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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
كالربلة كالدبلـ عمى أفرح العخب كأبمغ األمة سيجنا دمحم نبي اليجػ الحسج  
 كصحبو األخيار السشتجبيغ . الصاىخيغ كعمى آلو الصيبيغ 

ىىاىبطُد:أّم

كسيبقى معيشًا ثّخًا كمشيبًل عحبًا لمجراسات المغػية بكل أنػاعيا  فسا زاؿ القخآف الكخيعَ   
كاختراصاتيا التي لع تدبخ غػره , كلع تحط بسخافئو الستخامية األشخاؼ ليطيخ كاضحًا أّف 

مغ أبػاب اإلعجاز القخآني  اً ُيعج باب ا السّج اليائل لمقخآف الكخيع ىحا التشػع في الجراسات كىح
 الباىخ .

ىحا األثخ الكبيخ لمقخآف في الجراسات المغػية إلى أف ألجأ إلى نبعو الرافي  فعشيد كقج   
لتكػف دراستي في جدء مغ مكشػناتو كآياتو الباىخات كقج أعانشي عمى ىحا التػجو كساعجني 
عمى ىحا االختيار أساتحتي في قدع المغة العخبية في كمية التخبية الحيغ سخخكا جيػدىع 

 خيع كلغتشا العخبية . لخجمة القخآف الك

معصيات بشاء الجسمة فيو ,  ليحه الجراسة مغ زاكية صالحة خربة فكاف السثل القخآني مادة   
 ( .بشاء الجسمة في السثل القخآنيفجاء السػضػع بعشػاف : )

بشاء الجسمة في السثل تبحث في ) أف –بشاًء عمى ما تقّجـ  -ارتزت الباحثة لشفديا ك      
اقتخح عمّي أستاذؼ السذخؼ الجكتػر ك ( عمى كفق آليات التحميل الشحػؼ الػصفي القخآني

 مشاحيو عغ كأكذف غػره كأسبخ أبعاده كأضيخ السػضػع أستجمي )عقيل عكسػش( أف
ىحا السػضػع  أفّ  عشجؼكزاد األمخ رغبًة الكبيخ,  الذيء العشاية مغ كأكلييا كأتتبعيا السختمفة

,  صمشي بو كييجيشي إليوػ إلى كلِّ ما ي رخؼ ستجميو كأمّج باُت , فصفقخز القخآف الكخيع ي
كمسا شجعشي في الكتابة في ىحا السػضػع اني لع أجج دراسة أكاديسية مدتقمة تعشى بالسثل 

نية آمغ ىحه الداكية ؛ كىي )بشاء الجسمة( كبياف أنػاعيا كأجدائيا كاثخ ذلظ في الجاللة القخ 
 لمسثل .



 كلعل  , نحػيا السزسار لع يكغ بشاؤىا  لغػيا  كمعطع الجراسات التي سبقت في ىحا   
حديغ الرغيخ السػسػمة بػ)الرػرة ة األستاذ الستسخس الجكتػر دمحم اشيخىا دراسة العبلم

خخػ فكانت األمثاؿ القخآنية , أما الجراسة األالفشية في السثل القخآني( كىي دراسة ببلغية في 
كىي دراسة في استقراء  , لمجكتػر دمحم جابخ الفياض (األمثاؿ في القخآف الكخيع)بعشػاف 
كأنػاعيا مغ دكف تحجيج زاكية معخفية فييا لمشطخ . كقج اقتزت مشيجية البحث أف  , األمثاؿ

كثبلثة فرػؿ تدبقيغ مقجمة كتتمػىغ خاتسة بشتائج البحث كقائسة بخكافج , أقدسو عمى تسييج 
 ادر كالسخاجع . البحث مغ السر

الزػء عمى  تُ سمص( , الجسمة والسثل مقاربة في السفاىيػبعشػاف ) التسييجككاف   
 مرصمح . مرصمحي )الجسمة كالسثل(  مغ أجل الػقػؼ عمى داللة كلّ 

فكانت مجارًا لتقديسات تخاكيب السثل في القخآف الكخيع , أؼ : , كأما فرػؿ الخسالة    
غ مغ التخاكيب التي كرد عمييا السثل القخآني , كعمى ىحا اختّز كل فرل بتخكيب معي

فتشاكؿ ىحا  , (بشاء الجسمة اإلسسية في السثل القخآنيبعشػاف ) الفرل األّولاألساس كاف  
كثبلثيغ( مػضعًا كقج تشػعت صػر تخكيب  سية التي كردت في )سبعةالفرل الجسمة اإلس

شػع كالخبخ , فكاف ت, تخكيب فييا : السبتجأ ىحه الجسمة اإلسسية تبعًا لمشطخ إلى شخفي ال
لتقديع ىحه الجسل عمى خسدة أنساط , فجاءت أنساط بشاء  السبتجأ كأنػاع الخبخ معياريغ

التقجيع ك الجسمة السشدػخة , ك الجسمة عمى الشحػ اآلتي : )جسل االبتجاء )الجسل الشػاة( , 
لخبخ , فػرد السبتجأ في ىحه األنساط تعجد اك الححؼ )ححؼ السبتجأ أك الخبخ( , ك كالتأخيخ , 

باإلضافة  اً فبأؿ , كاسع مػصػؿ , كاسع إشارة , كالخبخ جاء معخ   اً عمع كأخخػ معخف مخة اسعُ 
 , كجسمة اسسية , كأخخػ فعمية , كشبو جسمة ( . 

بشاء الجسمة الفعمية في السثل فجاء بعشػاف ), عمى الجسمة الفعمية  الفرل الثانيكركد    
( كقج كردت في السثل القخآني في )اثشيغ كعذخيغ مػضعًا( كقج سمصت الزػء فييا القخآني

عمى التخاكيب التي كردت جسمتيا فعمية كىي:)الجسمة الفعمية التي فعميا فعل ماٍض , كالجسمة 
الفعمية التي فعميا فعل مزارع , كالجسمة الفعمية التي فعميا فعل أمخ , كالجسمة السبشية 

 ؿ , كعػارض بشاء الجسمة التي مشيا التقجيع كالتأخيخ , كجسمة الشجاء( . لمسجيػ 



( التي اعتسجتيا في بشاء الجسمة الذخطية  في السثل القخآني, فكاف في ) الفرل الثالثأما   
البحث جدءًا مدتقبًل عمى الخغع مغ اختبلؼ العمساء في كػنيا مدتقمة أك تابعة لمجسمة 

ىا مدتقمة ؛ ألّنو األقخب إلى الػاقع التخكيبي ليا كذلظ ألّف ت مع مغ عجّ الفعمية إاّل إّني ذىب
شخفييا ال يدتقيساف إاّل مع بعزيسا , فيي ليا كيانيا الخاص كحزػرىا الستسيد , كقج 

سغ متسسات السثل , فكاف درست الجسمة الذخشية حتى ما كاف مشيا عخضيًا أك ثانػيًا أك ض
الكبيخ لحلظ آليشا أاّل نغادرىا كحخصشا عمى ذكخىا كمغ ىشا جعمت  ىا الجسمي كالجالليليا بشاؤ 

لمجسمة الذخشية فربًل كامبًل , كقج قدست ىحا الفرل تبعًا لعسل األدكات إذ كردت في 
 )أربعة كعذخيغ( مػضعًا مشيا أدكات شخط جازمة كأخخػ غيخ جازمة . 

ػصل إلييا البحث, كبعج ىحه تزسشت أىع الشتائج التي ت بخاتسةثع تمػت ىحه الفرػؿ    
مسا استعشت بو مغ السرادر كالسخاجع التي  روافج البحثالشتائج أتسست الخسالة بإيخاد 

 اً . ككاف مشيجي في البحث مشيج ةكالحجيث ةتشػعت بيغ المغػية كالشحػية كالقخآنية كبيغ القجيس
       ًٓا تحميمي اً كصفي

لبحث ىي أّف جسمة السثل القخآني شػيمة كمكػنة مغ إّف أىع مذكمة كاجيتشي في إتساـ ىحا ا  
جسل متعجدة , فالشطخ إلييا مجتسعة يجعمشا أماـ جسل متعجدة يرعب ترشيفيا أك تػزيعيا 

ه , كلمخخكج مغ ىحه مة عمى حجة يزيع فكخة السثل كبشاءفي أبػاب نحػية كالشطخ إلى كل جس
كىي الجسمة السؤسدة لفكخة السثل , أما الجسل اإلشكالية ارتأيشا االعتساد عمى )الجسمة الشػاة( 

الستسسة ليا فقج نطخنا إلى بشائيا كلكغ لع تكغ ىي الفيرل في تقديع الجسل , فكانت رافجًا 
 لمجاللة كالسعشى أكثخ مغ كػنيا رافجًا لمبشاء . 

ًة ِمشّ  عميّ  , إذ قّيس لي مذخفًا فاَض  لي مغ أف أذكخ فزل هللا عمي   بلبجّ ف,  كبعجُ    
فيحا العسل ما كاف ليكتسل لػال الخعاية الكخيسة مغ أستاذؼ السذخؼ )الجكتػر عقيل  كإحداناً 

عكسػش( الحؼ مّج لي يج العػف الكخيسة كالسداعجة الدخية التي تجمت فييا إندانيتو كأبػتو 
 بأجسل صػرىا , فا أدعػ أف يستعو بالرحة كالدعادة . 

بالثشاء عمى فابتجأ ,  ُكلِّ ذؼ حٍق حق ُو كاالعتخاؼ بالفزل ألىموكأخيخًا ال بّج مغ إعصاء     
؛ لسا أفادكني بو مغ  أساتيحؼ في قدع المغة العخبية الحيغ تتمسحُت ليع في الدشة التحزيخية

 , , كأخّز مشيع بالحكخ األستاذ الجكتػر جػاد كاضع عشاددائسًا كفقيع هللا  عمِسيع الجعّ 



كالجكتػر عسار  ,سعاد كخيجؼ  ةالجكتػر  ةكاألستاذ,  حاتع الدامميكاألستاذ الجكتػر لصيف 
اسأؿ هللا أف يسّج في  ., كاألستاذ خالج عبج فداع  كالجكتػر ميجؼ حارث الغانسينعسة , 

كأتقجـ بجديل الذكخ كاالمتشاف  . أعسارىع كيػفقيع لسا فيو الخيخ كالربلح في الجنيا كاآلخخة
,  , أك مذػرة , أك كتاب اعجة في إنجاز ىحا البحث بخأؼأك مد اً لكل مغ أبجػ لي عػن

  .    راجية مغ هللا أف يػفق الجسيع لسا يحب كيخضى إّنو سسيع عميع

لي فائدة حاـز لسا أبجتو  يجةكالذكخ مػصػؿ لسكتبة قدع المغة العخبية كأميشة السكتبة الد   
                                                             . مجة البحث  مغ مداعجة

ّف ىحه الجراسة ما ىي إاّل محاكلة عمسية أخمرت فييا كّل اإلخبلص كاستشفحت ما في إ  
كسعي ألجل إكساؿ ىحا العسل فإف تحقق ما أريج فيػ فزل مغ هللا ال أقػػ عمى شكخه , 

  ى هللا تػكمت ... إّنو نعع السػلى كنعع الشريخ . كإف كانت الثانية فحدبي أنشي حاكلت كعم

    

 

 

ىالباحثظىىىىىىىىىىىىىىىىى
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

الً : هفهىم اجلولح تني الٌحىيني القدهاء واحملدحني :    
 
 أو
ة يّ كالسحجثيغ ؛ لكػنيا أكبخ كحجة نحػ زالت الجسمة الذغل الذاغل لمجارسيغ القجماء ما    

 يشتيي إلييا الكبلـ السبشي بشاًء نحػيًا , كالسفيج دالليًا إفادة يحدغ الدكػت عمييا . 
كالجسمة )ُفعَمة( مذتقة مغ الجحر الثبلثي )ج , ـ , ؿ( , كتجؿ في األصل عمى إجساؿ    

دكف تفريل . كقج كرد ىحا السعشى عشج الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ  مغ الذيء أؼ جسعو
 .  (ٔ)ق( , كمغ نقل عشو مغ أصحاب السعجسات المغػية٘ٚٔ)ت
كالُجسُمة كاحجة الُجسل , كالُجسَمُة : ق( : ))ٔٔٚاف العخب البغ مشطػر )تكجاء في لد   

جساعة الذيء , كأجسل الذيء : جسعو عغ تفخقة , كُأْجَسل لو الحداب كحلظ , كالُجسَمة : 
جساعة كل شيء بكسالو مغ الحداب كغيخه , يقاؿ : أجسمت لو الحداب كالكبلـ قاؿ تعالى : 

لَ  َلْؽَل ﴿  .  (ٖ), كقج أجسمت الحداب إذا رددتو إلى الُجسمة(( (ٕ)﴾َواِحَجة   ُجْسَمة   اْلُقْخآنُ  َعَمْيوِ  ُندِّ
ق( : ))الجسل مغ اإلبل بسشدلة الخجل يختز بالحكخ قالػا كال ٓٚٚكقاؿ الفيػمي )ت   

يدسى بحلظ إاّل إذا بدؿ كجسعو )ِجساؿ( ك)أْجساؿ( ... كَتَجس ل , َتَجسُّبًل , بسعشى َتدّيغ 
كتحّدغ إذا اجتمب البياء كاإلضاءة ك)أجسمت( الذيء إجسااًل جسعتو مغ غيخ تفريل 

( بزع الجيع عطيع الخمق كقيل شػيل رَ الصمب  ك)أْجَسْمت( في فقت كرجٌل )ُجساليُّ
 .    (ٗ)الجدع((

كقج كرد لفع )الجسمة( مفخدًا كجسعًا , أؼ )الجسمة( ك)الجسل( في كتاب سيبػيو )ت    
. ككاف سيبػيو يخيج بمفع )الجسمة( ك)الجسل( السعشى المغػؼ ال االصصبلح  (٘)ق(ٓٛٔ

 . (ٙ)ح الكبلـ لمجاللة عمى الجسمة بسفيػميا الحاليالشحػؼ ككاف يدتعسل مرصم

                                                 
, كالتيحيب , األزىخؼ :  ٕٙٙٔ/ٗ, كالرحاح : , الجػىخؼ :  ٖٗٔ- ٔٗٔ/ُٙيشطخ : العيغ , الفخاىيجؼ : )جسل(:  ((ٔ

 .  ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٔ, كأساس الببلغة , الدمخذخؼ :  ٛٓٔ/ٔٔ
 .  ٕٖالفخقاف : سػرة  ((ٕ
 .  ٙٛٙ-٘ٛٙ/ٕلداف العخب : )جسل( :  ((ٖ
 .  ٓٔٔ/ٔالسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ , أحسج الفيػمي )جسل( :  ((ٗ
 .   ٕٔ/ٗ, ك ٕٓ/ٗ, ك ٜٔٔ/ٖ,  ٕٛٓ/ٖ, ك ٕٚٔ/ٔ, ك ٕٖ/ُٔيشطخ : الكتاب :  ((٘
ة عشج سيبػيو , حدغ عبج الغشي , كمفيـػ الجسم ُٚٔيشطخ : مجخل إلى دراسة الجسمة العخبية , د. محسػد نحمة :  ((ٙ

 .  ٜ-ٛ/ٕ, مفيـػ الكبلـ كالجسمة كالتخكيب , د. جسعة الفخجاني : ٕٙاألسجؼ : 



كالفخاء أّكؿ مغ ابتكخ مرصمح الجسمة إذ قاؿ : ))كلػ قمت : سػاء عميكع صستكع      
. كقاؿ في مػضع آخخ : ))كتقػؿ : قج تبّيغ لي  (ٚ)((كدعاؤكع تبّيغ الّخفع الحؼ في الجسمة

    (ٛ)((عشى ؛  كأنظ قمت : تبّيغ لي ذاؾأقاـ زيج أـ عسخك , فتكػف الجسمة مخفػعة في الس
ق( , قاؿ : ))كإّنسا ٕ٘ٛضيخ لفع الجسمة لمجاللة عمى تخكيب الكبلـ كائتبلفو عشج السبخد )ت

كاف الفاعل رفعًا ألّنو ىػ كالفعل جسمة يحدغ الدكػت عمييا , كتجب بيا الفائجة لمسخاشب 
قاـ زيج , فيػ بسشدلة قػلظ : القائع  فالفاعل كالفعل بسشدلة االبتجاء , كالخبخ إذا قمت :

 .       (ٓٔ)زيج(( (ٜ)زيج((
ق( في قػلو : ))كالجسل السفيجة عمى ضخبيغ : إما فعل ٖٙٔككحلظ عشج ابغ الدخاج )ت   

كفاعل , كإما مبتجأ كخبخ ؛ أما الجسمة التي ىي مخكبة مغ فعل كفاعل , فشحػ : زيج ضخبتو 
, كعسخك لقيت أخاه , كبكخ قاـ أبػه , كأما الجسمة التي ىي مخكبة مغ مبتجأ كخبخ , فقػلظ : 

 .  (ٔٔ)مشصمق(( زيج أبػه
االستقبلؿ , قاؿ : ))كأما الجسمة فيي كل ك ق( لمجسمة اإلفادة ٕٜٖكاشتخط ابغ جشي )ت 

 .  (ٕٔ)كبلـ مفيج مدتقل بشفدو((
ق( , كالفاكيي ٖٗٙق( , كابغ يعير )تٔٚٗ)ت كلع يختمف السعشى عشج الجخجانيّ   

 .  (ٗٔ)ق( ٜٗٓٔ)ت , كالكفػؼّ  (ٖٔ)ق(ٕٜٚ)ت
 خكيب كاإلفادة مغ أىع الجالئل التي تجؿ عمى ما يػصف بالجسمة . ّف التمغ ىشا نمحع أ   

كلع يختمف مفيـػ الجسمة عشج السحجثيغ , إذ جعمػا اإلسشاد مغ أىع مقجماتيا ككحلظ     
 .  (٘ٔ)اإلفادة كحدغ الدكػت , ككانت آراؤىع ىي صجػ لسا قالو الشحػيػف القجماء

                                                 
 .  ٜ٘ٔ/ٕ:  فخاء, ال معاني القخآف  ((ٚ
 .  ٖٖٖ/ٕ: رجر نفدوالس ((ٛ
 .  ٙٗٔ/ٔالسقتزب , السبخد :  ((ٜ

 .  ٙٗٔ/ٔالسقتزب , السبخد :  ((ٓٔ
 .  ٗٙ/ٔاألصػؿ في الشحػ , ابغ الدخاج :  ((ٔٔ
 .  ٖٓالمسع في العخبية , ابغ جشي :  ((ٕٔ
, كشخح الحجكد في الشحػ ,  ٖٚ-ٕٚ/ٔ, كشخح السفرل , ابغ يعير :  ٗ( ُيشطخ : الجسل , عبج القاىخ الجخجاني : (ٖٔ

 .  ٗٙالفاكيي : 
 .  ٖٔٗبػ البقاء الكفػؼ : ُيشطخ : الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية , أ ((ٗٔ
,  ٖٕ, كالشحػ العخبي نقج كتػجيو , ميجؼ السخدكمي :  ٕٚٚ-ُٕٙٚيشطخ : مغ أسخار العخبية , إبخاىيع أنيذ :  ((٘ٔ

 .  ٚكجيػد الجارسيغ السحجثيغ في دراسة الجسمة العخبية , دمحم يديج سالع : 



لجسمة فقج تشاكلتو دراسات كال أريج أف أشيل كأكخر ما قالو اآلخخكف في مفيػـ ا     
 .(ٙٔ)كثيخة

 
  

 الفزق تني اجلولح والكالم :  -1
لقج عّبخ بعس الشحاة األكائل عغ مرصمح الجسمة بسرصمح الكبلـ , كبعزيع فّخؽ بيغ   

ف كالشحاة القجماء في ػ ًا , كبحلظ انقدع المغػيّ كخرػص اً السرصمحيغ كجعل بيشيسا عسػم
نطختيع لمجسمة كالكبلـ إلى اتجاىيغ , األّكؿ : قاؿ بالتخادؼ بيغ الجسمة كالكبلـ , كالثاني : 

 .  (ٚٔ)فخؽ بيشيسا
لكبلـ , كلع يفخقػا بيشيسا , بل كمغ القجماء الحيغ ذىبػا إلى التخادؼ بيغ الجسمة كا    
))أما الكبلـ فكل لفع مدتقل بشفدو مفيج كىسا كجييغ لذيء كاحج ابغ جشي , إذ قاؿ : عج  

 .  (ٛٔ)لسعشاه كىػ الحؼ يدسيو الشحػيػف الجسل نحػ : زيج أخػؾ , كقاـ دمحم((
ق( فجعميسا شيئًا كاحجًا كلع يفخؽ بيشيسا قائبًل : ))الكبلـ ٖٛ٘كقج تابعو الدمخذخؼ )ت   

يتأتى إال  في اسسيغ , كقػلظ سشجت إحجاىسا إلى األخخػ , كذلظ ال مغ كمستيغ أُ  ىػ السخكبُ 
"  بكخٌ  كانصمقَ  زيجٌ  بَ خَ ظ " ؛ أك في فعل كاسع , نحػ قػلظ : "َض أخػؾ , كبذخ صاحبُ  :" زيجٌ 

 . ( ٕٓ), ككحلظ فعل عبج القاىخ الجخجاني (ٜٔ)كيدسى الجسمة ((
الجكتػر  كقج تابَع القجماَء جسمٌة مغ السحجثيغ , إذ لع يفخقػا بيغ الجسمة كالكبلـ كمغ ىؤالء   

 . ( ٕٕ). ككحلظ األستاذ عباس حدغ (ٕٔ)إبخاىيع أنيذ , فقج جعميسا بسشدلة الذيء الػاحج
أما االتجاه الثاني فقج فخؽ بيغ مرصمحي الجسمة كالكبلـ , كجعل بيشيسا عسػمًا    

ق( الحؼ ٙٛٙكخرػصًا , كيسثل ىحا االتجاه في الشحػ القجيع رضي الجيغ االستخاباذؼ )ت
                                                 

.  جيػد  ٖٛٔحػؼ كالتصبيق المغػؼ , د. أحسج خميل عسايخة : لسديج مغ التفريل : ُيشطخ : السدافة بيغ التشطيخ الش ((ٙٔ
 كما بعجىا .  ٚالجارسيغ السحجثيغ في دراسة الجسمة العخبية , دمحم يديج سالع : ص 

 .  ُٛيشطخ : جيػد الجارسيغ السحجثيغ في دراسة الجسمة العخبية , دمحم يديج سالع :  ((ٚٔ
 .  ٚٔ/ٔالخرائز :  ((ٛٔ
  ٓٚ/ٔشخح السفرل : ((ٜٔ
 .  ُٓٗيشطخ : الجسل :  ((ٕٓ
 .  ٕٚٚ-ُٕٙٚيشطخ : مغ أسخار المغة :  ((ٕٔ
 .  ٘ٔ/ُٔيشطخ : الشحػ الػافي , عباس حدغ :  ((ٕٕ



ّف الجسمة ))كالفخؽ بيغ الجسمة كالكبلـ : أ مغ فّرل فيسا ذىب إليو , إذ قاؿ : كاف مغ أكثخ
ما تزسغ اإلسشاد األصمي سػاء أكانت مقرػدة لحاتيا أك ال , كالجسمة التي ىي خبخ 
السبتجأ , كسائخ ما ذكخ مغ الجسل , فيخخج السرجر كاسسا الفاعل , كالسفعػؿ , كالرفة 

سشجت إليو , كالكبلـ ما تزسغ اإلسشاد األصمي ككاف مقرػدًا السذبية , كالطخؼ مع ما أُ 
 .  (ٖٕ)لحاتو , فكل كبلـ جسمة كال يشعكذ((

ق( عسا قاؿ بو الخضي , فيػ اآلخخ قاؿ بعجـ التخادؼ بيغ ٔٙٚكلع يبتعج ابغ ىذاـ )ت   
دّؿ عمى  الجسمة كالكبلـ , إذ قاؿ : ))الكبلـ ىػ القػؿ السفيج بالقرج . كالسخاد بالسفيج : ما

معشى يحدغ الدكػت عميو كالجسمة عبارة عغ الفعل كفاعمو كػػ)قاـ زيج( , كالسبتجأ كخبخه 
( , كأقائع الديجاف, كما كاف زيج  كػػ)زيج قائع( كما كاف بسشدلة أحجىسا نحػ : ُضخب المزُّ

 .  (ٕٗ)قائسًا , كضششتو قائسًا((
 .   (ٕ٘)كقج ماؿ إلى ذلظ غيخ كاحج مغ الشحػييغ   

كمغ السحجثيغ مغ فخؽ بيشيسا , كلع يقل بالتخادؼ بيغ الجسمة كالكبلـ كمغ ىؤالء عبج     
 .    (ٕٙ)الدبلـ ىاركف 

كذىب بخجذتخاسخ إلى أّف أكثخ الكبلـ جسل إاّل أّنو يػجج نػع مشيا يذبو الجسل كلكشيا    
 .  (ٕٚ)ليدت جسبًل فقج أشمق عميو أشباه الجسل

ؿ بعجـ التخادؼ بيغ الجسمة كالكبلـ ىػ األرجح كاألقػػ مغ ّف القػ كيتزح مسا سبق أ   
القػؿ بتخادفيسا , إذ ليذ كل جسمة تحسل معشى يحدغ الدكػت عميو , فثسة جسمة مكتسمة 

 البشاء الشحػؼ كجسمة الخبخ كلكشيا جدء مغ الكبلـ الحؼ ىػ أعع كأشسل . 
 هعايري تقسين اجلولح :  -2

تعجدت أنػاع الجسل عشج العمساء , كىحا التعجد مرجره الشطخ إلى صجر الجسمة , أك    
الشطخ إلى السدشج تقّجـ أك تأخخ , فقج ذىب ابغ ىذاـ إلى االعتساد عمى صجر الجسمة في 

                                                 
 .  ٛٔ/ٔشخح الخضي عمى الكافية :  ((ٖٕ
 .  ٚ/٘مغشي المبيب عغ كتب األعاريب , ابغ ىذاـ :  ((ٕٗ
 .  ٕٙ, كشخح كتاب الحجكد في الشحػ , الفاكيي :  ٗٙٔ, ابغ قاسع :  ُيشطخ : شخح كتاب الحجكد , اآلبجؼ ((ٕ٘
 .  ُٕ٘يشطخ : األساليب اإلنذائية في الشحػ , عبج الدبلـ ىاركف :  ((ٕٙ
 .  ُٕ٘ٔيشطخ : التصػر الشحػؼ لمغة العخبية , بخجذتخاسخ , تخجسة : رمزاف عبج التػاب :  ((ٕٚ



, في حيغ ذىب جسمة مغ  (ٜٕ)ق(ٜٔٔ, كتابعو في ذلظ الديػشي )ت (ٕٛ)تحجيج نػعيا
, ))فتكػف الجسمة فعمية إذا  (ٖٓ)شج في الجسمة ىػ الحؼ يحجدىاالسحجثيغ إلى كػف نػع السد

كاف السدشج فييا فعبًل سػاء تقجـ عمى السدشج إليو أـ تأخخ , كتكػف إسسية إذا كاف السدشج 
 .  (ٖٔ)فييا اسسًا((

 هىقف الٌحىيني هي أًىاع اجلول :  -3
 اختمف الشحػيػف في تقديسيع ألنػاع الجسل كيسكغ إيجاز ذلظ عمى الشحػ اآلتي :   
 أّول  : تقديػ الجسمة إلى اسسية وفعمية :   

فقج تحجث سيبػيو عغ الجسمة تحت باب السدشج كالسدشج إليو قائبًل : ))كىسا مسا ال َيْغشي    
ذلظ االسع السبتجأ كالسبشي عميو كىػ  كاحج مشيسا عغ اآلخخ, كال يجج الستكمع مشو بجًا . فسغ

قػلظ عبج هللا أخػؾ , كىحا أخػؾ كمثل ذلظ : يحىب عبج هللا , فبل بّج لمفعل مغ االسع كسا 
 . (ٕٖ)لع يكغ لبلسع األّكؿ بجٌّ مغ اآلخخ في االبتجاء((

فسا ذكخه سيبػيو في السثاليغ : )عبج هللا أخػؾ , كيحىب عبج هللا( نججه قج قدع الجسمة    
ا كتابعو في ذلظ السبخد , فيػ لع يتحجث أيزًا عغ سإلى اسسية كفعمية مغ غيخ أف يدسيي

أنػاع الجسمة كتقديساتيا بذكل صخيح كلكشو ذكخ ذلظ ضسشًا مغ خبلؿ األمثمة التي ذكخىا 
. كمغ الشحاة القجماء الحيغ تعخضػا ألنػاع الجسمة  ٖٖ))لسدشج كالسدشج إليو((في ))باب ا

كتقديساتيا ابغ الدخاج , إذ قاؿ في حجيثو عغ الخبخ الجسمة : ))كالجسل السفيجة عمى 
ضخبيغ إما فعل كفاعل كإما مبتجأ كخبخ , كأما التي ىي مخكبة مغ فعل كفاعل فشحػ : زيج 

كبكخ قاـ أبػه , كأما الجسمة التي ىي مخكبة مغ مبتجأ كخبخ  ضخبتو , كعسخ لقيت أخاه ,

                                                 
 .  ٗٔ-ٖٔ/ُ٘يشطخ : مغشي المبيب :  ((ٕٛ
 .  ٓ٘/ُٔيشطخ : ىسع اليػامع :  ((ٜٕ
د. فاضل الدامخائي , كالجسمة العخبية تأليفيا كأقداميا :  ُٖٛيشطخ : بشاء الجسمة العخبية , دمحم حساسة عبج المصيف :  ((ٖٓ

  ٖ٘-ٖٗ, كالجسمة الفعمية , عمي أبػ السكاـر :  ٛ٘ٔ
 .  ٖ٘الجسمة الفعمية , عمي أبػ السكاـر :  ((ٖٔ
 .  ٖٕ/ٔالكتاب :  ((ٕٖ
 .  ٕٙٔ/ٗالسقتزب :  ((ٖٖ



. ككاف تقديع ابغ جشي لمجسمة عمى ضخبيغ أيزًا , إذ يقػؿ  (ٖٗ)فقػلظ : زيج أبػه مشصمق((
, كاعتخض ابغ يعير  (ٖ٘): ))كالجسمة مخكبة مغ مبتجأ كخبخ كجسمة مخكبة مغ فعل كفاعل((

,  فعميةٌ )) كالجسمة عمى أربعة اضخب : ضخب : عمى تقديع الدمخذخؼ لمجسمة عمى أربعة أ
تعصو  كاسسية , كشخشية , كضخفية , كذلظ زيٌج ذىب أخػه , كعسٌخك أبػه مشصمٌق , كبكٌخ إفْ 

أبي عمي , كىي قدسة لفطية , كىي  . قائبًل : ))ىحه قدسةُ  (36)((يذكخؾ , كخالٌج في الجار
, كقج تابعيع في ىحا التقديع الثشائي لمجسمة العخبية  (ٖٚ)((كاسسيةٌ  في الحقيقة ضخباف : فعميةٌ 

ق( فقج قاؿ : ))كأما الجسل فتقدع قدسيغ اسسية ٜٙٙجسمة مغ الشحاة مشيع ابغ عرفػر )ت
كفعمية , فاالسسية ىي جسمة السبتجأ كالخبخ , أك ما أصمو السبتجأ كالخبخ بذخط أف يكػف 

 .  (ٖٛ)ا الفعل((الشاسخ لبلبتجاء الحخؼ كالفعمية ىي التي صجرى
في شخحو عمى ألفية ابغ مالظ قائبًل : ))البّج لمكبلـ  ق(ٙٛٙ)ت كإليو ذىب ابغ الشاضع   

مغ شخفيغ : مدشج كمدشج إليو كال يكػناف إاّل في اسسيغ نحػ : زيج قائع , أك اسسًا كفعبًل 
خاشب نحػ : قاـ زيج , كمشو )استقع( فإّنو مخكب مغ فعل أمخ, كفاعل : كىػ ضسيخ الس

 .  (ٜٖ)تقجيخه : استقع أنت((
كلع يختمف الخضي مع الشحػييغ في تقديسو الجسمة , إذ قاؿ : ))الكبلـ ما تزسغ كمستيغ    

الكبلـ يكػناف ممفػضيغ  ي اسسيغ أك في فعل كاسع ... كجدئاباإلسشاد كال يتأتى ذلظ إاّل ف
أزيج قائع ؟ أك أقاـ زيج ؟ أك كديج قائع , كقاـ زيج , كمقجريغ كػػ)نعع( في جػاب مغ قاؿ : 

قاـ , أك الفاعل كسا في زيج قاـ ,  اً أحجىسا مقجرًا دكف اآلخخ كىػ أما الفعل كسا في : إّف زيج

                                                 
 .  ٗٙ/ٔاألصػؿ :  ((ٖٗ
 .  ٕٙالمسع :  ((ٖ٘

 .  ٜٕٕ/ٔالسفرل : شخح  ٖٙ))
 .  ٜٕٕ/ٔ: السرجر نفدو  ((ٖٚ
 .  ٕٖ٘/ٔشخح جسل الدجاجي , ابغ عرفػر :  ((ٖٛ
 .  ٘شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ :  ((ٜٖ



, كالتقجيخ : فأمخؼ صبخ  (ٓٗ)﴾َفَرْبٌخ َجِسْيل﴿أك السبتجأ أك الخبخ كسا في قػلو تعالى : 
 .  (ٔٗ)جسيل أك فربخ جسيل أمخؼ((

كقج تابعيع في ىحا التقديع الثشائي لمجسمة العخبية جسمة مغ الشحاة كالجارسيغ    
 . (ٕٗ)السحجثيغ

 اسسية , وفعمية , وظخفية : : ثانيا  : تقديػ الجسمة إلى    

, كالديػشي , إذ قاؿ : ))كتشقدع الجسمة إلى  (ٖٗ)ذىب إلى ىحا التقديع كل مغ ابغ ىذاـ  
. كقج قدع فخخ الجيغ قباكة الجسمة إلى ثبلثة أقداـ لكشو كاف قج  (ٗٗ)إسسية كفعمية كضخفية((

 . ( ٘ٗ)استبعج الجسمة الطخفية ككضع مكانيا الجسمة الذخشية

كعمى رأس ىحا الفخيق الذيخ أبػ وشخطية : , وفعمية , ثالثا  : تقديػ الجسمة إلى إسسية   
 .  (ٚٗ), كالدمخذخؼ  (ٙٗ)ق(ٖٚٚعمي الفارسي )ت

نقػؿ بعج ىحا العخض لتقديسات الشحاة لمجسمة العخبية إلى أّنيا )اسسية كفعمية  كبإمكانشا أف  
كشخشية( أما الجسمة الطخفية فيي تجخل ضسغ الجسمة اإلسسية كالفعمية تبعًا لمتقجيخ إذا كاف 
السقجر اسسًا فالجسمة اسسية كإذا كاف فعبًل فالجسمة فعمية , كأما الجسمة الذخشية فميا بشيتيا 

                                                 
 .  ٛٔيػسف :  ((ٓٗ
 .  ٙٔ/ٔشخح الخضي عمى الكافية :  ((ٔٗ
, كبشاء  ٕٜٔ-ٜٔٔ, كالمغة العخبية معشاىا كمبشاىا :  ٜ( ُيشطخ : الجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ , أميخة عمي تػفيق : (ٕٗ

, كالجسمة السحتسمة لبلسسية  ٚٚ, كالجسمة في الجراسات المغػية , نعيسة سعجية :  ٖٚالجسمة العخبية , دمحم حساسة : 
 .  ٖٔ, كالجسمة العخبية تأليفيا كأقداميا :  ٘ٔ/ٔ, كمعاني الشحػ , فاضل الدامخائي :  ٕٔلفعمية , دمحم رزؽ شعيخ : كا

 . تح ) الخصيب ( ٗٔ-ٖٔ/ُ٘يشطخ : مغشي المبيب :  ((ٖٗ
 .  ٜ٘, كُيشطخ : السصالع الدعيجة في شخح الفخيجة :  ٔ٘-ٓ٘/ٔىسع اليػامع :   ((ٗٗ
 .  ٕٓ-ُٜٔيشطخ : إعخاب الجسل كأشباه الجسل , فخخ الجيغ قباكة :  ((٘ٗ
 .  ُٜيشطخ : اإليزاح العزجؼ , أبػ عمي الفارسي :  ((ٙٗ
 .  ٜٕٕ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٚٗ



ة فيي تختمف كثيخًا عغ الجسمة الفعمية ؛ لكػنيا مخكبة مغ جسمتيغ تدبقيسا أداة شخط الخاص
 جازمة أك غيخ جازمة .  

 

 : وخظائظه  هفهىم ادلخل ووظيفته  -

  هفهىم ادلخل ووظيفته  -1

كرد لفع السثل في معجسات المغة لمتعبيخ عغ معاف مختمفة مشيا السثػؿ أماـ اآلخخ , قاؿ   
, أؼ شُخز بيغ يجيو أك كقف  (ٛٗ)ق( : ))َمُثل بيغ يجيو إذا انترب((ٕٚٔاألصسعي )ت

 بيغ يجيو أك حزخ بيغ يجيو . 

كالسثل مأخػذ مغ السثاؿ أؼ الذبو جاء في التيحيب : ))يقاؿ : َمَثُل فبلف : السثُل مأخػذ    
, كقاؿ في مػضع آخخ : ))امتثمت مثاؿ فبلف  (ٜٗ)مغ السثاؿ كالححك كالرفة تحمية كنعت((

  . (ٓ٘), أؼ : احتحيت ححكه كسمكت شخيقتو((

كبسعشى  (ٕ٘). كقيل ىػ بسعشى الشطيخ (ٔ٘)كمغ أبخز معاني السثل )الذبو كالتسثيل(
 . (ٖ٘)الرفة

      

                                                 
 .  ٘/ٔ, كُيشطخ : مجسع األمثاؿ , السيجاني :  ٖٔاألضجاد , األصسعي :  ((ٛٗ
 .  ٜٙ/٘ٔتيحيب المغة )مثل( :  ((ٜٗ
 .  ٕٔٙ/ٔٔ, كُيشطخ : لداف العخب )مثل( :  ٜٜ/٘ٔتيحيب المغة )مثل( :  ((ٓ٘
, كزىخ األكع في األمثاؿ  ٜ٘/٘ٔ, كتيحيب المغة : )مثل( :  ٜٕٙ/ُ٘يشطخ : مقاييذ المغة , ابغ فارس )مثل( :  ((ٔ٘

 .   ٓٔٙ/ٔٔ, كلداف العخب )مثل(  ٜٔ/ٔي سالحكع , الحدغ اليػ ك 
 . ٕٓٛ/ٔؼ القيخكاني خ رمحاسغ الذعخ كآدابو كنقجه , الح , كالعسجة في ٜٕٙ/٘مثل( : )ُيشطخ : مقاييذ المغة ٕ٘) )

, كزىخ األكع في األمثاؿ كالحكع  ٔٔٙ/ٔٔ, كلداف العخب )مثل( :  ٜ٘/ُ٘ٔيشطخ : تيحيب المغة : )مثل( :  ((ٖ٘
ٔ/ٜٔ-ٕٓ  . 



ق( : ))األمثاؿ حكسة العخب في الجاىمية كاالسبلـ ٕٕٗأّما اصصبلحًا , فقاؿ ابغ سبلـ )ت 
كبيا كانت تعارض كبلميا فتبمغ بيا ما حاكلت مغ حاجتيا في السشصق بكشاية غيخ ترخيح 

 .(ٗ٘)كإصابة السعشى , كحدغ التذبيو((فيجتسع ليا بحلظ ثبلث ِجبلؿ : إيجاز المفع , 

ق( السثل قائبًل : ))نسػذجات الحكسة لسا غاب عغ ٕٖٓكعخؼ الحكيع التخمحؼ )ت   
 .  (٘٘)األسساع كاألبرار , لتيجؼ الشفػس بسا أدركت عيانًا((

ق( فقج نّز عمى أّف السثل : ))ىػ القػؿ الدائخ الحؼ قيل في ٜٖٙكأما األصبياني )ت
حادث معيغ كفي قرة كلكّشو جخػ عمى ألدشة الشاس كصار يصمق عمى أّية حالة تذبو ذلظ 

 .(ٙ٘)((الحادث الحؼ قيل فيو 

ابية قاؿ األصفياني : ))عبارة عغ قػؿ في شيء يذبو قػاًل في شيء آخخ بيشيسا مذ     
ليبيغ أحجىسا اآلخخ كيرػره نحػ قػليع: )الريف ضيعت المبغ( فإّف ىحا القػؿ يذبو قػلظ 

 .  (ٚ٘): أىسمت كقت اإلمكاف أمخؾ , كعمى ىحا الػجو ما ضخب هللا تعالى مغ األمثاؿ((

كما يعشيشا ىشا ىػ السثل القخآني ال السثل العخبي , يختمف السثل القخآني عغ السثل العخبي    
ػ))السثل القخآني ُيعشى بتذبيو شيء بآخخ , كىػ يختمف عغ السثل في االستعساؿ فػ

االصصبلحي الحؼ ىػ القػؿ السذيػر كالعبارة السخسمة التي تحسل معشى كعبخة كتذيخ إلى 
 . (ٛ٘)قرة كحادثة((

كقج مّيد الجكتػر دمحم حديغ عمي الرغيخ السثل القخآني مغ السثل العخبي , قائبًل  :      
))السثل القخآني ىػ أداة تعبيخية خاصة تختمف في بشائيا عشو كتفتخؽ في ميستيا عغ ميستو 
, فيي دليل إلى حقائق مجيػلة , ككذف لدجبلت مصػية , كىحا الجليل كذلظ الكذف يغمب 

                                                 
 .  ٖٗ:  أبػ عبيجة القاسع بغ ّسبلـ ,كتاب األمثاؿ  ((ٗ٘
 .  ٘األمثاؿ مغ الكتاب كالدشة , الحكيع التخمحؼ :  ((٘٘
 .  ٓٔ: األصبياني , مقجمة كتاب االمثاؿ في الحجيث الشبػؼ  ((ٙ٘
 .  ٕٙٗالسفخدات في غخيب القخآف , األصفياني :  ((ٚ٘
 .  ٜاألمثاؿ الكامشة في القخآف الكخيع , الحديغ بغ الفزل :  ((ٛ٘



عمييا السيل إلى كضع الذيء في محمو السشاسب ككضع الذيء في محمو السشاسب يدتجعي 
 .  (ٜ٘)جاز كيقتزي السداكاة في أغمب الشرػص((ياإلاالششاب كسا يدتجعي 

فاألمثاؿ القخآنية تختمف جسمة كتفريبًل عغ األمثاؿ العخبية في بشيتيا كما تشقمو مغ    
حػادث , فيي أمثاؿ مبتكخة ليذ ليا سابق تقاس عميو , أك مثيل تسثل بو إنسا أندلت عمى 

 .  (ٓٙ)ىحه الذاكمة سػاء أشالت أـ قرخت
ضيفة السثل , فيي االعتبار كاالتعاظ , جاء في التيحيب : ))كمعشى قػلو : مثبًل , أما ك    

 .  (ٔٙ)أؼ عبخة يعتبخ بيا الستأخخكف((
ا َفَجَعْمَشاُىػْ ﴿كمشو قػلو تعالى :     . أؼ جعمشا الستقجميغ مشيع  (ٕٙ)﴾ِلآلِخِخيؼَ  َوَمَثال َسَمف 

 مغ سمػكيع .  كحجة يقتجؼ بيع اآلخخكف كيعتبخكف  عبخة
كقج بّيغ الذيخازؼ اليجؼ مغ األمثاؿ في آيات الحكخ الحكيع كسا في قػلو تعالى:    
كعمى ىحا فالتحكيخ ىػ مغ أىجاؼ األمثاؿ  (ٖٙ)﴾َيَتَحّكُخونَ  َلَعّمُيػْ  ِلمّشاسِ  اأْلَْمَثالَ  َللّاُ  َوَيْزِخبُ ﴿

, فالتفكخ ىػ (ٗٙ)﴾َيَتَفّكُخونَ  َلَعّمُيػْ  ِلمّشاسِ  َنْزِخُبَيا اأْلَْمَثالُ  َوِتْمغَ ﴿, كأيزًا قػلو تعالى : 
 َوَما ِلمّشاسِ  َنْزِخُبَيا اأْلَْمَثالُ  َوِتْمغَ ﴿أيزًا ىجؼ مغ أىجاؼ األمثاؿ , كمشيا قػلو تعالى : 

.  (ٙٙ), الحؼ يذيخ إلى تعقل العمساء ىػ ىجؼ مغ أىجاؼ األمثاؿ (٘ٙ)﴾اْلَعاِلُسؽنَ  ِإلّ  َيْعِقُمَيا
َحا ِفي ِلمّشاسِ  َصّخْفَشا َوَلَقجْ ﴿كغيخىا مغ أىجاؼ األمثاؿ نججىا في قػلو تعالى:   ِمؼ اْلُقْخآنِ  ىََٰ

َحا ِفي َصّخْفَشا َوَلَقجْ ﴿, كقػلو :  (ٚٙ)﴾ُكُفؽر ا ِإلّ  الّشاسِ  َأْكَثخُ  َفَأَبىَٰ  َمَثل   ُكلِّ   ِمؼ ِلمّشاسِ  اْلُقْخآنِ  ىََٰ
نَدانُ  َوَكانَ  َمَثل   ُكلِّ   . (ٛٙ)﴾َجَجل   َشْيء   َأْكَثخَ  اإلِْ

                                                 
 .  ُٕٙٔيشطخ : الرػر الفشية في السثل القخآني , دمحم حديغ الرغيخ :  ((ٜ٘

 . ٕ٘, كالطػاىخ المغػية في األمثاؿ العخبية :  ُٓٔٔيشطخ : الرػر الفشية في السثل القخآني: ٓٙ) )
 .  ٜٚ/٘ٔتيحيب المغة :  ((ٔٙ
 .  ٙ٘الدخخؼ : سػرة  ((ٕٙ
 .  ٗٔإبخاىيع : سػرة  ((ٖٙ
  . ٜ٘الحذخ : سػرة  ((ٗٙ
 .  ٜٕالعشكبػت : سػرة  ((٘ٙ
 .  ٙٔ-ُ٘ٔيشطخ :  أمثاؿ القخآف , مكاـر الذيخازؼ :  ((ٙٙ
 .  ٚٔاإلسخاء : سػرة  ((ٚٙ
 .  ٛٔالكيف : سػرة  ((ٛٙ



كجاء في كتاب أشيخ األمثاؿ : ))السثل : ىػ اعتبار الذيء بغيخه كتسثمو بو , كىػ مغ    
( , ألّنو يؤثخ في ضخب الجراىع , كقج كقع ذلظ كثيخًا في كتاب هللا كفي كبلـ الشبي )

 .  (ٜٙ)القمػب أكثخ مسا يؤثخ كصف الذيء نفدو((
ق( إلى كضيفة السثل بقػلو : ))ضخب األمثاؿ في القخآف ٜٗٚكقج أشار الدركذي )ت   

الكخيع يدتفاد مشو أمػر كثيخة : التحكيخ , كالػعع , كالحث , كالدجخ , كاالعتبار , كالتقخيخ, 
 .    (ٓٚ)كتختيب السخاد لمعقل , كترػيخه في صػرة السحدػس كالسثل أعػف شيء عمى البياف((

 خل القزنًي : خظائض ادل -2

مغ أىع خرائز السثل القخآني ما يستاز بو عغ السثل العادؼ في بشائو كداللتو كنػعو ,   
فيخػ الدمخذخؼ إّف لؤلمثاؿ شأنًا في إبخاز السعاني كرفع الدتار عغ الحقائق حتى يطيخ 

.  (ٔٚ)الستخيل في صػرة الستحقق كالستػىع في معخض الستيقغ كالغائب في صػرة السذاىج
فاألمثاؿ أكقع في القمب كأقسع لمخرع األلج , فيي تؤثخ في القمػب ما ال يؤثخه كصف 
الذيء في نفدو ؛ ألّف الغخض مشيا تذبيو الخفي بالجمي , كالغائب بالذاىج فيتأكج الػقػؼ 

 . (ٕٚ)عمى ماىيتو كيربح الحذ مصابقًا لمعقل كذلظ نياية اإليزاح
في لصائف الكتاب العديد( لمفيخكز آبادؼ  كقج جاء في )برائخ ذكؼ التسييد      

ق( ما يبيغ مكانة السثل القخآني كأىسيتو ككضيفتو , إذ قاؿ : ))ككل مثل مغ ىحه ٚٔٛ)ت
األمثاؿ درج جػاىخ , كبخج زكاىخ ككشد شخؼ كعالع عمع كُحّق حقائق كبحار ُدرر دراية 

 . (ٖٚ)كمرابيح سالكي مدالظ الدشة كليحا يقاؿ األمثاؿ سخج القخآف((
 كيسكغ تػضيح أىع خرائز السثل القخآني مغ جية األنػاع عمى الشحػ اآلتي :      

 مباشخ وغيخ مباشخ :  – 1
كالسباشخ يتزسغ األمثاؿ الطاىخة , كغيخ السباشخ يتزسغ األمثاؿ الكامشة كالجارية مجخػ   

 األمثاؿ . 
                                                 

 .  ٜأشيخ األمثاؿ , شاىخ الجدائخؼ :  ((ٜٙ
 .  ٚٛٗ-ٙٛٗ/ٔالبخىاف في عمـػ القخآف , الدركذي :  ((ٓٚ
 .  ٕٚ/ُٔيشطخ : الكذاؼ , الدمخذخؼ :  ((ٔٚ
, كتفديخ البيزاكؼ السدسى )أنػار التشديل كأسخار التأكيل(  ٓٛ/ٕالخازؼ :  لكبيخ) تفديخ الفخخ ( , تفديخ االُيشطخ :  ((ٕٚ
 :ٔ/ٕ٘  . 

 .  ٜٙ/ٔبرائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد , الفيخكز آبادؼ :  ((ٖٚ



فاألمثاؿ الطاىخة ))ىي عبارة عغ تذبيو شيء بآخخ , أك تسثيل صػرة غائبة برػرة    
 . (ٗٚ)محدػسة ليديل ترػرىا كإدراكيا(( ةمذاىج

كأما الكامشة , فيي : ))عبارة عغ كركد أقػاؿ كأمثاؿ مذيػرة تػافق في معشاىا بعس    
, يقاؿ أّنو قخيب مغ قػلو تعالى : اآليات القخآنية , فتقػؿ العخب : إّف الحجيج بالحجيج يفمح 

, كقػليع : مغ نكح الحدشاء ُيعِط ميخىا , يػافق معشى قػلو  (٘ٚ)﴾ِمْثُمَيا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئة   َوَجَداءُ ﴿
.  فعقج الحديغ بغ الفزل  (ٚٚ)(((ٙٚ)﴾ُتِحبُّؽنَ  ِمّسا ُتْشِفُقؽا َحّتى اْلِبخّ  َتشاُلؽا َلؼْ  ﴿تعالى : 

ق( بتعخيفو لمسثل الكامغ مقاربة أك مػازنة لمسعشى بيغ األمثاؿ القخآنية , كأقػاؿ ٕٕٛ)ت
مذيػرة كىحه السػازنة بعيجة ججًا فبل يسكغ السػازنة بيغ االثشيغ . كإلى التقديع نفدو ذىب 

خة ككامشة , إذ قاؿ ق( فيػ اآلخخ قدع األمثاؿ القخآنية عمى ضخبيغ : ضاىٜٗٚالدركذي )ت
: ))األمثاؿ القخآنية قدساف : ضاىخ كىػ السرّخح بو , ككامغ كىػ الحؼ ال ذكخ لمسثل فيو 

 .   ( ٛٚ)كحكسو حكع األمثاؿ((
كيكاد الديػشي يكخر عبارة الدركذي نفديا , قائبًل : ))أمثاؿ القخآف قدساف : ضاىخ    

 .  (ٜٚ)كمرّخح بو ككامغ ال ذكخ لمسثل فيو((
ّنو ابتعج في تقديسو أنػاع األمثاؿ القخآنية عغ الحديغ بغ كالسبلحع عمى تقديع الدركذي أ   

الفزل , فعشجه )السثل الكامغ( ما ليذ فيو كمسة مثل , كجخػ مجخػ السثل كقج تابعو عمى 
 .(ٓٛ)ذلظ الديػشي كجسمة مغ السحجثيغ

ارية مجخػ األمثاؿ في كتابيو ق( نػعًا آخخ كىػ األلفاظ الجٖٓٗكقج أضاؼ الثعالبي )ت   
 .(ٕٛ)ك)التسثيل كالسحاضخة( (ٔٛ))خاص الخاص(

                                                 
 .  ٛاألمثاؿ الكامشة في القخآف الكخيع:  ((ٗٚ
 .  ٓٗالذػرػ : سػرة  ((٘ٚ
 .  ٕٜآؿ عسخاف :  سػرة ((ٙٚ
 .  ٜاألمثاؿ الكامشة في القخآف الكخيع :  ((ٚٚ
 .  ٙٛٗ/ٔالبخىاف في عمـػ القخآف , الدركذي :  ((ٛٚ
 .  ٕٚٙاالتقاف في عمـػ القخآف , الديػشي :  ((ٜٚ
 .  ٜٛٗ, كاألمثاؿ في القخآف الكخيع :  ٚٓٔالسثل القخآني :  ُيشطخ : الرػرة الفشية في ((ٓٛ
 .  ٛٔ-٘ٔالتسثيل كالسحاضخة , الثعالبي :  ((ٔٛ



ق( في كتابو )زىخ اآلداب كثسخ ٖ٘ٗكقج تابعو في ذلظ الحرخؼ القيخكاني )ت      
المباب( , إذ ذكخ أمثاؿ العخب كما يساثميا مغ كتاب هللا تعالى مسا ىػ أجل مشيا كأعمى , 

 .  (ٖٛ)ع كذكخ ما يشاسبيا مغ آيات القخآف الكخيعكأيزًا ذكخ شائفة مغ أمثاؿ العج
كقج سخػ ىحا الخبلؼ إلى السحجثيغ فيع أيزًا اختمفػا في تحجيج أنػاع األمثاؿ القخآنية ,    

إذ يخػ الجكتػر دمحم حديغ الرغيخ ))إّف الحؼ يشصبق عميو مفيػـ السثل القخآني ىػ السثل 
 .  (ٗٛ)ي داللتو القخآنية((الرخيح , فيػ كحجه الحؼ يحقق غاية السثل ف

لى دليل نري ؿ الكامشة : ىي عبارات ال تدتشج إأف  األمثابكقج أضاؼ في مػضع آخخ    
فيي عبارات ال مفيػـ ليا متكامبًل في السثل االصصبلحي ,  -عمى حج كصفو–كال تاريخي 

كال داللة كاضحة عمى السثل في االستعساؿ القخآني , كأبجػ استغخابو مغ األمثاؿ الكامشة , 
فسيسة السثل ميسة إيزاحية لمكذف كاإلبانة , كال يتع ىحا اإليزاح إاّل بالترخيح في السثل 

كتشفيح ميستو , كأما إذا كاف السثل كامشًا فحيشئح يفقج ميستو ىحه  مغ أجل إدراؾ كضيفتو
 .  (٘ٛ)كتكػف عائجيتو لمغسػض أقخب مشيا لمبياف

 عمى حدب ندوليا :  -2   
 السكي  –أ    
 السجني  –ب   

إّف ضخب األمثاؿ القخآنية في البيئة السكية يختمف عشو في البيئة السجنية كذلظ مغ حيث    
سزسػف كالػضيفة , فالسيسة في مكة مبلئسة لصبيعة الجعػة االسبلمية في أياميا السحتػػ كال

األكلى , كمشاسبة لدشة التجرج في التػجيو عشج بمػغ االسبلـ , أما ميستو في السجنية فقج 
كانت متػازنة مع عسمية االستجابة التي لسديا في الشفػس , فكاف لكل مشيسا مشيجيتو في 

 .  (ٙٛ)األمثاؿ

                                                                                                                                                         
 .  ٜ٘-ُٖ٘يشطخ : خاص الخاص , الثعالبي :  ((ٕٛ
 .  ٛٓٔٔ-ٙٓٔٔ/ُٗيشطخ : زىخ اآلداب كثسخ األلباب , الحرخؼ القيخكاني :  ((ٖٛ
 .  ُ٘ٓٔيشطخ : الرػرة الفشية في السثل القخآني:  ((ٗٛ
 .   ٔٔٔ-ٓٔٔ: السرجر نفدو ُيشطخ :  ((٘ٛ
 .  ٜ٘:  السرجر نفدوُيشطخ :  ((ٙٛ



مغ السبلحع عمى تقديع الجكتػر الرغيخ ألنػاع السثل القخآني أّنو قدسيا عمى ضخبيغ ك    
 .  (ٚٛ)إلى أمثاؿ مكية كأخخػ مجنية مى كفاؽ بيئة ندكؿ السثلع

 الطؽل والقرخ :  -3    
 قدست األمثاؿ مغ جية الصػؿ كالقرخ عمى قدسيغ ىسا :     

 األمثاؿ الصػيمة  –أ 
 األمثاؿ القريخة  –ب 

لقج قدع ابغ رشيق القيخكاني أنػاع األمثاؿ القخآنية عمى ضخبيغ : األمثاؿ الصػيمة ,     
 .  (ٛٛ)كاألمثاؿ القريخة , كقج اكتفى بحكخ الشساذج لكبل الشػعيغ مغ دكف إحراء ليا

كإلى ىحا ذىب بعس السحجثيغ قائبًل : )) السثل القخآني عمى نػعيغ : شػيل كقريخ ,    
اب مغ ششاقترخ عمى السعشى السحجد , كباإل يجاز مغ جية المفع الحؼاإلككبلىسا مترف ب

 .  (ٜٛ)خض االيجاز ((جية الجدئيات دكف اخبلؿ بغ
 نمحع االختبلؼ في تقديع أنػاع األمثاؿ القخآنية كاضحًا بيغ القجماء كالسحجثيغ .   

 
 
 
 
 

                                                 
 .  ٖٕٔ: الرػرة الفشية في السثل القخآني ُيشطخ : ((ٚٛ

 .  ٕٔٛ/ٔ( ُيشطخ : العسجة في محاسغ الذعخ كآدابو كنقجه , ابغ رشيق القيخكاني : (ٛٛ
 . ٕٚٔ-ٕٙٔالرػرة الفشية في السثل القخآني :  ٜٛ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 تقدين : 

 الجسمة اإلسسية : ىي الجسمة السرجرة باسع سػاء أكاف صخيحًا أـ مؤكاًل أك اسع فعل أك    
غيخ مكفػؼ مذبو بالفعل التاـ أك الشاقز , كمغ أىع سسات الجسمة اإلسسية أّنيا تقبل  حخؼٍ 

 دخػؿ الشػاسخ عمييا بخبلؼ الجسمة الفعمية , كإذا دخمت الشػاسخ عمى الجسمة اإلسسية
, فالجسمة اإلسسية متكػنة مغ مبتجأ  (ٜٓ)تحجث فييا تغييخًا لفطيًا كمعشػيًا في العبلقة اإلسشادية

 كىػ السدشج إليو , كالخبخ كىػ السدشج . 
 ادلثتدأ :  -   
, كتابعو في  (ٜٔ)ذكخ سيبػيو السبتجأ , كلكّشو لع يقجـ لو تعخيفًا , بل اكتفى بحكخ األمثمة   

, في حيغ كضع ابغ الدّخاج لمسبتجأ تعخيفًا كاضحًا قاؿ فيو : ))السبتجأ ما  (ٕٜ)ذلظ السبخد
جخدتو مغ عػامل األسساء كمغ األفعاؿ كالحخكؼ ككاف القرج فيو أف تجعمو أّكاًل لثاٍف ُمْبتِجًأ 

 .  (ٖٜ)بو دكف الفعل يكػف ثانيو خبخه  كال يدتغشي كاحج مشيسا عغ صاحبو ((
, كابغ (ٜ٘), كالدمخذخؼ (ٜٗ)سمٌة مغ الشحػييغ مشيع ابغ جشيكقج تابع ابغ الدخاج ج   

, كغيخىع , كيخػ ابغ عرفػر : )) أف االبتجاء ىػ جعل االسع أّكؿ الكبلـ لفطًا (ٜٙ)الحاجب
 .  (ٜٛ). كقج تابعو جسمة مغ الشحػييغ (ٜٚ) ػ مغ العػامل المفطية لتخبخ عشو((أك تقجيخًا , معخ  

                                                 
, كالجسمة اإلسسية عشج ابغ  ٘ٙ, كشخح الحجكد في الشحػ :  ٓ٘/ٔ, كىسع اليػامع :  ٖٔ/ُ٘يشطخ : مغشي المبيب :  ((ٜٓ

الجسمة العخبية : , كبشاء  ٜ٘ٔ- ٚ٘ٔ, كالجسمة العخبية تأليفيا كأقداميا :  ٜٔ, كإعخاب الجسل كأشباه الجسل :  ٜىذاـ : 
ٖٕ  . 
 .  ٛٚ/ٕ,  ٕٗ- ٖٕ/ُٔيشطخ : الكتاب :  ((ٜٔ
 .  ٕٙٔ/ُٗيشطخ : السقتزب :  ((ٕٜ
 .  ٛ٘/ٔاألصػؿ في الشحػ :  ((ٖٜ
 .  ُٜٕيشطخ : المسع في العخبية :  ((ٜٗ
 .  ٕٕٔ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٜ٘
 .  ٕٛٗ/ُٔيشطخ : شخح الخضي عمى كافية ابغ الحاجب :  ((ٜٙ
 .  ٖٚٗ/ٔالذخح الكبيخ )شخح جسل الدجاجي( :  ((ٜٚ
,  ٔٙٔ/ٔالظ , ابغ قيع الجػزية : , كإرشاد الدالظ إلى حل ألفية ابغ م ُٙٙيشطخ : أسخار العخبية , ابغ األنبارؼ :  ((ٜٛ

,   ٕٜ, كشخح قصخ الشجػ كبل الرجػ , ابغ ىذاـ األنرارؼ :  ٗٛٔ/ٔأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ , ابغ ىذاـ : 
,,  ٕٗ٘-ٕٕ٘/ٔكشخح شحكر الحىب , دمحم عبج السشعع الجػجخؼ  :  ٜٕٓكشخح شحكر الحىب , البغ ىذاـ األنرارؼ : 

 .   ٜلجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ : , كا ٖٕٙ, كشخح األشسػني :  ٜٛٔ/ٔكشخح الترخيح عمى التػضيح , األزىخؼ : 



كقج اختمف في رافع السبتجأ كالخبخ , فقج ذىب الكػفيػف إلى أنيسا متخافعاف , فالسبتجأ     
, ألّنيع كججكا أّف السبتجأ البّج لو مغ خبخ كالخبخ البّج  (ٜٜ)يخفع الخبخ , كالخبخ يخفع السبتجأ

أما ,  (ٓٓٔ)لو مغ مبتجأ , كال يشفظ أحجىسا عغ صاحبو , كال تحرل الفائجة إاّل بيسا معاً 
البرخيػف فقج ذىبػا إلى أّف السبتجأ يختفع باالبتجاء , كأما الخبخ فاختمفػا فيو , فقيل : إّنو 

 . (ٕٓٔ), كذىب آخخكف إلى أّنو يختفع باالبتجاء كالخبخ معاً ( ٔٓٔ)يختفع باالبتجاء كحجه
احتجػا بأّف العامل ىػ االبتجاء كإف كاف االبتجاء التعخؼ مغ العػامل  (ٖٓٔ)كالبرخيػف    

المفطية فالعػامل ىي أمارات كدالالت , كأّما مغ ذىب إلى أّف االبتجاء كالسبتجأ جسيعًا 
جأ , لحلظ كجب يعسبلف في الخبخ , فحىبػا إلى كػف الخبخ ال يقع إاّل بعج االبتجاء كالسبت

, كقج رجح ابغ األنبارؼ (ٗٓٔ)ف فيو , كىػ رأؼ ضعيف مثمسا يخػ األنبارؼ كػنيسا ىسا العامبل
بتجاء ىػ العامل في الخبخ بػاسصة السبتجأ ؛ ألّنو ال يشفظ عشو كرتبو بعجه , فاالبتجاء كػف اال

 .    (٘ٓٔ)يعسل في الخبخ عشج كجػد السبتجأ ال بو
 اخلرب : -    
,  (ٙٓٔ)شمق سيبػيو عمى الخبخ السبشيُّ عميو , كلع يعخفو , بل اكتفى بحكخ األمثمةا    

 .  (ٚٓٔ)فالخبخ: ىػ السدشج الستسع لمفائجة في الجسمة اإلسسية , كىػ يتػقف عمى السبتجأ
كالخبخ ىػ السحل اإلعخابي لمسبشي عميو , أؼ : الحؼ يدشج إلى السبتجأ نحػ : عبج هللا    

أخػؾ , فأخػؾ خبخ لعبج هللا كىػ مدشج , كعبج هللا مدشج إليو , كسّساه سيبػيو بالسبشي عميو 
أؼ: ما بشي عمى السبتجأ كبو تتع الفائجة السخجػة , كمعشى ذلظ أّنو السحل اإلعخابي الحؼ  ,

 يدشج إلى السبتجأ كيتع بو السعشى كتتحقق الفائجة. 
                                                 

 .  ٕٗ٘/ٔ, كشخح األشسػني :  ٕٙ٘/ٔ, كالسصالع الدعيجة :  ٛٙ-ُٚٙيشطخ : أسخار العخبية :  ((ٜٜ
 .  ٕٙ٘/ُٔيشطخ : السصالع الدعيجة :  ((ٓٓٔ
 . ٕٙ٘/ٔالسصالع الدعيجة  :  ٕٗ٘/ُٔيشطخ : كشخح األشسػني :  ((ٔٓٔ
 .  ٕٗ٘/ٔ, كشخح األشسػني :  ٕٙٔ/ُٗيشطخ : السقتزب :  ((ٕٓٔ
 .  ٛٙ-ٚٙر العخبية : ُيشطخ : أسخا ((ٖٓٔ
 (. ٕ٘)مدألة  ُٕٗيشطخ : اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ :  ((ٗٓٔ
 .  ُٖٗيشطخ: السرجر نفدو :  ((٘ٓٔ
 .  ٖٕ/ُٔيشطخ : الكتاب :  ((ٙٓٔ
,  ٖٚٗ/ٔ, كالذخح الكبيخ )شخح جسل الدجاجي( :  ٕٕٔ/ٔ, شخح السفرل :  ُٜٕيشطخ : المسع في العخبية :  ((ٚٓٔ

, كشخح  ٜٛٔكشخح الترخيح عمى التػضيح : ,  ٖٕٔ: ابغ ىذاـ ,  كشخح شحكر الحىب,  ٕٜالشجػ : كشخح قصخ 
 .   ٕٗ٘/ٔني : األشسػ 



 أًىاع اخلرب :      
 الخبخ السفخد :   -1
كىػ ما ليذ بجسمة كال شبو جسمة , فالسفخد ما لمعػامل تدمط عمى لفطو مزافًا كاف أك      

غيخ مزاؼ , كىػ قدساف جامج, كمذتق , فالسذتق ما دّؿ عمى مترف مرػغًا مغ 
مرجر نحػ ضارب , كمزخكب , كالجامج ما ال يتحسل ضسيخًا ؛ فإذا كاف الخبخ مفخدًا كاف 
ىػ السبتجأ في السعشى أك مشداًل مشدلتو , كمسا يؤيج كػف الخبخ ىػ السبتجأ , أّنو يجػز أف 

ى أّنو ىػ , كأما السشدؿ فمسا جاز تفديخ كل مشيسا براحبو دّؿ عميفدخ كل مشيسا براحبو 
, كالتقجيخ : ىغ كاألميات في حخمة التدكيج  (ٛٓٔ)﴾ُأّمَياُتُيػْ  َوَأْزَواُجوُ ﴿قػلو تعالى : مشدلتو ف

 .   (ٜٓٔ), كليذ أميات حقيقة
 الخبخ الجسمة : -2

كىػ ما لع يكغ مفخدًا كال شبو جسمة , كىػ أّما جسمة  اسسية نحػ قػلشا : زيٌج أبػه مشصمق     
 .  (ٓٔٔ), أك فعمية : نحػ : زيج قاـ أبػه

كيذتخط في الجسمة التي سيقت خبخًا أف تكػف حاكية عمى معشى السبتجأ ليحرل الخبط    
 .  (ٔٔٔ)حكاه األشسػني

 :  (ٕٔٔ)كاشتخط الشحػيػف لمجسمة الػاقعة خبخًا عغ السبتجأ جسمة شخكط ىي   
أف تذتسل عمى رابط يخبصيا بالسبتجأ , كىػ الزسيخ في أكثخ األحياف نحػ قػلشا :  -ٔ

 زيٌج أبػه مشصمق , فالياء ىػ الخابط.
 أاّل تكػف الجسمة نجائية , فبل يجػز أف تقػؿ : دمحم يا أعجؿ الشاس عمى أف تكػف  -ٕ

 جسمة )يا أعجؿ الشاس( خبخًا عغ دمحم . 

                                                 
 .  ٙاألحداب :  سػرة  ((ٛٓٔ
, كاإليزاح في شخح  ٕٕٛ/ٔ, كشخح السفرل :  ٕٚ, كأسخار العخبية :  ُٜٜيشطخ : شخح عيػف اإلعخاب :  ((ٜٓٔ

 , ٕٖٔ/ٔ, كىسع اليػامع :  ٕٜٕ-ٜٕٓ/ ٔ, كشخح الخضي عمى الكافية : ٖٔ٘/ٔ, كالذخح الكبيخ : ٚٛٔ/ٔالسفرل : 
  . ٕ٘٘/ٔية ابغ مالظ : شسػني عمى ألف,  كشخح األ ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٔ, كشخح الترخيح عمى التػضيح : 

 .  ٕ٘٘, كشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ :  ٖٗٔ/ٔ, كىسع اليػامع :  ُٖٓيشطخ : المسع في العخبية :  ((ٓٔٔ
 .  ُٕ٘٘يشطخ : شخح األشسػني :  ((ٔٔٔ
الظ : , كأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ م ٕٚٙ/ٔكشخح الخضي عمى الكافية :  , ُٖٓيشطخ : المسع في العخبية :  ((ٕٔٔ

 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ, كىسع اليػامع :  ٕٔٓ/ٔ, كشخح الترخيح عمى التػضيح :  ٜٛٔ-ٜٚٔ/ٔ



كىحا ال يعشي أف تكػف الجسمة الػاقعة خبخًا عغ السبتجأ خبخية فقط , إذ ذكخ بعس الشحاة    
 أّنيا يسكغ أف تقع انذائية شمبية , نحػ : زيٌج اضخبو . 

 أف ال تكػف مرجرة بأحج األحخؼ اآلتية : لكغ , بل , حتى , كقج زاد ثعمب شخشاً  - ٖ
رابعًا كىػ : أف ال تكػف جسمة الخبخ قدسية كالذائع عشج الجسيػر صحة كقػع القدسية خبخًا 

 ِفيَشا َجاَىُجوا َواّلِحيؼَ ﴿عغ السبتجأ نحػ : زيٌج وهللا إف قرجتو ليعصيظ . كنحػ قػلو تعالى : 
 َوَعِسُمؽا آَمُشؽا َوَاّلِحيؼَ ﴿كقاؿ تعالى :  (ٖٔٔ)﴾اْلُسْحِدِشيؼَ  َلَسعَ  َللّاَ  ُسُبَمَشا َوِإنّ  َلَشْيِجَيّشُيػْ 

. كتتسثل ىحه الخكابط برفة عامة في الربلت  (ٗٔٔ)﴾الّراِلِحيؼَ  ِفي أَلُْدِخَمشُيػْ  الّراِلَحات
المفطية كالسعشػية التي تجسع بيغ شخفي اإلسشاد , فثسة ركابط لفطية متحققة دائسًا , كأخخػ 

, ال تحتاج عة خبخًا لمسبتجأ إذا كانت ىي السبتجأ في السعشى غيخ قابمة لمححؼ , فالجسمة الػاق
 ُىؽَ  ُقلْ ﴿ رابط لفطي يخبصيا بالسبتجأ استغشاء لػحجة السعشى عغ المفع نحػ قػلو تعالى :إلى 

, كنحػ قػلشا : نصقي هللا حدبي , أما إذا كانت الجسمة الػاقعة خبخًا لمسبتجأ  (٘ٔٔ)﴾َأَحجٌ  َللّاُ 
فتحتاج إلى رابط يخبصيا بالسبتجأ ؛ كذلظ ألّف الجسمة في األصل كبلـ , مغايخة لسعشى السبتجأ 

 .  (ٙٔٔ)مدتقل فإذا ُقرج جعميا جدء الكبلـ فبلبّج مغ رابط يخبصيا بالجدء اآلخخ
 الخبخ شبو جسمة : -3

 َأْسَفلَ  َوالّخْكبُ ﴿اشتخط الشحػيػف في الجسمة الطخفية أف تكػف تامة نحػ قػلو تعالى :     
.   (ٛٔٔ). كفي الجار زيج , كال يجػز : زيٌج مكانًا كال زيٌج بظ ؛ لعجـ الفائجة( ٚٔٔ)﴾ِمْشُكػْ 

ع الطخؼ بحدب السعشى , أما إذا ُقدِّ  خؼ زماف , كضخؼ مكاف إذكالطخؼ عمى ضخبيغ : ض
ُقدع الطخؼ بحدب الجاللة , فالذائع تقديع الطخكؼ بيحا االعتبار عمى قدسيغ أيزًا ىسا : 

فيػ بحدب االستعساؿ كىػ ,  ضخكؼ مخترة , كأخخػ غيخ مخترة , أما التقديع الثالث
. أما حخكؼ الجخ  (ٜٔٔ)اآلخخ يشقدع عمى ضخبيغ : ضخكؼ مترخفة , كأخخػ غيخ مترخفة

                                                 
 .  ٜٙالعشكبػت : سػرة  ((ٖٔٔ
 .  ٜالعشكبػت : سػرة  ((ٗٔٔ
 .  ٔاالخبلص : سػرة  ((٘ٔٔ
, كشخح  ٖٕٓ-ٕٓٓ/ٔ, كأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ :  ٜٕٛ-ٕ٘ٚ/ُٔيشطخ : شخح الخضي عمى الكافية :  ((ٙٔٔ

 . ٕٖٙ-ٕٖٓ/ٔ, ىسع اليػامع :  ٕٛٓ-ٕٙٓ/ٔالترخيح عمى التػضيح : 
 .  ٕٗاألنفاؿ : سػرة  ((ٚٔٔ
 .  ٕٛٓ-ٕٙٓ/ٔ , كشخح الترخيح عمى التػضيح : ٜٕٛ-ٕ٘ٚ/ُٔيشطخ : شخح الخضي عمى الكافية :  ((ٛٔٔ
 .  ٕٚ-ُٕٓيشطخ : التخاكيب اإلسشادية : د. عمي أبػ السكاـر :  ((ٜٔٔ



ؿ : بحدب الترشيف الشحػؼ , كتشقدع يسات متعجدة , األكّ ردت فييا تقدفيي األخخػ ك 
حخكؼ الجخ بيحا االعتبار إلى ثبلثة أقداـ ىي : حخكؼ محزة , ككمسات مذتخكة بيغ 

ف بسغ , كالكاؼ , كعغ , كعمى السدبػقتاالحخفية كاإلسسية كىي )مح , كمشح , كمتى 
خبل , كعجا , كحاشا( , كالتقديع الجارة(, ككمسات مذتخكة بيغ الحخفية كالفعمية , كىي : )

الثاني لحخكؼ الجخ بحدب مجاؿ العسل كتشقدع بيحا االعتبار عمى قدسيغ : حخكؼ مصخدة 
ا , كالثالث بحدب سالعسل , كحخكؼ محجكدة في نصاؽ ليجي مثل : متى , كلعل كغيخى

يغ : حخكؼ األصالة كالديادة , كالذائع في التخاث الشحػؼ تقديسيا بيحا االعتبار عمى قدس
الجخ غيخ القابمة لػقػعيا زائجة , كحخكؼ جخ ترمح لػقػعيا زائجة في مػاضع بعيشيا , 
كالخابع بحدب مخكنة االستعساؿ كجسػده كتشقدع عمى ضخبيغ : جامجة التخكيب , كمخنة 

 .   (ٕٓٔ)االستعساؿ
كضخؼ الدماف ال يكػف خبخًا إاّل إذا كاف السبتجأ أمخًا معشػيًا , أؼ : حجثًا كليذ ذاتًا , أما    

ضخؼ السكاف فإّنو يجػز فيو ذلظ , نحػ : زيٌج أمامظ , كاالمتحاف غجًا ؛ كذلظ ألّف األحجاث 
أفعاؿ كحخكات كغيخىا, فبلبّج لكل حجث زماف يختز بو, فيي غيخ مدتسخة الػجػد فقج 
تحجث كقج ال تحجث بخبلؼ الحكات فإّف ندبتيا إلى جسيع األزمشة عمى الدػاء , فبل فائجة 

 في اإلخبار بالدماف عشيا 
كال يخفى عمى أحج ما لمتشػع كالتمػف في التخكيب الجسمي مغ أثخ بارز في إضيار القرج     

ًا , فسا بالظ كنحغ الحؼ يشذجه مشذئ التخكيب أك الشز , ىحا إذا كاف السشذئ إندانًا عادي
ندتقري ذاؾ التشػع في كتاب قج عمت فيو التخاكيب عمى سيختيا السعيػدة , كذاؾ ىػ 
القخآف الكخيع , كأخز مشو السثل القخآني . كقج تشػع ىحا البشاء , فشخاه بشاًء إسسيًا مخة , 

ات السثل كفعميًا مخة كشخشيًا في أخخػ , كقج شغمت الجسمة اإلسسية مكانًا كاسعًا في آي
إذ كردت )ستًا كثبلثيغ مخة( كبحدب ذلظ سششطخ إلى الجسمة اإلسسية في ضػء ؛ القخآني 

السعصيات اآلتية : )الجسمة اإلسسية األصمية )الشػاة( , كالجسمة السشدػخة , كالتقجيع كالتأخيخ 
 ,  الححؼ )كححؼ السبتجأ أك الخبخ(  , كتعجد الخبخ( . 

لبشيػؼ بيغ الرػر نفديا , فإّف مشيجشا في تقديع الجسل سيكػف كعمى الخغع مغ التجاخل ا   
 كفقًا لؤلنساط كالرػر الدابقة , كعمى الشحػ اآلتي : 

                                                 
 .  ٖ٘-ُٖٓيشطخ : السرجر نفدو  :  ((ٕٓٔ



:: لمل االتتداء ااجلول الٌىاج  : الٌوط األ-   
 
 و

ل( في أغمب السػاضع , كقج جاءت صػره في القخآف الكخيع متشػعة كعمى ثَ كيترجره لفع )مَ  
            الشحػ اآلتي :   

 الرؽرة األولى : السبتجأ السفخد + الخبخ السفخد    
, كثبلث  ٕٔٔ))﴾َكِسْذَكاة   ُنؽرِهِ  َمَثلُ  َواأْلَْرضِ  الّدَساَواتِ  ُنؽرُ  َللّاُ ﴿كمثالو قػلو تعالى :    

 .  (ٕٕٔ)مخات في اآليات التي جخت مجخػ األمثاؿ
تزسشت ىحه الرػرة جسمتيغ , األكلى : )لفع الجبللة( مبتجأ كخبخه )نػر الدساكات   

. ك الثانية : )مثل نػره  (ٖٕٔ)كاألرض( كالتقجيخ : هللا ذك نػر الدسػات كاألرض حكاه الشحاس
كسذكاة( مبتجأ كخبخه أيزًا كالخبخ ىشا شبو جسمة , كىحه الجسمة إيزاح كتفديخ لسا قبميا , 

. كإسشاد الشػر إلى هللا تعالى مجاز ,  (ٕٗٔ)يا مغ اإلعخاب كفييا ححؼ مزاؼفبل محل ل
كإسشاده عمى اعتباريغ األّكؿ : عمى اعتبار اسع الفاعل كالتقجيخ : مشػر الدسػات كاألرض , 

. كىحه التقجيخات فييا نطخ , بل ىػ نػر  (ٕ٘ٔ)كالثاني : ححؼ مزاؼ , كالتقجيخ : ذك نػر
. كالثانية : لفع )مثل( مبتجأ كخبخه  عغ نفدو )جل كعبل( ت كاألرض كسا حكىالدسػا

 )كسذكاة( .
كقػلو : )كسذكاة( فيو ححؼ , كاختمف في تقجيخ السححكؼ , قاؿ الدمخذخؼ : صفة نػره    

. كرجح أبػ حياف )كسذكاة(  (ٕٙٔ)العجيبة الذأف في اإلضاءة كسذكاة , أؼ كرفة مذكاة
. في حيغ قجرىا الحشبمي :  (ٕٚٔ)ل نػر مذكاةعمى ححؼ مزاؼ , كالتقجيخ مثل نػره مث

 . (ٕٛٔ)كسثل مذكاة

                                                 
 .  ٖ٘الشػر : سػرة  ((ٕٔٔ
 .  ٕٖالخـك : سػرة , ك  ٓٙالخحسغ : ُيشطخ : سػرة  , ك ٖٛالسجثخ : سػرة  ((ٕٕٔ
 .  ٖٙٔ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٖٕٔ
, كالجر السرػف  ٖٓٛ/ٗٔ, كالمباب :  ٛٔٗ/ُٙيشطخ : السرجر نفدو كالجدء كالرفحة , كتفديخ البحخ السحيط :  ((ٕٗٔ

 .  ٕٛٚ/٘, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٓٗ/ٛ: 
 .  ٖٓٛ/ٗٔ, كالمباب :  ٖٙٗ/ٚ, كالتبياف :  ٛٔٗ/ُٙيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٕ٘ٔ
 .  ٖٙٓ/ُٗيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٙٔ
 .  ٜٔٗ/ُٙيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٕٚٔ
 .  ٖٔٛ/ُٗٔيشطخ : المباب :  ((ٕٛٔ



كإضافة الشػر إلى الدسػات كاألرض داللة عمى سعة اشخاقو كإضاءتو , أك يخاد بو   
الزسيخ في نػره عائج عمى الشبي )صمى هللا  استزاءة أىل الدسػات كاألرض بو , كقيل

 .  (ٜٕٔ)كالتقجيخ: مثل نػر دمحم  عميو كالو كسمع(
كالسذكاة ىي الكػة غيخ الشافحة , كقيل الحجيجة التي يػضع فييا الديت , كقيل العسػد     

( كقيل صمى هللا عميو كالو كسمعالحؼ يػضع عمى رأسو السرباح , فالسذكاة : ىػ الخسػؿ )
 . (ٖٓٔ)صجره

كقج حفمت ىحه اآلية بتذبييات بميغة مشيا : )هللا نػر...( كسسي بميغًا لححؼ كاسصة    
ألداة , فالشػر كيفية تجرؾ بالبرخ , فبل يرح حسمو عمى الحات اإلليية السقجسة , كالتذبيو ا

ىشا قائع عمى التقخيب إلى الحىغ ؛ أؼ : بو تعالى كبقجرتو أنارت أضػاء الدسػات كاألرض , 
كاستقامت أمػرىا , كضيػر السػجػدات حرل بو كسا يحرل بالزػء جسيع السبرخات أك 

. كجسمة مثل نػره (ٖٔٔ)ّػز : مشػر الدسػات كاألرض , أك بتقجيخ مزاؼأّنو عمى التج
 .  (ٕٖٔ)تفديخية فبل محل ليا

كنمحع في ىحا السثل القخآني أّف السبتجأ )معخفة( كالخبخ )معخؼ باإلضافة( كالخبخ ىيشا     
ىػ  مفخد فيػ مشدؿ مشدلة السبتجأ في السعشى ؛ ألّنو يسكغ تفديخ أحجىسا باآلخخ فا تعالى

 نػر الدسػات كاالرض كسا كرد ذلظ صخاحة في الشز القخآني .   
 ُكلُّ ﴿:  ومسا جاء مساثال  ليحه الرؽرة مؼ اآليات التي تجخي مجخى األمثال قؽلو تعالى    

 .  (ٖٖٔ)﴾َرِىيَشةٌ  َكَدَبْت  ِبَسا َنْفذ  
كالكبلـ مدتأنف لبياف أّف كل نفذ رىغ بسا كدبت , ك)كل نفذ( مبتجأ , ك)بسا( متعمقاف    

بػػ)رىيشة(, كجسمة )كدبت( ال محل ليا مغ اإلعخاب ألّنيا صمة )ما( , ك)رىيشة( خبخ , كىي 
مرجر بسعشى رىغ , كليدت بسعشى السفعػؿ , كلػ قرجت الرفة لقيل : رىيغ , ألّف فعيبًل 

 .  (ٖٗٔ)ػؿ , يدتػؼ فيو السحكخ كالسؤنثبسعشى مفع
                                                 

 .  ٖٓٗ/ٛ, كالجر السرػف :  ٛٔٗ/ُٙيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٜٕٔ
 .  ٕٚٚ/٘, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٓٗٗ/ٕ, كتفديخ بحخ العمـػ :  ٜٔٗ/ُٙيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٖٓٔ
, كإعخاب القخآف الكخيع  ٕٖٛ/ٗٔ, كالمباب :  ٗٓٗ/ٛ, كالجر السرػف :  ٛٔٗ/ُٙيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٖٔٔ

 . ٕٚ٘-ٕٙ٘/٘ٔ, الجامع ألحكاـ القخآف :  ٕٔٛ-ٕٓٛ/٘كبيانو : 
 .  ٕٛٚ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٖٔ
 .  ٕٖالخـك : سػرة , ك  ٓٙالخحسغ : سػرة  كُيشطخ :  , ٖٛالسجثخ : سػرة  ((ٖٖٔ
 . ٜٖٔ-ٖٛٔ/ُٛيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٗٔ



كقج عمق الشحاس ذلظ بحسميا عمى السعشى ال عمى المفع كلػ كاف عمى المفع لكاف    
 . (ٖ٘ٔ)رىيغ
كذىب الدسيغ الحمبي إلى كػف )رىيشة( فييا أكجو كتابعو في ذلظ الحشبمي , كىي:     

لياء لمسبالغة , كالثالث : أّف األّكؿ ما ذكخه الشحاس كالدمخذخؼ كمغ تابعيع , كالثاني : ا
, كاختار أبػ حياف أّنيا بسعشى مفعػؿ إذ قاؿ : كيجؿ عمى ذلظ :  (ٖٙٔ)التأنيث ألجل المفع

 .  (ٖٚٔ)أّنو لسا كاف خبخًا عغ السحكخ كاف بغيخ ىاء كحيث كاف خبخًا عغ السؤنث جيء بالتاء
فقج جاء السبتجأ بريغة السفخد , ككحلظ الخبخ  (ٖٛٔ)فكل نفذ مختيشة بكدبيا مأخػذة بعسميا  

, كمجيء كمييسا مفخد يجؿ عمى إمكانية تفديخ كل مشيسا براحبو , كلسا جاز ىحا دّؿ عمى 
 أّنو ىػ , كلعّل ما ذىب إليو الشحاس أرجح اآلراء في تػجيو اآلية الكخيسة. 

ػ( + الخبخ شبو جسمة الرؽرة الثانية : السبتجأ لفظ )مثل( +مزاف إليو الزسيخ )ى    
 :  )كاف التذبيو + لفظ )مثل(

 َفَمّسا َنار ا اْسَتْؽَقجَ  اّلِحي َكَسَثلِ  َمَثُمُيػْ ﴿كقج كرد ىحا الشسط مخة كاحجة كسا في قػلو تعالى :     
 .  (ٜٖٔ)﴾ُيْبِرُخونَ  ل ُظُمَسات   ِفي َوَتَخَكُيػْ  ِبُشؽِرِىػْ  َللّاُ  َذَىبَ  َحْؽَلوُ  َما َأَضاَءْت 

, كالكاؼ فييا كجياف : األّكؿ : حخؼ  (ٓٗٔ))مثميع كسثل الحؼ استػقج نارًا( ابتجاء كخبخه   
, كقيل الكاؼ  (ٔٗٔ)جخ فيتعمق بسححكؼ , كالثاني : اسع بسعشى )مثل( فبل يتعمق بذيء

ز ابغ عصية في )مثميع كسثل( , كجػّ (ٖٗٔ). كقيل زائجة(ٕٗٔ)لمتذبيو كىشا ال تتعمق بذيء
غ األّكؿ ابتجاء كخبخه , كالثاني : أف يكػف الخبخ مححكفًا تقجيخه : مثميع مدتقخ كسثل , كجيي

                                                 
 . ٜٖ٘/ٕٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف :  ٕٔٙ/ٙ, كالكذاؼ :  ٖٚ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٖ٘ٔ
 .  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٜٔ, كالمباب :  ٗ٘٘/ُٓٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٙٔ
 .  ٖٔٚ/ُٛيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٖٚٔ
 .  ٜٖ٘/ُٕٔيشطخ : الجامع ألحكاـ القخآف :  ((ٖٛٔ
 .  ٚٔالبقخة : سػرة  ((ٜٖٔ

, كالتبياف في إعخاب القخآف , العكبخؼ  ٕٓ/ٔ, كإمبلء ما مغ بو الخحسغ :  ٖٜٔ/ٔضخ : إعخاب القخآف , الشحاس : ُيغٓٗٔ) )
, كالجر السرػف :  ٕٛٓ/ٔ, كتفديخ البحخ السحيط :  ٜ٘/ٔ, كالبياف في غخيب القخآف , ابغ األنبارؼ :  ٖٖ-ٕٖ/ٔ: 
 .  ٗ٘/ٔبيانو : , كإعخاب القخآف الكخيع ك  ٖٓٚ/ٔ, كالمباب :  ٗ٘ٔ/ٔ

 .  ٗ٘/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٔٗٔ
 .  ٕٛٗ/ُٔيشطخ : شخح جسل الدجاجي :  ((ٕٗٔ
 .  ُ٘ٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع لؤلصبياني :  ((ٖٗٔ



عمى يجؿ .  كقػلو : )الحؼ استػقج( الحؼ مفخد ىشا في المفع كالسعشى (ٗٗٔ)فالكاؼ ىشا حخؼ
الجسع بجليل قػلو : )ذىب هللا بشػرىع( كفي كقػع السفخد ىشا مػقع الجسع كجياف , األّكؿ : 

فيعػد الزسيخ إليو تارة بمفع الجسع , كالثاني : أّنو أراد الحيغ كما(  مغ ,)مثل:  ىػ جشذ
, كىػ كبلـ فيو نطخ , فيػ ال يقبل بػجو مغ الػجػه (٘ٗٔ)فححفت الشػف لصػؿ الكبلـ بالرمة

 . 
كىحا محىب األخفر إذ يجيد أف تكػف الكاؼ اسسًا مصمقًا كرجح أبػ حياف كػف )الحؼ(     

كإف كاف في السعشى نعتًا , فالتقجيخ كسثل الجسع الحؼ استػقج نارًا , كال يحسل  مفخدًا لفطاً 
ا مغ زعع ححؼ نػف كأمّ . عمى السفخد لفطًا كمعشى بجسع الزسيخ في )ذىب هللا بشػرىع( 

ألّف  ,إلفخاد الزسيخ في الرمة كال يجػز اإلفخاد في الزسيخ؛ الحيغ لصػؿ الرمة فيػ خصأ 
 . (ٙٗٔ)يػ مغ السفخد المفع السجسػع السعشىالسححكؼ كالسمفػظ ف

قاؿ أبػ البقاء : ))في كقػع السفخد ىشا مػقع الجسع كجياف : أحجىسا ىػ جشذ مثل : مغ    
إليو تارة بمفع السفخد , كتارة بمفع الجسع . كالثاني أّنو أراد الحيغ ,  الزسيخ , كما , فيعػد

 .    (ٚٗٔ)فححفت الشػف لصػؿ الكبلـ في الرمة((
أبي البقاء كاىسًا في ذىابو إلى كػف ىحه اآلية مغ  ف( إلى عجِّ كذىب صاحب )الجر السرػ   

ىحا ))باب ما ححفت مشو الشػف تخفيفًا , كأّف األصل الحيغ , ثّع خفف بالححؼ , إذ قاؿ : 
 ...,,لشػف لػجب مصابقة الزسيخ جسعًا كىع فاحر ؛ ألّنو لػ كاف مغ باب ما ححفت مشو ا

ما كقع فيو غ باب كقػع السفخد مػقع الجسع ألّف السخاد بو الجشذ أك أّنو مغ باب كأما جعمو م
 كما ذىب إليو الدسيغ الحمبي كجيو فيسا أرػ ..(ٛٗٔ)صفة لسػصػؼ ُيفيع الجسع ((

كالحؼ في محل خفس باإلضافة كىػ مػصػؿ لمسفخد السحكخ , كلكغ السخاد بو ىشا الجسع   
, كلحلظ ركعي معشاه في قػلو )ذىب هللا( فأعاد الزسيخ عميو جسعًا , كاألكلى أف يقاؿ: 
الحؼ كقع كصفًا لذيء يفيع الجسع , ثع ححؼ ذلظ السػصػؼ لمجاللة عميو , كالتقجيخ : 

                                                 
 . ٖٖٔ-ٕٖٔ/ُٔيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٗٗٔ
, كتفديخ البحخ السحيط :  ٖٖ-ٕٖ/ٔلقخآف : , كالتبياف في إعخاب ا ٜ٘/ٔالبياف في غخيب القخآف :  ُيشطخ : ((٘ٗٔ

ٔ/ٕٓٛ . 
 . ٕٕٔ-ٕٓٔ/ُٔيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٙٗٔ
 ٕٓ/ٔ: التبياف   ((ٚٗٔ
 .  ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔالجر السرػف :   ((ٛٗٔ



الحؼ استػقج , أك الجسع الحؼ استػقج , كقج ركعي الػصف فعاد الزسيخ مثميع كسثل الفخيق 
. فيػ عجكؿ أك اندياح مغ الجسع إلى السفخد  (ٜٗٔ)عميو مجسػعًا في قػلو )بشػرىع( ك)تخكيع(

. 
فجسمة )مثميع( أضاؼ السثل فييا لمجسع ثّع شبيو بالػاحج فيكػف تذبيو الجساعة بالػاحج ,    

, كىشا الجسمة كاقعة  (ٓ٘ٔ)غ , أك شبيت قرتيع بقرة السدتػقج ناراً أك ُقرج جشذ السدتػقجي
مػقع البياف كالتقجيخ , فكاف بيشيا كبيغ ما قبميا كساؿ االتراؿ فمحلظ فرمت كلع تعصف , 
كقػلو : )الحؼ استػقج نارًا( مفخدًا مخاد بو مذبو كاحج , كالحالة السذبية حالة جساعة 

بالييئة ال بكػنيسا عمى كزف الييئة السذبية , فالسخاد تذبيو  السشافقيغ , كأّنو تذبيو الييئة
 .  (ٔ٘ٔ)حاؿ السشافقيغ في ضيػر أثخ اإليساف كنػره مع تعقبو بالزبللة بحاؿ مغ استػقج ناراً 

كىشا بياف حاؿ السشافقيغ , فيع كالحؼ كقع في ضمسة عسياء ال يتسيد فييا خيخ مغ شخ     
دبب مغ أسباب االستزاءة , كشار يػقجىا فيبرخ بيا ما كال نافع مغ ضار فتدبب لخفعيا ب

حػليا , فمسا تػقجت كأضاءت أخسجىا هللا تعالى بدبب مغ األسباب كخيح أك مصخ أك 
نحػىسا فبقي فيسا كاف عميو مغ الطمسة , كتػرط بيغ ضمستيغ ؛ ضمسة كاف فييا , كضمسة 

يًا ك)ما حػلو( )ما( فييا كجياف , ك)أضاء( يدتعسل الزمًا كمتعج (ٕ٘ٔ)الحيخة كبصبلف الدبب
 . (ٖ٘ٔ)؛ ألّف ما حػؿ السدتػقج أماكغ ؿ : مفعػؿ أضاء , كالثاني : ضخؼ: األكّ 

يثيع كحاؿ السشافق ىحا يطيخ اإليساف فيدتفيج مشو كذلظ باشتخاكو مع السؤمشيغ في مػار    
اإلسبلـ  حقغ دمو في إضياره اإلسبلـ , كقج مذى في ضياء كمشاكحيع كغيخىا , فزبًل عغ

كحخمتو حتى إذا حاف السػت , كىػ الحيغ الحؼ فيو تساـ االستفادة مغ اإليساف ذىب هللا 
بشػره , كأبصل عسمو كتخكو في ضمسو ال يجرؾ فييا شيئًا كيقع بيغ الطمسة األصمية , كما 

, كقيل يدمب مشو في اآلخخة عشج حاجتو إليو كليذ عشج  (ٗ٘ٔ)أكججه مغ الطمسة بفعالو
 .  (٘٘ٔ)السػت

                                                 
 .  ٙ٘ٔالسرجر نفدو : ُيشطخ :   ((ٜٗٔ
 .  ٘٘/ٔ, كمجارؾ التشديل كحقائق التأكيل , الشدفي :  ٘ٛ/ُٔيشطخ : التبياف في تفديخ القخآف , الصػسي :  ((ٓ٘ٔ
 .  ٖٚٓ-ٕٖٓ/ُٔيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٔ٘ٔ
 .  ٛ٘/ُٔيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف , الصباشبائي :  ((ٕ٘ٔ
 .  ٘٘/ٔجارؾ التشديل : , كم ٚ٘/ُٔيشطخ : تفديخ القخآف العطيع , الدخاكؼ :  ((ٖ٘ٔ
 .  ٛ٘/ُٔيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  ((ٗ٘ٔ
 .  ٛٚٔ/ٔ, كاليجاية إلى بمػغ الشياية , ألبي دمحم القيدي :  ٜٕٓ/ُٔيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((٘٘ٔ



فالتذبيو ىشا تذبيو تسثيمي ككجو الذبو مشتدع مغ متعجد , أؼ : حاؿ السشافقيغ في      
نفاقيع كإضيارىع خبلؼ ما يزسخكف في أنفديع مغ كفخ كحاؿ الحؼ استػقج نارًا ليدتزيء 
بيا ثّع انصفأت فمع يعج يبرخ شيئًا فالتذبيو التسثيمي يعسل عسل الدحخ في تأليف الستبايشيغ 

 .   (ٙ٘ٔ)شصق األخخس كيعصي البياف مغ األعجعفيػ ي
كقج خالف بيغ الزسيخيغ إذ كّحج الزسيخ في استػقج كحػلو إلى جانب المفع ألّف    

السشافقيغ كميع عمى قػؿ كاحج كفعل كاحج , فإذا صّح صجر الكبلـ ألّنيع عمى قػؿ كاحج 
يحكؽ كباؿ أمخه كسػء  ليجؿ عمى أّف كل كاحج مشيع؛ كفعل كاحج فإّف التحػؿ إلى الجسع 

عسمو , فيخاه بشفدو ؛ زيادًة في حدختيع كضبللتيع , كأما رعاية جانب السعشى في )بشػرىع( 
ك)تخكيع( فجاء لكػف السقاـ تقبيح أحػاليع كبياف ضبللتيع فإثبات الحكع لكل فخد مشيع كاقع , 

حّجه أف يجسع ك , كقج ركعي الزسيخ كىػ ما يدسى بالتشاسب كاالئتبلؼ عشج الببلغييغ 
الستكمع بيغ أمخ كما يشاسبو مع إلغاء ذكخ التزاد لتخخج السصابقة كىي ىشا في ذكخ الزػء 
كالشػر , كالدخ في ذكخ الشػر مع كػف الدياؽ يقتزي الزػء مقابل أضاءت , كىػ أّف 

ض الزػء فيو داللة عمى الديادة فمػ قاؿ بزػئيع ألكىع الحىاب بالديادة كبقاء الشػر , كالغخ 
ىػ إزالة الشػر عشيع بجليل قػلو : )ذىب هللا( كلع يقل )أذىب نػرىع( كالفخؽ بيشيسا أّف معشى 
)أذىب( أزاؿ , كمعشى )ذىب بو( اصصحبو معو , كالغخض إفادة أّنو لع يبق مصسع في 

كضمسات جسع  (ٚ٘ٔ)عػدة ذلظ الشػر إلييع بالكمية , كىحا مغ أسسى ما يرل إليو البياف
 .  (ٛ٘ٔ))ضمسة( كال يبرخكف فعل مدتقبل في مػضع الحاؿالجسع فيي جسع 

كلسا كاف حاؿ السشافقيغ في كخىيع اإلسبلـ كالسدمسيغ كإضسار ىحا الكخه في القمب     
كإضيار العكذ مغ الثػابت عشجىع كالتي ال يسكغ تغييخىا جاء السثل بريغة الجسمة اإلسسية 
ليعبخ عغ ىحا السػقف الثابت ك الحاؿ السدتقخ عشجىع , كمجيء الرمة لمتفريل بحاؿ 

ليشاسب كثخة كصف حاؿ السشافقيغ, فزبًل عغ تبلحق  شػؿ الرمة ىشا السشافقيغ , كربسا
الجسل الفعمية في متسسات السثل ىشا )استػقج , أضاءت , ذىب , تخكيع( كما ليحه الجسل 

  الفعمية الستبلحقة مغ داللة كاضحة عمى السعشى . 
 الرؽرة الثالثة : السبتجأ معخف باأللف والالم + الخبخ جسمة فعمية : 

                                                 
 .  ٙ٘/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٙ٘ٔ
 .  ٚ٘-ٙ٘/ُٔيشطخ : اعخاب القخآف الكخيع كبيانو  :  ((ٚ٘ٔ
 .  ُٗٙيشطخ : معاني القخآف , الكدائي :  ((ٛ٘ٔ



 ِبِإْذنِ  َنَباُتوُ  َيْخُخجُ  الّطيِّبُ  َواْلَبَمجُ ﴿كقج كردت ىحه الرػرة في مػضع كاحج , قاؿ تعالى :   
ا ِإلّ  َيْخُخجُ  َل  َخُبثَ  َواّلِحي ۖ   َربِّوِ   . (ٜ٘ٔ)﴾َنِكج 
البمج رفع باالبتجاء كقػلو : )يخخج نباتو( في مػضع الخبخ كقػلو تعالى )نكجًا( نرب عمى   

, كُححؼ السزاؼ الحؼ ىػ  (ٔٙٔ), كجّػز الشحاس كػنو مرجرًا كالتقجيخ : ذا نكجٍ  (ٓٙٔ)الحاؿ
, كجّػز الحشبمي في قػلو : )نكجًا( كجييغ : األّكؿ :  (ٕٙٔ)الشبات كأقيع السزاؼ إليو مقامو

 .  (ٖٙٔ)يشرب عمى أّنو حاؿ , كالثاني : يشرب عمى أّنو نعت لسرجر مححكؼ 
كفي الكبلـ حاؿ مححكفة , كالتقجيخ : يخخج نباتو كافيًا حدشًا , كقج ححفت لفيع السعشى    

كلجاللة البمج الصيب عمييا كلسقابمتيا )إاّل نكجًا( كخز خخكج الشبات الصيب بقػلو : )بإذف 
ربو( عمى سبيل السجح كالتذخيف لو , كقج ححؼ مغ الجسمة السػصػؼ أيزًا , كالتقجيخ : 

الحؼ خبث , لجاللة البمج الصيب عميو فكل مغ الجسمتيغ فيو ححؼ , كغايخ بيغ البمج 
السػصػليغ فراحة كتفششًا كإبجاعًا , ففي اآلية األكلى : قاؿ الصيب , كفي الثانية : قاؿ الحؼ 
خبث , ككاف إبخاز الرمة ىشا فعبًل بخبلؼ األّكؿ لتعادؿ المفع كالبمج ال يخخج فيكػف عمى 

مغ األّكؿ كالتقجيخ : كنبات الحؼ خبث , أك مغ الثاني : كالتقجيخ : ال  ححؼ مزاؼ أما
يخخج نباتو , فمسا ححؼ استكغ الزسيخ الحؼ كاف مجخكرًا ألّنو فاعل , كقرج بياتيغ 

 .(ٗٙٔ)الجسمتيغ التسثيل
كلػ عقجنا مقابمة بيغ بشاء الجسمتيغ نحػيًا نخػ الجسمة األكلى )البمج الصيب( كصفت     

الرخيح , في حيغ ابتجأت الجسمة الثانية باالسع السبيع )السػصػؿ( , كقج كصفت باالسع 
بالجسمة الفعمية )الحؼ خبث( كقج ححؼ في الجسمة الثانية قػلو: )نباتو ال يخخج إاّل نكجًا( في 
حيغ جاءت الجسمة األكلى تامة مغ دكف ححؼ , كلمدسخقشجؼ مقابمة رائعة بيغ الجسمتيغ 

يق كجسيل في آف ؛ كاحج إذ يخػ  أّف األرض الميشة الكخيسة يخخج نباتيا إذا كتػجيو لمسعشى دق
أمصخت فيشتفع بو ككحلظ السؤمغ يدسع السػعطة فتجخل في قمبو فيشتفع بيا كيشفعو القخآف كسا 

                                                 
 .  ٛ٘األعخاؼ : سػرة  ((ٜ٘ٔ
 .  ٚٙ٘- ٙٙ٘/ٕ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٓٙٔ
 .  ٖٗٔ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٔٙٔ
 .  ٕ٘ٗ/ُٕيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٙٔ
 .  ٕٚٔ/ُٜيشطخ : المباب :  ((ٖٙٔ
, كإعخاب القخآف  ٕٚٔ/ٜ, كالمباب :  ٖٖ٘-ٕٖ٘/٘, كالجر السرػف :  ٕٕٖ/ُٗيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٗٙٔ

 .  ٚٙ٘-ٙٙ٘/ٕالكخيع كبيانو : 



يشفع األرض الصيبة , أّما األرض الدبخة فبل يخخج نباتيا إاّل بعج كج كعشاء , فكحلظ الكافخ 
طة كال ُيشتفع بيا, كال يتكمع باإليساف , كال يعسل بالصاعة إاّل كخىًا لغيخ كجو ال يدسع السػع

 .  (٘ٙٔ)هللا
الرؽرة الخابعة : السبتجأ لفعة )مثل( مزاف إلى اسػ مؽصؽل + الخبخ )كسثل( مزافا     

 إلى ما بعجه , فالخبخ واحج وىؽ مفخد في أغمب األحؽال , ولمسزاف إليو وجؽه متعجدة:
 ُدونِ  ِمؼْ  اّتَخُحوا اّلِحيؼَ  َمَثلُ ﴿قاؿ تعالى : , إلى معخفة )معخؼ بأؿ(  الخبخ مزاؼٌ  أّول  : 

 َكاُنؽا َلؽْ  اْلَعْشَكُبؽتِ  َلَبْيتُ  اْلُبُيؽتِ  َأْوَىؼَ  َوِإنّ  َبْيت ا اّتَخَحْت  اْلَعْشَكُبؽتِ  َكَسَثلِ  َأْوِلَياءَ  َللّاِ 
 .     (ٙٙٔ)﴾َيْعَمُسؽنَ 

)مثل( مبتجأ ك)االسع السػصػؿ( مزاؼ إليو , )كسثل( خبخ السبتجأ , فالكاؼ مع ما   
 .  (ٚٙٔ)دخمت عميو في مػضع التأكيل , كالعشكبػت مؤنثة

كقج ذىب الدمخذخؼ إلى أف ))الغخض تذبيو ما اتخحكه متكبًل كمعتسجًا في ديشيع كتػلػه    
 .  (ٛٙٔ)عف القػة كىػ ندج العشكبػت((مغ دكف هللا , بسا ىػ مثل عشج الشاس في الػىغ كض

, كجسمة )اتخحت كىع مذخكػ قخير  فالزسيخ )اتخحكا( عائٌج إلى معمـػ مغ سياؽ الكبلـ   
كالييئة السذبية بيا مع الييئة السذبية  , كىي قيج في التذبيو, بيتًا( حاؿ مغ العشكبػت 

 .    (ٜٙٔ)قابمة لمتفخيق
ح حاؿ أكلئظ الطالسيغ ألنفديع كالسيمكيغ كإضخابيع كفي ىحه اآلية استئشاؼ متزسغ تقبي   

مسغ تػلى غيخ هللا عد كجل , كفيو إشارة إلى أعطع أنػاع ضمسيع , فالسخاد بالسػصػؿ جسيع 
السذخكيغ الحيغ عبجكا األكثاف كجّػز أف يكػف جسيع مغ اتخح غيخ هللا تعالى متكبًل كمعتسجًا 

قجيخ : شبييع أك صفتيع كسثل العشكبػت التي يجكر آلية لحا عجؿ إلى أكلياء مغ آلية , كالت
 .  (ٕ)عمييا أمخ التذبيو

 (ٖ)كىػ مغ أبمغ األمثاؿ. فبل أضعف مغ بيت العشكبػت   

                                                 
 .  ٛٗ٘/ُٔيشطخ : تفديخ بحخ العمـػ :  ((٘ٙٔ
 .  ٘الجسعة : شطخ : سػرة يُ , ك  ٔٗالعشكبػت : سػرة  ((ٙٙٔ
 .  ٔٓٚ/٘, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٚ٘-ٕٙ٘/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٚٙٔ
 .  ٜٗ٘/ٗالكذاؼ :  ((ٛٙٔ
 .  ٖٕ٘-ٕٕ٘/ُٛيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٜٙٔ

 . ٓٙٔ/ٕٓيشطخ : ركح السعاني : ((ٜٙٔ(ٜٙٔ



كيتزح مغ ذلظ أّف بشاء الجسمة في ىحه اآلية قائع عمى اإلسسية كداللتيا كاضحة عمى    
, كالرمة ىشا تسثل سعة لبياف  ثبػت صفة الػىغ كالزعف باتخاذىع ما ال يشفعيع كال يزخىع

 حاؿ ىؤالء السذخكيغ . 
 َوَمَثلُ ﴿: الخبخ مزافًا إلى االسع السػصػؿ , كقج كرد مخة كاحجة . قاؿ تعالى :  ثانيا     

 .(ٓٚٔ)﴾َوِنَجاء   ُدَعاء   ِإلّ  َيْدَسعُ  َل  ِبَسا َيْشِعقُ  اّلِحي َكَسَثلِ  َكَفُخوا اّلِحيؼَ 
الػاك استئشافية , كالسثل ىشا ُضخب لمكافخيغ في عبادتيع األصشاـ مغ دكف هللا تعالى ,    

ك)مثل الحيغ كفخكا( مبتجأ , كأضيف السبتجأ إلى االسع السػصػؿ )الحؼ( كخبخه )كسثل الحؼ 
 .  (ٔٚٔ)يشعق(

عي الحيغ كيخػ الدمخذخؼ أّف لفيع اآلية البج مغ تقجيخ مححكؼ , كتقجيخ الكبلـ : مثل دا    
 . (ٕٚٔ)كفخكا , أك مثل الحيغ كفخكا كبيائع الحؼ يشعق

كقج اختمف في معشى السثل , فقيل تذبيو الكافخ بالشاعق , كقيل معشى السثل تذبيو الكافخ    
بالسشعػؽ بو , كقيل معشاه تذبيو داعي الكافخ بالشاعق , كقيل : تذبيو الجاعي كالكافخ 

. كيخػ سيبػيو أّنيع ُشّبيػا بالسشعػؽ بو , كالسعشى : مثمكع كمثل  (ٖٚٔ)بالشاعق كالسشعػؽ بو
الحيغ كفخكا كسثل الشاعق كالسشعػؽ بو الحؼ ال يدسع كلكّشو جاء عمى سعة الكبلـ كاإليجاز 

 .  (ٗٚٔ)لعمع السخاشب بو
فيحه أربعة أقػاؿ , كعمى القػؿ األّكؿ يكػف التقجيخ : كمثل الحيغ كفخكا في قمة فيسيع    

دعائيع  سثل الخعاة يكمسػف الُبيع , كالبيع ال تعقل شيئًا كقيل التقجيخ : كمثل الحيغ كفخكا فيك
ىع كسثل الشاعق بغشسو ال يشتفع مغ نعيقو بذيء , غيخ أّنو في آليتيع التي ال تفقو دعاء

 . (٘ٚٔ)عشاء , ككحلظ ىػ حاؿ الكافخ ليذ لو مغ دعاء اآللية إاّل العشاء

                                                 
 .  ٔٚٔالبقخة : سػرة  ((ٓٚٔ
, كالجر السرػف :  ٛ٘ٙ/ٔ, كالبحخ السحيط :  ٖٙ٘/ٔ, الكذاؼ :  ٕٛٚ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٔٚٔ

 .  ٕٚٔ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٙٙٔ/ٖ, كالمباب :  ٖٖٕ/ٕ
 .  ٖٙ٘/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٚٔ
, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٙٔ/ٖ: , كالمباب  ٜٕٕ/ٕ, كالجر السرػف :  ٙ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٖٚٔ

ٔ/ٕٔٚ-ٕٔٛ  . 
 .  ٕٕٔ/ُٔيشطخ : الكتاب :  ((ٗٚٔ
, كإعخاب القخآف الكخيع  ٖٙٔ/ٖ, كالمباب :  ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٕ, كالجر السرػف :  ٙ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((٘ٚٔ

 .  ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔكبيانو : 



))إاّل أّف قػلو : )إاّل دعاء كنجاء( ال يداعج عميو ألّف األصشاـ ال تدسع  كقاؿ الدمخذخؼ :   
, , كقاؿ أبػ حياف : لحع الدمخذخؼ في ىحا القػؿ تساـ التذبيو مغ كل جية ,  (ٙٚٔ) شيئًا((

فكسا أّف السشعػؽ بو ال يدسع إاّل دعاء كنجاء فكحلظ مجعّػ الكافخ مغ الرشع , كالرشع ال 
ا القػؿ , كرجح كػف التذبيو كقع في مصمق الجعاء ال في يدسع فزعف عشجه ىح

خرػصيات السجعػ فذبو الكافخ في دعائو الرشع بالشاعق بالبييسة ال في خرػصيات 
 .  (ٚٚٔ)السشعػؽ بو

كأّما القػؿ الثاني مغ األقػاؿ األربعة الستقجمة , فقيل معشاه : كمثُل الحيغ كفخكا في دعاء    
عيع إّياه )كسثل بيائع الحؼ يشعق( . فيػ عمى ححؼ قيج في األّكؿ , هللا تعالى ليع كعجـ سسا

كححؼ مزاؼ مغ الثاني , كقيل التقجيخ : مثل الحيغ كفخكا في عجـ فيسيع مغ هللا كرسػلو 
كسثل السشعػؽ بو مغ البيائع التي ال تفقو مغ األمخ كالشيي غيخ الرػت فيخاد بالحؼ يشعق 

إاّل أّف القمب ال يقع عمى   (ٛٚٔ) قمب جسمة كإليو ذىب الفخاءالحؼ ُيشعق بو كيكػف ىحا مغ ال
 .  (ٜٚٔ)الرحيح إاّل في ضخكرة أك نجكر

كأما عمى القػؿ الثالث , فتقجيخه : كمثل داعي الحيغ كفخكا كسثل الشاعق بغشسو في كػف     
البييسة  الكافخ ال يفيع مسا يخاشب بو داعيو إاّل دكؼ  الرػت دكف إلقاء فكخ أك ذىغ كسا أفّ 

كحلظ , فالكبلـ عمى ححؼ مزاؼ مغ األّكؿ , قاؿ الدمخذخؼ : ))كيجػز أف ُيخاد بػػسا ال 
, الحؼ ال يدسع مغ كبلـ الخافع صػتو بكبلمو إاّل الشجاء كالترػيت ال  مخيدسع األصع األص

. كفيو جشػح إلى جػاز اشبلؽ )ما( عمى العقبلء أك لسا ( ٓٛٔ)غيخ مغ غيخ فيع لمحخكؼ((
 .  (ٔٛٔ)ىحا مشدلة مغ ال يدسع مغ البيائع أكقع عميو )ما( تشدؿ
كمثل الحيغ كفخكا كسثل الشاعق كالسشعػؽ بو , , أما القػؿ الخابع , فتقجيخه : مثمظ يا دمحم     

فذبو داعي الكفار بخاعي الغشع في مخاشبتو مغ ال يفيع عشو كشبو الكفار بالغشع في كػنيع 
 أصػاتًا ال يعخفػف ما كراءىا , كفي ىحا الػجو ححؼ كثيخ ؛ إذ ال يدسعػف مسا ُدُعػا إليو إالّ 

                                                 
 .  ٖٚ٘/ٔالكذاؼ :  ((ٙٚٔ
 .  ٙ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٚٚٔ
 .   ٜٜ/ٔ: معاني القخآف ُيشطخ :  ((ٛٚٔ
 .  ٗٙٔ/ٖ, كالمباب :  ٖٕٔ/ٕ, كالجر السرػف :  ٚ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٜٚٔ
 .  ٖٚ٘/ٔالكذاؼ :  ((ٓٛٔ
 .  ٖٕٔ/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٔٛٔ



فيو ححؼ معصػفيغ ؛ إذ التقجيخ : كمثل الحيغ كفخكا كداعييع كسثل الحؼ يشعق بالسشعػؽ 
 . (ٕٛٔ)بو

كجسيع ىحه األقػاؿ كميا تذبيو مفخد بسفخد كمقابمة جدء مغ الكبلـ الدابق بجدء مغ     
الكبلـ السذبو بو , أما إذا كاف التذبيو مغ باب تذبيو جسمة بجسمة فبل يشطخ في ذلظ إلى 
مقابمة األلفاظ السفخدة , بل يشطخ إلى السعشى كالتذبيو صفة  برفة كالكاؼ ليدت زائجة ؛ 

ة ليدت عيغ الرفة األخخػ فبل بج مغ الكاؼ , بل لػ جاء دكف الكاؼ لقجر ألّف الرف
 .  (ٖٛٔ)ححفيا , ألّف بو ترحيح السعشى , كالحؼ يشعق ال يخاد بو مفخد بل السخاد الجشذ

كقػلو : )إاّل دعاء( االستثشاء مفخغ ألّف قبمو فعل متعج )يدسع( كلع يأخح مفعػلو كرّد أبػ     
 .    (ٗٛٔ)ي قػؿ مغ زعع أّف )إاّل( زائجةحياف كالدّسيغ الحمب

خغع مكابختيع بسغ نعق بالبيائع التي ال ال عمى  فتذبيو مغ يجعػ الكافخيغ إلى اإليساف     
تدسع إاّل الترػيت بيا كالدجخ ليا , فيػ تذبيو صػرة برػرة , أك تذبيو متعجد بستعجد فيػ 

داعي الحيغ كفخكا كلع يرخح  تذبيو تسثيمي , كاإليجاز في ححؼ مزاؼ تقجيخه : مثل
 .  (٘ٛٔ)بالجاعي كىػ الخسػؿ تسذيًا مع األدب الخفيع في حدغ التمصف بالخصاب

كيخػ أبػ حياف أّنو لسا أعخض الكفار عغ اتباع الحق كرجعػا إلى ما ألفػه مغ اتباع      
سساع  ىع , كلع يتجبخكا ما يقاؿ ليع كصسػا عغالحؼ نذأكا عميو ككججكا عميو آباءالباشل 

الحق , كخخسػا عغ الشصق بو , كعسػا عغ إبرار الشػر الشبػؼ الداشع , ذكخ ىحا التذبيو 
العجيب في ىحه اآلية مذبيًا حالة الكافخ في تقميجه أباه , كمحقخًا نفدو فقج أصبح كالبييسة 

 . (ٙٛٔ)أك رتبة البييسة , أك في رتبة داعييا عمى الخبلؼ في التذبيو
ّف السبتجأ أضيف إلى االسع السػصػؿ , ككحلظ الخبخ فكبلىسا قج كنمحع مسا سبق أ    

أضيفا إلى االسع السػصػؿ , فاالسع السػصػؿ يحتاج إلى صمتو كالرمة ىيشا تسثل شػؿ 
السبتجأ كالخبخ معًا كىحا الصػؿ يػحي إلى تفاصيل السبتجأ كالخبخ في السثل , فالرمة تسثل 

 ل كما ذىب إليو الدمخذخؼ كاف كجييًا فيسا يبجك . إعخاض الكفار عغ الحق كاتباعيع الباش

                                                 
 .  ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ, كالمباب :  ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕ, كالجر السرػف :  ٚ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٛٔ

 . ٙٙٔ/ٖ, كالمباب :  ٖٕٔ/ٕ, كالجر السرػف :  ٛ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط : ٖٛٔ) )
 .  ٛ٘ٙ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٗٛٔ
 .  ٕٛٔ-ٕٚٔ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((٘ٛٔ
 .  ٙ٘ٙ/ٔخ : البحخ السحيط : ُيشط ((ٙٛٔ



 َمَثلُ ﴿إلى )نكخة مخررة( , كقج كرد ثبلث مخات . قاؿ تعالى :  : الخبخ مزاؼٌ ثالثا     
 َحّبة   ِماَئةُ  ُسْشُبَمة   ُكلِّ  َسَشاِبَل ِفي َسْبعَ  َأْنَبَتْت  َحّبة   َكَسَثلِ  َللّاِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَؽاَلُيػْ  ُيْشِفُقؽنَ  اّلِحيؼَ 

 .    (ٚٛٔ)﴾َوَللّاُ ُيَزاِعُف ِلَسْؼ َيَذاُء َوَللّاُ َواِسٌع َعِميػٌ 
ففي ىحه الرػرة أضيفت كمسة )مثل( إلى االسع السػصػؿ )الحيغ(, فُحجد السشفق ىشا ,    

كىػ الحؼ يشفق مالو في سبيل هللا , ك)مثل الحيغ( مبتجأ ك)كسثل حبة( خبخه , كالبّج مغ 
 .  (ٛٛٔ)ححؼ مزاؼ , أما مغ السبتجأ أك مغ الخبخ

 (ٜٛٔ)شفقػف , أك مثل نفقة الحيغ يشفقػف كقج اختمف في السقجر , فقيل : مثل انفاؽ الحؼ ي    
, كمثميع كسثل باذر  (ٜٔٔ), كقيل : مثل الحيغ يشفقػف كدارع حبة (ٜٓٔ), كمثل نفقتيع

 . (ٕٜٔ)حبة
كيخػ الدمخذخؼ في ىحا التذبيو ترػيخًا لؤلضعاؼ , كىػ ما يجعل الرػرة ماثمة أماـ     

ػف التأثيخ أبمغ , كتحقق السثل عيشي الشاضخ , ككأّنو صػرة حقيقية يدتحزخ فييا الحالة فيك
 .   (ٖٜٔ)أنفع
فالسثل ىيشا أبمغ في الشفػس مغ ذكخ الدبعسائة , كفي ىحا إشارة إلى اّف األعساؿ    

الرالحة يشسييا هللا تعالى ألصحابيا كسا يشسي الدرع لسغ بحره في األرض الصيبة , كقج 
لسغ أنفق في  ىيشا ثػابٌ كردت الدشة في تزعيف الحدشة إلى سبعسائة ضعف , كالتزعيف 

 .  (ٜٗٔ)سبيمو كابتغاء مخضاتو
فالحدشة في جسيع أعساؿ البخ بعذخ أمثاليا , كالشفقة سبعسائة ضعف كالتذبيو ىشا تذبيو     

حاؿ جدائيع كبخكتيع , فيػ تذبيو السعقػؿ بالسحدػس , فالسذبو بو ىيئة معمػمة , كقج جعل 

                                                 
 . ٕ٘ٙ, كُيشطخ : سػرة البقخة  :   ٕٔٙالبقخة : سػرة  ((ٚٛٔ
,  ٖٕ/ٔ, التبياف في إعخاب القخآف , العكبخؼ :  ٜٗٗ/ٔ, كالكذاؼ :  ٖٖٖ/ٔ( ُيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس : (ٛٛٔ

 .  ٕٖ/ٖ, كركح السعاني :  ٖٚٚ/ٗ, كالمباب :  ٜٚ٘-ٛٚ٘/ٕ, كالجر السرػف :  ٖ٘ٔ/ٕكتفديخ البحخ السحيط : 
 .  ٕٖ/ٖ, كركح السعاني :  ٖٕ/ُٔيشطخ : التبياف في إعخاب القخآف :  ((ٜٛٔ
 .  ٜٖٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٓٔ
 .  ٖٚٚ/ٗ, كالمباب :  ٖ٘ٔ/ُٕيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٜٔٔ
 .  ٕٖ/ٖ, كركح السعاني :  ٜٗٗ/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٜٔ
 .   ٖٖٙ/ٔ, ك الشكت كالعيػف :  ٜٗٗ/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٜٔ
 .  ٚ٘ٗ/ُٕيشطخ : تفديخ القخآف العطيع )تفديخ ابغ كثيخ( :  ((ٜٗٔ



خؼ الشفقة في سبيل  تعالى , كفييا تحخيس أصل التسثيل في التزعيف , فاآلية بياف ش
 .  (ٜ٘ٔ)عمى ذلظ

 ُثػّ  َللّاِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَؽاَلُيػْ  ُيْشِفُقؽنَ  اّلِحيؼَ ﴿كقج ذكخ تعالى شخشيغ في قبػؿ الشفقة , فقاؿ :    
 .  (ٜٙٔ)﴾َأذ ى َول َمشًّا َأْنَفُقؽا َما ُيْتِبُعؽنَ  ل

فسغ فعل ىحا , فالسّغ أف يعتج بإحدانو عمى مغ أحدغ إليو , كاألذػ أف يتصاكؿ بحلظ     
 .  (ٜٚٔ)فقج ذىبت صجقتو ىباًء مشثػراً 

 
 اْلَسِمغُ  َوَقالَ ﴿كقج ُجسعت )سشبمة( عمى )سشابل( في حيغ ُجسعت جسع سبلمة في قػلو :     
 .   (ٜٛٔ)﴾ُسْشُباَلت   َوَسْبعَ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  َيْأُكُمُيؼّ  ِسَسان   َبَقَخات   َسْبعَ  َأَرىَٰ  ِإنِّي
فأفاد جسع الدبلمة القمة , كجسع التكديخ الكثخة , كأّف سبب ذلظ ىػ إّف آية البقخة مبشية     

عمى ما أعّج هللا تعالى لمسشفق في سبيمو , كما يزاعف لو مغ أجخ إنفاقو , فبشاء اآلية ىيشا 
مغ  . ك)الحيغ( أخّز  (ٜٜٔ)عمى التكثيخ ناسب أبشية الجسػع لمتكثيخ , دعسًا لمغاية السقرػدة

)ما( ك)مغ( في السػصػلية ؛ ألّنيسا قج يأتياف ألكثخ مغ معشى , فقج تأتي )مغ( لبلستفياـ 
. كعمة تقجيخ السححكؼ ىشا ؛ ألّف الحيغ يشفقػف ال يذبيػف  (ٕٓٓ)كالسػصػلية كالذخط ككحا ما

 .   (ٕٔٓ)بالجشة بل إنفاقيع أك نفقتيع تذبو الجشة
السبتجأ أك الخبخ في حيغ ذىب أحج كيكاد يجسع القجماء عمى ححؼ مزاؼ مغ    

السحجثيغ إلى ححؼ مزاؼ مغ الصخفيغ , أؼ : مغ السبتجأ كالخبخ معًا , إذ قاؿ : ))البج 
مغ ححؼ مزاؼ , أؼ : مثل نفقتيع . كمثل مبتجأ , كالحيغ مزاؼ إليو , كجسمة يشفقػف ال 

ر كمجخكر متعمقاف محل ليا ألّنيا صمة السػصػؿ كأمػاليع مفعػؿ بو , كفي سبيل هللا جا

                                                 

 .  ٕٗ-ٔٗ/ٕ, كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٙٔ٘-٘ٔ٘/ٔ, كالجػاىخ الحداف :  ٚ٘/ُٕيشطخ : السحخر الػجيد :  (ٜ٘ٔ)
 .  ٕٕٙالبقخة : سػرة  ((ٜٙٔ
 .  ُٖٔيشطخ : األمثاؿ في القخآف , محسػد بغ الذخيف :  ((ٜٚٔ
 .  ٖٗيػسف : سػرة  ((ٜٛٔ
, كمغ أسخار الشطع القخآني , د. دمحم  ُٜٚيشطخ : دراسة الستذابو المفطي مغ آؼ التشديل , دمحم فاضل الدامخائي ,:  ((ٜٜٔ

 .  ٖٔعبج هللا سعادة : 
 .   ُٖ٘ٔيشطخ : دراسة الستذابو المفطي مغ آؼ التشديل : ( (ٕٓٓ
 . ٖٕٔ/ُٔيشطخ : التبياف في إعخاب القخآف :  ((ٕٔٓ



بػػ)يشفقػف( )كسثل حبة( الجار كالسجخكر متعمقاف بسححكؼ خبخ , كال بّج مغ ححؼ مزاؼ 
 . (ٕٕٓ)أيزًا , أؼ: كسثل باذر حبة((

ألّف االسع يجؿ عمى الثبػت ؛ كقج كفخ ىحا البشاء خرائز الثبػت في السعشى كالجاللة    
حجكث, كال يسكغ كضع أحجىسا مػضػع كاالستسخار, كالفعل يجؿ عمى التججد كالتغيخ كال

 .   (ٖٕٓ)اآلخخ
فثبػت األجخ مقخكف بثبات حاليع مغ اإلنفاؽ , كبقاء حاليع عمى اإلنفاؽ في سبيل هللا    

دكف تغييخ َثب ت عمييع الثػاب دكف تغييخ كلسا كاف ىحا الثػاب ثابتًا مغ ناحية التزعيف , 
عمى الثبػت كاالستسخار , ككجػد الرمة  جاء بريغة الجسمة اإلسسية كما فييا مغ داللة

بالجسمة الفعمية أضاؼ قػة لمجسمة اإلسسية الجالة عمى ثبػت ذلظ في نفػسيع كتججده مشيع 
ككثختو , فيػ متكخر مشيع متى ما كانت الحاجة إليو , كىحا ما نججه في )يشفقػف(, فزبًل 

تاج إلى صمة كربسا كاف عغ كػف السبتجأ شػيبًل يسثمو السزاؼ إلى السػصػؿ كالحؼ يح
شػؿ ىحا السثل يتشاسب مع شبيعة ضخب السثل كالسخاد مشو التفريل في السصمب الحؼ جيء 
بالسثاؿ مغ أجمو كىػ الثػاب في الشفقة في سبيل هللا , كقج فرل تعالى في متسسات ىحا 

 مو . السثل كما تبله مغ جسل ىحا الثػاب كاألجخ الحؼ أعّجه هللا تعالى لمسشفق في سبي
ْنَيا اْلَحَياةِ  َىِحهِ  ِفي ُيْشِفُقؽنَ  َما َمَثلُ ﴿:  ومسا جاء مساثال  ليحا البشاء قؽلو تعالى    َكَسَثلِ  الجُّ

ِكؼْ  َللّاُ  َظَمَسُيػُ  َوَما َفَأْىَمَكْتوُ  َأنُفَدُيػْ  َظَمُسؽا َقْؽم   َحْخثَ  ِصخٌّ َأَصاَبْت  ِفيَيا ِريح    َأنُفَدُيػْ  َولََٰ
 .  (ٕٗٓ)﴾ َيْعِمُسؽنَ 

كىي جسمة مدتأنفة مدػقة لزخب السثل في بياف كيفية عجـ إغشاء األمػاؿ التي كانػا     
يعػلػف عمييا في دفع السزار الشازلة بيع فػػ)مثل( مبتجأ ك)ما( اسع مػصػؿ في محل جخ 
باإلضافة كجسمة )يشفقػف( صمة , ك)الحياة( بجؿ مغ اسع اإلشارة , ك)كسثل ريح( في محل 

 .   (ٕ٘ٓ)(رفع خبخ لػػ)مثل

                                                 
 . ٜٖٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :   ((ٕٕٓ
, كمعاني األبشية في  ٕٗ, كُيشطخ : التعبيخ القخآني , فاضل الدامخائي :  ٘ٔ/ٔمعاني الشحػ , فاضل الدامخائي :  ((ٖٕٓ

 . ٜالعخبية , فاضل الدامخائي : 
 .  ٚٔٔآؿ عسخاف : سػرة  ((ٕٗٓ
 .  ٖ٘ٔ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٖٛ/ُٕيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕ٘ٓ



كقيل: )ما( مػصػلة كالعائج مححكؼ , كالتقجيخ : يشفقػنو كىػ تذبيو ما يشفقػنو بالخيح   
, كىػ ما قالو الدسيغ الحمبي كتابعو عميو الحشبمي   (ٕٙٓ)كالسعشى تذبيو بالحخث , أؼ : الدرع

فكبلىسا يخػ أّف )ما( السػصػلة إسسية كعائجىا مححكؼ الستكساؿ الذخكط , ككسثل ريح 
 .  (ٕٚٓ)خبخ السبتجأ كىػ تذبيو السشفق بالخيح

( ٕٛٓ)كالتذبيو ىشا فيو أكجو , أّكاًل : أّنو مغ باب التذبيو السخكب كىحا اختيار الدمخذخؼ     

, كثانيًا : أّنو مغ باب التذبيو بيغ شيئيغ بذيئيغ , فحكخ أحج السذبييغ كتخؾ ذكخ اآلخخ , 
, كثالثًا : أّنو عمى  (ٜٕٓ)لببلغة كاإلعجاز((كىحا اختيار ابغ عصية , كقاؿ ))ىحه غاية ا

ححؼ مزاؼ مغ األّكؿ تقجيخه : مثل ميمظ ما يشفقػف , أك مغ الثاني : كسثل ميمظ ريح , 
كقيل : يجػز أف تكػف )ما( مرجرية كالتقجيخ : مثل إنفاقيع فيكػف شبو السعقػؿ بالسحدػس 

يؤدؼ في التقجيخ األّكؿ إلى تذبيو  .  كالتقجيخ الثاني أضيخ ألّنو (ٕٓٔ)كىػ اختيار أبي حياف
 .  (ٕٔٔ)بالخيح , كليذ السعشى عميو , ففيو عػٌد لسا ُفخ  مشو -الُسيَمظ–الذيء الُسْشَفق 

كيخػ الدمخذخؼ أف  قػلو تعالى : )كسثل ريح فييا صّخ( فيو أكجو : األّكؿ : أّف الرّخ    
ة صّخ , كسا يقاؿ : َبْخٌد بارد عمى في صفة الخيح بسعشى الباردة فػصف فييا القّخة بسعشى قخ 

السبالغة , كالثاني : أف يكػف الرّخ مرجرًا في األصل بسعشى البخد فجيء بو عمى أصمو , 
كشبو ما كانػا يشفقػنو مغ أمػاليع في السكاـر كالسفاخخ ككدب الثشاء كحدغ الحكخ بيغ الشاس 

ىػ ما كانػا يتقخبػف بو إلى هللا  ال يبتغػف بو كجو هللا بالدرع الحؼ صار حصامًا , كقيل :
 .  (ٕٕٔ)تعالى مع كفخىع

كيخػ أبػ حياف أّف ىحا السثل ندؿ في بصبلف نفقات الكفار كصجقاتيع كذىابيع بجكف     
عػض , كقيل : في نفقات السذخكيغ يـػ بجر , كقيل : ندؿ في السشافقيغ حيغ خخجػا مع 

                                                 
 .  ٓٗ/ُٖيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٙٓ
 .  ٖٛٗ/٘, كالمباب :  ٖٛ٘/ُٖيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٚٓ
 .  ٘ٔٙ/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٛٓ
 .  ٕٖٛ/ٕالسحخر الػجيد :  ((ٜٕٓ
 .  ٖٛٗ/٘, كالمباب :  ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٖ, كالجر السرػف :  ٓٗ/ُٖيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٓٔ
 .  ٖٛٗ/ُ٘يشطخ : المباب :  ((ٕٔٔ
 .ٜٕٖ/ٕ, ك السحخر الػجيد :  ٗٔٙ-ٖٔٙ/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٕٔ



ال يقػيو الدياؽ فجاللتيا عامة في كل . كحرخ اآلية بدبب  (ٖٕٔ)السدمسيغ لحخب السذخكيغ
 زماف. 

 .  (ٕٗٔ)كقج أفخد ريحًا ألّنيا مخترة بالعحاب , كسا أّف الجسع مختز بالخحسة   
كنجج تقجيع ما ىػ أىع ؛ ألّف الخيح التي ىي مثل العحاب ذكخىا في سياؽ الػعيج كالتيجيج    

ّؿ في ىحه اآلية عمى أّف صجقة أىع مغ ذكخ الحخث , فقجمت لمعشاية كاالىتساـ , كقج استج
الكفار ال تشفع أصحابيا ؛ ألّف العقيجة ىي األصل , كعمييا االعتساد كىحا أسسى ما يرل 
إليو البياف , كصٌخ ىشا أفادت السبالغة كسا أفادت التجديج كالتذخيز , ثّع ُقيجت الرّخ 

لسصمقو , ألّف السصمق بالطخفية , ألّف الخيح مصمقة ثّع قيجىا بالطخفية , ككل مقيج ضخؼ 
كقاؿ الجركير فييا : ))كىحه مغ عيػف الشكت , بعس السقيج , فحرل التجديج كالتذخيز 

 .( ٕ٘ٔ)الببلغية((
كالسذبو بو أقػػ في الرفة مغ السذبو لحا  )مغ , ما( في السػصػلية مغ فالحؼ أخز   

نخػ أّف السثل قج ُذيل في كثيخ مغ السػاقف بالحجيث عغ صفات السذبو بو , كليذ السذبو 
 ِصخٌّ  ِفيَيا ِريح   َكَسَثلِ ﴿, ففي ىحه اآلية نمحع التفريل في السذبو بو , إذ قاؿ تعالى : 

, كالسثل ىشا شػيل ليبلئع السقاـ الحؼ ذكخ فيو  ﴾َأْىَمَكْتوُ فَ  َأْنُفَدُيػْ  َظَمُسؽا َقْؽم   َحْخثَ  َأَصاَبْت 
فقج أضيف السبتجأ إلى االسع السػصػؿ كاحتياج السػصػؿ إلى صمتو فيو تفريل لمسبتجأ , 
فزبل عغ ذكخ تفاصيل الخبخ كىػ السذبو بو ىشا , فقج أششب بالتفريل , كلع يػجد لحاجة 

أنفقػه في عجـ ججكاه كقمة غشائو بالحخث الحؼ  السثل ىشا لمتفريل . فقج شبو تعالى ما
 عرفت بو الخيح الباردة فحصستو .   

 , كقج كرد مخة كاحجة .  رابعا  : الخبخ )جسمة إسسية(    
يحُ  ِبوِ  اْشَتّجْت  َكَخَماد   ِبَخبِِّيْػ َأْعَساُلُيػْ  َكَفُخوا اّلِحيؼَ  ّمَثلُ ﴿قاؿ تعالى :     ِفي َيْؽم  َعاِصف  ّل  الخِّ

ِلَغ ُىَؽ الّزاَلُل اْلَبِعيجُ   .  (ٕٙٔ)﴾َيْقِجُروَن ِمّسا َكَدُبؽا َعَمىَٰ َشْيء  ذََٰ
اختمف في ىحه اآلية اختبلفًا كبيخًا , فطيخت فييا كجػه مختمفة كمحاىب متعجدة : الػجو    

فيسا ُيقز  عميكع مثل الحيغ األّكؿ : السبتجأ السححكؼ الخبخ , كالتقجيخ : فيسا يتمى عميكع أك 
                                                 

 .  ٓٗ/ُٖيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٖٕٔ
 .   ٓٗ/ُٖيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٗٔ
 .  ٗٔ٘/ٔ( إعخاب القخآف الكخيع كبيانو : (ٕ٘ٔ
 .  ٛٔإبخاىيع : سػرة  ((ٕٙٔ



, كالػجو الثاني : )مثل( مبتجأ ك)أعساليع( مبتجأ ثاف , ككخماد خبخ لمسبتجأ الثاني  (ٕٚٔ)كفخكا
, كالجسمة مغ السبتجأ كالخبخ في محل رفع خبخ لمسبتجأ األّكؿ كرجح ابغ عصية ىحا الػجو , 

. كرفس أبػ كىحا ىػ األقػػ كاألرجح  (ٕٛٔ) خكا .كتقجيخه : الُسَتحّرل في الشفذ الحيغ كف
حياف ما رجحو ابغ عصية , كقاؿ : ))كىػ ال يجػز , ألّف الجسمة الػاقعة خبخًا عغ السبتجأ 
األّكؿ )مثل( خالية مغ رابط يعػد عمى السثل , كليدت نفذ السبتجأ في السعشى , فبل تحتاج 

 .( ٜٕٔ)إلى رابط((
))بل الجسمة نفذ السبتجأ , فإّف نفَذ مثميع ىػ نفذ  كرّد عمى ىحا الدسيغ الحمبي قائبًل :   

 .  (ٕٕٓ)مشيسا ال يفيج شيئًا , كال يبقى لو أثخ(( أعساليع كخماد في أّف كبلً 
كالخبخ اشتسل عمى ضسيخ يعػد عمى السبتجأ كىػ الزسيخ )ىع( في )أعساليع( كىػ عائج 

ليذ كمسة )مثل( مجخدة ؛ فيي عمى جدء مغ السبتجأ )كىػ كاك الجساعة في كفخكا( . فالسبتجأ 
ال ترمح لػحجىا أف تكػف مبتجأ ؛ ألن يا نكخة ال يرحبيا مدػغ لبلبتجاء بيا كعميو فالسبتجأ 

 كاك الجساعة عمى ىحا جدء مغ السبتجأ .ك ىػ عبارة )مثل الحيغ كفخكا( كميا 
لفخاء , إلغاء أما الػجو الثالث : إّف )مثل( مديجة قاؿ ابغ عصية : إّف محىب الكدائي كا   

)مثل( , كالتقجيخ : الحيغ كفخكا أعساليع كخماد , كالحيغ: مبتجأ , ك)أعساليع( مبتجأ ثاف 
خبخه, كالػجو الخابع : )مثل( مبتجأ , ك)أعساليع( بجؿ مشو عمى تقجيخ : مثل  (ٕٕٔ))ككخماد(

خ : مثل الحيغ مغ )الحيغ كفخكا( ليكػف التقجي أعساليع كعمى ىحا التقجيخ يكػف )أعساليع( بجالً 
, فيػ بجؿ كل مغ كل عمى ححؼ (ٕٕٕ)كفخكا مثل أعساليع , ككخماد الخبخ , قالو الدمخذخؼ 

فإّف )مثل( مبتجأ )أعساليع( بجؿ مشو )بجؿ اشتساؿ( , , , كأما الػجو الخامذ (ٖٕٕ)مزاؼ

                                                 
, كالسحخر  ٖٔٚ/ٖ, كالكذاؼ :  ٖٖٙ/ٕ, ُيشطخ: إعخاب القخآف , الشحاس : ٙٓٗ/ٔمعاني القخآف , األخفر :   ((ٕٚٔ

, كإعخاب القخآف الكخيع  ٖٔٙ/ٔٔ, كالمباب :  ٔٛ/ٚ, كالجر السرػف :  ٘ٓٗ/٘, كالبحخ السحيط :  ٖٕ٘/٘الػجيد : 
 .  ٖٙٔ/ٗكبيانو : 

 .  ٖٕٙ - ٖٕ٘/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕٛٔ
 .  ٘ٓٗ/٘البحخ السحيط :  ((ٜٕٔ
 .  ٕٛ٘/ٚالجر السرػف :  ((ٕٕٓ
 . ٕٖٙ/ٔٔ, كالمباب :  ٕٛ/ٚ, الجر السرػف :  ٘ٓٗ/٘, كالبحخ السحيط :  ٖٕ٘/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕٕٔ
 .  ٖٔٚ/ُٖيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٕٕ
 .  ٕٖٙ/ٔٔ, كالمباب :  ٕٛ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٕٕ



. (ٕٕ٘). ككصفو محيي الجيغ الجركير بأّنو كجو جسيل(ٕٕٗ)ككخماد الخبخ قالو الدسيغ الحمبي
لسبتجأ ,  ؿ الحيغ كفخكا , كىحه الجسمة خبخٌ و الدادس : أف يكػف التقجيخ : مثل أعساكالػج

, كالػجو الدابع : )مثل( مبتجأ ك)أعساليع( خبخه , كالتقجيخ : )مثل  (ٕٕٙ)قالو الدمخذخؼ 
أعساليع( , فححؼ السزاؼ ككخماد عمى ىحا خبخ مبتجأ مححكؼ , كقاؿ أبػ البقاء العكبخؼ: 
حيغ ذكخ ىحا الػجو: ))كلػ كاف في غيخ القخآف لجاز إبجاؿ أعساليع مغ )الحيغ( كىػ بجؿ 

قالو محيي الجيغ الجركير كىػ أّف الكاؼ في )كخماد( , كالػجو الثامغ : (ٕٕٚ)اشتساؿ((
 .  (ٜٕٕ), كقػلو : )اشتجت بو الخيح( في محل جخ صفة لخماد(ٕٕٛ)بسعشى )مثل( كىي الخبخ

 َأْعَساُلُيػْ ﴿. كيخػ أبػ البقاء أّف قػلو تعالى : ( ٖٕٓ)فالسثل مدتعار لمرفة التي فييا غخابة   
, كالحيغ كفخكا بخبيع عبجكا غيخه فأعساليع يػـ القيامة (ٖٕٔ)جسمة مدتأنفة مفدخة لمسثل ﴾َكَخَماد  

كخماد اشتجت بو الخيح في يـػ عاصف , ال يقجركف عمى شيء مغ أعساليع فيشفعيع , كسا 
, فالتذبيو في قػلو : ))الحيغ كفخكا((  (ٕٖٕ)ال يقجركف عمى الخماد إذا أرسل في يـػ عاصف

, كأعساليع التي يقػمػف بيا في حياتيع صمة  تذبيو تسثيمي , كالسذبو مخكب كىػ الحيغ كفخكا
يخفجكف بيا السحتاج , كعمع يعع نفعو عمى العباد , كالسذبو بو الخماد , كىػ ما سحقتو الشار 
مغ اإلجخاـ , ككجو الذبو ىػ انعجاـ األثخ لتمظ األعساؿ , مثمسا الخيح العاصف تصيخ 

كفخىع أبصل أعساليع كأحبصيا فبل يبقى  الخماد, كتفخؽ أجداءه بحيث ال يبقى لو أثخ , فكحلظ
 .  (ٖٖٕ)ليا أثخ

كجاء السبتجأ مزافًا إلى االسع السػصػؿ , كاحتياج السػصػؿ إلى صمتو كافتقاره ليا جاء    
ليسثل حالة الكفار كأعساليع كصفتيا , فالخيح في اليـػ العاصف ُتصّيخ الخماد , كتفخؽ أجداءه 

                                                 
 .  ٖٚٔ/ٗ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٖٙ/ٔٔ, كالمباب :  ٖٛ- ٕٛ/ٚالجر السرػف : ُيشطخ :  ((ٕٕٗ
 .  ٖٚٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٕ٘
 .  ٖٔٚ/ُٖيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٕٙ
 .  ٚٙ/ٕ:  التبياف  ((ٕٕٚ
 .  ٖٚٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٕٛ
, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٖٙ/ٔٔ, كالمباب :  ٖٛ/ٚ, كالجر السرػف :  ٖٕٙ/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٜٕٕ

ٗ/ٖٔٚ  . 
 .  ٘ٓٗ/٘, كالبحخ السحيط :  ٖٔٚ/ُٖيشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٕٓ
 . ٚٙ/ٕ:  التبياف في اعخاب القخآف ُيشطخ :  ((ٖٕٔ
 . ٘ٓ٘/ُٛيشطخ : الجر السشثػر :  ((ٕٖٕ
 .  ٓٗٔ-ٜٖٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٖٕ



, فكحلظ كفخىع أبصل أعساليع كأحبصيا فمع يبق ليا أثخ كىػ غاية في  اً كال تبقي لو أثخ 
 الترػيخ . 

الرؽرة الخامدة : السبتجأ )اسػ السؽصؽل( + الخبخ )جسمة إسسية( وقج اشتسمت كاف   
 كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة .  التذبيو ,

 َجاَءهُ  ِإَذا َحّتىَٰ  َماء   الّعْسآنُ  َيْحَدُبوُ  ِبِقيَعة   َكَدَخاب   َأْعَساُلُيػْ  َكَفُخواْ  َواّلِحيؼَ ﴿قاؿ تعالى :      
 .  (ٖٕٗ)﴾َيِجْجهُ  َلػْ 

الكبلـ مدتأنف مدػؽ لبياف حاؿ عسل مغ ال يعتقج اإليساف , كال يتبع الحق )كالحيغ(    
مبتجأ أّكؿ , كجسمة كفخكا )صمة السػصػؿ( كأعساليع مبتجأ ثاف , ككدخاب خبخ السبتجأ الثاني 

, كجّػز (ٖٕ٘), كالسبتجأ الثاني كخبخه , خبخ السبتجأ األّكؿ كجسمة يحدبو الطسآف صفة الدخاب
 . (ٖٕٙ)اس كجيًا ثانيًا كىػ )أعساليع( بجاًل مغ )الحيغ كفخكا( كالخبخ )كدخاب(الشح
كذىب اآللػسي إلى كػف )كالحيغ كفخكا( عصف عمى ما قبمو , كىػ عصف القرة عمى    

القرة , أك مقجر يشداؽ إليو ما قبمو كأّنو قيل : الحيغ أمشػا أعساليع حااًل كمآاًل كسا كصف 
 .  (ٖٕٚ)كدخاب( , أؼ أعساليع التي ىي مغ أبػاب البخ كرمة الخحع الحيغ كفخكا )أعساليع

كقػلو : )بقيعة( فييا كجياف : األّكؿ : متعمق بسححكؼ عمى أّنو صفة لدخاب , كالثاني :    
 .  (ٖٕٛ)ضخؼ , كالعاـ فيو االستقخار العامل في كاؼ التذبيو

عمى ذكات الكافخيغ ثّع بشى عميو  كقج ُجعل السدشج إليو في قػلو : ))كالحيغ كفخكا(( ما يجؿ  
مدشجًا إليو كىػ )أعساليع( كلع يجعل السدشج إليو أعساؿ الحيغ كفخكا مغ أّكؿ كىمة لسا في 
االقتشاع بحكخ الحيغ كفخكا مغ التذػيق إلى معخفة ما سيحكخ مغ شؤكنيع ليتقخر في الشفذ 

يكػف السذبو بو أعساليع  كساؿ التقخر كليطيخ أّف لمحيغ كفخكا خصأ مغ التسثيل بحيث ال
خاصة كفي اإلتياف بالسػصػؿ كصمتو إيساء إلى كجية بشاء الخبخ , كىػ جداء كفخىع با 
تعالى , عمى أف يكػف عشػاف الحيغ كفخكا قج غمب عمى السذخكيغ فيكػف افتتاح الكبلـ بيحا 

ع تذبيو تسثيمي , فخيغ كأعساليالػصف إشارة إلى إبصاؿ شيء اعتقجه الحيغ كفخكا فتذبيو الكا

                                                 
 .  ٜٖالشػر : سػرة  ((ٖٕٗ

 .  ٕٚٛ/٘, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٓ٘/ٛ, كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٓٗٔ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  (ٖٕ٘)
 .  ٓٗٔ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس : ((ٖٕٙ
 .  ٜٚٔ/ُٛٔيشطخ : ركح السعاني :  ((ٖٕٚ
 .  ٓٓٗ/ٗٔ, كالمباب :  ٔٔٗ/ُٛيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٕٛ



و حالة كجىع في األعساؿ كحخصيع عمى االستكثار مشيا مع ضشيع بأّنيا تقخبيع إلى رضى شب  
, كُشبو (ٜٖٕ)هللا تعالى , ثّع يبيغ أّنيا ال تججييع نفعًا , بل يمقػف العحاب في كقت ضشيع الفػز

لسدافة التي خاؿ اّنيا ذلظ بحالة الطسآف الحؼ يخػ الدخاب فيحدبو ماًء فيدعى إليو فإذا بمغ ا
مػقع الساء لع يجج ماًء ككجج ىشالظ مغ يحاسبو عمى ما سمف مغ أعسالو , كالحالة السذبية 
مخكبة مغ محدػس كمعقػؿ كالحالة السذبو بيا حالة محدػسة , فكسا ىػ حاؿ الدخاب , 

 .   (ٕٓٗ)فكحا أعساؿ الكافخ يطغ أّنيا نافعتو في دنياه , فإذا كاف يػـ القيامة لع يججىا
كجاء البشاء ىشا بتعجد السبتجأ الحؼ يخز الحيغ كفخكا , كفي افتتاح الكبلـ ىشا بيحا       

الػصف إشارة إلى إبصاؿ شيء اعتقجه الحيغ كفخكا كسا ذكخه السفدخكف كفي اإلتياف 
ػ الحيغ كفخكا بالسػصػؿ كصمتو إيساء إلى كجية بشاء الخبخ فزبًل عغ شػؿ السبتجأ كى

حياتيع حتى يحيغ أجميع كيتبيغ أّف أعساليع التي كانػا يطشػف أّنيا  كشػؿ مّجةكأعساليع 
تقخبيع مغ هللا تعالى لع تشفعيع شيئًا بل ضيخ ىشا بصبلنيا كاضسحبلليا كفقجاف الثسخة السخجػة 

 مشيا . 
, كردت  الرؽرة الدادسة : السبتجأ اسػ مؽصؽل +الخبخ جسمة فعمية )فعميا مزارع(    

 ػرة مخة كاحجة . ىحه الر
ا َيْأُكُمؽنَ  اّلِحيؼَ ﴿قاؿ تعالى :    َبؽَٰ  ِمؼَ  الّذْيَطانُ  َيَتَخّبُطوُ  اّلِحي َيُقؽمُ  َكَسا ِإلّ  َيُقؽُمؽنَ  َل  الخِّ

 .     (ٕٔٗ)﴾اْلَسِذّ 
)الحيغ يأكمػف الخبا( مبتجأ , كخبخ )الحيغ( جسمة فعمية ىي جسمة )ال يقػمػف( كىي جسمة    

. كقج استبعج أبػ حياف قػؿ مغ يخػ أّف ال (ٕٕٗ)مقيجة باالستثشاء , كالفائجة ىشا في الخبخ
,   (ٖٕٗ)يقػمػف جسمة حالية , كقاؿ : ))ىحا يتكمف إضسار خبخ مغ غيخ دليل عميو ((

كسا يقػـ( فيو كجياف : األّكؿ : الشرب عمى الشعت لسرجر مححكؼ , كالتقجيخ  كقػلو : )إاّل 

                                                 
 .  ٕٓ٘/ُٛيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٜٖٕ
 ٖ٘-ٕ٘, كاألمثاؿ في القخآف الكخيع , ابغ قيع الجػزية :  ٜٖٓ/ٗ, كالكذاؼ :  ٖٜٖ/ُٙيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕٓٗ

 .  ٖٕٙ, كمغ ببلغة الشطع القخآني , بديػني عبج الفتاح فيػد :  ٕٔٗ/ٛ, كالجر السرػف :  ٖٕٗ/ٙ, كالبحخ السحيط : 
 .  ٕ٘ٚالبقخة : سػرة  ((ٕٔٗ
, كالبحخ السحيط :  ٖٕٕ/ٔ, كالتبياف في إعخاب القخآف :  ٖٔٓٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٕٕٗ

 .  ٖٛٙ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٜٗٗ/ٗ, كالمباب :  ٖٓٙ/ٕ, كالجر السرػف :  ٖٙٗ/ٕ
 .  ٜٗٗ/ٗ, كالمباب :  ٖٓٙ/ٕ, كُيشطخ : الجر السرػف :  ٖٚٗ/٘البحخ السحيط :  ((ٖٕٗ



. كالثاني : الشرب عمى الحاؿ  (ٕٗٗ): ال يقػمػف إاّل قيامًا مثل قياـ الحؼ يتخبصو الذيصاف
مغ ضسيخ ذلظ السرجر , كالتقجيخ : ال يقػمػنو , أؼ : القياـ إاّل مذبيًا قياـ الحؼ يخبصو 

 ػجو الثاني أقخب.. كال (ٕ٘ٗ)الذيصاف
كرجح الحشبمي كػف )ما( مرجرية كالتقجيخ : كقياـ , كقيل : بسعشى الحؼ , كالعائج    

 .  (ٕٙٗ)مححكؼ , كالتقجيخ إاّل كقياـ الحؼ يتخبصو الذيصاف
كقيل األلف كالبلـ في الخبا يجػز فييا كجياف : األّكؿ : أف تكػف لمعيج , كالثاني :       

 ي لمجشذ أقخب. . كى (ٕٚٗ)لتعخيف الجشذ
:  األّكؿ : أّنو متعمق بػػ)يتخبصو( مغ جية الجشػف ,  (ٕٛٗ)ك)مغ السذ( فيو ثبلثة أكجو   

, كالثاني : أّنو متعمق بقػلو : )ال  (ٜٕٗ)فيكػف في مػضع الشرب , كىػ ما قالو أبػ البقاء
: أّنو يقػمػف( , كالتقجيخ : ال يقػمػف مغ السذ الحؼ بيع كسا يقـػ السرخكع , كالثالث 

( , كالتقجيخ : كسا يقـػ السرخكع مغ جشػنو , كذكخ ىحيغ الػجييغ  يتعمق بقػلو : )يقـػ
 .  (ٕٓ٘)األخيخيغ الدمخذخؼ 

, كالعبلقة الزجية قائسة في أّف الرجقة (ٕٔ٘)فبيغ الرجقة كالخبا مشاسبة مغ جية التزاد   
)بالدكاة( , كالخبا ضاىخه  في ضاىخىا نقز لؤلمػاؿ كفي حقيقتيا نساء لمساؿ , لحلظ ُعّبخ عشيا

زيادة في األمػاؿ كحقيقتو إزالة البخكة مغ األمػاؿ كجعميا عخضة لمدكاؿ بالكمية . كقج ذكخ 
َبا َللّاُ  َيْسَحقُ ﴿هللا تعالى في خاتسة السدألة  كمغ ىشا تتزح عبلقة  (ٕٕ٘)﴾الّرَجَقاتِ  َوُيْخِبي الخِّ

 الزجية في ذلظ .  

                                                 
 .  ٓ٘ٗ/ٗ, كالمباب :  ٖٕٕ/ُٔيشطخ : التبياف في إعخاب القخآف :  ((ٕٗٗ
 .  ٖٛٙ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٜٕٙ/ٕ, كالجر السرػف :  ٓ٘ٗ/ُٗيشطخ : المباب :  ((ٕ٘ٗ
 .  ٖٛٙ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٓ٘ٗ/ُٗيشطخ : المباب :  ((ٕٙٗ
 .  ٜٕٙ/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٚٗ
 .  ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٗالمباب : , ك  ٖٔٙ/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٛٗ
 .  ٖٕٕ/ٔ, كالتبياف في إعخاب القخآف :  ٙٔٔ/ُٔيشطخ : إمبلء ما مّغ بو الخحسغ :  ((ٜٕٗ
, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٕ, كتفديخ البحخ السحيط :  ٙٓ٘-٘ٓ٘/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٓ٘

ٔ/ٖٙٛ . 
 .  ٚٗٗ/ٗ, كالمباب :  ٕٛٙ/ ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٔ٘
 .  ٕٙٚالبقخة : سػرة  ((ٕٕ٘



, كقاؿ الثعالبي : الخبا  (ٖٕ٘)كقج عبخ عغ األخح باألكل ؛ ألّف األخح إّنسا يخاد بو األكل   
 .  (ٕٗ٘)ىػ الديادة , كىػ مأخػذ مغ ربا يخبػ , إذا نسا كزاد عمى ما كاف

كفي بشاء السثل عمى ىحه الرػرة مجيء السبتجأ اسسًا مػصػاًل كاستعساؿ االسع السػصػؿ    
بًل عغ الخبخ الحؼ جاء )جسمة فعمية( كما في الجسمة مغ شػؿ كما كحاجتو إلى الرمة فز

فييا مغ داللة عمى التججد كالتغييخ كالحجكث قج جاء ليسثل كثخة التفاصيل في أكل الخبا كما 
يا , فزبًل عغ الحّث عمى فيو مغ آثار سمبية , كدخعة زكاؿ ىحه األمػاؿ , كعجـ نسائِ 

 الرجقات. 
 :  لسبتجأ )اسػ إشارة( + الخبخ )جسمة(الرؽرة الدابعة : ا   

كردت ىحه الرػرة مختيغ: األكلى : جاء فييا الخبخ جسمة إسسية , كالثانية كانت مغ     
 اآليات التي جخت مجخػ األمثاؿ , كقج جاء فييا الخبخ جسمة فعمية . 

ِلغَ ﴿قاؿ تعالى :      ِمؼْ  اْلَحقّ  اّتَبُعؽا آَمُشؽا اّلِحيؼَ  َوَأنّ  اْلَباِطلَ  اّتَبُعؽا َكَفُخوا اّلِحيؼَ  ِبَأنّ  ذََٰ
 .  (ٕ٘٘)﴾َربِِّيػْ 
, كجّػز الشحاس في ذلظ كجيًا ثانيًا كىػ الخفع عمى  (ٕٙ٘))ذلظ( ابتجاء كخبخه ما بعجه   

الخأؼ  (ٜٕ٘), كُندب (ٕٛ٘), كتبعو في ذلظ الدمخذخؼ  (ٕٚ٘)إضسار السبتجأ كتقجيخه : األمخ ذلظ
الثاني إلى الدمخذخؼ خصأ كىػ ما قالو الشحاس مغ قبمو , كيخػ أبػ حياف أّف الػجو الثاني 

 .  (ٕٓٙ)ضعيف ؛ إذ قاؿ : ))كال حاجة إلى اإلضسار مع صحة الػجو((
كيخػ الشحاس أّف في اآلية إشارة إلى اإلضبلؿ , أؼ : إضبلؿ أعساليع , كاليجػ ىجػ    

 .  (ٕٔٙ)إصبلح حاليعالسؤمشيغ كتكفيخ سيئاتيع ك 

                                                 
 .  ٖٚٗ/ُٔيشطخ : الشكت كالعيػف :  ((ٖٕ٘
 .  ٖٗ٘/ُٔيشطخ : الجػاىخ الحداف :  ((ٕٗ٘
 .  ٓٔالحج : ُيشطخ : سػرة , ك  ٖدمحم : سػرة  ((ٕ٘٘
, كالجر السرػف :  ٗٚ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٘ٔ٘/٘, كالكذاؼ :  ٛٚٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٕٙ٘

 .  ٜٓٔ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٙٚ/ٓٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٕٙٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٖٛٙ/ٜ
 .  ٛٚٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٕٚ٘
 .  ٘ٔ٘/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٕٛ٘
 .  ٕٙٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٗٛٙ- ٖٛٙ/ٜ, كالجر السرػف :  ٗٚ/ُٛيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٜٕ٘
 .  ٗٚ/ُٛيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٓٙ
 .  ٗٚ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٛٚٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٕٔٙ



كقاؿ ابغ عاشػر : اإلتياف باسع اإلشارة لتسييد السذار إليو أكسل تسييد تشػييًا بو ,     
كالباء لمدببية , كمجخكرىا في مػضع الخبخ مغ اسع اإلشارة كالتقجيخ : ذلظ كائغ بدبب 

غ الصك  لباشل كاتباع السؤمشيغ الحق .اتباع الكافخيغ ا باؽ مختيغ بيغ كرد في ىحه اآلية محدِّ
)كالحيغ كفخكا( ك)الحيغ آمشػا( كبيغ )الحق( ك)الباشل( كاتباع الحق , كاتباع الباشل تسثيميتاف 

إليو القخآف , أؼ : عسمػا بالباشل  بو أئسة الذخؾ أكلياءىع كما يجعػلييئتي العسل بسا يأمخ 
 .       (ٕٕٙ)كعسل اآلخخكف بالحق

( كخبخه )بأّف الحيغ كفخكا( كلعّل ما ذىب إليو الشحاس كنمحع أّف السبتجأ جاء )اسع إشارة   
 ىػ أقخب اآلراء كأرجحيا , فبل ضخكرة تقتزي اإلضسار . 

 ولح ادلٌسىخح  ي ادلخل القزنًي اجلالٌوط الخاًي : 
كىي الجسمة التي تجخل عمييا أدكات الشدخ فتحجث فييا تغييخًا لفطيًا كمعشػيًا , كأشمق   

عمييا الجكتػر عمي أبػ السكاـر ))الجسمة اإلسسية السقيجة(( , إذ قاؿ : ))عجلشا عغ مرصمح 
الشدخ الرتباشو في ترػر الشحاة بالتغييخ الحؼ يريب الحالة اإلعخابية دكف التفات إلى بقية 

, فالتغييخ اإلعخابي الحؼ يمحق أحج شخفي  (ٖٕٙ)ػر التغييخ التي تمحق الجسمة اإلسسية((ص
اإلسشاد أك ىسا معًا بعج دخػؿ الشػاسخ عمييا ليذ سػػ الجانب الذكمي مغ التغييخ الحؼ 
يحجثو الشاسخ في الجسمة ك ثسة جانب مػضػعي آخخ لعمو أكثخ أىسية كأعسق أثخًا كإف لع 

كىػ التغييخ الحؼ يتشاكؿ حالة الحكع السدتفادة مغ العسمية اإلسشادية في  يكغ أشّج ضيػراً 
الجسمة اإلسسية . كىػ تغييخ داللي في السقاـ األّكؿ كيتشاكؿ نػعًا مغ تقييج اإلسشاد فييا سػاء 
أكاف تقييجًا بالدمب , أؼ : نفي الحكع كإزالتو أـ تقييجًا لمدمغ الحؼ ربط الحكع بفتخة ال 

. فاصصبلح الجسمة السشدػخة عمييا ليذ ببعيج عغ األثخ السػضػعي كالجاللي  (ٕٗٙ)تتجاكزىا
 لمجسمة كال يقترخ عمى األثخ اإلعخابي , فالشدخ قائع عمى اإلعخاب كالسعشى معًا .     

كلمشحاة تقديسات شتى لمشػاسخ , فيي تشقدع بحدب الريغة إلى أفعاؿ كحخكؼ ,     
, كىي : أّكاًل كاف كأخػاتيا فيي  (ٕ٘ٙ)لصخفيغ أك كمييسا معاً كبحدب الػضيفة , ناصبة ألحج ا

ال تجخل عمى جسيع الجسل اإلسسية , بل عمى الجسل التي استػفت الذخكط في ركشي 
                                                 

 .  ٚٚ-ٙٚ/ُٓٔيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٕٕٙ
 .  ٘ٚالجسمة اإلسسية :  ((ٖٕٙ
 .  ٙٚ-ُ٘ٚيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٕٗٙ
 .  ٔٙ-ُٓٙيشطخ : الجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ :  ((ٕ٘ٙ



ف الشافية , الت( , كثالثًا : كاد كأخػاتيا , كػػػ)ما , ال , إ اإلسشاد , كثانيًا: السمحقات بػػ)ليذ(
 .  (ٕٙٙ)دًا : ضغ كأخػاتيا , كسادسًا : أعمع كأرػ كرابعًا : إّف كأخػاتيا , كخام

كإذا دخمت الشػاسخ عمى الجسمة اإلسسية يتغيخ حكسيا كيحل محمو حكع آخخ , كالشػاسخ    
ال تجخل عمى السبتجأ في حالة كػنو مغ األسساء التي ليا الرجارة في الكبلـ كأسساء الذخط 

بلـ االبتجاء , أك كاف السبتجأ )ما( التعجبية , كاالستفياـ , ككع الخبخية , كالسبتجأ السقخكف ب
أك اسسًا يجب أف يترجر الكبلـ لدبقو بأداة مغ األدكات التي ال تجخل إاّل عمى السبتجأ 
كػػ)لػال( ك)إذ( الفجائية , أك كاف السبتجأ مغ األساليب التي التدمت صيغة كاحجة ال تتغيخ 

ِبيؼَ  َيْؽَمِئح   َوْيلٌ ﴿حتى جخت مجخػ األمثاؿ كقػلو تعالى :  , كغيخىا مغ  (ٕٚٙ)﴾لِّْمُسَكحِّ
 . (ٕٛٙ)الريغ

كتشقدع الشػاسخ مغ حيث عسميا عمى ثبلثة أقداـ , األّكؿ : يذسل األفعاؿ الشاسخة كما     
ُشّبو بيا مغ الحخكؼ التي تجخل عمى السبتجأ كالخبخ فتمغي حكسيسا اإلعخابي كتحل محمو 

إليو )السبتجأ( تذبييًا لو بالفعل , فالفعل التاـ يخفع حكسًا يتمخز في أمخيغ : رفع السدشج 
اسسًا فاعبًل لو , كالشاقز يخفع اسسًا تذبييًا لو بالفعل كىػ مخفػع الفعل التاـ كيدسى اسسو 
كنرب السدشج )الخبخ( تذبييًا لو بسفعػؿ الفعل التاـ , كيدسى خبخه , فإذا كاف الخبخ جسمة 

اسسًا مفخدًا فإّنو يشرب بعبلمة ضاىخة أك مقجرة أك  كانت في محل نرب , كأما إذا كاف
عمى السحل كيذتخط لعسل األفعاؿ الشاسخة ثبلثة شخائط ىي : أف يتأخخ خبخىا عشيا , كأف 
ال يكػف خبخىا فعبًل شمبيًا أك إنذائيًا كأف ال يكػف خبخىا جسمة فعمية فعميا ماٍض فيسا عجا 

ذات الفعل الساضي , فاألفعاؿ الجاخمة عمى السبتجأ )كاف( فإّنو يرح اإلخبار عشيا بالجسمة 
ىي : كاف كأخػاتيا كما زاؿ كأخػاتيا , كاألحخؼ السذبية بػػ)ليذ( كأفعاؿ السقاربة كأفعاؿ 

. كالقدع الثاني : يذسل األحخؼ التي تجخل عمى جسمة السبتجأ  (ٜٕٙ)الذخكع كأفعاؿ الخجاء
أ اسسًا لمشاسخ كتخفع الخبخ خبخًا لو , أما كالخبخ فتشدخ حكسيا اإلعخابي , فتشرب السبتج

                                                 
 .  ٜٙٔ- ُٙٚيشطخ : الجسمة اإلسسية :  ((ٕٙٙ
 .  ٘ٔالسخسبلت : سػرة  ((ٕٚٙ
 .  ُٓٙيشطخ : الجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ :  ((ٕٛٙ
 .  ٔٚ-ٓٙالجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ:  ُيشطخ : ((ٜٕٙ



الثالث : فيتسثل باألفعاؿ الجاخمة عمى السبتجأ كالخبخ فتشربيسا مفعػليغ كأفعاؿ القمػب أّكاًل 
 .(ٕٓٚ)كىي عمى نػعيغ : أفعاؿ اليقيغ , كأفعاؿ الخجحاف , كثانيًا أفعاؿ التحػيل كالترييخ

 كمغ صػر الجسل السشدػخة ما يأتي :    
 :  الرؽرة األولى : الشاسخ + السبتجأ )اسػ( + الخبخ )شبو جسمة( -

, (ٕٔٚ)كقج كردت ىحه الرػرة ثبلث مخات , األكلى السبتجأ كمسة )مثل( مزافة لسا بعجىا   
 ِمؼْ  َخَمَقوُ  آَدمَ  َكَسَثلِ  َللّاِ  ِعْشجَ  ِعيَدى َمَثلَ  ِإنّ ﴿قاؿ تعالى ( ٕٕٚ)كالثانية كالثالثة السبتجأ معخفة

 .  (ٖٕٚ)﴾ُتَخاب  ُثّػ َقاَل َلُو ُكْؼ َفَيُكؽن 
( , ( , كعيدى )كردت ىحه الرػرة في سياؽ إعجازؼ يػضح معجدة خمق آدـ )   
سل عيدى عمى آدـ ؛ ألّنيسا ُخمقا بصخيقة تخالف قػانيغ الصبيعة السعخكفة في الدكاج ليحا كحُ 

كخر كمسة )السثل( ؛ ألّف التذبيو ىشا حقيقي . كليحا أقخف الخبخ )مثل( بالكاؼ زيادة في 
 التذبيو كالقجرة عمى اإليزاح , كىػ نػع مغ الجشاس التسثيمي الحؼ كُثخ في القخآف الكخيع . 

, ك)مثل( اسع أّف ,  (ٕٗٚ)ك)إّف مثل عيدى( جسمة مدتأنفة ليا تعمق معشػؼ فيسا قبميا   
كعيدى مزاؼ إليو مجخكر بالفتحة السقجرة , ك)كسثل( الجار كالسجخكر متعمقاف بسححكؼ 

 . (ٕ٘ٚ)خبخ
خة لػجو الذبو بيغ السثميغ فبل      كفي قػلو : )خمقو مغ تخاب( كجياف : األّكؿ : جسمة مفدِّ

( كمعو )قج( ليا مغ اإلعخاب , كالثاني : في محل نرب عمى الحاؿ مغ آدـ )محل 
مزسخة كالعامل فييا معشى التذبيو كالياء في )خمقو( عائجة عمى آدـ كال تعػد عمى عيدى 

 . كالػجو الثاني أقخب مغ حيث السعشى كإف كاف ال يقػيو التخكيب. (ٕٙٚ)لفداد السعشى

                                                 
 .  ٓٛٔ-ُٕ٘ٔيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٕٓٚ
 .  ٜ٘آؿ عسخاف : سػرة  ((ٕٔٚ
 .   ٓ٘السجثخ :  كُيشطخ : سػرة , ٕٙالبقخة : سػرة  ((ٕٕٚ
 ٕٙالبقخة : سػرة , كُيشطخ :  ٜ٘آؿ عسخاف : سػرة  ((ٖٕٚ
 .  ٕ٘ٚ/٘, كالمباب :  ٕٛٔ/ُٖيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٗٚ
 .  ٓ٘ٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕ٘ٚ
, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕ٘ٚ/٘, كالمباب :  ٕٛٔ/ٖ, كالجر السرػف :  ٔٓ٘/ُٕيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٙٚ

ٔ/ٗ٘ٓ  . 



تكػف خمقو صفة آلدـ كال حااًل مشو , فالساضي ال يكػف  فكقاؿ ابغ عصية : ال يجػز أ   
, كقاؿ أبػ حياف : فيو نطخ كلع  (ٕٚٚ)حااًل بل ىػ كبلـ مقصػع مشو ُمزّسغ تفديخ السثل

 . (ٕٛٚ)يبيغ كجو الشطخ كماىيتو
كقج ذىب الدمخذخؼ إلى كػف السثل ىيشا الذأف أك الحاؿ الغخيبة؛ إذ قاؿ : إّف شأف    

( كجسمة )خمقو( مفدخة لحاؿ عيدى , فقج شبو تعالى ة كذأف آدـ )عيدى كحالو الغخيب
حاؿ آدـ كخمقو مغ دكف أب كأـ ككحلظ ىػ حاؿ عيدى مغ دكف أب فقط فالسثل مذاركة في 

 . (ٜٕٚ)بعس األكصاؼ , فزبًل عغ كػنيسا كججا كجػدًا خارقًا لمعادة فيسا نطيخاف في ذلظ
 ّمَثلُ ﴿الشاس أّنو صفة عيدى كُقّخف بقػلو : ّف )مثل( عبخ عشو بعس كيخػ ابغ عصية أ   

, كقالػا : معشاه صفة الجشة , كىحا ضعيف , كإّنسا معشى السثل الحؼ تترػره  (ٕٓٛ)﴾اْلَجّشةِ 
كل الشاس مجسعػف عمى أّف هللا تعالى  س مغ عيدى ىػ كالسترػر مغ آدـ إذالعقػؿ كالشفػ 

 .  (ٕٔٛ)خمقو مغ تخاب
خ فيسا     فذبو تعالى الغخيب باألغخب , ليكػف أقصع لمخرع , كأحدع لسادة ُشْبيِتو , إذ ُنطِّ

 .  (ٕٕٛ)ىػ أغخب مسا استغخبو
كفي ىحه اآلية حجة عمى مغ أنكخ القياس , فا تعالى احتج بحلظ عمى السذخكيغ , كال    

( مغ ب , ألّف آدـ )يجػز أف يحتج عمييع إاّل بسا فيو شخيق القياس كىػ في عيدى أكج
( في إمكانية جػا الشبي )اآلية في كفج نجخاف ؛ ألّنيع حا غيخ أب كال أـ , كقج ندلت ىحه

 . (ٕٗٛ). كإلى السعشى نفدو ذىب القخشبي (ٖٕٛ)كجػد كلج مغ غيخ أب
, (ٕ٘ٛ))ثع قاؿ لو كغ فيكػف( السدتقبل يكػف في مػضع الساضي إذا ُعخؼ السعشى   

, كقػلو : )فيكػف( فيو كجياف  (ٕٙٛ))كغ( فاألكثخكف عمى أّنو آدـكاختمف في السقػؿ لو 

                                                 
 .  ٕٔٗ/ٕالسحخر الػجيد :  ((ٕٚٚ
 .  ٔٓ٘/ٕالبحخ السحيط : ُيشطخ :  ((ٕٛٚ
 .  ٖٙ٘/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((ٜٕٚ
 .  ٖ٘الخعج : سػرة  ((ٕٓٛ
 .  ٕٔٗ/ُٕيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕٔٛ
 .  ٕٚٚ/ُ٘يشطخ : المباب :  ((ٕٕٛ
 .  ُٓٛيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع لقػاـ الدشة , األصبياني :  ((ٖٕٛ
 . ٙ٘ٔ/ُ٘يشطخ : الجامع ألحكاـ القخآف :  ((ٕٗٛ
 .  ٕٖٛ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٕ٘ٛ



األّكؿ كػنو مدتقببًل , كالسعشى : فيكػف كسا يأمخ هللا فيكػف حكاية لمحاؿ التي يكػف عمييا 
. (ٕٚٛ)آدـ , كالثاني: بسعشى )فكاف( كعميو أكثخ السفدخيغ كالشحػييغ كبو فدخه ابغ عباس

كغ( التامة في محل نرب مقػؿ القػؿ ك)فيكػف( عصف كقاؿ محيي الجيغ الجركير جسمة )
 .  (ٕٛٛ)كىي حكاية حاؿ ماضية

( , لحا نمحع أّف السثل قج ُذّيل في فالسذبو بو آدـ أقػػ مغ السذبو الحؼ ىػ عيدى )   
كثيخ مغ السشاسبات بالحجيث عغ صفات السذبو بو كليذ السذبو )فخمقو مغ تخاب( تعػد 

, )ثّع قاؿ لو كغ فيكػف( , فأغمب تفاصيل السثل جاءت لمسذبو  عمى السذبو الحؼ ىػ )آدـ(
التي تسثل صفة تعمقة بالحات اإلليية دكف غيخىا , بو كليذ لمسذبو , كبسا أّف مدألة الخمق م

ثابتة ال تتغيخ بتغيخ األحػاؿ كاألزماف فقجرتو عمى الخمق ثابتة , كخمق عيدى مغ غيخ أب 
كاف عيدى لو أـ كلكغ السثل مذاكمة كمذابية في بعس كخمق آدـ, مغ غيخ أٍب كأـ كإف 

 .  ألكصاؼ كسا نّز عمى ذلظ السفدخكف ا
 الرؽرة الثانية : ناسخ + السبتجأ الزسيخ )ىػ( + الخبخ مفخد   -

 .   (289)﴾ُمْدَتْشِفَخٌة َفّخْت ِمْؼ َقْدَؽَرة   ُحُسخٌ  َكَأّنُيػْ ﴿قؽلو تعالى :  وردت ىحه الرؽرة في    
. كجّػز أبػ البقاء في  (ٜٕٓ)الجسمة حالية كأّف كاسسيا كحسٌخ خبخىا , كمدتشفخة نعت   

, أك تكػف حااًل مغ  (ٕٜٕ), أك مغ الزسيخ فيو (ٜٕٔ)الجسمة أف تكػف بجاًل مغ معخضيغ
 .  (ٖٜٕ)الزسيخ السدتكغ في معخضيغ فتكػف حااًل متجاخمة

كقخأ العامة )ُحُسٌخ( بزع السيع , كاألعسر بإسكانيا , كقخأ نافع كابغ عامخ كالسفزل بفتح    
الفاء مغ )مدتشفخة( عمى أّنيا اسع مفعػؿ كالباقػف بالكدخ , كالحجة لسغ كدخ : أّنو جعل 

 .  (ٜٕٗ)الفعل ليا

                                                                                                                                                         
 .  ٕٛٚ/٘, كالمباب :  ٜٕٔ/ُٖيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٙٛ
 .  ٕٕٔ-ٕٕٓ/ُٖيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٚٛ
 .  ٓ٘ٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٛٛ
 .  ٓ٘السجثخ : سػرة  ((ٜٕٛ
 .  ٔٗٔ/ُٛيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٕٓ
 .  ٜٗقاؿ تعالى : ﴿َفَسا َلُيع َعْغ الَتْحَكَخِة ُمْعِخِضْيغ﴾ السجثخ :  ((ٜٕٔ
 .  ٖٕٚ/ٕ:  التبياف في اعخاب القخآف ُيشطخ :  ((ٕٜٕ
 .  ٔٗٔ/ُٛيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٜٕ



في اآلية التي  ضيغكلعّل ما ذىب إليو أبػ البقاء العكبخؼ كػف الجسمة ىيشا بجاًل مغ معخ     
 سبقتيا  أقػػ .   

 :  الٌوط الخالج : التقدين والتأخري    
يجػز تقجيع خبخ السبتجأ سػاء أكاف مفخدًا أـ جسمة , فسثاؿ السفخد )قائٌع زيج( فقائع خبخ عغ  

زيج , كقج تقجـ عميو , كمثاؿ الجسمة : )أبػه قائٌع زيٌج( أبػه مبتجأ كقائٌع خبخه , كالجسمة في 
 .  (ٜٕ٘)عميو تمػضع الخبخ عغ زيج كقج تقج  م

كذىب الكػفيػف إلى أّنو ال يجػز تقجيع خبخ السبتجأ عميو ؛ سػاء أكاف مفخدًا أـ جسمة ,    
 .  (ٜٕٙ)كذىب البرخيػف إلى جػاز تقجيسو

كعمل الكػفيػف ذلظ بقػليع : لػ جاز تقجيع خبخ السبتجأ عميو ألّدػ ذلظ إلى تقجيع ضسيخ   
ضاىخه , كىحا ال يجػز , كرفس ىحا ابغ األنبارؼ , كقاؿ : ىحا الحؼ ذىبػا إليو االسع عمى 

فاسج ؛ كذلظ ألّف اسع الفاعل أضعف مغ الفعل في العسل ؛ ألّنو فخع عميو , كال يعسل حتى 
يعتسج , كلع يػجج ىيشا فػجب أاّل يعسل , كقػليع أّف ىحا يؤدؼ إلى تقجيع ضسيخ االسع عمى 

, ألّنو كإف كاف مقجمًا لفطًا , إاّل أّنو مؤخخ تقجيخًا , كإذا كاف مقجمًا في  ضاىخه فاسج أيزاً 
 .  (ٜٕٚ)التقجيخ فيػ مؤخخ في المفع

كمغ أسباب التقجيع , الدماف, أك الذخؼ , أك الختبة , أك التقجيع بالدببية عمى    
أىع في  , كقج تجتسع صفتاف كل كاحجة تقتزي التقجيع , كلكغ تكػف إحجاىسا(ٜٕٛ)السدبب

, كقج يأتي التقجيع بحدب القمة كالكثخة فيأتي متجرجًا مغ  (ٜٜٕ)مكاف فتقجـ كإف أخخت في غيخه

                                                                                                                                                         
 ٖٙ٘-ٖ٘٘الدبع , البغ خالػيو : كالحجة في القخاءات  , ُٓٙٙيشطخ : كتاب الدبعة في القخاءات , البغ مجاىج :  ((ٜٕٗ

الخيخ الجمذقي )ابغ  كالشذخ في القخاءات العذخ , ألبي ٔٓ٘الدبع , ألبي عسخك الجاني : , كالتيديخ في القخاءات 
   . ٖٜٖ/ ٕالجدرؼ( :

 .  ٖٕ٘-ٖٕٗ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٜٕ٘
 . (ٜمدألة )  ٙٙ-ُ٘ٙيشطخ : اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ :  ((ٜٕٙ
 .  ٓٚ-ُٜٙيشطخ : أسخار العخبية , ابغ األنبارؼ :  ((ٜٕٚ
 .  ُٙٗٔيشطخ : السجيج في إعجاز القخآف السجيج , الدممكاني :  ((ٜٕٛ
 .  ُٚٗٔيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٜٜٕ



 بيانو الحؼ يقجمػف  إّنسا . كأّما أغخاض التقجيع , فقج قاؿ سيبػيو : ))كأّنيع(ٖٓٓ)القمة إلى الكثخة
 .   (ٖٔٓ)(( كيعشيانيع يعييّسان جسيعاً  كانا كإف أعَشى ببيانو كُىعْ  ليع أىعُّ 

كمغ أقداـ التقجيع كالتأخيخ : تقجيع الكل عمى الجدء , كالجليل عمى السجلػؿ , كالستبػعاف     
عمى تػابعيا كالسبجؿ مشو كالسػصػؼ , كالشاقز فالتتسة فخع األصل , كالطاىخ عمى 

تقجيع ما لو صجر الكبلـ كأدكات االستفياـ كالشفي , كتقجيع ما يقتزيو الدياؽ , الزسيخ 
 . (ٕٖٓ)ة الفاصمة , كتقجيع ما كانت الحاجة لحكخه أتّع كالعمع بو أىعكخعاي

إّف القخآف الكخيع دقيق في كضع األلفاظ بعزيا مع بعس بجقة متشاىية, فقج تكػف لو    
خصػط عامة في التقجيع كالتأخيخ  ,كقج تكػف ىشاؾ مػاشغ تقتزي التختيب بحدب الدياؽ 

ي في أجّل صػره كأبياىا , فقج تقجـ األلفاظ أك تؤخخ أك االتداؽ العاـ في التعبيخ القخآن
 . (ٖٖٓ)بحدب الدياؽ أك السقاـ كالتجرج في القجـ كاألّكلية في الػجػد فيبجأ باألقجـ ثّع الحؼ يميو

كلع يكتف القخآف الكخيع بسخاعاة الدياؽ الحؼ كردت بو , بل نطخ نطخة شاممة متكاممة    
 ة( مخات في ستّ ي, كقج كرد ىحا الشسط )ثسان (ٖٗٓ)فجاء التعبيخ متدقًا عمى أكسل كجو

 مػاضع مشيا آيات تجخؼ مجخػ السثل , كفي صػر متعجدة : 
 معخف باإلضافة( : )+مبتجأ مؤخخ  (الرؽرة األولى : خبخ مقجم )شبو جسمة   
 َل  ُدوِنوِ  ِمؼ َيْجُعؽنَ  َواّلِحيؼَ  اْلَحقِّ  َدْعَؽةُ  َلوُ ﴿كردت ىحه الرػرة مختيغ مشيا قػلو تعالى :   

ِلَيْبُمَغ َفاُه َوَما ُىَؽ ِبَباِلِغِو َوَما ُدَعاُء اْلَساِء  ِإَلى َكّفْيوِ  َكَباِسطِ  ِإلّ  ِبَذْيء   َلُيػ َيْدَتِجيُبؽنَ 
. شبو الجسمة )لو( خبخ مقجـ , كدعػة الحق مبتجأ مؤخخ ,  (ٖ٘ٓ)﴾اْلَكاِفِخيَؼ ِإّل ِفي َضاَلل  

كىي مغ إضافة السػصػؼ إلى صفتو كالتقجيخ : لجعػة الحق السصابقة لمػاقع كالجسمة التي 
بعجه أيزًا مبتجأ )االسع السػصػؿ( كجسمة )يجعػف( صمتو , كالزسيخ في )يجعػف( عائج 

ما مغ إضافة السػصػؼ عػة إلى الحق إ. كيخػ ابغ عاشػر أّف إضافة الج(ٖٙٓ)عمى الكفار
ما مغ إضافة الذيء إلى مشذئو كالبلـ اف الحق بسعشى مصابقة الػاقع , كإإلى الرفة إف ك

                                                 
 .  ُ٘٘يشطخ : التعبيخ القخآني :  ((ٖٓٓ
 .  ٖٗ/ٔالكتاب :  ((ٖٔٓ
 .  ٕٕٓ-ُٕٓٓيشطخ : اإلكديخ في عمع التفديخ , الصُّػفي :  ((ٕٖٓ
 .  ُٔ٘يشطخ : التعبيخ القخآني:  ((ٖٖٓ
 .  ٔ٘:  التعبيخ القخآنيُيشطخ :  ((ٖٗٓ
 .  ٗٔالخعج : سػرة  ((ٖ٘ٓ
 .  ٛٚ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٙٓ



لمسمظ السجازؼ كىػ االستحقاؽ كتقجيع الجار كالسجخكر عمى السبتجأ إلفادة التخريز , أؼ 
جسمة القرخ بجسمة  : دعػة الحق ممكو ال ممظ غيخه كىػ قرخ إضافي , كقج صخح بسفيـػ

)كالحيغ يجعػف( فكانت بيانًا ليا , ككاف مقتزى الطاىخ أف تفرل كال تعصف , كإّنسا 
 .  ( ٖٚٓ)عصفت لسا فييا مغ التفريل كالتسثيل , فكانت زائجة عمى مقجار البياف

كتشكيخ شيء لمتحقيخ كالتذبيو في قػلو : )إاّل كباسط( تذبيو ىيئة شبو حاؿ السذخكيغ في    
. كقجر العكبخؼ : االستجابة  (ٖٛٓ)ئيع األصشاـ كعجـ االستجابة ليع بذيء بحاؿ الطسآفدعا

كاستجابة باسط كفيو , كالسرجر في ىحا التقجيخ مزاؼ إلى السفعػؿ كفاعمو مزسخ كىػ 
. كقجره أبػ حياف مثل استجابة مزافة في التقجيخ إلى باسط فيي مغ  (ٜٖٓ)ضسيخ الساء

كفاعل السرجر مححكؼ تقجيخه : كإجابة الساء , لسا ححؼ إضافة السرجر إلى السفعػؿ 
 .  (ٖٓٔ)أضيخ في قػلو: إلى الساء كلػ كاف ممفػضًا بو لعاد الزسيخ إليو

ّف البلـ في )ليبمغ فاه( متعمقة بباسط كالفاعل ضسيخ الساء , كالتقجيخ : كيخػ العكبخؼ : أ   
ضسيخًا مقجرًا , كسا في )باسط( ؛ ألف  اسع ليبمغ الساء فاه , كال يجػز أف يكػف فاعل )بالغ( 

الفاعل )بالغ( جخػ عمى غيخ مغ ىػ لو , فكاف يجب عمى ىحا أف يقػؿ : كما ىػ ببالغو 
الساء , فإذا ُجعمت الياء في بالغو ضسيخ الساء جاز أف يكػف ىػ ضسيخ الباسط , كالكاؼ 

السححكؼ كإذا ُجعمت في كباسط إف ُجعمت حخفًا كاف مشيا ضسيخ يعػد عمى السػصػؼ 
 .  (ٖٔٔ)اسسًا لع يكغ فييا ضسيخ

كرأؼ ابغ عاشػر كجيو فيسا يبجك كذلظ في كػف التقجيع ىشا إلفادة التخريز , فالجعػة    
مخترة با تعالى فيي ممكو ال ممظ غيخه . كفي اآلية أيزًا بياف حاؿ الحيغ يجعػف مغ 

بذيء كال تدتجيب ليع أبجًا كثباتيا عمى ىحا دكف هللا تعالى , كاتكائيع عمى آلية ال تشفعيع 
الحاؿ مغ دكف تغييخ , أؼ : أف تكػف ليا القجرة عمى االستجابة في يػـ ما إاّل كحاؿ الحؼ 
بدط كفيو لمساء , كندتصيع أف نخبط قيسة ىحا التقجيع لمخبخ )لو( بدخعة االستجابة السخجػة 

                                                 
-ٕٛٚ/ٔٔ, كالمباب :  ٖٗ/ٚ, كالجر السرػف :  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖ, كالكذاؼ :  ٛٓٔ/ُٙيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖٚٓ

 .  ٚٗٔ/ٕ, كمجارؾ التشديل كحقائق التأكيل :  ٜٕٚ
 .  ٜٓٔ/ُٙيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖٛٓ
 .  ٖٙ/ٕ:  : التبياف في اعخاب القخآف  ُيشطخ ((ٜٖٓ
 .  ٜٖٙ/٘: ُيشطخ : البحخ السحيط  ((ٖٓٔ
 .  ٖٙ/ٚ, كالجر السرػف :  ٖٙ/ٕ: التبياف في اعخاب القخآف ُيشطخ :  ((ٖٔٔ



غ ُيجعى مغ دكنو كبحلظ كانت السقابمة مغ الحق سبحانو كتعالى كعجـ تحقق أؼ استجابة مس
)لو دعػة الحق( , كمغ دكنو ال يدتجيبػف ليع بذيء , كال يكػف األمل باستجابتيع إاّل كىع 

 كػىع مغ بدَط كفيو إلى الساء لبمػغ الساء مغ دكف حرػؿ مخاده.
 اْلَسَثلُ  َولِلِِّ  ۖ   الّدْؽءِ  َمَثلُ  ِباآْلِخَخةِ  ُيْؤِمُشؽنَ  َل  ِلّمِحيؼَ ﴿ومسا جاء مساثال  ليحا قؽلو تعالى :    

 .   (312)﴾اأْلَْعَمىَٰ 
لمحيغ خبخ مقجـ , كجسمة : )ال يؤمشػف باآلخخة( صمة , كباآلخخة متعمقاف بػػ)يؤمشػف( ,    

 .  (ٖٖٔ)كمثل الدػء مبتجأ مؤخخ , ك السثل األعمى عصف عمى ما سبق
: أّف الشكتة في ىحه اآلية أّف هللا تعالى كاف يرفيع في اآليات الدابقة  كيخػ الصباشبائي   

بالذخؾ فمسا أراد بياف أّف ليع مثل الدػء بّجؿ ذلظ مغ كصفيع بعجـ إيسانيع باآلخخة , فالحيغ 
ال يؤمشػف باآلخخة ىع األصل في كل مثل سػء , كصفة قبح , كإنكارىع اآلخخة صفتيع 

عس السؤمشيغ باآلخخة شيء مغ مثل الدػء , فإّنسا يمحقو لشدياف ما السبلزمة ليع كلػ لحق ب
 . (ٖٗٔ)ليـػ الحداب كالسشكخكف ىع األصل في ذلظ

كمسة )مثل( في ىحه اآلية تعشي الرفة كالتقجيخ : ليؤالء صفة الدػء ك السثل األعمى    
ميع عمى االشبلؽ كىحا ال ُيزصخ إليو ألّنو خخكج عغ المفع , بل قػلو : )مثل( عمى حالو ف

مثل الدػء في كل سػء , كال غاية أخخػ مغ عحاب الشار ك السثل األعمى عمى االشبلؽ 
 . (ٖ٘ٔ)أيزاً 

 
 َنَبإ   ِلُكلِّ ﴿الرؽرة الثانية : الخبخ )شبو جسمة( + السبتجأ )نكخة( كسا في قؽلو تعالى : 

  كىي مغ اآليات التي جخت مجخػ األمثاؿ .. (ٖٙٔ)﴾ُمْدَتَقخّ 
جسمة استئشافية لمجاللة عمى أّف األمػر مخىػنة بأماكشيا كأكقاتيا كشبو الجسمة )لكل( كال   

خبخ مقجـ ك)مدتقخ( مبتجأ مؤخخ , كالعامل فيو الطخؼ كىػ مرجر بسعشى االستقخار كيجػز 
 .  (ٖٚٔ)أف يكػف بسعشى السكاف

                                                 
 .  ٓٙالشحل :  سػرة  ((ٕٖٔ
 .  ٕٕٙ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٖٔ
 .  ٕٛٚ-ٕٚٚ/ُٕٔيشطخ : السيداف :  ((ٖٗٔ
 .  ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٖ, كالجػاىخ الحداف :  ٖٖٚ-ٕٖٚ/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٖ٘ٔ
 .  ٚٙاألنعاـ : سػرة  ((ٖٙٔ



كيخػ أبػ حياف أّف السعشى ىػ أّف مغ إنبائو بأّنيع يعحبػف كإيعادىع بو كقت استقخار    
, كلمديػشي تفديخ جسيل ليحه اآلية إذ قاؿ : فكأّف نبأ القخآف استقخ  (ٖٛٔ)حرػؿ البّج مشو

 .  (ٜٖٔ)يـػ بجر بسا كاف يعجىع مغ العحاب
رفع  كىػ (ٕٖٔ)مى ذلظ الحشبميكتابعو ع (ٕٖٓ)كلآلية تػجيو مخالف ذكخه الدسيغ الحمبي   

 , كىحا الخأؼ مبشي عمى قخاءة)نبأ( باالبتجائية كخبخه الجار كالسجخكر قبمو , كليذ )مدتقخ( 
لكلٍّ نبٌأ( كليذ بإضافة )كل( إلى )نبأ( , فبل يكػف )نبأ( مبتجأ كىػ مجخكر باإلضافة كىحا  (

 . (ٕٕٖ)قجيخ السبتجأ فقط التػجيو ال يخخج عغ تقجيع الخبخ أيزًا , فالخبلؼ ىشا في ت
 .(ٖٕٖ), كندبو لؤلخفر ز رأيًا آخخ كىػ رفعو بالفاعمية كجػ      
أك  ,, أؼ : استقخار مرجرٍ اسَع  (مدتقخز أف يكػَف ) جػ كأضاؼ الدسيغ الحمبي : )) ي   

كأضاؼ الحشبمي : ألّف ما زاد عمى الثبلثي كاف السرجر مشو عمى  .(ٕٖٗ)مكاف أك زماف ((
, كقيل : ىحه اآلية  اً السفعػؿ , كالسعشى أّف لكل كعج ككعيج مغ هللا تعالى استقخار زنة اسع 

 .(ٕٖ٘)إجابة لدؤاؿ مزسخ , كىػ متى يشدؿ العحاب
كقاؿ ابغ عاشػر : الجسمة مدتأنفة استئشافًا بيانيًا , كالشبأ الخبخ , كقج تقجـ في ىحه الدػرة    

مغ أخبار القخآف , كيجػز أف يكػف أشمق  , فيجػز أف يكػف عمى حقيقتو , أؼ : لكل خبخ
السرجر عمى اسع السفعػؿ , كمدتقخ اسع زماف , لحلظ صيغ بػزف اسع السفعػؿ , كسا ىػ 
قياس صػغ اسع الدماف السذتق مغ غيخ الثبلثي , كمدتقخ , أؼ : كقت استقخار كقػعو 

 .  (ٕٖٙ)كيعخؼ انقزائو , صجقو مغ كحبو

                                                                                                                                                         
, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٗٚٙ/ٗ, كالجر السرػف :  ٖٖٛ/ُٔيشطخ : التبياف في إعخاب القخآف , العكبخؼ :  ((ٖٚٔ

ٕ/ٖٜٛ  . 
 .  ٙ٘ٔ/ُٗيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٖٛٔ
 .  ٘ٛ/ُٙيشطخ : الجر السشثػر :  ((ٜٖٔ
 .  ٗٚٙ/ُٗيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٖٓ
 .  ٕٙٓ/ُٛيشطخ : المباب :  ((ٕٖٔ
 . ذكخ الدسيغ الحمبي ىحه القخاءة , كلع أعثخ عمييا في كتب القخاءات ((ٕٕٖ
  لع اعثخ عميو في كتب األخفر . ((ٖٕٖ
  . ٗٚٙ/ٗ : الجر السرػف  ((ٕٖٗ
 .  ٖٓٔ/ُٕيشطخ : البحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج :  ((ٕٖ٘
 .  ٕٚٛ/ُٖيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٕٖٙ



 .(ٕٖٚ))ثبلث كمسات اشتسمت عػاقب الجنيا كاآلخخة((): كجاء في كتاب الرشاعتيغ    
كعميو فتقجيع الخبخ كتأخيخ السبتجأ الحؼ كرد نكخة كاف قػاـ الجسمة اإلسسية في ىحه اآلية ,    

كفي ىحا البشاء إجابة لدؤاؿ مزسخ ذكخه السفدخكف عمى التقجيخ : فستى يشدؿ العحاب ؟ 
بالستقجـ ؛ ألّنو محط الدؤاؿ فتداكؽ بشاء الجسمة  فأعصى التقجيع ىشا داللة العشاية باالىتساـ

تيع امع داللة اآلية تداكقًا ُيشبئ عغ شخيقة أداء اإلعجاز في التعامل مع شبيعة البذخ كنفدي
 كما يختمج في دكاخميع مغ أسئمة مزسخة في تمقييع ليحه اآلية كغيخىا مغ اآليات .   

, كسا في قؽلو ( )معخف بـاأللف والم+ مبتجأ مؤخخ  (مفخد)الرؽرة الثالثة : خبخ مقجم   
 . كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ األمثاؿ .  (ٕٖٛ)﴾الّذُكؽرُ  ِعَباِديَ  مِّؼْ  َوَقِميلٌ ﴿ تعالى :

 . (ٜٕٖ))قميل( خبخ مقجـ , كقػلو : )مغ عبادؼ( صفة , ك)الذكػر( مبتجأ مؤخخ  
يا كجياف : األّكؿ : خصابًا آلؿ داككد كىػ كالذكػر صيغة مبالغة ُأريج بيا الجشذ , كفي   

 .  (ٖٖٓ)ضاىخ اآلية , كالثاني : خصابًا لمخسػؿ , كفييا تذبيو كتحخيس عمى الذكخ
كفي اآلية إشارة إلى أّف هللا تعالى خفف األمخ عمى عباده , فبيغ تعالى إف كشتع ال    

تقجركف عمى الذكخ التاـ فميذ عميكع في ذلظ حخج , فإّف عباده قميل مشيع الذكػر , كيقػؼ 
ىحا قػلو : )عبادؼ( إذ أدخل الكل في قػلو مع اإلضافة إلى نفدو , كعبادؼ بمفع اإلضافة 

ألّف في ؛ . كىحا الكبلـ فيو نطخ  (ٖٖٔ)لستكمع لع تخد في القخآف إاّل في حق الشاجيغإلى نفذ ا
قػلو تعالى )عبادؼ( لع يجخل الكل بل دخل َمْغ شسمتو الخعاية اإلليية باإلضافة إليو سبحانو 
, بل عمى العكذ فاآلية تحسل في ثشاياىا تقخيعًا كتػبيخًا لقمة الذاكخيغ مغ جية , كحّثًا عمى 

 محاؽ بيحا الشفخ القميل .   ال
كقيل : إّف الكثخة كاألكثخية في القخآف ال تأتي إاّل في سياؽ الحـ , كالسجح لؤلقمية ,     

فالخيخ ىع القمة , عشج مقارنة السؤمشيغ بالكافخيغ , كعشج مقارنة السؤمشيغ بعزيع ببعس . 

                                                 
 .  ُٙٚٔيشطخ : الرشاعتيغ , أبػ ىبلؿ العدكخؼ :  ((ٕٖٚ
سػرة  , ك  ٕٗص : سػرة , ك  ٗ٘الشػر : سػرة , ك  ٜٔالتػبة : سػرة , ك  ٜٜالسائجة : سػرة , ك  ٖٔسبأ : سػرة  ((ٕٖٛ

 .  ٙ:  كافخكف ال
 .  ٕٕ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٕٖ
 .  ٕ٘٘/ُٚيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٖٖٓ
 .  ٕٓ٘/ُٕ٘يشطخ : تفديخ الفخخ :  ((ٖٖٔ



ة الكخيسة نرػصًا عاّمة مغ فقج كردت اآليات القخآني فالقمة عخفت بفزميا مقارنة بالكثخة
 .   (ٕٖٖ) كتاب هللا تعالى تحـ األكثخية كتسجح األقمية

فبشاء الجسمة ىيشا قائع عمى نسط تأخيخ السبتجأ , إذ ُأخخ عغ الخبخ فتقجـ )قميل( عمى    
)الذكػر( لمتشبيو عمى قمة الذاكخيغ مع عطيع نعع هللا عمييع مع لحاظ أّف عبادؼ لع تخد 

 الستكمع في القخآف إاّل في حق الشاجيغ كىػ خصاب تكخيع ليع .  باإلضافة إلى 
 :  ذفاحلالٌوط الزاتع :    

 أّول  : ححف السبتجأ :     
يجػز ححؼ السبتجأ إذا كججت قخيشة لفطية أك حالية تجؿ عمى السححكؼ فيححؼ لجاللة  

القخيشة عميو , فاأللفاظ تأتي لمجاللة عمى السعشى فإذا ُفيع السعشى بجكف المفع جاز أف ال نأتي 
 َفَتَخاهُ  َيِييجُ  ػّ ثُ  َنَباُتوُ  اْلُكّفارَ  َأْعَجبَ  َغْيث   َكَسَثلِ ﴿بو , كمسا ححؼ السبتجأ مشو قػلو تعالى : 

ا َيُكؽنُ  ُثػّ  ُمْرَفخًّا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما َوِرْضَؽانٌ  َللّاِ  ِمؼَ  َوَمْغِفَخةٌ  َشِجيجٌ  َعَحابٌ  اآْلَِخَخةِ  َوِفي ُحَطام   الجُّ
 ِإنِّي َقالَ  َكَفخَ  َلّسا اْكُفخ ِلإلْنَدانِ  َقالَ  ِإذْ  الّذْيَطانِ  َكَسَثلِ ﴿كقػلو :  (ٖٖٖ)﴾اْلُغُخورِ  َمَتاعُ  ِإلّ 

كمسا  ﴾َيْخِجُعؽنَ  ل َفُيػْ  ُعْسيٌ  ُبْكػٌ  ُصػٌّ ﴿, كقػلو :  ﴾اْلَعاَلِسيؼَ  َربّ  َللّاَ  َأَخافُ  ِإنِّي ِمْشغَ  َبِخيءٌ 
 .  (ٖٖٗ)قػؿ السدتيل : ))اليبلؿ وهللا , كالتقجيخ : ىحا اليبلؿ وهللا((ححؼ السبتجأ مشو : 

كمغ أسباب الححؼ : شػؿ الكبلـ , ككثخة االستعساؿ , كمشيا أسباب صػتية أك صخفية    
 .  (ٖٖ٘)أك قياسية تخكيبية أك نحػية كغيخىا

كأما أغخاض الححؼ فسشيا التخفيف كاإليجاز أك االخترار , كالححؼ في مقاـ معيغ    
تذخيفًا لمسححكؼ أك تحقيخًا لذأف السححكؼ , كمشيا : اإلبياـ كالجيل بالسححكؼ , كالخػؼ 

 . (ٖٖٙ)مشو أك عميو , كأحيانًا ُيححؼ رعاية لمفاصمة أك محافطة عمى الدجع
ني لفع أك أكثخ حدبسا يقتزيو الدياؽ فقج ُيححؼ حخؼ أك فقج يححؼ في التعبيخ القخآ   

حخكة أك كمسة , كقج ُيجدغ بالحخكة لمجاللة عمى السححكؼ كذلظ لغخض ببلغي يمحع فيو 

                                                 
 .  ُٜٓٗيشطخ : نطخية التقخيب كالتغميب كتصبيقيا في العمـػ اإلسبلمية , احسج الخيدػني :  ((ٕٖٖ
 .  ٕٓالحجيج : سػرة  ((ٖٖٖ
 .  ٜٖٕ-ٖٕٛ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٖٖٗ
,  ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔ, كشخح ابغ عقيل :  ٖٔٔ/ٔ, كشخح الخضي عمى الكافية :  ٖٓٔ-ٜٕٔ/ُٕيشطخ : الكتاب :  ((ٖٖ٘

 . ٖٜ-ٖٔكضاىخة الححؼ في الجرس المغػؼ , د. شاىخ سميساف حسػدة : 
 .  ٕٔٔ-ُٜٜيشطخ : ضاىخة الححؼ في الجرس المغػؼ :  ((ٖٖٙ



.  كقج يححؼ أحج العشاصخ ألّف ىشالظ قخائغ معشػية أك مقالية تذيخ  (ٖٖٚ)غاية الفغ كالجساؿ
 .  (ٖٖٛ)في ذكخهإليو كتجؿ عميو كيكػف في ححفو معشى ال يػجج 

كقج كرد ىحا الشسط )أربع مخات( في مػضع كاحج مشيا مغ اآليات التي جخت مجخػ     
 األمثاؿ , كقج كردت السػاضع عمى صػر متعجدة : 

الرؽرة األولى : مبتجأ مححوف + كاف التذبيو + لفظ )مثل( مزافا  معخفة )معخف    
 اْكُفْخ  ِلإلْنَدانِ  َقالَ  ِإذْ  الّذْيَطانِ  َكَسَثلِ ﴿ى : كقج كرد ىحا الشسط مخة كاحجة في قػلو تعال بأل(

 .  (ٜٖٖ)﴾اْلَعاَلِسيؼَ  َربّ  َللّاَ  َأَخافُ  ِإنِّي ِمْشغَ  َبِخيءٌ  ِإنِّي َقالَ  َكَفخَ  َلّسا
)كسثل الذيصاف( خبخ لسبتجأ مححكؼ قجره الشحاس : مثل السشافقيغ في غخكرىع كسثل     

ره محيي الجيغ الجركير الذيصاف , كمثميع كسثل الذيصاف كحكاه أبػ حياف , كاآللػسي , كقجّ 
: مثل السشافقيغ في إغخاء األمخ السأمػر بو فيػ تسثيل كاستعارة , كقج تبخأ مشو مخافة أف 

 . ( ٖٓٗ)في العحابيذاركو 
كاختمف في معشى اآلية , ككرد في معشاىا قػالف : إّف الذيصاف بعيشو استغػػ راىبًا,    

 .(ٖٔٗ)كالثاني : إّف الذيصاف ىشا اسع جشذ ركاه مجاىج
كقاؿ القخشبي : ضخب ىحا السثل لمسشافقيغ كالييػد في تخاذليع كعجـ كالػفاء في     

 .  (ٕٖٗ)نرختيع
. في حيغ  (ٖٖٗ)بعو في ذلظ أبػ حياف إّف اآلية ندلت في بشي الشطيخكقاؿ الخازؼ كتا   

ذىب أبػ الدعػد إلى كػف )كسثل الذيصاف( خبخًا ثانيًا لمسبتجأ السقجر مبيشًا حاليع متزسشًا 
مغ الخبخيغ إلى  لحاؿ أخخػ لمييػد كىي اغتخارىع بالسشافقيغ كقج أجسل حيث أسشج كبلً 

                                                 
 .  ٕٚلتعبيخ القخآني : ُيشطخ : ا ((ٖٖٚ
 .  ُٜٕ٘يشطخ : بشاء الجسمة :  ((ٖٖٛ
 .  ٙٔالحذخ : سػرة  ((ٜٖٖ
, كإعخاب  ٜ٘/ٕٛ, كركح السعاني :  ٕٛٗ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٔٓٗ-ٓٓٗ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٖٓٗ

 .  ٘ٛٗ/ٚالقخآف الكخيع كبيانو : 
 .  ٔٓٗ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٖٔٗ
 .  ٜٖٚ/ُٕٓيشطخ : الجامع ألحكاـ القخآف :  ((ٕٖٗ
 .  ٛٗٔ/٘, كمعاني القخآف كإعخابو :  ٕٛٗ/ٛ, كتفديخ البحخ السحيط :  ٜٕٔ/ٜٕ:  كبيختفديخ الالُيشطخ :  ((ٖٖٗ



يغ مغ غيخ تعييغ ما أسشج إليو , كالتقجيخ : مثل الييػد السقجر السزاؼ إلى ضسيخ الفخيق
 .  (ٖٗٗ)في حمػؿ العحاب كسثل الحيغ مغ قبميع

كقج ححؼ السبتجأ لجاللة المفع البلحق )مثل( عميو كالعشاية بالخبخ السمقى , كقج أضيف    
 الخبخ ىيشا إلى معخؼ بأؿ )الذيصاف( . 

ذبيو + لفظ )مثل( مزافا  إلى السػ الرؽرة الثانية : مبتجأ مححوف + كاف الت   
 َقِخيب ا َقْبِمِيػْ  ِمؼْ  اّلِحيؼَ  َكَسَثلِ ﴿السؽصؽل وقج ورد ىحا الشسط مخة واحجة في قؽلو تعالى : 

 . (ٖ٘ٗ)﴾َأْمِخِىػْ  َوَبالَ  َذاُقؽا
نمحع ححؼ السبتجأ لجاللة لفع )مثل( عميو , كقج أضيف الخبخ ىيشا إلى االسع السػصػؿ    

 لمجاللة عمى سعة الػصف , أؼ : كصف لسشافقيغ كما آؿ إليو حاليع .
ك)كسثل الحيغ( خبخ لسبتجأ مححكؼ , كالتقجيخ : مثميع مثل ىؤالء , ك)قخيبًا( فيو قػالف :    

بيو الستقجـ , كالتقجيخ : يذبيػنيع في زمغ قخيب سيقع ال يتأخخ , األّكؿ : إّنو مشرػب بالتذ
 .   (ٖٙٗ)كالثاني : إّنو مشرػب بػػ)ذاقػا( تقجيخه : ذاقػه في زمغ قخيب سيقع لع يتأخخ

,  كقيل : مثل ( ٖٚٗ)كاختمف في السقجر ىيشا فقيل : مثميع كسثل أىل بجر في زماف قخيب   
 .   (ٖٛٗ)ىؤالء كسثل الحيغ مغ قبميع

)خبخ أول + خبخ نكخة(  ) + خبخ غيخ مزاف (مححوف)وأما الرؽرة الثالثة : مبتجأ     
ثان + خبخ ثالث( وىحا الشسط خبخ فيو غيخ مزاف , سشتشاولو في مؽضع آخخ وىؽ 

 .  مؽضع تعجد الخبخ
 . (ٜٖٗ)﴿ُصػٌّ ُبْكٌػ ُعْسٌي َفُيْػ َل َيْخِجُعؽَن﴾قاؿ تعالى : 

( خبخ السبتجأ عٌّ شز الكخيع , تقجيخه )ىع صع( , ك)صكرد السبتجأ مححكفًا في ال     
ؿ , ك)بكع( خبخ ثاف , ك)ُعسي( الخبخ الثالث , كىي أخبار متبايشة في المفع  السححكؼ األك 

                                                 
 .  ٖٛٓ/ُ٘يشطخ : تفديخ أبي الدعػد :  ((ٖٗٗ
 .  ٘ٔالحذخ : سػرة  ((ٖ٘ٗ
, كالمباب  ٜٕٓ/ٓٔ, كالجر السرػف :  ٕٛٗ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٔٙٗ/ُٖيشطخ : مجارؾ التشديل حقائق التأكيل :  ((ٖٙٗ

 .  ٘ٛٗ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٕٔ/ٜ, كالسيداف :  ٛ٘/ٕٛ, كركح السعاني :  ٖٓٙ/ٛٔ: 
, كجامع البياف في تفديخ القخآف , االيجي :  ٘٘ٗ/ٕ, كالقخآف العطيع , الدخاكؼ :  ٖٛ/ُٙيشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٚٗ

 .  ٜٕٔ/ٜٕ, كمفاتيح الغيب :  ٕٔٚ/ٛ, كالسحخر الػجيد :  ٖٜٕ/ٗ
 .  ٜٙ٘/ُٜيشطخ : التبياف في تفديخ القخآف :  ((ٖٛٗ

 . ٛٔقخة : باؿسػرة  ٜٖٗ))



كالجاللة الػضعية لكشيا في مػضع كاحج يؤكؿ معشاىا كميا إلى عجـ قبػؿ الحق , فقج نبو هللُا 
 . (ٖٓ٘)عمى سػء اعتسادىع كفداد اعتقادىع تعالى

 كقج كرد السبتجأ مححكفًا ربسا لػضػحو في الشز الكخيع فبل حاجة لحكخه .
 :) جار ومجخور (الرؽرة الخابعة : مبتجأ مححوف + الخبخ مزاف إلى نكخة   

ْنَيا َلِعٌب ﴿كردت ىحه الرػرة في قػلو تعالى :  َوَلْيٌؽ َوِزيَشٌة َوَتَفاُخٌخ اْعَمُسؽا َأّنَسا اْلَحَياُة الجُّ
ُمْرَفخًّا ُثّػ  َبْيَشُكْػ َوَتَكاُثٌخ ِفي اأْلَْمَؽاِل َواأْلَْوَلِد َكَسَثِل َغْيث  َأْعَجَب اْلُكّفاَر َنَباُتُو ُثّػ َيِييُج َفَتَخاهُ 

ا َوِفي اآْلَِخَخِة َعَحاٌب َشِجيٌج َوَمْغِفَخٌة ِمَؼ َللّاِ َوِرْض  ْنَيا ِإّل َمَتاُع َيُكؽُن ُحَطام  َؽاٌن َوَما اْلَحَياُة الجُّ
 .  (ٖٔ٘)﴾اْلُغُخورِ 

لسبتجأ مححكؼ , كقيل : في مػضع نرب حاؿ  اً كرد الجار كالسجخكر )كسثل غيث( خبخ   
مغ معشى ما تقّجـ , كالتقجيخ : ثبتت بيا ىحه الرفات مذبية بػ)غيث( , كجسمة )أعجب( 

 .   (ٕٖ٘)نعت لػ)غيث( , ك)الكّفار( مفعػؿ بِو مقّجـ لػ)أعجب(
؛ ألف  نمحع مجيء السبتجأ مححكفًا , كىحا االستعساؿ القخآني مغ اإليجاز فبل حاجة لمتقجيخ   

الدياؽ كاضح بيِّغ , كفيو تححيخ , كتأمل بقخيشة )يييُج , مرفخًا , حصامًا( , فزبًل عغ 
تبلحق الجسل الفعمية ىشا )أعجب , يييج , فتخاه , يكػف( , كىحا التبلحق في الجسل الفعمية 

 .حخكة الحياة الجنيا كتغيخىا كعجـ ثباتيا عمى حاؿ كاحجة بي غ , لًو أثخ داللي كاضح 
 الرؽرة الخامدة : مبتجأ مححوف + خبخ )نكخة( + شبو جسمة )جار ومجخور(:   

 َيْيِجي ُنؽر   َعَمى ُنؽرٌ ﴿كمسا جاء عمى ىحا الشسط مغ آيات السثل القخآني قػلو تعالى :      
 .( ٖٖ٘)﴾َعِميػٌ  َشْيء   ِبُكلِّ  َوَللّاُ  ۖ   ِلمّشاسِ  اأْلَْمَثالَ  َللّاُ  َوَيْزِخبُ  ۖ   َيَذاءُ  َمؼ ِلُشؽرِهِ  َللّاُ 

قػلو تعالى )نػر( خبخ لسبتجأ مححكؼ ك )عمى( لبلستعبلء السجازؼ , كالتقجيخ : ىحا الحؼ  
, كالسعشى : ىػ نػر مكخر كمزاعف, ك)عمى نػر( (ٖٗ٘)شبيت بو الحق نػر متزاعف

متعمقاف بسححكؼ خبخ صفة الشػر , مؤكجة لو , كىحا التسثيل قابل لتفخيق التذبيو في جسيع 

                                                 
 . ٜ٘/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٙٔ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ٖٓ٘))

 . ٕٓالحجيج : سػرة  ٖٔ٘))

 . ٕٖٗ/ُٚيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٖ٘))

 .  ٖ٘ الشػر :سػرة ( (ٖٖ٘
 .  ٕٛٚ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٗ٘



أجداء ركشي التسثيل بأف يكػف كل جدء مغ أجداء الييئة السذبية مذابيًا لجدء مغ الييئة 
 . (ٖ٘٘)السذبية بيا كذلظ أعمى التسثيل

 ﴾ُنؽر   َعَمى ُنؽرٌ ﴿كالشػر ىػ نػر عطيع كائغ عمى نػر كلقج أفاد التشكيخ في قػلو تعالى :   
مغ الفخامة كالسبالغة ال أرشق كال أجسل مشو , فميذ نػرًا كاحجًا معيشًا أك غيخ معيغ  اً ضخب

فػؽ نػر آخخ مثمو , كليذ ىػ مجسػع نػريغ اثشيغ فقط , بل عبارة عغ نػر متزاعف مغ 
 .   (ٖٙ٘)غيخ تحجيج لتزاعفو بحج معيغ

قاـ بشاء الجسمة ىشا عمى جسمة إسسية مححكفة السبتجأ لمجاللة عميو كالعشاية بالخبخ , كقج ك    
 زاد مغ فخامتو كركده نكخة عمى ما ُذكخ . 

   ثانيا  : ححف الخبخ :    
ُيححؼ الخبخ جػازًا إذا كقع جػابًا لدؤاؿ , فتقجيخ الكبلـ ما يجؿ عميو الدياؽ , ككحلظ     

 (ٖٚ٘) جسمة معصػفة عمى جسمة اسسية قبميا كالسبتجآف يذتخكاف في الخبخإذا كاف الخبخ في 
  .                       
كقج كرد ىحا الشسط عمى معشى ال يتع بػجػد السححكؼ , أىسية الححؼ في الحرػؿ  كتكسغ  

 )مختيغ( كعمى الشحػ اآلتي : 
 السبتجأ لفظ )مثل( + مزاف إليو )معخف بأل( + خبخ مححوف .    
 َتْحِتَيا ِمؼ َتْجِخي  اْلُسّتُقؽنَ  ُوِعجَ  اّلِتي اْلَجّشةِ  ّمَثلُ ﴿كرد عمى ىحا الشسط قػلو تعالى :    

. إّف ىحه اآلية مػضع خبلؼ بيغ الشحػييغ كالسفدخيغ ,  (ٖٛ٘)﴾َوِظمَُّيا َداِئػٌ  اأْلَْنَياُر ُأُكُمَيا
كقج احتفت بسجسػعة مغ الجسل الستشاسقة كالستخابصة تخابصًا مشدجسًا بجأت بجسمة )مثل 
الجشة( كىي جسمة إسسية متكػنة مغ مبتجأ كخبخ مححكؼ كسا يشز السفدخكف كيقجركنو 

ميكع , أك فيسا قررشا عميكع , أك بػػ))ما سيػصف , أك ما سيتمى عميكع , أك مسا يتمى ع
 .  (ٜٖ٘)فيسا يتمى عميكع , أك مثل الجشة فيسا نقز عميكع((

                                                 
 .  ٕٛٚ/٘كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ,  ٖٕٗ/ٛك التحخيخ كالتشػيخ :  , ٜٙٔ/ُٛٔيشطخ : كركح السعاني :  ((ٖ٘٘
 .  ٕٕٛ/٘, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٜٙٔ/ٛٔركح السعاني:  ُيشطخ : ((ٖٙ٘
 .  ٙ٘الجسمة االسسية عشج ابغ ىذاـ : ُيشطخ : ((ٖٚ٘
 .  ٖ٘الخعج : سػرة  ((ٖٛ٘
, كالسحخر الػجيد :  ٜٗٔ/ٖلدجاج : , كُيشطخ : معاني القخآف كإعخابو , ا ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٕ:  إعخاب القخآف , الشحاس ((ٜٖ٘

, كالبحخ السحيط :  ٓٛ/ٕٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف :  ٓٙ/ٜٔب : , كمفاتيح الغي ٖ٘٘/ٖ, كالكذاؼ :  ٜٕٓ-ٕٛٓ/٘
 .  ٖٓٔ/ٗ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٗٔ/ٔٔ, كالمباب :  ٛ٘/ٚ, كالجر السرػف :  ٖٙٛ/٘



كعمى ىحه التقجيخات يكػف قػلو : )تجخؼ مغ تحتيا األنيار( صفة إلى الجشة , كقاؿ أبػ    
   . (ٖٓٙ)البقاء : تجخؼ : حاؿ مغ العائج السححكؼ في )ُكِعج( أؼ : ُكعِجىا مقجرًا جخياف أنيارىا

بيشسا يخػ الفخاء أّف خبخ السبتجأ ىػ )تجخؼ( فالسثل ىشا بسعشى الرفة فيػ كقػلو : )ِحْمية    
 .  (ٖٔٙ)فبلف أسسخ( فميذ األسسخ بسخفػع الحمية إّنسا ىػ ابتجاء

,  (ٕٖٙ)كقاؿ الدمخذخؼ : ))الخبخ تجخؼ مغ تحتيا األنيار كسا تقػؿ صفة زيج أسسخ((
: ))كجسمة تجخؼ مغ تحتيا األنيار خبخ عغ مثل باعتبار  كتابعو في ىحا ابغ عاشػر إذ قاؿ

أّنيا مغ أحػاؿ السزاؼ إليو لذجة السبلبدة بيغ الستزايفيغ , كجسمة أكميا دائع خبخ 
 . (ٖٖٙ)ثاف((

ّف ىحا عشج البرخييغ خصأ ؛ ألّف حؼ ذىب إليو الفخاء خصأ , كعشجه أكيخػ العكبخؼ أّف ال   
كإّنسا ىػ صفة السزاؼ إليو كشبيتو أّف السثل ىشا بسعشى  السثل ال تجخؼ مغ تحتو األنيار

الرفة فيػ كقػلظ صفة زيج أّنو شػيل , كيجػز أف تكػف )تجخؼ( مدتأنفة كأكميا دائع ىػ 
 .  (ٖٗٙ)مثل )تجخؼ( في الػجييغ

كقاؿ أبػ حياف : ال يرح أف تكػف )تجخؼ( خبخًا عغ الرفة , كال أسسخ خبخًا عغ    
)تجخؼ( عمى إسقاط )أف( كرفع الفعل كالتقجيخ : أف تجخؼ , أؼ :  الرفة كإنسا يتأّكؿ

 . (ٖ٘ٙ)جخيانيا
كقاؿ الدجاج : معشاه مثل الجشة جشة تجخؼ مغ تحتيا االنيار عمى ححؼ السػصػؼ    

 .  ( ٖٙٙ)تسثيبًل لسا غاب عشا بسا نذاىج كالتي صفة الجشة
عمى الحاؿ ككحلظ جسمة كجسمة )تجخؼ مغ تحتيا األنيار( تفديخ لمسححكؼ فيي نرب    

 . (ٖٚٙ))أكميا دائع( كأكميا مبتجأ , كدائع خبخىا , كضميا مبتجأ ححؼ خبخه كدّؿ عميو ما قبمو

                                                 
 .  ٘ٙ/ٕ:  آف التبياف في اعخاب القخ ُيشطخ :  ((ٖٓٙ
 .  ٘ٙ/ُٕيشطخ : معاني القخآف , الفخاء :  ((ٖٔٙ
 .  ٖ٘٘/ٖالكذاؼ :  ((ٕٖٙ
 .  ٘٘ٔ/ُٙيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖٖٙ
 .  ٘ٙ/ٕ:  التبياف في اعخاب القخآف ُيشطخ :  ((ٖٗٙ
 .  ٖٙٛ/ُ٘يشطخ : البحخ السحيط :  ((ٖ٘ٙ
 .  ٓ٘ٔ/ُٖيشطخ : معاني القخآف كإعخابو , الدجاج :  ((ٖٙٙ
 .  ٖٓٔ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٚٙ



كيخػ الخازؼ أّف خبخ السبتجأ ىػ قػلو : )أكميا دائع( ألّنو خارؽ لمعادة كأّف السعشى : مثل    
 . (ٖٛٙ)اّل أّف ىحه أكميا دائعالجشة التي تجخؼ مغ تحتيا األنيار كسا تعمسػف مغ حاؿ جشاتكع إ

غ قػؿ بػجػده صخاحة , كبيغ نمحع ىشا اختبلفًا كاضحًا في تحجيج الخبخ في اآلية , بي   
تمى عميكع , أك فيسا قررشا ك تقجيخه , كلعل القػؿ بححفو أرجُح كالتقجيخ : ما يُ ححفو 
 .عميكع

يو نطخ ؛ ألف  السثل ال جخؼ مغ تحتيا األنيار( ىػ الخبخ كبلـ فكػف )ت إلىذىب  كمغ
السثل بسعشى الرفة , كالتقجيخ : صفة أّف تجخؼ مغ تحتو األنيار , كقيل في ىحا الػجو 

الجشة التي كعج الستقػف تجخؼ مغ تحتيا االنيار , فإذا كاف معشى السثل الرفة فيػ غيخ 
ألّف األنيار كجيو مغ جية السعشى ألّف التقجيخ: صفة الجشة التي فييا أنيار كىحا ال يرح 

في الجشة ال في صفتيا . فزبًل عغ كػف )تجخؼ( ك)أكميا دائع( ال عائج فييا عمى )مثل( 
 كال يرح أف تكػف خبخًا.                

 َأْنَيارٌ  ِفيَيا ۖ   اْلُسّتُقؽنَ  ُوِعجَ  اّلِتي اْلَجّشةِ  ّمَثلُ ﴿ومسا جاء مساثال  ليحا الشسط قؽلو تعالى :    
 َوَأْنَيارٌ  لِّمّذاِرِبيؼَ  ّلّحة   َخْسخ   مِّؼْ  َوَأْنَيارٌ  َطْعُسوُ  َيَتَغّيْخ  ّلػْ  ّلَبؼ   مِّؼ َوَأْنَيارٌ  آِسؼ   َغْيخِ  ّماء   مِّؼ
 الّشارِ  ِفي َخاِلجٌ  ُىؽَ  ّربِِّيْػ َكَسؼْ  مِّؼ َوَمْغِفَخةٌ  الّثَسَخاِت  ُكلِّ  ِمؼ ِفيَيا َوَلُيػْ  ۖ   مَُّرفًّى َعَدل   مِّؼْ 
ا َماء    ُقؽاَوسُ  في اآلية الدابقة , كقج اختمف  . فالبشاء ىػ ىػ (369)﴾َأْمَعاَءُىػْ  َفَقّطعَ  َحِسيس 

في الخبخ في ىحه اآلية ىل ىػ محكػر ؟ أـ مقجر , بعج اتفاؽ الشحاة عمى كػف لفطة )مثل 
ر  الجشة( مبتجأ , فقيل في ىحه اآلية أكجو ىي : األّكؿ : مثل مبتجأ , كخبخه مححكؼ فُقجِّ

دخ لو كقيل تقجيخه : فيسا بػ)مثل الجشة ما يدسعػف( , فسا يدسعػف خبخ , ك)فييا أنيار( , مف
, كالثاني : إّف )مثل( زائجة ,  (ٖٓٚ)يتمى عميكع مثل الجشة , كالجسمة بعجىا مفدخة ليا أيزاً 

. كأما الػجو الثالث : فػػ)مثل الجشة( مبتجأ  (ٖٔٚ)كتقجيخه : الجشة التي كعج الستقػف فييا أنيار
ى السبتجأ  كال يشفع أف يعػد كخبخه )فييا أنيار( كىحا مستشع ؛ إذ ال عائج مغ الجسمة عم

                                                 
 .  ٓٙ/ُٜٔيشطخ : تفديخ الفخخ :  ((ٖٛٙ
 .  ٘ٔدمحم : سػرة  ((ٜٖٙ
خ : كبيتفديخ الال, ك  ٘ٗٙ/ٚحخر الػجيد : , كالس ٕٕٔ/ٗ, كالػسيط :  ٖٛٔ/ٗإعخاب القخآف , الشحاس : ( ُيشطخ : (ٖٓٚ
كالتبياف في تفديخ القخآف :  , ٓٗٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٜٓٙ/ٜ: , كالجر السرػف  ٛٚ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٖ٘/ٕٛ

 . ٜٛٔ/ٚ,  كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٜٕٙ/ٜ
  ٜٕٙ/ٜتبياف في تفديخ القخآف : ال ٔٗٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٜٓٙ/ٜ,  كالجر السرػف :  ٕٕ٘/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٔٚ

. 



, كالكبلـ فيو نطخ , بل في الجسمة عائج صخيح  (ٕٖٚ)الزسيخ عمى ما أضيف إليو السبتجأ
كىػ )فييا( فالزسيخ السترل بحخؼ الجخ عائج عمى جدء مغ السبتجأ )الجشة( فالسبتجأ  

 ليذ كمسة )مثل( لػحجىا بل )مثل الجشة( كميا مبتجأ .
كالخابع : مثل الجشة مبتجأ , كخبخه )كسغ ىػ خالج في الشار( كىحا مغ أغخب التقجيخات      

كاحتسل ابغ عصية أف يكػف الححؼ في صجر اآلية , كأّنو قيل : أيكػف مثل ىحه الجشة كسغ 
ىػ خالج في الشار كيكػف مدتفيسًا عشو بغيخ أداة استفياـ , فالسعشى : َأمثُل أىل الجشة كسغ 

كىحا أغخب مغ التقجيخ  (ٖٖٚ)خالج في الشار , فقجر حخؼ اإلنكار , كمزافًا ليرحىػ 
 الدابق .   

 . (ٖٗٚ)جداء مغ ىػ خالج في الشار كقجره الدمخذخؼ : كسثل   
كالجسمة مغ قػلو تعالى : )فييا أنيار( عمى ىحا فييا ثبلثة أكجو , األّكؿ : حاؿ مغ      

لثاني : خبخ لسبتجأ مزسخ , أؼ : ىي فييا أنيار , الجشة , أؼ مدتقخة فييا أنيار , كا
كالثالث : أف تكػف تكخيخًا لمرمة ؛ ألّنيا في حكسيا كإنسا ُعّخؼ قػلو تعالى : )مثل الجشة( 

لجشة التي تسدظ بالبيشة كبيغ التابع ليػاه , كسغ يدّػؼ بيغ ارػيخًا لسكابخة مغ يدّػؼ بيغ الست
 .  (ٖ٘ٚ)أىميا الحسيع تي صفتيا أف ُيدقىصفتيا )فييا أنيار( كبيغ الشار ال

نمحع مسا سبق اتفاؽ الشحػييغ عمى السبتجأ كاختبلفيع في الخبخ , كأرجح ما ذىب إليو    
الشحاس كالصػسي كغيخىع مغ الشحاة الحيغ قاؿ بححؼ الخبخ , كححؼ الخبخ ىيشا لو أىسية 

 الخبخ .  ال تحرل بحكخه , كضعف ما قيل مغ تأكيبلت في اآلية في تحجيج 
 

 الٌوط اخلاهس : تعدد اخلرب : 
 ۖ   َللّاِ  ّرُسؽلُ  مَُّحّسجٌ ﴿يجػز أف يكػف لمسبتجأ الػاحج خبخاف أك أكثخ كسا في قػلو تعالى :   

 ل َفُيػْ  ُعْسيٌ  ُبْكػٌ  ُصػٌّ ﴿, كقػلو تعالى :  (ٖٙٚ)﴾َبْيَشُيػْ  ُرَحَساءُ  اْلُكّفارِ  َعَمى َأِشّجاءُ  َمَعوُ  َواّلِحيؼَ 

                                                 
 .  ٔٗٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٜٔٙ/ُٜيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٖٚ
, كالجر السرػف :  ٜٚ/ٛ, كالبحخ السحيط :  ٗ٘/ٕٛ, كمفاتيح الغيب :  ٘ٗٙ/ُٚيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٖٖٚ

 .  ٜٛٔ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٔٗٗ/ٚٔ, كالمباب :  ٜٔٙ/ٜ
 .  ٕٕ٘/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٗٚ
 .  ٕٕ٘-ٕٔ٘/ُ٘يشطخ : السرجر نفدو :  ((ٖ٘ٚ
 .  ٜٕالفتح : سػرة  ((ٖٙٚ



. فالخبخ كإف كاف متعجدًا مغ جية المفع كلكشو غيخ متعجد مغ جية السعشى , (ٖٚٚ)﴾َيْخِجُعؽنَ 
 .  (ٖٛٚ)فيػ خبٌخ كاحج

 كاآلتي : عمى صػرتيغ  ككرد ىحا الشسط   
 الرؽرة األولى : مبتجأ +خبخ أّول + خبخ ثان :    
 َعَمى َأِشّجاءُ  َمَعوُ  َواّلِحيؼَ  َللّاِ  ّرُسؽلُ  مَُّحّسجٌ ﴿كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة في قػلو تعالى :   

 .  (ٜٖٚ)﴾َبْيَشُيػْ  ُرَحَساءُ  اْلُكّفارِ 
(  كقػلو : )الحيغ قػلو : )دمحم رسػؿ هللا( مبتجأ كخبخه , استػفى فيو تعطيع مشدلة الشبي )  

 . (ٖٓٛ)معو( ابتجاء كخبخه األّكؿ )أشجاء( ك )رحساء( خبخ ثاف
ّف )دمحم( فييا كجياف : األّكؿ : : أ (ٕٖٛ), كتابعو جسمة مغ الشحػييغ (ٖٔٛ)كيخػ الدمخذخؼ   

خبخ لسبتجأ مححكؼ , كالتقجيخ : ىػ دمحم , كالثاني : مبتجأ , كرسػؿ هللا عصف بياف , كقيل 
كقاؿ أيزًا نربت )أشجاء( ك)رحساء( عمى السجح أك عمى الحاؿ السقجر في (ٖٖٛ)بجؿ أك نعت

مزسخ , أؼ : ىع أشجاء , كيجػز كػف الكبلـ قج تع عمى  )معو( : ك)أشّجاء( خبخ مبتجأ
 .  (ٖٗٛ))رسػؿ هللا( ك)الحيغ معو( مبتجأ ك)أشجاء( خبخه

ه األحدغ في قػلو تعالى خذخؼ , كلع يشدبو لمدمخذخؼ كعج  كرجح ابغ عاشػر ما قالو الدم  
جه إخبار , كفيو : )دمحم رسػؿ هللا( كقػلو : )الحيغ معو( ابتجاء ك)أشجاء( خبخ عشو , كما بع

( ك)معو( لمسراحبة الكاممة بالصاعة كالتأييج , كجػز كػف ثشاء عمى أصحاب الخسػؿ )
)الحيغ معو( عصفًا عمى رسػؿ هللا, كأشجاء جسع شجيج كىػ السػصػؼ بالذجة السعشػية كىي 

ساًء صبلبة السعاممة كقداكتيا , كقج جسع القخآف بيغ الذجة كالخحسة ىيشا , كىسا متزاداف إي

                                                 
 .  ٛٔالبقخة : سػرة  ((ٖٚٚ
,  ٖ٘ٗ/ٔ, كىسع اليػامع :  ٖٔٓ/ٔ, كشخح الخضي عمى الكافية :  ٕٓ٘- ٜٕٗ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٖٛٚ

 .  ٘ٙكالجسمة اإلسسية : 
 .  ٜٕالفتح :  سػرة  ((ٜٖٚ
 .  ٜٖٕ/ٚالقخآف الكخيع كبيانو :  , كإعخاب ٖٓٗ/ٜٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف :  ٕٔٙ/ُ٘يشطخ : الجػاىخ الحداف :  ((ٖٓٛ
 . ٔ٘٘-ٓ٘٘/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٔٛ
 .  ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٚٔ, كالمباب :  ٕٓٚ/ٜ, كالجر السرػف :  ٓٓٔ/ُٛيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٕٖٛ
 .  ٔٔ٘/ٚٔ, كالمباب :  ٕٓٚ/ُٜيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٖٛ
 .  ٕٓٚ/ُٜيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٗٛ



, كيخػ ابغ جشي نرب )أشجاء( ك)رحساء( في  (ٖ٘ٛ)كإشارًة إلى أصالة آرائيع كحكسة عقػليع
 .  (ٖٙٛ)قخاءة الحدغ عمى الحاؿ , كالتقجيخ : ىع معو عمى ىحه الحاؿ

كبجأت اآلية بالجسمة اإلسسية تمتيا مجسػعة مغ الجسل الستخابصة تخابصًا مشدجسًا فالجسمة    
بيغ حاؿ الستقيغ كما كصفيع تعالى مغ شجة كغمطة عمى الكفار مغ الثانية جاءت بخبخيغ لت

ناحية , كمغ تػاد كتخاحع فيسا بيشيع مغ ناحية أخخػ فاستصالة الجسمة ىشا بخبخيغ لو داللة 
حؼ جيء السثل مغ في زيادة كصف حاؿ السؤمشيغ كما فييا مغ تفريل لتشاسب الحاؿ ال

ما فييا مغ داللة عمى الثبػت كاالستسخار لتشاسب مجيء الجسمة إسسية , ك  أجمو , فزبًل عغ
حاؿ السؤمشيغ كتبيغ أّف ىحه الرفات ثابتة في السؤمشيغ مدتسخة فيي مغ الثػابت التي ال 

 يسكغ تغييخىا . 
 الرؽرة الثانية : مبتجأ مححوف + خبخ أّول + خبخ ثان + خبخ ثالث :   
  (ٖٚٛ)﴾َيْخِجُعؽنَ  ل َفُيػْ  ُعْسيٌ  ُبْكػٌ  ُصػٌّ ﴿كردت ىحه الرػرة في قػلو تعالى :  

الجسمة مدتأنفة )صع( خبخ لسبتجأ مححكؼ , كالتقجيخ : ىع صع , ك)بكع( خبخ ثاف ,    
,  مفع فيي متحجة في السجلػؿ كالسعشىك)عسي( خبخ ثالث , كىحه األخبار كإف تبايشت في ال

كجسمة )ال يخجعػف( خبخ ألّف مآليا إلى عجـ قبػؿ الحق )فيع( الفاء عاشفة , ك)ىع( مبتجأ 
 .  (ٖٛٛ)السبتجأ

كيخػ ابغ األنبارؼ أّف )صع( ك)بكع( ك)عسي( كل مشيا خبخ لسبتجأ مححكؼ كالتقجيخ : ىع    
 . كفي ىحا التقجيخ تكمف ال داعي لو .  (ٜٖٛ)صع , ىع بكع , ىع عسي

كاإلخبار عشيع بالرع كالبكع كالعسي مغ باب السجاز ؛ كذلظ لعجـ قبػليع الحق , كليذ    
, كىع السشافقػف , كاالستعارة تصمق حيث  اً مغ باب االستعارة ؛ لكػف السدتعار لو محكػر 

 .    (ٜٖٓ)يصػػ ذكخ السدتعار لو

                                                 
 .  ٕ٘ٓ-ٕٕٓ/ُٓٔيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖ٘ٛ
 .  ٕٙٚ/ُٕيشطخ : السحتدب :  ((ٖٙٛ
 .  ٛٔالبقخة : سػرة  ((ٖٚٛ

 .  ٜ٘/ٔ( ُيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو : (ٖٛٛ
 .  ٓٙ/ُٔيشطخ : البياف في غخيب إعخاب القخآف :  ((ٜٖٛ

 . ٕٙٔ/ُٔيشطخ : البحخ السحيط :  ٜٖٓ))



ىع كتسدكيع بيحا كربسا تعجد الػصف ىشا ليشاسب حاليع كإعخاضيع عغ الحق كشجة عشاد   
 العشاد كثباتيع عمى ىحا الحاؿ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
, كيخػ (ٜٖٔ)مغ السعخكؼ في الجرس الشحػؼ أّف الجسمة الفعمية ىي الجسمة السرجرة بفعل   

أّف الترشيف عمى ىحه الرػرة ال يسكغ قبػلو في جسيع الشساذج معمبًل  (ٕٜٖ)أحج السحجثيغ
ذلظ بأّف ىشالظ جسبًل يعجىا الشحاة فعمية كلع يترجرىا فعل , كىي الجسل التي يترجرىا 
الحخؼ ىحا مغ ناحية كمغ ناحية أخخػ ثسة كثيخ مغ الجسل التي يترجرىا االسع كمع ذلظ 

سسية كسا لػ كاف االسع الستقجـ حااًل نحػ قػلو تعالى : يعجىا الشحػيػف جسبًل فعمية ال إ
, أك مفعػاًل نحػ قػلو (ٖٜٖ)﴾مُّشَتِذخٌ  َجَخادٌ  َكَأّنُيػْ  اأْلَْجَجاِث  ِمؼَ  َيْخُخُجؽنَ  َأْبَراُرُىػْ  ُخّذع ا﴿

ا﴿تعالى :  ا َكّحْبُتػْ  َفَفِخيق   َللّاِ  آياِت  َفَأيّ  آياِتوِ  َوُيِخيُكػْ ﴿, كقػلو :  (ٜٖٗ)﴾َتْقُتُمؽنَ  َوَفِخيق 
, كالشجاء نحػ قػلو  (ٜٖٙ)﴾َيْغَذى ِإَذا َوالّمْيلِ ﴿, كجسمة القدع نحػ قػلو تعالى :  (ٜٖ٘)﴾ُتْشِكُخونَ 

 َيا﴿, كالشجبة أك االستغاثة , نحػ قػلو تعالى :  (ٜٖٚ)﴾َأْنُفَدُكػْ  َظَمْسُتػْ  ِإّنُكػْ  َقْؽِم َيا﴿تعالى : 
, كالتححيخ أك اإلغخاء نحػ : أخاؾ أخاؾ ؛ ألّف صجكرىا في (ٜٖٛ)﴾ُيؽُسفَ  َعَمى َأَسَفى

 .(ٜٜٖ)األصل أفعاٌؿ كاألسساء عمى نية التأخيخ
كنمحع االختبلؼ الػاضح في تحجيج الجسمة , فجعل بعس الشحػييغ الذكل أساسًا     

كانت مرجرة باسع فيي إسسية , كإف  , أؼ : الترجر بفعل أك اسع , فإفلتحجيج الجسمة 
, كىشالظ مغ اعتسج  (ٓٓٗ)فيي فعمية كفاعبلً  كانت مرجرة بفعل كفاعل كما كاف أصمو فعبلً 

                                                 
, كشخح الحجكد في  ٔ٘-ٓ٘/ٔ,  كىسع اليػامع :  ٗٔ-ٖٔ/٘مغشي المبيب :  , ٕٖ٘/ُٔيشطخ : الذخح الكبيخ :  ((ٜٖٔ

, كتججيج  ٔٚ, كتصػر دراسة الجسمة العخبية , د. صالح الطالسي :  ٜٔ, كإعخاب الجسل كأشباه الجسل :  ٘ٙالشحػ : 
 .  ٖٓ-ٜٕ, كالجسمة الفعمية :  ٕٔ٘الشحػ , د. شػقي ضيف : 

 .  ُٜٕيشطخ : الجسمة الفعمية , عمي أبػ السكاـر :  ((ٕٜٖ
 .  ٚٛالقسخ : سػرة  ((ٖٜٖ
 .  ٚٛالبقخة : سػرة  ((ٜٖٗ
 .  ٔٛغافخ : سػرة  ((ٜٖ٘
 .  ٔلميل : سػرة ا ((ٜٖٙ
 .  ٗ٘البقخة :  سػرة  ((ٜٖٚ
 .  ٗٛيػسف : سػرة  ((ٜٖٛ
 .  ٖٓ-ٜٕ, كالجسمة الفعمية :  ٙٔ-٘ٔ/ُ٘يشطخ : مغشي المبيب :  ((ٜٜٖ
 .  ٗٔ-ٖٔ/٘, كمغشي المبيب :  ٛٚ-ٚٚ, كأسخار العخبية , ابغ األنبارؼ :  ٕٙٔ/ُٗيشطخ : السقتزب :  ((ٓٓٗ



عمى اإلسشاد في ارتباط الفعل باالسع في الجسمة الفعمية كبارتباشيسا تحرل فائجة الكبلـ 
 .  (ٔٓٗ)الحؼ يحدغ الدكػت عميو كسا في تعخيفيع لمجسمة

 ٌاء اجلولح الفعليح عٌاطز ت   
تتألف الجسمة الفعمية في بشيتيا السجخدة مغ عشرخيغ أساسييغ ىسا )الفعل كالفاعل( كبيسا  

الجسمة ال تخمػ مغ لحؼ يشعقج بو ما يدسى بالجسمة , ك يتع السعشى األصمي لمجسمة كالبشاء ا
مجسمة , كالعسجة فييا عسجة )فعل كفاعل أك نائب فاعل( لفطًا أك تقجيخًا ؛ ))ألن يا المػاـز ل

عساد الجسمة الفعمية  , كالفعل (ٕٓٗ)كالتي ال تخمػ مشيا كما عجاىا فزمة يدتقل الكبلـ دكنيا((
ليو االسع ليكػنا جسمة تامة يحدغ الدكػت عمييا, قاؿ سيبػيو في حّجه لمفعل : ؛ إذ ُيدشج إ

لع يقع, كما ىػ كائغ ))أمثمة ُأخحت مغ لفع أحجاث األسساء, كُبشيت لسا مزى, كلسا يكػف ك 
كأما بشاء ما لع يقع فإّنو  ,فأما بشاء ما مزى َفَحَىَب , كَسِسَع , كَمُكَث , كُحِسج  . لع يشقصع

قػلظ آمخًا : اذىْب , كاقتْل , كاضخْب , كمخبخًا : َيْقتل , كيحىب , كيزخب , كُيقتل , 
 . (ٖٓٗ)((ككحلظ بشاء ما لع يشقصع كىػ كائغ إذا أخبخت, كُيزخب 

فيحه األمثمة عشج سيبػيو مذتقة مغ الحجث )السرجر( كليا أبشية مختمفة , نحػ : َفَعَل ,    
كَفِعَل , كَفُعل في الثبلثي , كافعْل في األمخ , ككحلظ ليا بشاء لمسعمـػ كآخخ لمسجيػؿ 
لمساضي عمى كزف )ُفِعل( كلمسزارع عمى كزف )ُيْفَعل( ككحلظ حجد زمغ كقػع الحجث في 

كالحاؿ أك السدتقبل , فيكػف الفعل بشية مكػنة مغ حجث كزماف كتدتجعي اسسًا  الساضي ,
 ليقـػ بيحا الحجث أك يترف بو . 

كتتحجد كضيفة ىحا االسع بالفاعمية أك ما يشػب عغ الفاعل , فالسدشج إليو )الفاعل أك ما   
 يشػب عشو( .

ليسا : الجاللة عمى معشى في كقج اشتخط الشحػيػف في الكمسة شخشيغ حتى تكػف فعبًل : أكّ  
نفديا , كالثاني : االقتخاف بأحج األزمشة الثبلثة فغاية الذخط األّكؿ إخخاج الكمسات التي ال 

                                                 

, كالشحػ الػافي : عباس حدغ :  ٖٖ, كفي الشحػ العخبي نقج كتػجيو :  ٕٚٚ-ُٕٙٚيشطخ : مغ أسخار العخبية :  ٔٓٗ))
 . ٖٛٔكالتصبيق الشحػؼ : , كالسدافة بيغ التشطيخ الشحػؼ  ٖ٘: لجسمة الفعمية , كا ٘ٔ/ٔ
 . ٕٓٓ/ٔشخح السفرل :  ٕٓٗ))

 .  ٕٔ/ٔ( الكتاب :  (ٖٓٗ



تجؿ عمى معشى في نفديا , كىي الحخكؼ , كىجؼ الذخط الثاني اخخاج الكمسات التي تجؿ 
 .(ٗٓٗ)عمى معشى في نفديا كلكشيا غيخ مقتخنة بدمغ كىي األسساء

كلع يختس بعس السحجثيغ ىحه السعاييخ في حّج الفعل كذلظ لدببيغ , األّكؿ : كػف    
الحخكؼ ال تجؿ عمى معشى في نفديا , قاؿ : لػ حممشا الحخكؼ النتييشا إلى أّنيا كاألسساء 
كاألفعاؿ تجؿ عمى معشى في نفديا , فالحخؼ كإف لع يتزسغ معشًى ما ال ُيعج كمسة مصمقًا . 

فكٌل مشيسا ال  , كالفعل ت عميو كىحا تذتخؾ فيو مع االسعج معشى يحدغ الدكػ فيي ال تفي
تفيج معشى تامًا يحدغ الدكػت عميو , ألّف ىحا السعشى ال يدتفاد إاّل مغ الكبلـ , كمغ ثّع 
فإّف كل كمسة مغ الكمسات الثبلث تفيج معشى ناقرًا يحتاج إلى إضافة غيخه إليو حتى يحدغ 

لثاني : ليذ صحيحًا أّف األفعاؿ ىي التي تقتخف بالدماف كحجىا , فإّف مغ الدكػت عميو , كا
األسساء ما يقتخف بالدماف كسا أّف مشيا ما يشرخؼ إليو دكف غيخه , كعمل ىحا االضصخاب 
الشحػؼ عمى حّج كصفو , بأّف مخده إلى السشيج الحؼ اتبعو الشحاة في دراسة المغة كتقشيغ 

 .  (٘ٓٗ)قع المغػؼ , كلع يمتـد بو , بل فخض عميو ما ليذ فيوقػاعجىا لع يبجأ مغ الػا
 كيبجك أّف ىحا االعتخاض ال يخمػ مغ مقػمات القبػؿ عشج التحميل الشحػؼ لؤللفاظ.    
فالفعل عمى ثبلثة أقداـ : ماٍض , كمزارع , كأمخ , الساضي نقز عغ الفعل السزارع   

س ما في السزارع , فيػ يقع مػقع االسع درجة كزاد عمى فعل األمخ درجة , ألّف فيو بع
فيكػف خبخًا نحػ : زيج قاـ , فيقع مػقع )قائع( , كيقع أيزًا مػقع السزارع في الجداء نحػ : 

كاألفعاؿ السزارعة امتازت بالحخكة عمى  , إف قسَت قسُت , لسا فيو مغ السزارعة لؤلسساء
 .   (ٙٓٗ)فعل األمخ , كالسزارع فعل معخب

  :  رتكيثي لالسنالوظيفح ادلىقع  -
كتحجث الشحػيػف , العامل ىػ الحؼ يحجد الػضيفة عمى الػجو الحؼ ال يحرل فيو التباس   

عغ العػامل كعسا يقع بيغ الفعل ما يختفع بو , كتحجثػا عغ الخفع في الفاعل كنائبو , كقج 
يتعجه لع  كضحػا أّف العامل في الفاعل ىػ الفعل , قاؿ سيبػيو : ))ىحا باب الفاعل الحؼ

                                                 
,  ٜ٘:  ,  كشخح الحجكد في الشحػ لمجميخؼّ  ٕٕ/ٔ, ىسع اليػامع :  ٕٙٓ-ٕٗٓ/ُٗيشطخ : كشخح السفرل :  ((ٗٓٗ

 .  ٔٗكالجسمة الفعمية : 
 .  ٕٗ-ُٔٗيشطخ : الجسمة الفعمية :  ((٘ٓٗ
 ٖٙ, كشخح الحجكد , البغ قاسع األبجؼ :  ٕٓ/ٖ, كاألشباه كالشطائخ , الديػشي :  ٕٛٓ/ُٗيشطخ : شخح السفرل :  ((ٙٓٗ

 .  ٜٚ:  , كشخح الحجكد في الشحػ , لمجميخؼّ 



, كالسفعػؿ الحؼ لع يتعّج إليو فعل فاعل كلع يتعّجه فعمو إلى مفعػؿ  فعمو إلى مفعػؿ
 . (ٚٓٗ)آخخ((

كيشقدع الفعل إلى الـز كمتعٍج , كالبلـز : ىػ الحؼ يكتفي بالسخفػع , كال يحتاج الدامع    
إلى إضافة في إفادة معشى تاـ يحدغ الدكػت عميو , كالستعجؼ : كىػ الفعل الحؼ يتعجػ 

 .   (ٛٓٗ)شخفي اإلسشاد إلى السفعػؿ بو
: كتب دمحم الجرس , كبمغت كالسفعػؿ بو ىػ الحؼ يقع عميو فعل الفاعل في مثل قػلشا    

البمج , كىػ الفارؽ بيغ الستعجؼ مغ األفعاؿ كغيخ الستعجؼ , كيكػف كاحجًا فراعجًا إلى 
 .(ٜٓٗ)الثبلثة كيأتي مشرػبًا بعامل مزسخ مدتعسل إضياره , أك الـز إضساره

كالسشرػب بالسدتعسل إضياره ىػ قػلظ لسغ أخح يزخب القـػ أك قاؿ اضخب شخ الشاس:    
ًا , بإضسار اضخب , كلسغ قصع حجيثو : حجيَثظ , كأما البلـز إضساره , فسشو السشادػ زيج

ألّف قػلشا: )يا زيج( , فكأنظ قمت : )أريج( أك )أعشي( كلكّشو ححؼ لكثخة االستعساؿ , كصارت 
)يا( بجاًل مشو , كيشرب لفطًا أك محبًل , فانترابو لفطًا إذا كاف مزافًا كػػ)عبج هللا( أك 

 .  ( ٓٔٗ)رعًا لو كقػلظ : يا خيخًا مغ زيج , كيا ضاربًا زيجاً مزا
 يغ كعذخيغ( مخة كعمى الشحػ اآلتي : تككردت الجسمة الفعمية في آيات السثل القخآني )اثش  

 أّول  : الجسمة الفعمية التي فعميا فعل ماض  :     
كالساضي ىػ ما دّؿ عمى حجث في زماف مزى , كىػ مبشي عمى الفتح , إاّل أف     

 : يًا في )ثسانية مػاضع( كسا سيأتييعتخضو ما يػجب سكػنو أك ضسو , كقج كرد الزمًا كمتعج
 الفعل الالزم : -1
 :  فعل ماض  + فاعل)اسػ ظاىخ( -
 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة في آية جخت مجخػ السثل كذلظ نحػ قػلو تعالى :     
 .(ٔٔٗ)﴾الّشاسِ  َأْيِجي َكَدَبْت  ِبَسا َواْلَبْحخِ  اْلَبخِّ  ِفي اْلَفَدادُ  َظَيخَ ﴿   

                                                 
 .  ٖٖ/ٔالكتاب :  ((ٚٓٗ
 .  ٗٗ, كالجسمة الفعمية :  ٕٙٗ/ٔ, كشخح الترخيح :  ٘ٛ-ُٗٛيشطخ : شخح عيػف اإلعخاب , السجاشعي :  ((ٛٓٗ
 .  ٖٛٓ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٜٓٗ
 .  ٖ٘ٔ-ٖٓٔ/ُٔيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٓٔٗ
 .  ٔٗالخـك : سػرة  ((ٔٔٗ



فالجسمة الفعمية )ضيخ الفداد( إخبار عغ حاؿ القـػ , ككصف لػضعيع , كما حّل عشجىع    
 . (ٕٔٗ)مغ السعاصي , كليحا جاء بفعل مبلئسًا لمغخض كىػ )ضيخ(

كيخػ ابغ عاشػر إّنيا استئشاؼ بياني , أك جسمة معتخضة بيغ ذكخ ابتياؿ الشاس إلى هللا     
ع عغ عبادتو إذا أذاقيع مشو رحسة , كبيغ أّف ما حّل تعالى إذا أحاط بيع ضّخ ثع إعخاضي

 .    (ٖٔٗ)باألمع الدابقة ىػ جداء بسا كدبػا
كأما الجار كالسجخكر فسبيشاف لسػضع ىحا الفداد الحؼ ضيخ في كل مكاف في البخ كالبحخ    

, كقيل في )ما( كجياف : األّكؿ : مرجرية كالتقجيخ : بدبب كدبيع , كالثاني : مػصػلة , 
 . (ٗٔٗ)كالتقجيخ : بدبب الحؼ كدبػه , كفاعل كدبت : )أيجؼ الشاس(

كقيل : إّف اآلية بطاىخ لفطيا عامة ال تختز بدماف دكف زماف أك مكاف معيغ ؛ ألف    
 .(٘ٔٗ)السخاد بالفداد الطاىخ السرائب ك الببليا كالدالزؿ كاألمصار كالحخكب كغيخىا

ؾ في العسل دكف القػؿ كاالعتقاد فيدسى فدقًا فالذخؾ ىػ سبب الفداد , كقج يكػف الذخ    
 .   (ٙٔٗ)كعريانًا , فالسعرية فعل ال يكػف  بل لمشفذ

كالحؼ يبجك أّف داللة الفعل لع تقيج بسعشى مزى كانتيى , كإّف كاف فعميا ماضيًا , كالسخاد    
 ف كمكاف. أّف ضيػر الفداد أمٌخ مختبط بسا كدبت أيجؼ الشاس ارتباشًا كثيقًا في كل زما

 الفعل الستعجي :-2
 الستعجي إلى مفعؽل بِو واحج :   - أ
 وصؽرتو التخكيبية : فعل ماض  + فاعل )اسػ ظاىخ( + مفعؽل بو )اسػ ظاىخ( :    

 ِاْمَخَأةَ  َكَفُخوا ِلّمِحيؼَ  َمَثال   َللّاُ  َضَخبَ ﴿كقج كردت ىحه الرػرة خسذ مخات , نحػ قػلو تعالى :  
 َللّاِ  ِمؼَ  َعْشُيَسا ُيْغِشَيا َفَمػْ  َفَخاَنَتاُىَسا َصاِلَحْيؼِ  ِعَباِدَنا ِمؼْ  َعْبَجْيؼِ  َتْحتَ  َكاَنَتا ُلؽط   َواْمَخَأةَ  ُنؽح  

 . (ٚٔٗ)﴾الّجاِخِميؼَ  َمعَ  الّشارَ  اْدُخاَل  َوِقيلَ  َشْيئ ا

                                                 
 .  ٔٙ-ٓٙ/ُٙيشطخ :إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٔٗ
 .ٓٔٔ/ُٛيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖٔٗ
 . ٔٙ-ٓٙ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٗٔٗ
 .  ٕٔٓ-ٕٓٓ/ُٜٔيشطخ : السيداف :  ((٘ٔٗ
 .  ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٕ٘الخازؼ :  كبيخ , تفديخ الالُيشطخ :  ((ٙٔٗ
 .  ٓٔالتحخيع :  سػرة  ((ٚٔٗ



ففي ىحه اآلية تذبيو كاضح لتجديج حالة كىي أّف الذخز ىػ السدؤكؿ عغ جخيختو    
كذنبو , فامخأتا نػح كلػط لع يشفعيسا ارتباشيسا بالدكاج مغ نبييغ, فأخحتا عقابيسا لحنبيسا , 
كقيل ندلت ىحه اآلية في عائذة كحفرة , فزخب ليسا السثل , فكسا لع يشفع امخأة نػح كلػط 

جيسا مغ الشبي اشفعيسا زك فكحلظ ال ي–ييسا , كلع يزخ زكجييسا نفاقيسا كخيانتيسا إيساف زكج
 .   (ٛٔٗ)( كال يزخه ذنػبيسا كىحا ما نّز عميو الفخاءصمى هللا عميو كالو كسمع)

كقيل : ضخب السثل في ىحا السػضع عبارة عغ إيخاد حالة غخيبة لتعخؼ بيا حالة أخخػ    
كقيل : يجؿ عمى أّف مغ كفخ ال يغشي عشو مغ هللا شيء , كال , (ٜٔٗ)مقاربة ليا في الغخابة

يشفعو سبب , كمغ آمغ ال يجفعو عغ رضػاف هللا تعالى في أسػأ مكاف أك مشذأ كأحدغ 
 . (ٕٓٗ)حاؿ
فػػ)ضخب( فيو أكجو : األّكؿ : تكػف بسعشى )اعتسج( فيي متعجية لػاحج , كالثاني : تكػف    

في حكسيا مغ حيث التعجؼ , كالثالث : متعٍج لػاحج  بسعشى )صّيخ( مع لفع السثل خاصة
, كالثالث ىػ األقخب لدياؽ اآلية (ٕٔٗ)كىػ قػلو : )مثبًل( كما بعجه بجؿ , أؼ : )امخأة نػح(

 كسا يبجك. 
بو( كما بعجه )امخأة نػح( بجٌؿ مشو عمى  كجّػز الحشبمي كجييغ : األّكؿ : مثبًل )مفعػالً    

, كالثاني : جػاز أف يكػنا تقجيخ ححؼ السزاؼ , كالتقجيخ : ضخب هللا مثبًل امخأة نػح 
 , كالػجو األّكؿ ىػ األقخب.  (ٕٕٗ)غ لسفعػليغمتعجيي

كقيل : )مثبًل( مفعػؿ بو ثاف مقجـ , كالبلـ كمجخكرىا متعمقة بسححكؼ صفة لػػ)مثبًل(    
 .    (ٖٕٗ)أة لػط( مفعػؿ بو أّكؿك)امخ 

كقػلو : )كانتا تحت عبجيغ مغ عبادنا( كشى هللا تعالى عغ اسسيسا بقػلو : )عبجيغ مغ    
عبادنا( لسا في ذلظ مغ التذخيف بيحه اإلضافة إليو تعالى , كلع يأت التخكيب عشيسا لسا 

مغ أصفاه هللا تعالى ُقرج مغ ذكخ كصفيسا بقػلو )صالحيغ( ؛ ألّنو الػصف الحؼ يستاز بو 

                                                 
 .  ٜٙٔ/ُٕيشطخ : معاني القخآف , الفخاء:  ((ٛٔٗ
 .  ٙٙ٘/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٘ٙٔ/ُٕٛيشطخ : ركح السعاني :  ((ٜٔٗ
 .  ٖ٘ٗ/ُ٘يشطخ : الجػاىخ الحداف :  ((ٕٓٗ
 .  ٜٜ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٔٗ
 .  ٕ٘ٔ/ُٜٔيشطخ : المباب :  ((ٕٕٗ
 .  ٙٙ٘/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٘ٙٔ/ُٕٛيشطخ : ركح السعاني :  ((ٖٕٗ



, فقج كصفيع هللا بأجّل الرفات (ٕٙٗ), كسميساف(ٕ٘ٗ), كيػسف(ٕٗٗ)بقػلو في حق إبخاىيع
 .  (ٕٛٗ), كقاؿ الحشبمي ىحه اآلية مدتأنفة كأّنيا مفدخة(ٕٚٗ)كأفزميا كىػ الربلح

كجاء الفعل الشاقز )كاف( اسسو متربًل كىػ )األلف( كالطخؼ )تحت( متعمق بسححكؼ    
تو جسمة فعمية أخخػ كىي )فخانتاىسا( كىي جسمة معصػفة عمى الفعل الشاقز خبخ كاف , تم

, كىي جسمة تامة فعميا ماض كفاعمو كمفعػلو الزسيخ السترل )الياء( أعقبتيا جسمة )فمع 
, ك)يغشيا( فعل مزارع مجدـك بححؼ  (ٜٕٗ)يغشيا( فالياء ياء الغيبة كاأللف ضسيخ نػح كلػط

ار كالسجخكر )مغ هللا( حاؿ , ك)شيئًا( فييا كجياف , األّكؿ : الشػف , كاأللف فاعل , كالج
مفعػؿ مصمق , كالثاني : مفعػؿ بو , كقيل : ُعصفت عمى الجسل الدابقة , كىي جسمة مبشية 

 .  (ٖٓٗ)لمسجيػؿ
نمحع مسا سبق أّف الجسل السكػنة ليحا السثل ىي جسل فعمية كىحا ال يخمػ مغ ربط مع    

صجر السثل ىػ جسمة فعمية , ك)خانتاىسا , كلع يغشيا , كقيل : ادخبل الشار( , ككل ىحه 
جسل فعمية كىحا التخكيب فيو حخكية كاستسخار, فزبًل عغ مجيء الفاعل ضاىخًا ككحلظ 

 عمى أّف األمخ جمي ككاضح كىػ أف ال أحج يغشي عغ أحٍج شيئًا .  السفعػؿ بو , دليل
 ومسا جاء مساثال  ليحا الشسط قؽلو تعالى :    
ا َمَثال   َللّاُ  َضَخبَ ﴿   ا َعْبج   ُيشِفقُ  َفُيؽَ  َحَدش ا ِرْزق ا ِمّشا ّرَزْقَشاهُ  َوَمؼ َشْيء   َيْقِجُر َعَمىَٰ  لّ  ّمْسُمؽك 

 . (ٖٔٗ)﴾َيْدَتُؽونَ  َىلْ  َوَجْيخ ا ِسخًّا ِمْشوُ 
ل في    تعجػ الفعل إلى مفعػؿ بو كاحج كىػ )مثبًل( ؛ ألّنو ىػ السقرػد مغ اآلية , ثّع فر 

ىحا السثل في قػلو : )عبجًا مسمػكًا ال يقجر عمى شيء( فخرز عبجًا بالرفة مسمػكًا حتى 
قػلو : ))لع قاؿ : )مسمػكًا ال , كقج أشار الدمخذخؼ إلى ذلظ في  (ٕٖٗ)ال يعع الكبلـ كل عبج

                                                 
اِلِحيَغ﴾  ((ٕٗٗ  .  ٖٓٔالبقخة : سػرة ﴿َكِإن ُو ِفي اآْلِخَخِة َلِسَغ الر 
اِلِحيَغ﴾ ﴿َربِّ َىْب ِلي ُحْكًسا  ((ٕ٘ٗ  .  ٖٛلذعخاء : سػرة اَكَأْلِحْقِشي ِبالر 
اِلِحيَغ﴾  ((ٕٙٗ  .  ٜٔالشحل : سػرة ﴿َكَأْدِخْمِشي ِبَخْحَسِتَظ ِفي ِعَباِدَؾ الر 
 .  ٕ٘ٔ/ٜٔ, كالمباب :  ٖٖٚ/ٚ, كالجر السرػف :  ٜٕٛ/ُٛيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٕٚٗ
 .  ٕ٘ٔ/ُٜٔيشطخ : المباب :  ((ٕٛٗ
 .  ٜٕٛ/ُٛيشطخ : تفديخ البحخ السحيط :  ((ٜٕٗ
 .  ٚٙ٘/ُٚيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٓٗ
 .  ٘ٚالشحل : سػرة  ((ٖٔٗ
 . ٖٚٛ/٘, كالسحخر الػجيد : ٕٚٚ/ُٗيشطخ: إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٖٗ



يقجر عمى شيء( ككل عبج مسمػؾ كغيخ قادر عمى الترخؼ؟ قمت : أما ذكخ السسمػؾ 
فميسيد مغ الحخ ؛ ألّف العبج يقع عمييسا جسيعًا ؛ ألّنيسا مغ عباد هللا , كأما ال يقجر عمى 

اختمف في العبج شيء, فميجعل غيخ مكاتب كال مأذكف لو ؛ ألّنيسا يقجراف عمى الترخؼ , ك 
 .  (ٖٖٗ)ىل يرح لو ممظ ؟ كالسحىب الطاىخ ال يرح لو((

كنمحع في ىحه اآلية تبلحق الجسل الفعمية أيزًا )ضخب هللا مثبًل , ال يقجر عمى شيء ,   
رزقشاه , ُيشفق مشو , ىل يدتػكف( كىحا التبلحق في الجسل الفعمية التي أعقبت صجر الجسمة 

 ة في السثل . فيو حجكث كتغيخ كتججد كحخك
 ومسا جاء مساثال  ليحا أيزا  قؽلو تعالى :

َبة   َكِمَسة   َمَثال   َللّاُ  َضَخبَ  َكْيفَ  َتخَ  َأَلػْ ﴿     ِفي َوَفْخُعَيا َثاِبتٌ  َأْصُمَيا َطيَِّبة   َكَذَجَخة   َطيِّ
   ( .ٖٗٗ)﴾الّدَساءِ 

في سياؽ االستفياـ كخخج إلى التقخيخ كفيو إنكار كجاء الفعل الساضي  جاء التخكيب   
 .    )ضخب( متعجياً 

بسعشى )صي خ( لكغ  اف ىسا : األّكؿ : إّف ضخب متعٍج لسفعػليغ ألّف )الفعل(كفيو كجي    
مع لفع السثل خاصة فػ)كمسة( مفعػاًل أّكؿ , ك)مثبًل( ىػ السفعػؿ الثاني , كالػجو الثاني : 

تعجية لسفعػؿ كاحج كىػ )مثبًل( ك)كمسة( بجؿ مشو ك)كذجخة( خبخ لسبتجأ مزسخ , كالتقجيخ م
 .  كالػجو الثاني اقخب (ٖ٘ٗ): ىي كذجخة شيبة كعمى الػجييغ تكػف )كذجخة( نعتًا لػػ)كمسة(

بت فالسثل ىشا )كمسة شيبة( جاءت في سياؽ تذبييي بالكاؼ )كذجخة( شيبة أصميا ثا
عمى ىحه الرػرة لسػاكبة الدياؽ , كالفعل الساضي  فجاء التخكيبكفخعيا في الدساء 

 .     كاحجًا )ضخب( لع يكتف بفاعمو , بل تعجاه ليشرب مفعػاًل بِو 
 :  ومسا جاء مساثال  ليحا أيزا  قؽلو تعالى   
ا ِرْزُقَيا َيْأِتيَيا ُمْطَسِئّشة   آِمَشة   َكاَنْت  َقْخَية   َمَثال   َللّاُ  َوَضَخبَ ﴿     ِبَأْنُعػِ  َفَكَفَخْت  َمَكان   ُكلِّ  ِمؼْ  َرَغج 
 .   ( ٖٙٗ)﴾َيْرَشُعؽنَ  َكاُنؽا ِبَسا َواْلَخْؽفِ  اْلُجؽعِ  ِلَباَس  َللّاُ  َفَأَذاَقَيا َللّاِ 

                                                 
 .  ٖٓ٘/٘, كالبحخ السحيط :  ٙ٘ٗ/ٖالكذاؼ :  ((ٖٖٗ
 .  ٕٗإبخاىيع : سػرة  ((ٖٗٗ
 .  ٜٖٚ/ٔٔ, كالمباب :  ٜٜ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖ٘ٗ
 .  ٕٔٔالشحل : سػرة  ((ٖٙٗ



الحؼ جخػ تفريمو في  (ٖٚٗ)تعجػ الفعل )ضخب( ىشا إلى مفعػؿ بو كاحج ىػ )مثبًل(   
سياؽ الشز , كتمظ القخية اآلمشة ىي مكة , كما ناليع مغ جداء بدبب كفخىع بشعع هللا 

, كقج تكػف قخية غيخ معيشة  (ٜٖٗ), كالزسائخ في اآلية كميا تعػد عمى القخية(ٖٛٗ)تعالى
 .  (ٓٗٗ)كغيخ مقرػدة ؛ ألّنيا نكخة عمى رأؼ ابغ عصية

ة( مجاز مخسل, كالسخاد : أىل القخية , فعبلقة السجاز كقج كرد في قػلو تعالى : )قخي  
محمية, إذ اشمق السحل كأريج الحاؿ كقج كردت في الشز استعارتاف مكشيتاف , األكلى : 
استعارة الحكؽ لمباس , كالثانية : استعارة المباس لمجػع كالخػؼ , كبشاء االستعارة عمى 

 . (ٔٗٗ)االستعارة كاسع
جسل الفعمية بعج صجر الجسمة الفعمية كىحا األمخ كاضح جمي كىشا أيزًا تبلحقت ال   

)ضخب هللا مثبًل , يأتييا رزقيا , كفخت بأنعع هللا أذاقيا هللا لباس الجػع , يرشعػف( . كليحا 
التبلحق في الجسل الفعمية أثخ داللي كاضح في السعشى , فزبًل عغ مجيء قخية نكخة , 

ؿ عمى انفتاح داللة اآلية عمى كل قخية تكفخ بأنعع هللا كمجيء كمسة )قخية( نكخة يسكغ أف يج
 ؛ في كل زماف كمكاف .

عمى الخغع مغ ندكؿ اآلية في قخية معيشة ؛ مكة أك غيخىا , فإف السعشى يسكغ أف يتدع   
 بجاللة الشكخة فيسا بعج .  

 ُمَتَذاِكُدؽنَ  ُشَخَكاءُ  ِفيوِ  َرُجال َمَثال َللّاُ  َضَخبَ ﴿ ومسا جاء مساثال  أيزا  قؽلو تعالى :   
 . (ٕٗٗ)﴾َمَثال َيْدَتِؽَيانِ  َىلْ  ِلَخُجل   َسَمس ا َوَرُجال

, كيخػ (ٖٗٗ)الكبلـ ىيشا مدتأنف مدػؽ لتسثيل مغ يعبج آلية كثيخة كمغ يعبج إليًا كاحجاً   
الفخاء أّف السثل ضخب لمكافخ كالسؤمغ , فجعل الحؼ فيو شخكاء متذاكدػف الحؼ يعبج اآللية 

جالسخت  .  (ٗٗٗ)مفة , كقػلو : )رجبًل سمسًا( ىػ السؤمغ السػحِّ
                                                 

 .  ٖٚٓ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٚٗ
 .  ٜ٘ٔ-ٜٗٔ, كإعخاب القخآف لقػاـ الدشة :  ٛٛ/ُٖيشطخ : الػسيط :  ((ٖٛٗ
 .  ٘ٗٗ/ٖ( ُيشطخ : الجػاىخ الحداف : (ٜٖٗ
 .  ٛٔٗ/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٓٗٗ
 .  ٖٛٓ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٔٗٗ
 .  ٜٕالدمخ : سػرة  ((ٕٗٗ
 .  ٕٔ٘/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٗٗ
 .  ٕٔٗ/ُٕيشطخ : معاني القخآف , الفخاء :  ((ٗٗٗ



, كيخػ (٘ٗٗ)كقج تعّجػ الفعل )ضخب( لسفعػؿ كاحج ىػ )مثبًل( , ك)رجبًل( بجؿ مغ )مثبًل(    
الكدائي إّف رجبًل انترب عمى إسقاط الخافس , كالتقجيخ : ضخب هللا مثبًل بخجل لو شخكاء 

, كرّد ابغ عصية عمى ىحا الكبلـ (ٙٗٗ)كتفديخًا لو متذاكدػف أك انترب كػنو تخجسة لمسثل ,
 .    (ٚٗٗ)بقػلو : كفي ىحا نطخ

كُقخغ )َسَمسًا( فيػ مرجر كصف بو عمى معشى )كرجبًل ذا َسَمَع لخجل( مغ قػليع : )ىػ    
 .( ٛٗٗ)لظ َسَمع( , أؼ : مدمع ال مشازع لظ فيو

معشى اسع الفاعل بسعشى سمع  كقخأ ابغ كثيخ كأبػ عسخك )سالِسا( باأللف ككدخ البلـ عمى  
مغ الذخكة فيو , كقخأ سعيج بغ جبيخ: )ِسْمسًا( بكدخ الديغ كسكػف البلـ كىسا مرجراف 

 . ( ٜٗٗ)كصف بيسا الخجل بسعشى خالرًا كأمخًا قج َسِمَع لو
 نمحع مجيء الفعل )ضخب( متعجيًا لسفعػؿ كاحج .   

 الفعل الستعجي لسفعؽليؼ : - ب
 مغ آيات السثل القخآني كقج كرد عمى كفاؽ الشحػ اآلتي :  مختيغ كبلىسا كقج كرد   
الرؽرة األولى : فعل ماض + فاعل )ضسيخ مترل( + مفعؽل بو أّول + أداة حرخ +    

 مفعؽل بو ثان  : 
 َوَما َماَلِئَكة   ِإلّ  الّشارِ  َأْصَحابَ  َجَعْمَشا َوَما﴿كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة في قػلو تعالى :     

 َوَل  ِإيَسان ا آَمُشؽا اّلِحيؼَ  َوَيْدَدادَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتؽا اّلِحيؼَ  ِلَيْدَتْيِقؼَ  َكَفُخوا لِّّمِحيؼَ  ِفْتَشة   ِإلّ  ِعّجَتُيػْ  َجَعْمَشا
 َأَرادَ  َماَذا اِفُخونَ َواْلكَ  ّمَخٌض  ُقُمؽِبِيػ ِفي اّلِحيؼَ  َوِلَيُقؽلَ  َواْلُسْؤِمُشؽنَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتؽا اّلِحيؼَ  َيْخَتابَ 

 َوَما ُىؽَ  ِإلّ  َربِّغَ  ُجُشؽدَ  َيْعَمػُ  َوَما َيَذاء َمؼ َوَيْيِجي َيَذاء َمؼ َللّاُ  ُيِزلُّ  َكَحِلغَ  َمَثال   ِبَيَحا َللّاُ 
 .  (ٓ٘ٗ)﴾ِلْمَبَذخِ  ِذْكَخى  ِإلّ  ِىيَ 
كردت الجسمة مدتأنفة لبياف حاؿ أصحاب الشار , كقج كرد الفعل )جعل( متعجيًا لسفعػليغ:    

األّكؿ : أصحاب الشار , كالثاني : مبلئكة , كالتقجيخ : كما جعمشاىع رجااًل مغ جشدكع 
                                                 

 .  ٕٔ٘/ٙلكخيع كبيانو : , ك  إعخاب القخآف ا ٜٖٔ/ٚكالسحخر الػجيد :   ُيشطخ :((٘ٗٗ
 .  ُٕٕٕيشطخ : معاني القخآف , الكدائي :  ((ٙٗٗ
 .  ٜٖٔ/ُٚيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٚٗٗ
 . ٜٖٔ/ٚ, كالسحخر الػجيد :  ٓٛ٘/ٖ( ُيشطخ : الػسيط : (ٛٗٗ
, كالسحخر الػجيد :  ٖٕٛ/  ٕٔالكذف عغ كجػه القخاءات الدبع : ك ,  ُٜٖٓيشطخ : الحجة في القخاءات الدبع :  ((ٜٗٗ

 .  ٕ٘ٗ/ٜ, كالجر السرػف :  ٚٓٗ/ٚ, كالبحخ السحيط :  ٖٖٓ/٘, كالكذاؼ :  ٜٖٔ/ٚ
 .  ٖٔالسجثخ : سػرة  ((ٓ٘ٗ



تغالبػنيع كإّنسا جعمشاىع مبلئكة ال يصاقػف , كالجسمة بعجىا معصػفة عمييا , كقج كردت عمى 
 . (ٔ٘ٗ)ق التخكيبي األكؿ , كقج كردت أداة الحرخ )إاّل( بيغ السفعػليغ األّكؿ كالثانيالشد
 .  (ٕ٘ٗ)كقػلو : )كما جعمشا عجتيع( تعشي عجدىع بالقمة   
كيخػ الدمخذخؼ أّف معشى اآلية : كما جعمشا رجااًل مغ جشدكع يصاقػف , إذ قاؿ : ))فإف   

ية سببًا إلستيقاف أىل الكتاب كزيادة إيساف السؤمشيغ قمت : قج جعل افتتاف الكافخيغ بعجة الدبان
كاستيداء الكافخيغ كالسشافقيغ , فسا كجو ذلظ ؟ قمت : ما جعل افتتانيع بالعجة سببًا لحلظ , 

 . (ٖ٘ٗ)كإّنسا العجة نفديا ىي التي جعمت سببًا((
يداد , آمشػا(  كقج تبلحقت في ىحه اآلية الجسل الفعمية )كفخكا , ليدتيقغ , أكتػا الكتاب ,  

داللة بشاء الجسمة األكلى , فزبًل عغ التقابل الجاللي  أثخت الجسل الفعمية الستبلحقة فيكقج 
بيغ )عجتيع( التي ىي فتشة , كقػلو : )ليدتيقغ( , ك)يداد الحيغ آمشػا إيسانًا( فاليقيغ زيادة 

 اإليساف السقابل لمفتشة التي زيادة في الشفاؽ كالكفخ . 
مؼ )أن والفعل( ة الثانية :  فعل ماض  + فاعل )ضسيخ مترل(+ مرجر مؤول الرؽر      

 : سج مدج السفعؽليؼ
 َقْبِمُكػ ِمؼ َخَمْؽاْ  اّلِحيؼَ  ّمَثلُ  َيْأِتُكػ َوَلّسا اْلَجّشةَ  َتْجُخُمؽاْ  َأن َحِدْبُتػْ  َأمْ ﴿نحػ قػلو تعالى :   

 ِإنّ  َأل َللّاِ  َنْرخُ  َمَتى َمَعوُ  آَمُشؽاْ  َواّلِحيؼَ  الّخُسؽلُ  َيُقؽلَ  َحّتى َوُزْلِدُلؽاْ  َوالّزّخاء اْلَبْأَساء ّمّدْتُيػُ 
 .  (ٗ٘ٗ)﴾َقِخيبٌ  َللّاِ  َنْرخَ 

جاءت الرػرة التخكيبية في سياؽ مترل ؛ ألّف )أـ( ال تكػف إاّل مترمة بسا قبميا معادلة   
ة ؛ ألّنيا جاءت في جّ لبلستجراؾ كقج تفيج السحاى )بل( لؤللف أك مشقصعة , اك ىي بسعش

سياؽ انكارؼ ألّف السذخكيغ أنكخكا اآليات البيشة الػاضحة التي جاء بيا الخسػؿ الكخيع 
( فجاءت الزسائخ بيغ السخاشبة كالغيبة كقج جاء ىحا عمى شخيقة صمى هللا عميو كالو كسمع)

 .(٘٘ٗ)االلتفات كىي أبمغ

                                                 
 .  ٜٕٔ/ُٛيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٔ٘ٗ
 .  ٖ٘ٛ/ُٗيشطخ : الػسيط :  ((ٕ٘ٗ
 .  ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٙالكذاؼ : ((ٖ٘ٗ
 . ٕٗٔالبقخة :  سػرة  ((ٗ٘ٗ
,  ٖٚٔ/ٔ, كالػسيط :  ٕ٘ٛ/ٔ, كمعاني القخآف كإعخابو , الدجاج :  ٕٖٔ/ُٔيشطخ : معاني القخآف , الفخاء :  ((٘٘ٗ

 .  ٜٛٔ/ٕ: في اعخاب القخآف , كالتبياف  ٕٕٗ/ٔكالكذاؼ : 



, ك )َحِدب( مغ أخػات )ضغ( تجخل  (ٙ٘ٗ)أـ( استفيامًا متػسصاً كذىب الخازؼ إلى كػف )   
)أف  ( فتشربيسا مفعػليغ ليا , كالسرجرعمى الجسمة االسسية الستكػنة مغ )مبتجأ كخبخ

, كجّػز ابغ عصية أف تكػف جسمة )أف تجخمػا(  (ٚ٘ٗ)تجخمػا( سجت مدج مفعػلي )حدب(
, (ٛ٘ٗ)قجيخه : أحدبتع دخػلكع الجشة كاقعاً السفعػؿ األّكؿ لػػ)حدب( كالسفعػؿ الثاني مححكؼ ت

 . (ٜ٘ٗ)ك)لسا( فييا معشى التػقع كتتكػف مغ )لع( ك)ما( الدائجة كىػ ما قالو الخازؼ 
كقػلو: )لسا يأتكع( الجسمة حالية كححفت الياء لمجـد , كالجسمة في محل نرب , كالتقجيخ :  

 . (ٓٙٗ)غيخ آيتكع مثميع , كالشفي بػػ)لسا( أبمغ مغ الشفي بػػ)لع(
كقػلو : )مثل الحيغ( فييا مححكفاف , ححؼ مزاؼ , كححؼ مػصػؼ, كالتقجيخ : كلسا    

 . (ٔٙٗ)يأتكع مثل محشة السؤمشيغ الحيغ خمػ , كقيل : مثل محشة السؤمشيغ الحيغ مغ قبمكع
كنمحع أّف الفعل الساضي )حدب( جاء متعجيًا لسفعػليغ  ,كقج سّج السرجر السؤكؿ )أف    

مفعػلي )حدب( كربسا جاء ىحا لػضػح األمخ كعجـ الحاجة إلى التفريل فيو ,  كالفعل( مدج
كقج حدغ االبتجاء بػػ)أـ( التراؿ الكبلـ بسا قبمو , كلػ لع يكغ قبمو كبلـ لسا حدغ كلع يجد 

 فييا االستئشاؼ ؛ ألنيا تحسل معشى )بل( . 
 
 

 لمسجيؽل :  البشاء – 3   
ُيبشى الفعل لمسجيػؿ إذا استغشى الفعل لدبب معيغ عغ فاعمو , فُأقيع السفعػؿ مقامو ,   

,  (ٕٙٗ)كُأسشج إليو معجكاًل مغ صيغة األصل إلى )ُفِعل( كيدسى )فعل ما لع ُيدع فاعمو(
كيشػب السفعػؿ بو عغ الفاعل كيأخح محمو كحخكتو اإلعخابية التي ىي )الخفع( ألسباب لفطية 

أك إرادة الدجع أك إقامة الػزف أك معشػية كالعمع بالفاعل أك الجيل بو أك التذكظ كاإليجاز 
                                                 

 .  ٜٔ/ُٙيشطخ : مفاتيح الغيب :  ((ٙ٘ٗ
,  ٛٗٔ/ٕ, كتفديخ البحخ السحيط :  ٕٓٓ/ٔ, كتفديخ بحخ العمـػ :  ٖٗٓ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٚ٘ٗ

 . ٜٕٚ/ٔ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو : ٖٓٛ/ٕكالجر السرػف 
 .  ٛٗٔ/ٕ, كالبحخ السحيط :  ٘ٔ٘/ُٔيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٛ٘ٗ
 .  ٜٔ/ٙمفاتيح الغيب :  ((ٜ٘ٗ
 .  ٖٔٛ/ٕ, كالجر السرػف :  ٖٗٓ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٓٙٗ
 .  ٕٓ/ٙ, كمفاتيح الغيب :  ٖٔٛ/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٔٙٗ
 .  ٖٙٓ/ُٗيشطخ : شخح السفرل :  ((ٕٙٗ



, (ٖٙٗ)فيو كمشيا تعطيع الفاعل أك تحقيخه , أك لمعسـػ أك الخػؼ عمى الفاعل أك مشو كغيخىا
قاؿ سيبػيو : ))يختفع السفعػؿ بو كسا يختفع الفاعل , ألّنظ لع تذغل الفعل بغيخه كفّخغتو لو 

 .(ٗٙٗ)ذلظ بالفاعل(( كسا فعمت
كيحرل ىحا عشجما ُيبشى الفعل لمسجيػؿ سػاء أكاف ماضيًا أـ مزارعًا كقج كرد ىحا    

الشسط في آيات السثل القخآني في الجسل الفعمية التي فعميا )ماض( مخة كاحجة , كىي مغ 
 اآليات التي تجخؼ مجخػ األمثاؿ , كجاءت عمى ىحه الرػرة : 

 :  نائب فاعل )اسػ ظاىخ(ماض )مبشي لمسجيؽل( +  -
 . ( ٘ٙٗ)﴾َتْدَتْفِتَيانِ  ِفيوِ  اّلِحي اأْلَْمخُ  ُقِزيَ ﴿قاؿ تعالى :    
ه , كلكغ ُحسل فيو تحتع ما جخػ بو القجر كامزاء كاألمخ ىشا داؿ عمى كحي ؛ ألفّ    

 . ( ٙٙٗ))ُقزي األمخ( عمى قزي كبلمي كقمت ما عشجؼ فيجػز أف يعػد عمى يػسف
ًا كىػ كقج كرد الفعل الساضي )ُقزي( مبشيًا لمسجيػؿ , كجاء نائب الفاعل اسسًا ضاىخ   

 .( ٚٙٗ)لجار كالسجخكر متعمقاف بجسمة  )تدتفتياف( كا ,)األمخ( ك)الحؼ( صفة األمخ
 كححؼ الفاعل كحّل محمو نائب الفاعل , كربسا جاء الححؼ ىشا لتعطيع السححكؼ .    
 ثانيا : الجسمة الفعمية التي فعميا فعل مزارع :    
الفعل السزارع : كىػ ما دّؿ كضعًا عمى حجث كزماف , كيعتقب صجره أحج حخكؼ   

ما ضارع األسساء , أؼ :  كالسدتقبل , كالسخاد بالسزارع)أنيت( , كيذتخؾ فيو الحاضخ 
محلظ أُعخب , كليذ الدكائج ىي التي شابييا بسا في أّكلو مغ الدكائج األربع الدابقة الحكخ , ف

أكجبت لو اإلعخاب كلكغ عشجما دخمت عميو جعمتو عمى صيغة صار بيا مذابيًا لبلسع 
 .  (ٛٙٗ)كالسذابية أكجبت لو اإلعخاب

 كقج كردت ىحه الجسمة في تدعة مػاضع كعمى صػر متشػعة كاآلتي :    
 الفعل الالزم , وقج جاء عمى صؽر : -1

                                                 
, كالجسمة  ٙٙ, كاإلعخاب السيدخ :  ٕٖ٘-ٖٔ٘, كالسصالع الدعيجة :  ٜٔ-ُٜٓيشطخ : شخح عيػف اإلعخاب :  ((ٖٙٗ

 .  ٚٔٔ-ٙٔٔالفعمية : 
 .  ٕٖٕ/ٔ, كٖٖ/ٔالكتاب :  ((ٗٙٗ
 . ٖٚ, كُيشطخ : سػرة الحج : ٔٗيػسف : سػرة  ((٘ٙٗ
 .  ٖٓٔ/٘, كالبحخ السحيط :  ٜٔ/ُ٘يشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٙٙٗ
 .  ٖٛ٘/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٚٙٗ
 .  ٜٜ, كشخح الحجكد في الشحػ :  ٕٓٚ/ٖ:  , كىسع اليػامع ٕٔٔ-ٕٓٔ/ُٗيشطخ : شخح السفرل :  ((ٛٙٗ



 الرؽرة األولى : فعل مزارع + فاعل )اسػ ظاىخ(     
 اأَلْعَسى َيْدَتِؽي  َوَما﴿كقج كردت ىحه الرػرة ثبلث مخات مشيا قػلو تعالى :    

 . (ٜٙٗ)﴾َواْلَبِريخُ 
الشز الكخيع مدتأنف مدػؽ لزخب السثل لمسؤمغ كالكافخ كالتشافي بيشيسا في الحات   

 .  (ٓٚٗ)كالػصف كالسدتقخ في اآلخخ
ال يكتفي بفاعل  الفعل السزارع )يدتػؼ(بػػ)ما( ك  كقج كردت الجسمة الفعمية في سياؽ نفي   

كاحج لحا كجب أف يعصف عميو أك يتعجد كجاء فاعمو اسسًا صخيحًا كىػ )األعسى( كالبريخ 
 .  (ٔٚٗ)عصف عميو

أثخ كما لو مغ .(ٕٚٗ) كحفمت اآلية بالتسثيل كالصباؽ في قػلو تعالى )األعسى كالبريخ(   
 داللي  كاضح في معشى الجسمة . فزبل عغ مجيء الفعل السزارع الزمًا .

َحا اْلَبْحَخانِ  َيْدَتِؽي  َوَما﴿كمسا جاء مساثبًل ليحه الرػرة قػلو تعالى :      َساِئغٌ  ُفَخاتٌ  َعْحبٌ  ىََٰ
َحا َشَخاُبوُ  ا َتْأُكُمؽنَ  ُكلّ   َوِمؼْ  ۖ   ُأَجاجٌ  ِمْمحٌ  َوىََٰ  َوَتَخى  ۖ   َتْمَبُدؽَنَيا ِحْمَية   َوَتْدَتْخِخُجؽنَ  َطِخيًّا َلْحس 
 .    (ٖٚٗ)﴾َتْذُكُخونَ  َوَلَعّمُكػْ  َفْزِموِ  ِمؼْ  ِلَتْبَتُغؽا َمَؽاِخخَ  ِفيوِ  اْلُفْمغَ 

فالكبلـ ىيشا مدتأنف مدػؽ لزخب السثل لمسؤمغ كالكافخ, كقج كردت )ما( الشافية في    
سياؽ الجسمة الفعمية السترجرة بالفعل السزارع , كجاء الفعل )يدتػؼ( الزمًا مكتفيًا بفاعمو 

 .  (ٗٚٗ)الحؼ جاء اسسًا صخيحًا كىػ )البحخاف(
, كفي اآلية  (٘ٚٗ)جاج : أممح السمػحةقاؿ أبػ عبيجة : الفخات : أعحب العحكبة , كاأل   

 .  (ٙٚٗ)استعارة تسثيمية كالسذابية ضاىخة بيغ السعشييغ السجازؼ كالحقيقي

                                                 
 .  ٜٔفاشخ :  سػرة  ((ٜٙٗ
, كالكذاؼ  ٗٛ/ٖ, كتفديخ بحخ العمـػ :  ٜٖٙ/ٖ, كإعخاب القخآف لمشحاس:  ٜٖٙ/ُٕيشطخ : معاني القخآف لمفخاء :  ((ٓٚٗ

 .  ٜٖٙ/ٚٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف : ٜٕٗ/ٚ, كالبحخ السحيط :  ٓ٘ٔ/٘: 
 .  ٕٕٛ/ٙلقخآف الكخيع كبيانو : ُيشطخ : إعخاب ا ((ٔٚٗ

 ُيشطخ : السرجر نفدو كالجدء كالرفحة . ٕٚٗ))
 .  ٕٔفاشخ :  سػرة  ((ٖٚٗ
 .  ٖٕٚ/ٙ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٚٗٔ/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٗٚٗ
 .  ٖ٘ٔ/ُٕيشطخ : مجاز القخآف , ألبي عبيجة :  ((٘ٚٗ
 .  ٕٙٚ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٙٚٗ



كاستػاء البحخيغ متحقق في كٍل مشيسا شبو ىحه الجسل )تأكمػف لحسًا شخيًا , تدتخخجػف    
تاج الصعاـ إنحمية , تمبدػنيا( كل ىحه جسل فعمية تػالت في بياف صػرة استػاء البحخيغ في 

 يسا عحكبة كممػحة . كالحمية مع عجـ استػائ
بالبحخيغ , كىسا العحب الفخات , كالسمح األجاج  ُثشِّيف ىشا ىسا البحخ كالبحخ الحؼ كالفاعبل  

 , كىسا مسا لع ُيحكخ صخاحة . 
 

 َوَل ﴿ومسا جاء مساثال  ليحه الرؽرة مؼ اآليات التي تجخي مجخى األمثال قؽلو تعالى :    
 . (ٚٚٗ)﴾ِبَأْىِموِ  ِإّل  الّديِّئُ  اْلَسْكخُ  َيِحيقُ 

كقج كرد الفعل السزارع )يحيق( الزمًا مكتفيًا بفاعمو , كجاء الفاعل اسسًا صخيحًا كىػ    
 .   (ٛٚٗ))السكخ( ك)الديء( صفتو

, كيخػ الدجاج أّف ىحه القخاءة لحغ , إذ قاؿ : (ٜٚٗ)ء(ىكقخأ حسدة بدكػف اليسدة في )الديّ    
))كىحا عشج الشحػييغ الححاؽ لحغ , كال يجػز كإنسا يجػز مثمو في الذعخ في 

 .(ٓٛٗ)االضصخار((
السكخ الديء بالشرب عمى أّف الفاعل ضسيخ لفع الجبللة , كُقخغ )ال يحيق( بزع الياء    

 .  (ٔٛٗ), كالتقجيخ : ال يحيط هللا السكخ الديء إاّل بأىمو
نمحع كركد الفعل السزارع الزمًا في سياؽ حرخ مغ )ال( الشافية ك)إاّل( االستثشائية    

 كىػ تخكيب يفيج التخريز . السمغاة 
 الرؽرة الثانية : فعل مزارع + الفاعل )اسػ مؽصؽل( :    
 َمُسؽنَ َيعْ  اّلِحيؼَ  َيْدَتِؽي  َىلْ  ُقلْ ﴿كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , نحػ قػلو تعالى :   

 . (ٕٛٗ)﴾اأْلَْلَباِب  ُأوُلؽ َيَتَحّكخُ  ِإّنَسا ۖ   َيْعَمُسؽنَ  َل  َواّلِحيؼَ 
 كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ األمثاؿ .   

                                                 
 .  ٖٗفاشخ : سػرة  ((ٚٚٗ
 .  ٖٓٓ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع :  ((ٛٚٗ
 .  ُٖ٘٘يشطخ : الدبعة في القخاءات :  ((ٜٚٗ
 .  ٕ٘ٚ/ٗمعاني القخآف كإعخابو لمدجاج :  ((ٓٛٗ
 . ٚ٘ٔ/ٙٔ, كالمباب :  ٕٕٗ/ٜسرػف : , كالجر ال ٖ٘ٓ/ٚ, كالبحخ السحيط :  ٕٙٔ/ُ٘يشطخ : الكذاؼ :  ((ٔٛٗ
 .  ٜالدمخ : سػرة  ((ٕٛٗ



كردت )ىل( ىشا حخؼ استفياـ معشاه الشفي كالتقخيخ , كجاء الفعل السزارع )يدتػؼ(    
 .   (ٖٛٗ)الزمًا , كفاعمو )االسع السػصػؿ( , ك)يعمسػف( صمة

كيخػ الدمخذخؼ مجيئيا عمى سبيل التذبيو , أؼ : كسا ال يدتػؼ العالسػف كالجاىمػف    
( كأبي كحلظ ال يدتػؼ القانتػف كالعاصػف , كقيل : ندلت ىحه اآلية في عسار بغ ياسخ )

 . (ٗٛٗ)ححيفة بغ السغيخة السخدكمي
كربسا جاء الفاعل ىشا مػصػاًل ليتدع مقاـ القػؿ في صمتو لبياف حاؿ الفاعل كتفريمو ,    

فالرمة ىشا ناسبت السصمب الحؼ جيء السثل مغ أجمو , كىحا الشػع مغ التخكيب لمسقارنة بيغ 
 ضجيغ ىسا ) الحيغ يعمسػف , كالحيغ ال يعمسػف( .

 الفعل الستعجي : -2
 الستعجي إلى مفعؽل واحج :  - أ

 الرؽرة األولى : فعل مزارع + الفاعل )ضسيخ مترل الؽاو( + مفعؽل بو )ما(  
 : السؽصؽلة 

 ل َما َتُقؽُلؽنَ  ِلػَ  َيا َأيَُّيا اّلِحيَؼ َآَمُشؽا ﴿كردت ىحه الرػرة مختيغ كسا في قػلو تعالى :   
 .  (٘ٛٗ)﴾ َتْفَعُمؽنَ 

 كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ السثل .   
كردت اآلية في سياؽ انكارؼ تػبيخي ؛ لحلظ صجرت باالستفياـ لسخالفة القػؿ الفعل ,    

كىػ محمػـ كغيخ محسػد ؛ لحا جخت اآلية مجخػ السثل لمشيي عغ ىحا الفعل كالبّج أف يقتخف 
القػؿ بالفعل عشج السدمع الحقيقي كعشجما دخل حخؼ الجخ عمى )ما( االستفيامية ححؼ ألفيا 

ألفيا ألّف )ما( كحخؼ الجخ يذبياف الذيء الػاحج , كجاء الفعل السزارع  , كقج ححؼ
)تقػلػف( متعجيًا لسفعػؿ كاحج كىػ االسع السػصػؿ )ما( كفاعمو الزسيخ السترل 

 .  (ٙٛٗ))الػاك(

                                                 
 .  ٜٚٗ/ُٙيشطخ: إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٛٗ
 .  ٖٜٕ/ُ٘يشطخ : الكذاؼ : ((ٗٛٗ
 . ٕالرف : سػرة  ((٘ٛٗ
 .  ٛٓ٘-ٚٓ٘/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٓٔ/ُٙيشطخ : الكذاؼ :  ((ٙٛٗ



كجاء السفعػؿ بو اسسًا مػصػاًل )ما(كىػ أكثخ األسساء إبيامًا كقج كردت صمتو مشفية    
مية كعميو كاف ىحا السفعػؿ )ما ال تعمسػف( كمو مػضحًا األداء الجاللي أيزًا , كىي جسمة فع

  الخائع كالحؼ كاف مػضفًا في خجمة الدياؽ العاـ الحؼ كردت فيو اآلية .   
 الرؽرة الثانية : فعل مزارع + الفاعل ضسيخ مدتتخ + مفعؽل بو )اسػ صخيح(: 

 اْلَحيِّ  ِمؼَ  اْلَسيِّتَ  َوُيْخِخجُ  اْلَسيِّتِ  ِمؼَ  اْلَحيّ  ُيْخِخجُ ﴿وردت ىحه الرؽرة في قؽلو تعالى :   
ِلغَ  َمْؽِتَيا َبْعجَ  اأْلَْرَض  َوُيْحِيي  .   (487)﴾ُتْخَخُجؽنَ  َوَكحََٰ

ّف الحي ء كاإلماتة , فابغ عصية يخػ : ))أكىحه اآلية مغ آيات القجرة اإلليية عمى اإلحيا    
كيدتعسل مجازًا , فالحقيقة السشي يخخج مشو اإلنداف , كالسيت في ىحه اآلية يدتعسل حقيقة 

كالبيزة يخخج مشيا الصائخ , كىحه بعيشيا ميتة يخخج مشيا حي , كما جخػ مجخػ ىحا كبيحا 
( , كقاؿ الحدغ : السعشى : السؤمغ مغ الكافخ , السعشى فدخ ابغ مدعػد كابغ عباس )

 .( ٛٛٗ)كالكافخ مغ السؤمغ((
لحي مغ السيت , تعشي الصائخ مغ البيزة , ك)السيت مغ الحي( كقاؿ الدمخذخؼ : ا   

, كىحا الكبلـ فيو نطخ ؛ لزيقو , فيػ ال  (ٜٛٗ)تعشي العكذ , أؼ : البيزة مغ الصائخ
 يتشاسب مع قجرة هللا تعالى فبل يتشاسب الحرخ ىشا مع القجرة اإلليية. 

أّف عشج اإلصباح  ي ىيالحي مغ السيت كالسيت مغ الح ّف كجية إخخاجكيخػ الحشبمي أ 
إلى ُسشة الػجػد كىي اليقطة كعشج العذاء يخخج  اإلنداف مغ ُسشة الشـػ كىي السػت يخخج

 . (ٜٓٗ)اإلنداف مغ اليقطة إلى الشـػ
 كما ذىب إليو الحشبمي فيو نطخ أيزًا فبل يتشاسب ىحا مع قجرة هللا تعالى.   

الكبلـ ال يتع إاّل بسعخفة جية اإلخخاج  كقج جاء الفعل متعجيًا كلع يكتف بسخفػعو ؛ ألفّ    
 كالسفعػؿ بو ىػ )الحي( كتساـ الكبلـ ىشا بقػلو : )مغ الحي( ك)مغ السيت(. 

فميذ اإلعجاز في إضيار الحي كإخخاجو كإنسا يفيج ذلظ بأف يخخج الحي مغ السيت كعمى    
ّدػ أداًء دالليًا العكذ يخخج السيت مغ الحي كىشا كاف شػؿ متعمق السفعػؿ كارتباشو بو أ

 رائعًا .   
                                                 

 .  ٜٔالخـك : سػرة  ((ٚٛٗ
 .  ٙٔ/ٚٔالسحخر الػجيد :  ((ٛٛٗ
 .  ٔٚ٘-ٓٚ٘/ُٗيشطخ : الكذاؼ :  ((ٜٛٗ
 .  ٜٖ٘/ ُ٘ٔيشطخ : المباب :  ((ٜٓٗ



 الستعجي إلى مفعؽليؼ :   - ب
 كقج كرد ثبلث مخات في آيتيغ جختا مجخػ األمثاؿ :  

 الرؽرة األولى : فعل مزارع + فاعل )اسػ ظاىخ( + مفعؽل بو أّول + مفعؽل بو ثان:    
 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ السثل , قاؿ تعالى :    
 .  (ٜٔٗ)﴾ُوْسَعَيا ِإلّ  َنْفدا   َللّاُ  ُيَكمِّفُ  ل﴿   

جاءت اآلية في سياؽ حرخ مغ )ال الشافية( ك)إاّل( االستثشائية , لحرخ التكمفة بالسقجرة ,  
جكدًا لحلظ تعجػ إلى مفعػليغ أحجىسا : نفدًا , كالثاني : فمع يكغ الكبلـ عامًا بل جاء مح

كسعيا , إليزاح الكبلـ , فمع يكتف الفعل بسفعػؿ كاحج ؛ ألّف السعشى ال يكتسل بسفعػؿ بو 
 .  (ٕٜٗ)كاحج
كيخػ ابغ عصية أّف )يكمف( يتعجػ إلى مفعػليغ , أحجىسا مححكؼ تقجيخه : عبادة أك    

ّنو إف عشى أّف أصمو كحا فيػ صحيح ؛ ألّف ىحا قائبًل : إ, كفرل أبػ حياف في (ٖٜٗ)شيئاً 
قػلو : )إاّل كسعيا( استثشاء مفخغ مغ السفعػؿ الثاني , كإف عشى أّنو مححكؼ في الرشاعة 
فميذ كحلظ ؛ بل الثاني ىػ )كسعيا( نحػ : )ما أعصيت زيجًا إاّل درىسًا( , ك)ما ضخبت إاّل 

كاف أصمو ما أعصيت زيجًا شيئًا إاّل درىسًا كما ضخبُت زيجًا(  في الرشاعة ىػ السفعػؿ كإف 
 .(ٜٗٗ)أحجًا إال  زيجاً 

كقخأ ابغ أبي عبمة : )إاّل َكِسَعيا( فجعمو فعبًل ماضيًا , ُخخجت ىحه القخاءة عمى أّف الفعل    
فييا صمة لسػصػؿ مححكؼ تقجيخه : )إاّل ما َكِسَعيا( كىحا السػصػؿ ىػ السفعػؿ الثاني كسا 

ُكْسعيا( كحلظ في قخاءة العامة كىحا ال يجػز عشج البرخييغ ,  بل عشج الكػفييغ عمى كاف )
 .  (ٜ٘ٗ)أّف إضسار مثل ىحا السػصػؿ ضعيف ججًا فبل داللة عميو

كفي ىحه القخاءة كجو آخخ , كىػ ححؼ السفعػؿ الثاني لػضػح السعشى , فتجعل الجسمة    
, كالتقجيخ : ال يكمف هللا نفدًا شيئًا إاّل الفعمية ىحه في محل نرب صفة ليحا السفعػؿ 

                                                 
 .  ٕٙٛالبقخة : سػرة  ((ٜٔٗ
, كالمباب :  ٜٚٙ/ٕ, كالجر السرػف :  ٖٔٛ/ٕ, كالبحخ السحيط :  ٖٙٛ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٜٗ

ٗ/ٖ٘ٓ  . 
 .  ٔٗٔ/ُٕيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٖٜٗ
 .  ٖٔٛ/ُٕيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٜٗٗ
 .  ٜٛٙ-ٜٚٙ/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٜ٘ٗ



. قاؿ ابغ عصية : كفي قخاءة ابغ أبي عبمة تجّػز ألّنو مقمػب , ككاف كجو المفع  (ٜٙٗ)كسعيا
 َشْيء   ُكلّ  َوِسعَ ﴿, ك (ٜٚٗ)﴾َواأْلَْرَض  الّدَساَواتِ  ُكْخِسيُّوُ  َوِسعَ ﴿: )إاّل َكِسَعْتو( كسا قاؿ : 

 . (ٜٜٗ)كلكغ يجيء ىحا مغ باب : )أْدَخمُت الُقُمشدػة في رأسي كفسي في الحجخ( (ٜٛٗ)﴾ِعْمس ا
نمحع مجيء الجسمة مدتأنفة مدػقة إلزالة الحخج عغ الشفػس كبياف أّف ىحه السؤاخحة    

قاصخة عمى ما في الػسع كالصاقة , فسا عجاه مغ خػالج الشفذ كىػاجديا ال تحاسب 
ؿ كاحج , ألّف السعشى ال يكتسل , كإنسا تعجاه لشرب مفعػؿ . كالفعل لع يكتف بسفعػ (ٓٓ٘)عميو

 ثاف ليتع السعشى الحؼ سيق مغ أجمو السثل , كقج جاء كبل السفعػليغ اسسًا ضاىخًا .   
الرؽرة الثانية : فعل مزارع + فاعل )ضسيخ مدتتخ( + مفعؽل بو أّول )ضسيخ      

 :  مترل الياء( + مفعؽل بو ثان )اسػ صخيح(
 ت ىحه الرػرة في قػلو تعالى : كرد  
 .  (ٔٓ٘)﴾َشّتى َوُقُمؽُبُيػْ  َجِسيع ا َتْحَدُبُيػْ  ﴿  

تعجػ الفعل السزارع )تحدب( إلى مفعػليغ , فالياء ىي السفعػؿ بو األّكؿ , ك)جسيعًا(    
 .  (ٕٓ٘)ىػ السفعػؿ بو الثاني , كالجسمة اإلسسية بعجىا في محل نرب حاؿ

كتذيخ اآلية إلى أّف ضاىخىع غيخ باششيع , كما يطيخكف خبلؼ ما يبصشػف , لحلظ    
 .  (ٖٓ٘)جاءت في سياؽ تقػية السؤمشيغ كتذجيعيع عمى االنترار عمى أكلئظ السختمفة قمػبيع

 . كىحا كبلـ فيو نطخ .  (ٗٓ٘)كيخػ الدسيغ الحمبي أّف )جسيعًا( حاؿ   
بيع شتى( الحؼ يدسى )الفزمة( لسا تّع السعشى السخاد كلػال كجػد الحاؿ السػصػؼ )كقمػ    

مغ اآلية , فاالكتفاء بػػ)تحدبيع جسيعًا( يقػييع في نطخ السدمسيغ كيخحؿ السدمسيغ عغ 

                                                 
 .  ٜٛٙ/ُٕيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٜٙٗ
 .  ٕ٘٘البقخة : سػرة  ((ٜٚٗ
 .  ٜٛشو : سػرة  ((ٜٛٗ
 .  ٔٗٔ/ُٕيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٜٜٗ
 .  ٖٙٛ/ٔع كبيانو : ُيشطخ : إعخاب القخآف الكخي ((ٓٓ٘
 .  ٗٔالحذخ : سػرة  ((ٔٓ٘
 .  ٚٛٗ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٓٓٗ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٕٓ٘
 .  ٖٛ/ُٙيشطخ: الكذاؼ :  ((ٖٓ٘
 .  ٜٕٛ/ُٓٔيشطخ : ُيشطخ : الجر السرػف :  ((ٗٓ٘



قتاليع كلكغ قػلو : )كقمػبيع شّتى( ىػ الحؼ أعصى الرػرة مذيجًا آخخ فيع متفخقػف في 
 كىحا مسا قّػػ السؤمشيغ عمى قتاليع .      اً باششيع عمى الخغع مغ كػف مطيخىع الخارجي مجتسع

 ثالثا  : الجسمة الفعمية التي فعميا فعل أمخ :       
ىػ أـ معخب ؟ , فإذا كاف لمجاللة عمى  ختمف في فعل األمخ أمبشيٌ فعل األمخ : اُ    

الحاضخ كمجخدًا مغ الديادة في أّكلو كاف مبشيًا , خبلفًا لمكػفييغ ؛ كذلظ ألّف أصل األفعاؿ 
كميا أف تكػف مبشية مػقػفة اآلخخ , كذىب الكػفيػف إلى أّنو معخب مجدـك بػػ)الـ( مححكفة 

: )يخمي( ك)يغدك( ححفت الماتيا كسا ىػ  كىي الـ األمخ كيؤيج ذلظ أّف األفعاؿ السعتمة نحػ
الحاؿ في السجدـك )ليخَر( , كالبشاء ال يػجب ححفيا , كرّد ابغ يعير قائبًل : إّف أصل 

 . (٘ٓ٘)األفعاؿ البشاء كسبب إعخاب السزارع ما في أكلو مغ الدكائج , كقج فقجت ىشا
 : كقج كرد عمى صػرة كاحجة كىي:  الفعل الالزم -ٔ
 : سيخ مترل)الؽاو( فعل أمخ + فاعل ض -

كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ األمثاؿ , قاؿ تعالى :      
 .( ٙٓ٘)﴾اأْلَْبَرارِ  ُأوِلي َيا َفاْعَتِبُخوا﴿

جاء األمخ بريغة )افعل( السدشج إلى كاك الجساعة ؛ ألّف الخصاب مػجو إلى جسيع    
 .  (ٚٓ٘)السدمسيغ مغ أصحاب البرائخ

كيخػ الدمخذخؼ في قػلو : )فاعتبخكا( تعشي : بسا دبخ هللا تعالى كيدخ مغ أمخ إخخاجيع   
 . (ٛٓ٘)كتدميط السدمسيغ عمييع , مغ غيخ قتاؿ

فاستعساؿ الفعل البلـز ىشا تخؾ مداحة كبيخة لبلعتبار الحؼ أمخت بو اآلية )فاعتبخكا( فقج   
اء التعبيخ القخآني في مشتيى الجقة كمغ ىشا ج , مشح داللة ما يجب االعتبار بو كمشو

, كالخكعة كىحا السعشى فيو انفتاح الجاللة كسعتيا عمى الخغع مغ قرخ الجسمة بفعميا البلـز 
ال يسكغ أف يؤديو الفعل الستعجؼ ؛ ألّف ذكخ السفعػؿ يقّيج ىحا االعتبار فالسعشى ىيشا 

لقخآف الكخيع عمى مدتػػ اختيار كيحجده بحكخ السفعػؿ كىحا مؤشخ عمى الجقة الستشاىية في ا
 األنساط السبلئسة لمغخض الجاللي الحؼ سيقت مغ أجمو . 

                                                 
 .  ٜٕٗ/ُٗيشطخ : شخح السفرل :  ((٘ٓ٘
 . ٕالحذخ :  سػرة  ((ٙٓ٘
 .  ٜٙٗ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٔٙ/ُٛيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٚٓ٘
 .٘ٚ/ُٙيشطخ: الكذاؼ :  ((ٛٓ٘



 الفعل الستعجي : -1
 إلى مفعؽل واحج :  -أ

 جاءت جسمة السثل القخآني في الفعل الستعجؼ لسفعػؿ كاحج عمى ىحه الرػرة :   
فعل أمخ + فاعل )ضسيخ مدتتخ( + جسمة فعمية سجت مدج السفعؽل )جسمة مقؽل  -

 القؽل( : 
كىي مغ اآليات التي تجخؼ مجخػ السثل , كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة في قػلو   

 .  (ٜٓ٘)﴾َوالّطيِّبُ  اْلَخِبيثُ  َيْدَتِؽي  ل ُقلْ ﴿تعالى : 
اآلية لفع عاـ في جسيع األمػر , فالخبيث ال ُيفمح كال ُتحدغ لو عاقبة , كالصيب كلػ قّل   

نافع جسيل العاقبة , كقج كرد فعل األمخ )قل( فاعمو ضسيخ مدتتخ , كجسمة مقػؿ القػؿ )ال 
 .   (ٓٔ٘)يدتػؼ الخبيث كالصيب( في محل نرب

بصة . كيفيج ىحا التخكيب السفارقة كعجـ نمحع احتفاء ىحه اآلية بسجسػعة مغ الجسل الستخاك   
االستػاء , فجاءت اآلية في سياؽ نفي لبلستػاء كالتسييد , كالخبيث كالصيب متقاببلف ككأّف 

 في اآلية إيحاًء بالفخكؽ السعشػية بيغ حالتي الخبيث كالصيب . 
 الفعل الستعجي إلى مفعؽليؼ :  - أ
 كقج كرد ثبلث مخات عمى صػر متعجدة :   
 مدج مفعؽلي الفعل: ل أمخ + فاعل )ضسيخ مترل( + مرجر سجّ رة األولى : فعالرؽ   
ْنَيا اْلَحَياةُ  َأّنَسا اْعَمُسؽا﴿كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة في قػلو تعالى :    َوِزيَشةٌ  َوَلْيؽٌ  َلِعبٌ  الجُّ

 َفَتَخاهُ  َيِييجُ  ُثػّ  َنَباُتوُ  اْلُكّفارَ  َأْعَجبَ  َغْيث   َكَسَثلِ  َواأْلَْوَلدِ  اأْلَْمَؽالِ  ِفي َوَتَكاُثخٌ  َبْيَشُكػْ  َوَتَفاُخخٌ 
 .  (ٔٔ٘)﴾ُحَطام ا َيُكؽنُ  ُثػّ  ُمْرَفخًّا

ا الحياة( فجاء التذبيو بذيء حدي ئلخبار كالتححيخ في سياؽ حرخ )أّنسيأتي العمع ل  
يجركػنو ىػ حالة الدرع التي تذبو حالة الحياة في التجرج مغ القػة إلى الزعف إلى السػت  
, كقج أراد تعالى بيحا القػؿ أف يشّبو الغافميغ كالسشذغميغ بالحياة الجنيا كالتي ال تجـك ألحج 

 حصامًا.   مثميا مثل الدرع الحؼ يبجأ مخزخًا زاىيًا ثّع يشتيي
                                                 

 .  ٓٓٔالسائجة : سػرة  ((ٜٓ٘
 .  ٖٓٓ/ٕ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٜٜٕ/ٕ, كالكذاؼ :  ٜٕٙ/ُٖيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٓٔ٘
 .  ٕٓالحجيج :  سػرة  ((ٔٔ٘



فاقتخف الشز بكاؼ التذبيو كلفع )مثل( لحسل الذيء عمى الذيء في نػع مغ السذابية    
كالسقايدة السمحػضة , فالسذبو ىػ ) الحياة الجنيا( كالسذبو بو ىػ )الشبات( , كتجخل ىحه 

ؼ اآلية في اإلرشاد كالػعع كتبيغ ضعة الحياة الجنيا كاشتساليا عمى أمػر ال تجـك كال تجج
ك)أن سا( كما دخمت عميو سجت مدج مفعػلي )اعمسػا( ؛ ألّنيا ال تجخل عمى اثشيغ كالحياة 
الجنيا في ىحه اآلية عبارة عغ الترخفات كاألشغاؿ السخترة بالحياة الجنيا , كأما ما يتعمق 
بصاعة هللا تعالى كما كاف مغ الزخكرات التي تعيغ عمى الصاعات فبل مجخل ليا في الحياة 

 . (ٕٔ٘)نياالج
ك)أّنسا( السفتػحة اليسدة تذبو )إّنسا( السكدػرة اليسدة في إفادة الحرخ كحرخ أحػاؿ    

الشاس في الحياة الجنيا عمى ىحه االمػر الدتة السحكػرة في اآلية باعتبار غالب الشاس كىػ 
بالشطخ إلى ما يشرخؼ إليو ىع الشاس في شؤكف الحياة فيي ليدت كاحجة بل  قرخ إدعائي

 . (ٖٔ٘)تختمف مغ شخز آلخخ
لعٌب كليػ( سجت مدج مفعػلي )اعمسػا( كىحا أبمغ في الجنيا فالجسمة اإلسسية )أنسا الحياة    

اؿ التعبيخ مغ ذكخ السفعػليغ بعيشيسا , كغيخ ذلظ فالجسمة اإلسسية لمجاللة عمى ثبػت ح
الجنيا عمى ىحا في كل مكاف كزماف , فزبًل عسا فيو مغ ذميا كتحقيخىا كىحا ما ال يؤديو 
ذكخ السفعػليغ صخاحة , فزبًل عغ اقتخاف الكاؼ )كاؼ التذبيو( بسثل زيادة في التذبيو 

 كالتػكيج. 
 الرؽرة الثانية : فعل أمخ + فاعل مدتتخ+ مفعؽل بو أّول + مفعؽل بو ثان:   
 ت ىحه الرػرة في قػلو تعالى :  كقج كرد 

ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَثلَ  َلُيػْ  َواْضِخبْ ﴿    َفَأْصَبحَ  اأَلْرضِ  َنَباتُ  ِبوِ  َفاْخَتَمطَ  الّدَساءِ  ِمؼَ  َأْنَدْلَشاهُ  َكَساء   الجُّ
ا َياُح َوَكانَ  َتْحُروهُ  َىِذيس   . ( ٗٔ٘)﴾ ُمْقَتِجر ا َشْيء   ُكلِّ  َعَمى َللّاُ  الخِّ

جاءت ىحه الرػرة في سياؽ التذبيو كالتححيخ مغ الغفمة في سياؽ تخكيبي بجأ بفعل    
األمخ الستعجؼ , فقج شبو هللا تعالى ما في الحياة الجنيا مغ الديشة الدخيعة الدكاؿ , كالدىخة 

                                                 
 .  ٕٖٗ/ٚ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٖٙ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٕٔ٘
  ٔٓٗ/ُٔٔيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ((ٖٔ٘
 .  ٘ٗالكيف : سػرة  ((ٗٔ٘



, فزخب السثل بالحياة الجنيا تدىيجًا  (٘ٔ٘)بالسصخ لئبل يصسئغ الشاس إلييا كيغفمػا عغ اآلخخة
 .  (ٙٔ٘)ييا كتخغيبًا في اآلخخةف

كفي الفعل )اضخب( قػالف : أحجىسا بسعشى )اذكخ( فيتعجػ الفعل ىشا إلى مفعػؿ كاحج ,   
, كالثاني : بسعشى (ٚٔ٘)لسبتجأ مححكؼ تقجيخه : ىي كساء اً كعمى ىحا القػؿ يكػف )كساء( خبخ 

ّيخ ليع مثل الحياة الجنيا , )صيِّخ( فيكػف )كساء( مفعػاًل ثانيًا لقػلو : )اضخب( كالتقجيخ : ص
 .  (ٛٔ٘)أؼ : صفتيا شبو بالساء كىحا ما قالو أبػ حياف

كذكخ الدسيغ الحمبي في قػلو : )كساء( ثبلثة أكجو , األّكؿ : خبخ لسبتجأ مزسخ ,   
كالتقجيخ : ىي , أؼ : الحياة الجنيا , كالثاني : متعمق بسعشى السرجر , كالتقجيخ : ضخبًا 

كانت اضخب متعجية لػاحج فقط , كالثالث : مفعػؿ بو ثاف لػػ)اضخب( ألّنيا  كساء , كىحا إذا
 .  (ٕٓ٘). كقج ذكخىا الحشبمي مجتسعة (ٜٔ٘)بسعشى )صّيخ(

نمحع أّف السفعػؿ بو الثاني لع يحكخ اسسًا صخيحًا ألّنو لػ كاف كحلظ لسا كاف السعشى    
لمساء , كغيخ ذلظ فقج جاء في الحؼ أداه برػرة الجار كالسجخكر كالرفة التي جاءت بعجه 

تحركه الخياح( كىحا  –اختمط بو نبات األرض  -صفة ىحا السفعػؿ الجسل الفعمية )اندلشاه
الػصف بالجسل الفعمية في السفعػؿ الثاني لمجاللة عمى عجـ ثبػت حاؿ ىحه الحياة مغ حاؿ 

 إلى حاؿ , كىحا مسا يقػؼ زىج السؤمغ بالجنيا كيبعجه مغ التعمق بيا. 
 أِلََحِجِىَسا َجَعْمَشا ّرُجَمْيؼِ  ّمَثال   َلُيػ َواْضِخبْ ﴿ومسا جاء مساثال  ليحا الشسط قؽلو تعالى :    

ا َبْيَشُيَسا َوَجَعْمَشا ِبَشْخل   َوَحَفْفَشاُىَسا َأْعَشاب   ِمؼْ  َجّشَتْيؼِ   .  (ٕٔ٘)﴾َزْرع 
احتفت ىحه اآلية بسجسػعة مغ الجسل الستشاسقة كالستخابصة فيسا بيشيا تخابصًا مشدجسًا , كقج   

بجأت بفعل أمخ كىػ قػلو : )اضخب( كفاعمو مدتتخ , كىػ فعل متعٍج لع يكتف بفاعمو بل 
بو أّكؿ ,  تعجاه ليشرب مفعػليغ , فػػ)ليع( متعمقاف بػػ)اضخب( فحيشئٍح يكػف )مثبًل( مفعػالً 

ك)رجميغ( يجػز فييا كجياف : األكؿ : بجاًل مغ )مثبًل( فيكػف )ليع( بسثابة السفعػؿ الثاني , 
                                                 

 .  ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖٔ, كالسيداف :  ٖٔٙ-ٕٔٙ/٘, كالسحخر الػجيد :  ٖٔٓ/ُٕيشطخ : تفديخ بحخ العمـػ :  ((٘ٔ٘
 .  ٔ٘/ٚتفديخ القخآف : ُيشطخ : التبياف في  ((ٙٔ٘
 .  ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٕ, كإمبلء ما مّغ بو الخحسغ :  ٖٔٙ/ُ٘يشطخ : السرجر نفدو :  ((ٚٔ٘
 .  ٘ٓ٘/ٗ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٕٙٔ/ُٙيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٛٔ٘
 .  ٔٓ٘-ٓٓ٘/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٜٔ٘
 .  ٜٜٗ/ُٕٔيشطخ : المباب :  ((ٕٓ٘
 .  ٕٖالكيف : سػرة  ((ٕٔ٘



ك)مثبًل( ىػ السفعػؿ األّكؿ , كالثاني : مفعػؿ ثاف , كجسمة )جعمشا ألحجىسا جشتيغ( صفة 
 . (ٕٕ٘)لخجميغ , ك)ألحجىسا( مفعػؿ ثاف لػػ)جعمشا( ك)جشتيغ( السفعػؿ االّكؿ

, في حيغ قجره الذيخ الصػسي :  (ٕٗ٘), كتبعو العكبخؼ  (ٖٕ٘)ّجره الشحاس مثبًل مثل رجميغكق  
 .  (ٕ٘٘)اضخب رجميغ ليع مثبلً 

نمحع مسا سبق أّف الفعل )اضخب( في أفزل األحػاؿ فعل متعٍج لسفعػليغ , كلكغ اختمف    
لسثل مغ أجمو في تقجيخ السفعػليغ , كمجيء الجسمة متعجية داللة عمى التفريل الحؼ سيق ا

الخجميغ ت لتبيغ تفاصيل دقيقة لحاؿ ىحيغ , كما تبل الفعل )اضخب( مغ جسل فعمية جاء
ذلظ , كلؤلمخ ىشا كضيفة  كتبيغ الحخكة كالتغييخ كالحجكث لجاللة الجسمة الفعمية عمى

 .تػجييية
 
 
 
 عىارع اجلولح الفعليح :  – 4

 أّول  : التقجيػ والتأخيخ :     
األصل في تختيب الجسمة الفعمية ىػ )الفعل + الفاعل + السفعػؿ بو( , كقج ُيعجؿ عغ ىحا   

 التختيب ,  كلحلظ التقجيع صػر تخكيبية سشػضحيا عمى الشحػ اآلتي : 
 تقجيػ السفعؽل بو عمى الفاعل :  - أ
أؼ  ؛لفاعل إّف مػقع السفعػؿ بو في الجسمة كفقًا لمشطاـ الشحػؼ في العخبية يكػف بعج ا      

 أّف التختيب األصمي لمجسمة التي تتزسغ مفعػاًل بو عمى الشحػ اآلتي : 
 فعل مبشي لمسعمـػ + فاعل + مفعػؿ بو                

قاؿ سيبػيو : ))فإف قجمت السفعػؿ ك أخخت الفاعل جخػ المفع كسا جخػ في األكؿ كذلظ    
هللا ؛ ألّنظ إنسا أردت بو مؤخخًا ما أردت بو مقجمًا , كلع تخد أف  قػلظ : ضخب زيجًا عبجُ 

تذغل الفعل بأكؿ بو ك إف كاف مؤخخًا في المفع فسغ ثع كاف حج المفع أف يكػف مقجمًا كىػ 
                                                 

 . ٕٜٗ-ٜٔٗ/ٗ, كإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٙٛٗ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٕ٘
 .  ٘٘ٗ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٖٕ٘
 . ٕٓٔ/ٕ:  التبياف ُيشطخ :  ((ٕٗ٘

 .  ٔٗ/ُٚيشطخ : التبياف :  (ٕ٘٘)



عخبٌي كثيخ , كأّنيع إّنسا يقجمػف الحؼ بيانو أىع ليع كىع ببيانو أعشى كإف كانا جسيعًا ييسانيع 
 . (ٕٙ٘)كيعشيانيع((

المفع ألنو مشرػب تقجـ أك تأخخ )) يغ ىسا :فشطخ إلى التقجيع في السفعػؿ بو مغ جانب    
كمغ جانب قرج الستكمع كعمع السخاشب حيغ قجـ ,  فالعبلمة اإلعخابية تجؿ عمى مػقعو

   .(ٕٚ٘)((األىع في كبلمو كاألعشى لو
؛ ألّنو السعشي بعشاية  فالسفعػؿ بو ُيقجـ عمى الفاعل إذا كاف ضسيخًا مغ ضسائخ الشرب   

الستكمع , كذلظ نحػ : ))ىجاؾ هللا(( فالكاؼ ضسيخ مترل في محل نرب مفعػؿ بو , 
 .    (ٕٛ٘)كىي كاؼ الخصاب ؛ ألّف السعشي بالخصاب ىػ السخاشب كاليجاية لو

كقج كرد ىحا الشسط مخة كاحجة جاء فييا بريغة الفعل السزارع كىي مغ اآليات التي    
 مثاؿ . تجخؼ مجخػ األ

 فعل مزارع + مفعؽل بو )ضسيخ مترل الكاف( + الفاعل :  -
 .  (ٜٕ٘)﴾ َخِبيخ   ِمْثلُ  ُيَشبُِّئغَ  َوَل  ﴿قاؿ تعالى :   

الخصاب ىيشا عاـ كجاءت الجسمة الفعمية في سياؽ الشفي كالفعل السزارع )ُيشبئ( مفعػلو    
 . (ٖٓ٘)مقجـ عمى فاعمو كىػ الزسيخ السترل )الكاؼ( كفاعمو )مثل خبيخ(

, كاحتسل ابغ عصية  (ٖٔ٘)كقيل : الخبيخ السخاد بو هللا تعالى فيػ الخبيخ الرادؽ الخبخ   
 .  (ٕٖ٘)اـ , كأّنو قيل : كال يخبخؾ مثل مغ يخبخ عغ نفدوأف يكػف مغ تساـ ذكخ األصش

فاآلية جاءت في سياؽ نفي , كقجـ السفعػؿ بو عمى الفاعل لمتخريز , فا تعالى ىػ    
 الخبيخ . 

 تقجيػ السفعؽل بو الثاني عمى السفعؽل بو األّول :  - ب
 ىسا بريغة الفعل الساضي , كالثانية : بريغة فعل  األمخ. ا كقج كرد مختيغ , أحج 

                                                 
 .  ٖٗ/ٔالكتاب :  ((ٕٙ٘
 .   ٘٘-ٗ٘السشحى الػضيفي في الخصاب الشحػؼ حتى نياية القخف الخابع اليجخؼ:  ((ٕٚ٘
 .  ُٕٛٗيشطخ : تججيج الشحػ ,شػقي ضيف :  ((ٕٛ٘
 .  ٗٔفاشخ :  سػرة  ((ٜٕ٘
 .  ٕ٘ٚ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٓ٘
 . ٛٗٔ/٘:  , كالكذاؼ ٖٓ٘/ٖ, كالػسيط :  ٖٚٙ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس : ((ٖٔ٘
 . ٕٔٔ/ُٚيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٕٖ٘



 الرؽرة األولى : فعل ماض  + فاعل مدتتخ + مفعؽل بو ثان + مفعؽل بو أّول :   
 َمَمَكْت  َما ِمؼْ  َلُكػْ  َىلْ  َأْنُفِدُكػْ  ِمؼْ  َمَثال   َلُكػْ  َضَخبَ ﴿نجج ىحه الرػرة في قػلو تعالى :   

 .      (ٖٖ٘)﴾َأْنُفَدُكػْ  َكِخيَفِتُكػْ  َتَخاُفؽَنُيػْ  َسَؽاءٌ  ِفيوِ  َفَأْنُتػْ  َرَزْقَشاُكػْ  َما ِفي ُشَخَكاءَ  ِمؼْ  َأْيَساُنُكػْ 
. (ٖٗ٘)بّيغ هللا تعالى أمخ األصشاـ كفداد معتقج مغ يداكييا با تعالى في ىحا السثل  

)ىػ( فقجـ ىشا  فػػ)ضخب( ىشا بسعشى )جعل( كىػ فعل ماٍض كفاعمو ضسيخ مدتتخ تقجيخه :
؛ لكػف السخاشب مػضع العشاية  (ٖ٘٘)السفعػؿ الثاني )لكع( عمى السفعػؿ األّكؿ ) مثبًل(

 كاالىتساـ كليذ السثل .
الرؽرة الثانية : فعل أمخ + فاعل مدتتخ + مفعؽل بو ثان )شبو جسمة( + مفعؽل بو    

 أّول )اسػ صخيح( : 
 َجاَءَىا ِإذْ  اْلَقْخَيةِ  َأْصَحابَ  َمَثال   َلُيػْ  َواْضِخبْ ﴿كنجج ىحه الرػرة في قػلو تعالى :   

 .     (ٖٙ٘)﴾اْلُسْخَسُمؽنَ 
كقج تقّجـ السفعػؿ بو الثاني )ليع( عمى السفعػؿ بو األّكؿ  ,جاءت اآلية بريغة فعل األمخ  

ؽ الدجاج إلى كػف )مثبًل( مفعػاًل بو )مثبًل( ك)أصحاب القخية( بجؿ , فحىب أبػ إسحا
, كالتقجيخ : اذكخ ليع مثبًل أك مثل ليع مثبًل , ك)أصحاب القخية( تعشي خبخ  مشرػباً 

, كتابعو عمى ذلظ الشحاس , فيػ لع يخخج عسا (ٖٚ٘)أصحاب القخية ك)أصحاب القخية( بجؿ
, كقاؿ الدسخقشجؼ : )كاضخب ليع( تعشي كصف ليع شبيًا ,  (ٖٛ٘)ذىب إليو الدجاج

 . (ٜٖ٘)أنصاكياك)أصحاب القخية( ىع أىل قخية 
بو أّكؿ , ك)مثبًل( مفعػؿ بو ثاف ,  في حيغ ذىب العكبخؼ إلى كػف )أصحاب( مفعػالً     

 .  (ٔٗ٘)ي الجيغ الجركيريكتابعو في ذلظ مح (ٓٗ٘)كمعشى )اضخب( ىشا )اجعل(

                                                 
 .  ٕٛالخـك :  سػرة  ((ٖٖ٘
 .  ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٚ, كالبحخ السحيط :  ٕٖٗ/ٖ, كالػسيط :  ٕٕ/ُٚيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٖٗ٘
 .  ٔ٘/ُٙيشطخ: إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖ٘٘
 .  ٖٔيذ :  سػرة  ((ٖٙ٘
 .  ٛٗٗ/ٛ, كالتبياف :  ٜٙٔ/٘, كالكذاؼ :  ٕٔٛ/ُٗيشطخ : معاني القخآف كإعخابو , الدجاج :  ((ٖٚ٘
 .  ٖٛٚ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٖٛ٘
 .  ٛ/٘, كالجػاىخ الحداف :  ٜٙٔ/٘, كالكذاؼ :  ٔٔ٘/ٖ, كالػسيط :  ٜ٘/ُٖيشطخ : بحخ العمـػ :  ((ٜٖ٘
 .  ٕٕٓ/ٕ:  القخآفالتبياف في اعخاب ُيشطخ :  ((ٓٗ٘
 .  ٕٖٔ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٔٗ٘



مشرػبة ؛ ألّنيا بجؿ مغ )أصحاب القخية( كأنو قيل : قػلو : )إذ جاءىا السخسمػف( ك    
مجيء السخسميغ , كمثل ذلظ الػقت بػقت مجيئظ , كقاؿ الخازؼ ىحا ك)اضخب ليع( كقت 

( تدمية ,فيحتسل عمى ذلظ أف يقاؿ : إذ ضخؼ مشرػب السثل مزخكب لشفذ الشبي دمحم )
, في حيغ ذىب الدسيغ الحمبي إلى كػف )إذ (ٕٗ٘)بقػلو : )اضخب( كالتقجيخ : اجعل الزخب

 .      (ٖٗ٘)جاءىا( بجؿ اشتساؿ
 ثانيا  : جسمة الشجاء :   

ُححفت جسمة الشجاء , كأصميا ُأنادؼ ؛ لكثخة االستعساؿ كصارت )يا( بجاًل مغ )ُأنادؼ( , 
كالسشادػ في األصل يشرب لفطًا أك محبًل , فانترابو لفطًا إذا كاف مزافًا كػػ)عبج هللا( أك 

 مزارعًا لو كقػلظ : )يا خيخًا مغ زيج( أك نكخة . 
كالسشادػ عشج البرخييغ أحج السفعػالت , كاألصل في كل مشادػ أف يكػف مشرػبًا كسا    

جاءكا بزسيخ مشرػب ,  في قػؿ العخب )يا إياؾ( لسا كاف السشادػ مشرػبًا ككشػا عشو ,
يا أنت , فكشػا عشو بزسيخ السخفػع نطخًا إلى المفع كسا في قػلشا : يا زيج الطخيف, كقالػا : 
 .  (ٗٗ٘)لشعت عمى المفعفاتبعػا ا

كيجػز تشػيغ السشادػ السبشي في الزخكرة باإلجساع , كيجػز ححؼ حخؼ الشجاء اخترارًا    
, كىشالظ صػر ال يجػز فييا  (٘ٗ٘)﴾ َىَحا َعؼْ  َأْعِخْض  ُيؽُسفُ  ﴿كسا في قػلو تعالى : 

الححؼ , أحجىسا : اسع هللا تعالى إذا لع يمحقو السيع : يا هللا , كالثاني : السدتغاث نحػ : يا 
لديج , كالثالث : الستعجب مشو , نحػ : يا لمساء, كالخابع : السشجكب نحػ : يا زيجاه , 

لشكخة غيخ السقرػدة كىحا كالخامذ : اسع اإلشارة , كالدادس: اسع الجشذ , كالدابع : ا
 .  (ٙٗ٘)محىب البرخييغ

كقج كرد السثل في سياؽ الشجاء , لحلظ افتتح بػػالشجاء في قػلو : )يا أييا الشاس , كيا أييا    
 الحيغ آمشػا( كقج كرد مختيغ كعمى صػرة : 

 حخف الشجاء )يا( + مشادى )أّي( + ىاء التشبيو + بجل:  -

                                                 
 .  ٔ٘-ٓ٘/ٕٙ:  كبيخفديخ الالتُيشطخ :  ((ٕٗ٘
 .  ٕٓ٘/ُٜيشطخ : الجر السرػف :  ((ٖٗ٘
 .  ٖٛٙ, كالسصالع الدعيجة :  ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ُٔيشطخ : شخح السفرل :  ((ٗٗ٘
 .  ٜٕيػسف : سػرة  ((٘ٗ٘
 .  ُٖٔٚيشطخ : السصالع الدعيجة :  ((ٙٗ٘



 ُدونِ  ِمؼْ  َتْجُعؽنَ  اّلِحيؼَ  ِإنّ  ۖ   َلوُ  َفاْسَتِسُعؽا َمَثلٌ  ُضِخبَ  الّشاُس  َياَأيُّ  َيا ﴿نحػ قػلو تعالى :   
 َضُعفَ  ۖ   ِمْشوُ  َيْدَتْشِقُحوهُ  َل  َشْيئ ا الحَُّبابُ  َيْدُمْبُيػُ  َوِإنْ  ۖ   َلوُ  اْجَتَسُعؽا َوَلؽِ  ُذَباب ا َيْخُمُقؽا َلؼْ  َللّاِ 

 .  (ٚٗ٘)﴾َواْلَسْطُمؽبُ  الّطاِلبُ 
الكبلـ مدتأنف كالسثل ىيشا أشبو بالقرة , كلكشو ُسسي مثبًل لديخكرتو كاستغخابو )يا أييا    

الشاس( , )يا( حخؼ نجاء , ك)أؼ( : مشادػ مبشي عمى الزع , ك)الياء( لمتشبيو , ك)الشاس( 
بجؿ , ك)ُضخب( فعل ماض مبشي لمسجيػؿ , كنائب الفاعل )مثٌل( كقػلو : )فاستسعػا( فعل 

بشي عمى ححؼ الشػف كالزسيخ السترل الػاك فاعمو كما بعجىا جسمة مفدخة أمخ م
 .(ٛٗ٘)لمسثل

كاختمف في الخصاب )يا أييا الشاس( , فقيل : ىػ خصاب يعع جسيع العالع كقيل : ىػ   
 . (ٜٗ٘)خصاب لمسؤمشيغ خاصة حيغ أراد هللا تعالى أف يبيغ عشجىع خصأ الكافخيغ

تعالى مثبًل ليحه  هللاُ  َب خَ فع الجبللة , فسعشاه : َض كقيل : فاعل )ضخب( يعػد عمى ل   
 .   (ٓ٘٘)األصشاـ

كقاؿ الدمخذخؼ : الحؼ جاء بو ليذ بسثل , كلكغ سسي مثبًل ألّف الرفة أك القرة    
الخائعة التي القت استحدانًا كاستغخابًا مثبًل تذبييًا ليا ببعس األمثاؿ السديخة لكػنيا 

 . (ٔ٘٘)مدتحدشة مدتغخبة عشجىع
 . (ٕ٘٘)ككحلظ األخفر فيػ اآلخخ ال يخػ في اآلية مثبًل كإنسا معشى جعل الكفار  مثبلً    
 .( ٖ٘٘)كُقخغ )تجعػف( بالتاء كالياء , فقخأ يعقػب بالغيب كقخأ الباقػف بالخصاب   
كنمحع عػدة الجسل عمى لفع )الشاس( الحؼ ىػ السشادػ كىحه الجسل الفعمية : )استسعػا    

غ دكف هللا , كلغ يخمقػا ذبابًا , كاجتسعػا لو , يدمبيع الحباب , كال يدتشقحكنو , لو , تجعػف م
كالسصمػب( كانت قج تخكت أثخًا دالليًا بارزًا عمى معشى السثل كحخكتو  الصالبُ  فَ عُ كَض 

                                                 
 .  ٖٚالحج : سػرة  ((ٚٗ٘
 .  ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٛٗ٘
 .  ٜٖ٘/ٙ, كالبحخ السحيط :  ٖٕٚ/ُٙيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٜٗ٘
 .  ٖٕٚ/ُٙيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٓ٘٘
 .  ٕٔٔ/ُٗيشطخ : الكذاؼ :  ((ٔ٘٘
 ٕ٘ٗ/ُٕيشطخ : معاني القخآف , األخفر :  ((ٕ٘٘
الشذخ في القخاءات العذخ :  ٖٚٓ/ٛ, كالجر السرػف :  ٜٖ٘/ٙ, كالبحخ السحيط :  ٕٔٔ/ٗالكذاؼ :  :ُيشطخ ((ٖ٘٘

ٕ/ٖٕٚ . 



كاستسخاره , كاآلية مغ أبمغ ما أندلو هللا تعالى في جيل الكفار كاستجراؾ عقػليع ؛ لغخابة 
لحؼ تزسغ اإلفخاط في السبالغة مع كػنيا جارية مع الحق خارجة مخخج الرجؽ , التسثيل ا

 , أؼ كػف السثل لع ُيدسع قبل ىحا .               (ٗ٘٘)كفي ىحا التسثيل ما يدسى بدبلمة االختخاع
 :  ومسا جاء مساثال  ليحه الرؽرة قؽلو تعالى    
 َوَل  الّشاسِ  ِرَئاءَ  َماَلوُ  ُيْشِفقُ  َكاّلِحي َواأْلََذىَٰ  ِباْلَسؼِّ  َصَجَقاِتُكػْ  ُتْبِطُمؽا َل  آَمُشؽا اّلِحيؼَ  َأيَُّيا َيا﴿   

ا َفَتَخَكوُ  َواِبلٌ  َفَأَصاَبوُ  ُتَخابٌ  َعَمْيوِ  َصْفَؽان   َكَسَثلِ  َفَسَثُموُ  ۖ   اآْلِخخِ  َواْلَيْؽمِ  ِبالِّلِ  ُيْؤِمؼُ   (٘٘٘)﴾َصْمج 
 . 
الجسمة ىشا مدتأنفة مدػقة لبياف حكع إبصاؿ الرجقات بالسغ كاألذػ , فشدلت ىحه اآلية   

بحق الحيغ مّشػا بسا أعصػا مغ صجقات كاعتجكا بيا , كاألذػ يعشي تػبيخ السعصى , فيحاف 
األمخاف يبصبلف فزل الرجقة كسا تبصل صجقة السشافق الحؼ يعصي رياًء ليػىع الشاس بأّنو 

 .(ٙ٘٘)لظ ىي نفقة صاحب الخياء , كنفقة السذخؾ لع يبق ليسا ثػابمؤمغ , فكح
( مشادػ مبشي عمى الزع ك)الياء( حخؼ تشبيو , ك)الحيغ( بجؿ ,     فالياء حخؼ نجاء ك)أؼُّ

ك)ال تبصمػا( )ال( ناىية كالفعل السزارع )تبصمػا( مجدكـ , كالزسيخ السترل الػاك فاعمو , 
ػب بالكدخة بجؿ الفتحة ؛ ألّنو جسع مؤنث سالع , كالكاؼ كالسفعػؿ بو )صجقاتكع( كىػ مشر

 .  (ٚ٘٘)مزاؼ إليو
كاختمف في معشى )صفػاف( , فقيل : الحجخ األممذ , كسسي بحلظ لرفائو , كقيل : أّنو    

 .   (ٛ٘٘)أليغ مغ الحجارة
ّف كجػه األفعاؿ دالة عمى الحجكث فإذا فاتت فبل شخيق إلى كيخػ الذيخ الصػسي : أ  

 .  (ٜ٘٘)يا , كقػلو : )كالحؼ يشفق( يجخل فيو السؤمغ كالكافخ إذا أخخجا اإلنفاؽ لمخياءتبلفي
كالكاؼ في قػلو تعالى : )كالحؼ( فيو قػالف : األّكؿ : متعمق بسححكؼ , كالتقجيخ : ال    

تبصمػا صجقاتكع بالسّغ كاألذػ , كإبصاؿ الحؼ يشفق مالو رئاء الشاس , فيشا السّغ كاألذػ 
                                                 

 .  ٙٚٔ-٘ٚٔ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٗ٘٘
 .  ٕٗٙالبقخة :  سػرة  ((٘٘٘
,  ٕٙ-ٔٙ/ٕ, كالسحخر الػجيد :  ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٔ, كالشكت كالعيػف :  ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٔ ُيشطخ : تفديخ بحخ العمـػ : ((ٙ٘٘

 .  ٜٙٗ/ٔكالكذاؼ : 
 .  ٕٖ٘/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٚ٘٘
 .  ٜٖٖ/ُٔيشطخ : الشكت كالعيػف :  ((ٛ٘٘
 .  ٖٛٚ-ٖٚٚ/ٔ, كالػسيط : ٖٖٙ/ُٕيشطخ : التبياف :  ((ٜ٘٘



الرجقة كسا أّف الشفاؽ كالخياء يبصبلنيا , كالثاني : الكاؼ في محل الشرب عمى يبصبلف 
الحاؿ , كالتقجيخ : ال تبصمػا صجقاتكع مساثميغ الحؼ يشفق مالو رئاء الشاس كالخياء مرجر, 

 .  (ٓٙ٘)عػدة الزسيخ عمى السشافق في قػلو : )فسثمو(الخازؼ كجّػز 
لسححكؼ كفي الكبلـ ححؼ مزاؼ  نعتٌ العكبخؼ : الكاؼ في مػضع نرب كقاؿ    

تقجيخه: إبصااًل كإبصاؿ الحؼ يشفق مالو كجّػز كػنو في مػضع الحاؿ مغ ضسيخ الفاعميغ , 
 . (ٔٙ٘)ك)رئاء الشاس( مفعػؿ ألجمو , كجّػز كػنو مرجرًا في مػضع الحاؿ

أّف  فقيل : السّغ كاألذػ يبصبلف الرجقة لكػنيا لع ُيقرج بيا كجو هللا تعالى , كقيل  
الرجقة قج كقعت كتقجمت فبل يرح أف تبصل , فالسخاد إبصاؿ ثػابيا كأجخىا , ألّف الثػاب 
كاألجخ لع يحرل فيػ مدتقبل فيبصل بالسّغ كاألذػ , كرجح أبػ حياف السعشييغ معًا , كقاؿ 

 .(ٕٙ٘): ))السعشياف تحتسميسا اآلية((
صفػاف عميو تخاب( , فقج عجؿ مغ كقج شبو بذيئيغ , األّكؿ : )الحؼ يشفق( كالثاني : )   

أصابو معصػؼ عمى الفعل الخافع لمتخاب لغيبة , كمغ الجسع إلى السفخد . فالخصاب إلى ا
 .  (ٖٙ٘), كالزسيخ فيو عائج عمى الرفػاف , كقيل : عائج عمى التخاب)استقخ( 

كالرػرة ىشا بجعل التخاب صمجًا ال يشبت عميو شيء مغ الدرع , ككحلظ قمب الكافخ كنفقة    
السخائي التي ال تشبت شيئًا كىحا يدتجعي أف نحكخ في مػضع آخخ قػلو تعالى في نفقة 

 َكَسَثلِ  َللّاِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَؽاَلُيػْ  ُيْشِفُقؽنَ  اّلِحيؼَ  َمَثلُ ﴿الجياد في سبيل هللا تعالى , قاؿ تعالى : 
 َواِسعٌ  َوَللّاُ  َيَذاءُ  ِلَسؼْ  ُيَزاِعفُ  َوَللّاُ  َحّبة   ِماَئةُ  ُسْشُبَمة   ُكلِّ  ِفي َسَشاِبلَ  َسْبعَ  َأْنَبَتْت  َحّبة  
. فيحه الشفقة أثسخت أضعافًا مزاعفة , في حيغ أف نفقة السخائي لع يكغ ليا أثخ  (ٗٙ٘)﴾َعِميػٌ 
   . 

                                                 
 .  ٚ٘/ٚ:  كبيختفديخ الالُيشطخ :  ((ٓٙ٘
 .  ٘ٛ٘/ٕ, كالجر السرػف :  ٕٔٔ/ٔ: التبياف في اعخاب القخآف , ك  ٖٖٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٔٙ٘
 .  ٕٖٔ/ٕالبحخ السحيط :  ((ٕٙ٘
 .  ٕٖٔ/ٕالبحخ السحيط:  ُيشطخ : ((ٖٙ٘
 .  ٕٔٙالبقخة :  سػرة  ((ٗٙ٘

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                                                                                                                         

 



 
الذػػػػػػػػػخط ))أسػػػػػػػػػمػب نحػػػػػػػػػػؼ مشػػػػػػػػػدؿ مشدلػػػػػػػػػة السدػػػػػػػػػبب يتحقػػػػػػػػػق الثػػػػػػػػػاني إذا تحقػػػػػػػػػق األّكؿ     

 . (٘ٙ٘)كيشعجـ الثاني إذا انعجـ األّكؿ((
كجسمػػػػة الذػػػػخط ليػػػػا كيانيػػػػا الخػػػػاص كشػػػػكميا الستسيػػػػد , فيػػػػي جسمػػػػة مخكبػػػػة مػػػػغ جسمتػػػػيغ    

, األكلػػػػػى جسمػػػػػة فعػػػػػل الذػػػػػخط , كالثانيػػػػػة جسمػػػػػة الجػػػػػػاب , كتتعمػػػػػق جسمػػػػػة الجػػػػػػاب بالجسمػػػػػة 
.  كلػػػػػع يدػػػػػتخجـ  (ٙٙ٘)األكلػػػػػى كال تدػػػػػتغشي عشيػػػػػا , فالذػػػػػخط ))كقػػػػػػع الذػػػػػيء لػقػػػػػػع غيػػػػػخه((

سل مرػػػػػػػصمح )الجػػػػػػػداء( , فقػػػػػػػاؿ : ))ىػػػػػػػحا بػػػػػػػاب سػػػػػػػيبػيو مرػػػػػػػصمح )الذػػػػػػػخط( كإنسػػػػػػػا اسػػػػػػػتع
الجػػػػداء فسػػػػػا ُيجػػػػازػ بػػػػػو مػػػػغ األسػػػػػساء غيػػػػخ الطػػػػػخكؼ : َمػػػػْغ , كمػػػػػا , كأّييػػػػع , كمػػػػػا يجػػػػػازػ 

,  كأّنػػػػػػػى , كحيثسػػػػػػا , كمػػػػػػغ غيخىسػػػػػػػا إف بػػػػػػو مػػػػػػغ الطػػػػػػخكؼ : أّؼ حػػػػػػػيغ , كمتػػػػػػى , كأيػػػػػػغ ,
 . (ٚٙ٘)كإذما((

لشحػػػػػػػييغ : ُيجػػػػػػازػ كيسكػػػػػػغ تبػػػػػػّيغ مرػػػػػػصمح )الجػػػػػػداء( مػػػػػػغ كػػػػػػبلـ سػػػػػػيبػيو ))كأمػػػػػػا قػػػػػػػؿ ا   
 فػػػػػػػي لػػػػػػػيذ الفعػػػػػػػل: تقػػػػػػػػؿ )فالػجػػػػػػػو أف: )ؿ سػػػػػػػيبػيو, كقػػػػػػػا (ٛٙ٘)بكػػػػػػػل شػػػػػػػيء ُيدػػػػػػػتفيع بػػػػػػػو((

: قمػػػػت كإذا قبمػػػػو, لسػػػػا صػػػػمة لػػػػيذ االسػػػػتفياـ حػػػػخكؼ فػػػػي أنػػػػو كسػػػػا قبمػػػػو لسػػػػا برػػػػمة الجػػػػداء
 تدػػػػػتفيع كأنػػػػػت تكػػػػػػف  أيػػػػػغ قمػػػػػت : إذا أنػػػػػظ كسػػػػػا قبمػػػػػو لسػػػػػا برػػػػػمة فمػػػػػيذ أكػػػػػغ, حيثسػػػػػا تكػػػػػغ

 فػػػػي ذلػػػػظ أف كسػػػػا قبمػػػػو, لسػػػػا برػػػػمة لػػػػيذ فػػػػي الجػػػػداء فيػػػػحا قبمػػػػو, لسػػػػا برػػػػمة الفعػػػػل فمػػػػيذ
َمػػػػْغ  :الجػػػػداء االسػػػػتفياـ, كفػػػػي فػػػػي ظيزػػػػخبُ  َمػػػػغْ  :كتقػػػػػؿ. قبمػػػػو لسػػػػا برػػػػمة لػػػػيذ االسػػػػتفياـ

 .   (ٜٙ٘)(صمة( غيخ فييسا فالفعل يزخبظ اضخبو,
 الػػػػػػحؼ الفعػػػػػػل أؼ الذػػػػػػخط فعػػػػػػل ىػػػػػػػ السقرػػػػػػػد الفعػػػػػػل ))أف كػػػػػػبلـ سػػػػػػيبػيو مػػػػػػغ كيتزػػػػػػح   

 كال االسػػػػتفياـ أداة  يمػػػػي الػػػػحؼ الفعػػػػل أف كسػػػػا ليػػػػا , صػػػػمة ال يكػػػػػف  فيػػػػػ الذػػػػخط , أداة  يمػػػػي
 مرػػػػػصمح أف أؼ , (تكػػػػػػف  أيػػػػػغ)تقابػػػػػل ( تكػػػػػغ حيثسػػػػػا) أف ىػػػػػحا كمعشػػػػػى ليػػػػػا , صػػػػػمة يكػػػػػػف 

 االلتفػػػػات إلػػػػى دكف  بعػػػػجىا الفعميػػػػة كالجسمػػػػة الذػػػػخط أداة  إلػػػػى داللتػػػػو فػػػػي يشرػػػػخؼ( الجػػػػداء)
 كالجسمػػػػػػة بػػػػػػاألداة  مشيػػػػػػا يجتػػػػػػدغ  ال أكردىػػػػػػا التػػػػػػي أمثمتػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػيبػيو كلكػػػػػػغ الكػػػػػػبلـ , بقيػػػػػػة

                                                 
 .  ٖ٘ٔ, كُيشطخ : إعخاب القخآف , زىيخ غازؼ زاىج :  ٕٗٛفي الشحػ العخبي نقج كتػجيو :  ((٘ٙ٘
 .  ٘ٗ/ٕالسقتزب :  ((ٙٙ٘
 .  ٙ٘/ ٖالكتاب :  ((ٚٙ٘
 .  ٜ٘/ ٖالسرجر نفدو : ((ٛٙ٘
 .   ٜ٘/ٖ:  سرجر نفدو ال ((ٜٙ٘



 ىػػػػػحا يػػػػػىع كقػػػػج بجسمتػػػػيغ متمػػػػػة األداة  أؼ كاممػػػػة الذػػػػخشية يػػػػػرد الجسمػػػػة كإنسػػػػا فقػػػػط الفعميػػػػة
 كػػػػػػحلظ لػػػػػػيذ األمػػػػػػخ كلكػػػػػػغ التخكيػػػػػػب بجسمتػػػػػػو , ىػػػػػػحا إلػػػػػػى يشرػػػػػػخؼ الجػػػػػػداء مرػػػػػػصمح بػػػػػػأف

 برػػػػػمةالجػػػػػداء  فػػػػػي لػػػػػيذ الفعػػػػػل) كقػلػػػػػو كمػػػػػو, التخكيػػػػػب عمػػػػػى يصمػػػػػق مرػػػػػصمح ثسػػػػػة فمػػػػػيذ
 تامػػػػة بجسػػػػل التسثيػػػػل امػػػػا بعػػػػجىا , الفعميػػػػة كالجسمػػػػة األداة  عػػػػغ يتحػػػػجث أنػػػػو يؤكػػػػج( قبمػػػػو لسػػػػا

 . (ٓٚ٘)تامًا(( مفيجاً  كبلماً  كحجىسا يكػناف ال كالجسمة الفعمية األداة  فؤلف
ككافػػػػػػق سػػػػػػيبػيو فػػػػػػي ىػػػػػػحا الفيػػػػػػع لجسمػػػػػػة الذػػػػػػخط الفػػػػػػخاء , إذ نطػػػػػػخ كبلىسػػػػػػا إلػػػػػػى الػػػػػػخكغ    

الذػػػػػػػخشي مػػػػػػػغ الجسمػػػػػػػة الذػػػػػػػخشية باعتبػػػػػػػاره التخكيػػػػػػػب األساسػػػػػػػي السقابػػػػػػػل لتخاكيػػػػػػػب أخػػػػػػػخػ 
 .   (ٔٚ٘)كاالستفياـ كالقدع

كلعػػػػػّل أقػػػػػجـ مػػػػػغ يػػػػػخّد إليػػػػػو مرػػػػػصمح الجسمػػػػػة الذػػػػػخشية ىػػػػػػ الدمخذػػػػػخؼ , إذ إليػػػػػو يعػػػػػػد   
حا السرػػػػػصمح مػػػػػغ ناحيػػػػػة , كإقػػػػػخار مػػػػػا يسكػػػػػغ أف ُيعػػػػػج اعتخافػػػػػًا باسػػػػػتقبلؿ فزػػػػػل ابتكػػػػػار ىػػػػػ

, كقػػػػج  (ٕٚ٘)ىػػػػحه الجسمػػػػة فػػػػي مقابػػػػل األنػػػػػاع األخػػػػخػ مػػػػغ الجسمػػػػة العخبيػػػػة مػػػػغ ناحيػػػػة أخػػػػخػ 
, كقػػػػػج رفػػػػػس ابػػػػػغ ىذػػػػػاـ ىػػػػػحا الػػػػػخأؼ  (ٖٚ٘)مّثػػػػػل ليػػػػػا بقػلػػػػػو : ))بكػػػػػٌخ إف تعصػػػػػو يذػػػػػكخؾ((

, كالرػػػػػػػػػػػاب أّنيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػغ قبيػػػػػػػػػػل بقػلػػػػػػػػػػو : ))كزاد الدمخذػػػػػػػػػػخؼ كغيػػػػػػػػػػخه الجسمػػػػػػػػػػة الذػػػػػػػػػػخشية 
 .   (ٗٚ٘)الفعمية((

تتػػػػػخاكح دكاؿ الجػػػػػداء بػػػػػيغ الحخفيػػػػػة كاإلسػػػػػسية , قػػػػػاؿ سػػػػػيبػيو : ))ىػػػػػحا بػػػػػاب الجػػػػػداء فسػػػػػا ك    
ُيجػػػػػػازػ بػػػػػػو مػػػػػػغ األسػػػػػػساء غيػػػػػػخ الطػػػػػػخكؼ : َمػػػػػػْغ , كمػػػػػػا , كأّييػػػػػػع , كمػػػػػػا يجػػػػػػازػ بػػػػػػو مػػػػػػغ 

,  الطػػػػػػػػػػػػخكؼ : أّؼ حػػػػػػػػػػػػيغ , كمتػػػػػػػػػػػػى , كأيػػػػػػػػػػػػغ , كأّنػػػػػػػػػػػػى , كحيثسػػػػػػػػػػػػا , كمػػػػػػػػػػػػغ غيخىسػػػػػػػػػػػػا إفّ 
, كتابعػػػػػػو السبػػػػػػخد فػػػػػػي ذلػػػػػػظ كأضػػػػػػاؼ ))حخفيػػػػػػا فػػػػػػي األصػػػػػػل )إف( كىػػػػػػحه كميػػػػػػا (٘ٚ٘)كإذمػػػػػػا((

دكاخػػػػل عمييػػػػا, ككػػػػل بػػػػاب فأصػػػػمو شػػػػيء كاحػػػػج , ثػػػػّع تػػػػجخل عميػػػػو دكاخػػػػل , الجتساعيػػػػا فػػػػي 
 .  (ٙٚ٘)السعشى((

                                                 
 .  ٕٛ: أبػ أكس إبخاىيع الذسداف عشج الشحاة العخب, الجسمة الذخشية  ((ٓٚ٘
 .  ٖٔ, كالجسمة الذخشية عشج الشحاة العخب :  ٖٕٙ/ٔشطخ : معاني القخآف , الفخاء : يُ  ((ٔٚ٘
 . ٙٗٔكبشاء الجسمة في الرحيفة الكاضسية : ُٔٗٔيشطخ : التخاكيب اإلسشادية :  ((ٕٚ٘
 .  ٜٕٕ/ٔشخح السفرل :  ((ٖٚ٘
 .  ٗٔ/٘مغشي المبيب :  ((ٗٚ٘
 .  ٙ٘/ ٖالكتاب :  ((٘ٚ٘
 .  ٘ٗ/ٕالسقتزب :  ((ٙٚ٘



أمػػػػا ابػػػػغ الدػػػػخاج فػػػػحكخ دكاؿ الذػػػػخط فػػػػي بػػػػاب مػاقػػػػع الحػػػػخكؼ , إذ قػػػػاؿ : ))أمػػػػا ربصػػػػو    
قػلػػػػظ : إف يقػػػػع زيػػػػج يقعػػػػج عسػػػػخ , كال مشػػػػو فػػػػي شػػػػيء , فمسػػػػا دخمػػػػت جسمػػػػة بجسمػػػػة , فشحػػػػػ 

 .   (ٚٚ٘))إْف( جعمت إحجػ الجسمتيغ شخشًا كاألخخػ جػابًا((
كالسبلحػػػػػػع أّف ابػػػػػػغ الدػػػػػػخاج ركػػػػػػد عمػػػػػػى عسػػػػػػل دكاؿ الذػػػػػػخط كأّف دخػليػػػػػػا عمػػػػػػى جسمتػػػػػػيغ    

 مشفرمتيغ تجعل مشيسا جسمة مخكبة , إذ تخبط بيغ فعل الذخط كجػابو . 
ابػػػػػغ الدػػػػػخاج مػػػػػا قالػػػػػو السبػػػػػخد مػػػػػغ قبػػػػػل كػػػػػػف )إْف( ىػػػػػي أـ البػػػػػاب قػػػػػائبًل : ))يقػػػػػاؿ  كبػػػػػّيغ   

بيػػػػػػػا : أـ الجػػػػػػػداء , كذلػػػػػػػظ قػلػػػػػػػظ : إف تػػػػػػػأتشي آتػػػػػػػظ , كإف تقػػػػػػػع أقػػػػػػػع , فقػلػػػػػػػظ : إف تػػػػػػػأتشي 
شػػػػػػػخط , كآتػػػػػػػظ جػابػػػػػػػو , كالبػػػػػػػّج لمذػػػػػػػخط مػػػػػػػغ جػػػػػػػػاب , كإاّل لػػػػػػػع يػػػػػػػتع الكػػػػػػػبلـ , كىػػػػػػػػ نطيػػػػػػػخ 

 .  (ٛٚ٘)السبتجأ الحؼ البّج لو مغ خبخ((
كإلػػػػى ىػػػػحا الػػػػخأؼ ذىػػػػب الدػػػػيػشي , فقػػػػج تحػػػػجث عػػػػغ األدكات مباشػػػػخة , كىػػػػػ اآلخػػػػخ لػػػػع    

يقػػػػػػع بتعخيػػػػػػف الذػػػػػػخط , إذ قػػػػػػاؿ : ))كتقتزػػػػػػي أدكات الذػػػػػػخط جسمتػػػػػػيغ , األكلػػػػػػى : شػػػػػػخٌط , 
 .   (ٜٚ٘)كالثانية : جداء كجػاب((

ـّ فعػػػػػل     كذىػػػػػب بعزػػػػػيع إلػػػػػى أّف الذػػػػػخط كالسبتػػػػػجأ كالخبػػػػػخ فػػػػػي االحتيػػػػػاج إلػػػػػى أف يتزػػػػػا
خط مػػػػػع جػابػػػػػو , فكسػػػػػا أّف السبتػػػػػجأ ال يدػػػػػتغشي عػػػػػغ الخبػػػػػخ فكػػػػػحلظ الذػػػػػخط ال يدػػػػػتغشي الذػػػػػ

 .   (ٓٛ٘)عغ جػابو كىحا قياس استعسمو القجماء
أمػػػػػا السخدكمػػػػػي , فقػػػػػاؿ : ))ليدػػػػػت جسمػػػػػة الذػػػػػخط جسمتػػػػػيغ إاّل بػػػػػالشطخ العقمػػػػػي كالتحميػػػػػل    

السشصقػػػػي , أمػػػػػا بػػػػالشطخ المغػػػػػػؼ , فعبارتػػػػػا الذػػػػخط كالجػػػػػداء جسمػػػػػة كاحػػػػجة , كتعبيػػػػػخ ال يقبػػػػػل 
االنذػػػػػصار , ألّف الجػػػػػدأيغ السعقػػػػػػليغ فييػػػػػا إّنسػػػػػا يعبػػػػػخاف معػػػػػًا عػػػػػغ فكػػػػػخة كاحػػػػػجة , ألّنػػػػػظ إذا 

ى كاحػػػػػجة مشيسػػػػا أخممػػػػػت باإلفرػػػػػاح عسػػػػا يجػػػػػػؿ فػػػػي ذىشػػػػػظ كقرػػػػػخت قمػػػػت : اقترػػػػػخت عمػػػػ
 .   (ٔٛ٘)عغ نقل ما يجػؿ فيو إلى ذىغ الدامع((

كاألصػػػػػل فػػػػػي الجسمػػػػػة الذػػػػػخشية أف يتعمػػػػػق كجػػػػػػد الجسمػػػػػة الثانيػػػػػة بػجػػػػػػد الجسمػػػػػة األكلػػػػػى    
, ككػػػػػػػأّف الجسمػػػػػػػَة األكلػػػػػػػى سػػػػػػػبٌب لمثانيػػػػػػػة , كلكػػػػػػػغ قػػػػػػػج تخػػػػػػػخج الجسمػػػػػػػة الذػػػػػػػخشية عػػػػػػػغ ىػػػػػػػحا 

                                                 
 .  ٖٗ/ٔاألصػؿ في الشحػ :  ((ٚٚ٘
 .  ٛ٘ٔ/ٕالسرجر نفدو  :  ((ٛٚ٘
 .  ٚ٘ٗ/ٕىسع اليػامع :  ((ٜٚ٘
 .  ٙٚٔ, كالتخاكيب المغػية في العخبية , ىادؼ نيخ :  ٛ٘ٔ/ُٕيشطخ : األصػؿ في الشحػ :  ((ٓٛ٘
 .  ٕٙٛفي الشحػ العخبي نقج كتػجيو :  ((ٔٛ٘



تكػػػػػػػف الجسمػػػػػػة الثانيػػػػػػة مدػػػػػػببة عػػػػػػغ األكلػػػػػػى كال متػقفػػػػػػة عمييػػػػػػا , كسػػػػػػا فػػػػػػي  األصػػػػػػل , فػػػػػػبل
 . (ٕٛ٘)﴾َيْمَيث َتْتُخْكوُ  َأوْ  َيْمَيثْ  َعَمْيوِ  َتْحِسلْ  ِإن اْلَكْمِب  َكَسَثلِ  َفَسَثُموُ ﴿قػلو تعالى : 

فالميػػػػػػػاث لػػػػػػػيذ بدػػػػػػػبب الحسػػػػػػػل ؛ ألّف الكمػػػػػػػب مػػػػػػػغ صػػػػػػػفتو الميػػػػػػػاث , فمػػػػػػػيذ الثػػػػػػػاني      
 .     (ٖٛ٘)مذخكشًا باألّكؿ , كال مدببًا عشو

 
 
 هكىًاخ اجلولح الشزطيح    
محػػػػػػػر الجسمػػػػػػة الذػػػػػػػخشية الػػػػػػخبط بػػػػػػػيغ حػػػػػػجثيغ مختمفػػػػػػػيغ ربصػػػػػػًا عزػػػػػػػػيًا , بحيػػػػػػث يكػػػػػػػػف  

ف يػػػػػػػتع ربصيسػػػػػػػا ليدػػػػػػػا قػػػػػػػائسيغ أحػػػػػػػجىسا مقجمػػػػػػػة كاآلخػػػػػػػخ نتيجػػػػػػػة , كىػػػػػػػحاف الحػػػػػػػجثاف المػػػػػػػحا
بػػػػحاتيسا كحػػػػجىسا , بػػػػل أّنيسػػػػا مدػػػػشجاف بالزػػػػخكرة إلػػػػى مػػػػغ يقػػػػـػ بيسػػػػا كبيػػػػحا يكػػػػػف التػػػػخابط 
بػػػػػيغ تػػػػػخكيبيغ إسػػػػػشادييغ لكػػػػػل مشيسػػػػػا مقػماتػػػػػو اإلسػػػػػشادية مػػػػػغ محكػػػػػـػ بػػػػػو كمحكػػػػػـػ عميػػػػػو , 
 كيػػػػػػتع الػػػػػػخبط بيشيسػػػػػػا بػػػػػػأداة خاصػػػػػػة تقػػػػػػـػ بتختيػػػػػػب العبلقػػػػػػة بيشيسػػػػػػا كجػػػػػػػدًا كعػػػػػػجمًا , ماضػػػػػػياً 

كمدػػػػػتقببًل , فالعشاصػػػػػخ السكػنػػػػػة لمجسمػػػػػة الذػػػػػخشية ىػػػػػي : األداة , كفعػػػػػل الذػػػػػخط , كجػابػػػػػو 
 .   (ٗٛ٘)أك الجداء

 : أدوات الذخط
 عاممػػػػػػػػػة, غيػػػػػػػػػخ , كأدكات عاممػػػػػػػػػة قدػػػػػػػػػسيغ : أدكات قّدػػػػػػػػػع الشحػػػػػػػػػاة أدكات الذػػػػػػػػػخط إلػػػػػػػػػى    

 التعميسيػػػػة,الكتػػػػب  فػػػػي متػػػػأخخة اتاكقػػػػ فػػػػي إال كاضػػػػح بذػػػػكل يطيػػػػخ لػػػػع التقدػػػػيع ىػػػػحا كلكػػػػغ
 أف مػػػػغ دكف  األدكات دراسػػػػة فػػػػي شػػػػخيقتيع مػػػػغ مفيػػػػـػ فيػػػػػ الشحػػػػػ الستقجمػػػػة كتػػػػب فػػػػي أمػػػػا

 فػػػػي األصػػػػل أف شػػػػعػرىع إلػػػػى راجػػػػع ذلػػػػظ كلعػػػػل تقدػػػػيسيا, إلػػػػى قرػػػػج مباشػػػػخ مػػػػشيع يكػػػػػف 
 فػصػػػػػػػػػػفػا الذػػػػػػػػػػخشية األداة  مػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػسات سػػػػػػػػػػسة الجػػػػػػػػػػـد كأف العسػػػػػػػػػػل , الذػػػػػػػػػػخشية األدكات
الذػػػػػخط , فتقدػػػػػيسيع كػػػػػاف عمػػػػػى أسػػػػػاس العسػػػػػل الذػػػػػخشي  معشػػػػػى فييػػػػػا بػػػػػأف ػامػػػػػلالع األدكات

, لكػػػػػػػغ ىػػػػػػػحه األدكات عاممػػػػػػػة فػػػػػػػي السعشػػػػػػػى كمدػػػػػػػتػفية  اً إعخابيػػػػػػػ اً الػػػػػػػحؼ يجمػػػػػػػب معػػػػػػػو حكسػػػػػػػ
 . (٘ٛ٘)جسيع أركاف السعشى الذخشي

                                                 
 .  ٙٚٔاألعخاؼ : سػرة  ((ٕٛ٘
 .  ٖ٘/ُٗيشطخ : معاني الشحػ :  ((ٖٛ٘
 .  ُٛٗٔيشطخ : التخاكيب اإلسشادية :  ((ٗٛ٘
 .  ُٖٔٔيشطخ : الجسمة الذخشية عشج الشحاة العخب :  ((٘ٛ٘



قدػػػػػػػست أدكات الذػػػػػػػخط إلػػػػػػػى مجسػػػػػػػػعتيغ : األكلػػػػػػػى : أدكات شػػػػػػػخط يجػػػػػػػـد مػػػػػػػا بعػػػػػػػجىا , ك   
 كثانييسا : أدكات شخط ال يجـد ما بعجىا . 

 أدوات الذخط الجازمة : أّول  : 
تتفػػػػػػق أدكات الذػػػػػػخط الجازمػػػػػػة جسيعيػػػػػػا فػػػػػػي تعميػػػػػػق الجػػػػػػػاب عمػػػػػػى الذػػػػػػخط فػػػػػػي الدمػػػػػػاف   

 , كىي : (ٙٛ٘)السدتقبل
 :إنْ -1
بكدػػػػػخ اليسػػػػػدة كسػػػػػكػف الشػػػػػػف , فيػػػػػي أـ البػػػػػاب حتػػػػػى ال تكػػػػػاد تفارقػػػػػو ألّنيػػػػػا إذا كقعػػػػػت    

فػػػػػػي تخكيػػػػػػب شػػػػػػخشي لػػػػػػع تكػػػػػػغ ليػػػػػػا كضيفػػػػػػة نحػيػػػػػػة غيػػػػػػخ ربػػػػػػط شخفػػػػػػي الذػػػػػػخط , كتعميػػػػػػق 
, كىػػػػػػػػي حػػػػػػػػخؼ بإجسػػػػػػػػاع  (ٚٛ٘)أحػػػػػػػػجىسا عمػػػػػػػػى اآلخػػػػػػػػخ , فيػػػػػػػػي ال تفػػػػػػػػارؽ الجػػػػػػػػداء مصمقػػػػػػػػاً 

 .   (ٜٛ٘)صل إف((, كأضاؼ السبخد قائبًل : ))فحخفيا في األ (ٛٛ٘)الشحػييغ
كػػػػػػػػػف معيػػػػػػػػا زمػػػػػػػػغ صػػػػػػػػيغة الفعػػػػػػػػل )فعػػػػػػػػل الذػػػػػػػػخط كجػابػػػػػػػػو( كأدكات الذػػػػػػػػخط الجازمػػػػػػػػة ي   

مدػػػػػػػتقببًل خالرػػػػػػػًا , فسػػػػػػػغ حػػػػػػػق )إف( أف يمييػػػػػػػا السزػػػػػػػارع الػػػػػػػحؼ يػػػػػػػجؿ عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتقباؿ , 
فيػػػػػي لمذػػػػػخط فػػػػػي االسػػػػػتقباؿ كقػػػػػج يػػػػػأتي الذػػػػػخط معيػػػػػا يػػػػػجؿ عمػػػػػى الساضػػػػػي , خاصػػػػػة مػػػػػع 

 .  (ٜٓ٘)كاف
عمػػػػػػػى كفػػػػػػػاؽ الذػػػػػػػخشية السترػػػػػػػجرة بػػػػػػػػػ)إف( فػػػػػػػي السثػػػػػػػل القخآنػػػػػػػي  كيسكػػػػػػػغ تقدػػػػػػػيع الجسػػػػػػػل   

 :   الرػر اآلتية
أّول  : أداة الذـــــــخط )إن( + فعـــــــل الذـــــــخط )فعـــــــل السزـــــــارع +جـــــــؽاب الذـــــــخط )فعـــــــل 

 مزارع(: 
 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة متسثمة في قػلو تعالى :     

ــــوُ ﴿  ــــلِ  َفَسَثُم ــــِب  َكَسَث ــــوِ  َتْحِســــلْ  ِإن اْلَكْم ــــوُ  َأوْ  َيْمَيــــثْ  َعَمْي ــــَغ  َيْمَيــــث َتْتُخْك ــــُو َيْمَيــــْث َذِل َأْو َتْتُخْك
 .  (ٜٔ٘)﴾َمَثُل اْلَقْؽِم اّلِحيَؼ َكّحُبؽا ِبَآَياِتَشا َفاْقُرِص اْلَقَرَص َلَعّمُيْػ َيَتَفّكُخونَ 

                                                 
ُيشطخ : الجسمة الذخشية في شعخ ابغ الجميشة , د. إبخاىيع البب , ىشج سميع خيخ بظ , مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث  ((ٙٛ٘

 .  ٜٔٔكالجراسات العمسية : 
 .  ٙٓٔ/٘, كشخح السفرل :  ٖٙ/ُٖيشطخ : الكتاب :  ((ٚٛ٘
 .  ٙ٘ٔ/ٕ, كاألصػؿ :  ٘ٗ/ٕ, كالسقتزب :  ٙ٘/ُٖيشطخ : الكتاب :  ((ٛٛ٘
 .  ٘ٗ/ٕالسقتزب :  ((ٜٛ٘
 .  ُٜٔٔيشطخ : الجسمة الذخشية في شعخ ابغ الجميشة :  ((ٜٓ٘
 .  ٙٚٔألعخاؼ : سػرة ا ((ٜٔ٘



قيػػػػػػل : ىػػػػػػحا مثػػػػػػل الػػػػػػحؼ يقػػػػػػخأ كتػػػػػػاب هللا كال يعسػػػػػػل بػػػػػػو , أؼ : أّف الكػػػػػػافخ إذا زجختػػػػػػو لػػػػػػع   
 (ٕٜ٘)ع يشتفػػػػع بػػػػالدجخ, كقػػػػج عػػػػّع ىػػػػحا التسثيػػػػل جسيػػػػع مػػػػغ يكػػػػحب بآيػػػػات هللا تعػػػػالىيشدجػػػػخ كلػػػػ

  . 
التػػػػػػي ىػػػػػػي مثػػػػػػل الخدػػػػػػة ك الزػػػػػػعة , كرػػػػػػفة الكمػػػػػػب  قػػػػػػاؿ الدمخذػػػػػػخؼ : صػػػػػػفة الكػػػػػػافخ   

سػػػػل عميػػػػو أك لػػػػع ُيحسػػػػل فػػػػي أخػػػػذ أحػالػػػػو , كىػػػػي حػػػػاؿ دكاـ الميػػػػاث بػػػػو كاترػػػػالو سػػػػػاء حُ 
 . (ٖٜ٘)عميو

كفػػػػػي ىػػػػػػحا الػػػػػشز شػػػػػػخط بػػػػػػػػ)إف( الذػػػػػخشية الجازمػػػػػػة , كفعميػػػػػػا مزػػػػػارع )يحسػػػػػػل( كالجػػػػػػار   
كالسجػػػػػػخكر بعػػػػػػجه متعمقػػػػػػاف بػػػػػػو , كجػػػػػػػاب الذػػػػػػخط مزػػػػػػارع أيزػػػػػػًا )يميػػػػػػث( كالجسمػػػػػػة بعػػػػػػجه 

 .   (ٜٗ٘)معصػفة عميو
فعػػػػػل الذػػػػػخط كجػابػػػػػو فػػػػػي مػضػػػػػع الحػػػػػاؿ , كالتقػػػػػجيخ : فسثمػػػػػو كسثػػػػػل  كيػػػػػخػ الشحػػػػػاس :أفّ    

تابعػػػػػػػو فػػػػػػػي ذلػػػػػػػػظ البيزػػػػػػػاكؼ إذ قػػػػػػػاؿ : ))كالذػػػػػػػخشية فػػػػػػػي مػضػػػػػػػػع . ك  (ٜ٘٘)الكمػػػػػػػب الىثػػػػػػػاً 
الحػػػػػاؿ كالسعشػػػػػى الىثػػػػػًا فػػػػػي الحػػػػػالتيغ كالتسثيػػػػػل كاقػػػػػع مػقػػػػػع الـز التخكيػػػػػب الػػػػػحؼ ىػػػػػػ نفػػػػػي 

 .   (ٜٙ٘)الخفع ككضع السشدلة لمسبالغة كالبياف((
 .  (ٜٚ٘)كلع يختبط جػاب الذخط بالفاء ؛ ألّنو جاء عمى كفاؽ األصل   
 مػب الذخط كداللتو ىشا مغ جيتيغ : كنمحع ىشا أىسية أس   

االكلػػػػػى : شػػػػػػؿ جسمػػػػػة الذػػػػػخط إذا مػػػػػا قيدػػػػػت بسػػػػػا تأكيمػػػػػو الحػػػػػاؿ )الىثػػػػػًا( كىشػػػػػا شػػػػػػؿ ىػػػػػحه 
الجسمػػػػػػة يبلئػػػػػػع الرػػػػػػػرة التػػػػػػي أراد السثػػػػػػل إيخادىػػػػػػا فػػػػػػي بيػػػػػػاف حالػػػػػػة الكػػػػػػافخ الػػػػػػحؼ ال يتػػػػػػأثخ 

 ال يؤديو الحاؿ الرخيح . مابأكامخ هللا كنػاىيو في كل األحػاؿ كىحا 
ثانيػػػػػة : األثػػػػػخ الػػػػػجاللي لسخكبػػػػػي الذػػػػػخط )فعػػػػػل الذػػػػػخط كجػابػػػػػو( فالجاللػػػػػة الستحرػػػػػمة إّنسػػػػػا كال

فخ الكػػػػػا عميػػػػو يميػػػػث أك تتخكػػػػػو يميػػػػث( . ككػػػػأف   ىػػػػي نػػػػاتج ىػػػػػحيغ السػػػػخكبيغ معػػػػًا )إف تحسػػػػػل
ال يتػػػػػأثخ بػػػػػأؼ حػػػػػاؿ مػػػػػغ األحػػػػػػاؿ بيػػػػػحه الرػػػػػػرة شبيعتػػػػػو كسػػػػػجيتو ببعػػػػػجه عػػػػػغ هللا سػػػػػبحانو 

                                                 
 .  ٕٛٗ/ُٕيشطخ : الػسيط :  ((ٕٜ٘
 .  ٕٖ٘/ُٕيشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٜ٘
 .  ٙٚ/ٖإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :   ٙٔ٘/٘, كالجر السرػف :  ٖٙٔ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٜٗ٘
 .  ٕٖ٘/ٕ, كالكذاؼ :  ٖٙٔ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  ((ٜ٘٘
 .  ٖٛ٘/ٔتفديخ البيزاكؼ :  ((ٜٙ٘
 .  ٔٔٔ/ُٕيشطخ : السصالع الدعيجة :  ((ٜٚ٘



يبعػػػػج عػػػػغ الكمػػػػب الػػػػحؼ شبيعتػػػػو الميػػػػاث فػػػػي كػػػػل األحػػػػػاؿ بسػػػػا خػشػػػػب بػػػػو , كىػػػػػ بيػػػػحا ال 
حسمػػػػػت عميػػػػػو أـ لػػػػػع تحسػػػػػل عميػػػػػو . ككػػػػػحا الكػػػػػافخ خاشبتػػػػػو أك لػػػػػع تخاشبػػػػػو , أمختػػػػػو أك لػػػػػع 

 تأمخه فيػ ال يتأثخ بكل ىحا , كىحا ال يؤديو الحاؿ الرخيح . 
ثانيـــــا  : أداة الذـــــخط )إْن( + فعـــــل الذـــــخط )فعـــــل مزـــــارع( + ل )الشافيـــــة( + جـــــؽاب   
 ذخط )مزارع( : ال
 كقج كردت ىحه الرػرة مختيغ مشيا:  

َوَلـــــْؽ َســـــِسُعؽا َمـــــا اْســـــَتَجاُبؽا َلُكـــــْػ  ُدَعـــــاَءُكػْ  َيْدـــــَسُعؽا ل َتـــــْجُعؽُىػْ  ِإنْ ﴿قػلػػػػػو تعػػػػػالى :     
 .   (ٜٛ٘)﴾َوَيْؽَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُخوَن ِبِذْخِكُكْػ َوَل ُيَشبُِّئَغ ِمْثُل َخِبيخ  

 .   (ٜٜ٘)ألّنيع جساد؛ إف تجعػا األكثاف ال يدسعػا دعاءكع   
, كفعػػػػػػػػل الذػػػػػػػػخط )تػػػػػػػػجعػىع( كىػػػػػػػػػ مجػػػػػػػػدـك بحػػػػػػػػحؼ  اً كردت إْف : حػػػػػػػػخؼ شػػػػػػػػخط جازمػػػػػػػػ   

الشػػػػػػػػػػف كىػػػػػػػػػػ فعػػػػػػػػػل كفاعػػػػػػػػػل كمفعػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػو, ك)ال يدػػػػػػػػػسعػا( )ال( نافيػػػػػػػػػة ك)يدػػػػػػػػػسعػا( فعػػػػػػػػػل 
 (ٓٓٙ))يدػػػػػسعػا( جػػػػػػاب الذػػػػػخط زػػػػػارع كىػػػػػػ جػػػػػػاب الذػػػػػخط  , كدعػػػػػاءكع مفعػػػػػػؿ بػػػػػو لفعػػػػػلم

  . 
جسمػػػػػػػة جػػػػػػػػاب . كجػػػػػػػاءت   (ٔٓٙ)كقػػػػػػػج عبػػػػػػػخ عشيػػػػػػػا الشحػػػػػػػاس بقػلػػػػػػػو : ))شػػػػػػػخط كمجػػػػػػػازاة((  

الذػػػػخط فػػػػي سػػػػياؽ الشفػػػػي كمػػػػا لػػػػو مػػػػغ أثػػػػخ داللػػػػي كاضػػػػح عمػػػػى السعشػػػػى , فػػػػي كػػػػػف ىػػػػحه 
 . , كإف سسعت التدتجيب  األكثاف التي يعبجكنيا ال تدسع الجعاء فيي كالجساد

 قػلو تعالى :  كمسا جاء مساثبًل ليحه الرػرة  
َيـــا َأيَُّيـــا الّشـــاُس ُضـــِخَب َمَثـــٌل َفاْســـَتِسُعؽا َلـــُو ِإّن اّلـــِحيَؼ َتـــْجُعؽَن ِمـــْؼ ُدوِن َللّاِ َلـــْؼ َيْخُمُقـــؽا  ﴿

ــــوُ  ــــؽا َل ــــِؽ اْجَتَسُع ــــا َوَل ــــوُ  َيْدــــَتْشِقُحوهُ  ل َشــــْيئ ا الــــحَُّبابُ  َيْدــــُمْبُيػُ  َوِإنْ  ُذَباب  ــــُب  ِمْش َضــــُعَف الّطاِل
 .  (ٕٓٙ)﴾َواْلَسْطُمؽبُ 

الجسمػػػػػػػة ىيشػػػػػػػا معصػفػػػػػػػة , كقػػػػػػػج كردت )إْف( شػػػػػػػخشية جازمػػػػػػػة , كجػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػة فعػػػػػػػل      
الذػػػػػػػػخط , جسمػػػػػػػػة فعميػػػػػػػػة فعميػػػػػػػػا مزػػػػػػػػارع )يدػػػػػػػػمبيع( كاليػػػػػػػػاء مفعػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػو لفعػػػػػػػػل الذػػػػػػػػخط , 

                                                 
 .  ٗٔفاشخ :  سػرة  ((ٜٛ٘
 .  ٕٜٕ/ٚ, كالبحخ السحيط :  ٛٗٔ/٘, كالكذاؼ :  ٕٓٔ/ٚ, كالسحخر الػجيد :  ٖٓ٘/ُٖيشطخ : الػسيط :  ((ٜٜ٘
 .  ٕٗٚ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٓٓٙ
 .  ٖٚٙ/ٖإعخاب القخآف لمشحاس :  ((ٔٓٙ
 .  ٖٚالحج : سػرة  ((ٕٓٙ



كالػػػػػػحباب فاعمػػػػػػو , كشػػػػػػيئًا مفعػػػػػػػؿ بػػػػػػو ثػػػػػػاف , كجسمػػػػػػة جػػػػػػػاب الذػػػػػػخط أيزػػػػػػًا فعميػػػػػػة فعميػػػػػػا 
 .    (ٖٓٙ)بػػ)ال( مزارع )يدتشقحكه( مدبػؽ 

كقػػػػػج نرػػػػػب فعػػػػػل الذػػػػػخط مفعػػػػػػليغ لحاجػػػػػة السثػػػػػل ىيشػػػػػا لمتفرػػػػػيل كاإلشالػػػػػة كاالششػػػػػاب    
ليػػػػػػتع معشػػػػػػاه. فالسثػػػػػػل ىشػػػػػػا جػػػػػػاء مكسػػػػػػبًل لرػػػػػػػرة الػػػػػػحيغ ُيػػػػػػجعػف دكف هللا كمػػػػػػاىع عميػػػػػػو مػػػػػػغ 
الزػػػػػػعف كأّكؿ كصػػػػػػف ليػػػػػػع فػػػػػػي ىػػػػػػحا أّنيػػػػػػع ال يدػػػػػػتصيعػف أف يخمقػػػػػػػا مثػػػػػػل ىػػػػػػحا الحيػػػػػػػاف 

جػػػػاء التسثيػػػػل لبيػػػػػاف  يػػػػشيع كإف كػػػػاف بعزػػػػػيع لػػػػبعس ضييػػػػخًا , ثػػػػعّ الزػػػػعيف الُسحقػػػػخ فػػػػي أع
ليع , كىػػػػػػ إّف ىػػػػػحا السخمػػػػػػؽ الرػػػػػغيخ إف سػػػػػمبيع شػػػػػيئًا مػػػػػغ راحػػػػػتيع ال حػػػػػا تسػػػػػاـ ترػػػػػػيخ

الرػػػػػػرة التػػػػػي أدتيػػػػػا جسمػػػػػة الذػػػػػخط فعػػػػػبًل  قػػػػػجرة عمػػػػػى اسػػػػػتشقاذ ذلػػػػػظ كرّده كبيػػػػػحهيكػػػػػػف لػػػػػو 
مػػػػغ السثػػػػل ذركتػػػػو الجالليػػػػة بعػػػػػج كقػػػػج ب , كجػابػػػػًا بيػػػػاف لتسػػػػاـ ضػػػػعفيع كعجػػػػدىع كقمػػػػة حيمػػػػتيع

ى كفػػػػػي عف الستػػػػػػلي كالستػػػػػػلّ جسمػػػػػة الذػػػػػخط بقػلػػػػػو : )ضػػػػػعف الصالػػػػػب كالسصمػػػػػػب( فقػػػػػج َضػػػػػ
 ىحا دعػة مدكػت عشيا إلى العػدة إلى هللا سبحانو كتعالى.  

+ جـــــؽاب الذــــخط )جسمـــــة ثالثــــا  : أداة الذــــخط )إْن( + فعـــــل الذــــخط مجـــــدوم بـــــ)لػ(    
 :   يا(ُححف أحج طخفي

 دت ىحه الرػرة مخة كاحجة كسا في قػلو تعالى: كقج كر 
ــــؼْ  َوَتْثِبيت ــــا َللّاِ  َمْخَضــــاتِ  اْبِتَغــــاءَ  َأْمــــَؽاَلُيػُ  ُيشِفُقــــؽنَ  اّلــــِحيؼَ  َوَمَثــــلُ  ﴿  َجّشــــة   َكَسَثــــلِ  َأنُفِدــــِيػْ  مِّ

ــــَؽة   ــــاَبَيا ِبَخْب ــــلٌ  َأَص ــــْت  َواِب ــــا َفآَت ــــْعَفْيؼِ  ُأُكَمَي ــــِإن ِض ــــػْ  َف ــــْبَيا ّل ــــلٌ  ُيِر ــــلٌّ  َواِب ــــا َوَللّاُ  ۖ   َفَط  ِبَس
 .   (ٗٓٙ)﴾ َبِريخٌ  َتْعَسُمؽنَ 

فػػػػي ىػػػػحه اآليػػػػة بػػػػيغ لحػػػػاؿ الجشػػػػة فػػػػي إيتػػػػاء الثسػػػػخ كتزػػػػاعفو , فػػػػبل يػػػػشقز ىػػػػحا الثسػػػػخ    
بالصػػػػل عػػػػغ مقػػػػجاره بالػابػػػػل , فيػػػػي تثسػػػػخ فػػػػي كػػػػل حػػػػيغ , كال تخيػػػػب صػػػػاحبيا قػػػػل السصػػػػخ 

. ( ٘ٓٙ)أك كثػػػػػػػخ , كػػػػػػػحلظ يزػػػػػػػاعف هللا صػػػػػػػجقة السػػػػػػػؤمغ السخمػػػػػػػز قّمػػػػػػػت نفقتػػػػػػػو أك كثػػػػػػػخت
يا( كىػػػػػػػػ جازمػػػػػػػة , كفعػػػػػػػل الذػػػػػػػخط )ُيِرػػػػػػػبْ فالجسمػػػػػػػة اسػػػػػػػتئشافية , كقػػػػػػػج كردت )إْف( شػػػػػػػخشية 

فعػػػػػػل مزػػػػػػارع مجػػػػػػدـك بػػػػػػػػ)لع( , كالفػػػػػػاء رابصػػػػػػة لمجػػػػػػػاب , كشػػػػػػل خبػػػػػػخ لسبتػػػػػػجأ محػػػػػػحكؼ , 
 .  (ٙٓٙ)كالتقجيخ : فالحؼ يريبيا شل , كالجسمة في محل جػاب الذخط

                                                 
 .  ٘ٚٔ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٓٙ
 .  ٕ٘ٙالبقخة : سػرة  ((ٗٓٙ
 .  ٜٖٚ/ُٔيشطخ : الػسيط :  ((٘ٓٙ
 .  ٖٗ٘/ٔب القخآف الكخيع كبيانو : إعخا ٖٜ٘/ٕ, كالجر السرػف :  ٕٖ٘/ٕالبحخ السحيط : :  ُيشطخ ((ٙٓٙ



كاختمػػػػف فػػػػي تقػػػػجيخ )فصػػػػل( فػػػػحىب أبػػػػػ إسػػػػحاؽ الدجػػػػاج إلػػػػى معشػػػػى فػػػػإف لػػػػع يرػػػػبيا كابػػػػل 
. كيػػػػػػخػ الػاحػػػػػػجؼ تقػػػػػػجيخىا :  (ٛٓٙ)كتبعػػػػػػو عمػػػػػػى ذلػػػػػػظ الشحػػػػػػاس .(ٚٓٙ)فالػػػػػػحؼ يرػػػػػػيبيا شػػػػػػل

 .   (ٓٔٙ), كقيل : فالسريب ليا أك فسريبيا( ٜٓٙ)كأصابيا شل
كيػػػػخػ أبػػػػػ حيػػػػاف أّف كػػػػل ىػػػػحه التقػػػػجيخات سػػػػائغة , أمػػػػا فػػػػي تقػػػػجيخ فيرػػػػيبيا شػػػػل فػػػػي      

يحتػػػػػػاج التقػػػػػػجيخ ىيشػػػػػػا إلػػػػػػى حػػػػػػحؼ الجسمػػػػػػة الػاقعػػػػػػة جػابػػػػػػًا كإبقػػػػػػاء  فحػػػػػػاؿ تقػػػػػػجيخىا فػػػػػػاعبًل ,
عسػػػػػؿ لبعزػػػػيا ألّنػػػػو متػػػػى دخمػػػػت الفػػػػاء عمػػػػى السزػػػػارع , فإنسػػػػا ىػػػػػ عمػػػػى إضػػػػسار مبتػػػػجأ م

, فالتقػػػػػجيخ : فيػػػػػي أؼ الجشػػػػػة يرػػػػػيبيا شػػػػػل , أمػػػػػا فػػػػػي التقػػػػػجيخات الدػػػػػابقة فػػػػػبل يحتػػػػػاج إلػػػػػى 
 . (ٔٔٙ)ححؼ أحج جدأؼ الجسمة

)فصػػػػػػل( فييػػػػػػا ثبلثػػػػػػة أكجػػػػػػو : األّكؿ : أّف السحػػػػػػحكؼ خبػػػػػػخ , كقػلػػػػػػو )فصػػػػػػل( مبتػػػػػػجأ ,  ك   
يخ : فصػػػػٌل يرػػػػيبيا كجػػػػاز االبتػػػػجاء بػػػػالشكخة ىيشػػػػا ألّنيػػػػا فػػػػي جػػػػػاب الذػػػػخط كىػػػػػ مػػػػغ كالتقػػػػج

جسمػػػػػػػة السدػػػػػػػػغات لبلبتػػػػػػػجاء بػػػػػػػالشكخة , كالثػػػػػػػاني : أّنػػػػػػػو خبػػػػػػػخ لسبتػػػػػػػجأ مزػػػػػػػسخ , كالتقػػػػػػػجيخ : 
فالػػػػػػحؼ يرػػػػػػيبيا شػػػػػػٌل , كالثالػػػػػػث : أّنػػػػػػو فاعػػػػػػل بفعػػػػػػل مزػػػػػػسخ , كالتقػػػػػػجيخ : فيرػػػػػػيبيا شػػػػػػل 

 .   (ٖٔٙ)مي, كالحشب (ٕٔٙ)كقج رجحو الدسيغ الحمبي
كىػػػػػػ الػػػػػحؼ قػػػػػاؿ عشػػػػػو أبػػػػػػ حي ػػػػػاف بأن ػػػػػُو يحتػػػػػاج إلػػػػػى حػػػػػحؼ الجسمػػػػػة الػاقعػػػػػة جػابػػػػػًا كإبقػػػػػاء   

معسػػػػػؿ لبعزػػػػيا ؛ ألّنػػػػو متػػػػى دخمػػػػت الفػػػػاء عمػػػػى السزػػػػارع فإنسػػػػا ىػػػػػ عمػػػػى إضػػػػسار مبتػػػػجأ 
                                                              . (ٗٔٙ), فمػػػػػحلظ يحتػػػػػاج إلػػػػػى ىػػػػػحا التقػػػػػجيخ ىيشػػػػػا , أؼ : فيػػػػػي , أؼ : الجشػػػػػة يرػػػػػيبيا شػػػػػلٌّ 

عمػػػػػى ىػػػػػحا يكػػػػػػف فػػػػػاعبًل كلػػػػػيذ خبػػػػػخًا لسبتػػػػػجأ محػػػػػحكؼ كىػػػػػػ أقػػػػػخب لمسعشػػػػػى عػػػػػغ السبتػػػػػجأ ك 
كذلػػػػػظ ألّف الجسمػػػػػة الفعميػػػػػة دالػػػػػة عمػػػػػى التجػػػػػجد كالحػػػػػجكث كىػػػػػػ مػػػػػا يبلئػػػػػع صػػػػػػرة ؛ كالخبػػػػػخ 

 مة اإلسسية .الجشة السثسخة الستججدة بدقػط السصخ عمييا كىحا ما ال تؤديو الجس

                                                 
 .  ٕٕ٘/ٔ, كتفديخ البيزاكؼ :  ٖٛٗ/ُٔيشطخ : معاني القخآف كإعخابو :  ((ٚٓٙ
 .  ٖٖٙ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف :  ((ٛٓٙ
 .  ٜٖٚ/ُٔيشطخ : الػسيط :  ((ٜٓٙ
 . ٖٔٔ/ٔ:  التبياف في اعخاب القخآف ُيشطخ :  ((ٓٔٙ
 .  ٕٖٙ/ُٕيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٔٔٙ
 .  ٜٗ٘- ٖٜ٘/ُٕيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٔٙ
 .  ٔٓٗ/ٗ/ُٗيشطخ : المباب :  ((ٖٔٙ
 .  ٕٖٙ/ُٕيشطخ : البحخ السحيط :  ((ٗٔٙ



ألّنيػػػػػا تفيػػػػػج الدػػػػػبب عسػمػػػػػًا ؛ . ك اختيػػػػػخت الفػػػػػاء (٘ٔٙ)كقػػػػػج ارتػػػػػبط جػػػػػػاب الذػػػػػخط بالفػػػػػاء   
  (ٙٔٙ)في الذخط كغيخه

 َمْؼ :  -ٕ
بفػػػػػػتح السػػػػػػيع كسػػػػػػكػف الشػػػػػػػف , كىػػػػػػي اسػػػػػػع شػػػػػػخط جػػػػػػاـز تزػػػػػػسغ معشػػػػػػى )إْف( الذػػػػػػخشية     

 .  (ٚٔٙ)الجازمة , أك نائبة مشابيا أك مقجرة بيا
كقػػػػج اسػػػػتجؿ عمػػػػى إسػػػػسيتيا بػػػػأمػر مشيػػػػا : إّف ليػػػػا محػػػػبًل مػػػػغ اإلعػػػػخاب , كاإلعػػػػخاب مػػػػغ    

دخػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػخؼ الجػػػػػػػػخ عمييػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػ  ز األسػػػػػػػػساء دكف الحػػػػػػػػخكؼ , فزػػػػػػػػبًل عػػػػػػػػغخرػػػػػػػػائ
يأِتػػػػػػػظ تأِتػػػػػػػو , فػػػػػػػػػ)َمْغ(  مخػػػػػػػتز بالػػػػػػػجخػؿ عمػػػػػػػى األسػػػػػػػساء , قػػػػػػػاؿ السبػػػػػػػخد : ))تقػػػػػػػػؿ َمػػػػػػػغْ 

ظ عمػػػػػػى تقػػػػػػجيخ : ؿ : َمػػػػػػْغ ُتعػػػػػػِط ُيكخْمػػػػػػمخفػعػػػػػػة عمػػػػػػى تقػػػػػػجيخ : إف يأتػػػػػػظ زيػػػػػػٌج تأتػػػػػػو , كتقػػػػػػػ 
 .   (ٛٔٙ)بو , فيحا قج أكضح لظ أّنيا اسع(( أْمُخْر  زيجًا تزخب , ككحلظ بسغ َتْسُخْر 

كىػػػػػػي عشػػػػػػج سػػػػػػيبػيو ))لمسدػػػػػػألة عػػػػػػغ األناسػػػػػػي , كيكػػػػػػػف بيػػػػػػا الجػػػػػػداء لؤلناسػػػػػػي كيكػػػػػػػف    
قػػػػػاؿ  . كقػػػػػج اعتػػػػػخض عميػػػػػو الػػػػػجكتػر فاضػػػػػل الدػػػػػامخائي قػػػػػائبًل : ))كلػػػػػػ(ٜٔٙ)بسشدلػػػػػة الػػػػػحؼ((

لمعقػػػػبلء , أك لػػػػحكؼ العمػػػػع لكػػػػاف أجػػػػػد , فإّنيػػػػا تدػػػػتعسل لغيػػػػخ األناسػػػػي مػػػػغ العقػػػػبلء , فقػػػػج 
ــــؼ﴿تدػػػػتعسل لمسبلئكػػػػة , قػػػػاؿ تعػػػػالى :  ــــَتشِكفْ  َوَم ــــؼْ  َيْد ــــوِ  َع ــــَتْكِبْخ  ِعَباَدِت ــــُخُىػْ  َوَيْد  َفَدَيْحُذ

 َلــــــوُ  َيِجـــــجْ  اآْلنَ  َيْدــــــَتِسعِ  َفَســـــؼ﴿. كاسػػػػػتعسميا لمجػػػػػػغ , قػػػػػاؿ تعػػػػػالى : (ٕٓٙ)﴾َجِسيع ـــــا ِإَلْيـــــوِ 
ــــــَياب ا ا ِش ــــــج  كإذا دققشػػػػػػا الشطػػػػػػخ نجػػػػػػج أّف اعتػػػػػػخاض د. فاضػػػػػػل الدػػػػػػامخائي . (ٕٕٙ)(((ٕٔٙ)﴾ّرَص

فػػػػي اسػػػػػتعساؿ )َمػػػػْغ( لغيػػػػػخ األناسػػػػي , ال يتشاسػػػػػق مػػػػع الػػػػػشز القخآنػػػػي الػػػػػحؼ استذػػػػيج بػػػػػو , 
كقػػػػػػج كردت فاآليػػػػػػة التػػػػػػي جػػػػػػاء بيػػػػػػا غيػػػػػػخ مقيػػػػػػجة بالسبلئكػػػػػػة , بػػػػػػل ىػػػػػػي مصمقػػػػػػة الجاللػػػػػػة . 

 السثل القخآني عمى صػر متشػعة ككاآلتي : )َمْغ( في 

                                                 
 .  ٘ٓٔ/ٗ, كمعاني الشحػ :  ٔٔٔ/ُٕيشطخ : السصالع الدعيجة :  ((٘ٔٙ
 .  ٙٓٔ/ُٗيشطخ : معاني الشحػ :  ((ٙٔٙ
 .  ٛٓٔٔكالسقترج في شخح اإليزاح : ,  ٜ٘ٔ/ٕكاألصػؿ :  ,   ٕٚٔ/ٖ, كالسقتزب :  ٓٚ/ُٖيشطخ : الكتاب :  ((ٚٔٙ
 .   ٕٚٔ/ٖالسقتزب :  ((ٛٔٙ
 .  ٕٕٛ/ٗالكتاب :  ((ٜٔٙ
 .  ٕٚٔالشداء : سػرة  ((ٕٓٙ
 .  ٜالجغ : سػرة  ((ٕٔٙ
 .  ٛٛ/ٗمعاني الشحػ :  ((ٕٕٙ



أّول  : أداة الذـــــخط )َمـــــْؼ( + فعـــــل الذـــــخط )فعـــــل مزـــــارع( + جـــــؽاب الذـــــخط )فعـــــل    
 مزارع(: 

 كقج كردت ىحه الرػرة ثبلث مخات مشيا قػلو تعالى :    
ـــاِب ﴿   ـــِل اْلِكَت ـــاِنيِّ َأْى ُكْػ َوَل َأَم ـــاِنيِّ ـــْيَذ ِبَأَم ـــؼْ  َل ـــلْ  َم ـــؽءا   َيْعَس ـــدَ  ُس ـــوِ  ُيْج ـــْؼ  ِب ـــُو ِم ـــْج َل َوَل َيِج

 .   (ٖٕٙ)﴾ُدوِن َللّاِ َوِليًّا َوَل َنِريخ ا
فالجسمػػػػػػة اسػػػػػػتئشافية أك مفدػػػػػػخة كقػػػػػػج كردت األداة )َمػػػػػػْغ( شػػػػػػخشية جازمػػػػػػة فػػػػػػي محػػػػػػل رفػػػػػػع    

, ك)سػػػػػػػػءًا( مفعػػػػػػػػؿ بػػػػػػػو لفعػػػػػػػل  مبتػػػػػػػجأ , كفعػػػػػػػل الذػػػػػػػخط )يعسػػػػػػػل( فعػػػػػػػل مزػػػػػػػارع مجػػػػػػػدـك 
مزػػػػػػػارع مجػػػػػػدـك كعبلمػػػػػػة جدمػػػػػػػو حػػػػػػحؼ حػػػػػػػخؼ الذػػػػػػخط , كجػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط )يجػػػػػػد( فعػػػػػػل 

 . (ٕٗٙ)العمة , كالجار كالسجخكر متعمقاف بػػ)يجد( كفعل الذخط كجػابو خبخ )َمْغ(
كاسػػػػػػػػتبعج الدػػػػػػػػسيغ الحمبػػػػػػػػي كػػػػػػػػػف الجسمػػػػػػػػة حاليػػػػػػػػة ؛ ألّف السزػػػػػػػػارع السشفػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػ)ال( ال     

ة . كنمحػػػػػػع أّف جسمػػػػػػة فعػػػػػػل الذػػػػػػخط كجػابػػػػػػو جسمػػػػػػة شػيمػػػػػػ (ٕ٘ٙ)يقتػػػػػخف بػػػػػػالػاك إذا كقػػػػػػع حػػػػػػاالً 
ندػػػػػبيًا احتاجػػػػػت إلػػػػػى التفرػػػػػيل كاإلششػػػػػاب فقػػػػػج جػػػػػاء فعػػػػػل الذػػػػػخط متعػػػػػجيًا لسفعػػػػػػؿ كاحػػػػػج , 
كجػػػػػاء جػػػػػػاب الذػػػػػخط متعػػػػػجيًا بػاسػػػػػصة حػػػػػخؼ الجػػػػػخ , فزػػػػػبًل عػػػػػغ كػػػػػػف الجسمػػػػػة الذػػػػػخشية 
ذاتيػػػػػا جسمػػػػػػة شػيمػػػػػة مكػنػػػػػػة مػػػػػغ جسمتػػػػػػيغ , كربسػػػػػا ليػػػػػػحا الصػػػػػػؿ الشدػػػػػػبي أثػػػػػخ فػػػػػػي تػجيػػػػػػو 

 معشى اآلية .    
 ليحا قؽلو تعالى : ومسا جاء مساثال     
َوَمـــْؼ ُيـــِخْد َأْن ُيِزـــّمُو َيْجَعـــْل َصـــْجَرُه ِلإْلِْســـاَلِم  َصـــْجَرهُ  َيْذـــَخحْ  َيْيِجَيـــوُ  َأن َللّاُ  ُيـــِخدِ  َفَســـؼ﴿   

ـــــِحيَؼ َل  ـــــى اّل ـــــخِّْجَذ َعَم ـــــُل َللّاُ ال ـــــَحِلَغ َيْجَع ـــــَساِء َك ـــــي الّد ـــــا َيّرـــــّعُج ِف ـــــا َكَأّنَس ا َحَخج  َضـــــيِّق 
 .   (ٕٙٙ)﴾ُيْؤِمُشؽنَ 

اآليػػػػة كشايػػػػة عػػػػغ جعػػػػل الػػػػشفذ قابمػػػػة لمحػػػػق, مييػػػػأة لحمػلػػػػو , فيػػػػي تعسػػػػل بسػػػػا جػػػػاء بػػػػو    
 .   (ٕٚٙ)االسبلـ كتبتعج عغ كل ما يشافيو

                                                 
 .  ٖٕٔالشداء : سػرة  ((ٖٕٙ
 .   ٖٔٔ/ٕإعخاب القخآف الكخيع : , ك  ٜٚ/ُٗيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٗٙ
 .  ٜٚ/ُٗيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕ٘ٙ
 .  ٕ٘ٔاألنعاـ : سػرة  ((ٕٙٙ
 .  .  ٙٔ٘/ُٔيشطخ : تفديخ البيزاكؼ :  ((ٕٚٙ



كالجسمػػػػػة اسػػػػػتئشافية , كقػػػػػج كردت األداة )َمػػػػػْغ( شػػػػػخشية جازمػػػػػة )مبتػػػػػجأ( كالفعػػػػػل السزػػػػػارع   
ييجيػػػػػػػو( مرػػػػػػػجر مػػػػػػػؤكؿ مػػػػػػػغ )أف )يػػػػػػػخد( فعػػػػػػػل الذػػػػػػػخط , كلفػػػػػػػع الجبللػػػػػػػة فاعمػػػػػػػو , ك)كأف 

كالفعػػػػػل( مشرػػػػػػب ألّنػػػػػو مفعػػػػػػؿ بػػػػػو , تقػػػػػجيخه : ىجايتػػػػػو , كجػػػػػاءت جسمػػػػػة جػػػػػػاب الذػػػػػخشية 
فعميػػػػة فعميػػػػا مزػػػػارع )يذػػػػخح( مرػػػػجره مفعػػػػػؿ بػػػػو , كالجػػػػار كالسجػػػػخكر متعمقػػػػاف بػػػػػػ)يذخح( 

 .  (ٕٛٙ)كفعل الذخط كجػابو خبخ )َمْغ(
َمػػػػػػػػػْغ( األّكؿ : الخفػػػػػػػػػع كذىػػػػػػػػػب الدػػػػػػػػػسيغ الحمبػػػػػػػػػي كالحشبمػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػاز كجيػػػػػػػػػيغ فػػػػػػػػػي )  

باالبتػػػػػجاء , كالثػػػػػاني : أف تكػػػػػػف مشرػػػػػػبة بسقػػػػػجر بعػػػػػجىا عمػػػػػى االشػػػػػتغاؿ , كالتقػػػػػجيخ : َمػػػػػْغ 
 .  (ٜٕٙ)يػفقو هللا ُيِخد أف ييجيو , ك)أف ييجيو( مفعػؿ اإلرادة

ّف جسمػػػػػػة الذػػػػػػخط كجػابػػػػػػو كانتػػػػػػا شػػػػػػػيمتيغ فػػػػػػالسفعػؿ فػػػػػػي الجسمػػػػػػة مرػػػػػػجر مػػػػػػؤكؿ مػػػػػػغ إ   
)أف كالفعػػػػػػػػل( كالجػػػػػػػػػاب كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػحيبًل بػػػػػػػػػالسفعػؿ كالجػػػػػػػػار كالسجػػػػػػػػخكر , ككػػػػػػػػل ىػػػػػػػػحا كػػػػػػػػػاف 

 لسبلئسة معشى اليجاية التي يػفق هللا ليا مغ يذاء . 
 ومسا جاء مساثال  ليحا قؽلو تعالى :    
 .   (ٖٓٙ)﴾َوَسَعة   َكِثيخ ا ُمَخاَغس ا اأَلْرضِ  ِفي َيِججْ  َللّاِ  يلِ َسبِ  ِفي ُيَياِجْخ  َوَمؼْ ﴿   
الكػػػػػػبلـ مدػػػػػػػؽ لبيػػػػػػاف حػػػػػػاؿ السيػػػػػػاجخيغ فػػػػػػي سػػػػػػبيل هللا كالػػػػػػػاك اسػػػػػػتئشافية , كقػػػػػػج كردت    

)َمػػػػْغ( شػػػػػخشية جازمػػػػػة مبتػػػػػجأ , كجػػػػاءت جسمػػػػػة الذػػػػػخط فعميػػػػػة فعميػػػػا مزػػػػػارع )ييػػػػػاجخ( فػػػػػي 
الذػػػػخط فعميػػػػة فعميػػػػا مزػػػػارع أيزػػػػًا )يجػػػػج(  سػػػػبيل هللا متعمقػػػػاف بفعػػػػل الذػػػػخط كجسمػػػػة جػػػػػاب

كفعػػػػػل الذػػػػػخط كجػابػػػػػو فػػػػػي محػػػػػل رفػػػػػع خبػػػػػخ )َمػػػػػْغ( كمخاغسػػػػػًا مفعػػػػػػؿ بػػػػػو لجػػػػػػاب الذػػػػػخط , 
. كلػػػػػع يػػػػػخبط فعػػػػػل الذػػػػػخط بجػابػػػػػو بالفػػػػػاء ( ٖٔٙ)ككثيػػػػػخًا صػػػػػفة , كسػػػػػعة عصػػػػػف عمػػػػػى مخاغسػػػػػاً 

لعػػػػػجـ الحاجػػػػػة إلػػػػػى ذلػػػػػظ .  فزػػػػػبًل عػػػػػغ مجػػػػػيء الجػػػػػار كالسجػػػػػخكر متعمقػػػػػيغ بفعػػػػػل الذػػػػػخط 
ا جػابػػػػػو جػػػػػاء شػػػػػػيبًل فيػػػػػو متعمقػػػػػاف كجػػػػػاء متعػػػػػجيًا لسفعػػػػػػؿ بػػػػػو كىػػػػػػ مخاغسػػػػػًا معصػفػػػػػًا ككػػػػػح

اف حػػػػاؿ , كشػػػػػؿ الجسمػػػػة ىيشػػػػا ناسػػػػب مػػػػا جػػػػاء بػػػػو السثػػػػل مػػػػغ تفرػػػػيل لبيػػػػ (ةعميػػػػو )كسػػػػع
 السياجخيغ في سبيل هللا .                               

                                                 
 .  ٓ٘ٗ/ُٕيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٕٛٙ
 .  ٙٔٗ/ٛ, كالمباب :  ٓٗٔ/ُ٘يشطخ : الجر السرػف :  ((ٜٕٙ
 .  ٓٓٔالشداء : سػرة  ((ٖٓٙ
 .  ٜٚ-ٜٙ/ٕالقخآف الكخيع كبيانو : إعخاب  ٗٛٗ/ٔكإعخاب القخآف لمشحاس :  ُيشطخ : ((ٖٔٙ



اب الذـــــخط )فعـــــل ا  : أداة الذـــــخط )َمـــــؼ( + فعـــــل الذـــــخط )فعـــــل مزـــــارع( + جـــــؽ ثانيـــــ 
ر بــ)كأّن( السترمة بــ)ما  :   ما( (ض ُصجِّ

 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , كذلظ في قػلو تعالى :    
ـــالِّلِ  ُيْذـــِخكْ  َوَمـــؼ﴿  ـــا ِب ـــخّ  َفَكَأّنَس ـــؼَ  َخ ـــوُ  الّدـــَساءِ  ِم ـــخُ  َفَتْخَطُف ـــوِ  َتْيـــِؽي  َأوْ  الّطْي يحُ  ِب ـــخِّ ـــي ال  ِف

 .    (ٕٖٙ)﴾َسِحيق   َمَكان  
داة )مػػػػػػػػغ( شػػػػػػػػخشية جازمػػػػػػػػة كجػػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػػة الذػػػػػػػػخط فعميػػػػػػػػة فعميػػػػػػػػا مزػػػػػػػػػارع األكردت    

مكفػفػػػػػة , كخػػػػػّخ فعػػػػػل مػػػػػاض , كفاعمػػػػػو ك )ُيذػػػػػخؾ( , فكأنسػػػػػا : الفػػػػػاء رابصػػػػػة , ككأّنسػػػػػا كافػػػػػة 
 . (ٖٖٙ)مدتتخ , كىػ )جػاب الذخط( , كالجار كالسجخكر متعمقاف بػػ)خّخ(

إّنسػػػػػػػا عػػػػػػػجؿ مػػػػػػػغ ذلػػػػػػػظ ؛ كقػػػػػػػج عػػػػػػػجؿ مػػػػػػػغ الفعػػػػػػػل السزػػػػػػػارع إلػػػػػػػى الفعػػػػػػػل الساضػػػػػػػي , ك    
لترػػػػػػيخ الػاقػػػػػع , كالتقػػػػػجيخ : فيػػػػػي تخصفػػػػػو , فيكػػػػػػف مػػػػػغ عصػػػػػف الجسمػػػػػة عمػػػػػى الجسمػػػػػة , 

. فػػػػػي حػاصػػػػػل ( ٖٗٙ)كقػػػػػج َأثػػػػػخت السخالفػػػػػة استحزػػػػػار الرػػػػػػرة الغخيبػػػػػة التػػػػػي ترػػػػػػر مدعػػػػػاً 
 . (ٖ٘ٙ)الصيخ

كيػػػػػخػ الدمخذػػػػػخؼ اّف ىػػػػػحا التذػػػػػبيو يجػػػػػػز أف يكػػػػػػف مػػػػػغ السخكػػػػػب كالسفػػػػػخؽ , فػػػػػإف كػػػػػاف    
مخكبػػػػًا فكأّنػػػػو قػػػػاؿ : مػػػػغ أشػػػػخؾ بػػػػا فقػػػػج أىمػػػػظ نفدػػػػو إىبلكػػػػًا لػػػػيذ بعػػػػجه نيايػػػػة بػػػػأّف تذػػػػبييًا 

صػػػػػّػر حالػػػػػو برػػػػػػرة حػػػػػاؿ مػػػػػغ خػػػػػّخ مػػػػػغ الدػػػػػساء فاختصفػػػػػو الصيػػػػػخ أك عرػػػػػف بػػػػػو الػػػػػخيح 
حتػػػػى ىػػػػػت بػػػػو فػػػػي بعػػػػس السصػػػػارح البعيػػػػجة , كإف كػػػػاف مفخقػػػػًا فقػػػػج شػػػػبو اإليسػػػػاف فػػػػي عمػػػػػه 

 .    (ٖٙٙ) بالداقط مغ الدساءبالدساء كالحؼ تخؾ اإليساف أك أشخؾ با
كذلػػػػػػظ ألف الحػػػػػػجيث عػػػػػػغ كربسػػػػػػا كػػػػػػاف الجػػػػػػػاب الصػيػػػػػػل لمذػػػػػػخط أكثػػػػػػخ مبلئسػػػػػػة لمسثػػػػػػل ؛   

لبيػػػػاف أثػػػػخ عاقبػػػػة ىػػػػحا السذػػػػخؾ الكبيػػػػخة فجػػػػاء جػػػػػاب الذػػػػخط مػػػػآؿ السذػػػػخؾ بػػػػا تعػػػػالى , ك 
بيػػػػػحه الجسػػػػػل الستتابعػػػػػة كىػػػػػحا التفدػػػػػيخ الػػػػػجقيق لحػػػػػاؿ السذػػػػػخؾ , فزػػػػػبًل عػػػػػغ العػػػػػجكؿ مػػػػػغ 

لسزػػػػارع )فعػػػػل الذػػػػخط( إلػػػػى الفعػػػػػل الساضػػػػي فػػػػي )جػػػػػاب الذػػػػخط( كذلػػػػظ ترػػػػػػيخًا الفعػػػػل ا

                                                 
 .  ٖٔالحج : سػرة  ((ٕٖٙ
 .  ٖٓٔ/ُ٘يشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٖٙ
مدعًا : السيع كالداؼ كالعيغ أصل صحيح يجؿ عمى قصع كتقّصع , كالقصعة مغ المحع ُمدعة كقج تكدخ السيع , كالُسدعة  ((ٖٗٙ

 .  ٖٛٔ/٘لجخعة في اإلناء مغ الساء كفبلف يتسّدع مغ الغبط أؼ : يكاد يتقصع , معجع مقاييذ المغة : : ا
 .  ٖٔٔ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖ٘ٙ
 . ٕٜٔ/ُٗيشطخ : الكذاؼ :  ((ٖٙٙ



جػػػػػػاء الجػػػػػػػاُب ماضػػػػػػيًا ككأّنػػػػػػو حرػػػػػػل كانتيػػػػػػى فػػػػػػي الساضػػػػػػي , ك  لػقػػػػػػع األمػػػػػػخ كتأكيػػػػػػجًا لػػػػػػو
 ليتبلءـ كالرػرة السخسػمة أك الفكخة التي يقتزييا السثل .

ــــ    ــــاقص( + جــــؽ ثالث ــــاض ن ــــل م ــــل الذــــخط )فع ــــْؼ( + فع اب الذــــخط ا  : أداة الذــــخط )َم
 :   )فعل مزارع مترل بالم األمخ(

 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , كذلظ في قػلو تعالى :     
ـــلْ  ﴿   ـــانَ  َمـــؼ ُق ـــي َك ـــُجدْ  الّزـــاَلَلةِ  ِف ـــوُ  َفْمَيْس ؼُ  َل ـــّخْحسََٰ ا  ال ـــجًّ ـــا َم ـــا ُيؽَعـــُجوَن ِإّم ـــى ِإَذا َرَأْوا َم َحّت

ااْلَعَحاَب َوِإّما الّداَعَة   .  (ٖٚٙ)﴾َفَدَيْعَمُسؽَن َمْؼ ُىَؽ َشخٌّ َمَكان ا َوَأْضَعُف ُجْشج 
جازمػػػػػة , كجػػػػػاءت جسمػػػػػة ( شػػػػػخشية فػػػػػي الػػػػػشز القخآنػػػػػي السػػػػػحكػر آنفػػػػػًا كردت األداة )َمػػػػػغْ   

سػػػػسية مشدػػػػػخة بفعػػػػل مػػػػاٍض نػػػػاقز )كػػػػاف( كاسػػػػسيا ضػػػػسيخ مدػػػػتتخ يعػػػػػد الذػػػػخط: جسمػػػػة ا
رابصػػػػػػة لجػػػػػػػاب الذػػػػػػخط كجسمػػػػػػة جػػػػػػػاب ( كفػػػػػػي الزػػػػػػبللة خبػػػػػػخ كػػػػػػاف , كالفػػػػػػاء عمػػػػػػى )َمػػػػػػغْ 

الذػػػػػػخط جسمػػػػػػة فعميػػػػػػة )فميسػػػػػػجد لػػػػػػو الػػػػػػخحسغ مػػػػػػجا( كالػػػػػػخحسغ فاعػػػػػػل لجػػػػػػػاب الذػػػػػػخط , كمػػػػػػجًا 
 .   (ٖٛٙ)مفعػؿ مصمق

كقػػػػػج جػػػػػّػز الدػػػػػسيغ الحمبػػػػػي فػػػػػي )َمػػػػػْغ( كجيػػػػػيغ : األّكؿ : َمػػػػػْغ شػػػػػخشية كىػػػػػػ مػػػػػا رجحػػػػػو    
سػصػػػػػػػؿ مػػػػػػغ , كالثػػػػػػاني: مػصػػػػػػػلة , كدخمػػػػػػت الفػػػػػػاء الخابصػػػػػػة فػػػػػػي الخبػػػػػػخ لسػػػػػػا تزػػػػػػسشو ال

 . (ٜٖٙ)معشى الذخط
, كالتقػػػػػػػػػجيخ : (ٓٗٙ)كقيػػػػػػػػػل معشػػػػػػػػػى اآليػػػػػػػػػة يحتسػػػػػػػػػل كجيػػػػػػػػػيغ , األّكؿ : الػػػػػػػػػجعاء كاالبتيػػػػػػػػػاؿ   

األضػػػػل مشػػػػا كمػػػػشكع مػػػػّج هللا لػػػػو حتػػػػى يػػػػؤكؿ ذلػػػػظ إلػػػػى عحابػػػػو , كالثػػػػاني : الخبػػػػخ , كتقػػػػجيخه 
: مػػػػغ كػػػػاف ضػػػػااًل مػػػػغ األمػػػػع فعػػػػادة هللا فيػػػػو أف يسػػػػّج لػػػػو كال يعاجمػػػػو حتػػػػى يفزػػػػي ذلػػػػظ إلػػػػى 

 .  (ٔٗٙ)عحابو في اآلخخة
كقػلػػػػػػػػو : )فميسػػػػػػػػجد لػػػػػػػػو الػػػػػػػػخحسغ مػػػػػػػػّجا( لفػػػػػػػػع األمػػػػػػػػخ , كمعشػػػػػػػػاه الخبػػػػػػػػخ , أؼ : مػػػػػػػػّجه       

نمحػػػػع مجػػػػيء .(ٖٗٙ), كقػػػػج دخمػػػػت الػػػػبلـ عمػػػػى الخبػػػػخ ليكػػػػػف أككػػػػج كأقػػػػػػ  (ٕٗٙ)الػػػػخحسغ مػػػػّجا
                                                 

 .  ٘ٚمخيع : سػرة  ((ٖٚٙ
 .  ٖٛٙ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٖٛٙ
 .  ٕٚٔ/ٖٔ, كالمباب :  ٕٖٙ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((ٜٖٙ
 .  ٛٗ/ُٗيشطخ : الكذاؼ :  ((ٓٗٙ
, كالجػاىخ الحداف :  ٕٖٙ/ٚ, كالجر السرػف :  ٜٜٔ/ٙ, كالبحخ السحيط :  ٕٙ/ُٙيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٔٗٙ

ٗ/ٖٗ . 
 .  ٖٜٔ/ُٖيشطخ : الػسيط :  ((ٕٗٙ



فعػػػػػل الذػػػػػخط )ماضػػػػػيًا ناقرػػػػػًا( , كجػػػػػاء جػػػػػػاب الذػػػػػخط جسمػػػػػة فعميػػػػػة فعميػػػػػا مزػػػػػارع مؤكػػػػػج  
ء ليبػػػػيغ حػػػػاؿ الػػػػحؼ كػػػػاف فػػػػي الزػػػػبللة فػػػػي كػػػػػف هللا تعػػػػالى اليعاجمػػػػو فػػػػي كىػػػػحا التػكيػػػػج جػػػػا

 العحاب بل يسج لو مجًا يفزي الى عحابو في اآلخخة .
     

ا  : أداة الذـــخط )َمـــؼ( + فعـــل الذـــخط )فعـــل مـــاض( + جـــؽاب اشـــخط )جسمـــة إســـسية رابعـــ
 تقجم خبخىا واقتخن بالفاء( : 

 كقج كردت ىحه الرػرة مختيغ في قػلو تعالى :     
ـــِحيؼَ  ﴿    ـــْأُكُمؽنَ  اّل ـــا َي ـــِحي َيُقـــؽمُ  َكَســـا ِإلّ  َيُقؽُمـــؽنَ  َل  الخَِّب ـــّذِ  ِمـــؼَ  الّذـــْيَطانُ  َيَتَخّبُطـــوُ  اّل  اْلَس

ــــغَ  ِل ــــَأّنُيػْ  ذََٰ ــــاُلؽا ِب ــــا َق ــــعُ  ِإّنَس ــــلُ  اْلَبْي ــــا ِمْث ــــعَ  َللّاُ  َوَأَحــــلّ  الخَِّب ــــا َوَحــــّخمَ  اْلَبْي  َجــــاَءهُ  َفَســــؼ ۖ   الخَِّب
ــؼ َمْؽِعَعــةٌ   الّشــارِ  َأْصــَحابُ  َفُأْوَلِئــغَ  َعــادَ  َللّاِ َوَمــؼْ  ِإَلــى َوَأْمــُخهُ  َســَمفَ  َمــا َفَمــوُ  َفــانَتَيىَٰ  ّربِّــوِ  مِّ

   (ٗٗٙ).﴾َخاِلُجونَ  ِفيَيا ُىػْ 
يحاسػػػػب عمػػػػى مػػػػا مزػػػػى مػػػػغ بمغػػػػو كعػػػػع مػػػػغ هللا تعػػػػالى , فػػػػاتبع الػػػػػعع كامتشػػػػع , فػػػػبل    

, كقػػػػاؿ ابػػػػغ كثيػػػػخ : مػػػػغ بمغػػػػو نيػػػػي  (٘ٗٙ)كال يؤاخػػػػح عميػػػػو ؛ ألنػػػػو اخػػػػح قبػػػػل نػػػػدكؿ التحػػػػخيع
هللا تعػػػػالى عػػػػغ الخبػػػػا , فػػػػػانتيى حػػػػاؿ كصػػػػػؿ الذػػػػػخع إليػػػػو فمػػػػو مػػػػػا سػػػػمف مػػػػغ السعاممػػػػػة كال 

 (ٙٗٙ)يؤاخح عمييا
ءه ككردت األداة )َمػػػػػػػْغ( شػػػػػػػخشية جازمػػػػػػػة فػػػػػػػي جسمتػػػػػػػيغ متتػػػػػػػابعتيغ : األكلػػػػػػػى : )فسػػػػػػػغ جػػػػػػػا  

مػعطػػػػػػة مػػػػػػغ ربػػػػػػو( , كالثانيػػػػػػة : ) كمػػػػػػغ عػػػػػػاد فُأكلئػػػػػػظ أصػػػػػػحاب الشػػػػػػار( كىسػػػػػػا فػػػػػػي البشػػػػػػاء 
نفدػػػػػو , كجػػػػػاءت جسمػػػػػة الذػػػػػخط جسمػػػػػة فعميػػػػػة فعميػػػػػا ماض)جػػػػػاءه( , ك)عػػػػػاد( كالفػػػػػاء رابصػػػػػة 

كالجػػػػػار كالسجػػػػػخكر  ( جػػػػػػاب الذػػػػػخط فػػػػػي الجسمػػػػػة األكلػػػػػىفمػػػػػو ماسػػػػػمف, ك)لجػػػػػػاب الذػػػػػخط 
ػؿ )مػػػػػػا( مبتػػػػػػجأ مػػػػػػؤخخ , كجسمػػػػػػة سػػػػػػمف متعمقػػػػػػاف بسحػػػػػػحكؼ خبػػػػػػخ مقػػػػػػجـ , كاالسػػػػػػع مػصػػػػػػ

مبتػػػػػػػجأ كىػػػػػػػػ جػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط فييػػػػػػػا اسػػػػػػػع اإلشػػػػػػػارة )أكلئػػػػػػػظ( : , كالثانيػػػػػػػة صػػػػػػػمة السػصػػػػػػػػؿ 
كأصػػػػػػحاب الشػػػػػػػار خبػػػػػػػخه , )جػػػػػػػاءه( فعػػػػػػػل كمفعػلػػػػػػو كمػعطػػػػػػػة الفاعػػػػػػػل , كمػػػػػػػغ ربػػػػػػػو الجػػػػػػػار 

                                                                                                                                                         
 .  ٕٙ/ُٙيشطخ : السحخر الػجيد :  ((ٖٗٙ
 .  ٕ٘ٚالبقخة : سػرة  ((ٗٗٙ
 .  ٖٛٙ/ٖ, كالجر السشثػر :  ٙٓ٘/ُٔيشطخ : الكذاؼ :  ((٘ٗٙ
 .  ٘ٛٗ/ٕتفديخ ابغ كثيخ :  ((ٙٗٙ



 كالسجػػػػػػػخكر متعمقػػػػػػػاف بسحػػػػػػػحكؼ صػػػػػػػفة لػػػػػػػػػ)مػعطة( كجسمػػػػػػػة فػػػػػػػانتيى معصػفػػػػػػػة عمػػػػػػػى جػػػػػػػاءه
 .  (ٚٗٙ) كفاعمو

, كقػػػػػػػخأ الحدػػػػػػػغ : ( ٛٗٙ)التأنيػػػػػػػث فػػػػػػػي )مػعطػػػػػػػة( غيػػػػػػػخ حقيقػػػػػػػي أؼ : فسػػػػػػػغ جػػػػػػػاءه كعػػػػػػػعك   
 . (ٜٗٙ)فسغ جاءتو بإثبات العبلمة

كاحتسػػػػػػل الدػػػػػػسيغ الحمبػػػػػػي فػػػػػػي قػلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )فَسػػػػػػغ( كجيػػػػػػيغ : األّكؿ : شػػػػػػخشية كىػػػػػػػ    
مػػػػػا رجحػػػػػو , كالثػػػػػاني : مػصػػػػػػلة , كعمػػػػػى كػػػػػبل التقػػػػػجيخيغ فػػػػػي محػػػػػل رفػػػػػع مبتػػػػػجأ , كالفػػػػػاء 

ت )مػػػػػغ( شػػػػػخشية كإف كانػػػػػت مػصػػػػػػلة , فيػػػػػي جػػػػػائدة , كسػػػػػبب زيادتيػػػػػا مػػػػػا كاجبػػػػػة إذا كانػػػػػ
تقػػػػػجـ مػػػػػغ شػػػػػبو السػصػػػػػػؿ السػػػػػع الذػػػػػخط كيجػػػػػػز حػػػػػاؿ كػنيػػػػػا شػػػػػخشية كجػػػػػو آخػػػػػخ كىػػػػػػ أف 
تكػػػػػف مشرػػػػػبة بفعػػػػل مزػػػػسخ يفدػػػػخه مػػػػا بعػػػػجه كتكػػػػػف السدػػػػألة مػػػػغ بػػػػاب االشػػػػتغاؿ كيقػػػػجر 

تػػػػػو السػعطػػػػػة جاءتػػػػػو الفعػػػػػل بعػػػػػجىا ألّف لػػػػػو صػػػػػجارة الكػػػػػبلـ , كالتقػػػػػجيخ : فػػػػػأؼ شػػػػػخز جاء
, كال يجػػػػػػػز ذلػػػػػػظ فييػػػػػػا إذا كانػػػػػػت مػصػػػػػػػلة ؛ ألّف الرػػػػػػمة ال تفدػػػػػػخ عػػػػػػامبًل , إذ ال يرػػػػػػح 
تدػػػػػػمصيا عمػػػػػػى مػػػػػػا قبميػػػػػػا , كشػػػػػػخط التفدػػػػػػيخ صػػػػػػحة التدػػػػػػمط كسػػػػػػقصت التػػػػػػاء مػػػػػػغ الفعػػػػػػل 

 .  (ٓ٘ٙ)لذيئيغ : الػصل بيغ الفعل كفاعمو بالسفعػؿ , ككػف التأنيث مجازياً 
بإجػػػػػػازة مػػػػػػا سػػػػػػمف مػػػػػػغ معاممػػػػػػة فقػػػػػػط كعػػػػػػجـ تجػػػػػػجد  اً ترػػػػػػكىشػػػػػا أيزػػػػػػًا لسػػػػػػا كػػػػػػاف ىػػػػػػحا مخ  

الجػػػػػػاز بعػػػػػج نػػػػػدكؿ التحػػػػػخيع اسػػػػػتعسل معػػػػػو الجسمػػػػػة اإلسػػػػػسية الجالػػػػػة عمػػػػػى الثبػػػػػػت ؛ كذلػػػػػظ 
عاقبتػػػػػػو  مػػػػػػغ عػػػػػاد إلػػػػػػى الخبػػػػػا بعػػػػػػج التحػػػػػخيعك القترػػػػػار ىػػػػػحه اإلجػػػػػػازة عمػػػػػى أمػػػػػػٍخ محػػػػػجكد . 

 الخمػد في الشار.
    

 أيشسا :  -3
 .  ( ٔ٘ٙ)ه إبيامًا كغسػضاً كدخػؿ )ما( عميو زاد كأصمو )أيغ(ضخؼ مكاف مبيع ,     

 كجاءت )أيشسا( في السثل القخآني عمى ىحه الرػرة :   
                                                 

 .  ٜٖٙ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٚٗٙ
,  ٙٔٔ/ٔ: التبياف في إعخاب القخآف , ٜٛ/ٕ, كالسحخر الػجيد :  ٖٔٗ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف , الشحاس :  (ٛٗٙ)

 .  ٘ٛٔ, كاإلكديخ في عمع التفديخ :  ٜٖٚ/ٗكالجامع ألحكاـ القخآف : 
,   ٕٗالسخترخ في شػاذ القخاءات مغ كتاب البجيع , ابغ خالػيو : ك  , ٖٔٗ/ٔالقخآف لمشحاس : إعخاب ُيشطخ :  ((ٜٗٙ

 .  ٗ٘/ٗ, كالمباب :  ٜٖٗ/ٕ, كالبحخ السحيط :  ٜٛ/ٕكالسحخر الػجيد : 
 .  ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٗ, كالمباب :  ٖٗٙ- ٖٖٙ/ٕالجر السرػف :  ُيشطخ : ((ٓ٘ٙ
 .  ٕٛ/ُٗيشطخ : معاني الشحػ :  ((ٔ٘ٙ



أداة الذــــخط )أيشســــا( + فعــــل الذــــخط )فعــــل مزــــارع( + جــــؽاب الذــــخط )فعــــل مزــــارع  
 مدبؽق بال الشافية(: 

 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , كذلظ في قػلو تعالى :   
 َللّاُ َمـــَثال  َرُجَمـــْيِؼ َأَحـــُجُىَسا َأْبَكـــػ َل َيْقـــِجُر َعَمـــى َشـــْيء  َوُىـــَؽ َكـــلٌّ َعَمـــى َمـــْؽَلهُ َوَضـــَخَب ﴿  

يــــوُّ  َأْيَشَســــا ــــْأتِ  َل  ُيَؽجِّ ــــخ   َي ــــلْ  ِبَخْي ــــؼْ  ُىــــؽَ  َيْدــــَتِؽي  َى ــــْأُمخُ  َوَم ــــْجلِ  َي ــــؽَ  ِباْلَع ــــىَٰ  َوُى  ِصــــَخاط   َعَم
 .   (ٕ٘ٙ)﴾ُمْدَتِقيػ  

فػػػػػػػي محػػػػػػػل نرػػػػػػػب عمػػػػػػػى الطخفيػػػػػػػة السكانيػػػػػػػة كىػػػػػػػػ  اً كردت )أيشسػػػػػػػا( اسػػػػػػػع شػػػػػػػخط جازمػػػػػػػ   
متعمػػػػػق بفعػػػػػل الذػػػػػخط , كقيػػػػػل بجػػػػػػاب الذػػػػػخط , كجػػػػػاءت جسمػػػػػة فعػػػػػل الذػػػػػخط جسمػػػػػة فعميػػػػػة 
فعميػػػػػػػا مزػػػػػػػارع )يػجيػػػػػػػو( , كجػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػة جػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط أيزػػػػػػػًا جسمػػػػػػػة فعميػػػػػػػة فعميػػػػػػػا 

 .   (ٖ٘ٙ)خطمزارع )يأت( كالجار كالسجخكر )بخيخ( متعمقاف بجػاب الذ
ػػػػػْو( بيػػػػػاء سػػػػػاكشة لمجػػػػػـد    , كفػػػػػي فاعمػػػػػو  (ٗ٘ٙ)كقػػػػػخأ ابػػػػػغ مدػػػػػعػد كابػػػػػغ كثػػػػػاب كعمقسػػػػػة )ُيػجِّ

كجيػػػػػاف : أحػػػػػجىسا : أّنػػػػػو ضػػػػػسيخ البػػػػػارغ عػػػػػّد كجػػػػػل , كمفعػلػػػػػو محػػػػػحكؼ , كالثػػػػػاني : إّنػػػػػو 
ضػػػػػسيخ األبكػػػػػع , كيكػػػػػػف )يػجيػػػػػو( الزمػػػػػًا بسعشػػػػػى تػجػػػػػو , يقػػػػػاؿ : كّجػػػػػو كتػجػػػػػو , كحػػػػػحفت 

 .(٘٘ٙ)الياء )مغ يأت( تخفيفاً 
جػػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػػة فعػػػػػػػػل الذػػػػػػػػخط كجػابػػػػػػػػو شػيمػػػػػػػػة فقػػػػػػػػجت ذيمػػػػػػػػت جسمػػػػػػػػة الذػػػػػػػػخط بػػػػػػػػالسفعػؿ   
 لجػاب بالستعمقات ككل ىحا كاف لسبلئسة معشى اآلية .كا
    

 :   أدواخ الشزط غري اجلاسهح حاًيًا :    
 ومؼ ىحه األدوات ما يأتي :        

 إذا : -1

                                                 
 .  ٙٚالشحل : سػرة  ((ٕ٘ٙ
 ,ٕ٘ٔ/ٕٔ, كالمباب :  ٜٕٙ/ٚ, كالجر السرػف :  ٗٓ٘/٘, كالبحخ السحيط :  ٔٔ/ُٕيشطخ : السحتدب :  ((ٖ٘ٙ

 . ٕٛٚ/ٗكإعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  
 .  ٕ٘ٔ/ٕٔ, كالمباب :  ٕٓٚ/ٚ, كالجر السرػف :  ٗٓ٘/٘, كالبحخ السحيط :  ٔٔ/ُٕيشطخ : السحتدب :  ((ٗ٘ٙ
 .  ٕ٘ٔ/ٕٔ, كالمباب :  ٕٓٚ-ٜٕٙ/ُٚيشطخ : الجر السرػف :  ((٘٘ٙ



فيػػػػػػػي مػػػػػػػغ جيػػػػػػػة السعشػػػػػػػى دالػػػػػػػة عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتقباؿ كسػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ سػػػػػػػيبػيو : ))كأّمػػػػػػػا إذا فمسػػػػػػػا   
 .  (ٙ٘ٙ)يدتقبل مغ الجىخ كفييا مجازاة كىي ضخؼ((

كمػػػػػػػػغ جيػػػػػػػػة العسػػػػػػػػل الشحػػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػي أداة شػػػػػػػػخط غيػػػػػػػػخ جازمػػػػػػػػة ؛ إذ يقػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػيبػيو :     
عػػػػػغ إذا مػػػػػا مػػػػػشعيع أف يجػػػػػازكا بيػػػػػا ؟ فقػػػػػاؿ : الفعػػػػػل فػػػػػي إذا بسشدلتػػػػػو  -الخميػػػػػل–))كسػػػػػألتو 

فػػػػػإذا فيسػػػػػا يدػػػػػتقبل بسشدلػػػػػة إذ فيسػػػػػا مزػػػػػى , كيبػػػػػّيغ , فػػػػػي إذ , إذا قمػػػػػت : أتػػػػػحكخ إذ تقػػػػػػؿ 
دػػػػػخ كػػػػػاف أال تػػػػػخػ أّنػػػػػظ لػػػػػػ قمػػػػػت : آتيػػػػػظ إذا أحسػػػػػّخ البُ  ىػػػػػحا أّف إذا تجػػػػػيء كقتػػػػػًا معمػمػػػػػًا ؛

إْف أبػػػػػجًا مبيسػػػػػة ككػػػػػحلظ حػػػػػخكؼ تيػػػػػظ إف أحسػػػػػّخ الُبدػػػػػخ كػػػػػاف قبيحػػػػػًا فػػػػػحدػػػػػشًا كلػػػػػػ قمػػػػػت : آ
الجػػػػػداء , كإذا تػصػػػػػل بالفعػػػػػل , فالفعػػػػػل فػػػػػي إذا بسشدلتػػػػػو فػػػػػي حػػػػػيغ , كأّنػػػػػظ قمػػػػػت : الحػػػػػيُغ 

 .  (ٚ٘ٙ)الحؼ تأتيشي فيو آتيظ فيو((
ة كيكثػػػػػػخ اسػػػػػػتعساليا فػػػػػػي سػػػػػػياؽ السقصػػػػػػػع بػقػعػػػػػػو أك الكثيػػػػػػخ فيػػػػػػي ضخفيػػػػػػة غيػػػػػػخ جازمػػػػػػ  

 .  (ٛ٘ٙ)كقػعو
كيكػػػػػاد يجسػػػػػع الشحػيػػػػػػف قبػػػػػل ابػػػػػغ مالػػػػػظ عمػػػػػى أّف )إذا( ضػػػػػخؼ لمسدػػػػػتقبل , كال يدػػػػػتعسل   

لسػػػػا مزػػػػى كيبػػػػجك أّف ابػػػػػغ مالػػػػظ أّكؿ مػػػػغ نبػػػػو عمػػػػػى أّف )إذا( تػػػػأتي لمساضػػػػي مدػػػػتجاًل بسػػػػػا 
 . ( ٜ٘ٙ)جاء في آيات الحكخ الحكيع

ىذػػػػػػاـ : ))كالثػػػػػػاني مػػػػػػغ كجيػػػػػػي )إذا( أف تكػػػػػػػف لغيػػػػػػخ مفاجػػػػػػأة فالغالػػػػػػب أف  قػػػػػػاؿ ابػػػػػػغك    
تكػػػػػػف ضخفػػػػػًا لمسدػػػػػتقبل مزػػػػػسشة معشػػػػػى الذػػػػػخط , كتخػػػػػتز بالػػػػػجخػؿ عمػػػػػى الجسمػػػػػة الفعميػػػػػة 

.  (ٓٙٙ)عكػػػػػػػذ الفجائيػػػػػػػة ... كيكػػػػػػػػف الفعػػػػػػػل بعػػػػػػػجىا ماضػػػػػػػيًا كثيػػػػػػػخًا كمزػػػػػػػارعًا دكف ذلػػػػػػػظ((
غالبػػػػػػػػًا . قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػغ مالػػػػػػػػظ كقػػػػػػػػاؿ الدػػػػػػػػيػشي : ))إذا لمسدػػػػػػػػتقبل متزػػػػػػػػسشة معشػػػػػػػػى الذػػػػػػػػخط 

د. فاضػػػػػػػػػػل . كتػػػػػػػػػػابع الدػػػػػػػػػػيػشي مػػػػػػػػػػغ السحػػػػػػػػػػجثيغ  (ٔٙٙ)لمساضػػػػػػػػػػي كأنكػػػػػػػػػػخه أبػػػػػػػػػػػ حيػػػػػػػػػػاف((
 . (ٕٙٙ)الدامخائي

                                                 
 .  ٕٖٕ/ٗالكتاب :  ((ٙ٘ٙ
 .  ٓٙ/ٖالكتاب :  ((ٚ٘ٙ
 .  ُٖٙٔيشطخ : إعخاب القخآف , زىيخ غازؼ زاىج :  ((ٛ٘ٙ
 .  ٕٙٔبشاء الجسمة في الرحيفة الكاضسية :  ُيشطخ : ((ٜ٘ٙ
 .  ٕٚ-ٔٚ/ٕمغشي المبيب :  ((ٓٙٙ
 .  ٖٔٔ/ُٕيشطخ : ىسع اليػامع :  ((ٔٙٙ
 . ٕٙٓ/ُٕيشطخ : معاني الشحػ :  ((ٕٙٙ



فػػػػػػػػ)إذا( تػػػػػػخد فػػػػػػي األعػػػػػػع األغمػػػػػػب دالػػػػػػة عمػػػػػػى االسػػػػػػتقباؿ كلكػػػػػػغ ال يسكػػػػػػغ قرػػػػػػخ داللتيػػػػػػا   
عمػػػػػى ىػػػػػحا السعشػػػػػى دكف غيػػػػػخه , إذ تػػػػػأتي دالػػػػػة عمػػػػػى الساضػػػػػي بحدػػػػػب االسػػػػػتعساؿ القخآنػػػػػي  

 ي أقل مشو . كلكغ ف
 كجاءت إذا في السثل القخآني في مػضع كاحج عمى الرػرة اآلتية :   
إذا + جسمــــة الذــــخط )جسمــــة فعميــــة فعميــــا مــــاض مبشــــي لمسجيــــؽل  + جسمــــة جــــؽاب - 

 :   )جسمة فعمية فعميا ماض ناقص( الذخط
 كذلظ في قػلو تعالى :  

خَ  َوِإَذا﴿    ؼِ  َضَخبَ  ِبَسا َأَحُجُىػ ُبذِّ ا َوْجُيوُ  َظلّ  َمَثال   ِلمّخْحسََٰ  .   (ٖٙٙ)﴾َكِعيػٌ  َوُىؽَ  ُمْدَؽدًّ
الجسمػػػػػػة ىيشػػػػػػا اسػػػػػػتئشافية , كقػػػػػػج كردت )إذا( شػػػػػػخشية غيػػػػػػخ جازمػػػػػػة كجػػػػػػاءت جسمػػػػػػة فعػػػػػػل   

الذػػػػػخط جسمػػػػػة فعميػػػػػة فعميػػػػػا مػػػػػاض مبشػػػػػي لمسجيػػػػػػؿ : )ُبّذػػػػػخ أحػػػػػجىع بسػػػػػا ضػػػػػخب لمػػػػػخحسغ 
ثبل( صػػػػػػػمة , كقػػػػػػػج تزػػػػػػػسغ مػػػػػػػثبل( كأحػػػػػػػجىع نائػػػػػػػب فاعػػػػػػػل , كجسمػػػػػػػة )ضػػػػػػػخب لمػػػػػػػخحسغ مػػػػػػػ

)ضػػػػػػخب( معشػػػػػػى )جعػػػػػػل( , كمػػػػػػثبًل مفعػليػػػػػػا األّكؿ , كالجػػػػػػار كالسجػػػػػػخكر )لمػػػػػػخحسغ( متعمػػػػػػق 
بسحػػػػحكؼ فػػػػي مػضػػػػع السفعػػػػػؿ الثػػػػاني , كجسمػػػػة جػػػػػاب الذػػػػخط جسمػػػػة فعميػػػػة فعميػػػػا مػػػػاض 
نػػػػػػاقز )ضػػػػػػّل كجيػػػػػػو مدػػػػػػّػدًا كىػػػػػػػ كطػػػػػػيع( فطػػػػػػّل فعػػػػػػل مػػػػػػاض نػػػػػػاقز , كجيػػػػػػو اسػػػػػػسيا , 

محػػػػل ليػػػػا مػػػػغ اإلعػػػػخاب ؛ ألّنيػػػػا جػػػػػاب شػػػػخط غيػػػػخ جػػػػاـز ,  كمدػػػػػدًا خبخىػػػػا , كالجسمػػػػة ال
كذلػػػػػػظ ألّف السحكػػػػػػػـػ لػصػػػػػػفو بػػػػػػػالجـد الفعػػػػػػػل ال  . (ٗٙٙ)كلػػػػػػع يقتػػػػػػػخف جػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط بالفػػػػػػػاء

: إْف  و عػػػػغ قػلػػػػػونجػػػػج ذلػػػػظ فػػػػي الكتػػػػػاب فػػػػي قػػػػػؿ سيبػيو:))كسػػػػألتُ ك ,  (٘ٙٙ)الجسمػػػػة بأسػػػػخىا
مػػػػػػغ ِقبػػػػػػَل أّف أنػػػػػػا كػػػػػػخيٌع  , فقػػػػػػاؿ: ال يكػػػػػػػف ىػػػػػػحا إاّل أف يزػػػػػػصخ  شػػػػػػاعٌخ, تػػػػػػْأتشي أنػػػػػػا كػػػػػػخيعٌ 

يكػػػػػػػػُف كبلمػػػػػػػًا مبتػػػػػػػجًأ, كالفػػػػػػػاُء كإَذا ال يكػنػػػػػػػاف إاّل معم قتػػػػػػػيغ بسػػػػػػػا قبميسػػػػػػػا, فكخىػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػف 
 .  (ٙٙٙ)ىحا جػابًا حيث لع ُيذِبو الفاء((

 عّجة :  اً كيسكغ أف نخصج في بشاء ىحا السثل القخآني أمػر   
كىػػػػػػػػ كطػػػػػػػيع( , كىػػػػػػػحا التقابػػػػػػػل  التقابػػػػػػػل الػػػػػػػجاللي بػػػػػػػيغ )ُبّذػػػػػػػخ( ك)ضػػػػػػػّل كجيػػػػػػػو مدػػػػػػػّػداً  – ٔ

 حرل بيغ فعل الذخط كجػابو كما تخكو مغ أثخ كاضح عمى السعشى . 
                                                 

 .  ٚٔالدخخؼ : سػرة  ((ٖٙٙ
 .  ٖٚ/ُٚيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٗٙٙ
 . ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/٘( ُيشطخ: مغشي المبيب: (٘ٙٙ
 . ٗٙ/ٖالكتاب:  ((ٙٙٙ



خب لمػػػػػخحسغ مػػػػػثبًل( )األنثػػػػػى( صػػػػػخاحة بػػػػػل قػػػػػاؿ : )بسػػػػػا َضػػػػػ ذكػػػػػخ اإلعػػػػػخاض ىشػػػػػا عػػػػػغ – ٕ
كىػػػػػػ مػػػػػغ أبمػػػػػغ مػػػػػا ُيشكػػػػػخ عمػػػػػى ىػػػػػؤالء , فقػػػػػج ندػػػػػبػا اإلنػػػػػاث إلػػػػػى هللا سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى كىػػػػػع 

, فػػػػػإذا كػػػػاف ليػػػػع مثػػػػػل مػػػػا ندػػػػػبػا  (ٚٙٙ)﴾اأْلُْنَثــــى َتْدـــــِسَيةَ  اْلَساَلِئَكـــــةَ  َلُيَدــــسُّؽنَ ﴿)السبلئكػػػػة( 
 لو سبحانو اسػّدت كجػىيع َحدنًا كىحا مغ أنكخ ما يفعمػف كأعطع ما يرشعػف . 

كردت الرػػػػمة فزػػػػبًل عػػػػغ الجػػػػار كالسجػػػػخكر فػػػػي سػػػػياؽ جسمػػػػة فعػػػػل الذػػػػخط كىػػػػحا فيػػػػو  – ٖ
 السثل . شػؿ يشاسب السقاـ الحؼ ذكخ فيو 

لػػػػػع يكتػػػػػف جػػػػػػاب الذػػػػػخط بجسمػػػػػة كاحػػػػػجة )ضػػػػػّل كجيػػػػػو مدػػػػػّػدًا( مػػػػػع مبلئسػػػػػة مػػػػػا تػػػػػؤكؿ  – ٗ
إليػػػػػو مػػػػػغ معشػػػػػى , بػػػػػل أردفػػػػػو بػػػػػػػ)كىػ كطػػػػػيع( كىػػػػػػ مبالغػػػػػة فػػػػػي كصػػػػػف مػػػػػا ىػػػػػع عميػػػػػو مػػػػػغ 

 الحاؿ .   
 

 لؽ : -2
كىػػػػػػػػي نػعػػػػػػػػاف : شػػػػػػػػػخشية امتشاعيػػػػػػػػة , كشػػػػػػػػخشية غيػػػػػػػػػخ امتشاعيػػػػػػػػة , ككبلىسػػػػػػػػا حػػػػػػػػػخؼ ,   

كاسػػػػػػتعسالو قياسػػػػػػي , فػػػػػػػػ)لػ( الذػػػػػػخشية االمتشاعيػػػػػػة لػػػػػػع تتحقػػػػػػق فػػػػػػي الػػػػػػدمغ الساضػػػػػػي فقػػػػػػػج 
امتشػػػػػػع كقػعيػػػػػػا فيػػػػػػو , كيتختػػػػػػب عمػػػػػػى امتشػػػػػػاع الذػػػػػػخط كعػػػػػػجـ كقػعػػػػػػو امتشػػػػػػاع جػابػػػػػػو تبعػػػػػػًا 

 .(ٛٙٙ)لو
الساضػػػػػي , قػػػػػاؿ سػػػػػيبػيو : ))كأّمػػػػػا لػػػػػػ فمسػػػػػا  كىػػػػػي أداة غيػػػػػخ جازمػػػػػة تػػػػػجؿ عمػػػػػى الػػػػػدمغ   

 . (ٓٚٙ), كلع يعجىا أداة شخط (ٜٙٙ)كاف سيقع لػقػع غيخه((
قػػػػػػػائبًل : حػػػػػػػخؼ ق( ٕٓٚ)ت , كأضػػػػػػػاؼ السػػػػػػػاليقي  (ٔٚٙ)كىػػػػػػػي حػػػػػػػخؼ امتشػػػػػػػاع المتشػػػػػػػاع   

امتشػػػػػاع المتشػػػػػاع إذا دخمػػػػػت عمػػػػػى جسمتػػػػػيغ مػػػػػػجبتيغ نحػػػػػػ قػلػػػػػظ : لػػػػػػ قػػػػػاـ زيػػػػػٌج ألحدػػػػػشت 
ا دخمػػػػت عمػػػػى جسمتػػػػيغ مشفيتػػػػيغ نحػػػػػ قػلػػػػظ : لػػػػػ لػػػػع يقػػػػع إليػػػػو , كحػػػػخؼ كجػػػػػب لػجػػػػػب إذ

                                                 
 .  ٕٚالشجع :  سػرة  ((ٚٙٙ
 .  ٕٜٗ-ٜٔٗ/ُٗيشطخ : الشحػ الػافي :  ((ٛٙٙ
 .  ٕٕٗ/ٗالكتاب :  ((ٜٙٙ
 .  ٖٕٗ/ُٗيشطخ : السرجر نفدو :  ((ٓٚٙ
, كالتخاكيب  ٖٛٙ/ٖ, كمغشي المبيب :  ٜٕٛ:  , كرصف السباني , الساليقي ٖ( ُيشطخ : حخكؼ السعاني , الدجاج : (ٔٚٙ

 .  ٘٘ٔاإلسشادية : 



زيػػػػػٌج لػػػػػع يقػػػػػع عسػػػػػخك , كحػػػػػخؼ امتشػػػػػاع لػجػػػػػػب إذا دخمػػػػػت عمػػػػػى جسمػػػػػة مػجبػػػػػة ثػػػػػّع مشفيػػػػػة , 
 .  (ٕٚٙ)نحػ قػلظ : لػ يقـػ زيٌج لسا قاـ عسخك

كقػػػػج قدػػػػسيا الػػػػجكتػر فاضػػػػل الدػػػػامخائي عمػػػػى أربعػػػػة أقدػػػػاـ مخاعيػػػػًا بػػػػحلظ الدػػػػياؽ المغػػػػػؼ   
ػ( كاألقدػػػػػػاـ األربعػػػػػػة ىػػػػػػي : امتشاعيػػػػػػة , كشػػػػػػخشية غيػػػػػػخ امتشاعيػػػػػػة , الػػػػػػحؼ كردت فيػػػػػػو )لػػػػػػ

كقػػػػػج تػػػػػأتي لمتسشػػػػػي , كقػػػػػج تػػػػػأتي بسعشػػػػػى )إْف( كقػػػػػج مثػػػػػل ليػػػػػحه األقدػػػػػاـ جسيعػػػػػًا بآيػػػػػات مػػػػػغ 
 .   (ٖٚٙ)الحكخ الحكيع

كيستشػػػػػػػػػع أف يمػػػػػػػػػي )لػػػػػػػػػػ( الجسمػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػسية التػػػػػػػػػي تفيػػػػػػػػػج الثبػػػػػػػػػػت ؛ ألّنيػػػػػػػػػا تذػػػػػػػػػبو )إْف(    
, فػػػػػػػػػبل يمييػػػػػػػػػا إاّل فعػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػاء أكػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػاىخًا أـ الذػػػػػػػػػخشية فػػػػػػػػػي االخترػػػػػػػػػاص باألفعػػػػػػػػػاؿ 

 .     (ٗٚٙ)مزسخاً 
 أما فيسا يخز السثل القخآني فجاءت )لػ( عمى صػر متعجدة مشيا :   

 أّول  : لؽ + فعل الذخط )فعل ماض( + جؽاب الذخط)فعل ماض  مؤكج بالالم(:    
 كردت ىحه الرػرة أربع مخات , كذلظ في قػلو تعالى :   
ـــؽْ ﴿  ـــْئَشا َوَل ـــاهُ  ِش ـــا َلَخَفْعَش ـــوُ  ِبَي ـــجَ  َوَلِكّش ـــى َأْخَم ـــعَ  اأَلْرضِ  ِإَل ـــوُ  َواّتَب ـــَؽاُه َفَسَثُم ـــلِ  َى ـــِب  َكَسَث  ِإن اْلَكْم

ــــوِ  َتْحِســــلْ  ــــوُ  َأوْ  َيْمَيــــثْ  َعَمْي ــــغَ  َيْمَيــــث َتْتُخْك ِل ــــلُ  ذَّٰ ــــْؽِم َمَث ــــِحيؼَ  اْلَق ــــّحُبؽا اّل ــــا َك  َفاْقُرــــصِ  ِبآَياِتَش
 . (٘ٚٙ)﴾ َيَتَفّكُخونَ  َلَعّمُيػْ  اْلَقَرَص 

فػػػػػػي الػػػػػػشز شػػػػػػخط فػػػػػػي )لػػػػػػػ( الذػػػػػػخشية غيػػػػػػخ الجازمػػػػػػة , كجسمػػػػػػة الذػػػػػػخط فعميػػػػػػة فعميػػػػػػا    
مػػػػػاٍض )شػػػػػئشا( , كجسمػػػػػة جػػػػػػاب الذػػػػػخط )لخفعشػػػػػاه بيػػػػػا( , كىػػػػػي ال محػػػػػل ليػػػػػا مػػػػػغ اإلعػػػػػخاب 

 .   (ٙٚٙ), كالجار كالسجخكر متعمقاف بػػ)رفعشاه( , كقج اقتخف جػاب الذخط بػػ)البلـ(
كيػػػػخػ الدمخذػػػػخؼ : أّنػػػػو عمػػػػق رفعػػػػو بسذػػػػيئة هللا تعػػػػالى كلػػػػع يعمػػػػق بفعمػػػػو الػػػػحؼ يدػػػػتحق    

بػػػػو الخفػػػػع , فػػػػالسعشى : لػػػػػ لػػػػـد العسػػػػل باآليػػػػات كلػػػػع يشدػػػػمخ مشيػػػػا , لخفعشػػػػاه بيػػػػا , كذلػػػػظ أّف 
, فػػػػػحكخت السذػػػػػيئة كالسػػػػػخاد مػػػػػا ىػػػػػي تابعػػػػػة لػػػػػو كمدػػػػػببة عشػػػػػو ,  تػػػػػورفع -تعػػػػػالى–مذػػػػػيئة هللا 

ا لخفعشػػػػػػاه بيػػػػػػػا , فاسػػػػػػػتجرؾ السذػػػػػػيئة بػػػػػػػإخبلده الػػػػػػحؼ ىػػػػػػػػ فعمػػػػػػػو , كأّنػػػػػػو قيػػػػػػػل : كلػػػػػػػ لدميػػػػػػػ

                                                 
 .  ٙ٘ٔ-٘٘ٔ, كالتخاكيب اإلسشادية :  ُٜٕٛيشطخ : رصف السباني :  ((ٕٚٙ
 .  ٜٓ-ٜٛ/ُٗيشطخ : معاني الشحػ :  ((ٖٚٙ
 .  ُٜٗٔيشطخ : الجسمة الذخشية في شعخ ابغ الجميشة :  ((ٗٚٙ
 .  ٙٚٔاألعخاؼ :  سػرة  ((٘ٚٙ
 .  ٙٚ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٙٚٙ



فػجػػػب أف يكػػػػف )لػػػػػ شػػػئشا( فػػػػي معشػػػى مػػػا ىػػػػػ فعمػػػو كلػػػػػ كػػػاف الكػػػبلـ عمػػػػى ضػػػاىخه لػجػػػػب 
 . (ٚٚٙ)أف يقاؿ : كلػ شئشا لخفعشاه كلكشا لع نذأ

نمحػػػػػع أّف )لػػػػػػػ( ىشػػػػػػا كردت حػػػػػػخؼ امتشػػػػػػاع المتشػػػػػاع , فقػػػػػػج ُعمػػػػػػق رفعػػػػػػو بسذػػػػػػيئة هللا تعػػػػػػالى 
 بفعمو الحؼ يدتحق بو الخفع , فمػ شاء هللا رفعو كلكشو لع يذأ  . كلع يعمق

 ومسا جاء مساثال  ليحا قؽلو تعالى :   
ع ا َخاِشع ا َلَخَأْيَتوُ  َجَبل   َعَمى اْلُقْخآنَ  َىَحا َأْنَدْلَشا َلؽْ ﴿      .   (ٛٚٙ)﴾َللّاِ  َخْذَيةِ  ِمؼْ  ُمَتَرجِّ

الكػػػػػػػػبلـ ىيشػػػػػػػػا مدػػػػػػػػتأنف مدػػػػػػػػػؽ لمتذػػػػػػػػبيو , كقػػػػػػػػج كردت )لػػػػػػػػػ( شػػػػػػػػخشية غيػػػػػػػػخ جازمػػػػػػػػة ,   
كجسمػػػػػػة فعػػػػػػل الذػػػػػػخط )أندلشػػػػػػا ىػػػػػػحا القػػػػػػخآف عمػػػػػػى جبػػػػػػل( كىػػػػػػػ فعػػػػػػل مػػػػػػاٍض كاسػػػػػػع اإلشػػػػػػارة 
مفعػػػػػػػؿ بػػػػػػو لػػػػػػػػ)فعل الذػػػػػػخط أندلشػػػػػػا( كالقػػػػػػخآف بػػػػػػجؿ , كالػػػػػػبلـ مؤكػػػػػػجة لجػػػػػػػاب )لػػػػػػػ( كجػػػػػػػاب 

يػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػيغ الخؤيػػػػػػػػػة القمبيػػػػػػػػػة كالخكاالذػػػػػػػػػخط )لخأيتػػػػػػػػػو خاشػػػػػػػػػعًا مترػػػػػػػػػجعًا( كرأيػػػػػػػػػت تحتسػػػػػػػػػل ك 
كجيػػػػػيغ : مفعػػػػػػؿ بػػػػػو ثػػػػػاف , كالػجػػػػػو الثػػػػػاني : حػػػػػاؿ كمػػػػػا البرػػػػػخية , لػػػػػحا يحسػػػػػل )خاشػػػػػعًا( 

 .   (ٜٚٙ)بعجه متعمقات
,  (ٓٛٙ)؛ ألّف الخؤيػػػػػػػػة برػػػػػػػػخية سيغ الحمبػػػػػػػػي إلػػػػػػػػى كػػػػػػػػػف )خاشػػػػػػػػعًا( حػػػػػػػػاالً كذىػػػػػػػػب الدػػػػػػػػ    

 .   (ٔٛٙ)كتابعو في ذلظ الحشبمي
كغػػػػػخض اآليػػػػػة : ))تػػػػػػبيخ اإلندػػػػػاف عمػػػػػى قدػػػػػػة قمبػػػػػو , كقمػػػػػة تخذػػػػػعو عشػػػػػج تػػػػػبلكة القػػػػػخآف   

 .   (ٕٛٙ)كتجبخ قػارعو كزكاجخه((
لقػػػػج جػػػػاءت جسمػػػػة فعػػػػل الذػػػػخط شػيمػػػػة تمتيػػػػا جسمػػػػة جػػػػػاب الذػػػػخط أيزػػػػًا جسمػػػػة شػيمػػػػة    

؛ كذلػػػػػػظ لتشاسػػػػػػب شبيعػػػػػػة السثػػػػػػل كتبػػػػػػيغ التفاصػػػػػػيل التػػػػػػي جػػػػػػيء بالسثػػػػػػل ىيشػػػػػػا مػػػػػػغ أجميػػػػػػا 
اإلندػػػػػػاف عمػػػػػػى قدػػػػػػتو كسػػػػػػا نػػػػػػز عمػػػػػػى ىػػػػػحا السفدػػػػػػخكف . فزػػػػػػبًل عػػػػػػغ قمػػػػػػة  كىػػػػػي تػػػػػػػبيخ

 . ـ التجبخ بسا فيو مغ أكامخ كنػاهٍ تخذعو عشج تبلكة القخآف كعج
 كمسا جاء مساثبًل ليحا قػلو تعالى :    

                                                 
 .  ٕٖ٘/ُٕيشطخ : الكذاؼ :  ((ٚٚٙ
 .  ٕٔالحذخ : سػرة  ((ٛٚٙ
 .  ٚٛٗ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٚٙ
 .  ٕٜٕ/ُٓٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٓٛٙ
 .  ٜٓٙ/ُٛٔيشطخ : المباب :  ((ٔٛٙ
 .  ٘ٛ/ٙالكذاؼ :  ((ٕٛٙ



 .  (ٖٛٙ)﴾َقِجْيخٌ  َشْيء   ُكلِّ  َعَمى للاَ  ِإنّ  َوَأْبَراِرِىػْ  ِبَدْسِعِيػْ  َلَحَىبَ  للاُ  َشاءَ  َوَلؽْ ﴿   
الجسمػػػػة ىيشػػػػػا اسػػػػػتئشافية ك)لػػػػػػ( شػػػػخشية , كأفزػػػػػل مػػػػػا قيػػػػػل فييػػػػا عبػػػػػارة سػػػػػيبػيو : ))فمسػػػػػا   

, كقػػػػػػج جػػػػػػاء )فعػػػػػػل الذػػػػػػخط( جسمػػػػػػة فعميػػػػػػة فعميػػػػػػا مػػػػػػاٍض  (ٗٛٙ)كػػػػػػاف سػػػػػػيقع لػقػػػػػػػع غيػػػػػػخه((
 كُحػػػػػحؼ مفعػػػػػػؿ السذػػػػػيئة كىػػػػػحا الحػػػػػحؼ شػػػػػائع)شػػػػػاء هللا( كقػػػػػج اكتفػػػػػى فعػػػػػل الذػػػػػخط بفاعمػػػػػو 

فػػػػػػي كػػػػػػبلـ العػػػػػػخب , إذ يكػػػػػػادكف ال يػػػػػػحكخكف مفعػػػػػػػؿ شػػػػػػاء إاّل فػػػػػػي األمػػػػػػخ السدػػػػػػتغخب كقػػػػػػج 
اقتػػػػػخف جػػػػػػاب الذػػػػػخط بػػػػػالبلـ , كجػػػػػػاب الذػػػػػخط أيزػػػػػًا جسمػػػػػة فعميػػػػػة فعميػػػػػا مػػػػػاض )ذىػػػػػب( 

 .   (٘ٛٙ)كقج جاء فاعمو مدتتخ جػازًا , كما بعجه متعمقات بػػ)ذىب(
ع المتشػػػػػػاع , فقػػػػػػج عمػػػػػػق هللا كردت الجسمػػػػػػة الذػػػػػػخشية مرػػػػػػجرة بػػػػػػػػ)لػ( كىػػػػػػي حػػػػػػخؼ امتشػػػػػػا   

 تعالى ذىاب سسعيع كأبرارىع بسذيئتو فمػ شاء هللا أذىب سسعيع كأبرارىع .  
ــــو     ــــال قؽل ــــي جــــخت مجــــخى األمث ــــات الت ــــؼ اآلي ــــاثال  ليــــحه الرــــؽرة م ومســــا جــــاء مس

 تعالى: 
 . (ٙٛٙ)﴾ُمْعِخُضؽنَ  َوُىػْ  َلَتَؽّلْؽا َأْسَسَعُيػْ  َوَلؽْ  أَلَْسَسَعُيػْ  َخْيخ ا ِفيِيػْ  َللّا  َعِمػَ  َوَلؽْ ﴿ 

جػػػػػاءت )لػػػػػػ( شػػػػػخشية غيػػػػػخ جازمػػػػػة , كجسمػػػػػة الذػػػػػخط )عمػػػػػع هللا فػػػػػييع  فػػػػػي الػػػػػشز الدػػػػػابق  
خيػػػػػخًا( , كالػػػػػبلـ رابصػػػػػة لجػػػػػػاب الذػػػػػخط , كجسمػػػػػة جػػػػػػاب الذػػػػػخط )ألسػػػػػسعيع( كأفػػػػػادت )لػػػػػػ( 

 .   (ٚٛٙ)امتشاع كقػع الجسمة الثانية المتشاع كقػع الجسمة األكلى
كقػػػػج ندلػػػػت اآليػػػػة فػػػػي الرػػػػع الػػػػبكع الػػػػحيغ لػػػػػ عمػػػػع هللا تعػػػػالى مػػػػشيع نفعػػػػًا بػػػػالمصف لمصػػػػف    

بيػػػػػع حتػػػػػى يدػػػػػسعػا سػػػػػساع السرػػػػػجقيغ , كلػػػػػػ لصػػػػػف بيػػػػػع لسػػػػػا نفػػػػػع فػػػػػييع المصػػػػػف ؛ فمػػػػػحلظ 
األداة )لػػػػػػ( فييػػػػػا  , . كنمحػػػػػع مجػػػػػيء جسيػػػػػع اآليػػػػػات فػػػػػي ىػػػػػحه الرػػػػػػرة (ٛٛٙ)َمػػػػػَشعيع لصفػػػػػو

 حخؼ امتشاع المتشاع , فمػ عمع هللا تعالى في الرع كالبكع خيخًا ألسسعيع . 
ـــة جـــؽاب الذـــخط    ـــؽ( + جسمـــة فعـــل الذـــخط )فعـــل مـــاض( + جسم ثانيـــا  : أداة الذـــخط )ل

 :   )فعل ماض مشفي بسا(

                                                 
 .  ٕٓالبقخة : سػرة  ((ٖٛٙ
 . ٕٕٗ/ٗالكتاب :  ((ٗٛٙ
 .  ٔٙ-ٓٙ/ُٔيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((٘ٛٙ
 .  ٖٕاألنفاؿ :  ((ٙٛٙ
 .  ٛٔٔ/ُٖيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٚٛٙ
 .  ٜٙ٘- ٛٙ٘/ُٕيشطخ : الكذاؼ :  ((ٛٛٙ



 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , كذلظ في قػلو تعالى :  
ـــــْجُعؽىُ ﴿   ـــــؽْ  ْػ َل َيْدـــــَسُعؽا ُدَعـــــاَءُكػْ ِإْن َت ـــــا َســـــِسُعؽا َوَل ـــــْػ  اْســـــَتَجاُبؽا َم ـــــِة َلُك ـــــْؽَم اْلِقَياَم َوَي

 .   (ٜٛٙ)﴾َيْكُفُخوَن ِبِذْخِكُكْػ َوَل ُيَشبُِّئَغ ِمْثُل َخِبيخ  
الجسمػػػػػػة حاليػػػػػػة أك معصػفػػػػػػة , كقػػػػػػج كردت )لػػػػػػػ( مػػػػػػغ جيػػػػػػة العسػػػػػػل الشحػػػػػػػؼ شػػػػػػخشية غيػػػػػػخ  

تشػػػػاع لػجػػػػػب , كجػػػػاءت جسمػػػػة الذػػػػخط جسمػػػػة فعميػػػػة جازمػػػػة , كمػػػػغ جيػػػػة السعشػػػػى حػػػػخؼ ام
فعميػػػػػا مػػػػػاض كىػػػػػي )سػػػػػسعػا( كجػػػػػاءت جسمػػػػػة جػػػػػػاب الذػػػػػخط فعميػػػػػة مشفيػػػػػة , كفعميػػػػػا مػػػػػاض 
أيزػػػػػًا )اسػػػػػتجابػا( كالجسمػػػػػة ال محػػػػػل ليػػػػػا مػػػػػغ اإلعػػػػػخاب ألّنيػػػػػا جػػػػػػاب شػػػػػخط غيػػػػػخ جػػػػػاـز , 

 .(ٜٓٙ)كفعل الذخط كجػابو فاعميسا الزسيخ السترل الػاك
مجػػػػػػػيء الجسمػػػػػػػة مػػػػػػػػجدة كقػػػػػػػج كردت )لػػػػػػػػ( حػػػػػػػخؼ امتشػػػػػػػاع لػجػػػػػػػػب ألّف الذػػػػػػػخط نمحػػػػػػػع    

 مػجب كالجػاب مشفي . 
ـــــاقص( + جـــــؽاب شـــــخط    ـــــؽ( + فعـــــل الذـــــخط )فعـــــل مـــــاض ن ـــــا  : أداة الذـــــخط )ل ثالث

 مححوف : 
 كقج كردت ىحه الرػرة مخة كاحجة , كذلظ في قػلو تعالى :     

ــــْؼ ُدوِن َللّاِ ﴿   ــــُحوا ِم ــــِحيَؼ اّتَخ ــــُل اّل ــــاَمَث ــــَحْت َبْيت  ــــؽِت اّتَخ ــــِل اْلَعْشَكُب ــــاَء َكَسَث ــــؼَ  َوِإنّ   َأْوِلَي  َأْوَى
 .   (ٜٔٙ)﴾َيْعَمُسؽنَ  َكاُنؽا َلؽْ  اْلَعشَكُبؽتِ  َلَبْيتُ  اْلُبُيؽتِ 

فػػػػػػػي الػػػػػػػشز الكػػػػػػػخيع شػػػػػػػخط بػػػػػػػػػ)لػ( الذػػػػػػػخشية غيػػػػػػػخ الجازمػػػػػػػة , كجسمػػػػػػػة الذػػػػػػػخط مشدػػػػػػػػخة  
بػػػػػػػػػ)كاف( كجسمػػػػػػػة )يعمسػػػػػػػػف( خبخىػػػػػػػا , كجػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط محػػػػػػػحكؼ تقػػػػػػػجيخه : لسػػػػػػػا عبػػػػػػػجكىا , 

 , كقػػػػػج قػػػػّجره ابػػػػػغ عصيػػػػػة :(ٕٜٙ)كقيػػػػل : لسػػػػػا اتخػػػػحكا مػػػػػغ يزػػػػػخب لػػػػو بيػػػػػحه األمثػػػػاؿ لحقارتػػػػػو
 .  (ٖٜٙ)تيع مغ الحق ىحه الحالة((كأّف حاليع كندب, ))يعمسػف أّف ىحا مثميع 

كقيػػػػػػل : معشػػػػػػى اآليػػػػػػة : لػػػػػػػ كػػػػػػانػا يعمسػػػػػػػف أّف ىػػػػػػحا مػػػػػػثميع كأّف أمػػػػػػخ ديػػػػػػشيع بػػػػػػالغ ىػػػػػػحه    
الغايػػػػػة مػػػػػغ الزػػػػػعف كالػػػػػػىغ , ككجػػػػػو آخػػػػػخ ىػػػػػػ : أّنػػػػػو إذا صػػػػػح تذػػػػػبيو مػػػػػا اعتسػػػػػجكه فػػػػػي 

                                                 
 .  ٗٔفاشخ : سػرة  ((ٜٛٙ
 .  ٕ٘ٚ/ُٙيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٓٙ
 .  ٔٗالعشكبػت :  ((ٜٔٙ
 .  ٔٓٚ/٘ب القخآف الكخيع كبيانو : : إعخا ٖٙ٘/٘ٔ, كالمباب :  ٕٕ/ ٜالجر السرػف :  ُيشطخ : ((ٕٜٙ
 .  ٙٗٙ/ٙالسحخر الػجيد :  ((ٖٜٙ



ديػػػػػػشيع ببيػػػػػػت العشكبػػػػػػػت , كقػػػػػػج صػػػػػػح أّف أكىػػػػػػغ البيػػػػػػػت بيػػػػػػت العشكبػػػػػػػت , فقػػػػػػج تبػػػػػػيغ أّف 
 .   (ٜٗٙ)أكىغ األدياف لػ كانػا يعمسػف  ديشيع

كمتعمػػػػػق )يعمسػػػػػػف( ال يجػػػػػػز اف يكػػػػػػف مػػػػػغ جػػػػػشذ قػلػػػػػو )إّف أكىػػػػػغ البيػػػػػػت( ؛ ألّف ىػػػػػحا   
معمػػػػػـػ لمكػػػػػل , كإّنسػػػػػا متعمقػػػػػة مقػػػػػجر مػػػػػغ جػػػػػشذ مػػػػػا يػػػػػجؿ عميػػػػػو الدػػػػػياؽ , أؼ : لػػػػػػ كػػػػػانػا 

 .   (ٜ٘ٙ)يعمسػف أّف ىحا مثميع
ة دالليػػػػػة يسكػػػػػغ االلتفػػػػػات إلييػػػػػا ىشػػػػػا كقػػػػػج حػػػػػحؼ جػػػػػػاب الذػػػػػخط لمجاللػػػػػة عميػػػػػو, كلعػػػػػّل نكتػػػػػ  

جػػػػػػاب الذػػػػػخط , فقػػػػػج جػػػػػاء الحػػػػػحؼ لػػػػػيبلئع الػػػػػػىغ  ومػػػػػغ خػػػػػبلؿ ىػػػػػحا البشػػػػػاء السحػػػػػحكؼ مشػػػػػ
كالزػػػػػعف الػػػػػحؼ عميػػػػػو بيػػػػػت العشكبػػػػػػت , كإذا صػػػػػح تذػػػػػبيو مػػػػػا اعتسػػػػػجكه فػػػػػي ديػػػػػشيع ببيػػػػػت 
العشكبػػػػػػت فقػػػػػج تبػػػػػيغ أّف ديػػػػػشيع أكىػػػػػغ األديػػػػػاف كأضػػػػػعفيا لرػػػػػحة كػػػػػػف أكىػػػػػغ البيػػػػػػت بيػػػػػت 
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 لّسا :  -3
ىػػػػػػػػي أداة شػػػػػػػػخط غيػػػػػػػػخ جازمػػػػػػػػة يمييػػػػػػػػا فعػػػػػػػػل مػػػػػػػػاٍض لفطػػػػػػػػًا كمعشػػػػػػػػًى كالسزػػػػػػػػارع السشفػػػػػػػػي   

, قػػػػػاؿ سػػػػػيبػيو : ))ىػػػػػي لؤلمػػػػػخ الػػػػػحؼ كقػػػػػع لػقػػػػػػع غيػػػػػخه , كإّنسػػػػػا تجػػػػػيء بسشدلػػػػػة  (ٜٙٙ)بػػػػػػػ)لع(
 .(ٜٚٙ)كاحجة((

ق( إلػػػػػى ٖٓٗ)ت ياجالدّجػػػػػ اإلسػػػػػسية كالحخفيػػػػػة, فػػػػػحىب أبػػػػػػ القاسػػػػػعكاختمػػػػػف فييػػػػػا بػػػػػيغ    
, كقػػػػػػاؿ السػػػػػػخادؼ : إّنيػػػػػػا حػػػػػػخؼ كرجػػػػػػح ىػػػػػػحا األمػػػػػػخ لعػػػػػػجة  (ٜٛٙ)كػنيػػػػػػا ضخفػػػػػػًا بسعشػػػػػػى حػػػػػػيغ

أكجػػػػو : أحػػػػجىا أّنيػػػػا لػػػػيذ فييػػػػا شػػػػيء مػػػػغ عبلمػػػػات األسػػػػساء , كالثػػػػاني : أّنيػػػػا تقابػػػػل )لػػػػػ( 
, كالثالػػػػػث : : أّنيػػػػػا لػػػػػػ كانػػػػػت ضخفػػػػػًا لكػػػػػاف جػابيػػػػػا عػػػػػامبًل فييػػػػػا , كالخابػػػػػع : كػنيػػػػػا تذػػػػػعخ 
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لطػػػػػػػػػخكؼ ال تذػػػػػػػػػعخ بالتعميػػػػػػػػػل , كالخػػػػػػػػػامذ : أّف جػابيػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػج يقتػػػػػػػػػخف بػػػػػػػػػػػ)إذا( بالتعميػػػػػػػػػل كا
 .(ٓٓٚ).  كىي حخؼ كجػب لػجػب (ٜٜٙ)الفجائية

كجػػػػػاب الذػػػػخط فييػػػػا قػػػػج يكػػػػػف فعػػػػبًل ماضػػػػيًا مثبتػػػػًا أك مشفيػػػػًا , أك مزػػػػارعًا مشفيػػػػًا بػػػػػػ)لع(    
 .  (ٔٓٚ), أك جسمة إسسية مقخكنة بػػ)إذا( الفجائية

ب مشفيػػػػػيغ دلػػػػػت )لسػػػػػا( عمػػػػػى نفػػػػػي الجػػػػػػاب لشفػػػػػي الذػػػػػخط , كإف فػػػػػإف كػػػػػاف الذػػػػػخط كالجػػػػػػا  
كػػػػػاف الذػػػػػخط مشفيػػػػػًا كالجػػػػػػاب مػجبػػػػػًا دلػػػػػت عمػػػػػى كجػػػػػػب الجػػػػػػاب لشفػػػػػي الذػػػػػخط , كإف كػػػػػاف 

 .(ٕٓٚ)الذخط مػجبًا كالجػاب مشفيًا دلت عمى نفي الجػاب لػجػب الذخط
 صػر متعجدة , مشيا : كجاءت )لّسا( في السثل القخآني عمى   

 أّول  : لسا + فعل الذخط )فعل ماض( + جؽاب الذخط )فعل ماض( :   
 , مشيا قػلو تعالى :  كقج كردت ثبلث مخات  
ـــار ا﴿  ـــِحي اْســـَتْؽَقَج َن ـــَثُمُيْػ َكَسَثـــِل اّل ـــا َأَضـــاَءْت  َفَمّســـا َم ـــبَ  َحْؽَلـــوُ  َم  َوَتـــَخَكُيػْ  ِبُشـــؽِرِىػْ  َللّاُ  َذَى

 . (ٖٓٚ)﴾ُيْبِرُخونَ  ل ُظُمَسات   ِفي
متزػػػػػػسشة معشػػػػػػى  األداة )لسػػػػػػا(سػػػػػػسية , كقػػػػػػج كردت الجسمػػػػػػة ىيشػػػػػػا عصفػػػػػػت عمػػػػػػى جسمػػػػػػة ا   

الذػػػػػػػخط , ك)أضػػػػػػػػاءت( فعػػػػػػػل الذػػػػػػػػخط كفاعمػػػػػػػو مدػػػػػػػػتتخ جػػػػػػػػازًا , تقػػػػػػػػجيخه : ىػػػػػػػي , كاالسػػػػػػػػع 
السػصػػػػػػػؿ )مػػػػػػا( فػػػػػػي محػػػػػػل نرػػػػػػب مفعػػػػػػػؿ بػػػػػػو كجػػػػػػاء بسعشػػػػػػى السكػػػػػػاف ك)حػلػػػػػػو( ضػػػػػػخؼ 

ع( جسمػػػػػػػة جػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط ال مكػػػػػػػاف متعمػػػػػػػق بسحػػػػػػػحكؼ الرػػػػػػػمة , كجسمػػػػػػػة )ذىػػػػػػػب هللا بشػػػػػػػػرى
محػػػػل ليػػػػا مػػػػغ اإلعػػػػخاب ألّنيػػػػا جػػػػػاٌب لذػػػػخط غيػػػػخ جػػػػاـز , كقػػػػج عػػػػجؿ فػػػػي ىػػػػحه الجسمػػػػة مػػػػغ 
صػػػػػيغة اإلفػػػػػخاد )مػػػػػا حػلػػػػػو( إلػػػػػى صػػػػػيغة الجسػػػػػع )بشػػػػػػرىع(, ك)تػػػػػخكيع( كػػػػػػف السقػػػػػاـ لتقبػػػػػيح 
أحػػػػػػاليع , كبيػػػػػاف ضػػػػػبلليع فإثبػػػػػات الحكػػػػػع لكػػػػػل مػػػػػشيع كاقػػػػػع , كالدػػػػػخ فػػػػػي ذكػػػػػخ الشػػػػػػر مػػػػػع 

قتزػػػػػي أف يقػػػػػػؿ بزػػػػػػئيع مقابػػػػػل أضػػػػػاءت , كذلػػػػػظ ألّف الزػػػػػػء فيػػػػػو داللػػػػػة كػػػػػف الدػػػػػياؽ ي
عمػػػػػى الديػػػػػػادة , كالغػػػػػػخض ىشػػػػػػا ىػػػػػػ إزالػػػػػػة الشػػػػػػػر بػػػػػػجليل قػلػػػػػو : )ذىػػػػػػب بشػػػػػػػرىع( كلػػػػػػع يقػػػػػػل 
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اصػػػػػػصحب , بػػػػػػو أذىػػػػػػب نػػػػػػػرىع , كالفػػػػػػخؽ بيشيسػػػػػػا أّف معشػػػػػػى )أذىػػػػػػب( أزاؿ ك معشػػػػػػى ذىػػػػػػب 
 . (ٗٓٚ)ع بالكميةكالغخض إفادة أّنو لع يبق مصسع في عػدة ذلظ الشػر إليي

كأداة الذػػػػػػػػخط ىشػػػػػػػػا أداة كجػػػػػػػػػب لػجػػػػػػػػػب , كقػػػػػػػػج ربصػػػػػػػػت جسمتػػػػػػػػي التخكيػػػػػػػػب )أضػػػػػػػػاءت(    
 . (٘ٓٚ)ك)ذىب( الستزسشتيغ الجاللة عمى الدمغ الساضي

ّف فػػػػػي جػػػػػػاب )لسػػػػػا( كجيػػػػػيغ , األّكؿ : الحػػػػػحؼ , فتقػػػػػجيخىا : فمسػػػػػا كيػػػػػخػ الدمخذػػػػػخؼ : أ  
الكػػػػبلـ مػػػػع أمػػػػغ المػػػػبذ لمجاللػػػػة أضػػػػاءت خسػػػػجت ,  كإّنسػػػػا جػػػػاز حػػػػحؼ الجػػػػػاب السػػػػتصالة 

عميػػػػو , كالحػػػػحؼ أكلػػػػى مػػػػغ اإلثبػػػػات لسػػػػا فيػػػػو مػػػػغ الػجاىػػػػة مػػػػع اإلعػػػػخاب عػػػػغ الرػػػػفة التػػػػي 
حرػػػػػػل عمييػػػػػػا السدػػػػػػتػقج بسػػػػػػا ىػػػػػػػ أبمػػػػػػغ مػػػػػػغ المفػػػػػػع فػػػػػػي )أداء السعشػػػػػػى( كالتقػػػػػػجيخ : فمسػػػػػػا 
أضػػػػػاءت مػػػػػػا حػلػػػػػػو خسػػػػػجت فبقػػػػػػػا فػػػػػػي الطػػػػػبلـ متحيػػػػػػخيغ كمتحدػػػػػػخيغ عمػػػػػى فػػػػػػػت الزػػػػػػػء 

 .    (ٙٓٚ)ح في إحياء الشار , كالثاني: جػابو : )ذىب هللا بشػرىع(خائبيغ بعج الكج
شػػػػػي عشػػػػػو ّف ىػػػػػحا تقػػػػػجيخ مػػػػػع كجػػػػػػد مػػػػػا ُيغْ يػػػػػو بعزػػػػػيع ىػػػػػحا بػػػػػػجييغ , أحػػػػػجىسا : أكرّد عم  

فػػػػبل حاجػػػػة إليػػػػو , إّنسػػػػا التقػػػػجيخات تكػػػػػف مػػػػع الزػػػػخكرات , كالثػػػػاني : إّنػػػػو ال ُتبػػػػجؿ الجسمػػػػة 
 .  (ٚٓٚ)الفعمية مغ الجسمة اإلسسية

لقػػػػػػػج جػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػة السثػػػػػػػل ىشػػػػػػػا )فمسػػػػػػػا أضػػػػػػػاءت مػػػػػػػا حػلػػػػػػػو( شػيمػػػػػػػة كتسثمػػػػػػػت باالسػػػػػػػع   
السػصػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػا بعػػػػػػػجه فػػػػػػػي فعػػػػػػػل الذػػػػػػػخط أمػػػػػػػا جػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط فقػػػػػػػج كرد بجسػػػػػػػل متعػػػػػػػجدة 
كمتتابعػػػػػة لبيػػػػػاف حػػػػػاؿ السدػػػػػتػقج كجػػػػػاءت جسيػػػػػع الجسػػػػػل فعميػػػػػة , فزػػػػػبًل عػػػػػغ العػػػػػجكؿ بػػػػػيغ 

ا حػلػػػػو( فػػػػي حػػػػيغ جػػػػاءت جسمتػػػػي الذػػػػخط فجػػػػاءت جسمػػػػة الذػػػػخط بػػػػاإلفخاد )فمسػػػػا أضػػػػاءت مػػػػ
جسمػػػػػػػة جػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط بػػػػػػػالجسع )ذىػػػػػػػب هللا بشػػػػػػػػرىع( لكػػػػػػػػف السقػػػػػػػاـ مقػػػػػػػاـ تقبػػػػػػػيح ألحػػػػػػػػاليع 

 كبياف ضبللتيع .  
 ومسا جاء مساثال  ليحا , قؽلو تعالى :     
ــــْخ  ﴿     ْنَدــــاِن اْكُف ــــاَل ِلإْلِ ــــِل الّذــــْيَطاِن ِإْذ َق ــــا َكَسَث ــــخَ  َفَمّس ــــالَ  َكَف ــــي َق ــــِخيءٌ  ِإنِّ ــــغَ  َب ــــي ِمْش  ِإنِّ

 .   (ٛٓٚ)﴾اْلَعاَلِسيؼَ  َربّ  َللّاَ  َأَخافُ 

                                                 
 . ٚ٘-ٗ٘/ٔ, ك إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ٖٗٚ/ٔ, كالمباب :  ٖٙٔ-ٓٙٔ/ُٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٗٓٚ
 .  ٜٚ٘-ُٜٗ٘يشطخ : الجشى الجاني :  ((٘ٓٚ
 .  ٕٜٔ/ٔالكذاؼ :  : ُيشطخ ((ٙٓٚ
 .  ٚٚٔ-ٙٚٔ/ٔ, كالمباب :  ٕٙٔ/ُٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٚٓٚ
 .  ٙٔالحذخ : سػرة  ((ٛٓٚ



كردت )لسػػػػػػػا( ضخفيػػػػػػػة زمانيػػػػػػػة متزػػػػػػػسشة معشػػػػػػػى الذػػػػػػػخط , كجػػػػػػػاءت جسمػػػػػػػة الذػػػػػػػخط جسمػػػػػػػة   
فعميػػػػػػة فعميػػػػػػا مػػػػػػاض )كفػػػػػػخ( , كجسمػػػػػػة جػػػػػػػاب الذػػػػػػخط جسمػػػػػػة فعميػػػػػػة ىػػػػػػي األخػػػػػػخػ فعميػػػػػػا 

, لسػػػػا فيػػػػػو  .  كقػػػػج جػػػػاء ىشػػػػػا جػػػػػاب الذػػػػخط شػػػػػػيبًل متشاسػػػػقاً (ٜٓٚ)مػػػػاض أيزػػػػًا كىػػػػػ )قػػػػػاؿ(
مػػػػػغ خػػػػػجاع الذػػػػػيصاف لػػػػػُو , فكفػػػػػخ فكانػػػػػت عاقبتػػػػػو بػػػػػخاءة الذػػػػػيصاف مشػػػػػو مػػػػػغ جيػػػػػة كتعخضػػػػػو 

  لغزب هللا مغ جية أخخػ كفي ىحا أعطع الحدخة كأشج الخدخاف .
 ومسا جاء مؼ ىحه الرؽرة قؽلو تعالى :  

ــخَ ﴿ ــُغ ِمْر ــْيَذ ِلــي ُمْم ــْؽِم َأَل ــاَل َيــا َق ــِو َق ــْؽُن ِفــي َقْؽِم ــاَدى ِفْخَع ــِخي ِمــْؼ  َوَن ــاُر َتْج َوَىــِحِه اأْلَْنَي
َتْحِتــي َأَفــاَل ُتْبِرــُخوَن  َأْم َأَنــا َخْيــٌخ ِمــْؼ َىــَحا اّلــِحي ُىــَؽ َمِيــيٌؼ َوَل َيَكــاُد ُيِبــيُؼ  َفَمــْؽَل ُأْلِقــَي 

ــــ ــــِخِنيَؼ  َفاْســــَتَخّف َقْؽَم ــــُة ُمْقَت ــــُو اْلَساَلِئَك ــــْؼ َذَىــــب  َأْو َجــــاَء َمَع ــــِو َأْســــِؽَرٌة ِم ُو َفَأَطــــاُعؽُه َعَمْي
 .   (ٓٔٚ)﴾َأْجَسِعيؼَ  َفَأْغَخْقَشاُىػْ  ِمْشُيػْ  انَتَقْسَشا آَسُفؽَنا َفَمّسا ِإّنُيْػ َكاُنؽا َقْؽم ا َفاِسِقيَؼ 

كردت )لسػػػػػا( ضخفيػػػػػة زمانيػػػػػة , كجػػػػػاءت جسمػػػػػة الذػػػػػخط فعميػػػػػة فعميػػػػػا )مػػػػػاض( ؛ )آسػػػػػفػنا(   
نا( , مشقػػػػػػؿ كفعػػػػػل الذػػػػػخط )آسػػػػػفػ , كجسمػػػػػة الجػػػػػػاب جسمػػػػػة فعميػػػػػة فعميػػػػػا مػػػػػاض )انتقسشػػػػػا( , 

َف بسعشػػػػػػػػى غزػػػػػػػػب , فعػػػػػػػػّجاه بػػػػػػػػاليسدة , كالسعشػػػػػػػػى : أغزػػػػػػػػبػنا بيسػػػػػػػػدة التعجيػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ َأِسػػػػػػػػ
بسخػػػػػالفتيع أمخنػػػػػا , فػػػػػػػ)جػاب الذػػػػػخط( جسمػػػػػة )انتقسشػػػػػا( ال محػػػػػل ليػػػػػا مػػػػػغ اإلعػػػػػخاب ؛ ألّنيػػػػػا 

 .  (ٔٔٚ)جػاب )لسا(
كيػػػػػػخػ الدمخذػػػػػػخؼ أّف معشػػػػػػى اآليػػػػػػة : ))إّنيػػػػػػع أفخشػػػػػػػا فػػػػػػي السعاصػػػػػػي كعػػػػػػجكا شػػػػػػػرىع ,   

 . (ٕٔٚ)فاستػجبػا أف نعجل ليع عحابشا ك انتقامشا((
قػػػػػػاؿ ابػػػػػػغ عصيػػػػػػة : )) )آسػػػػػػفػنا( معشػػػػػػاه أغزػػػػػػبػنا بػػػػػػبل خػػػػػػبلؼ , كإغزػػػػػػاب هللا تعػػػػػػالى    

إرادة لدػػػػػػء  ىػػػػػػ أف تعسػػػػػل األعسػػػػػاؿ الخبيثػػػػػة التػػػػػي تطيػػػػػخ مػػػػػغ أجميػػػػػا أفعالػػػػػو الجالػػػػػة عمػػػػػى
كىػػػػػ مسػػػػا يتػػػػخدد , فػػػػإذا كػػػػاف مسػػػػا يتػػػػخدد  -صػػػػفة فعػػػػل–بسػػػػغ شػػػػاء , كالغزػػػػب عمػػػػى ىػػػػحا 

 .  (ٖٔٚ)مغ األفعاؿ فيػ صفة فعل((

                                                 
 .  ٘ٛٗ/ُٚيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٜٓٚ
 .  ٘٘-ٔ٘الدخخؼ : سػرة  ((ٓٔٚ
 . ٜٗ/ٚإعخاب القخآف الكخيع كبيانو : ,  ٕٓٛ-ٜٕٚ/ٚٔ, كالمباب :  ٜٜ٘/ُٜيشطخ : كالجر السرػف :  ((ٔٔٚ
 .  ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/٘الكذاؼ :  ((ٕٔٚ
 .  ٙ٘٘/ٚالسحخر الػجيد :  ((ٖٔٚ



نمحػػػػػع شػػػػػػؿ جػػػػػػاب الذػػػػػخط جػػػػػاء متشاسػػػػػقًا مػػػػػع مػػػػػا فعمػػػػػػا مػػػػػغ إغزػػػػػاب هللا تعػػػػػالى ,      
 فكانت عاقبتيع انتقاـ هللا تعالى مشيع فأغخقيع أجسعيغ .

 أّما : ثالثا:    
خفػػػػػًا تكػػػػػػف حَ  دة ليػػػػػا كجيػػػػػاف ؛السفتػحػػػػػة السذػػػػػجّ  -يقػػػػػػؿ الدجػػػػػاجي فػػػػػي )أّمػػػػػا( : ))أّمػػػػػا     

كقػلػػػػػظ: , إاّل أّنػػػػػو ال يقػػػػػع بعػػػػػجه إاّل االسػػػػػتئشاؼ كيدػػػػػتقبل بالفػػػػػاء , متزػػػػػسشًا معشػػػػػى الجػػػػػداء 
, كتكػػػػػػف حخفػػػػػػًا  (ٗٔٚ)﴾َتْقَيــــــْخ  َفـــــال اْلَيِتــــــيػَ  َفَأّمـــــا﴿. قػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػالى :  فسشصمػػػػػقٌ  أّمػػػػػا زيػػػػػجٌ 

شصمقػػػػػػًا فػػػػػػأنصمق معػػػػػػظ , كقػلػػػػػػظ : أّمػػػػػػا أنػػػػػػت مُ  , مخكبػػػػػػًا مػػػػػػغ حػػػػػػخفيغ فػػػػػػي بعػػػػػػس كبلميػػػػػػع
 مقػػػػػػاـ قائسػػػػػػة,  تفرػػػػػيل حػػػػػػخؼ إذف فيػػػػػي (٘ٔٚ)كشػػػػػػت مشصمقػػػػػًا فػػػػػػأنصمق معػػػػػػظ(( معشػػػػػاه : ألفْ 

ػػػػخىا كقػػػػج.  معػػػػاً  الذػػػػخط كفعػػػػل الذػػػػخط أداة  . كقػػػػاؿ  (ٙٔٚ)(شػػػػيءٍ  مػػػػغ يػػػػظُ  ميسػػػػا)بػػػػػ سػػػػيبػيو فد 
الدمخذػػػػػخؼ : ))كفائجتػػػػػو فػػػػػي الكػػػػػبلـ أف يعصيػػػػػو فزػػػػػل تػكيػػػػػج , تقػػػػػػؿ : زيػػػػػج ذاىػػػػػب , فػػػػػإذا 
قرػػػػجت تػكيػػػػج ذاؾ كأّنػػػػو ال محالػػػػة ذاىػػػػب , كأّنػػػػو برػػػػجد الػػػػحىاب , كأّنػػػػو مشػػػػو عديسػػػػة قمػػػػت 

 . (ٚٔٚ): أما زيج فحاىب((
كقػػػػػػاؿ الدػػػػػػّسيغ الحمبػػػػػػي : ىػػػػػػي حػػػػػػخؼ تفرػػػػػػيل لسػػػػػػا أجسمػػػػػػو السػػػػػػتكمع كاّدعػػػػػػاه السخاشػػػػػػب ,   

كال يمييػػػػػا إاّل السبتػػػػػجأ , كتدػػػػػتػجب الفػػػػػاء فػػػػػي جػابيػػػػػا , كال تحػػػػػحؼ إاّل مػػػػػع قػػػػػػؿ ضػػػػػاىخ أك 
مقػػػػػػجر , كال يجػػػػػػػز أف تمييػػػػػػا الفػػػػػػاء مباشػػػػػػخة , كال أف تتػػػػػػأخخ عشيػػػػػػا بجػػػػػػدأؼ جسمػػػػػػة , نحػػػػػػػ : 
أمػػػػا زيػػػػٌج مشصمػػػػق ففػػػػي الػػػػجار , لػػػػع يجػػػػد , كيجػػػػػز أف يتقػػػػجـ معسػػػػػؿ مػػػػا بعػػػػج الفػػػػاء عمييػػػػا , 

, كال بسعسػػػػػػػؿ خبػػػػػػػخ  (ٛٔٚ)ا كالفػػػػػػاء بسعسػػػػػػػػؿ إّف خبلفػػػػػػًا لمسبػػػػػػػخدكال يجػػػػػػػز الفرػػػػػػػل بػػػػػػيغ أّمػػػػػػػ
ليػػػػػػت كلعػػػػػػل , كإف كقػػػػػػع بعػػػػػػجىا مرػػػػػػجر , فػػػػػػإف كػػػػػػاف نكػػػػػػخة جػػػػػػاز نرػػػػػػبو عشػػػػػػج التسيسيػػػػػػيغ 
بخجحػػػػػاف كَضػػػػػُعف رفعػػػػػو , كإف كػػػػػاف معخفػػػػػة التدمػػػػػػا فيػػػػػو الخفػػػػػع , كأجػػػػػاز الحجػػػػػازيػف فيػػػػػو 

  .  (ٜٔٚ)الخفع كالشرب
 ثل القخآني : ككردت )أما( عمى الرػرة اآلتية في الس  

                                                 
 .  ٜالزحى : سػرة  ((ٗٔٚ
 .  ٗٙحخكؼ السعاني , الدجاجي :  ((٘ٔٚ
 .  ٜٖٔ-ٜٖٓ, كالجشى الجاني :  ٖٚٔ/ُٖيشطخ : الكتاب :  ((ٙٔٚ
 .  ٖٕٗ/ٔالكذاؼ :  ((ٚٔٚ
 .  ٖ٘٘-ٖٗ٘/ُٕيشطخ : السقتزب :  ((ٛٔٚ
 .  ٚٙٗ/ٔ, كالمباب :  ٕٚٚ/ُٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٜٔٚ



 ا( + جسمة اسسية + جؽاب الذخط : أداة الذخط )أمّ -   
 كقج كردت ىحه الرػرة أربع مخات مشيا قػلو تعالى :  

ـــا﴿   ـــِحيؼَ  َفَأّم ـــؽا اّل ـــوُ  َفَيْعَمُســـؽنَ  آَمُش ـــؼ اْلَحـــقُّ  َأّن ـــػْ  ِم ِي ـــا ّربِّ ـــِحيؼَ  َوَأّم ـــُخوا اّل ـــؽنَ  َكَف ـــاَذا َفَيُقؽُل  َم
َحا َللّاُ  َأَرادَ   . (ٕٓٚ)﴾َمَثال   ِبيََٰ

ػػػػػػػػا( حػػػػػػػػخؼ شػػػػػػػػخط كتفرػػػػػػػػيل ك)الػػػػػػػػحيغ( اسػػػػػػػػع مػصػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي محػػػػػػػػل رفػػػػػػػػع مبتػػػػػػػػجأ ,      )أم 
ك)آمشػػػػػا( فعػػػػل مػػػػاٍض كفاعمػػػػو كالجسمػػػػة ال محػػػػل ليػػػػا مػػػػغ اإلعػػػػخاب ألّنيػػػػا صػػػػمة السػصػػػػػؿ 
 )الػػػػػػػحيغ( , ك)فيعمسػػػػػػػػف( الفػػػػػػػاء رابصػػػػػػػة لجػػػػػػػػاب الذػػػػػػػخط, كيعمسػػػػػػػػف فعػػػػػػػل مزػػػػػػػارع مخفػػػػػػػػع

ّنػػػػػػػػو( حػػػػػػػػخؼ مذػػػػػػػػبو بالفعػػػػػػػػل , كالزػػػػػػػػسيخ السترػػػػػػػػل ل , ك)أبثبػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػف , كالػػػػػػػػػاك فاعػػػػػػػػ
)اليػػػػػػاء( فػػػػػػي محػػػػػػل نرػػػػػػب اسػػػػػػسيا )كالحػػػػػػق( خبخىػػػػػػا , كإف كاسػػػػػػسيا كخبخىػػػػػػا سػػػػػػجت مدػػػػػػج 

 .(ٕٔٚ)مفعػلي )يعمسػف( كالجار كالسجخكر بعجىا متعمقاف بسححكؼ حاؿ
كقػػػػج عصفػػػػت عمػػػػى الجسمػػػػة األكلػػػػى جسمػػػػة ثانيػػػػة بػػػػػػ)أما( كىػػػػي )أمػػػػا الػػػػحيغ آمشػػػػػا فيعمسػػػػػف    
الحػػػػق مػػػػغ ربيػػػػع( فيعمسػػػػػف خبػػػػخه كالفػػػػاء جػػػػػاب )أمػػػػا( لسػػػػا تزػػػػسشتو مػػػػغ معشػػػػى الذػػػػخط  أّنػػػػو

, ك)أّنػػػػػػو الحػػػػػػق( سػػػػػػّج مدػػػػػػّج السفعػػػػػػػليغ عشػػػػػػج الجسيػػػػػػػر كالزػػػػػػسيخ فػػػػػػي )أّنػػػػػػو( عائػػػػػػج عمػػػػػػى 
 .   (ٕٕٚ)السثل , كقيل : عمى ضخب السثل السفيـػ مغ الفعل

أداة الذػػػػػخط كفعمػػػػػو ا( قامػػػػػت مقػػػػػاـ ا( مكػػػػػخرة فػػػػػي ىػػػػػحه اآليػػػػػة , ك)أّمػػػػػكنمحػػػػػع مجػػػػػيء )أّمػػػػػ   
ألّنيػػػػا مؤكلػػػػة بػػػػػػ)ميسا يكػػػػغ مػػػػغ شػػػػيء( كمػػػػا بعػػػػجىا يقػػػػـػ مقػػػػاـ جػػػػػاب الذػػػػخط كفزػػػػبًل عػػػػغ 
ذلػػػػظ كجػػػػػد التقابػػػػل فػػػػي اآليػػػػة , بػػػػيغ )يعمسػػػػػف أّنػػػػو الحػػػػق مػػػػغ ربيػػػػع( كبػػػػيغ )يقػلػػػػػف مػػػػاذا 
أراد هللا بيػػػػػحا مػػػػػػثبًل( الػػػػػحؼ أدػ أداًء دالليػػػػػػًا رائعػػػػػًا فػػػػػػي تػجيػػػػػو السعشػػػػػػى الػػػػػحؼ جػػػػػػيء السثػػػػػػل 

 جمو. مغ أ
 ومسا جاء مساثال  ليحا قؽلو تعالى :       

ـــا﴿    ـــجُ  َفَأّم ـــْحَىبُ  الّدَب ـــاء   َفَي ـــا ُجَف ـــا َوَأّم ـــعُ  َم ـــاَس  َيشَف ـــثُ  الّش ـــي َفَيْسُك ِلغَ  اأْلَْرضِ  ِف ـــحََٰ  َيْزـــِخبُ  َك
 .          (ٖٕٚ)﴾اأْلَْمَثالَ  َللّاُ 

                                                 
 .  ٕٙالبقخة : سػرة  ((ٕٓٚ
 . ٚٚ/ٔإعخاب القخآف الكخيع كبيانو : , ك  ٚٙٗ/ٔ, كالمباب :  ٜٕٕ- ٕٕٛ/ُٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٔٚ
 .  ٖٕٔ-ٕٕٚ/ُٔيشطخ : الجر السرػف :  ((ٕٕٚ
 .  ٚٔالخعج : سػرة  ((ٖٕٚ



كردت )أمػػػػػػا( فػػػػػػي ىػػػػػػحه اآليػػػػػػة مػػػػػػختيغ كقػػػػػػج جػػػػػػاءت كمتػػػػػػا الجسمتػػػػػػيغ معصػػػػػػػفتيغ , )فأمػػػػػػا(    
الفػػػػػاء عاشفػػػػػة لمتفخيػػػػػع , ك)أمػػػػػا( حػػػػػخؼ شػػػػػخط كتفرػػػػػيل , ك)الدبػػػػػج( مبتػػػػػجأ , كالفػػػػػاء رابصػػػػػة 
لجػػػػػػػاب الذػػػػػػخط , كجسمػػػػػػة )يػػػػػػحىب( خبػػػػػػخ , ك)جفػػػػػػاء( حػػػػػػاؿ , كالجسمػػػػػػة الثانيػػػػػػة ك)أمػػػػػػا مػػػػػػا 

, كأمػػػػػا حػػػػػخؼ شػػػػػخط كتفرػػػػػيل , ك)مػػػػػا( مػصػػػػػػلة  يشفػػػػػع الشػػػػػاس( فػػػػػالػاك ىشػػػػػا عاشفػػػػػة أيزػػػػػاً 
مبتػػػػػػجأ , كجسمػػػػػػة )يشفػػػػػػع الشػػػػػػاس( صػػػػػػمتو , كالفػػػػػػاء رابصػػػػػػة لجػػػػػػػاب الذػػػػػػخط , كجسمػػػػػػة )يسكػػػػػػث 

 . (ٕٗٚ)في األرض( خبخ
ىػػػػػػػحا السثػػػػػػػل ضػػػػػػػخبو هللا تعػػػػػػػالى لمحػػػػػػػق كأىمػػػػػػػو كالباشػػػػػػػل كحدبػػػػػػػو , كسػػػػػػػا ضػػػػػػػخب األعسػػػػػػػى   

كالبرػػػػيخ كالطمسػػػػات كالشػػػػػر مػػػػثبًل ليػػػػع , فسثػػػػل الحػػػػق كأىمػػػػو بالسػػػػاء الػػػػحؼ يشػػػػدؿ مػػػػغ الدػػػػساء 
فيشتفػػػػػػع بػػػػػػو الشػػػػػػاس كغيخىػػػػػػا مػػػػػػغ األشػػػػػػياء التػػػػػػي تبقػػػػػػى آثارىػػػػػػا ماكثػػػػػػة فػػػػػػي األرض , كشػػػػػػبو 

 بدبج الديل  ظ اندبلخو عغ السشفعةالباشل في سخعة زكالو كاضسحبللو ككش
 

ا( مدػػػػػج أداة الذػػػػػخط كفعمػػػػػو , كجػابػػػػػو جسمػػػػػة ا( فػػػػػي اآليػػػػػة نفدػػػػػيا مػػػػػختيغ , كسػػػػػجت )أّمػػػػػ)أّمػػػػػ
)فيػػػػػحىب( , ك)أمػػػػػا( الثانيػػػػػة أيزػػػػػًا قامػػػػػت مقػػػػػاـ أداة الذػػػػػخط كفعمػػػػػو , فزػػػػػبًل عسػػػػػا كرد فييػػػػػا 

 ولػػػػحؼ كّجػػػػمػػػػغ التقابػػػػل بػػػػيغ )الدبػػػػج يػػػػحىب جفػػػػاء( ك)مػػػػا يشفػػػػع الشػػػػاس فيسكػػػػث فػػػػي األرض( ا
 السعشى تػجييًا دالليًا رائعًا 

 
 
 
 
 
 
 . ٙٛ/ُٗيشطخ : إعخاب القخآف الكخيع كبيانو :  ((ٔ
 

 
 
 

                                                 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  وفي ختام ىحه الخسالة نحكخ أىػ ما تؽصمت إليو الجراسة مؼ نتائج:    
كىي بيحا تختمف عغ جاءت جسمة السثل القخآني مػسعة مكػنة مغ جسل متعجدة  -ٔ

جسمة السثل العخبي التي تأتي مػجدة مخترخة , فبشاء جسمة السثل القخآني يقـػ عمى ركيدتيغ 
ىسا : األكلى : الجسمة الشػاة أك الجسمة السؤسدة لفكخة السثل , كالثانية : متسسات السثل ؛ 

السثل كما  كىي مجسػعة مغ الجسل تمت الجسمة الشػاة , ككانت كضيفتيا إيزاح تفاصيل
 تختب عميو  .

كردت جسل السثل القخآني عمى صػر بشائية مختمفة )اسسية كفعمية كشخشية( بحدب  -ٕ
 الدياؽ كالسقاـ الحؼ كردت فيو .

الحطشا غمبة التعبيخ بالجسمة االسسية عمى الفعمية كالذخشية في كل آيات السثل  -ٖ
ت ثابتة مدتقخة ترمح لكل زماف القخآني , كىحا لُو عبلقة بػضيفة السثل في ذكخ حاال

 كمكاف.  
كردت الجسمة االسسية في آيات السثل القخآني في )سبٍع كثبلثيغ( مّخة , ككانت  -ٗ

فعمية في غالبيتيا العطسى , كتعجدت صػر السبتجأ كالخبخ فييا , فكاف  متسساتيا جسبلً 
فكاف مفخدًا  , صػاًل , أما الخبخالسبتجأ معخفًا بػ)اؿ( مّخة , كأخخػ اسع إشارة , كثالثة اسسًا مػ 

مّخة , كأخخػ جسمة اسسية , كفعمية , كقج ترجر الجسمة االسسية لفع )مثل( في أغمب 
 صػرىا . 

استعسل الخصاب الكخيع لفع )مثل( ككاؼ التذبيو بذكل يكاد يغمب عمى بشاء جسمة  -٘
أقخب إلى حذ السخاشب السثل القخآني ؛ لكػنيا أكثخ تعبيخًا ككضػحًا في تجديج الرػر , ك 

 كادراكو كخاصة في الجسل اإلسسية .
كردت الجسمة الفعمية في آيات السثل القخآني في )اثشيغ كعذخيغ مػضعًا( , كقج كرد  -ٙ

( مػاضع , جاء فييا الفعل الزمًا مخة كاحجة كىي مغ ةالفعل الساضي مبشيًا لمسعمـػ في )سبع
( مشيا متعٍج كرد متعجيًا )ست مخات( في )أربعٍ  اآليات التي جخت مجخػ األمثاؿ , في حيغ

يغ , كقج كرد مبشيًا لمسجيػؿ ف كىسا مغ آيات السثل القخآني كرد متعجيًا لسفعػلالػاحج كآيت
 .  تيغمخّ 



 ة(ثبلث)كرد الفعل السزارع الزمًا في )خسدة مػاضع( جاء الفاعل اسسًا ضاىخًا في  -ٚ
ة أيزًا جاء الفاعل اسسًا مػصػاًل , كجاء الفعل مشيا , كمخة كاحجة جاء مدتتخًا , ككاحج

السزارع متعجيًا في )أربعة مػاضع( اثشيغ مشيسا متعجيًا لػاحج , كقج كرد في ىحه الرػرة مخة 
مغ اآليات التي جخت مجخػ األمثاؿ كمخة مغ آيات السثل في حيغ كرد متعجيًا لسفعػليغ 

 أيزًا مختيغ في آيتيغ جختا مجخػ األمثاؿ . 
جاء فعل األمخ الزمًا في مػضع كاحج فقط , كىػ مغ اآليات التي جخت مجخػ  -ٛ

األمثاؿ , في حيغ جاء متعجيًا في أربعة مػاضع مخة كاحجة متعجيًا لسفعػؿ كاحج , كالسفعػؿ 
مشيا متعجيًا لسفعػليغ مخة الفاعل ضسيخ مترل كىػ  ةبو ىػ جسمة )مقػؿ القػؿ( كفي ثبلث

 ضسيخ مدتتخ .  )الػاك( كمختيغ الفاعل
تقجـ السفعػؿ بو عمى الفاعل في مػضع كاحج فقط , كالسفعػؿ بو الثاني عمى  -ٜ

 .  اً السفعػؿ بو األّكؿ مختيغ كجاء الفاعل في ىحا السػضع مدتتخ 
 لقج جاءت جسمة الشجاء في مػضعيغ مغ آيات السثل القخآني . -ٓٔ
عمية كىحا جاء متداكقًا مع الغخض ف كانت متسسات السثل في غالبيتيا العطسى جسبلً   -ٔٔ

الجاللي الحؼ جاء السثل مغ أجمو  , فيحه الجسل الفعمية جاءت لتبيغ تفاصيل دقيقة لحاؿ 
الحيغ سيق مغ أجميع السثل كتبيغ الحخكة كالتغييخ كالحجكث كىحه مجتسعة تجؿ عمييا الجسمة 

 الفعمية.
في آيات السثل القخآني , كقج كعذخيغ( مػضعًا  أربعةكردت الجسمة الذخشية في ) -ٕٔ

ترجرت أدكات الذخط األداة )َمْغ( كىي مغ أدكات الذخط الجازمة , فقج جاءت في )سبعة( 
مػاضع في حيغ تمتيا األداة )لػ( كىحه األخخػ مغ أدكات الذخط غيخ الجازمة فجاءت في 

في حيغ كردت  )ستة مػاضع( , ككردت األداة )إذا , كأيشسا( مخة كاحجة كىسا األقل كركداً 
 )لسا( ثبلث مخات . 

ا( مختيغ كفعل الذخط جسمة ا( الذخشية في مػضعيغ تكخرت فييسا )أمّ كردت )أمّ  -ٖٔ
سسية كجػاب الذخط جسمة فعمية فعميا مزارع كقج ربصت الفاء الجػاب بفعل الذخط , أما ا

مشيا جػاب ة كفي ثبلث, )إف( فقج جاء فعل الذخط معيا فعبًل مزارعًا في جسيع السػاضع 
كمخة كاحجة جسمة إسسية )مبتجأ مححكؼ تقجيخه ىػ( , كفي )َمغ( جاء فعل  الذخط مزارعٌ 

في مػضع كاحج ,  اسع إشارة مخة كاحجة كجسمة جػاب الذخط جاء الذخط ماضيًا ناقراً 



كقج كرد مخة كاحجة فعل  شسا(أيالسػضع الثالث )ك  اً مقجم اً ( خبخ اً كمجخكر  اً كمػضع آخخ )جار 
جاء فعل الذخط لؤلداة )لػ( جسمة فعمية  قج, ك  ط كجػابو جاء جسمة فعمية فعميا مزارعاً الذخ 

فعميا ماض في خسدة مػاضع , كفعل ماض كناقز في مػضع كاحج , أما جػاب الذخط 
مشيا فعل ماٍض كالسػضع الدادس فعل  ةفقج جاء جسمة فعمية في جسيع السػاضع خسد

يًا لمسجيػؿ كىػ فعل ماض كجػاب الذخط أيزًا جسمة مزارع , )إذا( جاء فعل الذخط مبش
فعل الذخط كجػابو فعبًل ماضيًا في حيغ  فييا فعمية فعميا ماض , أما األداة )لسا( فقج جاء

 جاء فعل الذخط كجػابو لؤلداة )أيشسا( فعبًل مزارعًا . 
السحفػضة  لع يجخ تختيب جسل السثل القخآني عمى ندق كاحج , أؼ : ما يتعمق بالختبة -ٗٔ

كغيخ السحفػضة , كإن سا ُبِشيت عمى مخاعاة حاؿ السخاشب مغ حيث التقجيع كالتأخيخ , 
 كالححؼ كالحكخ , كالتعخيف كالتشكيخ , كالصػؿ كالقرخ , كغيخ ذلظ مسا يتعمق ببشاء الجسمة

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 القزنى الكزين 
 
 
  

 ا أ  
 ق( , تح : الذيخ شعيب ٜٔٔاالتقاف في عمـػ القخآف , جبلؿ الجيغ الديػشي )ت

, مؤسدة الخسالة ,  ٔاألرناؤكط , اعتشى بو كعمق عميو : مرصفى الذيخ مرصفى , ط
 ـ .ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔسػريا ,  -دمذق 
  بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ إرشاد الدالظ إلى حل ألفية ابغ مالظ , بخىاف الجيغ إبخاىيع

, مكتبة أضػاء  ٔق( , تح : دمحم بغ عػض بغ دمحم الديمي , طٚٙٚأيػب بغ قيع الجػزية )
 .  ٕٕٗٔالخياض ,  –الدمف لراحبيا عمي الحخبي 

 ق( , ٖٛ٘أساس الببلغة , أبػ القاسع جار هللا محسػد بغ عسخك بغ أحسج الدمخذخؼ )ت
 –دمحم عمي بيزػف , دار الكتب العمسية , بيخكت  , مشذػراتٔتح : دمحم عيػف الدػد , ط

 .  ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔلبشاف , 

 مكتبة الخانجي  ٘األساليب اإلنذائية في الشحػ العخبي , عبج الدبلـ ىاركف , ط ,–
 .  ٕٔٓٓ-قٕٔٗٔالقاىخة , 

 ق(, ٚٚ٘ي سعيج األنبارؼ )تأسخار العخبية , أبػ البخكات عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أب
-قٛٔٗٔلبشاف ,  –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔحديغ شسذ الجيغ , ط تح : دمحم

 ـ . ٜٜٚٔ
 ق( , تح : عبج ٜٔٔاألشباه كالشطائخ في الشحػ , لئلماـ جبلؿ الجيغ الديػشي )ت

 .  ٜ٘ٔٔ-قٙٓٗٔبيخكت ,  –, مؤسدة الخسالة  ٔالعاؿ سالع مكـخ , ط

 الكتة ادلطثىعح 



  يع كالثقافة , القاىخة , مرخ األمثاؿ , شاىخ الجدائخؼ , مؤسدة ىشجاكؼ لمتعمأشيخ
 .  ٕٕٔٓالعخبية , 

 ق( , ٖٙٔاألصػؿ في الشحػ , أبػ بكخ دمحم بغ سيل بغ الدخاج الشحػؼ البغجادؼ )ت
 . ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔلبشاف , –, مؤسدة الخسالة , بيخكت  ٖتح : د. عبج الحديغ الفتمي , ط

 دار القمػػػع العخبػػػي, حمػػػب, ٘, طإعػػػخاب الجسػػػل كأشػػػباه الجسػػػل, د. فخػػػخ الػػػجيغ قبػػػاكة ,
 ـ. ٜٜٛٔ-قٜٓٗٔ
  إعخاب القخآف , أبػ القاسع إسساعيل بغ دمحم بغ الفزل القخشي األصبياني , قجمت لو

ككثقت نرػصو ككضعت فيارسو : د. فائدة بشت عسخك السؤيج , مكتبة السمظ فيج الػششية 
 .  ٜٜ٘ٔ-ق٘ٔٗٔالخياض , –
 ق( , تح: د. ٖٖٛت  بغ إسساعيل الشحاس )سج بغ دمحمإعخاب القخآف , أبػ جعفخ أح

 ـ . ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔلبشاف , –, عالع الكتب , بيخكت  ٕزىيخ غازؼ زاىج , ط
 إصجار كحجة الجراسات كالبحػث في الكمية  ٔإعخاب القخآف , زىيخ غازؼ زاىج , ط ,

 ـ . ٖٕٔٓ-قٕٗٗٔالشجف األشخؼ ,  -اإلسبلمية الجامعة

  دار ابغ كثيخ لمصباعة  ٚ, محيي الجيغ الجركير , طإعخاب القخآف الكخيع كبيانو ,
 .  ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔبيخكت  ,  –كالشذخ كالتػزيع , دمذق , حمبػني 

  , )اإلعخاب السيدخ )دراسة في القػاعج كالسعاني كاإلعخاب تجسع بيغ األصالة كالسعاصخة
 إعجاد : دمحم عمي أبػ العباس , دار الصبلئع لمشذخ كالتػزيع , القاىخة . 

  اإلكديخ في عمع التفديخ , سميساف بغ عبج القػؼ بغ عبج الكخيع الرخصخؼ البغجادؼ
 ميجاف األكبخا , القاىخة . –ق( , تح : عبج القادر حديغ , مكتبة اآلداب ٙٔٚالصػفي )ت

 دار السأمػف  ٔاألمثاؿ , أبػ عبيج القاسع بغ سبلـ , تح : عبج السجيج قصامر , ط ,
 . ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔ,  بيخكت –دمذق  –لمتخاث 
 ـ . ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔ, دار الشجاة ,  ٔأمثاؿ القخآف , مكاـر الذيخازؼ , ط 



  , األمثاؿ الكامشة في القخآف الكخيع , الحديغ بغ الفزل , تح : د. عمي حديغ البػاب
 .  ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ, مكتبة التػبة , الخياض , السسمكة العخبية الدعػدية ,  ٔط
  عكاظ لمصباعة كالشذخ , ججة  ٕبغ الذخيف , طاألمثاؿ في القخآف , محسػد ,–

 .  ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔالخياض ,  –الدعػدية 

 ( تح : سعيج دمحم الخصيب , دار ٔ٘ٚاألمثاؿ في القخآف الكخيع , ابغ قيع الجػزية , )ق
 .  ٜٔٛٔلبشاف ,  –السعخفة لمصباعة كالشذخ , بيخكت 

 كزارة الثقافة كاإلعبلـ , دار  ٔاألمثاؿ في القخآف الكخيع , د. دمحم جابخ الفياض , ط ,
 .  ٜٛٛٔالذؤكف الثقافية العامة , بغجاد ,  

  : األمثاؿ مغ الكتاب كالدشة , دمحم بغ عمي بغ الحدغ بغ بذخ الحكيع التخمحؼ , تح
 ـ. ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔاف , لبش–بيخكت –, دار الكتب العمسية  ٔسالع مرصفى البجرؼ , ط

  إمبلء ما مّغ بو الخحسغ مغ كجػه اإلعخاب كالقخاءات في جسيع القخآف , أبػ البقاء عبج
 لبشاف.   –ق( , دار الكتب العمسية , بيخكت ٙٔٙهللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخؼ )ت

  اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ البرخييغ كالكػفييغ , كساؿ الجيغ أبػ البخكات
, مصبعة الدعادة ,  ٗي الجيغ عبج الحسيج , طيق( , تح : دمحم محٚٚ٘نبارؼ )تاأل

 ـ . ٜٔٙٔ-قٖٓٛٔ

 ق( , كمعػو كتػاب ٔٙٚأكضح السدالظ إلى ألفية بغ مالػظ , ابػغ ىذػاـ األنرػارؼ )ت
)عػػجة الدػػالظ إلػػى تحقيػػػق أكضػػح السدػػالظ كىػػػػ الذػػخح الكبيػػخ مػػػغ ثبلثػػة شػػخكح( تػػػأليف دمحم 

 بيخكت . –ج , مشذػرات السكتبة العرخية , صيجا محيي الجيغ عبج الحسي
  ق(, تػح: كػاضع بحػخ ٖٚٚاإليزاح, أبػ عمي الحدغ بغ احسج عبج الغفار الشحػؼ)ت

 ـ. ٜٜٙٔ –ق  ٙٔٗٔ, ٕالسخجاف, عالع الكتب, بيخكت, لبشاف, ط
 



  اإليزاح في شخح السفرل , أبػ عسخ عثساف بغ عسخ السعخكؼ بابغ الحاجب الشحػؼ
 ق( , تحقيق كتقجيع : د. مػسى بشاؼ العميمي , مصبعة العاني , بغجاد. ٙٗٙ)ت

 

 اب 
 ق( , تح : عادؿ أحسج عبج ٘ٗٚالبحخ السحيط , دمحم بغ يػسف الذييخ بأبي حياف )ت

-قٖٔٗٔلبشاف ,  –ر الكتب العمسية , بيخكت , دا ٔالسػجػد , كعمي دمحم معػض , ط
 ـ . ٖٜٜٔ
  البحػػػػخ السجيػػػػج فػػػػي تفدػػػػيخ القػػػػخآف السجيػػػػج , ألبػػػػي العبػػػػاس أحسػػػػج بػػػػغ دمحم بػػػػغ عجيبػػػػة
ق( , تح : أحسج عبج هللا القخشي , شبع عمى نفقػة د. حدػغ عبػاس زكػي , القػاىخة ٕٕٗٔ)ت
 ,ٜٜٜٔ  . 
  البخىاف في عمـػ القخآف , بجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا الدركذي , تح : دمحم أبػ الفزل

 إبخاىيع , مكتبة دار التخاث , شارع الجسيػرية , القاىخة . 
  برائخ ذكؼ التسييد مغ لصائف الكتاب العديد , مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادؼ

 لبشاف .  –ية , بيخكت , تح : دمحم عمي الشجار, السكتبة العمس
  , بشاء الجسمة العخبية , دمحم حساسة عبج المصيف , د . ط , دار غخيب لمصباعة كالشذخ

 القاىخة , د . ت . 

  , البياف في غخيب إعخاب القخآف , أبػ البخكات األنبارؼ , تح : شو عبج الحسيج شو
 ـ . ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔمخاجعة مرصفى الدقا , مصابع الييئة السرخية العامة لمكتاب , 

 اخ 
 ق( , تح : ٙٔٙالتبياف في إعخاب القخآف , أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ )ت

 ـ . ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔ, دار الفقي , السشرػرة ,  ٔسعج ُكخيِّع الفقي , ط



 ق( , تح : أحسج ٓٙٗالتبياف في تفديخ القخآف , أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي )ت
 دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت  . حبيب قريخ العاممي ,

  . تججيج الشحػ , شػقي ضيف , نذخ أدب الحػزة 
  , ـ. ٜٗٛٔالتحخيخ كالتشػيخ , دمحم الصاىخ بغ عاشػر , الجار التػندية لمشذخ , تػنذ 
 مؤسدة السختار لمشذخ كالتػزيع , ٔالتخاكيب اإلسشادية , عمي أبػ السكاـر , ط ,

 .   ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔالقاىخة , –مرخ 

 دار اليازكرؼ العمسية ,  ٔتصبيقية , ىادؼ نيخ , ط كصفية التخاكيب المغػية دراسة ,
 .  ٕ٘ٓٓمرخ , 

 مكتبة  ٗالتصػر الشحػؼ لمغة العخبية , بخجذتخاسخ , تخجسة : رمزاف عبج التػاب , ط ,
 .  ٖٕٓٓ-قٖٕٗٔالقاىخة , –الخانجي 

  . تصػر دراسة الجسمة العخبية )بيغ الشحػييغ كاألصػلييغ( , د. صالح الطالسي 
  ٜٙٛٔبيت الحكسة , –التعبيخ القخآني , فاضل الدامخائي , جامعة بغجاد-ٜٔٛٚ   . 

 أك إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع , ألبي الدعػد بغ  (الدعػد تفديخ )أبي
, تح : عبج القادر أحسج عصا , الشاشخ مكتبة الخياض  ق(ٕٜٛدمحم العسادؼ الحشفي )

 الحجيثة بالخياض , مصبعة الدعادة . 
  تفديخ البيزاكؼ السدسى بػػ)أنػار التشديل كأسخار التأكيل( , تأليف القاضي : ناصخ

ق( , تح : دمحم ٜٔٚالجيغ أبي سعيج عبج هللا بغ عسخك بغ دمحم الذيخازؼ البيزاكؼ )ت
بيخكت –, دار الخشيج , دمذق  ٔؽ , كد. محسػد أحسج األشخش , طصبحي بغ حدغ حبّل 

 .  ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔلبشاف ,  –, مؤسدة اإليساف , بيخكت 

  ألبي الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع , ) تفديخ الدسخقشجؼ السدسى )بحخ العمـػ
لسػجػد ق( , تح : الذيخ عمي دمحم معػض , كالذيخ عادؿ أحسج عبج اٖ٘ٚالدسخقشجؼ )ت



لبشاف , –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔ, كالجكتػر زكخيا عبج السجيج الشػتي , ط
 ـ .  ٖٜٜٔ-قٖٔٗٔ
  تفديخ القخآف العطيع , أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عبج الرسج عمع الجيغ الدخاكؼ
, دار  ٔق( , تح: د. مػسى عمي مػسى مدعػد, د. أشخؼ عبج هللا القراص , طٖٗٙ)ت

 ـ . ٕٛٓٓالشذخ لمجامعات, دار ابغ حـد , القاىخة , 

 بلمة ضياء الجيغ عسخ التفديخ الكبيخ كمفاتيح الغيب , دمحم الخازؼ فخخ الجيغ بغ الع
-قٔٓٗٔلبشاف , –, دار الفكخ , بيخكت  ٔق( , طٗٓٙالسذتيخ بخصيب الخؼ )ت

 ـ. ٜٔٛٔ
  تفديخ الشدفي )مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل( , أبػ البخكات عبج هللا الشدفي
-قٜٔٗٔ, دار الكمع الصيب , بيخكت ,  ٔق( , تح : يػسف عمي بجيػؼ , طٓٔٚ)ت

 ـ . ٜٜٛٔ
  السحاضخة , ألبي مشرػر عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي , تح : عبج التسثيل ك

-قٖٔٛٔالفتاح دمحم الحمػ , دار إحياء الكتب العخبية , عيدى الحمبي كشخكاؤه بسرخ , 
ٜٔٙٔ  . 
 ق( , تح : عبج الدبلـ ٖٓٚتيحيب المغة , ألبي مشرػر دمحم بغ أحسج األزىخؼ )ت

ليف كالتخجسة , مخاجعة دمحم عمي الشجار , مصابع سجل العخب ىاركف , الجار السرخية لمتأ
 لمقاىخة . 

 ق( , تح: حاتع صالح ٗٗٗالتيديخ في القخاءات الدبع , ألبي عسخ الجاني )ت
اإلمارات العخبية الستحجة , مكتبة الرحابة , مكتبة التابعيغ –, الذارقة  ٔالزامغ , ط

 . ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔعيغ شسذ ,  –القاىخة 

 



 اث 
 ق( , كابغ ٕٛٗق( , كالدجدتاني )تٕٙٔثبلثة كتب في األضجاد , لؤلصسعي )ت

ق( , نذخىا : أكغدت ىشغخ , السصبعة الكاثػليكية لآلباء اليدػعييغ , ٕٗٗالدكيت )ت
 .  ٕٜٔٔبيخكت , 

 اد 
  جامع البياف في تفديخ القخآف , دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج هللا األيجي

, دار الكتب العمسية ,  ٔق( , تح: عبج الحسيج ىشجاكؼ , طٜ٘ٓ)ت الذيخازؼ الذافعي
 ـ. ٕٗٓٓ-قٕٗٗٔلبشاف , -بيخكت
 ق( , ٔٚٙالجامع ألحكاـ القخآف , أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ القخشبي )ت

 ـ . ٕٙٓٓ-قٕٚٗٔ, مؤسدة الخسالة ,  ٔتح: د. عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي , ط
  , قٕٜٖٔالجسل , عبج القاىخ الجخجاني , تح : عمي حيجر , دمذق-ٜٕٔٚ  . 

 مؤسدة السختار لمشذخ كالتػزيع ,  ٔالجسمة اإلسسية , د. عمي أبػ السكاـر , ط ,
 ـ . ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔالقاىخة , 

  الجسمة اإلسسية عشج ابغ ىذاـ األنرارؼ , د. أميخة عمي تػفيق , مصبعة البخلساف–
 .  ٜٔٚٔ-قٜٖٔٔ, مكتبة الدىخاء 

  الجسمة الذخشية عشج الشحاة العخب , أبػ آكس الذسداف , تقجيع : محسػد فيسي حجازؼ
 .  ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ, مصابع الججػؼ , القاىخة ,  ٔ, ط

  ,دار الفكخ ناشخكف ٕفاضل الدامخائي, طد. الجسمة العخبية تأليفيا كأقداميا ,
 ـ. ٕٚٓٓ -قٕٚٗٔكمػزعػف, األردف, 

  مؤسدة السختار لمشذخ كالتػزيع , القاىخة ,  ٔالفعمية , عمي أبػ السكاـر , طالجسمة ,
 ـ .ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ



   كمية –الجسمة في الجراسات المغػية , د. نعيسة سعجية , قدع اآلداب كالمغة العخبية
 . ٕٔٔٓجػاف , –بدكخة –جامعة دمحم خيزخ –اآلداب كالمغات 

  , د. دمحم رزؽ شعيخ , مكتبة جديخة الػردة بالسشرػرة الجسمة السحتسمة لئلسسية كالفعمية
 . 
  ,الجشػػى الػػجاني فػػي حػػخكؼ السعػػاني, الحدػػغ بػػغ قاسػػع السػػخادؼ, تػػح: فخػػخ الػػجيغ قبػػاكة

 ـ. ٕٜٜٔ-قٖٔٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت, لبشاف, ٔكاالستاذ دمحم نجيع فاضل, ط
 لخحسغ بغ دمحم بغ مخمػؼ الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف )تفديخ الثعالبي( , عبج ا
ج أحاديثو الذيخ عمي دمحم معػض , كالذيخ عادؿ خخ أق( , ٘ٚٛزيج الثعالبي السالكي ) أبي

, دار إحياء التخاث العخبي  ٔأحسج عبج السػجػد شارؾ في تحقيقو : عبج الفتاح أبػ سشة , ط
 .  ٜٜٚٔ –ق ٛٔٗٔلبشاف , –, مؤسدة التاريخ العخبي , بيخكت 

 اح 
 ٖالحجة في القخاءات الدبع ,لئلماـ ابػغ خالػيػو , تػح : د. عبػج العػاؿ سػالع مكػـخ , ط  ,

 .   ٜٜٚٔبخقيا , دار شخكؽ , القاىخة , –بيخكت 
 ق( , تح : عمي ٖٓٗحخكؼ السعاني , أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ إسحاؽ الدجاجي )ت

 . ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ, األردف –دار األمل , إربج –, مؤسدة الخسالة  ٕتػفيق الحسج , ط

 اخ 
 ق( , تح : مأمػف ٖٓٗخاص الخاص , عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي )ت

 .  ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔلبشاف , –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔي الجيغ الخباف , طيبغ محا
  , الخرائز , أبػ الفتح عثساف ابغ جشي , تح : دمحم عمي الشجار , السكتبة العمسية

 دار الكتب السرخية. 
 
 



 اد 
 العباس بغ يػسف بغ دمحم  ػالكتاب السكشػف , شياب الجيغ أب الجر السرػف في عمـػ

بغ إبخاىيع السعخكؼ بالدسيغ الحمبي , تحقيق كتعميق : عمي دمحم معػض , كعادؿ أحسج ا
, دار الكتب  ٔعبج السػجػد , د. جياد مخمػؼ جاد , كد. زكخيا عبج السجيج الشػتي , ط

 ـ. ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔلبشاف , –العمسية , بيخكت 
 ( ٜٔٔالجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر , جبلؿ الجيغ الديػشي)تح : عبج هللا بغ  ق ,

عبج السحدغ التخكي , بالتعاكف مع مخكد ىجخ لمبحػث كالجراسات العخبية كاإلسبلمية , د. 
 ـ . ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ, القاىخة ,  ٔعبج الدشج حدغ يسامة , ط

  دراسة الستذابو المفطي مغ آؼ التشديل , دمحم فاضل الدامخائي , تقجيع : الجكتػر حداـ
السسمكة األردنية الياشسية ,  -ر لمشذخ كالتػزيع , عساف , دار عسا ٖالشعيسي, ط

 ـ . ٕٔٔٓ-قٕٔٗٔ

 ار 
 ( تح : ٕٓٚرصف السباني في شخح حخكؼ السعاني , أحسج عبج الشػر السالقي , )ق

 أحسج دمحم الخخاط , مصبػعات مجسع المغة العخبية بجمذق . 

  ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني , أبػ الفزل شياب الجيغ الديج
ق( , الصباعة السشيخة , دار إحياء التخاث العخبي , ٕٓٚٔمحسػد اآللػسي البغجادؼ )ت

 لبشاف .  –بيخكت 

 اس 
 ق( ٖ٘ٗزىخ اآلداب كثسخ األلباب, الخزخؼ القيخكاني , أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ عمي)ت
 . ٕٜٚٔلبشاف , –تح : زكي مبارؾ , دار الجبل , بيخكت , 



  زىخ األكع في األمثاؿ كالحكع : الحدغ اليػسي , تح : د. دمحم حجي , كد. دمحم
,  ٔاألخزخ , دار الثقافة , شارع فيكتػر ىيجػ , الجار البيزاء , السغخب العخبي , ط

 ـ .  ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ

 اس 
 دار  ٖ( , تػػػػػح : شػػػػػػقي ضػػػػػيف , طٕٖٗالدػػػػػبعة فػػػػػي القػػػػػخاءات البػػػػػغ مجاىػػػػػج )ت ,

 القاىخة . –السعارؼ 

 اش 
    شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ , بياء الجيغ بغ عبج هللا بغ عقيل العقيمي

, مكتبة  ٔق( , تح : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج , طٜٙٚاليسحاني السرخؼ )ت
 . ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔلبشاف , –اليجاية , بيخكت

    شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ , ابغ الشاضع أبػ عبج هللا بجر الجيغ دمحم بغ
,  ٔق( , تح : دمحم باسل عيػف الدػد , طٙٛٙاإلماـ جساؿ الجيغ دمحم بغ مالظ )ت

ـ ٕٓٓٓ-قٕٓٗٔلبشاف , –مشذػرات دمحم عمي بيزػف , دار الكتب العمسية , بيخكت 
 . 

    دار  ٔي الجيغ عبج الحسيج , طيمالظ , تح : دمحم محشخح األشسػني عمى ألفية ابغ ,
 ـ . ٜ٘٘ٔ-قٖ٘ٚٔلبشاف , –الكتاب العخبي , بيخكت 

  شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ , خالج بغ عبج
, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔق( , تح : دمحم باسل عيػف الدػد , طٜ٘ٓهللا األزىخؼ )ت

 ـ . ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔلبشاف , –
  شػػػػػػػػػػػػػػخح الخضػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػى الكافيػػػػػػػػػػػػػػة, رضػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػجيغ بػػػػػػػػػػػػػػغ دمحم بػػػػػػػػػػػػػػغ الحدػػػػػػػػػػػػػػغ

, السسمكػػػػػػة العخبيػػػػػػة الدػػػػػػػعػدية ٔيػػػػػػى بذػػػػػػيخ مرػػػػػػخؼ, طىػػػػػػػ(, تػػػػػػح: يحٙٛٙاالسػػػػػػتخاباذؼ)ت
جامعػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ دمحم بػػػػػػػغ سػػػػػػػعػد اإلسػػػػػػػبلمية , عسػػػػػػػادة البحػػػػػػػث العمسػػػػػػػي , سمدػػػػػػػمة نذػػػػػػػخ –

 . ٜٜٙٔ-قٚٔٗٔالخسائل الجامعية , 



   شػػػػػػخح السفرػػػػػػل , الدمخذػػػػػػخؼ , لسػفػػػػػػق الػػػػػػجيغ أبػػػػػػي البقػػػػػػاء يعػػػػػػير بػػػػػػغ عمػػػػػػي بػػػػػػغ
,  ٔعمػػػػػػػي بيزػػػػػػػػف , ط يعػػػػػػػير السػصػػػػػػػمي , تػػػػػػػح : د. إميػػػػػػػل بػػػػػػػجيع يعقػػػػػػػػب , مشذػػػػػػػػرات

 ـ . ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔلبشاف , –دار الكتب العمسية , بيخكت 
  
 ق( , تح : ٖٗ٘شخح المسع لؤلصفياني , أبػ الحدغ عمي بغ الحديغ الباقػلي )ت

-قٔٔٗٔإبخاىيع بغ دمحم أبػ عباة , شبع بسشاسبة افتتاح السجيشة الجامعية , الجدء األّكؿ , 
دارة الثقافة كالشذخ بالجامعة )جامعة اإلماـ دمحم بغ , أشخفت عمى شباعتو كنذخه إ ٜٜٓٔ

 سعػد اإلسبلمية( . 
 , تػػػح : نػػػػاؼ بػػػغ جػػػداء  ق( ٜٛٛ)ت  شػػػخح شػػػحكر الػػػحىب , عبػػػج السػػػشعع الجػػػػجخؼ

 .   ٕٗٓٓ-قٕٗٗٔ, الجامعة اإلسبلمية , مكتبة السمظ فيج الػششية ,  ٔالحارثي , ط
  عبػػج هللا جسػػاؿ الػػجيغ ابػػغ ىذػػاـ دمحم  ػر الػػحىب فػػي معخفػػة كػػبلـ العػػخب, أبػػشػػخح شػػحك

األنرارؼ السرخؼ)معو كتاب مشتيػى األدب بتحقيػق شػخح شػحكر الػحىب( تػأليف: دمحم محيػي 
 الجيغ عبج الحسيج, دار الصبلئع لمشذخ كالتػزيع كالترجيخ, القاىخة. 

 
 ق( , تح : د. ٜٚٗ)ت شخح عيػف اإلعخاب , ألبي الحدغ عمي بغ فزاؿ السجاشعي

–, مؤسدة حسادة لمجراسات لجامعية كالشذخ كالتػزيع , أربج  ٔحشا بغ جسيل حجاد , ط
 األردف . 

  شػػخح قصػػخ الشػػجػ كبػػل الرػػجػ , ابػػغ ىذػػاـ األنرػػارؼ , حققػػو كشػػخح معانيػػو كأعػػخب
 لبشاف . –شػاىجه : دمحم خيخ شعسة الحمبي , دار السعخفة , بيخكت 

  , لآلبجؼ , اإلماـ عبج الخحسغ بغ دمحم )ابغ قاسع( السالكي الشحػؼ شخح كتاب الحجكد
 .  ٖٜٜٔ-قٖٔٗٔق( , تح : الستػلي بغ رمزاف أحسج الجميخؼ ,ٕٜٓ)ت



  شػػػػػػخح كتػػػػػػاب الحػػػػػػجكد فػػػػػػي الشحػػػػػػػ , عبػػػػػػج هللا بػػػػػػغ أحسػػػػػػج الفػػػػػػاكيي الشحػػػػػػػؼ السكػػػػػػي
, مكتبػػػػػػػػػػػة كىبػػػػػػػػػػػة ,  ٕق( , تػػػػػػػػػػػح : د. الستػػػػػػػػػػػػلى رمزػػػػػػػػػػػاف أحسػػػػػػػػػػػج الػػػػػػػػػػػجميخؼ , طٕٜٚ)ت

 ـ . ٖٜٜٔ-قٗٔٗٔخة , القاى

 اص                                  

    المغة كصحاح العخبية , إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ , تح : أحسج عبج الرحاح تاج
 لبشاف  . –, دار العمع لمسبلييغ , بيخكت  ٗالغفػر عصار , ط

 
  الرشاعتيغ : الكتابة كالذعخ , أبػ ىبلؿ الحدػغ بػغ عبػج هللا بػغ سػيل العدػكخؼ , تػح

, دار إحيػػاء الكتػػػب العخبيػػة , عيدػػػى  ٔ: عمػػي دمحم البجػػاكؼ , ودمحم أبػػػػ الفزػػل إبػػػخاىيع , ط
 .   ٕٜ٘ٔ-قٖٔٚٔالبابي الحمبي كشخكاؤه , 

  , الرػرة الفشية في السثل القخآني )دراسة نقجية ببلغية( , د. دمحم حديغ عمي الرغيخ
 . ٜٔٛٔمشذػرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ , الجسيػرية العخاقية , دار الخشيج لمصباعة كالشذخ , 

 اظ 
  ضاىخة الححؼ في الجرس المغػؼ , شاىخ سميساف حسػدة , الجار الجامعية لمصباعة

 .  ٜٜٛٔاإلسكشجرية , –تػزيع , اإلبخاىيسية كالشذخ كال
 
 

 اع 
  , عسجة التفاسيخ عغ الحافع ابغ كثيخ )مخترخ تفديخ القخآف العطيع( , أحسج شاكخ
 ـ . ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔ, دار الػفاء ,  ٕط

 ( تح : دمحمٖٙٗالعسجة في محاسغ الذعخ كآدابو كنقجه , ابغ رشيق القيخكاني , )ق 
 .   ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ, دار الجيل ,  ٘الحسيج, ط عبج الجيغ محيي



 ق( , تح : ميجؼ ٘ٚٔالعيغ , ألبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )ت
 السخدكمي , كإبخاىيع الدامخائي . 

 اف 
 دار الخائج العخبي , بيخكت  ٕفي الشحػ العخبي نقج كتػجيو , د. ميجؼ السخدكمي , ط ,
 .  ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔلبشاف , –

 اك 
 ق( , تحقيق كشخح : عبج ٓٛٔسيبػيو , أبػ بذخ عسخ بغ عثساف بغ قشبخ )ت كتاب

 ـ . ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔالقاىخة , –, مكتبة الخانجي  ٘الدبلـ ىاركف , ط
  الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه التأكيل , أبػ القاسع جار

ق( , تح : عادؿ أحسج عبج السػجػد , كعمي دمحم ٖٛ٘هللا محسػد بغ عسخ الدمخذخؼ )ت
, مكتبة العبيكاف , الخياض ,  ٔمعػض , كأ . د. فتحي عبج الخحسغ أحسج حجازؼ , ط

 ـ . ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ

  ه القخاءات الدبع كعمميا كحججيا , أبػ دمحم مكي بغ أبي شالب القيدي الكذف عغ كجػ
ق( , تح : محيي الجيغ رمزاف , مصبػعات مجسع المغة العخبية بجمذق , ٖٚٗ)ت

 .  ٜٗٚٔ-قٜٖٗٔ
  الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية , أبػ البقاء أيػب بغ مػسى الحديشي

ق( , قابمو كأعّجه لمصبع ككضع فيارسو : د. عجناف دركير , دمحم ٜٗٓٔ)ت الكفػؼ 
 ـ . ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔلبشاف , –, مؤسدة الخسالة , بيخكت  ٕالسرخؼ , ط

 ا: 
 ق( , ٙٔٙالمباب في عمل البشاء كاإلعخاب , أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ )ت

–, دار الفكخ السعاصخ , بيخكت  ٔط تح : غازؼ مختار شميحات , كد. عبج هللا نبياف ,
 ـ . ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔسػرية , –لبشاف , دار الفكخ , دمذق 



  لداف العخب , جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر األفخيقي السرخؼ األنرارؼ
الخدرجي , تح : عبج هللا عمي الكبيخ , ودمحم أحسج حبيب هللا , كىاشع دمحم الذاذلي, دار 

 شيل , القاىخة . السعارؼ , كػرنير ال

  المغة العخبية معشاىا كمبشاىا , د. تساـ حداف , دار الثقافة , شارع فكتػر ىيكػ , الجار
 . ٜٜٗٔالسغخب العخبي , مصبعة الشجاح الججيجة , –البيزاء 

  المسع في العخبية , أبػ الفتح عثساف ابغ جشي , تح : د. سسيع أبػ مغمي , دار مججالكؼ
 .  ٜٛٛٔ, عساف , 

 ام 
 ق( , تح : دمحم فؤاد سدكيغ ٕٓٔمجاز القخآف , ألبي عبيجة معسخ بغ السثشى التيسي )ت

 , الشاشخ بسكتبة الخانجي بسرخ . 
  مجسع األمثاؿ ,ألبي الفزل أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع الشيدابػرؼ السيجاني

-قٖٗٚٔ ق( , تح : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج , مصبعة الدشة السحسجية ,ٛٔ٘)
ٜٔ٘٘ . 
  السجيج في إعجاز القخآف السجيج , البغ الخصيب زممكاف كساؿ الجيغ , عبج الػاحجبغ

, كمية  ٔق( , تح : شعباف صبلح , طٔ٘ٙعبج الكخيع بغ خمف األنرارؼ الدممكاني )ت
 .  ٜٜٛٔ-ٓٔٗٔجامعة القاىخة , الشاشخ : دار الثقافة العخبية , –دار العمـػ 

  جػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيا , أبػ الفتح عثساف بغ جشي , السحتدب في تبييغ ك
تح : عمي الشججؼ ناصيف , كد. عبج الحميع الشجار , كد. عبج الفتاح إسساعيل سمبي , 

–القاىخة , جسيػرية مرخ العخبية , كزارة األكقاؼ , السجمذ األعمى لمذؤكف اإلسبلمية 
 ػرنير الشيل . لجشة إحياء كتب الدشة , مصابع األىخاـ بك

  السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد , أبػ دمحم عبج الحق بغ عصية األنجلدي
ق( , تح : الخحالة الفاركؽ , كعبج هللا بغ إبخاىيع األنرارؼ , كالديج عبج العاؿ ٕٗ٘)ت



, مصبػعات كزارة األكقاؼ كالذؤكف  ٕالديج إبخاىيع , ودمحم الذافعي الرادؽ العشاني , ط
 ـ . ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔسبلمية , اإل
  مجخل إلى دراسة الجسمة العخبية , محسػد أحسج نحمة , دار الشيزة العخبية لمصباعة

 .  ٜٛٛٔ- ٛٓٗٔلبشاف , –كالشذخ كالتػزيع , بيخكت 

  , )السدافة بيغ التشطيخ الشحػؼ كالتصبيق )بحػث في التفكيػخ الشحػػؼ كالتحميػل الشحػػؼ
, دار كائل لمشذخ كالتػزيع , شارع الجسعية العمسية السمكيػة , عسػاف  ٔخميل أحسج عسايخة , ط

 .   ٕٗٓٓاألردف , –
  ق( , تح: أ . د. حاتع ٖٚٗمذكل إعخاب القخآف , مكي بغ أبي شالب القيدي )ت

 ـ . ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ, دار البذائخ , دمذق ,  ٔح الزامغ , طصال
  : السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ لمخافعي , أحسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي , تح

 , دار السعارؼ .  ٕعبج العطيع الذشاكؼ , ط

  السصالع الدعيجة في شخح الفخيجة , جبلؿ الجيغ الديػشي , تح : د. نبياف ياسيغ حديغ
 . ٜٚٚٔدار الخسالة لمصباعة , بغجاد , , 
  ق( , تح : د. ٕ٘ٔمعاني القخآف , أبػ الحدغ سعيج بغ مدعجة )األخفر األكسط( )ت

 ـ . ٜٜٓٔ-قٔٔٗٔالقاىخة , –, مكتبة الخانجي  ٔىجػ محسػد قخاعة , ط
  
  جامعة الكػيت . –معاني األبشية في العخبية , فاضل الدامخائي , كمية اآلداب 

 ق( , تح : دمحم عمي الشجار , ٕٚٓقخآف , أبػ زكخيا يحيى بغ زياد الفخاء )تمعاني ال
 ـ . ٖٜٛٔ-قٖٓٗٔ, عالع الكتب , بيخكت ,  ٖكأحسج يػسف نجاتي , ط

 ق( , تح : د. عيدى شحاتة عيدى , ٜٛٔمعاني القخآف , عمي بغ حسدة الكدائي )ت
 ـ . ٜٜٛٔدار قباء , القاىخة , 



 خؼ الدجاج )تمعاني القخآف كإعخابو , أب ق( , تح : عبج ٖٔٔػ إسحاؽ إبخاىيع بغ الدِّ
 ـ .ٕٗٓٓ-قٕٓٗٔالجميل عبجه شمبي , دار الحجيث , القاىخة , 

  ( دار إحياء الكتب ٔٙٚمغشي المبيب عغ كتب األعاريب , ابغ ىذاـ األنرارؼ , )ق
تبة كمصبعة العخبية , الحمبي كشخكائو , القاىخة , تح : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج , مك

, السجمذ الػششي  ٔدمحم عمي صبيح كأكالده , كتح: د. عبج المصيف دمحم الخصيب , ط
 ـ . ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔلمثقافة كالفشػف كاآلداب بالكػيت ,  

 قٕٓٗٔاألردف ,–, دار الفكخ , عساف  ٔي الشحػ , د. فاضل الدامخائي , طمعان-
 . ـٕٓٓٓ

  السفخدات في غخيب القخآف , ألبي القاسع الحديغ بغ دمحم السعخكؼ بالخاغب األصفياني
 لبشاف . –, تح : دمحم سيج كيبلني , دار السعخفة , بيخكت 

 دار الكتب العمسية ,  ٔمفيػـ الجسمة عشج سيبػيو , حدغ عبج الغشي األسجؼ , ط ,
 .  ٕٚٓٓلبشاف , –بيخكت 

 ق( ,تح : عبج الدبلـ ٜٖ٘أحسج بغ فارس بغ زكخيا )ت مقاييذ المغة , ألبي الحدغ
 ىاركف , دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع . 

  , السقترج في شخح اإليزاح , عبج القاىخ الجخجاني , تح : كاضع بحخ السخجاف
 .  ٕٜٛٔمشذػرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ , –الجسيػرية العخاقية 

  ق( , تح : دمحم عبج الخالق عزيسة ٕ٘ٛيج السبخد )تالسقتزب , أبػ العباس دمحم بغ يد
-ق٘ٔٗٔالقاىخة , –, السجمذ األعمى لمذؤكف اإلسبلمية , لجشة إحياء التخاث اإلسبلمي 

 ـ . ٜٜٗٔ

  مقجمة كتاب األمثاؿ في الحجيث الشبػؼ , ألبي دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ جعفخ بغ حياف
نيجيخيا , شبع –الحسيج , جامعة بايخككانػ السعخكؼ باألصبياني , تح : عبج العمي عبج 

 تحت إشخاؼ مختار أحسج الشجكؼ . 



 ـ. ٜٛٚٔ, مكتبة األنجمػ السرخية , القاىخة ,  ٙمغ أسخار المغة , د. إبخاىيع أنيذ , ط 
  ,  د. دمحم عبج هللا سعادة , مكتبة مبارؾ أ.  مغ أسخار الشطع القخآني , آيات كعبخ

 العامة.  

 دراسة ببلغية تحميمية لسدائل السعاني كالبياف كالبجيع في آيات  القخآني مغ ببلغة الشطع
, مؤسدة السختار لمشذخ كالتػزيع , مكتبة دمحم  ٔ, ط, بديػني عبج الفتاح فيػد الحكخ الحكيع

 .  ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔعبجة , القاىخة , 
 سدة , مشذػرات مؤ  ٔالسيداف في تفديخ القخآف , الديج دمحم حديغ الصباشبائي , ط

 .   ٜٜٚٔ-قٚٔٗٔلبشاف , –األعمسي لمسصبػعات , بيخكت 

 اى 
 مرخ . –, دار السعارؼ  ٖالشحػ الػافي , عباس حدغ , ط 
  الشذخ في القخاءات العذخ , أبػ الخيخ دمحم بغ دمحم الجمذقي الذييخ بابغ الجدرؼ
 لبشاف. –ق( , ترحيح كمخاجعة : عمي دمحم الزباع , دار الكتب العمسية , بيخكت ٖٖٛ)ت
 دار  ٔنطخية التقخيب كالتغميب كتصبيقيا في العمػـػ اإلسػبلمية , أحسػج الخيدػػني , ط ,

 .   ٜٜٚٔ-قٛٔٗٔمرخ ,  –الكمسة لمشذخ كالتػزيع 
  الشكت كالعيػف تفديخ الساكردؼ , ترشيف : أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب

رػد بغ عبج الخحيع , دار ( راجعو كعمق عميو الديج بغ عبج السققٖٗٙالساكردؼ البرخؼ )
 لبشاف .  -لبشاف , مؤسدة الكتب الثقافية , بيخكت–الكتب العمسية , بيخكت 

 اه 
 ق( , كمية ٖٚٗاليجاية إلى بمػغ الشياية , أبػ دمحم مكي بغ أبي شالب القيدي )ت

 ـ . ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔالجراسات العميا كالبحث العمسي , جامعة الذارقة , 



 في شخح جسع الجػامع , جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي  ىسع اليػامع
لبشاف , –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔق( , تح : أحسج شسذ الجيغ , طٜٔٔ)ت

ٔٗٔٛ-ٜٜٔٛ  . 

 او 
  الػسيط في تفديخ القخآف السجيج , أبػ الحدغ عمي ابغ أحسج الػاحجؼ الشيدابػرؼ
ق( , تح : عادؿ أحسج عبج السػجػد كآخخكف , خخجو : عبج الحجي الفخىادؼ , ٛٙٗ)ت

-ق٘ٔٗٔلبشاف , –جامع األزىخ , دار الكتب العمسية , بيخكت  –, كمية أصػؿ الجيغ  ٔط
ٜٜٔٗ  . 

 
 
 
  , بشاء الجسمة في الرحيفة الكاضسية , ستار ىػيجؼ عمي الحدشاكؼ , رسالة ماجدتيخ

 .  ٕٔٔٓ-ٕٖٗٔجامعة كخببلء , 
  , جيػد الجارسيغ السحجثيغ في دراسة الجسمة العخبية , دمحم يديج سالع , رسالة ماجدتيخ

 ـ . ٕ٘ٔٓ-قٖٙٗٔجامعة دمحم خيزخ بدكخة , كمية اآلداب , قدع المغة العخبية , 
  الطػاىخ المغػية في األمثاؿ العخبية القجيسة , د. أسيل سامي أميغ العبيجؼ , رسالة

 ـ .  ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔية , كمية اآلداب , ماجدتيخ , جامعة القادس
 

 

 

  الجسمة الذخشية في شعخ ابغ الجميشة , د. إبخاىيع البب , كىشج سميع خيخ بظ , مجمة
 جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات العمسية . 

 الزسائل اجلاهعيح 

  الـــــدوريـــــــاخ 



 كمية  مفيـػ الكبلـ كالجسمة كالتخكيب عشج القجامى كالسحجثيغ , جسعة العخبي الفخجاني ,
 .  ٖٕٔٓ,  ٕ, مج :  ٘ٔاآلداب , جامعة الداكية , مجمة الجامعة , ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

  
The Holy Quran contains a wealth of studies of all types and 

specialties have not been explored  .No one . delve into his vast 

horizons to show clearly that this diversity in studies and this 

enormous tide of the Koran is a door of the doors of Quranic miracles. 
   I found this great influence of the Qur'an in linguistic studies  

.I resorted to its pure spring to be my study in some of its macabre 

verses. It helped me in this direction and was assisted by my 

professors in the Department of Arabic Language in the Faculty of 

Education who made fun of their efforts to serve the Holy Quran and 

our Arabic language. 
   The topic of this study is the Qur'anic prose which is a good 

material for examining the syntax data. The topic was entitled: 

(Syntax in Quranic Proverbs).  
Based on the above, I asks Myself to look at (the syntax in the 

Quranic proverbs) according to the mechanisms of modern descriptive 

grammatical analysis . I suggests to my supervisor Professor (Aqeel 

Akmoush) that I explore the subject and showed its dimensions and 

explore its different aspects and follow them and care The great thing . 
What  increased my desire is that this subject concerns the Holy Quran 

. I extend my eyes to everything that leads me and guide me My 

subject and was systematic in the research method descriptive 

analysis. 
    The methodology of the research required that I divide it into 

a preface and three chapters preceded by an introduction, followed by 

a conclusion of the research results and a list of the sources of 

research from sources and references. 



  The preamble was titled "The sentence and the analogous 

approach in the concept", highlighting the terms (sentence and 

sentence) in order to determine the significance of each term 
   The chapters of the thesis were the basis of the divisions of the 

examples in the Holy Quran, namely: Each chapter is specialized in a 

particular structure of the structures that are mentioned in the Quranic 

proverbs . The prevalence of this structure has a great role in dividing 

the chapters of the message. The text of this structure is varied 

according to the two sides of the structure: the beginner and the news. 

The diversity of the beginner and the new types was a criterion for 

dividing these sentences into multiple patterns of the sentence, A plan 

came The beginning is the name of the signal + the news is a noun 

phrase, and the beginning is the name (the name) Unplugged (+ 

news). 
   The second chapter focused on the actual sentence, which 

came in the title of (the actual syntax in the Quranic parables). It was 

mentioned in the Quranic parables in twenty-two places. It sheds light 

on the structures that have been given an actual sentence (the actual 

sentence of a past verb, Verb verb . The actual sentence done by an 

order, the built-in sentence for the unknown, the syntax of the 

sentence, including the introduction and delay, and the whole 

sentence). 
  As for the third chapter, it was in the "conditional syntax" in 

the Quranic parables, which was adopted in the research as an 

independent part. Despite the fact that the scholars differs in being 

independent or dependent on the actual sentence,I go with those who 

counted them independently. Because the two parties do not accept 

only with each other, it has its own entity and its presence 

distinguished . It has studies the conditional sentence, even if it was 

accidental or secondary or within the ideals of ideals . It builds the 

total and the great semantic so we do not leave and careful to mention 

The Caneful to mention every  thing about conditional sentence . has 

been divided e The chapter following the work tools as contained in 

(twenty-four), the subject of which assertive condition and other non-

assertive tools. 
   Then these chapters ended with a conclusion that included the 

most important findings of the research. After these results, I 

completed the thesis by introducing the sources of the research, which 



I used from sources and references that varied between linguistic, 

grammatica , Qur'anic , ancient, and modern. 
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