شمبي،ط..تحقيؽ:عبدالجميؿعبد كا 
التفسػػيرالمنيػػرفػػيالعقيػػدةكالشػػريعةهػػػ(.1418الزحيمػػي،كهبػػةبػػفمصػػطفىالتفسػػيرالمنيػػر)

،دمشؽ:دارالفكرالمعاصر.2.ط.كالمنهج
البرهػافـ(.1957-هػػ1376الزركشي،أبكعبداهللبدرالديفمحمدبفعبداهللبػفبهػادر.)

يؽ:محمدأبكالفضؿإبراهيـ،دارإحياءالكتبالعربيػة،عيسػىالبػابى.تحقفيعمكـالقرآف
 لبناف:دارالمعرفة.-الحمبيكشركائه،بيركت

.األعػػبلــ(.2002الزركمػػيالدمشػػقي،خيػػرالػػديفبػػفمحمػػكدبػػفمحمػػدبػػفعمػػيبػػففػػارس.)
 ،دارالعمـلممبلييف.15ط.

تفسػػيرالزمخشػػرم=هػػػ(.1407بػػفأحمػػد.)الزمخشػػرمجػػاراهلل،أبػػكالقاسػػـمحمػػكدبػػفعمػػرك
،بيركت:دارالكتابالعربي.3.ط.الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ

أسػػػاسـ(.1998-هػػػػ1419الزمخشػػرمجػػػاراهلل،أبػػكالقاسػػػـمحمػػكدبػػػفعمػػركبػػػفأحمػػد.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.الببلغةأساسالببلغة
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المستقصػػيفػػيأمثػػاؿـ(.1987اسػػـمحمػػكدبػػفعمػػركبػػفأحمػػد.)الزمخشػػرمجػػاراهلل،أبػػكالق
بيركت:دارالكتبالعممية.2.ط.،العرب

تخػػريجاألحاديػػثهػػػ(.1414الزيمعػػي،جمػػاؿالػػديفأبػػكمحمػػدعبػػداهللبػػفيكسػػؼبػػفمحمػػد.)
.تحقيػػؽ:عبػداهللبػفعبػػدالػرحمفالسػعد،الريػػاض:داركاآلثػارالكاقعػةفػػيتفسػيرالكشػاؼ

فخزيمة.اب
عػركسـ(.2003-هػػ1423السبكي،أحمدبفعميبفعبدالكافي،أبكحامد،بهاءالديف.)

،بيركت:المكتبةالعصريةلمطباعةكالنشر.1.ط.األفراحفيشرحتمخيصالمفتاح
غريػػبالقػػرآفالمسػػمىـ(.1995-هػػػ1416السجسػتاني،محمػػدبػػفعيزيػػرأبػػكبكػػرالعيزيػػرم.)

،سكريا:دارقتيبة.1تحقيؽ:محمدأديبعبدالكاحدجمراف،ط.بنزهةالقمكب.
ـ(.المبسكط.بيركت:1993-هػ1414السرخسي،محمدبفأحمدبفأبيسهؿشمساألئمة.)

دارالمعرفة.
.بيركت:دارالمعرفة.أصكؿالسرخسيالسرخسي،محمدبفأحمدبفأبيسهؿشمساألئمة.

تفسػػيربحػػرـ(.1993-هػػػ1413فمحمػػدبػػفأحمػػدبػفإبػػراهيـ.)السػرمقندم،أبػػكالميػػثنصػػربػ
،بيػػػركت:دار1.تحقيػػػؽ:عمػػػىمعػػػكضكعػػػادؿعبػػػدالمكجػػػكدكزكريػػػاالنػػػكتي،ط.العمػػػكـ

 الكتبالعممية.
.مصر:دارالمعرفةالجامعية.دركسفيالببلغةالعربيةـ(.2001سعدسميمافحمكدة.)

ـ(.تفسػيرالسػعدم=تيسػير2000-هػػ1420اهلل.)السعدم،عبػدالػرحمفبػفناصػربػفعبػد
،مؤسسةالرسالة.1الكريـالرحمف.تحقيؽ:عبدالرحمفبفمعبلالمكيحؽ،ط.

السَّفىاقيًسػػػػػي،إبػػػػػراهيـبػػػػػفمحمػػػػػدبػػػػػفإبػػػػػراهيـالقيسػػػػػيالسَّفىاقيًسػػػػػي،أبػػػػػكإسػػػػػحاؽ:برهػػػػػافالػػػػػديف.
،دارابػف1صالحالضػامف،ط..تحقيؽ:حاتـالمجيدفيإعرابالقرآفالمجيدهػ(.1430)

الجكزملمنشركالتكزيع.
-هػػ1407السكاكي،يكسؼبفأبيبكػربػفمحمػدبػفعمػيالخػكارزميالحنفػيأبػكيعقػكب.)

،بيركت:دارالكتبالعممية.2.ضبطكتعميؽ:نعيـزرزكر،ط.مفتاحالعمكــ(.1987
السمعاني،أبكالمظفر،منصكربفمحمدبفعبدالجبارابفأحمدالمركزلالسػمعانيالتميمػي

.تحقيػؽ:ياسػربػفإبػراهيـكغنػيـتفسػيرالقػرآفـ(.1997-هػػ1418الحنفيثػـالشػافعي.)
 السعكدية:دارالكطف.–:الرياض1بفعباسبفغنيـ،ط.

الػدرالمصػكففػيمػدبػفيكسػؼبػفعبػدالػدائـ.السميفالحمبي.أبكالعبػاس،شػهابالػديف،أح
الكتابالمكنكف .تحقيؽ:الدكتكرأحمدمحمدالخراط،دمشؽ:دارالقمـ.عمـك
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-هػػػػ1417السػػػميفالحمبػػػي،أبػػػكالعبػػػاس،شػػػهابالػػػديف،أحمػػػدبػػػفيكسػػػؼبػػػفعبػػػدالػػػدائـ.)
،1سكد،ط..تحقيؽ:محمدباسؿعيكفالعمدةالحفاظفيتفسيرأشرؼاأللفاظـ(.1996

بيركت:دارالكتبالعممية.
.تحقيػػؽ:الكتػػابـ(.1988-هػػػ1408سػػيبكيه،عمػػركبػػفعثمػػافبػػفقنبػػرالحػػارثيبػػالكالء.)
عبدالسبلـمحمدهاركف،القاهرة:مكتبةالخانجي.

القاهرة:دار-،بيركت17.ط.فيظبلؿالقرآفهػ(.1412سيدقطب،إبراهيـحسيفالشاربي.)
 الشركؽ.

شػػػرحشػػػكاهدـ(.1966-هػػػػ1386السػػػيكطي،عبػػػدالػػػرحمفبػػػفأبػػػيبكػػػر،جػػػبلؿالػػػديف.)
.تعميؽعمىالحكاشي:أحمدظافرككجاف،لجنةالتراثالعربي.المغني

ـ(.1974-هػػػ1394السػػيكطي،عبػػدالػػرحمفبػػفأبػػيبكػػر،جػػبلؿالػػديف.) االتقػػاففػػيعمػػـك
لهيئةالمصريةالعامةلمكتاب..تحقيؽ:محمدأبكالفضؿإبراهيـ،االقرآف

.تحقيػؽ:عمػيطبقػاتالمفسػريفهػ(.1396السيكطي،عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديف.)
القاهرة.-،مكتبةكهبة1محمدعمر،ط.

معتػرؾاألقػراففػيـ(.1988-هػػ1408السيكطي،عبدالػرحمفبػفأبػيبكػر،جػبلؿالػديف.)
رالكتبالعممية.،بيركت:دا1.ط.إعجازالقرآف

األشبا كالنظػائرفػيـ(.1990-هػ1411السيكطي،عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديف.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.النحك

ـ(.1998-هػػػ1418السػػيكطي،عبػػدالػػرحمفبػػفأبػػيبكػػر،جػػبلؿالػػديف.) المزهػػرفػػيعمػػـك
بيركت:دارالكتبالعممية.،1.تحقيؽ:فؤادعميمنصكر،ط.المغةكأنكاعها

نكاهػػػداألبكػػػارـ(.2005-هػػػػ1424السػػػيكطي،عبػػػدالػػػرحمفبػػػفأبػػػيبكػػػر،جػػػبلؿالػػػديف.)
.المممكػػػةالعربيػػػةالسػػػػعكدية:كشػػػكارداألفكػػػار=حاشػػػيةالسػػػيكطيعمػػػىتفسػػػيرالبيضػػػاكم

كميةالدعكةكأصكؿالديف.-جامعةأـالقرل
.المهػػذبفيمػػاكقػػعفػػيالقػػرآفمػػفالمعػػرببلؿالػػديف.السػػيكطي،عبػػدالػػرحمفبػػفأبػػيبكػػر،جػػ

تحقيؽ:التهاميالهاشمي،المممكةالمغربيةكدكلةاإلماراتالعربيةالمتحدة:مطبعةفضالة.
.بغيػػةالكعػػاةفػػيطبقػػاتالمغػػكييفكالنحػػاةالسػػيكطي،عبػػدالػػرحمفبػػفأبػػيبكػػر،جػػبلؿالػػديف.

صيدا:المكتبةالعصرية.-تحقيؽ:محمدأبكالفضؿإبراهيـ،لبناف
.تحقيؽ:همعالهكامعفيشرٍحجمعالجكامعالسيكطي،عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديف.
عبدالحميدهنداكم،مصر:المكتبةالتكفيقية.
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المقاصدالشافيةفيشرحالخبلصةالكافيػة)شػرحألفيػةالشاطبي،أبكإسحؽإبراهيـبفمكسى.
ءالسػػػادس:عبػػػدالمجيػػػدقطػػػامش،مكػػػةالمكرمػػػة:معهػػػدالبحػػػكث.تحقيػػػؽالجػػػزابػػػفمالػػػؾ(

حياءالتراثاإلسبلميبجامعةأـالقرل. العمميةكا 
الشافعي،أبكعبداهللمحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعبدالمطمببفعبد

محمػدإبػراهيـ.تعميػؽكتقػديـ:ديكافاإلماـالشػافعيمناؼالمطمبيالقرشيالمكيالشافعي.
سميـ،القاهرة:مكتبةابفسينا.

الشافعي،أبكعبداهللمحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعبدالمطمببفعبد
بيركت:دارالكتبالعممية.المسند.هػ(.1400مناؼالمطمبيالقرشيالمكيالشافعي.)

ثمافبفشافعبفعبدالمطمببفعبدالشافعي،أبكعبداهللمحمدبفإدريسبفالعباسبفع
.تفسػػيراإلمػاـالشػػافعيـ(.2006-ق1427منػاؼالمطمبػػيالقرشػيالمكػػيالشػافعي.)

 جمعكتحقيؽكدراسة:أحمدبفمصطفىالفرَّاف،المممكةالعربيةالسعكدية:دارالتدمرية.
السػراجالمنيػرهػػ(.1285الشربيني،شمسالديف،محمدبفأحمدالخطيبالشربينيالشػافعي.)

.القاهرة:مطبعةبكالؽ.فياإلعانةعمىمعرفةبعضمعانيكبلـربناالحكيـالخبير
.تحقيػػؽالتعريفػػاتـ(.1983-هػػػ1403الشػػريؼالجرجػػاني،عمػػيبػػفمحمػػدبػػفعمػػيالػػزيف.)

،بيركت:دارالكتبالعممية.1مفالعمماءبإشراؼالناشر،ط.كضبطكتصحيح:جماعة
تمخػيصالبيػاففػيـ(.1986-هػػ1406الشريؼالرضي،السيدمحمدبفالحسيفبػفمكسػى.)

.بيركت:داراألضكاء.مجازاتالقرآف
محمػػػػكدمحٌمػػػػد:كتعميػػػػؽ.ترتيػػػػبالهػػػػذلييفديػػػػكافـ(.1965-هػػػػػ1385الهػػػػذليكف.)الشػػػػعراء

كالنشر.لمطباعةالقكميةالعربية:الدارمصرجمهكرية-ي،القاهرةالشنقيط
.القػػػػاهرة:الػػػػدارالقكميػػػػةلمطباعػػػػةديػػػػكافالهػػػػذلييفـ(.1965-هػػػػػ1385الشػػػػعراءالهػػػػذليكف.)

كالنشر.
.تفسيرالشعراكمالشعراكم،محمدمتكلي. .الخكاطر.القاهرة:مطابعأخباراليـك

ـ(1995-هػػػػ1415الشػػػنقيطي،محمػػػداألمػػػيفبػػػفمحمػػػدالمختػػػاربػػػفعبػػػدالقػػػادرالجكنػػػي.)
.بيركت:دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.أضكاءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف

(. ـ(.2001-هػػػػػ1421شػػػهابالػػػػديفاألندلسػػػي،أحمػػػػدبػػػفمحمػػػػدبػػػفمحمػػػػدالبجػػػائياألهبَّػػػػذمه
.تحقيػػػػؽ:نجػػػػاةحسػػػػفعبػػػػداهللنػػػػكلي،المدينػػػػةالمنػػػػكرة:الجامعػػػػةكالحػػػػدكدفػػػػيعمػػػػـالنحػػػػ

اإلسبلمية.



256 
 

،القػاهرة:دار9.ط.الببلغػةتطػكركتػاريخـ(.1995شكقيضيؼ،أحمػدشػكقيعبػدالسػبلـ.)
 المعارؼ.

 .القاهرة:دارالمعارؼ.المدارسالنحكيةشكقيضيؼ،أحمدشكقيعبدالسبلـ.
،دمشػؽ:1هػ(.فتحالقدير.ط.1414ميبفمحمدبفعبداهلل.)الشككانياليمني،محمدبفع

دارابفكثير،بيركت:دارالكمـالطيب.
إرشػادالفحػكؿـ(.1999-هػػ1419الشككانياليمني،محمدبفعميبفمحمدبػفعبػداهلل.)

.تحقيؽ:الشيخأحمدعػزكعنايػة،دمشػؽ،تقػديـ:الشػيخإليتحقيؽالحؽمفعمـاألصكؿ
 ،دارالكتابالعربي.1خميؿالميسكالدكتكركليالديفصالحفرفكر،ط.

،القػاهرة:دارالصػابكني1.ط.صػفكةالتفاسػيرـ(.1997-هػ1417الصابكني،محمدعمي.)
 لمطباعةكالنشركالتكزيع.

،1.ط.فػػيالببلغػػةالقرآنيػػة،أسػػرارالفصػػؿكالكصػػؿـ(.1986-هػػػ1406صػػباحعبيػػددراز.)
شبرا:مطبعةاالمانة.-القاهرة

حاشػيةالصػبافـ(.1997-هػػ1417الصباف،أبكالعرفافمحمدبفعميالصػبافالشػافعي.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.عمىشرحاألشمكنىأللفيةابفمالؾ

،بيػػػػركت:دارالعمػػػػـ1ـ(.ط.1960-هػػػػػ1379.)دراسػػػػاتفػػػػيفقػػػػهالمغػػػػةصػػػػبحيالصػػػػالح.
لممبلييف.

ـ(.2005-هػػػػػ1426عيدم،عبػػػػدالمتعػػػػاؿ.)الصػػػػ بغيػػػػةاإليضػػػػاحلتمخػػػػيصالمفتػػػػاحفػػػػيعمػػػػـك
،مكتبةاآلداب.17.ط.الببلغة

صػػبلحالػػديفابػػفشػػاكرمحمػػدبػػفشػػاكربػػفأحمػػدبػػفعبػػدالػػرحمفبػػفشػػاكربػػفهػػاركفبػػف
،بيركت:دارصادر.1.تحقيؽ:إحسافعباس،ط.فكاتالكفياتـ(.1973شاكر.)

مفتػػػػاحالسػػػػعادةكمصػػػػباحـ(.1985-هػػػػػ1405اد )أحمػػػػدبػػػػفمصػػػػطفى(،)طػػػػاشكبػػػػرلز
،بيركت،لبناف:دارالكتبالعممية.1.ط.السيادة

.بيركت:دارصادر.ديكافحاتـالطائيـ(.1981-هػ1401الطائي،حاتـ.)
معجػػـالالطبرانػي،سػميمافبػفأحمػدبػػفأيػكببػفمطيػرالمخمػيالشػػامي،أبػكالقاسػـالطبرانػي.

،القاهرة:مكتبةابفتيمية.2.تحقيؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي،ط.الكبير
هػػ1405الطبراني،سميمافبفأحمدبفأيكببفمطيرالمخميالشامي،أبكالقاسـالطبراني.)

،بيػػػػػركت:1.تحقيػػػػػؽ:حمػػػػػدمبػػػػػفعبدالمجيػػػػػدالسػػػػػمفي،ط.مسػػػػػندالشػػػػػامييفـ(.1984-
مؤسسةالرسالة.
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المعجػػـانػي،سػميمافبػفأحمػدبػػفأيػكببػفمطيػرالمخمػيالشػػامي،أبػكالقاسػـالطبرانػي.الطبر
.تحقيػػػؽ:طػػػارؽبػػػفعػػػكضاهللبػػػفمحمػػػد،عبػػػدالمحسػػػفبػػػفإبػػػراهيـالحسػػػيني،األكسػػػط

القاهرة:دارالحرميف.
–هػػػػ1404الطبرانػػػي،سػػػميمافبػػػفأحمػػػدبػػػفأيػػػكببػػػفمطيػػػرالمخمػػػيالشػػػامي،أبػػػكالقاسػػػـ.)

،المكصػؿ:مكتبػة2.تحقيؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي،ط.األحاديثالطكاؿـ(.1983
الزهراء.

ـ(2000-هػػ1420الطبرم،حمدبفجريربفيزيدبفكثيػربػفغالػباآلممػي،أبػكجعفػر.)
،مؤسسةالرسالة.1.تحقيؽ:أحمدمحمدشاكر،ط.جامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآف

ـ(.2000-هػػ1420الطبرم،محمدبفجريربفيزيدبفكثيربػفغالػباآلممػيأبػكجعفػر.)
 .تحقيؽ:أحمدمحمدشاكر،مؤسسةالرسالة.تفسيرالطبرم=جامعالبياففيتأكؿالقرآف

مسػندعبػداهللهػػ(.1393الطرسكسي،أبكأميةمحمػدبػفإبػراهيـبػفمسػمـالخزاعػيالبغػدادم.)
،بيركت:دارالنفائس.1يؽ:أحمدراتبعرمكش،ط..تحقبفعمر

.تحقيػػؽ،مهػػدممحمػػدناصػػرديػػكافطرفػػةبػػفالعبػػدـ(.2002-هػػػ1423طرفػػةبػػفالعبػػد.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.3الديف،ط.

،القػاهرة:دارنهضػةمصػر1.ط.التفسػيرالكسػيطـ(.1997طنطاكم،محمدسيدطنطاكم.)
تكزيع،الفجالة.لمطباعةكالنشركال

عػكفالحنػػاففػػيشػػرحاألمثػػاؿفػػي(.2004-هػػػ1425الطهطػاكم،عمػػىأحمػػدعبػػدالعػػاؿ.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.القرآف

الببلغةالعربيةـ(.1993العاككبكالشتيكم.)  .الجامعةالمفتكحة.الكافيفيعمـك
هػػ(.1380األسدأبػادم،أبػكالحسػيفالمعتزلػي.)عبدالجبار،بفأحمدبفعبدالجبارالهمذاني

،مصر:الشركةالعربية.1.ط.المغنيفيأبكابالتكحيد
،حمػػػب:1.ط.كظيفػػػةالصػػػكرةالفنيػػػةفػػػيالقػػػرآفـ(.2001-هػػػػ1422عبػػػدالسػػػبلـالراغػػػب.)

فصمتلمدراساتكالترجمةكالنشر.
،القػػػاهرة:مكتبػػػة5.ط.كالعربػػػياألسػػػاليباإلنشػػػائيةفػػػيالنحػػػـ(.2001عبػػدالسػػػبلـهػػػاركف.)

الخانجي.
الببلغػػةالعربيػػةبػػيفالناقػػديفالخالػػديفـ(.1993-هػػػ1413عبػػدالعػػاطيغريػػبعمػػيعػػبلـ.)
،بيركت:دارالجيؿ.1.ط.الجرجانيكابفسنافالخفٌاجي
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(. ،بيػركت:مؤسسػة2ط.المشػترؾالمفظػيفػيالحقػؿالقرآنػي.هػ(.1417عبدالعاؿسالـمكـر
رسالة.ال

قضػػػيةاإلعجػػػازالقرآنػػػيكأثرهػػػافػػػيـ(.1985-هػػػػ1405عبػػػدالعزيػػػزعبػػػدالمعطػػػيعرفػػػة.)
 ،بيركت:عالـالكتببيركت.1.ط.تدكيفالببلغةالعربية

،بيػػػركت:دارالنهضػػػةالعربيػػػة1.ط.عمػػػـالمعػػػانيـ(.2009-هػػػػ1430عبػػػدالعزيػػػزعتيػػػؽ.)
لمطباعةكالنشركالتكزيع.

.القػػاهرة:دارالفكػػرالبيػػاففػػيضػػكءأسػػاليبالقػػرآفـ(.1998-هػػػ1418عبػػدالفتػػاحالشػػيف.)
العربي.

بيػػػػافـ(.1965-هػػػػػ1382عبػػػػدالقػػػػادربػػػػفمػػػػبٌلحػػػػكيشالسػػػػيدمحمػػػػكدآؿغػػػػازمالعػػػػاني.)
،دمشؽ:مطبعةالترقي.1.ط.المعاني

دارالفكرالعربي..القاهرة:التفسيرالقرآنيلمقرآفعبدالكريـيكنسالخطيب.
مػػفببلغػػةالػػنظـالعربػػي:دراسػػةتحميميَّػػةـ(.1984-هػػػ1405عبػػدالعزيزعبػػدالمعطيعرفػػة.)

.بيركت:عالـالكتب.2.ط.لمسائؿعمـالمعاني
،بيركت:عالـالكتب.2.ط.ففالببلغةـ(.1984-هػ1405عبدالقادرحسيف.)

.جمهرةاألمثػاؿالعسكرم،أبكهبلؿالحسفبفعبداهللبفسهؿبفسعيدبفيحيىبفمهراف.
بيركت:دارالفكر.

-هػػػ1428العسػػكرم،أبػػكهػػبلؿالحسػػفبػػفعبػػداهللبػػفسػػهؿبػػفسػػعيدبػػفيحيػػىبػػفمهػػراف.)
فػػة،القػػاهرة:مكتبػػةالثقا1.تحقيػػؽ:محمػػدعثمػػاف،ط.تصػػحيحالكجػػك كالنظػػائرـ(.2007
الدينية.

الصػػناعتيف:العسػكرم،أبػكهػػبلؿالحسػفبػػفعبػداهللبػػفسػهؿبػػفسػعيدبػػفيحيػىبػػفمهػراف.
تحقيػػؽ:عمػػيمحمػػدالبجػػاكمكمحمػػدأبػػكالفضػػؿإبػػراهيـ،بيػػركت:المكتبػػةالكتابػػةكالشػػعر.

 العصرية.
.ؽالمغكيةالفركالعسكرم،أبكهبلؿالحسفبفعبداهللبفسهؿبفسعيدبفيحيىبفمهراف.

مصر:دارالعمـكالثقافةلمنشركالتكزيع.–تحقيؽ:محمدإبراهيـسميـ،القاهرة
.لمتراثالريافدار:القاهرة.القدسيةاألحاديثجامع.الصبابطيعصاـ

ـ(.1990-هػػ1410العبلئي،صبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبداهللالدمشقي.)
،عماف:دارالبشير،1.تحقيؽ:حسفمكسىالشاعر،ط.كاكالمزيدةالفصكؿالمفيدةفيال
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.تحقيػػؽ:عبػػػدالػػدررالسػػنيةفػػياألجكبػػةالنجديػػةـ(.1996-ق1417عممػػاءنجػػداألعػػبلـ.)
.6الرحمفبفمحمدبفقاسـ،ط.

الطػػرازألسػػرارهػػػ(.1423العمػػكمالطػػالبي،يحيػػىبػػفحمػػزةبػػفعمػػيبػػفإبػػراهيـ،الحسػػيني.)
حقائؽاإلعجاز ،بيركت:المكتبةالعصرية.1.ط.الببلغةكعمـك

تفسػػػيرـ(.2001-هػػػ1421العمػػكمالهػػػررمالشػػافعي،محمػػػداألمػػيفبػػػفعبػػداهللاألرمػػػي.)
.إشػراؼكمراجعػة:الػدكتكرهاشػـمحمػدعمػيحدائؽالركحكالريحاففيركابيعمػكـالقػرآف

طكؽالنجاة.لبناف:دار–،بيركت1بفحسيفمهدم،ط.
.المبالغػػةفػػيالببلغػػةالعربيػػة،تاريخهػػاكأصػػكلهاـ(.1985-هػػػ1406عمػػيسػػرحافالقرشػػي.)

،الطائؼ:مطبكعاتنادمالطائؼاألدبي.1ط.
،دمشػػػؽ:مجمػػػعالمغػػػة2.ط.الػػػديكافـ(.1985-هػػػػ1405عمػػػركبػػػفمعػػػدمكػػػربالزبيػػػدم.)

العربية،مطابعالطرابيشي.
.معيػػارالعمػػـفػػيفػػفالمنطػػؽـ(.1961مػػدبػػفمحمػػدالغزالػػيالطكسػػي.)الغزالػػي،أبػػكحامػػدمح

تحقيؽ:سميمافدنيا،مصر:دارالمعارؼ.
الفاسػػػػيالصػػػػكفي،أبػػػػكالعبػػػػاسأحمػػػػدبػػػػفمحمػػػػدبػػػػفالمهػػػػدمبػػػػفعجيبػػػػةالحسػػػػنياألنجػػػػرم.

.تحقيػؽ:أحمػدعبػداهللالقرشػيرسػبلف،البحرالمديدفػيتفسػيرالقػرآفالمجيػدهػ(.1419)
لقاهرة:حسفعباسزكي.ا

.إشػػكاليةالتقػػديـكالتػػأخيرفػػيالػػدرسالببلغػػيالتراثػػيـ(.2008-هػػػ1429فاطمػػةالبريكػػي.)
مجمةجامعةالممؾسعكد،اآلداب،العددالثاني.

 .اإلسكندرية:منشأةالمعارؼ.فكرةالنظـبيفكجك اإلعجازـ(.1988فتحيأحمدعامر،)
.الكنايػػةفػػيالقػػرآفالكػػريـ،مكضػػكعاتهاكدالالتهػػاالببلغيػػة(.ـ2014فتحػػيرمضػػافالحيػػاني،)

دارغيداءلمنشركالتكزيع.
.تحقيػػؽ:أحمػػدمعػػانيالقػػرآفالفػػراء،أبػػكزكريػػايحيػػىبػػفزيػػادبػػفعبػػداهللبػػفمنظػػكرالػػديممي.

،مصػػػر:دار1يكسػػػؼالنجػػػاتيكمحمػػػدعمػػػيالنجػػػاركعبػػػدالفتػػػاحإسػػػماعيؿالشػػػمبي،ط.
أليؼكالترجمة.المصريةلمت
.1/7/2017.كتػابالكتركنػي.تػاريخاالطػبلع:المغةالعربيةكمكانتهابيفالمغػاتفرحافسميـ.

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07017.pdf
،عمػػاف:دارالفرقػػاف4.ط.الببلغػػةفنكنهػػاكأفنانهػػاـ(.1997-هػػػ1417فضػػؿحسػػفعبػػاس.)
لمنشركالتكزيع.
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.األردف:كزارةالتعمػيـالعػالي،إعجػازالقػرآفالكػريــ(.1991-هػػ1412)فضػؿحسػفعبػاس،
كميةالمجتمع.
.القػاهرة:فمسفةعبدالقاهرالجرجػانيالنحكيػةفػيدالئػؿاإلعجػازـ(.1983فؤادعميمخيمر.)

دارالثقافةلمنشركالتكزيع.
البمغػةفػيتػراجــ(.2000-هػػ142الفيركزآبادل،مجدالديفأبكطاهرمحمدبػفيعقػكب.)

 ،دارسعدالديفلمطباعةكالنشركالتكزيع.1.ط.أئمةالنحككالمغة
القػػػامكسـ(.2005-هػػػػ1426الفيػػػركزآبػػػادل،مجػػػدالػػػديفأبػػػكطػػػاهرمحمػػػدبػػػفيعقػػػكب.)

لبنػاف:مؤسسػة–،بيػركت8.تحقيؽ:مكتبتحقيؽالتػراثفػيمؤسسػةالرسػالة،ط.المحيط
الرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع.

بصػػائرـ(.1996-هػػػ3/1416الفيػػركزآبػػادل،مجػػدالػػديفأبػػكطػػاهرمحمػػدبػػفيعقػػكب.)
.تحقيػػػؽ:محمػػػدعمػػػيالنجػػػار.القػػػاهرة:المجمػػػسذكمالتمييػػػزفػػػيلطػػػائؼالكتػػػابالعزيػػػز

لجنةإحياءالتراثاإلسبلمي.-األعمىلمشئكفاإلسبلمية
.بيػركت:المصباحالمنيػرفػيغريػبالشػرحالكبيػرالفيكميالحمكم،أحمدبفمحمدبفعمي.

المكتبةالعممية.
الببلغػػػػػة)البػػػػػديعكالبيػػػػػافكالمعػػػػػاني(ـ(.2003قاسػػػػػـكديػػػػػب،) لبنػػػػػاف:-،طػػػػػرابمس1.ط.عمػػػػػـك

 المؤسسةالحديثةلمكتاب.
تفسػيرالقاسػمي=هػػ(.1418القاسمي،محمدجماؿالديفبفمحمدسعيدبػفقاسػـالحػبلؽ.)

.تحقيؽ:محمدباسؿعيكفالسكد،بيركت:دارالكنبالعممية.محاسفالتأكيؿ
،قسػػػطنطينية:1.ط.نقػػػدالشػػػعرهػػػػ(.1302قدامػػةبػػػفجعفػػػر،بػػػفقدامػػػةبػػػفزيػػادالبغػػػدادم.)

مطبعةالجكائب.
ـ(.2009-هػػػ1430،محمػػدبػػفعبػػدالػػرحمفبػػفعمػػر،أبػػكالمعػػالي،جػػبلؿالػػديف.)القزكينػػي

لمسػػكاكي الببلغػػة.تمخػػيصكتػػابمفتػػاحالعمػػـك .تحقيػػؽ:عبػػدالحميػػدالتمخػػيصفػػيعمػػـك
،بيركت:دارالكتبالعممية.2هنداكم.ط.

اإليضػػػاحالقزكينػػػي،محمػػػدبػػػفعبػػػدالػػػرحمفبػػػفعمػػػر،أبػػػكالمعػػػالي،جػػػبلؿالػػػديف. فػػػيعمػػػـك
،بيركت:دارالجيؿ.3.تحقيؽ:محمدعبدالمنعـخفاجي،ط.الببلغة

.تحقيػػػؽ:إبػػػراهيـتفسػػػيرلطػػػائؼاإلشػػػاراتالقشػػػيرم،عبػػػدالكػػػريـبػػػفهػػػكازفبػػػفعبػػػدالممػػػؾ.
البسيكني،مصر:الهيئةالمصريةالعامةلمكتاب.
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ـ(.1986-هػ1407)القضاعي،أبكعبداهللمحمدبفسبلمةبفجعفربفعميبفحكمكف.
،بيركت:مؤسسةالرسالة.2.تحقيؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي،ط.مسندالشهاب

القضاعي،يكسؼبفعبدالرحمفبفيكسػؼ،أبػكالحجػاج،جمػاؿالػديفابػفالزكػيأبػيمحمػد
.تحقيػػؽ:تهػػذيبالكمػػاؿفػػيأسػػماءالرجػػاؿـ(.1980-هػػػ1400القضػػاعيالكمبػػيالمػػزم.)

 ،بيركت:مؤسسةالرسالة.1معركؼ،ط.بشارعكاد
.إنبػا الػركاةعمػىأنبػا النحػاةهػػ(.1424القفطي،جماؿالديفأبكالحسفعميبفيكسؼ.)

بيركت:المكتبةالعنصرية.
،دارالنفػائسلمطباعػةكالنشػر2.ط.معجـلغػةالفقهػاءـ(.1988-هػ1408قمعجيكقنيبي.)

كالتكزيع.
.بيػػركت:دارصػبحاألعشػىفػيصػناعةاإلنشػاءبػفعمػيبػفأحمػدالفػزارم.القمقشػندم،أحمػد

الكتبالعممية.
القممكنيالحسيني،محمدرشػيدبػفعمػيرضػابػفمحمػدشػمسالػديفبػفمحمػدبهػاءالػديفبػف

.القػاهرة:الهيئػةالمصػريةتفسيرالقرآفالحكيـ)تفسيرالمنار(ـ(.1990منبلعميخميفة.)
ب.العامةلمكتا

الًقنَّػػػػػكجي.أبػػػػػكالطيػػػػػبمحمػػػػػدصػػػػػديؽخػػػػػافبػػػػػفحسػػػػػفبػػػػػفعمػػػػػيابػػػػػفلطػػػػػؼاهللالحسػػػػػيني
.بيػػػركت،صػػػيدا:المىكتبػػػةفػػػتحالبيػػػاففػػػيمقاصػػػدالقػػػرآفـ(.1992-هػػػػ1412البخػػػارم.)

العصريةلمطبىاعةكالنشر.
زهػػػراآلدابكثمػػػػرالقيركانػػػي،إبػػػػراهيـبػػػفعمػػػػيبػػػفتمػػػػيـاألنصػػػارم،أبػػػػكإسػػػحاؽالحيصػػػػرم.

.بيركت:دارالجيؿ.أللبابا
ٌمػػكشبػػفمحمػػدبػػفمختػػارثػػـاألندلسػػي القيسػػيالقيركانػػي،أبػػكمحمػػدمكػػيبػػفأبػػيطالػػبحى

،2.تحقيػػؽ:حػػاتـصػػالحالضػػامف،ط.مشػػكؿإعػػرابالقػػرآفهػػػ(.1405القرطبػيالمػػالكي.)
بيركت:مؤسسةالرسالة.

ٌمػػكشبػػ فمحمػػدبػػفمختػػارثػػـاألندلسػػيالقيسػػيالقيركانػػي،أبػػكمحمػػدمكػػيبػػفأبػػيطالػػبحى
.إشػػػػػراؼ:الشػػػػػاهدالهدايػػػػػةالػػػػػىبمػػػػػكغالنهايػػػػػةـ(.2008-هػػػػػػ1429القرطبػػػػػيالمػػػػػالكي.)

كميػػػةالشػػػريعةكالدراسػػػات-،ـالشػػػارقة:مجمكعػػػةبحػػػكثالكتػػػابكالسػػػنة1البكشػػػيخي،ط.
اإلسبلمية،جامعةالشارقة.
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أسػرارالتكػرارفػيالقػرآفالمسػمىاسػـ.الكرماني،تاجالقراء،محمكدبفحمزةبػفنصػر،أبػكالق
.تحقيؽ:عبدالقػادرأحمػدعطػا،البرهاففيتكجيهمتشابهالقرآفلمافيهمفالحجةكالبياف
مراجعةكتعميؽ:أحمدعبدالتكابعكض،دارالفضيمة.

.إشػػػراؼ:محمػػػكدالمعػػػربكالػػػدخيؿفػػػيالمغػػػةالعربيػػػةـ(.2002-هػػػػ1423كػػػؿمحمػػػدباسػػػؿ.)
باكستاف:الجامعةاإلسبلميةالعالمية.–،إسبلـآبادشرؼالديف

.دارغريبلمطباعةكالنشركالتكزيع.دراساتفيعمـالمغةكماؿبشر.
تفسػيرالماتريػدمـ(.2005-هػػ1426الماتريدم،محمدبفمحمدبفمحمػكد،أبػكمنصػكر.)

دارالكتبالعممية.،لبناف:1.تحقيؽ:مجدمباسمكـ،بيركت،ط.=تأكيبلتأهؿالسنة
تفسػػيرالنكػػتالمػػاكردم،أبػػكالحسػػفعمػػيبػػفمحمػػدبػػفمحمػػدبػػفحبيػػبالبصػػرمالبغػػدادم.

.تحقيؽ:السيدابفعبدالمقصكدبفعبدالرحيـ،بيركت:دارالكتبالعممية.كالعيكف
ـ(.1985-هػػػػ1405المبػػػرد،محمػػػدبػػػفيزيػػػدبػػػفعبػػػداألكبػػػرالثمػػػالىاألزدم،أبػػػكالعبػػػاس.)

،القاهرة:مكتبةالثقافةالدينية.2.تحقيؽرمضافعبدالتكاب،ط.الببلغة
مػااتفػؽلفظػههػػ(.1350المبرد،محمدبفيزيدبفعبداألكبرالثمػالىاألزدم،أبػكالعبػاس.)

.القاهرة:المطبعةالسمفية.كاختمؼمعنا مفالقرآفالمجيد
.تحقيػػؽ:محمػػدالمقتضػػبالىاألزدم،أبػػكالعبػػاس.المبػػرد،محمػػدبػػفيزيػػدبػػفعبػػداألكبػػرالثمػػ

عبدالخالؽعظيمة،بيركت:عالـالكتب.
:1.إشػراؼ:مجمػعالبحػكث،ط.التفسػيرالكسػيطـ(.1993-هػ1414مجمكعةمفالعمماء.)

القاهرة:الهيئةالعامةلشئكفالمطابعاألميرية.
،بيػػركت:1.ط.ألسػػاليبالببلغػػةالعربيػػةاألسػػسالنفسػػية(.1984مجيػػدعبػػدالحميػػدنػػاجي.)

المؤسسةالجامعيةلمدراساتكالنشركالتكزيع.
،1.ط.مػػػػدخؿإلػػػػىكتػػػػابىٍيعبػػػػدالقػػػػاهرالجرجػػػػانيـ(.1998-هػػػػػ1418محمػػػػدأبػػػػكمكسػػػػى.)

 القاهرة:مكتبةكهبة.
،دارالشرؽالعربيلمطباعةكالنشر.4.ط.دراساتفيفقهالمغةمحمداالنطاكي.

،القاهرة:المكتبةالتجاريةالكبرل.6.ط.أصكؿالفقهـ(.1969-هػ1389الخضرم.)محمد
محمدالسيدحسيفالذهبي.التفسيركالمفسركف.القاهرة:مكتبةكهبة.

.القػاهرة:دارالهدايػةلمطباعػةأسرارالتقديـكالتأخيرفيلغةالقػرآفالكػريـمحمدالسيدشيخكف.
 كالنشركالتكزيع.
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.تحقيػؽ:أبػكمحمػػدنشػأةالنحػككتػػاريخأشػهرالنحػاةـ(.2005-هػػ1426الطنطػاكم.)محمػد
،مكتبةإحياءالتراثاإلسبلمي.1عبدالرحمفبفمحمدبفإسماعيؿ،ط.

معػػالـالمػػنهجالببلغػػيعنػػدعبػػدالقػػاهرـ(.1984-هػػػ1405محمػػدبركػػاتحمػػدمأبػػكعمػػي.)
األردف:دارالفكر.-.عمافالجرجاني

القرآفـ(.1999-هػ1419بكرإسماعيؿ.)محمد  ،دارالمنار.2.ط.دراساتفيعمـك
.تحقيػػػؽشػػػعيبصػػػححبػػػفحبػػػافـ(.1993-هػػػػ1414محمػػػدبػػػفحبػػػافالتميمػػػيالػػػدارمي.)

،بيركت:دارالرسالة.3األرنؤكط،ط.
ـ(.1996محمدبفعميابفالقاضيمحمدحامدبفمحٌمدصابرالفاركقيالحنفيالتهانكم.)

شػراؼكمراجعػة:رفيػؽالعجػـ،تحقيػؽ:مكسكعةكشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمكـ .تقػديـكا 
عمػيدحػػركج،نقػؿالػػنصالفارسػيإلػػىالعربيػة:عبػػداهللالخالػدم،الترجمػػةاألجنبيػة:جػػكرج

يركت:مكتبةلبنافناشركف.،ب1زيناني،ط.
.مجازالقرآف،خصائصهالفنيةكببلغتهالعربيػةـ(.1999-هػ1420محمدحسيفالصغير.)

لبناف:دارالمؤرخالعربي.-،بيركت1ط.
.القاهرة:دارالحديث.دراساتألسمكبالقرآفالكريـمحمدعبدالخالؽعضيمة.
ٍرقاني. القرآفمناهؿالعمحمدعبدالعظيـالزُّ ،مطبعةعيسىالبابيالحمبي2.ط.رفاففيعمـك

كشركا .
القرآفـ(.1996-هػ1417محمدعبدالمنعـالقيعي.) ،المؤلؼ.4.ط.األصبلففيعمـك

،3.ط.البػػديع(-البيػػاف-مػػفببلغػػةالقػػرآف)المعػػانيـ(.1998محمػػدعمػػكافكنعمػػافعمػػكاف.)
الدارالعربيةلمطباعةكالنشر.

.دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.فقهالمغةكخصائصالعربيةارؾ،محمدمب
.دالالتالتراكيػػػبالببلغيػػػةدراسػػػةببلغيػػػةـ(.1987-هػػػػ1408محمػػػدمحمػػػدأبػػػكمكسػػػى.)

،القاهرة:مكتبةكهبة.2ط.
،القػاهرة:7.ط.خصائصالتراكيبدارسةتحميميةلمسائؿعمـالمعػانيمحمدمحمدأبكمكسى.

تبةكهبة.مك
،بيركت:دارالجيؿالجديد.10.ط.التفسيرالكاضحهػ(.1413محمدمحمكدالحجازم.)

،دمشػػػؽ:دار4.ط.الجػػػدكؿفػػػيإعػػػرابالقػػػرآفهػػػػػ(.1418محمػػػكدبػػػفعبػػػدالػػػرحيـصػػػافي.)
الرشيد،بيركت:مؤسسةاإليماف.
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.دمشػػػؽ:الجرجػػػانينظريػػػةالػػػنظـكقػػػراءةالشػػػعرعنػػػدعبػػػدالقػػػاهرمحمػػػكدتكفيػػػؽمحمػػػدسػػػعد.
منشكراتاتحادالكتابالعرب.

.األكاديميةالجامعيةلمنشرالجامعي.الربطفيالمفظكالمعنىـ(.2010محمكدعكاشة.)
،جػػدة:دار1ـ(.مػػداخؿإعجػػازالقػػرآف.ط.2002-هػػػ1423محمػػكدمحمػػدشػػاكر،أبػػكفهػػر.)

المدنيمطبعةالمدني،القاهرة:المؤسسةالسعكديةبمصر.
سػػكرية:داراإلرشػػاد–،حمػػص4.ط.إعػػرابالقػػرآفكبيانػػههػػػ(.1415محيػػيالػػديفدركيػػش،)

بيركت:داراليمامة،دمشؽ:دارابفكثير.–لمشئكفالجامعية،دمشؽ
هػػ1428المرادمالمصرمالمالكي،أبكمحمدبدرالديفحسفبفقاسـبفعبداهللبػفعمػي.)

.تحقيػػؽ:عبػػدالػػرحمفعمػػيؾبشػػرحألفيػػةابػفمالػػؾتكضػيحالمقاصػػدكالمسػػالـ(.2008-
،دارالفكرالعربي.1سميماف،ط.

.الناشر:المؤلؼ.عمكـالببلغةالبياف،المعاني،البديعالمراغي،أحمدبفمصطفى.
شػػػرحـ(.2003-هػػػػ1424المرزكقػػػياألصػػػفهاني،أبػػػكعمػػػىأحمػػػدبػػػفمحمػػػدبػػػفالحسػػػف.)

لبناف:دارالكتبالعممية،-،بيركت1.تحقيؽ:غريدالشيخ،ط.ديكافالحماسة
.تحقيػػؽ:سػػالـأحمػػػدالسػػنةهػػػ(.1408المػػركزم،أبػػكعبػػداهللمحمػػدبػػفنصػػربػػفالحجػػاج.)

،بيركت:مؤسسةالكتبالثقافية.1السمفي.ط.
محمػػدتحقيػػؽ:.المسػػندالصػػحيحالمختصػػرمسػػمـبػػفالحجػػاجأبػػكالحسػػفالقشػػيرمالنيسػػابكرم.

فؤادعبدالباقي،بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.
،الككيػت:سمسػمةعػػالـ255.العػددالنقػدالعربػينحػكنظريػةثانيػةـ(.2000مصػطفىناصػؼ.)

المعرفة.
خصائصالتعبيرالقرآنػيكسػماتهـ(.1992-هػ1413المطعني،عبدالعظيـإبراهيـمحمد.)

بة.،القاهرة:مكتبةكه1.ط.الببلغية
المجػػازفػػيالمغػػةكالقػػرآفالكػػريـبػػيفاإلجػػازةـ(.1985المطعنػػي،عبػػدالعظػػيـإبػػراهيـمحمػػد.)

،القاهرة:مكتبةكهبة.كالمنع
.تحقيػؽ:الكجػك كالنظػائرفػيالقػرآفالعظػيــ(.2006-هػػ1427مقاتؿبػفسػميمافالبمخػي.)
 لتراث.،دبي:مركزجمعةالماجدلمثقافةكا1حاتـصالحالضامف،ط.

،1.تحقيؽ:عبػداهللمحمػكدشػحاتهط.تفسيرمقاتؿبفسميمافهػ(.1423مقاتؿبفسميماف.)
بيركت:دارإحياءالتراث.
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فػػتحالػػرحمففػػيـ(.2009-هػػػ1430المقدسػػيالحنبمػػي،مجيػػرالػػديفبػػفمحمػػدالعميمػػي.)
رةاألكقػػػاؼكالشػػػؤكف.تحقيػػػؽ:نػػػكرالػػػديفطالػػػب.دارالنػػػكادر)إصػػػداراتكزاتفسػػػيرالقػػػرآف
إدارةالشؤكفاإًلسبلمية(.-اإًلسبلمية

.الناشر:جامعةالمدينةالعالمية.المعاني-2الببلغةمناهججامعةالمدينةالعالمية.
.الناشر:جامعةالمدينةالعالمية.البيافكالبديع-1الببلغةمناهججامعةالمدينةالعالمية.
هػػ(الترغيػػب1417القػػكمبػفعبػػداهلل،أبػكمحمػػد،زكػيالػػديف.)المنػذرم،عبػػدالعظػيـبػػفعبػد

،بيركت:دارالكتبالعممية.1كالترهيب.تحقيؽ:إبراهيـشمسالديف،ط.
،اإلسكندرية:منشأةالمعارؼ.2منيرسمطاف.الفصؿكالكصؿفيالقرآفالكريـ.ط.

،1.ط.أخيرفيالقرآفالكريـدالالتالتقديـكالتـ(.2005-هػ1426منيرمحمكدالمسيرم.)
القاهرة:مكتبةكهبة.
.مجمػػةجامعػػةببلغػػةاألجكبػػةالمسػػكتةأسػػمكبالحكػػيـنمكذجنػػاـ(.2014منيػػرةمحمػػدفػػاعكر.)
العددلثالثكالرابع.-30دمشؽ،المجمد

ػػػة.) بىنَّكى .الببلغػػػةالعربيػػػةـ(.1996-هػػػػ1416الميػػػدانيالدمشػػػقي،عبػػػدالػػػرحمفبػػػفحسػػػفحى
،دمشؽ:دارالقمـ،بيركت:الدارالشامية.1ط.

.تحقيػػؽ:محمػػدمحيػػىالػػديفمجمػػعاألمثػػاؿالميػػداني،أبػػكالفضػػؿأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفإبػػراهيـ.
عبدالحميد،بيركت،لبناف:دارالمعرفة.

.تحقيؽ:شػكرمفيصػؿ،بيػركت:دارالفكػرلمطباعػةكالنشػرالديكافـ(.1968النابغةالذبياني.)
لتكزيع.كا

ـ(.1996-هػػ1416النجدم،فيصؿبفعبدالعزيزبففيصؿابػفحمػدالمبػارؾالحريممػي.)
.تحقيػػػؽ:عبػػػدالعزيػػػزبػػػفعبػػػداهللبػػػفإبػػػراهيـالزيػػػرآؿتكفيػػػؽالػػػرحمففػػػيدركسالقػػػرآف

 بريدة:دارالعميافلمنشركالتكزيع.–،الرياض:دارالعاصمة،القصيـ1محمد،ط.
المجتبىـ(.1986-هػ1406عبدالرحمفأحمدبفشعيببفعميالخراساني.)النسائي،أبك

،حمػػب:مكتػػب2.تحقيػػؽ:عبػػدالفتػػاحأبػػكغػػدة،ط.مػػفالسػػنف=السػػنفالصػػغرللمنسػػائي
المطبكعاتاإلسبلمية.

السػنفـ(.2001-هػػ1421النسائي،أبكعبدالرحمفأحمػدبػفشػعيببػفعمػيالخراسػاني.)
ؽ:حسفعبدالمنعـشمبي،بيركت:مؤسسةالرسالة..تحقيالكبرل



266 
 

مػدارؾـ(.1998-هػػ1419النسفي،أبػكالبركػاتعبػداهللبػفأحمػدبػفمحمػكدحػافظالػديف.)
.تحقيػػؽ:يكسػػؼعمػػيبػػديكم،مراجعػػة:محيػػيالػػديفديػػبمسػػتك،التنزيػػؿكحقػػائؽالتأكيػػؿ

 ،بيركت:دارالكمـالطيب.1ط.
،محاضراتفيعمـالداللة.دارالفارابي.سنيةأللـ(.ا2005نسيـعكف.)

-هػػػ1419النعمػػاني،أبػػكحفػػصسػػراجالػػديفعمػػربػػفعمػػيبػػفعػػادؿالحنبمػػيالدمشػػقي.)
الكتابـ(.1998  ،بيركت:دارالكتبالعممية.1.ط.المبابفيعمـك

فهػػػ(.المنهػػاجشػػرحصػػحيحمسػػمـبػػ1392النػػككم،أبػػكزكريػػامحيػػيالػػديفيحيػػىبػػفشػػرؼ.)
،بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.2الحجاج.ط.

.التقريػػػبكالتيسػػػيرـ(.1985-هػػػػ1405النػػػككم،أبػػػكزكريػػػامحيػػػيالػػػديفيحيػػػىبػػػفشػػػرؼ.)
،بيركت:دارالكتابالعربي.1تحقيؽكتعميؽ:محمدعثمافالخشت،ط.

النػكيرم،أحمػدبػػفعبػدالكهػػاببػفمحمػدبػػفعبػدالػػدائـالقرشػيالتيمػيالبكػػرم،شػهابالػػديف.
،القاهرة:دارالكتبكالكثائؽالقكمية.1هػ(.نهايةاألربفيفنكفاألدب.ط.1423)

غرائػبالقػرآفكرغائػبهػػ(.1416النيسابكرم،نظاـالديفالحسفبفمحمدبػفحسػيفالقمػي.)
،بيركت:دارالكتبالعممية.1تحقيؽ:زكرياعميرات،ط..الفرقاف

.ضػػبطجػػكاهرالببلغػػةفػػيالمعػػانيكالبيػػافكالبػػديعالهاشػػمي،أحمػػدبػػفإبػػراهيـبػػفمصػػطفى.
كتدقيؽكتكثيؽ:يكسؼالصميمي،بيركت:المكتبةالعصرية.

المصػنكعػ(.هػ1398الهركمالقارم،عميبػف)سػمطاف(محمػد،أبػكالحسػفنػكرالػديفالمػبل.)
،بيركت:مؤسسةالرسالة.2.تحقيؽ:عبدالفتاحأبكغدة،ط.فيمعرفةالحديثالمكضكع

مجمػػعـ(.1994-هػػػ1414الهيثمػػي،أبػػكالحسػػفنػػكرالػػديفعمػػيبػػفأبػػيبكػػربػػفسػػميماف.)
.تحقيؽ:حساـالديفالقدسي،القاهرة:مكتبةالقدسي.الزكائدكمنبعالفكائد

التفسػػػيرهػػػػ(.1430لحسػػػفعمػػػيبػػػفأحمػػػدبػػػفمحمػػػدبػػػفعمػػػيالنيسػػػابكرم.)الكاحػػػدم،أبػػػكا
جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية.-،عمادةالبحثالعممي1.ط.البسيط

 ـ(1994-هػػػ1415الكاحػػدم،أبػػكالحسػػفعمػػيبػػفأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفعمػػيالنيسػػابكرم.)
المكجػػػكد،عمػػػيمحمػػػدمعػػػكض،أحمػػػد.تحقيػػػؽكتعميػػػؽ:عػػػادؿأحمػػػدعبػػػدالتفسػػػيرالكسػػػيط

محمدصيرة،أحمدعبدالغنيالجمؿ،عبدالرحمفعكيس،بيركت:دارالكتبالعممية.
.تحقيؽ:الكجيزهػ(.1415الكاحدم،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالنيسابكرم.)

 بيركت:دارالقمـ،الدارالشامية.-،دمشؽ1صفكافعدنافداككدم،ط.
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،الػدارالبيضػاء:1.ط.الصػكرةالشػعريةفػيالخطػابالببلغػيكالنقػدمـ(.1990كليمحمػد.)الػ
المركزالثقافيالعربي.

-هػػػػػ1417اليػػػػافعي،أبػػػػكمحمػػػػدعفيػػػػؼالػػػػديفعبػػػػداهللبػػػػفأسػػػػعدبػػػػفعمػػػػيبػػػػفسػػػػميماف.)
،1.ط.مػػػػرآةالجنػػػػافكعبػػػػرةاليقظػػػػاففػػػػيمعرفػػػػةمػػػػايعتبػػػػرمػػػػفحػػػػكادثالزمػػػػافـ(.1997

لبناف:دارالكتبالعممية.–يركتب
،بيػركت:1.تحقيػؽإحسػافعبػاس،ط.معجػـاألدبػاءـ(.1993-هػػ1414ياقكتالحمكم.)

دارالغرباإلسبلمي.
،دارالمسػػػيرة1.ط.مػػػدخؿإلػػػىالببلغػػػةالعربيػػػةـ(.2007-ق1427يكسػػػؼأبػػػكالعػػػدكس.)
لمنشركالتكزيع.




